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 ساكتيوســـف الشرح الشيخ:  

﷽ 

 اإلطالق َعَلى لوم ، وهو أرشف الععلم املُعتقدِ  ِف  (العقيدة الطحاوية)هذا الكتاب 
 ، إذ 

ُق فهو يتعل  ؛ ُق بأرفع املعلومات وأرشفهارشُف العلِم برشف املعلوم، وعلُم املُعتقِد يتعل  

 وسائر أركان اإليامن. ،وأسامئه وصفاته ،لوهيتهأو ،بربوبية اهلل

  ربانضأصول هذا العلم ومسائله من حيث اإلمجال  ِفيوالناس: 

  ِذينَ هم وُمهتدون،  :-ب األولرضالأي: -األول ما  َعَلى هذا العلم  ِف اعتمدوا  ال 

آن ِف  ن ة الُقر   وفق فهم سلف األمة. والسُّ

 ِذينَ ون، وهم : ضال  ثاينب الرضالو آنمل يرفعوا ب ال  ن ة الُقر  رأًسا، وكان ُعمدهتم  والسُّ

لوها إثبات مسائل هذا العلِم أصوًًل  ِف  اليقينيات، ـ: وًرا بسموه جهاًل وز ،بعقوهلمأص 

 احلقيقة جهليات ُمهلكات. ِف وهي 

 :(نونيته) ِف  َتَعاَلى     ابن القيم َقاَل وف مثل هؤًلء 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ  اا هلاتيــــــــــــــــــــــــــــــــــ  العقــــــــــــــــــــــــــــــــــول ف  ــــــــــــــــــــــــــــــــــتب 
 

  
 األبــــــــــــــــــــــــــدان َعــــــــــــــــــــــــــَلى ســــــــــــــــــــــــــ   واهلل قــــــــــــــــــــــــــد مُ  

ـــــــــــــــــــــــ   َعـــــــــــــــــــــــَلى قـــــــــــــــــــــــدمها ا ملـــــــــــــــــــــــن أضـــــــــــــــــــــــ   يُ تب 
 

  
آن اآلثــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار واأل بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار و   الُقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر 

 ق ًلزٌم بمن التزم الوحيني، ومن التزم الوحيني فاز بالسعادتني:فاهلُدى إًِذا والتوفي 

 .السعادة الدنيوية 

 .واأل روية 

 نظر.جعلني اهلل وإياكم ممن يقتفي األثر ويؤيده بال

ا، اإلهلي كثريٌة جد   باع الترشيعنة كون اهلُدى ف الوحي وات  واآليات واألََحاِدي ث املُبي  

آنآيات  غرض متنوعة، فمنهذا ال َعَلى ودًللتها  ُله :ذلكم ِف  الُقر  قُلَْنا اْهبُِطوا ﴿: َتَعاَلى  َقو 
تِيَنَُّكْم ِمِّنِ ُهًدى َفَمْن تَبَِع ُهَداَي فَََل َخوٌْف َعلَيِْهْم َوََل ُهْم ََيَْزنُوَن 

ْ
ا يَأ ِمنَْها ََجِيًعا فَإِمَّ

 .[83]البقرة:  ﴾38
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 شرح العقيدة الطحاوية 

ُلهو ِ ﴿ :َتَعاَلى  َقو  ت
ْ
ا يَأ َبَع ُهَداَي فَََل يَِضلُّ َوََل يَْشََق فَإِمَّ  123يَنَُّكْم ِمِّنِ ُهًدى َفَمِن اتَّ

ْعَرَض 
َ
ْعََم  َوَمْن أ

َ
هُ يَوَْم الْقَِياَمةِ أ ، 328]طه:  ﴾124َعْن ذِْكرِي فَإِنَّ ََلُ َمِعيَشًة َضنًًْك َوََنُُْشُ

321].  

ُله :بيان هذا ِف ومن األََحاِدي ث  شيئين لن تضلوا تركتم فيكم »: ♀ َقو 

 .«عليَّ الحوض يرَدا بعدهما إِن تمسكتم بهما: كتاب اهلل وُسنتي، ولن يتفرقا حتى

َبنِي إِْسَرائِْيل حذو النعل بالنعل،  َعَلىأمتي ما أتى  َعَلىأتين لي»: ♀ َقاَل و

ل لكان فِي أمتي من يصنع ذلك، وإن َبنِي إِْسَرائِيْ  ؛حتى إِن كان منهم من أتى ُأمه عالنية

كلهم فِي النار إال  ،ملة ثالٍث وسبعين َعَلىوتفترق أمتي  ،ثنتين وسبعين ملة َعَلىتفرقت 

: ومن هي يا رسول اهلل؟ «ملًة واحدة  .«ما أنا عليه اليوم وأصحابي» َقاَل:، َقاُلوا

َ اَبة  َعَلى األدلة الدالة أحد وهذا احلديث  باعهم ورضورة ات   ╚سالمة الص 

َ اَبة للنجاة من الضالل أمور  ِف  ╚، ومن هنا اعتن  أهُل العلم َأي ًضا بام عليه الص 

 التمس  هبا. َعَلى وحثوا  ،حرصوا عليهاو ،فنقلوا أقواهلم ،الدين

َ اَبة والعناية هبا، فروى آثار  ةدم عنايته بكتابع َعَلى ومن هنا ندم بعض أهل العلم  الص 

ونحن نطلب  ،اجتمعت أنا والُزهري" اَل:قَ صالح بن كيسان  َعن  ابن عبد الرب بسنده 

نَّن ،العلم   ."♀فكتبنا ما جاء َعْن النَّبِيَّ  ؛فقلنا: كتب السُّ

ليس بُسنة فال "، وقل  أنا: "َفإِنه ُسنة ؛نكتب ما جاء َعْن أصحابه"الُزهري:  َقاَل  ُثم  

أنه مل  ، فندم صالح بن كيسان"فأنجح وضيعُت  ؛ولم أكتب -أي الُزهري-وكتبه  ،نكتبه

 يكتب.

م الوحيني و ، وهذا ما عليه ♀ الن بِي  باع أص اب ات  بفاهلدى إًِذا بالتزا

َ اَبَة  ،الُعَلاَمء الربانيون وبينوا احلق وردوا الباطل، وًل يزالون  ،╚فقد اقتفوا الص 

ال تزاُل أمٌة من أمتي ظاهرين »: ♀ الن بِي  هذا املنهج القويم، ِمصداًقا لقول  َعَلى 

 .«الناس َعَلىحتى يأتي أمر اهلل وهم ظاهرون  ،ال يضرهم من خالفهم ،الحق َعَلى
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 ساكتيوســـف الشرح الشيخ:  

َ اَبة  َعَلى  ُهوَ األمة من  ِف فال يزال  وقد  ،ُمصل ون، ُعَلاَمء ╚منهج الص 

تِيكتابتهم املُ ترصات  :تعددت ُسبل نرشهم وبيا م احلق وردهم الباطل، ومن ذل   ال 

ُذكرت الاليت  ،لكُم املُ ترصاتن تِ ندرسه مِ  ال ِذيا املتن يسهل درسها وحفظها، وإن هذ

ن ةفيها أصوٌل ومسائل ُمهامت ُمستمدات من الكتاب   .والسُّ

دأمحد بن  ،أبو جعفر :مةُ كتاٌب ُُمترٌص كتبه العال   م  الط اوي، وكان  األزدي  ُُمَ

  .وعرشين وثالثامئة َسنة تسٍع وثالثني ومائتني، وقد توف سنة إحدى َتَعاَلى     وًلدته

دفأبوه  ؛بي  علم ِف  َتَعاَلى     وقد نشأ م  بن سالمة كان من أهل العلم، و اله  ُُمَ

 املُزين نارُش علم الشافعي وأفقه أص ابه.

آنَ ف فظ الط اوُي  نِي أنه كان شافعي املذهب،  ،له املُزينا  َعَلى وتفقه  الُقر  وهذا َيع 

حتول ملذهب أيب حنيفة، وقد نرش أهُل العلم  عمرهعندما بلغ العرشين من     ولكنه

 أسباًبا لت وله.

صفته: إنه  ِف ئ عنه منزلته العلمية، فمثله من قيل الت صيل ُتنبِ  ِف واجتهاد الط اوي 

  .يكون هذا من اإل بار معلوم ،اجتهد بالت صيل

بسير الكوفيين  كان من أعلم الناس" :ابن عبد الرب َقاَل ف ؛وثناُء الُعَلاَمء عليه كثري

 ."وأخبارهم وفقههم، مع ُمشاركتهم فِي جميع مذاهب الُفَقَهاء

أن  إَِلى  "مُة الحاف  الكبير ُمحدث الديار المصرية وفقيههااإِلَماُم العالَّ " :الذهبي َقاَل و

 ."معارفه ومن نظر فِي تآليف هذا اإِلَمام علم محله من العلم وسعة" َقاَل:

وهو  ،قيه الحنفي صاحب التصانيف الُمفيدة والفوائد الغزيرةالف" :ابن كثري َقاَل و

 ."أحد الثقات األثبات والُحفاظ الجهابذة

تِي ،(العقيدُة الطحاوية)هذه  :مؤلفاٌت مشهورة منها    وله بني فيها ما كان  ال 

 ،اإِلَمام أيب حنيفة وصاحبيه أيب يوسف األنصاري َعن  املُعتقد، ونقل  ِف عليه السلف 

دُُمَ و سيام  ،بن احلسن الشيباين ما كانوا يعتقدون من أصول الدين، وهي عقيدٌة مشهورةٌ  م 

 احلنفية. عند
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 شرح العقيدة الطحاوية 

مية) ِف وبذل  نعتها ابن القيم  من  َتَعاَلى ، َفِ نه ملا قرر علو اهلل (اجتامع اجليوش اإِلْسَلا

آن ن ة الُقر  و اهلل، فنقل ِحينَِئٍذ شيًئا ُيفيد عل ِف أ ذ ُيبني اعتقاد األئمة املتبوعني  ،واآلثار والسُّ

تِي ،(العقيدُة الطحاوية)ذل  من   ِف  فيها صاحبها ما عليه أبو حنيفة وصاحباه بني   ال 

 اًلعتقاد.

الطحاوي فِي اعتقاد أبي حنيفة وصاحبيه وقد ذكر ": َتَعاَلى     ابن القيم َقاَل ف

ô والتجهم، فَقاَل فِي عقيدته  ما يوافق هذا وأنهم أبرأ الناس من التعطيل َتَعاَلى

 ."وقد أعجز َعْن اإلحاطة خلقه ،المعروفة: وأنه َتَعاَلى ُمحيٌط بكل شيء وفوقه

قول أبي جعفٍر الطحاوي إمام الحنفية فِي وقته فِي الحديث " :موضٍع آ ر ِف  َقاَل و

 ."الحنفية له وهي معروفٌة َعنْ  والفقه ومعرفة أقوال السلف َقاَل فِي بعض العقيدة الَّتِي

 :راح ضربانرح والشُّوهذه العقيدة القت العناية بالشَّ
   رشحها  ج املُتكلمني. ِف بع منهم من ات 

 .ومنهم من رشحها سالًكا طريق السلف الصاحلني 

، وهو رشٌح َتَعاَلى     هذا الن ِو: رشح ابن أيب العز احلنفي َعَلى وأبرُز رشٍح هلا 

إًل أن  ،ةعقيدٌة ُسني   -كام بني أهل العلم- (العقيدُة الطحاوية)ونفيس اعتن  به أهل العلم، 

َُصن فق فيه وف  فيها ما مل يُ   ذل  أهل العلم، وسنتطرق إليه أثناء وقد بني   ،ملذهب السلف امل 

 . َتَعاَلى الرشح ب ذن اهلل 

 املتن. َعَلى التعليق  ِف  بعد هذه املُقدمة املوجزة أرشع ب ذن اهلل 

 َُصن ف َل َقا نَِّة َواْلَجَماَعِة، َعَلى " :َتَعاَلى     امل  َهَذا ِذْكُر َبَياِن َعِقيَدِة َأْهِل السُّ

، َوَأبِي ُيوُسَف َيْعُقوَب ْبِن إِْبَراهِ  يِّ
ِة: َأبِي َحنِيَفَة النُّْعَماِن ْبِن َثابٍِت اْلُكوفِ يَم َمْذَهِب ُفَقَهاِء اْلِملَّ

، َوَأبِي عَ  ْيَبانِيِّ اأْلَْنَصاِريِّ ِد ْبِن اْلَحَسِن الشَّ  ُمَحمَّ
ِ
 َعَلْيِهمْ ْبِد اهلل

ِ
َأْجَمِعيَن؛ َوَما  ِرْضَواِن اهلل

يِن، َوَيِدينُوَن بِِه َربَّ اْلَعاَلِمينَ   ."َيْعَتِقُدوَن ِمْن ُأُصوِل الدِّ

َُصن ف بني   ل ُمعت ُهوَ هذا القدر من كالمه: أن ما سيذكره  ِف  َتَعاَلى     امل  قد َأه 

ن ة َواجلاََمَعة، وأن   َِعنيَ  َتَعاَلى  ô هذا ما كان عليه أبو حنيفة وصاحباه السُّ  . َأْج 
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ن ة إًل قف  وُ     وقد ذكرنا قبل: أنه ل السُّ بينها أهل  ،مسائل قليلة ِف  لبيان ُمعتقد َأه 

 وسيأيت التنبيه عليها. ،العلم

   َنُقوُل فِي ": َتَعاَلى     َقاَل  ُثم 
ِ
 -َتْوِحيِد اهلل

ِ
  ."-ُمْعتَِقِديَن بَِتْوفِيِق اهلل

َُصن فقول   ": امل 
ِ
وليس ُيريد توحيًدا  ،ُيريد به التوحيد بأنواعه "َنُقوُل فِي َتْوِحيِد اهلل

ُله:نًا، فُمعي    " َقو 
ِ
ع التوحيد "َنُقوُل فِي َتْوِحيِد اهلل بدليل أنه سيتطرُق للتوحيد  ،شامٌل ألنوا

لِ لكان كالمه بعد ُمعي نًا؛ ولو كان ُيريد نوًعا  ،اعهبأنو  " ه:َقو 
ِ
نوٍع  ِف  :"َنُقوُل فِي َتْوِحيِد اهلل

لِ ولكننا نجد أن كالمه بعد  ،ُمعني  " ه:َقو 
ِ
ُيريد  ُهوَ إًِذا  ؛ق بأنواع التوحيديتعل   "فِي َتْوِحيِد اهلل

لِ  ِف   " ه:َقو 
ِ
 .هواعالتوحيد بأن :"فِي َتْوِحيِد اهلل

 َّق بالتوحيدوُأحب هنا أن أذكر أموًرا تتعل: 

 التوحيد ُلغةً األمر األول :.  

فهم معن  التوحيد ُلغًة، والقاعدُة هي:  ِف ُتفيدنا  ،قبل بيان معناه ُلغًة أذكر قاعدًة ُمهمة

مبنى تدل الزيادُة فِي ال": -، وهذه القاعدة"الزيادُة فِي المعنى َعَلىالزيادُة فِي المبنى تدل "

ًل  الزيادُة قد تكون لغرٍض لفظي  إذ   ؛ُمطردة ليس  قاعدةً  -"الزيادُة فِي المعنى َعَلى

 معنوي.

ليس  زيادًة معنوية،  ،ند الرصفيني: زيادٌة لفظيةعفزيادة اإلحلاق  ،زيادة اإلحلاق :مثل

حرَج، إًِذا هذه إلحلاق الفعل سيطر بالفعل د ؛سيطر زائدة ِف فالياء  ،سيطر ِف الزيادة  :مثل

 ليس  زيادًة معنوية. ،زيادٌة لفظيةٌ 

 َيُقولاملعن ، فمن ذل  مث اًل: عندما  ِف املبن  ُتفيد زيادًة  ِف والغالب: أن الزيادة 

 ، ُيفيده هذا الفعل؟ ُيفيد أن الرضب وقع من  ال ِذيما  "ضرَب "القائل: رضَب زيٌد عمًرا

 ،زدُت راءً  ،َب زيٌد عمًرا فأقول: رَض   ،َب رَض   ِف دًة الزمن املايض، عندما أضُع زيا ِف زيٍد 

َب  َب فيه راٌء واحدة ،فيه راءان فرَض   زدُت راًء. ،ورَض 

املعن ، ما املعن  الذي ُتفيده هذه الزيادة؟ التكثري  ِف زيادًة  ـُفيدت املبن  ِف هذه زيادٌة 

املعن ، إًِذا  ِف أفادت زيادًة املبن   ِف أكثر زيٌد من رضب عمرو، فهذه إًِذا زيادٌة  :أي
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 ،، وقلُ : هذه قاعدة ليس  ُمطردة"فِي المعنى زيادةً تفيد الزيادُة فِي المبنى " القاعدة:

ورضبُ  ِمث اًًل  ،أن الزيادة معنوية :والغالب وعندنا زيادٌة معنوية، ،عندنا زيادٌة لفظية

 ورضبُ  ِمث اًًل للزيادة املعنوية. ،ة اللفظيةللزياد

-كل زيادة ماذا ُتفيد؟ وهذا أمر ُمهم  ِف أ ذ أهل العلم يب ثون  ؛كان األمر كذل  ملا

م املُكرمون ل اجد   -، أمٌر ُمهمٌ أهيا الكرا تِي: معرفُة معاين صيغ الزيادة، فصيغة َفع  جاء  ال 

َب  ل ُتفيد التكثري :ون ل َيُقولعليها الفعُل رَض  ل ُتفيد النسب ،صيغة َفع  وصيغة  ،ةوصيغة َفع 

ل ُتفيد اجلمع  آ ره. إَِلى  ...َفع 

وذل   ،علي  أن تتأمل هذه الزيادة ألي معن  جاءت ؛فعندما يأتي  فعٌل فيه زيادة

تِيبـتأمل معاين صيغ الزيادة  تِيجاءت عليها األلفاظ  ال  معانيها، فعندما  ِف ُتريد أن تب ث  ال 

صيغ معاين  إَِلى تذهب  ُثم   ،أي صيغة َلى عَ تنظر هذا اللفظ جاء  ؛يأتي  لفظ فيه زيادة

تِيصيغ الزيادة  معاين ِف بالنظر  ،وختتار هلذا اللفظ املعن  املُناسب له ،الزيادة ذكرها أهل  ال 

 العلم.

َد "اآلن  َد "ِزنة صيغٍة من صيغ الزيادة،  َعَلى جاء  ،من صيغ الزيادة "َوحَّ فيه حاءان  "َوحَّ

َل "زنة  َعَلى  َد "ما املعن  املُناسب لــــ  ،تأيت ملعانٍ  "لَفعَّ "نظر صيغُة ، فن"َفعَّ  ؟"َوحَّ

دَ  َب  ،التوحيد مصدر َوح  َل، فعندنا فيه زيادة َعَلى مثل رَض  َد ألي ،وزن َفع  معن   َوح 

َد "معنيني اثنني لــــ  َعَلى ق ما وقف  عليه وردت هذه الزيادة؟ أهل العلم وف    :"َوحَّ

  َد جعل اهلل واحًدا. َيُقول:بعضهم  َوح 

  َد نسب اهلَل  َيُقول:وبعضهم  .للوحدانيةَوح 

َد َج  َيُقول:بعض طالب العلم عندما يقرأ لعاملٍ  حيفظ هذا ولكن ًل  ،اهلل واحًدا عَل َوح 

َد نسب اهلل للوحدانية َيُقول:َجعَل، وعندما يقرأ لعامل يدري من أين جاء العامل ب حيفظ  ،َوح 

  .صيغ الزيادة تفهم هذا ِف عندما تنظر ، نسَب  يدري من أين جاء العامل بِ هذا ولكن ًل

ألن هذا الفعل  ؛جاءوا بجعل ومن أين جاءوا بنسب اآلن أن  تفهم ب ذن اهلل من أين

صيغ  ،فنذهب إل صيغ الزيادة ،املعن  ِف زيادٍة  َعَلى املبن  ًلبد أن تدل  ِف والزيادة  ،زيدقد 
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َل " َل تأيت للَجعل :ونَيُقولن أهل العلم نجد أ ؛"َفعَّ ر فتقول:  ،َفع  َل  َعَلى أم  ره،  ،ِزنة َفع   :أيَأم 

َل ُتفيد النسبة، جعله أمرًيا  قه،  ،ويقولون: صيغة َفع  قه للفسق،  نسبة :أيَفس  نسبه  :أيصد 

 .للصدق

َل اجلَع   َل إًِذا من معاين َفع  َد "ُل فلام جاء الفع، هنسبل، ومن معاين َفع  ِزنة  َعَلى  "َوحَّ

َل "  ُهوَ  َقاَل:نهم من جعل اهلل واحًدا، وم َقاَل:للَجعل ف ُهوَ  َقاَل:من أهل العلم من  ،"َفعَّ

 .للوحدانيةنسب اهلَل  :أي ،للنِسبة

َد " ِف فهذان قوًلن ألهل العلم  م كالم الُعَلاَمء، فه   :من التفصيل السابق ومرادي ،"َوحَّ

بأن  َقاَل:وبيان قول من  ،"جعل"ومن أين جاء بـــ  ،جعل اهلل واحًدا ُهوَ  َقاَل:وبيان قول من 

َد اهلل نسبه للتوحيد  النسبة.ومن أين جاء بـــ  ،َوح 

َد "، وأنا أميل لتفسري -واهلُل أعلم-وكال القولني ص يح   ؛اهلل للتوحيدَنَسب بـــ  "َوحَّ

دُت اهلل أي  ،نسبته للتوحيد، وأما جعلُ  اهلَل واحًدا :ألنه أقرُب للفهم وأيرس، فتقول: َوح 

 . وقد استشكله بعض أهل العلم، وقال: اهلل واحٌد بغري جعل ،لفهو قد ُيشكِ 

دهم جعلته واحًدا بعميل ،جعل اهلل واحًدا :ُيفرسونه بــ ال ِذيوأجاب  وذكروا  ،بأن ُمرا

واهلُل -عن  األول أرجح كان امل ؛وُُمتاًجا لتقدير ،فلام كان ُمشكاًل عند البعض، غري ذل 

دُت اهلل :وهو ،وأيرس -أعلم  .-واهلُل أعلم-نسبته للتوحيد  :أي ،َوح 

وتعريف  ،وأنواعه ،الرشع ِف أذكر معن  التوحيد  ،بعد أن حتدثنا حول التوحيد ُلغةً 

  :كل نوع ب جياز

واألسماء  يةلوهإفراُد اهلل َتَعاَلى بما يختص به من الربوبية واأل"الرشع:  ِف التوحيد 

 :"والصفات

 :وهو ثالثة أنواع

 إفراُد اهللُ ": ُهوَ : توحيد الربوبية، وتوحيد الربوبية ولنوع األال هبأفعال" ،

زق باخلَلق  ▐فُيفرد اهلل  ، ▐دبري، وغري ذلكم من أفعاله والتوالر 

ْن  قُْل َمْن يَْرزُقُُكْم ِمنَ ﴿ :َتَعاَلى  َقاَل  :هذا النوع كثرية َعَلى واألدلة  مَّ
َ
رِْض أ

َ
َماِء َواْْل السَّ
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 ِ بَْصاَر َوَمْن ُُيْرُِج الََْحَّ ِمَن الَْمِيِِت َوُيْخرُِج الَْمِيَِت ِمَن الََْحِِ َوَمْن يَُدبِ
َ
ْمَع َواْْل ُر َيْملُِك السَّ

فَََل َتتَُّقوَن 
َ
ُ َفُقْل أ ْمَر فََسَيُقولُوَن اَّللَّ

َ
 .[83]يونس:  ﴾31اْْل
ُ َربُّ الَْعالَِمنَي ﴿ :َتَعاَلى  َقاَل وَ  ْمُر َتَباَرَك اَّللَّ

َ
ََل ََلُ اْْلَلُْق َواْْل

َ
، [41]األعراف:  ﴾54أ

 هذا كثرية. ِف واآلياُت 

 إفراُد اهلل ": ُهوَ وَ  ،لوهية: توحيد األنوع الثاينال فال "بأفعال المخلوقين ،

وهذا  اع العبادة،سائر أنو ِف وًل دعاء إًل هلل، وهكذا  ،وًل حج إًل هلل ،صالة إًل هلل

 :التوحيد دل  عليه َأي ًضا أدلٌة كثرية

 ًل نعبُد إًل أن . :، أي[4]الفاحتة:  ﴾5إِيَّاَك َنْعُبُد ِإَويَّاَك نَْسَتعِنُي ﴿ :َتَعاَلى  َقاَل 

ِ َرِبِ الَْعالَِمنَي ﴿ واألدلُة ، [362]األنعام:  ﴾162قُْل إِنَّ َصََلِِت َونُُسِِك َوََمَْياَي َوَمَماِِت َّلِلَّ

 هذا النوع كثرية. ِف َأي ًضا 

 إفراُد اهلل بما يختص به من ": ُهوَ وَ  ،: توحيد األسامء والصفاتالثالثنوع ال

ه وصفاته إثباًتا بال متثيل، فُتثب  ءأسام أن  ُتثب  هلل املعن : ، "األسماء والصفات

بال تنزهيًا مُماثلة امل لوقات  َعن  ل اهلل بامل لوقات، وُتنزه اهلل وًل مُتث   ،األسامء والصفات

هذا  ِف عند احلديث حول مسائله  ل فيه ب ذن اهلل تعطيل، وهذا التوحيد سنفص  

 الكتاب.

   َُصن فقول  َعَلى ق بعد هذا ُأعل  " َقاَل:إذ  ؛َتَعاَلى     امل 
ِ
- َنُقوُل فِي َتْوِحيِد اهلل

 
ِ
  ."َواِحٌد اَل َشرِيَك َلهُ  إِنَّ اهللَ : -ُمْعَتِقِديَن بَِتْوفِيِق اهلل

َُصن فف ِ ي ح ابتدأ  َتَعاَلى     امل  َ َواِحٌد ًَل وهو: أن  ،اإلهلية ِف ببيان املُعتقد الص  اَّلل 

يَ  َلهُ   .رَشِ

ن سوى اهللنفٌي ًلست قاق اإلهلية  "اَل إَِلهَ "ـف ،"اَل إَِلَه إاِلَّ اهلل" :معن  ُهوَ وهذا  ، عم 

ُله:وهذا يوافق  ، وهذا است قاق اإلهلية هلل إثبات  "إاِلَّ اهلل"و ،"اَل َشِريَك َلهُ " َقو 

ُله:يوافق   كلمة التوحيد. ِف كام  ،، فالتوحيد ًلبد فيه من نفٍي وإثبات"إِن اهللَ واحٌد " َقو 

 



 

      01 

 

 ساكتيوســـف الشرح الشيخ:  

 

 :وتتعلق بهذه الكلمة مسائل

 وبه  ينًا غريه،ًل يقبُل اهلل من األولني واآل رين د ال ِذي ،: أ ا أصل الدينأوهلا

 .سل وأنزل الُكتبأرسل اهلُل الرُّ 

َجَعلَْنا ِمْن ُدوِن الرَّْْحَِن آلَِهًة ﴿: َتَعاَلى  َقاَل كام 
َ
رَْسلَْنا ِمْن َقبْلَِك ِمْن رُُسلَِنا أ

َ
ْل َمْن أ

َ
َواْسأ

 .[14]الز رف:  ﴾45ُيْعَبُدوَن 

رَْسلَْنا ِمْن َقبْلَِك ِمْن رَُسوٍل إِ ﴿ َقاَل:وَ 
َ
نَا فَاْعُبُدوِن َوَما أ

َ
نَُّه ََل إََِلَ إَِلَّ أ

َ
َلَّ نُوِِح إََِلْهِ أ

 .[24]األنبياء:  ﴾25

اْعُبُدوا ﴿ لقومه: َقاَل أن  ِف من الُرسل أنه افتتح دعوته عن ُكل   وقد ذكر اهلُل 
َ َما لَُكْم ِمْن إََِلٍ َغْْيُهُ   .[45]األعراف:  ﴾59 اَّللَّ

سل وأنزل الكتب، هذه من أجلها أرسل اهلُل الرُّ  ،ينفهذه الكلمُة العظيمُة أصل الد

تِياألول  املسألة   ق هبذه الكلمة.تتعل   ال 

 يؤمنون بتوحيد الربوبية من  ♀عهده  ِف : كان املرُشكون املسألة الثانية

 :َتَعاَلى  َقاَل ين بأن اهلل وحده  لق السموات واألرض، كام حيث اجلُملة، فقد كانوا ُمقر  

ُ َولَ ﴿ رَْض ََلَُقولُنَّ اَّللَّ
َ
َماَواِت َواْْل ْْلَُهْم َمْن َخلََق السَّ

َ
 .[24]لقامن:  ﴾ئِْن َسأ

ْمَس َوالَْقَمَر ََلَُقولُنَّ ﴿ َقاَل:وَ  َر الشَّ رَْض وََسخَّ
َ
َماَواِت َواْْل ْْلَُهْم َمْن َخلََق السَّ

َ
َولَئِْن َسأ

 ُ  .[63]العنكبوت:  ﴾اَّللَّ

 ،ولكنهم يت ذون ُشفعاء، اإلْجال بتوحيد الربوبيةن من حيث فاملرُشكون ُمقرو

ِ َما ََل ﴿ :َتَعاَلى  َقاَل ، كام ▐عبادهتم إليه  ِف ويتقربون  َوَيْعُبُدوَن ِمْن ُدوِن اَّللَّ
 .[33]يونس:  ﴾يَُُضُُّهْم َوََل َينَْفُعُهْم َوَيُقولُوَن َهُؤََلءِ ُشَفَعاُؤنَا ِعنَْد اَّللَّ 

 . حيث جعلوا هلل أنداًدا وعبدوا مع اهلل غريه ،توحيد اإلهلية ِف فزيغهم وضالهلم كان 

 سل ُبعث  لتقرير توحيد اإلهليةمن كون الرُّ  ،تقرر ما سبق إَِذا: ةالثالث املسألة، 

 "اَل إَِلَه إاِلَّ اهلل"وا فرس  إذ  مني، كل  ظهر ل   طأ املُت ؛ين بتوحيد الربوبيةوكون املرُشكني ُمقر  
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تقرير توحيٍد  ِف وأطالوا  ،اًل رتاع إًل اهلل، ففرسوا كلمة التوحيد بالربوبية َلى عَ ًل قادر  :بــ

 تقريره. ِف أطالوا الكالم  ،وهو توحيد الربوبية ،مل جي ده املرُشكون

اَلم َيُقولوهو واجب كام  وهذا " َيُقول: ،كلمة ْجيلة ، لشيخ اإلسالمشيخ اإِلس 

؛ "لكن ال يحصل به الواجب ،ن التوحيد الواجبُهَو م" الربوبية توحيد ف "التوحيد

زق واإلجياد باخلَلق والر   ▐ُفيفرد اهلل  ،املرء أن يؤمن بتوحيد الربوبية َعَلى فيجب 

 وغري ذل .

ُل بتوحيد اإلهلية مع توحيد بل الواجب يكمُ  ،ولكن ًل يتُم الواجب به ،فهذا واجب

اَلم  َقاَل الربوبية، ف نِي "وهذا التوحيد" :(االقتضاء) ِف شيخ اإِلس  ُهَو " توحيد الربوبية :َيع 

 ."لكن ال يحصل به الواجب ،من التوحيد الواجب

اَلم ناقشهم  ،فأ طأ املُتكلمون ففرسوا كلمة اإل الص بتوحيد الربوبية، وشيُخ اإِلس 

ُله: :منها ،مواضع ِف  َلى ، "فِي تقرير هذا التوحيد ومن أهل الكالم من أطال نظره" َقو 
أن  إِ

 َعَلىوأن اإللهية هي الُقدرة  ،وأثبت أنه اَل إَِلَه إاِلَّ ُهوَ  ،ر الوحدانيةأنه بذلك قرَّ ويظُن " َقاَل:

كان هذا ؛ االختراع، فإذا ثبت أنه ال يقدر على االختراع إال اهلل، وأنه ال شريك له يف الخلق

 ."اَل إَِلَه إاِلَّ اهللمعنى قولنا: 

اَلم:  َيُقول ، كام "التوحيدلهذا قرين شركي العرب كانوا مُ لم يعلم أن مُ و"شيخ اإِلس 

ُ ﴿ :َتَعاَلى  َقاَل  رَْض ََلَُقولُنَّ اَّللَّ
َ
َماَواِت َواْْل ْْلَُهْم َمْن َخلََق السَّ

َ
 .[24]لقامن:  ﴾َولَئِْن َسأ

ِذيإًِذا هذا األمُر الثالث   ِف وا أيتعلق هبذه الكلمة، وهو: أن املُتكلمني أ ط ال 

هذا التفسري لو  بيان ُبطالن تفسريهم: أن   ِف ففرسوا اإلهلية بالربوبية، ويكفي  ،اتفسريه

 ملا رد املرُشكون هذه الكلمة، ولكنهم ردوا هذه الكلمة ومل يقبلوها. ؛اكان حق  

 بعة جله ألُبعث   ال ِذي ُهوَ وأن هذا التوحيد  ،ر ل  ما سبقتقر   إَِذا: املسألة الرا

سل  ن ة َواجلاََمَعة ؛الُكـتبوُأنزل  الرُّ ل السُّ ر  ،فهذا ُيفيدك ص ة ما عليه َأه  من كون اإلقرا

ُر بالشهادة والتوحيد. َعَلى العبيد، فأول واجٍب  َعَلى بالتوحيِد أول واجٍب   العبيد: اإلقرا
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ُله :ومما ُيفيد ذل  ُعاذ ♀ َقو 
ِ
فليكن  ،إنك تأتي قوًما من أهل الكتاب» :مل

شهادة أن ًَل إََِلَ إًِل   :، فأول ما يدعو إليه ُمعاذ«ه شهادة: أن اَل إَِلَه إاِلَّ اهللأول ما تدعوهم إلي

ر بالتوحيد أول واجب. َعَلى فدل ؛ ♀ الن بِي  بأمٍر من  ،اهلل  أن اإلقرا

ن ةهذا، ولعلامء  َعَلى إْجاع السلف  (الطحاوية)وقد أفاد شارح  تقرير هذا كالٌم  ِف  السُّ

اَلم :ل من ذ ،كثري َفإِن أول َما  ": (االستقامة)كتاب  ِف  َتَعاَلى     قول شيخ اإِلس 

َهاَدَتْينِ  َعاذ  ♀َكاَم َقاَل الن بِي  ،"أوجبه اهلل على لَِسان َرُسوله ُهَو اإلقراُر بِالشَّ
ِ
 بنمل

َلى جبل ملا َبعثه 
يمن إِ  :إَِلْيهِ  َفْلَيُكن أول َما تدعوهم ،إِنَّك تقدم على قوم أهل كتاب»: ال 

ًدا َرُسول اهلل ،َشَهاَدة َأال إَِله إاِلَّ اهلل رَجاُه ِف  ،«َوَأن ُمَحمَّ ْيِ )َأ   ِحيحا  .(الصَّ

ْيخ عبد اْلَقاِدر َوَغيره ،مدونوكذلك َقاَل المشايخ الُمعتَ "  الشيخ ، وقول"مثل الشَّ

وهم األئمة  ،ةالطريق ، ُيريد باملشايخ مشايخ"َوَكَذلَِك َقاَل اْلَمَشايِخ الُمعتمدون":   

ِذينَ   يعتمد أهل التصوف كالمهم. ال 

ناقش فيه  (االستقامة)، وكتاب (االستقامة)من كتاب  ُهوَ ذكرته  ال ِذيفهذا النقل 

اَلم مواضع من  وهو من ُمتكلمة  ،أليب القاسم الُقشريي (الرسالة الُقشريية)شيخ اإِلس 

 الصوفية.

اَلم  حد  َعَلى - سالة يعتني ببيان ما عليه مشايخ الطريقةهذه الر ِف فكان شيُخ اإِلس 

ِ ي ح َعَلى كاجلُنيد وغريه كانوا  ، أن ُمتقدمي املشايخ، وُيبني  -تعبريه يذموا وممن  ،املُعتقد الص 

 الكالم املُتأ رون من شيوخ القوم. ِف علم الكالم؛و إنام ولج 

اإلقراُر  :بأن أول واجٍب ": ونَيُقولما بينه ف النقل السالف من كو م  :ومن هذا

ا ملن أراد معرفة ُمعتقد من ينعتهم شيخ كتاٌب نافع جد   (االستقامة)، فكتاب "بالشهادتين

اَلم ب ، وبيان كون علم الكالم سلكه املُتأ رون منهم، وبيان بعض "مشايخ الطريقة"ـاإِلس 

د سببه  ،ذل  بباسأ لوهذا استطرا ذلك َقاَل المشايخ وك"النقل السالف:  ِف الشيخ  َقو 

 ."مدونالُمعتَ 

   َُصن ُف  َقاَل  ُثم   ."َواَل َشْيَء ِمْثُلهُ ": َتَعاَلى     امل 
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 "ال"ه عليها، وهي: أن ًلبد أن ُينب   وفيها مسألٌة ن وية ،"َواَل َشْيَء ِمْثُلهُ " :ظفَ هكذا ُتل  

 رب بالرغم من  "ِمْثَلهُ "ا  رُب ًل، كيف جعلن "ِمْثُلهُ "و اسُم ًل "َشْيءَ "و ،هنا نافية للجنس

، و رُب ًل النافية فالضمري ُعر   إَِلى إِن ُأضيف  ، واًلسُم النكرةلضمريلُمضافًة  ِمث لكون 

 فكيف قلنا: إِن ًل نافية للجنس و ربها ُمضاف ملعرفة؟ ؟للجنس ًلبد أن يكون نكرة

فال  ،التنكري ِف لة وغِ من الكلامت امل "ِمْثل وغير"أن ُيقال: إِن كلمة  :هذا َعن  اجلواب 

نكرة وإن كان  ُمضافة لضمري، وعليه فال  "ِمْثل"ُف باإلضافة؛ وحينها ف ن كلمة تتعر  

 وحينها يكون املُبتدُأ واخلرب كالمها نكرة. ،ُيشكل

 :حت  هذا القول مسائل ،"َواَل َشْيَء ِمْثُلهُ "

ن ة األول ل السُّ أسامئه وصفاته وأفعاله،  ِف ُيامثله يشٌء ًل  َتَعاَلى أن اهلل  َعَلى : اتفق َأه 

ن ة تتابعوا  وهذا أصٌل من أصول ل السُّ   .ذكره َعَلى َأه 

ُله:: املسألة الثانية لِ ُمنتزٌع من  ،"َواَل َشْيَء ِمْثُلهُ " َقو  ءٌ ﴿: َتَعاَلى  هَقو   ﴾لَيَْس َكِمثْلِهِ ََشْ

 .▐ني رب العامل َعن  ، واآليُة ُتفيد نفي املثيل [33]الشورى: 

لَيَْس َكِمثْلِهِ ﴿: ▐اهلُل  َقاَل : ُهوَ واإلشكال  ،وف اآليِة إشكاٌل حيتاج جواب
ءٌ  وحينها يكون التقدير  ،ُتفيد التشبيه -معلوم ُهوَ كام -، والكاُف [33]الشورى:  ﴾11 ََشْ

َلْيَس " فنضع ُمل الكاِف ُيشبه: ،ألن الكاف ُتفيد التشبيه ؛"َشْيءٌ ِمْثَلُه َلْيَس ُيشبه "هكذا: 

 باهبا ُتفيد التشبيه. َعَلى الكاف  قلنا: إِن   إَِذا، هذا تقديُر اآلية "َشْيءٌ ِمْثَلُه ُيشبه 

إذ معن  اآلية حينها:  ؛د اإلشكالُوجِ  "َشْيءٌ ِمْثَلُه َلْيَس ُيشبه "وإذا كان التقديُر هكذا: 

 ًل ُيشبهُه  وأن ،أن هلل ِمَثَل 
ِ
ثُل  ،يشءِمَثَل اهلل

ِ
فام اجلواب؟ أهل العلم  ،هلل كفرٌ وإثبات امل

 أذكر بعضها: ،هذا اإلشكال بأجوبة َعن  أجابوا 

وعندما يقولون: زائد ًل ُيريدون أن  ،حرٌف زائد :أي ،الكاف صلة :َقاَل منهم من 

هذه احلروف  إِذ  ولكن ُيريدون أنه ًل ُيفيد معناه األصيل،  ،به لُيفيد غرًضا ما احلرَف مل يؤَت 

ن نستعمله نا أداعت ال ِذيُيريدون أنه ًل ُيفيد املعن   ؛احلرف زائدٌ  ِ ن قيل: إِن  فَ  ،ُتفيد معاين

 فيه، وحينها يكون احلرُف للتوكيد.
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تِياحلروف  ِف  َيُقولهناك عبارة للشيخ ابن ُعثيمني  ؛فمن هنا جيء هبا وًل ُتفيد  ال 

، للتوكيدوهو زائٌد  ،ًل ُيفيد معناهزائد  :، أي"زائٌد زائد" :التشبيهف  َيُقولمعناها املُعتاد 

، والكاف "َشْيًئاِمْثُلُه َلْيَس " ، فيكون تقديُر اآلية هكذا:التشبيه وحينها تكون الكاُف ًل ُتفيد

ثَل  :أي ،تكون للتوكيد
ِ
 .▐اهلل  َعن  توكيد نفي امل

ث َل : أن اجلواب الثاين
ِ
لِ  ِف بمعن  الصفة كام  امل نَّةِ الَّ ِي وُِعَد َمَثُل الَْ ﴿: َتَعاَلى ه َقو 

 هُ ليس ُيشبه صفتَ "وحينها يكون التقدير هكذا:  ،صفة اجلنة :، أي[84]الرعد:  ﴾35الُْمتَُّقون

 فيكون التقدير: ،باهبا ُتفيد التشبيه َعَلى فالكاف حينها تكون  ،، أن املثل بمعن  الصفة"شيء

 ، وهذا واضح."شيء هُ ليس ُيشبه صفتَ "

: إِن : َقالُ لثاجلواب الثا ث َل وا
ِ
 ،باهبا ُتفيد التشبيه َعَلى تأيت ُلغة بمعن  الذات، فالكاُف امل

ث َل وليس  حرًفا زائًدا، ولكن 
ِ
 ."شيءٌ  هُ ليس ُيشبه ذاتَ "فيكون املعن :  ،معن  الذاتبامل

ِل مثْ والُمراُد بالِ " َقاَل:ف ،(أضواء البيان) ِف  َتَعاَلى     وهذا ما ا تاره الشنقيطُي 

ي ل  أن تفعل هذا :، أي"ال يفعل هذاِمْثُلك كقول العرِب:  اُت الذَّ  فاملعن :  ،أن  ًل َينبغ 

َل وأن  ،باهبا َعَلى ُيريد أن الكاف  ،ليس كاهلل يشء
ث 
ِ
ِمث ل بمعن  الذات، فالعرب تستعمل امل

 ."شيء هُ ليس ُيشبه ذاتَ "حينها يكون تقدير اآلية:  ،وُتريد الذات

آنوجاء بدليٍل من  ونظريه  َقاَل:بمعن  الذات؛  امَلث لجاء بآيٍة فيها استعامُل  :أي ،الُقر 

َثِل وإرادة الذات:
ِ
ائِيَل لََعَ ِمثْلِهِ ﴿ من إطالق امل ، [31]األحقاف:  ﴾وََشِهَد َشاهٌِد ِمْن بَِّن إِْْسَ

آننفس  َعَلى  :أي  .الُقر 

  .هذا السؤال َعن  اإلجابة  ِف هذا بعض ما ذكر أهل العلم 

 وغريه. (الطحاوية)كام بني شارُح  ،لفظ التمثيل من األلفاظ املُجملة :الثالثة املسألة

ولكن باعتبار املعاين احلادثة هلذا ، ُهوَ وهذا اإلْجال ليس باعتبار اللفظ من حيث 

اَلم  ،األلفاظ املُجملة ِف  وهذه قاعدةٌ ، اللفظ بعض املسائل،  ِف ُتستفاد من كالم شيخ اإِلس 

ملًة من حيث هيألفاظ ملفَثم   ُُ ُأحدث  هلا معاٍن  ُثم  فمن حيث هي ًل إْجال فيها،  ، تكمن 

مباطلة ُُ ملًة ابتداًء. ،ًة باعتبار املعاين احلادثةل، فصارت  ُُ  وإن مل تكن 
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اَلم:  َيُقولوِحينَِئٍذ  ، "حقه وُيعطى كل ذي حق   ،البد أن ُتعرف معاين اللف "شيخ اإِلس 

ن ةُب ُيعرف ما ورد به الكتا اللفظ هذا  ِف من ذل  ومعناه، وُيعرف ما أحدثه املُ دثون  والسُّ

نِيومعناه ماًل باعتبار املعاين  ُثم  ًل إْجال فيه،  ُهوَ كان اللفُظ من حيث  إَِذا :، َيع  ُُ صار 

 فتعرف املعن  احلق وترد املعاين الباطلة. ،املعاين ِف فالبد أن تنظر  ،احلادثة

اَلمومن هنا علل شيُخ  ماًل باعتبار املعن   َتَعاَلى     اإِلس  ُُ لفظ التوسل لفًظا 

ماًل  ِف التوسل احلادث له، لفظ  ُُ َ اَبة مل يكن   ِف  فيستعملون لفظ التوسل ،ُعرف الص 

 الشفاعة. ♀ الن بِي  الدعاء، وف سؤال  ♀ الن بِي  سؤال 

م ،ُأحدث للتوسِل بعُد معانٍ  ُثم   ُُ وإن مل يكن لفظ التوسل من  ،اًل فصار لفظ التوسل 

مل، وحينها ُهوَ حيث  ِ ي ح للفظ التوسل فُتثبته ُُ وتعرف  ،ًلبد أن تعرف املعن  الص 

 ،♀ الن بِي  بذات  سؤال اهلل  ُهوَ املعن  الباطل فرتده، واملعن  الباطل 

 .♀ الن بِي  ب اهلل  َعَلى واإلقساُم 

تِيفهذا مثال من األمثلة  اَلممنها  ال   ،نست لص هذه القاعدة من كالم شيخ اإِلس 

ُثمَّ يعوُد وُيصبح ُمجماًل  ،أن اللف  قد يكون من حيث ُهَو ال إجمال فيه"والقاعدُة هي: 

 ."باعتبار المعاين الحادثة

معناه  -ان  كام بي  -لفظ التمثيل من هذا الباب، فالتمثيل  ُهوَ بني أيدينا ف ال ِذيواللفظ 

آن ِف يه ورد نف ال ِذي ءٌ ﴿ :الُقر  ُه َلْيَس ُيشبه ذاتَ "، [33]الشورى:  ﴾لَيَْس َكِمثْلِهِ ََشْ

ًل نجعُل  صائص صفات امل لوقني ك صائص صفات  :، أي"َشْيءٌ  ▐

 فهذا معناه ص يح. ؛والعكس ،اخلالق

ماًل، ،ُأحدث للتمثيل معاين باطلة ُثم   ُُ ماًل بعد أن مل يُ   ُُ  وحينها صار لفظ التمثيل 

ونعرف املعاين املُ دثة فنردها، هذه املسألة  ،وعندها ًلبد أن نعرف املعن  الص يح فنُثبته

 الثالثة.

بعة التمثيل الص يح وبعض املعاين احلادثة للتمثيل، التمثيل بيان معن   ِف : املسألة الرا

آننفاه  ال ِذي أن ُتجعل لصفات المخلوق خصائص صفات "ما ذكرته قبل:  ُهوَ  الُقر 
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، فمن جعل للم لوق  صائص "؛ أو ُتجعل للخالق خصائص صفات المخلوقلخالقا

أو ُقدرًة  ،فقد شبه امل لوق باخلالق، كأن جيعل للم لوق علاًم كعلم اهللاخلالق؛ صفات 

  ُهوَ ُملوٍق من امل لوقات:  ِف فتقول  ،كُقدرته
ٍ
 قدير. َعَلى وهو  ،عليم بكل يشء

ٍ
 كل يشء

التشبيه، أو أن  ِف فوقع  ؛ق  صائص صفات اخلالقفجعل خلصائص صفات امل لو

َوالِعَياُذ -فيقول: يده كيدي وسمعه كسمعي  ،جيعل لل الق  صائص صفات امل لوق

بأن  ،أو تشبيًها لل الق بامل لوق ،إًِذا إما أن يكون التشبيُه تشبيه امل لوق باخلالق ؛-بِاَّلل

 صائص صفات امل لوق أو ُُتعل صفات  ،ُُتعل  صائص صفات اخلالق للم لوق

 لل الق.

آن ِف  املنفي الص يح للمثلهذا املعن    ،للمثل املنفي معاٍن باطلة  ُأحدث ثم، الُقر 

 منها:

 وكذا إثبات األسامء. ،وا إثبات الصفات تشبيًهاأن اجلهمية عد  

 ومل يروا إثبات األسامء تشبيًها. ،وا إثبات الصفات تشبيًهاواملُعتزلُة عد  

الُقدرة "وهي:  ،رون إثبات الصفات تشبيًها إًل الصفات التي ُيثبتو اواألشاعرة ي

 ."والعلُم واإلرادُة والحياة والسمع والبصر والكالم

تِيإًل هذه الصفات  ،تشبيهفريون أن إثبات الصفات  ُيثبتو ا، وهذه املعاين معاٍن  ال 

التشبيه أن ُُتعل  -ان  كام بي  -وإنام  ،أن إثبات الصفات ليس تشبيًها :باطلة للتشبيه، واحلق

 أو  صائص صفات امل لوق لل الق. ، صائص صفات اخلالق للم لوق

آن ِف ما نجده  -ُهوَ مما ُيبني أن إثبات الصفات ًل ُيعد تشبيًها  :أي-ومما ُيبني هذا   الُقر 

ن ة لو كان إثباُت الصفات تشبيًها ف، ▐ا للرب من أسامء وأوصاف كثرية جد   والسُّ

 .♀  ووصف اهلل نفسه، ومَلا  سامه ووصفه رسوله ا سم  مل

ِ ي ح للتشبيه وبعض املعاين احلادثةن  إًِذا بي    . ا املعن  الص 

اَلم عند ُمناقشته األشاعرَة واملُعتزلَة واجلهمية ذكر  (التدمرية) ِف     شيخ اإِلس 

ِذيهؤًلء  ِف قاعدة   ن ينفون الصفات أو بعضها.ال 
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ُسوُل نَّ ُكلَّ َواِحٍد ِمْن النُّ َفإِ " َقاَل:ف َفاِت اَل  ♀فاة لَِما َأْخَبَر بِِه الرَّ ِمْن الصِّ

يِه َنظِيُر َما َفرَّ ِمنْهُ 
ا ُهَو َمْحُذوٌر؛ إالَّ َوَقْد َأْثَبَت َما َيْلَزُمُه فِ َراًرا ِممَّ

 ِف فعة وهذه نا ،"َينِْفي َشْيًئا فِ

أو بعض الصفات ينفي  ،أو الصفات ،لصفاتفكل من ينفي األسامء وا ،ُمناقشة القوم

ًرا من التشبيه،   فنف . ؛بنظري ما منه فرُتده ُملزًما فيام أثب   ُثم  فرا

 ،وغري ذل  ،وامَل بةَ  ،فال ُيثب  الغضَب  ،اهلل صفات الفعل َعن  فاألشعري مث اًل ينفي 

نفي ، فأن  ُتثب   ُيفيد التشبيه، فتقول له: يلزم  فيام أثب  نظري ما من أجله هبدعوى أن

 فقد شبه ! ؛كالمالُقدرَة واإلرادَة والعلَم واحلياَة والسمَع والبرص وال

أثبته  َيُقول:سائر ما ُيثب ،  ِف وكذا  ،ًل، ألنه بزعمه إنام أثب  برًصا يليق باهلل َقاَل:َفِ ن 

وجٍه ًلئٍق  َعَلى فعلية ًل تشبيه فيه، فيقال له: فأثب  ِحينَِئٍذ الصفات ال ،وجٍه ًلئٍق باهلل َعَلى 

 البعض اآل ر. ِف بعض الصفات كالقول  ِف باهلل ًل تشبيه فيه، فالقول 

اَلم  ِف وهي نافعة  (التدمرية) ِف  َتَعاَلى     وهذه قاعدة َأي ًضا ذكرها شيخ اإِلس 

َفاِت َكاْلَقْوِل فِي اْلَبْعِض اْْلَخرِ "ُمناقشة األشاعرة:  ، َفِ ن أثب  "اْلَقْوُل فِي َبْعِض الصِّ

أو تنفي  ،ألن الباب واحد ؛فعلي  أن ُتثب  ما نفيته ؛املُثب  ِف وزعم  أن ًل تشبيه 

 فهذا اضطراٌب وتناقض. ؛أما أن ُتثب  بعض الصفات وتنفي بعض الصفات ،اجلميع

 فلزمهم فيام فروا إليه
ٍ
فلزمهم فيام أثبتوه نظرُي  ،إًِذا ُنالحظ اآلن األشاعرة فروا من يشء

اَلم  ِف وُيقال  ،املُعتزلة ِف منه فروا، وهذا َأي ًضا ُيقال ما   :املُعتزلة ِف  َقاَل اجلهمية، فشيخ اإِلس 

َفاِت " َفإِنَّك إْن ُقْلت: إْثَباُت اْلَحَياِة َواْلِعْلِم َواْلُقْدَرِة  ،اَل َفْرَق َبْيَن إْثَباِت اأْلَْسَماِء َوإِْثَباِت الصِّ

َفاِت إالَّ َما ُهَو ِجْسمٌ  َيْقَتِضي َتْشبِيًها َأوْ  اِهِد ُمتَِّصًفا ِبالصِّ ي الشَّ
ا اَل َنِجُد فِ ِقيَل  ؛َتْجِسيًما أِلَنَّ

ى َحيٌّ َعِليٌم َقِديٌر إالَّ تَ َلك: َواَل  اِهِد َما ُهَو ُمَسمًّ ي الشَّ
َفإِْن َنَفْيت َما َنَفْيت  ؛ُهَو ِجْسمٌ فِجُد فِ

اهِ   ."َفاْنِف اأْلَْسَماءَ  ؛ِد إالَّ لِْلِجْسمِ لَِكْونِك َلْم َتِجْدُه فِي الشَّ

اَلم  ًل إذ   ؛للُمعتزيل: إِن كن  تنف الصفات لكو ا تقتيض التشبيه َيُقوُل فشيخ اإِلس 

موَ إًل  اخلارج موصوٌف هبا  ِف يوجد  فكذل   ،وإثبات اجلسمية يلزم منه التشبيه ،ُهَو ِجس 

م َعَلى إًل  اخلارج  ِف  ًل تطلق؛ إذ  األسامء إثباهتا يقتيض التشبيه وحينها إما أن ، َما ُهَو ِجس 
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أن ُيثب  اجلميع عماًل باحلق، وإما باطله، وإما  ِف ينفي املُعتزيل األسامء والصفات ُمضطرًبا 

 أن يبق  ُمتناقًضا.

موجوٌد وًل  ُهوَ ًل أقول:  َيُقول:و ،ا ينفي األسامء والصفاتوإذا كان املُ اطب جهمي  

فررت يٌم وًل قدير، بدعوى أن ذل  يستلزم التشبيه باملوجود، فيقال له: أن  حٌي وًل عل

ًل وصف له وًل اسم،  ال ِذي ُهوَ العدم إذ   !وشبهته باملعدومات ،من تشبيهه باملوجدات

 ووقع  
ٍ
 أرش منه. ِف والتشبيه باملعدوم أنقص من التشبيه باملوجود، ففررت من يشء

ٍ
 يشء

 يلزمها فيه التشبيه ِف ق كلها فرت من التشبيه ووقع  إًِذا ُنالحظ هذه الفر
ٍ
أو ما  ،يشء

من  والتشبيه باملعدومات أشدُّ  ،فيلزمهم التشبيه باملعدومات ،اجلهمية :أشد، مثل ُهوَ 

 التشبيه باملوجودات.

ألن اإلثبات ُيفيد التشبيه، فنقول هلم:  ؛سبيل التنزل معهم والتسليم هلم َعَلى ا نوهذا مِ 

ويلزمكم فيام فررتم إليه ما يلزمكم فيام فررتم منه، وإًل فاحلق: أن  ،يشء إَِلى رتم أن  فر

ك قيقة  َتَعاَلى املُثب  للصفات ًل جيعُل حقيقة صفات اهلل  إِذ   ؛إثبات الصفات ًل تشبيه فيه

 صفات امل لوقني، وإنام ُيثب  الصفات مع قطع الشبه بامل لوقات.

اَلمضب ِف وهذا يتبني ل  بوضوح   ِف  َتَعاَلى     ط قاعدة نص عليها شيُخ اإِلس 

َفاِت " َقاَل:حيث  ،(التدمرية) َفاَل ُبدَّ َأْن َيُدلَّ َعَلى َقْدٍر  ،َوُكلُّ َما ُتْثبُِتُه ِمْن اأْلَْسَماِء َوالصِّ

َياُت  يِه اْلُمَسمَّ
ْن َنْعَلُم َأنَّ َما اْخَتصَّ اهللُ َوَلكِ  ،َوَلْواَل َذلَِك َلَما ُفِهَم الِْخَطاُب  ،ُمشترٍك َتَتَواَطُأ فِ

ا َيْخطُِر بِاْلَباِل َأْو َيُدوُر ِفي اْلَخَيالِ   ."بِِه َواْمَتاَز َعْن َخْلِقِه: َأْعَظُم ِممَّ

املعن  الُكيل، هذا ما  ِف إليهم إًِذا الصفة املُعينة إنام حيصل اًلشرتاك فيها بني من ُتنسب 

اَلم ة املُعينة إنام حيصل اًلشرتاك فيها بني من ُتنسب إليهم الصف ،   ُيريده شيخ اإِلس 

لوًل حصول اًلشرتاك  ال ِذي ،األذهان، وهو القدر املُشرتك ِف توجد  ال ِذي ،املعن  الُكيل ِف 

 .الصفةملا ُفهم   ؛فيه

ولكن ، فهذا املعن  الُكيل للصفة املُعينة حيصل به اًلشرتاُك بني املُتصفني بالصفة

ا عند إضافة ا؛ وإنام يكون وجوده  ارجي  الُكيل ذهني وليس  ارجي  املعن  وجود هذا 
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كل موصوٍف ب سبه، وتكون  ِف الصفة املُعينة للموصوف املُعني، وحينها تكون الصفُة 

 ُُمتصًة بام ُيناسبه من  صائص.

ا، فالصفة املُعينة قبل اإلضافة للموصوف املُعني يكون فيها اشرتاك بني املُتصفني فيه

وبعد إضافتها ينتفي اًلشرتاك، فالقوة مث اًل يتصف هبا املالئكُة والبرُش والدواُب واجِلن، 

وهو أ ا صفٌة يتمكن الفاعل هبا من الفعل  ،الذهن معن  ُكيل ِف ينقدح  ؛وعندما ُيقال: قوة

 بال رضر.

فة هذا وهذا املعن  الُكيل حيصل اًلشرتاك فيه بني كل ُمتصٍف بالقوة، ولكن بعد إضا

القوة ِحينَِئٍذ ُتناسب َفِ ن  ؛ما وجلني   ،ولدابٍة ما ،ولزيٍد من الناس ،  املُعنيلَ املعن  للمَ 

 .وينقطُع ِحينَِئٍذ اًلشرتاك ،املُتصف هبا، خيتص بام يليق به

 ،  متاثللَ وليس بني قوة زيٍد واملَ  ،ًلئقًة به ، وقوُة زيدٍ   املُعني ًلئقًة بهلَ فتكون قوة املَ 

وهذا يكوُن  ،ًل تبق  ُمشاركة ؛الباقي، فبعد إضافة كل وصٍف ملن اتصف به ِف ذا ُقل وهك

 بني امل لوق وامل لوق، وهو َأي ًضا بني اخلالق وامل لوق.

كل موصوف ب سبه، فصفُة  ِف الصفُة  إِذ  ؛ فال تالزم بني إثبات الصفات والتمثيل

ناقصة، صفة اخلالق غري ُملوقة الكامل من كل وجه كاملٌة من كل وجه، وصفة الناقص 

 وصفة احلادث ُُمدثة.

ن ة لنا معها التعامل التايل: ِف : الصفات املنفيُة املسألة اخلامسة آن والسُّ  الُقر 

 نفسه.  َعن   : ننفي ما نفاه اهلُل أوًًل  ✔✔

 : ُنثب  كامل ضد الوصف املنفي.اثانيً  ✔✔

لِ  ِف فمث اًل:  ُخذُ ﴿: َتَعاَلى  هَقو 
ْ
نَة وننفي النوم، [244]البقرة:  ﴾ُه ِسَنٌة َوََل نَوْمٌ ََل تَأ ، ننفي الس 

لِ  ِف  ▐، وكامل ضد ما نف  اهلُل ▐ُنثبُ  كامل ضد ما نف  اهلُل  ُثم    هَقو 

ُخُذهُ ِسَنٌة َوََل نَوْمٌ ﴿: َتَعاَلى 
ْ
 .▐: إثباُت كامل حياته وقيوميته [244]البقرة:  ﴾ََل تَأ



 

      21 

 

 ساكتيوســـف الشرح الشيخ:  

لِ  ِف  ٍم لِلَْعبِيِد ﴿: َتَعاَلى  هَقو  اهلل  َعن  ، ننفي الُظلم [16]فصل :  ﴾46َوَما َربَُّك بَِظَلَّ

 كامُل العدل، فننفي الظُّلم  ُهوَ ، وُنثب  كامل ضد الوصف املنفي، وكامُل ضد الظُّلم

 .وُنثبُ  كامل ِضده، فنُثب  العدل الكامَل هلل 

لِ  ِف  وهكذا ، َفِ ننا ننفي املثيل، وُنثب  [33]الشورى:  ﴾ءٌ لَيَْس َكِمثْلِهِ ََشْ ﴿: َتَعاَلى  هَقو 

نِي أننا ُنثب  األوصاف احلسنَة والكامل املُطلق ▐كامل ضد ما نفاه اهلُل  ، وهذا َيع 

 .▐، فلكامله املُطلق وًلتصافه بالصفات احلسنة ًل مثيل له هلل 

آن ِف فكل نفٍي  ن ة الُقر  لكامل الضد، ومل يكن  َفِ نه ليس نفًيا ُمطلًقا، ولكن نفٌي  والسُّ

اَلم َيُقولكام -النفُي ُمًضا؛ ألن النفي امل ض  ، والعدم امل ض "عدٌم محض" -شيخ اإِلس 

أن يكون مدًحا أو  َعن  ليس بيشء، فضاًل  -كام قيل-ليس بيشء، وما كان ليس بيشء، فهو 

 كامًًل.

رُد  آن ِف فالنفُي الوا ن ة الُقر  ن النفي امل ض ًل مدح فيه، ًل نجعله نفًيا ُمًضا؛ أل والسُّ

أهل العلم يقولون: والنفُي امل ض قد يكون لعدم الُقدرة، أو لعدم قابلية امل ل،  ُثم  

 قول الشاعر، وأهل العلم دائاًم يمثلون فيه: ِف وحينها ًل يكوُن النفي مدًحا، كام 

ةةةةةةةةةةة  با قُ  ْبةةةةةةةةةةِدُ ونا  ِِ مَّ  يِّلاةةةةةةةةةةِة الا يا

 

  

ْظلُِمةةةةةونا ال َّةةةةةا ا   الا يا ةةةةةْر ا ِ  وا َا بَّةةةةةةا   حا

 َقاَل:فهنا نف  عنهم الغدر ونف  عنهم الُظلم ًل مدًحا هلم، بدليل أ م صغرهم ف 

الظلم، فبلغ هبم الضعف  َعَلى التصغري الت قري، ولكن لعدم ُقدرهتم  ِف واألصل  "ُقَبيَِّلة"

د منه املدح، بل نفٌي ل ، فهذا نفٌي، وليس املُرا عدم الُقدرة ب يث ًل يستطيعون أن يظلموا

 املنفي.  َعَلى 

وقد يكوُن النفي لعدم قابلية امل ل، ودائاًم َأي ًضا يقولون: ِجداٌر ًل يظلم، فاجِلدار 

ِجداٌر ًل يظلم؛ لس  متدحه، وإنام ُتبني حاله، وأنه ًل يظلم؛ ألنه غرُي قابٍل  عندما تقول:

 للظُّلم أصاًل.
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د مدًحا، وقد يكوُن لعدم قابلية امل ل، وقد يكون إًِذا مل ا كان النفُي عدًما ُمًضا ًل ُيفي

لعدم الُقدرة، ملا كان النفُي هبذه الصورة؛ مل يكن النفُي املُجرد مدًحا، بل ًلبد أن ُيثب  

هذه  َعَلى كامُل ضد الوصف املنفي حت  يكون النفُي مدًحا، من هنا؛ جرى أهُل العلِم 

ن ة الكتاب ِف  اهلل  َعن  املنفي  ِف القاعدة   .والسُّ

 آن ِف : أن النفي الوارد ُثمَّ من املُهم أن تعلم ن ة الُقر  مٌل  والسُّ ُُ الغالب،  ِف نفٌي 

الغالب، وقد يأيت النفُي ُمفصاًل، كام أن اإلثبات قد يأيت  ِف واإلثبات الوارد إثباٌت ُمفصٌل 

رُد  ماًل؛ إًِذا النفُي الوا آن ِف ُُ ن ة الُقر  رُد بِ  املُتعل ُق بصفات اهلل ، النفُي والسُّ آنالوا  الُقر 

ن ة مل.  والسُّ ُُ  نفٌي 

رُد  آن ِف وقد يرد النفُي املُفصل نادًرا، واإلثبات الوا ن ة الُقر  إثباٌت ُمفصل، ويأيت  والسُّ

ماًل، والكامل  ِف اإلثباُت املُجمُل قلياًل، مِلَ هذا؟ ألن الكامل  ُُ  اإلثبات أو ِف النفي أن يكون 

 يكون ُمفصاًل.

 َيُقول اهللُ  :الح : فِي اإلثبات الُمفصل : 

 .[2]الت ريم:  ﴾2وَُهَو الَْعلِيُم اْْلَِكيُم ﴿
 .[41]الروم:  ﴾54وَُهَو الَْعلِيُم الَْقِديُر ﴿
ِميُع اْْلَِصُْي ﴿  .[33]الشورى:  ﴾11وَُهَو السَّ

 .[1]إبراهيم:  ﴾4وَُهَو الَْعزِيُز اْْلَِكيُم ﴿
 .[311]يونس:  ﴾107الَْغُفوُر الرَِّحيُم  وَُهوَ ﴿

اٌل لَِما يُرِيدُ  15ُذو الَْعرِْش الَْمِجيُد  14وَُهَو الَْغُفوُر الَْوُدوُد ﴿  .[36 - 31]الربوج:  ﴾16 َفعَّ

اإلثبات يكون  ِف هذا كله إثباٌت ُمفصل، واإلثباُت املُفصل كثري؛ ألن املدَح 

 بالتفصيل.

 :َتَعاَلى  ُلهَقو   :ومن اإلثبات املُجمل

ْسَماُء اْْلُْسَّن ﴿
َ
ِ اْْل  .[331]األعراف:  ﴾َوَّلِلَّ

لَْعَ ﴿
َ
مل. [21]الروم:  ﴾َوََلُ الَْمَثُل اْْل ُُ  فهذا إثباٌت 
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ماًل:  ِف والنفي  ُُ  ﴾65فَاْعُبْدهُ َواْصَطِِبْ لِعَِباَدتِهِ َهْل َتْعلَُم ََلُ َسِميًّا ﴿الغالب يكون 
مل.، أي: ًل سمي ل[64]مريم:  ُُ  ه، فهذا نفٌي 

َحٌد  3لَْم يَِِلْ َولَْم يُوََلْ ﴿
َ
َولَْم يَُكْن ََلُ ﴿ ،[1، 8]اإل الص:  ﴾4َولَْم يَُكْن ََلُ ُكُفًوا أ

َحٌد 
َ
مل. ﴾4ُكُفًوا أ ُُ  هذا نفٌي 

آن ِف فالنفي الوارد  ن ة الُقر  ماًل، وقد يرد النفُي ُمفصاًل، كام  والسُّ ُُ لِ  ِف َغالًِبا يكون   هَقو 

ُخُذهُ ِسَنٌة َوََل نَوْمٌ ﴿، و [8]اإل الص:  ﴾3لَْم يَِِلْ َولَْم يُوََلْ ﴿ :َتَعاَلى 
ْ
 .[244]البقرة:  ﴾ََل تَأ

أنَّ اإلثبات لما كان التفصيل فيه أكمل؛ كان اإلثباُت فِي "إًِذا هذه قاعدة ُتضبط: 

نَّة فِي الغالب ُمفصاًل، واإلثباُت الُمجمل قليل، والنفي لما كان اإلجماُل فيه  الُقْرآن والسُّ

نَّة فِي الغالب ُمجماًل، والتفصيل فيه قليل ي الُقْرآن والسُّ
 ."أكمل؛ كان النفي فِ

عاه الكاذبون  ُثم  *  : أن النفي املُفصل يرد ألسباب، منها: نفي ما اد  إِن أهل العلم بي نوا

ُ ِمْن َوََلٍ ﴿: َتَعاَلى حقه، كقوله  ِف  ََذ اَّللَّ أن هلل ولًدا،  ىى ، فزعم  النصارَ [53]املؤمنون:  ﴾َما اَّتَّ

: وزعم اليهوُد أن هلل ولًدا، وزعم املرُشكون أن هلل ولًدا! فقال اهلُل   نافًيا ما زعموا

ُ ِمْن َوََلٍ ﴿ ََذ اَّللَّ  كامله. ِف ، دفع توهم النقص [53]املؤمنون:  ﴾َما اَّتَّ

رَْض ﴿
َ
َماَواِت َواْْل َنا ِمْن لُُغوٍب  َولََقْد َخلَْقَنا السَّ يَّاٍم َوَما َمسَّ

َ
 ﴾38َوَما بَيَْنُهَما ِِف ِستَّةِ أ

َنا ﴿: اهلُل  َقاَل اليوم السابع ارتاح، ف ِف  ، قد يظن الظان أن اهلل [83]ق:  َوَما َمسَّ
 .[83]ق:  ﴾38ِمْن لُُغوٍب 

ا ادعاه الكاذبون  َ
ِ
ًعا ، وقد يكوُن دف▐حقه  ِف إًِذا النفي املُفصل يكون مل

املدح من الصفات السلبية، فاآلن ذكرنا أن  ِف إِن الصفات الثبوتية أكمُل  ُثم  لتوهم النقص، 

ملًة وتأيت  ُُ ملًة، وذكرنا أن الصفات املنفية تأيت  ُُ الصفات الثبوتية تأيت ُمفصلًة وتأيت قلياًل 

آن ِف ت املُثبتة قلياًل ُمفصلًة، أهيام أكثر؛ الصفات املُثبتة أم الصفات املنفية؟ الصفا أكثر،  الُقر 

اَذا؟ ألن املدح باإلثبات أرفُع من املدح بالنفي. َ
ِ
 مل

الصفات الثبوتية "فقال:  )القواعد الُمثلى( ِف بني  هذا     والشيُخ ابن ُعثيمني

صفاُت مدٍح وكمال، فكلما كُثرت وتنوعت دالالتها؛ ظهر من كمال الموصوف بها ما 
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فات الثبوتية الَّتِي أخبر اهلل بها عن نفسه أكثر بكثير من الصفات هو أكثر؛ ولهذا كانت الص

 ."السلبية

ن ةوقد صار الُعَلاَمء وف ق هذا املنهج، فنجد علامء  باإلثبات أكثر  يصفون اهلَل  السُّ

بالنفي؛ َفِ  م يصفونه بالنفي املُجمل، وإن  إ م إِن وصفوا اهلل  ُثم  من النفي، 

 ثبات؛ َفِ  م يصفونه باإلثبات املُفصل.باإل وصفوا اهلل 

إ م  ُثم  كالمهم كثرٌي، واإلثبات ف كالمهم قليٌل،  ِف ب الف أهل الكالم؛ َفِ ن  النفي 

ليس بجسم، وًل  :الواحد منهم َيُقولبالنفي املُفصل، ف عند النفي يصفون اهلل 

َلى جوهر، وًل عرض، وًل بذي يمني وًل شامل، 
األسلوب من النفي فيه  آ ره، وهذا إِ

 إساءُة أدب. 

ْلَطاِن: َأْنَت َلْسَت ": -)الطحاوية(شارح -الشارح  َيُقولوف هذا  َك َلْو ُقْلَت لِلسُّ َفإِنَّ

َبَك َعَلى َهَذا اْلَوْصِف، َوإِْن ُكنَْت َصاِدًقا،  ٍك! أَلَدَّ
اٍم، َواَل َحائِ اٍح، َواَل َحجَّ بَِزبَّاٍل، َواَل َكسَّ

َما َتُكوُن َماِدًحا إَِذا َأْجَمْلَت النَّْفَي، َفُقْلَت: َأْنَت َلْسَت ِمْثَل َأَحٍد ِمْن َرِعيَّتَِك، َأْنَت َأْعَلى  َوإِنَّ

 ."ِمنُْهْم َوَأْشَرُف َوَأَجلُّ 

 آن: بيان طريقة املقصود آنَأي ًضا تعرضنا لطريقة  ُثم  النفي،  ِف  الُقر  اإلثباتـ  ِف  الُقر 

ن ة َواجلاََمَعة، وأ م اقتفوا ما جاء وبي ن ا منهج  ل السُّ آن ِف َأه  ن ة الُقر  النفي  ِف من أسلوٍب  والسُّ

 واإلثبات ب الف أهل الكالم.

   َُصن ف َقاَل  ُثم  . "َواَل َشْيَء ُيْعِجُزهُ ": امل 

ُلههذا َأي ًضا نفٌي وهو من النفي املُفصل، وهو ُمنتزٌع من  ُ َوَما ﴿: َتَعاَلى  َقو  ََكَن اَّللَّ
رِْض إِنَُّه ََكَن َعلِيًما قَِديًرا 

َ
َماَواِت َوََل ِِف اْْل ٍء ِِف السَّ  .[11]فاطر:  ﴾44َِلُْعِجَزُه ِمْن ََشْ
، وكامل ُقدرته؛ إذ  العجز إنام ▐وهذا النفي ُيستفاد منه إثبات كامل علمه 

 ▐والُقدرة، واهلل  عدم العلم َعن  عدم الُقدرة، أو  َعن  عدم العلم، أو  َعن  يكوُن 

 عليم، فال يشء  َعَلى 
ٍ
 قدير، وبكل يشء

ٍ
ِجَزُه كل يشء  .▐ُيع 
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  أن اهلل : نفسه العجز  تم اآلية ب ثبات  َعن  بعد أن نف   ▐وًلحظوا

عدم العلم أو عدم الُقدرة، فلام  َعن  كامل علمه وكامل ُقدرته، وذلكم ألن العجز إنام يكون 

 َقاَل ؛ أثب  لنفسه كامل العلم وكامل الُقدرة، فنفسه العجز َعن   ▐نف  اهلُل 

رِْض إِنَُّه ََكَن ﴿: ▐
َ
َماَواِت َوََل ِِف اْْل ٍء ِِف السَّ ُ َِلُْعِجَزهُ ِمْن ََشْ َوَما ََكَن اَّللَّ

 .[11]فاطر:  ﴾44َعلِيًما قَِديًرا 
 ًل تتعلُق باملُست يل لذاته، وهذا  ▐، وهو: أن ُقدرة اهلل وهنا تنبيه

 واحٍد من أهل العلم، فُقدرة اهلل تتعلق باملُمكن، وًل تتعلُق باملُست يل لذاته، وف بينه غري

ارينيُّ  َقاَل هذا  ف   :)منظومته( ِف  َتَعاَلى     الس 

ةةةةةةةةر اْلباصا ةةةةةةةَلا  وا َا اْل ياةةةةةةةاة وا  لاةةةةةةةُه اْ ا

 

  

دلةةةةةةةةةِم واقتةةةةةةةةةد   ِة وا ا ا َِ  ِ ا  سةةةةةةةةةم

ة  تعلنقةةةةةةةةةة   ُِممَةةةةةةةةةةن      ِقةةةةةةةةةةد ا

 

  

لسفاريني ُيفيد أن ُقدرة اهلل ًل تتعلق باملُست يل، وهذا ما بينه َأي ًضا فهذا الكالم من ا

د رشحه هذا البي ، وبينه غري واحٍد من أهل العلم، َعن   َتَعاَلى     الشيخ/ ابن ُعثيمني

ًل تتعلق باملُست يل، واملُست يُل كاجلمع بني النقيضني، والنيقضان  ▐َفُقدرة اهلل 

 ِف آٍن واحد، فالنقيضان ًل جيتمعان ف ذاٍت واحدة  ِف ًل يرتفعان مها اللذان ًل جيتمعان و

ُع النقيضني  ِف ذاٍت واحدٍة  َعن  آٍن واحد، وًل يرتفعان  آٍن  ِف ذاٍت واحدٍة  ِف آٍن واحد، فَجم 

آٍن واحد من املُست يل،  ِف ذاٍت واحدٍة  َعن  واحٍد من املُست يل، ورفع النقيضني 

 به ُقدرة اهلل.واملُست يل ًل تتعلق 

ذاٍت  َعن  آٍن واحد، وًل يرتفعان  ِف ذاٍت واحدٍة  ِف فاملوت واحلياة نقيضان ًل جيتمعان 

ع  ِف واحدٍة  آٍن واحد؛ هذان النقيضان، واجتامع النقيضني وارتفاعهام نوٌع من أنوا

ست يل لغريه، املُست يل لذاته، واملُست يل لذاته ًل تتعلق به الُقدرة، وإنام تتعلق الُقدرة باملُ 

تِيواملُست يل لغريه كام ف األمور   عادٍة ُمعينٍة ًل تتغري. َعَلى هي جاريٌة  ال 



 

   25 
 

 شرح العقيدة الطحاوية 

 ِف جعل العادة أن الشمس ُترشق من املرشق وتغيب  -مث اًل - ▐فاهلل 

ُل الشمس ُترشُق من املغرِب من املُست يل لغريه؛ ألنه خُيالف العادَة  تِياملغرب، فجع   ال 

للشمس، هذا املُست يل لغريه تتعلق به الُقدرة، ومن عالمات  ▐ جعلها اهللُ 

 خُيِرج الشمس من مغرهبا. الساعة: أن اهلل 

  ًل تتعلق باملُست يل لذاته، ▐إًِذا ُقدرة اهلل تتعلق باملُمكن، ُقدرة اهلل 

أسئلٍة إحلاديٍة  َعن  تتعلق باملُست يل لغريه، وبمعرفة هذا جُياب  ▐ ُقدرة اهلل

 هورة.املش

مثل السؤال املعروف: هل يستطيع اهلل أن خيلق حجًرا ًل يستطيع محله؟ فُيقال: إِن 

هذا ُمست يٌل لذاته، واملُست يُل لذاته ًل تتعلق به الُقدرة، َف ن مفاد هذا السؤال: هل يقدر 

ه ُقدرة أن ًل يقدر؟ وهذا من املُست يل، واملُست يل ًل تتعلق به القدرة، ًل تتعلق ب َعَلى اهلل 

 ِف اخلالق وًل ُقدرة امل لوق، وعدم تعلُّق الُقدرة باملُست يل لذاته ًل ُيفيد العجز؛ إذ  العجُز 

عدم الُقدرة عام تتعلق به الُقدرة، واألمور املُست يلة غري متصورة الوقوع، فال تتعلق هبا 

ا بفضل اهلل   .▐الُقدرة، وهذا واضٌح جد 

يطرحون مثل هذه األسئلة، ظان ني أ م ُيقيمون  ِذينَ ال  -ومن َفِهم من أوئل  املرىض 

أن إجابة الُعَلاَمء إياه بأن  سؤاله  طٌأ، وأن  -هبا ُحجًة لباطلهم؛ أقول: إِن  َفِهم بعضهم

نِي العجز، َفِ ن  َفِهم أ م هبذا يتهربون من  الُقدرة ًل تتعلق هبذا، وأن عدم تعلقها به ًل َيع 

فوه بجهله، وما عليه بعد  ِف شكلة سؤاله؛ فليعلم أن املُ  فهمه، وأن أهل العلم قد عر 

 طلب الدواء. ِف تش يص املرض إًل السعي 

 عليم،  ▐: أن اهلل 
ٍ
 قدير، وأن  وَعَلى بكل يشء

ٍ
كل يشء

تتعلق باملُمكن، وتتعلق باملُست يل لغريه، وًل تتعلق باملُست يل لذاته،؛  ▐ُقدرته 

بذاته غري ُمتصور الوجود، وغري ُمتصور الوجود ًل تتعلق به الُقدرة، وعدم املُست يل  إِذ  

نِي إثبات العجز؛ إذ  العجز إنام يكون    َعن  العجز  ِف تعلُّق الُقدرة باملُست يل لذاته ًل َيع 
ٍ
يشء

 .((73:12)).. .ًل يستطيع الفاعُل  ُثم  تتعلق به الُقدرة، 
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  َُصن ف َقاَل  . "َواَل إَِلَه َغْيُرهُ ": َتَعاَلى     امل 

حول إعراب  )الطحاوية(سبق الكالم حول كلمة التوحيد، وهنا حتدث شارح 

الكلمة؛ لُيبني  َ َطًأ وقع فيه بعض املُعتزلة، فأحببُ  أن ُأبني  إعراهبا، وُأبني  بعض األ طاء 

 إعراهبا، وهذه األ طاء تتعلُق باملعتقد. ِف 

النافية للجنس تنفي معن   "اَل "نافيٌة للجنس، و "اَل ": «إاِلَّ اهلل اَل إَِلهَ »أوًًل: إعراهبا 

 َعن  النافية للجنس هلا اسٌم وهلا  رب، فتنفي معن   ربها  "ال"جنس اسمها، فـ َعن   ربها 

 نافية للجنس. "ال" "اَل إَِلَه إاِلَّ اهلل"جنس اسم، فـ

، فأن  "ال"، وموجود  رُب "ال" الدار، فرجل اسمُ  ِف َفِ ن قل  مث اًل: ًل رجل موجوٌد 

جنس  َعن  البي   ِف جنس اسم ًل، فأن  تنفي الوجود  َعن  تنفي الوجود وهو معن  اخلرب 

 نافية للجنس. "ال" «اَل إَِلَه إاِلَّ اهلل»الرجال، إًِذا 

النافية للجنس هذه  "ال"ُمل نصب،  ربها ُمذوف،  ِف الفتح  َعَلى اسمها مبني  "إَِلهَ "

الن و عموًما، وهي: حذف ما ُيعلُم جائز،  ِف العرب حذُف  ربها، وهذه قاعدة  شاع عند

كام تقول: زيٌد بعد من عندكام؟ تقول للرجلني: من عندكام؟ فيقوًلن: زيد، أي: عندنا زيد، 

 ف ذفوا عندنا ألن حذف ما ُيعلم جائز.

 النافية للجنس.  "اَل " رب  ِف وهذا َأي ًضا شائع 

 اب  سةةقاا ا ةةروشةةاع ِ   ا البةة

 

    املُةةةرا  مةةةَ سةةةقو ه  هةةةر 

  النافية للجنس؟ "اَل "اسمها، أين  رب  "إَِلهَ "نافية للجنس،  "اَل "فاآلن  

 وشةةاع ِ   ا البةةاب  سةةقاا ا ةةر

 

 .................................... 

ر، حصل النزاع وحصل اخلطأ  ُهوَ إًِذا    تقديرها.  ِف ُمذوف، ُيَقد 

، أي:  التقدير ِ ي َح: أن ُيقال: إِن اخلرب امل ذوف تقديره حقٌّ ، "اَل إَِلَه حقٌّ إاِلَّ اهلل"الص 

، و  كالمها ص يح. "بحق  "أو  "حق  "ومنهم من ُيقدره ب ق 
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اجلار  إِذ  ُمتعل ق يتَعل ق به اجلار واملجرور،  إَِلى ؛ ف نا ن تاج "بحق"ولكن إِن قدرناه 

ُمتعل ق، وعدم التقدير أول  إَِلى ؛ ًل ن تاج "حق"ل ق، وإن قدرناه واملجرور ًلبد له من ُمتع

 من التقدير، فاألول إًِذا أن ُيقال: ًَل إََِلَ حقٌّ هذا أول. 

  رب.  "حقٌّ "اسمها،  "إَِلهَ "نافية للجنس،  "اَل "إًِذا  

جنس اسمها، فاَل  َعن   تنفي اخلرب "اَل "، فـ"حق"بدٌل من  "إاِلَّ اهللُ "أداُة استثناء،  "إاِلَّ "

 يوجُد إٌَل حق  إًِل  اهلل، فال معبود حقٌّ إًل هلل.



 "اَل "ًَل إََِلَ موجوٌد إًِل  اهلل، قلنا: إِن اخلرَب  رب  َقاَل:، ف"موجود": من قدر اخلرب ولاأل

 ُهوَ قديره فمنه من قدره حق، وهذا ت ِف ا تلف أهُل العلِم  ُثم  النافية للجنس شاع حذفه، 

 التقدير ًَل إََِلَ موجوٌد إًِل  اهلل. َقاَل:احلق، ومنهم من قدره موجود، 

كالم الن ويني، وهذا غرُي ص يح؛ ألن هناك  ِف الشائُع  ُهوَ وهذا غرُي ص يح، وهذا 

آنآلهًة ُتعبُد بباطل، فعدم وجود إَل غري اهلل ُيكذبه  َوَما ﴿: َتَعاَلى  َقاَل والواقع،  الُقر 
ِ ِمْن  ْغَنْت َعنُْهْم آلَِهُتُهُم الَّ ِي يَْدُعوَن ِمْن ُدوِن اَّللَّ

َ
نُْفَسُهْم َفَما أ

َ
َظلَْمَناُهْم َولَِكْن َظلَُموا أ

ءٍ  ِ ُقْرَبانًا آ﴿: َتَعاَلى  َقاَل ، وَ [313]هود:  ﴾ََشْ َُذوا ِمْن ُدوِن اَّللَّ ِيَن اَّتَّ  ﴾لَِهةً فَلَْوََل نَََصَُهُم اَّلَّ

ِ ي ح: [23]األحقاف:  اَل إَِلَه موجوٌد إاِلَّ "، وقوهلم: "اَل إَِلَه حقٌّ إاِلَّ اهلل"، وعليه فالتقديُر الص 

آنُيكذبه  "اهلل ، هذا ▐وُيكذبه الواقع، فهناك آلهة موجودة ُتعبد من دون اهلل  الُقر 

 اخلطأ األول.

ِ ي ح: "إَِلَه خالٌق إاِلَّ اهلل اَل "إِن التقدير:  َقاَل:: هناك من اخلطأ الثاين ، إًِذا التقدير الص 

تِي، من التقديرات "اَل إَِلَه حقٌّ "  الف فيها أهلها الصواب: ًَل إََِلَ موجوٌد، وَأي ًضا هناك  ال 

ًَل إََِلَ  الٌق إًِل  اهلل، وهذا فاسد؛ إذ ُيفيد تفسري كلمة اإل الص بتوحيد  َقاَل:منهم من 

ا؛ ملا رد  املرُشكون الكلمة ولقبلوها، الربوبية، وقد  سبق بياُن ُبطالن هذا، وأنه لو كان حق 

 إذ هم ُمعرتفون بربوبية اهلل.
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ء الكالم  َقاَل قول من  ِف : اخلطأ الثالث اَل إَِلَه "ظاهره، فـ َعَلى بعدم تقدير اخلرب، وإجرا

إًِل  اهلل، وًل تقول: ًَل إََِلَ موجوٌد إًِل  اهلل،  ًل ُنقدر فيها  رًبا، فال تقول: ًَل إََِلَ حقٌّ  "إاِلَّ اهلل

 وًل تقول: ًَل إََِلَ  الٌق إًِل  اهلل، ًل ُتقدر  رًبا.

وزعم هذا القائل أن  إِن قل : ًَل إََِلَ موجوٌد إًِل  اهلل؛ فغاية ما فعل  أن  نفي  

ه، ونفُي ماهيته وحقيقته أبلُغ من ؛ فقد نفي  ماهيت"اَل إَِلَه إاِلَّ اهللُ "وجوده، وأما إِن قل : 

 نفي وجوده؛ ألن نفي الوجود ًل يلزم منه نفي املاهية.

 واجلواب َعْن هذا من جهتني: 
  ن وية؛ فُيقال: ًَل النافية للجنس، ًلبد هلا من  رب، فالقول بعدم  الجهة األولى

 تقدير اخلرِب فاسد.

 اخلارج هي عني وجوده، فام ُنفي  ِف  عقدية؛ فُيقال: إِن حقيقة اليشء الجهة الثانية

 وجوده؛ فقد ُنفي  حقيقته.

ُق بني احلقيقة والوجود املُعتزلة، القائلون بشيئية العدم، ف إِن املعدوم  :ونَيُقولوإنام ُيفر 

العدم  ِف العدم، فكل الذوات عندهم كان  ثابتة  ِف املُمكن يشٌء، وإن حقيقته وذاته ثابتٌة 

العدم ثبوٌت أزيل، وهذا القول فاسد، فالقول بأن عدم  ِف  ذهني ا، وثبوهتا ثبوًتا  ارجي ا ًل

التقدير أول؛ ألن من مل ُيقدر نف  املاهية، ومن َقدر نف  الوجود، ونفُي املاهية أبلُغ من 

 شيئية العدم، وشيئيُة العدم قوٌل فاسد. ِف قوٍل ُمعتزيٍل  َعَلى نفُي الوجود مبنٌي 

نَّة َوالَجَماَعة وعامة ُعقالء َبنِي آدم من جميع "اَلم: شيخ اإِلس   َقاَل  الَِّذي عليه َأْهُل السُّ

األصناف: أنَّ المعدوم ليس فِي نفسه شيء، وأن ثبوته ووجوده وحصوله شيٌء واحد، وقد 

نَّة واإلجماع القديم َعَلى  دل   ."ذلك الكتاب والسُّ

، فزكريا [5]مريم:  ﴾9َك ِمْن َقبُْل َولَْم تَُك َشيًْئا َوَقْد َخَلْقتُ ﴿ لزكريا: َتَعاَلى اهلُل  َقاَل 
ََلم   وله وجوٌد  ،ما مل خُيلق هو يشءٌ  وهم يقولون: إن   ،قبل أن خُيلق مل يكن شيًئا َعَلْيِه السَّ

آنوهذا ُيكذبه  ،ف الَعدم    ارجيٌّ  ُقر  ]مريم:  ﴾9َوقَْد َخلَْقُتَك ِمْن َقبُْل َولَْم تَُك َشيًْئا ﴿: ال 
نَْساُن ﴿ :َتَعاَلى وقال ، [5 َوََل يَْذُكُر اْْلِ

َ
 . [61]مريم:  ﴾67ا َخَلْقَناهُ ِمْن َقبُْل َولَْم يَُك َشيًْئا أنأ
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  ِدير؛ أِلن ِدير، وأن من َقاَل: بأن األفضل عدم الت ق  أنُه ًَل ُبد  من الت ق 

ا الت ق   ِدير فيه نفٌي للامهية، َوَأم  ِدير ففيه نفٌي للوجود، ونفي املاهية أبلُغ من نفي عدم الت ق 

ىَذا مبنٌي َعَلى عقيدة املُعتزلة بشيئية الَعدم.  الوجود، فقوله ه

 َُصن ف  . "َقِديٌم باَِل اْبتَِداٍء، َداِئٌم ِباَل اْنتَِهاءٍ ":َتَعاَلى     َيُقوُل امل 

َُصن ف هنا ُأحب أن أذكر ثالث قواعد:قبل رشح كالم   امل 

 ىِذه القاعدُة تعني: أننا ًل ُنثب  هلل "وأوصافه توقيفية َتَعاَلى أسماُء اهلل ": األُْوَلى ، َوه

اساًم وًل وصًفا، وًل ننفي عنه اساًم وًل وصًفا إًِل  بدليل، َوهىَذا َحي ُث كان اًلسُم  َتَعاَلى 

ا إن كانا َغري  دالني َعَلى  اُم ُينفيان. والوصف دالني َعَلى صفة كامل، َوَأم   كامل؛ َفِ   

  أسامء اهلل كلها ُحسن ، وصفاته كلها صفاٌت أنتنُص َعَلى  القاعدة الثَّانَِيةُ  نأِل :

ْسَماُء اْْلُْسَّن ﴿: َتَعاَلى كاملة من ُكل  وجه؛ َقاَل 
َ
ِ اْْل ، أي: البالغة ف [331]األعراف:  ﴾َوَّلِلَّ

صفاٍت بلغ  ف احلُسن كامًًل، وعليه  تدل َعَلى  ▐احلُسن كامًًل، فأسامؤه كلها 

ا فيه. ُه ُينف  وإن مل نجد دلياًل  اص   فكل اسٍم ًل يدل َعَلى كامل؛ َفِ ن 

لَْعَ ﴿: َتَعاَلى َوَقاَل 
َ
ِ الَْمَثُل اْْل ، أي: الوصف األعل، فكل أوصافه [61]الن ل:  ﴾َوَّلِلَّ

ُه ُيفن   بلغ  من احلُسن َأي ًضا كامًًل، وعليه فكل وصٍف ًل ▐ يدل َعَلى كامٍل؛ َفِ ن 

ا ينفيه.  وإن مل نجد دلياًل  اص 

 إًِذا  هاتان قاعدتان:

  َل ، ًل ُنثب  اساًم، وًل ُنثب  صفًة، وًل "وأوصافه توقيفية َتَعاَلى أسماُء اهلل ": األُو 

؟ إن كان اًلسُم داًل  عَ 
ى
ىَذا َمَت  َلى كامل، وإن كان  ننفي اساًم، وًل ننفي صفًة إًِل  بدليل، ه

ًة َعَلى كامل.
 الصفُة دال 

تِي مل ترد  ن ة، وفيها نقٌص بوجٍه ما، واألوصاف ال  آن َوالسُّ ُقر  تِي مل ترد ف ال  ا األسامُء ال  َأم 

اَذا؟ أِلن  َ
ِ
ن ة، وفيها نقٌص بوجٍه ما؛ َفهىِذه ًل نتوقف فيها، َوإِن اَم ننفيها، مل آن َوالسُّ ُقر  ف ال 

انَِيُة تنُص َعَلى أن أسامء اهلل كلها ُحسن ، وصفاته كلها صفاٌت كاملٌة من ُكل  الق
اعدة الث 

 وجه.
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ن ة جاء أحدهم وأراد أن يصف اهلل بِِه،  آن وًل ف السُّ ُقر  َفِ ن  جاء وصٌف مل يرد ف ال 

جوه؛ َفِ ن نا ًل فنقول: ًل تصف اهلل به، ثم ننظر فيه، إن وجدناه حيتمُل نقًصا ما بوجٍه من الو

نا نتوقف فيه ًل ُنثبته وًل نرده.  نتوقف فيها ونرده، وإن وجدناه كاماًل من ُكل  وجه؛ َفِ ن 

 هاتان قاعدتان.

 ث الِثة باب اإلخبار َعْن اهلل َلْيَس توقيفيًّا، فُيخبر َعْن اهلل بَِما ال يكون ": القاعدة ال 

 أضيُق من باِب ؛ إًِذا  عندنا باب "نقًصا من ُكلِّ وجه
ِ
اَمء َس  اَمء َوُهَو توقيفي، وباُب األ  َس  األ 

اَمء  َس  األوصاف، ُثم  باب األوصاف َوُهَو توقيفي، وباب األوصاف أوسع من باب األ 

 وأضيُق من باب اإل بار.

بكل اسٍم، برشط أن ًل يكون  باُب اإل بار َلي َس باًبا توقيفي ا، فُي رب َعن  اهلل 

اَلِم: اًلسُم قبي ً  ي خ اإِلس  ا اإلخباُر عنه فال يكون باسٍم سيئ، "ا من ُكل  وجه، َيُقوُل ش  َأمَّ

نِي َلي َس حسنًا، ولكنه َلي َس سيًئا من "لكن َقْد يكون باسٍم حسن، أو باسٍم َلْيَس بسيئ ، َيع 

يُّ ﴿ :خُيرَب عنه بِأنُه يشء ُكل  وجه، وإن مل حُيَكم بُِ سنه، مثُل: اسم يشء، فاهلُل 
َ
قُْل أ

 ُ ْكَِبُ َشَهاَدًة قُِل اَّللَّ
َ
ٍء أ ؛ فاهلُل خُيرَب عنه بِأنُه يشء وًل يوصف بذل ، وًل [35]األنعام:  ﴾ََشْ

 يوصف بِِه؛ لعدم كونه وصًفا حسنًا، وخُيرَب بِِه عنه؛ ألنه َلي َس سيًئا.

َُصن ف أطلق عَ  ىَذا؛ َفِ ن  امل  َلى اهلل أنُه قديٌم ودائم، َفَقاَل إًِذا  هىِذه ثالُث قواعد، إذا تقرر ه

َُصن ف  ُسب َ اَنهُ ، وُيريد بالقديم بيان كونه "َقِديٌم باَِل اْبتَِداٍء، َدائٌِم ِباَل اْنتَِهاءٍ " :َتَعاَلى     امل 

 َعَلى ُكل  يشء، وُيريد بالدائم إثبات كونه ُسب َ اَنُه ًل يل قه عدم.املُتقدم 

ُل  َو  نَ  َاأل  َع  ل": دل َعَلي ِه اسم اهلل َوامل   ."َاأْلَوَّ

ث ايِن: دل َعَلي ِه اسم اهلل  نَ  ال  َع   ."اْلخر"َوامل 

اَلِم:  ي خ اإِلس  وكان ذكرمها أول، َوَذلَِ  لكون القديم مل يثب  باألدلة السمعية، َقاَل ش 

َذا لفٌ  ال يوجد يف كَِتاب اهلل، و" ا كون القديم األزلي واحًدا، َفه  نَّة نبيه، بل وال َوَأمَّ ال يف سُّ

لَتَعاَلى جاء اسٌم قديم يف أسماء اهلل  ل"؛ إًِذا  التعبرُي بـ"، وإن كان يف أسمائه: َاأْلَوَّ أول  "َاأْلَوَّ

ِعي ة، ُثم  إِن ه ًل ُيفيُد األولية  "القديم"؛ أِلن "القديم"من التعبري بـ مل يرد بالنصوص الرش  
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تِي ُيفيدها ل"اسُم اهلل  املُطلقة ال  كام أفاد اب ن َتي ِمي ة وشارُح - "القديم"؛ إذ "َاأْلَوَّ

د بِِه ما مل ُيسبق بعدم، ومن َذلَِ  قوله  -)الطحاوية( د بِِه املُتقدم َعَلى غريه، وليس ُيرا ُيرا

ْرنَاهُ َمَنازَِل َح يَّ ََعَد ََكلُْعرُْجوِن الَْقِديِم ﴿: َتَعاَلى   .[85يس: ] ﴾39َوالَْقَمَر قَدَّ
د:  "القديم"فـ نِي أنُه مل ُيبسق بعدم، بل املُرا ُجونِ هنا ًل َيع  ُعر  ُجونِ املُتقدم َعَلى  ال  ُعر   ال 

 اليوم، إن كان لشيٍخ رشحان لكتاب؛ فُيقال للرشح 
ى
اجلديد، ومن هىَذا ما ُهَو ُمستعمٌل َحت  

ل: الرشح القديم، ومن ذلكم ما ذكره شارُح  َو  القول القديم والجديد ": ()الطحاويةَاأل 

ِعيِّ 
افِ اِفِعي  َلي َس القول القديم األزيل، َوإِن اَم القديم ال ِذي سبق "للشَّ ، فالقول القديم للش 

نَاُه َلي َس حسنًا من ُكل  وجه، وحينها  القول ال ِذي يليه، فالقديم إًِذا  مل يثب  بِِه دليل، َوَمع 

 نستفيد أمرين:

  ُل َو  تِي يتوقف ف نفيها َعن  اهلل، بل ُينف ؛ إذ : َاأل  اَمء ال  َس  أن القديم َلي َس من األ 

تِي تكون كامًًل من ُكل  وجه، و تِي يتوقف فيها ِهَي ال   َلي َس َكَذلَِ . "القديم"األسامُء ال 

  ث ايِن ر َلي َس ، َوَذلَِ  لكون باب اإل با"القديم": أنُه ًل بأس من اإل بار َعن  اهلل بـال 

توقيفي ا، ولكوننا ُن رب َعن  اهلل باَِم ًل يكون نقًصا من ُكل  وجه، فال بأس حينها بأن خُيرَب َعن  

ل"، وأنه ُيريد املُِ رُب هبذا ما دل َعَلي ِه اسمُه "القديم"اهلل بـ  ."َاأْلَوَّ

ىَذا جائز، وإن أراد التسمية؛ َفهىذَ     َواملَُصن ف ا غرُي ص يح، إن أراد اإل بار؛ َفه

     وكالمه
ِ
َكاَلم ُيريدون التسمية، فُيطلقون َعَلى اهلل

َري ن، وأكثُر أهل ال  َم  حيتمل األ 

فارينُي )اأْلَْسَماء والصفات(اساًم، وممن سم  اهلَل بالقديم البيهقُي ف كتابه  "القديم" ، والس 

 .-واهلُل أعلم-ف رشح منظومته، وًل دليل َعَلى ما ذهبوا إليه 

نَ ،  "الدائم"و ُس  اَمء احل  َس  ُ واحٍد من أهل العلم عدم الدليل َعَلى َعده ف األ  َأي ًضا بني  َغري 

وحينها فيتوقف فيه، فال ُيثب  وًل ُينف ؛ إذ  ًل يظهر فيه بادَي الرأي عدم كامله بوجٍه 

 ."القديم"ب الف ،ما

ا  ُيفيد نقًصا، "القديم": أن "القديم"إًِذا  الفرق بني   "الدائم"فال نتوقف فيه وننفيه، َوَأم 

تِي يتوقُف فيها، َوَقد   -واهلُل أعلم-فال يظهر يل  اَمء ال  َس  أنُه ُيفيد نقًصا، وحينها يكون من األ 
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وغريه، ولكن بني  غرُي واحٍد من أهل العلم عدم ُيء دليل  َتَعاَلى     أثبته اب ن َمندةَ 

 ها يتوقف فيه.، وحين"الدائم"ص يح ب ثبات اسم 

  وُأحب هنا أن ُأنبه َعَلى أمر ف فهم كالم أهل العلم ف عدم عدهم اًلسم املُعني من

 أسامء اهلل، ونفيهم َذلَِ  عنه، َوُهَو: أن نفيهم حيتمُل أمرين:

  ُل َو  : أنه َيُقوُل: َلي َس من أسامء اهلل، وُيريد أنُه َلي َس من أسامء اهلل الثابتة، وليس َاأل 

 ."الباقي"ُيريد نفيه ُمطلًقا، بل َيتوقف فيه، فال ُيثب  وًل ُينف ، كام ف كالم بعضهم َعن  

  ث ايِن : أنه َيُقوُل: َلي َس من أسامء اهلل، وُيريد أنُه مل يثب  بِِه الدليل، وأنه ُينف  َعن  ال 

أهل العلم َعن   اهلل؛ لعدم َدًللته َعَلى صفِة كامل من ُكل  وجه، كام ف كالم ْجٍع من

 ."القديم"

َوهىَذا ف نظري أمٌر ُمهم ًَل ُبد  أن ُيستص ب عند بيان عاملٍ ما أن اًلسم املُعني َلي َس من 

 أسامء اهلل. 

ُد؛ فقد كان األجدر بالط اوي د باسميه  َتَعاَلى     َوَبع  نَ  املُرا َع   َتَعاَلى التعبري َعن  امل 

ل َواْلََخر" ن ة، َقاَل لورودمه "َاأْلَوَّ آن َوالسُّ ُقر  اهُِر ﴿: َتَعاَلى ا ف ال  ُل َواْْلِخُر َوالظَّ وَّ
َ
ُهَو اْْل

ٍء َعلِيٌم  ُل، »: ♀، َوَقاَل الن بِيُّ [8]احلديد:  ﴾3َواْْلَاِطُن وَُهَو بُِكِلِ ََشْ َأْنَت اأْلَوَّ

 .-واهلُل أعلم- «َفَلْيَس َقْبَلَك َشْيٌء، َوَأْنَت اْْلِخُر، َفَلْيَس َبْعَدَك َشْيءٌ 

  َُصن ُف  . "اَل َيْفنَى َواَل َيبِيُد ": َتَعاَلى     ُثم  َقاَل امل 

د بقوله:  د هبام نفس املُرا نَ ، واملُرا َع  ، وقد دل "َدائٌِم ِباَل اْنتَِهاءٍ "كلمتان ُمتقاربتان ف امل 

ْكَراِم َوَيبََْق وَْجُه  26ُُكُّ َمْن َعلَيَْها فَاٍن ﴿ عل هذا قوله تعال:  ﴾27َرِبَِك ُذو اْلَََلِل َواْْلِ
 .[21، 26]الرمحن: 

  :َُصن ُف  . "َواَل َيُكوُن إاِلَّ َما ُيرِيُد "ُثم  َقاَل امل 

َُصن ف بفهم نوعي إرادة اهلل  ن ِة َواجلاََمَعِة يعتقدون أن إرادة َتَعاَلى ُيفهم كالم امل  ِل السُّ ، َأه 

 اهلل نوعان:
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  ُل َو  إرادٌة كونية، َوِهَي بمعن  املشيئة، وتتعلُق باَِم أراد اهلُل أن يفعله بنفسه، وما : َاأل 

ُه ًَل ُبد  أن يقع، وما ُيريده كوًنا  َتَعاَلى أراده اهلل  ًل يستلزم أنُه حُيبه، فقد  ▐كوًنا؛ َفِ ن 

د كوًنا ُمبوًبا إليه، َوَقد  ًل يكون ُمبوًبا إليه  َل ، هىِذه اإلر▐يكون املُرا ادة األُو 

تِي ِهَي بمعن  املشيئة، فاملشيئُة ُترادف اإلرادة الكونية، اإلرادُة الكونية  اإلرادُة الكونية ال 

تِي بمعن  املشيئة تتعلُق باَِم أراد اهلُل أن يفعله بنفسه، وما أراده اهلل  ُه ًَل ُبد   ال  كوًنا؛ َفِ ن 

 ة.أن يقع، وما ُيريده كوًنا ًل يستلزم امل ب

 ِعي ة َوهىِذه ًل ُترادف املشيئة، املشيئة اإلرادة الكونية، اإلرادُة الث انَِية : اإلرادة الرش  

ن ِة َواجلاََمَعِة:  ِل السُّ ُيريدون اإلرادة  "ما شاء اهلل كان، وما لم يشأ لم يكن"فعندما َيُقوُل َأه 

 الكونية.

ِعي ة تتعلق باَِم أراد اهلُل  من عبده أن يفعله؛ إًِذا  اإلرادة الكونية تتعلق  َتَعاَلى اإلرادة الرش  

ِعي ة تتعلق باَِم أراد اهلُل  من عبده َأن   َتَعاَلى باَِم أراد اهلل َأن  يفعله ُهَو بنفسه، واإلرادة الرش  

د هبا ًل يكون إًِل  ُمبوًبا هلل  د هبا، واملُرا  .َعاَلى تَ يفعله، َوهىِذه اإلرادة ًل يلزُم وقوع املُرا

 ِديَّة ْ  : ًِ ْا ه اك فروق  ي اإل ا ة الَونية واإل ا ة الَّشَّ

د  د، َقد  يكون املُرا اإلرادة الكونية تتعلُق باَِم ُيريد اهلل أن يفعله بنفسه، ًَل ُبد  َأن  يقع املُرا

 ُمبوًبا َوَقد  ًل يكون ُمبوًبا.

ِعي ة تتعلق باَِم أراد اهلُل  د، َقد   اَلى َتعَ اإلرادة الرش   من عبده أن يفعله، ًل تستلزم وقوع املُرا

ِعي ة ُمبوًبا. د باإلرادة الرش   د َوَقد  ًل يقع، ًَل ُبد  أن يكون املُرا  يقع املُرا

تِي  ر اهلُل وجودها، الطاعات ال  تِي َقد  وهاتان اإلرادتان ُتتمعان ف ُكل  الطاعات ال 

ىِذه  تِي قدر اهلل وجودها اجتمع  فيها اإلرادتان، وقع ، وبارشها الن اس؛ َفه الطاعات ال 

ًدا هلل كوًنا،  اإلرادة الكونية باعتبار وقوعها، وكون ُكل  يشء يقع ًَل ُبد  أن يكون ُمرا

تِي تتعلق بِالطاعات  ِعي ة ِهَي ال  ِعي ة أل ا طاعة، واإلرادة الرش   وُوجدت فيها اإلرادة الرش  

 .▐وبام أحب اهلل 
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ر اهلل  وجودها، َوَقد  توجد  ▐إًِذا  هاتان اإلرادتان ُتتمعان ف ُكل  طاعٍة قد 

ِعي ة، كام ف ُكل  معصية قدر اهلل وجودها، فكل معصيٍة قدر اهلل  اإلرادة الكونية دون الرش  

  ومل ▐أن توجد؛ َفِ ن  إجيادها كان باإلرادة الكونية، وكان بمشيئة اهلل ،

ِعي ُة ًل تتعلق إًِل  بالطاعات، ًل تتعلق باملعايص.يكن باإلراد ِعي ة؛ إذ اإلرادُة الرش    ة الرش  

  د اإلرادة الكونية، أذكر إًِذا  ذكرنا صورًة ًلجتامع اإلرادتني، وذكرنا صورًة ًلنفرا

ِعي ة ف إيامن من قىض اهلل ِعي ة: تنفرُد اإلرادة الرش   د اإلرادة الرش    َعَلي ِه بالكفر، صورًة ًلنفرا

؛ ولذل  مل يت قق، وأهُل العلم َجَروا َعَلى أن 
ِعي ة َفَقط  َفِ ن  إيامنه وجدت فيه اإلرادة الرش  

ٍد كوًنا؛ ألنه مل يقع. ٌد رشًعا، َغري  ُمرا  ُيطبقوا أو ُيمثلوا ب يامن أيب جهل، ف يامُن أيب جهل ُمرا

 ة مل يشأ اهلل وجودها.صورة رابعة: ختلف اإلرادتني، وهو كل معصي

  صو  أ  َ ًِ ْا ٰهِ ه: 

َل  (3  : ُتتمع فيها اإلرادتان.الصورة األُو 

ِعي ة.الصورة الث انَِيةُ  (2  : توجد فيها اإلرادة الكونية دون الرش  

ث الِثَ الصورة  (8 ِعي ة دون الكونية.ةُ ال   : توجد فيها اإلرادة الرش  

بعةالصورة  (1  .ختلف اإلرادتني: الرا

ََلم  َعن  نوح  َتَعاَلى اآليات الواردة ف اإلرادة الكونية: قوله ومن  َوََل ﴿: َعَلْيِه السَّ
ْن ُيْغوَِيُكمْ 

َ
ُ يُرِيُد أ ُكْم إِْن ََكَن اَّللَّ

نَْصَح لَ
َ
ْن أ
َ
َرْدُت أ

َ
، [81]هود:  ﴾َينَْفُعُكْم نُْصَِح إِْن أ

َ َيْفَعُل ﴿: َتَعاَلى وَأي ًضا ف قوله   . [248]البقرة:  ﴾253َما يُرِيُد َولَِكنَّ اَّللَّ

، واإلغواء ▐ما ُيريده يفعله  فهاتان اإلرادتان إرادتان كونيتان، فاهلُل 

ْن ُيْغوَِيُكمْ ﴿، فيتعلُق باإلرادة الكونية: ▐ًل حُيبه اهلل 
َ
ُ يُرِيُد أ ]هود:  ﴾إِْن ََكَن اَّللَّ

81]. 

ِعي ة قوله  ُ بُِكُم الْيُْْسَ َوََل يُرِيُد ﴿: َعاَلى تَ ومن اآليات الواردة ف اإلرادة الرش   يُرِيُد اَّللَّ
ِيَن ﴿: َتَعاَلى ، َوقوله [334]البقرة:  ﴾بُِكُم الُْعْْسَ  َ لَُكْم َوَيْهِديَُكْم ُسََنَ اَّلَّ ُ َِلُبَنِيِ يُرِيُد اَّللَّ
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ُ َعلِيٌم َحِكيٌم  ىَذا ِفياَم حُيبه اهلُل  ،[26]النساء:  ﴾26ِمْن َقبْلُِكْم َوَيُتوَب َعلَيُْكْم َواَّللَّ َفه

 ، ُثم  ُهَو َقد  يقع َوَقد  ًل يقع.▐

َُصن ف: ، يقصد باإلرادة هنا: اإلرادة "َواَل َيُكوُن إاِلَّ َما ُيرِيُد " إِذا تقرر هىَذا؛ َفِ ن  قول امل 

ِعي ة؛ الكونية، فال يقع ف الكون إًِل  ما ُيريده اهلل كوًنا، وًل يصح أن تكون اإلرادُة هنا ا لرش  

 ...َتَعاَلى أِلن املعايص الواقعة مل ُيردها اهلُل 

  َُصن فقول  . "اَل َتْبُلُغُه اأْلَْوَهاُم، َواَل ُتْدِرُكُه اأْلَْفَهامُ ": امل 

امُ " ْبُلُغُه اْْلاْوها امُ " ظنون،ًَل َتب ُلُغُه ال  أي:  "َلا تا َلا ُتْدِرُكُه اْْلاْفها ِرُكهُ أي:  "وا  َوًَل ُتد 

 عقول.ال  

د: أن اخللق ًل حُييطون بِِه  ىَذا ما بينُه اهلل  ▐واملُرا ف قوله:  ِعلاًم، َوه

 . [331]طه:  ﴾110َوََل َُيِيُطوَن بِهِ ِعلًْما ﴿
  َُصن ُف  ."َواَل ُيْشبُِهُه اأْلََنامُ ": َتَعاَلى     ُثم  َقاَل امل 

 ."َنامُ َواَل ُيْشبُِه اأْلَ ": )الطحاوية(وف بعض ُنسخ رشح 

َنَامواملعنيان ص ي ان، ومها ُمتالزمان، فعدم ُمشاهبة  له يلزم منه عدم ُمشاهبته له،  األ 

 والعكُس َكَذلَِ .

ِذه العبارة:  )الطحاوية(وكالم شارح 
ى
ُه َقاَل ف أول رشحه هل َهَذا "حيتمُل العبارتني؛ َفِ ن 

 ."َن اْلَخالَِق بِاْلَمْخُلوِق َردٌّ لَِقْوِل اْلُمَشبَِّهِة، الَِّذيَن ُيَشبُِّهو

ىَذا ُيرجح كون العبارة:  ىِذه العبارُة ُتفيد كون املنفي ُمشاهبة "َواَل ُيْشبُِه اأْلََنامُ "َوه ، إذ  ه

 لألنام، ُمشاهبة اخلالق للم لوقني.
ِ
 اهلل

ِذه العبارة:  )الطحاوية(َوَقاَل شارح 
ى
ْخُلوَقاتِِه َوَنْفُي ُمَشاَبَهِة َشْيٍء ِمْن مَ "آ ر رشحه هل

ْيُخ  بَِقْولِِه: َواَل     َلُه، ُمْسَتْلِزٌم لِنَْفِي ُمَشاَبَهتِِه لَِشْيٍء ِمْن َمْخُلوَقاتِِه؛ َفِلَذلَِك اْكَتَفى الشَّ

 . "ُيْشبِهُه اأْلََنامَ 
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  واملُناسب لسياق "َواَل ُيْشبُِه اأْلََنامُ " :)الطحاوية(قل : وف بعض ُنسخ رشح ،

َُصن ف اكتف  ببيان "َواَل ُيْشبُِهُه اأْلََنامُ "كون العبارة: كالم الشارح أن ت ؛ أِلَن ه َيُقوُل: إن امل 

 عدم ُمشاهبة اخللق له؛ أل ا مستلزمٌة عدم ُمشاهبته هلم.

  ِذي يظهر يل َُصن ف:  -واهلُل أعلم-َوال  َواَل ُيْشبُِهُه "من كالم الشارح: أن عبارة امل 

ِذه العبارة، وحينها يكون قوله: ، لكونه املُ "اأْلََنامُ 
ى
ناسب لكالم الشارح ف آ ر رشحه هل

 ."َواَل َشْيَء مثلهُ "، توكيًدا لقوله: "َواَل ُيْشبُِهُه اأْلََنامُ "

َوَقد  سبق احلَِدي ث حول التشبيه، وأنه من األلفاظ املُجملة، وأن تشبيه امل لوق 

ق، وتشبيه اخلالق بامل لوق ُهَو: أن باخلالق ُهَو أن ُتعل  صائص صفات اخلالق للم لو

 ُتعل  صائص صفات امل لوق لل الق، َوَبي ن ا قبُل: أن إثبات الصفات َلي َس تشبيًها.

  يشءأن وه ا ُأ يد ٰ َلا ُهوا  ،أزيد الت بيه دا : مل ا كان اخلالق ًل ُيشبه امل لوق؛ مل جيز وا

ده، ولكن أن يشرتك ُهَو وامل لوق ف قياس متثيل، وًل ف قيا س شمول تستوي أفرا

 ُيستعمل ف حقه املثُل األعل.

اَلِم ف  ي خ اإِلس  ىِذه القاعدة من كالم ش  ال َيُجوز أن يشترك ُهَو ": )التدمرية(َوه

والمخلوق يف قياس تمثيٍل وال يف قياس شموٍل تستوي أفراده، ولكن ُيستعمل يف حقه 

 ."المثل األعلى

وحينها ًل يشرتك معه ف قياس التمثيل، َوُهَو  ًل ُيشبه امل لوق، ▐فاهلُل 

القياس األصويل املعروف، َوُهَو إحلاق فرٍع بأصٍل ف ُحكمه لعلٍة جامعة، وًل يشرتك معه 

َأي ًضا ف قياِس الشمول، َوُهَو القياُس املنطقي ال ِذي يرتكب من ُمقدمتني أو أكثر ونتيجة؛ 

ا فيهام من تسو َ
ِ
ية اخلالِق بامل لوق، وأهُل البدع استعملوا قياس فكالمها ًل جَيُوز، مل

الشمول ف حقه ُسب َ اَنُه، فيقولون مث اًل: ُكل  ما قام  بِِه الصفات فهو جسم، َفِ ذا  أثبتنا قيام 

 الصفات باهلل؛ كان جساًم، فال ُيثبتون هلل الصفات.
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  ا َسَلَكْت َطَوائُِف ": )الطحاوية(َقاَل شارح َمِة ِمْثَل َولَِهَذا َلمَّ ِمَن اْلُمَتَفْلِسَفِة َواْلُمَتَكلِّ

َلِهيَِّة؛ َلْم َيِصُلوا بَِها إَِلى اْلَيِقيِن، َبْل َتنَاَقَضْت َأِدلَُّتُهْم، وَ 
َغَلَب َهِذِه اأْلَْقيَِسِة فِي اْلَمَطالِِب اإْلِ

ْضطَِراُب، لَِما َيَرْوَنهُ 
ِ
 ."ِمْن َفَساِد َأِدلَّتِِهْم َأْو َتَكاُفئَِها َعَلْيِهْم َبْعَد التَّنَاِهي اْلَحْيَرُة َواال

ًل جَيُوز أن ُيستعمل ف حقه قياس التمثيل وًل قياس الشمول،  ▐إًِذا  اهلُل 

اَلِم ف  ▐ولكن ُيستعمل ف حقه  ي خ اإِلس   )التدمرية(املثُل األعل، َوَقد  بينه ش 

؛ فالخالُق أولى به، وُكلُّ ما تنزه عنه َوُهَو أن ُكلِّ ما اتصف بِِه المخلوق من كمال"بقوله: 

 ."المخلوُق من نقٍص؛ فالخالُق أولى بِالتنزيه عنه

ِقَياس  ىَذا ال  َل -َوه ِ الَْمَثُل ﴿: َتَعاَلى دل َعَلي ِه قوله  -قياس املثل األعل، قياُس األَو  َوَّلِلَّ
لَْعَ 
َ
 ﴿: َتَعاَلى ، وقوله [61]الن ل:  ﴾اْْل

َ
رِْض وَُهَو الَْعزِيُز َوََلُ الَْمَثُل اْْل

َ
َماَواِت َواْْل لَْعَ ِِف السَّ

 .[21]الروم:  ﴾27 اْْلَِكيمُ 
د  َل ُيفيد أنه ُكل  ما اتصف بِِه امل لوُق من كامٍل فاخلالُق أول بِِه، َوهىَذا ُيرا و 

فقياُس األَ

ًل  بِِه الوصف الكامُل من ُكل  وجه، فاألكل والرشب ف حق امل لوق من الكامل، ولكن

َل كام ُيثبتان هلل  ؛ أل ام َلي َس كامًًل ُمطلًقا، إذ  ُيفيدان احلاجة والنقص، وقياس األَو 

اَلم السابق، َوِحي نَِئٍذ فُكل  نقٍص  ي خ اإِلس  يكون ف اإلثبات يكون ف النفي، كام ف كالم ش 

َل بالتنزه عنه. ه عنه امل لوق فاخلالق َأو   تنز 

 هُ  ،و قيَّ ت بيه َل دلياًل ُمستقاًل ف نفي صفات النقص ًل ف وا وا : كون قياس األَو 

َل عليها، بل ًَل ُبد  أن تكون ثابتًة  إثبات الصفات، فالصفُة ًل تثبُ  بُِمجرد دًللة قياس األَو 

َل عليها، إذ  صفاُت اهلل ًل تكون  ُجرد دًللة قياس األَو 
ِ
ا صفة النقص َفُتنف  مل ، َوَأم  بِالن ص 

 إًِل  كاملة من ُكل  وجه، َوَقد  سبق تقريُر هىَذا.

  َُصن ُف  . "َحيٌّ اَل َيُموُت َقيُّوٌم اَل َينَامُ ": َتَعاَلى     َقاَل امل 

َُصن ُف ُمشاهبة األناِم هلل رب العاملني َذَكَر هذين اًلسمني الدالني َعَلى 
بعد أن نف  امل 

اَم التشبيه  صفة احلياة والقيومية ُمبينًا بذل  أن  -كام سبق-اإلثبات ًل يلزم منه التشبيه، َوإِن 

 ُهَو أن ُُتعل  صائص صفات اخلالق للم لوق أو العكس.
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ْد و  ا  وا ي قا ْس اى، وا   اْلُقْرآن ُمقرتني   مواضَ  اوالقيو  اسامن من أسامء اهلل اْ ُ

 :ثَلثة

 ريس(ف آية  َتَعاَلى : قوله أوهلا َُ ُ ﴿: )ال  .[244]البقرة:  ﴾ََل إََِلَ إَِلَّ ُهَو الََْحُّ الَْقيُّومُ  اَّللَّ

 ََل إََِلَ إَِلَّ ُهَو الََْحُّ الَْقيُّوُم ﴿: )آ  ِدمران(ف سورة  َتَعاَلى : قوله ثانيها ُ ]آل  ﴾2اَّللَّ
 .[2عمران: 

 يُّوِم َوقَْد َخاَب َمْن وََعَنِت الْوُُجوهُ لِلََْحِِ الْقَ ﴿: َتَعاَلى إذ َقاَل  ) ه(: ف سورة هاثالث
 .[333]طه:  ﴾111َْحََل ُظلًْما 

تِي مل ُتسبق بعدم، وًل يل قها فناء، وًل والحي َيْعنِي : َأن ُه ُسب َ اَنُه ذو احلياة الكاملة ال 

 يعرتهيا نقٌص وعيب. 

 والقيوم ُيفيد أمرين:

  َها  يَا﴿: َتَعاَلى ن   لقه، َقاَل : َأن ُه ُسب َ اَنُه القائم بنفسه، وهذا ُيفيد غناه عَ أوهلام يُّ
َ
أ

ُ ُهَو الَْغِّنُّ اْْلَِميُد  ِ َواَّللَّ نُْتُم الُْفَقَراُء إََِل اَّللَّ
َ
 .[34]فاطر:  ﴾15انلَّاُس أ
 َأن ُه ُسب َ اَنُه ُمقيٌم خللقه، َوهىَذا ُيفيد افتقار ْجيع امل لوقات إليه ثانيهام :

َفَمنْ ﴿، َقاَل ُسب َ اَنُه: ▐
َ
ِ َنْفٍس بَِما َكَسَبْت  أ

 .[88]الرعد:  ﴾ُهَو َقائٌِم لََعَ ُُكِ

ُ واحٍد من أهل العلم أن مدار أسامء اهلل  نَ  َعَلى هذين  َتَعاَلى َوَقد  بني َغري  ُس 
احل 

 :َتَعاَلى     اًلسمني، وف ذا َقاَل اب ن القيم

 هةةةةة ا ومةةةةةن أوصةةةةةافه القيةةةةةو  والةةةةةة

 

  

 قيةةةةةةةةةةو    أوصةةةةةةةةةةافه أمةةةةةةةةةةران 

 مها القيةةةةةةو  قةةةةةةا     سةةةةةةةه حةةةةةةدا 

 

  

 والَةةةةةوُن قةةةةةا   ةةةةةه مُهةةةةةا ا مةةةةةران 

 فةةةةةةا و  اسةةةةةةتب ا ه دةةةةةةن  ةةةةةةريه 

 

  

ةةةةةة    ليةةةةةةه اْل َّةةةةةةاِ    ُْ  وال قةةةةةةر مةةةةةةن 

 والوصةةةةةق  ةةةةةالقيو   و شةةةةة ن  ْةةةةة ا 
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 موصةةةةةةوفه أاْيًضةةةةةةا دظةةةةةةيُم الشةةةةةة ن 

 وا ةةةةةةي يتلةةةةةةوه ف وصةةةةةةا  الَةةةةةةام 

 

  

   مُهةةةةةةةا  فةةةةةةةِن سةةةةةةةام ها ُقطبةةةةةةةان 

 ةتخلةةةةةق الةةةةةفةةةةةا ي والقيةةةةةو  لةةةةةن ت 

 

  

 أوصةةةةةةا  أصةةةةةةًَل دةةةةةة هام  بيةةةةةةان 

اسامن عظيامن يدًلن َعَلى وصفني عظيمني لن تت لف األوصاف أصاًل  فاحلي والقيوم 

 عنهام ببياِن، فهذان الوصفان يستلزمان ْجيع صفات الكامل.

ىَذا َيُقوُل شارح  ْسَمْيِن َمَداُر اأْلَْسَماءِ ": )الطحاوية(وف ه
ِ
اْلُحْسنَى  َفَعَلى َهَذْيِن اال

يَها؛ َفإِنَّ اْلَحَياَة ُمْسَتْلِزَمٌة لَِجِميِع ِصَفاِت اْلَكَماِل، َواَل َيَتَخلَّ 
َها، َوإَِلْيِهَما َتْرِجُع َمَعانِ ُف َعنَْها ُكلِّ

َها ، اْسَتْلَزَم إِْثَباُتَها ِصَفٌة ِمنَْها إاِلَّ لَِضْعِف اْلَحَياِة، َفإَِذا َكاَنْت َحَياُتُه َتَعالَى َأْكَمَل َحَياٍة َوَأَتمَّ

 ."إِْثَباَت ُكلِّ َكَماٍل ُيَضادُّ َنْفُيُه َكَماَل اْلَحَياةِ 

ُه الَقيُّوم بِنَْفِسِه، َفاَل َيْحَتاُج " ِه، َفإِنَّ
ٌن َكَماَل ِغنَاُه َوَكَماَل ُقْدَرتِ ا اْلَقيُّوُم َفُهَو ُمَتَضمِّ إَِلى   َوَأمَّ

ْسَماِن َغْيرِِه بَِوْجٍه ِمَن اْلُوُجوهِ 
ِ
، اْلُمِقيُم لَِغْيرِِه، َفاَل ِقَياَم لَِغْيرِِه إاِلَّ بِإَِقاَمتِِه، َفاْنَتَظَم َهَذاِن اال

 ."ِصَفاِت اْلَكَماِل َأَتمَّ اْنتَِظامٍ 

ىَذا ما يتعلق بقوله:   ."َحيٌّ اَل َيُموُت َقيُّوٌم اَل َينَامُ "ه

  َُصن ُف  . "ِباَل َحاَجٍة، َراِزٌق باَِل ُمؤَنةٍ  َخالٌِق ": َتَعاَلى     ُثم  َقاَل امل 

ُ اْْلَالُِق اْْلَارِئُ ﴿: َتَعاَلى : اخلالق َقاَل اهلُل َتَعاَلى من أسامء اهلل  ، [21]احلرش:  ﴾ُهَو اَّللَّ

ه بعض أهل العلم ف أسامء اهلل لقوله  ازق عد  ُر »: ♀والر  إِنَّ اهللَ ُهَو اْلُمَسعِّ

اِزُق اْلَقابُِض اْلَباِسُط ا  .«لرَّ

 لق اخللق من َغري  حاجٍة منه إليهم، َوهىَذا ما جاء بيانه  َتَعاَلى َواملَُصن ف هنا بني  أن اهلل 

 ف آيات، منها: 

نَْس إَِلَّ َِلَْعُبُدوِن ﴿: َتَعاَلى قوله  نَّ َواْْلِ رِيُد ِمنُْهْم ِمْن رِْزٍق َوَما  56َوَما َخَلْقُت اْلِ
ُ
َما أ

ْن يُ 
َ
رِيُد أ

ُ
زَّاُق ُذو الُْقوَّةِ الَْمتنُِي  57ْطعُِموِن أ َ ُهَو الرَّ  .[43 - 46]الذاريات:  ﴾58إِنَّ اَّللَّ
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ُ ُهَو الَْغِّنُّ اْْلَِميُد  يَا﴿: َتَعاَلى وقوله  ِ َواَّللَّ نُْتُم الُْفَقَراُء إََِل اَّللَّ
َ
َها انلَّاُس أ يُّ

َ
]فاطر:  ﴾15أ

34]. 

ُ الْ ﴿: َتَعاَلى وقوله  نُْتُم الُْفَقَراءُ َواَّللَّ
َ
 .[83]ُممد:  ﴾َغِّنُّ َوأ

َُصن ف  .َنةُمؤأن اهلل رازٌق بال ُكلفة، أي: بال     وبني  امل 

  َُصن ُف ةٍ ": َتَعاَلى     ُثم  َقاَل امل   . "ُمِميٌت ِباَل َمَخاَفٍة، َباِعٌث بِاَل َمَشقَّ

َُصن ف هنا أن اهلل ممي  العباد، وبَ  أن يكون منه  وٌف أو مشقة، َقاَل  هم دوناِعثبني  امل 

نُْفَس ِحنَي َمْوتَِها﴿: َتَعاَلى 
َ
ُ َيَتَوَّفَّ اْْل   اآليُة َعَلى أن [12]الزمر:  ﴾اَّللَّ

اَّلل  َيَتَوَّف  ، فدل 

َن ُفَس  َُصن ف: األ  ىَذا معن  قول امل   ."ُمِميت"، َوه

ىَذا قوله  َ بُِكْم ُثمَّ إََِل قُْل َيَتَوفَّا﴿: َتَعاَلى وًل ُيشكل َعَلى ه ِي ُوُِكِ ُكْم َملَُك الَْموِْت اَّلَّ
؛ أِلَن  نسبة التوف هلل من َحي ُث كونه اآلمر بذل ، ونسبة [33]السجدة:  ﴾11َرِبُِكْم تُرَْجُعوَن 

ل بقبض األرواح.  التوف للمل  من جهة كونه املأمور املوك 

لْ ﴿: َتَعاَلى كام ًل تعارض َأي ًضا بني قوله 
، [33]السجدة:  ﴾َيَتَوفَّاُكْم َملَُك الَْموْتِ  قُ

ْنُفِسِهمْ ﴿: َتَعاَلى وقوله 
َ
ِيَن تََوفَّاُهُم الَْمََلئَِكُة َظالَِِم أ ، َوَذلَِ  أن املل  [51]النساء:  ﴾إِنَّ اَّلَّ

ل بقبض األرواح له أعوان، كام جاء ف قوله   إِنَّ اْلَعْبَد اْلُمْؤِمَن إَِذا َكانَ »: ♀املوك 

َماِء بِيُض اْلُوُجوِه، َكأَ  َكٌة ِمَن السَّ
ْنَيا َوإِْقَباٍل ِمَن اْْلِخَرِة، َنَزَل إَِلْيِه َماَلئِ ي اْنِقَطاٍع ِمَن الدُّ

نَّ فِ

ْمُس، َحتَّى َيْجِلُسوا ِمنُْه َمدَّ اْلَبَصرِ، ُثمَّ َيِجيُء َمَلُك اْلَمْوِت  مُ  ُوُجوَهُهُم الشَّ َلا ْيِه السَّ لا َحتَّى  عا

 َوِرْضَوانٍ يَ 
ِ
ُتَها النَّْفُس الطَّيَِّبُة، اْخُرِجي إَِلى َمْغِفَرٍة ِمَن اهلل  َقاَل: «ْجِلَس ِعنَْد َرْأِسِه، َفَيُقوُل: َأيَّ

َقاِء، َفَيْأُخُذَها، َفإَِذا َأَخَذَها َلْم َيَدُعوَها فِي َيدِ » ِي السِّ  هِ َفَتْخُرُج َتِسيُل َكَما َتِسيُل اْلَقْطَرُة ِمْن فِّ

 .«َطْرَفَة َعْينٍ 

ت له أعوان، من هنا َقاَل اهلُل  َو  ىَذا يدل َعَلى أن مل  امل  ِيَن تََوفَّاُهُم ﴿: َفه إِنَّ اَّلَّ
ت له أعوان، َوَقاَل اهلُل [51]النساء:  ﴾الَْمََلئَِكةُ  َو  قُْل ﴿: ، أي: باعتبار كون مل  امل 

 من جهة كونه ُهَو املأمور بذل .، [33]السجدة:  ﴾َيَتَوفَّاُكْم َملَُك الَْموْتِ 
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َبع ث، فمام َقاَل اهلُل  ا ال  َما َخلُْقُكْم َوََل َبْعُثُكْم إَِلَّ َكَنْفٍس َواِحَدٍة ﴿فيه:  َتَعاَلى َوَأم 
َ َسِميٌع بَِصٌْي  ، ف لق ُكل  البرش وبعثهم يوم القيامة بالنسبة إَِلى ُقدرة [23]لقامن:  ﴾28إِنَّ اَّللَّ

  لق نفٍس واحدة وبعثها.اهلل كنسبة 

َُصن ف:  ىَذا حق، َقاَل  "ُمِميت"وقول امل  َماَت ﴿: َتَعاَلى إن أراد بِِه الوصف؛ َفه
َ
نَُّه ُهَو أ

َ
َوأ

ْحَيا
َ
ىَذا َقاَل بِِه عدٌد من أهل العلم، وليس يثب  [11]النجم:  ﴾44 َوأ ، وإن أراد َأن ُه اسٌم هلل؛ َفه

ْحَيا ﴿: َتَعاَلى وله فيها دليل، وحينها يتوقف فيه، وق
َ
َماَت َوأ

َ
نَُّه ُهَو أ

َ
فعل والفعل  ﴾44َوأ

 يؤ ذ منه الوصف ًل اًلسم.

ةٍ "َوَأي ًضا قوله:  ُ ﴿: َتَعاَلى ، إن أراد الوصف؛ ف ق، َقاَل "َباِعٌث ِباَل َمَشقَّ يَوَْم َيبَْعُثُهُم اَّللَّ
ا إن أراد َأن ُه اسم؛ فلي[6]املجادلة:  ﴾ََجِيًعا س يثب ، َوإِن اَم الصواب: التوقف فيه، وإن ؛ َوَأم 

يَوَْم ﴿َوِهَي: -كان من أهل العلم من عده ف أسامء اهلل، وًل ُيستفاد من اآلية السابقة 
ُ ََجِيًعا  لكون األسامء ًل تؤ ذ من األفعال. -[6]املجادلة:  ﴾6 َيبَْعُثُهُم اَّللَّ

ىَذا مل "َباِعث"، وقوله: "ُمميت"إًِذا  َبي ن ا هنا أن قوله:  ، إن  كان ُيريد بذل  التسمية؛ َفه

ىَذا ثابٌ    .-واهلُل أعلم-يثب ، وإن كان ُيريد بذل  الوصف؛ َفِ ن  ه

  َُصن ُف َما َزاَل بِِصَفاتِِه َقِديًما َقْبَل َخْلِقِه، َلْم َيْزَدْد بَِكْونِِهْم ": َتَعاَلى     َقاَل امل 

ِه َأَزلِيًّا، َكَذلَِك اَل َيَزاُل َعَلْيَها َأَبِديًّا، َليَْس َشْيًئا َلْم َيُكْن َقْبَلُهْم 
ِمْن ِصَفتِِه، َوَكَما َكاَن بِِصَفاتِ

ُبو َة اْسَتَفاَد اْسَم اْلَباِري، َلُه َمْعنَى الرُّ بِيَِّة َواَل َبعد اْلَخْلَق اْسَتَفاَد اْسَم اْلَخالِِق َواَل بِإِْحَداثِِه اْلَبرِيَّ

ُه ُمْحيِي اْلَمْوَتى َبْعَد َما َأْحَيا اْسَتَحقَّ َهَذا َمْرُبوَب، َومَ  ْعنَى اْلَخالِِق َواَل َمْخُلوَق، َوَكَما َأنَّ

ُه َعَلى ُكلِّ َشْيءٍ  ْسَم َقْبَل إِْحَيائِِهْم، َكَذلَِك اْسَتَحقَّ اْسَم اْلَخالِِق َقْبَل إِْنَشائِِهْم، َذلَِك بَِأنَّ
ِ
 اال

ٌء ﴿، إَِلْيِه َفِقيٌر، َوُكلُّ َأْمرٍ َعَلْيِه َيِسيٌر، اَل َيْحَتاُج إَِلى َشْيءٍ َقِديٌر، َوُكلُّ َشْيٍء  لَيَْس َكِمثْلِهِ ََشْ
ِميُع اْْلَِصُْي   ."[33]الشورى:  ﴾11وَُهَو السَّ

  ا أنه ا ُأحب  :أ ْر  عض القوادد قب  رشح َْل  املُْصا ِّق ٰه ا
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 ن ِة "أزلية َلىأسماُء اهلل َتَعا": القاعدُة األُْوَلى ِل السُّ ىِذه القاعدة ُمتفٌق عليها بني َأه  ، َوه

 -أي: جاءت ضمن كالِم عدٍد من أهل العلم-َواجلاََمَعِة، وذكرها 
ِ
أزلية  ، فأسامُء اهلل

 .▐مل يكن اهلُل بال أسامء، َوإِن اَم أسامؤه أزليٌة بأزليته 

ب  ": َعاَلى تَ     ومن كالم أهل العلم ف تقريرها: قول اب ن القيم إن أسماء اْلرَّ

 .   ان َتَه  كالمه "قديمة، لم يستحدثها من ِجهة خلقه

ة َعَلى َذلَِ : قول الن بِي  
َِدل  ْيَت »: ♀ومن األ  َأْسَأُلَك بُِكلِّ اْسٍم ُهَو َلَك َسمَّ

أزلية، َلي َس   ▐ُهَو ال ِذي سم  نفسه بأسامئه، فأسامؤه  ، فاهلُل «بِِه َنْفَسَك 

ىَذا َيُقوُل اب ن القيمُم ُمبي نًا دًللة احلَِدي ث السابق  َتَعاَلى     لوقة، َلي س  ُُمدثة، وف ه

ىَذا:  َم بها، وسمى  َعَلىَقْد دل الَحِدْيُث "َعَلى ه أن أسماء اهلل َغْير مخلوقة، بل ُهَو الَِّذي َتَكلَّ

 ، ان َتَه  كالمه."بها نفسه

ُيفيد كو ا ُملوقة، َوهىَذا قول اجلهمية واملُعتزلة، َوَقد  والقوُل بعدم أزلية أسامء اهلل 

َلف عليهم، َقاَل اإِلَماُم أمحد:   ."من َزعم أن أسماء اهلل َمخلوقٌة؛ فهو كافر"اشتد نكرُي الس 

مٌع "أزلية قديمة، أو أسماء اهلل َتَعاَلى أسماُء اهلل َتَعاَلى": إًِذْا القاعدة األُْوَلى ُُ ، قاعدٌة 

ف هىِذه القاعدة ف الن ص  عليها، ودليلها من  َتَعاَلى     ا، ذكرُت قول اب ن القيمعليه

َلف َعَلى من مل يقل بِِقدم أسامئه. ن ة والشاهد، وبيان تغليظ الس   السُّ

 َوإِن اَم ذكرُت هىِذه القاعدة بعد القاعدة "هلل أسماُء اهلل َتَعاَلى": القاعدُة الثَّانَِية ،

َل  : أسامُء اهلل األُو  آن  غريه، أسامء اهلل  َتَعاَلى ؛ أِلَن  املُعتزلة َقاُلوا ُقر  موجودٌة ف ال 

: بأن أسامء اهلل  آن ُملوق، وحينها َقاُلوا ُقر  آن َغري  ُملوق، واملُعتزلة يقولون: بأن ال  ُقر  وال 

: أسام آن، وحينها َقاُلوا ُقر  ء اهلل غريه؛ ليتوصلوا بذل  إَِلى ُملوقة؛ أِلَن  أسامء اهلل واردٌة ف ال 

 أن أسامء اهلل ُملوقة. 

َلف وبي نوا أن أسامء اهلل  َأَلة كغريها من  ▐فرد عليهم الس  ىِذه امَلس  هلل، َفه

اَم تكلموا هبا  َكاَلم هبا، َوإِن  َلُف ال  َمَساِئل املُعتقد، أو ككثرٍي من َمَساِئل املُعتقد مل يبتدئ الس 

َلف إَِلى بيان احلق فيها. بعد وجود كالمٍ   َغري  ص يح من أهل البدع، فاحتاج الس 
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ِ
َأَلة ال ِذي دل  َعَلي ِه النصوص: أن أسامء اهلل َس   َتَعاَلى فبني أهل العلم أن الصواب ف امل 

ِ ﴿: هلل، فال ُيَقاُل: أسامء اهلل ِهَي اهلل، وًل ُيَقاُل: أسامء اهلل غريه، َيُقوُل اهلُل   َوَّلِلَّ
ْسَماُء اْْلُْسَّن فَاْدُعوُه بَِها

َ
ْسَماُء اْْلُْسَّن ﴿، [331]األعراف:  ﴾اْْل

َ
ِ اْْل  أي: أسامء اهلل هلل. ﴾َوَّلِلَّ

ْسُعوَن اْسًما، ِماَئٌة إاِلَّ َواِحًدا، َمْن »: ♀ويقول الن بِي  
ِه ِتْسَعٌة َوتِ إن لِلَّ

ِه تِْسَعٌة َوتِْسُعوَن اْسًما»: َقاَل  ♀؛ َفالن بِي  «َأْحَصاَها َدَخَل اْلَجنَّةَ   .«إن لِلَّ

اَلم َأَلة، وف بيان أن أسامء اهلل  َتَعاَلى     َوَقد  أطال شيُخ اإِلس  َس  ىِذه امل  ف تقرير ه

  إن أسامء اهلل غريه، وف الرد َعَلى األشاعرة : ِذيَن َقاُلوا
هلل، وف الرد َعَلى املُعتزلة ال 

: بأن  ِذيَن َقاُلوا ُمهم ًَل ُبد  أن يوقف َعَلي ِه؛ لُيفهم  َتَعاَلى     أسامء اهلل ِهَي اهلل، وكالمهال 

َأَلة واحلُق فيها  َس   .-أعلم َتَعاَلى واهلُل -التفصيُل ف هىِذه امل 

 َوهىِذه القاعدة ذكرها عدٌد من أهل "أسماُء اهلل أعالٌم وأوصاف": القاعدُة اْلثَّالِثة ،

ضمن القواعد املُتعلقة بأسامء  )القوادد املُ َل(َذَكَرها ف     ثيمنيالعلم، والشيخ اب ن عُ 

 .َتَعاَلى     ، فأنا أذكر ما َقاَل، ُثم  ُأعلق َعَلى كالمهاهلل 

ي خ/ اب ن ُعثيمني:  أعالٌم باعتبار داللتها على الذات، وأوصاٌف باعتبار ما "َقاَل الش 

ِذي اشتمل    ؛ إًِذا  أسامُء اهلل"دلت عليه من المعاين نَ  ال  َع  تدل َعَلى الذات وَعَلى امل 

َعَلي ِه، َوِهَي باعتبار دًللتها َعَلى الذات أعالم، وباعتبار دًللتها َعَلى املعاين أوصاف، َوِهَي 

ل ُمرتادفة، أي: أسامء اهلل باعتبار دًللتها َعَلى الذات أسامٌء ُمرتادفة. و 
َ  باًلعتبار َاأل 

نَ ، مثل: برش واألسامء  َع  ي تدل َعَلى نفس امل 
تِ املرُتادفة األلفاظ املرُتادفة ِهَي: األلفاظ ال 

نَ ، مثل: سيف وُمهند، هذان اسامن،  َع  وإنسان، هذان لفظان، ولكنهام يدًلن َعَلى نفس امل 

تِي  اَمء ال  َس  نَ ، فاألسامء املرُتادفة ِهَي األ  َع  تدل َعَلى معن  واحد، ولكنهام يدًلن َعَلى نفس امل 

أعالٌم وأوصاف، أعالم باعتبار دًللتها َعَلى الذات، وملا كان  كلها تدل  فأسامُء اهلل 

 َعَلى ذاٍت واحدة كان  هبذا اًلعتبار، أي: باعتبار دًللتها َعَلى الذات ُمرتادفة.

ل، أي:"َقاَل:   لِداللتها َعَلى ترادفة؛الذات مُ  باعتبار داللتها َعَلى وهى باالعتبار َاأْلَوَّ

 ،"المعاين ُمتباينة باعتبار داللتها َعَلى ؛ وباالعتبار اْلثَّانِي، أي:مسمى واحد، وهو اهلل 
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تِي ًل تدل َعَلى معنً  واحد، مثل: البي  والب ر، والسامء 
واأللفاظ املُتباينة ِهَي األلفاُظ ال 

ض، هىذه ألفاظ ُمتباينة ًل تدل َعَلى  َر 
معن  واحد، وألفاظها َأي ًضا ُُمتلفة، َفِهَي ُُمتلفة َواأل 

تِي تدل عليها.  من جهة األلفاظ ومن جهة املعاين ال 

أعالٌم وأوصاف، ِهَي باعتبار دًللتها َعَلى الذات أعالم، وباعتبار  فأسامء اهلل 

وباعتبار دًللتها َعَلى  دًللتها َعَلى الذات ُمرتادفة، َوِهَي باعتبار دًللتها َعَلى املعاين أوصاف،

يدل َعَلى وصٍف ًل يدل َعَلي ِه اًلسم  األوصاف ُمتباينة؛ ألن ُكل  اسٍم من أسامء اهلل 

 اآل ر.

بالسمع،  ▐يدل َعَلى اتصافه  "السميع"يدل َعَلى الرمحة،  "الرحمن"َفمث اًل: 

 -▐ذاُت اهلل  َوِهَي -من جهة دًللتهام َعَلى ذاٍت واحدة  "السميع"و "الرحمن"فـ

 واحٍد منهام َعَلى معنً  ًل يدل َعَلي ِه اآل ر لفظان 
اسامن ُمـرتادفان، ومن جهة دًللة ُكل 

 ُمتباينان، اسامن ُمتباينان.

ي خ/ اب ن ُعثيمني ي خ َأي ًضا بني  هىَذا، َفَقاَل الش  ، العليُم،  ":    وهنا الش  فالحيُّ

، الرحيُم، العزيُز، الحكيم كلها أسماء لُمسًمى واحد، القديُر، السميُع، البصيُر، الرحمنُ 

؛ لكن معنى الحي َغْيُر معنى العليم، ومعنى العليم َغْير معنى القدير، ▐وهو اهلل 

 اسٍم منها َعَلى "وهكذا
 ِهَي باعتبار دًللتها َعَلى ذاٍت واحدة ُمـرتادفة، وباعتبار دًللة ُكل 

؛ إًِذا 

 ة.معنً  خيتص بِِه ُمتباين

ي خ  ،"وإنما ُقْلنَا: بأنها أعالم وأوصاف؛ لداللة اْلُقْرآن عليها":    ُثم  َقاَل الش 

ىَذا، َقاَل:  آن دل َعَلى ه ُقر 
ي خ اآلن ُيقرر أن ال  ِحيُم ﴿: َتَعاَلى كما يف قوله "َفالش  ُفوُر الرَّ ُهوا اْلغا وا

ُفوُر ُذو الرَّ ﴿، وقوله: [302]يونس:  ﴾302 بُّكا اْلغا را ةِ وا ، فإن اآلية الثانية [85]الكهف:  ﴾ْحما

 ﴾107وَُهَو الَْغُفوُر الرَِّحيُم ﴿ َقاَل: ، فاهلل "دلت على أن الرحيم هو الُمتصف بالرحمة
، فدل َعَلى أن [43]الكهف:  ﴾َوَربَُّك الَْغُفوُر ُذو الرَّْْحَةِ ﴿: ف اآلية الث انَِية َقاَل ، و[311]يونس: 

َل ُمتصٌف بالرمحة، وليس  املذكور ف "الرحيم" رًدا َعن  معن ،  "الرحيمُ "اآلية األُو  ُُ لفًظا 

 يدل َعَلى معنً  َعَلى وصف، َوُهَو الرمحة. "الرحيم"بل 
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ىِذه القاعدة ف     اب ن القيم ، َوَذَكَر َأي ًضا ما يدل عليها )ِجَلء ا فها (َذَكَر َأي ًضا ه

ا،  آن، وكالمه نفيٌس ِجد  ُقر  ده هنا والتعليق َعَلي ِه.من ال   فأحببـُ  َأي ًضا إيرا

ىِذه القاعدة:  )ِجَلء ا فها (ف     َقاَل اب ن القيم ًرا ه ب َوَكَذلَِك َأسَماء الر"ُمقر 

َدة اَل َمَعاين َلَها؛ َتَعاَلى ، "اْلَمْدح لم تدل َعَلى كلَها َأسَماء مدح، َوَلو َكاَنت ألفاظًا ُمَجر 

: مِم ا ُيفيد أن أسامء اهلل أعالُم وأوصاف: أ ا أسامُء مدح، ولو كان     َيُقوُل اب ن القيم

 أسامًء ُمضة ًل تدل َعَلى أوصاف؛ مَلا كان  أسامَء مدح.

َها ُحْسَنى كلَها":    َقاَل  : َوَقْد وصفَها اهلل ُسْبَحاَنُه بَِأنَّ الا قا ْسَماُء ﴿، فا
َ
ِ اْْل َوَّلِلَّ

ْسَمائِهِ َسُيْجَزْوَن َما ََكنُوا َيْعَملُوَن اْْلُْسَّن فَاْدُعوهُ بَِها وَ 
َ
ِيَن يُلِْحُدوَن ِِف أ  ﴾180َذُروا اَّلَّ

د اللَّْف ، بل لداللتها على َأْوَصاف اْلَكَمال، [350]اْلعراف:   ."َفِهَي لم تكن حسنى لُمَجر 

ا؛ اهلُل  ىَذا دليٌل قوي ِجد  نَ ، واًلسُم احلسن َلي   َوه َس وصف أسامئه بأ ا ُحس 

ِذي يدل َعَلى معن ، ويكون 
ِذي ًل يدل َعَلى معن ، بل اًلسم احلسن ُهَو اًلسم ال 

اًلسم ال 

نَ  حسنًا. َع   َذلَِ  امل 

ا، ْجيٌل أن ُيضبط، َقاَل  َتَعاَلى     ُثم  َذَكرَ  ا ِجد  ُه ":    دلياًل قوي  َوَأْيًضا َفإِنَّ

 ."َوَلو لم يكن َلَها معنى؛ لما َكاَن التَّْعِليل َصِحيًحا ُسْبَحاَنُه ُيعلل َأْحَكامه وأفعاله بأسمائه،

ىَذا معن  كالمه:  اهلل  ردة، ه ُُ يذكر ف آياته أسامءه ُمعل اًل هبا، ولو كان  ألفاًظا 

ردًة؛ ملا َصح   أن اهلل  ُُ يذكر أسامءه ف كتابه ُمعل اًل هبا، ولو كان  أسامؤه ألفاًظا 

 التعليل هبا. 

اًرا ﴿: َتَعاَلى َقاَل: كقوله     َكَر أمثلة هلذاَوَقد  ذَ   ﴾10اْسَتْغِفُروا َربَُّكْم إِنَُّه ََكَن َغفَّ
: اهلل [31]نوح:  ار، لو كان اسمه  ، ًلحظوا ار"أمر باًلستغفار وَعلل بَِأن ُه غف  فَّ ًل  "الغا

ار"يدل َعَلى معن ، ملا كان للتعليل باسمه  فَّ باسمه  هلل معن ، فدل تعليُل ا "الغا

ار" فَّ ار"َعَلى أن اسمه  "الغا فَّ كثرُي امَلغفرة عظيُم  يدل َعَلى معن ، َوُهَو: أن اهلل  "الغا

اًرا ﴿املغفرة، َفَقاَل:  ، أي: يغفر لكم إن [31]نوح:  ﴾10اْسَتْغفُِروا َربَُّكْم إِنَُّه ََكَن َغفَّ

 استغفرمتوه.
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ِ ﴿: َتَعاَلى َيُقوُل اب ن القيم: وقوله  ْشُهٍر فَإِْن ل
َ
ْرَبَعةِ أ

َ
ِيَن يُْؤلُوَن ِمْن نَِسائِِهْم تََربُُّص أ َّلَّ

َ َغُفوٌر رَِحيٌم  َ َسِميٌع َعلِيٌم  226فَاُءوا فَإِنَّ اَّللَّ ََلَق فَإِنَّ اَّللَّ ، 226]البقرة:  ﴾227ِإَوْن َعَزُموا الطَّ

ُجوع َوافختم َحكْم اْلَفْيء الَّذِ "، َقاَل: [221 ْحَسان  ْلعود إَِلىي ُهَو الرُّ ْوَجة َواإْلِ رضى الزَّ

ُه َغُفوٌر َرِحيٌم، َعبده بمغفرته َوَرحمته إِذا َرَجَع إَِلْيِه، َواْلَجَزاء من جنس  يعود َعَلى إَِلْيَها بَِأنَّ

ْحَمة َفَكَما َرَجَع إَِلى اْلَعَمل،  ."الَّتِي ِهَي أحسن، َرَجَع اهلل إَِلْيِه بالمغفرة َوالرَّ

ىَذا  َلى نسائهم باإلحسان ﴾فَإِْن َفاُءوا﴿َقاَل:  ▐؛ فاهلُل واضحَوه
، إن رجعوا إِ

َ َغُفوٌر رَِحيٌم ﴿إليهم:  ًل معن   ﴾226َغُفوٌر رَِحيٌم ﴿، لو كان قوله: ﴾226َفإِْن فَاُءوا فَإِنَّ اَّللَّ
ده هنا، ولكن ملا أورده اهلُل هنا؛ دل َعَلى َأن هُ  يغفُر  ▐ له؛ مَلا استفدنا شيًئا من إيرا

َ َسِميٌع ﴿ ويرحُم ذاك ال ِذي يرحُم زوجته وحُيسن إَِلي َها، َقاَل: ََلَق فَإِنَّ اَّللَّ ِإَوْن َعَزُموا الطَّ
 .[221 ]البقرة: ﴾227َعلِيٌم 

َ َسِميٌع َعلِيٌم ﴿" َيُقوُل اب ن القيم: ََلَق َفإِنَّ اَّللَّ َفإِن ، [772]البقرة:  ﴾227ِإَوْن َعَزُموا الطَّ

ِميع للنطق بِِه، اْلَعِليم الطَّ  اَلق لما َكاَن لفًظا ُيسمع َومعنًى ُيْقصد؛ َعقبه باسمه السَّ

 ."بمضمونه

إًِذا  هىِذه قاعدة َوهىِذه أدلتها، َوهىَذا الدليُل األ ري دليٌل قويٌّ َأي ًضا، َوُهَو: أن اهلل 

 ل هبا.ُيعل ل أحكامه بأسامئه، ولو كان  أسامؤه أعالًما ُمضة ملا َعل ▐

  ا  :أ ْر قاددتي تتعلقان  ص ات اهلل  عد ٰه ا

 من الصفات أنواع ▐ما يقوُم بذاته ": القاعدُة األُْوَلى": 

  ُل َو  تِي ًل تنفُ  َعن  اهلل النوُع َاأل  نَ  ِهَي ال  َع  : صفاُت معن ، وصفاُت امل 

 ؛ كالعلو، والِعلم، والُقدرة، إَِلى آ ره.▐

  ث ايِن  : الصفاُت اخلربية؛ كاليدين، والوجه، والقدم، إَِلى آ ره.النوع ال 

ء،  والصفات اخلربية هلا ضابط، فُيقال: ِهَي ما يكون نظريها ف الناس أبعاٌض وأجزا

.  وًل ُيَقاُل: ِهَي ف حق اهلل بعٌض وُجزء؛ أِلن البعض ما َصح  أن ينفصل َعن الُِكل 
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والقدم، فالوجه نظريه ف الناس بعًضا  فقلنا: الصفات اخلربية كاليدين والوجه

وُجزًءا، ولكن ًل ُيَقاُل: ُهَو ف حق اهلل بعٌض وُجزء؛ إذ البعض واجلُزء ما َصح انفصاله َعن  

.  الُكل 

 :من الصفات أنواع ▐إًِذا  ما يقوم بذاته 

  ُل َو  تِي ًل تنفُ  َعن  اهلل النوُع َاأل  ؛ كالعلو، ▐: صفاُت معن ، وِهَي ال 

َلى آ ره.و
 العلم، والُقدرة، إِ

  ث ايِن ء، وًل النوع ال  : صفاٌت  ربية، َوِهَي ما يكون نظريها ف الناس أبعاض وأجزا

 ُيَقاُل: إ ا ف حق اهلل بعٌض وُجزء، كاليدين، والوجه، والقدم.

 ث ا يء، : صفاٌت فعلية، والصفات الفعلية ِهَي املُتعل قُة باملشيئة، كاملجلِث النوع ال 

 شاء اهلُل أن ينزل 
ى
ىِذه الصفات ُمتعلقٌة باملشيئة، َفَمَت  ء، إَِلى آ ره، َفه والنزول، واًلستوا

 شاء أن جييء جاء. 
ى
 َنزل، َوَمَت 

فالصفاُت الفعلية واخلربية وِصفات املعاين كلها قائمٌة بذات اهلل، ولكن منها ما يتعلق 

 ما شاء فعل، وَ 
ى
 ما مل يشأ مل يفعل، وبعضها ًل تتعلق باملشيئة.باملشيئة، َفُيَقاُل: َمَت 

ى
 َمَت 

  َُفَعُلوه قديم، وعلمه قديم، وكذا "كلها قديمة صفاُت اهلل َتَعاَلى": القاعدُة الثَّانَِية ،

سائُر صفاته، والصفات الفعلية قديمٌة باعتبار نوعها، حادثٌة باعتبار آحادها، ف لقه 

صٌف باخللق منذ الِقدم، ولكن آحاُد اخللق ُمت باعتبار نوعه قديم، فاهلُل  ▐

 ما شاء أن خيلق؛ َ لق، وَرزقه  حادثة، فاهلُل 
ى
 قديم، فاهلُل  ▐َمَت 

ازُق ُمنذ الِقدم، ولكن آحاد رزقه  حادثة، بل ووصفه بُِغفران  ▐ُمتصٌف بِأنُه الر 

ُ ﴿: َتَعاَلى الذنوب قديُم النوع حادُث اآلحاد، َقاَل اهلُل  ]النساء:  ﴾96 َغُفوًرا رَِحيًما َوََكَن اَّللَّ
ُمتصٌف باملغفرِة منذ األزل، وإن كان وقوع املغفرة  ، أي: كان وًل يزال، فاهلُل [56

 حادثة. ▐منه، وإن كان  آحاُد مغفرته 
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* ومن زعم أن اهلل مل يكن ُمتصًفا بصفة ُثم  اتصف هبا بعُد؛ فقد زعم  لو اهلل من 

ِذي يوجبه اتص افه بتل  الصفة حال كونه َغري  ُمتصٍف هبا، َوهىَذا يقتيض نقصه الكامل ال 

 ؛ إذ فقد الكامِل ف زمٍن ما نقٌص.▐

  ن ِة َواجلاََمَعِة: أن صفات اهلل قديمة، فالصفات املعنوية واخلربية ِل السُّ فُمعتقُد َأه 

ُق بني صفٍة قديمة، وكذل  الصفاُت الفعلية كلها قديمة النوع حادثُة اآلحاد، فمن أ ذ يُ  فر 

وصفة، فيقول: هىِذه من الصفات الفعلية قديمة النوع، َوهىِذه من الصفات الفعلية َغري  

ي لنا َسلفه. ع؛ فليوقفنا َعَلى نصوٍص تقتيض التفريق، ولُيسم   قديمة الن و 

 َكاَلم قديمة وه ا ت بيه  بعض أهل العلم اعتادوا َعَلى بيان كون صفة ال 
: وهو أن 

َلى ال
ىَذا درَج َعَلي ِه عدد من أهل العلم، أ م ُيقسمون صفات اهلل إِ نوع حادثة اآلحاد، ه

فعلية ذاتية، ُثم  خيصون صفة الكالم بأ ا فعليٌة ذاتية، بأ ا قديمة النوع حادثة اآلحاد، 

ىَذا مِم ا خت ىَذا العامل َأو يسمعه: أن ه تص به فيظن الطالب ويظن القارئ عندما يقرأ كالم ه

ًبا، بل ْجيع الصفات الفعلية قديمة النوع حادثة اآلحاد. َكاَلم! َوهىَذا َلي َس صوا  صفُة ال 

َكاَلم بذل ؛ َفِ ن اَم  صها لوجود النزاع الشديد فيها، وليس ُيريد أن  ومن  ص صفة ال 

دُم أسامئه صفة ال َكاَلم ختتص بذل  دون سائر الصفات الفعلية، َومِم ا ُيفيد ِقدَم أوصافه: قِ 

تِي اشتمل  ▐ ، فاألسامُء قديمة، َوِهَي ُمشتملٌة َعَلى أوصاف، فاألوصاف ال 

اَمء قديمٌة َأي ًضا كام سبق  َس  تِي مل تشتمل عليها األ  اَمء َأي ًضا قديمة، واألوصاف ال  َس  َعَلي ِها األ 

 تقديره.

َُصن ف:   بعد هىَذا نعود للتعليق َعَلى كالم امل 

  َُصن ُف َقاَل ا َما َزاَل بِِصَفاتِِه َقِديًما َقْبَل َخْلِقِه، َلْم َيْزَدْد بَِكْونِِهْم َشْيًئا لَْم " :   مل 

َك اَل َيَزاُل َعَلْيَها َأَبِديًّا، َلْيَس َبعد
ِه َأَزلِيًّا، َكَذلِ

َخْلَق  َيُكْن َقْبَلُهْم ِمْن ِصَفتِِه، َوَكَما َكاَن ِبِصَفاتِ

ُبوبِيَِّة َواَل  اْلَخْلِق اْسَتَفادَ  َة اْسَتَفاَد اْسَم اْلَباِري، َلُه َمْعنَى الرُّ ِق، َواَل بِإِْحَداثِِه اْلَبرِيَّ
اْسَم اْلَخالِ

َمْرُبوَب، َوَمْعنَى اْلَخالِِق َواَل َمْخُلوَق، َوَكَما أنُه ُمْحيِي اْلَمْوَتى َبْعَد َما َأْحَيا اْسَتَحقَّ َهَذا 

ْسَم َقْبَل إِْحَيا
ِ
ئِِهْم، َكَذلَِك اْسَتَحقَّ اْسَم اْلَخالِِق َقْبَل إِْنَشائِِهْم، َذلَِك بِأنُه َعَلى ُكلِّ َشْيٍء اال
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ٌء ﴿َقِديٌر، َوُكلُّ َشْيٍء إَِلْيِه َفِقيٌر، َوُكلُّ َأْمرٍ َعَلْيِه َيِسيٌر، اَل َيْحَتاُج إَِلى َشْيٍء،  لَيَْس َكِمثْلِهِ ََشْ
ِميُع اْْلَِصْيُ   ."[11]الشورى:  ﴾11 وَُهَو السَّ

َُصن ف بني هنا كون صفات اهلل  َما َزاَل ِبِصَفاتِِه " أزليًة أبدية، َفَقاَل: ▐امل 

َأَزلِيًّا، َقِديًما َقْبَل َخْلِقِه، َلْم َيْزَدْد بَِكْونِِهْم َشْيًئا َلْم َيُكْن َقْبَلُهْم ِمْن ِصَفتِِه، َوَكَما َكاَن ِبِصَفاتِِه 

 ▐، فاهلُل ُمتصٌف بالصفات كلها منذ األزل، وصفاته "اُل َعَلْيَها َأَبِديًّاَكَذلَِك اَل َيزَ 

 أزليٌة أبدية.

إَِلى آ ره، ورد َعن  غريه من ُعلامء  "...َلْيَس َبعد اْلَخْلِق اْسَتَفاَد اْسَم اْلَخالِِق "وقوله: 

َلف، فمن َذلَِ  قول الدارمي  َتَباَرَك َوَتَعاَلىواهللُ "ف نقضه َعَلى برِش:  َتَعاَلى     الس 

اسمه كأسمائه سواء، لم يزل َكَذلَِك وال يزال لم تحدث له صفته وال اسمه، لم يكن 

َكَذلَِك قبل الخلق، كان خالًقا قبل المخلوقين، ورازًقا قبل المرزوقين، وعالًما قبل 

انهم المعلومين، وسميًعا قبل أن يسمع أصوات المخلوقين، وبصيًرا قبل أن يرى أعي

ىَذا الدارمي"مخلوقة  وتقريُر الط اوي ُيشبه تقرير الدارمي.    ؛ َفه

َُرى(َوَقاَل اب ن بطة ف  ا ": )اإل انة ال ًما، َتامًّ أِلن اهللَ َلْم َيَزْل َعِليًما َسِميًعا َبِصيًرا ُمَتَكلِّ

ِه اْلُحْسنَى، َقْبَل َكْوِن اْلَكْوِن،
َوَقْبَل َخْلِق اأْلَْشَياِء، اَل َيْدَفُع َذلَِك َواَل  بِِصَفاتِِه اْلُعْلَيا َوَأْسَمائِ

ُب  الُّ اْلَجُحوُد اْلَجْهِميُّ اْلُمَكذِّ ىَذا َأي ًضا تقريُر اب ن بطة، َوُهَو ُيفيد ما أفاد "ُينْكُِرُه إاِلَّ الضَّ . َفه

 كالُم الط اوي. 

َأَلة ِقدم الصف    * والط اوي ات، و طأ أراد بكالم هىَذا بيان احلق ف َمس 

اَمء وينفون  َس  املُعتزلة القائلني بأن ِقدم الصفات ُيفيد تعدد اآلهلة، فاملُعتزلة ُيثبتون األ 

 اسٍم منها يدل َعَلى الذات َفَقط   َتَعاَلى الصفات، فأسامء اهلل 
عندهم ُمرتادفٌة ُمطلًقا؛ أِلن ُكل 

 ًل يدل َعَلى معن .

ًللتها َعَلى الذات ُمرتادفة، وباعتبار دًللتها َعَلى وقلنا ن ن: بأن أسامء اهلل باعتبار د

ردًة َعن  دًللتها َعَلى الصفات؛ كان   ُُ اَمء  س 
َ املعاين ُمـتباينة، فهم ملا نفوا الصفات وأثبتوا األ 

 َعَلى الذات. ،عندهم أسامء ُمرتادفةأسامء اهلل 
 ًل تدل إًِل 
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  ٰ َلا ا ن وا  اللة أسامء اهلل دا  الص ات؟ ملِاا ا

اَمء َعَلى الصفات  ✍✍ س 
َ نفوا دًللة أسامء اهلل َعَلى الصفات بُ جة: أن إثبات دًللة األ 

 ُيفيد تعدد الُقدماء، فهنا ُنناقشهم من جهتني:

 .اَمء ُتفيد الصفات َس   من جهة إثبات كون األ 

 .ومن جهة بيان كون إثبات الصفات ًل ُيفيد تعدد الُقدماء 

 ا ُمناقش اَمء دالًة َعَلى األوصاف، وأ ا ُتفيد األوصاف؛ َأم  س 
َ تهم من جهة كون األ 

 ."أسماء اهلل أعالم وأوصاف"فقد سبق تقريُر َذلَِ  عند حديثنا حول قاعدة: 

  نِي تعدد الُقدماء؛ فقد ا غلطهم ف نفي الصفات وبيان كون إثبات الصفات َيع  َوَأم 

ُه )ا صبهانية(رشح  ف َتَعاَلى     بني اب ن َتي ِمي ة مل، َفِ ن  ُُ : أن لفظ تعدد الُقدماء لفٌظ 

د بِِه تعدد اخلالقني، وحينها يكون باطاًل، فتعدد الصفات ًل ُيفيد تعدد  حيتمل أن ُيرا

 اخلالقني.

* َوحيتمل تعدد صفات قديمة، لذاٍت قديمة َوهىَذا حق، َفِ ن  كنتم تقولون: إن إثبات 

ىَذا الصفات ُيفيد تعدد القُ  دماء، بمعن : أنُه ُيفيد تعدد صفات قديمة لذاٍت قديمة؛ َفه

اَم ُننكر أن يكون تعدد الصفات ُيفيد تعدد اخلالقني،  نَ ، َوإِن  َع  ىَذا امل  ص يح، لسنا ُننكر ه

نَ ، َوَذلَِ  أِلن اهلل  َع  وصف نفسه  َتَعاَلى وإثبات الصفات ًل يلزم منه تعدد الُقدماء هبذا امل 

ىَذا أن الوصف بأوصاٍف ُمتعددة ًل  بِأنهُ  واحٌد أحد، َوَقد  وصف نفسه بأوصاف، فأفاد ه

 ُيناف األحدية.

ث ايِن  األمرُ *   ُيَقاُل: إن إثباهتا يلزم منها تعدد ال 
ى
: أن الصفات َلي َس قائمًة بذاهتا، َحت  

اَم ِهَي قائمٌة باملوصوف.  الُقدماء، َوإِن 

ث الِث األمرُ *  ل  موجود ًَل ُبد  أن تتعدد صفاته، فيكون موجوًدا ويكون واجب : أن كُ ال 

الوجود أو مُمكن الوجود، ويكون وصًفا ف غريه أو عينًا قائاًم بنفسه، وحينها َبطل كون 

 تعدد األوصاف يلزم منه تعدد الُقدماء، أي: تعدد اخلالقني.
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ِمي ة َه  ؛ فقد ناقش ُشبهة املُعتزلة هىِذه، وَبني  ولإِلَمام أمحد استدًلل ْجيل ف رده َعَلى اجل 

َذْرِِن َوَمْن ﴿: َتَعاَلى أن وصف الواحد بصفاٍت ًل ُيفيد التعدد، وذكر دلياًل لطيًفا، َوُهَو قوله 
َوَقد  كان  ﴾11َذْرِِن َوَمْن َخلَْقُت وَِحيًدا ﴿:    َفَقاَل  [33]املدثر:  ﴾11َخلَْقُت وَِحيًدا 
ىَذا ال ِذي سامه اهللُ  َلُه عينان وُأذنان ولسان وشفتان ويدان ورجالن وجوارح كثرية،  َوِحيًدا ه

َقد  سامه اهلُل وحيًدا بجميع صفاته، فكذل  اهلُل وله املثُل األعل ُهَو بجميع صفاته إٌَل 

واحد؛ َفِ ًذا  اهلل ُسب َ اَنُه سم  هذ املذكور وحيًدا ُرغم أن له صفات، فبطل قوهلم: بأن 

 .-أعلم ▐واهلُل -ت ُيفيُد َتعدد الُقدماء تعدد الصفا

  َُصن ُف َر َلُهْم َأْقَداًرا، َوَضَرَب ": َتَعاَلى     ُثم  َقاَل امل  َخَلَق اْلَخْلَق بِِعْلِمِه، َوَقدَّ

َأْن َيْخُلَقُهْم،  َلُهْم آَجااًل، َوَلْم َيْخَف َعَلْيِه َشْيٌء َقْبَل َأْن َيْخُلَقُهْم، َوَعِلَم َما ُهْم َعاِمُلوَن َقْبَل 

فذ، َوَأَمَرُهْم بَِطاَعتِِه، َوَنَهاُهْم َعْن َمْعِصَيتِِه، َوُكلُّ َشْيٍء َيْجرِي بَِتْقِديرِِه َوَمِشيَئتِِه، َوَمِشيَئُتُه تن

 ."اَل َمِشيَئَة لِْلِعَباِد، إاِلَّ َما َشاَء َلُهْم، َفَما َشاَء َلُهْم َكاَن، َوَما َلْم َيَشْأ َلْم َيُكنْ 

ُل: قوله:  َو  َُصن ُف للقدر، واملوضُع َاأل  ِذي يتعرض فيه امل  ث ايِن ال  ىَذا املوضع ال  َواَل "ه

، َوَسَيأ يِت ِذكر الَقدر ف َغري  هذين املوضعني، َفاملَُصن ف مل جيعل مباحث "َيُكوُن إاِلَّ َما ُيرِيُد 

 ٍع أفضل.الَقدر ُموعة، بل فرقها، وًل خيف  كوُن ْجعها ف موض

  أ ْر  عض املُهامت   القضاء والقد  قب  رشح َْل  املُْصا ِّق أنوُأحب ه ا: 

   دراسة مباحث القضاء والقدر أمٌر مرشوٌع ُمرغٌب فيه، فالعلُم بمسائل أوًًل :

فام  القضاء والقدر منه ما ُهَو واجٌب َعَلى األعيان، ومنه ما ُهَو واجٌب َعَلى الكفاية، َفِ ن  ِقيَل:

د إًِذا  بقول الن بِي   إَِذا ُذكَِر َأْصَحابِي َفَأْمِسُكوا، َوإَِذا ُذكَِرِت النُُّجوُم »: ♀املُرا

َ اَبُة ف القدر:  ♀؟ وقوله «َفَأْمِسُكوا، َوإَِذا ُذكَِر اْلَقَدُر َفَأْمِسُكوا ملا تنازع الص 

 ؟ «زعمُت عليكم أن ال تنازعوا فيهم»

َو اخلوض بالقدِر بالباطل، بدليل: ُيء ما ُيفيد كونه ُركنًا من فيقال: املنهي عنه هُ  ✍✍

آن، فنهي الن بِي   ُقر  أركان اإليامن، وُيء اآليات ف مباحثه، ون ن مأمورون بتدبر ال 

َعن  التنازع فيه لكونه مدعاة القول فيه بغري حق؛ ففرٌق بني ب ث َمَساِئل  ♀
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ىَذا أمٌر مرشوٌع  ىَذا أمٌر َمنهٌي عنه، القدر ودراستها؛ َفه ُمرغٌب فيه، وبني التنازع ف مسائله؛ َفه

َلف من أفرد القدر  ة َحي ُث ب ثوا َمَساِئل القدر، ومن الس  َ اَبُة وسلف اأُلم  ىَذا ما فهم الص  َوه

 .   بالتصنيف، ومنهم من ضمنه من كتب ف اًلعتقاد، كام فعل الط اوي

  :َلف ا قول الس  ىَذا "ِسُر اهلل يف خلقهالَقدُر "َوَأم  باعتبار كون  -واهلُل أعلم-؛ َفه

املُقدرات ُمجوبًة ًل ُتعلم إًِل  بعد وقوعها، وباعتبار عدم إحاطتنا بِ كم تقديرات اهلل، 

ىَذا ما ُيفيده كالُم شارح  ي خ/اب ن عثيمني)الطحاوية(َوه ف     ، وما ُيفيده كالم الش 

ُه قَ ) سالته   القاد ( ي خ/ اب ن ُعثيمني-اَل ، َفِ ن   ُهَو َأْيًضا ِسُر اهلل َتَعاَلىوَ ": -أي: الش 

، مكتوٌب يف اللوح المحفوظ يف اْلكَِتاب ▐المكتوم الَِّذي ال يعلمه إاِلَّ اهللُ 

أو ِبَما قدره اهللُ  المكنون الَِّذي ال يطلُع َعَلْيِه أحد، ونحن ال نعلم بَِما قدره اهللُ لنا أو َعَلْينَا،

 ."يف مخلوقاته إاِلَّ بعد وقوعه أو الخبر الصادق عنه َعاَلىتَ 

َلف:  نِي َعدم ب ث َمَساِئل الَقدر؛ َفِ ن  ُجل  "الَقدُر ِسُر اهلل يف خلقه"إًِذا  قول الس  ًل َيع 

َقدَ َمَساِئل   عليم، واإلنسان يعلم بأن   ر معلومة، فاإلنساُن يعلم أن اهللال 
ٍ
بُِكل  يشء

 ▐قادير اخلالئق إَِلى يوم القيامة، واإلنساُن يعلُم أن اهلل كتب م ▐اهلل 

 لق ُكل  يشء،  ▐ما يقُع يشٌء ف الكون إًِل  بمشيئته، واإلنسان يعلُم بأن اهلل 

َقَدر معلومة، وأهل العلم ب ثوها.   فمسائل ال 

  :َلف نِي عدم ب ث َمَساِئل"الَقدُر ِسُر اهلل يف خلقه"فقول الس  َقَدر، َوإِن اَم  ، ًل َيع  ال 

َقَدر ُمجوٌب ًل نعلم بِِه إًِل  بعد  د: عدم التكلف ف علِم ما ًل ُيمكن العلُم بِِه؛ َفِ ن  ال  املُرا

َقَدر. َل ف دراسة مباحث ال  َأَلة األُو  َس   وقوعه، هىِذه امل 

   َُأَلة الث انَِية َس  َقَدر ُلغًة ورشًعا. امل   : القضاء وال 

 حرف الُمعتل أصٌل صحيح يدل َعَلىالقاف والضاد وال"اَل اب ن فارس: * القضاء: قَ 

 -أي: القضاء-، َوَقد  جاء بِمعاٍن    ، ان َتَه  كالمه"إحكام أمرٍ وإتقانه وإنفاذه لجهته

 منها: األمر ومنها اإل اء وجاء بغري َذلَِ .
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َقَدر: َقاَل اب ن فارس:  مبلغ الشيء  دل َعَلىلدال والراء أصٌل صحيح يالقاف وا"* َوال 

؛ وُيطلق َعَلى معاٍن َأي ًضا، منها: احلُكم، والقضاء،    ان َتَه  كالمه "وُكنهِه ونهايته

 والطاقة، إَِلى َغري  ذل .

باألشياء أزًًل، وكتابته إي اها قبل وقوعها  َتَعاَلى * ومها رشًعا: يدًلن َعَلى علم اهلل 

ىَذا كله، يدًلن َعَلى علمه  ومشيئته هلا، و لقه إياها، فالقضاء والقدر يدًلن َعَلى ه

باألشياء أزًًل، وَعَلى كتابته إياها قبل وقوعها، ومشيئته إياها قبل وقوعها،  ▐

 ومشيئته إياها حني وقوعها، و لقه إياها.

َقَدر: فمنهم من فرق، ومنهم من  ِري ق بني القضاء وال  َوَقد  ا تلف أهل العلم ف الت ف 

ىَذا  َقاَل: ى ما ُأطلق القضاء؛ دل َعَلى ه
مها بمعنً  واحد، ومل أَر للُمفرقني شيًئا واضً ا، َفَمَت 

ِذي ذكرناه  ىَذا ال  َقَدر؛ دل َعَلى ه
 ما ُأطلق ال 
ى
 .-واهلُل أعلم-ال ِذي ذكرناه، َوَمَت 

   َأَلة َس  ث الِثةامل  َقَدر من باب اخلرب الال  َكاَلُم ف القضاء وال  دائر بني النفي واإلثبات، : ال 

ق والكذب لذاته، فقول القائل: جاء زيٌد  رب؛ أِلن قوله حيتمل أن  د  اخلرب ُهَو ما حيتمل الص 

ا، وحيتمل أن يكون كذًبا وأن زيًدا مل جيئ.  يكون ِصدًقا وأن زيًدا جاء حق 

ما والنصوص الواردة ف توحيد الربوبية واألسامء والصفات كلها أ بار، ولكنها 

ق؛ لكو ا صادرًة َعن  اهلل  د  ىَذا ًل خُيرجها َعن  كو ا أ باًرا، إذ َتَعاَلى حتتمل إًِل  الص  ، َوه

ا  أسلوهبا يوافق األسلوب اخلربي، واألسلوب اخلربي دائٌر بني النفي واإلثبات، فهو إِم 

ا إ باٌر بالنفي.  إ بار باإلثبات، َوإِم 

باإلثبات كجاء زيد، واإل بار بالنفي كزيٌد مل جيئ، فاألول: كجاء زيد، أي: اإل بار 

فالقدر يشمل اإليامَن بعلم اهلل وكتابته املقادير ومشيئته إياها و لقها، والنصوص املُتعلقة 

 بالعلم والكتابة واملشيئة واخللق من باب األ بار.

َقَدر من باب اخلرب الدائر بني النفي واإلثبات، واملُقاَبل بالتصديق  والتكذيب، َفال 

َقَدر من باب  ََساِئل أ باًرا؛ إًذا ال  َقَدُر يب ث ف َمَساِئل النصوص الواردة ف تقرير هىِذه امل  َفال 

ا أن يكون إ باًرا بنفي، أو أن يكون إ باًرا ب ثبات، وُيقابل  اخلرب، واخلرُب ُيقابل اخلرُب إِم 
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َقَدُر من باب  اخلرب الدائر بني النفي واإلثبات، َوال ِذي اخلرب بالتصديق أو بالتكذيب؛ إًِذا  ال 

 ُيقاَبل بالتصديق أو التكذيب.

والكالُم يف الشرِع واْلَقَدِر ": )التدمرية(* َوَقد  استشكل أهل العلم قول اب ن َتي ِمي ة ف 

باب  والكالُم يف الشرِع واْلَقَدِر هو من"، هكذا َقاَل اب ن َتي ِمي ة: "هو من باب الطلِب واإلرادة

َقَدر من باب اإلنشاء؛ ألنه َقاَل: "الطلِب واإلرادة َكاَلم ف ال  ىَذا ُيفيد كون ال  والكالُم يف ". َوه

  ▐، والكالُم ف الرشِع واضح أنُه من باب اإلنشاء، فاهلُل "الشرعِ 
ٍ
يأمُر بفعل يشء

 أو ينه  َعن  فعل يشء، َوهىَذا إنشاء.

، "لشرِع واْلَقَدِر هو من باب الطلِب واإلرادةوالكالُم يف ا"ولكن اإلشكال ف قوله: 

ِذي  اَم من باب اخلرب الدائر بني النفي واإلثبات ال  َقَدر َلي َس من باب الطلب واإلرادة، َوإِن  ال 

والكالُم يف ":    ُيقاَبل بالتصديق والتكذيب، فاستشكل أهل العلم قول اب ن َتي ِمي ة

َقَدر من باب "واإلرادة الشرِع واْلَقَدِر هو من باب الطلِب  َكاَلم ف ال  ُه ُيفيد كون ال  ، َفِ ن 

 اإلنشاء، وتباين  آراء أهل العلم ف توجيه كالمه:

  ا ُهَو ف فمن أهل العلم من َقاَل َقَدر باعتباره ِفعاًل هلل من باب األ بار، َوَأم  : إن ال 

ىَذا َلي َس حق العبد من باب اإلنشاء؛ إذ ُهَو مأموٌر بالتصديق بعموم   لقه ومشيئته، َوه

؛ إذ يلزم منه أن يكون توحيد الربوبية واألسامء والصفات َأي ًضا من -واهلُل أعلم-ص يً ا 

ن َسان ُمطالٌب باإليامن باأل بار املُتعلقة بتوحيد ربوبية اهلل،  ِ باب اإلنشاء، باعتبار أن اإل 

ىَذا  آن كله أ باًرا، َفه ُقر   َغري  ص يح. -أعلم واهللُ -وحينها يعوُد ال 

 اَلم دُهام ْجيًعا؛ لكون من َقاَل م منهو ي خ اإِلس  َقَدُر من باب اخلرب، ولكن ش  : ال 

َقَدر من باب اخلرب  اَلِم يرى أن ال  ىَذا ُيفيد أن شيُخ اإِلس  َقدر َعَلى الرشع، َفه
البعض حيتُج بال 

َقَدر والرشع بالنظر ًلحتجاج بعضهم بالقدر -َعَلى الرشع، وذكروا َغري  َذلَِ   ولكنه دمج ال 

 .-واهلُل أعلم

َقَدر من باب اخلرب الدائر بني النفي واإلثبات املُقابل   ✍✍ َكاَلم ف ال  أن ال 

اَلِم حيتاُج لتأمٍل وتدبر. ي خ اإِلس   بالتصديق والتكذيب، وكالُم ش 
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   َأَلة َس  بِِعةامل  ا ِل السُّ الر  َقَدر، ويتل ُص : ف بيان اعتقاد َأه  ن ِة َواجلاََمَعِة ف القضاء وال 

ىَذا  ن ِة َواجلاََمَعِة باَِم دل   َعَلي ِه النصوص ف ه ِل السُّ اعتقادهم ف أربع مراتب، فيؤمن َأه 

 الباب، ويتل ص ذلكم باملراتب التالية:

 علاًم، فهو  ▐: أن اهلل المرتبُة األُْوَلى 
ٍ
يعلُم  ▐َوسع ُكل  يشء

ان ما سيكون وما مل يكن لو كان كيف سيكون، َوَقد  دل َعَلى ذلكم نصوٌص كثرية َقاَل ما ك

ُ َوَيْعلَُم َما ِِف ﴿: ▐اهلُل  ْو ُتبُْدوهُ َيْعلَْمُه اَّللَّ
َ
قُْل إِْن َُّتُْفوا َما ِِف ُصُدورُِكْم أ
ٍء قَِديٌر  ِ ََشْ

ُ لََعَ ُُكِ رِْض َواَّللَّ
َ
َماَواِت َوَما ِِف اْْل إِنََّما ﴿: َتَعاَلى ، َوَقاَل [25]آل عمران:  ﴾29السَّ

ٍء ِعلًْما  ِي ََل إََِلَ إَِلَّ ُهَو وَِسَع ُُكَّ ََشْ ُ اَّلَّ وَِعنَْدُه ﴿: َتَعاَلى ، َوَقاَل [53]طه:  ﴾98إِلَُهُكُم اَّللَّ
ِ َواْْلَْحرِ  ُم َما ِِف الَِْبِ

َوَما تَْسُقُط ِمْن َوَرقٍَة إَِلَّ َيْعلَُمَها  َمَفاتُِح الَْغيِْب ََل َيْعلَُمَها إَِلَّ ُهَو َوَيْعلَ
رِْض َوََل َرْطٍب َوََل يَابٍِس إَِلَّ ِِف كَِتاٍب ُمبنٍِي 

َ
 .[45]األنعام:  ﴾59َوََل َحبٍَّة ِِف ُظلَُماِت اْْل

 ِكَتاب عنده ما ُهَو كائٌن إَِلى يوم القالمرتبُة الثَّانَِية يامة، : أنُه ُسب َ اَنُه كتب ف ُأم ال 

ِكَتاب: َقاَل   كائٌن إَِلى يوم القيامة مكتوٌب ف ُأم ال 
ٍ
َوَما َيْعُزُب َعْن َرِبَِك ﴿: َتَعاَلى فكل يشء

ْكَِبَ إَِلَّ ِِف كَِتاٍب 
َ
ْصَغَر ِمْن َذلَِك َوََل أ

َ
َماءِ َوََل أ رِْض َوََل ِِف السَّ

َ
ٍة ِِف اْْل ِمْن ِمثَْقاِل َذرَّ

ُبرِ ﴿: َتَعاَلى َقاَل ، وَ [63]يونس:  ﴾61ُمبنٍِي  وهُ ِِف الزُّ
ٍء َفَعلُ َوُُكُّ َصغٍِْي َوَكبٍِْي  52َوُُكُّ ََشْ

 أي: مسطور مكتوب ف اللوح امل فوظ. [48، 42]القمر:  ﴾53ُمْسَتَطٌر 

إن أول ما خلق اهللُ القلم، ُثمَّ َقاَل: اكتب، فجرى يف تلك »: ♀َوَقاَل الن بِيُّ 

 .«إَِلى يوم القيامةالساعة بَِما ُهَو كائٌن 

  ث الِثةاملرتبُة ض وًل ف السامء إًِل  بمشيئته ال  َر  ، ▐: أنُه ًل يقُع يشٌء ف األ 

ْن َيُقوَل ََلُ ُكْن ﴿: َتَعاَلى فام شاء كان وما مل يشأ مل يكن، َقاَل 
َ
َراَد َشيًْئا أ

َ
ْمُرهُ إَِذا أ

َ
إِنََّما أ

َ ََكَن َعلِيًما ﴿اَنُه: ، َوَقاَل ُسب  َ [32]يس:  ﴾82َفَيُكوُن  ُ إِنَّ اَّللَّ ْن يََشاَء اَّللَّ
َ
َوَما تََشاُءوَن إَِلَّ أ

 .[81]اإلنسان:  ﴾30َحِكيًما 

  بِِعةاملرتبُة ا ه، َقاَل الر  : أن اهلل ُسب َ اَنُه  الق ُكل  يشء، ًل  الق غريه، وًل رب سوا

ََكَء َخلَُقو﴿ُسب َ اَنُه:  ِ ُُشَ ْم َجَعلُوا َّلِلَّ
َ
ِ أ

ُ َخالُِق ُُكِ ا َكَخلْقِهِ فَتََشابََه اْْلَلُْق َعلَيِْهْم قُِل اَّللَّ
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اُر  ٍء وَُهَو الَْواِحُد الَْقهَّ َها انلَّاُس اذُْكُروا نِْعَمَت ﴿، َوَقاَل ُسب َ اَنُه: [36]الرعد:  ﴾16ََشْ يُّ
َ
يَا أ

ِ يَْرزُقُُكْم مِ  ِ َعلَيُْكْم َهْل ِمْن َخالٍِق َغْْيُ اَّللَّ رِْض ََل إََِلَ إَِلَّ ُهَو فَ اَّللَّ
َ
َماِء َواْْل  أىنَن السَّ

 .[8]فاطر:  ﴾3تُْؤفَُكوَن 
ىَذا استفهاٌم إنكاري، فهو ُيفيد أن ًل  الق غرُي اهلل، وحينها نعلم أن ُكل  ُمقدٍر قدره  َوه

ِكَتاب، واقٌع بمشيئة اهلل  ▐اهلل   ، ًلَفاَل ُبد  أنُه معلوٌم هلل، مكتوٌب ف ُأم ال 

 خيرج من هىَذا يشٌء من املُقدرات. 

ىَذا ☝☝ ن ِة َواجلاََمَعِة ف ه ِل السُّ ىِذه املراتب األربع ًَل ُبد  من ضبطها لضبط ُمعتقد َأه  َفه

 الباب.

  َُصن ُف َُصن ُف -    ُثم  َقاَل امل  ََساِئل ُنعلق َعَلى ما َقاَل امل 
ىِذه امل   بعد أن انتهينا من ه

َر َلُهْم َأْقَداًرا، َوَضَرَب َلُهْم آَجااًل، َوَلْم َيْخَف  َخَلَق ": -؛ َقاَل    اْلَخْلَق بِِعْلِمِه، َوَقدَّ

 إَِلى آ ر ما َقاَل. "...َعَلْيِه َشْيٌء َقْبَل َأْن َيْخُلَقُهمْ 

َقَدر، مها: العلُم واخللق."َخَلَق اْلَخْلَق بِِعْلِمهِ "قوله:   ، فيه إثبات مرتبتني من مراتب ال 

َر َلُهْم َأْقَداًرا"له: وقو َقدر هلم األرزاق واألعامل  ▐ُيفيد أن اهلل  "َوَقدَّ

َأَلة كتابة  واآلجال، وكل ما ُهَو كائن هلم إَِلى يوم القيامة، كام سبق ف احلَِدي ث حول َمس 

َقَدر.  ال 

ل  لِكُ  أي: جعل لعمر ُكل  منهم  اية، فجعل اهلُل  "َوَضَرَب َلُهْم آَجااًل " قوله:

ِخُروَن َساَعًة ﴿: َتَعاَلى ُملوٍق أجاًل، ًل يتقدم َعَلي ِه وًل يتأ ر؛ َقاَل 
ْ
َجلُُهْم ََل يَْسَتأ

َ
فَإَِذا َجاَء أ

ْن َتُموَت إَِلَّ بِإِذِْن ﴿، َوَقاَل ُسب َ اَنُه: [81]األعراف:  ﴾34َوََل يَْسَتْقِدُموَن 
َ
َوَما ََكَن نِلَْفٍس أ

 ِ  .[314]آل عمران:  ﴾145اَّللَّ

  َر َلُهْم َأْقَداًرا"بقوله:  وهنا َمَساِئل تتعلق  :"َوَقدَّ

 َجلُُهْم ََل ﴿: هل املقتول مات ألجله؟ اآلياُت السابقة: اْلَمْسَأَلة األُْوَلى
َ
فَإَِذا َجاَء أ

ِخُروَن َساَعًة َوََل يَْسَتْقِدُموَن 
ْ
ْن َتمُ ﴿؛ [81]األعراف:  ﴾34يَْسَتأ

َ
وَت إَِلَّ َوَما ََكَن نِلَْفٍس أ

 ِ  ، وغريها من اآليات ُتفيد أن املقتول مات ألَجله.[314]آل عمران:  ﴾بِإِذِْن اَّللَّ
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فاملقتول مات ف الوق  املُقدر ملوته، فلم يقطع القاتُل حياته وُيقرب أجله نعم، بل 

ِذي يموت فيه، وهو القتل، َفُكلُّ أجٍل ًل يت ر السبُب ال  ر أجله، وُقد  قدم َعَلي ِه املقتول ُقد 

صاحبه وًل يتأ ُر عنه، وكام أن آجال العباد مكتوبة؛ َفِ ن  أسباب موهتم مكتوبة، فمنهم من 

قدر اهلل أن يموت َغرًقا، ومنهم من قدر اهلل أن يموت مقتوًًل بالسيف، ومنهم من قدر اهلل 

تِي يكوُن عليها أن يموت حتف أنفه من َغري  قتٍل أو حرٍق، فاهلُل قدر آجاهلم، وقدر اهليئة  ال 

 موُت ُكل  واحٍد منهم.

َتِزَلةَوَقد  ضل ف هىِذه  ُع  : القاتل قطع أجل املقتول، َوُيرد عليهم باَِم سبق امل  ، فَقاُلوا

ِذي كتبه اهلُل  ُه َقد  مات ف األجل ال  إياه،  ▐تقريره، فاآلياُت ُتفيُد أن كل ميٍ  َفِ ن 

 بقدر، فاملوت بقدر، وال
ٍ
ت بقدر.وكل يشء َو  ِذي يكون َعَلي ِه امل   سبب ال 

  َأَلة َس  َتِزَلة: لو مل ُيقتل املقتول هل كان سيعيش أم سيموت؟ الث انَِيةامل  ُع  كام - امل 

: بأن القاتل قطع أجل املقتول، ومن هنا فهم يقولون: لو مل ُيقتل املقتول لعاش  -سبق َقاُلوا

ى يستكمل أجله، َوَقد  بني  ش  
: لو مل ُيقتل املقتول ملات َحت   اَلِم أن ُنفاة األسباب َقاُلوا ي خ اإِلس 

َتِزَلةبغري القتل؛ إًِذا   ُع   يستكمل أجله، أل م  امل 
ى
يقولون: لو مل ُيقتل املقتول لعاش َحت  

يعتقدون أن القاتل َقد  قطع حياة املقتول، وقدم له أجله، َوُنفاة األسباب َيَقولون: لو مل ُيقتل 

 مل امل
ٍ
اَلم بني  أن القولني  طأ؛ ألننا نت دث ف يشء قتول ملات بغري القتِل، وشيخ اإِلس 

 .يكن، وما مل يكن لو كان كيف سيكون؟ هىَذا من علم اهلل 

  ىَذا من َفهنا نقول: هىَذا لو مل ُيقتل، فهل كان سيعيش أم كان سيموت؟ َنُقول: ه

ىَذا من العلم الت دث ف مسألٍة ِهَي من باب علم اهلل  باَِم مل يكن لو كان كيف سيكون، َوه

ِذي مل ُيكتب لو أن اهلل▐الذي خيتص بِِه اهلل  ىَذا ال  مل   ، فن ن ًل ندري ه

ىَذا من العلم ال ِذي خيتص اهلل   يكتب له القتل، هل كان سيعيش أم كان سيموت؟ ه

 بِِه وًل نعلمه.

َُص  ااًل ": َتَعاَلى     ن فذكرنا مسألتني ثنتني تتعلقان بقول امل  ْم آجا با َلاُ ا َضا  :"وا

 هل املقتول مات ألجله؟اْلَمْسَأَلة األُْوَلى : 
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 لو مل ُيقتل املقتول هل كان سيعيش؟َواْلَمْسَأَلُة الثَّانَِية : 

 َمْن أحب َأْن ُيوسع اهللُ َعَلْيِه يف ِرْزِقِه، »: ♀: ف قوله اْلَمْسَأَلُة اْلثَّالِثة

 . «َلُه يف َأَثرِِه؛ َفْلَيِصْل َرِحَمهُ  َوُينَْسأَ 

َعَلى أقوال، أقترص منها  «َوُينَْسَأ َلُه يف َأَثرِهِ »: ♀ا تلف أهل العلم ف قوله 

َلمُ -َعَلى قولني مها أقوامها   :-واهلُل َأع 

  ُل ن َسان َوُصوًًل َاأْلَوَّ ِ ر، فكون اإل   : أن صلة الرحم سبٌب ف طول العمر وكالمها ُمقد 

ر، فاهلُل َعلِم أن ُفالًنا من الناس سيصُل  ر، وكون عمره طوياًل أمٌر ُمقد  فأطال  َرمِحَهُ  أمٌر ُمقد 

اِرع، ورتب عليها ما يرجوه  تِي حث  عليها الش  عمره، َفصلة الرحم سبب كسائر األسباب ال 

ًء لفع اِرع جزا تِي جعلها الش  ل الصاحلات، فكام أن اخللق، وإطالة العمر كسائر املُسببات ال 

أي: -اًلستغفار سبٌب ف إنزال الغيث، واإلمداد باألموال، وجعل اجلنات واأل ار، فهو 

ر وما يكون بِِه من اخلريات ُمقدر، فكذلكم صلُة ال -اًلستغفار سبٌب لطول العمر  َرِحمُمقد 

ر. ر، وطول عمره ُمقد   ووصل الواصل ُمقد 

نَ  لقو َع  ، )الطحاوية(شارُح  «َوُينَْسَأ َلُه يف َأَثرِهِ »: ♀له وممن ذهب هلذا امل 

ف مواضع  َتَعاَلى     ، َوَقد  َقرره الشيُخ اب ن ُعثيمنيَتَعاَلى     والشيخ اب ن ُعثيمني

ا ي يَّة(منها: رشُح   .)السَّ َّ

ول يف جوابنا ": َتَعاَلى     وُأحب هنا أن أنقل كالمه؛ زيادًة ف التوضيح، َقاَل  َنق 

َااق لول النَّيِ   َعَلى  ، وصلة الرحم من أسياب طول العمر، ومن  ♀ ذى حق 

ِاي يكون بِِه  َيب الَّ ْنَسان وصل َرِِحه؛ علمنا أنه  فعل السَّ ر أن اْْلِ دِّ ْزَق، وإذا ل  أسياب سعة الرِّ

ْزَق   ."طول العمر وِسعة  الرِّ

ىَذا َعن  قوله    فيمن عمل صاحلًا بِأنهُ  َتَعاَلى وًل خيتلف ه
ى
يد ل اجلَن ة؛ ألننا نعلُم أنُه َمَت 

ُجل إذا مل يصل َرمِحه؛ مل  ىَذا الر  فعل السبَب ُوِجد املُسبب، وإذا مل يفعله مل يوجد املُسبب، َفه

َبب.  يطل عمره، ومل ُيبسط له ف ِرزقه؛ ألنه مل يفعل الس 
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ُج  ل َقد  ُكتب أصاًل لكن إذا وصل َرمِحه؛ طال عمره، واتسع رزقه، ونعلُم أن هىَذا الر 

د، ورزقه يكون إَِلى الساعة  عند اهلل بِأنُه وصوٌل لَِرمحه، وعمره ينتهي ف الوق  املُ د 

ُجل اآل ر مل ُيكتب أن يصل َرمحه، فكُتب رزقه ُمضيًقا، وُكتب عمره  املُ ددة، ونعلُم أن الر 

ِذي ُكت  ب ف األزل. قارًصا من األصل، فليس هناك يشٌء يزيُد وينقص َعن  ال 

ي خ ر ما ذكرته قبل، ومث ل بمثال، َوُهَو: أن قوله     فالش  : ♀َقر 

سبٌب ف طول  ِحمر  ُيشبه كون اإليامن سبٌب ف د ول اجلَن ة، َفصلُة ال «َوُينَْسَأ َلُه يف َأَثرِهِ »

ول العمر سبب، واإليامُن سبب، وط ِحمر  العمر، واإليامُن سبٌب ف د ول اجلَن ة، َفصلُة ال

ل. َو  ىَذا القول َاأل   ُمسب ب، ود ول اجلَن ة ُمسب ب، ه

 أن للعبد أجلني: «َوُينَْسَأ َلُه يف أجِلهِ »: ♀: ف معن  قوله القول اْلثَّانِي 

  ُل  : أجٌل ُمطلق، َوُهَو املكتوب ف اللوح امل فوظ، َوهىَذا أجٌل ثابٌ  ًل يتغري.َاأْلَوَّ

 َاَلِئَكة، : أاألجل اْلثَّانِي ىَذا مكتوٌب ف الُص ف الال يِت ف أيدي امل  جٌل ُمقيد، َوه

 يوافق األجل املُطلق، فاهلُل يأمر املل  أن يكتب له أجاًل ف 
ى
ِذي يد له الزيادة َحت   ىَذا ال  َوه

ىَذا األجل، واملل  ًل يدري ه تِي بيد املل ، َفِ ن  وصل َرمِحه؛ زاد امللُ  ف ه ل الص يفة ال 

 سيصل َرمِحه أم ًل واهلُل يدري، فاهلُل َقد  كتب َذلَِ  ف اللوح امل فوظ.

َاَلِئَكة يكون فيها ُمٌو وإثبات، وًل يكون ف  تِي ف أيدي امل  ىَذا؛ َفِ ن  الصُّ ف ال  وَعَلى ه

ُ ﴿: َتَعاَلى اللوح امل فوِظ ُمٌو وإثبات، وهبذا فرس  َْجٌع من أهل العلم قوله   َما َيْمُحو اَّللَّ
مُّ الِْكَتاِب 

ُ
نَ  إلنساء الُعمر الوارد ف [85]الرعد:  ﴾39يََشاُء َوُيثْبُِت وَِعنَْدهُ أ َع  ىَذا امل  ، َوه

اَلمِ  ي خ اإِلس  ، وُأحب هنا َأي ًضا أن أنقل كالمه ف َذلَِ ، َتَعاَلى     احلَِدي ث َقاَل بِِه ش 

 :قوله    وكالمه ف مواضع، فمن كالمه ف َذلَِ  

 

 :واألجُل أجالن

 .أجٌل ُمطلٌق يعلمُه اهلل 

 .وأجٌل مقيٌد 
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ُه أن ُيبسط له يف ِرْزِقِه، َوُينَْسَأ َلُه يف َأَثرِِه؛ »: ♀وهبذا يتبني معن  قوله  َمْن َسرَّ

زدته كذا  صل  َرمِحَهُ ، ف ن اهلل أمر املل  أن يكتب له أجله، َوَقاَل: إن وَ «َفْلَيِصْل َرِحَمهُ 

ل  ًل يعلم أيزداد أم ًل، لكن اهلُل يعلم ما يستقر َعَلي ِه األمر، َفِ ذا  جاء َذلَِ  ًل وكذا، وامل

ث ايِن.  نَ  ال  َع  ىَذا امل   يتقدم وًل يتأ ر؛ إًِذا  ه

َوُينَْسَأ َلُه »: ♀وهذان املعنيان أقوى ما وقف  َعَلي ِه ف نظري ف معن  قوله 

نَ  ال  «يف َأَثرِهِ  َع  ىَذا امل  ره الِسعدي، َوه : َتَعاَلى ف تفسريه عند تفسري قوله  َتَعاَلى     ث ايِن َقر 

ُ َما يََشاُء َوُيثْبُِت ﴿ ىَذا [85]الرعد:  ﴾َيْمُحو اَّللَّ -، وكالمه َْجيٌل ِجًدا فجميٌل أن ُيرجع إليه، ه

َلمُ  َتَعاَلى واهلُل   .-َأع 

  َُصن ُف ْقا ": َتَعاَلى     ُثم  َقاَل امل  ْ َيا َلا ا ُهْم  وا لِما ما دا ُهْم، وا ُلقا ْ ْب ا أاْن َيا ِء قا ْ ْيِه يشا لا دا

ُهمْ  ُلقا ْ ْب ا أاْن َيا اِمُلونا قا  . "دا

َُصن ف ِعَباد، فعلمه     امل  ُيبني ف هىَذا أن اهلل ُسب َ اَنُه َقد  سبق ف ِعلمه ما سيفعله ال 

مه، ًل خُيالف املعلوُم ما سبق بِِه بأفعاهلم أزيٌل قبل ُمبارشهتم لألفعال، وأفعاهلم تقُع َوف ق ِعل

 .▐ِعلمه 

: إن اهلل ًل يعلُم  ِذيَن َقاُلوا َُصن ف  طأ القدرية املُتقدمني، وهم ال  ىَذا ُيبني فيه امل  َوه

بأفعال العباد إًِل  بعد أن تقع منهم، فزعموا أن ًل قدر، وأن األمر ُأنف، أي: ُمستأنف مل 

 يسبق بِِه علٌم وًل كتاب.

ُ ف َتِزَلةامل  األوائل ُينكرون علم اهلل بأفعال العباِد، وكتابته إياها، ومشيئتها، و لقها،  ع 

فهم يقولون: إن اهلل أمر العباد وًل يعلُم من يمتثل أمره ممن يعصيه، وًل من يد ل اجلَن ة 

 ممن يد ل الن ار، ولكن إذا فعلوا ذل  َفِ ن  اهلل يعلمه بعد فعلهم إياه.

ر أدلة مراتب والنصوُص املُ   كثرية، َوَقد  ذكرت بعضها عند ذك 
ِ
بينة لضالل َهُؤًَلء

َ اَبَة، فلم يكن منهم أحٌد ف عهد  َقَدر، وهؤًلء القدرية  رجوا ف عهد أوا ر الص  ال 

اَلِم اب ن َتي ِمي ة ي خ اإِلس  ، َوَقد  أنكر عليهم اب ن ُعَمر َتَعاَلى     اخلُلفاء األربعة، كام بني  ش 

اِفِعي  وأمحد وغريهم.وت َ اَبَة، وكفرهم الش   ربأ منهم، وكذا غريه من الص 
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ٰ تَ ريه، "* َقاَل اب ن رجب:  َلا افِِعيُّ وأمحد دا ا من أنَر العلم القديم، ف ص الشَّ أامَّ وا

َتَه  كالمه"وْ لك  ريمها من أ مة اإِلْسَلا   .   ، ان 

ِذيَن تضمن كالم الط اوي الرد ع ا القدرية املُتأ رون فقد فهؤًلء هم ال  ليهم، َوَأم 

آمنوا بالعلم، وأنكروا عموم اخللق واملشيئة، والنصوُص ف عموم  لق اهلل ومشيئته ُتبني 

 باطلهم، َوَقد  ذكرُت بعضها َأي ًضا قبل.

ءِ "* َيُقوُل اب ن رجب:  اما ِء نزاِع مشهوِ   ي الُعلا ُؤالا     ، َواب ن َتي ِمي ة"و  تَ ري ها

ِء فهم ُمبتددون ضالون، لَ هم ليسوا  م زلة أولئك"أ م ُمبتدعة، َفَقاَل:  بني ُؤالا ، أي: "ها

هاد، وأن  َتَعاَلى     ليسوا بمنزلة القدريِة املُتقدمني، وبني  والزُّ
ِ
أن فيهم كثرًيا من الُعَلاَمء

ِن ا ج لغري الُدعاة منهم، َوَسَيأ يِت املزيد بِِ ذ   من أهل احلَِدي ث من  ر 
ِ
 حول القدرية. هلل

  َُصن ُف ْعِصياتِهِ ":    َقاَل امل  ْن ما ااُهْم دا َنا تِِه، وا ُهْم  ِطاادا را أاما  . "وا

َقَدر، فاهلُل  َُصن ف عدم التعارض بني الرشع وال  ىَذا ُيبني فيه امل  ِعَباَد  ه  لق ال 

وما يقُع يشٌء من أعامهلم إًِل  وأعامهلم، وكتب ما ُهَو كائٌن إَِلى يوم القيامة، فأعامهلم مكتوبٌة، 

 و لقه. ▐بمشيئته 

َوُهَو مع َذلَِ  َقد  أمرهم بطاعته و اهم َعن  معصيته، ووعد الطائعني بالثواب، وتوعد 

َقَدر ًل تعارض بينهام، بل مها مـُتالزمان؛ من جهة كون  العاصني بالعقاب، فالرشع وال 

ن آمن بكون اهلل َعلِم وكتب وشاء و لق؛ َفاَل اإليامن بـأحدمها يستلزم اإليامن باآل ر، فم

ُبد  أن يؤمن بِأنُه أمر و  ، فأثاب وعاقب، ومن آمن بأن اهلل أمر و  ؛ ًَل ُبد  أن يؤمن بأن 

 اهلل َعلِم وشاء وَقدر.

د بالتالزم بني الرشع  َقَدر، وليس املُرا ُد بالتالزم بني الرشع وال  ىَذا ُهَو الوجُه املُرا ه

َقدَ  ر من جهة كون ما قدره اهلل َفاَل ُبد  أن يكون آمًرا بِِه، وًل من جهة كون ما رشع َفاَل ُبد  وال 

أن يكون واقًعا مقضي ا، َفِ ن  اهلل َقد  حُيب ما ًل يقيض وقوعه، َوَقد  يقيض باَِم ًل حُيب. كام 

ِعي ة والكونية عند قول  َُصن ف: سبق بيانه عند احلَِدي ث حول اإلرادة الرش   وُن  اِلَّ "امل  َُ الا يا وا
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ا ُيِريُد  ِذي ُهَو رشعه، فال "ما ؛ فاهلُل ُسب َ اَنُه له اخللق ال ِذي ُهَو قضاؤُه وُحكمه، وله األمر ال 

 .▐تعارض بني  لقه وأمره 

َتِزَلةوَ  ُع  َقَدر والرشع، وظنوا أن ُكل  ما  لقه امل  ِمي ة مل يفهموا التوفيق بني ال  َه  اهلل  َواجل 

ِعَباد، وفيها الطاعُة واملعصية، فاهلُل َقد   َفاَل ُبد  أن حُيبه، وحينها إن ِقيَل: إن اهلل  لق أفعال ال 

َتِزَلةأحب الطاعة منهم واملعصية، فلام تومهوا هىَذا؛ نف   ُع   و لقه دفًعا هلذا،  امل 
ِ
مشيئة اهلل

ِعَباد خيلقون  ة باعتقادهم كون ال   أفعاهلم.فكانوا ُوس األُم 

دًة من اهلل، وأن ُكل  ما أراده اهلُل فقد  ِعَباد ُملوقة ُمرا ِمي ة فأثبتوا كون أفعال ال  َه  ا اجل  َوَأم 

ْمَنا ِمْن ﴿أحبه، فشاهبوا املرُشكني القائلني:  ْكَنا َوََل آبَاُؤنَا َوََل َحرَّ ُْشَ
َ
ُ َما أ لَْو َشاَء اَّللَّ

ءٍ  ِكني واحتجوا بالقضاء َعَلى الرشع، وزعموا أن ما ، فهؤًلء شاهب[313]األنعام:  ﴾ََشْ
ِ رُش  وا امل 

 َقاَل بعضهم: 
ى
د، َحت   ُيريد هبذا أن ُكل  ما  "ْ رُت  رب ُيعىص"وقع من املعايص ُمبوٌب ُمرا

ٌد هلل ُمبوب. َعب د فهو ُمرا  وقع من ال 

ْد َالق ا مر؛"َوَقاَل اآل ر ف بعض من ارتكب بعض املعايص:  فقد أ اع   ن ْان قا

 ."اإل ا ة

َتِزَلةف ُع  َقَدر والرشع، فأفرط  امل  َأَلة التوفيق بني ال  ِمي ُة كالمها ضالٌّ ف َمس  َه  َتِزَلةُ َواجل  ُع   امل 

َقَدر، وفرطوا ف  ِمي ُة ف إثبات ال  َه  َقَدر، وأفرط اجل  ف إثبات الرشع، وفرطوا ف جانب ال 

 جانب الرشع.

ي ُخ اإلِ  ِمي ة أشد رضًرا من * َوَقد  بني ش  َه  اَلم: أن اجل  َتِزَلةس  ُع  ، َحي ُث َقاَل ف امل 

واإلقرا   ا مر وال هي، والودد والوديد، مَ  نَا  القد ، َرِي من اإلقرا  ": )التدمرية(

ةا والتا عي من  ا ا حا  القد  مَ  نَا  ا مر وال هي والودد والوديد؛ وَل ا َل يَن   زمن الصَّ

اما يظهر من ي  ي ا  ي، والودد والوديد، وْان قد نبغ فيهم القد ية ا رو ية، وا ِنَّ ال َّها مر وا

 ".البدع أواًل ما ْان أَق، وْلام ضعق من يقو    و  ال بوة قوي  البِددة

تِي تظهر أوًًل تكون أ ف  مِم ا يليها، ومن هنا ملا  اَلم ُيبني  أن البدع ال  ي ُخ اإِلس  فش 

ِمي ة ظهرت بدعة  َه  ِمي ة، فبدعة اجل  َه  ِمي ة؛ كان  أ ف من بدعة اجل  َه  القدرية قبل بدعة اجل 
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ِذي ُهَو املقصوُد من اخللق، َقاَل  ي ال  َوَما ﴿: َتَعاَلى أشد ملا فيها من تعطيل األمر َوالن ه 
نَْس إَِلَّ َِلَْعُبُدوِن  نَّ َواْْلِ  .[46]الذاريات:  ﴾56َخلَْقُت اْلِ

ي يستوي عباُد الرمحن وعباُد الشيطان! َوهىَذا ف غاية الفساد، وبتعطي ل األمر َوالن ه 

َقَدر؛ َفِ ن ُه وإن كان ضاًل  إًِل  أنُه ُيعظم األوامر، وخيش  أن  ا من آمن بالرشع وضل ف ال  َوَأم 

ي َعن  املُنكر، وًل يسوي بني أو  لياء اهلل.يرتكب النواهي، وُيعظم األمر باملعروف َوالن ه 

اَلِم اب ن َتي ِمي ة ي ُخ اإِلس  املُ طئني ف التوفيق بني الرشع َوال َقَدر ثالثة     َوَقد  َقسم ش 

 :أقسام

  ُل َو   : ُوسية.َاأل 

  ث ايِن  : ُمرشكية.ال 

  ث الُِث  : إبليسية.ال 

ي خ اإلِ َتَعاَلى     َذَكَر هذا ف مواضع من ُكتبه اَلِم: ، فاملجوسية َيُقوُل ش  الَِّ ينا "س 

ْ  وا  قد  اهلل، و ن آم وا   مره وَنيه، فاُبَلهتم أنَروا العلم والَتاب، وُمقتصدهتم أنَروا 

َتَه  كالمه"دمو  مشيئة اهلل وَلقه وُقد ته، وهؤالء هم املُْْعتاِزلاة  .    ، ان 

َتِزَلةَوَقد  سبق أن َبي ن ا قول  ُع   عليهم، وُبطالن املُتقدمني واملُتأ رين، و امل 
ِ
ُحكم الُعَلاَمء

 قوهلم. 

اَلِم:  ي خ اإِلس  ُروا "* َقاَل ش  َا ْن أا ِ  وا دا اْلقا اِء وا وا  ِاْلقاضا رُّ ُة ال َّانِياُة: املَُّشْية، الَِّ ينا أاقا اْلِ ْرقا وا

، ال َّْهيا وا َلْو َشاَء اهللَّ ﴿َلاَل اهلل  َتَعاََلق  اْ اْمرا وا ك  ِايَن َأْْشَ ول  الَّ َنا َواَ َسَيق  ْكنَا َواَ َُبا    َما َأْْشَ

 
 
ء ْمنَا ِمْن ََشْ ِء ؛ [841]األنعامق ﴾َحرَّ ُؤالا ُهوا ِمْن ها ِ  فا دا ال َّْهِي  ِاْلقا َلا تاْعطِيِ  اْ اْمِر وا ْن اْحتاجَّ دا ما فا

  ِ وِّ ةا ِمْن التاصا ِقيقا ِدي اْ ا دَّ ْن يا ُ را فِيما ْا ْد  ا قا ها ا َتَه  كالمه"وا  .   ، ان 

َعب د وا تياره، وجيعلون حركاته مثل  ِمي ة ينفون ُقدرة ال  َه  ِمي ة، َفاجل  َه   اجل 
ِ
ومن َهُؤًَلء

ِمي ة ُيرد عليهم  َه  حركات اجلامدات، وجيعلون فعله اًل تياري كفعله اًلضطراري، َواجل 

ة َعَلى إثبات الُقدرة واملشيئة للعبد، َوِهَي كثريٌة معر
ال  ِة الد   وفة.باألَِدل 
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وُيرد عليهم باألدلة املُفيدة ثناء اهلل َعَلى املُتقني باَِم كانوا يعملون، وَذم اهلل للكافرين باَِم 

ن ة. آن َوالسُّ ُقر  ا ف ال  ة، َوهىَذا كثرٌي ِجد  ِدل 
َ  كانوا يكسبون، وُيرد عليهم بَغري  َذلَِ  من األ 

ِمي ة ًل يستطيع أن ُيطرِ  َه  د مذهبه؛ ألنه حينام يعتدي َعَلي ِه أحٌد، َفِ ن ُه ُثم  الواحد من اجل 

ُيالحظ فعل املعتدي، ويطلب انتزاع حقه منه، فعندما ُيعتدى َعَلي ِه يشهد ترصف العبِد 

ىَذا املعن   د مذهبه أن ًل جيعل َذلَِ  ُمعتدًيا؛ إذ ًل مشيئة له وًل ُقدرة، َوه وُقدرته، وَطر 

اَلِم كثرًيا  ي خ اإِلس   ف الرد عليهم.يذكره ش 

ِمي ة وغريهم:     * َقاَل اب ن َتي ِمي ة َه  وا  َلا "ف بيان ُحكم املرُشكية من اجل  مُّ إِْن ضا فا

ْو ا  ْستاِحقُّونا اللَّ ، الا يا لِكا ْعُ وُ ونا لِ ا ُْم ما اُلوا:  َنَّ قا ِ ، وا دا اِة  ِاْلقا ةا اْلُعْ ِ  لِْلُعصا اما لِكا  قا  ا

عا  ، أاْو جا ابا اْلعا ا ِة وا ِديما ِمْن ُ َلا را ِدْلما اهللَِّ اْلقا َا ْن ْن أا اما أن ما ْا اِ ،  َّ ُْ ِء  ُؤالا ها تاُهْم ُ ْلاًم؛ فا ُلوا ُدُقو ا

افِرِ  ْا ُهوا  ِة فا ِ يَّ دا  ".اْلقا

ِ ْعِ  امل" ْا ِديِد  اْلوا ْدِد وا اْلوا ال َّْهِي وا ِ  ُموِجًبا لُِسُقوِا اْ اْمِر وا دا ُلوا ُثُبوتا اْلقا عا باحية وا ِْن جا

اُلوا:  يا الَِّ ينا قا
ِْ ى ِمْن ِج ِْس املَُّْْشِ ا ا ال َّصا ُر ِمْن اْلياُهوِ  وا ْْ ا ِء أا ُؤالا ها ْكنَا ﴿فا َلْو َشاَء اهللَّ  َما َأْْشَ

 بالقدرية ومذهبهم، واآلن َبي ن ا "[841]األنعامق ﴾148
ِ
؛ إًِذا  َقد  َبي ن ا بفضل اهلل قبُل ُحكم الُعَلاَمء

ِمي ة اجلربية َوَبي ن ا مذهبهم.ُحكم ال َه   ف املرُشكية اجل 
ِ
 ُعَلاَمء

َقُة الث الَِثةُ *  ِفر  اَلِم: ال  ي خ اإِلس  ْينِ ": اإلبليسية، َقاَل ش  وا  ِاْ اْمرا رُّ ُهْم الَِّ ينا أاقا ، أي: "وا

بِّ "أقروا بالرشع وأقروا بالقدر:  ا تا ااِقًضا ِمْن الرَّ ُلوا ها ا عا عا ُوا ِ  ▐لاَِْن جا ، وا ا

ِت  االا ُه أاْه  املْاقا لا قا اما نا ْا ِمِهْم،  دِّ ْن  ْ لِيسا ُمقا لِكا دا ُر  ا ْا اما ُيْ  ْا ْدلِِه،  دا تِِه وا ما َْ  ".ِح

َقَدِر والرشع،  ِذيَن جيعلون التناقض بني ال  اَلم أن  اإلبليسية هم ال  ي خ اإِلس  فبني  ش 

َقَدر: إبليس، وسامهم إبليسية ألن أول من عارض الرشع  بالقدر وجعل الرشع ُيناقض ال 

اَلم أن اإلبليسية َلي َس  طائفًة معروفة، َفهىَذا وصٌف لكل من أثب   َوَقد  بني شيُخ اإِلس 

 الرشع والقدر وزعم تناقضهام.
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إًِذا  اإلبليسية ب الف القدرية واملرُشكية، فالقدريُة طائفٌة معروفة املجوسية، 

وفة، واإلبليسية َلي َس هناك طائفة معروفة هبذا، َوإِن اَم ُهَو وصٌف لكل واملرُشكية طائفٌة معر

َقَدر وزعم تعارضهام وتناقضهام.  من أثب  الرشَع وال 

اَلِم: ومنهم بعض ي خ اإِلس  ءِ  ُسَفَهاءِ  * َيُقوُل ش  َعَرا  ، وذكر بيًتا لبعض الشُّ
ِ
 ُسَفَهاء

 
ِ
ء َعَرا حًدا منهم، ُيعارض هىَذا السفيه بني الرشع والقدر ، ُهَو َذَكَر بيتني، أنا أذكر واالشُّ

 ويزعم التناقض َيُقوُل:

ــــــــــــــــــاَمًرا ــــــــــــــــــُق َبي نََهــــــــــــــــــا َأق  ُل ُلــــــــــــــــــُق ُنُجوًمــــــــــــــــــا َوخَي   خَي 

 
  

ـــــــــــوُل   َب َصـــــــــــارَ  :َيُق ـــــــــــن ُهم  األ  ـــــــــــوا َع م ُغضُّ ـــــــــــو  ـــــــــــا َق  َي
 . -َقب َ ُه اهللُ - 

، أي: اإلبليس
ِ
اَلم أن الواحد من َهُؤًَلء ي ُخ اإِلس  ية، يكون عند الطاعة قدرية، وبني ش 

ت-وعند املعصية جربية، َوَقد  ُنسبوا إلبليس  ؛ ألنه أول من زعم تعارض الرشع -َكاَم َذَكر 

َقدر، َحي ُث َقاَل:  نَا َخْْيٌ ِمنُْه َخلَْقَتِّن ِمْن نَاٍر وََخلَْقَتُه ِمْن ِطنٍي ﴿وال 
َ
، [32]األعراف:  ﴾12أ

ىَذا ُيقرر أن أمر اهلل  له بالسجود ُيعارض  لقه من نار، فامل لوُق من نار  رٍي ف بليس ف ه

من امل لوق من طنٍي بزعمه، وحينها املُناسب رشًعا: أن ًل يؤمر امل لوق من نار بالسجود 

 للم لوق من طني.

ا لاعا اُه اهللَُّ ": )أضواء البيان(ف  َتَعاَلى     * َيُقوُل الشنقيطي ِقيااُ   ِْ لِيسا ها ا وا

ِة أاْوُجه   اا ِِ   ثا  ":ِمْن ثاَلا

  ُل ِريًبا": ااْْلاوَّ دَّ ا قا قا اما تا ْا يِح  ِ ِة ال َّصِّ الَّصَّ الا ا اِسُد ااِلْدتِبااِ ؛ ملُِخا     ، ُيريد"أنُه فا

ِإَوذْ قُلَْنا ﴿: َتَعاَلى هبذا أن قياس إبليس هىَذا ُُمالٌف للنص الرصيح َوُهَو قوله  َتَعاَلى 
ىَذا أمٌر ونٌص رصيح، وقياُس إبليس خُيالف الن ص  [81]البقرة:  ﴾وا ِْلَدمَ لِلَْمََلئَِكةِ اْسُجدُ  ، َفه

ىَذا الوجه  الرصيح، والقياس ال ِذي خُيالف الن ص  يكون فاسد اًلعتبار كام ُهَو معروف، ه

ِذي ُيبني فيه الشنقيطُي  ُل ال  َو  فساد قياس إبليس، وزعمه التعارض بني  َتَعاَلى     َاأل 

 والقدر. الرشع
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 َقاَل الشنقيطيالوجه اْلثَّانِي :    :"  ِ رْيِ ِمنا الطِِّي،  ا َا ُم أن ال َّا ا  لِّ أنا الا ُنسا

رْيِ ِمنا ال َّاِ   َا ُة  ;الطُِّي  انا زا تاُه الرَّ بِيعا التَّْ ِريُن، وا ا اُ  وا ْفسا اإْلِ الطَّْيُش وا ُة وا ا اْ ِ َّ تاها بِيعا ِ ن  ا

ُتو ُح فا ْصَلا اإْلِ ةً وا ا ناْخلا ها َا ُيْعطِي اةا فا ال َّوا ًة، وا ا ُس ُْبلا ها َا ُيْعطِي بَّةا فا  ."ِ ُدُه اْ ا

"  ِ ا ِمنا ال ِّاما ا فِيها ما ِة، وا اِض ال َّاَِضا يا اْنُظْر  َِلا الرِّ ْد ا الطِِّي فا ْعِر ا قا ْ تا أاْن تا ا أا ا وا ِ ا

ا ِ  وا الرَّ ِة، وا ِميلا اِ  اجْلا اْ اْزها ِة، وا ِ ي ا رْيِ ِمنا ال َّا ِ اللَّ َا ُم أن الطِّيا  ْعلا  ؛ إًِذا  الشنقيطي"ِح الطَّيِّباِة تا

 ُيبني أن زعم إبليس بأن الن ار  رٌي من الطني َلي َس ص يً ا.   

 ْم اا ":    ف إبطال قياس إبليس، َيُقوُل الشنقيطُي  الوجه اْلثَّالِث لَّ أنا لاْو سا

َا  لِيًّا أن ال َّا ا  دا ْسلِياًم جا ؛ ِ ن تا رْيِ ِمْن آ ا ا َا لِكا أن  ِْ لِيسا  ُ  ِمْن  ا ْلزا ُه الا يا إِنَّ رْيِ ِمنا الطِِّي، فا

ِضيًعا ْرِع وا فِيًعا، اْل ا وُن اْ اْصُ   ا َُ ْد يا ْ  قا ْرِع،  ا ا ا اْل ا ْقتاِِض رشا ا ا اْ اْصِ  الا يا  ."رشا

اِعرُ  َقاَل  َكاَم   :الش 

َت  إَِذا َتَ ــــــــــــــــــــــــــــــــــر    اف 
ٍ
ٌف  م  هَلـُـــــــــــــــــــــــــــــــــ بِآبَــــــــــــــــــــــــــــــــــاء  رَشَ

 
  

نَـــــــــــا   َوَلـــــــــــُدوا َمـــــــــــا بِـــــــــــئ َس  َوَلِكـــــــــــن   َصـــــــــــَدق َ   :ُقل 
: إذا سلمنا بأن الن ار  رٌي من الطني ف ريية األصل ًل يلزُم    إًِذا  َيُقوُل الشنقيطُي  

منها  ريية الفرع؛ إذ َقد  يكون األصُل رشيًفا والفرُع وضيًعا، وسائر أقيسة اإلبليسية 

 م فاسدة، وُمعارضاهتم باطلة.كقياس إبليس، ُتد أقيسته

  وهنا ًَل ُبد  من التنبيه َعَلى حديث احتجاج آدم وموس ، َفِ ن  بعضهم َقد  يفهم منه

َيا آَدم؛ َأْنَت َأُبو »َقاَل آلدم:  ♠اًلحتجاج بالقدر َعَلى الرشع، ففي احلَِدي ث أن موس  

ِمْن ُروِحِه، َوَأسجد لك َماَلئَِكتُه، لَِماَذا أخرجتنا  اْلَبَشرِ، َخَلَقَك اهللُ بَِيِدِه، َوَنَفَخ فِيَك 

أنت موسى الَِّذي اصطفاك اهللُ بكالمه فبكم وجدت »، َفَقاَل له آدم: «ونفسك من الَجنَّة؟

بكذا وكذا »، َقاَل: «؟[373]طه:  ﴾121وََعََص آَدُم َربَُّه َفَغَوى ﴿، مكتوًبا عليَّ قبل أن ُأخلق

 .«ج آدم موسىَفَح »، َقاَل: «وسنة

ىَذا احلَِدي ث يفهم منه بعضهم أن آلدم احتج بالقدر َعَلى معصيته، وحينها َقاَل الن بِيُّ  َفه

، وليس األمُر كام يفهمون؛ َفِ ن  هىَذا َلي َس احتجاًجا من «َفحج آدُم موسى»: ♀
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ُج من اجلَن ة آدم بكون املعصية َقد  ُقدرت َعَلي ِه، َوإِن اَم بكون اإل راج ُمقدًرا َعلَ  ي ِه، واإل را

بِِه، فموس  مل يلُم آدم َعَلى املعصية َفِ ن  آدم َقد  تاب  َتَعاَلى َلي َس من فعل آدم، بل من فعل اهلل 

منها، والتائُب من الذنب كمن ًل ذنب له، وموس  أعلُم من أن يلوم آدم َعَلى املعصية التي 

موس  َعَلى اإل راج، واإل راج ُمصيبة، َلي َس  من فعل قد تاب منها، َوإِن اَم وقع اللوم من 

آدم، فبني له آدم أن هىَذا أمٌر مكتوٌب َعَلي ِه، واحتج آدم بالقدر َعَلى اإل راج، َوُهَو من تقدير 

 اهلل َوُهَو ُمصيبة؛ واًلحتجاُج بالقدر جيوُز عند املصائب ًل عند املعائب.

اَلمِ  ي خ اإِلس  ىَذا ما قرر ش   )الطحاوية(ف مواضع، وقرره َأي ًضا شارُح  َتَعاَلى     ه

 
ِ
ِن اهلل  .▐َوُهَو بنٌي بِِ ذ 

  َُصن ُف ِشيئاُتُه ت   ، الا ":    ُثم  َقاَل امل  ما ِشيئاتِِه، وا ما ِْري  ِتاْقِديِرِه وا ء  َيا ْ ُْ ُّ يشا وا

ْا  ْم  اءا َلاُ اما شا ْم، فا اءا َلاُ ا شا ِشيئاةا لِْلِعبااِ ،  اِلَّ ما نْ ما َُ ْ يا ْ  َلا شا ْ يا ا َلا ما ، وا  . "انا

َُصن ف:  ىَذا عند رشح قول امل  ا ُيِريُد "سبق احلَِدي ث حول ه وُن  اِلَّ ما َُ الا يا وعند بعض  ،"وا

َقَدر قريًبا.  كالمه ف ال 

  ُثم  َقاَل    :" ْ َيا اُء، وا ْن ياشا ُيِض ُّ ما اِ  فاْضًَل وا ُيعا ْعِصُم وا يا اُء، وا ْن ياشا ِْدي ما ُ ُ  َيا

ْدلِهِ  دا ْضلِِه وا ْيا فا ِشيئاتِِه،  ا ُبونا ِ  ما لَّ تاقا ُهْم يا لُّ ُْ ْداًل، وا ْبتاِِل دا يا  ."وا

ىِذه الفقرة بني فيها      ه
ِ
، فمن شاء ▐أن ضالل العبيد وُهداهم من اهلل

نَ  الكثريُ  َع  ىَذا امل  ، َوَقد  دل َعَلى ه
من  اهلُل له اهلداية اهتدى، ومن شاء له الضالل ضل 

َ يُِضلُّ َمْن يََشاُء َوَيْهِدي َمْن يََشاءُ ﴿: َتَعاَلى النصوص: َقاَل  : َتَعاَلى ، َوَقاَل [3]فاطر:  ﴾فَإِنَّ اَّللَّ

اٍط ُمْسَتقِيٍم ﴿  ََيَْعلُْه لََعَ ِِصَ
ْ
ُ يُْضلِلُْه َوَمْن يََشأ  .[85]األنعام:  ﴾39َمْن يََشإِ اَّللَّ

 

 

 

 وه ا ُأحب أن ُأ ي أموً ا: 

  ُل َو   : أن اهلُدى نوعان:األمر َاأل 
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ُل  ☚☚ َو  ِعي ة، َوِهَي هداية الدًللة واإلرشاد، وتتعلُق هبذه اهلداية النوع َاأل  : اهلداية الرش  

 َمَساِئل:

: هىِذه اهلداية ًل ختتص باهلل، فاهلُل هيدي هداية دًللة وإرشاد، َفَقاَل اْلَمْسَأَلة األُْوَلى

مَّ ﴿: َتَعاَلى 
َ
فاهلُل هيدي هداية  [31]فصل :  ﴾ا َثُموُد َفَهَدْيَناُهْم فَاْسَتَحبُّوا الَْعََم لََعَ الُْهَدىَوأ

سل هيدون والصاحلون هيدون، َقاَل اهلُل  دًللة وإرشاد، ولكن ًل خيتص هبذه اهلداية، فالرُّ

اٍط ُمْسَتقِيٍم ﴿: َتَعاَلى   هيدي. ♀َفالن بِي  ، [42]الشورى:  ﴾52ِإَونََّك َْلَْهِدي إََِل ِِصَ

ِعي ة َوِهَي هداية الدًللة واإلرشاد، بمعن : بيان العلم  ُل: اهلدايُة الرش   و 
َ إًِذا  النوع َاأل 

النافع للناس، فاهلُل ُيبني وًل خيتص هىذا البيان بِِه ُسب َ اَنُه وإن كان بيانه أعظم، فالُرسل 

ِذي يتعلق هبداية الدًللة واإلرشاد.ُيبينون والصاحلون ُيبينون وهكذا، هىَذا األمر  ل ال  َو   َاأل 

: هىِذه اهلداية ًل تستلزم اًلهتداء، فمن ُهدي هداية دًللٍة وإرشاد ًل اْلَمْسَأَلة الثَّانَِية

ا َثُموُد ﴿: َتَعاَلى يلزم من َذلَِ  أن هيتدي فُيوف ق لفعل الطاعات وترك املُ رمات، َقاَل  مَّ
َ
َوأ

؛ إًِذا  ُهم ُهدوا هداية دًللٍة وإرشاد [31]فصل :  ﴾اْسَتَحبُّوا الَْعََم لََعَ الُْهَدىَفَهَدْيَناُهْم فَ 

 ولكن مل ُيوفقوا للعمل باَِم ُهدوا إليه.

: ًل ُيعذب اهلُل أحًدا إًِل  بعد حصول هداية الدًللة واإلرشاد له، َقاَل اْلَمْسَأَلة الثَّالثة

بنِيَ ﴿: اهلُل  ء:  ﴾15َح يَّ َنبَْعَث رَُسوًَل  َوَما ُكنَّا ُمَعِذِ  .[34]اإلرسا

: هداية الدًللة واإلرشاد من مظاهر عدل اهلل، فاهلُل ًل ُيعذب إًِل  من المسألة الرابعة

 حتقق  له هىِذه اهلداية، َوهىَذا سيأيت توضي ه.

ث ايِن من نوعي اهلداية ☚☚ هلام، : اهلدايُة القدرية، َوِهَي هداية التوفيق واإلالنوع ال 

 وتتعلُق هبا َمَساِئل:

 هِبِا، فهداية التوفيق واإلهلام ًل تكون إًِل  هلل، من جعل اْلَمْسَأَلة األُْوَلى
ِ
: ا تصاُص اهلل

 هيدي هداية توفيٍق وإهلام؛ فقد أرشك إذ سوى َغري  اهلل باهلل، وهداية التوفيق 
ِ
َغري  اهلل

معن : توفيقه للعمل الصالح، فهداية واإلهلام بمعن   لق اهلداية ف قلب املُهتدي، ب
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الدًلل واإلرشاد هدايُة بيان، ولكن هدايُة التوفيق واإلهلام هدايُة توفيٍق للعمل،  ل ق 

 اهلداية ف قلب املُهتدي.

وتعريُف هداية التوفيق واإلهلام ب لق اهلداية ف قلب املُهتدي ًل يشء فيه، وإن كن   

إشكال فيه، َوَقد  ورد ف كالم اب ن َتي ِمي ة وورد ف كالم َقد  سمع  بعض األفاضل يرده، فال 

ل ال ِذي يتعلق هبداية التوفيق  َو  ىَذا األمر َاأل  اب ن القيم وف كالم غريمها من الفضالء، ه

 واإلهلام.

ْن يَ ﴿: هداية التوفيق واإلهلام تستلزُم اًلهتداء: اْلَمْسَأَلة الثَّانَِية
َ
ُ أ ْهِديَُه َفَمْن يُرِِد اَّللَّ

ْسََلمِ  ْح َصْدَرهُ لِْْلِ ، إًِذا  هداية الدًللة واإلرشاد ًل تستلزم اًلهتداء، [324]األنعام:  ﴾يَُْشَ

 وهداية التوفيق واإلهلام تستلزُم اًلهتداء.

بَِل ﴿: َتَعاَلى ، َقاَل َتَعاَلى : هداية التوفيق واإلهلام من مظاهر فضل اهلل اْلَمْسَأَلة الثَّالثة
 ُ يَماِن إِْن ُكنُْتْم َصادِقنَِي  اَّللَّ ْن َهَداُكْم لِْْلِ

َ
، بذا عرفنا [31]احلجرات:  ﴾17َيُمنُّ َعلَيُْكْم أ

تِي تتعلق بِِه.  ََساِئل ال   نوعي اهلداية وبعض امل 

ٍم والضالَل  ❃❃ إذا علمنا هىَذا َفاَل ُبد  أن نعلم شيًئا ُمهام  َوُهَو: أن تقدير اهلل اهلدايَة ألقوا

ٌه َعن  الُظلم، َقاَل  َلى آ رين ًل ُظلم فيه، فاهلُل عَ  ٍم لِلَْعبِيِد ﴿: َتَعاَلى ُمنز  َوَما َربَُّك بَِظَلَّ
ىَذا َعدله، فال  ▐، واهلُل [16]فصل :  ﴾46 َقد  هدى اجلميع هداية دًللٍة وإرشاد َوه

َ اَنُه بعد أن هداهم جعل لُكٍل منهم ُيعذب أحًدا إًِل  َوَقد  حتقق  له هىِذه اهلداية، ُثم  إِن ه ُسب  

ُقدرًة تامة وإرادًة جازمة، فُكلٌّ منهم يستطيُع فعل الصاحلات وترك املُ رمات، فت قق  

ت لكم قبل- فيهم هداية الدًللة واإلرشاد، َوِهَي من مظاهر عدل اهلل   .-َكاَم َذَكر 

ِفي ق، تف ضل َعَلى بعضهم، ومل يتفضل هبا َعَلى ُثم  إن اهلل تفضل َعَلى بعضهم هبداية الت و 

كام ذكرُت -آ رين، وعدم املُساواة ف الفضل ًل ُيعد ُظلاًم؛ إًِذا  هدايُة الدًللة واإلرشاد 

 من مظاهر العدل، وهدايُة التوفيق واإلهلام من مظاهر فضل اهلل. -قبل

توفر وحتقق هىِذه فاهلُل هدى اجلميع هداية دًللٍة وإرشاد، وًل يكون العذاُب إًِل  ب

ب، وبعد أن هداهم اهلُل  جعل هلم ُقدرًة وإرادًة هبام يستطيعون فعل  اهلداية ف املُعذ 
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الصاحلات وترك املُ رمات؛ لكنه ُسب َ اَنُه َمن  َعَلى بعضهم فهداه هداية التوفيق واإلهلام، 

 .َوِهَي من مظاهر فضل اهلل، وعدُم املُساواة بالفضِل ًل ُيعد ُظلاًم 

 ىَذا بمثال : رجٌل استأجر أجريين يعمالن سوًيا ف إصالح أمٍر ما، واتفق وُأوضح ه

معهام َعَلى أن لكل  منهام مثل أجر صاحبه، فعندما َعِمال أعط  ُكال  منهام األجر املُت فق َعَلي ِه، 

ِذي أعطاه أجره ولكنه ما زاده؟ اجلواُب:  ُثم  زاد أحدمها فضاًل منه، فهل ُيعد ظامًلا لآل ر ال 

ًل، أِلن عدم التسوية ف الفضل َلي َس  من الُظلم، َقد  أعطاه حقه وُأجرته، ولكن أحب أن 

ىَذا ُهَو العدل، ُثم  إِن ه زاد أحدهم من فضله  يتفضل َعَلى اآل ر، فكالمها أ ذ ُأجرته، َوه

 .فكان هىَذا فضاًل، وعدم املُساواة بالفضِل ًل ُيَعد من الظُّلمِ 

فاهلُل وله املثُل األعل َعدل بجميع عباده َحي ُث أقام هلم ما يعرفون بِِه احلق، و لق 

ىَذا َعدلهُ   فيهم ما ُيمكنهم من فعله، ومنع عنهم ما ُيعيقهم من الوصول إليه، َوه

َ بفضله وهداهم هداية توفيق.▐ ِمننِي   ، ُثم  امتن َعَلى املُؤ 

 َُصن ف بقو د امل  ىَذا ُمرا ْضًَل "له: َوه اِ  فا ُيعا ْعِصُم وا يا اُء، وا ْن ياشا ِْدي ما ىِذه هداية "َيا ، َفه

ْداًل "التوفيق فضٌل من اهلل،  ْبتاِِل دا يا ُ ُ  وا ْ َيا اُء، وا ْن ياشا ُيِض ُّ ما خَي ُذُل ًل وَ  ُيِضلُّ ؛ ألنه ًل "وا

، وهدايُة الدًللة واإلرشاد وقع هبا العدُل. َوَيب َتيِل   إًِل  بعد أن بني 

  :ْدلِهِ "َقاَل دا ْضلِِه وا ْيا فا ِشيئاتِِه،  ا ُبونا ِ  ما لَّ تاقا ُهْم يا لُّ ُْ ِذيَن ف فضله ُسب َ اَنُه ُهم "وا ، َفال 

ِذيَن هداهم هداية دًللة  ِذيَن ف عدله ُسب َ اَنُه هم ال  ِذيَن هداهم هداية توفيٍق وإهلام، َوال  ال 

 هبداية التوفيق واإلهلام. وإرشاد، ومل ُينعم عليهم ويتفضل عليهم

اَلم ي خ اإِلس  َُصن ف، َوهىَذا ما َقرره ش  ىَذا ال ِذي ذكرته ُهَو بيان لقول امل  ف     َوه

اَلم:  ي خ اإِلس  ٰ "مواضع، وأنقُل بعض ما َقاَل ف َذلَِ ، َقاَل ش  ُه ُُمسِن ُمت ضِ   َِلا انا ُهوا ُسْبحا وا

ُهوا أن جعلهم ُمْؤِم ِْيا ُمْسلِِميا ُمطيعي، من أمرهم وَناهم  قد   زا د  ال ي عل ه  ريه، وا

لِكا ُُمسِن  ليهم، ُم عِم دليهم نعمًة  ُهوا    ا ْيِه  ريه من اآلمرين ال اهي، وا لا ا ال يقد  دا ٰه ا وا

رْي ال عمة املُشرتْة ٰهِ ه نعمِة َيتصون هبا  ا رْي نعمته  اإل سا  والبيان واإلن ا ، فا  .ثانية  ا
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أا  ، ومن َل ُي ِعم وُُيسن  م   وا ٰ املُْؤِم ِْيا َلا ْيِهم  م   ما أنعم  ِِه دا لا َُ ا  فلم ُي عم دا ا ال مَّ

ْد أساء و لم مَ اإلقدا  والتمَي و زاحة العل ؛    ْان له   ترك  لك  لِكا َل يَن قا  ا

ِهيا أدظُم من  ِحَمِة  البة، لو فع  هبم م لام فع   ا ولي؛  طل  تِْلكا اِ َمة الَّتِي

 ." ادتهم، وحصل  م سدِة أدظُم من م سدة معصيتهم

  :َُصن ف  . "َوُهَو ُمَتَعاٍل َعِن اأْلَْضَداِد َواأْلَْنَدادِ "قول امل 

َدادُ  َض  َن َدادُ  ْجع ِضد َوُهَو املُ الف، األ  ْجع نِد َوُهَو املاُمثل، فاهلُل لكامله ُمتعاٍل َعن   َواأل 

 َ َداِد َواأل  َض   . ن َدادِ األ 

آن، َقاَل  َتَعاَلى واملُتعايل اسٌم من أسامئه  ُقر  َهاَدةِ ﴿: َتَعاَلى الواردة ف ال  ََعلُِم الَْغيِْب َوالشَّ
 بالياء ف الوقِف والوصل. "اْلُمَتَعالِي"، وقرأ اب ن كثرٍي: [5]الرعد:  ﴾9الَْكبُِْي الُْمَتَعاِل 

ف األصُل واأل َُتَعايِل شهُر: بقاء يائه، َوَقد  حُتذُف ياؤه، فواًلسُم املنقوص املُعر   اسٌم امل 

ءة، أي: باإلبقاء واحلذف.  منقوُص، َوُهَو علٌم فتبق  ياؤه وحُتذف، ووردت هبذا القرا

َُتَعايِل و  َعَلى ِزنة املتفاعل، اسُم فاعٍل من َتَعاَل، َوَقد  َذَكَر أهل العلم معاين صيغة امل 

بمعن  َعاَل، وحينها يكون  "َتَعاَلى"بمعن  الثالثي املُجرد، فـتفاعل، منها: أ ا تأيت 

ىَذا أنسُب ما ُيَقاُل ف اسمه  "اْلُمَتَعالِ " َُتَعالِ : َتَعاَلى بمعن العايل، َوه
، فهو َعَلى ِزنة املُتفاعل، امل 

 واملُتفاعل هنا بمعن  فاعل. 

ىَذا ما يظهُر من كالم الِسعدي َهاَدةِ ﴿ قوله:ف تفسري  َتَعاَلى     َوه ََعلُِم الَْغيِْب َوالشَّ
، َحي ُث َقاَل: َعاَل ْجيع  لقه بذاته وُقدرته وقهره، فجعل [5]الرعد:  ﴾9الَْكبُِْي الُْمَتَعاِل 

َُتَعالِ   "اْلُمَتَعال"عالًيا َعَلى  لقه، فـ ▐ُيفيد ما ُيفيده العيل، وُيفيد ما ُيفيده كونه  امل 

َُصن ف َأن ُه ُسب َ اَنُه أعل من َأن  حينها بمعن  العايل َوَتعَ  د امل  اَل بمعن  َعاَل، وحينها يكون ُمرا

 يكون له ِضدٌّ أو نِد.

َُصن ف  "اْلُمَتَعالِ "ومن أهل العلم من َذَكَر َأن   د امل  يكون بمعن  املُتنزه، فيكون ُمرا

َن َدادِ ِحي نَِئٍذ: َوُهَو ُمتنزٌه  َداِد َواأل  َض  ، حيتمل "ُمَتَعاٍل َعِن اأْلَْضَدادِ "املَُصن ف ف قوله: ، وَ َعِن األ 

 َأن ُه أراد العلنية أو الوصفية أو كليهام.
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  َُصن ُف َب لُِحْكِمِه، َواَل َغالَِب ": َتَعاَلى     ُثم  َقاَل امل  اَل َرادَّ لَِقَضائِِه، َواَل ُمَعقِّ

 . "أِلَْمرِهِ 

َُصن ف هنا َأن  اهلَل ًل ب  بني امل  أحٌد، وًل  -أي: يؤ ر ُحكمه-يرد قضاءُه أحٌد، وًل ُيعق 

 َفِ ن  أمره نافذ، ًل غالب له.
ٍ
 يغلب أمره أحٌد، َفِ ذا  أمر اهلل بيشء

 من 
ٍ
ىَذا بيشء : كوين ورشعي، وأذكُر ه َلى

والقضاُء واحلُكُم واألمُر ُكلٌّ منها ينقسُم إِ

 التفصيل: 

   َتَعاَلى يقع، ويكون ِفياَم حيبه ُسب َ اَنُه وفيام ًل حُيبه، َقاَل فالقضاء الكوين ًَل ُبد  َأن :

َتنْيِ ﴿ رِْض َمرَّ
َ
ائِيَل ِِف الِْكَتاِب َْلُْفِسُدنَّ ِِف اْْل ء:  ﴾َوقََضيَْنا إََِل بَِّن إِْْسَ ىَذا [1]اإلرسا ، َفه

َما ﴿اَنُه: قضاٌء كوين، إذ ُهَو ُمتعلٌق باإلفساد، َوُهَو َغري  ُمبوب، َوَقاَل ُسب  َ  ْمًرا فَإِنَّ
َ
إَِذا قَََض أ

.[84]مريم:  ﴾35َيُقوُل ََلُ ُكْن َفَيُكوُن  ىَذا قضاٌء كوين؛ ألنه واقٌع َوًَل ُبد   ، َفه

ا القضاُء الديني؛ فال يكون إًِل  ِفياَم حُيبه ُسب َ اَنُه، وًل يلزُم وقوعه، َقاَل  : َتَعاَلى َوَأم 

َلَّ َتعْ ﴿
َ
ء:  ﴾ُبُدوا إَِلَّ إِيَّاهُ َوقَََض َربَُّك أ ، فاهلُل حُيب من عباده أن يعبدوه فوقع هىَذا [28]اإلرسا

 من بعضهم، ومل يقع من أكثرهم.

  ،واحلُكم الكوين ًَل ُبد  أن يقع َأي ًضا، َوَقد  يكون ُمبوًبا هلل، وقد ًل يكون ُمبوًبا

بَْرحَ ﴿ومثاله: قوله ُسب َ اَنُه َعن  أ ِي يوسف: 
َ
ْو ََيُْكَم  فَلَْن أ

َ
ِِب أ
َ
َذَن َِل أ

ْ
رَْض َح يَّ يَأ

َ
اْْل

ُ َِل  ِعي ُمتيرٌس [31]يوسف:  ﴾اَّللَّ ِعي  إذا الرش   ؛ إذا الرش   ِعي  ده هنا احلُكم الكوين ًل الرش   ، فُمرا

ِعي  ًل يلزم وقوعه وًل يكون إًِل  ُمبوًبا، َقاَل  فَُحكْ ﴿: َتَعاَلى له العلم بِِه، واحلُكم الرش  
َ
َم أ

ِ ُحْكًما لَِقْوٍم يُوقُِنوَن  ْحَسُن ِمَن اَّللَّ
َ
 .[41]املائدة:  ﴾50اْلَاهِلِيَّةِ َيبُْغوَن َوَمْن أ

 ﴾88ََلُ اْْلُْكُم ِإَوََلْهِ تُرَْجُعوَن ﴿: َتَعاَلى وهناك آيات تدل َعَلى احلُكمني، كقوله 
،[33]القصص:  ِعي  ُ ﴿: َتَعاَلى وقوله  ، أي: له احلُكم الكوين، وله احلُكم الرش   لَيَْس اَّللَّ

َ
أ

ْحَكِم اْْلَاكِِمنَي 
َ
ىَذا َأي ًضا يشمُل احلُكم الكوين والرشعي.[3]التني:  ﴾8بِأ  ، َوه

  ،ا األمر؛ فينقسُم َأي ًضا إَِلى أمٍر كوين ورشعي، والكوين ًَل ُبد  َأن  يقع َأي ًضا َوَأم 

ْن َنُقوَل ﴿: َتَعاَلى ًل حُيب، َقاَل وفيام  َتَعاَلى ويكون ِفياَم حُيب اهلُل 
َ
َرْدنَاهُ أ

َ
ٍء إَِذا أ إِنََّما قَْونُلَا لََِشْ
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 َواِحَدةٌ ََكَْمٍح بِاْْلَََصِ ﴿: َتَعاَلى ، َوَقاَل [11]الن ل:  ﴾40ََلُ ُكْن َفَيُكوُن 
ْمُرنَا إَِلَّ

َ
 ﴾50َوَما أ

ْمُرنَا ََلْ ﴿: َتَعاَلى ، َوَقاَل [41]القمر: 
َ
تَاَها أ

َ
ْو َنَهاًرا َفَجَعلَْناَها َحِصيًداأ

َ
 .[21]يونس:  ﴾ًَل أ

ْن َنُقوَل ََلُ ُكْن َفَيُكوُن ﴿فقوله: 
َ
َرْدنَاهُ أ

َ
ٍء إَِذا أ ىَذا [11]الن ل:  ﴾40إِنََّما قَْونُلَا لََِشْ ، ه

تِي ذكرهتا األمُر  ىَذا أمٌر وكوين، وهكذا ف سائر اآليات ال  قُع َوًَل ُبد  َوه  فيها كوين.األمُر الوا

ا األمر الديني؛ فال يكون إًِل  ِفياَم حُيب، وًل يلزُم وقوعه، َقاَل  ُمُر ﴿: َتَعاَلى َوَأم 
ْ
َ يَأ إِنَّ اَّللَّ

، [51]الن ل:  ﴾بِالَْعْدِل َواْْلِْحَساِن ِإَويَتاِء ذِي الُْقْرََب َوَينََْه َعِن الَْفْحَشاءِ َوالُْمنَْكرِ َواْْلَْغِ 

ىِذه حُيبها َب ، فأَمَر هبا، أمر ▐اهلُل  َفه ُقر   ِذي ال 
ِ
َساِن َوإِيَتاء ح  ِ ِل َواإل  َعد  لكن َقد  وَ  ،بِال 

 تقع من بعضهم، َوَقد  ًل تقع من بعضهم، وحينها فاألمُر أمٌر ديني.

ْهلَِها﴿: َتَعاَلى َوَقاَل 
َ
َمانَاِت إََِل أ

َ
ْن تَُؤدُّوا اْْل

َ
ُمرُُكْم أ

ْ
َ يَأ ، أمرنا بأن [43 ]النساء: ﴾إِنَّ اَّللَّ

لَِهانؤدي  ََماَناِت إَِل َأه  لَِها، ومن الناس من ًل يؤدي األ  ََماَناِت إَِل َأه  ، فاألمُر هنا أمٌر األ 

 ديني.

ىَذا بعُض ما يتعلق ف قوله:  َب لُِحْكِمِه، َواَل َغالَِب أِلَْمرِهِ "ه ، "اَل َرادَّ لَِقَضائِِه، َواَل ُمَعقِّ

َس   ِعي ًة أحياًنا وكونيًة أحياًنا أمٌر ُمهمٌّ والتمييز بني األ  آن حال كو ا تأيت رش   ُقر  اَمء الواردة ف ال 

ا. ىَذا ُمهٌم ِجد  ا، وبه ُتدرك النصوص، ففهم مثل ه  ِجد 

، وَثم  َتَعاَلى     ، وابن القيمَتَعاَلى     وممن يعتني هبذا عناية فائقة: اب ن َتي ِمي ة

ُْجلًة مِم ا  َتَعاَلى     ْجع فيه اب ن َتي ِمي ة "أولياء الرحمن والشيطان الُفرقان بين"موضٌع ف 

ُه ُمهم.  ُيَقاُل فيه: إِن ه كوين ورشعي فلرُيجع إليه َفِ ن 

  َُصن ُف ِه، َوَأْيَقنَّا َأنَّ ُكالًّ ِمْن ِعنِْدهِ ": َتَعاَلى     ُثم  َقاَل امل   . "آَمنَّا ِبَذلَِك ُكلِّ

َُص  َقَدر، بني امل  ن ِة يؤمنون بذل ، واإلشارُة ملا سبق من مباحث ال  ِل السُّ ن ف هنا َأن  َأه 

ر فهو من عنده َأن  ُكال  ِمن  ِعن ِدهِ وأ م ُيقرون ب  .▐، أي: ُكل  ُمقد 

  :ًدا َعْبُدُه اْلُمْصَطَفى، َوَنبِيُُّه الُْمْجَتَبى، َوَرُسوُلُه الْ "ُثم  َقاَل ُه َوإِنَّ ُمَحمَّ ُمْرَتَضى، َوَأنَّ

 ."َخاَتُم اأْلَْنبَِياِء، َوإَِماُم اأْلَْتِقَياِء، َوَسيُِّد اْلُمْرَسِليَن، َوَحبِيُب َربِّ اْلَعاَلِمينَ 
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ًدا"قوله:  َلى آ ره: أي: ونقول:  "...َوإِنَّ ُمَحمَّ
ًداإِ م  َلى آ ره، .عبده ورسوله إِن  ُُمَ

.. إِ

لِ  ٍد  فهو هنا ُيبني عقيدة َأه  م  ن ِة ف الن بِي  ُُمَ د"، وقوله: ♀السُّ  حتته َمَساِئل: "ُمَحمَّ

 ى َذَكَر اب ن العريب  ♀: الن بِي  األُْوَلى
ٌد أشهرها، َحت   م  له أسامٌء كثرية َوُُمَ

ِمِذي  َعن  بعضهم: َأن  له  : ♀ألف اسٍم، فمن أسامئه  ♀ف رشح الرت  

ٌد، َوَأَنا َأْحَمُد، َوَأَنا اْلَماِحي،  إِنَّ لِي»: ♀ما جاء ف قوله  خمسة َأْسَماًء: َأَنا ُمَحمَّ

، َوَأَنا »أو  «الَِّذي َيْمُحو اهللُ بَِي اْلُكْفَر، َوَأَنا اْلَحاِشُر، الَِّذي ُيْحَشُر النَّاُس َعَلى َقَدِمي َقَدَميَّ

)رشح ف  َتَعاَلى     ا النووُي ؛ َذَكَر هىذَ َقَدَمي  ويصح بالتشديد  َقَدَمي، فيصح «اْلَعاِقُب 

تِي ذكرها  ♀، َفالن بِي  ُمسلم( ف  ♀أسامؤه كثرية منها هىِذه اخلمسة ال 

ىَذا احلَِدي ث.  ه

 دليٌل َعَلى ِعظم شأنه ♀تعدد أسماء النَّبِي  ": اْلَمْسَأَلُة الثَّانَِية" ،

كذا َقاَل الُقرطبي هىَذا ، ه"َأنَّ ما عظم شأنه؛ تعددت صفاته، وكثرت أسماؤه"فالقاعدة: 

ىِذه القاعدة ف كتابه النافع     لفظه، فقد نص ما عظم شأنه؛ "، َفَقاَل: )التذكرة(َعَلى ه

تعددت صفاته، وَكثُرت أسماؤه، وهذا جميع كالم العرب، أال ترى أن السيف لما َعُظم 

 وُل القرطبي، َيقُ "عندهم موضعه وتأكد نفعه لديهم وموقعه؛ جمعوا له خمسمائِة اسٍم؟

وله نظائر: فالقيامة لما َعُظم أمرها، وَكُثرت أهوالها، سماها اهلل َتَعاَلى يف كتابه ":   

 ."بأسماء عديدة، ووصفها بأوصاف كثيرة

 كثرية، ومن هنا ُسمي 
ٍ
فُيقرر الُقرطبي هنا َأن  اليشء العظيم ُتسميه العرُب بأسامء

 كثرية، َوهىَذا ُيَقاُل ف
ٍ
وأسامء كتابه، وأسامء بعض سور  َتَعاَلى أسامء اهلل  السيُف بأسامء

َلى آ ره، َفالن بُِي 
آن، وأسامء نبيه، وأسامء القيامة، وأسامء اجلَن ة إِ ُقر  ملا كان  ♀ال 

 شأنه عظياًم؛ تعددت أسامؤه، وكثرت أوصافه.

 امؤه، فليس  أس"أعالٌم وأوصاف ♀أسماُء النَّبِي  ": اْلَمْسَأَلُة اْلثَّالِثة 

أعالًما ُمضة، كام ُهَو الشأُن ف سائر أسامء الن اس، بل متتاُز أسامؤه  ♀

من جهة دًللتها  ♀بدًللته َعَلى معاٍن يتصف هبا، ُثم  إن أسامءه  ♀
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ىَذا َقد  ذكرناه   اسٍم منها َعَلى معنً  آ ر ُمـتباينة، َوه
َعَلى الذاِت ُمرتادفٌة، ومن جهة دًللة ُكل 

 قبل ف أسام
ِ
آن، ء اهلل ُقر  آن، َوُيَقاُل ف أسامء بعض سور ال  ُقر  ىَذا ُيَقاُل ف أسامء ال  ، َوه

َلى آ ره..َوُيَقاُل ف أسامء القيامة
 .. إِ

من جهة دًللتها َعَلى الذات ُمرتادفة، ومن جهة دًللة ُكل   ♀فأسامُء الن بِي  

اَمء  اسٍم منها َعَلى وصٍف خيتُص بِِه ُمتباينة، َوَقد   َس  ىَذا النوع من األ  اَلِم ه ي خ اإِلس  نع  ش 

اَلم ُيسمي ُمقدمة التَّْ ِسريف ) َتَعاَلى     باألسامء املُتكافئة، َذَكَر هىَذا ي ُخ اإِلس  (، َفش 

تِي تشرتك ف الدًللة َعَلى ذاٍت واحدة، وينفرد ُكٌل منها بالدًللة َعَلى معنً  تتصف 
اَمء ال  َس  األ 

اَلمبِِه تِ  ي خ اإِلس  اَمء بـ َتَعاَلى     ل َ  الذات، ُيسمي ش  َس  ، وأنا مل أجد "الُمتكافئة"هىِذه األ 

 .َتَعاَلى     هىِذه التسمية عند غريه

نَا: إ ا من جهة دًللتها َعَلى الذات ُمرتادفة، ومن جهة دًللة  فأسامء اهلل 
تِي ُقل  ال 

 اسٍم منها َعَلى وصٍف تتصف بِهِ 
ُمتكافئة، وأسامء الن بِي   الذات ُمتباينة، أسامُء اهلل  ُكل 

آن ُمتكافئة، وأسامُء يوم القيامة ُمتكافئة ♀ ُقر  َلى آ ره..ُمتكافئة، وأسامُء ال 
 .. إِ

 ابِعة ، أقترُص َعَلى ذكر معاين ♀: ف بيان بعض معاين أسامئه اْلَمْسَأَلُة الرَّ

 ابق:أسامئه الواردة ف احلَِدي ث الس

 د": فأوُل تِْلَك اأْلَْسَماء د"َوُهَو اسم مفعوٌل من الِفعل  "ُمَحمَّ د اسٌم "َحمَّ ، فَ م 

د، وُيفيد كثرة مَحد احلامدين إياه ملا اتصف بِِه من الصفات احلميدة،  م  فهو مفعول منه ُُمَ

 :ُيفيد أمرين اثنني

 .ُل: كثرُة احلامدين َو   َاأل 

 ث ايِن: كثرُة األ تِي اتصف، هبا ف مده من أجلها احلامدون.ال   وصاف احلميدة ال 

 ُهَو الَِّذي "، َوُهَو َعَلى ِزنة أفعل التفضيل، َقاَل اب ن القيم: "أحمد": االسُم اْلثَّانِي

د ُيفيد كثرة مَحد الناِس إياه، وُيفيد كثرة "حمده لربه أفضُل من حمد الحامدين ، َفُمَ م 

 .▐د ُيفيد َأن ُه أكثُر احلامدين لربه أوصافه احلميدة، وأمح



 

      76 

 

 ساكتيوســـف الشرح الشيخ:  

د َعَلى كونه محموًدا، ودل االسُم "َقاَل اب ن القيم:  فدل أحُد االسمين، َوُهَو: ُمَحمَّ

 ."اْلثَّانِي َوُهَو: أحمد َعَلى كونه أحمد الحامدين لربه

 منهام يدل َعَلى معن  ًل يدل َعَلي ِه اآل ر، فهو من ج
هة دًللتهام فاآلن هذان اسامن ُكلٌّ

 واحٍد منهام َعَلى معنً  خيتص  ♀َعَلى ذات الن بِي  
ُمرتادفني، ومن جهة دًللة ُكل 

 بِِه ُمـتباينان.

 الماحي": االسُم اْلثَّالِث" :
ِ
الُمراد محو الُكفرِ من مكَة "، َقاَل النووي: َقاَل الُعَلاَمء

 ."ضمن اأْلَرْ  ♀والمدينة، وسائر بالد العرب، وما زوي له 

    والنووي ،«َوَأَنا اْلَماِحي الَِّذي َيْمُحو اهللُ بَِي اْلُكْفرَ »َقاَل:  ♀الن بِي  

 ف رشح هىِذه اجلُملة:  َتَعاَلى 
ِ
الُمراد محو "َقاَل:  ،«َيْمُحو اهللُ بَِي اْلُكْفرَ »ُيبني هنا ما َقاَل الُعَلاَمء

من اأْلَْرض،  ♀ما زوي له الُكفرِ من مكَة والمدينة، وسائر بالد العرب، و

 ."وُوعد أن يبلغه ُملك أمته

َقاُلوا: ويحتمل َأنَّ الُمراد المحو العام، بمعنى: الظهور بالُحجة والغلبة، كما "َقاَل: 

 ."[33]التوبة:  ﴾َِلُْظِهَرهُ لََعَ اَِلِيِن َُكِِهِ ﴿َقاَل َتَعاَلى: 

: فاألول: «ُحو اهللُ بَِي اْلُكْفرَ َيمْ »: ♀إًِذا  هذان معنيان حيتملهام قول الن بِي  

تِي ذكرها مكة واملدينة وسائر بالد العرب وما زوَي له  ىِذه البالد ال  َأن ُه يم و الُكفر من ه

د بامل و ظهور احلُجة. ♀ ض، َوِقيَل: املُرا َر   من األ 

 ابِع ورسالتي  ُيحشرون َعَلى أثر وزمان نبوتي"، َقاَل النووي: "الحاشر": االسُم الرَّ

ِذي حُيرُش الناُس َعَلى أثره وزمان نبوته."وليس بعدي نبي، َوِقيَل: يتبعوين
 ؛ إًِذا  احلارش ُهَو ال 

 والعاقب الَِّذي جاء َعقْب اأْلَْنبَِياء "، َقاَل اب ن القيم: "العاقب": االسُم الَخاِمس

َن   ♀، إًِذا  العاقب ُيفيد َأن ُه "فليس بعده نبي  بَِياء. اتُم األ 

ََساِئل املُتعلقة ♀هىِذه بعض املعاين لبعض أسامء الن بِي   ، وبذا انته  امل 

َُصن ف:  د"بقول امل   ."ُمَحمَّ

  َُصن ُف ًدا َعْبُدهُ ": َتَعاَلى     َقاَل امل   حيتمل أمرين: "َعْبُدهُ "، قوله: "َوإِنَّ ُمَحمَّ
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رِْض إَِلَّ ﴿: اَلى َتعَ فعبد تأيت تارة بمعن  املُعب د، كام ف قوله 
َ
َماَواِت َواْْل إِْن ُُكُّ َمْن ِِف السَّ

ىِذه العبوديُة العامة، فالعبُد هنا بمعن  املُعبد، العبودية [58]مريم:  ﴾93آِِت الرَّْْحَِن َعبًْدا  ، َفه

 الكونية، العبودية لربوبية اهلل.

اَلِم بني َأن  العبودية عبوديٌة لربوبية اهلل وع تِي فشيُخ اإِلس  بوديٌة إلهليته، والعبودية ال 

(، العبو يةتست قُّ املدَح ِهَي العبوديُة لإلهلية ًل العبودية للربوبية، بني هىَذا ف كتابه النافع )

فعبد تكون بمعن  عابد، وحينها تكون عبودية اإلهلية، وتكون بمعن  ُمعب د وحينها تكون 

 عبوديَة الربوبية.

أن  تكون العبودية عبودية الربوبية، أو عبودية اإلهلية، وإذا  "َعْبُدهُ "في تمل قوله: 

واهلُل -كان  الكلمُة حتتمل معنيني ًل تعارض بينهام؛ ف  ا حُتمل َعَلى املعنيني، َوال ِذي يظهُر 

ُمعب ٌد حَت َ   ♀: محُل هىِذه الكلمِة هنا َعَلى املعنيني، فن ن نشهد بأن الن بِي  -أعلم

عابٌد، بل نشهُد بَِأن ُه أعبد  لق اهلل،  ♀الكوين، ونشهُد بَِأن ُه  ُحكم اهلل 

َلمُ -َفال ِذي يظهر  د بِِه: املُعب د العابِد. "َعْبُدهُ ": َأن  قوله: -واهلُل َأع   ُيرا

  َُصن ُف ًدا َعْبُدُه اْلُمْصَطَفى":    َقاَل امل    ."َوإِنَّ ُمَحمَّ

َطَف  ُص  َن ُعثيمني أي املُ تار َوَقد   امل  ي ُخ اب  (: الس ا ي يةف رشح ) َتَعاَلى     بني الش 

َطَف َأن   ُص   وليس اساًم. ♀وصٌف للنبي  امل 

  :ًدا َعْبُدُه اْلُمْصَطَفى َوَنبِيُّهُ "، وَنُقول: "َوَنبِيُّهُ "قوله أي نقول: بأن  "َوإِنَّ ُمَحمَّ

ى َنبِيُّهُ  ♀ ِذه الصيغة تأيت بمعن  فاعل، وحينها ، َوالن بُِي َعَلى ِزنة فعيل، وفعيل ه

يكون الن بِي  بمعن  املُنِبِئ، وتأيت هىِذه الصيغة فعيل بمعن  مفعول، وحينها الن بِي  يكون 

ِذي نبأه اهلل.  بمعن  املُنَب أ، أي: ال 

ث ايِن ُهَو ال ِذي ُيقال بِِه  ىَذا ال  َلمُ -َوه ي خ -واهلُل َأع  اَلِم ف ، َوُهَو ال ِذي بني ش  اإِلس 

ٌء أنبأ بذل  غريه أو ًل، َفال ِذي صار بِِه ال بوات) ( َأن ُه أجود؛ ف نه إذا نبأه اهلل صار نبي ا سوا

 الن بِي نبي ا: َأن  اهلل نبأه.
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إًِذا  الن بِي  فعيل بمعن  مفعول، أي ُمنب أ؛ ألنه يكون نبي ا بُمجرد َأن  ُينَب أ، وإن مل ُينِبِئ 

نَا: الن بِي  فعيل بمعن  فاعل، أي بمعن : ُمنَب ئ؛ مل يكن نبي ا إًِل  إن نبأ غريه، غريه ، وإن ُقل 

ىَذا َلي َس ص يً ا، فهو نبي بُمجرد َأن  ُينبـئه اهلُل، وإن مل ُينبئ غريه، فالصواُب: ما بينه  َوه

اَلِم اب ن َتي ِمي ة ي ُخ اإِلس   فعول أي: ُمنب أ.وأن الن بِي  فعيل بمعن  م    ش 

اَلمِ  ي ُخ اإِلس  ىَذا ما بينه ش  ا الن بُِي رشًعا: فهو من أنبأه اهلُل وُأرِسل إَِلى قوٍم موافقني، ه  َوَأم 

اَلمِ    ي ِخ اإِلس  (، َفالن بُِي ُينبئه ال بواتف كَِتابه النافع ) َتَعاَلى     ، هىَذا مفاد كالِم ش 

ين ال ِذي هم َعَلي ِه، اهلل، وُيرَسل إَِلى قوٍم ُموا  م أحكام الد  ين، َوإِن اَم يأمرهم بالتزا فقني َعَلى الد 

ين ال ِذي هم َعَلي ِه، فهم قوٌم ُموافقون له ف  تِي    عنها الد  وينهاهم َعن  إتيان الفواحش ال 

َساَلة، َفالن بِي   فقون له ف الر  َساَلة، وإن عصاه بعضهم، ولكنهم هم ُموا ىِذه  الر  كالعاملِ من ه

ة:   .«الُعَلَماُء َوَرَثُة اأْلَْنبَِياءِ »األُم 

 وهنا تنبيهان: 

  ُل ىَذا َبني  من قولنا ف تعريفه: َاأْلَوَّ ُأرسل لقوٍم ": الن بُِي ًل يأيت برشٍع جديد، َوه

م ، َفالن بِي كالعامل من هىِذه اأُلمة، ُيذكر من ُأرسل إليهم بالدين ال  "موافقين ِذي هم َعَلي ِه بالتزا

هيه.  أوامره وترك نوا

 َوَما ﴿: َتَعاَلى : الن بُِي رسوٌل باملعن  العام َوُهَو َأن  اهلل َقد  أرسله، َقاَل َاْلتنبيه اْلثَّانِي
رَْسلَْنا ِمْن َقبْلَِك ِمْن رَُسوٍل َوََل نَِبٍِ 

َ
ن ، فالرسوُل ُمَرسل َوالن بِي ُمَرسل، ولك[42]احلج:  ﴾أ

ىَذا اإلرساُل باملعن  العام، أرسله اهللُ  م أمور    ه إَِلى قوٍم ُموافقني لي ثهم َعَلى التزا

اَلمِ  ي ُخ اإِلس  ين ال ِذي هم َعَلي ِه، ويكفوا َعن  امل ارم، هىَذا ما قَرره ش  ف  َتَعاَلى     الد 

 .)النبوات(كتابه النافع 

  َُصن ُف  ": َتَعاَلى     َقاَل امل 
ًدا َعْبُدُه اْلُمْصَطَفى َوَنبِيُُّه اْلُمْجَتَبى، َوَرُسوُلُه َوإِ نَّ ُمَحمَّ

 . "اْلُمْرَتَضى

أي: املُ تار، فاجتب  اليشء بمعن  ا تاره، وَأي ًضا هىَذا َلي َس اساًم  "،اْلُمْجَتَبى"قوله: 

 .♀من أسامئه 
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ًدا "َوَرُسوُلهُ "قوله:  م  هلل، والرسول َعَلى ِزنة َرُسوُل ا ♀، أي َنُقوُل: بأن  ُُمَ

 "الودود"فعول، بمعن : مفعول، أي: ُمرَسل، وفعول تأيت بمعن  مفعول؛ كام ف اسم اهلل 

ِذي أرسله اهلل،  ، أي ال  أي: املودود، فالرسول َعَلى ِزنة فعول بمعن  مفعول، أي: املُرَسل 

 والرسوُل رشًعا من أرسله اهلُل لقوٍم ُُمالفني.

من نب أه اهلل وأرسله إَِلى قوٍم ُموافقني، والرسول من أرسله اهلُل لقوٍم ُُمالفني،  إًِذا  الن بِي  

ْو ََمُْنوٌن ﴿: َتَعاَلى َقاَل 
َ
ِيَن ِمْن َقبْلِِهْم ِمْن رَُسوٍل إَِلَّ َقالُوا َساِحٌر أ َِت اَّلَّ

َ
 ﴾52َكَذلَِك َما أ

 .[18]فصل :  ﴾إَِلَّ َما قَْد قِيَل لِلرُُّسِل ِمْن َقبْلَِك َما ُيَقاُل لََك ﴿: َتَعاَلى ، َوَقاَل [42]الذاريات: 

فالرسول ًَل ُبد  َأن  ُيكذبه بعض من ُأرسل إليهم، الرسول يأيت إَِلى قوٍم، وليس يأتيهم 

 يأتيهم َعَلى رشيعٍة، فيزيد في
ا َأن  ا َأن  يأتيهم وهم ُكفار، َوإِم  ها بمثل الرشع ال ِذي هم َعَلي ِه، إِم 

ِذي يأيت إَِلى قوٍم َعَلى رشيعٍة، َوُهَو يأتيهم وهم َعَلى 
وينسُخ بعضها إَِلى آ ره، فليس كالنبي ال 

يَعُة  ِ تِي    عنها الرش  يَعة، وينه  َعن  النواهي ال  ِ يَعة، َوُهَو يأمر بأوامر نفس الرش  ِ نفس الرش 

ُ الن بِ  ، ُيرَسُل إَِلى قوٍم ُُمالفني.نفسها، فيعمل بالرشع نفسه، فالرسوُل َغري   ي 

ْو ََمُْنوٌن ﴿: َتَعاَلى َقاَل 
َ
ِيَن ِمْن َقبْلِِهْم ِمْن رَُسوٍل إَِلَّ قَالُوا َساِحٌر أ َِت اَّلَّ

َ
 ﴾52َكَذلَِك َما أ

، فالرسول ًَل ُبد  أن ُيكذبه بعض من ُأرسل إليهم، وليس من رشط الرسول أن [42]الذاريات: 

نِي قولنا: إن الرسول يأيت إَِلى قوٍم ُُمالفني، ًل يلزُم منه أن يأيت ُيرسل برشيعٍة جدي دة، َيع 

َلى قوٍم ُُمالفني ويأمرهم برشيعِة رسوٍل كان قبله، وهم ليسوا 
برشيعٍة جديدة، بل يأيت إِ

ا. ىَذا ُمهم جد   َعَلي ِه، ما الدليل َعَلى هىَذا؟ َوه

َلى قوٍم ُُمالفني،  كان رسوًًل، ومل يأِت برشيعةٍ  ♠ ُيوُسف ??
جديدة، ُأرسل إِ

ِهيم، َقاَل اهلُل  َرا َعن  مؤمن آل  ولكن مل يأمرهم برشيعٍة جديدة، أمرهم برشيعة إِب 

ا َجاَءُكْم بِهِ ﴿فرعون:  َولََقْد َجاَءُكْم يُوُسُف ِمْن َقبُْل بِاْْلَِيَِناِت َفَما زِْْلُْم ِِف َشِكٍ ِممَّ
ِ رَُسوًَل ﴿ سفأي: يو ﴾َح يَّ إَِذا َهلََك  ُ ِمْن َبْعِده ، [81]غافر:  ﴾34قُلُْتْم لَْن َيبَْعَث اَّللَّ
ِهيم، َقاَل  ُيوُسفف َرا َبْعُت ﴿: َتَعاَلى كان رسوًًل ومل يأِت برشٍع جديد، فقد كان َعَلى ملة إِب  َواتَّ
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ُيعرف الفرُق بني الرسول ، َوِحي نَِئٍذ [83]يوسف:  ﴾ِملََّة آبَائِي إِبَْراهِيَم ِإَوْسَحاَق َوَيْعُقوَب 

 َوالن بِي  من جهة كون النبي ُأرسل إَِلى موافقني والرسول إَِلى ُُمالفني.

  َُصن ُف ه َخاَتُم اأْلَْنبَِياءِ ": َتَعاَلى     َقاَل امل   . "َوإِنَّ

ه َخاِتُم اأْلَْنبَِياءِ "ويصح َأي ًضا َأن ُتقرأ بكرس التاء:  ها كالمها ، فكرُس التاُء وفت "َوإِنَّ

، بفتح {َم الن بِي نيَوَ اتِ }، وُقرأت َأي ًضا: [11]األحزاب:  ﴾وََخاَتَم انلَّبِِينِيَ ﴿: َتَعاَلى ص يح، َقاَل 

وقرأ ْبَن عامر وعاصم: َخاَتَم بفتح التاء َعَلى االسم، أي "التاء وكرسها. َقاَل البغوي: 

َتَه  "َختم بِِه النَّبِيِّيَن فهو َخاتِِمهم آخرهم، وقرأ اْلخرون بكسر التاء َعَلى الفاعل؛ ألنه ، ان 

َن بَِياء فال نبي َ اَتَم  ♀، فاآليُة بالقراءتني ُتفيد كون الن بِي     كالمه األ 

 بعده.

ُت َعن  أيب حازم َقاَل:  َتَعاَلى     َوَقد  أ رج الُبَ اِري   َرةَ قاَعد      َأبا ُهَري 

ُته حيدُث  كانت َبنو إِْسَرائِيَل َتُسوُسُهُم »َقاَل:  ♀بِي  َعن  الن  مخَس سننَي، فسمع 

، وإَنه ال نبيَّ بعدي لعيل ب ن أيب  ♀َوَقاَل ، «األنبياُء، كلَّما َهَلَك نبيٌّ َخَلَفُه نبيٌّ

ُه ليَس نبيُّ »:    طالب أاَل َتْرضى أْن تكوَن ِمنَي بمنزَلِة هاروَن ِمن موسى؛ إالَّ أنَّ

 العاقب، َوَقد  سبق بياُن َذلَِ .. َوهىَذا معن  اسمه «بعدي؟

  :َوإَِماُم اأْلَْتِقَياءِ "قوله" . 

اإِلَماِم من يأتم بِِه الن اس، أي: يقتدون بِِه، والتقي من َعمل بطاعة اهلل َعَلى نوٍر من اهلل 

 رجاء رمحة اهلل، وترك معايص اهلل َعَلى نوٍر من اهلل ُمافة عذاب اهلل، وًل يكون املرُء تقي ا

َ فَاتَّبُِعوِِن ﴿: َتَعاَلى ؛ َقاَل ♀إًِل  باًلقتداء بالن بِي   قُْل إِْن ُكنُْتْم ُُتِبُّوَن اَّللَّ
ُ َوَيْغِفْر لَُكْم ُذنُوَبُكمْ   .[83]آل عمران:  ﴾َُيْبِبُْكُم اَّللَّ

  :َوَسيُِّد اْلُمْرَسِلينَ "قوله" . 

يِّد ُهَو الَِّذي يفوُق قوم"َقاَل اهلروي:  َتَه  كالمه"ه يف الخيرالسَّ ، َوَقد  َقاَل    ، ان 

 .«َأَنا َسيُِّد النَّاِس َيْوَم اْلِقَياَمِة وال َفخر»: ♀
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َُصن ف:  َسلنِيَ ل اَسي دً ُيفيد كونه سيد الن اس؛ إذ من كان  "،َسيُِّد اْلُمْرَسِلينَ "وقول امل   ل ُمر 

 فهو سيٌد ملن دو م من باب أول.

سل "،ْرَسِلينَ َسيُِّد اْلمُ "وقوله:  َن بَِياء، فالرُّ ه   ُيفيد تفضيله َعَلى األ  َصَلَوات  اهللِ َوَسََلم 

لَْنا َبْعَضُهْم لََعَ َبْعٍض ِمنُْهْم َمْن ََكََّم ﴿: َتَعاَلى يتفاضلون كام َقاَل  مَعَلْيه تِلَْك الرُُّسُل َفضَّ
ُ َوَرَفَع َبْعَضُهْم َدرََجاٍت  لَْنا َبْعَض انلَّبِِينَِي لََعَ ﴿: َتَعاَلى اَل ، َوقَ [248]البقرة:  ﴾اَّللَّ َوَلَقْد فَضَّ
ء:  ﴾55َبْعٍض َوآتَيَْنا َداُووَد َزُبوًرا   .[44]اإلرسا

سل أولوا العزم وهم اخلمسة:  سل يتفاضلون، وأفضل الرُّ ٌد "فالرُّ ُمَحمَّ

ٌد ، وأفضلهم بِاًلت فَ "، َوإِْبَراِهيم، وموَسى وعيَسى اْبُن َمريم، ونوح♀ م  اِق: ُُمَ

ِهيم، واملشهور: َأن  ♀ َرا ٍد َوإِب  م  ، َواًلت َفاق حاصٌل ف ُُمَ ى
ِهيم، ُثم  موَس  َرا ، ُثم  إِب 

.
ى
ى ُهَو ال ِذي يليهم، ُثم   الٌف بني أهل العلم ف نوٍح وعيَس 

 موَس 

ِهيم: اب ن كثريٍ  ♀وذكر اًلتفاق َعَلى تقديم الن بِي   َرا ف  َلى َتَعا    َوإِب 

ِسري وكالمه ُمهم؛ َقاَل اب ن كثري:  سل أفضل من بقية اأْلَْنبَِياء، وأن "الت ف  وال خالف َأنَّ الرُّ

ا يف آيتين من اْلُقْرآن يف سورة  أولي الَعزم منهم أفضلهم، وهم الُخمسة المذكورون َنصًّ

َخْذنَا ِمَن انلَّبِِينَِي ِميَثاَقُهْم َوِمنَْك ﴿األحزاب: 
َ
َوِمْن نُوٍح ِإَوبَْراهِيَم َوُموََس وَِعيََس  ِإَوذْ أ

ِي ﴿، ويف الشورى: [7]األحزاب:  ﴾ابِْن َمْرَيمَ  َع لَُكْم ِمَن اَِلِيِن َما َوَّصَّ بِهِ نُوًحا َواَّلَّ َُشَ
قِيُموا اَِلِيَن َوََل 

َ
ْن أ
َ
يَْنا بِهِ إِبَْراهِيَم َوُموََس وَِعيََس أ وَْحيَْنا إََِلَْك َوَما َوصَّ

َ
 ﴾َتَتَفرَّقُوا فِيهِ أ

 ."[13]الشورى: 

ًدا "َقاَل:  أفضلهم، ُثمَّ بعده إِْبَراِهيم، ُثمَّ موَسى َعَلى  ♀وال خالف أن ُمَحمَّ

َتَه  كالمه"المشهور  .َتَعاَلى     ، ان 

ا منها قوله  ♀واألدلُة َعَلى كون الن بِي   َخَذ ﴿: َتَعاَلى أفضلهم كثريٌة ِجد 
َ
ِإَوذْ أ

ُ مِ  ٌق لَِما اَّللَّ يَثاَق انلَّبِِينَِي لََما آتَيُْتُكْم ِمْن كَِتاٍب وَِحْكَمٍة ُثمَّ َجاَءُكْم رَُسوٌل ُمَصِدِ
قَْرْرنَا

َ
 َذلُِكْم إِِْصِي قَالُوا أ

َخْذُتْم لََعَ
َ
قَْرْرُتْم َوأ

َ
أ
َ
نَُّه قَاَل أ ]آل  ﴾َمَعُكْم َْلُْؤِمَُنَّ بِهِ َوَْلَنَُْصُ
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ىِذه اآلية[33عمران:  َن بَِياء، ب يُث جيب عليهم  ♀َنصٌّ ف كونه  ، َفه ُمقدٌم َعَلى األ 

 َأن  يتبعوه.

ة َأي ًضا: َأن ُه  َِدل  هم إًِل  وأنه  ♀ومن األ  ء، وما أم  َن بَِياء ف اإلرسا أم  األ 

 .«َأَنا َسيُِّد ولد آدم َيْوَم اْلِقَياَمِة وال َفخر»: ♀أفضلهم، ومنها: قوله 

ه املقام امل مود ال ِذي ُيغَبط َعَلي ِه من األولني واآل رين، فثبت  أفضليته ومنها: َأن  ل

ن ة كثرية. ♥ آن َوالسُّ ُقر  ن ة واإلْجاع، واألدلة من ال  آن َوالسُّ ُقر   َعَلى الُرسل بِال 

  :َوَحبِيُب َربِّ اْلَعاَلِمينَ "َقاَل" . 

نيَ َرب  فعيل، بمعن : مفعول، أي: ُمبوٌب لِ َحبِيُب 
ِ
َعامَل ، فاهلُل حُيب الن بِي  ال 

تِي ختلل  روح املُ ب، َوَقد  ♀ َلى درجاِت امل بة اخلُل ة، َوِهَي امل بُة ال  ، وأع 

ًدا "اختذ اهلُل من البرِش  ليلني:   . "، َوإِْبَراِهيم ♀ُمَحمَّ

ي َخِلياًل َكَما اتََّخَذ إِ »: ♀َقاَل الن بِيُّ 
 َوَقاَل ، «ْبَراِهيَم َخِلياًل إِنَّ اهللَ اتََّخَذنِ

َلْو ُكنُْت ُمتَِّخًذا ِمْن َأْهِل اأْلَْرِض َخِلياًل اَلتََّخْذُت َأَبا َبْكرٍ َخِلياًل، َوَلكِنَّ »: ♀

ْحَمنِ  ًدا «َصاِحَبُكْم َخِليُل الرَّ م  ٌد َ ِلياًل ، فاهلُل اختذ ُُمَ م   .َ لِياًل اختذ اهلَل  ♀، َوُُمَ

ُ إِبَْراهِيَم َخلِيًَل ﴿: َوَقاَل ُسب َ اَنهُ  ََذ اَّللَّ اختذ من  ، فاهلُل [324]النساء:  ﴾125َواَّتَّ

 ني.َ لِيلعباده 

َلْو ُكنُْت ُمتَِّخًذا ِمْن َأْهِل اأْلَْرِض َخِلياًل اَلتََّخْذُت َأَبا »: ♀ويتبني من قوله 

ْحَمنِ  ُ «َبْكرٍ َخِلياًل، َوَلكِنَّ َصاِحَبُكْم َخِليُل الرَّ ىَذا أن اخلُل ة ًل تقبل املُشاركة، ، يتبني   من ه

ىَذا احلَِدي ث. ىَذا أمٌر ُمهم ف يدل َعَلي ِه ه  َوه

اخلُل ة ًل تقبل املُشاركة، َفِهَي درجٌة من امل بة ًل تكون ًلثنني، إذ َعلل الن بِي  

ع إًِل  ، فمرتبة اخلُلة ًل تسَ ِلياًل من الناس بكونه اختذ اهلَل  َ لِياًل عدم اختاذه  ♀

 اخلُلة هلل. ♀واحًدا، َوِحي نَِئٍذ أ لص الن بِي  

ره اب ن َتي ِمي ة وابُن القيِم وابن رجٍب  نَ  َقر  َع  ىَذا امل  ، وأنقل هنا كالم اب ن َتَعاَلى     َوه

َما يصلح للمخلوق المحبة، َوِهَي ": َتَعاَلى     رجب، َقاَل  َوهَذا ال يصُح لغير اهلل، َوإِنَّ
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يف حق الصديِق َعَلى األخوة والمودة، َوِهَي  ♀الُخلة؛ فلهذا اقتصر  درجة دون

 ."أخوة اإِلْساَلمِ 

ن َسان مأموًرا بأن  ِ فلام كان  اخلُلة درجًة ًل تصلح ًلثنني ًل ُمشاركة فيها، وكان اإل 

ن َسان أن ُيفرد اهلل  ِ  يشء، فكان َعَلى اإل 
تبة، ف هىِذه املر يكون اهلُل أحب إليه من ُكل 

َما يصلُح للمخلوق المحبة "، أي: اخلُلة "َوهَذا ال يصلح لغير اهلل"َيُقوُل اب ن رجب:  َوإِنَّ

 ."َوِهَي درجٌة دون الُخلة

ن َسان مأموًرا  ِ إًِذا  ملا كان  اخلُلة مرتبًة ًل ُمشاركة فيها، ًل تصلح إًِل  لواحد، وكان اإل 

مأموٌر بأن جيعل اهلل  ليله، وأن ُيفرد اهلل بأن جيعل اهلل أحب إليه من ُكل  يشء، فهو 

تِي ِهَي دون اخلُلة، فاخلُلة أعل درجات امل بة. ا امل بة فتكون لسائر الن اس، ال   باخلُلة، َوَأم 

اخلُلة ًل تأذن باملُشاركة، امل ب تأذن باملُشاركة، بدليل: أن عمرو ب ن العاص ملا سأل 

َجال؟ َقاَل: «َعائَِشة»َقاَل: : من أحب الناس إلي ؟ ♀الن بِي   ، َقاَل: من َالر 

، وُعمُر حُيبه ♀وأبوها حُيبه الن بِي   ♀، فَعاِئَشة حُيبها الن بِي  «أبوها»

، فهم يشرتكون ف امل بة َعَلى درجاٍت متفاوتٍة ف امل بة، فامل بة تأذن ♀الن بِي  

ى  َكاَلم: باملُشاركة، ب الف اخلُلة؛ من هنا َقاَل اب ن رجب ه  "َوهَذا ال يصلح لغير اهلل"َذا ال 

َما يصلح للمخلوق المحبة" أي: اخلُلة  ."َوإِنَّ

  ُء يَوَْمئٍِذ َبْعُضُهْم ِْلَْعٍض ﴿: َتَعاَلى وحينها يرُد ما حيتاج جلواب، َقاَل اهلُل ِخَلَّ
َ
اْْل

َ اَبَة:  ، َوَقاَل َغري  واحٍد من[61]الز رف:  ﴾67َعُدوٌّ إَِلَّ الُْمتَّقِنَي  ، "أوصاين خليلي"الص 

  ، اب ن رجب َقرر أن اخلُلة ًل تصلح إًِل  اهلل، وهنا آية َيُقوُل اهلل♀ُيريدون الن بِي  

  :ُء يَوَْمئٍِذ َبْعُضُهْم ِْلَْعٍض َعُدوٌّ إَِلَّ الُْمتَّقِنَي ﴿فيها ِخَلَّ
َ
ىَذا [61]الز رف:  ﴾67اْْل ، ه

َ اَبَة جاء َعن  َغري  يدل َعَلى أن املُتقني كان يت  ذ الواحُد منهم صاحبه املُتقي  لياًل، َوالص 

 لياًل، فكيف نوفق بني  ♀؛ إًِذا  اختذوا الن بِي  "أوصاين خليلي"واحٍد منهم: 

ىَذا وبني ما دل َعَلي ِه احلَِدي ث من كون اخلُلِة مرتبًة ًل يصلُح فيها اًلشرتاك؟ وإذا كان   ه

ح فيها اًلشرتاك، واإلنساُن كان مأموًرا بأن جيعل اهلَل أحب إليه من ُكل  اخلُلُة مرتبًة ًل يصل
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يشء؛ إًِذا  َعَلي ِه أن ُيفرد اهلَل باخلُلة، فكيف نوفق بني دًللة احلَِدي ث وبني هىِذه اآلية وقول َغري  

َ اَبَة:   ؟"أوصاين خليلي"واحٍد من الص 

تِ  ✍✍ ىَذا: اخلُلة ال  َ اَبَة ُيَقاُل إجابًة َعن  ه آن بمعن  الصُّ بة، وقول الص  ُقر  ي ُأطلق  ف ال 

أي: صاحبي، فاخلُلة ُتطلق بمعن  امل بة َوِهَي  "أوصاين خليلي"قول َغري  واحٍد منهم: 

المرُء َعَلى ِديِن َخليِلِه، فلينظر أحُدُكم من »أعل درجات امل بة، وُتطلق بمعن  الصُّ بة: 

، "أوصاين خليلي"وحُيمل:  «المرُء َعَلى ِديِن َخليِلهِ »ة وحُيمل: ؛ وحينها حُتمل اآلي«ُيخالُِل 

 َعَلى الصُّ بة وينتفي اإلشكال.

َلي َس له أن  ♀وأجاب بعض أهل العلم بجواٍب آ ر مفاده: أن الن بِي   ✍✍

ا سائُر الناس فلهم َذلَِ  بدًللة اآلية السابقة، وقول َغري  واحدٍ  من  يت ذ  لياًل مع اهلل، َوَأم 

َ اَبَة:  ؛ وعليه َفِ ن  مرتبة اخلُلة عند من َقاَل هبذا التوفيق تقبل "أوصاين خليلي"الص 

َوِهَي -، فمن َيُقوُل: إن اخلُلة املُشاركة، إًِل  أن الن بِي  ُأمر أن تكون املرتبة  الصًة هلل 

دة بقول اهلل  -أعل درجات امل بة ُء يَوْمَ ﴿: ِهَي املُرا ِخَلَّ
َ
ئٍِذ َبْعُضُهْم ِْلَْعٍض َعُدوٌّ اْْل

َ اَبَة: [61]الز رف:  ﴾67إَِلَّ الُْمتَّقِنَي  دة بقول َغري  واحد من الص  أوصاين "، َوِهَي املُرا

 ؟ "خليلي

  فيقولون: اخلُلة من َحي ُث ِهَي تأذن باملُشاركة، ومن هنا جاءت هىِذه اآلية وجاء

َ اَبَة هىَذا، فاخلُلة مرتبة  تأذن باملُشاركة، فاإلنسان يت ُذ الن بَِي  لياًل ويت ُذ اهلَل قول الص 

َقَدر ال ِذي يكون للن بِي  َوال ِذي يكون لغريه، َوهىِذه  ٌر من اخلُلة أعل من ال   لياًل، وهلل قد 

تِي تأذن باملُشاركة ُأمر الن بِي   أن جيعلها  الصًة هلل، فذاك أمٌر  اصٌّ  ♀اخلُلة ال 

ىَذا قاله بعض أهل العلم. ♀ بالن بِي    ، ه

  ق ب ثي: وجدت أن اب ن َتي ِمي َة وابن القيم وابن رجب ينصون َعَلى أن
ولكني وف 

أن الُخلة من َحْيُث هي ال تأذن بالُمشاركة يف حق "اخلُلة من َحي ُث هي، كالمهم ُيفيد هىَذا: 

 ."ويف حق غيره ♀النَّبِي  



 

   85 
 

 شرح العقيدة الطحاوية 

 َ َ اَبَة بمعن  وحينها فيقال بالتوجيه َاأل  ل: َوُهَو أن اخلُلة ُأطلق  ف اآلية وف قول الص  و 

د به  د بِِه امل بوب أعل درجات امل بة، وُيطلق وُيرا الصاحب، فاخلليل ُيطلق وُيرا

َلمُ  ▐واهلُل -الصاحب   .-َأع 

ًدا  ▐إذا تقرر هىَذا وأن اهلل  م   ♀َقد  اختذ من البرش  ليلني: ُُمَ

ِهيم  َرا ًدا بامل بة، ، ♠َوإِب  م  ِهيم باخلُلة َوُُمَ َرا إذا تقرر هىَذا ظهر ُبطالن قول من خيص إِب 

ٌد حبيب اهلل"ويقول:   . "إِْبَراِهيم خليل اهلل، َوُمَحمَّ

َُصن ف أن َيُقوُل:  َل بامل  َوَحبِيُب َربِّ "، بدًًل من: "وخليُل َربِّ اْلَعاَلِمينَ "وكان األَو 

 ."اْلَعاَلِمينَ 

ِذيَن نفوا ُ لة اهلل وبذا َأي   ِمي ة ال  َه  ِهيم َتَعاَلى ًضا يتبنُي ضالل اجل  َرا : إِن ه مل يت ذ إِب  ، َوَقاُلوا

ِهيم  َرا ِمي ة ينفون كون إِب  َه  : إن الثاب  اخلَلة ًل اخلُلة، فاجل   لياًل هلل  ♠ لياًل، َوَقاُلوا

عن  اخلَلة، أي: احلاجة، إذ ، بمعن  اخلُلة، أي: امل بة، وُيثبتون َأن ُه  ليٌل بم▐

 اهلُل عندهم ًل حُيِب وًل حُيَب.

ىَذا القول إذا ُقل نَا  (ال ونية)َوَقد  بني اب ن القيم ف  ُبطالن قوهلم بكون اخلليِل من اخلَلة، َفه

ِمُن  لياًل هلل؛ ألننا إذ َكاِفر  لياًل هلل، ويكوُن املُؤ  ا بِِه، وأن اخلليل من اخلَلة؛ حينها يكون ال 

ُقل نَا: إن اخلليل بمعن  اخلَلة، واخلَلة ِهَي احلاجة، فالكافُر ُُمتاٌج هلل واملؤمُن ُُمتاٌج هلل، وبذا 

بطل قوهلم: بأن اخلليل مأ وٌذ من اخلَلة ًل من اخلُلة، وظهر الصواب َوُهَو: أن اخلليل 

َكافِ  ِمُن مأ وٌذ من اخلُلة ًل من اخلَلة؛ إذ قوهلم يلزم َعَلي ِه أن يكون ال  ُر  لياًل، وأن يكوَن املُؤ 

  لياًل.

ُقوُ  اْ ن القيم  :يا

ــــــــــــــــــــاُلوا وكــــــــــــــــــــذاك   مــــــــــــــــــــا لــــــــــــــــــــه مــــــــــــــــــــن  لقــــــــــــــــــــهَق
 

  
 يكــــــــــــــــــــــــــــــــون  ليلــــــــــــــــــــــــــــــــه النفســــــــــــــــــــــــــــــــاين أحــــــــــــــــــــــــــــــــدٌ  

 و ليلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه امل تـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاج عنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدهم وف 
 

  
َثـــــــــــــــــــــــــانذا الوصـــــــــــــــــــــــــف يـــــــــــــــــــــــــد ل عابـــــــــــــــــــــــــد   َو   األ 
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 إليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــه لذاتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــه فتقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــرٌ ل مُ ُكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــفالَ 
 

  
 عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان ف أرس قبضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــته ذليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــٌل  

َكاِفر، وحينها إذا كان اخلليل من اخلَلة؛ فالكافر يكون الُكل ُمفتقر إِ   ِمِن َوال  َلى اهلل املُؤ 

َثان، فتبني ُبطالن قوهلم. َو  ىَذا الوصف عابُد األ    لياًل، ويد ل ف ه

  َُصن ُف ِة َبْعَدُه َفَغيٌّ َوَهًوى":    ُثم  َقاَل امل   . "َوُكلُّ َدْعَوى النُُّبوَّ

ىَذا َقد  بيناه قبُل، َواملَُصن ف هنا ُيبني أن ُكل   اتم الن   ♀الن بُِي  بِي ني، َوه

َوى  ِة بَ لَدع  فهي َعن  َغري  رشاٍد وعن اتباٍع لشهوة النفس، َفِ ن   ♀عد الن بِي  لنُُّبو 

 .(الطحاوية)الَغَي ضُد الرشاد، واهلوى شهوة النفس كام بني شارُح 

  َُصن ُف ِة اْلَوَرى، بِاْلَحقِّ َوهُ ":    ُثم  َقاَل امل  ِة اْلِجنِّ َوَكافَّ َو اْلَمْبُعوُث إَِلى َعامَّ

َياءِ   . "َواْلُهَدى، َوبِالنُّوِر َوالضِّ

ِة اْلَوَرى"قوله:  ِة اْلِجنِّ َوَكافَّ َوَرى "،َوُهَو اْلَمْبُعوُث إَِلى َعامَّ بمعن  اخللق، فهو ُيبني  ال 

حكايًة َعن  قول اجِلن:  َتَعاَلى ام َقاَل اهلُل مبعوٌث للجن واإلنس كافًة، ك ♀َأن ُه 

﴿ ِ ِجيُبوا َداِِعَ اَّللَّ
َ
رَْسلَْناَك إَِلَّ ََكفًَّة لِلنَّاِس ﴿: َتَعاَلى ، َوَقاَل [83]األحقاف:  ﴾يَا قَوَْمَنا أ

َ
َوَما أ

َها انلَّاُس إىِِنِ ﴿: َتَعاَلى ، َوَقاَل [23]سبأ:  ﴾بَِشًْيا َونَِذيًرا يُّ
َ
ِ إََِلُْكْم ََجِيًعا قُْل يَا أ  ﴾رَُسوُل اَّللَّ

آن.[343]األعراف:  ُقر  ىَذا من ال   ؛ ه

ن ة: َقاَل الن بِيُّ  ًة َوُبِعْثُت إَِلى »: ♀السُّ َوَكاَن النَّبِيُّ ُيْبَعُث إَِلى النَّاِس َخاصَّ

ة  .«النَّاِس َكافَّ

ن ة كثريٌة ف كون الن بِي   آن َوالسُّ ُقر  َلى اجِلن  ♀* واألدلُة من ال 
مبعوًثا إِ

 ، َوهىَذا من العلم الرضوري. َكاف ةً واإلنس 

 ْس الاة  ؟ ♀: َوِهَي: هل جاء للِجن رسوٌل قبله ه ا ما

ْنِس َواْلِجنِّ : "قوله ُمَقاتِلٍ َعن   (الطحاوية)نقل شارح  ?? َلْم َيْبَعِث اهللُ َرُسواًل إَِلى اإْلِ

سل قبل الن بِي  ، َوهى ♀، أي: قبل الن بِي  "َقْبَلهُ  نِي أن الرُّ كانوا  ♀َذا َيع 

، ويعني: أن الن بِي   َلى اإلنس َفَقط 
ِذي ُبعث للجنسني اجِلن  ♀ُيبعثون إِ ُهَو ال 
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، َوَقد  استبعد شارُح  نِْس  يَا﴿: َتَعاَلى هىَذا لقوله  (الطحاوية)واإلنِس َفَقط  ِنِ َواْْلِ َمْعَُشَ اْلِ
تُِكْم رُُسٌل 

ْ
لَْم يَأ
َ
ىَذا يدل َعَلى أن [381]األنعام:  ﴾ِمنُْكمْ  أ ن َس ، َفه ِ ن  و اإل  ِ َقد  جاءهم ُرسٌل  اجل 

 .  َلي َس رسوًًل َفَقط 

ُسَل * َفِ ن  ِقيَل: حيتمل أن  ِذيَن جاءوهم قبل الن بِي   الرُّ ن  من  ♀ال  ِ ًل من  اجل 

ن س ِ ن سُ ُهَو الرسول  ♀، وحينها يكون الن بِي  اإل  ِ يد ال ِذي ُأرسل للجن،  الوحاإل 

ُسلفُيَقاُل:  ن سمل يكونوا إًِل  من  الرُّ ِ ن  ، واإل  ِ  َلي َس فيهم ُرسل، َوإِن اَم فيهم النُّذر. اجل 

ْنِس َفَقْط، وليس من اْلِجن  ُرسل، كما نص َعَلى َذلَِك "َقاَل اب ن كثري:  ُسل من اإْلِ َوالرُّ

َلفُمجاهٌد وابن ُجريج، وغيُر واحٍد من األئم  ."ة من السَّ

ا ُيفيد َأْيًضا ✍✍ ن  : أن أقول: َوِممَّ ِ ظاهُر  ♀َقد  جاءهم رسوٌل قبل الن بِي   اجل 

ن  حكايًة َعن   َتَعاَلى قوله  ِ نْزَِل ِمْن َبْعِد ُموََس ﴿: اجل 
ُ
، َيُقوُل [81]األحقاف:  ﴾إِنَّا َسِمْعَنا كَِتابًا أ

نِي معن  كالمه -أن هَذا يدل َعَلى أن موسى ُمرسٌل إليهم َأْيًضا ": اب ن أيب العز: يدل هىَذا َيع 

 ."-واهللُ َأْعَلمُ 

  ن  إًِذا  ال ِذي يظهر: أن ِ ، وربام يكون ♀َقد  جاءهم ُرسٌل قبل الن بِي   اجل 

ُسلموس  من  َلى  الرُّ
ِذيَن ُأرسلوا َأي ًضا إِ ن  ال  ِ : ن  اجل ِ حكايًة َعن   َتَعاَلى ، كام ُيفيده ظاهر قوله اجل 

نْزَِل ِمْن َبْعِد ُموََس ﴿
ُ
 .[81]األحقاف:  ﴾إِنَّا َسِمْعَنا كَِتابًا أ

 َُصن ف بقوله:  َكاف ةِ : لفُظ وه ا ت بيه َوُهَو "ًل جُير وًل ُيضاف، ومن هنا انتقد امل 

ِة اْلَوَرى ِة اْلِجنِّ َوَكافَّ ىَذا واهللُ -وأضافها  َكاف ةِ فجَر  "،اْلَمْبُعوُث إَِلى َعامَّ َلمُ  ه  .-َأع 

   َُصن ُف ، ِمنُْه َبَدا باَِل َكْيِفيٍَّة َقْواًل، َوَأْنَزَلُه ": َتَعاَلى     َقاَل امل 
ِ
َوإِنَّ اْلُقْرآَن َكاَلُم اهلل

 . "َعَلى َرُسولِِه َوْحًيا

آن الكريم، فقال:  ُقر  ن ِة ف ال  ِل السُّ َُصن ف هنا ُيبني ُمعتقد َأه    َوإِنَّ اْلُقْرآنَ "امل 
ِ
، "َكاَلُم اهلل

ن ِة يؤمنون  ِل السُّ َُصن ف أن  َأه  آن ِمن كالم اهلل، فأفاد امل  ُقر  واإلضافُة هنا بتقدير ِمن، أي: ال 

آن ِمن كالمه، َفاَل ُبد  ِحي نَِئٍذ من ب ث مسألتني: ُقر   بأن  اهلل يتكلُم، وأن  ال 
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 َأَلة، واعتقاد : اتصاف اهلل بالكالم، فنُبني اعتقاد أَ األُْوَلى َس  ن ِة ف هىِذه امل  ِل السُّ ه 

 بعض املُ الفني هلم.

 ِن، واعتقاد اْلَمْسَأَلة الثَّانَِية آ ُقر  ن ِة ف ال  ِل السُّ آن من كالم اهلل، فنُبني اعتقاد َأه  ُقر  : أن  ال 

 بعض املُ الفني هلم.

َكاَلم ف آن فرٌع َعن  ال  ُقر  َأَلة ال  َأَلة كالم اهلل  * والكالُم ف َمس  ، فمن ُوف ق َتَعاَلى َمس 

َأَلة املُتفرعة عنها، ومن أ طأ الصواب  َس  َأَلة األصلية؛ ُوف ق للصواب ف امل  َس  للصواب ف امل 

َأَلة املُتفرعة عنها، َوهىَذا ًَل ُبد  أن ينتبه  َس  ىِذه امل  َأَلة األصلية؛ أ طأ الصواب ف ه َس  ىِذه امل  ف ه

 لعلِم، َوُهَو: أن ُيفرق بني مسألتني ثنتني:إليه طالب ا

 إثباُت اتصاف اهلل بالكالم.األُْوَلى : 

 آن من كالم اهلل.والثَّانَِية ُقر   : كون ال 

َأَلة  َس  ن ِة َواجلاََمَعِة ف امل  ِل السُّ َل وأدلة الث انَِية، يعرف أدلة اعتقاد َأه  فيعرُف أدلة األُو 

َل، ويعرُف اعتقا َأَلة الث انَِية، ويعرف أدلتهم، ويعرف األُو  َس  ن ِة َواجلاََمَعِة ف امل  ِل السُّ د َأه 

َأَلة  َس  َل، وأقوال من مل ُيوف ق للصواب ف امل  َأَلة األُو  َس  أقوال من مل ُيوف ق للصواب ف امل 

ى ترتتب األدلة ف ذهنه، أدلُة َأه  
 ترتتب الث انَِية، وأدلتهم ف املسألتني، َحت  

ى
ن ِة، َوَحت   ِل السُّ

 ُشبه أهل الباطل ف ذهنه فيعرف رده.

 ن ِة ف اتصاف اهلل اْلَمْسَأَلة األُْوَلى ِل السُّ بالكالم، وذكر  َتَعاَلى : تقرير مذهب َأه 

 بعض مذاهب املُ الفني.

ن ِة َواجلاََمَعِة: أن اهلل  ِل السُّ وع، يتكلُم ب رٍف وصوٍت مسم ▐من ُمعتقد َأه 

ن ِة َواجلاََمَعة يعتقدون أن اهلل  ُل السُّ يتكلم، وأن كالمه ُمشتمٌل َعَلى كلامت،  ▐فَأه 

ىَذا الصوت  ▐وأن الكلامت مكونٌة من حروف، وأن كالمه  بصوت، وأن ه

 ُيسمع.

ىَذا ُمُل إْجاٍع من أَ  ن ة، َوه آن َوالسُّ ُقر  ىَذا املُعتقد أدلٌة كثريٌة من ال  ن ِة واألدلُة َعَلى ه ِل السُّ ه 

 :أ ْر  عض ا  لِة من اْلُقْرآنَواجلاََمَعة؛ 
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  َقاَل اهلُل :﴿ رِْض َخلِيَفًة قَالُوا
َ
ِإَوذْ قَاَل َربَُّك لِلَْمََلئَِكةِ إىِِنِ َجاِعٌل ِِف اْْل
ََتَْعُل فِيَها َمْن ُيْفِسُد فِيَها َويَْسفُِك اَِلَِماَء َوََنُْن نَُسِبُِح ِِبَْمِدَك وَ 

َ
ُس لََك قَاَل إىِِنِ أ ُنَقِدِ

ْعلَُم َما ََل َتْعلَُموَن 
َ
ىَذا احِلوار بني اهلل واملالئكة داٌل دًللًة واض ة َعَلى [81]البقرة:  ﴾30أ ، َفه

يتكلم، فاهلُل صدر منه القول، وكان قوله بصوٍت ُمشتمٍل َعَلى كلامٍت  ▐َأن ُه 

َاَلِئَكة، ففهم  د اهلل  مكونٍة من حروٍف سمعتها امل  َاَلِئَكُة ُمرا ، وأجابته باَِم ُذكر ف َتَعاَلى امل 

ا لقوٍم يعقلون. ىَذا واضٌح جد   اآلية، َوه

  ة َأي ًضا قوله َِدل  رِِِن ﴿: َتَعاَلى ومن األ 
َ
َمُه َربُُّه قَاَل َرِبِ أ

ا َجاَء ُموََس لِِميَقاتَِنا َوََكَّ َولَمَّ
نُْظْر إََِلَْك قَاَل لَْن تََراىِن 

َ
ا أ  َولَِكِن انُْظْر إََِل اْلََبِل فَإِِن اْسَتَقرَّ َمًَكنَُه فََسوَْف تََراىِن فَلَمَّ

نَا
َ
فَاَق قَاَل ُسبَْحانََك ُتبُْت إََِلَْك َوأ

َ
ا أ  ََتََّلَّ َربُُّه لِلَْجَبِل َجَعلَُه َدَكًّ وََخرَّ ُموََس َصِعًقا فَلَمَّ

ُل الُْمْؤِمننَِي  وَّ
َ
ىِذه اآلية ُتفيد أن اهلل َكلم [318]األعراف:  ﴾143أ ، وأن كالمه ب رٍف ُموَس ، َفه

 ، وفهم دًللته، وجرى بينه وبني ربه احلوار املذكور.ُموَس وصوٍت مسموع، ب يث سمعه 

ا َقاَل  آن كثريٌة ِجد  ُقر  ىَذا ف ال  ُ ُموََس تَْكلِيًما ﴿: َتَعاَلى واألدلة َعَلى ه  ﴾164َوََكََّم اَّللَّ
ِ قِيًَل ﴿، َوَقاَل: [361]النساء:  ْصَدُق ِمَن اَّللَّ

َ
ْصَدُق ﴿ ، َوَقاَل:[322]النساء:  ﴾122َوَمْن أ

َ
َوَمْن أ

ِ َحِديًثا ا.[31]النساء:  ﴾87 ِمَن اَّللَّ آن كثريٌة ِجد  ُقر   ، واألدلٌة ف هىَذا ال 

ا اْ اِ لَّة من السُّ َّة أامَّ  :وا

 ُمُه اهللُ، َلْيَس َبْينَُه َوَبْينَُه  َما ِمنُْكْم ِمْن َأَحدٍ »: ♀ فمنها قوله إاِلَّ َسُيَكلِّ

ىَذا احلَِدي ث إثبات الكالُم له «َتْرُجَمانٌ  ، وأنه ب رٍف وصوٍت مسموٍع ▐، ففي ه

ُهوم، ب يث ًل حيتاج املُكلم إَِلى من ُيرتجم له كالم اهلل   ويوض ه. ▐َمف 

 ُة َأي ًضا َِدل  عراج ففيه: أومن األ 
ِ
َفَلْم َأَزْل »َقاَل:  ♀ن الن بِي  : حديث امل

َيا »: ▐، أي: اهلُل «، َحتَّى َقاَل َوَبْيَن ُموسى  ▐ َأْرِجُع َبْيَن َربِّي

ُد إنُِهن َخْمُس َصَلَواٍت فِي ُكلِّ َيْوٍم َوَلْيَلٍة بُِكلِّ َصاَلٍة َعْشٌر، فَذْلَك َخْمُسوَن َصاَلًة،  ُمَحمَّ

نيَ احلَِدي ث، فقد كلم الرسوُل  «...َيْعَمْلَهاَوَمْن َهمَّ ِبَحَسنٍَة َفَلْم 
ِ
َعامَل وراجعه ف ختفيف  َرب  ال 
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َكاَلم، وأنه ب رٍف وصوٍت مسموع،  ىَذا كله ُيفيد إثبات ال  ى َقاَل له ما ذكرته، َوه
اَلة َحت   الص 

 كالم ربه وَفهم. ♀ب يث َسِمَع الن بِي  

 ة الرصحية ف إطالق احلرف َِدل  َمْن َقَرَأ »: ♀: قوُل َرُسول اهلل ومن األ 

 َفَلُه بِِه َحَسنَة، والحسنُة بعشر أمثالها، ال أقول: ألم حرف ولكن ألٌف 
ِ
َحْرًفا ِمْن كَِتاِب اهلل

ُن من َكاَلُم «حرف والٌم حرف وميٌم حرف آن من حروف، والقرآ ُقر  ىَذا يدل َعَلى أن ال  ، َفه

، فدل َعَلى أن اهلل يتكلم ب 
ِ
 رٍف وصوت.اهلل

ىَذا؛  ة َعَلى ه
َِدل  آن من كالم اهلل، َوَسَيأ يِت ِذَكُر األ  ُقر  ىَذا الدليل يكون بعد تقرير كون ال  َوه

ن ة. آن َوالسُّ ُقر  ة َعَلى أن  اهلل يتكلم ب رف وصوت مسموع من ال 
َِدل  ىِذه بعُض األ   َفه

  ة َعَلى أن كالمه
َِدل  ا األ  ُ ُملوق ▐َوَأم  ََل ََلُ ﴿: َتَعاَلى فمنها قوله  َغري 

َ
أ

ْمرُ 
َ
، فأمرُه ُسب َ اَنُه ُهَو قوله، األمر ًل يكون إًِل  بالقول، َوَقد  [41]األعراف:  ﴾اْْلَلُْق َواْْل

عطفه َعَلى اخللق، فدل َعَلى َأن ُه َغري  ُملوق؛ إذ العطف يقتيض املُغايرة، هىِذه قاعدة لغوية 

  ، َتُقوُل: جاء زيٌد وعمرو، فزيٌد َغري  عمرو، واهللُ "الُمغايرةالعطُف يقتضي "معروفة: 

  َل قهنا عطف األمر َعَلى ، واألمر يكون بكالمه، فدل َعَلى أن األمر غرُي اخللق، اخل 

 غرُي ُملوق. ▐فدل َعَلى أن أمره 

 ة َعَلى أن كالم اهلل َغري  ُملوق
َِدل  ه، وصفاُت : أن كالم اهلل صفٌة من صفاتومن األ 

اخلالِق َغري  ُملوقة، فصفات امل لوق ُملوقة؛ إذ امل لوُق ُملوق، وصفاُت اخلالِق َغري  

 ُملوقة؛ إذ اخلالُق َغري  ُملوق.

ِ ي ح ف كالم اهلل  ن ِة َوأدلتهم، َوَقد   الف املُعتقد الص  ِل السُّ ىَذا ما يتعلق بقول َأه  ه

  :ْعَتِزَلُة، واألشاعرةاْلَجْهِميِّة، واْلمُ "ِفرق، أشهرها". 

  َكاَلم حًة، ويقولون: ًل يتكلم و لق ال  َكاَلم َعن  اهلل رصا ِمي ة ينفون صفة ال  َه  فاجل 

 ف غريه.

  ا َتِزَلةُ َوَأم  ُع  َكاَلم ف غريه.  امل   فيقولون: يتكلم ولكنه  لق ال 
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ىَذا فمفاُد كالمهم واحد، وإن تنوع  العبارة، فهم يتفقون َعَلى كون ك المه ُملوًقا، َوه

َتِزَلةالتفريُق الدقيُق بني قول  ُع  اَلم، واستفدته منه، وأنقل  امل  ي خ اإِلس  ِمي ة وجدته عند ش  َه  واجل 

ُل َمْن اْبَتَدَع اأْلَْقَواَل: اْلَجْهِميَّة اْلَمْحَضُة اْلنَُّفاِة الَِّذيَن ":    كالمه ف َذلَِ : َقاَل  َوَكاَن َأوَّ

اًل: إنَّ اهللَ َتَعاَلى اَل َيَتَكلَُّم، َبْل َخَلَق َكاَلًما اَل ُيْثبِ  َفاِت؛ َفَكاُنوا َيُقوُلوَن َأوَّ ُتوَن اأْلَْسَماَء َوالصِّ

ي َغْيرِِه، َوَجَعَل َغْيَرُه ُيَعبُِّر َعنُْه، َفإَِذا ُتِلَي َعَلْيِهْم َما َأْخَبَر اهللُ َتَعاَلى بِِه َعْن َنْفِسِه 
ُه َيُقوُل ِمْن أَ فِ نَّ

 َوَيَتَكلَُّم؛ َقاُلوا َهَذا َمَجاٌز.

َبُعوا َعْمَرو ْبَن ُعَبْيٍد َعَلى َقْولِِه فِي اْلَقَدِر َواْلَوِعيِد َدَخُلوا فِي  ُثمَّ إنَّ اْلُمْعَتِزَلَة الَِّذيَن اتَّ

 َتَعاَلى َوَلْم ُيثْبُِتوا ِصَفا
ِ
ٌم َحِقيَقًة، َمْذَهِب َجْهٍم َفَأْثَبُتوا َأْسَماَء اهلل تِِه، َوَقاُلوا: َنُقوُل: إنَّ اهللَ ُمَتَكلِّ

ُهْم َيُقو ٌم َحِقيَقًة؛ لَِئالَّ ُيَضاُف إَلْيِهْم َأنَّ ُلوَن: َوَقْد َيْذُكُروَن إْجَماَع اْلُمْسِلِميَن َعَلى أن اهللَ ُمَتَكلِّ

ُه َغْيُر ُمَتَكلٍِّم، َلكِْن َمْعنَى َكْونِِه ُسْبَحاَنهُ  ُه َخَلَق اْلَكاَلَم فِي َغْيرِِه،  إنَّ ًما ِعنَْدُهْم: َأنَّ ُمَتَكلِّ

ٌم َحِقيَقًة،  ي اْلَمْعنَى َسَواٌء، َلكِنَّ َهُؤاَلِء َيُقوُلوَن ُهَو ُمَتَكلِّ
َفَمْذَهُبُهْم َوَمْذَهُب اْلَجْهِميَّة فِ

ًما َحِقيَقًة، َوَحِقيَقةُ  ُه َغْيُر ُمَتَكلِّم َوُأوَلئَِك َينُْفوَن َأْن َيُكوَن ُمَتَكلِّ َتَه  "َقْوِل الطَّائَِفَتْيِن َأنَّ . ان 

 .    كالمه

ا ف بيان قول  َتِزَلةَوُهَو كالٌم نفيٌس ِجد  ُع  ِمي ة، وأ ام ف احلقيقِة َعَلى قوٍل واحد،  امل  َه 
َواجل 

 اهلل 
ِ
ح ب ُ الصته: أن كالم اهلل ِمي ة ُترص  َه  أن اهلل ًل  لقه ف غريه، وإن كان  اجل 

َتِزَلةيتكلم، وإن كان   ُع   ًل ُترصح هبذا. امل 

ِمي ة و َتِزَلةولل َجه  ُع  ن ة زيفها وُبطال ا، منها:  امل   السُّ
ِ
ِفياَم زعموه ف كالم اهلل ُشبٌه بني ُعَلاَمء

َكاَلم ِصفًة هلل  ، ، يلزم منه إثباُت الَفِم والشفتني هلل ▐َزعمهم أن إثبات ال 

ىَذا الال ض: َوه َر  مىوات واأل  ْو َكرًْها ﴿زم َلي َس ًلزًما؛ فاهلُل ُسب َ اَنُه َقاَل للس 
َ
ائْتَِيا َطوًَْع أ

تَيَْنا َطائِعِنَي 
َ
ض هىَذا ًل يلزم منه إثبات الَفم [33]فصل :  ﴾11قَاَْلَا أ َر  مىوات َواأل  ، فقول الس 

ض. َر  مىوات َواأل   والشفتني للس 
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َباَل يَُسِبِْحنَ وَ ﴿َوَقاَل ُسب َ اَنُه:  ْرنَا َمَع َداُووَد اْلِ ىَذا ًل يلزُم منه [15]األنبياء:  ﴾َسخَّ ، َوه

لَِم َشِهْدُتْم َعلَيَْنا قَالُوا ﴿َأي ًضا إثبات ما ذكروا، واجلوارح تشهد َعَلى الُكفار فيقول الُكفار: 
ءٍ  نَْطَق ُُكَّ ََشْ

َ
ِي أ ُ اَّلَّ نَْطَقَنا اَّللَّ

َ
 للجوارح َفٌم ولِسان. ، وليس[23]فصل :  ﴾أ

  َكاَلم ًل يلزُم منه إثباُت الَفِم والشفتني، َوهىَذا ال ِذي ذكرته ف رد ىَذا يدل َعَلى أن ال  َفه

ْهِميِّة)ُشبهتهم ُمستفاٌد من كالم اإِلَماِم ف  ٰ اجْلا َلا ن ِة َوإن كانوا يقولون: ًل (الر  دا ُل السُّ ، وَأه 

َكاَلم إث ُم ًل ينفون َذلَِ ؛ يلزُم من إثبات ال  ىَذا َفِ    باُت الَفِم والشفتني، وإن كانوا يقولون ه

ف  ، فلو ثب  الشفتان والَفم هلل "عدم النفي واإلثبات إاِلَّ بدليل"إذ القاعدة: 

النصوص؛ لَقاُلوا هبام مع عدم التكييف والتشبيه، كام أ م أثبتوا الوجه واليدين مع عدم 

 التكييف والتشبيه.

َكاَلم: األشاعرة، فكالُم اهلل وم عندهم نفس،  َتَعاَلى ن الِفَرق املُ الفة َأي ًضا ف صفة ال 

نَ  القائم بذاته  َع  ظ، ويرون أن كالمه  ▐َوُهَو امل  ُمالزٌم  ▐دون الل ف 

لذاته، كلزوم احلياة والعلم، فال يتعلُق بمشيئته، ويرون أن احلروف واألصوات عبارٌة َعن  

نَ  القائم بذاته.، ▐كالمه  َع    لقها اهلل لتدل َعَلى َذلَِ  امل 

؛ أِلَن  إثبات احلرف والصوت يلزُم 
ِ
َوَقد  نف  األشاعرُة احلرف والصوت َعن  َكاَلُم اهلل

منه التشبيه والتجسيم َعَلى زعمهم؛ إذ ًَل ُبد  ِحي نَِئٍذ أن يكون له لسان وشفتان وغريمها، 

املُْْعتاِزلاة)الزم ف وسبق بيان فساد هىَذا ال ْهِميِّة وا ٰ اجْلا َلا  .(الر  دا

، َوُهَو: َأن ُه كالٌم نفس ًلزٌم لذاته كلزوم العلم واملشيئة، وليس 
ِ
ىَذا القول َكاَلُم اهلل َوه

ب، وتبعه أبو احلسن األشعري  َن ُكال  َحرًفا وًل صوًتا، أول من َقاَل بِِه: عبد اهلل ب َن سعيد ب 

ِلِمنَي وًل من وغريه َعَلي هِ  ُس  ىَذا القول مل يسبقهم إليه أحٌد من امل  اَلم أن ه ، َوَقد  بني شيخ اإِلس 

غريهم، وبني أن الكالم والقول ون ومها ألفاٌظ إذا ُأطلق  ف كالم العرب أو ف َكاَلُم 

نَ  ال ِذي تدل َعَلي ِه، ومل يكن بني الص  َ  َع  ظ َوامل  د هبا: الل ف  ؛ فاملُرا
ِ
ِل اهلل اَبَة وتابعيهم من َأه 

ن ِة َوالبدعة  اَلم-السُّ ي خ اإِلس  ى جاء اب ن ُكالب  -كام بني ش 
نَ  للكالم، َحت   َع  ىَذا امل  ٌع ف ه نِزا

ن ِة والبدعة. ِل السُّ  هبذا القول، فأنكره َعَلي ِه َأه 
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نُْفِسِهْم ﴿: َتَعاَلى ولألشاعرة ُشبههم: منها قوله 
َ
ُ بَِما َوَيُقولُوَن ِِف أ ُبَنا اَّللَّ لَْوََل ُيَعِذِ

َكاَلم نفسي ا لقوله [3]املجادلة:  ﴾َنُقوُل  َوَيُقولُوَن ﴿: َتَعاَلى ، فرييدون هبذه اآلية: إثبات كون ال 
نُْفِسِهمْ 

َ
اَلِم عنها جوابني، َحي ُث َقاَل:، ﴾ِِف أ  َوَقد  َذَكَر شيخ اإِلس 

 ا ىِذه  : أ م َقاُلوا بألسنتهم قوًًل َأَحُدمُهَ اَلِم: جُياب َعن  ه ي خ اإِلس   في ا، فيقول ش 

نُْفِسِهمْ ﴿: َتَعاَلى الُشبهة: بَِأن ُه قوله 
َ
َكاَلم النفس، [3]املجادلة:  ﴾َوَيُقولُوَن ِِف أ د بِِه ال  ، ًل ُيرا

ل من اجلوابني  َو  ىَذا اجلواب َاأل  َوإِن اَم تكلموا ب رٍف وصوت، ولكنه كالٌم بصوٍت  في، ه

اَلما  .َتَعاَلى     للذين ذكرمها شيخ اإِلس 

  ث ايِن ُب ال  ِس؛ َفِ ن  اجلوا اَلِم: َأن ُه قيده بالنفس وإذا ُقيد القول بِالن ف  ي خ اإِلس  : َيُقوُل ش 

اَلم هبذا: أن القول إذا ُأطلق َفِ ن ُه ُيشمل  دًللة املُقيِد  الُف دًللة املُطلق، ُيريد شي خ اإِلس 

ظ  نَ ، والقول إذا ُقيد فله ُحكٌم َغري  ُحكم القول املُطلق.الل ف  َع   َوامل 

نُْفِسِهمْ ﴿هنا قي د َفَقاَل:  واهلُل 
َ
، فعلمنا َأن ُه قوهلم: كان [3]املجادلة:  ﴾َوَيُقولُوَن ِِف أ

ُبنَا اهللُ بَِما "نفسي ا، ولو أن اهلَل مل ُيقيد َوَقاَل:  ؛ لقلنا: إن القول هنا "َنُقوُل َوَيُقوُلوَن َلْواَل ُيَعذِّ

ِذي دل َعَلي ِه  نَ  ال  َع  ظ َوامل  َلي َس قوًًل نفسي ا؛ إذ ُهَو قوٌل ُمطلٌق والقول املُطلق ُيفيد الل ف 

ظ، فتقييد اهلل  اَم يكون لفًظا  الل ف  ِس، َوإِن   َعَلى أن القول عند اإلطالق ًل يتقيُد بِالن ف 
دالٌّ

 ومعنً .

 َأي ًضا: بي  األ طل: ومن ُشبههم

ــــــــــــــــــــــــــــــــاَم  ُفــــــــــــــــــــــــــــــــَؤاِد َوإِن  َكــــــــــــــــــــــــــــــــاَلَم َلِفــــــــــــــــــــــــــــــــي ال   إن  ال 
 

  
ُفـــــــــــــــــــــــَؤاِد َدلِيـــــــــــــــــــــــُل   َســـــــــــــــــــــــاُن َعـــــــــــــــــــــــَل ال   ُجِعـــــــــــــــــــــــَل الل 

نَ  النفس، واللفُظ َلي َس ُهَو   َع  َكاَلم إِن اَم ُيطلق َعَلى امل 
ىَذا البي  ُيفيد أن ال  ُيريدون أن ه

اَلمِ  َكاَلم، َوَقد  أجاب شيخ اإِلس  بهة فبني أموًرا: ال   َأي ًضا َعن  هىِذه الشُّ

 ىَذا من ِشعره؛ إذ مل جيدوه ف دواوين أوهلا : من أهل العلم من أنكر أن يكون ه

 األ طل.
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 َكاَلم لفي الفؤاد، ثانيها : بعضهم َيُقوُل: إن لفظه: إن البيان لفي الفؤاد، وليس إن ال 

 البيان لفي الفؤاد.وحينها َتفسُد ُشبهته، إذا كان اللفُظ: إن  

 أن البي  مل يثب  نقله َعن  قائله بسنٍد ص يح، وهم ًل يستدلون ب رب ثالثها :

، َوهىَذا يدل َعَلى اتباعهم اهلوى، ف يث ُوجد ما يدل َعَلى 
ِ
ِ ي َ ني  الواحد ولو كان ف الص 

يد مذهبهم ردوه ولو مذهبهم احتجوا بِِه وإن كان بيًتا ف ثبوته َعن  قائله ِ الف، وما ًل يؤ

 كان حديًثا ُمت فًقا َعَلي ِه.

اَلِم ف   ، وف نسبتها إليه  الف:(الَلمية)ومن هنا َقاَل شيخ اإِلس 

َن َوَراَءهُ  آ ُقــــــــــــــــــــــــــــــــر  ــــــــــــــــــــــــــــــــَذ ال  ــــــــــــــــــــــــــــــــن  َنَب َ
ِ
 ُقب ً ــــــــــــــــــــــــــــــــا مل

 
  

ـــــــــــــــــــــــــوُل وَ   ـــــــــــــــــــــــــَتَدل  َيُق َطـــــــــــــــــــــــــُل  :إَِذا اس    َ  َقـــــــــــــــــــــــــاَل األ 
  َكاَلم والقول ًل ُيرجعرابعها اِعر؛ إذ ُهَو مِم ا َتَكل َم بِِه  : أن ُمسم  ال  فيه لكالم الش 

اَمء،  َس  نَاُه من ُلغتهم، كام عرفوا ُمسميات سائر األ  أهل الُلغِة األولون واآل رون، وعرفوا َمع 

َكاَلم.  فلسنا ب اجٍة لشاعٍر يرشح لنا ُمسم  ال 

 ِذي : أن معاين املُفردات ُتعلم من استعامل العرب للُمفردة ف  امسها نَ  ال  َع  امل 

تدل َعَلي ِه، ًل ف تعاريفهم ملُفرداته؛ فهم ًل يقصدون هىَذا وًل يعتنون بِِه، ولكن يتكلمون 

نَاُه من استعامهلم. نَ  املُعني، فُيعرف َمع  َع   بالكلمة ف امل 

 ىَذا البي  ل َطَل َوَعَلي ِه َفِ ن  كان ه   َ ِري ف ا أل  ا، فهو ًل ُيريد بِِه َتع  اَم أراد حق  َكاَلم، َوإِن  ل 

اَلِم بقوله:  ى اْلَكاَلِم، َواَل "ما بينه شيخ اإِلس  َفُعِلَم أن اأْلَْخَطَل َلْم ُيرِْد بَِهَذا َأْن َيْذُكَر ُمَسمَّ

َرُه بِهِ  َما َأَراَد: إْن َكاَن َقاَل َذلَِك َما َفسَّ َعَراِء َيْقِصُد َذلَِك اْلَبتََّة؛ َوإِنَّ ُروَن  َأَحٌد ِمْن الشُّ اْلُمَفسِّ

ْنَساُن بِِلَسانِِه َما َلْيَس فِي ْعرِ، َأْي: َأْصُل اْلَكاَلِم ِمْن اْلُفَؤاِد، َوُهَو اْلَمْعنَى؛ َفإَِذا َقاَل اإْلِ َقْلبِِه  لِلشِّ

 ."َفاَل َتثِْق بِهِ 

 اَلِم: سادسها َعَراِء اْلُقَدَماِء اأْلَْخَطُل ِمْن اْلُمَولَِّديَن، َوَلْيَس ِمْن ا": َقاَل شيخ اإِلس  لشُّ

 ، ي اْلَكاَلِم، َوُهَو َنْصَرانِيٌّ
َوُهَو َنْصَرانِيٌّ َكافٌِر ُمَثلٌِّث، َواْسُمُه اأْلَْخَطُل، َواْلَخَطُل َفَساٌد فِ
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ى اْلَكاَلِم َفَجَعُلوا اْلَمِسيَح اْلَقائَِم بِنَْفِسِه ُهَو َنْفَس كَ  ي ُمَسمَّ
 َوالنََّصاَرى َقْد َأْخَطُئوا فِ

ِ
، "ِلَمِة اهلل

 ان َتَه  كالمه.

ن ة، ُثم  ذهبوا  آن ودًللة السُّ ُقر  بهة الفاسدة وكيف أ م تركوا دًللة ال  فانظر إَِلى هىِذه الشُّ

َطلحيتجون ببيٍ  ل   َ َطُل ، وأل    َ ِدينَ  األ  َُول  َُول د، وِمن  امل  َطُل ًل حُيتج بِشعِرهم، وَ  نَ وامل    َ  األ 

ين، والنصارى ىَذا البي  مل يثب  َعن   نرصا َكاَلم، ُثم  إن ه َطلعندهم  طٌأ ف ُمسم  ال    َ  األ 

َطلبسنٍد ص يح، ُثم  إن ف لفظه ا تالًفا، ُثم  إن    َ ء ًل  األ  عرا َكاَلم، فالشُّ ِري ف ال  ًل ُيريد َتع 

َوإِن اَم ُتعرف  يعتنون بتعريف املُفردات، ُثم  إن املُفردات ًل ُتعرف معانيها بِذكر تعاريفها،

اَلمِ  ي خ اإِلس   .َتَعاَلى     معانيها باستعامل العرب هلا ف معانيها كام قرر ش 

اَلِم إذ َقاَل: ي خ اإِلس   وبذا يتبني فساد دليلهم، وصدق ش 

َن َوَراَءهُ  آ ُقــــــــــــــــــــــــــــــــر  ــــــــــــــــــــــــــــــــَذ ال  ــــــــــــــــــــــــــــــــن  َنَب َ
ِ
 ُقب ً ــــــــــــــــــــــــــــــــا مل

 
  

ـــــــــــــــــــــــــوُل وَ   ـــــــــــــــــــــــــَتَدل  َيُق َطـــــــــــــــــــــــــُل  :إَِذا اس    َ  َقـــــــــــــــــــــــــاَل األ 
  

 نف قول  " :املص 
ِ
  :" يندرج حتته مسألتانوإنَّ الُقرآن َكاَلُم اهلل

،بيان معتقد أهل السن ة ف  :األولى -
ِ
ة ُمعتقدهم، وبيان معتقد  َكاَلُم اهلل وذكر أدل 

 بعض امل الفني للمعتقد الص يح ف كالم اهلل، ومناقشُة ُشَبههم.

تهف بيان معتقِد أهل السن ة ف الق :المسألة الثانية - وبيان معتقد  م،رآن، وذكر أدل 

  .بعض امل الفني ومناقشة ُشَبههم

 ؛املسألة الثانية فرٌع عن املسألة األول، فمن وف ق لل ق ف املسألة األصلية األولو

مل يصب احلق ف  ؛ومن مل ُيِصب احلق  ف املسألة األول، وف ق لل ق  ف املسألة املتفرعة عنها

 عنها. املسألة املتفرعة

ٌل غري ُملوٍق  ،َتَعاَلى أن القرآن كالم اهلل  :من معتقد أهل السنَّة والجماعة ☚☚  منه  ،ُمنز 

 بدأ وإليه يعود.
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أدركُت الناس منذ سبعين سنًة أصحاب رسول اهلل " :   قال عمرو بن دينار

  :فمن دونهم يقولون ♀
ِ
، اهلل خالٌق وما سواه مخلوٌق إالَّ القرآن، فإنه َكاَلُم اهلل

ن ِة َواجلاََمَعِة ف القرآن، وأنُه كالم اهلل منه خرج وإليه يعود ِل السُّ ٌل  َتَعاَلى "، فهذا ُمعتقد َأه  منز 

 منه بدأ وإليه يعود. ،غري ُملوٍق 

 ن ِة َواجلاََمَعِة ف القرآن ِل السُّ  :أرشح هذه اجلُمل التي يتب ني هبا معتقد َأه 



ن ةاألدلة عل هذا كثرية من القرآن  ة القرآنَوالسُّ الدليُل املشهور املعروف  :، فمن أدل 

ِ ﴿ :قوله تعال َم اَّللَّ ِجْرُه َح يَّ يَْسَمَع لََكَ
َ
َحٌد ِمَن الُْمُْشِكنَِي اْسَتَجاَرَك فَأ

َ
، [6 :]التوبة ﴾ِإَوْن أ

﴿ ِ َم اَّللَّ ف هذه اآلية أن القرآن كالم  ▐القرآن، فبني  اهلل  :، أي﴾َح يَّ يَْسَمَع لََكَ

 اهلل.

ن ة؛وأما  ن القرآن كالم اهلل، قال الب اري السُّ ترة ف الدًللة عل كو   فاألحاديث متوا

" هذا أن القرآن كالم اهلل ♀وكذلك تواترت األخبار عن النبي " :َتَعاَلى    

 .(با َلن أفعا  الع)تعال من كتابه النافع     كالمه

:ومن تل  األ بار التي دل   عل أن القرآن 
ِ
 ما جاء عن جابر بن عبد اهلل َكاَلُم اهلل

 :فقال ،يعِرُض نفَسه عل الناس باملوقف♀ كان رسول اهلل  :أنه قال   

أن أبل غ  :أي ،« أال رجٌل يحِملني إلى قوِمه؛ فإن قريًشا قد منعوين أن أبلِّغ كالم ربي»

 ،، واألدل ة ف هذا كثرية▐بني  أن القرآن كالُم ربه  ♀النبي ، القرآن

ن ةدليل من القرآن ودليل من  :كتفي هبذين الدليلنيأو  .السُّ

ل"  ًلن، وضبطهام أمٌر مهٌم جد  القرآُن كالم اهلل ُمنزَّ وبضبطِهام  ،ا"، للقرآن الكريم تنزُّ

ن ال ن ِة َواجلاََمَعِة ف َكو  ِل السُّ ل.قرآن مُ ُتعرف عقيدة َأه   نز 

ًلن   :للقرآن الكريم تنزُّ

  ِن ِة َواجلاََمَعة ِل السُّ أن اهلل  :، فمن معتقد َأه 

ًقا عل النبي   من  ، وأن اهلل ♀تعال أنزل القرآن ُمفر 
ٍ
إن أراد إنزال يشء
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وينزُل به عل النبي  ،، فيسمعه جربيُل من اهلل♠القرآن ف نه يقوله جلربيل 

ًقا يكون بسامع جربيل لآليات التي يريد اهلل إنزاهلا،  ؛♀ ل القرآن مفر  إًذا تنزُّ

، فالقرآن ♀النبي  َعَلى ينزُل هبا جربيل ُثم  ، ▐يسمُعها جربيل من اهلل 

ولكنه  ،▐سمع جربيل القرآن ُكل ه من اهلل  ،إًذا سِمعه جربيل من اهلل 

ق بالقرآن، وكان أيًضا ُنزوُله بالقرآن ♀ النبي َعَلى ونَزل به جربيل ، اسِمعه ُمفر 

له؛ نَزل به عل النبي  ، فُكل ام سمع من اهلل سِمعه من اهلل  ال ِذي ما يريد اهلل إنزا

ِه ْجلًة واحدة. ♀ ، فلم ينزل جربيُل َعَلى النبي ♀  بالقرآن ُكل 

قا، أد هُ لََعَ ﴿ :قال اهلل  :لتههذا ُنزول القرآن منجاًم ومفر 
َ
َوُقْرآنًا فََرْقَناهُ ِْلَْقَرأ

ء ﴾انلَّاِس لََعَ ُمْكٍث  ء ، [316 :]اإلرسا  :، بمعن {اهُ نَ فرَّقْ }كان ابن عباس يقرأ بتشديد الرا
لناه شيًئا بعد يشء آية بعد آية، هذا   .الدليل األولنز 

ِيَن كَ ﴿ :قال اهلل  :الدليل الثاين  َفُروا لَْوََل نُِزَِل َعلَيْهِ الُْقْرآُن َُجْلًَة َوقَاَل اَّلَّ
 :فيقول الذين كفروا، [82 :]الفرقان ﴾32َواِحَدةً َكَذلَِك نِلُثَِبَِت بِهِ فَُؤاَدَك َوَرتَّلَْناهُ تَْرتِيًَل 

بور، هىَذا لوًل ُأنِزل عليه  الكتاب ُْجلة واحدة، كام أن الُكُتب السابقة التوراة واإلنجيل والز 

ل َعَلى قد ُأنزل  عل األنبياء الذين ُأنزل  عليهم ُْجلًة واحدة، فهذا يدل   أن القرآن مل ُينز 

ار كانوا يعرتضون ويتعن تون♀ النبي َعَلى   ،ْجلًة واحدة، بدليل أن الُكف 

 .﴾لَْوََل نُِزَِل َعلَيْهِ الُْقْرآُن َُجْلًَة َواِحَدةً ﴿ :ويقولون

ل القرآن األول، تقول ♀ النبي  فالقرآن إًذا ُأنزل عل ًقا، وهذا تنزُّ ُمفر 

بمكة عشر سنين ينزل عليه القرآن، وبالمدينة  ♀لبث النبي " :¶عائشة 

ًقا، يُ " :قال ابن حجر، "عشر سنين ؤخذ من هذا الحديث ما يتعلق بالترجمة أنه نزل مفرَّ

ل القرآ  هذا النوع األول"، ولم ُينَزل جملًة واحدة  ن.من نوع تنزُّ

 ، نزل بالقرآن ُكل ه من  ♠فجربائيل

ر من شهر رمضاناللوح امل فوظ، ووضعه ف بي  العِ  ة من السامء الدنيا ف ليلة القد  إًذا  ؛ز 

آن من اهلل َسامًعا، فينزل به عل النبي  ًقا كان جربيل يأ ذ الُقر  آن مفر  ل الُقر  تنزُّ
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آن ُكل ه من اللوح امل ف، تنزُّ ♀ ئيل الُقر  آن ْجلًة أ ذ جربا ظ، ووضعه ف ول الُقر 

ر من شهر رمضان. ة من السامء الدنيا ف ليلة القد   بي  العز 

وهو ُسْبَحاَنُه أنزل الُقْرآن ليلة القدر من اللوح " :َتَعاَلى َرمِحَُه اهلُل قال ابن تيمية 

ة يف السماء ن ِة  ؛"الدنيا المحفوظ إَِلى بيت العزَّ ِل السُّ لنيإًذا َأه   :يؤمنون بتنزُّ

قا - آن من اهلل مفر  ٌل فيه جربائيل أ ذ الُقر  ♀ ونزل به عل النبي  ،تنزُّ

قا.  ُمفر 

آن من اللوح امل فوظ - ل أ ذ فيه جربائيل الُقر  وجعله ف بي   ،أ ذه ُكل ه ،وتنزُّ

ة من السامء الدنيا ف ليلة القدر من شه  ر رمضان.العز 

ل نْزَِل فِيهِ الُْقْرآنُ ﴿ :َتَعاَلى قوله  :أدل ة هذا التنزُّ
ُ
ِي أ ، [334 :]البقرة ﴾َشْهُر َرَمَضاَن اَّلَّ

له كان ف شهر رمضان، وقال  نَْزنْلَاهُ ِِف ََلْلٍَة ﴿ :ُسب َ اَنهُ فهذه اآلية ُتفيد أن إنزا
َ
إِنَّا أ

نَْزنْلَاهُ ِِف ََلْلَةِ الَْقْدرِ ﴿ :ُسب َ اَنهُ ، وقال [8 :]الد ان ﴾ُمَباَرَكةٍ 
َ
، وهاتان [3 :]القدر ﴾1إِنَّا أ
 اآليتان تفيدان أنه ُأنزل ف ليلة القدر.

أنزل اهلل الُقْرآن إَِلى السماء الدنيا يف ليلة القدر، " :أنه قال¶ وعن ابن عباس  

نْزَ ﴿ :وكان اهلل إذا أراد أي ُيوحي منه شيًئا أْوحاه، فهو قوله
َ
 ﴾1نْلَاهُ ِِف ََلْلَةِ الَْقْدرِ إِنَّا أ

 ".[1 :]القدر

 ًلن آن تنزُّ ل الُقر  ق :إًذا تنزُّ ل مفر  مل وتنزُّ ُُ ٌل  مة من إنزال  ،تنزُّ ؟ ما احِلك  ما الرس 

قا؟ آن ْجلًة ومفر   الُقر 

♀ ليجتمع للنبي  :ف تفسريه، أشار للِ كمة وهيَرمِحَُه اهلُل ابن كثري  ✍✍

آن ْجلًة ف ما اجتمع لألنبياء  آن عليهم ُْجلًة، فنزل الُقر  قبَله، فاألنبياء قبله كان ينزل الُقر 

ة من السامء الدنيا، فُيقال آن ْجلةً  :بي  العز  وليمتاز عن سائر األنبياء بالنزول  ،ُأنزل الُقر 

ق، فجعل اهلل  آ  ،له ما ُيشبه ما جعله لألنبياء قبَله املفر  له عليهم ب نزال الُقر  ن وفض 

قا. ف تفسريه، وقاله َأي ًضا ابن نارص الدين  َرمِحَُه اهللُ هذا معن  ما قاله ابن كثري  مفر 

َلمُ  َتَعاَلى َواَّلُل -الدمشقي   .-َأع 
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 "ل   ."غير مخلوق"، هذا رشحناه، "الُقْرآن كالم اهلل ُمنزَّ

آن غري ُملوق، ومما ن ِة َواجلاََمَعِة أن الُقر  ِل السُّ ََل ﴿ :َتَعاَلى يدلُّ عل هذا قوله  فيعتقد َأه 
َ
أ

ْمرُ 
َ
أن األمر كالم اهلل، وأن كالم اهلل غري ُملوق، وقد  َبي ن اقد ، [41 :]األعراف ﴾ََلُ اْْلَلُْق َواْْل

آن من كالم اهلل بأدل ة ذكرناها َبي ن ا َحٌد ِمَن الُْمُْشِكنَِي اْسَتَجاَرَك ﴿ :منها ،أن الُقر 
َ
ِإَوْن أ

ِجرْ 
َ
ِ فَأ َم اَّللَّ آن غري ُملوق، فيقرر ؛ [6 :]التوبة ﴾ُه َح يَّ يَْسَمَع لََكَ ر أن الُقر  إًذا من أراد أن يقر 

 أن كالم اهلل غري ُملوق. - :أوًلً 

آن من كالم اهلل، ثم يقول :ثم يقرر ثانًيا - إذا كان كالم اهلل غري ُملوق  :أن الُقر 

آن غري ُم آن من كالم اهلل، فالُقر  ْمرُ ﴿ :لوقوالُقر 
َ
ََل ََلُ اْْلَلُْق َواْْل

َ
 ،كالم اهلل غري ُملوق ﴾أ

﴿ ِ َم اَّللَّ ِجْرهُ َح يَّ يَْسَمَع لََكَ
َ
َحٌد ِمَن الُْمُْشِكنَِي اْسَتَجاَرَك فَأ

َ
آن من كالم  ؛﴾ِإَوْن أ إًذا الُقر 

آن غري ُملوق.  اهلل، وكالم اهلل غري ُملوق، فالُقر 

ة َأي ًضا أن  احللِف ًل يكون بم لوق، وهم جُيِمعون َعَلى سلمني إْجاع امل :ومن األدل 

آن مرشوع، فدل  ذلكم َعَلى  آن غري ُملوقَعَلى أن احللِف بالُقر  الُقْرآن كالم اهلل إًذا " ؛أن الُقر 

ل غير مخلوٍق، منه بدأ وإليه يعود  ".منزَّ

ن ةقول أهِل   اهلل  لق الكالم ف ُمل، " ُيبطلون به قول املعتزلة، بأن  منه بدأ" :السُّ

آن من اهلل هو املتكل م به ابتداًء  ن الُقر  فكان ابتداء الكالم من ذل  امل ل، فبي نوا َكو 

ِ ﴿ :، كام قال تعال▐ َم اَّللَّ ِجْرهُ َح يَّ يَْسَمَع لََكَ
َ
آن،  :، أي[6 :]التوبة ﴾فَأ الُقر 

آن كالم اهلل منه بدأ، وًل ُيشِكل عل هذا إضافة آن جلربيل ف قوله  فالُقر  إِنَُّه ﴿ :َتَعاَلى الُقر 
♀ وًل ُيشِكل عل هذا َأي ًضا، إضافته للنبي  [11 :]احلاقة ﴾40لََقْوُل رَُسوٍل َكرِيٍم 

َقْوُل رَُسوٍل َكرِيٍم ﴿ :َتَعاَلى كام ف قوله 
 إذ   ؛[13، 11 :]احلاقة ﴾َوَما ُهَو بَِقْوِل َشاِعرٍ  40إِنَُّه لَ

فة تبليغ، وهذا ما يفيده لفُظ الرسول ف اآليتني، فالرسول هو املبل غ عن إضافته هلام إضا

 مرِسله.
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  آن من اهلل ابتدأ فاهلل قاله، وإضافته إل جربيل وإضافته إل النبي  إًذا الُقر 

ُفه إياهم بالرسول، فالرسول مبل ٌغ عن ♀  إضافة تبليٍغ، وُيشِعر ويفيد هذا وص 

 ُمرسله.

   د به "وإليه يعود" :لفوأما قول الس آن ُيرَفع  :فاملرا ن الُقر  ما جاء ف اآلثار من َكو 

طور لُيسرينَّ " :قال    فعن عبد اهلل بن مسعود، ف آ ر الزمان من الصدور والسُّ

ففي آ ر ، "على الُقْرآن ذات ليلة؛ فال ُيترك آية يف مصحف وال يف قلب أحد إالَّ ُرفعت

ون أن يبق  بينهمالزمان عند إعراض الناس عن  آن، ًل َيست قُّ من  فريفُعه اهلل  ،الُقر 

 صدورهم ومن سُطور الُكُتب.

 ن الكالم مفارًقا لذاته منه بدأ" :وقوُل السلف ، وإنام ▐" ًل ُيفيد َكو 

نه   َتَعاَلى َرمِحَُه اهلُل هو املتكل م به، وهذا أمٌر ُمهم، وقد بي نه شيخ اإلسالم  ▐َكو 

د السلف من قوهلم ،بكالٍم نفيس منه بدأ " :أذُكره لفائدته، وف ضمن كالمه َأي ًضا بياٌن ملرا

 ".وإليه يعود

ٌل غير " :يقول شيخ اإلسالم*   تها َعَلى أن كالم اهلل منزَّ واتَّفق سلف األمة وأئمَّ

هو املتكلم به مل خيُلقه ف غريه  :"، أيمنه بدأ" :" ومعن  قوهلممخلوق، منه بدأ وإليه يعود

مل يُقم به ُسب َ اَنُه وأنه  ،كام قال  اجلهمية من املعتزلة وغريهم، أنه بدأ من بعض امل لوقات

الكالم، ومل ُيِرد السلف أن كأنه كالٌم فاَرق ذاته، ف ن الكالم وغريه من الصفات ًل تفارق 

بل صفة امل لوق ًل تفارقه وتنتقل إل غريه، فكيف تكون صفة اخلالق تفارقه  ،املوصوف

 وتنتقل إل غريه؟

"، ورد  بذل  عل اجلهمية كالم اهلل من اهلل، ليس ببائٍن منه" :وهلذا قال اإلمام أمحد

  لقه ف بعض األجسام. ،كالم اهلل بائٌن منه :املعتزلة وغريهم الذين يقولون

  إن الُقْرآن ُيسَرى به حتى ال " :"، ما جاء ف اآلثارإليه يعود" :ومعن  قول السلف

 :"، وقد قال اهلل تعال عن امل لوقى يف المصاحف منه حرف وال يف القلوب منه آيةيبق

فَْواهِِهْم إِْن َيُقولُوَن إَِلَّ َكِذبًا ﴿
َ
ومع هذا فكلمة ، [4 :]الكهف ﴾5َكُِبَْت ََكَِمًة ََّتُْرُج ِمْن أ
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♀ امل لوق ًل ُتفارق ذاته وتنتقل إل غريه، وما جاءت به اآلثار عن النبي 

ص ابة والتابعني هلم ب حسان وغريهم من أئمة املسلمني، كاحلديث الذي رواه أمحد ف وال

 :أنه قال♀ عن النبي  ،ُمسنده وَكتبه إل املتوكل ف رسالته التي أرسل هبا إليه

ب العباد إَِلى اهلل بمثل ما خرج منه» آن :يعني «ما تقرَّ بأحبَّ إليه مما خرج » :لفظ وف الُقر 

 «.منه

 :"، أيإن هذا الكالم لم يخرج من إل" :أبو بكر الصديق مل ا سمع كالم مسيلِمة وقوُل 

، وقول ابن عباس اللهم رب الُقْرآن  ":ملا سمع قائاًل يقول ملي ٍ  ُوضع ف حلده :من رب 

َمه! الُقْرآن كالم اهلل ليس بمربوٍب، منه خرج وإليه " :"، فالتف  إليه ابن عباس فقالاغفر له

 ذا الكالم معروٌف عن ابن عباس."، هيعود

 كام استفاض  الُقْرآن كالم اهلل غير مخلوٍق، منه بدأ وإليه يعود" :وقول السلف ،"

اآلثار عنهم بذل ، كام هو مذكور عنهم ف الكُتب املنقولة عنهم باألسانيد املشهورة، ًل 

ٌل عل أن  اهلل هو املتكلم يدلُّ عل أن الكالم ُيفارق املتكلم وينتقل إل غريه، ولكن هذا دلي

آن، فيقولون ن ِة ف الُقر  ِل السُّ ٌل غير مخلوق، منه هو " :بالقرآن، هذا ُمعتقد َأه  كالم اهلل منزَّ

 ".بدأ وإليه يعود

آن، أُ  ☚☚ ن ِة َواجلاََمَعِة ف الُقر  ِل السُّ معتقَد بعض المخالفين بني  بعد أن بي نا معتقد َأه 

 .ألةللصواب يف هذه المس

آن ُملوق، وقوهلُم هذا مبني عل قوهلم ف كالم اهلل،  :قال اجلهمية واملعتزلة*   الُقر 

آن من  ،كالم اهلل ُملوق -كام ُقلنا، فهم عندهم-فهم عندهم  ،والُقر 
ِ
آن  َكاَلُم اهلل فالُقر 

لم ف ُملوق، وهلم ُشَبه، سأقترص عل ُشب َهتني من ُشَبِههم، وأذكر شيًئا مما ذكر أهل الع

 :اجلواب عنهام

  

، وزعموا أن جعل ف [8 :]الز رف ﴾إِنَّا َجَعلَْناهُ قُْرآنًا َعَربِيًّا﴿ :قال اهلل  :قالوا  

 ، بمعن  َ َلق.﴾إِنَّا َجَعلَْناهُ ُقْرآنًا َعَربِيًّا﴿ :قوله
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ن جعل إنام يكون بمعن  :واجلواب عن هذا ?? مفعوٍل إَِلى ى َ َلق إذا تعد   :ببيان كو 

لَُماتِ ﴿ :َتَعاَلى واحد، كقوله   :َتَعاَلى َ َلق الظلامت، وقوله  :أي [3 :]األنعام ﴾وََجَعَل الظُّ

ٍء َِحٍِ ﴿ و لقنا من املاء، فجعل الظلامت،  :، أي[81 :]األنبياء ﴾وََجَعلَْنا ِمَن الَْماءِ ُُكَّ ََشْ

ى إل مفعول واحد،  ٍء َِحٍِ  وََجَعلَْنا ِمنَ ﴿َجَعل تعد  ، جعلنا [81 :]األنبياء ﴾الَْماِء ُُكَّ ََشْ

ى ملفعول واحد رِْض َرَواَِسَ ﴿وهو كل،  ،تعد 
َ
ى [83 :]األنبياء ﴾وََجَعلَْنا ِِف اْْل ، جعل تعد 

ى ملفعول واحد  َ َلق. :فهو بمعن  ؛ملفعول واحد، وهو روايس، وجعل إذا تعد 

ى إل مفعولني*   ، ًل بمعن  َ َلق، كام قال  :ون بمعن ف نه يك ؛وأما إذا تعد  َصري 

ء ﴾َوََل ََتَْعْل يََدَك َمْغلُولًَة إََِل ُعُنقَِك ﴿ :َتَعاَلى   إَِلى وًل ُتصري  يدك مغلولًة  :، أي[25 :]اإلرسا

ِ إِلًَها آَخرَ ﴿ :َتَعاَلى ُعنق ، وقال  ء ﴾ََل ََتَْعْل َمَع اَّللَّ ًهلًإ  ًل ُتصري  مع اهلل :، أي[22 :]اإلرسا

ى ﴾َوََل ََتَْعْل يََدَك َمْغلُولَةً ﴿ :َتَعاَلى آ ر، فقوله  ى  إَِلى ، تعد  مفعولني، والفعل جعل إذا تعد 

، فهكذا قوله إَِلى  إِنَّا ﴿، [8 :]الز رف ﴾إِنَّا َجَعلَْناهُ قُْرآنًا َعَربِيًّا﴿ :مفعولني كان بمعن  َصري 
ًنا مفعول ثانالضمري ف جعلناه مفعول أو   ﴾َجَعلَْناهُ  ى جعل إل مفعولني،  ،ل، وقرآ فتعد 

ى جعل إل مفعولني ، فاهلل  ؛وإذا تعد  ه ف لغٍة من اللغات كان بمعن  َصري   ،مل ُيصري 

ه عربي   ناه، وبذا تبني  ُبطالن  :، أي[8 :]الز رف ﴾إِنَّا َجَعلَْناهُ قُْرآنًا َعَربِيًّا﴿ :اوإنام صري  صري 

 قوهلم. 

 َتَعاَلى إن  القرآن يشء، وقد قال  :أ م قالوا  :ن ُشَبههم أيًضاوم: ﴿ ِ
ُ َخالُِق ُُكِ اَّللَّ

ءٍ  ءٍ ﴿وفالقرآن ُملوق؛ إذ القرآن يشء ، [62 :]الزمر ﴾ََشْ ِ ََشْ
ُ َخالُِق ُُكِ ، [62 :]الزمر ﴾اَّللَّ

 :وقد نقض العلامء هذه الُشب َهة من وجوه نقترص منها عل وجهني

 مهٌم جد  وهو - ألولا ، ُل ا ف فهم النصوص التي ورد فيها لفُظ كل  َو  أن  :-َاأل 

ئن، فالريح التي أرسلها اهلل عل عاد  عموم كل ف كل موضٍع ب سبه، وُيفَهم ذل  بالقرا

ْصَبُحوا ََل يَُرى إَِلَّ َمَساكُِنُهمْ ﴿ :ووصفها بقوله
َ
ْمرِ َرِبَِها فَأ

َ
ٍء بِأ  :]األحقاف ﴾تَُدِمُِر ُُكَّ ََشْ

ر كل يشء[24 ر مساكنهم، ومساكنهم  ،، فوصفها اهلل بأ ا ُتدم  بالرغم من كو ا مل تدم 
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أن ُعموم كل يتناول كل ما ُأمَرت الريح بتدمريه، ومساكنهم مل ُتؤمر  هىَذا:يشء، ففهمنا من 

  .بتدمريها

ءٍ ﴿ :ف وصف ُمل  بلقيس َتَعاَلى وقال *  ِ ََشْ
وتَِيْت ِمْن ُُكِ

ُ
أن َعَلى ، [28 :ل]النم ﴾َوأ

أن ِحي نَِئٍذ أموًرا كثرية مل ُتؤهتَا، منها ُمل  سليامن، فُمل  سليامن مل يكن مما ُأوتيته، فعلمنا 

دـ ءٍ ﴿ :َتَعاَلى وهكذا قوله ، ُأوتي  من كل يشء حيتاجه امللوك :املرا ِ ََشْ
ُ َخالُِق ُُكِ  ﴾اَّللَّ

ل امل لوقات وصفاهتا، وًل يتناول ، العموم يتناول كل يشء ُملوق، فيتناو[36 :]الرعد

ل:، هذا الوجه ▐اخلالق  َو  بضبط العموم الذي تفيده كل، وأنه ف كل موضٍع  َاأل 

 ب سبه، وأن ذل  يتضح من  الل القرائن.

 أن ًلزم هذا القول باطل، وُبطالن الالزم يفيد بطالن امللزوم، فالزم  :الوجه الثاين

ن كالم اهلل دا اًل ف عموم ا  لق اهلل أن تكون سائُر صفاته ُملوقه، فيكون سمُعه ُملوقً  َكو 

إذ هو يشٌء أيًضا، وبرُصه ُملوقا إذ هو يشٌء أيضا، وِعلُمه وسائر الصفات، وُبطالن الالزم 

  .يفيد ُبطالن امللزوم

إًذا عرفنا قوَل اجلهمية واملعتزلة ف القرآن،  ؛هاتان ُشب هتان من ُشَبه القوم أكتفي هبام

 ض ُشَبههم.وبع

 ا األشاعرة إن  القرآن عبارٌة عن كالم اهلل، وهذا بناٌء عن اعتقادهم  :فقد قالوا  وأمَّ

إن الكالم هو املعن   :، وأنه املعن  القائم بذاته دون اللفظ، فهم يقولونَتَعاَلى ف كالم اهلل 

ًة عن مالزٌم لذاته، كلزوم احلياة، وحينها فالقرآن جعلوه عبار ▐القائم بذاته 

 كالم اهلل.

 لقها اهلل لتُدل  عل ذل  املعن   ▐فاحلروف واألصوات عبارة عن كالمه  

آن عبارٌة  :القائم بذاته، وهذا يعني أن األشاعرة يقولون ب لق القرآن؛ إذ هم يقولون الُقر 

عن الكالم النفس، واألحرف واألصوات التي ُيعرب  هبا عن الكالم هي عندهم ُملوقة 

آن.فالُقر    آن ُملوق، ولكنهم ًل يتجارسون بالترصيح ب لق الُقر 
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  ٌّأن األشاعرة يقولون  :فأذُكره، يبني فيه وهنا كالم نفيس ًلبن قدامة، أرى أنه ُمهم

آن اتفق الجميع َعَلى أنه ُقْرآن، فجاءت هذه الطائفة بمخالفة رب " :يقول، ب لق الُقر 

ة؛ إذ من لوازمها كْون الُقْرآن مخلوًقا سوى هَذا العالمين وخلقه َأْجَمِعْيَن، فجاءت بطام

الكتاب، ُثمَّ إنهم مع َجحدهم َكْون هذا قرآًنا، ال يتجاسرون على إظهار مقالتهم لسالطين 

َما ُيلبِس على عامي  َما ُيظهرون لهم إنكار الحروف، وهذا إِنَّ المسلمين وال لعامتهم، َوإِنَّ

طنة، فيعلم قطًعا أنَّ 
السور آيات، واْليات كلمات، والكلمات حروف،  َغْمر، ما له فِ

 والشك يف ذلك.

ح النبي   وأصحابه والتابعون ومن بعَدهم بالحروف، وعند  ♀ُثمَّ قد صرَّ

الناس حروف الُقْرآن يف األمصار، ولم ينكر هذا منكٌر قبل هذه الطائفة، وما أنكرت هذه 

 ".لطائفة الُقْرآن كله وجحدتهالطائفة الحروف على وجه الخصوص، إنما أنكرت هِذه ا

آن :فابن قدامة هنا يبني أ م يقولون*  ولكن ًل يتجارسون عل إظهار  ،ب لق الُقر 

مقالتهم لسالطني املسلمني وًل لعامتهم، وقد سبق بيان ُبطالن قوهلم بالكالم النفس، وأما 

ه أدلٌة كثرية :قوهلم آن عبارة، فرتدُّ َحٌد ِمَن الُْمُْشِكنَِي ﴿ :َتَعاَلى منها قوله  :بأن الُقر 
َ
ِإَوْن أ

 ِ َم اَّللَّ ِجْرهُ َح يَّ يَْسَمَع لََكَ
َ
 .[6 :]التوبة ﴾اْسَتَجاَرَك فَأ

إن المسموع عبارة عن كالم اهلل،  :اْلية تدلُّ على فساد قول من َقاَل " :قال ابن أيب العز

مَ ﴿ :وليس هو كالم اهلل، فإنه َتَعاَلى قال ِ  َح يَّ يَْسَمَع لََكَ ، ولم يُقل حتى [6 :]التوبة ﴾اَّللَّ

 .َرمِحَُه اهللُ "، انته  كالمه يسمع ما هو عبارٌة عن كالم اهلل

ِنِ َفَقالُوا إِنَّا ﴿ :َتَعاَلى ومثُل هذه اآلية كثري، كقوله   نَُّه اْسَتَمَع َنَفٌر ِمَن اْلِ
َ
وِِحَ إََِلَّ أ

ُ
قُْل أ

آن، وبعد  :فلم تُقل اجلن، [3 :]اجلن ﴾1َسِمْعَنا قُْرآنًا َعَجًبا  إنا سمعنا ما هو عبارٌة عن الُقر 

نف.  هذا نعود للتعليق عل كالم املص 

  آن منه بدأ منُه بدأ بال َكيفيِّة قوالً " :قوُله ن الُقر  "، يفيد ما سبق تقريره ف كو 

نف▐  "، يريد به نفي العلم هبا، ًلبال كيفيَّة" :، فهو قائله املتكلم به، وقول املص 

آن له كيفية َتَعاَلى نفي كون تكلُّم اهلل  " يريد به نفي العلم بال كيفية" :قول املصن ف، بالُقر 
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ن تكلُّم اهلل  ن ةإذ أهل  ؛بالقرآن له كيفية َتَعاَلى بالكيفية، ًل نفي كو  يؤمنون بأن لصفات  السُّ

ن عن السؤال عن كيفيتهكيفية، ولكنهم ينفون الِعلم بكيفية صفات اهلل، وينهَ  َتَعاَلى اهلل  ، او 

 ".االستواء معلوم، والكيف مجهول، والسؤال عنه بدعة" :كام قال مالٍ  وغريه

ء معلوم املعن ، وله كيف، لكنه ُهوٌل بالنسبة لنا، والسؤال عنه بدعة، ليس   فاًلستوا

أراد من منهج السلف أن يسألوا عن كيفي ات صفات اهلل، ومل ُيرد مال  نفي الكيفية، بل 

 نفي العلم هبا.

 ل، وقد سبق َوَأْنَزَلُه َعَلى َرُسولِِه َوْحًيا" :َقوُله "، يشري فيه بنزول القرآن ُمفص 

 تقريره.

 ا" :قوُله قُه المؤِمنون على ذلك حقًّ قوا بام ذكره من وصدَّ "، يبني فيه أن املؤمنني صد 

له عل الرسول   .♀تكلُّم اهلل بالقرآن، وإنزا

  ُُله ةِ " :َقو   َتَعاَلى بِاْلَحِقيَقِة، وَليَْس بَِمْخُلوٍق َكَكاَلِم اْلَبرِيَّ
ِ
ُه َكاَلُم اهلل  :أي ،"َوَأْيَقنُوا َأنَّ

ا، تكل م به حقيقة، مل خيلقه ف غريه، وليس هو كالًما نفسي   َتَعاَلى أيقن املؤمنون أنه كالم اهلل 

 وليس بم لوق كام أن كالم البرش ُملوق.

  ُُله ُه قول اْلَبَشرِ، َفَقْد َكَفرَ  :َوَمْن َسِمَعُه َوَقاَل " :َقو  ر عل من إِنَّ "، يفيد احلُكم بالُكف 

 أو غريه.♀ إنه قول ُممد  :قال

  ُُله غري ُملوق،  ▐"، فكالمهم ُملوق، وكالمه اَل ُيْشبُِه كالم اْلَبَشرِ " :َقو 

، ومنه البليغ، ومنه الركي ، وكالمهم منه الصدُق، ومنه الكِذب، ومنه الظلم، ومنه احل قُّ

دق والعدل والفصاحة، فال يشبه كالمه  ▐وكالمه   ▐بلغ غاية الص 

 كالم البرش.

  ُُله َوَمْن َوَصَف اهللَ بَِمْعنًى ِمْن َمَعانِي اْلَبَشرِ، َفَقْد َكَفَر، وَمْن َأْبَصَر َهَذا اْعَتَبَر، " :َقو 

اِر انْ  ه بِِصَفتِِه َلْيَس َكاْلَبَشرِ َوَعْن ِمْثِل َقْوِل اْلُكفَّ   ."َزَجَر؛ َعِلَم َأنَّ

يبني املصن ف هبذا أن تشبيه اهلل ب لقه ُكفٌر، ومن عِلم هذا احلكم للُمشب ه انزجر عن 

ه اهلل عن مشاهبة البرش  .التشبيه، ونز 
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َُصن فمن رشح كالم  بذا نكون قد انتهينا بفضل اهلل    ي ن اَفبَ املتعل ق بالقرآن،  امل 

آن من كالم اهلل، فعندنا مسألتان اثنتان أن    :الُقر 

 تهم، واعتقاد بعض  :المسألة األولى كالم اهلل واعتقاد الُسن ة فيها، وبيان أدل 

ن ِة َواجلاََمَعِة، وأن اهلل  ِل السُّ يتكلم  ▐امل الفني فيها، وبيان ُشَبههم، فبي نا قول َأه 

قول اجلهمية واملعتزلة  ، َوَبي ن اغري ُملوق ▐كالمه ب رٍف وصوٍت مسموٍع، وأن 

َلى ف كالم اهلل، والفرق بني لفظ اجلهمية وبني لفظ املعتزلة، وأن كالمهم ينتهي 
ن كالم إِ َكو 

 قول األشاعرة بالكالم النفس.َوَبي ن ا اهلل ُملوقا، 

  ِل السُّ  :المسألة الثانيةُثم  َبي ن ا آن، وبي نا أ م وهي اعتقاد َأه  ن ِة َواجلاََمَعِة بالُقر 

ِل  آن كالم اهلل منزٌل غري ُملوق منه بدأ وإليه يعود، ورشحنا معتقد َأه  يعتقدون أن الُقر 

آن، وأ م  تهم عل معتقدهم، ثم بي نا قول اجلهمية واملعتزلة بالُقر  ن ِة َواجلاََمَعِة، وبي نا أدل  السُّ

آن ُملو ذكرنا قول األشاعرة بالكالم النفس، ، ُثم  ق، وذكرنا بعض ُشَبههميرون أن الُقر 

آن. وبي نا بطالنه، وبذا انته  الكالم عن مسألة كالم اهلل   والُقر 

 َُصن ف والرؤية حقٌّ ألهِل الجنَّة بغير إحاطٍة وال كيفيَّة، كما ": َتَعاَلى     قوُل امل 

ةٌ وُُجوٌه يَوَْمئِ ﴿نطق به كتاُب ربِّنا:   .[23، 22]القيامة:  ﴾23إََِل َرِبَِها نَاِظَرةٌ  22ٍذ نَاِِضَ

وتفسيُره على ما أراد اهلل َتَعاَلى وعِلُمه، وكل ما جاء يف ذلك من الحديث الصحيح  

لِيَن  ♀عن رسول اهلل  فهو كما قال، ومعناه على ما أراد، اَل َنْدُخُل فِي َذلَِك ُمَتَأوِّ

نَا، َواَل ُمَتوَ 
ِه بِآَرائِ َم لِلَّ ي ِدينِِه إاِلَّ َمْن َسلَّ

ُه َما َسِلَم فِ نَا، فَإنَّ
ِميَن بَِأْهَوائِ َولَِرُسولِِه  هِّ

 . "، َوَردَّ ِعْلَم َما اْشَتَبَه َعَلْيِه إَِلى َعالِِمهِ ♀

ُر من كالم املصن ف يتعل ق برؤية اهلل  ن ِة َعَلى  هذا القد  ل السُّ  ف اجلَن ة، وقد ات فق َأه 

ن اهلل  ف اجلن ة، ودل  عل ذل  القرآن، وتواترت بذل  األحاديث  أن املؤمنني يرو 

 .♀عن النبي 
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ة ":َتَعاَلى     قال ابن القي م قد دلَّ القرآن والسنَّة المتواترة وإجماع الصحابة وأئمَّ

كما ُيَرى يوم القيامة باألبصار ِعياًنا،  ▐ اإلسالم وأهل الحديث، على أنَّ اهلل

 ."ُيرى القمُر ليلة البدر صحوا

األنبياء والمرسلون " أي: رؤية اهلل  "اتفق عليها": َتَعاَلى     وقال أيًضا 

وجميع الصحابة والتابعون، وأئمة اإلسالم على تتابع الُقرون، وأنكرها أهل البدع 

ن ة:"المارقون  ، وأذكر هنا أدلًة عل الرؤية من القرآن َوالسُّ

 نَُّكْم ُمََلقُوهُ ﴿: َتَعاَلى قوُله  :الدليل األول
َ
َ َواْعلَُموا أ ، [228]البقرة:  ﴾َواتَُّقوا اَّللَّ

م، كقوله   ﴾َُتِيَُّتُهْم يَوَْم يَلَْقْونَُه َسََلمٌ ﴿: َتَعاَلى وغرُيه من اآليات املفيدة لقاء الِعَباد رهب 

 .[331]الكهف:  ﴾ْن ََكَن يَرُْجو لَِقاَء َرِبِهِ َفمَ ﴿ ، وقولِه:[11]األحزاب: 

وأجمع أهل اللِّسان َعَلى أن اللِّقاء َمَتى ُنسب إَِلى الحي السليم من "قال ابن القي م: 

 ."العمى والمانع اقتضى المعاينة والرؤية

ة عل اللقاء، من جهة اًلستدًلل هبا وهنا تنبيه ❃❃ لف ُمتلفون ف اآليات الدال  : الس 

ن أن املنافقني يرون اهلل ف عرصات يوم ▐َعَلى إثبات رؤية اهلل  ، فالذين َيرو 

القيامة، يستدلُّون هبا، والذين يمنعون ذل  ًل يستدلُّون هبا، وُيستفاد هىَذا من رسالة َشي ُخ 

اَلِم ألهل الب رين، فمن استدل هبا وكان غري مثبٍ  لرؤية املنافقني؛ فقد وقع ف  اإِلس 

ْعَقَبُهْم نَِفاقًا ِِف قُلُوبِِهْم إََِل يَوِْم ﴿: َتَعاَلى ض؛ إذ اللقاء ثابٌ  للمنافقني كام قال التناق
َ
فَأ

 .[11]التوبة:  ﴾يَلَْقْونَهُ 

ومن هنا مل ا استدل ابن القي م بآيات اللقاء عل إثبات الرؤية، أورد َعَلى نفسه هذه  

ار ل  اآلية، والتزم رؤية املنافقني والُكف 
ِ
ِن اهلل رب العاملني ف الَعَرصات، وسيأيت احلديث بِِ ذ 

 .قريًبا حول الرؤية ف الَعَرصات 

 من أدلة رؤية اهلل  الدليل الثاين:  نف وهو قوله الدليل الذي ذكره املص 

ةٌ ﴿تعال:   :▐، فقوله [28، 22]القيامة:  ﴾32 إََِل َرِبَِها نَاِظَرةٌ  22وُُجوهٌ يَوَْمئٍِذ نَاِِضَ
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ةٌ ﴿ ه  ﴾23 إََِل َرِبَِها نَاِظَرةٌ ﴿من النضارة أي حسنة، هبي ة، ُمرِشقة،  ﴾22 نَاِِضَ أي: ترا
ي بـ ي هبا فهو بمعن  املعاينة، "إَِلى"بالعيون، وذل  أن الن ظر ف اآلية ُعد  ، والنظر إن ُعد 

ي بنفسه أو بـ ي بنفسه كان بمعن  اًل ،"يف"ب الف ما إذا ُعد  نتظار، كام ف قوله ف نه إن ُعد 

ي بـ[38]احلديد:  ﴾اْنُظُرونَا َنْقَتبِْس ِمْن نُورُِكمْ ﴿: َتَعاَلى  ر كام "يف"، وإن ُعد  ، كان بمعن  التفكُّ

رِْض ﴿: َتَعاَلى ف قوله 
َ
َماَواِت َواْْل َولَْم َينُْظُروا ِِف َملَُكوِت السَّ

َ
، أي: [334]األعراف:  ﴾أ

روا.  يتفك 

 15 لََكَّ إِنَُّهْم َعْن َرِبِِهْم يَوَْمئٍِذ لََمْحُجوُبونَ ﴿: ▐قوله  :الدليل الثالث﴾ 
ن املؤمنني من  ، فاهلل تعال[34]املطففني:  ار عن رؤيته؛ عقوبًة هلم، فلو مل ُيمك  حجب الُكف 

ار، وهذا الدليل استدل  به َْجٌع من أهل العلم، منهم الدارمي  ُرؤيته؛ لكانوا ُمجوبني كالكف 

ار: محجوبون إالَّ وأنَّ المؤمنين ال يُحَجبون "، حيث قال: َعاَلى تَ     ولم يقل للكفَّ

ار يف هذه  ار، فأي توبيخ للكفَّ عنه، فإن كان المؤمنون عندكم محجوبين عن اهلل كالُكفَّ

 ."اْلية، إذ كانوا هم والمؤمنون جميًعا عن اهلل يومئٍذ محجوبين؟

 قوُله تعال: الدليل الرابع :﴿ ِ ْحَسُنوا اْْلُْسَّن َوزَِياَدةٌ لَِّلَّ
َ
، وقد فرس  [26]يونس:  ﴾يَن أ

عن النبي  ╚، فعن صهيب َتَعاَلى الزيادة: بالنظر لوجه اهلل  ♀النبي 

إذا دخل أهل الَجنَِّة الَجنََّة يقول اهلل َتَعاَلى: تريدون شيًئا أزيُدكم؟ »قال:  ♀

نا من النَّار؟ قال: فيكشف الحجاب فيقولون ألم ُتبيِّض وجوَهنا، ألم ُتدِخلنا ال جنة وُتنجِّ

ْحَسُنوا ﴿ُثم  تال هذه اآلية:  «فما ُأعطوا شيًئا أحبَّ إليهم من النظر إلى ربهم
َ
ِيَن أ لَِّلَّ

 .[26]يونس:  ﴾اْْلُْسَّن َوزَِياَدةٌ 

ي  زيادة؛ ألن احلُسن  هي اجلَن ة، وهي ما وعد اهلل   ًء بفضلِه جزا  َتَعاَلى وإنام ُسم 

 ألعامل املكل فني، والزيادة فضٌل عل فضل، هكذا قال بعُض أهل العلم.

 ْيَنا َمزِيدٌ ﴿: َتَعاَلى : قوله الدليل الخامس ، [84]ق:  ﴾35 لَُهْم َما يََشاُءوَن فِيَها َوََلَ
لف من فرس  املزيد برؤية اهلل  قال الطبري: قال " :   ، قال ابن القي مَتَعاَلى فمن الس 
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، وقاله من التابعين: زيُد بن أبي طالب وأنس بن مالٍك: هو النظر إلى وجه اهلل  عليُّ 

 ."بن وهٍب وغيره

ة عل ُرؤية اهلل  ة الدال   من القرآن.  هذه األدل 

  :ترة، ومنها م فكثرية متوا ة عل إثبات رؤية املؤمنني رهب  وأما األحاديث الدال 

ْحَسُنوا اْْلُْسَّن ﴿: َتَعاَلى الزيادة، ف قوله احلديث الذي سبق ِذكُره ف تفسري 
َ
ِيَن أ لَِّلَّ

 .[26يونس: ] ﴾َوزَِياَدةٌ 

  قال: كن ا ُجلوًسا عند رسول اهلل    ومنها: حديُث جرير بن عبد اهلل

أما إنُكم سترون ربَّكم كما ترون هَذا »إذ  نظر إَِلى القمر ليلة البدر، فقال:  ♀

ون يف ُرؤيته، فإن استطعتم أالَّ ُتغلَبوا على صالة قبل طلوع الشمس وقبل  القمر، ال َتضامُّ

ون بمعن : ًل ُيزاحم «غروبها؛ فافعلوا ون بفتح التاء وتشديد امليم، وأصُله تتضامُّ ، وَتضامُّ

 بعُضكم بعًضا.

ا،  َتَعاَلى فاحلديث ف تشبيه رؤية اهلل  بُرؤية القمر، فرؤية القمر ليلة البدر واض ًة جد 

د تشبيه وي د تشبيه املرئي باملرئي، أي: ليس املرا ة، وليس املرا ستوي فيها الناس دون مشق 

 اهلل بالقمر.

: قوُله: كام ترون هذا القمر، شب ه الرؤيَة بالرؤية ًل َتَعاَلى     * قال ابن رجب

 وإنام شب ه الرؤية برؤية البدر ملعنيني: ،▐املرئي باملرئي 

 مر ليلة البدر ًل ُيَش  فيها وًل ُيمرَتى. أحُدمها: أن رؤيَة الق 

 .ة  والثاين: يستوي فيه ْجيع الناس من غري مشق 

ن ة َعَلى إثبات رؤية املؤمنني رهبم  آن َوالسُّ ة من الُقر 
 ،▐إًذا هذه بعض األدل 

ترة عن النبي  آن، وبالنُّصوص املتوا ن ة، وبالُقر  ، ♀والرؤية ثابتٌة ب ْجاع أهل السُّ

 وقد 
ِ
ِن اهلل  تفصيل الكالم.  الف ف الرؤية أهل البِدع، وسيأيت بِِ ذ 
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 الف ف إثبات الرؤية أهُل البدع، ف الف اجلهمية واملعتزلة واألشاعرة وغرُيهم،  

فأنكر اجلهمية واملعتزلُة الرؤية، ثم طِفقوا يب ثون عن ُشَبٍه تؤيد ُمعتقَدهم الفاسد، وسأذكر 

 أبني  ُبطال ا.هنا بعض تِلُكم الُشَبه و

:

: أن موس  مل ا قال هلل  نُْظْر إََِلَْك ﴿ :َتَعاَلى قالوا
َ
رِِِن أ

َ
 ﴾لَْن تََراىِن ﴿ :قَاَل ََل  ﴾قَاَل َرِبِ أ

ًل ُيَرى ف اآل رة، وهذه اآلية تدلُّ عل إمكان  َتَعاَلى ، فدل  هذا: عل أن  اهلل [318]األعراف: 

ِيها، وقد ذكر الوجوه ابن القي مالرؤية من وج ، )حادي األرواح(ف     وه، ًل عل نف 

، وأعل ق عليه  َتَعاَلى     وف ِضمنِها جواٌب عن هذه الُشب هة، فأذكر ما ذَكر ُُمترًصا

.  تعليًقا موجًزا

ِيها، َقاَل:     * قال ابن القي م ُمبي نًا وجوَه إثبات اآلية عل إمكان الرؤية ًل عل نف 

أحدها: أنه ال ُيَظن بكليم الرحمن ورسولِه الكريم عليه أن يسأل ربه ما ال يجوز عليه، بل "

 ."ما هو من أبطل الباطل وأعظم الُمحال

ف هذا الوجه: هذه اآلية ُتفيد إمكان الرؤية بدليل: أن موس      يقول ابن القي م

أن  ♠موس   شيًئا من الباطل واملُ ال، فلام سأله مل يكن ليسأل اهلل  ♠

أمًرا ُُماًلً ▐ يراه؛ دل  هذا عل إمكان الرؤية، إذ موس  أجلُّ من أن يسأل ربه 

 متعذًرا.

مل ينكر عليه سؤاله، ولو كان ُماًلً ألنكره عليه، ▐ : أن اهلل الوجه الثاين *

مل  عليه سؤاله الرؤية، واهلل ▐ يعني لو أن  الرؤية كان  ُُماًلً، ألنكر اهلل 

 دل  عل إمكان الرؤية.ينكر، ف

]األعراف:  ﴾لَْن تََراىِن ﴿: * الوجه الثالث أنه أجابه بقوله:    يقول ابن القي م

، ومل يُقل: ًل تراين، وًل إين لس  بمرئي، وًل ُتوز رؤيتي، والفرق بني اجلوابني ظاهٌر [318

له، وهذا يدلُّ عل أنه  ته ف هذه ُيَرى، ولكن موس  ًل حتتمل قواه رؤي▐ ملن تأم 

 .َتَعاَلى الدار؛ لضعِف قوة البرش فيها عن رؤيته 
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اه، فقال:  ♠نف  رؤية موس   َتَعاَلى أن  اهلل  :   ُيريد هبذا  ﴾لَْن تََراىِن ﴿إي 

َنه ُيَرى  ًل ُيَرى، لقال مثاًل: إين ▐ ، فلو كان يريد كونه ▐ومل ينِف كو 

ة موس  ًل حتتمل رؤية اهلل لس  مرئي ا، فدل  هذا عل أن اهلل ُيرى، ولكن قُ   ؛▐و 

نهم اهلل  ه. لضعِف البرش ف هذه الدار، وف اآل رة ُيمك   بتقويتهم عل أن َيرو 

َولَِكِن انُْظْر إََِل اْلََبِل فَإِِن اْسَتَقرَّ ﴿وقوُله:     : قال ابن القي م* الوجه الرابع
فأعلمه أن اجلبل مع قوته وصالبته  :بن القي م. يقول ا[318]األعراف:  ﴾َمًَكنَُه فََسوَْف تََراىِن 

ىَذا  ًل يثُب  لتجلي ه له ف هىِذه الدار، فكيف بالبرش الضعيف الذي ُ لَق من ضع ف، َوه

 واضح.

ا مكانه، وليس ▐ : أن اهلل * الوجه اخلامس قادٌر َعَلى أن جيعل اجلبل مستقر 

رؤية، ولو كان  ُماًًل ف ذاهتا، مل يعلقها هذا بممتنع ف مقدوره بل هو ممكن، وقد عل ق به ال

باملمكن ف ذاته، ولو كان  الرؤية ُماًًل؛ لكان ذل  نظري أن يقول: إن استقر  اجلبُل فسوف 

ء.  آكل وأرشب وأنام، فاألمران عندكم سوا

ق الرؤية َعَلى ممكن، وتعليق الرؤية َعَلى ممكن، يدل  إن اهلل  :يقول ابن القي م
عل 

ق الرؤية َعَلى استقرار اجلبل، واستقرار اجلبل ممكن، فاهلل   أ ا ممكنة فاهلل َعَلى 
عل 

  ويتجل إليه ، ا وحينها فتعليق الرؤية  ،▐قادٌر َعَلى أن جيعل اجلبل مستقر 

 َعَلى ممكن، يدل َعَلى أن الرؤية ممكنة.

ا ََتََّلَّ َربُُّه لِلْجَ ﴿: ▐: قوله * الوجه السادس ]األعراف:  ﴾َبِل َجَعلَُه َدَكًّ فَلَمَّ

، ف نه إذا جاز أن يتجل  للجبل َتَعاَلى ، وهذا من أب ني األدلة عل جواز رؤيته َتَباَرَك وَ [318

الذي هو ْجاد ًل ثواب له وًل عقاب عليه، فكيف يمتنع أن يتجل ألنبيائه وُرسله وأوليائه 

متهم ويرهيم نفسه؟ فأعلم  اجلبل إذا مل يثب  لرؤيته ف موس  أن ▐ ف دار كرا

 هذه الدار فالبرش أضعف.
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 إذا كان اهلل  :   يعني يقول ابن القيم  ُتل للجبل الذي هو ْجاد وًل

لعباده الذين أطاعوه ▐ ثواب له وًل عقاب عليه، فكيف يمتنع أن يتجل 

مته.  وعبدوه ف دار كرا

، ف نام يدلُّ عل النفي ف [318ف: ]األعرا  ﴾لَْن تََراىِن ﴿وأما قوُله تعال:  :   َقاَل 

 :َتَعاَلى املستقبل، وًل يدل عل دوام النفي ولو قي دت بالتأبيد، فكيف إذا ُأطلق ، قال 

بًَدا﴿
َ
 ﴾َمالُِك َِلَْقِض َعَليَْنا َربَُّك  َونَاَدْوا يَا﴿: َتَعاَلى مع قوله  [54]البقرة:  ﴾َولَْن َيَتَمنَّْوُه أ

ًل يفيد النفي  ﴾لَْن تََراىِن ﴿ :▐أن قوله      ابن القيم، هنا يبني[11]الز رف: 

ار: املؤبد، إذ لن ًل تفيد النفي املؤبد، ولو اقرتن  بالتأبيد، فاهلل   قال ف حق الُكف 

بًَدا﴿
َ
أي: لن يتمنوا املوت أبًدا، وهذا ًل يفيد تأبيد النفي، ملاذا؟ أل م  ﴾َولَْن َيَتَمنَّوْهُ أ

، فهذا يفيد أن النفي بلن ﴾َمالُِك َِلَْقِض َعلَيَْنا َربَُّك  َونَاَدْوا يَا﴿: َتَعاَلى فقال متنوه ف الن ار، 

ًل يفيد أن موس  لن يرى  ﴾َلْن تََراىِن ﴿ملوس : ▐ ًل يفيد التأبيد، وحينها قوله 

 ف اآل رة، فليس هذا النفي نفًيا مؤبًدا. اهلل 
ى
 َحت  

ًل يفيد  ﴾لَْن تََراىِن ﴿ :▐، وبيان أن قوله هذه وجوه ف األجوبة عن ُشب َهتهم

 نفي الرؤية، بل اآلية ُتفيد إمكان الرؤية من وجوه، وقد ذكرُت بعض ما ذكر ابن القي م

 .َتَعاَلى    

:

: إن اهلل  بَْصاَر وَُهَو ﴿قال: ▐ قالوا
َ
بَْصاُر وَُهَو يُْدرُِك اْْل

َ
ََل تُْدرُِكُه اْْل

وإذا كان كذل  ف نه  ،▐، فاألبصار ًل تدركه [318]األنعام:  ﴾103 اْْلَبِْيُ اللَِّطيُف 

ًل ُيرى، وهذه اآلية َأي ًضا تدلُّ عل إثبات الرؤية ًل عل نفيها، كام بني  شيخ اإلسالم وابن 

 القي م وغريمها، ف  ا ُذكَرت ف سياق املدح، واهلل ََتَعاَل ُيمَدح باإلثبات، والنفي املتضمن

 لإلثبات.

بَْصارُ ﴿: َتَعاَلى وقوله  
َ
نفٌي متضمٌن لإلثبات، كام هي القاعدة فيام نفاه  ﴾ََل تُْدرُِكُه اْْل

لكامل عظمته ُيَرى وًل حُياط به، وهذا وجه املدح: أنه  عن نفسه، فاهلل  َتَعاَلى اهلل 



 

   003 
 

 شرح العقيدة الطحاوية 

ا ﴿ :َتَعاَلى ام قال ُيرى، ولكن لكامل عظمته ًل حياط به، فاإلدراك قدٌر زائٌد عل الرؤية، ك فَلَمَّ
ْصَحاُب ُموََس إِنَّا لَُمْدَرُكوَن 

َ
فلم ينِف  ،[13، 16]الشعراء:  ﴾قَاَل لََكَّ  61تََراَءى اْلَْمَعاِن قَاَل أ

موس  الرؤية، ومل يريدوا بقوهلم: إنا ملدركون إنا ملرئيون، إذ الرؤية واقعة، فقد تراءى 

 لرؤية.اجلمعان، فاإلدراك أمٌر زائٌد عن ا

 * قال ابن القي م: وهذا هو الذي فِهمت ُه الص ابة واألئمة من اآلية.

بَْصارُ ﴿* قال ابن عباس:  
َ
ًل حتيط به األبصار، وقال قتادة: هو أعظم  ﴾ََل تُْدرُِكُه اْْل

 من أن تدركه األبصار، هذا ما يتعلق بمناقشة بعض ُشَبه مانع الرؤية.

 رؤية، ولكن قالوا: هي رؤية بال جهة، وذل  أل م أما األشاعرة ف  م أثبتوا ال

ى هبم إنكارهم العُلو  إَِلى هذا القول الغريب، وهو إثبات رؤيٍة بال جهة،  ، فأد  ينفون الُعُلو 

رين منهم.  فليس هو أمام الرائي وًل  لفه وًل فوقه، إَِلى آ ره، وهذا قول املتأ  

ومنه أن ُينَظر باألبصار، ": -وهرة التعطيلوهي ج-( جوهرة التَّوِحْيديقول صاحب ) 

ري األشاعرة، وأما "لكن بال كيٍف وال انحسار ، بال ان سار، أي: بال جهة، فهذا قول متأ  

، ومثبتني للرؤية، وإثبات رؤية بال جهة، قوٌل فاسٌد  متقدمي األشاعرة فكانوا مثبتني للُعُلو 

 من وجوه.

 اهلل ُيَرى ف جهة الُعُلو : أن السلف مت فقون عل أن األول▐. 

 :ترة، وهي دالٌة عل أن املؤمنني يرون رهبم، وهو ف  الثاين أن نصوص الرؤيِة متوا

إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة »: ♀كام ف قوله ▐ الُعُلو  

كذا فهذا فيه تشبيه الرؤية بالرؤية، ورؤية القمر رؤية تتعل ق بمرئي ف جهة العلو، فه «البدر

ترة عل كون الرؤية ف جهة.▐رؤيته   ، وكذا سائر النصوص، فالنصوص إًذا متوا

 :إذ املرء ًلبد أن يكون ف جهة،  الوجه الثالث ، ي الُعُلو  أن إثبات الرؤية يناقض نف 

ن ة، وإما أن ينُفوا األمرين؛ فيل ق باجلهمية  وحينها إما أن ُيثبتوا األمرين؛ فيل ق بأهل السُّ

 زلة. واملعت
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وهنا مسائل تتعلق برؤية اهلل تعال أذكرها، ثم أعل ق عل كالم املصنف املتعلق لرؤية 

 .▐اهلل 

ن ِة َواجلاََمَعِة عل أن اهلل تعال ًل ُيَرى ف الدنيا يقظًة، المسألة األولى ☚☚ ِل السُّ : اتفق َأه 

ة على أنه ال َيراه أحٌد يف ال"قال ابن أيب العز:  دنيا بعينه، ولم يتنازعوا يف ذلك، واتفقت األمَّ

ن من رؤيته "خاصة ♀إال يف نبينا  ف ▐ ، وقد دل  عل عدم التمكُّ

، وعدم التمكن من الرؤية «وأنكم لن تروا ربكم َحتَّى تموتوا»: ♀الدنيا قوله 

لها ف احلياة الدنيا.  ًل، ًلمتناع الرؤية، ولكن لعجز األبصار عن حتمُّ

:  اَلى َتعَ     َقاَل الدارمي  وإنما احتجب اهلل عن أعين الناظرين "ف نقضه عل بِرش 

يف الدنيا؛ رحمًة لهم؛ ألنه لو تجلى يف الدنيا لهذه األعين المخلوقة الفانية؛ لصارت كجبل 

ا، وما احتملت النظر إلى اهلل َتَعاَلى؛ ألنها أبصاٌر ُخلَقت للفناء، ال تحتمل نور  موسى دكًّ

بت األبصار للبقاء فاحتملت النظر إَِلى نور البقاء البقاء، فإذا كان يوم  ."القيامة ُركِّ

ُه ف الدنيا حينام ُأرسي به؟ ♀: هل رأى النبي المسألة الثانية ☚☚  رب 

ن ة عل إثبات الرؤية، وهو  سبق كالم ابن أيب العز ف نقل اخلالف، وأكثر علامء السُّ

َما ﴿ن أيب العالية، عن ابن عباس قال: املنقول عن ابن عباس، فقد أ رج مسلٌم بسنده ع
ى
َ
ْخَرى﴿ ،[33]النجم:  ﴾11 َكَذَب الُْفَؤاُد َما َرأ

ُ
رآه "، قال: [38]النجم:  ﴾13 َولََقْد َرآهُ نَْزلًَة أ

 ."بفؤاده مرتين

وابن مسعود  ▲وذهب ُْجٌع من أهل العلم إل عدم إثبات الرؤية، منهم عائشة  

ُ عَ وأبو هريرة  فأين قوله:  ▲قال: قل  لعائشة     ، فعن مرسوقن ُهاَم َريِضَ اَّلل 

ْدىَن  8ُثمَّ َدنَا َفَتَدَلَّ ﴿
َ
ْو أ
َ
ذاك جبريل "، قال : [5، 3]النجم:  ﴾9 َفًَكَن قَاَب قَوَْسنْيِ أ

ة يف صورته التي هي صورَتُه فسدَّ األفق  ."كان يأتيه يف صورة الرجل، وإنما أتي هذه المرَّ

َفًَكَن قَاَب ﴿: َتَعاَلى  قال: سأل  زر بن حبيش عن قوله وعن أيب إس اق الشيباين
ْدىَن 
َ
ْو أ
َ
وَِْح  9قَوَْسنْيِ أ

َ
وَِْح إََِل َعبِْدهِ َما أ

َ
حدثنا ابن مسعود "، قال: [31، 5]النجم:  ﴾10 فَأ

 ."أنه رأى جبريل له ستمائة جناح
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ْخَرىَولََقْد َرآهُ نَْزلًَة ﴿وعن عطاء عن أيب هريرة ف قوله تعال:  
ُ
، [38]النجم:  ﴾13 أ

 ."رأى جبريل"قال: 

مل  ♀فهذه أقوال عن عائشة وابن مسعود وأيب هريرة مفاُدها: أن النبي 

 ف املعراج. ▐ يرى ربه 

  لنا ف الرؤية عل نفي رؤيته ربه ومن أهل العلم من وف ق بني القولني، ف مل أقوا

 ه.بعيني رأسه، ومحل قول ابن عباس عل أنه رآه بقلب

وأما الرؤيُة؛ فالذي ثبت يف الصحيح عن ابن ": َتَعاَلى     قال شيخ اإلسالم

عباس أنه قال: رأى محمٌد ربه بفؤاده مرتين، وعائشة أنكرت الرؤية، فمن الناس من جمع 

، وهذا ما ا تاره "بينهما فقال: عائشُة أنكرت رؤية العين، وابن عباس أثبت رؤيَة الفؤاد

، فمن أثب  الرؤية؛ أثب  رؤيًة قلبيًة، َتَعاَلى     الدارمي ، فبني  أن الص ابة مل خيتلفوا

 ومن نف  الرؤية نف ؛ رؤيًة برصية.

وهنا مسألة مهمة تتعل ق بمعن  الرؤيِة القلبية، فقد بني  ْجٌع من أهل العلم: أن   ❁❁

بني  هذا ْجٌع من الرؤية القلبية عبارٌة عن  لق رؤيٍة ف القلب كالرؤية التي تكون ف العني، 

وقوُل ابن عباس: إنه "، حيث قال: َتَعاَلى     أهل العلم، منهم أبو العباس القرطبي

رآه بفؤاده مرتين، الفؤاد: القلب، وال يريد بالرؤية هنا الِعلم، فإنه  ♥

كان عالًما باهلل على الدوام، وإنما أراد أن الرؤية التي ُتخَلق يف العين  ♥

 ."لقلبيف ا ♀ُخلقت للنبي 

* وغرُيه من أهل العلم من قال بكالٍم هذا معناه َأي ًضا، وقد كتب الشيخ ُممد بن 

(، وهي بتقديم معايل لر ه♀   ية ال بي ليفة التميمي رسالة نافعة بعنوان: )

الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ، ُتد فيها نقوًلً ُتَبني  هذا املعن ، وهو: أن النبي 

رؤية كالرؤية التي تكون للعني، هذا معن  قول ابن عباس  ُ لِق ف قلبه ♀

 وغريه من السلف إنه رآه بقلبه.
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ثبت  الرؤية الربز ية للص ايب  :المسألة الثالثة من المسائل التي تتعلق بالرؤية ☚☚

م م  ،   عبد اهلل بن حرا فعن جابر بن عبد اهلل قال: مل ا ُقتل عبد اهلل بن عمرو بن حرا

ألبيك؟  يا جابر أال ُأخبرك ما قال اهلل »: ♀قال رسول اهلل  يوم ُأحد قال:

قال: بلى، قال: ما كلَّم اهلل أحًدا إال من وراء حجاب، وكلَّم أباك كفاحا، َفَقاَل: يا عبدي 

تمنَّى عليَّ أعطك قال: يا رب تحييني فُأقتل فيك ثانية، قال: إنه سبق مني أنهم إليها ال 

ِيَن ﴿ هذه اآلية: فأنزل اهلل  «غ من ورائييرجعون، قال: يا رب فأبل َوََل َُتَْسََبَّ اَّلَّ
ْمَواتًا
َ
ِ أ هذا حديث حسن " :اآلية، قال الرتمذي [365]آل عمران:  ﴾قُتِلُوا ِِف َسبِيِل اَّللَّ

 . "وإسناده صحيح ورواه الحاكم يف صحيحه"، وقال ابن القي م: "غريب

والشاهد فيه  ،(ا  واح حا يثبات الرؤية ف )فهذا احلديث استدل به ابن القيم عل إ

 .«ما كلم اهلل أحًدا إاِلَّ من وراء حجاب وكلَّم أباك كفاًحا»قوله: 

 ميقاتقال ف ) "كل من واجهته فقد كافحته كفاًحا"قال أبو عبيد القاسم بن سالم: 

لربزخ، وهذا (: كِفاًحا بكرس الكاف أي مواجًها عياًنا، وهذه الرؤية وَقع  ف اامل اتيح

ح بكون هذا الذي كان بني اهلل وعبد اهلل بن حرام قد وقع ف     ظاهر، ورص 

قال  ♀حيث قال: وف الص يح أن رسول اهلل     الربزخ، ابن كثري

 «...ما كلم اهلل أحًدا إال من وراء حجاب، وإنه كلَّم أباك كِفاًحا»جلابر بن عبد اهلل: 

 حد ولكن هذا ف عامل الربزخ، فالشاهد من كالم ابن كثرياحلديث، وكان أبوه قد ُقتل يوم أُ 

 أن هذا الذي كان بني اهلل وبني عبد اهلل بن حرام ف عامل الربزخ.  :َتَعاَلى    

وأنكم لن تروا ربَّكم َحتَّى »: ♀ومما يؤيد إن كان الرؤية الربز ية قوله 

ن الرؤية، وهذا يفيد «تموتوا  إن كان الرؤية بعد املوت. فجعل املوَت غايًة لعدم متكُّ

ن ة َعَلى أن المسألة الرابعة من المسائل المتعلقة برؤية اهلل ☚☚ : اتفق أهل السُّ

ار واملنافقني، ولشيخ  املؤمنني يرون رهبم ف عرصات يوم القيامة، وا تلفوا ف رؤية الُكف 

اَلم س  ِ م ف عرصات رسالٌة كتبها ألهل الب رين ف رؤية الُكف   َتَعاَلى     اإل  ار رهب 

ت تتعلق هبذه املسألة ومسألة الرؤية عموما، منها:  القيامة، فيها ُمهام 



 

   007 
 

 شرح العقيدة الطحاوية 

  ،أوًل: أن اخلالف فيها  الف  فيف، فهي من املسائل التي يسوغ فيها اخلالف

م، يقول شيخ اإلسالم:  ار رهب  وفُدكم حدثونا بأشياء من الُفرقة "أي مسألة رؤية الكف 

كم حتى ذكروا أن األمر آل إَِلى قريب المقاتلة، وذكروا أن سبب ذلك واالختالف بين

ار ربهم، وما كنا نظن أن األمر يبلغ بهذه المسألة إلى هذا الحد،  االختالف يف رؤية الُكفَّ

 ."فاألمر يف ذلك خفي

 ثانيا: أن املهم ف مسألة رؤية اهلل أن ُيعتقد هو أن املؤمنني يرون رهبم ف :

وإنما المهم الذي يجب على كل مسلم اعتقاده "آل رة، يقول شيخ اإلسالم: العرصة وا

أن المؤمنين يرون ربهم يف الدار اْلخرة يف عرصة القيامة وبعد ما يدخلون الجنة، على ما 

 ."♀تواترت به األحاديث عن النبي 

  ،ار رهبم انترش فيها الكالم بعد الثالثامئة هجرية ومل حتدث ثالثا: مسألة رؤية الكف 

ار فأول ما انتشر الكالم فيها "ُفرقة ونزاع، يقول شيخ اإلسالم:  فأما مسألة رؤية الكفَّ

وتنازع الناس فيها، فيما بلغنا بعد ثالثمائة سنة من الهجرة، وأمسك عن الكالم يف هذا قوٌم 

 ."من العلماء، وتكلم فيها آخرون، فاختلفوا فيها

 ُمبي نًا هلا:  َتَعاَلى     ثة أقوال، قال ابن َتي ِمي ةرابًعا: للعلامء ف املسألة ثال

ار:  واألقوال الثالثة ف رؤية الكف 

  ار ًل يرون رهبم ب ال، ًل املظهر للُكفر وًل املرسُّ له، وهذا قوُل أحدها: أن الكف 

مني، وعليه ْجهور أص اب اإلمام  أكثر العلامء املتأ رين، وعليه يدل عموم كالم املتقد 

 أمحد وغريهم.

  ات من الثاين: أ م يراه من أظهر التوحيد من مؤمني هذه األمة ومنافقيها، وُغرب 

أهل الكتاب، وذل  ف عرصة القيامة، ثم حيتجب عن املنافقني فال يرونه بعد ذل ، وهذا 

ن ة، وقد ذكر القايض أبو يعل ن وه، ف حديث  قول أيب بكر بن  زيمة من أئمة أهل السُّ

 هلم ف املوقف، احلديث املشهور.▐ يانه إت
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  الثالث: أن الكفار يرونه رؤية تعريف وتعذيب، كاللص إذا رأى السلطان ثم

حيتجب عنهم؛ ليعُظم عذاهُبم ويشتد عقاهُبم، وهذا قول أيب احلسن بن سامل وأص ابه، 

عبد اهلل  وقول غريهم، وهم ف األصول منتسبون إل اإلمام أمحد بن حنبل، وإل سهل بن

 التسرتي.

 اَلم س  ِ م  َتَعاَلى     إًذا شيخ اإل  ار رهب  ن ة ف مسألة رؤية الكف  ُيبني  أن أهل السُّ

ار ▐  ف عرصات يوم القيامة عل ثالثة أقوال: من العلامء من يرى أن الكف 

ه املؤمنني فقط، ومن العلامء من واملنافقني ًل يرون اهلل  يرى  ف العرصات، وإنام يرا

ار ًل يرونه، ومن العلامء من يرى أن الرؤية شاملٌة  أن املنافقني يرونه ف العرصات، والكف 

ار واملنافقني وللمؤمنني.   للكف 

  م ف ار رهب   امًسا: من فرس  اللقاء بالرؤية فتفسرُيه يفيد إثبات رؤية الكف 

ب اًلستدًلل بآيات اللقاء العرصات، ومن هنا عل من ًل يثب  الرؤية ف العرصات ُتنُّ 

 عل الرؤية، وإًل كان ف استدًلله تناقض. 

ار واملنافقني هلل رب العاملني-* قال شيخ اإلسالم: َوهىَذا  مقتىض  -أي: رؤية الكف 

ن ة منهم أبو عبد اهلل بن بطة  قول من فرس  اللقاء ف كتاب اهلل بالرؤية، إذ طائفٌة من أهل السُّ

ِيَن َكَفُروا بِآيَاِت َرِبِِهْم َولَِقائِهِ ﴿قول اهلل:  اإلمام قالوا ف  ، وف قوله:[314]الكهف:  ﴾اَّلَّ

ِ َْلٍت ﴿ َجَل اَّللَّ
َ
ِ فَإِنَّ أ  وإنَّها﴿ ، وف قول اهلل:[4]العنكبوت:  ﴾َمْن ََكَن يَرُْجو لَِقاَء اَّللَّ

  45لََكبَِْيةٌ إَِلَّ لََعَ اْْلَاِشعِنَي 
َ
ِيَن َيُظنُّوَن أ  ، اهلل وف قوله:[16، 14]البقرة:  ﴾نَُّهْم ُمََلقُواَّلَّ

﴿ ِ بُوا بِلَِقاءِ اَّللَّ ِيَن َكذَّ ، إن اللقاء يدل عل الرؤية واملعاينة، وعل [14]يونس:  ﴾قَْد َخِْسَ اَّلَّ

نَْساُن إِنََّك ََكِدٌح إََِل َرِبَِك  يَا﴿ :▐هذا املعن  فقد استدل املثبتون بقوله  َها اْْلِ يُّ
َ
أ

، ومن أهل السن ة من قال: اللقاء إذا ُقرن بالت ية، فهو [6]اًلنشقاق:  ﴾6 ًحا َفُمََلقِيهِ َكدْ 

من الرؤية، وقال ابن بطة: سمع  أبا عمر الزاهد اللغوي يقول: سمع  أبا العباس أمحد 

 ﴾يَلَْقْونَُه َسََلمٌ َُتِيَُّتُهْم يَوَْم  43 َوََكَن بِالُْمْؤِمننَِي رَِحيًما﴿بن حيي  ثعلًبا يقول: ف قوله: 

 أْجع أهل اللغة أن اللقاء هانه ًل يكون إًل معاينة ونظرًة باألبصار. [11، 18]األحزاب: 
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  آن عل رؤية املؤمنني رهبم وأما الفريق األول فقال بعضهم: ليس الدليل من الُقر 

وُُجوهٌ يَوَْمئٍِذ ﴿ر، مثل قوله: وإنام الدليل آيات ُأَ   ،﴾يَُّتُهْم يَوَْم يَلَْقْونَُه َسََلمٌ َُتِ ﴿قوله: 
ةٌ  ْحَسُنوا اْْلُْسَّن َوزَِياَدةٌ ﴿، وقوله: [28، 22]القيامة:  ﴾23 إََِل َرِبَِها نَاِظَرةٌ  22نَاِِضَ

َ
ِيَن أ  ﴾لَِّلَّ

بَْراَر لَِِف نَعِيٍم ﴿، وقوله: [26]يونس: 
َ
َرائِِك َينُْظُرونَ  22إِنَّ اْْل

َ
، 22]املطففني:  ﴾23 لََعَ اْْل

ْيَنا َمزِيدٌ ﴿، وقوله: [28  ، إل غري ذل .[84]ق:  ﴾35 لَُهْم َما يََشاُءوَن فِيَها َوََلَ

   فالحظ قول شيخ اإلسالم: وأما الفريق األول، الفريق األول هم الذين ًل يثبتون

آن عل رؤية املؤمنني رهبم  ار واملنافقني، فقال بعضهم: ليس الدليل من الُقر  رؤية الكف 

 .﴾َُتِيَُّتُهْم يَوَْم يَلَْقْونَُه َسََلمٌ ﴿ قوُله:

  ،م ف العرصة، ف نه يستدل بنصوص اللقاء ار واملنافقني رهب  إًذا من أثب  نظر الُكف 

ار رهبم ف العرصة، فال يستدل بنصوص اللقاء؛ ألنه  وأما من مل ُيثب  رؤية املنافقني والُكف 

ار واملنافقني، ف ينها ُيلَزم إذا استدل بنصوص اللقاء، فهناك نصوص ثب  في ها اللقاء للُكف 

هبذا، إًِل  أن يكون مستدًًل بام يفيد اللقاء والت ية، فيقول: أنا استدل باآلية التي فيها إثبات 

اللقاء والت ية، فاآلية التي فيها إثبات اللقاء والت ية أستدل هبا َعَلى الرؤية، وأما اللقاء من 

َلمُ  َتَعاَلى َواَّلُل -َعَلى الرؤية، ف ينها يكون يل قوله وجهه  غري حتية فال أستدل هبا  .-َأع 

اَلم س  ِ ف تل   َتَعاَلى     هذه بعض املهامت التي اشتمل عليها كالم شيخ اإل 

(، ظاهره يفيد إثبات رؤية ْجيع  يان تلبيس اجلهميةكالٌم ف ) َتَعاَلى     الرسالة، وله

 ♀بعد أن ساق حديث لقيط بن عامر عن النبي  أهل املوقف هلل َتَعاَل، ف نه

لهو أقدر َعَلى أن يجمعكم من الماء َعَلى أن يجمع نبات »: ♀وفيه قوله 

قال: قل  يا  «األرض فتخرجون من األصواء ومن مصارعكم، فتنظرون إليه وينظر إليكم

 رسول اهلل كيف وهو ش ص واحد ون ن ملء األرض ننظر إليه وينظر إلينا؟ قال:

نبئك بمثل ذلك يف آالء اهلل، والشمس والقمر آية منه صغيرة ترونهما يف ساعة واحدة، أُ »

 .«ويريانكم وال تضامون يف رؤيتهما
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فهذا الحديث ونحوه يدلُّ َعَلى أن "معلًقا بعد ذكره احلديث بتاممه:     * َقاَل 

سالم يأ ذ من ، فشيخ اإل"جميع القيام من قبورهم، يرون ربهم يف أول األمر ُكلُّهم يراه

 .▐هذا احلديث أن ظاهره يفيد: أن الناس كلهم يرون رهبم 

ينادي المنادي، فيراه المسلمون بمن معهم من المنافقين، ثم "ُثم  بعد ذل  يقول: 

بعد ذلك يتميز المؤمنون، وهم الذين يرونه رؤية تنعُّم، وُيحَجب عنه الكافرون بعد ذلك، 

 ."ست من النعيم والثوابإذ الرؤية يف عرصات القيامة لي

ه إًل املؤمنون واملنافقون، وذهب طائفة   وذهب ابن  زيمة وطائفة إَِلى أنه ًل يرا

ار ًل يرونه ب ال، وقد تكل منا عل هذه املسألة ف غري هذا املوضع.  أ رى إَِلى أن الكف 

واهلُل -(، يفيد أنه يرى  يان تلبيس اجلهميةف )    فهذا الكالم من شيخ اإلسالم

َلمُ  ح به ابن القي م مستدًل  ب ديث  -َأع  إثبات رؤية املنافقني والكافرين، وهذا الذي رص 

فقد دلت األحاديث الصحيحة الصريحة َعَلى أن المنافقين يرونه "التجيل حيث قال: 

ار َأْيًضا، كما يف الصحيحين من حديث التجلي يوم  َتَعاَلى يف عرصات القيامة، بل والكفَّ

 ."قيامةال

َلمُ -وهذا هو  أرجح األقوال، والعلم عند اهلل: أن ْجيع أهل املوقف يرونه  -واهلُل َأع 

ار، وهو ظاهر األحاديث، ومنها قوله  ُسب َ اَنُه، ُثم  حيتجب عن املنافقني والُكف 

يجمع اهلل الناس يوم القيامة يف صعيد واحد، ثم يطلع عليهم رب »: ♀

بع الناس ما كانوا يعبدون؟ فُيمثَّل لصاحب الصليب صليبه العالمين، فيقول: أال يت

 .«...ولصاحب النَّار

، ومن تلكم النصوص فالنصوص تدل عل أن أهل املوقف كلهم يرون اهلل 

يجمع اهلل الناس يوم القيامة يف صعيد واحد ثم يطلع عليهم رب »: ♀قوله 

ُيمثَّل لصاحب الصليب صليبه، العالمين، فيقول: أال يتبع الناس ما كانوا يعبدون؟ ف

إل آ ره.  «...ولصاحب النار ناره، ولصاحب التصوير تصويره، فيتبعون ما كانوا يعبدون

 وهذا فيه أنه اطلع عل أهل املوقف كلهم ابتداًء. 
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 :ُهْم َعْن َرِبِِهْم يَوَْمئٍِذ لََمْحُجوُبونَ ﴿ ف ن قيل: فبامذا جياب عن قوله تعال  لََكَّ إِنَّ
 ؟ [34]املطففني:  ﴾15

فيقال: هذا احلجب بعد امل اسبة، قال شيخ اإلسالم: وأما املثبتون عموًما  ✍✍

، وتفصيال، أي: -أي: املثبتون للرؤية عموما للكفار واملنافقني واملسلمني-وتفصيال 

ار؛ فقد ذكرُت ُعذرهم وهم يقولون: قوله: ْن لََكَّ إِنَُّهْم عَ ﴿ للمنافقني واملسلمني دون الكف 
هذا احلجب بعد امل اسبة، ف نه قد ُيقال:  [34]املطففني:  ﴾15 َرِبِِهْم يَوَْمئٍِذ لََمْحُجوُبونَ 

م احلجب نوع رؤية، وهذا حجٌب عاٌم متصل، وهبذا  حجبُ  فالن عني وإن كان قد تقد 

 .َتَعاَلى     .. إل آ ر ما َقاَل .احلجُب حيصل الفرق بينهم وبني املؤمنني

، إتيان اهلل الخامسةالمسألة  ☚☚ بصورٍة بعد صورة، كام  َتَعاَلى : جاء ف حديث التجيل 

َحتَّى إذا لم يبَق إاِلَّ من كان يعبُد اهلل َتَعاَلى من بر  وفاجرٍ أتاهم »: ♀ف قوله 

َلى ، «يف أدنى صورة من الَّتِي َرَأوه فيها ▐رب العالمين 
ُثمَّ يرفعون »أن قال:  إِ

ل اهلل من  «ل يف صورته الَّتِي رأوه فيها أول مرةرؤوسهم وقد تحوَّ  فهذا احلديث فيه حتوُّ

َلى صورٍة 
ل ف الصورة ألهل إِ ن ةصورة، وهذا الت وُّ  :فيه قوًلن السُّ

 ٌل ف عني الرائنياألول صورة، إَِلى ًل أن اهلل سب انه يت ول من صورة  ،: أنه حتوُّ

قال به من املعارصين الشيخ ُممد بن صالح و ،وبذا قال أبو عاصم النبيل والدارمي

 .)اإليامن من صحيح مسلم(ف رشح كتاب  َتَعاَلى َرمِحَُه اهلُل العثيمني 

َلى ي ل فقال أبو عاصٍم النبيل: ذل  تغرٌي يقع ف عيون الرائني، كن و ما خُي 
اإلنسان إِ

م اليشَء  ارمي: ولكنه ُيِري نفسه ف احلقيقة، وقال الدَعَلى اليشء ب الف ما هو به، فيتوه 

فهم اهلل صفاهتا ف الدنيا؛ ليمت ن  أعينهم لقدرته وُلطف ربوبيته، ف صورٍة غري ما عر 

َلى بذل  إيام م، 
ل اهلل من صورٍة إِ صورة، ولكن ُيمث ل ذل  أو إَِلى أن قال: من غري أن يت و 

 يمثل  ذل  ف أعينهم.



 

      022 

 

 ساكتيوســـف الشرح الشيخ:  

 :عن  أنه يتغري أو أنه يتغري نظُر الناس؟ بمعن هل امل :   وقال الشيخ ابن عثيمني

د الثاين، وإن كان هذا  الف  :الظاهرُ  ؟أنه بصورٍة غري صورتهَعَلى خيي ل إليهم  أن  املرا

 ًل يتغري، فُي َمل عل هذا. َتَعاَلى ظاهر اللفظ، لكن ألن اهلل 

ن ِة َواجلاََمَعِة ف هذه املس ِل السُّ ألة، وأن التغري ف الصورة تغرٌي ف هذا القول األول ألَه 

ئني، ًل أن  اهلل   صورة.إَِلى يتغري من صورة ▐ أعني الرا

 ل من صورٍة ُسب َ اَنُه : أنه القول الثاين صورة، وليس ذل  ف عني الرائني، إَِلى يت و 

اَلِم، وقد ذكر  ،ميكالم أيب عاصٍم النبيل وكالم الدار    وهذا ما ا تاره َشي ُخ اإِلس 

وناقش كالم الدارمي من وجوه، أحسب أن من وقف عليها، َصُعب عليه اإلجابة عنها، 

اَلمِ   .َتَعاَلى     وسل م ملا قرره َشي ُخ اإِلس 

  ئني، خيالف ظاهر ل ف أعني الرا ومن تل  الوجوه: أن القول بكون الت وُّ

ح به الشيخ ابن عثيمني : ♀ف قوله  كام، َتَعاَلى     األحاديث، وهذا ما رص 

ل يف صورته الَّتِي رأوه فيها أول مرة» هو الذي ▐ ، فهذا فيه أن اهلل «وقد تحوَّ

ل كان ف أعني الرائني، فظاهُر احلديث ل، ًل أن الت و  ل كان من اهلل  :حتو  أن الت و 

األخذ بظاهر الحديث، ما لم يدلُّ دليٌل صريٌح صحيٌح َعَلى "، وقاعدُتنا ▐

 اهلل َعَلى ، فاحلديث يدل "ى خالف ظاهرهحَمِل الحديث عل
ُل ف صورته أن   ،يت و 

فهو ُملَزٌم بأن يأيت بدليٍل ص يح ورصيح، هذا الوجه  ؛فمن رصف احلديث عن ظاهره

ل َو    .َاأل 

   ث ايِن:الوجه اَلِم: أن ف حديث ابن مسعود وأيب هريرة من طريق  ال  يقول َشي ُخ اإِلس 

، ثم قال: «أشباه ما كانوا يعبدون»وف لفظ:  ،«ل لكل قوٍم ما كانوا يعبدونأنه ُيمثَّ »العالء، 

فيأتيهم، فيقول: ما لكم ال تنطلقون كما  يبقى محمٌد وأمته سيتمثَُّل لهم الرب »

اَلِم:  "فقد أخبر"، «انطلق الناس، فيقولون: إن لنا إلًها ما رأيناه بعُد  أن اهلل "يقول َشي ُخ اإِلس 

ل يكون من اهلل "هو الَِّذي تمثَّل، ولم يقل ُمثِّل لهَتَعاَلى  ، وهذا أيًضا ظاهٌر ف أن الت و 

▐. 
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   ن ِة َواجلاََمَعِة وف ِل السُّ ل من صورة إل صورة عل إًذا َأه  ق ما وقف  عليه ف الت و 

 قولني:

 .ل ف أعني الرائني  األول: أنه حتو 

  والثاين: أنه حتوٌل يت وٌل يت ول اهلل   صورة.إَِلى من صورٍة 

 الف ظاهر احلديث فهو إَِلى وهذا هو الذي يوافق ظاهَر األحاديث، ومن ذهب  

 ُمطاَلٌب بالدليل.

مون برؤية اهلل  :: مذهب سلف األمة وأئمتهاالمسألة السادسة ☚☚ أن  املؤمنني يتنع 

. 

ون بتنعُّم وأكثر مثبتي ال": )االستقامة( تعال ف كتابه    قال ابن تيمية  رؤية يقرِّ

المؤمنين برؤية ربِّهم، وهو مذهب سلف األمة وأئمتها ومشايخ الطريق، كما جاء يف 

 ."♀الحديث الذي رواه النسائي وغيره عن النبي 

اَلِم احلديث بلفظِه  وأسألك لذة النظر إَِلى » :والشاهد منه ،ثم ساق َشي ُخ اإِلس 

م بالنظر  «وجهك  .▐وجهه  إَِلى فهذا يفيد: التنعُّ

اَلِم: وف ص يح مسلم وغريه عن صهيٍب عن النبي *    ♀قال َشي ُخ اإِلس 

إذا دخل أهل الَجنَِّة الَجنََّة نادى مناٍد: يا أهل الَجنَّة! إن لكم عند اهلل موعدا يريد أن »قال: 

ة، وُيجْرنا ُينجزُكُموه، فيقولون: ما هو؟ ألم يبيِّض وجوهنا، ويثقِّل موازيننا، ويدخلنا الَجنَّ 

من النَّار؟ قال: فيكشف الحجاب، فينظرون إليه، فما ُأعطوا شيًئا أحبَّ إليهم من النظر 

 .«إليه

اَلِم: وكل ام كان اليشء أحب  *  ُمت َفٌق كان  اللذة لني له أعظم، وهذا  ؛يقول َشي ُخ اإِلس 

لو علم "رصي أنه قال: بني السلف واألئمة ومشايخ الطريق، كام روي عن احلسن البَعَلي ِه 

العابدون أنهم ال يرون ربهم يف اْلخرة؛ لذابت نفوسهم يف الدنيا شوًقا إليه، وكالمهم يف 

 ، انته  كالمه."ذلك كثير
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م املؤمن برؤية اهلل  ، والنصوص السابقة انفسه▐ وقد أنكر األشاعرة َتنعُّ

ع كالمه، وأعظم عذاب وسام ▐وجهه  إَِلى : النظر اجلَن ةتردُّ عليهم، فأعظم نعيم 

 احلرمان من ذل . :ساملعذبني

َلى : ذهب َْجٌع من أهل العلم المسألة السابعة ☚☚
ن الناظرين  إِ اهلل ف اجلن ة  إَِلى كو 

ه مرًة ف كل يوم  قسمني: فمنهم من ينظر إليه ف كل يوٍم مرتني ُبكرًة وعشية، ومنهم من يرا

 ُْجعة.

 

  

 ف رشحه للب اري، ومن ذل  قوله:  َتَعاَلى     ومم ن قرر هذا: ابن رجب

مرتين بكرًة وعشيَّة، وعموم أهل الجنة  أعلى أهل الَجنَّة منزلة: من ينظر يف وجهه "

 ."يرْونه يف كل جمعٍة يف يوم المزيد

قال: سمع  ابن عمر يقول: قال: رسول اهلل  ،قال: ويدلُّ عل هذا ما روى ثويرٌ * 

ة منزلة: لمن ينظر إَِلى ِجنانه وأزواجه ونعيمه وَخَدمه إن أدنى أهُل الجنَّ »: ♀

ثم قرأ  «وُسُرره مسيرة ألف سنة، وأكرُمهم َعَلى اهلل: من ينُظر إَِلى وجهه غدوًة وعشية

ٌة ﴿ :♀رسول اهلل  ، [28، 22]القيامة:  ﴾23إََِل َرِبَِها نَاِظَرةٌ  22وُُجوهٌ يَوَْمئٍِذ نَاِِضَ

جه اإلم جه أيًضا موقوًفا قال ابن رجب:  ر  ابن َعَلى ام أمحد والرتمذي وهذا لفظه، و ر 

 عمر وثوير فيه ضعف.

وف إسناده  ،أيضا اقال: وقد ُروي هذا املعن  من حديث أيب برزة األسلمي مرفوعً 

 ضعف، قال: وقاله غري واحٍد من السلف منهم عبد اهلل بن بريدة وغريه.

ا ذكر النبي  -واهللُ َأْعَلمُ -ولهذا المعنى "ف موضٍع آ ر:     وقال لمَّ

الرؤية يف حديث جرير بن عبد اهلل البجلي، أمر عقب ذلك بالمحافظة على  ♀

اَلة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، فإن هذين الوقتين وقت رؤية خواصِّ أهل الَجنَّة  الصَّ
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ر ربهم، فمن حاف  على هاتين الصالتين َعَلى مواقيتها وأدائهما وخشوعهما وحضو

 ."القلب فيهما؛ ُرجي له أن يكون ممن ينظر إَِلى اهلل يف الَجنَّة يف وقتهما

 مل ا ذكر أن املؤمنني يرون  ♀أن النبي  :   إًذا يقرر ابن رجب

فإن استطعتم أالَّ ُتغلبوا على صالة »رهبم كام يرون القمر ليلة البدر، أعقب ذل  بقوله: 

ْمس وقبل غروبها فافعلو هاتني َعَلى  ♀يقول: حث  النبي  «اقبل طلوع الشَّ

 الصالتني ب صوصهام؛ ألن الرؤية تكون ف وق  هاتني الصالتني ف اجلنة.

  ف اجلنة عل قسمني: ▐ رهبم إَِلى إًذا َْج ٌع من أهل العلم يرى أن الرائني 

  اهلل إَِلى فمنهم من ينظر ف كل يوم مرتني بكرًة وعشيا. 

  َلى ومنهم من ينظر
 ف يوم املزيد.▐ وجهه  إِ

اَلِم: المسألة الثامنة ☚☚ والذي عليه ": ف ُحكم منكري الرؤية، قال َشي ُخ اإِلس 

: أن من جحد رؤية اهلل يف الدار اْلخرة؛ فهو كافر، فإن كان ممن لم يبلغه جمهور السلف

ف من لم تبُلغه شرائع اإلسالم، فإن أصرَّ  ف ذلك كما ُيعرَّ على الجحود العلم يف ذلك؛ ُعرِّ

 ."بعد بلوغ العلم له؛ فهو كافر

اَلِم: أن من ج د الرؤية  ف باألدلة الدالة عليها، ف ن  ؛إًذا يقرر َشي ُخ اإِلس  ف نه ُيَعر 

  .هذا قول ْجهور السلف ،ف نه َيكُفر ؛أرص  بعد بلوغ العلم

 تعال املتعلق بالرؤية.    وبعد هذا ُأعل ق عل كالم الط اوي

  انته  كالمه "والرؤية حقٌّ ألهل الجنة": َتَعاَلى     ط اويالَقاَل.  

ترة واإلْجاع، وقد سبق بيان ذل .  وهذا بدًللة القرآن واألحاديث املتوا

 بغير إحاطة":    قال".  

ََل تُْدرُِكُه ﴿ :َتَعاَلى ، وسبق بيان هذا، ودليُله: قوله ُسب َ اَنهُ يرونه وًل حييطون به  :أي
بَْصارُ 

َ
 .[318]األنعام:  ﴾اْْل

 وال كيفيِّة": َتَعاَلى     قال".  
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ولكن  ،▐يريد أ م يرون اهلل دون أن يدركوا كيفيته، يريد أ م يرون رهبم 

كيفي ٌة ًل نعلمها، وَأي ًضا  َتَعاَلى ًل كيفية له، فلله  َتَعاَلى ًل يدركون كيفي ته، وليس يريد أن اهلل 

ن نظرهم  اهلل له كيفية، وًل نعلمها إَِلى إذ نظُرهم  ؛ًل كيفية له  اهللإَِلى ًل يريد َكو 

 أيًضا.

  :نف يريد أن يقرر بقوله ، أن املؤمنني يرون اهلل وًل يدركون "وال كيفية"إًذا املص 

كيفيته، ًل أن اهلل ًل كيفية له، وًل أن رؤيتهم ًل كيفية هلا، فاهلل له كيفية، ورؤيتهم لرهبم ف 

  .ولكنهم يرونه وًل يدركون كيفيته ،يةاجلنة هلا كيف

  من الكيفية؟ 
ٍ
 ف ن قيل: أًل يلزم من النظر إل اهلل إدراك يشء

ن ِة ُمتلفون ف ذل ، كام بني  شيخ اإلسالم  فاجلواب: ✍✍ ِل السُّ  َتَعاَلى َرمِحَُه اهلُل أن َأه 

نَّة وغيرهم َعَلى أنَّ العب"حيث قال:  اد لم يعرفوا ُكنْهه يف الدنيا الذين اتفقوا من أهل السُّ

تنازعوا يف إمكان ذلك، ويف حصول ذلك عند رؤيته يف األخرى، وهذا يبين أن معرفة 

 آ ر الكالم.إَِلى  "...حقيقته وُكنْهه بالحسِّ أْولى منها بالعقل

وقد ذكرنا يف غير هذا الموضع أن السلف واألئمة نفوا علمنا "وقال ف موضع آ ر: 

ُه اللُ ه، كقول مالك اْلن بكيفيت ِحما االستواء معلوم والكيف مجهول، لم ينفوا أن يكون  :را

يف نفس األمر له حقيقة يعلُمها هو، وتكلَّمنا َعَلى إمكان العلم بها عند رؤيته يف اْلخرة، أو 

 ."غير ذلك

 فكالم شيخ اإلسالم هذا يفيد أمور:

  األول: أن من صفات اهلل .الكيفي ة 

 عدم  :يريدون به َتَعاَلى ن كالم العلامء ف عدم العلم بكيفية صفات اهلل الثاين: أ

 العلم هبا ف الدنيا.

وقد ذكرنا يف غير هذا الموضع أن السلف واألئمة نفوا علمنا "قال شيخ اإلسالم:  *

 ، فالسلف يريدون بنفي العلم بالكيفية نفي العلم بالكيفية ف الدنيا."اْلن بكيفيته

  :إن أهل السن ة ا تلفوا ف إمكان معرفة ُكن ه صفاته عند رؤيته ف اآل رة.الثالث 
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 بَْصارُ ﴿ :َتَعاَلى نقل ابن كثري عند تفسري قوله  :وتتمياًم للفائدة أقول
َ
 ﴾ََل تُْدرُِكُه اْْل

عدم التالُزم بني الرؤية ومعرفة الكيفية، حيث قال:  :، عن بعض أهل العلم[318]األنعام: 

رون: ال منافاة بين إثبات الرؤية ونفي اإلدراك، فإن اإلدراك أخصُّ من الرؤية، وقال آخ"

، ُثمَّ اختلف هؤالء يف اإلدراك المنفي، ما هو؟ فقيل:  وال يلزم من نفي األخصِّ انتفاء األعم 

معرفة الحقيقة، فإن هذا ال يعلمه إال هو، وإن رآه المؤمنون، كما أن من رأى القمر فإنه ال 

 ، انته  كالمه."قيقته وُكنَْهه وماهيته، فالعظيم أْولى بذلك، وله المثل األعلىيدرك ح

وهؤًلء الذين نقل عنهم ابن كثري عدم التالزم، ُسنيُّون فيام يظهر، ومما يبني ذل : 

كو م يثبتون الرؤية والكيفية، ولكنهم ينفون العلم هبا، وهو إثبات الرؤية، واعتقاد كيفية 

ن ِة َواجلاََمَعِة، عل أن متثيلهم بعدم التالزم بني الرؤية مما يعتقد ،▐له  ِل السُّ ه َأه 

دَس وإدراك الكيفية مُ  ن املرا ئي للقمر ًل حييط بكيفيته، وغري ُمسل ٍم إن  :ل ٌم ف حال َكو  أن الرا

د نه :كان املرا ن الرائي ًل يدرك شيًئا من كيفيته البته، وذل  أن رائي القمر علِم َكو  دائرًيا  َكو 

 ف اكتامله، وهذا نوع إدراٍك للكيفية.

  :َُصن ف ، أقول: ًل يريده "وال كيفية"وف  تام الكالم عن قوله أن اهلل ليس له امل 

وًل يعلمون بكيفيته حني  ،كيفية، وًل أن رؤيتهم لرهبم ليس هلا كيفية، بل يريد كو م يرونه

ٌع بني السلف، فم نهم من قال: ب مكان العلم بالكيفية عند يرونه، وف هذه املسألة نزا

َلمُ  َتَعاَلى َواَّلُل الرؤية، ومنهم من قال: بعدم اإلمكان،   بالصواب. َأع 

  ةٌ ﴿كما نطق به كتاب ربنا: " :َرمِحَُه اهللُ قوُل املصنف إََِل  22وُُجوهٌ يَوَْمئٍِذ نَاِِضَ
 ."[23، 22]القيامة:  ﴾23 َرِبَِها نَاِظَرةٌ 

ن  آن قد دل  عل رؤية اهلل يريد َكو  ، كام ف اآلية التي ساقها، وسبق اجلَن ةف  َتَعاَلى الُقر 

  .احلديث حوهلا

  وتفسيره على ما أراده اهلل َتَعاَلى وعلمه": َرمِحَُه اهللُ قال".  

، وحينئٍذ "ما نطق به كتاب ربنا"عائٌد عل  "وتفسيره"الضمري ف تفسرِيه ف قوله: 

وَعلِمه، وما أراده اهلل  َتَعاَلى ما أراده اهلل  َعَلى ني أنه يعتقد تفسري آيات الصفات فاملصنف يب  
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إثبات كون املؤمنني يرون  :من آيات الصفات، هو ما يدل عليه الظاهر منها، وهو َتَعاَلى 

ف تقرير القاعدة السلفية ف التعامل مع  َتَعاَلى     فهذا ُيشبه قول الشافعي، رهبم

آمنت باهلل وبما جاء عن اهلل، َعَلى مراد اهلل، وآمنت برسول اهلل، وبما "صفات: نصوص ال

 ."جاء عن رسول اهلل، َعَلى مراد رسول اهلل

  :وكل ما جاء يف ذلك من الحديث الصحيح عن رسول اهلل "قوُله♀ 

  ."فهو كما َقاَل، ومعناه على ما أراد

فاملصنف يبني  أن ما جاء عن الرسول هذا يقال فيه ما قيل ف اجلملة التي قبلها، 

، والذي أراده الرسوُل، هو ما ♀ما أراد الرسول َعَلى نؤمن به  ♀

ن املؤمنني يرون رهبم   ف اجلنة.▐ يفيده ظاهر نصوص الرؤية، وهو إثبات َكو 

  :ِميَن بَِأهْ "قوُله نَا، َواَل ُمَتَوهِّ
لِيَن بِآَرائِ َك ُمَتَأوِّ

نَااَل َنْدُخُل فِي َذلِ
  ."َوائِ

، املشار إليه ما جاء عن اهلل ورسوله ف نصوص الرؤية، فال "ال ندخل يف ذلك"قوُله: 

لني؛ أي فني له بآرائنا :ند ل ف تفسري ذل  الصادر عن اهلل ورسوله حال كوننا متأو  ، ُمر 

مين بأهوائنا" هم ف النصوص ما متليه علينا أ :؛ أي"وال متوهِّ ئناوًل حال كوننا نتو    .هوا

ر من حتريف نصوص الرؤية، الذي وقع فيه امل الفون، فنف      وهو ف هذا حيذ 

َعَلى الرؤية ونف  دًللتها َعَلى ، وبعضهم أثب  دًللتها الرؤية أصاًل َعَلى بعضهم دًللتها 

ن الرؤية ف جهة، ومن املناسب هنا َشي ُخ  ثالثة معاين، بي نها َعَلى بيان كون التأويل يطلق  :َكو 

اَلِم ف مواضع من ُكُتبه، وبينها غرُيه، وهنا أنقل كالم العثيمني وأعل ق  ،َتَعاَلى     اإِلس 

.  عليه تعليًقا موجًزا

 طلق عليها لفظ التأويل، قال: : ف بيان املعاين التي يُ    قال

 :ُل َو  نَبِِئَْنا ﴿حكايًة عن صاحبي يوسف ف السجن:  َتَعاَلى التفسري، كام ف قوله  َاأل 
وِيلِهِ 
ْ
ًلبن عباس  ♀وكام ف قول النبي  ،بتفسريه :: أي[86]يوسف:  ﴾بَِتأ

إًذا هذا املعن  األول ؛ وعل مه التفسري :أي «اللهم فقِّهه يف الدين وعلِّمه التأويل» :¶
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وِيلِهِ ﴿ :▐للتأويل، وهو إطالق التأويل، وإرادة التفسري، كام ف قوله 
ْ
 ﴾نَِبِئَْنا بَِتأ

  .«اللهم فقهه يف الدين وعلِّمه التأويل » ♀:، وكام ف قول النبي [86يوسف: ]

  فتأويُله نفس حقيقة املُ رَب  ؛حقيقته، ف ن كان  ربا  إَِلى املعن  الثاين: مآل الكالم

د به ما يؤول إليه  ؛عنه، وإن كان طلبا، فتأويُله امتثال املطلوب إًذا التأويل ُيطَلق وُيرا

 ا فتأويله امتثاله.ا، فتأويله وقوعه، وإذا كان الكالم طلبً نها إذا كان الكالم  ربً الكالم، وحي

  :وِيلَهُ ﴿مثال اخلرب: قوُله تعال
ْ
ما ينتظر  :: أي[48]األعراف:  ﴾َهْل َينُْظُروَن إَِلَّ تَأ

ء، ومنه قوله  ن ع َتَعاَلى هؤًلء املكذبون إًل وقوع حقيقة ما ُأ ربوا به من البعث واجلزا

ا﴿ يوسف: ْد َجَعلََها َرَِبِ َحقًّ
وِيُل ُرْؤَياَي ِمْن َقبُْل قَ

ْ
، فيوُسف مل ا [311]يوسف:  ﴾َهَذا تَأ

ق ما رآه، حتقق  رؤيُته ووقع  وِيُل ُرْؤَياَي ِمْن َقبُْل ﴿قال:  ؛حتق 
ْ
فتأويل الرؤيا  ﴾َهَذا تَأ

 وقوعها.

  ،د به ما يؤول إليه الكالم ف ن كان الكالم  ربا، فتأويله إًذا التأويل ُيطلق ويرا

وقوعه، فتأويل الساعة وقوعها، وتأويل الرؤيا وقوعها، وإن كان الكالم طلبا فتأويله 

 امتثاله.

كان النبي  :▲قول عائشة  :ومثال الطلب :يقول الشيخ ابن عثيمني

ُهمَّ اْغِفْر »ُيكثر أن يقول ف ركوعه وسجوده:  ♀ سبحان اللهم ربنا وبحمدك اللَّ

ِ َوالَْفتُْح ﴿يتأول القرآن؛ أي يمتثل ما أمره اهلل به ف قوله:  «لِي يَْت  1إَِذا َجاَء نََْصُ اَّللَّ
َ
َوَرأ

فَْواًجا 
َ
ِ أ ابًا  2انلَّاَس يَْدُخلُوَن ِِف دِيِن اَّللَّ  ﴾3فََسِبِْح ِِبَْمِد َرِبَِك َواْسَتْغفِْرهُ إِنَُّه ََكَن تَوَّ

 .[8 - 3]النرص: 

وأن يسبح عند حدوث  ،بأن يستغفر▐ أمره ربه  ♀* َفالن بِي   

سبحانك اللهم »يقول ف ركوعه وف سجوده:  ♀النرص والفتح، فكان النبي 

ُهمَّ اْغِفْر لِي  :يمتثل ما أمره اهلل به، فتأويل الطلب :تأول القرآن؛ أي «ربنا وبحمدك، اللَّ

 وقوعه. :وتأويل اخلرب ،امتثاله

 املعنيان املعروفان ف الكتاب والسن ة وكالم السلف. وهذان املعنيان للتأويل مها



 

      031 

 

 ساكتيوســـف الشرح الشيخ:  

  ُف اللفظ عن املعن  الراجح املعن  املرجوح لدليٍل إَِلى املعن  الثالث للتأويل: رص 

رين الذين تكل موا ف الفقه وأصوله، وهو الذي  يقتضيه، وهذا اصطالح كثري من املتأ  

ين ف تأ ويل نصوص الصفات، وهل هو ُمموٌد أو مذموم؟ عناه أكثر من تكل م من املتأ ر 

 وهل هو حٌق أو باطل؟

 :فهو حق ُممود ُيعمل به، ويكون من  ؛أنه إذا دل  عليه دليٌل ص يٌح  والتحقيق

ٌء إَِلى املعن  األول للتأويل وهو التفسري؛ ألن تفسري الكالم تأويله  ما أراده املتكلم به، سوا

د املتكلم.َعَلى ظاهره، أم َعَلى كان    الف ظاهره، ما دمنا نعلم أنه ُمرا

املعن  املرجوح  إَِلى إًذا التأويل باملعن  الثالث هو رصف اللفظ عن املعن  الراجح 

د من اللفظ ليس هو ظاهر اللفظ،َعَلى بدليٍل يقتضيه، ف ن كان هناك دليٌل يدل   ؛أن املرا

أن الظاهر من  َعَلى ناك دلياًل يدل ف ينها يكون هذا التأويل ص يً ا، وأما إن مل يكن ه

ًدا ًبا، وحينها يكون تأوياًل  ؛اللفظ ليس مرا ف ينها رصف اللفظ عن ظاهره ليس صوا

 باطاًل.

ِ فَََل ﴿ :َتَعاَلى سيمث ل قال: مثال ذل : قوله     واآلن الشيخ ْمُر اَّللَّ
َ
َِت أ
َ
أ

ف ع َتَعاَلى ، ف ن اهلل [3]الن ل:  ﴾تَْسَتْعِجلُوهُ  باده ب تيان أمٍره املستقبل، وليس خيربهم بأمر خيو 

 .[3]الن ل:  ﴾فَََل تَْسَتْعِجلُوهُ ﴿أت  وانقىض، بدليل قوله: 

ِ ﴿ :َتَعاَلى إًذا قوله   ْمُر اَّللَّ
َ
َِت أ
َ
د، بدليل  ﴾أ ظاهره أنه قد وقع، وهذا الظاهر غري ُمرا

أن أمر اهلل َعَلى دل   ﴾َتْعِجلُوهُ فَََل تَسْ ﴿ ، فقوله:﴾فَََل تَْسَتْعِجلُوهُ ﴿: َتَعاَلى قوله 

إًذا  ؛مل يقع بعد، وإنام عرب  باملايض عام سيقع ف املستقبل؛ لبيان حتتُّم وقوعه▐ 

 هنا رصٌف للفظ عن ظاهره بدليل ص يح.

يَْطاِن ﴿: َتَعاَلى قال الشيخ ومنه قوله *  ِ ِمَن الشَّ َت الُْقْرآَن فَاْسَتعِْذ بِاَّللَّ
ْ
فَإَِذا قََرأ

؛ [53]الن ل:  ﴾لرَِّجيمِ ا د إذا أردت أن تقرأ ءة، واملرا ، ف ن ظاهر اللفظ، إذا فرغ  من القرا

، ًل إذا فرغ من القراءة ♀ألن النبي  : َتَعاَلى إًذا قوله ؛ كان يستعيذ إذا أراد أن يقرأ

يَْطاِن الرَِّجيمِ ﴿ ِ ِمَن الشَّ َت الُْقْرآَن فَاْسَتعِْذ بِاَّللَّ
ْ
، يفيد بظاهره أن [53ن ل: ]ال ﴾فَإَِذا قََرأ
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ءة،  اًلستعاذة تكون بعد القراءة، وهذا ما فهمه بعض أهل العلم، فكان يستعيذ بعد القرا

د، بدليل سن ة النبي  كان  ♀ف ن النبي  ؛♀ولكن هذا الظاهر غري مرا

ءة، إًذا رصفنا اللفظ عن ظاهره بدليٍل ص يح، فهذا تأويل  ءة ًل بعد القرا يستعيذ قبل القرا

 يح.ص 

دليٌل ص يح، كان باطاًل مذموما،  -عل التأويل :أي-قال الشيخ: وإن مل يدل عليه * 

، [4]طه:  ﴾5الرَّْْحَُن لََعَ الَْعرِْش اْسَتَوى ﴿ :وجدير بأن ُيسم   حتريًفا ًل تأوياًل، مثال ذل 
ا هو املراد، وهذ ،العرش عُلُواً  اًصا يليق باهلل  َعَلى عال  َتَعاَلى ف ن ظاهره أن اهلل 

فتأويله إل معناه استول ومل ، تأويل باطل مذموم وحتريف للكلم عن مواضعه؛ ألنه 

ارتفع  أن اهلل  :ظاهره ﴾5الرَّْْحَُن لََعَ الَْعرِْش اْسَتَوى ﴿ـليس عليه دليٌل ص يح، ف
فهذا رصف اللفظ عن ظاهره بدليل  ؛فمن قال: استوى بمعن  استول ،وعال عل العرش

 ص يح، وحينها هذا تأويل مذموم.غري 

  َُصن فقال ِه ":    امل  َم لِلَّ ي ِدينِِه إاِلَّ َمْن َسلَّ
ُه َما َسِلَم فِ ِه، وردَّ  َفإِنَّ

َولَِرُسولِ

 . "علم ما اشتبه عليه إَِلى حاله

يبني  املصنف ف هذا، أن السالمة ف الدين إنام تكون بالتسليم ملا دل  عليه 

نزل »بقوله:  ♀ا اشتبه منها إل عاملها، وهذا ما وىص به النبي النصوص، ورد  م

فما عرفتم منه فاعملوا وما » ثالث مرات، «القرآن َعَلى سبعة أحرف، المراء يف القرآن ُكفرٌ 

وه إَِلى عالمه  .«جهلتم منه فردُّ

  :ْساَلِم إاِلَّ َعَلى َظْهرِ التَّْسِليِم وَ "قوُله   ."ااْلْستِْساَلمِ َواَل يْثُبُت َقَدُم اإْلِ

 هذا الكالم تأكيٌد للذي قبله.

  :َفَمْن َراَم ِعْلَم َما ُحظَِر َعنُْه ِعْلُمُه، َوَلْم َيْقنَْع بِالتَّْسِليِم َفْهُمُه، َحَجَبُه َمَراُمُه َعْن "قوُله

يَماِن، فيتذْبذُب بين ا لُكفر واإليمان، َخالِِص التَّْوِحيِد، َوَصافِي اْلَمْعرَِفِة، َوَصِحيِح اإْلِ

ا، ال مؤمنًا مصدًقا، وال  والتْصديق والتكذيب، واإلقرار واإلنكار، موْسوًسا تائها شاكًّ

با  . "جاحًدا مكذِّ
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لنصوص  "ولم يقنع بالتسليم"من رِغب ف علم ما ُحظر عنه ِعلمه،  :أي "من رام"

ما مل ُيرَشع الب ث  مطلبه ف تعلُّم :أي "حجبه مرامه"فهمه، فصار يعارضها بالرأي، وغريه 

فيه عن صاف التوحيد وص يح اإليامن، وهذا حال كل من مل يسلم للنصوص، ف نه ًل 

فه عن األ ذ بالنصوص، ، يوف ق للتوحيد الصاف ويكون من رًفا عن التوحيد بقدر ان را

 َقاَل.إل آ ر ما  "...بين الُكفر واإليمان، والتصديق والتكذيب"يضطرب  :أي "فيتذبذب"

فال يكون هذا الذي مل يسل م للنصوص وينقاد هلا بام عليه أهل اإليامن التام، وًل بام 

ار، بل فيه ُشَعٌب من الُكفر، وشعب من اإليامن، معه إيامن ب سب ما معه من  عليه الكف 

انقياد وتسليم، ومعه من ُشَعب الكفر ب سب ما معه من ُبعد عام جاء به الرشع احلكيم، 

ح بذل ، ومن أوئل  الرازي حيث قال:وهذا حال الك  ثري من املتكلمني، ومنهم من رص 

فام رأيتها تشفي عليال، وًل  ؛الكالمية، واملناهج الفلسفيةقال: لقد تأمل  الطرق 

إََِلْهِ يَْصَعُد الََْكُِم ﴿تروي غليال، ورأي  أقرب الطرق طريقة القرآن، أقرأ ف اإلثبات: 
ِيُِب  لَيَْس ﴿قرأ ف النفي: وأ، [4]طه:  ﴾5الرَّْْحَُن لََعَ الَْعرِْش اْسَتَوى ﴿، [31]فاطر:  ﴾الطَّ

ب مثل ُتربتي [331]طه:  ﴾َوََل َُيِيُطوَن بِهِ ِعلًْما﴿ [33]الشورى:  ﴾ءٌ َكِمثْلِهِ ََشْ  ، ومن جر 

 عرف مثل معرفتي.

 اَلِم لَِمِن اْعَتَبَرَها ":    قال املصنف ْؤَيِة أِلَْهِل َداِر السَّ يَماُن بِالرُّ
َواَل َيِصحُّ اإْلِ

َلَها ِبَفْهمٍ    ."ِمنُْهْم بَِوْهٍم، َأْو َتَأوَّ

ولة مل يصح إيام م بالرؤية، واملشب هة هم املقصودون يبني    املصنف أن املشب هَة واملؤ 

مهون كونه "اعتبرها بَوْهم"بقوله:  صفٍة معينة، واملؤولة هم َعَلى ُيرى  ُسب َ اَنهُ ، فيتو 

هلا بفهم، فأدى هبم فهُمهم ب ملها  مه تأويٍل خيالف الظاهر، فكالَعَلى املقصودون بقوله تأو 

 ."ال ندخل يف ذلك متأولين بآرائنا وال متوهمين بأهوائنا"هنا يشبه قوله: 

  ايـــــــــــــــــــة إقـــــــــــــــــــدام العقـــــــــــــــــــول ِعقـــــــــــــــــــال 

 

 وأكثـــــــــــــــر ســـــــــــــــعي العـــــــــــــــاملني ضـــــــــــــــالل 

 وأرواحنــــــــا ف وحشــــــــٍة مــــــــن جســــــــومنا 

 

 وحاصـــــــــــــــــــــل دنيانـــــــــــــــــــــا أذًى ووبـــــــــــــــــــــال 

ـــــــا طـــــــول عمرنـــــــا    ومل نســـــــتفد مـــــــن ب ثن

 

 ســـــــــــوى أن ْجعنـــــــــــا فيـــــــــــه قيـــــــــــل وقـــــــــــال 
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  ُبوبِيَِّة لَتْرَك التَّْأِويِل، ": َقاَل ثم ْؤَيِة َوَتْأِويُل ُكلِّ َمْعنًى ُيَضاُف إَِلى الرُّ إِْذ َكاَن َتْأِويُل الرُّ

  ."َوُلُزوَم التَّْسِليِم، َوَعَلْيِه ِديُن اْلُمْسِلِمينَ 

هنا يبني املصنف القاعدة ف التعامل مع النصوص، وهي برتك تأويلها عل  الف 

وتأويل كل  ،تفسريها :أي ،ظاهرها، والتسليم هلا باأل ذ بام دل  عليه ظاهره، فتأويل الرؤية

برتك  :يكون برتك التأويل، أي َتَعاَلى وتفسرُي كل وصٍف هلل : أي ،الربوبيةإَِلى معنً  يضاف 

 نص عل  الف ظاهره، لغري دليل يقتيض ذل .محل ال

لظاهر النص، فالتأويل ف هذا القدر من كالم املصن ف استعمل  :أي "ولزوم التسليم"

بمعن  التفسري ف قوله: إذ كان تأويل الرؤية وتأويل كل معن ، واسُتعمل بمعن  الت ريف 

 ف قوله: برتك التأويل.

فيه أن املسلمني يؤمنون بام دل   عليه النصوص  بني   "عليه دين المسلمين"وقوله:  

 وًل حيرفو ا.

   :َوَمْن َلْم َيَتَوقَّ النَّْفَي َوالتَّْشبِيَه، َزلَّ َوَلْم ُيِصِب التَّنِْزيهَ "قوله".  

ه، فاملعط ل نف  عن اهلل صفات الكامل،  يريد هبذا أن املعطلة واملشب هة كالمها غري منز 

أن شب ه، فاعتقد أوًلً أن اإلثبات يقتيض التشبيه باملوجودات، فصار وما نف  إًل بعد 

للتعطيل، فنف  عن اهلل صفات الكامل، وشب هه باملعدومات، فتعطيُله بني تشبيهني: تشبيٌه 

باملوجود، وتشبيٌه باملعدوم، وهذا أبعد ما يكون عن التنزيه، واملشب ه أثب  الصفات، لكنه 

 ه اهلل بامل لوقات، والتشبيه والتعطيل كالمها ُكفر.غال ف اإلثبات، فشب  

لَيَْس َكِمثْلِهِ ﴿ يقول: َتَعاَلى قال شارح الط اوية: وتشبيه اهلل ب لقه ُكفٌر، ف ن اهلل 
ءٌ  ِميُع اْْلَِصُْي ﴿ ، ونفي الصفات كفٌر، ف ن اهلل تعال يقول:[33]الشورى:  ﴾ََشْ وَُهَو السَّ
 .[33]الشورى:  ﴾11

  ُُله َفإِنَّ َربَّنَا َمْوُصوٌف بِِصَفاِت اْلَوْحَدانِيَِّة، َمْنُعوٌت بِنُُعوِت اْلَفْرَدانِيَِّة، َلْيَس فِي ": َقو 

  ."َمْعنَاُه َأَحٌد ِمَن اْلَبرِيَّة
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، ذل  ف كو ام ُمالفني ف إثبات الصفات  هني  ن املعطل واملشبه غرَي منز  هذا تعليل كو 

الف ونف ، واملشبه  الف فأثب  وغال، فكالمها مل يثب  مع قطع التشبيه، فاملعطل  

 َتَعاَلى َواَّلُل -الوجه الالئق الثاب  الذي بي نه املصنف ف هذا القدر من كالمه َعَلى الصفات 

َلمُ   .-َأع 

  :َُصن ف َواِت، اَل َوَتَعاَلى َعِن اْلُحُدوِد َواْلَغاَياِت، َواأْلَْرَكاِن َواأْلَْعَضاِء َواأْلَدَ "قول امل 

تُّ َكَسائِرِ اْلُمْبَتَدَعاِت   ."َتْحِويِه اْلِجَهاُت السِّ

َُصن ُف  ده  َتَعاَلى     * قد َتَكل َم امل  ملة، وُمرا ُُ َقَدر بألفاٍظ  ىَذا ال  كام بني شارُح -ف ه

ِذيَن يقولون بكونه -(الطحاوية) َلى  َتَعاَلى : الرُد َعَلى املُشبهة ال 
 غري َذلَِ  جساًم وله أعضاء، إِ

ِمنُوَن عنه.   مِم ا ُينزه املُؤ 

ا وباطاًل، َوَقد   ده هىِذه األلفاظ املُجملة؛ لكو ا حتتمُل حق  َُصن ف َعَلى إيرا
َوَقد  انتقد امل 

ي خ َعَلى ُمعتقدهم الفاسد، فكان  ح املُ الفون للُمعتقد احلق  ب مل كالم الش  ا استغلها الرشُّ

ىَذا املتن املُ ترص. الواجُب ُتنب مثلِ   هىِذه األلفاظ، سيام ف مثل ه

  واحلدُّ َقد  ورد ف كالم ، وأول لفٍظ من األلفاظ املُجملة الواردِة ف كالمه لفُظ احلد 

َلف نفًيا وإثباًتا، فممن أثبته اب ن املُبارك ، فقد ُسئل: باَِم نعرُف ربنا؟ َقاَل: َتَعاَلى     الس 

ُه َعَلى الع"  ."بَِحد"، ِقيَل: بَِ د؟ َقاَل: "رش بائٌن من خلقهبَِأنَّ

  ،وإثباته جاء َأي ًضا ف كالم اإِلَماِم أمحد وإس اق ب َن راهويه والدارمي وغريهم

نَ  قول الدارمي:  َع  ىَذا امل  واهللُ "وورد ف كالم املُثبتني بمعن  الكيفية، ومن كالمهم ف ه

وال َيُجوز ألحٍد َأنَّ يتوهم لحده يف نفسه، ولكن يؤمن َتَعاَلى له حٌد ال يعلمه أحٌد غيره، 

 ."بالحد، وَيكِل علم َذلَِك إَِلى اهلل

ن ِة يؤمنون بأن لصفات اهلل كيفية،  ُل السُّ فاحلدُّ ف كالم الدارمي بمعن  الكيفية فَأه 

ىَذا ما قرره الدرامُي  َعن  الكيفية بلفظ  هنا، إًِل  َأن ُه َعرب َتَعاَلى     وينفون العلم هبا، َوه

 احلد.
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اَلِم ف  وه أو ": (التدمرية)* َوَقاَل شيُخ اإِلس  وأهل العقول هم أعجُز َعْن َأنَّ يحد 

وا الروح أو يكيفوها  ."يكي فوه منهم عن أن يحدُّ

ف العلو، وأنه بائٌن َعن   ▐* وورد احلُد ف كالم أهل العلم بمعن  كونه 

َوَقْد اتفقت َكِلَمة "بارك، ومن َذلَِ  َأي ًضا قول الدارمي:  لقه، ومن َذلَِ : قول اب ن املُ 

وه بذلك رِين َعَلى َأنَّ اهلل يف السماِء، وَحدُّ
 ."اْلُمْسِلِميَن َواْلَكافِ

ونفيه ورد ف كالم اإِلَماِم أمحد والسجزي وغريمها، وورَد ف النفي بمعن  الكيفية، 

د: نفُي علمهم بكيفية اهلل  نحن نؤمُن باهلل َتَعاَلى َعَلى "، كام ف قول اإِلَماِم أمحد: َتَعاَلى واملُرا

 ، أي: بال كيفية."العرش كيف شاء وكما شاء بال حد

  :نَ  فقوله َع  َُصن ف الط اوي حيتمُل هىَذا امل  ، أي: "َتَعاَلى َعِن اْلُحُدودِ "وكالُم امل 

 .▐َعن  أن ُيدرك اخللُق ُكنََهُه وكيفيته  َتَعاَلى 

د َأي ًضا ف كالم النافني لل د بمعن  املُن از ف ُملوقاته، فينفون َأن  يكون ُمدوًدا، وور

َما َيُقوُل بالتحديد من "بمعن : كون األماكن الوجودية ن وزه، كام ف قول السجزي:  َوإِنَّ

ُه  م َعَلى مكان، َوَقْد ُعلم َأنَّ األمكنة محدودة، َفإِنَّ كان فيها بزعمه ▐يزعُم َأنَّ

ُه ُمبايٌن لألمكنة ومن َحلَّها وفوق ُكلِّ ُمحدٍث، فال تحديد لذاته يف  كان محدوًدا، وعندنا َأنَّ

 ."قولنا

  :َُصن ف نَ  حيتمله قوله امل  َع  ىَذا امل  َعن  َأن  يكون  َتَعاَلى ، أي: "َتَعاَلى َعِن اْلُحُدودِ  "َوه

 .▐ُمدوًدا 

 وه ا ت بيهان: 

  ُل َو  ن ِة ًل ُيريد بذل  كون احلد : من جاَاأل  ِل السُّ ء ف كالمه إطالق احلد من َأه 

اَم ُيريد بِِه أحد املعاين السابقة، وبذا رد اب ن َتي ِمي ة َعَلى اخلط ايب؛ إذ زعم كون من  صفًة، َوإِن 

 باَِم مل يصف بِِه نفسه. َتَعاَلى أثب  احلد فقد وصف اهلل 
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اَلِم  ي ُخ اإِلس  ، "هَذا الكالم الذي ذكره إنما يتوجه": ( يان تلبيس اجلهمية)ف * َقاَل ش 

ِذيَن أثبتوا احلد فقد أثبتوا هلل صفًة مل ُيثبتها لنفسه، ومل  أي: ال ِذي ذكره اخلطايب من كون ال 

 ُيثبته له رسوله.

َقاُلوا: إن له  إنما يتوجه لو" أي: اخلط ايب "هَذا الكالم الَِّذي ذكره"* َيُقوُل اب ن َتي ِمي ة: 

صفًة هي الحد، كما توهمه هذا الراد عليهم؛ َوهَذا لم يقله أحد وال يقوله عاقٌل، َفإِنَّ هَذا 

الكالم ال حقيقة له؛ إذ ليس يف الصفات الَّتِي يوصف بها شيٌء من الموصوفات، كما 

َما الحد ما يتميز  به الشيء عن غيره يوصف باليد والعلم صفة ُمعينة ُيَقاُل لها: الحد، َوإِنَّ

 ."من صفته وقدره كما هو المعروف من لف  الحد يف الموجودات

  ث ايِن اَلمِ التنبيه ال  ي ُخ اإِلس  ن ِة بلفظة احلد،  َتَعاَلى     : بني ش  ِل السُّ سبب تعبري َأه 

ِذيَن نفوا احلد َعن  اهلل، َوَقاُلوا: ِمي ة ال  َه  ا َعَلى اجل  إِن ه بكل مكان ونفوا  وأ م َعربوا هبا رد 

ن ِة باحلد رًدا  ِل السُّ صفاته، وكان مضمون َذلَِ  َأن  اخلالق ًل يتميُز َعن  امل لوق، فعرب َأه 

 لباطلهم.

اَلِم:  ي ُخ اإِلس  وأنكرتم َعَلى أئمة الدين ردهم لبدعة ابتدعها اْلَجْهِميِّة "* َفَقاَل ش 

حقيقته، وعبروا َعْن ذلك بعبارٍة، فأثبتوا تلك  مضمونها إنكار وجود الرب َتَعاَلى وثبوت

نَّة أنه يحرم رد الباطل  العبارة؛ ليبينوا ثبوت اْلَمْعنَى الَِّذي نفاه ُأوَلئَِك، فأين يف اْلكَِتاب َوالسُّ

نَّة، بل بي نا بعبارٍة ُمطابقٍة له؟ َفإِنَّ هَذا اللف  لم ُنثبت به صفًة زائدًة َعَلى ما يف اْلكَِتاب َوالسُّ

ب  َتَعاَلى وُمباينته لخلقه وثبوت حقيقته، ويقولون لهم:  به ما عطله الُمبطلون من وجود اْلرَّ

َماِم أحمد لذلك بما يف اْلُقْرآن  َم احتجاج اإْلِ نَّة على معنى ذلك، َكَما َتَقدَّ قد دل اْلكَِتاب َوالسُّ

قات، وأن بينه وبين الخلق انفصااًل مما يدل َعَلى َأنَّ اهلل َتَعاَلى له َحٌد يتميز به عن المخلو

، هىَذا ما يتعلق "وُمباينًة، بحيث يصح معه َأنَّ ُيعرج األمر إليه، وُيصعد إليه ويصح َأنَّ يجيء

 باحلد.

  :َواْلَغاَياِت "قوله".  
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َُصن ف هلل  ىَذا فيه تنزيُه امل  َغاَياِت َعن   َتَعاَلى ه ظ ربام يكون بمعن  الال  ىَذا الل ف  ظ ، َوه ل ف 

ِعَباد ًل ُيدكون ُكنَه اهلل  َُصن ف ُيريد بِِه كون ال  وحيدونه، َوُهَو لفٌظ  َتَعاَلى السابق، وأن امل 

َُصن ف مل يأِت بِِه.  ُمشِكل ُموِهم، َلي   امل 

ُعتقد  "َعْن الحدود واْلَغاَياِت ": َتَعاَلى     َوَقد  استغل قوله
ِ
ح املُ الفون مل ا الرشُّ

ن   ِل السُّ ِة ف محل كالمه َعَلى نفي العلو، وُيرد كالمهم وُيبطله ما سيأيت من كالمه وهو َأه 

ىَذا واضٌح ف إثبات العلو، فعدم اعتبارهم لنصه "ُمِحيٌط بُِكلِّ َشْيٍء َوَفْوَقهُ "قوله:  ، َفه

ده، واعتبارهم للُمجمل من كالمه يدل َعَلى مرٍض  واهلل -بالفوقية ف الدًللة َعَلى ُمرا

 .-ملستعانا

  :َواأْلَْرَكاِن َواأْلَْعَضاِء َواأْلََدَواِت "قوله" . 

َعن  َأن  تكون صفاته اخلربية،  َتَعاَلى هىِذه ألفاٌظ ُمـتقاربة حتتمل َأن ُه ُيريد هِبِا تنزيه اهلل 

 كالوجه، واليدين، إَِلى آ ره، كصفات امل لوقات، فهو يرُد هبا َعَلى املُشبهة.

ل َأي ًضا نفي الصفات اخلربية َعن  اهلل، كالوجه واليدين وغري َذلَِ ؛ َفِ ن  ولكنها حتتم

ل  َو  ده َاأل  ِذي ُيظن بِهِ -كان ُمرا َُصن ف مل ُيصب ف -َوُهَو ال  ا، ولكن امل  نَ  حق  َع  ؛ فيكون امل 

ِ ي ح هبذه األلفاظ املُجملة. نَ  الص  َع   تعبريه َعن  امل 

 عدم ص ة تسمية الصفات اخلربية ب(اويةالطح)َوَقد  بني شارح 
ِ
َضاء َع  َكاِن َواأل  َر  األ 

ََدَواِت  ، فهو أحٌد صمٌد  ▐؛ َذلَِ  لكون الُركن ُجزء املاهية، واهلل َواأل  ًل يتجزأ

 ، وملا ف ▐
ِ
َضاء َع  نَ  باطٌل َأي ًضا ف حقه األ  َع  ىَذا امل  من معن  التثبيط، َوه

ا ▐ ََدَواِت ، َوَأم  تِي ُينتفع هبا ف جلب منفعٍة ودفع مرضة، واهلُل  َفِهَي  األ  اآلًلت ال 

ملٌة تدل َعَلى حق  وباطل كان  ُُ أحٌد صمٌد غنيٌّ َعن  العاملني، َفهىِذه األلفاُظ كلها ألفاٌظ 

 الواجُب باملصنف تركه.

اهلل تبعُ  بفضل لفُظ اجلوارح، َوَقد  ت "اأْلَْرَكاِن َواأْلَْعَضاِء َواأْلََدَواِت "* وُيشبه لفظ: 

  ظ؛ فام وجدهتم ُيطلقونه َعَلى صفات اهلل
ىَذا الل ف  َلف ف ه اخلربية، وًل  َتَعاَلى كالم الس 

 .▐يتوقفون فيه، بل ينفونه عنه 
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 يان )والدارمي، وصنيُع اب ن َتي ِمي ة ف  َتَعاَلى     وممن ورد نفيه ف كالمه السجزي

ْهِميِّة ُه َذَكَر كالم اب ن الزاغوين ف نفي اجلوارح َعن  اهلل، ومل يتعقبه، ُيفيد هىذَ  (تلبيس اجْلا ا َفِ ن 

ْهِميِّة)بل أحال عليه ف  ِذي أورد فيه  ( يان تلبيس اجْلا ف موضٍع آ ر ُمتأ ر َعن  املوضع ال 

نفس العلِة  (الطحاوية)، وذكر شارح (الطحاوية)كالم اب ن الزاغوين، ونفاه َأي ًضا شارح 

تِ  ، فربام استفاد الشارُح النفَي منه، اهلل ي من أجلها نف  اب ن الزاغوين اجلوارح َعن  ال 

ر اب ن َتي ِمي ة َعَلي ِه.  ومن إقرا

تِي ُيتوقف فيها،  َوَقد  جعل بعُض املُعارصين لفظ اجلوارح من األلفاظ املُجملة ال 

َلف،  ىَذا ما مل أجده عند الس  فلفظ اجلوارح ُينف  وًل ُيتوقف فيه وُيستفصُل َعن  معانيها، وه

َلف  باًعا للس  َلمُ -ات   .-واهلُل َأع 

  وَأِ تُم بنقل كالم اب ن الزاغوين وابن أيب الِعز ف نفي اجلوارح َعن  اهلل، َقاَل اب ن

ا قولهم: إن َذلَِك يوجب إثبات الجوارح واألعضاء، فليس ": َتَعاَلى     الزاغوين َوَأمَّ

ُه يكتسُب بها، ما لوال ثبوتها له لُعدم االكتساب له مع كونه ُمحتاًجا بصحيٍح من جهة  َأنَّ

إليه؛ ولهذا ُسميت الحيوانات المصيودة كسباع الطير والبهائم جوارح؛ ألنها تكتسب 

الصيود والبارئ ُمستغٍن َعْن االكتساب، فال يتصور استحقاقه لتسميته جارحه مع عدم 

 ."السبب الموجب للتسمية

ْنتَِفاِع، َوَكَذلَِك ":    َل اب ن أيب العزَوَقا
ِ
ْكتَِساِب َواال

ِ
يَها َمْعنَى اال

َواْلَجَواِرُح فِ

ةِ  ، ُثم  بني َأن  هىِذه "اأْلََدَواُت ِهَي اْْلاَلُت الَّتِي ُينَْتَفُع بَِها فِي َجْلِب اْلَمنَْفَعِة َوَدْفِع اْلَمَضرَّ

 .اهلل املعاين ًل تليق ب

  َُص تُّ َكَسائِرِ اْلُمْبَتَدَعاِت ":    ن ُف َقاَل امل   . "اَل َتْحِويِه اْلِجَهاُت السِّ

ف جهة: هل ُتريد  َتَعاَلى لفظ اجلهة من األلفاظ املُجملة، فيقال ملن نف  كون اهلل 

َلي َس ف  َتَعاَلى باجلهة املنفية أمًرا موجوًدا ُملوًقا؟ فيكون نفي  للجهة ص يً ا؛ إذ اهلُل 

، أم ُتريد باجلهة ما وراء العامل َوُهَو أمٌر عدمي؟ فيكون نفي  للجهة َغري  ص يح؛ ُملوقاته

 فوق العامل بائٌن من ُملوقاته. َتَعاَلى إذ اهلُل 
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تِي نتوقف فيها، ونستفصُل َعن  معانيها، َوُهَو لفٌظ  فلفُظ اجلهة من األلفاظ املُجملِة ال 

ي خ  ُمشتمٌل َعَلى حق  وباطل، وهذا التفصيُل  السابق ف لفظ اجلهة ُمستفاٌد من قول ش 

اَلمِ   .(التدمرية)ف  َتَعاَلى     اإِلس 

د بِِه يشٌء موجوٌد َغري  اهلل، فيكون ُملوًقا، كام إذا ُأريد باجلهة نفس  فلفُظ اجلهِة َقد  ُيرا

د به ما َلي َس بموجوٍد َغري  اهلل  مىوات، َوَقد  ُيرا ، كام إذا ُأريد باجلهة َتَعاَلى العرش أو نفس الس 

ما فوق العامل، ومعلوٌم َأن ُه َلي َس ف الن ص  إثبات لفظ اجلهة وًل نفيه، كام فيه إثباُت العلو 

ء والفوقية والعروج إليه، ون و َذلَِ .  واًلستوا

َوَقد  ُعلم َأن  ما َثم  موجود إًِل  اخلالق وامل لوق، واخلالق ُمبايُن للم لوق 

 ُملوقاته يشٌء من ذاته، وًل ف ذاته يشٌء من ُملوقاته، فيقال ملن نف َلي َس ف ▐

اجلهة: َأتُريد باجلهة أ ا يشٌء موجوٌد ُملوق؟ فاهلُل َلي َس دا اًل ف امل لوقات، أم ُتريد 

 باجلهة ما وراء العامل؟ فال ريب َأن  اهلل فوق العامل بائٌن من امل لوقات.

: إن اهلل ف جهة؛ أتُريد بذل  َأن  اهلل فوق العامل، أو ُتريد به َأن  اهلل َكَذلَِ  ُيَقاُل ملن َقاَل 

ث ايِن فهو باطٌل. ، وإن أردت ال  ل فهو حقٌّ َو   من ُملوقاته؟ َفِ ن  أردت َاأل 
ٍ
 دا ٌل ف يشء

يٌط ُُم  َتَعاَلى ف جهٍة ُملوقة، فمن كالمه اآليت َأن ُه  اهلل َواملَُصن ُف ُيريد نفي كون 

ىَذا ينفي كونه   وفوقه، َوه
ٍ
 ▐ف جهٍة ُملوقة، وُيثب  كونه  ▐بكل يشء

 فوق العامل.

  :تُّ َكَسائِرِ اْلُمْبَتَدَعاِت "َومِم ا ُيبني هىَذا َأي ًضا قوله هنا ، إذ "واَل َتْحِويِه اْلِجَهاُت السِّ

ُب َتَدَعاِت  َ ، فتنزهيُه إيه َعن  َأن  حتويه اجلهات حتوهيا جهاٌت ُملوقة، َوُهَو َنزه اهلَل َعن  َذلِ  امل 

 امل لوقة ًل َعن  َأن  يكون فوق العامل.

َُصن ف:  تُّ َكَسائِِر "ويبق  أمٌر َوُهَو: َأن  لفظة سائر ف قول امل  واَل َتْحِويِه اْلِجَهاُت السِّ

 ، حتتمل معنني:"اْلُمْبَتَدَعاِت 

  ُل َو  َور، كام ُيَقاُل: ُسور الدار ألنه ُُميٌط : َأن  تكون بمعن  اجلميع فتَاأل  كون من السُّ

نِي: َأن ُه ًل يوجد ُملوٌق إًِل  َوُهَو ُموي ف جهٍة  َُصن ف َيع  هبا كلها، َوِحي نَِئٍذ فكالم امل 
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ُ ص يح؛ إذ هىَذا العاملُ ليس ُموي ا ف عاملٍ آ ر فهو َغري  ُموي  بجهٍة  ىَذا َغري  وجودية، َوه

لو ِقيَل: إن ُكل  ُملوٍق ُموٌي ف جهٍة وجودية؛ للزم من َذلَِ  التسلسل، فيكون وجودية، و

ا ف جهٍة وجودية، وما حوى العامل ُموي ا ف جهٍة وجودية، وهكذا إَِلى ما ًل  ىَذا العامل ُموي  ه

َُصن ف: ُل ال ِذي حتتمله لفظُة سائر ف قول امل  َو  نَ  َاأل  َع  واَل َتْحِويِه اْلِجَهاُت "  اية، هىَذا امل 

تُّ َكَسائِرِ اْلُمْبَتَدَعاِت   ."السِّ

  ث ايِن نَ  ال  َع  من السؤر بمعن : البقية، كام ف قول َعاِئَشة  "سائر": َأن  يكون قوله: امل 

 ، أي: باقي جسده."ُثمَّ أفاض َعَلى سائر جسده": ♀ف وصف ُغسل الن بِي  

َمة سائر، وأ ا َعَلى الغالب أدلُّ منها : َأن  (الطحاوية)وبني شارُح 
هىَذا األصل ف َكلِ

د: َأن  اهلل  ا ف جهٍة وجودية كام ُهَو احلاُل ف  َتَعاَلى َعَلى اجلميع، َوِحي نَِئٍذ يكون املُرا َلي َس ُموي 

نَ  ص يح؛ إذ َلي َس فيه ُحكٌم َعَلى ُكل  ُملوٍق بِأَ  َع 
ن ُه ف جهٍة غالب امل لوقات، َوهىَذا امل 

 وجودية.

  َُصن ُف النَّبِيِّ ":    َقاَل امل 
، َوَقْد ُأْسرَِي بِ َوُعرَِج  ♀ َواْلِمْعَراُج َحقٌّ

َماِء ُثمَّ إَِلى َحْيُث َشاَء اهللُ ِمَن اْلُعاَل َوَأْكَرَمُه اهللُ بَِما َشاَء، ي اْلَيَقَظِة، إَِلى السَّ
 بَِشْخِصِه فِ

 ."فِي اْْلِخَرِة َواأْلُوَلى ♀َفـا َأْوَحى، َما َكَذَب اْلُفَؤاُد َما َرَأى َوَأْوَحى إَِلْيِه مَ 

َُصن ُف هنا  َج َذَكَر امل  َرا َراُج ، ♀الن بِي   ِمع  ع 
ِ ِل  َوامل  ورَد ف عقائد كثريٍة ألَه 

ن ِة َواجلاََمَعِة، وِذكره فيها ف اجلُملة يعود ألمور:  السُّ

ُل   ☜☜ َو  ُج يق بِِه، وبام ورد ف َأَحاِدي ِث : بياُن التصدَاأل  َرا ع 
ِ ِ ي  ة. امل   الص 

ث ايِن   ☜☜  : بياُن كونه يقظًة ًل َمناًما.ال 

ث الِث  ☜☜ ُج : الرُد َعَلى من ًل ُيثب  ال  َرا ع 
ِ ه َمناًما، َعَلى َأن  القول بكونه مناًما َقد   امل  أو يرا

اَلمِ  ي خ اإِلس  َلف كام بني ش   ، َوَسَيأ يِت توضيُح َذلَِ .َتَعاَلى     َقاَل بعض الس 

بِع  ☜☜ ا : اًلستدًلل بِِه َعَلى علو اهلل، فمام ُذكر ف ُكتب املُعتقد مِم ا يتعلُق باألمر الر 

ل َوالث ايِن َوالث الِث: قول اآلجري َو  ة)ف كتابه  َتَعاَلى     َاأل  يعا ِ ا َخصَّ اهللُ ": (الَّشَّ َوِممَّ

  َِّه النَّبِي
ُه ♀بِ ا َأْكَرَمُه بِِه ، َوَعظََّم َشْأَنُه ِزَياَدًة ِمنُْه َلُه فِي اْلَكَراَماِت: َأنَّ ، ِممَّ
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ٍد  ِبَجَسِدِه َوَعْقِلِه َحتَّى َوَصَل إَِلى َبْيِت اْلَمْقِدِس، ُثمَّ ُعرَِج بِِه إَِلى  ♀ُأْسرَِي بُِمَحمَّ

َماَواِت َفَرَأى ِمْن آَياِت َربِِّه اْلُكْبرَ  َكَة َربِّهِ السَّ
، َوَرَأى إِْخَواَنُه ِمَن اأْلَْنبَِياِء   ى ، َرَأى َماَلئِ

تِِه َخْمَس  َحتَّى َوَصَل إَِلى َمْواَلُه اْلَكرِيِم، َفَأْكَرَمُه بَِأْعَظِم اْلَكَراَماِت، َوَفَرَض َعَلْيِه َوَعَلى ُأمَّ

ي َلْيَلٍة َواِحَدٍة، ُثمَّ 
َة فِ َة َسرَّ اهللُ اْلَكرِيُم بِِه َأْعُيَن اْلُمْؤِمنِيَن َصَلَواٍت َوَذلَِك بَِمكَّ َأْصَبَح بَِمكَّ

 َوَأْسَخَن بِِه َأْعُيَن اْلَكافِرِيَن َوَجِميَع اْلُمْلِحِديَن.

ى بَِعبِْدهِ ََلًَْل ِمَن الَْمْسِجِد اْْلََراِم إََِل الَْمْسِجِد ﴿:  ََقاَل اهللُ  ْْسَ
َ
ِي أ ُسبَْحاَن اَّلَّ

قََْص 
َ
ِميُع اْْلَِصُْي اْْل َِيُه ِمْن آيَاتَِنا إِنَُّه ُهَو السَّ ُُ ِي بَاَرْكَنا َحْوََلُ لِ

، َوَقْد [1]اإلسراء:  ﴾1 اَّلَّ

، ان َتَه  "َكْيَف ُأْسرَِي بِِه َوَكْيَف َركَِب اْلُبَراَق َوَكْيَف ُعرَِج بِهِ  ♀َبيََّن النَّبِيُّ 

 كالمه.

َراجوممن أورد  ع 
ِ ف النونية  َتَعاَلى     اب ن القيم َتَعاَلى ِه َعَلى علو اهلل ُمستدًًل بِ  امل 

 َحي ُث َقاَل:

ــــــــــــــــــــــَراج وحــــــــــــــــــــــديُث  ــــــــــــــــــــــٌ   الرســــــــــــــــــــــول ِمع   فثاب
 

  
ــــــــــــــــــــــــــــــانـوهــــــــــــــــــــــــــــــو الصــــــــــــــــــــــــــــــ   ريح بغايــــــــــــــــــــــــــــــة التبي

 إَل العـــــــــــــــــــــــــــــــــــرش كـــــــــــــــــــــــــــــــــــان عروجـــــــــــــــــــــــــــــــــــهَوإَِلى  
 

  
 جــــــــــــــــــــــــــــالن به رَ مل خيتلــــــــــــــــــــــــــــف مــــــــــــــــــــــــــــن َصــــــــــــــــــــــــــــ 

ء وَ   َراجوسيكون حديثنا هنا حول اإلرسا ع 
ِ  :تيب التايلَعَلى الرت امل 

  ء وَ أوًًل د باإلرسا َراج: ف بيان املُرا ع 
ِ  .امل 

 ء لعادة ثانًيا ن س: ف وجه  رق اإلرسا ِ  واجِلن. اإل 

 ء وَ ثالًثا َراج: ف أدلة اإلرسا ع 
ِ ن ِة َعَلى وقوعهام.امل  ِل السُّ  ، واتفاق َأه 

 ئه وَ رابًعا َراج: ف عرض إرسا َعن  أنس من حديث ثاب  الُبناين  ♀ه ِمع 

 وتفسرُي بعض ألفاظه.    ب َن مالٍ  

 ف بيان بعض املُهامت املُستفادة من احلَِدي ث السابق. امًسا : 

 َتِزَلة: ف نقص ُمعتقد سادًسا ُع   وَ  امل 
ِ
ء َراجواألشاعرة ف اإلرسا ع 
ِ  .امل 
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ل امل ِفع  ُء: مصدُر ال  ل املُجرد الرُسى كاهلُدى َوُهَو َسرُي اإلرسا ِفع  زيد أرسى، ومصدُر ال 

ء ال ِذي ُهَو آيُة الن بِي   د باإلرسا ل اهلل الرُباق يرسي بِِه ♀عامة َالل ي ل، واملُرا : َجع 

َلى املسجد األقىص بصُ بة جربيل  ♀
م إِ  .♠لياًل من املسجد احلرا

َراجوَ  ع 
ِ ِمفعال، أحُد أوزان اسم اآللة، َقاَل اب ن األثري: َوُهَو  : بكرس امليم َعَلى ِزنةامل 

د  َلم، ِمفعال من العروج الصعود كأنه آلٌة له، َواملُرا نِي كرس امليم، ِشبه السُّ بالكرس َيع 

َراجب ع 
ِ ِذي ُهَو آية الن بِي   امل  َراجللسامء ب ♀: صعوده ♀ال  ع 

ِ برفقة  امل 

 .♠جربيل 

َن بَِياء كو ا  ارقًة لعادة  ن سآياُت األ  ِ ن  و اإل  ِ ن س، َوهىَذا يلزم منه عدُم ُقدرة اجل  ِ ن  و اإل  ِ  اجل 

ن س َعَلى ُمعارضتها واإلتيان بمثلها، واشرتط فيها  رقها لعادة ِ ن  و اإل  ِ ُسللكون  اجل   الرُّ

ن سُبعثوا إَِلى  ِ ُسل، ف ن مل خترق عادهتم مل تكن دلياًل َعَلى ِصدق ن  اجل ِ و اإل  ، وَلَقاُلوا ملن الرُّ

ُسلُبعث إليهم من  : هىَذا ال ِذي جئ  بِِه ف مقدورنا فعله فيفعلونه، وًل يكون آيًة ِحي نَِئٍذ الرُّ

 للرسول ال ِذي أرسل إليهم.

ىَذا الرشط، َوُهَو:  اَلِم َعَلى ه ن س َأن  تكون املُعجزُة  ارقًة لعادةَوَقد  نبه شيُخ اإِلس  ِ  اإل 

ن  و ِ ىَذا الرشط، ومن كالمه ف َذلَِ  قوله: اجل  اَلِم َعَلى ه ي ُخ اإِلس  أي - "ال ُبد أن تكون"، نبه ش 

َن بَِياء ُسل" -آيات األ  ؛ كام "مما يعجز عنها اإلنس والجن؛ َفإِنَّ هذين الثقلين ُبعث إليهم الرُّ

وَن َعلَيُْكْم آيَاِِت ﴿: َتَعاَلى َقاَل  تُِكْم رُُسٌل ِمنُْكْم َيُقصُّ
ْ
لَْم يَأ

َ
نِْس أ ِنِ َواْْلِ يَا َمْعَُشَ اْلِ

ْنَيا وََشِهُدوا َياةُ اَلُّ تُْهُم اْْلَ نُْفِسَنا وََغرَّ
َ
 َوُينِْذُرونَُكْم لَِقاَء يَوِْمُكْم َهَذا قَالُوا َشِهْدنَا لََعَ أ

نَُّهْم َكَ 
َ
نُْفِسِهْم أ

َ
لَْم ﴿: َتَعاَلى ، َوَقاَل [381]األنعام:  ﴾130نُوا ََكفِرِيَن لََعَ أ

َ
َوقَاَل لَُهْم َخَزَنُتَها أ

تُِكْم رُُسٌل ِمنُْكْم َيتْلُوَن َعلَيُْكْم آيَاِت َرِبُِكْم َوُينِْذُرونَُكْم لَِقاَء يَوِْمُكْم َهَذا قَالُوا 
ْ
يَأ

ْت ََكَِمُة الَْعَذاِب لََعَ   .[13]الزمر:  ﴾71الًَْكفِرِيَن  بَََّل َولَِكْن َحقَّ
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بهم، فال "يقول شيخ اإلسالم:  واإلنس والجن  منهم من آمن بالرسل، ومنهم من كذ 

، فما كان اإلنس أو الجن يقدرون  ُبد أن يكون مما ال يقدر عليها ِجنُس اإلنس والجن 

 ."عليه، فال يكون وحده آيًة للنبي

َياء الَّتِي اختصوا بها خارجًة عن ُقدرة الجن واإلنس، وقد قلنا: إن  آيات اأْلَْنبِ "َوَقاَل: 

ْنُس َواْلِجنُّ َعَلى َأْن َيْأُتوا بِِمْثِل َهَذا اْلُقْرآِن اَل َيْأُتوَن ﴿ َقاَل َتَعاَلى: ُقْل َلئِِن اْجتََمَعِت اإْلِ

 ."[88]اإلسراء:  ﴾بِِمْثِلهِ 

اَلِم بني كون املُعجزِة ًَل ُبد  وأن ت ي خ اإِلس  ن سكون  ارقًة لعادة فش  ِ ن  و اإل  ِ ؛ إًِذا  اجل 

ُء ًَل ُبد  َأن  يكون  ارًقا لعادة  ن ساإلرسا ِ ن  و اإل  ِ ىَذا اجل  اَلِم ال ِذي اعتن  ببيان ه ي خ اإِلس  ، ش 

ء لعادة  ن  الرشط ف املُعجزات، اعتن  ببيان وجه  رق اإلرسا ِ واإلنس، فبني َأن   رق  اجل 

ء ليس ف اًلنتقال من مكة إَِلى بي  املقدس ف ُمدٍة وجيزة، إذ مثل هىَذا  العادة ف اإلرسا

ن  َلي َس  ارًقا لعادة  ِ تِي وقع عليها َذلَِ  اجل  ء كان ف الصورة ال  ، َوإِن اَم اخلارُق ف اإلرسا

ء َأي ًضا ف اآليات ال   تِي اًلنتقال، فهو انتقاٌل َعَلى الرُباق بُص بة جربيل، واخلارق ف اإلرسا

ئه. ♀رآها الن بِي    ف إرسا

اَلمِ  ي ُخ اإِلس  ئد املُستفادة منه، َقاَل ش  : َتَعاَلى     وأذكر بعض كالمه، ُثم  ُأبني الفوا

من المسجد الحرام إَِلى المسجد األقصى؛ لُيريه  ♀ وكذلك مسرى الرسول"

د قطع هذه المسافة، بل  ة الرسول ليست ُمجر  ب  من آياته، فخاص  ُب من اْلرَّ قطعها لُيريه اْلرَّ

 . "اْليات الغائبة ما ُيخبر بِِه، فهذا ال يقدر عليه اْلِجن  

لما ُأسري به من المسجد الحرام إَِلى المسجد  ♀َوالنَّبِي  "َوَقاَل: 

د وصوله إلى األقصى  :بقوله بل املقصود ما ذكره اهللُ  ،"األقصى، لم يكن المقصود ُمجر 

َِيُه ِمْن آيَاتِنَ ﴿ ُُ ء:  ﴾الِ ْخَرى ﴿ سورة النجم: فَقاَل كام  ؛[3]اإلرسا
ُ
ِعنَْد  13َولََقْد َرآهُ نَْزلًَة أ

َوى  14ِسْدَرةِ الُْمنَْتََه 
ْ
 اآلية. [34 - 38]النجم:  ﴾15ِعنَْدَها َجنَُّة الَْمأ
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وما رآه ُمختٌص باألنبياء، ال يكون ذلك لمن خالفهم، وال يريه اهلل َتَعاَلى ما أراه "

ًدا حين ُأسرى بِِه، وكذلك صالته باألنبياء يف المسجد األقصى، وركوبه َعَلى الُبراق؛ ُمَحمَّ 

 ."هذا كله من خصائص اأْلَْنبَِياء

، وتطير بهم من مكان إَِلى مكان، أكثرهم ال يدري كيف " والذين تحملهم اْلِجن 

طين، وال ُحِمل، بل ُيحَمل الرجل إَِلى عرفات وَيرجع، وما يدري كيف حملته الشيا

 ."يدعونه يفعل ما أمر اهلل به كما أمر اهلل بِهِ 

ا تواترت بِِه "َوَقاَل:  َماَواُت، َوهَذا ِممَّ وكذلك صعوده ليلة اْلِمْعَراج إَِلى ما فوق السَّ

األََحاِدْيِث وأخبر بِِه اْلُقْرآن، أخبر بمسراه لياًل من المسجد الحرام إَِلى المسجد األقصى، 

 ."دسَوُهَو بيت المق

اَمَواُت َفَقاَل ُسب َ اَنُه:  ى بَِعبِْدهِ ﴿وف موضٍع آ ر: بصعوده إَِلى الس  ْْسَ
َ
ِي أ ُسبَْحاَن اَّلَّ

َِيُه ِمْن آيَاتَِنا إِنَّهُ  ُُ ِي بَاَرْكَنا َحْوََلُ لِ
قََْص اَّلَّ

َ
 ُهَو ََلًَْل ِمَن الَْمْسِجِد اْْلََراِم إََِل الَْمْسِجِد اْْل

ِميُع اْْلَصِ  ء:  ﴾1ُْي السَّ  .[3]اإلرسا
ه لياًل بني املسجدين ه، ومعلوٌم َأن  َيُه ِمن  آَياتِ رُيِ لِ وأ رب َأن ُه فعل َذلَِ   ،فأ رب هنا بمرسا

ض َقد  رأى سائُر الناس ما فيها من اآليات َر  لرُييه آياٍت مل يرها عموم َفُعلم َأن  َذلَِ   ،األ 

َفُتَماُرونَُه لََعَ َما يََرى ﴿ الن اس، كام َقاَل ف السورة األ رى:
َ
 اآليات. [32]النجم:  ﴾12أ
َِيُه ِمْن آيَاتَِنا﴿فكان إ باره باملرسى:  ُُ ء:  ﴾لِ ه ما مل يره ِمن  آَياتِ ؛ بيان أنه رأى [3]اإلرسا

 َوَقد  بني َذلَِ  ف السورة األ رى، َفِ ن ُه رأى جربيل عند سدرة املُنته . الن اس،

َماِن اْلَيِسيرِ أِلَْجِل َما َأَراُه ِمَن اْْلَياِت "َل: إَِلى َأن  َقا ي الزَّ
َوَكاَن َقْطُع اْلَمَساَفِة اْلَبِعيَدِة فِ

 ."الَّتِي َتْخَتصُّ بُِرْؤَيتَِها اأْلَْنبَِياءُ 

اَلِم هنا ُيفيد أموًرا ي خ اإِلس   :فكالُم ش 

   ُل َو  رد قطعَاأل  ُُ ء َلي َس   املسافة، ولكن اآلية ِهَي َأن  يرى الن بِي   : َأن  اآلية ف اإلرسا

 من آيات ربه الُكربى.
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   ث ايِن : َأن  ركوبه الرُباق وصالته باألنبياء وما رآه من ربه الُكربى كله من ال 

َن بَِياء.   صائص األ 

  ث الِث  : َأن  الشياطني وإن كان  تستطيُع الذهاب من َمكة إَِلى بي  املقدس ف ُمدةٍ ال 

َلى بي  املقدس ف ُمدة وجيزة إًِل  َأن  ذهاهبا ًل 
وجيزة، وتستطيع محل البرش َكَذلَِ  من مكة إِ

َن بَِياء ؛♀ُيشبه ذهاب الن بِي   ىَذا من  صائص األ  ُثم  إِن ه  ،َفِ ن ُه ذهب َعَلى الرُباق َوه

ىَذا ًل يكون للِجن ن  ملهم وًل ملن حت ،ذهب لريى من آيات ربه الُكربى َوه ِ  من البرش. اجل 

  بِع ا ُه الر  ء ُذَكَر ليكون ُحجًة َعَلى صدقه ِفياَم رآه من آيات ربه الُكربى، َفِ ن   اإلرسا
: َأن 

َلى بي  املقدس
كان َذلَِ  دلياًل َعَلى ِصدقه ِفياَم أ رب برؤيته  ؛إن صدق ف كونه ُأرسي بِِه إِ

 من آيات.

ُء و ُج اإلرسا َرا ع 
ِ ن ة واإلْجاع امل  ء قوله  ،كالمها ثابٌ  بالقرآن َوالسُّ : َتَعاَلى فدل َعَلى اإلرسا

قََْص ا﴿
َ
ى بَِعبِْدهِ ََلًَْل ِمَن الَْمْسِجِد اْْلََراِم إََِل الَْمْسِجِد اْْل ْْسَ

َ
ِي أ ِي بَاَرْكَنا ُسبَْحاَن اَّلَّ َّلَّ

ِميُع اْْلَِصْيُ  َِيُه ِمْن آيَاتَِنا إِنَُّه ُهَو السَّ ُُ ء:  ﴾1 َحْوََلُ لِ  .[3]اإلرسا
َراجودل َعَلى ا ع 
ِ ْخَرى ﴿: َتَعاَلى قوله  مل 

ُ
 14ِعنَْد ِسْدَرةِ الُْمنَْتََه  13َولََقْد َرآهُ نَْزلًَة أ

َوى 
ْ
 ♀، َفهىِذه اآلياُت ُذكرت فيها رؤيته [34 - 38]النجم:  ﴾15ِعنَْدَها َجنَُّة الَْمأ

ُن َتَه ول ♠جلربيل  َرِة امل  َراجَوهىَذا إِن اَم كان ف ، ِسد  ع 
ِ  .امل 

تر ء و تَوَقد  توا َراجاألََحاِدي ُث باإلرسا ع 
ِ : َقاَل احلافُظ َتَعاَلى     ، َقاَل اب ن كثريٍ امل 

َط اِب ف كتابه  ء من طريق (امل ري الت وير   مولد الرساج)أبو اخل  : َوَقد  َذَكَر حديث اإلرسا

َوَقْد تواترت الرواياُت يف حديث اإلسراء َعْن ُعَمر "ُثم  َقاَل:  ،وأفاد دأنس وتكلم َعَلي ِه فأجا

ْبَن اْلَخطَّاِب، وعلي ْبن أبي طالب، وابن مسعود، وأبي ذر، ومالك ْبَن صعصعة، وَأبِي 

 ، إَِلى آ ر ما َقاَل."...اس، وشداد ْبَن أوس، وُأبي ْبَن كعبُهَرْيَرَة، وأبي سعيد، وابن َعبَّ 

فحديُث اإلسراء أجمع َعَلْيِه اْلُمْسِلِموَن، واعترض فيه الزنادقُة "وف آ ر كالمه قوله: 

 ."والُملحدون
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اَلِم:  ي ُخ اإِلس  مَ "َوَقاَل ش  اَواِت، َوَفْرِض َوَأَحاِديُث اْلِمْعَراِج َوُصُعوِدِه إَِلى َما َفْوَق السَّ

َلَواِت اْلَخْمَس ِحينَئٍِذ، َوُرْؤَيتِِه لَِما َرآُه ِمَن اْْلَياِت، َواْلَجنَِّة َوالنَّاِر، َواْلمَ  بِّ َعَلْيِه الصَّ اَلئَِكِة الرَّ

َماَواِت َواْلَبْيِت اْلَمْعُموِر، َوِسْدَرِة اْلُمنَْتَهى، َوَغْيرِ َذلَِك،  ي السَّ
َمْعُروٌف ُمَتَواتٌِر َواأْلَْنبَِياِء، فِ

 ."فِي اأْلََحاِديِث 

اَلم ي خ اإِلس  ء واملعراج َعَلى مراتب، َحي ُث  َتَعاَلى     وبني ش   َأَحاِدي ِث اإلرسا
َأن 

َراج وحديُث : (اقتضاء الَّصاا امُلستقيم)َقاَل ف  ع 
ِ فيه ما هو ف الص يح، وفيه ما هو ف  امل 

 تلقات، مثل ما ، وفيه ما هو من املوضوعات املُ نن واملسانيد، وفيه ما هو ضعيفالُس 

هذا قبر أبيك إِْبَراِهيم، انزل »له جربيل: َقاَل  ♀َأن  الن بِي  يرويه بعضهم فيه: 

 .«فصِل فيه، وهذا بيت لحم، مولد أخيك عيسى، انزل فصِل فيه

يبني  قبل أن ،«قيل له يف المدينة: انزل فصِل هنا»أنه قد روي فيه:  :وأعجب من ذل 

بعد اهلجرة إنام نزل  ♀َوالن بِي  رشكني، للمُ  كان املكان مقربةً َوإِن اَم مسجده، 

 هناك ملا برك  ناقته هناك.

فهذا ونحوه من الكذب المختلق باتفاق أهل المعرفة، وبيت لحم َكنيسة من كنائس "

أو لم يكن، بل قبر النصارى ليس يف إتيانها فضيلة عند اْلُمْسِلِميَن، سواٌء كان مولد عيسى 

َحاَبَة وال التابعين لهم بإحسان من يأتيه للصالة عنده، وال  إِْبَراِهيم الخليل لم يكن يف الصَّ

 ."الدعاء وال كانوا يقصدونه للزيارة أصاًل 

اَلِم هنا ُيبني: َأن  َأَحاِدي ِث  ي خ اإِلس  َراجفش  ع 
ِ ومنها  ،فمنها ما ُهَو ص يح ؛َعَلى مراتب امل 

 ،ومنها ما ُهَو من املوضوعات املُ تلقات ،َو ف الُسنن واملسانيد، ومنها ما ُهَو ضعيفما هُ 

 وَذَكَر شيًئا من َذلَِ .

ين *  ء واملعراج، َقاَل احلافُظ تقي الد  ن ِة َواجلاََمَعِة َعَلى وقوع اإلرسا ِل السُّ َوَقد  اتفق َأه 

والُمْؤِمنِْوَن باْلثار: َأنَّ َرُسول اهلل  وأجمع القائلون باألخبار": َتَعاَلى     املقديس

ُأسري بِِه إَِلى فوق سبع سموات، ُثمَّ إَِلى ِسْدَرِة اْلُمنَْتَهى، ُأسري بِِه لياًل من  ♀
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المسجد الحرام إَِلى المسجد األقصى، ُثمَّ ُعرج بِِه إَِلى السماء بجسده وروحه جميًعا، ثم 

 ."عاد من ليلته إَِلى مكانه قبل الصبح

 ء و َراجإًِذا  اإلرسا ع 
ِ ِل  امل  ترة، واتفق َأه  ن ة املتوا آن َوالسُّ ُقر  كالمها ثابٌ  بأدلٍة من ال 

 و
ِ
ء ن ِة َواجلاََمَعِة َعَلى وقوع اإلرسا َراجالسُّ ع 
ِ  .امل 

♀

،      ♀

َراج من طريق محاد ب َن سلمَة َعن  ثابٍ  الُبناين َعن  أنس ب َن  ع 
ِ ء َوامل  سأذكُر سياق اإلرسا

ىَذا السياق ألمرين:♀َعن  الن بِي      مالٍ    ، َوَقد  اعتمدُت ه

  ُل ىَذا ما مل تشتمل َعَلي ِه أكثر َأَحاِدي ِث َاأْلَوَّ َراج مذكورين فيه، َوه ع 
ِ ء َوامل   : كون اإلرسا

َراج؛ َفِ ن  أكثرها ف ِذكر  ع 
ِ ء َوامل  َراجاإلرسا ع 

ِ  َفَقط  أو العكس. امل 

 ِج، كام بني السيوطُي اْلثَّانِي َرا ع 
ِ ء َوامل  ف  َتَعاَلى     : لكونه أجود َأَحاِدي ِث اإلرسا

ة اإلرساء)رسالته  َُرى   رشح ِقصَّ ُه َقاَل ُمعل اًل ابتداءُه َأَحادِ  (اآلية ال ء َفِ ن  ي ِث اإلرسا

َراج بِِه:  ع 
ِ ْن "َوامل  ْن ثا    الُب ا  دا ُهوا حديث محا  ْ نا سلمةا دا ول بدأ   جو ها وأتق ها، وا

َّا    ريه من التعا ض ُه جوَّ ه وأتق ه، فاسلما ِِم إِنَّ  ، ان َتَه  كالمه. "أنس، فا

، واحلديُث بلفظه َتَعاَلى  ↓َوَقد  أ رجه بالطريق املذكور اإِلَماُم أمحد وُمسلم 

َراج، والكثرَي مِم ا وقع فيهام، ولكن مل ُتذكر فيه بعض األحداث  ع 
ِ ء َوامل  عندمها ْجع بني اإلرسا

َراج األ رى. ع 
ِ ء َوامل  تِي دل  عليها َأَحاِدي ِث اإلرسا  املُهمة ال 

وَخ، ب نُ  َشي َبانُ * َقاَل اإِلَماُم ُمسلم: حدثنا  َثابٌِ   نَاحدث ،َسَلَمةَ  نَا مَح اُد ب نُ حدث َفرُّ

، ُبنَايِنُّ   ال 
ِ
ِن َمالٍِ ، َأن  َرُسوَل اَّلل  ُأتِيُت بِاْلُبَراِق، َوُهَو َدابٌَّة »َقاَل:  ♀َعن  َأنَِس ب 

ُرُه ِعنَْد ُمنَْتَهى َطْرفِِه، َقاَل: َفَركِْبُتُه َح 
تَّى َأْبَيُض َطِويٌل َفْوَق اْلِحَماِر َوُدوَن اْلَبْغِل، َيَضُع َحافِ

ْسِجَد، َأَتْيُت َبْيَت اْلَمْقِدِس، َقاَل: َفَرَبْطُتُه باْلَحْلَقِة الَّتِي َتْربُِط بِِه األَْنبَِياُء، َقاَل: ُثمَّ َدَخْلُت اْلمَ 

يِه َرْكَعَتْيِن، ُثمَّ َخَرْجُت، َفَجاَءنِي ِجْبرِيُل ِبإَِناٍء ِمْن َخْمرٍ، َوإَِناٍء ِمْن َلَبٍن، فَ 
ْيُت فِ اْخَتْرُت َفَصلَّ

َبَن، َفَقاَل ِجْبريُل: اْخَتْرَت اْلِفْطَرةَ   .«اللَّ
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َماِء، َفاْسَتْفَتَح ِجْبرِيُل َفِقيَل: َوَمْن َأْنَت؟ َقاَل: ِجْبرِيُل ، َفِقيَل: َوَمْن » ُثمَّ َعرَِج بِنَا إَِلى السَّ

ٌد ، َفِقيَل: َوَقْد ُبعَث إَِلْيِه؟ َقاَل: َقْد بُ  عَث إَِلْيِه، َفُفَتَح َلنَا َفإَِذا َأَنا َقاَل: َفإَِذا َأَنا َمَعَك؟ َقاَل: ُمَحمَّ

َماِء الثَّالَِثِة: َفإَِذا َأَنا بُِيوُسَف، إَِذا ُهَو َقْد أُ  ي السَّ
َب بِي، َوَدَعا لِي ِبَخْيرٍ، َوَقاَل فِ ْعطَِي بِآَدَم َفَرحَّ

َب بِي، َوَدَعا لِي ِبَخْيرٍ   .«َشْطَر اْلُحْسِن، َفَرحَّ

َماِء الثَّانَِيِة، َفاْسَتْفَتَح ِجْبرِيُل ثُ » ، َفِقيَل: َمْن َأْنَت؟ َقاَل: ِجْبرِيُل ♠مَّ َعرَِج إَِلى السَّ

ٌد ِقيَل: َوَقْد ُبعَث إَِلْيِه؟ َقاَل: َقْد ُبعَث إَِلْيِه، َفُفتَِح َلنَا، َفإَِذا َأنَ  ا ِقيَل: َوَمْن َمَعَك؟ َقاَل: ُمَحمَّ

 َعَلي هامِعيَسى اْبن مريم وَيْحَيى اْبُن زكريا  بِاْبنَِي اْلَخاَلِة،
ِ
َبا بِي، َوَدَعْوا لِي َصَلَواُت اهلل ، َفَرحَّ

 .«بَِخْيرٍ 

َماِء الثَّالَِثِة، َفاْسَتْفَتَح ِجْبرِيُل، َفِقيَل: َمْن َأْنَت؟ َقاَل: ِجْبرِيُل ِقيَل: َوَمْن » ُثمَّ َعرَِج إَِلى السَّ

ٌد،  َوَقْد ُبعَث إَِلْيِه؟ َقاَل: َقْد ُبعَث إَِلْيِه، َفُفتَِح َلنَا، َفإَِذا َأَنا بُِيوُسَف، َوإَِذا ُهَو َمَعَك؟ َقاَل: ُمَحمَّ

َب َوَدَعا لِي ِبَخْيرٍ   .«َقْد ُأْعطَِي َشْطَر اْلُحْسِن، َفَرحَّ

ابَِعِة، َفاْسَتْفَتَح ِجْبرِيُل َفِقيَل: مَ » َماِء الرَّ ْن َأْنَت؟ َقاَل: ِجْبرِيُل َفِقيَل: ُثمَّ ُعرَِج بِنَا إَِلى السَّ

ٌد ِقيَل: َوَقْد ُبعَث إَِلْيِه؟ َقاَل: َقْد ُبعَث إَِلْيِه، َفُفتَِح َلنَا، َأَنا بِإِْدِريَس،  َوَمْن َمَعَك؟ َقاَل: ُمَحمَّ

َب َوَدَعا لِي ِبَخْيرٍ، َقاَل:   .«[77]مريم:  ﴾57َوَرَفْعَناُه َمًَكنًا َعلِيًّا ﴿َفَرحَّ

َماِء اْلَخاِمَسِة، َفاْسَتْفَتَح ِجْبرِيُل َفِقيَل: َمْن َأْنَت؟ َفَقاَل: ِجْبرِيُل َفِقيَل:  ُثمَّ » َعرَِج إَِلى السَّ

ٌد ِقيَل: َوَقْد ُبعَث إَِلْيِه؟ َقاَل: َقْد ُبعَث إَِلْيِه، َفُفتَِح َلنَا، َفإَِذا أنا بَِهارُ  وَن َوَمْن َمَعَك؟ َقاَل: ُمَحمَّ

َب ♀  .«َوَدَعا لِي بَِخْيرٍ ، َفَرحَّ

اِدَسِة، َفاْسَتْفَتَح ِجْبرِيُل َفِقيَل: َمْن َأْنَت؟ َقاَل: ِجْبرِيُل ِقيَل: » َماِء السَّ ُثمَّ َعرَِج إَِلى السَّ

ٌد ِقيَل: َوَقْد ُبعَث إَِلْيِه؟ َقاَل: َقْد ُبعَث إَِلْيِه، َفُفتَِح َلنَا، َفإَِذا َأنَ  ا بموسى َوَمْن َمَعَك؟ َقاَل: ُمَحمَّ

َب َوَدَعا لِي ِبَخْيرٍ   .«َفَرحَّ

ابِعة، َفاْسَتْفَتَح ِجْبرِيُل َفِقيَل: َمْن هَذا؟ َقاَل: ِجْبرِيُل ِقيَل: » َماِء السَّ ُثمَّ َعرَِج إَِلى السَّ

ٌد ِقيَل: َوَقْد ُبعَث إَِلْيِه؟ َقاَل: َقْد ُبعَث إَِلْيِه، َفُفتَِح َلنَا ، َفإَِذا َأَنا َوَمْن َمَعَك؟ َقاَل: ُمَحمَّ

بِإِْبَراِهيَم، ُمْسنًِدا َظْهَرُه إَِلى اْلَبْيِت المعمور، وإذا ُهَو َيَدُخُلُه ُكلَّ َيْوٍم َسْبُعوَن َأْلَف َمَلك اَل 
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ْدَرِة اْلُمنَْتَهى، َفإَِذا َوَرُقَها َكآَذاِن اْلِفَيَلِة َوإَِذا ثَ  َمُرَها َيُعوُدوَن إَِلْيِه، ُثمَّ َذَهَب ِبي إَِلى السِّ

 يستطيع أن َينعت
ِ
 َما َغِشَي َتَغيََّرْت، َفَما َأَحٌد ِمْن َخْلِق اهلل

ِ
ا َغِشَيَها ِمْن َأْمرِ اهلل َها َكاْلِقاَلِل، َفَلمَّ

 .«ِمْن ُحْسنَِها

َض َعَليَّ خمسين َصاَلًة فِي ُكلِّ َيْوٍم وليلة َفنََزلَُت »
إَِلى َفُأوَحَي اهللُ إَِليَّ َما ُأوِحَي، فُفرِ

تَِك؟ ُقْلُت: َخْمِسيَن َصاَلًة فِي ُكلِّ َيْوٍم  ♀ُموَسى  َفَقاَل: َما َفَرَض ربك َعَلى ُأمَّ

َتَك اَل ُيطِيُقون َذلَِك، فإِنِّي َقْد َبَلْوُت   َبنِي َوَلْيَلٍة، َقاَل: اْرِجْع إَِلى َربَِّك َفاْسَأْلُه التَّْخِفيَف فإِنَّ ُأمَّ

 .«إِْسَرائِيَل وخبرتهم

تِي َفَحطَّ َعنِّي َخْمًسا، َفَرَجْعُت »اَل: قَ  ْف َعَلى ُأمَّ ، َخفِّ َفَرَجْعُت إَِلى َربِّي َفُقْلُت: َأْي َربِّ

َتَك اَل ُتطِيُق َذلَِك،  إَِلى ُموَسى َفَقاَل: َما َفَعْلَت؟ َقاَل: ُقْلُت: َحطَّ َعنِّي َخْمًسا َقاَل: إِنَّ ُأمَّ

يَما َبْيَن َربِّي فاْرِجْع إَِلى َربِِّك َفاْسأَ 
ْلُه التَّْخِفيَف، َفَلْم َأَزْل َأْرِجُع إَِلى َربِّي َفَأْسَأُلُه التَّْخِفيَف فِ

ُد، إنهن َخْمُس َصَلَواٍت فِي ُكلِّ َيْوٍم َوَلْيَلٍة، لُِكلِّ ♠َوَبْيَن ُموَسى  ، َحتَّى َقاَل: َيا ُمَحمَّ

َمْن َهمَّ بَِحَسنٍَة َفَلْم َيْعَمْلَها ُكتَِبْت له َحَسنَة، َفإِْن َصاَلٍة َعْشرٌة، َفِذْلَك َخْمُسوَن َصاَلًة، وَ 

َئًة َعِمَلَها ُكتَِبْت له َعْشًرا، َوَمْن َهمَّ بَِسيَِّئٍة َفَلْم َيْعَمْلَها َلْم ُتكتب َشْيًئا، َفإِنَّ َعِمَلَها ُكتَِبْت َسيِّ 

: اْرِجْع إَِلى َربَِّك َفاْسَأْلُه التَّْخِفيَف فَقلت: َقْد َواِحَدًة َفَرَجْعُت إَِلى ُموَسى، َفَأْخَبْرُتُه، َقاَل 

 .«َرَجْعُت إَِلى َربِّي َحتَّى اْسَتْحَيْيُت منه

َراج كام رواه اإِلَماُم ُمسلم ع 
ِ ء َوامل  ىَذا سياُق اإلرسا من حديث ثابٍ   َتَعاَلى     ه

َن مال    .♀عن الن بِي      الُبناين َعن  أنس ب 

 وقبل بيان بعض املُهامت املُستفادة من احلَِدي ث، ُأحب أن أذكر مسألتني:

 ُء وقع بعد املبعِث وقبل اهلجرة، ومل يقم دليٌل َعَلى تعيني اْلَمْسَأَلة األُْوَلى : اإلرسا

 أدلٌة كثريٌة، منها: وقته بينهام، َوَقد  دل  َعَلى كونه قبل املبعث

  ُل  ُيَقاُل له:الدليُل َاأْلَوَّ
ٍ
َوَقْد ُبعَث » : أن جربيل عندما كان يستفتُح عند ُكل  سامء

 .«إَِلْيِه؟ فيقول: نعم
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ْوُلُه ِ  ": (فتح البا ي)َقاَل اب ن حجر ف  ْعدا اْلباْع اِة قا اجا  ا ا ُيْستادا ُّ  ِِه: أن املِْْعرا ى ما أاْقوا وا

ا ا اِهِر ِ  ها ا ُه  ا إِنَّ ْم، فا عا : نا ا ا ؟ قا ا ا لاُه: أاُ ِعثا ِء  ِْ  قا اما اِب السَّ ا ا لِباوَّ ي ا قا ْ ِسِه: أن ِجْرِ ِديِث نا ْ ا

ْعدا اْلباْع اةِ  انا  ا ْا اجا   ."أن املِْْعرا

ْيهِ "لكن َقاَل اب ن حجر ف موضٍع آ ر:  لا ِ يا دا َا ونا  َُ ُ  أاْن يا تاما ْوله: أُأ س  ُُيْ أاْصُ   قا

 ٰ اِ   ِلاْيِه لِْلُعُروِج  َِلا ْ سا ِن اإْلِ ما دا ونا اْستاْ ها َُ تاما  أاْن يا ْ ُيا تِِه، وا الِِه  ِِعباا ا الِِه، اِلْشتِبا ِء   ِْ سا اما السَّ

ْولِِه:  ِلاْيهِ  ُر لِقا ُهوا اْ اْ ها  ."وا

 َراج كانا بعد ع 
ِ ء َوامل  ُل َعَلى أن اإلرسا و 

َ : أن ♀بعثة الن بِي   إًِذا  الدليُل َاأل 

َوَقْد ُبعَث إَِلْيِه؟ »كان َيُقوُل عندما يستفتُح عند ُكل  سامء بعد أن ُيسأل:  ♠جربيل 

َراج كانا     ، ولكن اب ن حجر«َيُقوُل: نعم ع 
ِ ء َوامل  ىَذا دليٌل َعَلى أن اإلرسا ِذي بني أن ه

ال 

 عَث للعروج إَِلى السامء؟ ًل َأبُ  إَِلي هِ  عَث د: َأبُ بعد البعثة بني َأن ُه ُُمتمل، في تمل أن يكون املُرا 

ىَذا اًلحتامل َوُهَو: َأبُ إَِلي هِ  ِذي إَِلي هِ  عَث ؟ أي: صار نبًيا، َوه ؟ أي: ف العروج للسامء ُهَو ال 

 رج ه النووي.

ا قو   واب السامء: "َفَقاَل النووي:  أامَّ ْد ُ عثا  «َوَقْد ُبعَث إَِلْيِه؟»وا قا  ِلاْيِه  فُمرا ه وا

لِكا ال  إِنَّ  ا ْن أص  البع ة والرسالة، فا اُت؛ وليس ُمرا ه االست ها  دا وا اما لإلرساء وصعو  السَّ

ْيهِ  لا ٰ ٰهِ ه املُدة" أي: َعَلى املل  "َي ى دا نَاُه ومل يذكر " َِلا َلُم ف َمع  ىَذا ُهَو الص يح واهلُل َأع  ، َفه

اِ ين )اخلطايُب ف رشح  َلى وْجاعٌة  (الُبخا
 غريه، وإن كان القايض  الًفا أو أشار إِ

ِ
من الُعَلاَمء

  الف ف َأن ُه استفهم َعن  أصل البعثة أو عام ذكرته.

ىَذا القول ُهَو َأي ًضا ال ِذي رج ه اب ن رجٍب  وقو  َازن "َفَقاَل:  َتَعاَلى     َوه

ُه أست هم: ه   ُم: أانَّ ٰ السامء؟ السامء: ُأ س   ليه، ا  هر واهللُ أاْدلا أ س  اهلل  ليه يستدديه  َِلا

ُه ال  الظَّاِهر: أانَّ إِنَّ  لك ْان قب  ه ه الليلة  ُِمدة   ويلة، وا ٰ أه  ا  ض، فا وَل ير    ساله  َِلا

هب وم َ الشيا ي من  ٰ أه  السامء وَزنتها، ال سيام مَ حراستها  الِشُّ َلا َي ى م    لك دا

 آ ر ما َقاَل. ، إَِلى "...اسرتاق السمَ م ها
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د بـــ اًلستفهام َعن  أصل البعثة كام جاء ف كالم اب ن  «َوَقْد ُبعَث إَِلْيِه؟»َفِ ن  كان املُرا

ث ايِن وابن  ل، وإن كان َعَلى ما جاء ف كالم النووي وابن حجر ال  و 
َ ُل؛ فالدليُل َاأل  َو  حجر َاأل 

ت ايِل كاف.  رجب َفِ ن  الدليل ال 

  ىَذا اتفاق اْلثَّانِي ُهوَ  والدليُل ء، وَعَلى ه : أن الصلوات اخلمس ُفرض  ليلة اإلرسا

َراج بعد البعثة؛ إذ كيف ُتفرض َعَلي ِه  ع 
ِ ء َوامل  ىَذا واضٌح ف إفادة كون اإلرسا أهل العلم، َوه

اَلة ومل ُيبعث بعُد؟  وَعَلى من اتبعه الص 

 َن أيب َنمر، َقاَل: َفِ ن  ِقيَل: َقد  أ رج الشي ان َعن  رشي َن عبد اهلل ب  سمعُ  "  ب 

ُسو  اهلل  ْن لْيلة ُأرْسيا  ِرا ُه  ♀أنس ْ نا مالك ُُيدث ا دا ِمْن مْسِجِد الَْعبِة،  نَّه جاءا

ء قبل "ثَلثُة ن ر  قْب ا أْن يوحى  لْيه، وْهو نا ِِم   املْسجِد ا را ِ  ىَذا ُيفيد أن اإلرسا ، َوه

ُه ثَلثُة ن ر  قْب ا أْن يوحى  لْيه"احلديث: املبعث إذا فيه أي ف   ، فام اجلواب َعن  هىَذا؟ "جاءا

ىَذا  اجلواب: ✍✍ ء كام بني أهل العلم، َوه َن عبد اهلل مل يضبط حديث اإلرسا أن رشي  ب 

تِي ُأ ذت َعَلي ِه.  أحُد املواضع ال 

ْيِ ل": َتَعاَلى     َقاَل اب ن عطية األندلس ِحْيحا ْهِم ووقَ   الصَّ َّشيك ْ نا أيب نامر وا

لِكا قب  الوحي  ليه، وال ََل   ي  ا ا فيه: وا ا قا ُه  و ى حديث اإلرساء فا إِنَّ ا املْاْع اى؛ فا   ٰه ا

يك ْهِم من رشا ا وا  . "املُحدثي أن ٰه ا

أي: حديث رشي  ب َن أيب -مل يسغ لفظ حديثه كاماًل  َتَعاَلى     واإِلَمام ُمسلم

ن أوهام واقترص َعَلى ِذكر بعضهم، ُثم  َقاَل: احلَِدي ث بقصته ن و حديِث ؛ ملا فيه م-َنمر

م فيه شيًئا وأ ر وزاد ونقص.  ثابٍ  الُبناين َوَقد 

ِدْيث   اْلَِتااب أوهاِ  "َقاَل القايض عياض:  ا ا ا ْد جاء    واية رشيك   ٰه ا قا وا

ْد نبه ُمسلِم دا  قا ِء، وا اما ْيِه الُعلا لا لِكا  قوله: فاقدَّ  وأَر وزا  ونقص، م ها قوله: أنَرها دا ٰ  ا َلا

ْيهِ  لا ُهوا  لِط َل يوافن دا لِكا قب  أن يوحى  ليه، وا  ."وا ا

ا ا ُمسلمِ ":    َوَقاَل اب ن كثريٍ  ُهوا ْام قا إِنَّ رشيك ْ نا دبد اهلل ْ نا أيب  ؛   وا فا

ِدْيث وساء ح ظه وَل يضبطه ا ا ا  ."نمر اضطرب   ٰه ا
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َراج بعد البعثة، ومها َأي ًضا قبل اهلجرة قطًعا، فالصلوات اخلمس * فاإل ع 
ِ ء َوامل  رسا

َراجُفرض  ف  ع 
ِ  ، وأهل العلم ُمتفقون َعَلى أ ا ُفرض  قبل اهلجرة.امل 

اَلم:  ي خ اإِلس  اج "َقاَل ش  اِ ْيِث، وات ن دليه أه  العلم: أن امْلِْعرا وه ا ِما تواترت  ه ا احا

، وَل يَن  َتَعاَلى ه اهلُل الَِّ ي  ْر   اْلُقْرآن، وال ي فيه ُفرضا الصلوات ا مس؛  نام ْان  مَةا

 ." عد اَلجرة

اَلم-َوَقاَل  ي ُخ اإِلس  ، ْام ": -أي: ش  اج ْان  مَةا قب  اَلجرة  إمجاع املُْْسلِِميا إِنَّ املِْْعرا فا

ا ا  ِ ﴿: َتَعاَلى قا ى بَِعبِْده ْْسَ
َ
ِي أ قََْص  ُسبَْحاَن اَّلَّ

َ
 ﴾ََلًَْل ِمَن الَْمْسِجِد اْْلََراِم إََِل الَْمْسِجِد اْْل

ا ِ [1]اإلرساء:  را َتَه  كالمه."، وْان اإلرساُء ِمنا املْاْسِجِد اْ ا  ، ان 

َراج* َوَقد  ا تلف أهل العلم ف أي وقٍ  بني املبعث واهلجرة وقع  ع 
ِ َعَلى أقوال،  امل 

ء ، و(ال تح)ذكرها اب َن حجر ف  بعد النظر ف كالم أهل العلم ف حتديد وق  اإلرسا

َراج بني املبعث واهلجرة، مل أجد ما ُيعتمد َعَلي ِه ف َذلَِ   ع 
ِ َلمُ  َتَعاَلى واهلُل -َوامل   .-َأع 

اَلِم قوله:  (زا  املعا )َوَقد  نقل اب ن القيم ف  ي خ اإِلس  ٰ "َعن  ش  َلا َل يقم  ليِ  معلوِ  دا

ء واملعراجأي: - "شهرها لِكا " ،-ليلة اإلرسا ٰ دي ها؛    ال قوُ     ا َلا ٰ ُدَّشها وال دا َلا وال دا

 ."ُُمتل ِة فيها لاْيسا فيها ما ُيقطَ  ِهِ 

ي ُخ/ اب ن باز:  اج َل ي ِت   "ويقول الش  املِْْعرا ٰهِ ه الليلة الَّتِي حص  فيها اإلرساء وا وا

ِة تعيي ها، وْ ِحْيحا اِ ْيِث الصَّ ْن ال َّبِين ا احا رْي ثا    دا   ما و     تعيي ها فهو  ا

 ."د د أه  العلم  ا ديث؛ وهلل اِ َمُة البالبة    نساء ال ا  َلا ♀

  تِي ُء كان بعد البعثِة، وكان قبل اهلجرِة، ومل يقم دليٌل َعَلى تعيني الليلة ال   اإلرسا
إًِذا 

َراجذكرت الدليَل َعَلى كون كان فيها بني البعثِة وبني اهلجرِة، َوَقد   ع 
ِ كان بعد البعثة،  امل 

فقوه َعَلى ما َقاَل، من كون  َراجوبينُ  ما جاء ف حديث رشي ، وأن أهل العلم مل يوا ع 
ِ  امل 

َراجكان قبل أن يوح  إليه، وبين  َأي ًضا الدليل َعَلى أن  ع 
ِ كان قبل اهلجرة، وبينُ  عدم  امل 

َراجة الدليل َعَلى تعيني ليل ع 
ِ َلمُ  َتَعاَلى واهلُل -بني املبعث واهلجرة  امل   .-َأع 
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 َراج اْلَمْسَأَلُة الثَّانِيَة ع 
ِ ُء َوامل  َراج مل يقعا إًِل  مرًة واحدة، اإلرسا ع 

ِ ُء َوامل  : ف كون اإلرسا

د وقوعهام، وليس هلم َعَلى التعدد دليل  .وقعا مرًة واحدة، ومن أهل العلم من َقاَل: بتعدُّ

اَلمِ  ي خ اإِلس  ًة ما ااًما، ":    * َقاَل ش  رَّ اج ْان مرتي: ما دم  ا  ِة أن املِْْعرا ْد زا قا وا

ظاًة، وم هم من جعله ثَلث مرات، والصواب: أنه ْان مرًة واحدة، وتلك الليلة  قا ًة يا رَّ ما وا

رًة واحدة َل ُت رض مرتي، ولَن  عض  ُفرض  الصلوات ا مس، وَل يَن ه ا  ال ما

ة م اًما، وأن تلك الليلة ُفرض   :  نه ْان قب  ال ُُّبوَّ ِقي ا لِط    عض ما نقله؛ فا ال ا   ا

ة، وه ا  لط  ."الصلوات ا مس قب  فرضها  عد ال ُُّبوَّ

ىَذا َأي ًضا: اب ن القيم اُء ":    ، َفَقاَل َتَعاَلى     * وممن بني غلط ه رْسا انا اإْلِ ْا وا

 : ِقي ا ًة وا اِحدا ًة وا رَّ ُعوا ما ْما اُ وا أاْن َيا ُْم أا ا ْا اَنَّ ْوِ   ا اْلقا أاْ  ااُب ها ا ًة ما ااًما، وا رَّ ما ظاًة، وا قا ًة يا رَّ : ما ْيِ تا رَّ ما

اِت  ايا وا ا ِِر الرِّ ْيا سا ْظُ ، وا ا ْولِِه: ُثمَّ اْستاْيقا قا ِديِث رشيك، وا ْيا حا  ." ا

ْيِ "َوِمن ُهم  َمن  َقاَل: *  تا رَّ ا ما انا ها ا ْا   ْ ِديِث رشيك:  ا ْولِِه ِ  حا ْحِي؛ لِقا ْب ا اْلوا ًة قا رَّ ، ما

اِ يِث  ا ُِر اْ احا ْيِه سا لا لَّْ  دا اما  ا ْا ْحِي،  ْعدا اْلوا ًة  ا رَّ ما ى  ِلاْيِه، وا ْب ا أاْن ُيوحا لِكا قا  ."وا ا

تا "ِمن ُهم  َمن  َقاَل: * وَ  رَّ ما ْحِي، وا ْب ا اْلوا ًة قا رَّ : ما ات  رَّ ُث ما ْ  ثاَلا ْبِط،  ا َا ا  ُْ ُّ ها ا ُه، وا ْعدا ْيِ  ا

الِ  ِة لاْ ظاًة ُُتا أاْوا ِ  اْلِقصَّ ا  ا اِب ال َّْقِ ، الَِّ ينا  ِ ا ِة ِمْن أاْ  ا اِء الظَّاِهِريَّ ُة ُضعا ا ِريقا ِ ِه  ا ها ُق ِسيااقا وا

ْيِهمُ  لا ْ  دا تالا ا َْ اما ا لَّ َُ ى، فا را َْ ًة ُأ رَّ ُلوُه ما عا اِت؛ جا ايا وا َا   اْعِض الرِّ
ا ِ قا ُ وا اْلوا دَّ اُت دا ايا وا  ."الرِّ

يا "*  ْعدا اْلباْع اِة، وا ةا  ا ََّ ًة  ِما اِحدا ًة وا رَّ انا ما ْا اِء  رْسا ُة ال َّْقِ : أن اإْلِ ْيِه أا ِمَّ لا اُب الَِّ ي دا وا الصَّ ا وا

ْم أاْن ياظُ  اغا َلاُ ْيقا سا ْا اً ا!  ُه ِمرا ُموا أانَّ دا ِء الَِّ ينا زا ُؤالا ًبا َِلا جا ْيِه دا لا ُض دا ة  ُتْ را رَّ ُْ ِّ ما ُه ِ    ُّوا أانَّ

ًْسا؟ تَّى تاِصريا َخا ى حا ْيا ُموسا ِه وا ا ْيا  ا ِّ ُ   ا ا َّ رتا ، ُثمَّ يا ِْسيا ُة َخا َلا  ."الصن

ْفُت َعْن ِعَباِدي» ُثم  َيُقوُل:*  ِة الث انِيَ «َأْمَضْيُت َفرِيَضتِي، َوَخفَّ َر  إَِلى ِة ، ُثم  ُيِعيُدَها ِف امل 

اُظ رشيكً  ُفُّ ، َوَقد  َغل َط احل  ا ً ا َعرش  ً َها َعرش  ، مَخ ِسنَي، ُثم  حَيُطُّ
ِ
ء ا َ رس 
ِ َفاٍظ ِمن  َحِديِث اإل  ا ِف َأل 

نََد ِمن هُ ومُ  ُس  َرَد امل  ا ا "ُثم  َقاَل:  ،سلم َأو  ، فا اجا ِديثا ِ  اْ ا رْسُ ْ يا َلا ، وا ناقاصا ا ا وا زا را وا ََّ أا دَّ ا وا قا  فا

  ". 
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َراج  َتَعاَلى     وهكذا اب ن كثري ع 
ِ ء َوامل  له كالٌم ُمهم ف تفسريه، ف بيان كون اإلرسا

ةً وقعا   واحدة، ولن أنقله  شية اإلطالة. َمر 

 ِدْيث السا ن ا أ ْر  عض امُلهامت وال وا د املُست ا ات من ا ا  : عد ٰه ا

، َوُهَو َدابٌَّة َأْبَيُض َطِويٌل َفْوَق اْلِحَماِر َوُدوَن ُأتِيُت بِاْلُبَراِق »: قوله: الفائدُة األُْوَلى ☚☚

ِه، َفَركِْبُتُه َحتَّى َأَتْيُت َبْيَت اْلَمْقِدسِ 
ُرُه ِعنَْد ُمنَْتَهى َطْرفِ

ء «اْلَبْغِل، َيَضُع َحافِ ، ُيفيد كون اإلرسا

ِدسِ إَِلى  َق  اِق كان بواسطة  َبي َ  امل  رُبَ  .ال 

اَق مل يكن راكًبا  ♠يل وظاهر احلَِدي ث: أن جرب رُبَ ، ♀مع الن بِي   ال 

َأَلة اب ن  ♠َوَقد  جاء ف َغري  هىَذا احلَِدي ث: بيان ركوب جربيل  َس  معه، َوَقد  ب ث امل 

ُسوُ  اهللَِّ "َفَقاَل ف َذلَِ :  َتَعاَلى     حجر ا  ا : ُأَتا ا ا ةا ِد ْدا أامْحادا قا ْي ا ِديِث ُح ا َا ِ  حا قا وا وا

ْ  ِالْ  ♀ ا َلا ها ا ْيِ  املْاْقِدِ ، فا ياا  َِلا  ا تَّى اْنتاها يُ  حا ِجْرِ ُه ُهوا وا ْهرا ايِْ   ا ْم ُيزا لا اِق فا ُرا

ِن ال َّبِيِّ  ُة دا ْي ا ْولُُه ♀ُيْس ِْدُه ُح ا ونا قا َُ ْن يا تاِمُ  أا ْ ُيا ا   وا ِن اْجتِها ا ا دا يْحتام  أنه قا ، فا

ُن  ُِمرا  لَّ تاعا يُ  يا ِجْرِ ُْوبُهوا وا رْيِ الا ِ  الرن تِِه ِ  السَّ قا  ."افا

َيةَ  بنا َقاَل  هُ  ِدح  ُ نَاهُ  َوَغري  لِكا ": َمع  ْم اا  ِ ا زا اما جا : وا ِنَّ ا ا لِيِ ؛ قا ْو  ا ا ِِن أا ا ِِد أاْو سا يُ  قا ِجْرِ وا

ًة لِل َّبِيِّ  اما را ْا   ْ انا ْا اِج  ةا املِْْعرا هِ ♀ِ انَّ ِقصَّ رْيِ َا ا لِبا ْد ا ، فاَلا ما أي: - "قل "، "فِيها

ِديث ا ن " :-اب ن حجر َيُقوُل  ِحيح اْ ن حباان من حا ُْو  ان ِ  صا ير  التَّْ ِوي  املْاْ  ُقْلُ : وا

اِق  اِ ِث ِ  ُمْس اِدِه: ُأَِتا  ِاْلُرا ِة اْ ا ايا ِ  ِ وا ِ يً ا لاُه، وا اِق  ا َلا اْلُرا ُه دا لا ا ي ا محا ْسُعو   أن ِجْرِ ِْبا ما را  فا

مُ َا  اهللَُّ أاْدلا ُه فا عا و ِِه ما ُْ يِح ِ  ُ  ِ ا َصا ها ا ، فا ا ا هِباِما ي ا فاسا  ."ْلقا ِجْرِ

َراج كان بروحه وجسده «َفَركِْبُتهُ »: قوله: الفائدُة الثَّانَِية ☚☚ ع 
ِ ء َوامل  ، يدل َعَلى أن اإلرسا

َلف و♀ اَلِم أن هىَذا الذي َعَلي ِه ْجاهرُي الس  ي خ اإِلس   اخللف.، وبني ش 

اِ ْيِث "َقاَل الشوكاين:  ٰ الر ية مَ تَّصيح ا احا َلا ا اإلرساِء دا وْيق يصُح محُ  ٰه ا

ة   ن ال َّبِين  ِحْيحا اِق، وْيق يصح وصق الروِح  الرْوب؟ ♀الصَّ  ." ْب اْلُرا
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د األمني الشنقيطي م  ٰ الُراق  ♀و ْو ه ":    َوَقاَل العالمُة/ ُُمَ َلا دا

ٰ أن اإلرس َلا ٰ الدواب ْام ُهوا يد  دا َلا اء  جسمه؛ ِ انَّ الروح لاْيسا من ش نه الرْوب دا

 ."معرو 

َراج كان بروحه وجسده  أنَوهناك أدلة أقوى تدل َعَلى  ع 
ِ ء َوامل   :♀اإلرسا

  ى بَِعبِْدهِ ََلًَْل ِمَن الَْمْسِجِد اْْلََرامِ ﴿: َتَعاَلى منها: قوله ْْسَ
َ
ِي أ ء: ]اإلرسا  ﴾ُسبَْحاَن اَّلَّ

ء كان هبام ْجيًعا، [3 ىَذا يدُل َعَلى أن اإلرسا ، فالعبُد عبارٌة َعن  ُموع الروح واجلسد، َوه

 والتسبيُح يكون عند األمور العظيمة املُتعجب منها، فلو كان َمناًما؛ مل يكن َُمل تعجب.

 ومنها: قوله :﴿ ََريَْناَك إَِلَّ فِتْن
َ
ْؤَيا الَّ ِي أ ء:  ﴾ًة لِلنَّاِس َوَما َجَعلَْنا الرُّ ]اإلرسا

 ، َفِ ن  الرؤيا رؤيا عني يقظًة ًل رؤيا منام، كام َصح َعن  اب ن َعب اٍس وغريه.[61

  ة الواض ة َعَلى َذلَِ : أ ا لو كان  رؤيا منام ملا كان  فتنة، وًل سبًبا
َِدل  ومن األ 

ن َسان ما ًل  لتكذيب ُقريش؛ أِلَن  رؤيا املنام َلي َس  ُمل إنكار؛ أِلَن   ِ املنام َقد  يرى فيه اإل 

يصح، َفال ِذي جعله اهلُل فتنًة ُهَو ما رآه بعينه من الغرائب والعجائب، فزعم املرُشكون: أن 

ِذي ذكرته ُهَو لفُظ  من ادع  رؤية َذلَِ  بعينه؛ فهو كاذب ًل ُمالة، فصار فتنًة، َوهىَذا ال 

 .(أضواء البيان)ف  َتَعاَلى     الشنيقطي

اَلِم: هل ُعرج بالن بِي   ي ُخ اإِلس   يقظًة أو مناًما؟  ♀* َوَقد  ُسئل ش 

: َقاَل  ✍✍ ٍب نافع، أذكره ُُمترًصا لاق ":    فأجاب بجوا ْيِه مجاهري السَّ لا  ن الَِّ ي دا

ُه ْان يقظةً  نَّ ِ ﴿: َتَعاَلى ذل  قوله ، ويدل َعَلى "وا لق أا ى بَِعبِْده ْْسَ
َ
ِي أ ََلًَْل ِمَن  ُسبَْحاَن اَّلَّ

قََْص 
َ
ء:  ﴾الَْمْسِجِد اْْلََراِم إََِل الَْمْسِجِد اْْل ْخَرى ﴿ وقوله:؛ [3]اإلرسا

ُ
 13َولََقْد َرآهُ نَْزلًَة أ

َوى  14ِعنَْد ِسْدَرةِ الُْمنَْتََه 
ْ
 ، اآليات.[34 - 38]النجم:  ﴾15ِعنَْدَها َجنَُّة الَْمأ

ِ ﴿: َتَعاَلى أن قوله  ومعلومٌ  ى بَِعبِْدهِ ُسبَْحاَن اَّلَّ ْْسَ
َ
ب  ذه اآلية وتسبيح هل تعظيمٌ  ﴾ي أ ر   ال 

أن  ومعلومٌ ، ، والتسبيح يكون عند األمور العجيبة العظيمة اخلارجة عن العادةالذي فعله

ُيذكر عل هذا مِم ا الشام، وليس هذا إَِلى عامة اخللق يرى أحدهم ف منامه الذهاب من مكة 

 .الوجه من التعظيم
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ذكر ف تل  السورة ما يتمكن الرسول من ذكر الشواهد ودًلئله، ف  م َ اَنُه ُسب  وهو 

ء، وقد علموا أنه مل يكن يأيت بي  املقدس، فسألوه عن صفته ليبني هلم مل   ا أنكروا اإلرسا

كان  هلم بالطريق،  فأ ربهم عن صفته  رب من عاينه، وأ ربهم عن عريٍ  ؟هل هو صادق

ئي قد يرى اليشء ف  ؛إنكارهم له، وًل سألوه عن صفته ولو كان مناًما ملا اشتد   ف ن الرا

 املنام عل  الف صفته.

ْخَرى ﴿
ُ
ف أن برصه رأى اآليات؛ رصيٌح  ﴾14ِعنَْد ِسْدَرةِ الُْمنَْتََه  13َولََقْد َرآهُ نَْزلًَة أ

نته  درة املُ جنة املأوى وِس أن ما رآه ف املأل األعل، وأنه ما زاغ برصه وما طغ ، وقد ثب  

َعَلى ناًما، ودل ذل  امتنع أن يكون ذل  مَ  ؛ف السامء ًل ف األرض، ف ذا رأى بعينه ما هناك

 .أن جسده كان هنال 

َراج كانا بجسده وروحه  ع 
ِ ء َوامل  ُهَو احلق  ♀ما سبق بيانه من كون اإلرسا

َلِف واخللف، َوثم  أقوال ف امل َ  َأَلة أذكرها ُمبينًا عدم ص تها. ال ِذي َعَلي ِه ْجاهرُي الس   س 

  :اَلِم ي ُخ اإِلس  ُهوا "فهناك من َقاَل: إ ام كانا ْجيًعا ف ليلٍة واحدٍة ف منامه، َقاَل ش  وا

لاق ْن  ا  ة  من السَّ َتَه  كالمه."قوِ  م ثوِ  دا  ، ان 

َراج كانا بروحه   ع 
ِ ء َوامل  وبدنه، ومن أدلة وُيبطل قوهلم ما سبق من أدلٍة ف كون اإلرسا

َراج كانا ف  ع 
ِ ء َوامل  ِث ُتفيد كون اإلرسا القائلني هبذا القول: ألفاٌظ جاءت ف بعض األََحاِدي 

 .«فاستيقظت، وأنا يف المسجد الحرام»، ومنها: «بين أنا نائم»املنام: منها: 

ة عَ  ✍✍ ال  ة الد  َِدل  ىِذه الُعَلاَمُء ووفقوا بينها وبني األ  َراج وأجاب َعن  ه ع 
ِ ء َوامل  َلى أن اإلرسا

ا قوله   "، ومن َذلَِ  قول القايض عياض: ♀كانا يقظًة بروحه وجسده  أامَّ وا

ُهوا نا م، و  الرواية ا َرى:  ي أن د د البي   ي ال ا م واليقظان، فقد   واية رشيك: وا

لِكا حا ْد يَون  ا لة أو  وصو  امللك  ليه، ُيتُج  ِِه من َيعلها   يا نو   وال ُحجة فيه؛    قا

ٰ ْونه نا اًم   القصة ْلها َلا ِدْيث ما يد  دا  ، ان َتَه  كالمه."وليس   ا ا
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تِي استدلوا هبا ًل تعني َأن ُه كان نائاًم ف  إًِذا  القايض عياض ُيبني أن هىِذه األلفاظ ال 

د هبا ُيء املل  إليه ئه ومعراجه، َوإِن اَم حتتمل كون املُرا َوُهَو َعَلى هىِذه احلالة، ُثم  إِن ه  إرسا

 .♀ُأرسي بِِه ُمستيقًظا ببدنه وروحه، وُأعرج بِِه َكَذلَِ  

ىَذا َأي ًضا ما بينه أبو العباس الُقرطبي، َحي ُث َقاَل:  ْع ِي   "َوه وأن قوله:  ي أنا نا م، يا

ْد ا تدئ نومه ف تاه امللُك  ُه ْان قا لِكا أانَّ ف يقظه، و   عض أل ا ه:  ي أنا  ي أو  القصة، وا ا

 ."ال ا م واليقظان أتا  امللك، و ْر ا ديث

، حيتمل أن يكون استيقاظه من نومه من «فاستيقظت وأنا يف المسجد الحرام»وقوله: 

ءه مل يكن طول ليلته َوإِن اَم كان ف بعضها ء؛ أِلَن  إرسا  .. إَِلى آ ر كالمه..نوٍم نامه بعد اإلرسا

  وهناك من َقاَل: وقعا ْجيًعا مرتني ف ليلتني ُُمتلفتني: إحدامها يقظة واأل رى

ىَذا. َتَعاَلى     مناًما، َوَقد  سبق كالُم اب ن القيمِ   ف بيان عدم ص ة ه

  ا َلى بي  املقدس يقظًة، َوَأم 
ُء إِ َراجومنهم من َقاَل: كان اإلرسا ع 

ِ فقد كان مناًما ف  امل 

ء واملعرج وقعا ف ليلٍة واحدة، كام ف هىَذا  الليلة نفسها ىَذا ُيبطله كون اإلرسا أو ف غريها، َوه

ء َقاَل:  ♀احلَِدي ث، َفِ ن ُه   .«ُثمَّ ُعرج بنا»بعد أن َذَكَر اإلرسا

  َراج بروحه ع 
ِ ُء َوامل  ىَذا القول ♀ومنهم من َقاَل: كان اإلرسا ، وليس ه

ِ "كقول من َقاَل:  املْ اج ْانا م اًما ن اإلرساء وا  ، وف بيان الفرق بينهام َقاَل اب ن القيم"ْعرا

اما ْان اإلرساُء ": َتَعاَلى     :  ِنَّ االا ة ومعاوية أَنام قا ا ِشا ْن دا ْد نق  اْ ُن  سحاق دا قا وا

لِكا   ." روحه، وَل ُي قد جسده، وُنق  دن ا سن البَّصي نحو  ا

اُ : ْان اإلرساُء م اًما، و ي أن ولَن يا ْباِبي أن يُ "َيُقوُل اب ن القيم:  علم ال رُق  ي أن ُيقا

اما  : ْانا م اًما وا ِنَّ ُقوالا اُ : ْان  روحه  ون جسده، و ي هام فرِق دظيم، ودا شُة ومعاوية َل يا ُيقا

: ُأرسي  روحه وَل ُي قد جسده االا  ."قا

ْد يَون أم ااًل " إِنَّ ما يراه ال ا م قا ْين؛ فا  مورو ًة للمعلو    الصو  وفرِق  ي اْ اْمرا

ْنياا، و وحه َل  ٰ مَة وأقطاب الدُّ ٰ السامء، أو ُ هب  ِِه  َِلا ْد ُدرج  ِِه  َِلا ُه قا املحسوسة، فريى ْ انَّ

اما ملك الر ية َضب له املِْ اا   ."تصعد وَل ت هب، وا ِنَّ
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: ُعرج برسول اهلل   :طائفتان ♀َوال ِذيَن َقاُلوا

  :ُعرج بروحه وبدنه.طائفٌة َتُقوُل 

 .وطائفٌة َتُقوُل: ُعرج بروحه، ومل ُيفقد بدنه 

اما أ ا وا أان الروح  اهتا ُأرسي هبا وُدرج " اج ْان م اًما، وا ِنَّ وهؤالء َل ُيريدون أن املِْْعرا

لِكا ْحاَلا  عد  هبا حقيقة، و ارشت من ج س ما ُتبارش  عد املُ ا قة، وْان حاَلا    ا

ٰ السامء السا عة، فتقق  ي املُ ا قة    تَّٰى ي تهي هبا  َِلا ٰ السموات سامء سامء، حا صعو ها  َِلا

الَِّ ي ْان لرسو  اهلل يدي اهلل  ٰ اْ اْ ض، وا ، فية مر فيها  اِما شاء ُثمَّ ت زُ   َِلا

َّا ُيص  للروِح د د املُ ا قة ♀  ."ليلة اإلرساء أْم  ِِم

ء كان ُيبني َأن     إًِذا  اب ن القيم ما روي  َعن  َعاِئَشة ومعاوية ًل ُيفيد َأن اإلرسا

ء كان  ء كان مناًما، َوإِن اَم ُيريدان كون اإلرسا مناًما، أي: َعاِئَشُة ومعاويُة مل ُيريدا كون اإلرسا

 .♀بروحه 

ىَذا القول وإن كان َغري  ص يح، وف ثبوته عنهام  الٌف بني أهل العلم؛ أقول: هىَذا  َوه

َراجن كان َلي َس ص يً ا إًِل  َأن ُه َلي َس كقول من َيُقوُل: إن القول وإ ع 
ِ كان مناًما، َوَقد  َفهم  امل 

َراج كانا مناًما. ع 
ِ ء َوامل   بعُض أهل العلم َأن َعاِئَشة ومعاوية كانا يريان َأن اإلرسا

، فذكر أن َتَعاَلى     من ُأوئَلَِكم: اب ن إس اق، فقد َذَكَر َذلَِ  وناقشه اب ن كثريٍ 

كام  ♀َعاِئَشة ومعاوية مل ُيريدا َأن ُه منام، َوإِن اَم ُيريدان َأن ُه ُأرسي وُعرج بِِه بروحه 

د بكالم  ىَذا القول ف بيان املُرا ىَذا من اب ن القيم، َفه بني  اب ن القيم، ولعل اب ن كثري استفاد ه

ن كثري، وذكره تلميذ اب ن كثري َوُهَو اب ن أيب َعاِئَشة ومعاوية ذكره اب ن القيم، وذكره تلميذه اب  

 العز احلنفي، فلعل اب ن أيب العز أ ذه من اب ن كثري وابن كثري أ ذه من اب ن القيم.

: حدث ي  عض آ  أيب  َر ": َتَعاَلى     َيُقوُل اب ن كثري ا ا قا ْد حَى اْ ن  سحاق فا قا وا

ة أ  املُْؤِم ِْيا أَنا ْان  تاقُ  ا ِشا ْن دا ُسو  اهلل، ولَن اهللُ أرسى  روحهدا  ."وُ : ما ُفقد جسُد  ا

ُسو  اهلل "َقاَل:  ْن مرسى  ا وحدث ي يعقوب ْ نا ُدتبة أان معاوية ْان   ا ُسئ  دا

: ْان    يا من اهلل صا قة ♀ ا ا  ."قا
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لِكا من قوَلام؛ لقو  ا سن:  ن ٰهِ ه اآلية نزل    "َقاَل اب ن إس اق:  فلم ُي اَر  ا

لِكا  َريَْناَك إَِلَّ فِتَْنًة لِلنَّاِس ﴿،  ا
َ
ْؤَيا الَّ ِي أ اِهيُم [06]اإلرساء:  ﴾َوَما َجَعلَْنا الرُّ ا ا  ِْ را ، وْام قا

ذَِْبَُك ﴿: ♠
َ
ىِنِ أ
َ
َرى ِِف الَْمَناِم أ

َ
 .[161]الصافات:  ﴾يَا ُبَّنَّ إىِِنِ أ

ِدْيث:   .«"تناُم عيناَي وقلبي يقظان»و  ا ا

ْد جاءه وداين فيه ما داين من أمر اهلل ": َقاَل اب ن إس اق لِكا ْانا قا فاهللُ أاْدلاُم أي  ا

لِكا حنٌّ وصدق َتَعاَلى  ُْ ِّ  ا ٰ أي حالة  ْان نا اًم أو يقظان؟  َلا  ."دا

يُْث "َيُقوُل اب ن القيم:  َلًّ من ا مرين من حا ُْ لِكا وجوز  ْد توقق اْ ن  سحاق    ا قا وا

ُه ْان يقظان ال ُمالة ملا تقد ، وليس ُمقتى اجُلملة؛ ولَن الَِّ ي ال  ُيشك فيه وال يتام ى: أانَّ

ة  ا ِشا اما ْان اإلرساُء  روحه أان يَون  ♀: أان جسده ▲َْل  دا ما ُفقد، وا ِنَّ

ُهوا يقظان ال نا م،  ْد يَوُن وقَ اإلرساء  روحه حقيقًة وا م اًما ْام فهمه اْ ن  سحاق،    قا

ات، وداين ما داين حقيقًة ويقظًة ال و ْب الُراق وجاء   وا اما ي  املقد ، وصعد السَّ

ة أ  املُْؤِم ِْيا  ا ِشا ا ُمرا  دا لِكا ال ما فهمه اْ ن ▲م اًما، لع  ٰه ا ٰ  ا َلا ، وُمرا  من تا عها دا

 ." سحاق من أَنم أ ا وا   لك امل ا  واهللُ أاْدلامُ 

ا َعَلى ما جاء عَ  ىَذا تنبيٌه ُمهٌم ِجد  وعن معاويَة، وفهمه بعض أهل  ▲ن  َعاِئَشة َوه

َراجالعلم: أ ام ُيريدان َأن  ع 
ِ كان مناًما؛ بل ُيريدان ما بني  اب ن القيم وابن كثري وابن أيب  امل 

َلمُ -العز   .-واهلُل َأع 

مسجَد فربطتُه بالحلقِة الَّتِي يربُط بِه اأْلَْنبَِياء، ُثمَّ دخلُت ال»: قوله: الفائدُة الثالثة ☚

  .«فصليُت فيِه ركعتيِن ُثمَّ خرجت

ىَذا ُيفيُد ربَط الرُباِق باحللقة. -  ه

 وُيفيُد صالتُه ف املسجد األقىص ركعتني. -

 :فُهنا مسألتان 

 ُد حلقُة باِب مسجِد بيِ  املقدس،  ربُط الرُباِق باحللقة. :األولى َقاَل ابُن حجر: املُرا

َلُم.  واهلُل َأع 



 

      061 

 

 ساكتيوســـف الشرح الشيخ:  

 أنوقد ذكَر غرُي واحٍد من أهِل العلم  تُه ف املسجِد األقىص ركعتني.صال :الثانية 

 هاتني الركعتنِي مها ركعتا حتية املسجد. 

َلى بيِ   : واحلُق أنُه َقاَل ابُن كثري 
ُأرسي  بِه يقظًة ًل مناًما من مكَة إِ

ود لُه فصل ف  ،عنَد الباب املقدِس راكًبا الرُباق، فلام ان َتَه  إَِلى باب املسجد ربَط الدابةَ 

 . انته  كالمهِقبلتِه حتيَة املسجِد ركعتني. 

  وقد أ رَج ُمسلم عن أيب ُهريرَة 
ِ
لقد »: َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهلل

رأيُتني يف الِحجر، وُقريش تسأُلني عن مسراي، فسألتني عن أشياء من بيت المقدس لم 

ي يف جماعٍة من اأْلَْنبَِياِء، فإذا موسى قائٌم ُيصلي، وإذا عيسى وقد رأيُتن»َقاَل:  أنإَِلى  «ُأثبتها

فحانت »، َقاَل: «قائٌم ُيصلي  قائٌم ُيصلي، وإذا إبراهيم  ابن مريم

اَلة؛ فأممُتهم  .«الصَّ

ىَذا ُيفيد: عراج. َوه
ِ
 وامل
ِ
ء  أنُه صل باألنبياء ليلَة اإلرسا

  ِصل هبم ت 
ى
 ل َ  الليلة؟ وقد ا تلَف أهُل الِعلم: َمَت 

 أنه صل هبم َقبَل العروِج إَِلى السامء. فمنهم َمن يرى: -

صل هبم بعَد عروجِه للسامء، وأنُه بعد عروجِه  أنُه  ومنهم َمن يرى: -

َلى بي  املقدس
 ُثم  صل هبم. ،نزَل هو واألنبياء إِ

  ل َو   َقبَل  وهو أنُه -فِمِمن ذهَب إَِلى َاأل 
ِ
ابُن  :-العروج صل باألنبياء

 ُثمَّ ُأرسيا  رسو  اهللِ "القيم، َفِ ن  ظاهَر كالِمِه ُيفيُد َذلَِ ، حيُث َقاَل: 

ٰ الُراق صحبُه جريُ   َلا ٰ  يِ  املقد   اًْبا دا ٰ الصحيِح من املسجِد ا راِ   َِلا َلا  جسدِه دا

ََلم   ََلة  َوالسَّ اِء  ماًما، و  طا الُراقا  حلقِة  اِب ، ف ز ا ُه اك وصَل  ا نبيَعَلْيِهََم الصَّ

  ."املسجد

َحتَّى أتيُت »، حيُث َقاَل: وف حديِث أيب سعيٍد عند البيهقي: وكذا ابُن حجر 

فدخلُت أنا »، وفيِه: «بيَت المقدس، فأوثقُت دابتي بالحلقِة الَّتِي كانت اأْلَْنبَِياء تربُط بها

 .«منا ركعتين وجبريُل بيَت المقدس، فصلى ُكلُّ واحدٍ 
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ُثمَّ دخلُت المسجد »وف روايِة أيب ُعبيدة ابن عبد اهلل بن مسعود عن أبيِه ن وُه، وزاد: 

اَلة فأممُتهم  .«فعرفُت النبييَن من بيِن قائٍم وراكٍع وساجد، ُثمَّ ُأقيمت الصَّ

ا، َحتَّى فلم ألبث إاِلَّ يسير»وف روايِة يزيد ابِن أيب مال  عن أنس عنَد ابِن أيب حاتم: 

اَلة، فقمنا صفوًفا ننتظُر َمن يؤُمنا، فأخَذ  اجتمَع ناٌس كثير، ُثمَّ أذَن مؤذن، فُأقيمت الصَّ

 .«بيديَّ جبريل فقدمني فصليُت بهم

اَلة، فأممُتهم»وف حديِث ابن مسعود عنَد ُمسلم:   .«وحانت الصَّ

جد األقصى قاَم المس فلما أتى النَّبِيُّ »وف حديِث ابن َعب اس عنَد أمحد: 

 . «ُيصلي، فإذا النبيون أجمعون ُيصلوَن معه

: ُأصِل حيُث صَل "وف حديِث ُعمَر عند أمحد أيًضا:  ا ا أنُه ملا  َ ا  ي ا املقد ، قا

ُسوُ  اهللِ  ٰ القبلِة فصَل ا  ."، فتقد   َِلا

ا ا ِدياض: ُيتم  أن يَونا صَل  ا نبياِء مجيًعا    ي"يقوُل ابُن حجر:  ِ  املقدِ ، ُثمَّ قا

را أنُه  ْا ن  ا اموات، ما ٰ السَّ  آه، وُيتم  أن تَونا صَلتُه هبم  عدا  صعد ِم هم  َِلا

-أن هبطا من السامء فهبطوا أيًضا، وا  هر: أن صَلتُه هِبم  بي  املقد  ْانا قب ا العروج 

 ."-واهللُ أاْدلامُ 

  يدُل َعَلى أ م  -حَم اهلُل اجلميعر-إًذا ظاهُر كالم ابن القيم، وابِن حجر، وِعياض

ََحاِديث. أنيروَن  عراج، َوهىَذا ما ُيفيدُه ظاهُر األ 
ِ
 الصالَة كان  َقبَل امل

   ومِمَن ذهب للثاين وَأن  الن بِي  ُعرَج بِه، نزَل هو  أنصل باألنبياء بعَد

، ابُن كثري  ٰ  ي"، حيُث َقاَل: واألنبياء وصلوا ِ  املقدِ ، وهبطا معُه ُثمَّ هبطا  َِلا

ْوِمئِ    ومن "، يقول: "ا نبياء، فصَل هبم فيِه ملا حان  الصَلة، وُيتم  أَنا الُصبُح من يا

الَِّ ي تظاهرت  ه الروايات أنُه  بيِ  املقد ، ولَن  ُهم   السامء، وا ن يزدُم أنُه أامن ال اِ  ما

الظَّاِهر: أن رَّ هِبم   م اِزَلم    عِضها أنُه ْان أو   َولِه  ليه، وا ُه  عدا  جودِه  ليه؛  نه ملا ما

ا هو الَل ن؛  نه أواًل مطلوً ا  ٰه ا جع ا يس ُ  د هم جري ا واحًدا واحًدا، وهو َُيرُه هِبم، وا

ٰ ُأمتِه ما يشاُء اهللُ  َلا ٰ اجل اب العلوي لُي رضا دليِه ودا  ِه، ، ُثمَّ ملا فرغا من الَِّ ي ُأ يدا َتَعاَلى  َِلا
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َا هو و َوانُه من ال بييا  ه  َعَلْيِه َوَعَلْيِهم َأْْجَِعْيَ اجتم ، ُثمَّ أ هرا رشفُه َصَلَوات  اهللِ َوَسََلم 

له    لك، ُثمَّ َرجا   وفضلُه دليهم  تقديمِه   اإلمامة، و لكا دن  شا ِة جري ا 

ٰ مَةا  بلس، واهللُ انته   "أاْدلامُ  ▐ من  يِ  املقدِ  فرْبا الُراق، ودا ا  َِلا

 .كالمه

  أنفابُن كثري يرى 
ِ
كان  ألن  الن بِي   ؛الصالَة كان  بعد النزوِل من السامء

ن يلقاُه فيها من األنبياء، َوهىَذا ُيفيُد َأن ه مل يلقهم َقبَل العروج،   عم 
ٍ
يسأُل تعريفُه ف ُكل  سامء

ا احتاَج لتعريِف جربيل بمن يلقاُه صل هِبم إماًما َقبَل العروج، مل ولو َأن ه 

َلمُ  َتَعاَلى واهلُل -ِمنهم ف ُكل  سامء، َوهىِذه ُحجٌة قويٌة   . -َأع 

 ، ربَط الرُباِق باحللقِة، وصالَة الن بِي  وقد نف  ُحذيفُة بُن اليامِن 

ٰ ُح ي ةا  ن اليامن"فعن ِزِر بن ُحبيش َقاَل: ؛ ف املسجِد األقىص َلا وهو ُُيدُث دن  أتيُ  دا

د   مَّ فانطلقُت أو انطلقنا َحتَّى أتينا َعَلى بيِت »، وهو يقو : ليلِة ُأرسي  ُمحا

: ُقلُ  «المقدِس، فلم يدخالهُ  ا ا ، َقاَل: ُقلُ : بل د لُه -َقاَل؛ أي: ِزر بن ُحبيش– "، قا

 
ِ
 ليلَة إٍذ وصل فيه. رسوُل اهلل

 عرُف وجه  وًل أدري ما اسُم ؟َقاَل ُحذيفة: ما اسُمَ  يا أصلع؛ ف ين أ

 ر بُن ُحبيش.َقاَل: ُقلُ : أنا زِ 

 
ِ
 صل فيِه ليلَة إذ؟ َقاَل: فام علُمَ  بأن رسوَل اهلل

 َقاَل: ُقلُ : الُقرآن خُيرُبين بذل .

. ِن فلج، اقرأ  َقاَل: َمن تكلَم بالُقرآ

ى بَِعبِْدهِ ََلًَْل ﴿َقاَل ِزر: فقرأُت  ْْسَ
َ
ِي أ ء:  ﴾ِمَن الَْمْسِجِد اْْلََرامِ ُسبَْحاَن اَّلَّ  .[3]اإلرسا

 َقاَل ِزر: فلم أجدُه صل فيه.

 ."صَل فيه؟"َقاَل ُحذيفُة: يا أصلع، هل ُتُد 

 َقاَل ِزر: ُقلُ : ًل.
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ِ
 -أي ُحذيفة –َقاَل: واهلل

ِ
 ما صل فيِه رسوُل اهلل

ِ
ليلَة إذ، لو  ، َقاَل: واهلل

 ما زايَل ُكتِب  صل فيِه لُكتَب عليكم صالٌة فيه، كام
ِ
عليكم صالٌة ف البيِ  العتيق، واهلل

يا اجلَن َة َوالن ار، ووعَد اآل رِة أْجع، ُثم  عادا  ُب السامء، فرأ ى ُفت   هلام أبوا
الرُباَق َحت  

 عودمها َعَلى بدئهام.

 رأيُ  نواجذ-أي ُحذيفة –َقاَل: ُثم  ض   
ى
 .ه، َحت  

 أليفر منُه، َوإِن اَم س رُه لُه عاملُ الغيِب والشهادة؟َقاَل: وحُيدثون أنُه ربطُه 

 َقاَل: ُقلُ : أبا عبِد اهلل، أيُّ دابٍة الرُباق؟ 

 .. إَِلى آ رِه..َقاَل: دابٌة أبيض، طويل،

أنكرُه ُحذيفة،  «فربطتُه يف الحلقةِ »: وقولُه ف روايِة ثاب : َقاَل ابُن حجر 

ُُتدثون أنُه   طه، أَا ا أن ي را م ُه وقد "ذيفة َقاَل: فروى أمحد والرتمذي من حديِث ُح 

 ."سخرُه لُه داَلُ البيِب والشها ة؟!

ٰ ال ا "َقاَل البيهيقُي:  َلا يعني: َمن أثبَ  ربَط الرُباق، والصالَة ف بيِ   ."املُ ب  ُمقدِ  دا

 املقدس معُه زيادُة علٍم َعَلى َمن نف  ذل ، فهو أول بالقبول.

ر: يقوُل ا لما كان ليلَة ُأسريَّ بِه، فأتى جبريل »بُن حجر: ووقَع ف روايِة ُبريدَة عند البزا

، ون وُه «الصخرة الَّتِي ببيت المقدس، فوضَع اصبعُه فيها، فخرقها فشدَّ بها الُبراق

صل ف بيِ  املقدس،  ف هىَذا احلديث أنُه  أيًضاللرتمذي، وأنكَر ُحذيفُة 

  فيِه لُكتَب عليكم الصالُة فيه، كام ُكتَب عليكم الصالُة ف البيِ  العتيق.واحتَج بأنُه لو صل

تبا دليَم ال رض"منُع التالُزِم ف الصالة، إن كان أراَد بقولِه:  :واجلواُب عنُه ✍✍ ُْ" ،

الصالَة ف بيِ  املقدس، فقرنُه  وإن أراَد الترشيَع فنلتزمُه، وقد رشَع الن بِيُّ 

 ِم ومسجدِه ف شد  الرحال، َوَذَكَر فضيلة الصالِة فيِه ف غريما حديث. باملسجِد احلرا 

 َمن أثبَ  ربَط الرُباِق باحللقِة، وَمن أثبَ  الصالَة ف  أن ابُن حجر ُيبني: إًذا

ٰ ال ا "واملسجِد، ُمثبٌ ، وَمن نف  فقد نف ،  َلا  ."املُ بُ  مقدِ  دا
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ىَذا ما ذكرُه غرُي واحٍد من أهلِ  ِذي قالُه  َوه ىَذا ال  العلم، منهم: ابُن كثري، حيُث َقاَل: َوه

اب ةمن ربط  نفٌي، وما أثبتُه غريُه عن رسول اهلل  ُحذيفُة  باحللقة،  الد 

َلُم بالصواب.  ومن الصالِة ببي  املقدس، مِم ا سبق، وما سيأيت مقدٌم َعَلى قولِه، واهلُل َأع 

ىَذا عربٌة بالغة، وهي  أنم : واعلوكذلكم األلباين، َقاَل   أنف حديث ُحذيفَة ه

قَع املروي عنَد غريِه،  يِه ما خُيالُف الوا املُت َفق من أجِل ذل  كان من الص ايب قد يقوُل برأ

ن َل ُي ظ": بني الُعلامءَعَلي ِه  ٰ ما َلا ِة دا ن ح ظا ُحجا ٰ ال ا ، وما َلا ِ  دا دَّ فنفي  ،"أن املُ ب ا ُمقا

ف بيِ  املقدس، وربِط الرُباِق باحللقِة، مِم ا ًل قيمَة  تِه لصال ُحذيفَة 

ف ُمعارضِة ُحذيفَة  ٍر ما واحد من الص ابِة لذل ، وهو ُعمدُة زِ  له، مع إثباِت غري

 فيام نفاه.

 .«ُثمَّ َعرَج بنا إَِلى السماء فاستفتَح جبريل»: قولُه: فائدٌة رابعة ☚

ىَذا احلديث َعَلى   كان العروج، وقد نص   مل يذكر ف ه
ٍ
 أنبعُض أهل العلِم َعَلى  أي يشء

ء، وهو عنَد  :العروَج كان بالرُباق، ومن أدلتِهم حديُث مال  بن صعَصعة ف اإلرسا

ُثمَّ ُأتيُت بدابة دوَن البغل، وفوَق الِحمار، أبيض، فُحملُت َعَلْيِه، »الُب اري، فقد جاَء فيه: 

نيافانطلَق بي جبريُل َحتَّى أت َج كان َعَلى الرُباق. أن؛ فاحلديُث ظاهرُه «ى السماَء الدُّ عرا
ِ
 امل

ىَذا أيًضا: قوُل حذيفَة السابق ذكرُه:  تَّٰى ُفتح  َلام "ويدُل َعَلى ه واهلِل ما زاي ا الُراق، حا

ٰ  د َلا ال َّا ، ووددا اآلَرِة أمجَ، ُثمَّ دا ا دو مها دا  ." همأ واُب السامء، فرأيا اجلا َّةا وا

تَّٰى أ ا ُه   "حيُث َقاَل:  وبذا َقاَل الربهباريُّ  ٰ الُراق حا َلا محلُه جريُ  دا

لِكا قب ا  ٰ مَةا   تِْلكا الليلة، وا ا َا  َِلا ُة   تِْلكا الليلة، و ج َلا اموات، وُفرض  دليِه الصَّ السَّ

 ."اَلجرة

  :ُس "ومن أهل العلم َمن َقاَل ٰ َلا  ."لم ن العروجا ْانا دا

ا العروج ففي غرِي هىِذه  َقاَل ابُن حجر ف رشِح حديِث مال  بن صعَصعة السابق: َفَأم 

ًحا بِه لم، كام وقَع ُمرص  الروايِة من األ بار أنُه مل يكن َعَلى الرُباق، بل رق  املعراج وهو السُّ 

ًَلِئل، ولفظُه:  فإذا أنا بدابٍة كالبغِل »ف حديِث أيب سعيٍد عنَد ابِن إس اق والبيهقي ف الد 
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، فذكَر احلديث، «مضطرب األُذنيِن ُيقاُل له: الُبراق، وكانت اأْلَْنبَِياُء تركبُه قبلي فركبتهُ 

 .«ُثمَّ دخلُت أنا وجبريل بيَت المقدس، فصليُت ُثمَّ ُأتيُت بالِمعراج»َقاَل: 

 وف روايِة ابِن إس اق: 
ِ
ا كان لما فرغُت » َيُقوُل: سمعُ  رسوَل اهلل ِممَّ

يَّ بالِمعراج فلم أَر قُط شيًئا كان أحسَن ِمنُه، وهو الَِّذي يمُد إليِه الميُت 
يف بيِت المقدس، ُأتِ

 .«عينيِه إذا ُحِضر، فأصعدين صاحبي فيِه َحتَّى اْنَتَهى بي إَِلى باٍب من أبواِب السماء

، َحتَّى ُعرَِج ُهَو َفوِضَعت له ِمرقاة من فِضة، وِمرقاة من ذهب»وف روايِة َكعب: 

 .«وجبريل

يَّ بالِمعراج من جنَّة الفردوس، وأنُه »وف رواية أليب سعيد ف رشف املُصطف : 
أنُه ُأتِ

 . انته  كالمه، «ُمنَضد باللؤلؤ، وعن يمينِه مالئكة، وعن يسارِه مالئكة

ٰ  فلام"حيُث َقاَل:  لم؛ ابن كثري الُعروج كان بالسُّ  أنومِمَن ذهب إَِلى  ى  َِلا اْنتاها

 اِب املسجد،   طا الدا ةا د دا الباب و َلُه، فصَل   قبلتِه ُتية املسجد  ْعتي، ُثمَّ ُأَِتا 

ٰ  قيِة السامواِت  ٰ السامِء الُدنيا، ُثمَّ  َِلا لم ُ و   ج  ُيرقى فيها، فصعدا فيِه  َِلا املِعراج وهو ْالسُّ

 ."السبَ

عراج رشعا: ُمعر   ؛ حيُث َقاَل وكذا ابُن ُعثيمني 
ِ
لما الَِّ ي "ًفا امل ورشًدا: السُّ

ُسوُ  اهللِ  رجا  ِه  ا ٰ السامء دا  .ـها  "من ا  ِض  َِلا

مع  ولم يظهر لي ما يستوجب العدول عن القوِل بكوِن المعراِج كان بالُبراِق أيًضا،

كاَن قد غلَط ، وُحذيفُة وإن ثبوتِه ف حديث الُب اري، وفيام روى أمحُد عن ُحذيفَة 

ِق  عراج كان بالرُبا
ِ
نِي غلطُه ف كوِن امل ِق والصالِة ف املسجد؛ َفِ ن  هىَذا ًل َيع  ف نفي ربِط الرُبا

 أيًضا. 

َأَلة َس  عراج  ؛ُثم  وإن مل نعتمد كالمُه ف امل 
ِ
َفِ ن  ما جاء ف الُب اري كاٍف ف إثباِت كون امل

ىَذا ما فهمُه الربهباري  ،-َلمُ َأع   َتَعاَلى واهلُل -كان بالرُباق  وأثبتُه ف كتابِه املعروف  َوه

َلمُ  َتَعاَلى واهلُل -  .-َأع 

، دعا لِي بخير»: قولُه: الفائدُة الخامسة ☚   . «فإذا أنا بآدم فرحَب ِبي 
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عراج زيادٌة ُمهمٌة عند الشي نِي من حديِث ابِن ِشهاب 
ِ
جاءت ف هىَذا املوضع من امل

َفعرَج بِي إَِلى السماِء الُدنيا، فلما جئُت »، وهي: ٍ  عن أيب ذٍر عن أنس بن مال

إَِلى السماِء الُدنيا َقاَل جبريُل لخازِن السماء افتح، َقاَل: َمن هَذا؟ َقاَل: جبريل، َقاَل: هل 

ٌد  ، َفَقاَل: مرحًبا بالنَّبِيِّ الصالِح واالبِن معَك أحٌد؟ َقاَل: نعم، معي ُمَحمَّ

ُقلُت لجبريل: َمن هَذا؟ َقاَل: هَذا آدُم، وهذِه األسودُة عن يمينِه وشمالِه نسُم بنيه، الصالِح، 

فأهُل اليميِن ِمنهم أهُل الَجنَّة، واألسودُة الَّتِي عن ِشمالِه أهُل النَّار، فإذا َنَظَر عن يمينِه 

 .«َضِحَك، وإذا َنَظَر ِقَبَل ِشمالِه بكى

ىَذا فيه:  َر عن يمينِه رأى أرواَح أهِل اجلَن ة، فريى؛ فُيرُس لذلَ  آدَم إذا َنظَ  أنَوه

 ويض  ، وإذا َنَظَر عن ِشاملِه رأى أرواَح أهِل الن ار؛ في زُن لذلَ  ويبكي.

 

 َيا َنَسَم أهلِ  :الوقفُة األوىل ن   الدُّ
ِ
 قد استشكَل أهُل العلم رؤيَة آدَم وهو ف السامء

ُب السامء، كام ف قولِه  أن َتَعاَلى الن اِر، وقد أ رَب  إِنَّ ﴿: أرواَح الُكفاِر ًل ُتفتح هلم أبوا
َماءِ  بَْواُب السَّ

َ
وا َعنَْها ََل ُتَفتَُّح لَُهْم أ بُوا بِآيَاتَِنا َواْسَتْكَِبُ ِيَن َكذَّ ، [11]األعراف:  ﴾اَّلَّ

ن َيا.رؤيتُه َنَسَم أهِل اجلَن   واستشكلوا أيًضا  الدُّ
ِ
 ة، َواجلَن ُة َلي َس  ف السامء

َنَظَر آدم لألرواح وهو  أن وأجابوا عن َذلَِك بأجوبة، أقواها وأبعُدها عن التكلف: ✍✍

َيا ًل يلزُم منُه كوُ ا معُه فيها، فهو يرى أرواَح املُنعمنَي واملُعذبني، وُكلٌّ منها  ن   الدُّ
ِ
ف السامء

رأى ف صالِة الكسوِف اجلَن َة َوالن ار، وُكلٌّ ِمنُهام ف  لن بِي  ا أنها، كام ف ُمستقر  

 ُملِها.

َلمُ -َقاَل ابُن رجب: واألظهر  َيا ينظُر إَِلى  آدَم  أن :-واهلُل َأع  ن   الدُّ
ِ
ف السامء

اجلَن ة، وَنسُم  ها، فنسُم املؤمننَي فَنَسِم َبنيِه عن يمينِه وشامله، وَنَسُم َبنيِه مستقرٌة ف ُمستقر  

 الكافريَن ف الن ار، وليس  عنَد آدم ف السامء.
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 نظُر آدم  :الوقفُة الثانية  ألرواح املُنعمني واملُعذبني من َبنيه، يدل َعَلى

اََمَعِة ف األرواح ن ِة َواجل   أنوأ ا ًل تفن  بموِت األجسام، بل هي باقيٌة بعَد  ،ُمعتقِد أهل السُّ

 جساَد باملوِت ُمنعمًة أو ُمعذبة.ُتفارَق األ

نَِّة يف الروح، وقد بَ  ��  وا َمن قاَل بفنائها.عُ دَّ هَذا مذهُب أهل السُّ

َقاَل القايض عياض: األرواُح باقيٌة ًل تفن ، فُينعُم املُ سن وُيعذُب املسء، وقد جاَء 

ن ِة،  الًفا لطائفٍة من  ُن واآلثار، وهو مذهُب أهل السُّ آ ُقر  : تفن .به ال   املُبتدعِة َقاَل  

ُتعدم وتتالش ، فليَس ب ق، وقد اشتد   -الروح :أي –َقاَل ابُن رجب: َفِ ن  أراَد أ ا 

 َقاَل س نون ابُن سعيٍد وغريُه: 
ى
ِذِه املقالة، َحت  
ى
 هل
ِ
ُعَلاَمء ا قوُ  أه  البدع"نكرُي ال   ."ٰه ا

  ؛ [334]آل عمران:  ﴾ُُكُّ َنْفٍس َذائَِقُة الَْموْتِ ﴿: َتَعاَلى َفِ ن  ِقيل: فام اجلواُب عن قولِه

 األرواَح ًل متوت، وًل تفن ؟ أنالنفَس متوت، وقد قررنا  أنَفِ ن  هىَذا فيِه 

َد بموِت النفس املذكور ف اآليةِ  ✍✍ ىَذا: إن املُرا ِب ه هو ُمفارقُتها للبدن،  :ُيقال ف جوا

ُد انعدامها وفناءها.  وليَس املُرا

ُتها  جساِ ها "ابن أيب العز احلنفي:  َقاَل  والصواُب أن ُيقا : موُت ال  وِ  هو ُم ا قا

ا القد ؛ فهي  ا قُة املْاْوت، و ن ُأ يد أَنا ُتعدُ  وت  ى  إِْن ُأ يدا  موهِتا ٰه ا وَروِجها ِم ها، فا

لية؛ فهي ال متوُت هب ا االدتبا ،    هي  اقيِة  عد َلِقها   نعيم  أو   َُ  ."د اب  ال

َة جواٌب آ ر: وهو  ✍✍ َة فرًقا بني النفِس والروح أنَوَثم  فُس هي ُموُع فالن   ؛َثم 

د بموت النفس: ُمفارقُة الروح  الروِح والبدن، واآليُة أثبت  موًتا للنفِس ًل للروح، واملُرا

 للبدن.

ىَذا القول بقولِه  بذا أجاَب ابن رجب  : َعاَلى تَ حيُث َقاَل: وقد استدَل أرباُب ه

كام أ رَب اهلُل بِه، ًل ِمريَة فيه، لكن  ، َوهىَذا حقٌّ [334]آل عمران:  ﴾ُُكُّ َنْفٍس َذائَِقُة الَْموْتِ ﴿

نَاُه، َفِ ن  الن   ُد هبا: ُموُع الروِح والبدن، كام ف قولِه الشأن ف فهِم َمع  َوَنْفٍس ﴿: َتَعاَلى فَس ُيرا
اَها  لَْهَمَها 7َوَما َسوَّ

َ
فَََل ﴿: ▐، وقولِه [3، 1]الشمس:  ﴾8ُفُجورََها َوَتْقَواَها  فَأ
نُْفَسُكمْ 

َ
وا أ ما ِمن نفٍس منفوسٍة إاِلَّ اهللُ »: ، وقول الن بِي  [82]النجم:  ﴾تَُزكُّ
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د: موُت «ال يأتي مائُة سنة وَعَلى األرِض نفٌس منفوسة اليوم»، وف رواية: «خالُقها ، واملُرا

د: األحياء املوجودين  ف يومِه َذلَِ ، وُمفارقُة أرواِحهم ألبداِ م قبَل املائِة سنة، َلي َس املُرا

]آل  ﴾ُُكُّ َنْفٍس َذائَِقُة الَْموْتِ ﴿: ▐فكذلَ  قولُه ، عدَم أرواِحهم واضم الهلا

ُد: ُكلُّ ُملوٍق فيِه حي[334عمران:  ت، وُتفارُق ُروحُه بد اة،، إِن اَم املرا َو   نه، َفِ ن  ف نُه يذوُق امل 

 أراَد أ ا ُتعدم وتتالش ، فليس ب ق.

ىَذا ُيبني   ،﴾ُُكُّ َنْفٍس َذائَِقُة الَْموْتِ ﴿: َتَعاَلى إًذا هذاِن معنيان ف قولِه  الُروَح ًل  أنَوه

ىَذا ص يح،  تفن ، وإن ُقلنا: إن الروح متوت، َفِ ن   د بموهِتا هو ُمفارقُتها للجسد؛ َفه كان املُرا

ا فن  فال. ؛اؤهاَوَأم 

 نظُر آدم  :الوقفُة الثالثة  ُّألرواح املُنعمني واملُعذبني من َبنيه، يدل 

ُم منفصلًة عن البدن، َوهىَذا مِم ا اتفَق ُب وُتنع  أيًضا َعَلى كون األرواِح ف احلياِة الربز ية ُتعذ  

اََمَعة، كام أ م اتفقوا َعَلى 
ن ِة َواجل  لعذاَب والنعيَم يقُع َعَلى الروِح والبدِن ا أنَعَلي ِه أهُل السُّ

تمعني، َوإِن اَم ا تلفوا ف تعذيِب وتنعيِم البدِن ُمنفرًدا عن الروح. ُُ 

اََمَعة، َقاَل ابُن َتي ِمي َة  ن ِة َواجل  : العذاُب َعَلى النفِس والبدِن ْجيًعا باتفاق أهل السُّ

ُتعذُب ُمتصلًة بالبدن، والبدُن ُمتصٌل هبا، فيكوُن ُتنعُم النفس وُتعذُب منفردًة عن البدن، و

تمعنِي، كام يكوُن للروِح منفردًة عن البدن. ُُ  النعيُم والعذاُب عليهام ف هىِذه احلاِل 

 ُيريد أن البدن، هل ُينعم وُيعذب  وهل يكوُن العذاُب والنعيم للبدن دون الروح؟

اَم ُينعم وُيعذب البدن دوَن أن يكون بينُه وبني الروح اتصال، فال تُ  نعم وُتعذب الروح، َوإِن 

 وحدُه؟

ن ة، أثبَ  َذلَِ  طائفٌة ِمنهم،  ✍✍ َقاَل: هىَذا فيِه قوًلِن مشهوراِن ألهل احلديِث َوالسُّ

 وأنكرُه أكثرهم.

اََمَعة َعَلى عذاب القرِب  :أقول ??
ن ِة َواجل  ىَذا التفصيل ُمهم ف بيان اتفاِق أهل السُّ َوه

مِه َعَلى أي  وجٍه ُهَو، وأنُه يشمُل العذاَب والنعيَم للروِح والبدِن ُتمعنِي، وللروِح ونعي

تِي يكوُن فيها البدُن منفصاًل عن الروح.  منفصلًة عن البدن، وًل يشمُل احلاَل ال 
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ن ِة ف الروح، وال  نونية ا ن القيموَثم  أبياٌت ُُمكمٌة ف  رِد ف بياِن ُمعتقِد أهل السُّ

ت، وأ ا عرٌض من أعراِض البدن، َيُقوُل ابن  َعَلى جهٍم القائل: بأن الروَح  َو  تفن  عنَد امل 

 القيم:

 وكـــــــــــــــذل  األرواُح ًل ُتـــــــــــــــبل كـــــــــــــــام  

 

 ُتــــــــــبل اجلســـــــــــوُم وًل بــــــــــل الُل ـــــــــــامنِ   

ـــــــــــــــر    ـــــــــــــــَ  مل ُيِق
 اجلهـــــــــــــــُم  وألجـــــــــــــــِل َذلِ

 

 بـــــــــاألرواِح  ارجـــــــــًة عـــــــــن األبـــــــــدانِ   

 لكنهــــــــــــــــا مــــــــــــــــن بعــــــــــــــــِض أعــــــــــــــــراٍض  

 

 هبــــــــــــــــــــا قامــــــــــــــــــــ  وذا ف الــــــــــــــــــــُبطالنِ   

ِقهــــــــــــا   ــــــــــــألرواِح بعــــــــــــَد فرا  فالشــــــــــــأُن ل

 

 أعظــــــــــــــــــــــُم شــــــــــــــــــــــانِ   
ِ
 أبــــــــــــــــــــــدا ا واهلل

ــــــــــــــــــا عــــــــــــــــــذاٌب أو نعــــــــــــــــــيٌم دائــــــــــــــــــٌم    إِم 

 

 مــــــــــــ  بــــــــــــالروِح والرحيــــــــــــاِن قــــــــــــد ُنع    

ا ف َتَعاَلى   آ ر ما َقاَل إَِلى   ، فاألرواح إًذا بعد ُمفارقِة األبدان ًل ُتعدم، وهي إِم 

ا ف عذاب، وقد أ طأ اجلهميُة القائلون بأن  األرواَح تفن ، وأ ا عرٌض كسائِر  نعيم، َوإِم 

تِي تفن  بفنائه، واهلَل أسأل   آمني.جيعلنا من املُنعمني، مهللَا  أنأعراِض البدن ال 

 فاستفتَح جبريُل ُثمَّ عرَج بنا إَِلى السماِء الثانية، »قولُه:  :الفائدُة السادسة ☚

،  د، ِقيل: وقد ُبعَث فِقيَل : َمن أنت؟ َقاَل: جبريُل، ِقيَل: وَمن معك؟ َقاَل: ُمَحمَّ

بُن زكريا،  إليه؟ َقاَل: قد ُبعَث إليه، فُفتَح لنا، فإذا أنا بابني الخالة: عيسى ابن مريم، ويحيى

َلى أن َقاَل: «ُثمَّ عرَج بي إَِلى السماِء الثالثة، فاستفتَح جبريل
، ُثم  َقاَل: «فإذا أنا بيوسف»، إِ

، إَِلى أن «ُثمَّ عرَج بنا إَِلى السماء الرابعة، فاستفتَح جبريل، ِقيَل: َمن هَذا؟ َقاَل: جبريل»

ُثمَّ عرَج بنا إَِلى السماء »ُثم  َقاَل: ، «فإذا أنا بإدريس، فرحَب ودعا لي بخير»َقاَل: 

  .«فإذا أنا بهارون»، إَِلى أن َقاَل: «الخامسة

ء واملعراج، فيِه:  ىَذا املوضع من اإلرسا   الن بِي   أنه
ِ
وجَد عيس  ف السامء

بعة، وهاروَن ف اخلامسة، وعيس  من  الثانية، ويوسَف ف السامء الثالثة، وإدريَس ف الرا

وبذا يتبني  أن ارتفاَع ؛ سل وهو أفضُل من يوسَف وإدريَس وهارونلعزم من الرُّ أويل ا

 دونه.
ٍ
 ف سامء
ِ
َن بَِياء تِي يوجُد فيها الن بِي  ًل يدُل َعَلى أفضليتِه َعَلى َمن ُوجَد من األ 

 السامَء ال 

ُقول ف رشِح كَِتاب اإليامن من ص يِح ُمسلم: وهل نَ  َقاَل الشيُخ ابُن عثيمني 

ن بَِياء ف السامواِت يدُل َعَلى الرتتيِب ف األفضلية؟
َ  إن ترتيب األ 
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 الثانية،  أنُه ًل يدُل َعَلى التفضيل؛ أِلَن  عيس   اجلواب: ✍✍
ِ
ف السامء

اَلمُ وهو أفضُل مِمَن فوقُه، إًِل  موس  وإبراهيم  اَلُة َوالس   .انته  كالمه. َعَلي ِهاَم الص 

 يستدلوَن بام جاَء ف وقد وجدُت عد
ِ
َن بَِياء ًدا من أهل العلِم عند ب ِث املُفاضلِة بني األ 

ء، َعَلى تفضيِل نبٍي َعَلى غريِه بكوِن املُفض    حديِث اإلرسا
ٍ
 ف سامء
ِ
ء ل ُذكَر ف حديث اإلرسا

 املفضول
ِ
ىَذا اًلستدًلل.، أعل من سامء  وبعَد تقريِر ما سبق؛ يتبنُي عدم ص ة ه

  :دُة السابعةالفائ ☚
ِ
  .َتَعاَلى إثباُت علو اهلل

 بلَغ موضًعا كلَم اهلَل  َفالن بِيُّ 
ى
ُل ف عروج َحت   فيه،  ▐ًل يزا

ىَذا كونُه  عراج َعَلى ، ف السامء ▐فأفاَد ه
ِ
وقد استدَل ْجٌع من أهِل العلم ب ديِث امل

ا ف نونيتِه، بذكِر أبياٍت نظمه ، وقد نقلُ  قبُل كالَم ابن القيم ▐علوِه 

ِحيد:  :ومن َذلَِ   ا اْلَِتااب أن "قوُل ابن ُ زيمَة ف الت و  قد أمليُ  أَبا ا املِعراج    رِي ٰه ا

:  ال َّبِيَّ  ا ا فُحِملُت َعَلْيِه، ُثمَّ انطلقُت َحتَّى أتينا السماَء »ُأَت  الُراق، قا

ْنَيا ُدرجا  ِه من  أن ال بيَّ  ، ا ديث  طوله، و  ا َباِ   اللِة واضحةِ «الدُّ

ٰ السامِء السا عة، وأن اهللا  ٰ ما جاءا   ا َبا ، فتلكا  َتَعاَلى الُدنيا  َِلا َلا ْيِه الصلوات دا لا فرضا دا

ٰ ما زدم  املُعطلة َلا َِ سمواتِه، ال دا ٰ أن ا النا البا ئ فوقا سب َلا ُلها  الة دا ُْ . "ا َباُ  

 .انته  كالمه

ئُد كثرية ولكني رأيُ  هىِذه بعُض الفو ء، وَثم  فوا عرا
ِ
 وامل
ِ
ء ئد من سياِق اإلرسا ا

  شيَة اإلطالة. ؛اًل تصار

َج كان منامً  عرا
ِ
اَلم القول بأن  امل س  ِ ي ُخ اإل  فاملعتزلُة "، حيُث َقاَل: ااملعتزلُة نسَب إليهم ش 

ٰ السلِق وأهِ  السُّ َّة، م َم  جعلهم  انته  من األشاعرة.  :أي "املُعراج م اما، أقرُب  َِلا

 . كالمه

عراج، وف هىَذا يقوُل السجزي: 
ِ
– "وأنَرت"ومن أهِل العلِم َمن ينقُل عنهم إنكاَر امل

 . انته  كالمه. "حديثا املِعراج" -ُيريد املعتزلة
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ء، وإمكاَن  (املُب ي)ابِه وللقايض عبد اجلبار املُعتزيل ف كت كالٌم ُيفيُد إثباَت اإلرسا

عراج، لكن َبني  إمكانه. 
ِ
عراج، فهو مل ُيثب  امل

ِ
 امل

ا الزُمرشي، فقاَل ف  ٰ السامء   تلكا الليلة وْان ": (الَشا )َوَأم  وقد ُدرجا  ِه  َِلا

ِء من العجا ب، وأنُه لقيَّ العروُج  ِه من  يِ  املقد ، وأَرا ُقريًشا أيًضا  ام  أى   السام

: ْان قب ا  اْ اْنبِيااء، و لغا البي ا املعمو ، وسد ةا املُ تهى، واَتل وا   وقِ  اإلرساء، فِقي ا

اَلجرة  س ة، ودن أنس وا سن أنُه ْان قب ا البعِث، واَُتلِقا   أنُه ْانا   اليقظِة أ    

ةا  ا ِشا اما ُدرجا "ثر َعاِئَشة، ، وذكر حديث أ"...:امل ا ؟ فعن دا :  ِنَّ ودن معاويةا

 ." روحه، ودن ا سن: ْان   امل اِ    يا  آها

ا ا " لِكا ": -الزُمرشي :أي– "قا  ."وأْ ُر ا قاوي   خَلِ   ا

ىَذا منُه ُيفيُد كونُه ُيقرُّ   –وما أنكرُه  باملعراج، ولكنُه مل جيزم، هل كان يقظًة أم مناًما؟ َوه

 لدًللتِه َعَلى ما ًل يقولوَن بِه من علو ، مَ -املعراج :أي
ن أنكرُه ِمنهم، أو َقاَل هو منام، إًِل 

 وغرِي َذلَِ .
ِ
 اهلل

ن ة َعَلى وقوِع املعراج وكونِه غرَي منام. ✍✍ ِن َوالسُّ  والرُد عليهم بدًللة الُقرآ

ى  عراج، ونفوا دًللتُه َعَلى العلو، َوه
ِ
ا األشاعرة ف  م أثبتوا امل َذا تناقٌض عاهبم بِه َوَأم 

 أهُل العلم.

إنُه ثاب ،  :حديث املعراج، وقال األشعري -املعتزلة :أي–َيُقوُل السجزي: وأنكرت 

فًقا هلم  أنُثم  َقاَل: اهلُل ًل جَيُوُز  عراج، فصاَر موا
ِ
يوصف أنُه فوق؛ فكذَب بام ف حديِث امل

 مع إظهارِه اخلالف.

اَلم:  س  ِ ي ُخ اإل  ٰ السلِق وأه  السُّ َِّة فا"ويقوُل ش  ملعتزلة   جعلهم املِعراج م اًما أقرُب  َِلا

ا:  نُه لاْيسا فوقا السامواِت  بٌّ ُيعرُج  ِم َم، حيُث ُقلتم:  آُه  عي ِه ليلةا املِعراج، وُقلتم مَ ٰه ا

ا ال  يُّ أنتم واملُعتزلُة فيِه رُشْاء، وهم امتازوا  قوَِلم: املعراج م ا ٰه ا ًما، وهو قوِ   ليه، فا

 ."م ثوِ  دن  ا  ِة السلق
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  عراج، ونفي
ِ
اَلم ُيبيناِن تناقَض األشاعرِة ف إثباِت امل س  ِ ي ُخ اإل  إًذا السجزي وش 

السجزي عاَب ذلَ  َعَلى أيب احلسن األشعري، وأبو  أنإًِل  ، دًللتِه َعَلى العلو، ونفي العلو

َلمُ  َتَعاَلى واهلُل -رة، فُهَو احلسن ُيثبُ  العلو، وكذا ُمتقدمو األشاع عراج، وقد  -َأع 
ِ
ُيثبُ  امل

يكوُن بريًئا من هىَذا التناقض، وقد وقَع َوِحي نَِئٍذ رصَح بذلَ  ف بعِض ُكتبه، وُيثبُ  العلو، 

عراج ونفوا العلو.
ِ
 بِه َمن زعَم اتباعُه من األشاعرِة الذيَن أثبتوا امل

ئِه وِمعراجهِ  ىَذا ما يتعلُق ب رسا ََساِئل العقدية،  ه ، وفيِه الكثرُي من امل 

َلمُ  ▐واهلُل -ذكرُت بعضها، وتركُ  بعضها  شية اإلطالة   .-َأع 

  َقاَل  :"  والِمعراُج حق". 

ِج  أنُيريُد هبذا  عرا
ِ
ن ِة ف التصديِق بثبوِت امل ُ ُمعتقَد أهِل السُّ َج ثابٌ ، وهو بذا ُيبني  املعرا

ِة  ِة لأَلِدل  ال  ُ  طأ املُعتزلِة املُنكريَن للِمعراج.الد  ن ة، وُيبني  ِن َوالسُّ آ  عليِه من الُقر 

من أهِل العلِم َمن نسَب إليهم إنكاره، ومنهم َمن نسَب إليهم القول بأنُه  أن َبي ن اوقد 

َ إمكانُه ومل ُيرص   أنوبي نُ  ، منام  ح ب ثباته.عبَد اجلبار املُعتزيل َبني 

  :سري بالنَّبِيِّ وقد أُ "قولُه   َّوُعرَج بشخصِه يف اليقظِة إَِلى السماِء، ُثم

 ."إَِلى حيُث شاَء اهللُ من الُعال

 كان يقظًة بروحِه وجسدِه 
ِ
ء ىَذا فيِه إثباُت كوِن اإلرسا ، وقد سبَق بياُن ه

ىَذا.  ه

  :وأكرمُه اهللُ بما شاء"قولُه".  

 ظهَر ملستٍو  :ومنهامُه اهلَل، تكلي :منها، اأكرمُه بأموٍر كثرية جد   :أي
ى
أنُه ُعرَج بِه َحت  

 َسِمَع فيِه رصيَف األقالم، إَِلى غرِي َذلَِ  مِم ا أكرمُه اهلُل بِه.

  :وأوحى إليِه ما أوحى، ما كذَب الفؤاُد ما رأى"قولُه". 

 بام رآُه بعينِه ف ِمعراجه. ما كذَب فؤاُد الن بِي   :أي

  :َعَلْيِه يف اْلخرِة واألولى فصلى اهللُ "قوله". 

 َعَلى نبيهِ 
ِ
 ثناؤُه عليِه ف املأل األعل. :صالُة اهلل
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  َُصن ُف  ."والحوُض الَِّذي أكرمُه اهللُ َتَعاَلى بِه ِغياًثا ألُمتِه حق":  ُثم  َقاَل امل 

ترة ن ِة َعَلى وجوب اإليامِن باحلوض، واألحاديُث فيِه متوا َ أهُل اتفَق أهُل السُّ ، كام َبني 

 العلم.

ترٌة ص ي ٌة ثابتٌة كثريةٌ  األحاديُث ف حوضِه  َقاَل ابُن عبد الرب: ، متوا

ُر بِه عند اجلامعِة ًلزم.  املُسلمنَي واجب، واإلقرا
ِ
 واإليامُن باحلوِض عند ْجاعِة ُعلامء

ََحاِديث: َضٌة ِمْن ِرَياِض َما َبْيَن َبْيتِي َوِمنَْبرِي َروْ »: قولُه  ومن تِل َ  األ 

 .«اْلَجنَِّة، َوِمنَْبرِي َعَلى َحْوِضي

 .«َأَنا َفَرُطُكْم َعَلى اْلَحْوضِ »: قولُه  :ومنها

حوضي مسيرَة شهر، ماؤُه أبيُض من اللبن، وريحُه »: قولُه  :ومنها

 .«أطيُب من المسك، وكيزانُه كنجوِم السماء، َمن َشِرَب منُه؛ فال يظمُأ أبًدا

 ف الوقفاِت التالية:  أجعَل احلديَث حوَل حوضهِ  أننا وُأحُب ه

 :احلوُض يستمُد ماءُه من نهِر الكوثر. الوقفُة األوىل 
، فعن أنس بن مالٍ ، عن "الكوثر"ف اجلَن ِة اسمُه:  ا أعطاُه ربُه  رً  الن بِيُّ 

فتاُه قباُب اللؤلؤ بينما أنا أسيُر يف الجنِة إذ ُعرَض لي  نهٌر حا»َقاَل:  الن بِي  

 احلديث. «فقلُت: يا جبريُل ما هَذا؟ َقاَل: هَذا الكوثُر الَِّذي أعطاَك رُبك»، َقاَل: «المجوف

 أنيستمد ماءُه من  ِر الكوثر، فقد جاَء ف احلديث،  وحوُض الن بِي  

باِن من اجلَن ة، فعن أيب ذر   اهلل، ما آنيُة َقاَل: ُقلُ  يا َرُسول  احلوَض يش ُب فيِه ميزا

َماِء َوَكَواكِبَِها، أال »احلوض؟ َقاَل:  ٍد بَِيِدِه، َْلنَِيُتُه َأْكَثُر ِمْن َعَدِد ُنُجوِم السَّ َوالَِّذي نفُس ُمَحمَّ

ْيَلِة اْلُمْظِلَمِة اْلُمْصِحَيِة، آنَِيُة اْلَجنَِّة َمْن َشرَِب ِمنَْها َلْم َيْظَمْأ آِخَر َما َعَلْيِه، يَ  ي اللَّ
ْشَخُب فِيِه فِ

 احلديث. «...ِميَزاَباِن ِمَن اْلَجنَّةِ 

 من  ِر الكوثر. اكوثر؛ باعتباِر كوِن مائِه ُمستمدً  :ومن ُهنا ُيسم  احلوُض أيًضا

مَ - اجلَن ةَقاَل ابُن حجر: الكوثُر  ٌر دا ُل  ، ويأيت ماؤُه يصُب ف احلوِض، -َكاَم َتَقد 

 منُه. دُّ ونِه ُيمَ وُيطلُق َعَلى احلوِض كوثٌر لك
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 :يف صفته. الوقفُة الثانية 
من األحاديِث املُثبتة لل وض، ُثم  خلَص أوصافُه املذكورة  اعددً  ذكَر ابن كثري 

فقد تلخَص من مجموِع هِذه األحاديِث المتواترِة صفُة هَذا الحوِض العظيم، "فيها بقولِه: 

ثر، الَِّذي هو أشُد بياًضا من اللبِن، وأبرُد من والمورِد الكريم من شراب الَجنَِّة من نهر الكو

الثلِج، وأحلى من العسِل، وأطيُب ريًحا من الِمسِك، وهو يف غايِة اإلشباع، عرضُه وطولُه 

 إَِلى آ ِر ما َقاَل. "...سواء، ُكلُّ زاويٍة من زواياه مسيرَة شهر، وأنُه ينبُت يف حاٍل من الِمسك

 :نِه يف عرصات القيامة.يف مكا الوقفُة الثالثة 
 ا تلَف ف موضعِه أهُل العلم َعَلى أقوال:

ط. -  فمنهم َمن َقاَل: هو بعَد الرصا

ط. -  ومنهم َمن َقاَل: هو َقبَل الرصا

َلى ما بعده. -
ِط ولكنُه مُمتٌد إِ  ومنهم َمن َقاَل: هو َقبَل الرصا

ط، ففي الُب اري عن سهل  كونُه ف العرصاِت قبَل  :َوالَِّذي يظهر واهللُ َأْعَلمُ  ?? الرصا

إين فرطكم َعَلى الحوض، َمن َمَر عليَّ َشِرب، »: بن سعٍد َقاَل: َقاَل الن بِيُّ 

ىَذا  .«وَمن َشِرَب لم يظمأ أبًدا، ليردنَّ عليَّ أقواٌم أعرفهم ويعرفوين، ُثمَّ ُيحاُل بيني وبينهم َفه

ُل بينُه وبني احلوض، والُكفاُر ًل يتجاوزوَن بعَض َمن ارتد يأيت احلوض، ُثم  حُيا أن فيِه:

ط، فدَل هىَذا َعَلى  ط ب يُث متكَن بعُض الُكفاِر من الوروِد  أنالرصا احلوَض قبَل الرصا

 َعَلي ِه، لكنهم ُمنعوا منُه.

والحوُض يف العرصاِت قبل الصراِط؛ ألنه ُيختلج عنُه وُيمنع ": َقاَل ابُن كثري 

َعَلى أعقابِهم، ومثُل هؤالء ال يجاوزون الصراط، وقد جاَء ُمصرًحا بِه منُه أقوام قد ارتدوا 

 ."أنُه يف العرصات

ي ُخ ابُن عثيمني  زمُن الحوِض قبَل عبوِر الِصراط؛ أِلن المقاَم ": وقال الش 

 ."يقتضي َذلَِك، حيُث إن الناَس يف حاجٍة إَِلى شراٍب يف عرصات القيامة قبَل عبوِر الصراط
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ىَذا ?? اََمَعة َعَلى ُق ب وضِه ب جياز ما يتعل   ه
ن ِة َواجل  ، وقد أْجَع أهُل السُّ

َ عدٌد من أهِل العلم، منهم ابُن عبد الرب  ترٌة كام َبني  ، اإليامِن بِه، واألحاديُث فيِه متوا

ويرشُب منُه،  جيعلنا مِمَن يرُد َعَلى حوضِه  أنوقد ذكرُت قوله، فاهلَل أسأل 

 مني.آ مهللا  

  َُصن ُف َفاَعُة الَّتِي ادخرها لهم حق": َقاَل امل   ."َوالشَّ

َفاَعُة ُلغةً *   : اسٌم من شفَع يشفع إذا جعل اليشَء اثنني.الشَّ

 : هي التوسُط للغري بجلِب منفعة أو دفِع مرضة.ويف الشرع* 

َفاَعةُ و تَة بأنواعها، وحيتمُل ل املصنِف حيتمُل كونُه ُيريُد الشفاعاِت الثابوأنواع، وق الش 

ِع الشفاعة.  كونُه ُيريُد الشفاعَة الُعظم ، وَعَلى ُكل  فمن املُناسب هنا بياُن أنوا

ٰ قسمي: َلا  الش ادة من حيث العمو  دا

 :ُل َو   .شفاعة خيتُص هبا الن بِيُّ  َاأل 

 :ث ايِن  ا أعظم.فيها غريُه، لكن حظُه منه شفاعاٌت يشرتُك مع الن بِي   ال 

ث ايِن. وأذكُر أوًًل  ُل، ُثم  أذكُر ما يندرُج حَت َ  القسِم ال  َو   ما يندرُج حَت َ  القسِم َاأل 

  القسم َاْلَأوَُّل: للنيب ثالُث شفاعاٍت خاصة:  

 شفاعتُه  :األولى .ألهِل امَل رِش يوم القيامة بأن يبدأ اهلُل حساهَبم 

 َقاَل: َقاَل  عن أيب هريرَة 
ِ
َأَنا َسيُِّد النَّاِس َيْوَم »: َرُسوُل اهلل

لِيَن َواْلِخرِيَن فِي َصِعيٍد َواِحدٍ  ، إَِلى «...الِقَياَمِة َهْل َتْدُروَن لَِم َذاَك؟ َيْجَمُع اهللُ النَّاَس األَوَّ

ْمُس ِمنُْهْم َفَيْبُلُغ النَّاُس ِمَن اْلَغمِّ َواْلَكْرِب »َقاَل:  أن َما اَل ُيطِيُقوَن َواَل َيْحَتِمُلوَن.  َوَتْدُنو الشَّ

َفَيُقوُل النَّاُس َبْعُضُهْم لَِبْعٍض: َأاَل َتَرْوَن َما َقْد َبَلَغُكْم؟ َأاَل َتنُْظُروَن َمْن َيْشَفُع َلُكْم إَِلى 

َيُقوُلوَن: َأْنَت َأُبو فَ  َربُِّكْم؟ َفَيُقوُل النَّاُس َبْعُضُهْم لَِبْعٍض: َعَلْيُكْم ِبآَدَم، َفَيْأُتوَن آَدَم 

بَِّك الَبَشرِ، َخَلَقَك اهللُ بَِيِدِه َوَنَفَخ فِيَك ِمْن ُروِحِه َوَأَمَر الَماَلئَِكَة َفَسَجُدوا َلَك اْشَفْع َلنَا إَِلى رَ 

يِه؟ َأاَل َتَرى َما َقْد َبَلَغنَا؟ َفَيُقوُل َلُهْم آَدُم 
َقْد َغِضَب  : إِنَّ َربِّيَأاَل َتَرى َما َنْحُن فِ

َجَرةِ  ُه َقْد َنَهانِي َعِن الشَّ  الَيْوَم َغَضًبا َلْم َيْغَضْب َقْبَلُه ِمْثَلُه، َوَلْن َيْغَضَب َبْعَدُه ِمْثَلُه، َوإِنَّ
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َيا َفَعَصْيُت، َنْفِسي َنْفِسي َنْفِسي، اْذَهُبوا إَِلى َغْيرِي اْذَهُبوا إَِلى ُنوٍح، َفَيْأُتوَن ُنوًحا َفَيُقوُلوَن: 

اَك اهللُ َعْبًدا َشُكوًرا، اْشَفْع َلنَا إَِلى َربَِّك أَ  ُسِل إَِلى َأْهِل األَْرِض، َوَقْد َسمَّ ُل الرُّ اَل ُنوُح َأْنَت َأوَّ

يِه؟ َأاَل َتَرى َما َقْد َبَلَغنَا؟ َفَيُقوُل َلُهْم ُنوٌح: إِنَّ َربِّي َقْد َغِضَب الَيْوَم غَ 
َضًبا َتَرى إَِلى َما َنْحُن فِ

ُه َقْد َكاَن لِي َدْعَوٌة َدَعْوُتَها َعَلى َقْوِمي ، َنْفِسي َلْم َيْغَضْب َقْبَلُه ِمْثَلُه َوَلْن َيْغَضَب َبْعَدُه ِمْثَلُه َوإِنَّ

إِْبَراِهيُم َنْفِسي َنْفِسي، اْذَهُبوا إَِلى َغْيرِي، اْذَهُبوا إَِلى إِْبَراِهيَم َفَيْأُتوَن إِْبَراِهيَم، َفَيُقوُلوَن: َيا 

 َوَخِليُلُه ِمْن َأْهِل األَْرِض اْشَفْع َلنَا إَِلى َربَِّك، َأاَل َتَرى إلى َما َنْحُن فِيِه؟ َفَيقُ 
ِ
وُل َأْنَت َنبِيُّ اهلل

َوإِنِّي َقْد لهم: إِنَّ َربِّي َقْد َغِضَب الَيْوَم َغَضًبا َلْم َيْغَضْب َقْبَلُه ِمْثَلُه َوَلْن َيْغَضَب َبْعَدُه ِمْثَلُه، 

كنُت َكَذْبُت َثاَلَث َكِذَباٍت، َنْفِسي َنْفِسي َنْفِسي، اْذَهُبوا إَِلى َغْيرِي، اْذَهُبوا إَِلى ُموَسى، 

َلَك اهللُ بِرَِساَلتِِه َوبَِكاَلِمِه َعَلى النَّ   َفضَّ
ِ
اس، َفَيْأُتوَن ُموَسى َفَيُقوُلوَن: َيا ُموَسى، َأْنَت َرُسوُل اهلل

يِه؟ َفَيُقوُل: إِنَّ َربِّي َقْد َغِضَب الَيْوَم َغَضًبا َلْم َيْغَضْب  اْشَفعْ 
َلنَا إَِلى َربَِّك، َأاَل َتَرى َما َنْحُن فِ

ي َنْفِسي، َقْبَلُه ِمْثَلُه، َوَلْن َيْغَضَب َبْعَدُه ِمْثَلُه، َوإِنِّي َقْد َقَتْلُت َنْفًسا َلْم ُأوَمْر بَِقْتِلَها، َنْفِسي َنْفِس 

 
ِ
اْذَهُبوا إَِلى َغْيرِي، اْذَهُبوا إَِلى ِعيَسى، َفَيْأُتوَن ِعيَسى َفَيُقوُلوَن: َيا ِعيَسى َأْنَت َرُسوُل اهلل

 َوَكِلَمُتُه َأْلَقاَها إَِلى َمْرَيَم َوُروٌح ِمنُْه، َوَكلَّْمَت النَّاَس بالَمْهِد صبيًّا، اْشَفْع َلنَا إَِلى َربَِّك َأاَل 

يِه؟ َفَيُقوُل ِعيَسى: إِنَّ َربِّي َقْد َغِضَب الَيْوَم َغَضًبا َلْم َيْغَضْب َقْبَلُه ِمْثَلُه قط، َتَرى َما نَ 
ْحُن فِ

َوَلْن َيْغَضَب َبْعَدُه ِمْثَلُه َوَلْم َيْذُكْر َذْنًبا، َنْفِسي َنْفِسي َنْفِسي، اْذَهُبوا إَِلى َغْيرِي، اْذَهُبوا إَِلى 

ٍد  ًدا ، َقاَل: َفيَ ُمَحمَّ ُد َأْنَت َرُسوُل  ْأُتوَن ُمَحمَّ َفَيُقوُلوَن: َيا ُمَحمَّ

َر، اْشَفْع َلنَا إَِلى َربَِّك أَ  َم ِمْن َذْنبَِك َوَما َتَأخَّ  َوَخاَتُم األَْنبَِياِء، َقْد ُغِفَر َلَك َما َتَقدَّ
ِ
اَل َتَرى َما اهلل

، ُثمَّ َيْفَتُح اهللُ َعَليَّ ِمْن قُع َساِجًدا لَِربِّي َنْحُن فِيِه؟ َفَأْنَطِلُق َفآتِي َتْحَت الَعْرِش فأ

ُد اْرَفْع رَ  ْأَسَك، َمَحاِمِدِه َوُحْسِن الثَّنَاِء َعَلْيِه َشْيًئا َلْم َيْفَتْحُه َعَلى َأَحٍد َقْبِلي، ُثمَّ ُيَقاَل: َيا ُمَحمَّ

ْع، َفَأْرَفُع َرْأِسي َفَأقُ  ُد َسْل ُتْعَطْه، َواْشَفْع ُتَشفَّ ، َفَيُقوُل: َيا ُمَحمَّ تِي َيا َربِّ ، ُأمَّ تِي َيا َربِّ وُل: ُأمَّ

تَِك َمْن اَل ِحَساَب َعَلْيِه ِمَن الَباِب األَْيَمِن ِمْن َأْبَواِب الَجنَِّة، َوُهْم ُشَرَكاُء النَّاسِ   َأْدِخْل ِمْن ُأمَّ

ي َنْفِسي بَِيِدِه إِنَّ َما َبْيَن اْلِمْصَراَعْيِن ِمْن َوالَّذِ » ، ُثم  َقاَل:«فِيَما ِسَوى َذلَِك ِمَن األَْبَواِب 

َة َوِحمير  إَِلى آ ِر ما َقاَل. «...َمَصاِريِع اْلَجنَِّة َكَما َبْيَن َمكَّ
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ي يشفُع فيها الن بِيُّ 
تِ  ، فيبدأ اهلُل هىِذه الشفاعُة األول ال 

 ب ساِب الناس.

 اخلاصُة بِه  الشفاعُة الثانيةفعتُه : شا  ألهِل اجلنِة بأن

 يد لوها.

َفاَعة، ما أ رَج ُمسلٌم عن أيب ُهريرَة وُحذيفَة  ىِذه الش   َعَلى ه
أ ام قاًل:  وقد َدل 

 
ِ
النَّاَس، َفَيُقوُم اْلُمْؤِمنُوَن َحتَّى ُتْزَلَف  َيْجَمُع اهللُ »: َقاَل َرُسوُل اهلل

َفَيُقوُلوَن: َيا َأَباَنا، اْسَتْفتِْح َلنَا اْلَجنََّة، َفَيُقوُل: َوَهْل ، َلُهُم اْلَجنَُّة، َفَيْأُتوَن آَدَم 

 َأْخَرَجُكْم ِمَن اْلَجنَِّة إاِلَّ َخطِيَئُة َأبِيُكْم، َلْسُت بَِصاِحِب َذلَِك، اْذَهُبوا إَِلى اْبنِي إِْبَراِهيَم َخِليلِ 

 
ِ
َما ُكنُْت َخِلياًل ِمْن َوَراَء : َلْسُت بَِص َفَيُقوُل إِْبَراِهيُم  "، َقاَل: "اهلل اِحِب َذلَِك، إِنَّ

َمُه اهللُ َتْكِليًما، َفَيأُْتوَن ُموَسى  ، َفيَُقوُل: َلْسُت َوَراَء، اْعِمُدوا إَِلى ُموَسى الَِّذي َكلَّ

 َوُروِحِه، َفَيُقوُل ِعيَسى 
ِ
: َلْسُت بَِصاِحِب َذلَِك، اْذَهُبوا إَِلى ِعيَسى َكِلَمِة اهلل

ًدا بِ   .«، َفَيُقوُم َفُيْؤَذُن َلهُ َصاِحِب َذلَِك، َفَيْأُتوَن ُمَحمَّ

  ُاخلاصُة بالن بِي   الشفاعُة الثالثة شفاعتُه :  ف عمِه أيب

شفَع لعمِه أيب طالب؛ ف فَف اهلُل عنُه من العذاب، فقد قاَل  طالب، َفالن بِيُّ 

نَ : العباُس بُن عبد املطلب للنبي  َ  َفَقد  َكاَن حَيُوُطَ ، َما َأغ  ي َ  َعن  َعم 

َضُب َلَ   ْرِك اأْلَْسَفِل ِمَن »َقاَل:  ؟َوَيغ  ي الدَّ
نعم، ُهَو فِي َضْحَضاٍح ِمَن َناِر، َوَلْواَل َأَنا َلَكاَن فِ

 .«النَّارِ 

ىِذه الش   أنوكالُم أهِل العلم، ُيفيُد  بِن أيب ظاهَر كالِم ا أنفاعَة  اصٌة بأيب طالب، إًِل  ه

ن يستحقُه، "؛ ف نه َقاَل: ااحلنفي ُيفيُد عدَم  صوصيته العز   الشافعُة يف تخفيف العذاب عمَّ

 ."كشفاعتِه يف عمِه أبي طالب أن ُيخفَف عنه العذاب

فيِه،  فكالمُه ُيفيد عدم ا تصاصها بأيب طالب، ف نُه مثل بشفاعة الن بِي  

 ومل جيعلها  اصًة له.
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 :افِعِنيَ ﴿: َتَعاَلى َقاَل اهلُل  قد فِإن ِقيل ، [13]املدثر:  ﴾48 َفَما َتنَْفُعُهْم َشَفاَعُة الشَّ
َفاَعة يلزُم منُه كوُن الن بِي   ىَذا النوُع من الش   نفَع أبا طالٍب بأن شفَع له؟ َوه

افِعِ ﴿: إِن  قوله  واجلواب عن هَذا بأن ُيقال: ✍✍  ﴾48 نيَ َفَما َتنَْفُعُهْم َشَفاَعُة الشَّ
ىَذا  د لُه الت صيص، فهو عامٌّ  عامٌّ   الن ص  َعَلى كوِن العموِم غرَي متناوٌل، ه

ف غرِي ما َدل 

 جواب.

د بـــــ  أنوهو  وهناَك جواٌب آخر؛ ✍✍ افِِعنيَ ﴿ُيقال: املُرا  ﴾48 َفَما َتنَْفُعُهْم َشَفاَعُة الشَّ
 شفُع الن بِيُّ  ي  أي: ًل تنفعهم ف اخلروِج من الن ار، وعُم الن بِ 

 له، وشفاعتُه مل خُترجُه من الن ار، َوإِن اَم  فف  عنُه منها.

ُل من الشفاعات، وهي الشفاعاُت اخلاصة بالن بِي   َو  ىَذا القسُم َاأل  وهي  ه

 ثالُث شفاعات.

 .القسُم اْلثَّاِني: الشفاعاُت العامة 

اَلم: شفاع س  ِ ي ُخ اإل   والصاحلني، لكن وهي كام َقاَل ش 
ِ
اٌت يرشكُه فيها غريُه من األنبياء

 .أفضُل اخللِق وأكرُمهم َعَلى ربِه  ما له فيها أفضُل مِم ا لغريه؛ ف نُه 

  إًذا هىِذه الشفاعات العامة يشرتك فيها مع الن بِي   نصيَب  أنغريه، إًِل

 وهي أنواع:، ِمنها أعظُم من نصيِب غريه الن بِي  

 ُل ال َفاَعة فيمن استحقوا دخول النَّار أال يدخلوها.نوع َاأْلَوَّ  : الشَّ

را هِذه الشفاعةا جمع   كا َلى  ذا
اآلن  من أهل العلم، وقد َقاَل ابُن القيم: هىَذا النوُع مل أقف إِ

الشفاعَة ف أهِل التوحيِد من أرباِب  أنَعَلى حديٍث يدُل َعَلي ِه، وأكثُر األحاديِث رصحية ف 

ا ا فلم أظفر فيِه بنص.  ؛يشفَع فيهم قبَل الد ول أنلكبائِر إِن اَم تكوُن بعد د وهِلُم الن ار، َوَأم 

 .انته  كالمه

 وقد استدَل أهُل العلِم هىَذا النوع بأدلة:

، وأهُل الكبائر منهم «شفاعتي ألهل الكبائرِ من ُأمتي»: منها: قولُه  -

 نجو منها بالشفاعة.َمن توجب الكبائُر له الن ار، في



 

   079 
 

 شرح العقيدة الطحاوية 

ما ِمن ُمسلٍم يموُت فيقوُم َعَلى جنازتِه »: ومنها: قوُل الرسول  -

 شيئا، إاِلَّ شفعهم اهللُ فيه
ِ
، فربام يكوُن املي  أيًضا ممن «أربعوَن َرُجاًل ال ُيشركوَن باهلل

 .بشفاعِة الشافعني َتَعاَلى تستوجب له ذنوبُه د وَل الن ار، ولكن ُينجيِه اهلُل 

 :تِي يذكُرها أهُل  َفِإنَّ ِقيل َيا، والشفاعاُت ال  ن  املصلوَن َعَلي ِه شفاعُتهم واقعٌة ف الدُّ

ِ َرة؟  العلِم شفاعاٌت تقُع ف اآل 

ِ َرة،  أن فاجلواب: ✍✍ َيا واآل  ن  قعِة ف الدُّ ظاهَر كالِم أهِل العلِم متناوٌل للشفاعاِت الوا

ف  لشفاعِة برفعِة درجاِت أهل اجلَن ة بقولِه ومن ُهنا نجدهم يستدلوَن َعَلى ا

ىَذا ُدعاٌء وقَع منُه «وأرفع درجتُه يف المهديين»أيب سلمة:  أليب سلمَة ف  ، َوه

َيا. ن   الدُّ

 الشفاعُة فيمن دخلوا النَّار من الموحدين  :النوُع اْلثَّانِي من أنواع الشفاعاِت العامة

 يخرجوا منها. أن

 ثابتٌة متواترٌة عن النَّبِيِّ ": ِمي َة َقاَل ابُن َتي  
إن أحاديَث الشفاعِة يف أهِل الكبائرِ

 وقد اتفَق عليها السلُف من الصحابِة وتابعيهم بإحسان، وأئمُة ،

 . انته  كالمه. "اْلُمْسِلِمينَ 

، وفيه: ومن َذلَِ  ما جاَء ف حديِث أيب سعيٍد اخلُدري عن الن بِي  

َكُة، َوَشَفَع النَّبِيُّوَن، َوَشَفَع اْلُمْؤِمنُوَن، َوَلْم َيْبَق إاِلَّ َأْرَحُم فيقوُل اهللُ »
: َشَفَعِت اْلَماَلئِ

، َقْد َعاُدوا ُحمَ  اِحِميَن؛ َفَيْقبُِض َقْبَضًة ِمَن النَّاِر، َفَيْخُرُج ِمنَْها َقْوًما َلْم َيْعَمُلوا َخْيًرا َقطُّ ًما، الرَّ

 .«َهرٍ يف َأْفَواِه اْلَجنَِّة ُيقال له: َنَهَر اْلَحَياةِ َفُيْلَقْوَن فِي نَ 

اََمَعة،  ن ِة َواجل  ََحاِديث، واتفَق عليها أهُل السُّ َفاَعة؛ شفاعٌة تواترت هبا األ  ىِذه الش  إًذا ه

مً  َاَلِئَكة، ويشفُع النبيون، ويشفُع املؤمنون، وخُيرجوَن أقوا من الن ار، خُيرجوَن  افيشفُع امل 

مً أقو ِمنَي قد أوجب  ذنوهُبم هلم الن ار فد لوها، ُثم  خيرجوَن منها بالشفاعة. اا
لِ ُس   من امل 
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 أي- النوُع اْلثَّالِث من الشفاعاِت العامة:  
 
تِي يشرتك فيها مع النَّبِي   الَّ

ىِذه  لقوٍم من المؤمنين يف زيادة الثواب ورفعة الدرجات،  شفاعتهُ  :-غيرهُ  َفه

 ويشرتُك فيها معُه غريه.  شفاعة للنبي

اللهَم اغفر ألبي سلمة، وارفع »ف ُدعائِه أليب سلمة:  ومن أدلتِها: قولُه 

اََمَعة عليها.  .«درجتُه يف المهديين ن ِة َواجل  َفاَعة أْجَع أهُل السُّ  َوهىِذه الش 

اَلم:  س  ِ ي ُخ اإل  ثواب ورفِع الدرجات، شفاعتُه للمؤمنين يوَم القيامِة يف زيادِة ال"َقاَل ش 

 . انته  كالمه. "ُمتََّفٌق َعَلْيَها بين اْلُمْسِلِمينَ 

َفاَعة، وأنكروا سائر األمور. *  وقد أثبَ  اخلوارُج واملعتزلُة هىِذه الش 

اَلم:  س  ِ ي ُخ اإل  َما "َقاَل ش  َفاَعة إِنَّ ا الوعيدية من الخوارج والُمعتزلة فزعموا أن الشَّ َوَأمَّ

 ."يَن خاصة يف رفِع الدرجاتهي للمؤمن

  . َفاَعة، وأثبتوا هىَذا النوع َفَقط  َع الش   إًذا اخلوارج واملُعتزلة أنكروا أنوا

  ََفاَعة. دُّ وُير ِع الش   عليهم باألدلِة املُثبتِة ألنوا

مً *   أصب وا يتوسلون بذاِت الن بِي   اُثم  إن أقوا
ِ
، وُيقسموَن بِه َعَلى اهلل

اَلِم غلطهم ف َذلَِ .َتَعاَلى  س  ِ ي ُخ اإل  َل املُ دَث شفاعة، وقد َبني  ش   ، وُيسموَن هىَذا الت َوسُّ

ِل، َوهَذا البياُن َعَلى النحِو التالي: أنومن ُهنا أحببُت   ُأبيَِّن ُهنا بعَض ما يتعلُق بِالتََّوسُّ

ِل ُلغًة: :أواًل  ☚☚ ُل ف ال ف بياِن معن  الت َوسُّ ُلغِة من الوسيلة، والوسيلُة هي الت َوسُّ

 السبُب املوصُل للمقصود.

 التوسُل رشًعا: :ثانًيا ☚☚

 :التوسُل رشًعا أنواع

  ُل  والفوِز بِاجلَن ةِ  :َاأْلَوَّ
ِ
ُل باألعامِل الصاحلِة للوصوِل لرضوان اهلل ىَذا  ،الت َوسُّ َوه

 
ِ
ِع الطاعات، َقاَل  َتَعاَلى يشمُل التقرَب هلل َ َوابَْتُغوا ﴿: َتَعاَلى بأنوا ِيَن آَمُنوا اتَُّقوا اَّللَّ َها اَّلَّ يُّ

َ
يَاأ

ِيَن يَْدُعوَن يَبَْتُغوَن إََِل َرِبِِهُم الْوَِسيلََة ﴿: َتَعاَلى ، وقال [84]املائدة:  ﴾إََِلْهِ الْوَِسيلَةَ  ولَئَِك اَّلَّ
ُ
أ

قَْرُب 
َ
ُهْم أ يُّ

َ
ء:  ﴾أ  .[41]اإلرسا
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اَلم: فال س  ِ ي ُخ اإل  تِي أمَر اهلُل َقاَل ش  ُتبتغ  إليِه، وأ رَب عن مالئكتِه وأنبيائِه  أنوسيلُة ال 

تِي أمَر  ىِذه الوسيلُة ال  أ م يبتغو ا إليِه هي: ما ُيتقرُب بِه إليِه من الواجباِت واملُست بات، َفه

ًل  اهلُل املؤمننَي بابتغائها تتناوُل ُكل  واجٍب وُمست ب، وما َلي َس بواجٍب وًل ُمست ب

ٌء كان ُُمرمً   .اأو ُمباًح  اأو مكروهً  ايد ُل ف َذلَِ ، سوا

ِل ف الرشع. ع الت َوسُّ ُل من أنوا َو  ىَذا النوُع َاأل   ه

 وصفاته، َقاَل اهلُل  :النوُع اْلثَّانِي 
ِ
 اهلل
ِ
ُل بأسامء ْسَماُء اْْلُْسَّن ﴿: َتَعاَلى الت َوسُّ

َ
ِ اْْل َوَّلِلَّ

، وأسامؤُه يأمرنا بأن ندعوُه بأسامئِه  ، فاهلُل [331راف: ]األع ﴾فَاْدُعوهُ بَِها

  تدُل َعَلى أوصاف، فأسامؤُه .أعالٌم وأوصاف 

 
ِ
ِل هلل ىَذا دليٌل يدُل َعَلى مرشوعية الت َوسُّ لُِم  َفه ُس  بأسامئِه وأوصافه، بأن ينتقي امل 

 
ِ
 اهلل
ِ
فُق مطلوبه، َفِ ن   من أسامء فيقول: مهللَا اغفر يل إنَ  أنَ  دعا باملغفرة  ما يوا

 الغفور، وإن دعا بالتوبة َيُقوُل: مهللَا ُتب عيل  إنَ  أنَ  التواب، وهكذا.

ن ة  اَلم: وهلذا كان  السُّ س  ِ ي ُخ اإل  بأسامئِه وصفاته، فيقول:  َتَعاَلى ُيسأل اهلُل  أنَقاَل ش 

ض، يا ذا اجلالِل أسأُلَ  بأن  لَ  احلمد، ًل إَل إًِل  أنَ  املنان، ب َر  امواِت َواأل  ديُع الس 

م، يا حيُّ يا قيوم، وأسأُلَ  بأنَ  أنَ  اهلَل األحد الصمد ال ِذي مل يلد ومل يولد ومل  واإلكرا

 أحد.  ا يكن له كفوً 

ِل ف الرشع. ِع الت َوسُّ ث ايِن من أنوا ىَذا النوُع ال   ه

 التوسُل بدعاء الن بِي   :النوُع اْلثَّالِث  ،:ىَذا له صورتان  َوه

يأيت املتوسُل للنبي   أن :األولى  لِِمنَي  أنفيسألُه يدعَو له، أو لِل ُمس 

 . فيدعو 

ِجَد  أن: ومن َذلَِ  ما أ رَج الشي ان عن أنِس بن مال   َرُجاًل، َدَ َل امَلس 

 
ِ
، َوَرُسوُل اَّلل 
ِ
َو َداِر الَقَضاء َم ُْجَُعٍة ِمن  َباٍب َكاَن َن   َبَل   َيو  َتق  َقاِئٌم خَي ُطُب، َفاس 

 
ِ
ُبُل،  َرُسوَل اَّلل  ِ  السُّ َقَطع  ُل َوان  َوا ، َهَلَكِ  األَم 

ِ
َقاِئاًم، ُثم  َقاَل: َيا َرُسوَل اَّلل 

 
ِ
َ ُيِغيُثنَا، َفَرَفَع َرُسوُل اَّلل  ُع اَّلل  ِه، ُثم  َقاَل:  َفاد  ُهمَّ »َيَدي  ُهمَّ َأِغْثنَا، اللَّ َأِغْثنَا،  اللَّ
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ُهمَّ َأِغْثنَا َ  «اللَّ  ِمن  َسَ اٍب، َوًَل َقَزَعًة َوَما َبي نَنَا َوَبني 
ِ
اَمء ، َما َنَرى ِف الس 

ِ
َقاَل َأنٌَس: َوًلَ َواَّلل 

طَ  ِس َفَلام  َتَوس  اَمَء َسل ٍع ِمن  َبي ٍ  َوًلَ َداٍر، َقاَل: َفَطَلَع   ِمن  َوَراِئِه َسَ اَبٌة ِمث ُل الرتُّ  ِ  الس 

 ، َطَرت  ، ُثم  َأم  ت  َس َقاَل: ان َترَشَ م  ، َما َرَأي نَا الش 
ِ
، ُثم  َدَ َل َرُجٌل ِمن  َذلَِ  الَباِب َسب ًتاَفاَل َواَّلل 

 ... احلديث.املقبلة ِف اجلُُمَعةِ 

ىَذا فيِه:  بأن ُيغيثهم.  يدعو اهلَل  أنوسألُه  جاء للنبي  َرُجاًل  أنَفه

ىَذا  ل بدعاء الن بِي  ه ُل، هىِذه الصورة األول من صوريت الت َوسُّ و 
َ ، النوُع َاأل 

لِِمنَي. أنفيسألُه  يأيت املتوُسُل للن بِي   أن :وهي  يدعو لُه أو لِل ُمس 

يأيت املتوسُل للن بِي   أن :الصورُة الثانية  يدعو له، فيدعو  أنفيسألُه

يدعَو اهلَل بأن يقبَل شفاعَة الن بِي  فيه، فيأيت اآليت للن بِي   أنبِيُّ ويأمرُه الن   الن بِيُّ 

  ُاهلَل يل، فيدعو الن بِيُّ  ويقوُل لُه: ادع  له، ويأمرُه بأن يدعو هو

 لنفسِه بأن يقبَل اهلُل شفاعة الن بِي  فيِه.

رضيَر البرص أت   ُجاًل رَ  أنما أ رَج أمحُد عن ُعثامَن بِن ُحنيف:  :ودليُل هِذه الصورة

إن  شئَت دعوُت لك، وإن شئَت »ُيعافيني، َقاَل:  أناهلَل  َفَقاَل: ادعُ  الن بِي  

يتوضأ فُي سن وضوأه وُيصيل  ركعتنِي ويدعو  أن، َفَقاَل: ادعه. فأمرُه «أخرُت ذاك فهو خير

دٍ »هبذا الُدعاء:  ُد إين  اللهَم إين أسأُلَك وأتوجُه إليَك بنبيَك ُمَحمَّ نبي الرحمة، يا ُمَحمَّ

 .«توجهُت بَك إَِلى ربي يف حاجتي هِذه فتقضي لي، اللهَم شفعُه يف 

ُجل سأَل الن بِي   ىَذا الر   أنبنَي  يدعَو لُه، ف ريُه الن بِيُّ  أن َفه

دعا له، وأمرُه مع  َوهىَذا ُيفيُد أنُه ، يدعَو له أو يؤ ر ذاك، فا تار ُدعاءُه له

 فيِه. يدعَو بأن يتقبَل اهلُل شفاعَة الن بِي   أن ذلَ  

اَلم: س  ِ ي ُخ اإل   الن بِي   َقاَل ش 
ِ
ُل بُدعاء فإنُه يَوُن وشفاعتِه،  وكذلَ  الت َوسُّ

ٰ وجهِي: َلا  دا
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  َفاَعة، فيدعو ويشفع، كام كان ُيطلُب منُه ف  أن :أحُدهما يطلَب منُه الُدعاَء َوالش 

ُثم  اخلليل ُثم  موس  الكليم، ُثم   اطلُب منُه يوَم القيامة، حني يأتوَن آدَم ونوًح حياته، وكام يُ 

َفاَعة.  َعَلي ِه وسالمُه، فيطلبوَن منُه الش 
ِ
ًدا صلواُت اهلل م   عيس ، ُثم  يأتوَن ُُمَ

  ُل مع ذلَ  يسالوجُه اْلثَّانِي اَلم: أن يكوَن الت َوسُّ س  ِ ي ُخ اإل   َتَعاَلى أُل اهلَل : َيُقوُل ش 

َفاَعة، فدعا  بشفاعتِه وُدعائه، كام ف حديِث  األعم  املُتقدم بيانه، ف نُه طلَب منُه الُدعاء َوالش 

اللهَم إين أسأُلَك وأتوجُه إليَك بِه، »يدعَو اهلَل فيقول:  أنله الرسوُل وشفَع فيه، وأمرُه 

 .   انته  كالمهقبوَل شفاعتِه.  َتَعاَلى يسأَل اهلَل  أن، فأمرُه «اللهَم فشفعُه يف 

ِل عند الص ابِة ُمستعماًل  ىَذا املعن ، ومن ذلَ  قوُل ُعمَر بِن  وقد كان لفُظ الت َوسُّ ف ه

َط اِب  فتسقينا، وإنا نتوسُل  اللهَم إنا ُكنا نتوسُل إليَك بنبينا ": اخل 

 ."إليَك بعِم َنبِيِّنَا فاسقنا

اَلم: س  ِ ي ُخ اإل  ُل بالنَّبِيِّ " َقاَل ش  ا التََّوسُّ ، والتوجُه بِه يف كالم الصحابِة َوَأمَّ

َل بُدعائِه وشفاعتهِ   .انته  كالمه. "فُيريدوَن بِه التََّوسُّ

 الن بِي  
ِ
فيِه معن   إذ   ؛ُيسم  شفاعة أن ِه يصحُّ يبصورت والتوسُل بُدعاء

ي ُخ اإلسالِم مرشوعيتهُ  َ ش  َفاَعة، بل قد َبني   بسؤاِل الناس الن بِي   ُمستدًًل  الش 

ُل كان مرشوعً  ىَذا الت َوسُّ ِ َرة، َوه ، ويقُع من الناِس ف حياتِه  االشفاعَة ف اآل 

الشفاعَة بعَد  ف نُه غرُي مرشوع، لتعذِر سؤاِل الن بِي   ؛ف امل رش، أما بعَد وفاتهِ 

 موته. 

  بعَد موته، فُعَمر ومن ُهنا: ما كان الص ابُة يتوسلوَن بِه   ما توسَل بالن بِي

  أنولكن توسَل بالعباس، فسألوا العباَس  ُ ىَذا ُيَبني  يدعَو هلم فدعا، َوه

ِل َلي َس  اص   ىَذا النوُع من الت َوسُّ ل بُدعاء الصاحلني، َفه بالن بِي   امرشوعيَة الت َوسُّ

. 

لِ  ع الت َوسُّ ث ايِن من أنوا ىَذا النوُع ال   ف الرشع.  ه

 ابِع ُل بالعمل الصالِح إلجابة الُدعاء. :النوُع الرَّ  الت َوسُّ
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ىَذا َنا آَمنَّا فَاْغفِْر نَلَا ُذنُوَبَنا َوقَِنا َعَذاَب ﴿: َتَعاَلى قولُه  :ودليُل ه ِيَن َيُقولُوَن َربََّنا إِنَّ اَّلَّ
َبْعَنا الرَُّسوَل فَاْكُتبَْنا َمَع َربََّنا ﴿: َتَعاَلى ، وقولُه [36]آل عمران:  ﴾16 انلَّارِ  نَْزلَْت َواتَّ

َ
آَمنَّا بَِما أ

اهِِدينَ   .[48]آل عمران:  ﴾53 الشَّ

ِذيَن سدت عليهم الص رُة الغار، فتوسَل ُكلٌّ منهم  كام دَل َعَلي ِه حديُث الثالثِة ال 

 بصالِح عمله، فكشَف اهلُل عنهم ما هم فيه، وانفرج  الص رة. 

ىَذا نوعٌ  ل املرشوع،  رابعٌ  َفه ِع الت َوسُّ يتوسَل املتوسُل بعمله الصالح، يتوسُل  أنمن أنوا

واألنبياء، يتوسُل ب يامنِه بالُكتب، يتوسُل  ب يامنِه باهلل، يتوسُل ب يامنِه بالن بِي  

ءتِه للُقرآ  ن، ب يامنِه باليوِم اآل ر، يتوسُل بأعاملِه الصاحلة، يتوسُل بصالتِه، بصومِه، بقرا

ِعي ة. ؛بصدقتهِ  ِذي دل  عليِه النصوُص الرش   ِل املرشوع ال  ىَذا ُكلُُّه من الت َوسُّ  ه

 :إًذا هِذه ثالثُة أنواع للتََّوسُِّل 
 :النوُع َاْلَأوَُّل  

ِ
ل بأسامء اهلل  وصفاته. الت َوسُّ

 :ل بدعاء الن بِي   النوُع اْلثَّاِني  وله صورتان: ،الت َوسُّ

 يطلَب من الن بِي   أن صورُة األول:ال   الُدعاء، فيدعو الن بِي

  .له 

 :يطلَب من الن بِي   أن الصورُة الثانية   الُدعاء، فيدعو له الن بِي

  ويأمرُه بأن يدعو هو لنفسِه بأن يقبَل اهلُل شفاعَة الن بِي ، .فيِه 

 :لصاحلة.يتوسَل بأعاملِه ا أن النوُع اْلثَّاِلث 

 :ل باألعامل الصاحلة، ًل إلجابة الُدعاء،  اوأيًض  وُهناك نوع رابع ذكرناه، وهو الت َوسُّ

 
ِ
َن اهلل ل باألعامل الصاحلة، أي بمبارشة األعامل الصاحلة، ليناَل املتوسُل رضوا اَم الت َوسُّ َوإِن 

  .والفوَز بِاجلَن ِة 

  ي خ ابن عثيمني  وهو نوٌع خامس:وُهناَك نوٌع من أنواِع التََّوسُِّل ف  ذكرُه الش 

ُل ب اِل الداعي. ل، وهو الت َوسُّ  رسالٍة ُُمترصٍة له ف الت َوسُّ
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ي ُخ ابُن عثيمني   بحالِه، وال يذكُر ": يقوُل الش 
ِ
أي: أن يتوسَل الداعي إَِلى اهلل

ين أنا األسيُر بيَن يديك، وما أشبَه شيًئا، مثُل أن َيُقوُل: اللهَم إين أنا الفقيُر إليك، اللهَم إ

 ."َذلَِك 

 :قوُل موس   والدليُل َعَلى َذِلَك  ،فََسََق ﴿حنَي سق  للمرأتني
نَْزلَْت إََِلَّ ِمْن َخْْيٍ فَقِْيٌ 

َ
ِلِ َفَقاَل َرِبِ إىِِنِ لَِما أ  إََِل الِظِ

، ومل [21]القصص:  ﴾24 لَُهَما ُثمَّ تََوَّلَّ

ن َسان أن: ه اْليةووجُه هذِ ، ايذكر شيئً  ِ ف  ا تقتيض الرمحة  ؛حاَل الداعي إذا وصفها اإل 

 .واللطف واإلحسان، ًلسيام إذا كان  بني يدي أرحم الرامحني 

ل ف الرشع: وهو  ع الت َوسُّ ىَذا النوع األ ري من أنوا ن َسان ب الِه  أنإًذا ه ِ يتوسَل اإل 

 .وضعفِه إَِلى ربِه رجاَء ما عندُه 

ل ف الرشع. هىِذه  ?? ُع الت َوسُّ  أنوا

 :ثالثًا: يف كوِن التََّوسُِّل يف اصالِح الكثري من املتأخرين ُيطلُق َعَلى معنيني 
  ُل  َعَلى ربه. اإلقساُم بالن بِي   :َاأْلَوَّ

 اْلثَّانِي:  
ِ
 .بالن بِي   َتَعاَلى سؤاُل اهلل

اَلم:  س  ِ   ُدرِ  ْ ري  من  " –الن بِي   أي – "والتوسُ   هِ "َقاَل شيُخ اإل 

املت َرين، ُيراُ   ِه اإلقساُ   ِه والسؤاُ   ِه ْام ُيقسمونا ويس لونا  بريِه من ا نبياِء 

 انته  كالمه.  "والصا ي، ومن يعتقدونا فيِه الصَلح

   ُل بالن بِي ف اصطالِح الكثرِي من املتأ رين ُيطلُق َعَلى  إًذا الت َوسُّ

ل، َوإناَم يتوسلوَن  ذين املعنيني، وًل خيصوَن الن بِي  ه هبذين النوعني من الت َوسُّ

 
ِ
َن بَِياء َن بَِياء، وُيقسموَن بغريِه من األ  أيًضا بغريِه، فيسألوَن اهلَل بذاِت غريِه من الصاحلنَي َواأل 

 
ِ
ىَذا توساًل.والصاحلني َعَلى اهلل  . وُيسموَن ه

، َف ن كان  الباُء ف "اللهما أس لكا   بيك"تملهام قوُل القائل: وهذان املعنيان حي

، وإن كان  للسببية؛ كان َذلَِ  سؤاًًل  "  بيك"  بالن بِي 
ِ
للقسم؛ كان إقساًما َعَلى اهلل

 .بذاِت الن بِي  
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 .رابًعا: كوُن التََّوسُِّل من األلفاظ امُلجملة 
ل ف ُعرف الص ابةِ  ماًل، ف  م كانوا يستعملونُه ف سؤاِل  مل يكن الت َوسُّ ُُ

 الُدعاء.  الن بِي  

اَلم:  س  ِ ُ   ال َّبِيِّ "* َقاَل شيخ اإل  سُّ ا التَّوا أامَّ ه  ِه   َْل   وا والتَّوجُّ

سُّ ا  ُددا ِه وش ادته  . انته  كالمه."الصحا ة، فرُييدونا  ه التَّوا

ظ  ِل بمعناُه احلادث، بع "اإلمجاُ  "ولكن د َل هىَذا الل ف  د استعاملِه ف الت َوسُّ

َوِحي نَِئٍذ ًَل ُبد  من بيان املعن  الص يح وإقراره، وبياِن املعن  املُ دِث للفِظ 

 ورده. 

اَلم:  س  ِ سُّ  فيه "* َقاَل شيخ اإل  التَّوا ا ل ظا الوسيلِة وا ا؛ فقد تابيَّ   ا ُدر ا ٰه ا

ُْ ن  ي حنٍّ حقه، فُيعرُ  ما و  ا  مجاِ  واشتباه، َيُب أن ُتعر ا معا نيه، وُيعطى 

ُة وي علونُه ومع ى  ا ا حا ْع ااُه، وما ْان يتَلُم  ه الصَّ ما لِكا وا السُّ َّة من  ا  ه اْلَِتااُب وا

إنَّ ْ رًيا من اضطراب  ْع ااُه؛ فا ما ا الل ِظ وا ، وُيعرُ  ما أحدثُه امُلحدثون   ٰه ا لِكا  ا

ا الباِب هو َا من اإلمجاِ  واالشرتاك   ا ل اِظ  ال اِ    ٰه ا  سبِب ما وق

ا الباِب فص ا ا طاب تَّٰى جتدا أْ رهم ال يعرُ    ٰه ا  . "ومعانيها، حا

  اَبُة َ ماًل، الص  ُُ ل من حيث هو مل يكن لفًظا   إًذا لفُظ الت َوسُّ

عاء، فهو ف ُعرف الص  َ  كانوا يستعملونُه ف سؤال الن بِي   اَبِة ًل الدُّ

ُيعُد لفًظا ُماًل، َوإناَم د لُه اإلْجال بعدما اسُتعمَل هىَذا اللفُظ ف معنً  حادث، 

ظ فُيقبل،  ف  َوِحي نَِئٍذ ًَل ُبد  من التفصيل، َفاَل ُبد  أن ُيعرف املعن  الص يح هلذا الل 

ظ فرُيد.  وُيعرف املعن  الفاسد هلذا الل ف 

 ََّوسُِّل بذاِت النَِّبيِّ خامًسا: يف بياِن كوِن الت  واإلقساِم بِه َعَلى
 اهلِل توسًلا مبتدًعا غرَي جائز.
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 و ياُن  لكا من وجوه: 

ُل  ☜☜ يدُل َعَلى كونِه ُمبتدًعا عدُم الدليِل َعَلى مرشوعيتِه، ًل ف نصوِص  :َاأْلَوَّ

َ اَبةِ ع  الوحيني، وًل ف فِ  ِمَل َمن ع»: وقد َقاَل الن بِيُّ ،  ل الص 

َ اَبِة: عدوُل «عماًل َلْيَس َعَلْيِه أمُرنا؛ فهو َرد   ُ كونُه غرَي مرشوٍع عنَد الص  ، وُيبني 

ِل بالن بِي   ِل بالعباس  ُعمَر عن الت َوسُّ ُ إَِلى الت َوسُّ ، وكذل  ُيبني 

ِل بالن بِي   هىَذا: عدوُل معاويًة  بعد موته إَِلى  عن الت َوسُّ

 ِل بزيَد بِن األسود اجلُريش. الت َوسُّ 

ُل بالن بِي   بعَد موتِه مرشوًعا عنَدهم؛ ملا تركوا  فلو كان الت َوسُّ

 
ِ
َل برسول اهلل ِل بمن هو دونُه، مع كوِ م ف أمِس  الت َوسُّ إَِلى الت َوسُّ

 احلاجِة للغيث.

اَلم:  س  ِ ُة أن التَّ "* َقاَل شيخ اإل  ا ا حا ُ  وْ لكا دلِما الصَّ سُّ سُّ ا  ِه  ناما هو التَّوا وا

سُّ   ُددا ِه وش ادتِه؛ فله ا َل يَونوا   اإليامِن  ِه و ادتِه وُمبتِه وموالتِه، أو التَّوا

ُة  ا ا حا ا، فلام َل ي ع  الصَّ ٰه ا ا وا شيًئا  ِرْضَوان  اهللِ َعَلْيِهمِ يتوسلونا   اتِه ُُمر ًة دن ٰه ا

، وال  دوا  م ِ  ٰه ِ  لِكا ه ا  دية، وهم أدلُم ِم ا، وأدلُم  ام َيُب هللِ من  ا

ٰ اإلجا ِة ِم ا،  و سوله، وأدلُم  ام أمرا اهللُ  ِه و سولُه من ا  دية، وما هو أقرُب  َِلا

؛  ا َّ ددوَُلم دن    توسلوا  العباِ  و ريه ِمن لاْيسا م  ا ال َّبِيِّ 

ِ   امل سُّ ٰ التَّوا ِ   ا فضِ   َِلا سُّ سُّ ا املَّشوعا  ا فضِ  َل يَن التَّوا  ضوِ : أن التَّوا

 .. انته  كالمه "ِمَُ ًا

 َّا ال ي قِض م ُه العجب ِِم ِل بالن بِي  وا : قوُل بعِض املجيزين للت َوسُّ

  بعَد موته: إن عدوَل ُعمر  ِل بالن بِي  بعد موتِه ًل عن الت َوسُّ
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ِل باملفضول مع  فعَل  ُيفيُد عدَم مرشوعيتِه؛ إذ ُعمُر  ِز الت َوسُّ هىَذا بياٌن جلوا

ل بالفاضل.  متكن الت َوسُّ

هىَذا ًل ُيتصوُر ف ظني من أبلِد الناس، فضاًل عن أن يتصور من مثِل ُعمَر بن 

َط اِب  ُل عنَد ُعَمر اخل  كام -بالن بِي  مرشوًعا  ، لو كان الت َوسُّ

ِل بالعباس؛ ملا  ، وهو  ريٌ بعد موت الن بِي   -يزعمون من الت َوسُّ

 مَع ما ف الناس من حاجٍة شديدٍة وكرٍب وبالء. تركُه ُعمر 

ل املتوسلون بأعظِم الوسائل؛ لرُيفَع عنهم ما  * عند الكرب والبالء يتوس 

ل لو وقَع هِبم من البالء مثُل ما وقَع ف زمِن  يزي الت َوسُّ ُُ ُهم فيه، َوًَل َش   أن 

؛ لُيبنَي  ُعمر، ُثم   ِل بالن بِي  ِي فيه، فعزَم َعَلى ترك الت َوسُّ اجتمعوا لصاحب الرأ

ل بمن هو أفضُل  َل باملفضوِل جائز عند الشدائد، مع متكن الت َوسُّ للناِس أن الت َوسُّ

وا منُه؛ ًلهتموا صاحب الرأي فيهم بعقله، و  عنه. ًَلن َفضُّ

ِل بالن بِي   عدوِل ُعمَر : إن تعليَلهم ب* َيُقوُل األلباينُّ  عن الت َوسُّ

  ِل بالعباِس ِل باملفضول إَِلى الت َوسُّ ِز الت َوسُّ ؛ ألنُه لبياِن جوا

مع وجوِد الفاضل: هو تعليٌل ُمض ٌ  وعجيب؛ إذ كيَف ُيمكن أن خيطر ف باِل 

ِم  ُعمَر  َ اَبِة الِكرا لفقهيُة تِلَ  احلذلقُة ا أو ف باِل غريِه من الص 

 
ِ
املتأ رة، وهو يرى الناِس ف حالٍة شديدٍة من الضنِ  والكرب، والشقاء

والبؤس، يكادوَن يموتوَن جوًعا وعطًشا لُشح املاء وهالِك املاشية، و لِو 

 ُسمي ذاَك العام بعام الرمادة، كيَف يرُد ف 
ى
األرِض من الزرِع واخلرُضِة، َحت  

 هىَذا الظرِف العصيب؟! فيدُع األ َذ بالوسيلِة  اطرِه تلَ  الفلسفُة الفقهيُة ف

ُل بالن بِي  األعظم  ، لو كان ذلَ  جائًز، الُكربى ف ُدعائِه وهي الت َوسُّ
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ُل بالعباس، ملاذا؟  تِي ًل ُتقارُن باألول، وهي التوسُّ ويأ ُذ بالوسيلِة الُصغرى ال 

َ للناِس أنُه جيوُز هلم ال  إًِل  لُيبني 
ٍ
ُل باملفضوِل مع وجود الفاضل! إن ًل ليشء ت َوسُّ

الشاهَد واملعلوَم أن اإلنساَن إذا حل  بِه شدة يلجُأ إَِلى أقوى وسيلٍة عنده ف 

 رى ألوقات الر اء، َوهىَذا كان يفهمُه اجلاهليوَن 
دفِعها، ويدُع الوسائَل األُ

ويرتكو ا  املرشكوَن أنُفُسهم؛ إذ كانوا يدعوَن أصنامهم ف أوقاِت الُيرس،

 وحدُه ف أوقاِت الُعرس. َتَعاَلى ويدعوَن اهلَل 

فنعلُم من هىَذا؛ أن اإلنساَن بفطرتِه يستنجُد بالقوِة الُعظم  والوسيلُة  ☚☚

الُكربى حنَي الشدائِد والفواقر، وقد يلجُأ إَِلى الوسائِل الُصغرى حنَي األمِن 

 َ ِذي افرتضوه؛  والُيرس، وقد خيطُر ف بالِه حنَي ذاك أن ُيبني  َذلَِ  احلُكَم الفقهي ال 

ل باملفضول مع وجود الفاضل. ُز الت َوسُّ  وهو جوا

ًبا َعَلى ُشبهِة أوئل ، وهو: َهب أن ُعمَر  ☚☚  وأمٌر آ ر َنُقولُه جوا

َ َذلَِ  احلُكَم الفقهي  املزعوم، ُترى فهل  طَر َذلَِ  ف باِل   طَر ف بالِه أن ُيبني 

 اك بن قيس حنَي توسال بالتابعي اجلليل يزيَد بن األسود اجلُريش معاويَة والض

ِل َوالت َكلُِّف ًل حُيسدوَن َعَلي ِه.  أيًضا؟! ًَل َش   أن هىَذا رضٌب من الت َم ُّ

ل ☜☜ َذا النوع من التََّوسُّ اَلِم قاعدًة والثاينِ يف بياِن إبطاِل ه  س  ِ : َقرَر شيخ اإل 

ِل بِه، سُّ  والوسيلةف كتابِه ) تتعل ق باملتوس  (، االقتضاء( وف )قاددة جليلة   التَّوا

 ف نُه ينبغي أن يكوَن املسئوُل بِه 
ٍ
أي: املتوسل  -وهي: أن َمن سأَل املسئوَل بيشء

 سبًبا يقتيض إجابة املسئول. -بهِ 

 ف نُه ينبغي أن يكوَن املسئوُل بِه  :
ٍ
أن َمن سئَل املسئوَل بيشء

 َسُل بِه سبًبا يقتيض إجابَة املسئول.املتو
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  َل هلا:ومث  
ِ
بام جاز السؤاُل بِه رشعا، وفرَع عنها عدَم مرشوعيِة سؤاِل اهلل

َن بَِياء؛ إذ َلي َس  ذواهُتم أسباًبا تقتيض وجوَد املسئول، فمن سأَل  َتَعاَلى  بذواِت األ 

 املغفرة بأنُه الغفور؛ فقد توسَل بسبٍب  َتَعاَلى اهلَل 
ِ
، وهو أن َتَعاَلى يقتيض إجابَة اهلل

 اهلَل واسُع املغفرة، وإذا كان كذل ؛ ف نُه يغفُر اهلُل له ذنبه. 

 
ِ
بسائِر أسامئِه وصفاتِه هو من السؤاِل بالسبِب  َتَعاَلى وهكذا سؤاُل اهلل

بأعاملِه الصاحلة؛ فقد سأَل اهلَل بسبٍب  َتَعاَلى لت صيِل املطلوب، ومن سأَل اهلَل 

حُيبُّ من عبادِه فعَل الصاحلات، َوًَل َش   أن  َتَعاَلى ناسٍب إلجابة الُدعاء، فاهلُل مُ 

 فعَل الصاحلاِت مؤثٌر ف إجابة الُدعاء.

وهكذا َمن سأَل صاحلًا أن يدعَو لُه، قد قصَد سبًبا ص يً ا، فالصاحلوَن هلم 

؛ كان  ا
ِ
ًلستجابُة للُدعاء أقرب شأٌن عظيٌم عنَد اهلل، وكلام كان الرجُل أقرَب هلل

 .من اهلل 

ا َمن سأَل اهلَل  بالصاحلني دوَن أن يكوَن من الصاحلنَي ُدعاٌء له؛ فلم  َتَعاَلى َوَأم 

يسأل بسبٍب يقتيض اإلجابة، إذ  صالُح الصاحلنَي وصٌف هلم وهم مل يدعوا له، 

فلم يكن منهم ما يستدعي حصوَل مطلوبه، فكان سؤالُه بسبٍب أجنبي ًل 

 إياه. َتَعاَلى يستدعي إجابَة اهلَل 

اَلم: شيخَقاَل *  س  ِ ا أن " اإل  إِمَّ ا   ا ُسئِ ا  يشء  لاْيسا سبًبا للمطلوب، فا أامَّ وا

ا أن يَونا سؤااًل  ام ال  ٰ اهلِل  مخلوق، وا ِمَّ َلا ُم دا ْيِه  ِه، فَل ُيقسا لا يَونا  قساًما دا

 ."يقتِض املطلوب، فيَوُن دديما ال ا دة
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: وإن كان سؤاًًل بسبٍب يقتيض املطلوب، كالسؤاِل باألعامِل قال * و

 ورسوله، مثُل: السؤاِل باإليامِن بالرسوِل، وُمبتِه وموًلتِه 
ِ
تِي فيها طاعُة اهلل ال 

ىَذا جائز.  ون ِو َذلَِ ؛ َفه

ىَذا غرُي مرشوع، وقد      والصاحلني؛ َفه
ِ
َن بَِياء وإن كان سؤاًًل بمجرِد ذاِت األ 

: إنه ًل جَيُوز، ور ص فيِه بعُضهم، واألوُل ع ُعَلاَمء وقالوا نُه غرُي واحٍد من ال 

مَ -أرجح  ، وهو سؤاٌل بسبٍب ًل يقتيض حصوَل املطلوب، ب الِف َمن -َكاَم َتَقد 

كان طالًبا بالسبِب املُقتيض حلصول املطلوب، كالطلِب منُه ُسب انُه بُدعاء 

ىَذا جائٌز أِلن ُدعاء الصاحلنَي سبٌب حلصوِل الصاحلني، وباألعامِل الصاحلة؛  َفه

ِذي دعوا بِه.  مطلوبِنا ال 

 لنا، وإذا توسلنا بُدعائهم وأعاملِنا 
ِ
ِب اهلل وكذل  األعامُل الصاحلُة سبٌب لثوا

َ  يَا﴿: َتَعاَلى بوسيلة، كام َقاَل  َتَعاَلى ُكنا متوسلنَي إليِه  ِيَن آَمُنوا اتَُّقوا اَّللَّ َها اَّلَّ يُّ
َ
 أ

: َتَعاَلى ، والوسيلُة هي األعامُل الصاحلة، وقال [84]املائدة:  ﴾َوابَْتُغوا إََِلْهِ الْوَِسيلَةَ 

ِيَن يَْدُعوَن يَبَْتُغوَن إََِل َرِبِِهُم الْوَِسيلَةَ ﴿ ولَئَِك اَّلَّ
ُ
ء:  ﴾أ  .[41]اإلرسا

ا إذا مل نتوسل إليِه ُسب َ اَنُه بُدعائهم وًل بأعاملِنا، ولك ن توسلنا بنفِس َوَأم 

ذواهِتم؛ مل تكن نفُس ذواهِتم سبًبا يقتيض إجابَة ُدعائنا، فُكنا متوسلنَي بغرِي 

نقاًل ص يً ا، وًل  وسيلة؛ وهلذا مل يكن هىَذا منقوًًل عن الن بِي  

 مشهوًرا عن السلف.

اِئل هلل: أسأُلَ  ب ق ُفاَلن وُفاَلن من * وقاَل  : فنقوُل أيًضا قوُل الس 

َن بَِياء والصاحلني، وغريهم، أو بجاه ُفاَلن أو ب رمة ُفاَلن؛ يقتيض أن امل َ  اَلِئَكة َواأل 

 منزلٌة وجاٌه 
ِ
 هلم عند اهلل
ِ
هؤًلء هلم عند اهلل جاه، َوهىَذا ص يح، َف ن هؤًلء
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وحرمٌة يقتيض أن يرفَع اهلل درجاهِتم وُيعظ م أقدارهم، ويقبل شفاعتهم إذا 

، ويقتيض أيًضا  أن َمن اتبعهم واقتدى هِبم فيام ُسَن له اًلقتداُء هِبم فيِه؛ شفعوا

؛ كان سعيدا، ولكن َلي َس 
ِ
ِذي بلغوُه عن اهلل كان سعيدا، ومن أطاع أمرهم ال 

 يسأَل 
ى
نفُس ُرِد قدِرهم وجاِههم ما يقتيض إجابَة ُدعائه، إذا سأَل اهلَل هِبم َحت  

وأطاعهم فيام أمروا بِه عن اهلل، أو تأس   اهلَل بذل ، بل جاههم ينفعُه إذا اتبعهم

 هِبم فيام سنوُه للمؤمنني، وينفعُه أيًضا إذا دعوا له وشفعوا فيه.

ا إذا مل يكن منهم ُدعاء وًل شفاعة، وًل منُه سبٌب يقتيض اإلجابة؛ مل يكن  َفَأم 

سأَل ُمستشفًعا بجاههم، ومل يكن سؤالُه بجاِههم نافًعا له عند اهلل، بل يكوُن قد 

بأمٍر أجنبٍي عنُه َلي َس سبًبا لنفعه، ولو َقاَل الرجُل ملطاٍع كبري: أسأُلَ  بطاعِة ُفاَلن 

ِذي أوجبتُه طاعتُه لَ ؛ لكان قد  ل ، وب بَ  لُه َعَلى طاعت ، وبجاهِه عندك ال 

 املُقربني، وُم
ِ
 إَِلى هؤًلء
ِ
َق له به، فكذلَ  إحساُن اهلل بتُه سألُه بأمٍر أجنبي ًل تعلُّ

هلم وتعظيمُه ألقداِرهم، مع عبادهِتم له وطاعتِهم إياه، ليَس ف َذلَِ  ما يوجُب 

 َمن يسأُل هِبم، َوإناَم يوجُب إجابَة ُدعائه بسبٍب منُه لطاعتِه هلم، أو 
ِ
إجابِة ُدعاء

 سبب ِمنهم لشفاعتِهم له، ف ذا انتف  هىَذا َوهىَذا؛ فال سبب.

ث ايِن، وهو بالصاحلني أو أقسَم هِبم، فقد  َتَعاَلى : أن َمن سأَل اهلَل هىَذا الوجُه ال 

 سأَل بسبٍب أجنبي.

ولو كان قساًم بالن بِي   ،: أن القسَم بالمخلوقاِت حرامالوجُه اْلثَّالِث ☜☜

 فقد َقاَل ،  َط اِب ف  حينام أدرَك ُعمَر بن اخل 

كان حالًفا؛  ال تحلفوا بآبائكم، فمن»: ركٍب ُيقسُم بأبيه، َقاَل 
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َمن حلَف بغيرِ اهللِ فقد كفَر أو »: ، وقال «فليحلف باهللِ أو ليصمت

 .«أشرك

 
ِ
 رشًكا، ويكوُن احللُف بامل لوِق َعَلى اهلل

ِ
فكيَف يكوُن احللُف بغرِي اهلل

 توساًل مرشوًعا؟! 

ُعَلاَمء َعَلى أنُه ًل جَيُوُز ألحد 
اَلم: وقد اتفق ال  س  ِ أن ينذَر لغرِي * َيُقوُل شيخ اإل 

اهلل، ًل لنبٍي وًل لغرِي نبي، وأن  هىَذا نذُر رشٍك، وكذلَ  احللُف بامل لوقات ًل 

ى لو حلَف بالن بِي  
مل ينعقد يمينه  ينعقُد بِه اليمني، وًل كفارَة فيه، َحت  

َم ذكره- ُعَلاَمء؛ كاملٍ  وَ -َكاَم َتَقد  اِفِعي  ، ومل جيب َعَلي ِه كفارة عند ْجهوِر ال  الش 

وأيب حنيفًة وأمحد ف إحدى الروايتني، بل    عن احللِف هبذه اليمني، ف ذا مل جيز 

ُجل، وًل ُيقسُم هبا َعَلى ُملوق؛ فكيَف ُيقسُم هبا َعَلى اخلالِق  أن حيلَف هبا الر 

؟ 

 
ِ
الِث، وهو: ف بيان كون اإلقسام َعَلى اهلل

ث  َلي َس بالن بِي   هىَذا الوجُه ال 

 توساًل مرشوًعا.

 .سادًسا: يف ُمناقشِة بعِض أدلِة ُمجزي التََّوسُِّل احلادث 
  يف ُمناقشِة بعِض أدلتِهم من الُقرآن.أواًل : 

رَْحامَ ﴿: َتَعاَلى استدلوا بقولِه 
َ
ِي تََساَءلُوَن بِهِ َواْْل َ اَّلَّ ، [3]النساء:  ﴾َواتَُّقوا اَّللَّ

 باجلر.  "ا  حا ِ "ب، وبالنص "ا  حا ا "فقد ُقرَئ 

ءِة النصب: واتقوا األرحام.  ِي تََساَءلُوَن ﴿* والتقديُر َعَلى قرا َ اَّلَّ َواتَُّقوا اَّللَّ
رَْحامَ 

َ
 ؛ أي: واتقوا األرحاَم.﴾بِهِ َواْْل
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ِدير:  ، فاألرحام "الَِّ ي تساءلونا  ِه و اإل حا ِ "* وَعَلى قراءة اجلر يكوُن الت ق 

ِذي تساءلوَن بِه وباإلرحاِم. " هِ " الضمري ف لفٌظ معطوٌف َعَلى  ِدير: ال   ، َفالت ق 

  اَلم عن هىِذه الُشبهة حيُث َقاَل: وقد َقاَل س 
ِ : َتَعاَلى وقد أجاب شيُخ اإل 

رَْحامَ ﴿
َ
ِي تََساَءلُوَن بِهِ َواْْل َ اَّلَّ ءة اجلمهور [3]النساء:  ﴾َواتَُّقوا اَّللَّ ، فَعَلى قرا

 بالنصب، إناَم 
ِ
 وحده ًل بالرحم، وتساؤهُلم باهلل

ِ
يتضمُن إقسام  َتَعاَلى  يسألوَن باهلل

 بعضهم َعَلى بعٍض باهلل، وتعاهُدهم باهلل.

 
ِ
ءِة اخلفِض، فقد َقاَل طائفٌة من السلف، هو قوهلم: أسأُلَ  باهلل ا َعَلى قرا َوَأم 

زه، َف ن وبالرحم، َوهىَذا إ باٌر عن ُسؤاهِلم، وقد ُيقاُل: إنُه َلي   َس بدليٍل َعَلى جوا

كان دلياًل َعَلى جوازه، فمعن  قولِه: أسأُلَ  بالرحِم َلي َس إقساًما بالرحم، 

والقسم ُهنا ًل يسوغ، لكن بسبب الرحم، أي: ألن الرحَم توجُب ألص اهِبا 

 
ِ
لنا بأعامهِلم الصاحلة، وكسؤا َتَعاَلى بعِضهم َعَلى بعض حقوًقا كسؤاِل الثالثِة باهلل

 وشفاعتِه. بُدعاء الن بِي  

ومن هىَذا الباب ما ُروي  عن أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب أن ابَن أ يِه 

عبدالله بن جعفر، كان إذا سألُه ب ِق جعفر أعطاه، وليس هىَذا من باِب اإلقساِم؛ 

 إناَم 
ِ
 وجَب َف ن اإلقساَم بغرِي جعفٍر أعظم، بل من باِب حق الرحم؛ أِلن حق  اهلل

. انته  كالمه   .بسبِب جعفر، وجعفر حقُه َعَلى عيل 

اَلم ذكَر جوابني:  س  ِ  فشيُخ اإل 

  ُل  والرحم،  َتَعاَلى أن اهلَل  :َاأْلَوَّ
ِ
خُيرُب عن سؤاهِلم، وهو قوهُلم: أسأُلَ  باهلل

 وقد ُيقاُل: إن اإل باَر ًل يستلزُم اإلقرار.
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 َر؛ َف ن قوهلم أسأُلَ  بالرحم، : إن كان اإل باُر من اْلثَّانِي  ُيفيُد اإلقرا
ِ
اهلل

الباُء فيِه للسببيِة ًل للقسم، والرحُم توجُب ألهلِها حقوًقا دَل عليها الرشع، 

 وحينئٍذ يكوُن السؤاُل بالرحِم سؤاًًل بسبٍب يستدعي حصوله.

ِيَن  َوََكنُوا ِمْن َقبُْل يَْسَتْفتُِحونَ ﴿: َتَعاَلى واستدلوا أيًضا: بقولِه  لََعَ اَّلَّ
هو  ، فقد ذكَر بعُضهم أن معن  استفتاِحهم بِه [35]البقرة:  ﴾َكَفُروا

 .إقساُمهم وسؤاهلم به 

ا قوله * َوهىِذه الشبهُة قد ناقشها شيخ اإلسالِم أيًضا، َقاَل  : َتَعاَلى : َوَأم 

ِيَن َكَفُروا﴿ ، فكان  اليهوُد [35البقرة: ] ﴾َوََكنُوا ِمْن َقبُْل يَْسَتْفتُِحوَن لََعَ اَّلَّ

تقوُل للمرشكني: سوَف ُيبعُث هىَذا الن بِي  وُنقاتِلكم معُه، فنقتلكم، مل يكونوا 

 بذاته وًل يسألوَن بِه، بل يقولون: مهللا ابعث هىَذا الن بِي  األُمي 
ِ
ُيقسموَن َعَلى اهلل

 معه.
ِ
 لنتبعُه ونقُتَل هؤًلء

آن؛ ف نُه َقاَل هىَذا هو النقُل الثابُ  عنَد أه ُقر  ِسري، وعليِه يدلُّ ال  : َتَعاَلى ِل الت ف 

واًلستفتاُح: اًلستنصار، وهو طلُب الفتح  ﴾َوََكنُوا ِمْن َقبُْل يَْسَتْفتُِحونَ ﴿

والنرص، فطلُب الفتِح والنرِص بِه، هو أن ُيبعَث فُيقاتلو م معه، فبهذا ُينرصون، 

؛ إذ  لو كان كذلَ  لكانوا إذا سألوا أو أقسموا َلي َس هو ب قساِمهم بِه وسؤاهِلم بهِ 

ًدا  م  نرَص اهلُل  بِه ُنرصوا، ومل يكن األمُر كذل ، بل مل ا بعَث اهلُل ُُمَ

َمن آمَن بِه وجاهَد معُه َعَلى َمن  الفُهم، وما َذَكَر بعُض املفرسين من أ م كانوا 

لٌف بِه للنقوِل الكثرية املستفيضة ُيقسموَن بِه أو يسألوَن بِه؛ فهو نقٌل شاذٌّ ُُما

 امل الفة له.
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 ا ينبغي أن ُيعلم ظ لو كان مِم ا يقتيض السؤاَل بِه َوِممَّ : أن مثَل هىَذا الل ف 

 
ِ
َكام؛  َتَعاَلى واإلقسام به َعَلى اهلل َح  مل يكن مثُل هىَذا مِم ا جَيُوُز أن ُيعتمد َعَلي ِه ف األ 

َس ف اآليِة ما يدُل َعَلي ِه، ولو ثبَ  مل يلزم أن يكوَن هىَذا ألنُه أوًًل مل يثب ، ولي

قد أ رَب عن سجوِد إ وة ُيوسف وأبويه، وأ رَب عن  َتَعاَلى رشًعا لنا، َف ن اهلَل 

 : ِذيَن غلبوا َعَلى أهِل الكهِف أ م قالوا
]الكهف:  ﴾21 نَلَتَِّخَذنَّ َعلَيِْهْم َمْسِجًدا﴿ال 
ُقُبور، ولفُظ اآليِة إناَم فيِه أ م كانوا ، ون ُن قد ُ ي[23  املساجِد َعَلى ال 

ِ
نا عن بناء

ا َجاَءُهْم َما َعَرفُوا َكَفُروا بِهِ ﴿ ِيَن َكَفُروا فَلَمَّ ، [35]البقرة:  ﴾يَْسَتْفتُِحوَن لََعَ اَّلَّ

، [35نفال: ]األ ﴾إِْن تَْسَتْفتُِحوا َفَقْد َجاَءُكُم الَْفتْحُ ﴿: َتَعاَلى َوهىَذا كقولِه 

 واًلستفتاُح: طلُب الفتِح وهو النرص.

كان يستفتُح بصعالي   ومنُه احلديُث املأثور: أن الن بِي  

وهل ُترزقوَن وُتنصروَن »املهاجرين، أي: يستنرُص هِبم، أي: بُدعائهم، كام َقاَل: 

 . انته  كالمه.«إاِلَّ بُضعفائكم

اَلِم أجاَب من وجهني: س  ِ  فشيُخ اإل 

  َُل َاأْل ِذيَن كفروا، هو إ باُرهم بأن  َنبِي نَا وَّ : أن تفسرَي استفتاِح اليهوِد َعَلى ال 

سُيبعث، وأ م سيؤمنوَن بِه وُيقاتلوَن املرشكنَي معه، ًل أ م كانوا ُيقسموَن بِه 

 ويسألوَن اهلَل بِه.

 َتَعاَلى م اهلَل : إن تنزلنا وُقلنا: إن  استفتاحهم كان ب قساِمهم وسؤاهِل اْلثَّانِي 

بِه؛ َف ن هىَذا ًل يدُل َعَلى مرشوعيتِه، ف نُه يكوُن من رشِع َمن قبلنا، ورشُع من قبلنا 

ليَس رشًعا لنا إن جاء رشُعنا ب الفه، كام أن اهلَل أ رَب عن سجوِد إ وِة يوسف 
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َز َذلَِ  ف رشِعنا؛ أِلن السجوَد   وأبويِه له، فلم يكن سجوُدهم مفيًدا جوا
ِ
لغرِي اهلل

 ف رشِعنا منهيٌّ عنه.

 نَّة :ثانًيا  .يف ُمناقشِة بعِض أدلتِهم من السُّ

اَلم:  س  ِ لِكا ْلُه  لَن ما ُ وين دن ال َّبِيِّ "* َقاَل شيخ اإل     ا

ضعيق،    موضوع، وليسا د ُه حديِث ثا ِ  قد ُيظن أن َلم فيِه ُحجة،  اِلَّ 

ٍد نبِي »ُقوُ : حديث ا دمى، الَِّ ي دلمُه أن يا  أسأُلَك وأتوجُه إليَك بنبيَك ُمَحمَّ

َتَه  كالمه."، وحديُث ا دمى ال ُحجةا لُه فيه«الرحمة  ، ان 

ن ة،  َأَلة من السُّ َس  اَلم ملا احتجوا فيِه ف هىِذه امل  س 
ِ ٌء من شيِخ اإل  ىَذا استقرا َفه

ن ِة موضوع ُ فيه، أن ُكل  ما استدلوا بِه من السُّ ، وأن حديَث األعم  هو أقوى ُيبني 

ما ُيستدُل بِه ملا ذهبوا إليِه، وهو مع َذلَِ  ًل يدُل َعَلى مطلوهِبم، وقد سبَق ِذكُر 

 حديِث األعم ، وًل بأَس من إعادِة ذكرِه ُهنا؛ لبياِن عدِم ص ِة اًلستدًلِل بِه.

َل: َفَقا * عن عثامَن بن حنيف أن َرُجاًل رضيَر البرِص أت  الن بِي  

َ َأن  ُيَعاِفَينِي. َقاَل:  ْرُت َذاَك، َفُهَو »ادُع اَّلل  إِْن ِشْئَت َدَعْوُت َلَك، َوإِْن ِشْئَت َأخَّ

ُعَو «َخْيرٌ  ، َوَيد  ِ َعَتني  َ َرك  ِسَن ُوُضوَءُه، َوُيَصيل  َأ، َفُي   ُعُه، َفَأَمَرُه َأن  َيَتَوض  . َفَقاَل: اد 

 :
ِ
َعاء ُهمَّ »هِبََذا الدُّ ْحَمِة، َيا اللَّ ًدا َنبِيِّ الرَّ ُه إَِلْيَك بِنَبِيَِّك ُمَحمَّ إِنِّي َأْسَأُلَك، َوَأَتَوجَّ

ْعُه  ُهمَّ َشفِّ ْهُت بَِك إَِلى َربِّي فِي َحاَجتِي َهِذِه، َفُتْقَضى لِي، اللَّ ُد، إِنِّي َتَوجَّ ُمَحمَّ

 .«فِيَّ 

ُه إَِلْيَك بِنَبِيَِّك اللَُّهمَّ إِنِّي َأْسَأُلَك، َوَأتَ »فاستدلوا بقولِه:  َعَلى مرشوعية  «َوجَّ

ِل بذاِت الن بِي   ، واإلقساِم بِه َعَلى اهلل، َوهىَذا ًل دليَل َعَلي ِه؛ إذ الت َوسُّ

 نبي ، َف ن األعم  جاء للن بِي  
ِ
د: وأتوجُه إليَ  بُدعاء وسألُه أن  املُرا
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له، وبني تأ رِي َذلَِ ، فا تاَر بني أن يدعَو  يدعَو لُه، ف ريُه الن بِيُّ 

نِي أنُه  عاء، َوهىَذا َيع   دعا له، ويؤكُد هىَذا أن الن بِي   الدُّ

ْعُه ِفيَّ »علمُه ُدعاًء فيِه:  ُهمَّ َشفِّ ، وبذا يتبني أن قولُه:  «اللَّ أي: اقبل شفاعتُه ِف 

ُه إَِلْيَك بِنَبِيَِّك » همُه أهُل العلم، إذ ذكروا هىَذا ؛ أي: بُدعائه، َوهىَذا ما ف«َأَتَوجَّ

ِت الن بِي    ، فلو مل يكن من الن بِي  احلديَث ف ُمعجزا

ته.   ُدعاٌء؛ ملا عدوُه ف ُمعجزا

اَلم  س  ِ سُّ  ف كتابِه النافع: ) َوهىَذا ما َبي نُه شيخ اإل  قاددة جليلة   التَّوا

 ف غرِي ذلَ  من ُكتبه.(، والقتضاء)(، وأيًضا َبي نُه ف كتابِه والوسيلة

اَلم: س  ِ ِاي رواه  الرتمايُّ والنسائ   ذو  * َقاَل شيخ اإل  وحديث  األعمى الَّ

عائه؛ َفإن األعمى لد طلَب من النَّيِ ِّ  ِل بد  من القسم اْلثَّاِِن من التََّوسُّ

 ق َد اهلل  عليِه برصه، فقاَل له  إِن  شئَت صبرَت وإن » أن يدعَو له  بأن  ير 

ُهمَّ » َفَقاَلق بل ادعه، فأمره  أن يتوضأ وي صيل ركعتِي ويقولق، «ئَت َدَعوُت ِش  اللَّ

ْهُت بَِك إَِلى َربِّي  ُد يا رسوَل اهلل، إِنِّي َتَوجَّ ْحَمِة، َيا ُمَحمَّ إِنِّي َأْسَأُلَك بِنَبِيَِّك َنبِيِّ الرَّ

ْعُه فِيَّ  ُهمَّ فَشفِّ عاء النَّيِ ِّ «فِي َحاَجتِي َهِذِه ليقضيها، اللَّ َاا توسٌل بد  ، َفهى

    ِوشفاعتِه، ودعا له  النَّيْعُه فِيَّ » ، وهلاا َلاَلق ، «فَشفِّ

.  فسأَل اهللَ أن يقيَل شفاعَة رسولِه فيِه وذو د عا ه 

ْسََلمق ول  شيخ  اْْلِ ا ا ديُث  ْرُه العلامُء   ُمعجزاِت ال َّبِيِّ َوه" * َيق   ٰ ا

 جاب، وما أ هرا اهلُل  رِْة ُ دا ِه من ا وا ِق واإل راِء وُ دا ِه امُلست

 رِْة ُ دا ِه َل ا ا دمى أدا  اهللُ دليِه  َّصه،  من العاهات؛ فإنُه 
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ا ا ديث، حديُث ا دمى قد  واُه املص  ونا    ال   ال بوِة ْالبيهقِي  ٰه ا وا

 ."و ريه

ىَذا احلديث فيِه ال * وقال   ف ف موضٍع آ ر: َفه
ِ
ُل بِه إَِلى اهلل ت َوسُّ

ِل بِه ُمطلًقا حي ا وميًتا،  َز الت َوسُّ الُدعاء، فمن الناس َمن َيُقوُل: هىَذا يقتيض جوا

َوهىَذا حيتُج بِه َمن يتوسل بذاتِه بعَد موتِه وف مغيبه، ويظن هؤًلء أن توسَل 

، أو بمعن  أ م األعم  والص ابة ف حياتِه كان بمعن  اإلقساِم بِه َعَلى اهلل

َل بِه ًل حيتاُج إَِلى أن يدعَو  سألوا اهلَل بذاتِه أن يقيض حوائجهم، ويظنوَن أن الت َوسُّ

ٌء عنَد هؤًلء: دعا الرسوُل هلم أو مل يدُع، اجلميع  هو هلم، وًل إَِلى أن ُيطيعوه، فسوا

ٌء أطاعوه أو مل يطيعوه، ويظنوَن أن اهلَل  يقيض حاجَة  َعاَلى تَ عندهم توسٌل بِه، وسوا

ِذي  ِذي توسَل بِه بزعِمهم، ومل يدُع له الرسول، كام يقيض حاجة هىَذا ال  هىَذا ال 

؛ إذ  كالمها متوسٌل بِه عندهم، توسَل بُدعائِه ودعا له الرسول 

؛ فقد توسَل بِه كام توسَل بالن بِي   َتَعاَلى ويظنوَن أن ُكل  َمن سأَل اهلَل 

 عم ، وأَن ما أمَر بِه األعم  مرشوٌع هلم.بِه َذلَِ  األ

، وًل ما يقولونُه 
ِ
فقوَن لرشِع اهلل  باطٌل رشًعا وقدًرا؛ فال هم موا

ِ
وقوُل هؤًلء

 مطابٌق خللِق اهلل.

تِي ُتشبُهها  ومن الناِس َمن َيُقوُل: هىِذه قضيُة عني، يثبُ  احلكُم ف نظائرها ال 

فيام هو ُُمالٌف هلا، ًل مُماثل هلا، والفرُق ثابٌ   ف مناِط احلُكم، ًل يثبُ  احلكم هبا

، وبني َمن مل يدُع لُه، وًل جَيُوز أن رشًعا وقدًرا بني َمن دعا له الن بِيُّ 

؛ فلهذا َقاَل ف جُيعل أحُدمها كاآل ر، َوهىَذا األعم  شفَع له الن بِيُّ 

إن شئَت صبرَت وإن »، ولفظُه: ، فُعلَِم أنُه شفيٌع فيه«اللهَم فشفعُه ِفيِّ »ُدعائه: 
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أن يدعَو له،  ، َفَقاَل: ادُع يل، فهو طلَب من الن بِي  «شئَت دعوُت لك

أن ُيصيل  ويدعو هو أيًضا لنفسه، ويقوُل ف ُدعائه:  فأمرُه الن بِيُّ 

َك أسأُلَك وأتوجُه إليَك بنبي»؛ فدَل َذلَِ  َعَلى أن معن  قولِه: «اللهَم فشفعُه فِيَّ »

د أي: بُدعائِه وشفاعتِه، كام َقاَل ُعمر: مهللَا إنا ُكنا إذا أجدبنا بتوسلنا إليَ   «ُمَحمَّ

 بنبينا.

َعل َم َرُجاًل أن يتوسَل بِه ف  * فاحلديثاِن معنامها واحد، فهو 

، ُثم  إ م بعَد موتِه إناَم  حياتِه، كام َذَكَر ُعمر أ م كانوا يتوسلوَن بِه إذا أجدبوا

ء، واملتوسل بِه ك انوا يتوسلوَن بغريِه بدًًل عنُه، فلو كان التوسُل بِه حي ا وميًتا سوا

ِذي دعا لُه الرسوُل  ل  ال  كمن مل يدُع له الرسول، مل يعدلوا عن الت َوسُّ

بِه، وهو أفضُل اخللق وأكرمهم َعَلى ربِه، وأقرهبم إليِه وسيلة، إَِلى أن يتوسلوا 

 مثلُه. بغريِه ممن َلي َس 

* وكذلَ  لو كان أعم  توسل بِه ومل يدُع له الرسول، بمنزلِة َذلَِ  األعم ، 

َ اَبة أو بعضهم يفعلوَن مثَل ما فعَل األعم ، فعدوهلم عن هىَذا  لكان ُعميان الص 

إَِلى هىَذا، مع أ م السابقوَن األولوَن املهاجروَن واألنصار، والذيَن اتبعوهم 

 ورسولهِ ب حسان، ف  م أعل
ِ
 ورسولِه وب قوِق اهلل

ِ
.. إَِلى آ ِر ما َقاَل، .ُم منا باهلل

 . 

 فبذا يتبني عدم ص ة اًلستدًلل ب ديث األعم  َعَلى املطلوب.

 َّفاعِة يف التوسِل مبعناه احلادث.سابًعا: يف بياِن استعماِل لفظ الش  

ِد َمَساِئِل  ىَذا اخلطُأ ف اًلستعامِل هو سبُب إيرا ىَذا الرشحَوه ِل ف ه ُهناك َمن  إذ   ؛الت َوسُّ

 يتوسُل بذاِت الن بِي  
ِ
 ، وُيسمي هىَذا شفاعة.، أو باإلقساِم بِه َعَلى اهلل
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  اَلم ابن َتي ِمي َة س  ِ َ شيُخ اإل  قولُه: العامة  :منها ؛ طأهم ف مواضع وقد َبني 

ِذيَن يستعملوَن لفَظ الشفاعِة ف معن  الت وَ  ل، فيقوُل أحدهم: مهللَا إنا نستشفُع إليَ  ال  سُّ

أو غريِه قد تشفَع بِه، من  نتوسُل هبم، ويقولوَن ملن توسَل ف ُدعائِه بنبي   :بفالن وُفالن، أي

مل يسمع كالمُه وًل  غائًبايكوَن املُستشفُع بِه شفَع له، وًل دعا له، بل وقد يكوُن  أنغرِي 

ة، بل وًل هو ُلغُة  غَة الن بِي  شفَع له، َوهىَذا َلي َس هو لُ  وأص ابه وُعلامء األُم 

 فإن االستشفاَع: طلُب الشفاعة.العرب، 

هو ال ِذي يشفُع للسائِل فيطلُب لُه ما يطلُب من املسئول املدعو املشفوِع  :والشافعُ 

 إليه.

ا االستشفاعُ  بسؤالِه،  بمن مل يشفع للسائِل وًل طلَب له حاجة، بل وقد ًل يعلمُ  َوَأمَّ

ًل ف الُلغِة وًل ف كالِم َمن يدري ما َيُقوُل، نعم؛ هىَذا سؤاٌل بِه، وُدعاٌء  افليَس هىَذا استشفاعً 

 ملا غريوا الُلغة كام غريوا  ابِه، َلي َس هو استشفاعً 
ِ
ي َعة،بِه، ولكن هؤًلء ِ وسموا هىَذا  الرش 

ع بِه فُيشَفَع ؛ أي: جُييب سؤالَ  صاروا يقولون: استشف ؛بالشافعِ  سؤاًًل  :استشفاعا، أي

 . انته  كالمهبِه. 

اَلم  شيخف*  س  ِ َ  اإل  َ  طأهم، فَبني  ىَذا اًلستعامَل، وهو استعامل  أنَبني  ه

فقً  :الشفاعة، بمعن  ل احلادث، َلي َس موا   لُلغة الن بِي   االت َوسُّ
ِ
وأص ابِه وُعلامء

فقً  ة، وهو ليَس موا َ وجَه ذل لُلغة، وبَ  ااألُم  اًلستشفاَع طلُب الشفاعة،  أنوهو:  ،ني 

ِل  والشافُع هو ال ِذي يطلُب من املشفوِع إليِه ما ُيريدُه املشفوُع له، َوهىَذا ًل يوجُد ف الت َوسُّ

 ، واإلقبذاِت الن بِي  
ِ
ف كال الصورتنِي مل يكن من  إذ   ؛َتَعاَلى ساِم بِه َعَلى اهلل

 .للمشفوِع له عند املشفوِع إليِه وهو اهلُل  طلٌب  الن بِي  

 َل بمعناه احلادث ًل تصُح تسميتُه شفاعة.  وعليِه؛  ف ن الت َوسُّ

 سُّ ا املَّشوع ُيسمى ش ادًة   صو ة  واحدة  من صو ه،  :وُه ا ت بيه وهو أن التَّوا

ُ   ِه الُدداء، وقد سبنا ال سَّ ٰ  لك،وهي: الَّتِي ُيس اُ  فيها املُتاوا َلا ىِذه هي الصورُة  ت بيه دا َفه

تِي يصُح  ل ال  تِي يذهُب هبا املَُتَوس   أنالوحيدة من صور الت َوسُّ ُل إَِلى ُتسم  شفاعًة، وهي ال 
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ىِذه شفاعة، إذ فيها ُل بِه فيدعو للمتوس  يدعو له، فيقوُم املُتَوس   أنُل بِه فيسألُه املَُتَوس    أنل، َفه

َد املشفوع له، وقد سبق  أن اهلَل الشافَع يسأُل   َبي نُ  هىَذا. أنحُيقَق ُمرا

ِل شفاعًة  إًذا ىِذِه الصورة، أما تسميُة الت َوسُّ  َعَلى ه
ِل شفاعًة ًل تصُح إًِل  تسميُة الت َوسُّ

ل بمعناه احلادث ىَذا َلي َس ص ي ً  ؛وإرادة الت َوسُّ  .اَفه

 ََّوسَُّل مبعناُه احلادث واالستغاثَة مبعًنى واحد، ثامًنا: يف بياِن خطِأ َمن جعَل الت
 وبياِن الَفرِق بينهما.

اَلِم املعروفِة املشهورِة:ا شيخمن ُكتِب  س  ِ َتاُب اًلستغاثِة ف الرد َعَلى البكري) إل 
، (كِ

َز اًلستغاثِة بالنبي   ا، ف ُكل  ما وميتً  احي   وقد َقرَر البكريُّ املردوُد عليه جوا

ىَذا الباطل ُسباًل ُيستغ  فيِه، وسلَ  لتقريِر ه
ِ
   ُتنادي عليِه باجلهِل والضالل.شت   اُث باهلل

ِل بِه  :ومن تِلَ  الُسبل َز الت َوسُّ ل البدعي ف حياتِه تقريرُه جوا ، الت َوسُّ

ل، ف ذا كان ذلَ  َكَذلَِ ؛ ص     احي    اًلستغاثُة بِه ومماتِه، وأن اًلستغاثَة بمعن  الت َوسُّ

ُل بِه حي   ىَذا معن  ما َقر  اوميتً  اوميتا، كام يصُح الت َوسُّ  .-!أقبح بِه من تقرير-، هر. ه

اَلم  شيخوقد نقَل  س  ِ كالم البكري ونقضُه، وأنا أذكُر كالمه، ُثم  ُأبني  َتَعاَلى  اإل 

د منه.  املُرا

اَلم  شيخَقاَل *  س  ِ ىَذا املفرتي اإل  ىَذا املُفرتي ملا قاَل: ، وَ -أي البكري–: َوه ه

 فيِه، وأن  ذلَ  ص يٌح ف  ُيستغاَث بالنبي   أنإنُه جيوُز 
ِ
ف ُكل  ما ُيستغاُث باهلل

 حق النبي  والصاحلني.

 بنبيِه ف تفريِج ُكربة، فقد استغاَث بِه، -أي البكري – َوَقاَل 
ِ
َلى اهلل
: إن  ُكل  َمن توسَل إِ

ٌء كان حي   ، وإن  َمن سألُه وطلَب منُه فقد استغاَث بِه، فاقتىض ذلَ  أنُه ُيطلُب اأو ميتً  اسوا

ِل بِه حي   اوميتً  امنُه حي   ُكلُّ ما ُيطلُب من  اوميتً  اُكلُّ يشء، كام ُيطلُب من اهلل، وُيطلُب بِالت َوسُّ

 .أيًضااهلل، وأن  ذلَ  ثابٌ  للصاحلنَي 
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ىَذا ال ِذي قالُه لو كان  أنومعلوٌم  مل جيز نفيُّ اًلستغاثِة بِه من وجٍه الوجوه، كام ًل  ا؛حق  ه

تِي وُز نفيجَيُ  امة، كام نطق  بِه استشفاع الناِس بِه يوَم القي أثبتها اهلل، ونفي شفاعتِه ال 

 توسل الص ابِة بشفاعتِه وُدعائِه ف الدنيا. النصوص، ونفي

بِه وإنُه مل تكن الص ابُة  ًل يشفُع ألحٍد وًل ُيستشفعُ  فمن َقاَل إن النبي  

 يستشفعوَن بِه؛ فهو ُمفرٍت كذاب، بل هو كافٌر بعد قياِم احلُجِة عليه.

 :ا َمن َقاَل إنُه ًل ُيطلُب منُه ما ًل يقدُر عليِه إًِل  اهلل، أو َقاَل: إنُه ًل ُيسأُل بعَد  َوَأم 

ىَذا قد أصاب، فأيَن هىذَ   ا من هىَذا؟!موتِه كام كان ُيسأُل ف حياتِه؛ َفه

 :ا َمن َقاَل  بم لوق، وًل ُيتوس   َوَأم 
ِ
ُل بمي ، وًل ُيسأُل بذاِت إنُه ًل ُيقسُم َعَلى اهلل

ُملوق، ف ن الص ابَة إِن اَم توسلوا بُدعائِه وشفاعتِه، وملا ماَت مل يتوسلوا بُدعائِه وشفاعتِه، 

 بميٍ  ف ُدعائِه وًل أقسَم ه أنومل يتوسلوا بذاتِه، ومل ُينقل عن أحٍد من السلَف 
ِ
توسَل إَِلى اهلل

ىَذا وإن كان ُمصيبً   ففيِه نزاع. ابِه عليه، َفه

أحٌد من اأُلمِم هىَذا استغاثًة، ف ن اًلستغاثَة بِه طلٌب منُه ًل طلٌب بِه،  ولكن مل ُيسم  

ُز اًلستغاثةِ  ىَذا باإلْجاِع وسامُه استغاثة، فلزَم جوا َز ه ىَذا اعتقَد جوا بِه بعد موتِه باإلْجاع،  َوه

 ُيستغاَث بِه ف ُكل  يشء. أنجاَز  ؛ُيتوسَل بِه ف ُكل  يشء أنف ذا جاَز 

، وكان أيًضاُثم  إنُه مل جيعل هىَذا وحدُه معن  اًلستغاثة، بل جعَل اًلستغاثَة الطلَب منُه 

ىَذا املعن  َوهىَذا املعن ، بل جيوُز عندُه  بِه ف ُكل  ما ُيستغاُث اهلُل  يستغيَث  أنًل ُيميُز بني ه

ىَذا عندُه ثابٌ  للصاحلني.  ف طلِب الغوث، َوه
ِ
 فيه، َعَلى معن  أنُه وسيلٌة من وسائل اهلل

اَلم: واًلستغاثُة طلُب الغوِث كاًلستعانِة واًلنتصار، وذلَ  ثابٌ   شيخَيُقوُل *  س  ِ اإل 

ىَذا الضاِل بعَد موتهِ   ف مزيٍد دائٍم  ف حياتِه، وهو ثابٌ  عند ه
ِ
بثبوهِتا ف حياته؛ ألنُه عنَد اهلل

 منها: ،فد َل عليِه اخلطأ من وجوهٍ ًل ينقص جاهُه، 

   بِه، َوهىَذا ًل ُيعرُف ف ُلغِة أحٍد من  اَل بِه بعد موتِه ف الُدعاء ُمستغيثً أنُه جعَل املُتوس

ه اإلْجاع َعَلى ذل ااألُمم ًل حقيقًة وًل ُازً  ، وأن املُستغاَث بِه هو املسئوُل ، مع دعوا

 املطلوُب ِمنُه ًل املسئوُل بِه.
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 :بذاتِه ًل بُدعائِه وشفاعتِه،  اًل توسَل الص ابة بِه ف حياتِه، كان توسُّ  أنظنُه  َوالث ايِن

فقُه عليِه طائفٌة من الناس، ب الِف فيكوُن التوسُّ  ىَذا غلٌط يوا ُل بِه بعَد موتِه َكَذلَِ ، َوه

 َ ُل ف ين ما علمُ  أحدً َاأل   وافقُه عليِه. او 

 :ث الِث ف اًلستغاثة، َوهىَذا ص يٌح جائٌز ف حياته، وهو قد  أيًضاأنُه أدرَج سؤالُه  ال 

سوى ف ذلَ  بني ُمياه ومماته، وُهنا أصاَب ف لفظ اًلستغاثة، لكنُه أ طأ ف التسويِة بني 

ىَذا ما علمتُه ُينق َل  أنُل عن أحٍد من الُعلامء، بل ُيقال: ًل ُنسلُم امل يا واملامت، َوه الت َوسُّ

 مِم ا َذَكَر دليٌل َعَلى مورد النزاع؛ ف ن 
ٍ
بذاهِتم مرشوعة ب اٍل ف احلياِة واملامت، وليَس ف يشء

 مضموَن ما ذكرُه ْجٌل: 

اًلستغاثة؛ طلُب اًلستغاثة والت لص من الُكربِة والشدة، وأن  أن: أحُدها ❁❁

غاثَة ُتضاُف إَِلى امل لوق، كام ُيضاُف إليِه اإلطعاُم واًلستعانُة واإلعانُة واهلدايُة اإل

ُيستطعم  أنامليَ  ُيستغاُث بِه، كام أنُه ليَس فيِه  أنوالتعليم، َوهىَذا ص يح، وليَس فيِه 

دُر إًِل  ما كان من هىَذا الباب ًل يق أنويستسق  وُيستهدى وُيستنرص وُيستغاُث بِه، وًل فيِه 

 اهلل؛ ف نُه ُيطلُب من غريه.

  أن واجُلملُة ال انية الَّتِي من َْلمِه: ❁❁
ِ
بنبيِه ف تفريِج ُكربة، فقد  َتَعاَلى َمن توسَل إَِلى اهلل

ل أو غرِيمها مِم ا ف معنامها، وقول القائل:  ٌء كان بلفظ اًلستغاثِة أو الت َوسُّ استغاَث بِه سوا

تغفَر يل؛ استغاثٌة بالرسوِل حقيقًة ف ُلغة العرب  أني برسولَ  عندَك أتوسُل إليَ  يا إهل

 وْجيِع اأُلمم. 

ُه وقَع ف  ىَذا الكالُم كذٌب باطٌل مل يسبقُه إليِه أحد، وًل ريب أنُه جلهلِه وهوا ىَذا،َوه  ه

عن ، وًل  : استغيُث برسولَِ  يقوَل ما يعلم انُه كذب، ومل يقل أحٌد قطُّ  أنَوإًِل  فام تعمَد 

ىَذا عنَد أحدٍ  ِل كالباب ف اًلستغاثة، الباَب ف التوسُّ  أن ًل العرب وًل غريهم، وهو َظن   ،ه

استعانُه واستعاَن بِه، فاملُستغاُث  :وليس َكَذلَِ ؛ ف نُه ُيقال: استغاثُة واستغاَث بِه، كام ُيقال

ِذي ُيتسبُب  ا املتوسُل بِه فهو ال  َلى املسئول. بِه هو املسئول، َوَأم 
 بِه إِ
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 ف  :اجُلملُة ال انية ❁❁
ِ
قولُه إن اًلستغاثَة بِه بعَد موتِه ثابتٌة ثبوهُتا ف حياتِه؛ ألنه عند اهلل

ىَذا لفٌظ ص يح لو كان معن  اًلستغاثة: اإلقساَم بِه والتوسَل  مزيٍد دائم ًل ينقُص جاهُه، َوه

، لكن هىِذه املُقدمُة ي ف مزيٍد دائٍم من ربِه بذاتِه؛ فِ ن  ذاتُه بعَد املوِت مل تنقص، بل ه

 باطلٌة كام قد ُعرف.

ا إذا كان معن  اًلستغاثِة هو الطلَب منُه، فام الدليُل َعَلى  الطلِب  االطلَب منُه ميتً  أنَفَأم 

ُيستفت ، وًل ُيمكن  أنُيسأل، كام ًل يقتيض  أنوعلو درجتِه بعَد املوِت ًل يقتيض  ا؟منُه حي  

 والص أنا َعَلى رشعي   يذكَر دلياًل  أنًد أح
ِ
احلنَي وغرِيهم مرشوع، سؤاَل املوت  من األنبياء

ة الدالة   إذا ُقدَر بل األَِدل 
ى
اهلَل وكلهم بأعامٍل يعملو ا بعَد  أنَعَلى حتريِم لَ  كثرية، َحت  

وُز ُدعاُء املالئ ُز ُدعائهم، كام ًل جَيُ وإن كاَن اهلُل وكلهم  ،كةِ املوت، مل يلزم من ذلَ  جوا

ك  بأعاملٍ  ك، وهو قد احتَج ب ديِث يعملو ا ملا ف ذلَ  من الرش   والذريعِة إَِلى الرش  

د نبي الرمحة"األعم  ال ِذي َقاَل:  ىَذا احلديُث ، "اللهما    أس لكا وأتوجُه  ليكا   بين ُُمامَّ َوه

 ًل ُحجَة فيِه لوجهني:

 ا ُدمُها   ي َس هو استغاثًة بل توجٌه بِه.أنُه لَ  :أاحا

   ِال َّا  أنُه إِن اَم يتوجُه بُدعائِه وشفاعتِه؛ ف نُه طلَب من الن بِي   :وا

أنُه يشفُع لُه، فتوسَل بشفاعتِه ًل بذاتِه، كام  ، فُعِلم"اللهما فش عُه  َّ "الُدعاء، وقاَل ف آ رِه: 

قاء، كام توسلوا بدعاء العباِس بعَد مماتِه، َوهىَذا كان الص ابُة يتوسلوَن بُدعائِه ف اًلستس

ذلَ  ُيسم   أناملُ تج بِه بن  ُحجتُه َعَلى ُمقدمتني فاسدتني، َعَلى أ م توجهوا بذاته، و

ُز ذلَ  بعَد موتِه، وفساُد إحدى املقدمتني ُيبطُل كالمه،  استغاثًة بِه، فلزَم من ذلَ  جوا

 .انته  كالمه ؟فكيَف إذا بطلتا

ىَذا رُد  اَلم عليِه، وُيستفاُد منُه: شيخه س  ِ  اإل 

ِل باملعن  احلادِث شفاعة، َوهىَذا واضٌح ف قولِه  ✔✔ أنُه " : طُأ تسمية الت َوسُّ

ا ال ُيعرُ    ُلبِة أحد  من ا ُمم ال  ٰه ا جع ا املتوسِّ   ِه  عد موتِه   الُدداء ُمستبيً ا  ِه، وا

ٰ  لك، وأن املُستباثا  ِه هو املسئو  واملطلوب م ُه ال حقيقًة وال ُماًزا، مَ  دو َلا اه اإلمجاع دا
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ِ  ْالباِب   االستباثة، "ف قولِه:  أيًضا، وواضح "املسئو   هِ  سُّ وهو  انَّ أن البابا   التَّوا

، فإنُه ُيقا : استباثُه واستباثا  ِه، ْام ُيقا : استعانُه واستعانا  ِه، فاملستباُث   وليس ْ لكا

ٰ املسئو  ا املتوس   ِه فهو الَِّ ي ُيتسبب  ِه  َِلا أامَّ  .انته  كالمه. " ِه هو املسئو ، وا

ىَذا ُيفيد   أن :َفه
ِ
املُستغاث بِه هو َمن ُيطلب منُه الغوث، ًل َمن ُيسأل بِه أو ُيقسم َعَلى اهلل

ىَذا طلَب بِه، مل يطلب منُه.  بِه، ف ن ه

اَلم  شيخوكالم  ✔✔ س  ِ ل املرشوع، وهو سؤال الن بِي  أيًضايُد ُيف اإل  : كوَن الت َوسُّ

  ،ىَذا ًل ُيرشع بعَد موتِه، كام سبَق تقريره الُدعاء، ُيسم  استغاثة، ولكن ه

ىَذا واضٌح  أيًضاولكنُه ُيرشُع ف حياتِه، ويكوُن  ف اآل رة عندما يسألُه الناُس الشفاعة، َوه

اَلم  شيخف قوِل  س  ِ ف اًلستغاثة، َوهىَذا ص يٌح جائٌز ف حياته،  أيًضاسؤالُه  ُه أدرَج أناإل 

وهو قد سوى ف ذلَ  بني ُمياه ومماته، َوهىَذا أصاَب ف لفظ اًلستغاثة، لكنُه أ طَأ ف 

ىَذا ما علمتُه ُينقل عن أحٍد من الُعلامء.والتس  يِة بني امل يا واملامت، َوه

  ادث من َمَساِئل النزا،، وكوِن التََّوسُِّل بذاِت احل كوِن التََّوسُِّل مبعناهتاسًعا: يف
بدعًة َلْيَس شرًكا، وكوِن التََّوسُِّل باإلقساِم بِه َعَلى اهلل بدعًة   النَِّبيِّ

 وشرًكا.
ُعهم فيه،  ل باملعن  احلادث َقاَل بِه بعُض أهل العلم، فهو من َمَساِئل النزاع، ونزا الت َوسُّ

ما ًل دليَل عليِه  إذ   ؛ليل َعَلى عدِم مرشوعيتِه من احلُكِم عليِه بالبدعةًل يمنُع َمن ظهَر له الد

ُه مرشوعً   . امِم ا ُأتُ َذ عبادًة ُينعُ  بأنُه بدعة، ولو كان البعُض يرا

اَلم *  س  ِ ث الِث مِم ا ُيسم  توساًل َقاَل شيخ اإل  ا القسُم ال  فال َيقدُر أحٌد أن  ؛: َوَأم 

حيتُج بِه أهُل العلم، كام تقدَم بسُط الكالِم َعَلى ذل ،  اشيئً  لن بِي  فيِه عن ا ينُقَل 

 
ِ
 والصاحلني، أو السؤال وهو اإلقساُم َعَلى اهلل

ِ
 أنبأنُفِسهم، ف نُه ًل َيقدُر أحٌد  باألنبياء

اِم أو ًل ف اإلقساِم أو السؤاُل بِه، وًل ف اإلقس ا،ثابتً  اشيئً  َينُقَل فيِه عن الن بِي  

 َمن سوغُه، فقد ثبَ  عن غرِي واحٍد من 
ِ
السؤاِل بغريِه من امل لوقني، وإن كاَن ف الُعلامء
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ع كام تقدَم بيا ا، فرُيَ   ورسوله،  دُّ الُعلامء أنُه    عنُه، فتكوُن مسألَة نزا
ِ
ما تنازعوا فيِه إَِلى اهلل

 وُيبدي ُكلُّ واحٍد ُحجتُه كام ف سائِر مسائِل النزاع.

ىَذا من َمَساِئِل العقوباِت ب ْجاِع املُسلمني، بل املُعاقُب َعَلى ذلَ  ُمعتٍد جاهٌل  وليَس ه

ظامل، ف ن  القائَل هبذا قد َقاَل ما قال  الُعلامء، واملُنكر عليِه َلي َس معُه نقٌل جيُب اتباعُه، ًل 

َ اَبة،  عن الن بِي   ، ًل وقد ثبَ  أنُه ًل جَيُوُز الوًل عن الص 
ِ
قسُم بغرِي اهلل

 
ِ
َكاَلم ف تقريِر ذل .وباألنبياء  ًل بغرِيهم، كام سبَق بسُط ال 

 ،ُوُز  حد  أن ي   ا لبرِي اهلل ٰ أنُه ال َيا َلا اَ لني ٍّ واَ لغرِي ني ، وأنَّ  وقد ات نا العلامء دا

َاا مني، وًل كفارَة فيه، نذُر رشٍك ًل يوَّف بِه، وكذلَ  احللُف بامل لوقات ًل ينعقُد بِه الي ذى

ى لو حلَف بالنبي  
َم ذكره-مل ينعقد يمينُه  َحت   عليِه كفارة  ومل جيب ،-َكاَم َتَقد 

اِفِعي  وأيب حنيفَة وأمحَد ف إحدى الروايتني، بل    عن  عند ْجهوِر العلامء؛ كاملٍ  َوالش 

قسم هبا َعَلى ُملوق، فكيَف ُيقسم وًل يُ  ،حيلَف هبا الرجل أناحللِف هبذِه اليمني، ف ذا مل جيز 

 ؟هبا َعَلى اخلالِق 

  ِا السؤاُل بِه من غرِي إقساٍم به ىَذا  ؛َوَأم  مِم ا منَع منُه غرُي واحٍد من الُعلامء،  أيًضاَفه

وُ لفائِه الراشدين تدُل َعَلى ذل ، ف ن هىَذا  نُن الص ي ُة عن الن بِي  والسُّ 

ا ُه مِم ا ُيستجاُب بِه الدُّ أنُه ُقربٌة وطاعٌة وأنَلى يفعلُه َمن يفعلُه عَ  عاء، وما كان من هىَذا النوِع َفِ م 

ا  أن ف العباداِت  اأو ُمست ب   ا، وُكلُّ ما كان واجبً ايكوَن مست ب   أنيكوَن واجًبا، َوإِم 

متِه، ف ذا مل ُيرشع هىذَ  ُيرشعُه الن بِيُّ  أنواألدعية َفاَل ُبد  
 اا ألُمتِه مل يكن واجبً ألُ

َكاَلم َعَلى  ا، وًل يكوُن ُقربًة وطاعًة وًل سببً اوًل ُمست ب  
إلجابة الُدعاء، وقد تقدَم بسُط ال 

ىَذا وف هىَذا ىَذا ُكل ه، فمن اعتقَد ذلَ  ف ه ي َئة، وقد  ؛ه فهو ضاٌل وكان  بدعتُه من البدِع الس 

َ باألحاديث الص ي ة، وما استُ  ِل الن بِي  َتبني  وُ لفائِه  قرَئ من أحوا

ىَذا مل يكن مرشوعً  أنالراشدين   عندهم. اه

َ  اوأيًض   أنفقد َتَبني 
ِ
بسبٍب ًل ُيناسُب إجابَة الُدعاء، وأنُه كالسؤاِل  َتَعاَلى ُه سؤاٌل هلل

  أنبالكعبِة والطوِر والُكريِس واملساجِد وغرِي ذلَ  من امل لوقات، ومعلوٌم 
ِ
 سؤاَل اهلل
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ُه أن، بل هو منهيٌّ عنُه، فكام ااإلقساَم هبا َلي َس مرشوعً  أن، كام ابامل لوقاِت َلي َس هو مرشوعً 

 بم لوق، وًل يسألُه بنفِس ُملوق،  ؛حيلَف بم لوق أنًل يسوُغ ألحٍد 
ِ
فال حيلُف َعَلى اهلل

تِي ُتناسُب إجابَة الُدعاء، كام تقدَم ت  فصيله.َوإِن اَم يسأُل باألسباِب ال 

َذا اْلَكاَلم  َر فيِه ُأمور، منها شيخمن َفه  ْساَلم َقرَّ
  :اإْلِ

   ل باملعن  احلادث ًل دليَل عليه. أن :أواًل  الت َوسُّ

  َأَلُة نزاع. أن :ثانًيا  الُعلامَء متنازعوَن فيه، فهو َمس 

  اُه َلي َس من َمَساِئِل العقوباِت اتفاقً أن :ثالًثا. 

  ة.ُه بدعأن :رابًعا 

ل، وهو كوُنُه بدعة، فليَس مرشوعً  ىَذا الت َوسُّ ىَذا هو احلق ف ه لعدم الدليِل عليه،  ا؛َوه

 وًل إْجاع. سنةفلم يدل عليه ُقرآن وًل 

ل باإلقسام بالنبي   ل باإلقسام بالنبي َوالت َوسُّ ، الت َوسُّ  َلي َس بدعًة َفَقط 

   أيًضا، بل هو رشٌك أو بغريِه َعَلى اهلل َلي َس بدعًة َفَقط 
ِ
، لكون احللِف بغرِي اهلل

 فقد كفَر أو أشرك»، كام ف احلديث: ارشكً 
ِ
 .«َمن حلَف بغيرِ اهلل

 ُل احلادث نوعان: إًذا  الت َوسُّ

   ُ ل أ ذ اإلقساُم بالن بِي  أو بغريِه َعَلى اهلل، هىَذا ُيعُد بدعًة، ملاذا؟ ألن  املتوس  : ااْ اوَّ

ُه عبادة،  اَل باإلقساِم بالن بِي  أو بغريِه َعَلى اهلل سببً الت َوسُّ  يطلُب فيِه مرضاَة اهلل، فهو يرا

ٌء كان  ،رشك أيًضافيكوُن بدعة، وهو   رشك، سوا
ِ
ملاذا؟ هو رشٌك ألن احللَف بغرِي اهلل

 .أو بغريهِ  بالن بِي  

ل احلادث ال ِذي فيِه اإلق ىَذا الت َوسُّ  بدعٌة ورشك. أو بغريِه عامة: ساُم بالن بِي  ه

  ِّسُّ    اِت ال َّبِي ا التَّوا أامَّ  بهِ  ، وا
ِ
وليَس ، فهو بدعةٌ  ؛بمعن : سؤال اهلل

 لعدِم وجوِد معن  الرشِك بنوعيِه فيِه.  ؛ًل أكرب، وًل أصغر ارشكً 

ُل بذاِت الن بِي   إًذا بجاِه  وأن َيُقوُل: مهللَا أسأُلَ  بنبي ، أسأُلَ   الت َوسُّ

ىَذا بدعة، ولكنُه َلي َس رشكً  ل بذات الصاحلني، ه ، فليَس برشك ًل أكرب وًل انبي ، الت َوسُّ
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ك األصغر َلي َس موجودً  ك األكرب َلي َس موجوًدا فيه، ومعن  الرش    اأصغر؛ ألن معن  الرش  

 فيه. 

 رَي مرشوع، غ اأصغر، لكونِه سببً  اُه بعُض أهِل العلِم رشكً د  قد عَ  :فإن ِقيل

 : َا   "والقاعدة تنُص َعَلى ن جع ا سبًبا َل َيعلُه الشا ُع سبًبا رشًدا وال قدً ا؛ فقد وق أن ما

ك ْ ٰ ت صي    نوِع الَّشِّ َلا ك، دا ْ َل  أنفبعُض أهِل العلم استدل هبذه القاعدة َعَلى ، "الَّشِّ الت َوسُّ

نِي َمن َقاَل: مهللاَ  بجاه الن بِي   قد وقَع ف  ؛ أسأُلَ  بنبي رشٌك أصغر، َيع 

ك األصغر، َقاَل ملاذا؟ ألن هىَذا جعَل سببً  ، فالشارع مل جيعل ا، مل جيعلُه الشارُع سببً االرش  

َل بذاِت الن بِي   ىَذا قد جعلُه سببً إلجابة الدُّ  اسببً  الت َوسُّ ، والقاعدة اعاء، َوه

 : ن جع ا سبًبا َل َيعلُه ال"تنُص َعَلى ٰ أن ما َلا ك، دا ْ َا   الَّشِّ شا ُع سبًبا رشًدا وال قدً ا؛ فقد وق

ك ْ  ، فام اجلواب؟ والقاعدة معروفة."ت صي     الَّشِّ

ىِذه القاعدة فيمن جعَل سببً  أن :اجلواب ✍✍ ، ولو ارشعي   ا، ًل فيمن جعَل سببً اكوني   اه

ىِذه القاعدة تشمل النوعني  اب الرشعية، األسب :أي-كان  تشمل النوعني، لو كان  ه

، َوهىَذا  الُف صنيِع أهِل العلم، فأهُل العلِم الكان  ُكلُّ بدعٍة رشكً  ؛-واألسباب الكونية

 .اًل يعدوَن ُكل  بدعٍة رشكً 

 ىِذه القاعدة، وهي إًذا ىِذه القاعدة الكونية، ه ن جع ا سبًبا َل َيعلُه الشا ُع ": ه ما

 ْ َا   الَّشِّ كسبًبا، ال رشًدا وال قدً ا؛ فقد وق ْ ٰ ت صي    نوع الَّشِّ َلا َلي َس  ف ، "ك دا

ُ  امثل: الطرية، ال ِذي يتطري جعَل الطرَي سببً  األسباِب الرشعية، بل ف األسباب الكونية، ُيبني 

ُ له رش   ، فجعله سببً له  رياَ، أو ُيبني  ك، اكوني   اا ك َعَلى تفصيل ف نوِع الرش   ، فقد وقَع ف الرش  

ىَذا ا ، مل يثب  بالتجربِة الظاهرِة امل ُيبينُه اهلُل قدرً  ا، وأيًض السبب الكوين مل ُيبينُه اهلُل رشعً َوه

 .افكان رشكً  ؛املُبارشة، فلم تدل عليِه النصوص، ومل تدل عليه التجربة الظاهرة املُبارشة

 ف الرشِع مل تثب  سببيتُه ًل ا،كوني   افقد جعَل سببً  ؛احللقة، َمن يضُع حلقةً  :مثُل هىَذا

فقد  ؛مل تثب  سببيتُه ف الرشِع وًل الكونِ  ا، فقد جعَل سببً اوًل كونً  اوًل ف القدِر، ًل رشعً 

ك.  وقَع ف الرشكِ   َعَلى تفصيٍل ف نوِع الرش  
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اهلَل  أنَفهىَذا رشٌك أكرب، وإن كان يظُن  ؛بنفسهِ  ا ف ن كان املتطرُي يرى الطرَي ُمؤثرً  ☚☚

ىَذا رشٌك أصغر.ا مل جيعلُه سببً ، واهللُ اجعلُه سببً   ؛ َفه

ىَذا رشٌك أكرب، وإن كان  أن احللقَة مؤثرٌة بنفِسها؛إن كان ال ِذي يضُع احللقة يرى  ☚☚ َفه

ىَذا رشٌك أصغر.ا، واهلُل مل جيعلها سببً ااهلَل جعلها سببً  أنيظُن   ؛ َفه

ىِذه القاعدة:  إًذا ن جع ا سبًبا َل َيعلُه الشا ُع سبًبا "ه َا   ما ال رشًدا وال ْوًنا؛ فقد وق

ك ْ  قاعدة ف األمور الكونية، ًل ف األمور الرشعية. ، هىِذه "الَّشِّ

ىَذا ال ِذي حيتفُل بِه جعَل سببً  ، ًل امل جيعلُه الشارُع سببً  ا،فاآلن مثل: املولد النبوي، ه

ك، بل نقول: إنهُ  :، ولكننا ًل نقولاوًل كونً  ارشعً  وقَع ف البدعة؛ ألنُه  إنُه وقَع ف الرش  

 .اكوني   ا، ومل جيعل سببً ارشعي   اجعَل سببً 

  ًٌّل ختتلط األمور ؛َوهىَذا أمٌر مهم 
ى
وُنعطي اليشَء  الَف ُحكمِه، فنجعل  ،َحت  

ىَذا أمٌر مهمٌّ  ىِذه القاعدة، وهي  اجد   البدعَة رشكا، وهي بدعة وليس  رشكا، َفه  أنف فهِم ه

، قاعدٌة "ن جع ا شيًئا سبًبا َل َيعلُه الشا ُع سبًبا ال رشًدا وال ْوًناما "قاعدة األسباب: 

ك، ُد بالقاعدةِ  تضبُط الرش   َق القاعدة األسباُب الكونيُة ًل األسباب الرشعية، فمن طب   :واملُرا

دَع يطرد ف ْجع البدع، فيصُف الب أنيطرد، َوِحي نَِئٍذ عليِه  أنَعَلى األسباب الرشعية؛ يلزمُه 

 أيًضافامللزوُم  ؛وإذا كان الالزُم باطاًل َوهىَذا  الف ما عليِه أهل العلم، ُكلها بأ ا رشك، 

  .، فُبطالن الالزم دليٌل َعَلى ُبطالن امللزوميكوُن باطاًل 

  ًِل احلادث فجعلُه رشك ُتطرَد  أنعليَ   ا:فنقول ملن َطبَق هىِذه القاعدة َعَلى الت َوسُّ

َل األسباَب الرشعية احلادثة كلها ُمندرجًة حتَ  القاعدة، فتكوُن األسباُب قول ، وأن ُتع

الرشعيُة املُبتدعُة ُكلُّها بدعة، َوهىَذا  الف صنيع أهل العلم، َوهىَذا ًلزٌم ًلزم، والالزُم إذا 

 مثلُه. يكوُن باطاًل  أيًضا؛ فامللزوُم كان باطاًل 

 َُصن ِف:  قول  ."خذُه اهللُ َتَعاَلى من آدَم وذريتُه حقٌّ والميثاُق الَِّذي أ"امل 
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َخَذ َربَُّك ِمْن بَِّن آَدَم ِمْن ﴿: َتَعاَلى امليثاَق املذكوَر بقولِه  الط اويُّ ُيريُد هبذا:
َ
ِإَوذْ أ

نْ 
َ
لَْسُت بَِرِبُِكْم قَالُوا بَََّل َشِهْدنَا أ

َ
نُْفِسِهْم أ

َ
ْشَهَدُهْم لََعَ أ

َ
َتُقولُوا يَوَْم  ُظُهورِهِْم ُذِرِيََّتُهْم َوأ

  .[312]األعراف:  ﴾172 الْقَِياَمةِ إِنَّا ُكنَّا َعْن َهَذا ََغفِلنِيَ 

أ رَج  الرب   أن :فمذهُب ْجهوِر املفرسيَن من أهل األثِر ف هىِذه اآليةِ 

. ؛ُه رهُبُمأنُذريَة آدَم من ُصلبِه وأصالِب َبنيه، وأ َذ عليهم امليثاَق   فأقروا بذلَ  واعرتفوا

َلى 
ىَذا ف كتابه ) والط اويُّ ذهَب إِ ما جاء عن الن بِي   ، وأصحُّ (رشِح ُمشَِ  اآلثا ه

  
ِ
إن اهللَ َتَعاَلى »: قولُه  :امليثاَق َعَلى ُذريِة آدم ف أ ذ اهلل

يقوُل للرُجلِّ من أهِل النَّار يوَم القيامة: أرأيَت لو كان لَك ما َعَلى األرِض من شيٍء أُكنَت 

؟ فيقوُل: نعم. فيقوُل اهلل: قد أردُت ِمنَك أهوَن من ذلك، قد أخذُت عليَك يف ظهِر ُمْفَتِدًيا

 .ُمت َفٌق َعَلي هِ احلديُث  «آدم أال ُتشرَك بي شيئا، فأبيَت إاِلَّ أن ُتشرَك بي

  :ِك بِه  أنففيِه ىَذا اهلَل أ َذ َعَلى ُذريِة آدم وهم ف ِصلبِه عدَم اإلرشا ، َفه

 لكن مل ُيرصح فيِه باإل راج واإلشهاد.العهِد َعَلى ُذريِة آدم،  حلديُث واضٌح ف أ ذا

ىَذا تنبيٌه َعَلى ما جاَء ف  ( ْام  املُْعلِم)َقاَل القايض ِعياض ف  ف رشحِه هلذا احلديث: ه

َخَذ َربَُّك ِمْن بَِّن آَدَم ِمْن ُظُهورِهِْم ُذِرِيََّتُهْم وَ ﴿قولِه: 
َ
لَْسُت ِإَوذْ أ

َ
نُْفِسِهْم أ

َ
ْشَهَدُهْم لََعَ أ

َ
أ

ِذي ُأ َذ عليهم ف ُصلِب آدم، فمن وَّف بِه بعد  ؛﴾بَِرِبُِكْم قَالُوا بَََّل َشِهْدنَا ىَذا امليثاُق ال  َفه

ُد احلديث  ؛ فهو مؤمن، وَمن مل يِف وجودِه ف الُدنيا َلُم ونبيهُ -بِه فهو الكافر، وُمرا -واهلُل َأع 

نَ  هىَذا وأنَ  ف ُصلِب آدم أًل ُترشَك يب حنَي أ ذُت عليَ  ذلَ  امليثاق : قد أردُت مِ 

 .انته  كالمهإذ أ رجُتَ  إَِلى الُدنيا إًِل  الرشي .  ؛فأبيَ  

 ُج  هىَذا أصُح حديٍث ف أ ِذ امليثاق َعَلى ُذريِة آدم، ولكن مل يأِت  إًذا بِه اإل را

 واإلشهاد.

ُج واإل*  ، عن شهاُد فيام روى أمحد والنسائي عن ابن عباٍس وقد جاَء اإل را

َفَأْخَرَج  -َيْعنِي: َعَرَفَة  -َأَخَذ اهللُ اْلِميَثاَق ِمْن َظْهِر آَدَم بِنَْعَماَن »َقاَل:  الن بِي  

َمهُ  ، ُثمَّ َكلَّ رِّ ٍة َذَرَأَها، َفنََثَرُهْم َبْيَن َيَدْيِه َكالذَّ يَّ لَْسُت بَِرِبُِكْم ﴿ْم ِقَباًل، َقاَل: ِمْن ُصْلبِِه ُكلَّ ُذرِّ
َ
أ
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ْن َتُقولُوا يَوَْم الْقَِياَمةِ إِنَّا ُكنَّا َعْن َهَذا ََغفِلنَِي 
َ
إَِلى قولِه:  ﴾172قَالُوا بَََّل َشِهْدنَا أ

 .«[173]األعراف:  ﴾173الُْمبِْطلُوَن ﴿

ُج واإلشهاد، إًِل   ىَذا احلديث فيِه اإل را َ  أنَفه ِب فيهِ ابن كثرٍي َبني  أنُه  : كوَن الصوا

 .نيف الص ي  ُه األلباينُّ موقوٌف َعَلى ابِن عباس، وأقر  

 بن عمرٍو  أيًضاوجاَء 
ِ
  فيام روى ابُن جرير عن عبد اهلل

ِ
َقاَل: َقاَل رسوُل اهلل

 :«﴿ َْخَذ َربَُّك ِمْن بَِّن آَدَم ِمْن ُظُهورِهِْم ُذِرِيََّتُهم
َ
من  ، َقاَل: أخٌذ ﴾ِإَوذْ أ

ظهرِه كما يؤخُذ بالمشِط من الرأس، َفَقاَل لهم: ألسُت بربكم؟ قالوا: بلى، قالت 

ىَذا ف .«المالئكة: شهدنا أن تقولوا يوَم القيامِة إنا ُكنا عن هَذا غافلين ُج  أيًضاه فيِه اإل را

َ ابُن كثرٍي   .الصواَب وقفُه َعَلى ابِن عمرٍو  أن أيًضاواإلشهاد، ولكن َبني 

ديُث ف أ ذ الذرية من ُصلِب آدم، ومتييِزهم إَِلى أص اِب اليمنِي اجاءت أح وقد

ُعمَر اخلطاِب ُسِئَل عن هىِذه  أنوأص اِب الشامل، دوَن اإلشهاد، منها: ما أ رَج أمحُد 

ْشَهَدُهْم لََعَ ﴿اآلية: 
َ
َخَذ َربَُّك ِمْن بَِّن آَدَم ِمْن ُظُهورِهِْم ُذِرِيََّتُهْم َوأ

َ
لَْسُت ِإَوذْ أ

َ
نُْفِسِهْم أ

َ
 أ

  ﴾بَِرِبُِكْم قَالُوا بَََّل 
ِ
ُسِئَل  اآلية، َفَقاَل ُعَمُر بُن اخلطاِب: سمعُ  رسوَل اهلل

، ُثمَّ مسَح ظهرُه بيمينه فاستخرَج منُه ُذريًة، َقاَل: إن اهللَ خلَق آدَم »عنها َفَقاَل: 

، ُثمَّ َمسَح ظهرُه فاستخرَج منُه ُذرية، َقاَل: خلقُت هؤالِء لِلَجنَِّة، وبعمِل أهِل الَجنَِّة يعملون

العمل؟  َقاَل َرُجل: يا رسول اهلل، ففيمَ ، فَ «خلقُت هؤالِء للنَّاِر، وبعمِل أهِل النَّاِر يعملون

 
ِ
إذا خلَق اهللُ العبَد للجنِة استعملُه بأعماِل أهِل الَجنَّة َحتَّى »: َقاَل رسوُل اهلل

ِل أهِل الَجنَّة فُيدخلُه بِه الَجنَّة، وإذا خلَق العبَد للنَّاِر؛ استعملُه يموَت َعَلى عمٍل من أعما

ىَذا فيِه ، «بعمِل أهِل النَّار َحتَّى يموَت َعَلى عمٍل من أعماِل أهِل النَّار فُيدخلُه بِه النَّار َفه

َلى أص اِب اليمني وأص اِب الشامل دوَن اإلشهاد.
ُج الذرية ومتييُزهم إِ  إ را

ى  َذا قوُل ْجهوِر املفرسين، وهو املنقوُل عن الص ابة، كام ف أثِر ابِن عباس وابِن َفه

 الض اك بُن مزاحم، وعطاء، والُسدي. :وهو املروي عن عدٍد من التابعني، منهم ،عمروٍ 
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وأجمَع أهُل "هويه: اوقد يكوُن السلُف متفقنَي َعَلى هىَذا، فقد َقاَل إس اُق ابن ر* 

 . "خلَق األرواَح قبَل األجساد، وأنه استنطَقهم وأشهدهم العلِم أن اهللَ 

مذهُب أهِل الحديِث وُكبراِء أهِل العلِم يف هِذه اْلية: أن اهللَ "َوَقاَل ابُن األنباري: * 

أخرَج ُذريَة آدَم من ُصلبِه وُصلِب أوالدِه، وهم يف صوِر الذر، فأخَذ عليهم الميثاَق أنُه 

َب فيهم عقواًل عرفوا  خالُقُهم وأنهم مصنوعون، فاعترفوا بذلَك وَقبِلوا، وذلَك بعَد أن ركَّ

بها ما ُعرَض عليهم، كما جعَل للجبِل عقاًل حيَن ُخوطَب، وكذا فعَل ذلَك بالبعيرِ لما 

 ."سجَد، والنخلة َحتَّى سمعت وانقادت حيَن ُدعيت

ىَذا القول أمور:  وُيقوي كوَن السلِف ُمتفقنَي َعَلى ه

  َُل َاأْل  الطربي وابَن أيب حاتم مل يذكرا غريُه عنه.  أن :وَّ

 ث ايِن ف تفسرِي اآلية َوال ِذي سأذكرُه قريبً  أن :اْلثَّانِي ، ذكرُه ابُن  االقوَل ال 
ِ
ِن اهلل بِِ ذ 

ث ايِن معروفً  ُه للزجاج، ولو كان القوُل ال  ُه ابُن اجلوزي ملن  ااجلوزي وعزا عن السلف، لعزا

 نهم.يقوُل بِه م

 ث ايِن مل يعزوا قوهلم لعاملٍ ُمعنٍي من السلف، ولو كاَن  أن: الْثَّالِث أص اَب القوَل ال 

ُه ابُن كثرٍي لل سن البرصي، ولكن ما جاَء عن  قوًًل  لبعِض السلِف لعزوُه إليه، وقد عزا

ل سن، ابَن كثرٍي ف عزوِه ذلَ  ل احلسن ف هىَذا ُُمتمل، ومن ُهنا؛ تعقَب األلباينُّ 

َ األلباينُّ  ىِذه  أن وقد َبني  الص ابَة والتابعنَي تلقوا ما دل  عليِه األحاديُث ف ه

َأَلة دَن ا تالٍف بينهم، َفَقاَل: َس  وقد تلقاها أو تلقى ما اتفقت عليِه من إخراِج الذريِة من " امل 

ين دوَن اختالِف ظهرِ آدم وإشهاِدهم َعَلى أنُفِسهم السلُف الصالح من الصحابِة والتابع

بينهم، منهم عبد اهلل بُن عمرو، وعبد اهلل بُن مسعود، وناٌس من الصحابة، وُأبيُّ بُن كعب، 

وسلمان الفارسي، ومحمد بن كعب، والضحاك بن ُمزاحم، والحسن البصري، وقتادة، 

 .انته  كالمه. "وفاطمُة بنُت الُحسين، وأبو جعفر الباقر، وغيُرهم

، وابن القيِم، وابِن كثرٍي وابِن أيب الِعز، والسعدي، قوٌل آ ر ف ة وًلبِن َتي ِمي  * 

شهدهم َعَلى أنُفِسهم أن اهلَل أ رَج من آدَم ُذريَتُه فأاآليَة َلي َس  تدُل َعَلى  أناآلية؛ وهو: 
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ُد هبا  أنشأهم وأ رجهم بعَد  :فأقروا، َوإِن اَم املُرا
ِ
آبائهم إَِلى ف أصالِب  اكانوا ُنطفً  أنكوُن اهلل

َيا َعَلى ترتيِب الوجود، و ن  َد باإلشهاد أن  الدُّ ِحيد، املذكوُر ف قولِه  :املُرا فطرهم َعَلى الت و 

 :«ُكل مولود يولد َعَلى الفطرة». 

 أنالقاعدَة ف التفسرِي،  أنوقد نرصوا ما ذهبوا إليِه من وجوه، وف بعِضها قوة، إًِل  

َ اَبةوَ  تفسرَي الن بِي   ٌم َعَلى تفسرِي َمن بعدهم، وقد جاء والتابعني، ُمقد   الص 

لتفسرُي اآلي َو  فُق القوَل َاأل  من حديِث ابِن َعب اس، وابِن  عن الن بِي   ِة بام يوا

 .َعمٍرو 

نعم، ا تلَف أهُل العلِم ف رفِعهام ووقِفهام، لكننا َنُقول: إن كانا مرفوعنِي فيكوُن 

، وإن كانا موقوفنِي فهو من هبام من باِب اًلحتجاِج بتفسرِي الن بِي   اًلحتجاُج 

 اًلحتجاِج بتفسري الص ايب، وهو ُحجٌة ُمقدُم َعَلى تفسرِي َمن بعده.

ُثم  إن التابعنَي أيًضا َعَلى هىَذا القول، فلم نجد ف الص ابِة والتابعني َمن يقوُل بالقوِل 

ث ايِن، وأص اُب القول ث ايِن أنفُسهم مل يعزوا قوهلم لواحٍد من الص ابِة والتا ال  بعني إًِل  ال 

 .كالِمِه ُمتماًل  احلسن، وقد سبَق كون

لقد ذكرُت  والط اويُّ  َو  َ قبُل أنُه نرَص القول َاأل  ث ايِن، وَبني  ، وقد َذَكَر القوَل ال 

وقد ": ل، َفَقاَل الط اويُّ َعَلى القو النصوَص جاءت بام يدلُّ  أنلوًل  اله وجهً  أن

 
ِ
يف الُمراِد  تأولَّ آخرون هِذه اْليَة ممن لم يقفوا َعَلى ما ُروي عن سوِل اهلل

يف خلِقه إياهم المعرفة بِه، الَّتِي هي موجودة  ألهَم ُذريَة آدم  بها أن اهللَ 

ن الخالَق لهم هو يف جميِعهم، أن لهم خالًقا سواهم، وأنهم عاجزوَن عن خلِق أمثالِهم، وأ

بخالفِهم؛ ألنه القادر َعَلى أْن خلَقهم، وألنهم عاجزوَن عن ِمثِل ذلَك فيما سواهم، َحتَّى ال 

 
ِ
أنُه  يستطيعوَن مع ذلَك أن يقولوا خالفة، وكان َذلَِك شهادًة منهم َعَلى أنُفِسهم هلل

ذاِب األشقياِء منهم َعَلى رُبهم، وُحجًة عليهم أن قالوا عنَد أخذِه إياهم يوَم القيامِة بع

ْنَيا:  ؛ أي: عما ُيعاقُبنا ﴾172إِنَّا ُكنَّا َعْن َهَذا ََغفِلنَِي ﴿أعمالِهم الَّتِي كانوا عملوها يف الدُّ

 َعَلى ما عِملنا أو َعَلى أن لم ُنقَر لك بالربوبية.
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ْنَيا قد بعَث إليهم ُرسله، وأنزَل عليهم ُكتبه، و وإذا كان اهللُ  َبيََّن لهم فيها يف الدُّ

ما تعبدهم به، وما أمرهم بِه، وما أرادُه ِمنهم، وما نهاهم عنُه، وحذرهم من العقوبِة عليِه إن 

بما يف  لو لم نكن سمعناُه عن رسوِل اهلل "، َيُقوُل: "عملوُه، َوهَذا تأويل

ا هي ُمحتملٌة لُه، الحديثيِن األوليِن؛ الستحسناُه من متأوليِه، إذا كانوا تأولوا اْلية َعَلى م

 
ِ
  ولكن لما َبيََّن رسوُل اهلل

ِ
الَِّذي أرادُه بها؛ كاَن ذلَك هو  ُمراَد اهلل

نسألُه  الُحجة الَِّذي ال َيُجوُز القوُل بخالفه، وال التأويُل َعَلى ما سواه، واهللُ 

 .َتَعاَلى   انته  كالمه. "التوفيق

 : وهنا تنبيهات

  ُل ث ايِن ًل يلزُم من قولِه عدَم اإليامِن بام دل  عليِه النصوُص  : َمن قاَل َاأْلَوَّ  ،بالقول ال 

ومتييِزهم ألهِل الشامِل وأهِل اليمني، فهم ينفوَن اإلشهاَد  ،ريِة من ظهِر آدممن إ راج الذُّ 

، ويؤمنون بأن  اهلَل  أ رَج ُذريَة آدم من ظهره، وميزهم بأهِل الشامِل وأهِل  َفَقط 

 اليمني.

َد بقولِه  :الذيَن يقولونف َخَذ َربَُّك ِمْن بَِّن آَدَم ِمْن ُظُهورِهِْم ﴿: َتَعاَلى إن املُرا
َ
ِإَوذْ أ

لَْسُت بَِرِبُِكْم قَالُوا بَََّل َشِهْدنَا
َ
نُْفِسِهْم أ

َ
ْشَهَدُهْم لََعَ أ

َ
ِذيَن يقولون ﴾ُذِرِيََّتُهْم َوأ بأن  :ال 

د هبذه اآلية الفطرة، ًل ينفوَن   املُرا
ِ
فجعَل منها أهَل  ،ريَة وميزهاأ رَج الذُّ  كوَن اهلل

 اجلَن ة وأهَل الن ار، َوإِن اَم ينفون اإلشهاد. 

ث ايِن، وَ  فابُن َتي ِمي َة  َد باآليِة الفطرة، ينفي  أنَمَثاًل، وهو ممن قاَل بالقول ال  املُرا

ن ار، حيُث َقاَل: َوهىِذه هو اإلقرار اإلشهاد، وُيثبُ  اإل راج والتمييز ألهل اجلَن ِة وأهل ال

ْشَهَدُهْم ﴿والشهادة املذكورة ف قولِه: 
َ
َخَذ َربَُّك ِمْن بَِّن آَدَم ِمْن ُظُهورِهِْم ُذِرِيََّتُهْم َوأ

َ
ِإَوذْ أ

ْن َتُقولُوا يَوَْم الْقَِياَمةِ إِنَّ 
َ
لَْسُت بَِرِبُِكْم قَالُوا بَََّل َشِهْدنَا أ

َ
نُْفِسِهْم أ

َ
ا ُكنَّا َعْن َهَذا لََعَ أ
َفُتْهلُِكَنا بَِما َفَعَل  172ََغفِلنَِي 

َ
َك آبَاُؤنَا ِمْن َقبُْل َوُكنَّا ُذِرِيًَّة ِمْن َبْعِدهِْم أ ُْشَ

َ
ْو َتُقولُوا إِنََّما أ

َ
أ
اَلم: ﴾173الُْمبِْطلُوَن  س  ِ ي ُخ اإل   َفإِنَّ هِذه اْليَة فيها قوالن: "، يقوُل ش 
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وُل: هَذا اإلشهاُد كان لما اسُتخرجوا من ُصلِب آدم، كما ُنقَل ذلَك من الناِس من َيقُ  -

، وقد ذكرُه الحاكم، عن طائفٍة من السلف، ورواُه بعُضُهم مرفوًعا إَِلى النَّبِيِّ 

َما المرفوُع الَِّذي يف الُسنِن؛ كأبي داوَد والترمذي، وُموطِئ مالك  لكن رفعُه ضعيف، َوإِنَّ

َة، ومن حديِث ُعمر، هو: أنُه استخرجه، ليَس يف هِذه الُكتب أنهم من حديِث أبي ُهرير

نطقوا وال تكلموا، ولكن يف حديِث أبي هريرَة أنُه أراهم آدم، ويف حديِث ُعمَر وغيرِه أنُه 

، ففيها إثباُت القدر، وأنَّ اهللَ َعِلَم ما سيكوُن قبَل أن «هؤالِء لِلَجنَِّة، وهؤالِء للنَّارِ »َقاَل: 

ن، وعلَم الشقيَّ والسعيَد من ُذريِة آدم، وسواٌء كان ما استخرجُه فرآُه آدم هي أمثاُلهم يكو

ا ُنطُقهم فليَس يف شيٍء من األحاديِث المرفوعِة الثابتة، وال يدلُّ عليِه  أو أعياُنهم، َفَأمَّ

 الُقرآن. 

  إًذا شيُخ اإْلِْساَلم إلخراج من ظهرِ وهو ِممن يقوُل بالقول اْلثَّانِي، ُيثبُت ا

آدم، ويثبُت تمييَز الُذرية إَِلى أهِل الجنِة وأهِل النَّار، ولكنُه ينفي اإلشهاد؛ إًذا ال يلزم من 

 ."نفي اإلشهاِد نفي إخراِج الذريِة وتمييِزهم إَِلى أهِل الجنِة وأهِل النَّار

ث ايِن، وينفي اإلشهاد، و وكذا ابُن القيم  ًل ينفي هو ممن َيُقوُل بالقول ال 

  إَِلى أهِل الشامِل وأهل اليمني.اإل راج، وًل ينفي متييَز الذريِة 

وُهنا أربُع مقاالت: أحُدها: أن اهللَ ُسبحانُه استخرَج صورهم وأمثالهم، " :فقاَل * 

ُل؛ وهو"َقاَل:  أنإَِلى  ،"...فميََّز شقيهم وسعيدهم، وُمعافاهم من ُمبتالهم ا المقام َاأْلَوَّ  َفَأمَّ

ُل فاْلثاُر "َيُقوُل: ، "استخراُج صوِرهم وأمثالِهم، وتمييُز شقيِهم وسعيِدهم ا المقام َاأْلَوَّ َفَأمَّ

 ."متظاهرٌة بِه مرفوعة وموقوفة

َج الذرية ومتييزهم قد تضافرت َعَلي ِه املرفوعات  فابن القيم ُهنا ُيرصح بأن است را

  اهلُل اجلميع.ز احلنفي، رحَم ومثُلهام ابُن كثري، وابُن أيب العواملوقوفات، 

ىَذا تنبيٌه ُمهم ىَذا  أن :وهو ،َفه د هبا الِفطرة، ًل يلزُم من كالمِه ه ِذي يقوُل بأن اآليَة املُرا ال 

َج الذُّ  ىَذا كالٌم ًلبِن َتي ِمي ة، وابن  ريِة إَِلى األشقياء والُسعداء.ومتييَز الذُّ  ،ريةِ أنُه ينفي إ را َوه
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ى  ، وما ُيفيدُه كالم ابن أيب الِعز احلنفي ف َذا ما ُيفيدُه كالُم ابِن كثري القيم، وكذلكم ه

 رشحِه للط اوية.

 ل :التنبيُه اْلثَّانِي َو  َعَل العباِد  ًل يروَن أن احلُجَة قائمةٌ  القائلوَن بالتفسرِي َاأل 

 بعَد إ راِجهم من ُصلِب آدم. باإلشهاِد عليهم

ث ايِن   والقائلوَن بالقول ال 
ِ
،  َتَعاَلى : ًل يروَن كوَن ُحجِة اهلل قائمًة َعَلى اخللِق بالفطرِة َفَقط 

رُُسًَل ﴿: َتَعاَلى سل، كام ف قولِه وذلَ  ملا ف اآليات من بياِن كوِن احلُجِة قام  ب رساِل الرُّ 
ٌة َبْعدَ  ِ ُحجَّ ِيَن َوُمنِْذرِيَن ِِلََلَّ يَُكوَن لِلنَّاِس لََعَ اَّللَّ ُ َعزِيًزا  ُمبَُِشِ الرُُّسِل َوََكَن اَّللَّ

 . [364]النساء:  ﴾165 َحِكيًما

سل، فليَس اإلشهاُد م يروَن كوَن احلُجِة قائمًة ب رساِل الرُّ * فأص اُب القولنِي إًذا ُكلُّه

ِجهم من ُصلِب آدم ُحجة، وليس  الِفطرُة ُحجًة، َوإِن اَم احلُجُة بالفطرِة  للذريِة بعد إ را

 سل.لرُّ وإرساِل ا

ىَذا ًل ُيناقُض قولُه *  اَلم: َوه س 
ِ ي ُخ اإل  بنَِي َح يَّ َنبَْعَث ﴿: َتَعاَلى َيُقوُل ش  َوَما ُكنَّا ُمَعِذِ

ء:  ﴾15 رَُسوًَل  ِحيد، لكن إن مل يكن ف الفطرِة دليٌل [34]اإلرسا ، َفِ ن  الرسوَل يدعو إَِلى الت و 

رد الرسالِة ُحجًة عليهم، َفهىِذه الشهادُة َعَلى مل يك ُيعلُم بِه إثباُت الصانع؛ عقيلٌّ  ُُ ن ف 

تِي تتضمن إقرارهم بأن  اهلَل رهبُّ  م، ومعرفتهم بذل ، وأن هىِذه املعرفَة والشهادَة أنُفِسهم ال 

 
ِ
يقوَل  أن افال ُيمكن أحدً ف تصديِق ُرُسلِه،  َتَعاَلى  أمٌر ًلزٌم لُكل  بني آدم، بِه تقوُم ُحجُة اهلل

ىَذا غافاًل ي الذنَب كان أليب املرُشك دوين؛ ألنُه عارٌف بأن   أن، وًل وَم القيامة: إين ُكنُ  عن ه

ك، بل قاَم بِه ما يست ُق بِه  ااهلَل ربُه ًل رشيَ  له، فلم يكن معذورً  ف التعطيِل وًل اإلرشا

 العذاب.

 بعَد إرساِل رسوٍل إليهم، وإن ا إًِل  ُثم  إِن  اهلَل بكامِل رمحتِه وإحسانِه ًل ُيعذُب أحدً 

علنَي ملا يست قوَن بِه الذَم والِعقاب، كام كان ُمرشكو العرب وغرُيهم ممن ُبعَث اكانوا ف

تِي هي سبُب الذنب والِعقاب، والر   مع  َتَعاَلى بُّ إليهم َرُسول فاعلنَي للسيئاِت والقبائح ال 

ىَذا مل يكن ُمعذبً   يبعَث إليهم  اه
ى
 .رسوًًل هلم َحت  
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اَلم وهو َمن هو س  ِ ي ُخ اإل  ىَذا ش  د هبا ،َفه ُ  :ممن َيُقوُل بأن اآليَة املُرا احلُجَة  أنالفطرة، ُيَبني 

، بل بالفطرِة وإرساِل الرُّ   سل.ًل تكوُن بالفطرِة َفَقط 

ىَذا اإلشهاد إقامُة احلُج أنوكذا ابُن القيِم حيُث َقاَل: إنُه ُسب َ اَنُه أ رب *  ِة حكمَة ه

، واحلُجُة إِن اَم قام  عليهم ﴾172 يَوَْم الْقَِياَمِة إِنَّا ُكنَّا َعْن َهَذا ََغفِلنِيَ ﴿عليهم، لَِئال  يقولوا 

تِي فطروا عليها، كام َقاَل بالرُّ  ِيَن َوُمنِْذرِيَن ِِلََلَّ يَُكوَن ﴿: َتَعاَلى ُسِل والفطرة ال  رُُسًَل ُمبَُِشِ
 ِ ٌة َبْعَد الرُُّسلِ لِلنَّاِس لََعَ اَّللَّ  .[364]النساء:  ﴾ُحجَّ

اَلم وابُن القيم كالمها ممن يرى  س  ِ ي ُخ اإل  د هبا الفطرة،  أنفش   اهلَل  أناآليَة املُرا

. ِحيد، وبالرغِم من ذلُكم؛ ًل يروَن كوَن احلُجة قائمًة بالفطرِة َفَقط   فطَر  لقُه َعَلى الت و 

 لأن أص َو  ث    اَب القول َاأل  ايِن ًل يروَن كوَن والقول ال 

ِذيَن يرون بأن اآلية ف اإلشهاد :أي- اإلشهاد ِذيَن يروَن أنه اآليَة ف  -ال  ًل يرونُه ُحجًة، َوال 

، بل ًل تقوُم احلُجة إًِل  ب رساِل الرُّ   ُسل.الِفطرة، ًل يروَن كوَن الفطرِة ُحجًة َفَقط 

  ْذكَر الط اويُّ ثَّالِثالتنبيُه ال :  امليثاَق ألمور: َتَعاَلى 

   ُ ن ِة فيِه، وقد سبَق بياُن َذلِ  :ا مُر ااْ اوَّ ن ةأهَل  أنو ،َبياُن ُمعتقِد أهِل السُّ  السُّ

 م وأشهدهم َعَلى كونِه رهب   ،أ رَج من ظهِر آدَم ذريتهُ  اهلل  أنيعتقدوَن 

 وجعَل منهم أهَل الن ار. م فجعَل منهم أهل اجلَن ة،زهمي   فشهدوا وأقروا، وأنه 

تِي من أجلِها ذكَر الط اويُّ امليثاَق ف معتقده. ُل ال ِذي من األمور ال  َو  ىَذا األمُر َاأل   ه

   ِوالقدر، وأن  اهلَل لتعلُّ  :ا مُر اْل َّا 
ِ
 قد َعِلَم أزًًل  َتَعاَلى ِق نصوِص امليثاق بالقضاء

وقد "ا، َقاَل: بعَد ذكرِه كوَن امليثاِق حق   ن ِة َوالن ار، ومن ُهنا َقاَل الط اويُّ أهَل اجلَ 

علِم اهللُ َتَعاَلى فيما لم يزل عدَد َمن يدخُل الَجنَّة، وعدَد َمن يدخُل النَّار ُجملًة واحدة، فال 

 ."يزداُد يف ذلَك العدد وال ُينقُص منهُ 

   را الطحاويُّ املي اقا مُر اْل َّالِث من ا مو ْا املُعتزلَة ُينكروَن  أن :الَّتِي من أجلِها  ا

َج الذريِة من ظهِر آدم واإلشهادَ  َلى فريقني: أهِل اجلَن ةومتييَز الذُّ  ،إ را
 وأهِل الن ار. ،ريِة إِ
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 والط اوي ف ُمعتقدِه اعتن  ببطالن ما َعَلي ِه املبطلون، ومن ذلكم بياُنُه امليثاق، َفِ ن  

اجلَن ة وأهِل الن ار،  رية إَِلى أهلِ املعتزلَة ُينكروَن اإلشهاد، وُينكروَن اإل راج، ومتييَز الذُّ 

 عليهم يكوُن بالنصوِص السابقة. والرد

ىِذه ثالثُة ُأمور من أجلِها ☝☝ َلمُ -َفه امليثاَق ف  ذكَر الط اويُّ  -واهلُل َأع 

 عقيدتِه.

 ابَن حزٍم قد  أن :قدر من كالم الُمَؤلِّف بَِمْسَأَلة، وهيوأختُم التعليق َعَلى هَذا ال

ْشَهَدُهْم لََعَ ﴿: َتَعاَلى احتَج بقولِه 
َ
َخَذ َربَُّك ِمْن بَِّن آَدَم ِمْن ُظُهورِهِْم ُذِرِيََّتُهْم َوأ

َ
ِإَوذْ أ

نُْفِسِهمْ 
َ
وفيها  ، وباألحاديِث الواردِة ف تفسرِيها، واآلثاِر الواردِة عن السلِف فيها،﴾أ

ُج الذرية وأ ُذ امليثاق َعَلى   .ا مستقر   اأرواَح الناس ُ لق  قبَل أجساِدهم  لقً  أناست را

َحاِديث الواردة فيها واآلثار الواردة فيها َعَلى  فابُن حزم 
َ استدل هبذه اآلية َواأل 

رت موجودًة ، وأ ا بعَد  لِقها استما ُمستقر   اأرواَح الناس ُ لق  قبَل أجساِدهم  لقً  أن

تمعٌة ف موضٍع واحد، ُثم  إن  ُكل  روٍح ُترسُل إَِلى جسِدها بعَد حيًة عاملًة ناطقةً  ُُ ، وأ ا ُكلها 

 َق ما سبَق بِه القدر. لقِه وف  

َأَلة، ومن القائلنَي  ☜☜ َس  وكوُن األرواح ُملوقة قبل اجلسد، قوٌل هو أحُد القولنِي ف امل 

د بن  م   .نرص املرزوزي بِه أيًضا: ُُمَ

ث ايِن: هو كوُن الروِح ُملوقَة بعَد البدن ☜☜ َوهىَذا ال ِذي نرصُه ابُن القيِم ف ، والقوُل ال 

 لَق  بأدلٍة منها:  لُق آدم، َفِ ن  آدَم  ، وقد استدَل (الروح)النافع  كتابهِ 

ا ِمْن َصلَْصاٍل ِإَوذْ قَاَل َربَُّك لِلْمَ ﴿: َتَعاَلى اهلُل جسدُه قبَل روحه، َقاَل  ََلئَِكةِ إىِِنِ َخالٌِق بََُشً
يُْتُه َوَنَفْخُت فِيهِ ِمْن ُروِِح َفَقُعوا ََلُ َساِجِديَن  28ِمْن َْحٍَإ َمْسُنوٍن  ]احلجر:  ﴾29فَإَِذا َسوَّ

23 ،25] . 

ا الدليُل َعَلى أن خلَق األرواِح متأخٌر عن خلِق أبدانِها": َقاَل ابُن القيم *   َوَأمَّ

 فمن وجوه:
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: أن خلَق أبي البشر وأصِلهم كان هكذا؛ َفإِنَّ اهللَ ُسْبَحاَنُه أرسَل جبريَل فقبَض أحُدها

قبضًة من اأْلَْرض، ُثمَّ خمرها َحتَّى صارت طينا، ُثمَّ صورُه ُثمَّ نفَخ فيِه الروح بعَد أن 

 . "صورُه، فلما دخلت الروُح فيِه صاَر لحًما ودًما حيًّا ناطًقا

والُقرآُن والحديُث واْلثاُر تدُل َعَلى أنُه ُسْبَحاَنُه نفَخ فيِه من روحِه بعَد "َقاَل:  أن إل

 ."خلِق جسدهِ 

استدًلَل ابِن حزم باآليِة واألحاديِث واآلثاِر املذكورِة  َتَعاَلى وناقَش ابُن القيِم 

َل األبدان، وأ ا موجودٌة قبَل األرواَح ُ لق  قب أنف تفسريها، ناقشُه ف استدًللِه هِبا َعَلى 

تمعٌة ف موضٍع واحد، ُثم  إذا ُ لق  األبدان وف   ُُ  األبداِن حيٌة ناطقٌة 
ِ
َق ما سبَق بِه قضاُء اهلل

 .وقدرُه؛ َفِ ن  ُكل  روٍح ُترسُل إَِلى جسِدها ال ِذي ُ لق 

باآليِة َعَلى ما ذهَب إليه  استدًلَل ابِن حزٍم  ناقَش ابُن القيم * 

ََحاِديث َ ابن القيم  ؛َواأل  مل يست رج من ُصلِب آدم األرواح، َوإِن اَم است رَج  َتَعاَلى اهلَل  أنفبني 

اَم أمثاُل بني آدم وصوُرهم، ُج األرواح، وَ أمثاَل بنيِه وصورهم، ُثم  أعاَدهم، فليَس املُ رَ  إِن 

ِر وجوِد  َفِ ن   ؛ُثم  َعَلى تقدير كوِن املُ رِج األرواح ىَذا ًل ُيفيُد ما بي نُه ابن حزم من استقرا ه

تمعًة ناطقًة ُمتكلمة،ا ُُ ىَذا من حتميِل األدلِة ما مل تدل َعَلي ِه. ألرواِح   َفِ ن  ه

: اآلثاُر املذكورُة ًل تدُل َعَلى سبِق األرواِح األجساد َتَعاَلى  َيُقوُل ابن القيم * 

وفاطرها ُسب َ اَنُه  بارئها أنتدَل بعَد ص تِها وثبوهِتا َعَلى  أن :هاثابًتا، وغايتُ  ا مستقر   اسبقً 

واست رَج تلَ  الصور من مادهِتا، ُثم  أعادها  ،م وقدَر  لقها وآجاهلا وأعامهلاَس َر الن  صو  

ِدها ف وقتِه املقدر له، وًل تدل َعَلى أ ا ُ لق   لقً   فرٍد من أفرا
 اإليها وقدَر  روَج ُكل 

ناطقًة ُكلُّها ف موضٍع واحد، ُثم  ُترسُل منها إَِلى  ُثم  استمرت موجودًة حيًة عاملةً  ا،ستقر  مُ 

د بن حزم، فال حتتمل اآلثار ما ًل طاقَة لنا بِه، نعم  م  األبداِن ُْجلًة بعد ُْجلة كام َقاَل أبو ُُمَ

ِدير، أوًل، فيجيُء بُّ ُسب َ اَنُه خيلُق منها ُْجلًة بعَد ُْجلة َعَلى الالر   وجِه ال ِذي سبَق بِه الت ق 

 اف نه قدَر له أقدارً  ؛ف ْجيِع ُملوقاته َتَعاَلى للتقدير السابق، كشأنِه  ااخللُق اخلارجي مطابقً 
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وصفاٍت وهيئات، ُثم  أبرزها إَِلى الوجوِد ُمطابقًة لذلَ  التقديَر ال ِذي قدرُه هلا، ًل  وآجاًًل 

 وًل تنقُص منُه.تزيُد َعَلي ِه 

  إًذا ابُن القيم  األحاديَث واآلثاَر الواردة ف تفسري اآلية  أنُيبني  َتَعاَلى

 لَق األرواَح قبَل األجساد،  اهلَل  أنواآلية، ًل ُيستفاُد من األحاديِث واآلية 

َلى ُصلِب آدم 
ابَن  أن، وَلى َتَعا َوإِن اَم است رَج من آدم صوَرها وأمثاهلا، ُثم  أعادها إِ

 ًل حتتمل. حزم محَل النصوَص ما

  :َُصن ِف يَما لم يزل عدَد َمن يدخُل الَجنَّة"قول امل 
إَِلى قولِه:  "...َوَقْد علم اهللُ َتَعاَلى فِ

  ."فِيَما عِلَم منهم أن يفعلوه"

 
ِ
اطَة علمِه عند بيان مراتب القدر، َفَبي ن ا إح َتَعاَلى سبَق احلديُث حول ِعلِم اهلل

  منُذ األزل، وُهنا ُأعلُق َعَلى 
ٍ
َُصن ف املَُتَعل قُبُكل  يشء بعلِم اهلل بمن  كالم امل 

 مع زيادِة بعِض املهامت. ،يدُ ُل اجلَن َة ويد ُل الن ار

 أواًل  ☚☚
ِ
اََمَعة، من سبِق علِم اهلل ن ِة َواجل  َُصن ُف ُهنا َما يعتقدُه أهُل السُّ  َتَعاَلى : ُيقرُر امل 

 بأهِل اجلَن ِة َوالن ار، والنصوُص الدالُة َعَلى هىَذا نوعان:

  ُل  ةنصوٌص عامَّ : النوُع َاأْلَوَّ
ِ
، َوأن َتَعاَلى ؛ َوِهَي النصوُص الدالُة َعَلى سعِة علِم اهلل

ٍء َعلِيمٌ ﴿: َتَعاَلى وِسَع ُكل  يشء، مثُل قولِه  علَمهُ  ، وقولِه [25بقرة: ]ال ﴾29 وَُهَو بُِكِلِ ََشْ
ٍء رَْْحًَة وَِعلًْما﴿: َتَعاَلى   . [1]غافر:  ﴾7 َربََّنا وَِسْعَت ُُكَّ ََشْ

 
ِ
ىِذه النصوُص ُتفيُد إحاطَة علِم اهلل بُكل  يشء، ومن َذلَِ : َمن يد ُل اجلَن ة  َتَعاَلى َفه

 ومن يد ُل الن ار.

 ف بياِن علمِه ُسب َ اَنُه بمن يد ُل  ةُ النصوُص الخاصَّ : النوُع اْلثَّانِي من النصوص

إِنَّ اهللَ َخَلَق آَدَم ُثمَّ َمَسَح َظْهَرُه بَِيِمينِِه، َفاْسَتْخَرَج »: اجلَن ة َوالن ار، فمنها قولُه 

ًة، َقاَل: َخَلْقُت َهُؤالِء لِْلَجنَِّة َوبَِعَمِل َأْهِل اْلَجنَِّة َيْعَمُلوَن، ُثمَّ مَ  يَّ َسَح َظْهَرُه، َفاْسَتْخَرَج ِمنُْه ُذرِّ

ًة، َقاَل: َخَلْقُت َهُؤالِء لِلنَّاِر َوبَِعَمِل َأْهِل النَّاِر َيْعَمُلونَ  يَّ  .«ِمنُْه ُذرِّ
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 بن عمرو بن العاص :ومنها
ِ
 َقاَل:  ،َما جاَء عن عبد اهلل

ِ
َ َرَج َعَلي نَا َرُسوُل اَّلل 

  :وَن َما َهَذاِن الكَِتاَباِن؟َأَتْدرُ »َوِف َيِدِه كَِتاَباِن، َفَقاَل»  
ِ
نَا: ًَل َيا َرُسوَل اَّلل  َفُقل 

نَ :  َنا، َفَقاَل لِل ِذي ِف َيِدِه الُيم  رِبَ يِه َأْسَماُء َأْهِل الَجنَِّة »إًِل  َأن  خُت 
َهَذا كَِتاٌب ِمْن َربِّ الَعاَلِميَن فِ

ِلِهْم، ُثمَّ ُأْجِمَل 
، ُثم  «َعَلى آِخرِِهْم َفاَل ُيَزاُد فِيِهْم َواَل ُينَْقُص ِمنُْهْم َأَبًدا َوَأْسَماُء آَبائِِهْم َوَقَبائِ

يِه َأْسَماُء َأْهِل النَّاِر َوَأْسَماُء آَبائِِهْم »َقاَل لِل ِذي ِف ِشاَملِِه: 
َهَذا كَِتاٌب ِمْن َربِّ الَعاَلِميَن فِ

ِلِهْم، ُثمَّ ُأْجِمَل َعَلى آِخرِِهْم َفاَل 
َ اُبُه: َفِفيَم «ُيَزاُد فِيِهْم َواَل ُينَْقُص ِمنُْهْم َأَبًدا َوَقَبائِ ، َفَقاَل َأص 

ٌر َقد  ُفِرَغ ِمن ُه؟ َفَقاَل:   إِن  َكاَن َأم 
ِ
ُدوا َوَقاِرُبوا»الَعَمُل َيا َرُسوَل اَّلل   احلديث. «َسدِّ

ىَذا يدُل َعَلى   مكتوبة.أسامَء أهِل اجلَن ِة وأهِل الن اِر معلومٌة  أنَفه

َُصن ُف : َكَذلَِ  ُيقر  ثانًيا ☚☚ يعلُم َما سيفعلون قبل  كونه  ُر امل 

ىَذا: النصوُص الكثريُة ف إثباِت إحاطِة  ،ِفعلِهم إياه بعلمِه األزيل  ويدُل َعَلى ه

ىَذا أيًضا: قولُه  بُكل  يشء، ويدل َتَعاَلى لمِه ع لِلَْمََلئَِكةِ إىِِنِ ِإَوذْ قَاَل َربَُّك ﴿: َتَعاَلى َعَلى ه
ََتَْعُل فِيَها َمْن ُيْفِسُد فِيَها َويَْسفُِك اَِلَِماَء َوََنُْن نَُسِبُِح 

َ
رِْض َخلِيَفًة قَالُوا أ

َ
َجاِعٌل ِِف اْْل

ْعلَُم َما ََل َتْعلَُمونَ 
َ
ُس لََك قَاَل إىِِنِ أ  . [81]البقرة:  ﴾30 ِِبَْمِدَك َوُنَقِدِ
 إياهم، سالناَس سي أنة علموا فاملالئكُة ف هىِذه اآلي

ِ
ىَذا بتعليِم اهلل فكوَن الدماء، َوه

ىَذا َعَلى   ه
 يعملوها. أنباِد قبل عاملٌ بأعامِل العِ  اهلَل  أنفَدل 

اَلم: فاملالئكُة حكموا بأن اآلدميني ُيفسدون ويسفكون الدماء، *  س  ِ يقوُل شيُخ اإل 

: خيلَق اإلنَس، وًل ِعلَم هلم إًِل   أنقبل  ََل ِعلَْم نَلَا إَِلَّ َما ﴿َما علمهم اهلل، كام قالوا
ْعلَُم َما ََل َتْعلَُمونَ ﴿، ُثم  َقاَل: [82]البقرة:  ﴾َعلَّْمَتَنا

َ
ىَذا َما [81]البقرة:  ﴾30 إىِِنِ أ ، وتضمَن ه

 وما يرتتُب َعَلى َذلَِ . ،يكوُن ِفياَم بعُد من آدَم وإبليس وُذريتهام

ه سيأكل أنُج من اجلَن ة، و رَ يعلُم بأن آدم سيُ  اهلَل  أنا تدُل َعَلى هىِذه اآلية أيًض و

ىَذا ُيفيُد علَم اهلل  ض، َفه ر 
َ َجَرة، وبسبب َذلَِ  خيرُج من اجلَن ة، ُثم  يكوُن  ليفًة ف األ  من الش 

  ِىَذا ُيفيُد ب  أنيعلُم أعامَل العباِد قبَل  ُه أنبام سيكوُن من آدم، َوه

 ا.يفعلوه
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اَلم: ودل  هىِذه اآلية َعَلى أنُه يعلُم *  س 
ِ آدَم خيرُج من اجلنِة، ف نُه لوًل  أنَقاَل شيُخ اإل 

َجَرة.  أن روجُه من اجلنِة مل يرص  ليفًة ف األرِض، ف نُه أمرُه   يسكَن اجلَن ة وًل يأكل من الش 

 السابِق ُْجلًة من اآلياِت ُمبينًا دًل َوَقد  َذَكَر شيُخ اإلسالِم 
ِ
ًلهتا َعَلى علِم اهلل

ىَذا:  ،بأفعاِل العبادِ  َوقُلَْنا اْهبُِطوا َبْعُضُكْم ِْلَْعٍض َعُدوٌّ َولَُكْم ﴿حيُث َقاَل: وقال بعَد ه
رِْض ُمْسَتَقرٌّ َوَمَتاٌع إََِل ِحنيٍ 

َ
قَاَل اْهبُِطوا َبْعُضُكْم ﴿: َتَعاَلى ، وقال [86]البقرة:  ﴾36 ِِف اْْل

رِْض ُمْسَتَقرٌّ َوَمَتاٌع إََِل ِحنيٍ ِْلَْعٍض عَ 
َ
قَاَل ﴿، وقال: [21]األعراف:  ﴾24 ُدوٌّ َولَُكْم ِِف اْْل

َوهَذا خبٌر عما سيكون من "، [24]األعراف:  ﴾فِيَها َُتَْيْوَن َوفِيَها َتُموتُوَن َوِمنَْها َُّتْرَُجونَ 

 ."عداوة بعِضهم بعضا، وغيرِ َذلَِك 

ْت َعلَيِْهْم ََكَِمُت َرِبَِك ََل يُْؤِمُنونَ إِنَّ ا﴿: َتَعاَلى وقال  ِيَن َحقَّ ، وقال: [56]يونس:  ﴾َّلَّ

ْم لَْم ُتنِْذرُْهْم ََل يُْؤِمُنونَ ﴿
َ
نَْذْرَتُهْم أ

َ
أ
َ
ِيَن َكَفُروا َسَواٌء َعلَيِْهْم أ  . [6]البقرة:  ﴾6 إِنَّ اَّلَّ
اَلم:  س  ِ  ."يؤمنون َوهَذا خبٌر عن المستقبل، وأنهم ال"َقاَل شيُخ اإل 

ْمَل ﴿: َتَعاَلى وقال 
َ
َْجَعِنيَ  نَْل

َ
ْن تَبَِعَك ِمنُْهْم أ ، وقال [34]ص:  ﴾َجَهنََّم ِمنَْك َوِممَّ

ْمَل ﴿: َتَعاَلى 
َ
ِكْن َحقَّ الَْقْوُل ِمِّنِ َْل

َْجَعِنيَ  نَولَ
َ
نَّةِ َوانلَّاِس أ  .[38]السجدة:  ﴾َجَهنََّم ِمَن اْلِ

اَلم:  س  ِ ي ُخ اإل  َوهَذا قسٌم منُه َعَلى َذلَِك َوُهَو الصادُق الباُر يف قسمِه، والصدُق "َقاَل ش 

 ."ُهَو ُمستلزٌم لعلمِه بما أقسَم َعَلْيهِ 

ُه يدُل َعَلى 
ىَذا ُكلُّ ُه  أنيعلُم بأفعاِل عبادِه قبَل  اهلل  أنَفه يفعلوها، بل إِن 

   دَل َعَلى ذلكم الُقرآن،  يعلُم َما مل يكن من أفعاهِلم، لو كان كيَف سيكون، َوَقد

، فأ رَب عن حاهِلم كيف [11]التوبة:  ﴾لَْو َخرَُجوا فِيُكْم َما َزاُدوُكْم إَِلَّ َخَباًَل ﴿: َتَعاَلى َقاَل 

. ، ومع هىَذا َما  رجوا  يكون لو  رجوا

ُهْم لًََكذِ ﴿: َتَعاَلى كام َقاَل  ، وقال [23]األنعام:  ﴾بُونَ َولَْو ُردُّوا لََعاُدوا لَِما ُنُهوا َعنُْه ِإَونَّ

ْسَمَعُهْم َْلََولَّْوا وَُهْم ُمْعرُِضونَ ﴿: َتَعاَلى 
َ
ْسَمَعُهْم َولَْو أ

َ
ُ فِيِهْم َخْْيًا َْل ]األنفال:  ﴾َولَْو َعلَِم اَّللَّ

ىَذا ُكله ُيفيُد [28  يعلُم َما مل يكن من أفعال العباد لو كان كيف سيكون. اهلل  أن، َفه
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ِذيَن نفوا العلَم : كالم ثالًثا ☚☚ ُد بِِه الرد َعَلى القدرية املتقدمني ال  َُصن ف هنا ُيرا
امل 

 َوَقد  سبَق الكالُم حولُه. السابق،

 تتعلُق باملمكنات، وًل تتعلُق باملمتنعات. َتَعاَلى : سبَق بياُن كوِن قدرة اهلل رابًعا ☚☚

 يتعلُن: َتَعاَلى وه ا أحُب أن ُأ ي ْونا دلم اهللِ 

 باملمكِن ال ِذي يكون. -

 واملمكن ال ِذي ًل يكون. -

 واملمتنع. -

 كعلمِه بكل َما قدَر قبل وقوعِه وحاَل وقوعِه  ؛فعلُم اهلِل املمكن الَِّذي قدَر كونُه

 وبعَد وقوعِه.

 ىَذا ممكن، ولكنُه لن  ؛َوَأمَّا املمكن الَِّذي لن يكون كتقديم يوم القيامة عن وقته، َفه

 ه لن يكون.أنو ،هلُل علم إمكانهيكون، وا

 ىَذا ممتنع، واهلُل يعلُم أًل  َوَأمَّا علمُه باملمتنعات  ؛ فمثُل وجوِد رشيٌ  له ُسب َ اَنُه، َفه

 رشيَ  له.

اَلم:  * س  ِ ي خ اإل  َما ثبت يف التقديرِ المعدوم الممكن الَِّذي سيكون، "َيُقوُل ش  لكن إِنَّ

ا المعدوم الممكن الَّ  ِذي ال يكون، فمثُل إدخال المؤمنين النَّار، وإقامة القيامة قبل َفَأمَّ

وقتها، وقلب الجبال يواقيت، ونحِو َذلَِك، َفهَذا المعدوم ممكن، َوُهَو شيٌء ثابٌت يف العدِم 

ٍر كونُه، واهللُ يعلمُه َعَلى َما ُهَو َعَلْيِه،  عنَد من َيُقوُل: المعدوم شيء، ومع هَذا؛ فليس بُمَقد 

 ُم أنُه ممكن وأنُه ال يكون.يعل

: مثُل شريك الباري، وولدِه؛ َفإِنَّ اهلل يعلم أنُه لم يلد ولم يولد وكذلك الممتنعات

ولم يكن له كفًوا أحد، ويعلُم أنُه َلْيَس له شريك يف الملك وال ولي من الذل، ويعلُم أنُه 

 . ِر َما َقاَل إَِلى آ "...حيُّ قيوم ال تأخذُه سنٌة وال نوم، ويعلُم أنهُ 

اَلم  س  ِ ويتعلُق  ،يتعلُق باملعدوم املمكن َتَعاَلى علم اهللِ  أن فهنا ُيقرر شيُخ اإل 

 ، ويتعلق باملمكن املوجود.علمُه أيًضا باملمتنعات 
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 رابًعا ☚☚
ِ
 باعتباِر تأثريِه باملعلوم نوعان: َتَعاَلى : علُم اهلل

  ُل بنفسه، فِ ن ه َلي َس  كعلمِه  معلوم، : علٌم ًل تأثرَي له ف وجودِ َاأْلَوَّ

 . سبًبا ف وجودِه 

 ولكنُه َلي َس العلَة الوحيدة لوجوِد معلوم، علٌم له تأثرٌي ف وجوِد معلوم :الْثَّانِي ،

ف نُه علٌم لُه تأثرٌي ف  ؛بامل لوقات بل ًَل ُبد  معُه من املشيئِة والُقدرة، كعلمِه 

، بل ًَل ُبد  من املشيئِة والُقدرِة  وجود امل لوقات، وإِن   كاَن َلي َس ُهَو العلة من وجوِدها َفَقط 

 ف إجياِدها مع العلم.

اَلم: والت قيُق *  س  ِ ي خ اإل  ُكاًل من العلمني: علم اخلالق وعلم امل لوق،  أنَقاَل ش 

َلى َما ًل يكوُن 
َكَذلَِ ، فام ًل يكوُن كذلَ  ينقسُم إَِلى َما يكوُن له تأثرٌي ف وجوِد معلومه، َوإِ

 بنفسِه ُسب َ اَنُه؛ َفِ ن  هىَذا العلم َلي َس سبًبا هلذا املوجود، فال جيوُز إطالق القول بأن 
ِ
علُم اهلل

تِي ًل أثر لنا فيها  َذلَِ  العلم سبًبا للوجود مطلًقا، وكذل  علُمنا بم لوقات اهلل ال 

 كالساموات. 

ث ايِن: فعلمُ  ا ال   بم لوقاته، َفِ ن   لَق امل لوقات مرشوٌط بالعلِم هبا، كام َقاَل: َوَأم 
ِ
 اهلل

ََل َيْعلَُم َمْن َخلَقَ ﴿
َ
، فالعلُم هبا رشٌط ف وجوِدها، لكن َلي َس ُهَو وحدُه العلة [31]املل :  ﴾أ

 ف وجودها، بل ًَل ُبد  من الُقدرِة واملشيئة.

 خامًسا ☚☚
ِ
 ترتب املدِح والذِم َعَلي ِه قسامن: باعتبارِ  َتَعاَلى : علُم اهلل

  ُل َوُهَو علمُه بأفعاهِلم قبل  علٌم ًل يرتتُب َعَلي ِه مدُح العباِد وًل ذمهم، :َاأْلَوَّ

 واملدُح ًل يكوُن إًِل  بمبارشِة العباِد مل ا يست قوَن بِِه الذم أو املدح.  الذم إذ   ؛وقوِعها

 َوُهَو علمُه بأفعاهِلم واقعة، َوُهَو دُح العباِد وذمهمعلٌم يرتتُب َعَلي ِه م :اْلثَّانِي ،

ًة وََسًطا ِْلَُكونُوا ُشَهَداَء لََعَ انلَّاِس ﴿: َتَعاَلى املذكوُر ف قولِه  مَّ
ُ
َوَكَذلَِك َجَعلَْناُكْم أ

ا إَِلَّ نِلَْعَلَم َمْن يَتَّبُِع َوَيُكوَن الرَُّسوُل َعلَيُْكْم َشِهيًدا َوَما َجَعلَْنا الْقِبْلََة الَّ ِي ُكنَْت َعلَيْهَ 
 ُ ِيَن َهَدى اَّللَّ ْن َينَْقلُِب لََعَ َعقَِبيْهِ ِإَوْن ََكنَْت لََكبَِْيةً إَِلَّ لََعَ اَّلَّ ]البقرة:  ﴾الرَُّسوَل ِممَّ

ِ ﴿: َتَعاَلى وقولِه ، اآلية، [318 يَّاُم إِْن َيْمَسْسُكْم قَْرٌح َفَقْد َمسَّ الَْقوَْم قَْرٌح ِمثْلُُه َوت
َ
لَْك اْْل
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ِيَن آَمُنوا َوَيتَِّخَذ ِمنُْكْم ُشَهَداءَ  ُ اَّلَّ ، [311]آل عمران:  ﴾نَُداوِلَُها َبنْيَ انلَّاِس َوَِلَْعلََم اَّللَّ

َمًدا﴿وقوله: 
َ
ْحََص لَِما َْلُِثوا أ

َ
يُّ اْْلِْزَبنْيِ أ

َ
ىِذه ؛ [32]الكهف:  ﴾12 ُثمَّ َبَعثَْناُهْم نِلَْعلََم أ َفه

ِذي يرتتُب عليِه املدُح والذم.اآليات   العلُم املذكور فيها ُهَو العلُم ال 

اَلم *  س  ِ ا قولُه َقاَل شيُخ اإل  َوَما َجَعلَْنا الْقِبْلََة الَّ ِي ُكنَْت َعلَيَْها ﴿: َتَعاَلى : َوَأم 
ْن َينَْقلُِب لََعَ َعقَِبيْهِ  ُثمَّ َبَعثَْناُهْم ﴿، وقولُه: [318]البقرة:  ﴾إَِلَّ نِلَْعلََم َمْن يَتَّبُِع الرَُّسوَل ِممَّ

َمًدا
َ
ْحََص لَِما َْلُِثوا أ

َ
يُّ اْْلِْزَبنْيِ أ

َ
ىَذا ُهَو العلُم [32]الكهف:  ﴾12 نِلَْعلََم أ ، ون ُو َذلَِ ؛ َفه

ُب  ِذي يرتتُب عليِه املدُح والذمال ِذي يتعلُق باملعلوِم بعَد وجوده، َوُهَو العلُم ال   والثوا

 اب. والعق

واألوُل ُهَو العلُم بأنُه سيكون، وُرُد َذلَِ  العلم ًل يرتتُب َعَلي ِه مدٌح وًل ذم، وًل 

ىَذا إِن اَم يكوُن  عن اب ن َعب اس أنُه َقاَل  بعد وجوِد األفعال، َوَقد  ُرويثواب وًل ِعقاب، َفِ ن  ه

ىَذا:  : "لنرى"ف ه  ."د أن ُكنا نعلُم أنُه سيكونلنعلمُه موجوَد بع"، وكذل  املفرسوَن قالوا

  َُصن ُف ا ُخِلَق له": َقاَل امل   ."وُكلٌّ ُمسيٌر لمَّ

ىَذا منتزٌع من قول الن بِي   َقاَل: ُكنا مع الن بِي   فعن عيل  ؛َوه

  َقدِ ف َغر  ُه ِمَن َما ِمنُْكْم ِمْن َأَحٍد إاِلَّ َقْد ُكتَِب َمْقَعُد »، ف جنازٍة، َفَقاَل: َبِقيِع ال 

، َأَفاَل َنت ِكُل؟ َقاَل:  «الَجنَِّة، َوَمْقَعُدُه ِمَن النَّارِ 
ِ
اَل اْعَمُلوا َفُكلٌّ »َقاَل: ُقل نَا: َيا َرُسوَل اَّلل 

رٌ  ْعَطي﴿، ُثم  َقَرأَ: «ُمَيسَّ
َ
ا َمْن أ مَّ

َ
َق بِاْْلُْسَّن  5 فَأ ى 6 َواتَََّق َوَصدَّ هُ لِلُْيْْسَ ُ  ﴾7 فََسُنيَِْسِ

ى﴿قولِه:  إَِلى   .[31 - 6]الليل:  ﴾10 لِلُعْْسَ
  َُصن ُف  ."َواألَْعَماُل بِالَخَواتِيمِ ": َقاَل امل 

ٍد: أ رَج الب اريُّ  ِل ب ِن َسع  لِِمنَي،  أنَعن  َسه  ِمنَي َغنَاًء َعِن املُس 
لِ َظِم املُس  َرُجاًل ِمن  َأع 

َها َمَع الن بِي  َصل  اهللُ  َوٍة َغَزا َمْن »َفَقاَل:  ، َفنََظَر الن بِيُّ  ِف َغز 

ُجِل ِمْن َأْهِل النَّاِر َفْلَينُْظْر إَِلى َهَذا ِم، َوُهَو َعَل  «َأَحبَّ َأْن َينُْظَر إَِلى الرَّ َبَعُه َرُجٌل ِمَن الَقو  َفات 

َتع   نَي، َحت   ُجِرَح، َفاس 
كِ ِ َت، َفَجَعَل ُذَباَبَة َسي ِفِه تِل َ  احلَاِل ِمن  َأَشد  الن اِس َعَل املرُش  َجَل امَلو 

ُجُل إَِل الن بِي  َصل  اهلُل  َبَل الر   َكتَِفي ِه، َفَأق 
ِ
َيي ِه َحت   َ َرَج ِمن  َبني  َ َثد  ًعا،  َبني  ِ ُمرس 
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َهُد  ، َفَقاَل: أنَفَقاَل: َأش 
ِ
َأَحبَّ َأْن َينُْظَر إِلَى  َمنْ »َقاَل: ُقل َ  لُِفاَلٍن:  «َوَما َذاكَ »َ  َرُسوُل اَّلل 

لِِمنَي، َفَعَرف ُ   «َرُجٍل ِمْن َأْهِل النَّاِر َفْلَينُْظْر إَِلْيهِ  َظِمنَا َغنَاًء َعِن املُس  ُه ًلَ َيُموُت أنَوَكاَن ِمن  َأع 

َسُه، َفَقاَل الن بِيُّ  َت َفَقَتَل َنف  َجَل امَلو  َتع  إِنَّ »َد َذلَِ : ِعن   َعَل َذلَِ ، َفَلام  ُجِرَح اس 

ُه مِ  ُه ِمْن َأْهِل الَجنَِّة، َوَيْعَمُل َعَمَل َأْهِل الَجنَِّة، َوإِنَّ ْن َأْهِل الَعْبَد َلَيْعَمُل َعَمَل َأْهِل النَّاِر، َوإِنَّ

َما األَْعَماُل بِالَخَواتِيمِ   .«النَّاِر، َوإِنَّ

َما األَْعَماُل بِالَخَواتِيمِ » اَم يكوُن بام ُ تِ  اعتبارُه، :أي «َوإِنَّ ن َسانإِن  ِ وإذا ، َم َعَلي ِه عمُل اإل 

يرزقنا أْجعنَي  أنفاهلَل أسأل -يسأَل اهلَل ُحسَن اخلامتة  أنفَعَلى العبِد  ؛كان األمُر َكَذلَِ  

تِي مداُرها َعَلى فعِل الطاعاِت وترِك  أنوَ ، -ُحسَن اخلامتة
يسع  ف أسباِب الثباِت ال 

 املُ رمات. 

َ أهُل العلموَ    :َقد  َبني 

 : أن من أسباِب  ❃❃

  : ومن أسباِب  ✔✔

يَما َيْبُدو لِلنَّاِس »َقاَل:  َفِ ن  الن بِي  
ُجَل َلَيْعَمُل َعَمَل َأْهِل اْلَجنَِّة فِ إِنَّ الرَّ

ُه َلِمْن َأْهِل النَّاِر،  ُه َلِمْن َأْهِل اْلَجنَّةِ َوإِنَّ يَما َيْبُدو لِلنَّاِس َوإِنَّ
ُه َلَيْعَمُل َعَمَل َأْهِل النَّاِر فِ ؛ «َوإِنَّ

رِه َعَلى معصيٍة  فية، ويكوُن لرُجٍل  فيكوُن للرجل عمٌل صالٌح يظهُر للناس، مع استمرا

رِه َعَلى طاعٍة  فية، فتكوُن  امتةُ  بام كان له  ؛األوِل سيئة عمٌل سيئ ظاهٌر للناس مع استمرا

ث ايِن حسنة  بام له طاعٌة  فية. ؛من معصيٍة  فية، وتكوُن عاقبُة ال 

يَما َيْبُدو لِلنَّاسِ »وقوله: " :َقاَل اب ن رجب * 
، إشارة إَِلى أن باطن األمر «فِ

َما تكوُن بسبِب دسيسٍة باطنٍة للعبِد ال  يطلُع عليها يكوُن بخالِف َذلَِك، َوأن خاتمَة السوِء إِنَّ

ا من جهِة عمٍل سيء ونحِو َذلَِك، فتلك الخصلُة الخفيُة توجُب سوَء الخاتمة  الناس، إِمَّ

ُجل عمل أهل النَّار ويف باطنِه خصلٌة خفية من ِخصال  عند اْلَمْوت، وكذلك قد يعمل الرَّ

 انته  كالمه ."الخير، فتغلُب عليِه تِْلَك الخصلة يف آخرِ ُعِمره؛ فتوجب له حسُن الخاتمة

. 
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  َُصن ُف والسعيُد َمن سعد بقضاء اهلل، والشقي َمن شقي بقضاء ": َقاَل امل 

 ."اهلل

 َمن قىض اهلُل له بالسعادة، والشقيُّ َمن قدَر اهلُل عليِه الشقاء.  أن السعيَد ب ق:ُيريُد 

   َُصن ُف ُثم  َتَعاَلى يف خلق": َقاَل امل 
ِ
ه، لم َيطَِّلع َعَلى وأصُل القدِر سُر اهلل

ق والنظُر يف َذلَِك ذريعة الخذالن، وُسلم  َذلَِك ملٌك ُمقرب وال نبيٌّ ُمرسل، َوالتََّعمُّ

الحرمان، ودرجة الطغيان، فالحذر ُكل الحذر من ذلَك نظًرا وفكًرا ووسوسة؛ َفإِنَّ اهلل 

ُل ﴿اَلى يف كتابه: َتَعاَلى طوى علم القدر عن أنامه، ونهاهم عن مرامه، كما َقاَل َتعَ 
َ
ََل يُْسأ

لُوَن 
َ
ا َيْفَعُل وَُهْم يُْسأ ، فمن سأَل لما فعل؛ فقد رد حكم اْلكَِتاب، ومن [23]األنبياء:  ﴾23َعمَّ

 ."رَد حكم اْلكَِتاب؛ كان من اْلَكافِرِين

َ الط اوي ف هىَذا القدِر من كالمِه أموًرا:  بني 

  حجبُه عن اخللق، فال ُيعلم إًِل  بعد  َتَعاَلى بكون اهلل : أن القدَر رُس اهلل، َوَذلَِ  أولها

 كشفِه، َوَقد  سبق تقريُر َذلَِ .

  وسيلة :أي-: أن التعمَق ف القدر؛ َوُهَو املُبالغُة ف النظِر فيه ذريعة ثانيها- 

 لل ذًلن، فَعَلى املسلِم أن حيذَر التعمَق ف القدر.

قالت  عن  َوَقد     الن بِيُّ  ❁❁ أن النهيَّ يف ": فيِه،  َعمُّ

، فعن عمرو بن ُشعيٍب عن أبيِه عن "النصوص ال يكوُن إاِلَّ لمصلحٍة خالصٍة أو راجحة

 
ِ
ذاَت يوٍم والناس يتكلموَن ف القدِر، َقاَل:  جدِه، َقاَل:  رَج َرُسوُل اهلل

 »هلم:  الرمان من الغضب، َقاَل: َفَقاَل  بُّ وكأنام تفقَأ ف وجهِه َح 
ِ
مالكم تضربوَن كتاَب اهلل

فما غبطتُّ نفسي بمجلٍس فيِه رسوُل "، َقاَل: «بعضُه ببعض؟! بهَذا هلَك َمن كان قبلكم

 
ِ
 ."لم أشهدُه، بما غبطُت نفسي بذلَك المجلس أين لم أشهدهُ  اهلل

ىَذا احلديُث ُيفيُد  ي  الن بِي   ق َفه من رضِب  َذلَِ   أنف القدر، وَ  عن الت َعمُّ

 بعضِه ببعض، وبذل  هلك  اأُلمم السابقة.
ِ
 كَِتاب اهلل



 

   229 
 

 شرح العقيدة الطحاوية 

ة املتنطعوَن املتعمقون ف عهِد أوا ر  ومل يمضِ  ى وجد ف األُم 
وقٌ  طويل َحت  

 
ِ
  َتَعاَلى الص ابة، وهم القدريُة األوائل، فرضبوا كتاَب اهلل

ِ
بعضُه بعض، ونفوا علَم اهلل

ةفكان ف هىِذه وكتابتُه ومشيئته،  َتَعاَلى   َما كان ف األُمِم السابقة من الزيِغ ف القدر. اأُلم 

َ الن بِيُّ  ❁❁ َ  أن َوَقد  َبني  أمته ستتبُع َما عليِه َمن قبلها من األُمم، وَبني 

ال تقوُم الساعُة َحتَّى تأخَذ ُأمتي أخَذ األُمم »: سبيَل النجاة من َذلَِ  َفَقاَل 

، َفَقاَل رجٌل: يا َرُسول اهلل كام فعل  فارس والروم؟ َقاَل: «وذراًعا بذراعقبلها شبًرا بشبر، 

 .«وما الناُس إاِلَّ ُأوَلئَِك »

ليأتيَن َعَلى ُأمتي َما أتى َعَلى بني إسرائيَل حذو النعِل »: وقال  ❁❁

، وإِنَّ بني بالنعل، َحتَّى إِنَّ كان منهم َمن أتى ُأمُه عالنية، لكان يف ُأمتي َمن يصنُع َذلَِك 

إسرائيل تفرقت َعَلى ثنتيِن وسبعيَن ِملة، وتفترُق ُأمتي َعَلى ثالٍث وسبعيَن ِملة، كلهم يف 

: وَمن ِهَي يا َرُسوَل اهلل؟ َقاَل: «الناِر إاِلَّ ملًة واحدة  .«َما أنا عليِه وأصحابي»، قالوا

 والقدِر وف غريِه من األبواب:  ✔✔
ِ
بام كاَن َعَلي ِه الن بِيُّ  َمسُّ الت  فالنجاُة ف باِب القضاء

  والص ابُةىَذا ا ُم َما جاء عنهم ف ه
لِ ُس  لباب، وُيمسُ  عام ، فيتبُع امل 

ن ة مطلوٌب مرشوع،  مل خيوضوا فيه، ِكَتاب َوالسُّ فب ُث َمَساِئل القدر املنصوص عليها ف ال 

وساوس النفِس والشيطان ُهَو  فالقدُر ركٌن من أركاِن اإليامن، ولكن اخلوَض فيِه واتباعَ 

 املنهيُّ عنُه.

:  إَِلى الن بِي   َوَقد  جاء ُأناٌس من أص اب َرُسول اهلل  فقالوا

َوَقْد »نتكلَم بِه، َقاَل:  أنيا َرُسول اهلل، إنا نجُد اليشَء ف أنفسنا ليتعاظُم عند أحدنا 

: نعم. َقاَل: «وجدتموه؟  .«نَذلَِك صريُح اإليما»، َقاَلوا

َ الن بِيُّ  ىَذا َما َعَلى  أن فَبني  ُمدافعَة وساوس النفِس من رصيِح اإليامن، َوه

َقة بالقدِر وغريِه. أناملُسلِم   يلتزمه، فيدفع وساوَس النفس املَُتَعل 

  ثالثها َ ُل ﴿: َتَعاَلى واستدَل بقولِه  ُيسأُل عام يفعل، َتَعاَلى أن اهلَل  : َبني 
َ
ََل يُْسأ

لُونَ عَ 
َ
ا َيْفَعُل وَُهْم يُْسأ  .[28]األنبياء:  ﴾23 مَّ
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لُه متاُم احلكمِة والعدل ف تقديره وترشيعه، فأقدارُه  َتَعاَلى اهلَل  أنفاملؤمُن املوفُق يعلُم 

   ٌَِء َظهَر للعب ،ُُمكمٌة عادلة، وترشيعاتُه َكَذل ِد عدُل اهلل فيها وحكمتُه أم سوا

  ًل.

ىَذا َما كان َعلَ   أن، فأ رَج مالٌ  عن هشام اب ن عروَة عن أبيه، ي ِه الص ابُة َوه

َط اِب َقاَل َوُهَو يطوُف بالبي  للركن األسود:  َما أنَت حجر، ولوال أين رأيُت "ُعمَر بن اخل  إِنَّ

 
ِ
 ، ُثم  قبله."َقبَلَك َما قبلُتَك  رسوَل اهلل

إًِل  حلكمٍة كاملة، َما يرشُع شيًئا  اهلَل  أنيعلُم  فعمُر الفاروُق 

 منقاًدا ألحكاِم الرشع، مؤمنًا بام فيها من حكمٍة تامة.  فكان 

: سألُ  عائشَة وهكذا غريُه من الص ابِة *  ، ، فعن ُمعاذَة َقاَل  

اَلة، فقال :  فقلُ :  "أحروريٌة أنِت؟"فقلُ : َما باُل احلائِض تقيض الصوَم وًل تقيض الص 

كان ُيصيبنا َذلَِك؛ فنؤمُر بقضاء الصوِم، وال نؤمُر "أسأل، فقال : لسُ  ب رورية، ولكني 

اَلة علل  احلُكم باألمر، هنا تسأُلها: ملاذا تقيض احلائض  فعائشُة ، "بقضاِء الصَّ

اَلة؟ فعلل  َعاِئَشُة  ىَذا احلكم بأن الن بِي   الصوم وًل الصوم وًل تقيض الص  ه

  . كان يأمرنا بذل 

  ىَذا  َفه
ِ
  ،ُيفيُد تسليمهم لرشِع اهلل

ِ
صادٌر  وإيام م بأن  رشَع اهلل

 والعدل الكامل. ،َوُهَو املوصوف باحلكمِة الكاملةِ  ،عنُه 

  يؤمنَ  أنيكون،  أنوهكذا ينبغي َعَلى املؤمِن:  
ِ
بأن  ُكل  َما صدَر عن اهلل

 ف نُه صادٌر عن احلكيم  ؛من ُحكم ىَذا َما  املوصوف باحلكمة، ه

َ اَبةحيمَل نفسُه َعَلي ِه دائاًم  أنَعَلى املؤمن   . ، َوهىَذا َما كان عليِه الص 

  نِي فاملؤمن يرىض بقضاء اهلل، وُيسلُم لرشعه، َعلَِم احلكم أو جهلها، َوهىَذا ًل َيع 

لون يب ثوَن عنها لب ث عن حكم الترشيعات واملقدرات؛عدم ا  ،َفِ ن  أهَل العلم ًل يزا

يِغ والِعصيان القادحني ف عدالة الترشيع، ا مِم ا يزيُد ف اإليامن، ويكرُس ُشبَه أهِل الز  ف  

نِي وحكمتِه، فأهُل العلِم يب ثون ف ِحكَ  ىَذا ًل َيع  أن ِم الترشيع، مل ا ذكرُت ولغريِه، ولكن ه
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ِعي ة، َعلَِم حكمتها أم مل عرَف احلكمة، فاملؤمُن يعمُل باألحكام الرش    املؤمَن ًل يعمُل إًِل  إِن  

 الرشَع صادٌر عن حكيم. أنيعلمها؛ ألنُه يعلُم 

ىَذا ًل ُيناف فاًلستسالُم واًلنقياُد ألحكاِم الرش  *  ِع ُكل ها، علمنا احلكم أم مل نعلمها، َوه

 الب َث عنها، فالب ُث عنها نافع مل ا ذكرُت، ولغريِه.

  َُصن ُف ٌر َقْلُبُه ِمْن َأْولَِياِء ": َتَعاَلى     َقاَل امل  َفَهَذا ُجْمَلُة َما َيْحَتاُج إَِلْيِه َمْن ُهَو ُمنَوَّ

ي اْلِعْلِم؛ أِلَنَّ اْلِعْلَم ِعْلَماِن: ِعْلٌم فِي اْلَخْلِق َمْوُجوٌد، 
اِسِخيَن فِ  َتَعاَلى، َوِهَي َدَرَجُة الرَّ

ِ
اهلل

َعاُء اْلِعْلِم اْلَمْفُقوِد ُكْفٌر، َواَل َيْثبُُت َوِعْلٌم فِي اْلَخْلِق َمْفُقوٌد، َفإِْنَكا ُر اْلِعْلِم اْلَمْوُجوِد ُكْفٌر، َوادِّ

يَماُن إاِلَّ بَِقُبوِل اْلِعْلِم اْلَمْوُجوِد، َوَتْرِك َطَلِب اْلِعْلِم اْلَمْفُقودِ   . "اإْلِ

  :ٌر "قوله  َتَعاَلىَفَهَذا ُجْمَلُة َما َيْحَتاُج إَِلْيِه َمْن ُهَو ُمنَوَّ
ِ
  ."َقْلُبُه ِمْن َأْولَِياِء اهلل

عتقد، ف نه من ملا سبق تقريره وبيانه من أصوٍل ومسائل املُ  "َفهَذا"اإلشارة ف قوله: 

 وهم املؤمنون األتقياء، وسيأيت  ،ْجلة ما حيتاج إليه أولياء اهلل
ِ
ِن اهلل عل بعض  التنبيهُ بِِ ذ 

 سب ف التعليق عل هذه العقيدة. املهامت ف الوًلية ف املوضع املنا

  :اِسِخيَن فِي اْلِعْلمِ "قوله   ."َوِهَي َدَرَجُة الرَّ

قعدم  :اإليامن بام سبق تقريره ْجلًة وتفصياًل، ومن ذل  :أي ف القدر ُيعد من  الت َعمُّ

 أوصاف الراس ني ف العلم. 

  :َمْوُجوٌد، َوِعْلٌم فِي اْلَخْلِق َمْفُقوٌد، َفإِْنَكاُر  أِلَنَّ اْلِعْلَم ِعْلَماِن: ِعْلٌم فِي اْلَخْلِق "قوله

يَماُن إاِلَّ بَِقُبوِل اْلِعلْ  َعاُء اْلِعْلِم اْلَمْفُقوِد ُكْفٌر، َواَل َيْثُبُت اإْلِ ِم اْلِعْلِم اْلَمْوُجوِد ُكْفٌر، َوادِّ

 . "اْلَمْوُجوِد، َوَتْرِك َطَلِب اْلِعْلِم اْلَمْفُقودِ 

وحيجمون عن نوٍع آ ر، فيطلبون العلم  ،لعلم يطلبون نوًعا من العلمالراس ون ف ا

ويعملون به  ،أصوله وفروعه، فيطلبونه ويعتقدونه بالرشعِ  وهو العلمُ  ،املوجود ف اخللق

بالغيب،  وهو العلمُ  ،وًل يردونه؛ فرده كفٌر و ذًلن، ويكفون عن طلب العلم املفقود

كام أن ج ود العلم املوجود  ،ادعاء هذا من الكفرف العلم باملقدر قبل وقوعه، :ومن ذل 

 من الكفر. 
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  َُصن ُف ْوِح َواْلَقَلِم، َوِبَجِميِع َما فِيِه َقْد ُرِقمَ ":    ُثم  َقاَل امل   ."َوُنْؤِمُن بِاللَّ

قدرات، والقلم هو ما ُكتب  به م الكتاب التي ُكتب  فيه املُ اللوح امل فوظ هو أُ 

 امل فوظ، وفيهام مسائل: املقدرات ف اللوح 

ف بعض أسامء اللوح امل فوظ، تسمية الكتاب الذي كتب   ☚☚

ِيد ﴿: َتَعاَلى اهلل فيه القدر باللوح امل فوظ تسميٌة مستفادٌة من قوله  ِِف  21بَْل ُهَو قُْرآٌن َمَّ
ُْفوظ  والنقصان. لزيادةِ ، وهو ُمفوٌظ من الشياطني ومن ا[22-23]الربوج: ﴾22 لَْوٍح َمَّ

ي بأسامء غريِ  ي بأُ  قد ُسم  َيْمُحو اَّللُّ َما يََشاء ﴿: َتَعاَلى الكتاب قال  م  هذا اًلسم، فُسم 
مُّ الِْكَتابِ 

ُ
مُّ الِْكَتاب﴿ :، قال البغوي[85]الرعد: ﴾39 َوُيثْبُِت وَِعنَدُه أ

ُ
 :أي ﴾39 وَِعنَدهُ أ

  بدل وًل ُيغري.وهو اللوح امل فوظ، الذي ًل يُ  ،الكتاب أصُل 

ي أيًضا بالكتاِب  رِْض إَِلَّ ﴿: بني، قال اهلل املُ  وُسم 
َ
َماء َواْل َوَما ِمْن ََغئَِبٍة ِِف السَّ

بنِي  .[14]النمل: ﴾75 ِِف كَِتاٍب مُّ

ي أيًضا بالكتاب املكنون كام ف قوله ِِف كَِتاٍب  77إِنَُّه لَُقْرآٌن َكرِيم ﴿:  وُسم 
ْكُنون  ُرونَلَّ َيمَ  78مَّ ُه إَِلَّ الُْمَطهَّ  .[15-11]الواقعة: ﴾79 سُّ

ي أيًضا بالذكر كام ف قوله  نَّ ﴿: َتَعاَلى وُسم 
َ
ُبورِ ِمن َبْعِد اَِّلِْكرِ أ َقْد َكَتبَْنا ِِف الزَّ

َولَ
اِْلُون رَْض يَرُِثَها ِعَبادَِي الصَّ

َ
قال سعيد بن ُجبير "قال البغوي:  ،[314]األنبياء: ﴾105 اْل

الزبور، جميع الكتب المنزلة، والذكر أم الكتاب الذي عنده، والمعنى من بعد ومجاهد: 

  .   انته  كالمه ."ما كتب ذكره يف اللوح المحفوظ

أن تعدد أسامء اليشء الواحد دليل عيل  :والقاعدة ،فتعددت أسامء اللوح امل فوظ

 .وكثرت أوصافه ،تعددت أسامؤه ؛عظم شأن؛ فاليشء الواحد كلام َعُظمَ 

كان  الكتابة قبل  لق الساموات  ،ف وق  الكتابة  ☚☚

كتب اهلل مقادير الخالئق قبل أن يخلق » :واألرض ب مسني ألف سنة. ففي احلديث

 :وهو-وهذا احلديث  ،«السماوات واألرض بخمسين ألف سنة، وكان عرشه على الماء

واألرض بخمسين ألف سنة، وكان  كتب اهلل مقادير الخالئق قبل أن يخلق السماوات»
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فأصل التقدير أزيل  ،ًل ف أصل التقدير ،ف وق  الكتابة -هذا احلديث ،«عرشه على الماء

  ًل أول له.

 أن ابتداء التقدير  ،أن بعضهم قد يفهم أن من هذا احلديث :وهو ،وهذا تنبيه مهم

وهذا ليس  ،سنةقبل  لق الساموات واألرض ب مسني ألف  :كان ف هذا الزمن، أي

وإنام الذي وقع قبل  لق الساموات  ،أزًًل  َتَعاَلى إذ هذه املقادير معلومُة هلل  ؛ص يً ا

ق  ،فهذا أمٌر ًلبد أن ُيفهم وأن ُيضبط ،الكتابةُ  :واألرض ب مسني ألف سنة ف نه مهم فُيفر 

  ،بني كتابة التقدير ،املسلم
ِ
درات أزيل، وأما اهلل باملق باملقدرات، فعلمُ   وبني علم اهلل

 كتابة التقدير فكان قبل  لق الساموات واألرض ب مسني ألف سنة.

 .أهل العلم ف العرش والقلم، وأهيام ُ لَِق قبل ف ا تالِف   ☚☚

 قولني: العلم ف هذه املسألة عل ا تلف أهُل 

 :أن القلم ُ لق قبل. األول 

 :أن العرش ُ لق قبل. والثاين 

ر اهلل مقادير »ُ لق قبل القلم؛ لل ديث الذي فيه  الثاين وأن العرَش  : يحوالص قد 

، «الخالئق قبل أن يخلق السماوات واألرض بخمسين ألف سنة، وكان عرشه على الماء

 ُملوٌق قبل ذل  موجوٌد عل والعرُش  ، لق اخللق والقلم وقدر املقادير ▐فاهلل 

 املاء.

  إن أول ما خلق اهلل القلم قال له: اكتب، قال: » :حلديثفامذا تقول ف ا ِقيَل:ف ن

ربي ماذا أكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن، فجري يف تلك الساعة بما هو كائٌن إَِلى يوِم 

  ؟«القيامة

ذكور ف قول النبي القلم امل، أهل العلم وجهني القلم ذكر ف ضبطهِ  :فيقال ✍✍

ذكر أهل العلم ف ضبطه  هذا اللفظُ  ،هذا القلم «إن أول ما خلق اهلل القلم»: ♀

 وجهني:
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 وإذا كان «إن أول ما خلق اهللُ القلَم، قال له: أكتب»النصب، فُيلفظ هكذا  :األول ،

إن أول ما خلق »أن اهلل أمر القلم أن يكتب عند أول  لقه له؛  :فيكون املعني ،هبذا الضبط

اكتب، هذا إذا ضبطناه  :▐فبمجرد أن  لق القلم قال له  «القلَم، قال له: اكتب

 بنصب امليم.

 إن أول ما خلق اهلل القلُم، قال له: »الرفع، فيكون اللفظ هكذا  :الضبط الثاين

وأنه  ،رفع امليم؛ القلُم، حينها يكون إ باًرا عن اليشء الذي ُ لق أوًًل  ، وحينئٍذ عل«اكتب

 القلم.

فال إشكال؛ ألنه ًل ُيفيد كون  ،إًذا إذا ُضبط احلديث بالنصب إذا ُضبط القلم بالنصب

إًذا عل  ؛اكتب :بمجرد أن  لق القلم قال له  القلِم أول ُملوق، وإنام ُيفيد أن اهلل

ًل إشكال؛ وإنام اإلشكال يرد عند ضبط القلم بالرفع؛ ألنه  -نصب القلم-ضبط النصب 

 وأنه القلم. ،يكون ُمرًبا عن أول ُملوٍق  -احلديث :أي-حينئٍذ 

   عل  ق أهل العلم بني هذا احلديث عند ضبطه بالرفع وبني احلديث الدالوقد وف

ف   إن األولية هنا باعتبار العامل الذي  لقه اهلل :أن العرش ُملوٌق قبل القلم، فقالوا 

 س  أيام، ًل أويل باعتبار امل لوقات كلها.

أذكر كالم شيخ  ممن قال هبذا شيخ اإلسالم ابن تيمية وابن القيم قالوا هبذا التوفيق،

 اإلسالم ألمهيته وكالم ابن القيم أيًضا.

، وأنه أمره أن «أول ما خلق اهلل القلم»وأما الحديث الذي فيه "قال ابن تيمية: * 

يكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة؛ فذلك بياٌن لخلق العالم الَِّذي خلقه يف ستة أيام، وأن 

ول ما ُخِلق من أسباب هذا العالم: القلم؛ ألن تقدير تقدير هَذا العالم كان قبل خلِقه، وأنه أ

 ."المخلوق سابق لخلق المخلوق

أول ُملوق من أسباب هذا العامل الذي  لقه  -القلم :أي-إًذا شيخ اإلسالم ُيبني أنه 

ف ستة أيام، وحينئٍذ ًل ُيعارض هذا كون العرش قد تقدم  لقه عل  لق   اهلل

 القلم.
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ُل َما َخَلَق اهللُ اْلَقَلمُ »َواَل ُينَاِقُض َهَذا الَحِديَث " :   يقول ابن القيم*   «َأوَّ

 لَِوْجَهْيِن:

لِيََّة َراِجَعٌة إَِلى كَِتاَبتِِه اَل إَِلى َخْلِقِه، َفإِنَّ اْلَحِديَث  ُل َما َخَلَق اهللُ »َأَحُدُهَما: َأنَّ اأْلَوَّ َأوَّ

هذا الوجه  .«"ا َأْكُتُب؟ َقاَل: اْكُتْب َما ُهَو َكائٌِن إَِلى َيْوِم اْلِقَياَمةِ اْلَقَلم، َقاَل َلُه: اْكُتْب. َقاَل: مَ 

قد ذكرته قبل، وأننا إن نصبنا القلم زال اإلشكال، لكن اإلشكال يبق  عل ضبط القلم 

 بالرفع.

ُل َما َخَلَقُه اهللُ ِمْن هَ " :يقول ابن القيم*  َذا اْلَعاَلِم َبْعَد َخْلِق َوالثَّانِي: َأنَّ اْلُمَراَد: َأوَّ

َلِف َحَكاُهَما اْلَحاِفُ  َعْبُد اْلَقاِدِر  ي َأَصحِّ َقْوَلِي السَّ
اْلَعْرِش، َفإِنَّ اْلَعْرَش َمْخُلوٌق َقْبَلُه فِ

، َوَيُدلُّ َعَلى َسْبِق َخْلِق اْلَعْرِش َقْوُلُه فِي اْلَحِديِث الثَّابِِت:  َهاِويُّ َر اهللُ »الرُّ َمَقاِديَر اْلَخاَلئِِق  َقدَّ

َماَواِت َواأْلَْرَض بَِخْمِسيَن َأْلَف َسنٍَة َوَكاَن َعْرُشُه َعَلى اْلَماءِ   .«َقْبَل َأْن َيْخُلَق السَّ

ْفِ  اْْلَخرِ،  َر بِِه اْلَمَقاِديَر َكَما فِي اللَّ ُه ِحيَن َخْلَق اْلَقَلَم َقدَّ َقاَل: اْكُتْب. »َوَقْد َأْخَبَر َأنَّ

ُت َقْبَل َخْلِق اْلَعاَلِم ِبَخْمِسيَن «َل: َما َأْكُتُب؟ َقاَل: اْكُتِب اْلَقَدرَ َقا ، َفَهَذا ُهَو التَّْقِديُر اْلُمَؤقَّ

َماَواِت   َأْلَف َسنٍَة، َفَثَبَت َأنَّ اْلَعْرَش َسابٌِق َعَلى اْلَقَلِم، َواْلَعْرُش َكاَن َعَلى اْلَماِء َقْبَل َخْلِق السَّ

 ."ضِ َواأْلَرْ 

 : "النونية"يقول ابن القيم ف 

 أن العـــــــــــــرش قبـــــــــــــل ألنـــــــــــــه واحلـــــــــــــقُّ 

 

 قبـــــــــــــــل الكتابـــــــــــــــة كـــــــــــــــان ذا أركـــــــــــــــان 

 رشيف تعقبـــــــــ ـوكتابـــــــــة القلـــــــــم الـــــــــ 

 

 إجيـــــــــــاده مـــــــــــن غـــــــــــري فصـــــــــــل زمـــــــــــان 

د بالقلم هناإَِلى ذهب الفالسفة   ☚☚  وهو أول  ،العقل :أن املرا

ف مواضع، واستدلوا ب ديٍث     َتي ِمي ةعليه ابن رد  ،امل لوقات، وذكروا كالًما باطاًل 

، وسأنقل شيًئا من نقاش ابن «أول ما خلق اهلل العقل، قال: أقبل. فأقبل» :موضوع، وهو

 تيمية إياهم قريًبا 
ِ
ِن اهلل  .▐بِِ ذ 

املكتوب ف اللوح امل فوظ هو املقدرات إل يوم القيامة،   ☚☚

ح «اكتب ما هو كائن إَِلى يوم القيامة»غري مكتوب، لل ديث ف ؛وأما ما بعد ذل  ، وقد رص 
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من  ، وُيستفاد هذا أيًضا(القو  امل يد)ُممد بن صالح العثيمني ف كتابه النافع  /هبذا الشيخ

ومن "للفالسفة ف تقريرهم أن العقل هو القلم، حيث قال:  َتَعاَلى     َتي ِمي ةمناقشة ابن 

قلًما؛ ألنه ينقش العلوم يف لوح النفس، وسمى النفس لوًحا، فأول ما  زعم أن العقل يسمى

يف هَذا: أن هَذا ُيعلم باالضطرار أنه ليس من لغة العرب، وال قاله أحد من مفسري القرآن 

والحديث، ثم يقال: قد أخبر أنه كتب ما يكون إلى يوم القيامة فقط، وعندهم هو المبدع 

ر ذلك وكتبه قبل أن للعالم كله، وهو رب كل شيء ب ل، وأيًضا فإنه أخبر أنه قد  عد َاأْلَوَّ

موات واألرض بخمسين ألف سنة، وأنه بعد أن كتب يف الذكر كل شيء خلق  يخلق السَّ

موات  موات واألرض، وعندهم أنه ومفعوله قديمان أزليان، وأنه لم تزل معه السَّ السَّ

 ."لحظة فضال عن خمسين ألف سنةواألرض، وأنها متولدة عنه معلولة، لم تتأخر عنه 

 انته  كالمه.

فقول شيخ اإلسالم أ رب أنه كتب ما يكون إل يوم القيامة فقط ُيفيد انتهاء املكتوب * 

وأن املقادير  ،أنه يذهب إل ظاهر احلديث :إًذا ظاهر كالم شيخ اإلسالم هنا ؛إل هذا احلد

ح به الشيخ ُممد بن ُكتب  إل يوم القيامة، وما بعد ذل  ف نه ليس بمكت وب، وهذا قد رص 

، وف كالمه هذا رٌد عل الفالسفة الذين (القو  امل يد) ف َتَعاَلى     صالح العثيمني

 يقولون بأن القلم هو العقل.

ِإَونَُّه ﴿: -َتَعاَل -القرآن مكتوٌب ف اللوح امل فوظ، قال   ☚☚
ْيَنا لَعَ  ِمِ الِْكَتاِب ََلَ

ُ
ُقْرآٌن َكرِيم ﴿: َتَعاَلى ، وقال [1]الز رف:﴾4 َِّلٌّ َحِكيمِِف أ

ِِف  77إِنَُّه لَ
ْكُنون ، فدل  اآليات عل أن القرآن مكتوٌب ف اللوح [13-11]الواقعة:﴾78 كَِتاٍب مَّ

امل فوظ، وكونه مكتوًبا فيه ًل ُيناف تكلم اهلل به، وًل ُيناف نزول جربيل به؛ ف ن اهلل علم ما 

 ،يقول ذل  ف وقته املقدر ُسب َ اَنهُ  إنهُثم   بل قوله؛ فكتب ذل  قبل أن يقوله،سيقول ق

 .♀الن بِي  وينزل به عل  ،فيسمعه منه جربيل

نَْزَل إََلُْكُم الِْكَتاَب ﴿اْلَمْقُصوُد ُهنَا َأنَّ َقْوَلُه: "قال شيخ اإلسالم: * 
َ
ِي أ َوُهَو اَّلَّ

ًَل  يِّ َعَلى ُكلِّ َقْوٍل، َوَقْد َأْخَبَر: َيَتنَاَوُل ُنُزوَل  ﴾ُمَفصَّ
ِيَن آتَيَْناُهُم الِْكَتاَب ﴿اْلُقْرآِن اْلَعَربِ َواَّلَّ
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ٌل ِمْن َرِبَِك بِاْْلَقِِ  نَُّه ُمََنَّ
َ
ُهْم  ﴾َيْعلَُموَن أ ٍب َلُهْم. َوَقاَل: إنَّ إْخَبار ُمْسَتْشِهٍد بِِهْم اَل ُمَكذِّ

ا ُمَطابًِقا لِْلَمْعُلوِم، َيْعَلُموَن َذلَِك، َوَلْم َيُقْل إ ُهْم َيُظنُّوَنُه َأْو َيُقوُلوَنُه َواْلِعْلُم اَل َيُكوُن إالَّ َحقًّ نَّ

ٌل ِمنْ  يَّ ُمنَزَّ
 اَل  بِِخاَلِف اْلَقْوِل َوالظَّنِّ الَِّذي َينَْقِسُم إَلى َحق  َوَباطٍِل؛ َفُعِلَم َأنَّ اْلُقْرآَن اْلَعَربِ

ِ
اهلل

ٍد، َواَل َغْيرِِهَما، ِمْن اْلَهَواِء  ْوِح، َواَل ِمْن ِجْسٍم آَخَر، َواَل ِمْن ِجْبرِيَل، َواَل ِمْن ُمَحمَّ َواَل ِمْن اللَّ

ِة؛ َكاَن َأْهُل اْلكِتَ  اِب َوإَِذا َكاَن َأْهُل اْلكَِتاِب َيْعَلُموَن َذلَِك، َفَمْن َلْم ُيِقرَّ ِبَذلَِك ِمْن َهِذِه اأْلُمَّ

وَن بَِذ  ي َما َجاَء َعْن اْبِن َعبَّاٍس َوَغْيرِِه ِمْن اْلُمِقرُّ
َك َخْيًرا ِمنُْه ِمْن َهَذا اْلَوْجِه. َوَهَذا اَل ُينَافِ

لِ

َلِف فِي َتْفِسيِر َقْولِِه:  ِة الَْقْدرِ ﴿السَّ
نَْزنْلَاُه ِِف ََلْلَ

َ
َماِء  ﴾1إنَّا أ ي السَّ

ِة فِ ُه َأْنَزَلُه إَلى َبْيِت اْلِعزَّ َأنَّ

ْنيَ  ْوِح الدُّ ُه َمْكُتوٌب فِي اللَّ ًقا ِبَحَسِب اْلَحَواِدِث، َواَل ُينَافِي َأنَّ ًما ُمَفرَّ  ا، ُثمَّ َأْنَزَلُه َبْعَد َذلَِك ُمنَجَّ

، َوَقاَل ﴾22 ِِف لَْوٍح ََمُْفوٍظ  21بَْل ُهَو قُْرآٌن ََمِيٌد ﴿ :َتَعاَلى اْلَمْحُفوِظ َقْبَل ُنُزولِِه، َكَما َقاَل 

ُرونَ  78ِِف كَِتاٍب َمْكُنوٍن  77إنَُّه لَُقْرآٌن َكرِيٌم ﴿ :َتَعاَلى  ُه إَلَّ الُْمَطهَّ . َوَقاَل ﴾79 ََل َيَمسُّ

َمٍة  12َفَمْن َشاَء َذَكَرهُ  11لََكَّ إنََّها تَْذكَِرةٌ ﴿: َتَعاَلى  َرٍة  13ِِف ُصُحٍف ُمَكرَّ  14َمْرفُوَعٍة ُمَطهَّ
يِْدي َسَفَرٍة 

َ
ْيَنا لََعَِّلٌّ َحِكيمٌ ﴿: َتَعاَلى ، َوَقاَل ﴾16 َرةٍ كَِراٍم بَرَ  15بِأ ِمِ الِْكَتاِب ََلَ

ُ
 . ﴾4 ِإَونَُّه ِِف أ

َرٍة بَِأْيِدي اْلَماَلئَِكِة اَل ُينَافِي َأْن  ْوِح اْلَمْحُفوظ َوفِي ُصُحٍف ُمَطهَّ َفإِنَّ َكْوَنُه َمْكُتوًبا فِي اللَّ

 
ِ
؛ َسَواًء َكَتَبُه اهللُ َقْبَل َأْن ُيْرِسَل بِِه ِجْبرِيَل َأْو َبْعَد َذلَِك، َوإَِذا َكاَن َيُكوَن ِجْبرِيُل َنَزَل بِِه ِمْن اهلل

ُه َقْبَل أَ  ِة ُجْمَلًة َواِحَدًة فِي َلْيَلِة اْلَقْدِر َفَقْد َكَتَبُه ُكلَّ َلُه. َوَاهللُ َقْد َأْنَزَلُه َمْكُتوًبا إَلى َبْيِت اْلِعزَّ ْن ُينَزِّ

َر  اَلى َتعَ  َيْعَلُم َما َكاَن َوَما َيُكوُن َوَما اَل َيُكوُن َأْن َلْو َكاَن َكْيَف َكاَن َيُكوُن، َوُهَو ُسْبَحاَنُه َقْد َقدَّ

َمَقاِديَر اْلَخاَلئِِق َوَكَتَب َأْعَماَل اْلِعَباِد َقْبَل َأْن َيْعَمُلوَها، َكَما َثَبَت َذلَِك فِي َصرِيِح اْلكَِتاِب 

ُه َيْأُمُر اْلَماَلئَِكَة بِكَِتاَبتَِها َبْعَد َما َيْعَمُلوَنَها؛ َفُيَقابُِل بِِه الْ َوالسُّ  َلِف، ُثمَّ إنَّ كَِتابََة نَِّة َوآَثاِر السَّ

َرَة َعنُْه، َفاَل َيُكوُن َبْينَُهَما َتَفاُوٌت، َهَكَذا قَ  َمَة َعَلى اْلُوُجوِد َواْلكَِتاَبَة اْلُمَتَأخِّ اَل اْبُن اْلُمَتَقدِّ

َلِف  نًا ِمنْهُ -َوُهَو َحقٌّ -َعبَّاٍس َوَغْيُرُه ِمْن السَّ
 . إل آ ر ما قال."...، َفإَِذا َكاَن َما َيْخُلُقُه َبائِ

ئد، والذي نريده منها أن القرآن  َتَعاَلى     فشيخ اإلسالم ف كالمه هذا عدة فوا

 مكتوٌب ف اللوح امل فوظ.
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أنه قال:  ¶ بيده، فعن ابن عمر َتَعاَلى لقه اهلل القلم    ☚☚

خلق اهلل أربعة أشياء بيده: العرش، والقلم، وآدم، جنة عدن، ُثمَّ َقاَل لسائر الخلق: كن "

د إسناده، فهذا يدل عل  (العلو)ف كتابه النافع  َتَعاَلى     . أ رجه الذهبي"فكان وجو 

 ▐الئق يوم القيامة قد  لقه اهلل فيه مقادير اخل  أن القلم الذي كتب اهلل

 بيده.

 :ف بيان تعدد األقالم التي ُتكتب هبا املقادير، وأن أرشفها  ☚☚

القلم الذي ُكتب به القدر ف اللوح امل فوظ، القلم الذي ُكتب به القدر ف اللوح امل فوظ 

 :ويدل عل رشفه أيًضا قوله هو أول األقالم وأرشفها، ويدل عل رشفه أن اهلل  لقه بيده،

، ف ن ْجًعا من أهل العلم يرون أن القلم [3]القلم:﴾1 ن َوالَْقلَِم َوَما يَْسُطُرونَ ﴿: َتَعاَلى 

 ؛املذكور ف اآلية هو القلم الذي ُكتب به القدر ف اللوح امل فوظ، ف ذا كان ذل  كذل 

  . ُيقسم إًل بام هو عظيٌم عندهًل َتَعاَلى فيكون هذا دلياًل أيًضا عل فضله، ف ن اهلل 

أنه ركب  لف  ¶ وقد دل  عل تعدد األقالم ما ثب  عن عبد اهلل بن عباس

يا غالم! إين معلمك »: ♀يوًما، فقال له رسول اهلل  ♀رسول اهلل 

كلمات: احف  اهلل يحفظك، احف  اهلل تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل اهلل، وإذا استعنت 

أن األمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك؛ لم ينفعوك إال بشيٍء قد كتبه اهلل  فاستعن باهلل، وأعلم

لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك؛ لم يضروك إال بشيٍء قد كتبه اهلل عليك، ُرفعت 

الوارد ف هذا احلديث لفظ ْجٍع، وهذا يدل عل  «أقَلم»، فلفظ «األقالم وجفت الصحف

 ب به القدر ف اللوح امل فوظ.أقالًما غري القلم الذي ُكت م  أن ثَ 

َوَقْد َجاَءِت اأْلَْقاَلُم فِي َهِذِه اأْلََحاِديِث َوَغْيرَِها َمْجُموَعًة، ": (الطحاوية)قال شارح * 

ْوِح ا َم ِذْكُرُه َمَع اللَّ ِل، الَِّذي َتَقدَّ َك َعَلى َأنَّ لِْلَمَقاِديرِ َأْقاَلًما َغْيَر اْلَقَلِم اأْلَوَّ
 ."ْلَمْحُفوظِ َفَدلَّ َذلِ

نَُّة َأنَّ اأْلَْقاَلَم َأْرَبَعٌة:"* يقول:   َوالَِّذي َدلَّْت َعَلْيِه السُّ

 .َم ِذْكُرُه َمَع اللوح اِمُل لَِجِميِع اْلَمْخُلوَقاِت، َوُهَو الَِّذي َتَقدَّ ُل: اْلَعامُّ الشَّ  اْلَقَلُم اأْلَوَّ



 

   239 
 

 شرح العقيدة الطحاوية 

  ٌَعامٌّ َأْيًضا، َلكِْن لَِبنِي آَدَم، َوَرَد فِي َهَذا آَياٌت  القلم الثاين: خبر ُخِلَق آَدُم، َوُهَو َقَلم

َر َأْعَماَل َبنِي آَدَم َوَأْرَزاَقُهْم َوآَجاَلُهْم َوَسَعاَدَتُهْم، َعِقيَب َخْلِق َأبِيهِ   ْم.َتُدلُّ َعَلى َأنَّ اهللَ َقدَّ

  ِوَح، اْلَقَلُم الثَّالُِث: ِحيَن ُيْرَسُل اْلَمَلُك إَِلى اْلَجن يِه الرُّ
ِه، َفَينَْفُخ فِ ي َبْطِن ُأمِّ

يِن فِ

يٌّ َأْو َسِعيٌد »ويؤمر بأربع كلمات:  َكَما َوَرَد َذلَِك فِي  «بكتب ِرْزَقُه، َوَأَجَلُه، َوَعَمَلُه، َوِشقِّ

ِحيَحِة.  اأْلََحاِديِث الصَّ

  ِابُِع: اْلَمْوُضوُع َعَلى اْلَعْبِد ِعنَْد ُبُلوِغه ، الَِّذي بَِأْيِدي اْلكَِراِم اْلَكاتِبِيَن، الَِّذيَن اْلَقَلُم الرَّ

نَّةِ   انته  كالمه. ."َيْكُتُبوَن َما َيْفَعُلُه َبنُو آَدَم، َكَما َوَرَد َذلَِك فِي اْلكَِتاِب َوالسُّ

 َتَعاَلى     إًذا األقالم التي دل  عليها النصوص أربعة، كام بني  ابن أيب العز ،

 بيده. ▐القلم األول الذي  لقه اهلل  :وأرشف األقالم هو

منكرو الكتابة، املنكرون للعلم منكرون للكتابة؛ إذ الكتابة   ☚☚

أنكر الكتابة، وقد سبق بيان كون القدرية  ؛، فمن أنكر العلم▐تابعٌة لعلمه 

ن ف  م وُينكرون كتابته ومشيئته، وأما القدرية املتأ رو،  األوائل ُينكرون علم اهلل

 وأن العلم والكتابة حجٌة عليهم. ،ُينكرون اخللق واملشيئة وُيقرون بالعلم والكتابة

  َُصن ُف ُهْم َعَلى َشْيٍء َكَتَبُه اهللُ ": َتَعاَلى     ُثم  َقاَل امل   َتَعاَلى َفَلِو اْجَتَمَع اْلَخْلُق ُكلُّ

ُه َكائٌِن، لَِيْجَعُلوُه َغْيَر َكائِنٍ  ُهْم َعَلى َشْيٍء َلْم َيْكُتبُْه فِيِه َأنَّ ؛ َلْم َيْقِدُروا َعَلْيِه، َوَلِو اْجَتَمُعوا ُكلُّ

  ."فِيِه، لَِيْجَعُلوُه َكائِنًا َلْم َيْقِدُروا َعَلْيِه. َجفَّ اْلَقَلُم بَِما ُهَو َكائٌِن إَِلى َيْوِم اْلِقَياَمةِ  َتَعاَلى اهللُ 

َُصن فُيشري   ما دل  عليه حديث عبد اهلل بن عباس السابق، وفيه إل َتَعاَلى     امل 

واعلم أن األمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك؛ لم ينفعوك إال بشيٍء قد كتبه اهلل لك، ولو »

اجتمعوا على أن يضروك؛ لم يضروك إال بشيٍء قد كتبه اهلل عليك، ُرفعت األقالم وجفت 

ر اهلل▐ير اهلل ، فاخللق كلهم ًل يستطيعون أن يغريوا تقد«الصحف  ، فمن قد 

 ف ن اخللق لن يستطيعوا تغيري تقدير اهلل ؛له السعادة ف أمٍر ما   ولو اجتمعوا

ر اهلل ف ن اخللق لن يستطيعوا أن ُيغريوا  ؛له الشقاوة ف أمٍر ما  عل ذل ، ومن قد 

 كائن. ▐وما قدره اهلل  ▐ذل  ولو اجتمعوا عل ذل ، األمر كله هلل 
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  ََُصن ُف ُثم  ق َوَعَلى اْلَعْبِد َأْن َيْعَلَم َأنَّ اهللَ َقْد َسَبَق ِعْلُمُه فِي ُكلِّ َكائٍِن ":    اَل امل 

ٌب َواَل ُمِزيٌل َواَل ُمغَ  َر َذلَِك َتْقِديًرا ُمْحَكًما ُمْبَرًما، َلْيَس فِيِه َناِقٌض، َواَل ُمَعقِّ يٌِّر ِمْن َخْلِقِه، َفَقدَّ

 ." َزائٌِد ِمْن َخْلِقِه فِي َسَماَواتِِه وأرضهَواَل َناِقٌص َواَل 

 علاًم، وأنه  ▐سبق بيان كون اهلل 
ٍ
يعلم ما  ▐قد أحاط بكل يشء

  ▐كان وما يكون وما مل يكن لو كان كيف كان سيكون، فوسع اهلل 
ٍ
كل يشء

وهو  ، لق القلم ▐إنه ُثم  منذ األزل بام هو كائن،  ▐علاًم؛ فعلم اهلل 

 لق  ▐ه، واهلل مَ لِ عَ  ▐و كائٌن إل يوم القيامة، فاهلل أن يكتب ما ه

ره اهلل وقد   ر وفق حكمته  ،▐ر، وما قد  ف األجل  ▐ف نه سيقع كام قد 

ر اهلل أن يقع فيه ذلك  املقدور. مالذي قد 

َُصن ف فكالم  كله قد سبق بيانه ورشحه  ؛وكالمه الذي سبق التعليق عليه قريًبا ،هناامل 

 .▐يل ب مد اهلل عل وجه التفص

  َُصن ُف ْعتَِراِف ": َتَعاَلى     َقاَل امل 
ِ
يَماِن َوُأُصوِل اْلَمْعرَِفِة َواال َوَذلَِك ِمْن عْقِد اإْلِ

 
ِ
َرهُ َتْقِديًرا ﴿فِي كَِتابِِه:  َتَعاَلى َوُرُبوبِيَّتِِه، َكَما َقاَل  َتَعاَلى بَِتْوِحيِد اهلل ٍء َفَقدَّ  ﴾2وََخلََق ُُكَّ ََشْ

ِ قََدًرا َمْقُدوًرا ﴿: َتَعاَلى ، َوَقاَل [7]الفرقان:  ْمُر اَّللَّ
َ
اِب:  ﴾38َوََكَن أ   ."[15]اْْلاْحزا

  :يَمانِ "قوله كالمه السابق ف  "َوَذلَِك "، املشار إليه ف قوله: "َوَذلَِك ِمْن عْقِد اإْلِ

يامن، وف حديث جربيل أنه اإليامن بالقدر من أركان اإل القدر، فاإليامن به من اإليامن؛ إذ  

أن تؤمن »: ♀. فقال «فأخبرين عن اإليمان»فقال:  ♀سأل النبي 

  .«باهلل ومالئكته وكتبه ورسله واليوم اْلخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره

  :العلم بالقدر من أصول املعرفة باهلل ورشعه. :أي "َوُأُصوِل اْلَمْعرَِفةِ "قوله  

  :ْعتَِراِف "قوله
ِ
 َواال

ِ
، اإليامن بتوحيد اهلل وربوبيته ًل "َوُرُبوبِيَّتِهِ  َتَعاَلى بَِتْوِحيِد اهلل

العلم واخللق  :من صفات، ومن تلكم الصفات ▐يكون إًل باإليامن بام له 

مل حُيقق التوحيد واإليامن بالربوبية؛ ألن  ؛ومل يؤمن بالقدر َتَعاَلى واملشيئة، فمن آمن باهلل 

و لقه ومشيئته، وإنكاٌر لبعض هذه األوصاف، ومن  َتَعاَلى لعلم اهلل  إنكار القدر إنكارٌ 
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فقد اعرتف بربوبية اهلل  ،من صفات ▐فقد اعرتف بالقدر وبام له  ؛اعرتف بالقدر

▐.  

ب بالقدر؛ فقد "وف هذا قال ابن عباس: *  د اهلل، وكذ  القدر نظام التوحيد، فمن وح 

 بيان العالقة القوية بني القدر والتوحيد، فمن زعم . وهذا كالٌم ف"نقض تكذيُبه توحيَده

ب بالقدر؛ ف ن تكذيبه بالقدر ينقض توحيده املزعوم؛ ألن املُكذ   ،أنه موحٌد هلل  ب وكذ 

، وًل ، مكذٌب بمشيئة اهلل ▐، مكذٌب ب لق اهلل بالقدر ُمكذٌب بعلم اهلل 

  يكون توحيًدا مع إنكار هذه األوصاف.

والقدر نظام التوحيد، فمن " د اهلل بن عباس هذا القول املشهور عنه:من هنا قال عب* 

ب بالقدر؛ فقد نقض تكذيُبه توحيَده د اهلل وكذ   ."وح 

  َُصن ُف َرهُ ﴿فِي كَِتابِِه:  َتَعاَلى َكَما َقاَل ": َتَعاَلى     ُثم  َقاَل امل  ٍء َفَقدَّ وََخلََق ُُكَّ ََشْ
ِ قََدًرا َمْقُدوًرا ﴿: َلى َتَعاَوَقاَل  .﴾2َتْقِديًرا  ْمُر اَّللَّ

َ
اِب:  ﴾38َوََكَن أ   ."[15]اْْلاْحزا

، وأن اهلل ▐أن هاتني اآليتني نصتا عل قدر اهلل  َتَعاَلى     ُيبني املصنف

ر    كان بقدٍر مكتوب. ▐األقدار، وأن أمر اهلل  ▐ لق اخللق فقد 

  َُصن ُف يف الَقَدِر َخِصيًما، وأْحَضَر  َتَعاَلى َصاَر هلل  َفَوْيٌل لمنْ ": َتَعاَلى     َقاَل امل 

ا َكتِيمًا، َوعاَد بما قاَل فيِه  للنََّظرِ فيِه َقْلبًا سقيمًا، َلقد اْلَتَمَس بوْهِمِه يف َفْحِص الَغْيِب ِسرًّ

اكًا َأثِيمًا  ."َأفَّ

ر من املصنف ف بيان  طورة الغلو ف اخلوض ف مسائل  َتَعاَلى     هذا تكرا

 لقدر.ا

  َُصن ُف  ."والعرُش والكرسيُّ َحقٌّ ": َتَعاَلى     ُثم  َقاَل امل 

الرَّْْحَُن لََعَ الَْعرِْش ﴿: َتَعاَلى املذكور ف قوله  ▐يريد بالعرش عرش الرب 
يَّ ﴿، قوله: [4]طه:﴾5 اْسَتَوى

َ
رَْض ِِف ِستَّةِ أ

َ
َماَواِت َواْل ِي َخلََق السَّ اٍم إِنَّ َربَُّكُم اَّللُّ اَّلَّ

 وتتعلق بالعرش مسائل:، [41]األعراف:﴾ُثمَّ اْسَتَوى لََعَ الَْعرِْش 

   اللَُّغة.العرش ف  
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، عل السقف، وعل املل ، وغري ذل فُيطلق عل رسير املل ، و :ُيطلق عل معاين

حُيمل عل املعن  الذي تقتضيه سياقات النصوص الوارد فيها،  ▐وعرش اهلل 

 عن  املناسب له من معاين لفظ العرش هو رسير املل .وامل

د بعرش اهلل،  ،وقد وردت للعرش أوصاف من املناسب أن ُتذكر ف بيان املرا

 وسأتطرق هلا قريًبا 
ِ
ِن اهلل  .بِِ ذ 

ف ابن كثريٍ  العرش بضم تل  األوصاف ملعناه اللغوي، فقال ف  َتَعاَلى     وقد عر 

حمله المالئكة، وهو كالقبة َعَلى العالم، وهو سقف سريٌر ذو قوائم، ت"تعريفه: 

كالٌم مناسٌب لبيان معن  عرش اهلل والتعريف  َتَعاَلى     هىَذاوكالمه ، "المخلوقات

وبني األوصاف  ،به؛ جلمعه بني املعن  اللغوي املناسب للفظ العرش الوارد ف القرآن

 .الثابتة لعرش اهلل 

عل معاٍن، فليس تعدد املعاين للفظ العرش ف اللغة  فالعرش وإن كان قد ورد ف اللغة

لُعطل  الكثري من  ؛مانًعا من محله عل املعن  املناسب للفظ ف موارده، ولو كان هذا مانًعا

األلفاظ الواردة ف النصوص الرشعية، فكثرٌي منها مستعمٌل ف عدة معان ف اللغة، فاحلق 

ن له ف اللغة أكثر من معن ؛ ف نه حُيمل عل املعن  إًذا أن اللفظ الوارد ف النصوص إن كا

 املناسب له ف سياق الكالم الوارد فيه.

 إذ قالوا  ؛ومن هنا نعلم ضعف شبهة معطلة لفظ العرش عن معناه الص يح

املثب  للمعن   قاصدين بذل  تشكي  ؟فأهيا تريد ،إن له عدة معانٍ  :للمثب  للعرش

  .الص يح لعرش اهلل

إين أريد املعن  الذي  :ب عن هذا التشكي  سهٌل، وهو أن يقول القائلواجلوا  ✍✍

إن تعدد املعاين للفظ  :دل   عليه النصوص الرشعية للعرش، وهو رسير املل ، ويقول

ِظ،الواحد ًل يعني ترك اللفظ مهماًل بال معن ، بل إن تعددت املعاين  ف ننا ننظر ف  لِل ف 

 فن مل اللفظ عليه. ،املعن  املناسب للفظ ف سياقه
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وأما قولك العرش له سبعة ": (الصوادن املرسلة)ف  َتَعاَلى     قال ابن القيم

معاٍن، واالستواء له خمسة معاٍن؛ فتلبيٌس منك على الجهال وكذٌب ظاهر؛ فإنه ليس 

لعرش الرحمن الذي استوى عليه إال معنًا واحد، وإن كان للعرش من حيث الجملة عدة 

الَِّذي هو سرير  َتَعاَلى م للعهد قد صار بها يف العرش معينًا، وهو عرش الرب معاٍن، فالال

 ."ملكه، الَِّذي اتفقت عليه الرسل، وأقرت به األمم، إال من نابذ الرسل

 ف نونيته: َتَعاَلى     وقال

  قـــــــــــــــــالوا إذا قـــــــــــــــــال املجســـــــــــــــــم ربنــــــــــــــــــا

 

ــــــــ    ا عــــــــل العــــــــرش اســــــــتوى بلســــــــانحق 

  ىفســـــلوه كـــــم للعـــــرش معنـــــ  واســـــتو 

 

 أيًضـــــــــا لـــــــــه ف الوضـــــــــع مخـــــــــس معـــــــــان  

  وعـــــــل فكـــــــم معنـــــــ  هلـــــــا أيضـــــــا لـــــــدى 

 

 عمـــــــــــرو فـــــــــــداك إمـــــــــــام هـــــــــــذا الشــــــــــــان  

ـــــــــــــا تلـــــــــــــ  املعـــــــــــــاين والـــــــــــــذي  ـــــــــــــني لن   ب

 

 منهــــــــــــــــــا أريــــــــــــــــــد بواضــــــــــــــــــح التبيــــــــــــــــــان  

  فاســـمع فـــذاك معطـــل هـــذي اجلعـــاجع 

 

 مـــــــــــــــا الـــــــــــــــذي فيهــــــــــــــــا مـــــــــــــــن اهلــــــــــــــــذيان  

  وحيــ  اعقــل ذا الــذي :قــل للمجعجــع 

 

 ذا عرفـــــــــــــــــانقـــــــــــــــــد قلتـــــــــــــــــه إن كنـــــــــــــــــ    

ـــــــه    العـــــــرش عـــــــرش الـــــــرب جـــــــل جالل

 

 والـــــــــــــــــــالم للمعهـــــــــــــــــــود ف األذهـــــــــــــــــــان  

  مـــــــــــــا فيـــــــــــــه إْجـــــــــــــال وًل هـــــــــــــو مـــــــــــــوهم 

 

 نقــــــــــــــــل املجــــــــــــــــاز وًل لــــــــــــــــه وضــــــــــــــــعان  

ــــــــــــــــــــــــــدٌ   م    واألنبيــــــــــــــــــــــــــاء ْجــــــــــــــــــــــــــيعهم َوُُمَ

 

 شـــــــــــــــــهدوا بـــــــــــــــــه لل ـــــــــــــــــالق الـــــــــــــــــرمحن  

  مـــــــــــنهم عرفنـــــــــــاه وهـــــــــــم عرفـــــــــــوه مـــــــــــن 

 

 رب عليـــــــــــــــــه قـــــــــــــــــد اســـــــــــــــــتوى ديـــــــــــــــــان  

  رمل تفهـــــــــــــــــم األذهـــــــــــــــــان منـــــــــــــــــه رسيـــــــــــــــــ 

 

 بلقــــــــــــــيس وًل بيتــــــــــــــا عــــــــــــــل األركــــــــــــــان  

  كــــــــــــــال وًل عرشــــــــــــــا عــــــــــــــل ب ــــــــــــــر وًل 

 

 عرشـــــــــــــــــــــا جلربيـــــــــــــــــــــل بـــــــــــــــــــــال بنيـــــــــــــــــــــان  

  كـــــــال وًل العـــــــرش الـــــــذي إن ثـــــــل مـــــــن 

 

 عبــــــد هــــــوى حتــــــ  احلضــــــيض الــــــداين  

  كـــــــــــــال وًل عـــــــــــــرش الكـــــــــــــروم وهـــــــــــــذه 

 

 األعنــــــــــــــــاب ف حــــــــــــــــرث وف بســــــــــــــــتان  

 لكنهــــــــــــا فهمــــــــــــ  ب مــــــــــــد اهلل عــــــــــــرش  

 

 الـــــــــــــرب فـــــــــــــوق ْجيـــــــــــــع ذي األكـــــــــــــوان  

  وعليـــــــــــه رب العـــــــــــاملني قـــــــــــد اســـــــــــتوى 

 

 حقــــــــــــــا كــــــــــــــام قــــــــــــــد جــــــــــــــاء ف القــــــــــــــرآن  

  ف مكان العرش.  

العرش عل املاء فوق الساموات واألرض كالقبة عليهم، وهو سقف الفردوس، 

رَْض ِِف ِستَّ ﴿: َتَعاَلى قوله  :فدليل كونه عل املاء
َ
َماَواِت َواْل ِي َخلَق السَّ يَّاٍم َوََكَن وَُهَو اَّلَّ

َ
ِة أ
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ر اهلل مقادير الخالئق قبل أن يخلق »: ♀، وقوله [1]هود:﴾َعرُْشُه لََعَ الَْماء قد 

 .«السماوات واألرض بخمسين ألف سنة، وكان عرشه على الماء

ًل ُتفيد أنه اليوم ليس  ﴾َوََكَن َعرُْشُه لََعَ الَْماء﴿والعرش ًل يزال عل املاء، ف ن 

 ﴾َوََكَن َعرُْشُه لََعَ الَْماء﴿: ومعن  قوله: (التوحيد)يمة ف كتاب كذل ، قال ابن  ز

ُ َعلِيًما َحِكيًما﴿كقوله:  ُ َعزِيًزا َحِكيًما﴿، [1]الفتح:﴾4 َوََكَن اَّللَّ . [1]الفتح:﴾7 َوََكَن اَّللَّ
ثم ساق بسنده عن سعيد بن جبري عن ابن عباس قال، أتاه رجٌل وقال: أرأي  قول اهلل 

ُ ﴿: َتَعاَلى   ."كذلك لم يزل"، فقال ابن عباس: ﴾َوََكَن اَّللَّ

: ▐كقوله  ﴾َوََكَن َعرُْشُه لََعَ الَْماء﴿: فابن  زيمة ُيقرر هنا أن قول اهلل 

ُ َعلِيًما َحِكيًما﴿ وًل يزال علياًم حكياًم،  ،، فاهلل كان علياًم حكياًم [1]الفتح:﴾4 َوََكَن اَّللَّ

ثم إنه اليوم ليس كذل ؛ بل هو  ،ًل ُيفيد أنه كان ﴾لََعَ الَْماء َوََكَن َعرُْشهُ ﴿فكذل  قوله: 

 اليوم عل ما كان.

  وهذا املاء الذي العرش عليه ليس ماء الب ر؛ إذ العرش ُملوٌق قبل الساموات

ح به ف حديث رص  َواألرض، وابن  زيمة يرى أنه الب ر الكائن فوق السامء السابعة، املُ 

: عن العباس بن عبد املطلب أنه كان جالًسا ف َتَعاَلى     مةاألوعال، قال ابن  زي

هم س ابة فنظروا إليها ت  لَ عَ  جالٌس فيهم، إذ   ♀البط اء ف عصابة، ورسول اهلل 

: نعم، هذا الس اب. فقال رسول اهلل «هل تدرون ما اسم هذه؟»فقال:  ، قالوا

: واملزن. فقال رسول اهلل «والمزن»: ♀ ، ثم «نوالعنا»: ♀، فقالوا

: ًل، واهلل ما ندري. قال: «وهل تدرون كم ُبعد ما بين السماء واألرض؟»قال:  فإن »، قالوا

ُبعد ما بينهما إما واحدة، وإما اثنتان، وإما ثالٌث وسبعون سنة إلى السماء التي فوقها 

فوق السماء السابعة بحٌر بين أعاله »حت  عدهن  سبع ساموات كذل ، ثم قال:  «كذلك

مثل ما بين سماء إلى سماء، ثم فوق ذلك ثمانية أوعال، ما بين أضالفهن وركبهن  وأسفله

كما بين سماء إلى سماء، ثم فوق ظهورهن العرش، بين أعاله وأسفله مثل ما بين سماء 

 .«إلى سماء، واهلل فوق ذلك
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ورواه الوليد بن أبي ثور عن ِسماك عن عبد اهلل عن األحنف بن "قال ابن  زيمة: * 

، قال: حدثني عباس بن عبد المطلب، قال: كنا جلوًسا بالبطحاء يف عصابٍة فيهم قيس

وفوق السماء السابعة ». فذكر احلديث بمثل معناه غري أنه قال: "♀رسول اهلل 

 .«بحٌر، ما بين أسفله وأعاله كما بين سماء إلى سماء، وفوق البحر ثمانية أوعال

لذي ذكره اهلل يف كتابه أن عرشه كان عليه هو يدل هذا الخبر على أن الماء ا"ثم قال: 

 ."يف هذا الخبر، وذكر ُبعد ما بين أسفله وأعاله ♀البحر الذي وصفه النبي 

 وفيه  الف. ،وهو مبني عل ثبوت احلديث َتَعاَلى     هذا ما قررهانته  كالمه. 

 و ما أ رج أب :ودليل كون العرش فوق الساموات واألرض، وأنه كالقبة عليهام

داود عن جبري بن ُممد بن جبري بن مطعم، عن أبيه، عن جده، قال: أت  رسول اهلل 

ت األنفس وضاع  العيال وُ ك  دَ هِ أعرايب، فقال: يا رسول اهلل َج  ♀

لنا؛ ف ن ا نستشفع ب  عل اهلل ونستشفع باهلل  اهلل  األموال وهلك  األنعام؛ فاستسِق 

وسب ح رسول اهلل  «ما تقول؟ ويحك! تدري»: ♀علي . قال رسول اهلل 

ويحك! إنه ال »ف ذل  ف وجوه أص ابه، ثم قال: ، فام زال ُيسبح حت  ُعرِ ♀

ُيستشفع باهلل على أحٍد من خلقه؛ شأن اهلل أعظم من ذلك، ويحك! أتدري ما اهلل؟ إن 

مثل القبة عليه، وإنه ليئط به أطيط الرحل  -وقال بإصبعه-عرشه على سماواته لهكذا 

 . فهذا احلديث ُيفيد أن العرش فوق الساموات واألرض، وأنه كالقبة عليهام.«كببالرا

 إن يف الجنة مائة درجة »: ♀فقوله  :وأما دليل كونه سقف الفردوس

أعدها اهلل للمجاهدين يف سبيله، بين كل درجتين كما بين السماء واألرض، فإذا سألتم اهلل 

لجنة، وفوقه عرش الرحمن، ومنهم تفجر أنهار فسلوه الفردوس؛ فإنه وسط الجنة وأعلى ا

 .«الجنة

 .ف أوصاف العرش 

العرش ُملوٌق من ُملوقات اهلل،  لقه اهلل قبل القلم وقبل الساموات واألرض، قال 

رب العرش، وكل مربوب ف نه  ، فاهلل[325]التوبة:﴾129 وَُهَو َربُّ الَْعرِْش الَْعِظيم﴿: َتَعاَلى 
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!ين قال: قل  زِ وأ رج أمحد عن أيب رَ ، لوقُم
ِ
أين كان ربنا قبل أن خيلق  َيا َرُسوَل اَّلل 

 .«كان يف عماء؛ ما تحته هواء، وما فوقه هواء، ثم خلق العرش بعد ذلك» لقه؟ قال: 

اخلالق، وأنه مع اهلل  عل الفالسفة الذين زعموا كونه دٌّ رَ  ؛وف كون العرش ُملوًقا ☚☚

ر اهلل مقادير الخالئق قبل أن يخلق السماوات »: ♀قال و، منذ األزل قد 

، فدل  عل أنه ُملوٌق قبل القلم وقبل «واألرض بخمسين ألف سنة، وكان عرشه على الماء

 الساموات.

ئم؛ قال اهلل  ☚☚ َوَربُّ الَْعرِْش ﴿: َتَعاَلى وهو عرٌش عظيٌم كبرٌي حسٌن هبٌي ثقيٌل ذو قوا
، وقال [336]املؤمنون:﴾116 َربُّ الَْعرِْش الَْكرِيم﴿، وقال: [36]املؤمنون:﴾86 الَْعِظيم

ما السماوات السبع يف الكرسي إال كحلقٍة ملقاٍة بأرٍض فالة، وفضل »: ♀

الكرسي "، وقال ابن عباس: «العرش على الكرسي كفضل تلك الفالة على تلك الحلقة

كلها ف بيان عظمة العرش فهذه النصوص  ؛"موضع القدمين، والعرش ال ُيقدر أحٌد قدره

 وحسنه.

يعني: الكبير،  [58]المؤمنون:﴾86َوَربُّ الَْعرِْش الَْعِظيم ﴿قال هاهنا "قال ابن كثري: 

أي: الحسن البهي، فقد  [338]المؤمنون:﴾116َربُّ الَْعرِْش الَْكرِيم ﴿وقال يف آخر السورة 

ولهذا قال من َقاَل: إنه من جمع العرش بين العظمة يف االتساع والعلو والحسن الباهر؛ 

 ."ياقوتٍة حمراء

سبحان اهلل وبحمده، عدد خلقه، »: ♀قوله  :ودل  عل ثقل العرش ☚☚

فهذا ُيبين أن زنة ": َتَعاَلى     قال ابن تيمية .«ورضا نفسه، وزنة عرشه، ومداد كلماته

 ."العرش أثقل األوزان

ئم ☚☚ خيروا بين ال تُ »: ♀قال  :وقد ثب  ما يدل عل أن للعرش قوا

األنبياء، وأنا أول من تنشق عنه األرض يوم القيامة، فأفيق فأجد موسى متعلًقا بقائمٍة من 

فهذا يدل عل أن للعرش  ؛«قوائم العرش، فال أدري أُجزي بصعقة الطور أو أفاق قبلي

ئم.  قوا
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ول إن العرش كالكرة، ومن ذل  ق َقاَل:رد به ابن كثري ف مواضع عل من مِم ا وهذا 

وليس بكرة، كما يزعمه كثيٌر من أرباب الهيئة، وإنما هو ُقبَّة ذات قوائم، تحمله "ابن كثري: 

 انته  كالمه. "المالئكة، وهو فوق العالم مما يلي رؤوس النَّاس

وقال بعض "من قال إن العرش من ياقوتة محراء. قال ابن كثري:  :ومن أهل العلم ☚☚

وقال إسماعيل بن "وقال ابن كثري ف موضٍع آ ر:  ."السلف: العرش من ياقوتٍة حمراء

 ."أبي خالد: سمعت سعًدا الطائي يقول: العرش ياقوتٌة حمراء

  .العرش ًل يفن  اتفاًقا 

ف  َتَعاَلى     العرش من ضمن امل لوقات التي ًل يشملها الفناء، قال ابن القيم

 نونيته:

 والعـــــــــــــــــــرش والكــــــــــــــــــــريس ًل يفنــــــــــــــــــــيهام 

 

 أيضــــــــــــــــــــــــــــــــا وإ ــــــــــــــــــــــــــــــــام مل لوقــــــــــــــــــــــــــــــــان  

عن حديث أنس بن مال  عن النبي  َتَعاَلى     وقد ُسئل شي ه ابن تيمية*  

سبعٌة ال تموت وال تفنى وال تذوق الفناء: النار وسكانها، »أنه قال:  ♀

 فهل هذا احلديث ص يٌح أم ًل؟  «واللوح، والقلم، والكرسي، والعرش

هذا الخبر بهذا اللف  ليس من ": -شيخ اإلسالم :أي- َتَعاَلى     فأجاب ✍✍

؛ وإنما هو من كالم بعض العلماء، وقد اتفق سلف األمة وأئمتها ♀كالم النبي 

وسائر أهل السنة والجماعة على أن من المخلوقات ال ُيعدم وال يفنى بالكلية؛ كالجنة، 

هل الكالم َوالنَّار، والعرش، وغير ذلك، ولم يقل بفناء جميع المخلوقات إال طائفٌة من أ

المبتدعين؛ كالجهم بن صفوان، ومن وافقه من المعتزلة ونحوهم، وهذا قوٌل باطٌل 

ُيخالف كتاب اهلل وسنة رسوله وإجماع سلف األمة وأئمتها، كما يف ذلك من الداللة على 

بقاء الَجنَّة، وأهلها وبقاء غير ذلك مما ال تتسع هذه الورقة لذكره، وقد استدل طوائف من 

 ."-واهللُ َأْعَلمُ -الم والمتفلسفة على امتناع فناء جميع المخلوقات بأدلة عقلية أهل الك

:إًذا شيخ اإلسالم هنا ينقل اتفاق السلف  أن من امل لوقات ما ًل ُيعدم وًل يفن ،  َعَلى

 ومن ذل  العرش.
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  .ف أدلة كون للعرش محلة، وبيان عددهم 

ِ ﴿: َتَعاَلى قال اهلل 
يَن ََيِْملُوَن الَْعرَْش َوَمْن َحْوََلُ يَُسِبُِحوَن ِِبَْمِد َرِبِِهْم َوُيْؤِمُنوَن بِهِ اَّلَّ

ِيَن تَابُوا َواتَّبَ  ٍء رَّْْحًَة وَِعلًْما فَاْغفِْر لَِّلَّ ِيَن آَمُنوا َربََّنا وَِسْعَت ُُكَّ ََشْ ُعوا َويَْسَتْغفُِروَن لَِّلَّ
رَْجائَِها َوَيْحِمُل ﴿: َتَعاَلى ، وقال [1]غافر:﴾7 ِحيمَسبِيلََك َوقِِهْم َعَذاَب الَْ 

َ
َوالَْملَُك لََعَ أ

ُأذن لي أن »: ♀، وقال النبي [31]احلاقة:﴾17 َعرَْش َرِبَِك فَوَْقُهْم يَوَْمئٍِذ َثَمانَِية

ُأحدث عن ملٍك من مالئكة اهلل من حملة العرش: إن ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 

 .«عام سبعمائة

فهذه النصوص ُتفيد كون للعرش محلة، وقد ا تلف أهل العلم ف عددهم، والذي 

ه ابن اجلوزي للجمهور  أ م اليوم أربعة، ويوم القيامة يكونون ثامنية. :عزا

أنهم اليوم أربعٌة، فإذا كان يوم »وجاء يف الحديث: ": َتَعاَلى     قال ابن اجلوزي

 ."وهذا قول الجمهور «ك آخرينالقيامة أمدهم اهلل بأربعة أمال

 ♀واحلديث الذي أشار إليه ابن اجلوزي هو ما جاء عند الطربي، أن النبي 

، ولكنه حديٌث ضعيٌف عل ما بني  عدٌد من «يحمله اليوم أربعٌة، ويوم القيامة ثمانية»قال: 

 أهل العلم.

 من شعره، ♀وجاء عند أمحد عن ابن عباٍس أن النبي 
ٍ
ق أمية ف يشء  صد 

 فقال: 

ــــــــــــِل َيِمينـِـــــــــــِه  ــــــــــــَ  ِرج  ٌر حَت   َرُجــــــــــــٌل َوَثــــــــــــو 

 

ـــــــــــٌث ُمرَصـــــــــــدُ ـ ســـــــــــلن  َوا   ـــــــــــَرى َوَلي    ُ  ُر لأِل 

 .«صدق»: ♀فقال النبي  

 َوَقاَل: 

ُس  ـــــــــــم   ُكـــــــــــل  آِ ـــــــــــِر َلي َلـــــــــــٍة  تطلـــــــــــعَوالش 

 

دُ    ُ َـــــــــــــــــــا َيَتـــــــــــــــــــَور  ـــــــــــــــــــبُِح َلو  َء ُيص  ـــــــــــــــــــَرا  مَح 

ــــــــــــــلَِها   ــــــــــــــا ِف ِرس  ُلــــــــــــــع َلنَ بَ  َفــــــــــــــاَم َتط 
 َتــــــــــــــأ 

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدُ    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــًة َوإًِل  ُُت َل َب  إًِل  ُمَعذ 

 .«صدق»: ♀فقال النبي  

ر النبي .فهذا احلديث فيه ذكر أربع  لقول أمية:  ♀.. بل فيه إقرا

ــــــــــــِل َيِمينـِـــــــــــِه  ــــــــــــَ  ِرج  ٌر حَت   َرُجــــــــــــٌل َوَثــــــــــــو 

 

ـــــــــــٌث ُمرَصـــــــــــدُ ـ ســـــــــــلن  َوا   ـــــــــــَرى َوَلي    ُ  ُر لأِل 
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ره له عل ما قال، وهذا فيه ذكر  أربعة مالئكة، واآلية فيها ذكر ثامنية، فهذا فيه إقرا

وف القيامة حيمله ثامنية، وقد مال إل هذا  ،اليوم حيمله أربعة كام ف هذا احلديث :فقالوا 

ِيَن ََيِْملُوَن الَْعرَْش َوَمْن ﴿: َتَعاَلى القول ابن كثري ف تفسريه؛ حيث قال ف تفسري قوله  اَّلَّ
ٍء َحْوََلُ يَُسِبُِحوَن ِِبَْمِد رَ  ِيَن آَمُنوا َربََّنا وَِسْعَت ُُكَّ ََشْ ِبِِهْم َوُيْؤِمُنوَن بِهِ َويَْسَتْغفُِروَن لَِّلَّ

َبُعوا َسبِيلََك َوقِِهْم َعَذاَب اْلَِحيم ِيَن تَابُوا َواتَّ ، قال: [1]غافر:﴾7 رَّْْحًَة وَِعلًْما َفاْغفِْر لَِّلَّ
ة العرش األربعة ومن حوله من الكروبيين؛ عن المالئكة المقربين من حمل َتَعاَلى ُيخبر "

بأنهم ُيسبحون بحمد ربهم، أي: ُيقرنون بين التسبيح الدال على نفي النقائص والتحميد 

المقتضي إلثبات صفات المدح، ويؤمنون به، أي: خاشعون له أذالء بين يديه، وأنهم 

 ▐هلل يستغفرون للذين آمنوا، أي: من أهل األرض ممن آمن بالغيب، فقي ض ا

مالئكته المقربين أن يدعو للمؤمنين بظهر الغيب، ولما كان هذا من سجايا المالئكة 

مُ  َلا السَّ ُة وا َلا ْيِهُم الصَّ لا كانوا يؤمنون على دعاء المؤمن ألخيه بظهر الغيب، كما ثبت يف  عا

، قال: «"إذا دعا المسلم ألخيه بظهر الغيب قال الملك آمين ولك بمثله»صحيح مسلم 

د وقد" أن    عن ابن عباس ". إل أن قال: "قال اإلمام أحمد: حدثنا عبد اهلل بن ُمَحمَّ

ق أمية يف شيٍء من شعره فقال: ♀رسول اهلل   صد 

ــــْوٌر َتْحــــَت ِرْجــــِل َيِمينِــــِه   َرُجــــٌل َوَث

 

ــــٌث ُمرَصــــُد     َوالنِّســـــُْر لأِْلُْخــــَرى َوَلْي

 . «"صدق»: ♀فقال رسول اهلل  

إسناٌد جيد، وهو يقتضي أن حملة العرش اليوم أربعة، فإذا كان وهذا "قال ابن كثري: 

 ﴾17َوَيْحِمُل َعرَْش َرِبَِك فَوَْقُهْم يَوَْمئٍِذ َثَمانَِية ﴿: َتَعاَلى يوم القيامة كانوا ثمانية؛ كما قال 
 ."[32]الحاقة:

  ر إًذا ْجهور أهل العلم عل أن محلة العرش اليوم أربعٌة؛ لل ديث الذي فيه إقرا

ويكونون يوم  ،ألمية فيام ذكر ف شعره، وذهب إل أ م اليوم أربعة ♀النبي 

 ف تفسريه. َتَعاَلى     ابن كثريٍ  هىَذا:لآلية، وممن ذهب إل  ؛القيامة ثامنية
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    ن ة بني  شيخ اإلسالم وقوع اًل تالف بني أهل ف السُّ

 قولني: َعَلى ؟ لعرش أم ًلالعرش ومحلته؛ هل هم حاملون ملن فوق ا

 :هىَذاأص اب  :أي-أ م حيملون العرش وًل حيملون من فوقه، ويقولون  األول 

إن كون محلة العرش حيملونه ًل يلزم منه محلهم ملن فوقه، فام محل شيًئا ًل ُيعد  :-القول

ًل ُيَعدُّ حاماًل ملا  ؛ فام مَحل السقف مثاًل يكون ما فوقه معتمًدا عليه أن  إًِل  حاماًل ملا فوقه 

ء والطري فوق السقف فوق السوقف، إًِل  أن يكون ما فوق السقف معتمًدا عليه،  فاهلوا

  وليس ُممولني بام حيمل السقف.

وإن كانوا حيملون  ،بأن محلة العرش :يقول شيخ اإلسالم ف بيان قول القائلني* 

و لك: أن من "وقه، يقول شيخ اإلسالم: ًل يلزم منه أ م حيملون ما ف هىَذاأن إًِل  العرش 

مح  السقق ال َيب أن ُيم  ما فوقه،  اِلَّ أْن يَون ما فوقه معتمًدا دليه، وا اِلَّ فاَلواء 

َّا هو فوق السقق ليس ُممواًل  ام ُيم  السقق، وْ لك الساموات  والطري و ري  لك ِِم

ا سامء وليس  الس َل فوق ا  ض وليس  ا  ض حاملًة الساموات، وْ  سامء فوقه

حاملًة للعليا، فإ ا َل َيب   املخلوقات أن يَون اليشء حامًَل ملا فوقه،    قد يَون وقد ال 

،  ال  حجة  ُتبيِّ  لك، و  ا َل يَن َتَعاَلى يَون؛ َل يلز  أن يَون العرش حامًَل للرب 

 ."العرش حامًَل َل يَن محلة العرش حاملًة ملا فوقه  طرين ا وَل

أن كون محلة العرش  :، وهوالقول األول من قويل أهل السنة واجلامعة ف املسألة َذاه

 ًل يلزم من ذل  أ م حيملون ما فوقه. ،حيملون العرش

  :ًل يلزم منه كونه ُمتاًجا  هىَذا ، وأن  َتَعاَلى أن العرش ومحلته حيملون اهلل القول الثاين

محله، فهم مل  َعَلى  لقهم و لق قواهم، فجعلهم قادرين  ال ِذيهم حيملونه وهو  إليهم؛ إذ  

  .▐بقدرته إًِل  حيملوه 

الوجه اْل َّاِ : أن الطا  ة ا َرى "القول:  هىَذاف بيان َتي ِمي ة قال شيخ اإلسالم ابن * 

 مت َ املقدمة ال انية، فيقولون ال ُنسلم أن العرش ومحلته   ا ْانوا حاملي هلل؛ لز  أن يَون
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اهلل ُمتاًجا  ليهم؛ فإن اهلل هو الَِّ ي َيلقهم وَيلن قواهم وأفعاَلم، فَل ُيملونه  اِلَّ  قد ته 

 ."ومعونته، ْام ال ي علون شيًئا من ا فعا   اِلَّ   لك، فَل ُيم    ا قيقة ن سه  اِلَّ ن سه

ا الَِّ ي  ْرناه أْم    ص ة الب ي"أن قال:  إَِلى  دام سواه، والقد ة  وهؤالء يقولون ٰه ا

ٰ ْ  يشء ِما يقوله ال  اة، فإن أولئك يقولون: ال يقد  أن يتَّص     سه، وال يقد  أن  َلا دا

ي ز ، وال يصعد، وال ي َت، وال َييء، وال يقد  أن َيلن   دبا ه قوة ُيملون هبا درشه 

ٰ ْالَِّ ي هو دليه، ويَونون  ِنَّاما محلوه وهو فوق درشه  قد ته وقوته، م َلا ن ْونه ال يقد  دا

ْيَحاَنه  م    لك، وال يمَ ه أن ُيقيم ن سه  اِلَّ    سه، ْام أنه    ا َلن ا سباب وَلن َلا  س 

أموً ا أَرى، و  نر أمر الساموات وا  ض؛ ْان  لك أْم  وأ لغ   االقتدا  من أن َيلن 

ٰ َلن القوى   اليشء وحده  بري َلن قوة  أَرى    ريه َيلقه هبا، فإنَّ من يق َلا د  دا

ٰ  لك َلا  .   انته  كالمه "املخلوقات أ لغ ِمن ال يقد  دا

ىَذاف َلى ن قوًلن ألهل السنة ف املسألة وممن ذهب ه
الثاين، وأن محلة العرش حيملون  إِ

 َتَعاَلى     الدارمي :أيًضا هىَذا إَِلى فيهم، ممن ذهب  العرش ومن فوقه بقوٍة جيعلها اهلل 

َلمُ  َتَعاَلى َواَّلُل -اجلهمي العنيد  َلى عَ ف رده    .-َأع 

 .ف أوصاف محلة العرش 

ث عن ملٍك ِ من مالئكة اهلل، من حملة »: ♀قال النبي  ُأذن لي أن ُأحدِّ

ىَذا، ففي «العرش؛ إن ما بين شحمة أذنه إَِلى عاتقه مسيرة سبعمائة عام احلديث يذكر  ه

ما بين شحمة أذنه إَِلى عاتقه مسيرة »وأن  ،العرش أحد مالئكة ♀النبي 

 قوله: َعَلى أمية  ♀الن بِي  ِعَظِم  لقه، وقد أقر   َعَلى يدل  هىَذا، و«سبعمائة عام

ــــــــــــِل َيِمينِــــــــــــِه  ٌر حَت ــــــــــــَ  ِرج   َرُجــــــــــــٌل َوَثــــــــــــو 

 

ــــــــــــٌث ُمرَصــــــــــــدُ ـ ســــــــــــَوالن     ــــــــــــَرى َوَلي    ُ  ُر لأِل 

َلمُ  َتَعاَلى َواَّلُل -صورة ما ُذكر ف البي   َعَلى أن منهم من  َعَلى  هىَذافدل     .-َأع 

 .ف نقض معتقد املعتزلة واألشاعرة ف العرش 

لوه باملل ، وغري ذل  من التأويالت أو  ونف  املعتزلة املعن  الص يح للعرش، 

حيث قال ف البيهقي  :فممن أثبته، ه الكثري منهمالفاسدة، واألشاعرة أثبته بعضهم ونفا
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ٰ أن العرش هو الرسير، وأَنم جسِم ": (ا سامء والص ات)كتابه  َلا وأقاوي  أه  الت سري دا

 ."َتَعاَلى ُمسِم َلقه اهلل 

ىَذاف املعن   هىَذا، وأنه هو الرسير، والبيهقي فيه إثبات كون العرش جساًم الكالم من  ه

ن ةعليه أهل  ال ِذيالص يح  اََمَعة السُّ لبيهقي من متقدمي األشاعرة، وهو ممن ُيثب  ، فاَواجل 

 املعن  الص يح. َعَلى العرش 

إِنَّ َربَُّكُم اَّللُّ ﴿: َتَعاَلى ، ف تفسري قوله (البسيط)وكذا الواحدي حيث قال ف تفسريه 
ٰ الَْعرِْش  يَّاٍم ُثمَّ اْسَتَوى لََعَ

َ
رَْض ِِف ِستَّةِ أ

َ
َماَواِت َواْل ِي َخلََق السَّ ، قال [41عراف:]األ﴾اَّلَّ

ٰ  لك رسير ملَة ": َتَعاَلى     الواحدي َلا والعرش   َْل  العرب رسير امللك، يد  دا

  ."[32]النملق﴾َولََها َعرٌْش َعِظيم﴿سب ؛ سامه اهلل درًشا فقا : 

ىَذاف  -ما عليه األشاعرة ف املعتقد َعَلى والواحدي جرى ف تفسريه -الواحدي أيًضا  ه

ىَذا َعَلى رسير املل  ف كالم العرب، وُيثبته هو الرسير  ُيبني أيًضا أن   إنه مل ُثم  املعن ،  ه

 من فرس  العرش باملل . َعَلى  ذل ، بل رد   َعَلى يقترص 

ه الكثري منهم باملل ، قال ابن عطية ف تفسريه: و ٰ ﴿: َتَعاَلى وقوله "قد فرس  اْسَتَوى لََعَ
اق املتَلمي  امللك والسلطانمع اه: د د أيب املعايل  ﴾الَْعرِْش  . ولس  أريد "و ريه من ُح َّ

ل العرش باملل ؛ وإنام أريد عزوه أليب املعايل واملتكلمني تأويلهم العرش  أن ابن عطية أو 

 َوإًِل  باملل ، 
ى
والعرش ُملوِق "التأويل فيام يظهر؛ حيث قال:  َذاف ن ابن عطية ًل يذهب هل

ا الَِّ ي ْيعاة معِي جسِم ما؛ ٰه ا ِ  ."قر ته الَّشَّ

 ىَذاُيفرس العرش بأنه جسٌم، و َتَعاَلى     أن ابن عطية :فالذي يظهر ُيناف  ه

د عزا  َتَعاَلى     أن ابن عطية :تفسري األشاعرة واملعتزلة العرش بأنه املل ، ولكن املرا

َلى ذهبون أليب املعايل وغريه من املتكلمني تفسريهم العرش باملل ، فاألشاعرة ْجٌع منهم ي
 إِ

 أن العرش هو املل .

  ىَذا إَِلى ومن ذهب ىَذاالتأويل فقوله  ه العرش وإن كان ُيطلق  حتريٌف ظاهر؛ إذ   ه

د به املل  ف اللغة،   هىَذاأن لفظ العرش ف سياقات النصوص الوارد فيها ًل ُيفيد إًِل  وُيرا
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ٰ الَْماء َوََكَن َعرُْشهُ ﴿قال ف كتابه:  َتَعاَلى املعن ، فاهلل  ف إن مل   ر  ، فهل يقول املُ ﴾لََعَ

 ﴾17 َوَيْحِمُل َعرَْش َرِبَِك فَوَْقُهْم يَوَْمئٍِذ َثَمانَِية﴿: َتَعاَلى وقال اهلل  ؟املاء َعَلى اهلل كان 
  حيمله ثامنية؟ َتَعاَلى ف إن مل  اهلل  ر  ، فهل يقول املُ [31 ]احلاقة:

قا  ا لي   ن أمحد: العرش ": (زا  املسري)ف  َتَعاَلى     قال ابن اجلوزي* 

الرسير، وْ  رسير  مللك ُيسمى درًشا، وقلام َُيمَ العرش  اِلَّ   اضطرا ، وادلم أن  ْر 

وقد ش ن قوِ  فقالوا: "أن قال:  إَِلى . "العرش مشهوِ  د د العرب   اجلاهلية واإلسَل 

 ٰ ا ددوِ  دن ا قيقة  َِلا ز مَ ُمال ة ا ثر، أَل يسمعوا قو   العرش  مع ى امللك؛ وٰه ا وُّ التَّجا

ٰ الَْماء﴿: اهلل  ٰ املاء؟﴾َوََكَن َعرُْشُه لََعَ َلا  ."؟ أُتراه ْان امللك دا

وهو كتاٌب ف التفسري كام هو - (زا  املسري)ف كتابه  َتَعاَلى     إًذا ابن اجلوزي

رًشا، وأن العرش مشهوٌر ُيبني أن العرش الرسير، وأن كل رسيٍر ملل  ُيسم  ع -معلوم

- بأن العرش هو املل  :نسب الذين يقولونُثم  عند العرب ف اجلاهلية واإلسالم، 

املجاز، وأ م  الفوا النصوص، وبني   إَِلى الشذوذ، وأ م عدلوا عن احلقيقة  إَِلى  -نسبهم

ٰ الَْماء﴿: َتَعاَلى بطالن قوهلم بقوله  ٰ املاء؟أ"قال:  ﴾َوََكَن َعرُْشُه لََعَ َلا  :أي "تراه ْان امللك دا

 َعَلى  ▐إن كانوا يقولون إن العرش بمعن  املل ؛ فليقولوا إًذا كان مل  اهلل 

ٰ الَْماء﴿: ▐لقوله  ؛املاء  .﴾َوََكَن َعرُْشُه لََعَ

   لوه أيًضا إًذا املعتزلة تأولوا العرش باملل  وبغري ذل ، واألشاعرة ْجٌع منهم تأو

 .-مُ لَ ع  أَ  ▐ واهللُ -كالبيهقي وغريه  ،عض متقدميهمباملل ، وأثبته ب

  ء اهلل  العرش. َعَلى  َتَعاَلى استوا

ئه  :َتَعاَلى من صفات اهلل  ٰ ﴿: َتَعاَلى العرش، قال اهلل  َعَلى  ▐استوا الرَّْْحَُن لََعَ
رَْض إِنَّ َربَُّكُم اَّللُّ ﴿: َتَعاَلى ، وقال [4]طه:﴾5 الَْعرِْش اْسَتَوى

َ
َماَواِت َواْل ِي َخلََق السَّ  اَّلَّ

ْمَس َوالَْقَمرَ  ٰ الَْعرِْش ُيْغَِش اللَّيَْل انلََّهاَر َيْطلُُبُه َحثِيًثا َوالشَّ يَّاٍم ُثمَّ اْسَتَوى لََعَ
َ
 ِِف ِستَّةِ أ

ْمُر َتَباَرَك اَّللُّ 
َ
ََل ََلُ اْْلَلُْق َواْل

َ
ْمرِهِ أ
َ
َراٍت بِأ  .[41]األعراف:﴾54 َربُّ الَْعالَِمني َوانلُُّجوَم ُمَسخَّ

 ارتفع وعال وصعد واستقر، قال ابن القيم: :أي ﴾اْسَتَوى﴿و 
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 لفـــــــــــــــارس الطعـــــــــــــــانلقـــــــــــــــد ُفصـــــــــــــــل    

 وهــــــــــي اســـــــــــتقر وقــــــــــد عـــــــــــال وكـــــــــــذل   

 

ـــــــــِذي مـــــــــا فيـــــــــه مـــــــــن نكـــــــــران    ارتفـــــــــع ال 

 وكذاك قد صعد..  

فو هو بمعن  اًلستيالء، والرد  :وقالوا  ،ا اًلستواءواملعتزلة ومتأ رو األشاعرة حر 

 عليهم من وجوه:

 ء باًلستيالء ُمالٌف لظاهر  :الوجه األول ظأن تفسريهم اًلستوا  ﴾اْسَتَوى﴿، فـالل ف 

ٰ "إن تعدى بـ َلا  ف نه ُيفيد معن  العلو. "دا

 ىَذاأن تفسريهم  :الوجه الثاين أن  َعَلى ُمالٌف لتفسري السلف، فالسلف ُمعون  ه

 بمعن  عال. ﴾اْسَتَوى﴿

 مل يكن مستوًيا  َتَعاَلى أن اهلل  :باستول ﴾اْسَتَوى﴿يلزم من تفسريهم  :الوجه الثالث

مىوات استوى فاستول عليه بعد  لق ُثم  العرش قبل،  َعَلى  واألرض، ويلزم أيًضا وقوع الس 

 هىَذاباستول؛ ف ن  ﴾اْسَتَوى﴿ُفرس   إن   ِئذٍ ِفِ ي نَ  ،اًلستيالء ُيفيد املغالبة غالًبا املغالبة؛ إذ  

 العرش. َعَلى  َتَعاَلى مغالبًة قد وقع ، حصل بعدها استيالء اهلل  م  اللفظ ُيفيد أن ثَ 

 ىَذايلزم من  :رابًعا األرض واجلبال  َعَلى إن اهلل استوى  :التفسري أن يقال ه

إذا كان ِفِ ي نَِئٍذ ن  استول بزعمهم، بمع ﴾اْسَتَوى﴿واألشجار؛ ألنه مستوٍل عليها كلها، و

 َوَعَلى  ،اجلبال َوَعَلى  ،الب ر َوَعَلى  ،األرض َعَلى بمعن  استول؛ فيقال اهلل مستٍو  ﴾اْسَتَوى﴿

َلى  ،األ ار َوَعَلى  ،األشجار
ف ن امللزوم  ؛باطل، وإذا كان الالزم باطاًل  هىَذاغري ذل ، و إِ

 يكون مثله.

 ىَذا قول املع   .عرةاألشا وتزلة ومتأ ره

  ء فعاًل فعله اهلل ف العرش فسامه وأما متقدمو األشاعرة فريون كون اًلستوا

ًء، وليس هو عندهم من صفات اهلل  الفعلية، بل هو من صفاته الذاتية، فلم يقم  َتَعاَلى استوا

ء، وإنام أحدث اهلل  مستوًيا عليه من غري ف العرش قرًبا؛ فصار  َتَعاَلى باهلل فعٌل ُيسم  استوا

فوا بسببه نصوص  ال ِذياملعن  ألصلهم  َذافعاًل، وقالوا هبى  ▐أن يقوم بنفسه  حر 
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ِذي هىَذا، وامتناع قيام احلوادث ف ذات اهلل  :الصفات الفعلية، وهو  ،ذهبوا إليه فاسدٌ  ال 

ء  تِيخُيالف ما عليه السلف ف فهم نصوص اًلستوا  َعَلى استوى  َعاَلى تَ أن اهلل  َعَلى تدل  ال 

ء ف النصوص مسنٌد هلل  ، وأنه فعٌل َتَعاَلى العرش بعد أن مل يكن مستوًيا عليه، وأن اًلستوا

مهم ف فهم كالم متقدمي األشاعرة، فمتقدمو األشاعرة ينصون  هىَذا، و▐قام به 

ء ولكن ما  َعَلى  ء  هىَذاإثبات اًلستوا ِذيا هىَذاهو  ،هُيثبتون ال ِذياًلستوا أن  :ذكرته، وهو ل 

ًء، وأنه  أحدث ف العرش ُقرًبا؛ فصار  ▐اهلل فعل فعاًل ف العرش فسامه استوا

 فعاًل. ▐العرش من غري أن يقوم بنفسه  َعَلى مستوًيا 

  ا تلف أهل السنة ف  لو العرش عند نزول اهلل

شيخ اإلسالم ف رشح حديث ذكرها  ،ثالثة أقوال َعَلى  ،ف ثلث الليل اآل ر ▐

 النزول:

لالقول  ☜☜  قول من يقول إن العرش ًل خيلو. :َاأْلَوَّ

ًل خيلو، وبذا  َقاَل:من  َوَعَلى  ،خيلو َقاَل:من  َعَلى ف واإلنكار قُّ وَ الت   :اْلثَّانِيالقول  ☜☜

 قال احلافظ عبد الغني املقديس وغريه.

، وقد ▐رش عند نزول اهلل خيلو الع :قول من يقول :اْلثَّالِثالقول  ☜☜

من  َعَلى صن ف أبو القاسم عبد الرمحن بن أيب عبد اهلل بن ُممد بن منده كتاًبا ف اإلنكار 

 ًل خيلو العرش. َقاَل:

ىِذهف اََمَعةاملسألة ألهل  هىِذهثالثة أقوال ف  ه ن ة َواجل   :السُّ

 :قول من يقول إن العرش ًل خيلو. القول األول 

 َعَلى قول املتوقفني ف املسألة، ولكنهم يتوقفون وُينكرون؛ ُينكرون  ين:القول الثا 

ٌء كان ممن يقول ،من مل يتوقف ىَذاأو بأن العرش ًل خيلو، و ،ن العرش خيلوبأ :سوا قول  ه

العرش َقاَل: أو  ،العرش خيلو َقاَل:من  َعَلى احلافظ عبد الغني املقديس بالتوقف واإلنكار 

 ًل خيلو.
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  ًل  َقاَل:من  َعَلى العرش خيلو، وقد صن ف ابن منده كتاًبا ف اإلنكار  الثالث:القول

 خيلو العرش.

و  اجلملة؛ فالقا لون   نه َيلو م ه العرش  ا  ِة قليلِة من "قال شيخ اإلسالم: * 

ٰ أنه ال َيلو م ه العرش، وهو امل ثو  دن ا  مة املعروفي  َلا أه  ا ديث، ومجهو هم دا

بن  َتَعاَلى      َِّة، وقد  ين  ِالسُّ   ▐أنَّ القو   عد  َلو العرش د د نزو  اْلرَّ

 هىَذا، و"ثا ِ  دن اإلما  أمحد، و سحاق  ن  اهوية، ود امن  ن سعيد الدا مي، و ريهم

؛ إذ ▐ا تاره شيخ اإلسالم؛ وهو أن العرش ًل خيلو عند نزول اهلل  ال ِذي

ٰ الَْعرِْش  اْسَتَوى﴿ ▐النصوص أفادت أن اهلل  ، والنصوص أفادت أن اهلل ﴾لََعَ

ينزل كل ليلة، ومل ُيذكر ف النصوص أنه عند نزوله خيلو منه العرش؛ فيكون  ▐

ى عرشه،  َعَلى مستٍو  األصل وهو أن اهلل  َعَلى األمر 
ًل خيلو  ▐عند نزوله  َحت  

 منه عرشه.

 ل:وتتعلق بالكرسي مسائبذا مت  املسائل املتعلقة بالعرش، 

 :أدلة ثبوت الكريس. أوهلا 

رَْض ﴿: َتَعاَلى قال 
َ
َماَواِت َواْل ، وقال النبي [244]البقرة:﴾وَِسَع ُكرِْسيُُّه السَّ

ما السماوات السبع يف الكرسي إال كحلقٍة ملقاٍة بأرٍض فالة، وفضل »: ♀

ن ، فالكريس ثابٌ  بالقرآ «العرش َعَلى الكرسي كفضل تلك الفالة َعَلى تلك الحلقة

ن ة  .َوالسُّ

السُّ َّة و مجاع مجهو  السلق"قال شيخ اإلسالم: *  انته  ."الَريس ثا ِ   القرآن وا

أن النصوص من القرآن والسنة ف الكريس أقل من  وقد بني  شيخ اإلسالم ،   كالمه

 النصوص الواردة ف العرش.

 :د بالكريس املسألة الثانية   .ف بيان املرا

الَريس موضَ القدمي، والعرش ال ُيقد  "  حيث قال: ذل ¶بني  ابن عباٍس 

 ،ذل  آية الكريس ام أفادك ،فالكريس موضع قدمي الرب، وهو ُملوٌق عظيم، "أحِد قد ه
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ىَذا، ف«ما السماوات السبع يف الكرسي إال كحلقٍة ملقاٍة بأرٍض فالة» :واحلديث السابق  ه

وفضل العرش َعَلى »ٍة بأرٍض فالة، قدر الساموات السبع بالنسبة للكريس ك لقٍة ملقا

أن العرش أعظم من  َعَلى يدل  هىَذاو «الكرسي كفضل تلك الفالة َعَلى تلك الحلقة

د بالكريس موضع قدمي الرب  ؛الكريس ، وقد جاء عن بعض السلف ▐إًذا املرا

 العرش. إَِلى أنه كاملرقاة 

 :املاتريدية الكريس، وقالوا تأول املعتزلة وغريهم من األشاعرة و املسألة الثالثة: 

د به العلم، وقد استدلوا برواية عن ابن عباس كام بني  الدارمي ف  ،ولكنها ضعيفةٌ  ،إن املرا

 وكام بني  غريه. ،اجلهمي العنيد َعَلى نقضه 

ف ختريج احلديث  (سلسلة ا حا يث الصحيحة)ف  َتَعاَلى     قال األلباين* 

احلديث:  «...سبع يف الكرسي إال كحلقٍة ملقاٍة بأرٍض فالةما السماوات ال» :السابق، وهو

رَْض ﴿: َتَعاَلى وا ديث َرج ُمرج الت سري لقوله "
َ
َماَواِت َواْل ]اليقرةق  ﴾وَِسَع ُكرِْسيُُّه السَّ

، وهو َصيِح   ْون الَريس أدظم املخلوقات  عد العرش، وأنه جرِ  قا ِم    سه [322

ا، ف ي ٰ من يت وله  مع ى امللك وسعة السلطان، ْام جاء    عض وليس شيًئا مع ويًّ َلا ه   ٌّ دا

الت اسري، وما  وي دن ا ن دبا  أنه العلم؛ فَل يصح  س ا ه  ليه؛  نه من  واية جع ر  ن 

أيب املبرية دن سعيد  ن جبري د ه،  واه ا ن جرير، قا  ا ن م ده: ا ن أيب املبرية ليس 

 ." القوي   ا ن جبري

  ًىَذاا إذ تأويل الكريس باملل  وسعة السلطة،  ف رد   َتَعاَلى     كالم األلباين ه

 ليس ص يً ا. ؛العلم :وبني  أن ما جاء عن ابن عباس ف أن الكريس

وقد ُنق  دن  عضهم أن ْرسيه دلمه، وهو "أيًضا يقول شيخ اإلسالم:  هىَذاوف * 

ٍء رَّْْحًَة وَِعلًْما ﴿قوِ  ضعيق؛ فإن دلم اهلل وسَ ْ  يشء ْام قا :  َربََّنا وَِسْعَت ُُكَّ ََشْ
، واهلل يعلم ن سه، ويعلم ما ْان وما َل يَن، فلو قي : وسَ دلمه الساموات [7]غافرق  ﴾7

ا املع ى م اسًبا، السيام وقد قا   ]اليقرةق  ﴾َوََل يَُؤوُدهُ ِحْفُظُهَما﴿: َتَعاَلى وا  ض؛ َل يَن ٰه ا
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ا ُي اسب القد ة ال العلم، واآلثا ؛ أي: ال ُي قله [322 امل ثو ة تقتِض  لك،  وال ُيَرسه وٰه ا

 ."لَن اآليات وا حا يث   العرش أْ ر من  لك َصُيِة متواترة

وَِسَع ُكرِْسيُُّه ﴿أن اآلية ليس  ف العلم  َتَعاَلى     إًذا ُيبني شيخ اإلسالم
رَْض 
َ
َماَواِت َواْل وسع كل يشء، ومل يسع  علم اهلل  علم؛ إذ  ليس  ف ال [244]البقرة:﴾السَّ

اآلية ف كريس اهلل َوإِن اَم  ،، فليس من املناسب تفسري اآلية بالعلمَفَقط  الساموات واألرض 

 ، كام جاء ذل  عن ابن عباس وغريه من السلف.▐

 :أن الَريس هو العرش" :ل عن احلسن البرصي أنه يقولُنقِ  املسألة الرابعة" ،

 يذكرونه ف التفسري. قول هىَذاو

إن الكريس هو العرش، وينسبون  :فيذكرون ف التفسري أن من أهل العلم من يقول

إسناد ما  (البداية وال هاية)ف  َتَعاَلى     ذل  لل سن البرصي، وقد ضع ف ابن كثري

وأما الَريس فروى ا ن ": َتَعاَلى     جاء عن احلسن ف كون العرش هو الكريس، فقال

 رين جوير، وهو ضعيق، دن ا سن البَّصي أنه ْان يقو  للَريس: هو  جرير من

ا ال يصح دن ا سن،    الصحيح د ه ودن  ريه من الصحا ة والتا عي: أنه  العرش، وٰه ا

 انته  كالمه. " ريه

ٰ "قال شيخ اإلسالم: *  َلا وقد قا   عضهم:  ن الَريس هو العرش، لَن ا ْ رون دا

بأن الكريس هو العرش، ولكن  َقاَل: أن هناك من شيخ اإلسالم ُيبني  إًذا  ؛"أَنام شيئان

يكون لكون شيخ اإلسالم يذهب إلثبات ما جاء عن احلسن،  هىَذاأ ام شيئان، و َعَلى األكثر 

د، فعد   هىَذاقد يكون  :أقول ى  املرا ألنه يرى أن غري احلسن  ؛َذاقول احلسن، أو يكون يقول هب

 هو العرش. بأن الكريس َقاَل:قد 

 بذا قد مت  املسائل املتعلقة بالعرش والكريس.

  َُصن ُف وُهَو ُمْسَتْغٍن َعن العرِش وَما ُدوَنه. ُمِحيٌط بُِكلِّ َشْيٍء ": َتَعاَلى     َقاَل امل 

 . "وَفْوَقُه، وَقْد أْعَجَز َعِن اإلَحاَطِة َخْلقهُ 
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، فمن أسامئه وما دونه ،مستغٍن عن ُملوقاته كلها؛ عن العرش ▐اهلل 

وعدم افتقاره ليشء، وُيفيد أيًضا كامل  ،، وهذا ُيفيد كامل غناه"الَغنِي  " :▐

 
ٍ
ْعُروٌف َوَمْغفَِرةٌ َخْْيٌ ﴿: َتَعاَلى ، قال ▐صفاته، فلكامله مل يكن مفتقًرا ليشء قَْوٌل مَّ

ًذى َواَّللُّ َغِّنٌّ َحلِيم
َ
ِ لََعَ ﴿: ُسب َ اَنهُ قال ، و[268]البقرة: ﴾263 ِمِن َصَدقٍَة يَتَْبُعَهآ أ َوَّلِلِ

 ﴾97 انلَّاِس ِحجُّ اْْلَيِْت َمِن اْسَتَطاَع إََِلْهِ َسبِيًَل َوَمن َكَفَر فَإِنَّ اَّلل َغِّنٌّ َعِن الَْعالَِمني
ِي﴿: َتَعاَلى ، وقال [51]آل عمران: يَْنا اَّلَّ رِْض َولََقْد َوصَّ

َ
َماَواِت َوَما ِِف اْل وتُواْ َوَّلِلِ َما ِِف السَّ

ُ
َن أ

َماَواِت َوَما  ِ َما ِِف السَّ ْ اَّللَّ ِإَون تَْكُفُرواْ فَإِنَّ َّلِلِ ِن اتَُّقوا
َ
الِْكَتاَب ِمن َقبْلُِكْم ِإَويَّاُكْم أ
رِْض َوََكَن اَّللُّ َغنِيًّا َْحِيًدا

َ
  .[383]النساء: ﴾131 ِِف اْل

امل األوصاف؛ إْذ ومن تمام غناه: أنه ك"ف تفسري هذه اآلية:     قال السعدي* 

لو كان فيه نقٌص بوجٍه من الوجوه؛ لكان فيه نوع افتقاٍر إَِلى ذلك الكمال، بل له كل صفة 

كمال، ومن تلك الصفة كمالها، ومن تمام غناه: أنه لم يتخذ صاحبًة وال ولًدا، وال شريًكا 

ناه: افتقار العالم يف ملكه وال ظهيًرا، وال معاوًنا له على شيٍء من تدابير ملكه، ومن كمال غ

العلوي والسفلي يف جميع أحوالهم وشؤونهم إليه، وسؤالهم إياه جميع حوائجهم الدقيقة 

 ."بتلك المطالب واألسئلة وأغناهم وأقناهم ومن  عليهم بلطفه وهداه َتَعاَلى والجلية، فقام 

 .   انته  كالمه

  َُصن فوقول   ."َقْد أْعَجَز َعِن اإلَحاَطِة َخْلقهُ ُمِحيٌط بُِكلِّ َشْيٍء وَفْوَقُه، و": امل 

ُمِحيٌط بُِكلِّ " :أن بعض النسخ جاء فيها ذكر الواو، وبعضها (الط اوية) بني  شارح

إثبات الواو، وقد ذكر ابن القيم هذه  (الط اوية)بغري الواو، وص ح شارح  "َشْيٍء َفْوَقه

ذل  إثبات ابن أيب العز لعلو اهلل ؛ مبينًا ب(اجتامع اجليوش اإلسالمية)العبارة بالواو ف 

 .َتَعاَلى 

و   فوق  "ُمِحيٌط بُِكلِّ َشْيٍء َفْوَقه"والعبارة ب سقاط الوا
ٍ
ُتفيد إحاطة اهلل بكل يشء

إن كان  العبارة ب سقاط الواو، وهذا  ،عائٌد عل العرش "َفْوَقه"الضمري ف  العرش؛ إذ  

يشٌء فوقه حُياط به، وهذا ُيبني  م  فليس ثَ  اهلل،إًِل  فال يوجد فوق العرش  ؛املعن  فاسد
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ُميٌط  َتَعاَلى اهلل  :أي ،"ُمِحيٌط بُِكلِّ َشْيٍء وَفْوَقهُ " :فتكون العبارة ،ص ة إثبات الواو

 .▐بم لوقاته كلها، وأنه فوقها 

ِيط﴿ :نصوص؛ منها ▐إحاطته َعَلى وقد دل   ُ ِمن َوَرائِِهم َمُّ  ﴾20 َواَّللَّ
ِيٌط ﴿ :نها، وم[21 ]الربوج: ٍء َمُّ ََل إِنَُّه بُِكِلِ ََشْ

َ
َوَّلِلِ َما ِِف ﴿ :، ومنها[41]فصل : ﴾54 أ

ِيًطا ٍء َمُّ رِْض َوََكَن اَّللُّ بُِكِلِ ََشْ
َ
َماَواِت َوَما ِِف اْل  .[326]النساء: ﴾126 السَّ

 د هبذه اإلحاطة ُميٌط  ▐إحاطة علمه وقدرته بم لوقاته، ًل أنه  :واملرا

ُ َعن  َذلَِ   َتَعاَلى أ ا دا ل ذاته و ،هبا كالفل   .اَّلل 

  ن ة فهي ثابتٌة بالقرآن  ؛عل ُملوقاته ▐وأما فوقيته واإلْجاع َوالسُّ

ن ة والفطرة والعقل، ودًللة القرآن  عل ذل  تنوع ، وقد ذكر ابن القيم واحًدا َوالسُّ

 ف نونيته: َلى َتَعا    ، فقال▐عل علوه  الدالةاألَِدل ة وعرشين نوًعا من 

ع مـــــــــــــــن ـولقـــــــــــــــد أتانـــــــــــــــا عـــــــــــــــ  رش أنـــــــــــــــوا

 

 املنقــــــــــــــــــــــــــول ف فوقيــــــــــــــــــــــــــة الــــــــــــــــــــــــــرمحن  

حــــــــــــــٍد    مــــــــــــــع مثلهــــــــــــــا أيًضــــــــــــــا تزيــــــــــــــد بوا

 

 رسدها بــــــــــــــال كــــــــــــــتامنـهــــــــــــــا ن ــــــــــــــن نــــــــــــــ  

ع التي ذكرها ابن القيم   :َتَعاَلى     وسأذكر هنا ما أراه مناسًبا من تل  األنوا

 :ئه  النوع األول ش، قال ابن عل العر ▐النصوص الدالة عل استوا

 : َتَعاَلى     القيم

ء الــــــرب فــــــوق العــــــرش ف   منهــــــا اســــــتوا

 

ـــــــــــــــــــ  ف ُمكـــــــــــــــــــم القـــــــــــــــــــرآن   ســـــــــــــــــــبع أت

ء اهلل    :وهي ،عليه له معاٍن سبق ذكرها َتَعاَلى العرش أعل امل لوقات، واستوا

واًلستقرار، ف ذا كان العرش أعل امل لوقات، واهلل عاٍل  ،والعلو ،واًلرتفاع ،الصعود

، وقد أ رب اهلل أنه استوى عل العرش ف سبعة مواضع، َتَعاَلى ذا ُيفيد علو اهلل عليه؛ ف ن ه

 أشار إليها ابن القيم ف البي  السابق ذكره.

ئه ف  فذكر اهلل   1الم ﴿و "الفرقان"و "طه"و "الرعد"و "يونس"و "األعراف"استوا
ِي إِنَّ رَ ﴿: ▐، فقال "الحديد"و "السجدة" [2-3]السجدة: ﴾تََنِيُل  بَُّكُم اَّللُّ اَّلَّ

يَّاٍم ُثمَّ اْسَتَوى لََعَ الَْعرِْش ُيْغَِش اللَّيَْل انلََّهاَر َيْطلُُبُه 
َ
رَْض ِِف ِستَِّة أ

َ
َماَواِت َواْل َخلََق السَّ
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ْمُر َتَبارَ 
َ
ََل ََلُ اْْلَلُْق َواْل

َ
ِ أ ْمرِه

َ
َراٍت بِأ ْمَس َوالَْقَمَر َوانلُُّجوَم ُمَسخَّ َك اَّللُّ َربُّ َحثِيًثا َوالشَّ

رَْض ﴿: َتَعاَلى ، وقال [41]األعراف:﴾54 الَْعالَِمني
َ
َماَواِت َواْل ِي َخلََق السَّ إِنَّ َربَُّكُم اَّللُّ اَّلَّ

ْمَر َما ِمن َشفِيٍع إَِلَّ ِمن َبْعِد إِذْنِهِ َذلُِكُم اَّللُّ 
َ
يَّاٍم ُثمَّ اْسَتَوى لََعَ الَْعرِْش يَُدبُِِر اْل

َ
 ِِف ِستَّةِ أ

ُرون فَََل تََذكَّ
َ
َماَواِت ﴿: َتَعاَلى ، وقال [8]يونس:﴾3 َربُُّكْم فَاْعُبُدوُه أ ِي َرَفَع السَّ اَّللُّ اَّلَّ

َسَمًّ  َجٍل مُّ
َ
 ََيْرِي ْل

ْمَس َوالَْقَمَر ُُكٌّ َر الشَّ بَِغْْيِ َعَمٍد تََرْوَنَها ُثمَّ اْسَتَوى لََعَ الَْعرِْش وََسخَّ
ْمَر ُيَفِصِ 

َ
آ ر اآليات إَِلى ، [2]الرعد:﴾2 ُل اْليَاِت لََعلَُّكم بِلَِقاء َرِبُِكْم تُوقُِنونيَُدبُِِر اْل

ئه عل العرش  عل العرش  ▐ه ؤ، فاستوا ▐التي أ رب اهلل فيها باستوا

ارتفع وعال وصعد  :بمعن  ،واهلل استوى عليه ،يدل عل علوه، فالعرش أعل امل لوقات

 ل  لقه.عاٍل ع ▐واستقر، وهذا ُيفيد أنه 

 الترصيح بعلوه ف  :▐ من أنواع األدلة الدالة على علوه النوع الثاين

 :َتَعاَلى     ، قال ابن القيم"العلي، واألعلى" ▐اسميه 

 هـــــــــــــــــذا وثانيهـــــــــــــــــا رصيـــــــــــــــــح علـــــــــــــــــوه 

 

 ولــــــــــــــــه ب كــــــــــــــــم رصحيــــــــــــــــه لفظــــــــــــــــان  

 األعــــــــــــــــــل  ةلفــــــــــــــــــظ العــــــــــــــــــيل ولفظــــــــــــــــــ 

 

 لقصـــــــــــد بيـــــــــــان أتـــــــــــ  فيـــــــــــه معرفـــــــــــةً   

 ن العلـــــــــــــــــــو لـــــــــــــــــــه بمطلقـــــــــــــــــــه عـــــــــــــــــــل أ 

 

 التعمـــــــــــــــيم واإلطـــــــــــــــالق بالربهـــــــــــــــان  

 ولـــــــــه العلـــــــــو مـــــــــن الوجـــــــــوه ْجيعهـــــــــا  

 

 ذاًتـــــــــــــا وقهـــــــــــــًرا مـــــــــــــع علـــــــــــــو الشـــــــــــــان  

وَُهَو ﴿: ▐، قال "العلي، واألعلى" :من أسامئه احلسن  ▐فاهلل  
لَْعَ ﴿: ، وقال اهلل [1]الشورى:﴾4 الَْعَِّلُّ الَْعِظيم

َ
، [3]األعل:﴾1 َسِبِِح اْسَم َرِبَِك اْل

ع العلو  بالعلو، فاهلل  ▐يدًلن عل اتصافه وهذان اسامن  متصٌف بالعلو، وأنوا

 وعلو القهر. ،وعلو القدر ،علو الذات :وهي ،بدًللة هذين اًلسمني ،ثابتٌة له

ني يدل عل دًللتهام فَ عر  ُيء هذين اًلسمني مُ  أن   َتَعاَلى     وقد بني  ابن القيم

ع العلو.  عل ْجيع أنوا

 حال  "الفوق"الترصيح بلفظ  : أنواع األدلة الدالة على علو اهللمن  النوع الثالث

أو غري مص وٍب هبا، فجاءت النصوص ب ثبات الفوقية هلل باستعامل  "من"كونه مص وًبا بـ
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، وهو ف "من"، وقد يرد غري مسبوٍق بـ"من"قد يرد مسبوًقا بـ "الفوق"، ولفظ "الفوق"لفظ 

 :َتَعاَلى     ن القيم. قال اب▐احلالني ُيفيد علو اهلل 

 هـــــــــــــــــــذا وثالثهـــــــــــــــــــا رصيـــــــــــــــــــح الفـــــــــــــــــــوق 

 

 وبــــــدو ا نوعــــــان "مــــــن"ـمصــــــ وًبا بــــــ  

وَُهَو الَْقاهُِر ﴿: ▐، وقال [41]الن ل:﴾َُيَافُوَن َربَُّهم ِمِن فَوْقِِهمْ ﴿: قال اهلل  
 ِ  .▐يدل عل علوه  ، ف ثبات الفوقية هلل [33]األنعام:﴾فَْوَق ِعَبادِه

 بعروج  ▐إ باره  : اع األدلة الدالة على علو اهللمن أنو النوع الرابع

أ رب بذل ، والعروج يكون إل فوق، وهذا يدل عل أن اهلل  املالئكة والروح إليه، فاهلل 

 :َتَعاَلى     عاٍل عل  لقه. قال ابن القيم 

 هــــــــــــــــــذا ورابعهــــــــــــــــــا عــــــــــــــــــروج الــــــــــــــــــروح 

 

 واألمــــــــــــــــــالك صــــــــــــــــــاعدة إل الــــــــــــــــــرمحن  

ْ ﴿: قال اهلل   لَْف َسَنة َتْعُرُج ال
َ
وُح إََِلْهِ ِِف يَْوٍم ََكَن ِمْقَداُرُه ََخِْسنَي أ  4َمََلئَِكُة َوالرُّ

 يدل عل علوه. ▐، فعروج األشياء إليه [4-1]املعارج:﴾5 فَاْصِِبْ َصِْبًا ََجِيَلً 

 صعود الكلم الطيب  : النوع الخامس من أنواع األدلة الدالة على علوه اهلل

 إليه، قال ابن القيم: ♀، وعروج النبي ▐يه واألعامل الصاحلة إل

 هــــــــــــــذا و امســــــــــــــها صــــــــــــــعود كالمنــــــــــــــا

 

ـــــــــــــــــــــــــه واإلحســـــــــــــــــــــــــان  ـــــــــــــــــــــــــات إلي  بالطيب

 وكــــــــذا صــــــــعود الباقيــــــــات الصــــــــاحلات  

 

 إليــــــــــــــــــه مــــــــــــــــــن أعــــــــــــــــــامل ذي اإليــــــــــــــــــامن  

 وكــــــــــذا صــــــــــعود تصــــــــــدق مــــــــــن طيــــــــــب  

 

 أيًضـــــــــــــــــــــا إليـــــــــــــــــــــه عنـــــــــــــــــــــد كـــــــــــــــــــــل أوان  

 إل أن قال: 

 وكـــــــــــــــذل  معــــــــــــــــراج الرســـــــــــــــول إليــــــــــــــــه 

 

 ه مــــــــــــن نكــــــــــــرانحــــــــــــٌق ثابــــــــــــٌ  مــــــــــــا فيــــــــــــ 

النوع السابق ف عروج املالئكة والروح، هذا النوع ف صعود كالمنا؛ الكلم الطيب  

، ويصح أن جُيعل عروج النبي ♀والعمل الصالح، وف عروج الرسول 

 ♀عروج النبي  :مع النوع السابق، فيقال ف النوع السابق ♀

األدلة الدالة  :ًدا؛ فنقولوالروح واملالئكة، ويصح أن نجعل هذين الوجهني وجًها واح

 .▐عل صعود وعروج األشياء إليه 
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الُِح يَْرَفُعهُ ﴿: قال اهلل  ِيُِب َوالَْعَمُل الصَّ ، وقال النبي [31]فاطر:﴾إََِلْهِ يَْصَعُد الََْكُِم الطَّ

 .«من تصدق بعدل تمرٍة، من كسٍب طيٍب، وال يصعد إلى اهلل إاِلَّ طيب»: ♀

د أهل العلم له ف ♀ي وقد سبق ذكر معراج النب ، وأن من مقاصد إيرا

فهذا نوٌع من أنواع األدلة وهو صعود الكلم ؛ َتَعاَلى كتب املعتقد استدًلهلم به عل علو اهلل 

، والصعود يكون إل أعل، وكذا عروج النبي ▐الطيب والعمل الصالح إليه 

 اتبع  ابن ، وقد نجعل هذا النوع والنوع الذي قبله نوًعا واحًدا؛ إًل أين♀

 ؛ فقد جعلهام نوعني فجعلتهام نوعني.َتَعاَلى     القيم

 إل  ▐نزوله  : على علو اهلل النوع السادس والسابع من األنواع الدالة

 :   ، قال ابن القيم▐السامء الدنيا، وتنزيله القرآن من عنده 

 هــــــــــــذا وسادســــــــــــها وســــــــــــابعها النــــــــــــزول 

 

 كــــــــــــــــــــــــــــــــذل  التنزيــــــــــــــــــــــــــــــــل للقــــــــــــــــــــــــــــــــرآن 

ينزل اهلل »: ♀قال النبي  ،كل ليلةٍِ  إل السامء الدنياينزل  ▐فاهلل  

إلى السماء الدنيا كل ليلٍة، فيقول: هل من داٍع فأستجيب له؟ هل من سائٍل فأعطيه؟ هل  

 .«من مستغفٍر فأغفر له؟

َما يكون من علٍو إلى ُسفل"قال ابن أيب العز:   ؛"والنزول المعقول عند جميع األمم إِنَّ

اَم النزول املعقول عند ْجيع األمم  ؛ إذ  يدل عل علوه  ▐ إذً ًا نزول اهلل يكون إِن 

 .▐من علٍو إل ُسفل، وهو عاٍل مع نزوله 

ِبَِك ﴿: َتَعاَلى قال  ،التنزيل للقرآن :ويدل عل علوه كذلكم ََلُ ُروُح الُْقُدِس ِمن رَّ قُْل نَزَّ
ُمبايٌن خللقه عاٍل  ▐نَِزل، وأنه ، فهذا التنزيل يدل عل علو املُ [312]الن ل:﴾بِاْْلَقِِ 

عليهم، ف ن التنزيل مصدر نزل، بمعن  ألق  اليشء من أعل إل أسفل، فيكون املُلقي عالًيا 

 .(النونية)مل يصح تسميته تنزياًل، هكذا قال اهلراس ف رشح َوإًِل  عل من أنزله إليهم، 

وتنزيله القرآن من  ،▐نزوله : ف ًذا من أنواع األدلة الدالة عل علو اهلل 

 عنده.

 بأنه رفيع الدرجات، قال ابن القيم ▐إ باره  :النوع الثامن   : 
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 ساكتيوســـف الشرح الشيخ:  

 هـــــــــــــــــــــذا وثامنهـــــــــــــــــــــا بســـــــــــــــــــــورة غـــــــــــــــــــــافر 

 

ــــــــــــــــدرجات للــــــــــــــــرمحن    هــــــــــــــــو رفعــــــــــــــــة ال

َ ُُمْلِِصنَي ََلُ اَِلِيَن َولَْو َكرَِه الًَْكفُِرون ﴿: قال اهلل   رََجاِت ُذو  14فَاْدُعوا اَّللَّ َرفِيُع اَلَّ
ِ َِلُنِذَر يَوَْم اْلَََّلقالْعَ  ِ لََعَ َمن يََشاء ِمْن ِعَبادِه ْمرِه

َ
وَح ِمْن أ -31]غافر:﴾15 رِْش يُلَِْق الرُّ

رََجاتِ ﴿: ، فقال اهلل [34  ،فاعل :، ورفيع عل زنة فعيل، وزنة فعيل تأيت بمعن ﴾َرفِيُع اَلَّ

فاعل لينفي  :يل هنا بمعن إن فع َقاَل:مفعول، وقد بني  ابن القيم  طأ من  :وتأيت بمعن 

مفعول،  :فعيل هنا بمعن  ؛ لينفي دًللة اآلية عل علو اهلل، إذ السياق ُيفيد أن  علو اهلل 

ِ ﴿ يذكر علوه، يذكر العرش فاهلل  ْمرِه
َ
وَح ِمْن أ  :، فرفيع هنا بمعن ﴾ُذو الَْعرِْش يُلَِْق الرُّ

 مرفوع الدرجات. قال ابن القيم: :أي ،مرفوع

 منهـــــــــــــــــــــا بســـــــــــــــــــــورة غـــــــــــــــــــــافر هـــــــــــــــــــــذا وثا

 

ــــــــــــــــدرجات للــــــــــــــــرمحن    هــــــــــــــــو رفعــــــــــــــــة ال

 .▐فهذه اآلية تدل عل علو اهلل  

 ا، قال ف السامء، وهي كثريٌة جد   ▐النصوص امل ربة بأنه  :النوع التاسع

 :َتَعاَلى     ابن القيم

 هــــــــــــــــذا وتاســــــــــــــــعها النصــــــــــــــــوص بأنــــــــــــــــه 

 

 فــــــــــــــــوق الســــــــــــــــامء وذا بــــــــــــــــال حســــــــــــــــبان  

رَْض ﴿: َتَعاَلى فمن تل  النصوص قوله  
َ
ن َُيِْسَف بُِكُم اْل

َ
َماء أ ن ِِف السَّ ِمنُتم مَّ

َ
أ
َ
أ

ن يُرِْسَل َعلَيُْكْم َحاِصًبا فََسَتْعلَُموَن َكيَْف  16فَإَِذا ِِهَ َتُمور 
َ
َماء أ ن ِِف السَّ ِمنُتم مَّ

َ
ْم أ
َ
أ

أال تأمنونني وأنا أمين من يف »: ♀، وقال النبي [31 -36 ]املل : ﴾17 نَِذير

 ف السامء تدل عل علوه. لنصوص امل ربة بأن اهلل ، فا«السماء؟

نَّة على أحد وجهين: "قال ابن أيب العز: *   وهذا عند المفسرين من أهل السُّ

إما أن تكون يف بمعنى على، وإما أن ُيراد بالسماء العلو، ال يختلفون يف ذلك، وال 

الة عل أن اهلل ف وهذا مهم؛ عند اًلستدًلل بالنصوص الد ."يجوز الحمل على غيره

ن ة السامء؛ من املهم أن نعرف تفسري أهل  د السُّ هلذه النصوص، ف  م يقولون إن كان املرا

 
ِ
َماء﴿هنا تكون بمعن  عل،  "يف"ف ن  ؛املبنية السامءَ  :بالسامء ن ِِف السَّ ِمنُتم مَّ

َ
أ
َ
أأمنتم  :أي ﴾أ

د بالسامء السامء املبنية،  للظرفية؛ إن  "يف"فال يصح أن نجعل من عل السامء؛ إن كان املرا
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ِ
د بالسامء باطاًل،   أفاد ذلكم معنً  ؛بمعن  الظرفية "يف"السامء املبنية؛ إذ جعلنا  كان املرا

  .أن اهلل مظروٌف ف ُملوقاته :وهو

بمعن  عل، وأهل العلم  "يف"ن السامء السامء املبنية وجب القول بأن إ :ف ذا قلنا

َصِلَِبنَُّكْم ِِف ُجُذوِع انلَّْخلِ ﴿: اَلى َتعَ يقولون من هذا قوله 
ُ
عل جذوع  :؛ أي[13]طه:﴾َوْل

رِْض ﴿الن ل، 
َ
د  :إذا قلناهىَذا عل األرض،  :أي [65]النمل:﴾قُْل ِسُْيوا ِِف اْل السامء هنا املرا

 هبا الساموات املبنية.

د به العلو، د بالسامء العلو؛ ف ن السامء لفٌظ ُيطلق وُيرا إن كان املراد  وإن كان املرا

 ف العلو فوق الساموات. عل باهبا، فاهلل  "يف"بالسامء العلو؛ ف ن 

وهذا عند "هذا تفسري هذه النصوص عند أهل السنة واجلامعة، قال ابن أيب العز: 

؟ وهذا  ."بمعنى َعَلى "ف"المفسرين من أهل السنة على أحد الوجهين؛ إما أن يكون 
ى
َمَت 

د بالس وإما أن يراد بالسماء العلو، وحينها إذا ُأريد بالسماء "امء السامء املبنية. إذا كان املرا

ال يختلفون يف ذلك، وال يجوز الحمل "، يقول ابن أيب العز: "على بابها "ف"العلو فإن 

  ."على غيره

 إ بار النصوص  :▐ من األدلة الدالة على علو اهلل النوع العاشر

 .▐عنده با تصاص بعض امل لوقات بأ ا 

 ،فالنصوص جاء فيها اإل بار عن بعض امل لوقات بأ ا عند اهلل؛ كاملالئكة

وَن َعْن ﴿: ▐وغريهم، قال اهلل  ،والشهداء ِيَن ِعنَد َرِبَِك ََل يَْسَتْكِِبُ إِنَّ اَّلَّ
َماَواِت  َوََلُ َمن﴿: َتَعاَلى ، وقال [216]األعراف:﴾206 ِعَباَدتِهِ َويَُسِبُِحونَُه َوََلُ يَْسُجُدون ِِف السَّ

ون وَن َعْن ِعَباَدتِهِ َوََل يَْسَتْحِْسُ رِْض َوَمْن ِعنَدهُ ََل يَْسَتْكِِبُ
َ
 .[35]األنبياء:﴾19 َواْل

؛ إذ لو مل يكن هبذكر بعض عباده بأ م عنده يدل عل علو ▐فت صيصه 

ء. لكان  كل امل لوقات عنده عل حد   ؛األمر كذل   سوا

 يقول ابن القيم:

 عارشهـــــــــا ا تصـــــــــاص الـــــــــبعض هـــــــــذا و

 

 مـــــــــــــــــــن أمالكـــــــــــــــــــه بالعنـــــــــــــــــــد للـــــــــــــــــــرمحن  
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 ساكتيوســـف الشرح الشيخ:  

 إل أن قال:

 لــــــــــو مل يكــــــــــن ســــــــــب انه فــــــــــوق الــــــــــورى 

 

 كـــــــــــــانوا ْجيعـــــــــــــا عنـــــــــــــد ذي الســـــــــــــلطان  

 ويكــــــــــون عنــــــــــد اهلل إبلــــــــــيس وجربيــــــــــل  

 

 مهـــــــــــــــــــــــــــــــا ف العنـــــــــــــــــــــــــــــــد مســـــــــــــــــــــــــــــــتويان  

لو مل تكن هلذه امل لوقات التي أ رب اهلل بأن هلا عنده مكانة  اصة ُتفيد علوه  

لكان  امل لوقات كلها عند  ؛أ ا عنده ف العلو، لو مل يكن األمر كذل ، و▐

وإن جربيل عنده، فدل  ختصيص بعض امل لوقات  ،إن إبليس عنده :أن يقال اهلل، ولصح  

  وأ ا عنده. ،أن اهلل ف السامء :بالعندية

 لــــــــــو مل يكــــــــــن ســــــــــب انه فــــــــــوق الــــــــــورى 

 

 كـــــــــــــانوا ْجيعـــــــــــــا عنـــــــــــــد ذي الســـــــــــــلطان  

 اهلل إبلــــــــــيس وجربيــــــــــل  ويكــــــــــون عنــــــــــد 

 

 مهـــــــــــــــــــــــــــــــا ف العنـــــــــــــــــــــــــــــــد مســـــــــــــــــــــــــــــــتويان  

  :للعلو عند إشهاده ربه عل أنه بل غ  ♀إشارة النبي  النوع الحادي عشر

 :َتَعاَلى     الرسالة، قال ابن القيم

 رهن إشـــــــــــــــارٌة ـهـــــــــــــــذا وحـــــــــــــــادي عشـــــــــــــــ

 

 ن ــــــــــــــــــــو العلــــــــــــــــــــو ب صــــــــــــــــــــبع وبنــــــــــــــــــــان  

 هلل جــــــــــــــــــــــــــــــــل جــــــــــــــــــــــــــــــــاله ًل غــــــــــــــــــــــــــــــــريه  

 

ٌك مــــــــــــــــــــــــــــــــن اإلنســــــــــــــــــــــــــــــــان    إذ ذاك إرشا

 د أشـــــــــــــــــار رســـــــــــــــــوله ف ُمـــــــــــــــــع ولقـــــــــــــــــ 

 

 احلــــــــــــج العظــــــــــــيم بموقــــــــــــف الغفــــــــــــران  

 ن ـــــــــــو الســـــــــــامء بأصـــــــــــبع قـــــــــــد كرمـــــــــــ   

 

حـــــــــــــــــــــــد الــــــــــــــــــــــــرمحن    مستشـــــــــــــــــــــــهًدا للوا

 يـــــــــــــــــا رب فاشـــــــــــــــــهد أننـــــــــــــــــي بلغـــــــــــــــــتهم  

 

 ويشـــــــــــــــــري ن ـــــــــــــــــوهم لقصـــــــــــــــــد بيـــــــــــــــــان  

 فغـــــــــــــــــدا البنـــــــــــــــــان مرفًعـــــــــــــــــا ومصـــــــــــــــــوًبا  

 

 صــــــــــــــــــــل عليــــــــــــــــــــ  اهلل ذو الغفــــــــــــــــــــران  

 أديـــــــــــــــــ  ثـــــــــــــــــم نصـــــــــــــــــ   إذ بلغتنـــــــــــــــــا  

 

جــــــــــــب الشــــــــــــكرانحــــــــــــق الــــــــــــبالغ ال    وا

ف  طبته الشهرية ف حجة الوداع، فكان يرفع  ♀فهذا كان من النبي  

 .«أال هل بلغت؟ اللهم فاشهد» :عل تبليغه إصبعه إل السامء ُمشهًدا اهلل 

 الظاهر؛ ف نه يدل عل اتصافه بالظهور الذي  ▐اسمه  :النوع الثاين عشر

 هو العلو، قال ابن القيم:

ــــــاين عشــــــ  ها وصــــــف الظهــــــور رـهــــــذا وث

 

 لــــــــــــــــه كـــــــــــــــــام قــــــــــــــــد جـــــــــــــــــاء ف القـــــــــــــــــرآن  

 والظـــــــــــاهر العـــــــــــايل الـــــــــــذي مـــــــــــا فوقـــــــــــه  

 

 يشء كـــــــــــــــام قـــــــــــــــد قـــــــــــــــال ذو الربهـــــــــــــــان  
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 شرح العقيدة الطحاوية 

اهُِر َواْْلَاِطُن وَُهَو بُِكِلِ ﴿قال ف كتابه:  ▐اهلل  ُل َواْلِخُر َوالظَّ وَّ
َ
ُهَو اْل

ٍء َعلِيم  .▐، والظاهر ُيفيد أنه عاٍل [8]احلديد:﴾3 ََشْ

 َتَعاَلى فقد ثبت  رؤيته  اجلَن ة؛ف  َتَعاَلى النصوص املثبتة رؤية اهلل  :ثالث عشرالنوع ال 

ة ﴿ :بالنصوص وقد سبق ذكرها، منها  إََِل َرِبَِها نَاِظَرة 22وُُجوهٌ يَوَْمئٍِذ نَّاِِضَ
ْ اْْلُْسَّن َوزَِياَدةٌ ﴿، [28-22]القيامة:﴾23 ْحَسُنوا

َ
ِيَن أ ِبِِهْم لََكَّ ﴿، [26]يونس:﴾ِلَِّلَّ ُهْم َعن رَّ إِنَّ

ََّمْحُجوُبون َفاَل ُبد   ؛ر هذا وأن اهلل ُيرى، وقد سبق ذكرها، ف ذا تقر  [34]املطففني:﴾15 يَوَْمئٍِذ ل

أن ُيرى ف جهٍة من اجلهات الس ، وأرشف اجلهات الس  هي جهة العلو، التي دل  

 .النصوص عل إثباهتا هلل 

 يلزم منه اإليامن بالعلو، وًل جيتمع اإليامن بالرؤية مع  ف ن اإليامن بالرؤية ؛ومن هنا

ن ة نفي العلو، وأهل  يؤمنون هبام، واملعتزلة علموا تالزمهام فنفومها، وتناقض األشاعرة السُّ

وقد سبق بيان بطالن قويل املعتزلة واألشاعرة،  ،هتم؛ فأثبتوا الرؤية ونفوا العلوكام هي عاد

 :َتَعاَلى     يقول ابن القيم

 رها إ بـــــــــــــــــاره ـهـــــــــــــــــذا وثالـــــــــــــــــث عشـــــــــــــــــ

 

ــــــــــــــــــــــــا نــــــــــــــــــــــــراه بجنــــــــــــــــــــــــة احليــــــــــــــــــــــــوان    أن

 فســــــــل املعطــــــــل هــــــــل نــــــــرى مــــــــن حتتنــــــــا  

 

 أم عــــــــــــــــــن شـــــــــــــــــــامئلنا وعــــــــــــــــــن أيـــــــــــــــــــامن  

  ُســــــــــــــــــــــــــب َ اَنهُ أم  لفنــــــــــــــــــــــــــا وأمامنــــــــــــــــــــــــــا  

 

 أم هـــــــــــــل نـــــــــــــرى مـــــــــــــن فوقنـــــــــــــا ببيـــــــــــــان  

 يـــــــــــــا قـــــــــــــوم مـــــــــــــا ف األمـــــــــــــر يشء غـــــــــــــري  

 

 ذا أو أن رؤيتـــــــــــــــــــــــــه بـــــــــــــــــــــــــال إمكـــــــــــــــــــــــــان  

ئــــــــــــي رؤيــــــــــــة ًل ف مقابلــــــــــــة مــــــــــــن ا إذ     لرا

 

 ُمــــــــــــــــــــــــــــــال لــــــــــــــــــــــــــــــيس ف اإلمكــــــــــــــــــــــــــــــان  

 ومـــــــــــــــــــن ادعـــــــــــــــــــ  شـــــــــــــــــــيئا ســـــــــــــــــــوى ذا  

 

ه مكــــــــابرًة عــــــــل األذهــــــــان    كــــــــان دعــــــــوا

ف جهة، إًِل  الرؤية ًل تكون  فنصوص الرؤية من النصوص الدالة عل العلو؛ إذ   

 جهة العلو. :وأرشف اجلهات

 ر النبي  :النوع الرابع عشر ره عل  ؟من سأله أين اهلل ♀إقرا ف قرا

ف مكان، وأرشف األماكن أعالها، بل قد سأل النبي  ▐ؤال يدل عل أن اهلل الس

 وأقرها عل ذل . ،، وأجاب  بأن اهلل ف السامء«أين اهلل؟»نفُسه اجلاريَة  ♀
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 ساكتيوســـف الشرح الشيخ:  

قبل أن خيلق الساموات  فقال: أين كان ربنا  ♀رزين الُعقييل سأل النبي 

يف عماء؛ ما فوقه »ال: وأجابه وق ♀واألرض؟ فهذا سؤال بأين فأقره النبي 

اجلارية فقال:  ♀، وسأل النبي «هواء وما تحته هواء، ثم خلق عرشه على الماء

 .«اعتقها؛ فإنها مؤمنة»فقال : ف السامء. فقال:  «أين اهلل؟»

 يقول ابن القيم:

 رها إقــــــــــرار ســــــــــائله ـهــــــــــذا ورابــــــــــع عشــــــــــ

 

 بلفـــــــــــــــــــــــــــــــــــظ األيـــــــــــــــــــــــــــــــــــن للـــــــــــــــــــــــــــــــــــرمحن  

 إل أن قال: 

 فســــــــــــــه دع ذا فقــــــــــــــد قــــــــــــــال الرســــــــــــــول بن

 

 أيــــــــــــــــــــــــــــــــن اإلَل لعــــــــــــــــــــــــــــــــامل بلســـــــــــــــــــــــــــــــــان  

  إ بار موس  فرعون بأن اهلل ف السامء، وُيستفاد هذا من  :النوع الخامس عشر

َوقَاَل فِرَْعْوُن يَاَهاَماُن ابِْن َِل َِصًْحا ﴿: َتَعاَلى ذاكًرا ما قال فرعون هلامان؛ قال  َتَعاَلى قوله 
ْسَباب 

َ
بْلُُغ اْل

َ
َعَِّلِ أ

ْسَباَب  36لَّ
َ
ُظنُُّه أ

َ
لَِع إََِل إََِلِ ُموََس ِإَوىِنِ ْل طَّ

َ
َماَواِت فَأ السَّ

، فهذا ُيفيد إ بار موس  لفرعون بأن اهلل ف السامء، وأن فرعون [81-86]غافر:﴾ََكذِبًا

ب موس  ف ذل ، فقال هلامان  ْسَباب ﴿ُيكذ 
َ
بْلُُغ اْل

َ
َعَِّلِ أ

ْسَباَب  36ابِْن َِل َِصًْحا لَّ
َ
أ

َماَواتِ  ُظنُُّه ََكذِبًا السَّ
َ
لَِع إََِل إََِلِ ُموََس ِإَوىِنِ ْل طَّ

َ
 .﴾فَأ

 ف السامء. ▐سل كلهم متفقون، وأتباعهم ب ق متفقون عل أن اهلل الرُّ 

وقد ذكر ابن القيم كالًما نفيًسا ف هذا عن الرسل وعن أتباعهم، ف كتابه النافع 

 هذا الدليل: ، يقول ابن القيم ف بيان(اجتامع اجليوش اإلسالمية)

 رشها إ بـــــــــــــــــاره ـهـــــــــــــــــذا وســـــــــــــــــابع عـــــــــــــــــ

 

 ســــــــــــــــــــــــــب انه ف ُمكــــــــــــــــــــــــــم القــــــــــــــــــــــــــرآن  

 عـــــــــن عبـــــــــده موســـــــــ  الكلـــــــــيم وحربـــــــــه  

 

 فرعـــــــــــــون ذي التكـــــــــــــذيب والطغيـــــــــــــان  

 تكذيبـــــــــــــــه موســـــــــــــــ  الكلـــــــــــــــيم بقولــــــــــــــــه  

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاين    اهلل ريب ف الســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــامء نب

 ومـــــــــــن املصـــــــــــائب قـــــــــــوهلم إن اعتقـــــــــــاد  

 

 الفــــــــــوق مــــــــــن فرعــــــــــون ذي الكفــــــــــران  

 أشــــــــــــــــــياع لــــــــــــــــــه فــــــــــــــــــ ذا اعتقــــــــــــــــــدتم ذا ف 

 

 أنـــــــــــــــــتم وذا مـــــــــــــــــن أعظـــــــــــــــــم البهتـــــــــــــــــان  

  َقاَل.إل آ ر ما  
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  وهو هنا ُيبني بطالن قول اجلهمية؛ إذ عكسوا الدليل؛ ًلنعكاس عقوهلم

فهو  هىَذا؛يعتقد أن اهلل ف السامء، وأن من اعتقد ال ِذي وفهومهم، ففهموا أن فرعون هو 

  .فرعوين

 وأن اهلل ليس ف  ،، وأن من اعتقد  الفهأن من اعتقد هذا فهو موسوي :والصحيح

 السامء هو الفرعون.

 .، أقترص عليهاَتَعاَلى     هذه بعض األنواع التي ذكرها ابن القيم

  اإلْجاع، وقد حكاه غري واحٍد من أهل  :عل  لقه َتَعاَلى من أدلة إثبات علو اهلل

العنيد؛ حيث ساق بسنده  ف رده ونقضه عل اجلهمي َتَعاَلى     الدارمي :العلم؛ منهم

يا حصين! كم تعبد اليوم »قال ألبيه:  ♀عن عمران بن احلصني أن النبي 

فأيهم تعده لرغبتك »قال: سبعة؛ ستٌة ف األرض وواحٌد ف السامء. قال:  «إلًها؟

 قال: الذي ف السامء.  «ورهبتك؟

على الكافر؛ إذ عرف أن إله  ♀فلم ُينكر النبي "فقال الدارمي: * 

، فحصيٌن الخزاعي يف كفره َيْوِمئٍِذ كان ♀لعالمين يف السماء، كما قاله النبي ا

أعلم باهلل الجليل األجل من المريسي وأصحابه مع ما ينتحلون من اإلسالم؛ إذ مي ز بين 

 . "اإلله الخالق الذي يف السماء، وبين اْللهة واألصنام المخلوقة التي يف األرض

اتفقت الكلمة من المسلمين والكافرين أن اهلل يف السماء، وقد ": َتَعاَلى     قال* 

وحدوه بذلك، إال المريسي الضال وأصحابه، حتى الصبيان الذين لم يبلغوا الحنث قد 

ب الصبي  شيٌء؛ يرفع يديه إلى ربه؛ يدعوه يف السماء دونما سواه،  عرفوه بذلك، إذا حز 

 ."فكل أحٍد باهلل وبمكانه أعلم من الجهمية

 ."وقد اتفقت الكلمة بين المسلمين والكافرين أن اهلل يف السماء"ارمي يقول: فالد

 ف نونيته جعل اإلْجاع عل ثبوت العلو نوعني: َتَعاَلى     وابن القيم

  ،(نونيته)حيث قال ف  األول: إمجا، الرسل:  

 رها اإلْجـــــــاع مـــــــن ـهـــــــذا و ـــــــامس عشـــــــ

 

حـــــــــــــــــــــــــد املنـــــــــــــــــــــــــان    رســـــــــــــــــــــــــل اإلَل الوا
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 ساكتيوســـف الشرح الشيخ:  

 م مــــــــــــــع كتــــــــــــــبهم فاملرســــــــــــــلون ْجــــــــــــــيعه

 

 قـــــــــــــــد رصحــــــــــــــــوا بــــــــــــــــالفوق للــــــــــــــــرمحن  

 وحكــــــــ  لنــــــــا إْجــــــــاعهم شــــــــيخ الــــــــورى  

 

ـــــــــــــــد القـــــــــــــــادر اجلـــــــــــــــيالين   ـــــــــــــــدين عب  وال

ــــــــد املــــــــالكي أيًضــــــــا حكــــــــ    ــــــــو الولي  وأب

 

 إْجــــــــــاعهم أعنــــــــــي ابــــــــــن رشــــــــــد الثــــــــــاين  

 كــــــــذا أبــــــــو العبــــــــاس أيًضــــــــا قــــــــد حكــــــــ   

 

 إْجـــــــــــــــاعهم علـــــــــــــــم اهلـــــــــــــــدى احلـــــــــــــــراين  

ــــــــــــــه اطــــــــــــــالع مل يكــــــــــــــن مــــــــــــــن قبلــــــــــــــه    ول

 

ه مـــــــــــــــــــن مـــــــــــــــــــتكلٍم ولســـــــــــــــــــانلســـــــــــــــــــو    ا

 هــــــــــــــذا ونقطــــــــــــــع ن ـــــــــــــــن أيًضــــــــــــــا أنـــــــــــــــه  

 

 إْجــــــــــــــــاعهم قطًعــــــــــــــــا عــــــــــــــــل الربهــــــــــــــــان  

 فبني  ابن القيم إْجاع الرسل، وذكر ذل  عن ثالثٍة من العلامء، ثم حكاه ابن القيم نفسه 

 بقوله: َتَعاَلى    

ـــــــــــــــه   هـــــــــــــــذا ونقطـــــــــــــــع ن ـــــــــــــــن أيًضـــــــــــــــا أن

 

 إْجـــــــــــــــــاعهم قطًعـــــــــــــــــا عـــــــــــــــــل الربهـــــــــــــــــان  

، هذا النوع (اجتامع اجليوش اإلسَلمية)سل ف ذل  ف كتابه وقد ذكر ما جاء عن الر 

 .َتَعاَلى     األول من نوعي اإلْجاع الذين ذكرمها ابن القيم

  ،أيًضا: (ال ونية)قال ف  النو، الثاني: إمجا، أهل السنة 

 رشها إْجــــــــــــــــاع ـهــــــــــــــــذا وســــــــــــــــادس عــــــــــــــــ

 

 أهــــــــل العلــــــــم أعنـــــــــي حجــــــــة األزمـــــــــان  

 مـــــــن كـــــــل صـــــــاحب ســـــــنٍة شـــــــهدت لـــــــه  

 

 هـــــــــــــل احلـــــــــــــديث وعســـــــــــــكر القـــــــــــــرآنأ  

 ًل عــــــــــــــــــربًة بم ــــــــــــــــــالٍف هلــــــــــــــــــم ولــــــــــــــــــو  

 

 كــــــــــــــــانوا عديــــــــــــــــد الشــــــــــــــــاء والبعــــــــــــــــران  

   ف  َتَعاَلى الفطرة؛ فالناس مفطورون عل أن اهلل  :َتَعاَلى ومما يدل عل إثبات العلو هلل

  .ومناجاته َتَعاَلى السامء، وهذا ما يشعر به كل سليم الفطرة عند دعائه اهلل 

وهلم بالشبه املائلة ن نفاة العلو إن  لو أنفسهم وأطلقوها من تلوث عقوأحسب أ* 

، سلموا بكون اهلل ف العلو، واستجابوا ملنادي الفطرة ؛أحسبهم إن أطلقوها ،هبم عن احلق

ف نه أيًضا ينقاد لفطرته، فُيناجي اهلل  ؛عن معتقده اكام أحسب أن الواحد منهم إن سه

 الن اس،أن العلو مما فط ر اهلل عليه  :ان تدًلن عل هذا، وهووهاهنا حكايتمستشعًرا علوه، 

توجه  قلوهبم  ؛أن شبًها حال  دون التسليم للفطرة، وأ م إن غفلوا عن شبههمإًِل  

  .▐للعلو طالبًة  القها 

 :كان  بني أيب املعايل اجلويني، وهو من األشاعرة نفاة العلو، وبني  أوىل احلكايتني

ُلًسا أليب املعايل، قرر فيه أبو املعايل نفي العلو،  اهلمداين، فقد حرض مدايناهلأيب جعفٍر 
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دعنا من هذا الذي تقوله، وأن  تنفي  :. أي"دعنا مما تقول"أليب املعايل:  اهلمداينفقال 

دعنا مما تقول، ما "العلو بأدلٍة عقليٍة تزعمها، دعنا من هذا، يقول اهلمداين أليب املعايل: 

ورة التي نجدها يف قلوبنا ما قال عارٌف قط: يا اهلل؛ إال وجد يف قلبه معنًا يطلب هذه الضر

فرصخ أبو املعايل  "العلو ال يلتفت يمنًة وال يسرة، فكيف ندفع هذه الضرورة من قلوبنا؟

 ."حي رين الهمداين"وقال:  ،ووضع يده عل رأسه

، ولو أنه سل م هلا هلدته إل وهذا يدل  عل أن أيب املعايل جيد هذه الرضورة ف نفسه

، طارحني دًللة "العقليات"ـاحلق، ولكن مل ُيسلم هلا؛ ُمتبًعا ما سموه جهاًل وزوًرا ب

 النصوص ومعرضني عن منادي الفطرة.

 :وقع  لشيخ اإلسالم ابن تيمية مع بعض نفاة العلو، قال احلكاية الثانية    

ه قلبه إلى العلو يدعو اهلل. فالنفاة لعلو اهلل إ" :(الد ء)ف  َتَعاَلى  ب أحدهم شدٌة؛ وج  ذا حز 

ولقد كان عندي من هؤالء النافين لهذا من هو من مشايخهم، وهو يطلب مني حاجة، وأنا 

أخاطبه يف هذا المذهب كأين غير منكرٍ له، وأخرت قضاء حاجته حتى ضاق صدره، فرفع 

محقق، لمن ترفع طرفك ورأسك؟ طرفه ورأسه إلى السماء، وقال: يا اهلل، فقلت له: أنت 

وهل فوق عندك أحد؟ فقال: َأْسَتْغِفُر اهللَ! ورجع عن ذلك لما تبين له أن اعتقاده ُيخالف 

فطرته، ثم بينت له فساد هذا القول، فتاب من ذلك، ورجع إلى قول المسلمين المستقر يف 

 انته  كالم شيخ اإلسالم. "فطرهم

ملا غفل عن معتقده املبني عل الُشبه؛ سل م  كيف أن هذا الناف للعلو :فالحظ ☜☜

 لداعي الفطرة، وملا كان صادًقا عرف مناقضة مذهبه لفطرته فنفعه ذل .

  كون العلو صفة كامل، وكون  :العقل، ووجه ذل  :َتَعاَلى ومما يدل عل علو اهلل

جه، قال ابن أيب وجوٌه غري هذا الو م  ُمنزٌه عن النقص، وثَ  َتَعاَلى ضده صفة نقٍص، واهلل 

 أما ثبوته بالعقل فمن وجوه:العز: 

 إما أن يكون أحدمها سارًيا ف  ،القاطع بأن كل موجودين أحدها: العلم البدَيي

 بنفسه بائنًا من اآل ر، فكل موجودين إما أن به كالصفات، وإما أن يكون قائاًم  اآل ر قائاًم 



 

      272 

 

 ساكتيوســـف الشرح الشيخ:  

ُمباين للموجودات،  نًا له، فنقطع أن اهلل وإما أن يكون ُمباي ،يكون أحدمها قائاًم باآل ر

ف نه ليس معها ف أماكنها، وليس حتتها؛ وإنام هو فوقها  ،وإذا كان ُمباينًا للموجودات

▐. 

 قال: الثاين: أنه ملا  لق العامل  الوجه ال ا : من وجوه تقرير ا ن أيب العز لعلو اهلل

واألول باطل، أما أوًًل فباًلتفاق، وأما ثانًيا  ف ما أن يكون  لقه ف ذاته أو  ارًجا عن ذاته،

ا َكبرًِيا  َتَعاَلى فألنه يلزم أن يكون ُماًل لل سائس والقاذورات  ُ َعن  َذلَِ  ُعُلو  ، والثاين اَّلل 

 يقتيض كون العامل واقًعا  ارج ذاته فيكون منفصاًل؛ فتعين  املباينة.

ه؟ قطًعا ًل؛ لإلْجاع عل أنه مل خيلقه ف عندما  لق العامل  لقه ف ذات اهلل  :فيقال

ُ  َتَعاَلى ذاته، وألنه يكون حينئٍذ ُماًل ملا ًل يصلح  قد  ، وإذا كان اهلل َعن  َذلَِ   اَّلل 

 فوقه ومبايٌن له. ▐ لقه  ارج ذاته؛ ف ن اهلل 

نصوص هو ف كل مكان، وُيرد عليهم بال :وقالوا  ،َتَعاَلى واملعتزلة أنكروا علو اهلل * 

حاًل  ف  لقه وف أماكن  َتَعاَلى أن يكون اهلل  :وباللوازم الباطلة لقوهلم؛ ومنها ،السابقة

ُ  َتَعاَلى النجاسات؛   .َعام  َيُقوُلُه املُب طُِلون اَّلل 

هو ًل دا ل العامل وًل  ارًجا عنه،  :، وقالوا َتَعاَلى واألشاعرة أيًضا نفوا علو اهلل * 

وببيان اللوازم الباطلة لقوهلم؛  ،، وُيرد عليهم أيًضا باألدلة السابقةفنفوا عنه النقيضني

ا؛ إذ رفع النقيضني ًل ُيتصور إًل ف املعدوم، عام يقولون معدومً  َتَعاَلى أن يكون اهلل  :ومنها

 ًل ُيتصور ف املوجود.

 : َتَعاَلى     قال ابن القيم

 يــــــــــــــــــــا للعقــــــــــــــــــــول إذا نفيــــــــــــــــــــتم ُُمــــــــــــــــــــرًبا 

 

 ف إمكــــــــــــــــــــــان ونقيضـــــــــــــــــــــه هــــــــــــــــــــــل ذاك  

 إذ كــــــــــــــان نفــــــــــــــي د ولــــــــــــــه و روجــــــــــــــه  

 

ــــــــــــذي اإلمكــــــــــــان   ــــــــــــا ل  ًل يصــــــــــــدقان مًع

 إًل عــــــــــــــــــــل عــــــــــــــــــــدٍم رصيــــــــــــــــــــٍح نفيــــــــــــــــــــه  

 

 مت قــــــــــــــــــــــــــــق ببدهيــــــــــــــــــــــــــــة اإلنســــــــــــــــــــــــــــان  

ن ة،فاحلق ما عليه أهل   متصٌف بالعلو، وهو ما بي نه الط اوي  َتَعاَلى أن اهلل  :وهو السُّ

 ."ْعَجَز َعِن اإلَحاَطِة َخْلقهُ ُمِحيٌط بُِكلِّ َشْيٍء وَفْوَقُه، وَقْد أ"بقوله: 
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وقد بين  أن الصواب فيها إثبات الواو، ًل كام جاء ف بعض النسخ ب سقاطها، وربام 

كان اإلسقاط متعمًدا من بعضهم، لعل هذا ما قصده ابن القيم ف نونيته؛ إذا قال ف ضمن 

 ذكره العلامء املثبتني للعلو:

 وانظــــــــــر إل قــــــــــول الط ــــــــــاوي الــــــــــرىض 

 

 ره مـــــــــــــــن حتريـــــــــــــــف ذي هبتـــــــــــــــانوأجـــــــــــــــ  

 فلعله أراد بالت ريف إسقاط الواو من كالمه السابق. 

  َُصن ُف َم اهلل ُموسى ": َتَعاَلى     َقاَل امل  َخَذ إِْبَراِهيَم َخِليالً، وَكلَّ وَنُقوُل: إنَّ اهللَ اتَّ

 ."تْكِليمًا، إِيَمانًا وَتْصِديقًا وَتْسِليمًا

ُ َعَلي ِهام َوَسل مَ اهيم وُممد سبق الكالم حول ُ لة اهلل إلبر ، وأحب هنا أن َصل  اَّلل 

، وهو ن ةأن أهل  :ُأضيف أمًرا ََذ اَّللُّ ﴿ :َتَعاَلى ُيثبتون هلل صفة اخلُلة وامل بة؛ لقوله  السُّ َواَّتَّ
ْ إِنَّ اَّللَّ َُيِبُّ ﴿ :َتَعاَلى ، وقوله [324]النساء:﴾125 إِبَْراهِيَم َخلِيَل ْحِسُنَوا

َ
 ﴾195 الُْمْحِسننِي َوأ

َ َُيِبُّ الُْمْقِسِطني﴿ :َتَعاَلى ، وقوله [354]البقرة: قِْسُطوا إِنَّ اَّللَّ
َ
 ، وقوله:[5]احلجرات: ﴾9 َوأ

ْ لَُهْم إِنَّ اَّللَّ َُيِبُّ الُْمتَّقِني﴿ ْ لَُكْم فَاْسَتقِيُموا إِنَّ ﴿ ، وقوله:[1]التوبة: ﴾7 َفَما اْسَتَقاُموا
ابنَِي َوُيِحبُّ الُْمَتَطِهِرِين اَّللَّ َُيِبُّ  ِِت اَّللُّ بَِقْوٍم ﴿ ، وقوله:[222]البقرة: ﴾222 اْلَّوَّ

ْ
فََسوَْف يَأ

  ، إل غري ذل  من النصوص املثبتة لذل .[41]املائدة: ﴾َُيِبُُّهْم َوُيِحبُّونَهُ 

ل امل بة فِ *  الم: اجلهمية واملعتزلة واألشاعرة، قال شيخ اإلس :ٌق؛ منهمرَ وقد أو 

ْساَلِم ُهَو اْلَجْعُد ْبُن ِدْرَهٍم فِي َأَوائِِل اْلِماَئِة الثَّانَِيِة، َفَض " ُل َمْن اْبَتَدَع َهَذا فِي اإْلِ ى َوَكاَن َأوَّ حَّ

 اْلَقْسِريُّ َأِميُر اْلِعَراِق َواْلَمْشرِِق بواسط، إذ َخَطَب النَّاَس َيْوَم اأْلَْض 
ِ
َحى بِِه َخالُِد ْبُن َعْبِد اهلل

ُه َزَعَم  وا َتَقبَّْل اهللُ َضَحاَياُكْم، َفإِنِّي ُمَضح  ِباْلَجْعِد ْبِن ِدْرَهٍم؛ إنَّ َها النَّاُس َضحُّ َأنَّ اهللَ َفَقاَل: َأيُّ

ْم ُموَسى َتْكِليًما، ُثمَّ َنَزَل َفَذَبَحهُ  انته  كالم شيخ  "َلْم َيتَِّخْذ إْبَراِهيَم َخِلياًل، َوَلْم ُيَكلِّ

 .َتَعاَلى     اإلسالم

 وف هذا يقول ابن القيم:* 

 وكــــــــــذاك قــــــــــالوا مــــــــــا لــــــــــه مــــــــــن  لقـــــــــــه 

 

 أحــــــــــــــــد يكــــــــــــــــون  ليلــــــــــــــــه النفســــــــــــــــاين  

 و ليلــــــــــــــــــــه امل تــــــــــــــــــــاج عنــــــــــــــــــــدهم وف  

 

 ذا الوصـــــــــف يـــــــــد ل عابـــــــــد األوثـــــــــان  
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ــــــــــــــــــــــه لذاتــــــــــــــــــــــه   فالكــــــــــــــــــــــل مفتقــــــــــــــــــــــٌر إلي

 

 ف أرس قبضــــــــــــــــــــــــــته ذليــــــــــــــــــــــــــٌل عــــــــــــــــــــــــــان  

 وألجــــــــــــل ذا ضــــــــــــ   بجعــــــــــــد  الــــــــــــد  

 

 ئح القربــــــــــــــــانرسي يــــــــــــــــوم ذبـــــــــــــــاـالقـــــــــــــــ  

 إذ قـــــــــــــــــال إبـــــــــــــــــراهيم لـــــــــــــــــيس  ليلـــــــــــــــــه  

 

 كـــــــــــــال وًل موســـــــــــــ  الكلـــــــــــــيم الـــــــــــــداين  

 شــــــــكر الضــــــــ ية كــــــــل صــــــــاحب ســـــــــنة  

 

 هلل درك مـــــــــــــــــــــــــــن أ ـــــــــــــــــــــــــــي قربـــــــــــــــــــــــــــان  

فبني  ابن القيم هنا أن اجلهمية ينفون اخللة بمعن  امل بة، ويقولون هي اخلَلة بمعن   

 الوثن  لياًل هلل، يقول ابن القيم:وأنه يلزم منه أن يكون عابد  ،احلاجة، فبني  بطالن قوهلم

 و ليلـــــــــــــــــــــه امل تـــــــــــــــــــــاج عنـــــــــــــــــــــدهم وف 

 

ــــــــــان   ــــــــــد ل عابــــــــــد األوث  ذا الوصــــــــــف ي

  اخلليل من احلاجة؛ إًذا يصدق  :أي ،ةة وليس من اخلُل  ن اخلليل من اخلَل  إ :ف ذا قلنا

اجلهمية  إنه  ليل اهلل؛ ألن الكافر ُمتاٌج هلل، فبني  ابن القيم هنا أن :أن نقول عن الكافر

وأنه  ،احلاجة، فبني  بطالن قوهلم :هي اخلَلة بمعن  :ويقولون ،امل بة :ة بمعن ينفون اخلُل  

يلزم منه أن يكون عابد الوثن  لياًل هلل؛ إذ هو ُمتاٌج إليه، ثم بني  أن  الًدا القرسي قتل 

 اجلعد لذل .

 وألجــــــــــــل ذا ضــــــــــــ   بجعــــــــــــد  الــــــــــــد 

 

 رسي يــــــــــــــــوم ذبـــــــــــــــائح القربــــــــــــــــانـالقـــــــــــــــ  

 ال إبـــــــــــــــــراهيم لـــــــــــــــــيس  ليلـــــــــــــــــه إذ قـــــــــــــــــ 

 

 كـــــــــــــال وًل موســـــــــــــ  الكلـــــــــــــيم الـــــــــــــداين  

 شــــــــكر الضــــــــ ية كــــــــل صــــــــاحب ســـــــــنة  

 

 هلل درك مـــــــــــــــــــــــــــن أ ـــــــــــــــــــــــــــي قربـــــــــــــــــــــــــــان  

  إن امل بة ًل تكون إًل  :قوهلم :نكار ُمبة العباد هلل وُمبته هلمومن شبه اجلهمية ف إ

ن أن يكون اهلل ملناسبٍة بني امل ب وامل بوب، وًل مناسبة بني القديم واملُ دث، هم ينفو

؛ ألن امل بة ًل -هكذا يقولون- وًل حُيَب   ا لعباده وأن يكون اهلل ُمبوًبا لعباده، فال حُيِبُّ ُمب  

ًل مناسبة  ،توجد مناسبة بني القديم واملُ دثتكون إًل ملناسبٍة بني القديم واملُ دث، وًل 

 هكذا يقولون! ،بني اخلالق وامل لوق

فإنه قد ": َتَعاَلى     ن لفظ املناسبة لفًظا ُماًل، قالوقد بني  شيخ اإلسالم كو* 

يراد بها التولد والقرابة، فيقال: هذا نسيب فالن ويناسبه، إذا كان بينهم قرابة مستندة إلى 

 ."منزٌه عن ذلك ▐الوالدة واْلدمية، واهلل 
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وًل مناسبة بني قديم -لفظ املناسبة الذي تتلفظون به  :إًذا يقول شيخ اإلسالم

 اللفظ حيتمل ثالثة معاٍن: ؟لفٌظ ُمل؛ ما الذي تريدون به -واملُ دث بزعمكم

 بة، وهذا نقول به؛ إنه ًل مناسبة بني اخلالق  :المعنى األول التولد والقرا

 وامل لوق.

 د هبا املامثلة  :المعنى الثاين د هبا املناسبة-يقول شيخ اإلسالم: ويرا  -املناسبة ُيرا

 3لَْم يَِِلْ َولَْم يُوََل ﴿ أحٌد صمٌد، ▐ذا، أي: يامثله، واهلل فيقال: هذا يناسب ه
َحد
َ
ُ ُكُفًوا أ  .[1-8]اإل الص: ﴾4 َولَْم يَُكن َلَّ

إنه ًل يصح أن ُيطلق عل  :-وهذا املعن  الثاين أيًضا نقول-شيخ اإلسالم يقول هلم 

أن املناسبة بمعن  املامثلة؛  :ًل مناسبة بينه وبني امل لوق عل هذا املعن ، وهو فاهلل  ،اهلل

 فاهلل ًل ُيامثله أحد.

 فقة ف معنً قال شيخ اإلس :المعنى الثالث د هبا املوا من املعاين،   الم: ويرا

 ؛يوافقونه فيام يأمر به َتَعاَلى امل الفة، واملناسبة هبذا اًلعتبار ثابتٌة، ف ن أولياء اهلل  :وضدها

ٌر  ؛فيرتكونه، وفيام يعطيه ؛ام    عنهفي بونه، وفي ؛فيفعلونه، وفيام حيبه فيصيبونه، واهلل ِوت 

حيب الوتر، ْجيٌل حيب اجلامل، عليٌم حيب العلم، نظيٌف حيب النظافة، ُمسٌن حيب 

يفرح بتوبة  ُسب َ اَنهُ إل غري ذل  من املعاين؛ بل هو  ...امل سنني، مقسٌط حيب املقسطني

به ف األرض املهلكة، إذا وجدها التائب أعظم من فرح الفاقد لراحلته علي ها طعامه ورشا

بعد اليأس، فاهلل أشد فرًحا بتوبة عبده من هذا براحلته، كام ثب  ذل  ف الص اح عن 

 . ♀النبي 

كام -فهذه املناسبة حق، وهي من صفات الكامل  ؛ف ذا أريد باملناسبة هذا وأمثاله

ممن ًل فرق عنده بني صفات  ؛ ف ن من حيب صفات الكامل أكمل-تقدم  اإلشارة إليه

 النقص والكامل، أو ًل حيب صفات الكامل.

ر موجودان:  وإذا ُقد 

 حيب العلم والصدق والعدل واإلحسان ون و ذل . أحدهما:
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ًل فرق عنده بني هذه األمور، وبني اجلهل والكذب والظلم ون و ذل ، ًل  واآلخر:

 انته  كالمه. ر أكمل من هذا.كان الذي حيب تل  األمو هىَذا؛حيب هذا وًل يبغض 

وأ ا حتتمل ثالثة  ،بني  هنا أن املناسبة من األلفاظ املجملة َتَعاَلى     فابن تيمية

 معاٍن:

 وهذا منفي.التولد والقرابة :األول ، 

 وهذا منفي؛ فاهلل ًل مماثل له.المماثلة :الثاين ، 

 ويمتثلوا أمره وًل  فيما يحبأن يوافقوه وهذا مثبٌ ؛ فاهلل حيب من عباده  :الثالث

 خيالفوه.

 د باملناسبة  :؛ نقول"ال مناسبة بين القديم والُمحدث" :إًذا قوهلم إن كان املرا

فقوا أمره وأًل جيرتئوا عام    عنه.  املوافقة فهناك مناسبة، فاهلل حيب من عباده أن يوا

  َُصن ُف  ."يمًاوَكلََّم اهلل ُموسى تْكلِ ": َتَعاَلى     َقاَل امل 

 -هنا تكلياًم  :وهو-، واملصدر َتَعاَلى نؤمن بذل ، وهذا فيه إثبات صفة الكالم هلل  :أي

ء: العرب ُتسمي ما يوصل إل اإلنسان كالًما بأي طريٍق  ينفي احتامل املجاز، قال الفرا

 مل يكن إًل حقيقة الكالم. ؛وصل، ولكن ًل حُتققه باملصدر، ف ذا ُحقق باملصدر

 ﴾مَ ََكَّ ﴿؛ تأكيد [361]النساء: ﴾164 َوََكََّم اَّللُّ ُموََس تَْكلِيًما﴿وزي: وقال ابن اجل
 باملصدر يدل أنه سمع كالم اهلل حقيقة.

سمع   :سمع  إسامعيل بن ُممٍد الصفار، يقول َقاَل:روى أبو سليامن الدمشقي * 

كما يقول أحدنا لآلخر أكد الفعل بالمصدر؛ لجاز أن يكون  َتَعاَلى لوال أن اهلل "ثعلًبا يقول: 

لم يكن  ﴾تَْكلِيًما﴿ َقاَل:كلمت لك فالًنا؛ بمعنى: كتبت إليه أو بعثت إليه رسواًل، فلما 

 ."إال كالًما مسموًعا من اهلل

؛ ُيفيد أنه كالٌم مسموًعا، [361]النساء: ﴾164 َوََكََّم اَّللُّ ُموََس تَْكلِيًما﴿: َتَعاَلى إًذا قوله 

  كالم اهلل، فتكليم مصدر ينفي احتامل أن يكون اهلل قد كتب إليه فتكلم اهلل وسمع موس

 أو غري ذل ، إًذا هو مصدر ينفي احتامل املجاز. ،كالًما
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ُ كلم غري موس ؛ فكلم آدم وُممًدا  ، فاهللُ َفَقط   وموس  ليس هو من كلم اهللُ  َصل  اَّلل 

ألن إعالمه بالرسالة كان بتكليم  ؛َتَعاَلى ، وإنام ُ ص  موس  بكونه كليم اهلل َعَلي ِهام َوَسل مَ 

 ب الف سائر الرسل؛ ف عالمهم كان بواسطة جربيل، هذا ما قرره العثيمني ،إياه َتَعاَلى اهلل 

، ف رشح قوله (ْتاب اإليامن من صحيح مسلم)؛ حيث قال ف رشح َتَعاَلى    

الذي كلمه اهلل  ♀ولكن ائتوا موسى »ف حديث الشفاعة  ♀

اختصاصه بذلك،  َتَعاَلى وليس معنى تكليم اهلل "، قال الشيخ ابن عثيمني: «التوارة وأعطاه

غيره ممن هو أعلى منه وأقل منه؛ فقد  َتَعاَلى أي: أن اهلل لم ُيكلم أحًدا غيره؛ بل قد كلم اهلل 

، وليس اختصاص موسى بالكالم ♀، وكلم اهلل محمًدا ♠كلم اهلل آدم 

وحي  إليه بالكالم مباشرة، ولكن ألن الرسل الذين أرسل اهلل إليهم سوى أنه أ -واهللُ َأْعَلمُ -

بكون  ♠موسى أول ما أرسل إليهم كان عن طريق جبريل، بينما اخُتص موسى 

 ."إعالمه بالرسالة بكالم الرب 

 بكونه  اا ُتص هبذ ♠أن موس   :إًذا ُيقرر الشيخ ُممد بن صالح العثيمني

إياه، ب الف سائر الرسل؛ ف عالمهم  َتَعاَلى الرسالة كان بتكليم اهلل كليم اهلل؛ ألن إعالمه ب

د أن  :بالرسالة كان بواسطة جربيل، هذا ما قرره الشيخ ُممد بن صالح العثيمني، واملرا

 موس  ليس خيتص بكونه كليم اهلل.

  َُصن ُف َلِة َعلى ونْؤمُن بالمالئَكِة والنَّبيين والُكُتِب ال": َتَعاَلى     َقاَل امل  ُمنَـزَّ

 ."المْرَسليَن وَنْشَهُد َأنَُّهم كانوا على الَحقِّ المبين

آَمَن الرَُّسوُل بَِما ﴿ :َتَعاَلى ذكر املصنف ثالثًة من أركان اإليامن، وقد ُذكرت ف قوله 
ِبِهِ َوالُْمْؤِمُنوَن ُُكٌّ آَمَن بِاَّلِلِ َوَمآلئَِكتِهِ َوُكُتبِ  نزَِل إََِلْهِ ِمن رَّ

ُ
َحٍد أ

َ
هِ َورُُسلِهِ ََل ُنَفِرُِق َبنْيَ أ

َطْعَنا ُغْفَرانََك َربََّنا ِإَوََلَْك الَْمِصْي
َ
ْ َسِمْعَنا َوأ ، وقوله [234]البقرة: ﴾285 ِمِن رُُّسلِهِ َوقَالُوا

 وُُجوَهُكْم قَِبَل الَْمُْشِِق َوالَْمْغرِِب َولَـِكنَّ ﴿ :َتَعاَلى 
ْ ن تَُولُّوا

َ
الِِْبَّ َمْن آَمَن  لَّيَْس الِِْبَّ أ

، وف حديث جربيل قال [311]البقرة:﴾بِاَّلِلِ َواَْلَوِْم اْلِخرِ َوالَْمآلئَِكةِ َوالِْكَتاِب َوانلَّبِِينِيَ 
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يًبا جربيل ف سؤاله عن اإليامن:  ♀النبي  أن تؤمن باهلل، ومالئكته، وكتبه، »ُُ

 .«ورسله، واليوم اْلخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره

يامن باملالئكة يكون بتصديق وجودهم وأسامء من ُسمي  لنا منهم وبأوصافهم واإل

ن ةوأعامهلم، فدل  عل وجودهم القرآن  ، جربيل :واإلْجاع، وممن ُسمي  منهم َوالسُّ

فيل ،وميكائيل عن عائشة أن النبي  (صحيح مسلم)ففي ، وهم رؤساء املالئكة ،وإرسا

ال لُهمَّ َربَّ ِجْبرِيَل َوِميكائِيَل َوإْسَرافِيَل، »: كان إذا قام من الليل ُيصيل؛ يقول ♀

َهاَدِة، َأْنَت َتْحُكْم َبْيَن ِعَباِدَك فِيما َكاُنوا فِيِه  ماَواِت َواألْرِض، َعالَِم اْلَغْيِب َوالشَّ َفاطَِر السَّ

، «ْن َتَشاُء إَلى ِصَراٍط ُمْسَتِقيمٍ َيْخَتِلُفوَن. اْهِدِن َلِما ُاْخُتِلَف فِيِه ِمَن اْلَحقِّ ِبإْذنَِك َتْهِدى مَ 

توسل إل ربه بربوبيته اخلاصة هلؤًلء املالئكة؛ جلربيل وميكائيل  ♀فالنبي 

فيل.  وإرسا

ورؤساؤهم األمالك الثالث: جبريل، وميكائيل، ": َتَعاَلى     يقول ابن القيم* 

يكائِيَل َوإْسَرافِيَل، َفاطَِر ال لُهمَّ َربَّ ِجْبرِيَل َومِ »يقول:  ♀وإسرافيل، وكان النَّبِي  

ماَواِت َواألْرضِ  فتوسل إليه سبحانه بربوبيته العامة ". يقول ابن القيم: "الحديث «...السَّ

 والخاصة لهؤالء األمالك الثالثة الموكلين بالحياة.

فجبريل موكٌل بالوحى الذي به حياة القلوب واألرواح، وميكائيل موكٌل بالقطر 

الصور الذي به حياة  رض والنبات والحيوان، وإسرافيل موكٌل بالنفخ يفالذي به حياة األ

الخلق بعد مماتهم، فسأله رسوله بربوبيته لهؤالء أن يهديه لما اخُتلف فيه من الحق بإذنه، 

 انته  كالمه. "ذلك من الحياة النافعة لما يف

 فهذا دليٌل عل تسمية هؤًلء املالئكة الثالثة.

َياِطنُي لََعَ ﴿: َتَعاَلى هاروت وماروت؛ قال  :وممن ُسمي  منهم ْ الشَّ ْ َما َتتْلُوا َبُعوا َواتَّ
ْحَر  ْ ُيَعِلُِموَن انلَّاَس الِسِ يْاِطنَي َكَفُروا ُملِْك ُسلَيَْماَن َوَما َكَفَر ُسلَيَْماُن َولَـِكنَّ الشَّ

 الَْملََكنْيِ بَِبابَِل َهاُروَت َوَماُروَت 
نزَِل لََعَ

ُ
  .[312لبقرة:]ا ﴾َوَما أ
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لُِك َِلَْقِض َعلَيَْنا َربَُّك  َونَاَدْوا يَاَما﴿: َتَعاَلى مال   ازن النار؛ قال  :وممن ُسمي  منهم
اكُِثون  .[11]الز رف: ﴾77 قَاَل إِنَُّكم مَّ

ا تلف أهل العلم  ،منكر ونكري؛ فجاءت هذه التسمية ف أحاديث :وممن ُسمي  منهم

أحدكم أتاه ملكان أسودان »أو قال:  «ا ُقبِر الميتإذ»: ♀ف ص تها؛ منها قوله 

وإن  ،، وتسميتهام هبذين اًلسمني ثابتة«أزرقان يقال ألحدهما: المنكر، ولآلخر: النكير

قيل إن األحاديث املثبتة هلذه التسمية ضعيف؛ وذل  حلصول اًلتفاق عل هذه التسمية؛ 

من تل  أي: -ومنها كتب املعتقد؛ فقد تتابع العلامء عل تسميتهام هبذين اًلسمني ف 

ما حكا أص اهبا اًلتفاق عل مسائل املعتقد املذكورة فيها، فممن ذكر هذه  :-الكتب

اإليمان بعذاب القبر، وأن هذه األمة "؛ حيث قال: (أصو  السُّ َّة)التسمية اإلمام أمحد ف 

ويأتيه منكٌر ونكيٌر كيف  ُتفتن يف قبورها، وُتسأل عن اإليمان واإلسالم، ومن ربه ومن نبيه،

 ."شاء وكيف أراد

وقد ُسئل اإلمام أمحد عن هذه التسمية؛ فقد قال أمحد بن القاسم: قل  يا أبا عبد اهلل 

! نعم ُنقر بذلك"ُتقر بمنكٍر ونكري وما ُيروى ف عذاب القرب؟ فقال: 
ِ
، ونقوله. "ُسْبَحاَن اهلل

. قل : "منكٌر ونكير"قول ملكني؟ قال: قل : هذه اللفظة تقول منكر ونكري هكذا أو ت

 أ ام منكٌر ونكري. :. يعني"هو هكذا"ليس فيه حديٌث منكر ونكري. قال: 

ثم اإليمان "؛ حيث قال: (اإل انة الصبرى)ابن بطة ف  :وممن ذكر هذه التسمية أيًضا

مسائل  . وقد نقل ابن بطة اتفاق العلامء عل ما ف كتابه من"بعذاب القبر وبمنكر ونكير

ثم على إثر ذلك شرح السنة بإجماع األئمة واتفاق األمة "اًلعتقاد، فقال ف مقدمته: 

 ."وتطابق أهل الملة، فجمعت من ذلك ما ال يسع المسلمين جهله

 وإن مل تصح بذل  األحاديث. ،فهذا كله يدل عل أن هذه التسمية منكر ونكري ثابتة

كالٌم ُيفيد اإلْجاع عل  (الش اء)يض ف كتابه  ازن اجلنة، وللقا :ومن املالئكة أيًضا

ء أو بكرسها. "انوَ ُرْض "أو  "انوَ ِرْض "تسميته رضوان؛   بضم الرا
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قُْل َيَتَوفَّاُكم ﴿ :َتَعاَلى مل  املوت املوكل بقبض األرواح؛ قال  :ومن املالئكة أيًضا
َ بُِكْم ُثمَّ إََِل َرِبُِكْم تُ  ِي ُوُِكِ لَُك الَْموِْت اَّلَّ ، وللقايض عياض [33]السجدة: ﴾11 رَْجُعونمَّ

 ."عزرائيل"ـكالٌم ُيفهم منه اإلْجاع عل أن مل  املوت ُيسم  ب (الش اء)ف 

اإليامن بأوصافهم و صاهلم الكريمة، وأ م عباٌد مكرمون  :ومن اإليامن باملالئكة

َمَرُهْم َوَيْفَعلُوَن َما يُْؤَمُرون﴿
َ
َ َما أ  .[6]الت ريم: ﴾6 ََل َيْعُصوَن اَّللَّ
ل بالوحي، ومنهم من ك  اإليامن باألعامل التي وكلوا هبا؛ فمنهم من وُ  :ومن اإليامن هبم

ل باجلبال، ومنهم ل بالنفخ ف السور، ومنهم من وك  ل بالقطر والنبات، ومنهم من وك  وك  

 لوا به.ل بالنار، إل غري ذل  مما وك  ك  ل باجلنة، ومنهم من وُ من وك  

 . جياز بعض ما يتعلق باإليامن باملالئكةفهذا ب

  َُصن ُف  ."والنَّبِيين": َتَعاَلى     َقاَل امل 

 اإليامُن بُكل  َمن ثبت  نبوتُه، ومن كذَب بنبي  فقد كذَب  الواجُب: ✍
ِ
َن بَِياء ْجيًعا؛ إذ  بِاأل 

 ًل يتبعض. 
ِ
َن بَِياء  اإليامُن بِاأل 

ِيَن يَكْ  إن﴿: َتَعاَلى َقاَل  ِ َورُُسلِهِ اَّلَّ ْن ُيَفِرِقُوا َبنْيَ اَّللَّ
َ
ِ َورُُسلِهِ َوُيرِيُدوَن أ ُفُروَن بِاَّللَّ

ْن َيتَِّخُذوا َبنْيَ َذلَِك َسبِيًَل 
َ
ولَئَِك  150َوَيُقولُوَن نُْؤِمُن بَِبْعٍض َونَْكُفُر بَِبْعٍض َوُيرِيُدوَن أ

ُ
أ

ْعَتْدنَا لِلًَْكفِرِي
َ
ا َوأ  .[343، 341]النساء:  ﴾151َن َعَذابًا ُمِهيًنا ُهُم الًَْكفُِروَن َحقًّ

ُسِل وكفروا "َقاَل ابُن كثري:  فحكَم عليهم بالُكفرِ الُمحقق؛ إْذ آمنوا ببعِض الرُّ

 انته  كالمه. "ببعِضهم

َوَقد  جاَء ف مواضع من الُقرآن، بياُن كوِن الُكفِر برسوٍل ُيعُد ُكفًرا بجميع الُرسل، 

ْصَحاُب اْْلِْجرِ الُْمرَْسلنِيَ ﴿: َتَعاَلى منها: قولُه 
َ
َب أ  .[31]احلجر:  ﴾80 َولََقْد َكذَّ

أصحاُب الحجر هم ثمود الَِّذيَن كذبوا صالًحا نبيهم، ومن كذَب "َقاَل ابُن كثري:  

 انته  كالمه. "برسوٍل فقد كذَب بجميِع الُمرسلين، ولهذا أطلَق عليهم تكذَب الُمرسلين

َوتِلَْك ََعٌد َجَحُدوا بِآيَاِت َرِبِِهْم وََعَصْوا رُُسلَُه ﴿: َتَعاَلى قولُه ؛ أيًضاومن تلكم اآليات 
ِ َجبَّاٍر َعنِيدٍ 

ْمَر ُُكِ
َ
َبُعوا أ  .[45]هود:  ﴾59 َواتَّ
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كفروا بها، وعصوا ُرُسَل اهلل؛ وذلَك أن َمن كفَر بني فقد كفَر بجميِع "َقاَل ابُن كثري: 

َل ُكفرهم  اأْلَْنبَِياء؛ ألنُه ال فرَق بين أحٍد منهم يف وجوِب اإليماِن بِه، فعاد كفروا بهود، فنزَّ

 .   انته  كالمه "بِه منزلَة َمن كفَر بجميع الُرُسل

 اإليامُن بنبوِة ُكل  َمن ثبت  نبوتُه، وها ُهنا وقفات: فالواجُب: ✍



  .الوصُف األوُل: البشرية 
ْهِل ﴿َقاَل:  اهلُل 

َ
رَْسلَْنا ِمْن َقبْلَِك إَِلَّ رَِجاًَل نُوِِح إََِلِْهْم ِمْن أ

َ
َوَما أ

لُوا ﴿: َتَعاَلى ، وقال [315]يوسف:  ﴾الُْقَرى
َ
رَْسلَْنا ِمْن َقبْلَِك إَِلَّ رَِجاًَل نُوِِح إََِلِْهْم فَاْسأ

َ
َوَما أ

ْهَل اَِّلِْكرِ إِْن ُكنُْتْم ََل َتْعلَُمونَ 
َ
 ، فالُرُسُل كلهم من البرش.[18]الن ل:  ﴾43 أ

رَْسلَْنا ِمْن َقبْلَِك إَِلَّ رَِجاًَل نُوِِح إََِلِْهمْ ﴿: َقاَل اب ن كثري 
َ
؛ [18]الن ل:  ﴾َوَما أ

َاَلِئَكة، كام  ِذيَن تقدموا كانوا رجاًل من البرش، مل يكن فيهم أحٌد من امل  سل ال  أي: ْجيع الرُّ

ْهِل الُْقَرى﴿: َقاَل ف اآليِة األُ رى
َ
رَْسلَْنا ِمْن َقبْلَِك إَِلَّ رَِجاًَل نُوِِح إََِلِْهْم ِمْن أ

َ
 ﴾َوَما أ

حكايًة  َتَعاَلى ، وقال [5]األحقاف:  ﴾قُْل َما ُكنُْت بِْدًَع ِمَن الرُُّسلِ ﴿: َتَعاَلى ، وقال [315]يوسف: 

ن تقدَم من اأُلمم  معم  :  أ   بََُشٌ ﴿أنكروا َذلَِ ، فقالوا
َ
؛ ولذلَ  َقاَل [6]التغابن:  ﴾ َيْهُدوَنَناأ

ْهَل اَِّلِْكرِ إِْن ُكنُْتْم ََل َتْعلَُمونَ ﴿: َتَعاَلى 
َ
لُوا أ
َ
؛ أي: اسألوا أهَل العلم [18]الن ل:  ﴾43 فَاْسأ

ِذيَن أتوهم برًشا أو  من األُمم كاليهود، والنصارى، وسائر الطوائف، هل كان الُرُسل ال 

 َعَلى  لقه؛ إذ بعَث فيهم ُرُساًل منهم مالئكة؟ إناَم كانو
ِ
، وذلَ  من متاِم نعمة اهلل ا برشا

 يتمكنوَن من تناوِل البالِغ ِمنهم واأل ِذ عنهم. انته  كالمه.

ا قوله  ُسُل ُكلُّهم برش، وبذا نعلم أن اجِلن  مل يكن منهم ُرُسل، َوإناَم فيهم النُّذر، َوَأم  فالرُّ

تُِكْم رُُسٌل ِمنُْكمْ  َمْعَُشَ  يَا﴿: َتَعاَلى 
ْ
لَْم يَأ
َ
نِْس أ ِنِ َواْْلِ ُد بِه: كوُن [381]األنعام:  ﴾اْلِ ؛ فاملرا

ُد: أن َثم  ُرُساًل  ُسل  ُبعث من ُموِع اجلنسني، ُموع اجلنسني اجلن واإلنس، وليس املُرا الرُّ

 من اإلنِس وُرُساًل من اجلن.
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تُِكْم رُُسٌل  يَا﴿: َتَعاَلى ف تفسرِي قولِه  َقاَل ابُن كثري 
ْ
لَْم يَأ
َ
نِْس أ ِنِ َواْْلِ َمْعَُشَ اْلِ

سُل من اإلنِس َفَقْط، وليس من الجِن ُرُسل، كما قد "، َقاَل: [381]األنعام:  ﴾ِمنُْكمْ  والرُّ

 ."نَص َعَلى ذلَك ُمجاهد وابُن ُجريج وغيُر واحٍد من األئمة من السلِف والخلف

ُسُل   من بني آدم، ومن اجلِن ُنُذر. وقال ابُن َعب اس: الرُّ

وحك  ابُن ُجريج عن الض اك اب ن مزاحم أنُه زعَم أن ف اجلِن ُرُسال، واحتَج هبذه 

-اآليِة الكريمة، وف اًلستدًلِل هبا َعَلى َذلَِ  نظر؛ أل ا ُُمتملة وليس  برصحية، َوِهَي 

َلمُ   ﴾20بَيَْنُهَما بَْرَزٌخ ََل َيبْغَِياِن  19يَلَْتقَِياِن  َمَرَج اْْلَْحَريْنِ ﴿: َتَعاَلى كقولِه  -واهلُل َأع 
، ومعلوٌم أن [22]الرمحن:  ﴾22 َُيُْرُج ِمنُْهَما اللُّْؤلُُؤ َوالَْمرَْجانُ ﴿إَِلى أن َقاَل:  [21، 35]الرمحن: 

ىَذا واضح  َم  -اللؤلَؤ واملرجان إناَم ُيست رُج من امللِح ًل من احلُلِو، َوه  احل 
ِ
 
ِ
، َوَقد  -دُ َوَّلل

ىَذا اجلواب بعينِه ابُن جرير.  نَص َعَلى ه

ُسَل إناَم هم من اإلنِس: قولُه  وَْحيَْنا إن﴿: َتَعاَلى والدليُل َعَلى أن الرُّ
َ
وَْحيَْنا إََِلَْك َكَما أ

َ
ا أ

 ِ َلى أن َقاَل: [368]النساء:  ﴾إََِل نُوٍح َوانلَّبِِينَِي ِمْن َبْعِده
ِ ﴿، إِ يَن َوُمنِْذرِيَن ِِلََلَّ رُُسًَل ُمبَُِشِ

ةٌ  ِ ُحجَّ  . [364]النساء:  ﴾يَُكوَن لِلنَّاِس لََعَ اَّللَّ

، ف رص [21]العنكبوت:  ﴾وََجَعلَْنا ِِف ُذِرِيَّتِهِ انلُُّبوََّة َوالِْكَتاَب ﴿عن إبراهيم:  َتَعاَلى وقال 

هيَم ف ُذريتِه، ومل يقل أحٌد من النا ة والكتاب بعد إبرا ة كان  ف اجلِن قبَل النُُّبو  س: إن النُُّبو 

ُسل البرشية  َما.. إَِلى آ ِر .إبراهيم اخلليل، ُثم  انقطع  عنهم ببعثتهِ  َقاَل، فمن صفاِت الرُّ

َاَلِئَكة، وليَس ف اجلِن ُرُسل. سُل من امل   فليَس الرُّ

 .الوصف اْلثَّاِني من أوصاف اْلَأْنِبَياء: الذكورة 
َعَلى أن جنَس الرجاِل  رٌي من جنِس النساء، ومن ُهنا جعَل اهلُل الرجاَل  قد َدل  الُقرآن

منَي َعَلى النساء، َفَقاَل  ُ َبْعَضُهْم لََعَ ﴿: َتَعاَلى قوا َل اَّللَّ اُموَن لََعَ النَِِساءِ بَِما فَضَّ الرَِِجاُل قَوَّ
ة إًِل  ف اَ [81]النساء:  ﴾َبْعٍض  َجال. ، ومن ُهنا مل تكن النُُّبو   لر 

اُموَن لََعَ النَِِساءِ ﴿: َتَعاَلى َقاَل ابُن كثري: يقوُل  ؛ أي: الرجُل قيُم [81]النساء:  ﴾الرَِِجاُل قَوَّ

ة، أي: ُهَو رئيُسها وكبرُيها، واحلاكُم عليها، ومؤدهُبا إذا اعوج ،  ُ ﴿َعَلى املرأ َل اَّللَّ بَِما فَضَّ
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رجاَل أفضُل من النساء، والرجُل  رٌي من املرأة؛ وهلذا ، أي: أِلن ال﴾َبْعَضُهْم لََعَ َبْعٍض 

 كان  النبوُة ُمتصًة بالرجال. ـها.

: قولُه  رَْسلَْنا ِمْن َقبْلَِك إَِلَّ ﴿: َتَعاَلى َومِم ا يدل َعَلى أن النبوَة كان  ف الرجاِل َفَقط 
َ
َوَما أ

ْهِل الُْقَرى
َ
َ اهلُل [315]يوسف:  ﴾رَِجاًَل نُوِِح إََِلِْهْم ِمْن أ أرسَل قبَل الن بِي   َماأنُه  َتَعاَلى ، َفَبني 

َجال.  رجاًًل، َوُهَو ُسب َ اَنُه مل ُيرسل بعدُه ُرُساًل، فدل َعَلى أن النبوَة مل تكن إًِل  ف َالر 
 إًِل 

اَلم:  س  ِ  َوَقْد حكى اإلجماع َعَلى عدِم نبوِة أحٍد من النساء، القاضي"* َقاَل شيُخ اإل 

انته   "أبو بكر بن الطيب، والقاضي أبو يعلى، واألستاذ أبو المعالي الجويني، وغيُرهم

 كالمه..

َة اخلليل، وُأم  موس ، ومريَم  وبذا؛ نعلُم  طَأ اب ن حزم، وغريِه، ممن زعَم أن سارة امرأ

 ُأَم عيس ، نبيات. 

يَقةٌ ﴿َقاَل ابُن كثري: وقولُه:  ُه ِصِدِ مُّ
ُ
ىَذا [14]املائدة:  ﴾َوأ ؛ أي: مؤمنٌة بِه، ُمصدقٌة له، َوه

َلى نبوِة سارَة 
أعل مقاماهِتا، فدل َعَلى أ ا َلي َس  بنبية، كام زعمُه ابُن حزم وغريُه، ممن ذهب إِ

َاَلِئَكة لسارة،  ُأم  إس اق، ونبوِة ُأم  موس ، ونبوِة ُأم  عيس ، استدًلًًل منهم ب طاِب امل 

وْ ﴿ومريم، وبقولِه: 
َ
رِْضعِيهِ َوأ

َ
ْن أ
َ
ِمِ ُموََس أ

ُ
ىَذا معن  النبوة.[1]القصص:  ﴾َحيَْنا إََِل أ  ، َوه

َجال، َقاَل اهلُل  ✍ ِذي عليِه اجلمهور: أن اهلَل مل يبعث نبًيا إًِل  من َالر  َوَما ﴿: َتَعاَلى َوال 
رَْسلَْنا ِمْن َقبْلَِك إَِلَّ رَِجاًَل نُوِِح إََِلِْهمْ 

َ
َقد  حك  الشيُخ أبو احلسُن ، وَ [315]يوسف:  ﴾أ

 اإلْجاَع َعَلى َذلَِ . األشعري 

َة اخلليل، وُأم موس ،  وقال ابُن كثري ف موضٍع آ ر: وزعَم بعُضهم أن سارَة امرأ

ومريم ُأم عيس ، نبيات، واحتجوا بأن املالئكَة برشت سارة ب س اق ومن وراء إس اق 

مِِ ﴿يعقوب، وبقولِه: 
ُ
وَْحيَْنا إََِل أ

َ
رِْضِعيهِ  َوأ

َ
ْن أ
َ
َلى [1]القصص:  ﴾ُموََس أ

، وبأن املل  جاء إِ

َ  إنِإَوذْ قَالَِت الَْمََلئَِكُة يَاَمْرَيُم ﴿: َتَعاَلى ، وبقولِه مريم فبرشها بعيس   اَّللَّ
َركِ   .[12]آل عمران:  ﴾اْصَطَفاِك َوَطهَّ
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، ولكن ًل يلزم من ىَذا أن يُكن  نبيات بذل ،  َقاَل ابُن كثري: َوهىَذا القدُر حاصٌل هلُن  ه

ىَذا ًَل َش   فيه، ويبق  الكالُم معُه ف أن  ىَذا القدر من الترشيف؛ َفه ن  ه
َف ن أراَد القائل بنبوهِتِ

ة بمجردِه أم ًل؟  ىَذا: هل يكفي ف اًلنتظاِم ف سلِ  النُُّبو   ه

 اََمَعة، َوُهَو ا ن ِة َواجل  ِذي عليِه أئمُة أهِل السُّ ل ِذي نقلُه الشيُخ أبو احلسن عيُل بُن ال 

 نبية، َوإناَم فيهن  صديقات، كام َقاَل 
ِ
ُُمرًبا  َتَعاَلى إسامعيل األشعري عنهم: أنُه َلي َس ف النساء

َما الَْمِسيُح ابُْن َمْرَيَم إَِلَّ رَُسوٌل قَْد َخلَْت ِمْن ﴿عن أرشِفهن  مريَم بنِ  ِعمران حيُث َقاَل: 
َعامَ َقبْلِهِ  ُكََلِن الطَّ

ْ
يَقٌة ََكنَا يَأ ُه ِصِدِ مُّ

ُ
، فوصفها ف أرشِف مقاماهِتا [14]املائدة:  ﴾الرُُّسُل َوأ

بالصديقية، فلو كان  نبية لذكَر َذلَِ  ف مقاِم الترشيِف واإلعظام، َفِهَي صديقٌة بنص  

 الُقرآن.

 ادية.الوصُف اْلثَّاِلث: كوُنهم من أهِل الُقرى، ال من أهِل الب 
فَلَْم ﴿: َتَعاَلى َقاَل اهلُل 

َ
ْهِل الُْقَرى أ

َ
رَْسلَْنا ِمْن َقبْلَِك إَِلَّ رَِجاًَل نُوِِح إََِلِْهْم ِمْن أ

َ
َوَما أ

ِيَن ِمْن َقبْلِِهمْ  رِْض َفَينُْظُروا َكيَْف ََكَن ََعقَِبُة اَّلَّ
َ
 .[315]يوسف:  ﴾يَِسُْيوا ِِف اْْل

ُد بالقُ  مرى: املدن، ًل َقاَل ابُن كثري: املُرا من أهِل البوادي؛ الذيَن هم أجف  الناِس  أ  

ىَذا ُهَو املعهوُد املعروف أن أهَل املُدِن أرُق طبعا، وألطُف من أهِل  طبًعا وأ الًقا، َوه

ِذيَن يسكنوَن ف البوادي، وهلذا َقاَل  د أقرُب حاًًل من ال  ِدهم، وأهل الريف والسوا سوا

ْعَرا﴿: َتَعاَلى 
َ
ُ لََعَ رَُسوَِلِ اْْل نَْزَل اَّللَّ

َ
َلَّ َيْعَلُموا ُحُدوَد َما أ

َ
ْجَدُر أ

َ
َشدُّ ُكْفًرا َونَِفاقًا َوأ

َ
 ﴾ُب أ

 .[51]التوبة: 

ْهِل الُْقَرى﴿وقال قتادة ف قولِه: 
َ
؛ أل م أعلُم وأحلُم من أهِل [315]يوسف:  ﴾ِمْن أ

 األعراب.

ن  الغلظُة واجلفاء ف أهِل : وملا كا-أي: ابُن كثري -وقال ف موضٍع آ ر 

َوَما ﴿: َتَعاَلى البوادي، مل يبعث اهلُل منهم رسوًًل، َوإناَم كان  البعثُة من أهِل الُقرى كام َقاَل 
ْهِل الُْقَرى

َ
رَْسلَْنا ِمْن َقبْلَِك إَِلَّ رَِجاًَل نُوِِح إََِلِْهْم ِمْن أ

َ
، وملا أهدى ذلَ  [315]يوسف:  ﴾أ

ُسُل ُكلُّهم من أهِل الُقرى. َما.. إَِلى آ ِر .ةاألعرايب تلَ  اهلدي  َقاَل، فالرُّ
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أرسَل الُرُسل مبلغنَي رسالته املُ كمة، املُ رجة ملن اعتقدها وعمَل  اهلُل 

رُُسًَل ﴿: َتَعاَلى بعثة الُرسل، َقاَل هبا، من الُظلامِت إَِلى النور، َوَقد  قام  احلُجُة َعَلى األَُمِم ب
ٌة َبْعَد الرُُّسلِ  ِ ُحجَّ ِيَن َوُمنِْذرِيَن ِِلََلَّ يَُكوَن لِلنَّاِس لََعَ اَّللَّ ، فالُرُسُل [364]النساء:  ﴾ُمبَُِشِ

سُل معصومني من  ىَذا يقتيض أن يكون الرُّ بلغوا الرسالَة البالَغ التام، وبذا قام  احلُجة، َوه

َساَلة،  التقصريِ  ف التبليغ؛ إذ  لو مل تكن هىِذه العصمة، ألمكَن وجود النقِص ف تبليِغ الر 

َساَلة ُهَو مقصوُد البعثة، وألمكَن  َساَلة، ُيمكن  أيًضاوتبليُغ الر  إذا ُوِجد التقصري ف تبليغ الر 

 وجود النقص ف إقامة احلُجة. أيًضا

َس  ُسُل كلهم معصومون ف تبليغ الر  ن ة، كام اتفقوا فالرُّ ىَذا اتفاِق أهل السُّ اَلة، وَعَلى ه

مَعَلى  أيًضا ن ة ًل يمنعون  أ   َغاِئر، فأهُل السُّ ِر َعَلى الص  َكَباِئر، واإلرصا
معصوموَن من ال 

 بالصغائر إن كان ذلَ  مع التوبة.
ِ
َن بَِياء  وقوع األ 

اَلم:  س  ِ ي ُخ اإل  معصوٌم فِيَما ُيبلغُه  َعَلى أنُه ولهذا اتفَق األئمة "* َقاَل ش 

عن ربه، َوَقْد اتفقوا َعَلى أنُه ال ُيقر َعَلى الخطأِ يف َذلَِك، وكذلَك ال ُيقر َعَلى الذنوِب ال 

 ."صغائرها وال كبائرها

اَلم  إًذا س  ِ ِفياَم ُيبلغُه عن  ينقُل اًلتفاق َعَلى عزمتِه  هنا شيُخ اإل 

 ُيقر َعَلى الذنوِب صغرِيها وكبريها.ربه، واًلتفاق َعَلى أنُه 

ولكن ال تنازعوا، هل يقُع من اأْلَْنبَِياِء بعُض الصغائرِ مع التوبِة منِها، أو ال "* ُثم  َقاَل: 

 ."يقُع بحال؟

ىَذا  إًذا النزاع بني أهل العلِم َلي َس ف معصيٍة صغريٍة يقُع فيها الن بِي  ُثم  يستمُر عليها، ه

ها، وُيقر َعَلى َذلَِ ؛ إذ  ًل يقوُل بهِ 
ن بَِياء يفعُل صغريًة ويستمُر َعَلى فعلِ

َ أحد، أن نبي ا من األ 

ن بَِياُء ُمُل القدوة واًلتباع، ف ذا أرص َعَلى صغريٍة ظن  
َ ، َواأل 
ِ
َن بَِياء ىَذا يقدُح ف اًلتساء بِاأل  ه

 التأيس.الناُس أ ا مِم ا جَيُوز، َوِحي نَِئٍذ ُيقدُح ف مقام 
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ئِع عن رب  فأهُل العلِم متفقوَن أن األنبياَء معصوموَن ِفياَم ُيبلغونُه للناِس من الرشا

وَن  َن بَِياَء ًل يرص  َكَباِئر، ومتفقوَن َعَلى أن األ 
العاملني، ومتفقون َعَلى أن األنبياَء ًل يقعوَن ف ال 

هل يفعُل الن بِيُّ الصغريُة ويتوُب منها، َعَلى صغرية وُيداوموَن عليها، َوإناَم موضُع اخلالف: 

 أم ًل يفعلها مطلًقا؟

اَلم:  س  ِ ولكن تنازعوا، هل يقُع من األنبياِء بعُض الصغائِر مع التوبِة "* َقاَل شيُخ اإل 

 منها أو ال يقُع بحال؟ 

َفَقاَل بعُض متكلمي الحديث: وكثيٌر من المتكلميَن من الشيعِة والمعتزلة: ال تقُع 

َلف وجمهوُر أهِل الفقِه والحديِث "إَِلى أن َقاَل:  "...الصغيرة بحال منهم ا السَّ َوَأمَّ

والتفسير، وجمهوُر متكلمي أهِل الحديِث من األشعريِة وغيرهم؛ فلم يمنعوا وقوَع 

نَّة، َفإن اهللَ يحُب  الصغيرِة إذا كان مع التوبِة، كما دلت عليِه النصوص من الكتاِب َوالسُّ

ابين، وإذا ابتلى بعَض األكابر بما يتوُب منُه؛ فذاَك لكماِل النهاية ال لنقِص البداية، كما التَّوَّ 

ا ابتلى بالذنِب أكرم الخلِق َعَلْيِه،  َقاَل بعُضهم: لولم تكن التوبُة أحَب األشياَء إليِه لمَّ

وأيًضا فالحسناُت تتنوع بحسِب المقامات: كما ُيقال: حسناُت األبرار سيئاُت 

 َقاَل. َماإَِلى آ ِر  "...المقربين

اَلم نقل هنا اًلتفاَق َعَلى عصمة الن بِي   س 
ِ ِفياَم ُيبلغُه عن ربه،  فشيُخ اإل 

رِه َعَلى ذنب. َكَباِئر، واًلتفاق َعَلى عدم إرصا
 واًلتفاق َعَلى عدِم وقوعِه ف ال 

َكَباِئر، فاألنبياء معصوموَن ِفياَم ُيبلغونُه عن اهلل، ومعصومو َن من أن يعقوا ف ال 

 ومعصوموَن من أن يعقوا بصغريٍة ًل يتوبوَن منها.



َن بَِياء، َقاَل  ُن َعَلى التفاضل بني األ  آ ُقر 
لَْنا َبْعَضُهْم لََعَ ﴿: َتَعاَلى قد دَل ال  تِلَْك الرُُّسُل فَضَّ
ُ َوَرَفَع َبْعَضُهْم َدرََجاٍت َبْعٍض ِمنْهُ  لَْنا ﴿: َتَعاَلى ، وقال [248]البقرة:  ﴾ْم َمْن ََكََّم اَّللَّ َوَلَقْد فَضَّ

ء:  ﴾55ا َبْعَض انلَّبِِينَِي لََعَ َبْعٍض َوآتَيَْنا َداُووَد َزُبورً   .[44]اإلرسا
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ُلوا َبْين اأْلَنْ »: وًل ُيعارُض هاتنِي اآليتنِي قولُه  ، فاحلديُث «بَِياءاَل ُتَفضِّ

نَ :  َع  ُمموٌل َعَلى التفضيِل بدافع العصبية، أو ُمموٌل َعَلى التفضيِل مع تنقص املفضول؛ َفامل 

ن بَِياء بدافع العصبية، ًل بدافع النظر إَِلى 
َ بِه من   صهم اهلُل  َماًل تفضلوا بني األ 

َن بَِياء وتتنقصوا املفضو  ل.فضائل، أو ًل تفضلوا بني األ 

َن بَِياء،  ُسِل أفضَل من األ  َ اب ن كثري عدم اخلالف ف كوِن الرُّ ُأوُلو أن أفضلهم: وَ َوَقد  َبني 

مِ  َعز  د، وإبراهيم، وموس ، وعيس ، ونوح، َفَقاَل  ال  م  وال خالَف أن ": وهم: ُُمَ

وهم الخمسُة المذكوروَن الُرُسلَّ أفضُل من بقيِة اأْلَْنبَِياء، َوأن ُأولِي اْلَعْزِم منهم أفضلهم، 

ا يف آيتيِن من الُقرآن يف سورة األحزاب:  َوإِْذ َأَخْذَنا ِمَن النَّبِيِّيَن ِميَثاَقُهْم َوِمنَْك َوِمْن ﴿نصًّ

َشَرَع َلُكْم ِمَن ﴿، ويف الشورى: [2]اْلحزاب:  ﴾ُنوٍح َوإِْبَراِهيَم َوُموَسى َوِعيَسى اْبِن َمْرَيمَ 

ى بِ  يِن َما َوصَّ ْينَا بِِه إِْبَراِهيَم َوُموَسى َوِعيَسى َأْن الدِّ ِه ُنوًحا َوالَِّذي َأْوَحْينَا إَِلْيَك َوَما َوصَّ

ُقوا فِيهِ  يَن َواَل َتَتَفرَّ  . "[31]الشورى:  ﴾َأِقيُموا الدِّ

ًدا ": ُثم  َقاَل  أفضُلهم، ُثمَّ بعدُه إبراهيم، ُثمَّ  وال خالَف أن ُمَحمَّ

 .   . انته  كالمه"ر، َوَقْد بسطنا هَذا بدالئلِه يف غيرِ هَذا الموضعموسى َعَلى المشهو

ُسل:  َن بَِياء، وأفضُل الرُّ سُل باًلتفاق أفضُل من األ  مِ فالرُّ َعز  مِ ، وأفضُل ُأوُلو ال  َعز   ُأوُلو ال 

َعَلى إبراهيم،  ، وًل ُيشكُل َعَلى تفضيل الن بِي  باًلتفاِق: الن بِي  

ُل يُ »: قولُه  ؛ « َمْن ُيْكَسى إِْبَراِهيمُ ْحَشُر النَّاُس ُحَفاًة ُعَراًة ُغْراًل، َفَأوَّ

إذ اًل تصاُص بفضيلٍة ًل تعني التفضيل املُطلق، فكوُن إبراهيم ُ ص  هبذه الفضيلة، ًل 

نِي كونُه أفضَل من الن بِي   بام ُهَو  مطلًقا، َوَقد  ُ ص  الن بِيُّ  َيع 

 ا، ومن َذلَِ : ا تصاصُه بالشفاعِة الُعظم .أعظم من هىذَ 

يف بياِن كوِن اختصاِص إبراهيم بهذه الفضيلة ال َيْعنِي تفضيلُه َعَلى "* َقاَل ابُن كثري: 

ا النَّبِيِّ  ، َوهِذه الفضيلُة المعينة ال تقتضي األفضليَة بالنسبِة إَِلى َما قابلها، ِممَّ

 انته  كالمه. "ي يغبطُه بِِه األولوَن واْلخرونثبَت لصاحِب المقاِم المحمود الَّذِ 
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أ رَج أمحُد  َما، َعَلى إبراهيم  وكذلَ  ًل ُيشكُل َعَلى تفضيلِه 

ذاَك »: يا  رَي الربية، َفَقاَل: عن أنِس بن مال ، َقاَل: َقاَل رجٌل للن بِي  

ًل  ف نُه  رُي ولِد آدم، ، َقاَل هىَذا من باِب التواضع، َوإِ ؛ َف ن الن بِي  «إبراهيم

، كام دَل َعَلى ذلكم النصوص، َوُهَو اًلتفاُق كام ذكرُت. َ َِعني   َأْج 
ِ
 و رُي  لِق اهلل

د من قوِل الن بِي   عندما ِقيَل له: يا  رَي الربية،  َقاَل ابُن كثري ف بياِن املُرا

 والدِه الخليلاِب الهضِم والتواضع، مع هَذا من ب"َقاَل ابُن كثري: ، «َذاَك إِْبَراِهيمُ »َفَقاَل: 

" .انته  كالمه 

َعَلى موس  احلديُث الثاب  ف الص ي نِي  َعَلى تفضيلِه  أيًضاوًل ُيشكل 

ِمنَي ورجٌل من اليهود، َفَقاَل اليهوديُّ ف قسٍم 
لِ ُس  عن أيب ُهريرَة َقاَل: استب  رجٌل من امل 

لُِم يدُه فلطَم هبا وجه اليهودي، ُيقسمُه: ًل َوال ِذي اصطف  موس  عَ  ُس  َلى العاملني، فرفَع امل 

ٍد  م   ؟! َفَقاَل: أي  بيث، وَعَلى ُُمَ

 
ِ
َلى رسوِل اهلل
  فجاء اليهوديُّ إِ

ِ
ِلم، َفَقاَل رسوُل اهلل ُس  فاشتك  َعَلى امل 

 :«أكون أول َمن ال تفضلوين َعَلى اأْلَْنبَِياء، َفإن الناَس ُيصعقوَن يوَم القيامة ف

يفيق، فأجُد موسى باطًشا بقائمة العرِش، فال أدري أفاق قبلي أم جوزي بَِصْعَقِة الطُّوِر؟ 

 .«فال تفضلوين َعَلى اأْلَْنبَِياء

ىَذا احلديث ًل ُيشكل َعَلى تفضيِل الن بِي   وغريِه  َعَلى موس   ه

ىَذا الفضَل املُعني ملوس   ُسل، َف ن ه  ًل يلزُم التفضيَل املُطلق. أيًضا من الرُّ

ىَذا احلديث:  * َقاَل ابُن كثري  دليٌل َعَلى أن هَذا الصعَق الَِّذي "بعَد ذكِر ه

بُّ لفصل القضاء بين عبادِه،  يحصُل للخالئِق يف عرصات القيامة حين يتجلى الرَّ

ٌد خاتم اأْلَْنبَِياء، فُيصعقوَن من شدِة الهيبِة والعظمِة والجاللِة، فيكوُن أولهم إفاقًة ُمَحمَّ 

ومصطفى ربِّ األرِض والسماء َعَلى سائر اأْلَْنبَِياء، فيجد موسى باطًشا بقائمة العرش، 

؛ أي: وكانت صعقة خفيفة ألنه قد نالها «ال أدري، فأفاَق قبلي»َقاَل الصادق المصدوق: 

ْنَيا ُصعق،  َبب يف الدُّ  ."َيْعنِي فلم ُيصعق بالُكلية؛ «أو جوزيَّ بَِصْعَقِة الطُّورِ »بهَذا السَّ
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الحيثية، وال يلزُم  من هِذه  كبيٌر لموسىَوهَذا فيِه شرٌف "ويقول اب ن كثري: 

َعَلى شرفِه وفضيلتِه  تفضيلُه بها مطلًقا من ُكلِّ وجه؛ ولهذا نبه َرُسول اهلل 

ا ضرَب وجه اليهودي حين َقاَل: ال َوالَّذِ  ي اصطفى موسى بهذه الصفة؛ أِلن اْلُمْسِلَم لمَّ

 فبين،  بجناِب موسىَعَلى البشر، قد يحصُل يف نفوِس المشاهديَن لذلَك هضم 

 انته  كالمه. "فضيلتُه وشرفه النَّبِي  

ًل ُيصعق، أو أنُه ُصعق صعقة  فيفة ُثم  أفاق قبل الن بِي   ♀فكون موس  

  ىَذا ًل يدُل َعَلى أنُه أفضُل من الن بِي  تصاُص بفضيلٍة ، إذ  اًل، ه

نِي اًل تصاَص بالفضِل املُطلق.   ًل َيع 

ىَذا،  ، وقوله ف حق «َذلَِك خيُر البرية»ف إبراهيَم:  أن قولُه وَ وإذا تقرَر ه

َر كون هىَذا ًل ُيعارُض أفضليتُه عليهم، فنعلُم «ال تفضلوين َعَلى موسى»موس :  ، إذا تقر 

، ًل «أْلَْنبَِياء، وال َعَلى ُيوُنَس ْبِن َمتَّىال تفضلوين َعَلى ا»: أن قولُه  أيًضا

َن بَِياء من باِب قوله؛ إذ مقاُم إبراهيم وموس  أعل من مقام  ُيوُنَس ُيعارُض كونُه أفضل األ 

ِن َمت   من باِب هضِم النفِس والتواضُع كام  «ال تفضلوين َعَلى ُيوُنَس ْبِن َمتَّى»، فقولُه: ب 

 أفادُه ابُن كثري.

ا قولُه َوأَ  ، «الَ َينَْبِغي لَِعْبٍد َأْن َيُقوَل: َأَنا َخْيٌر ِمْن ُيوُنَس ْبِن َمتَّى»: م 

نَاُه: َلي َس ألحٍد أن ُيفضَل نفسُه َعَلى  ِن َمت  َفَمع   .ُيوُنَس ب 

ن بَِياء، وَعَلى هىَذا تدل النصوص، َوَقد  سبَق أن قررُت  َفالن بِيُّ 
َ أفضُل األ 

ىَذا ف بع   َماض الدروِس قبُل، وهنا ذكرُت بعَض ه
ِ
قد ُيشكل، وأجبُ  عنُه بفضِل اهلل

 .بام ذكَر أهُل العلم، وبام ذكَر ابُن كثري َعَلى وجه اخلصوص 

َن بَِياء بعدُه  إبراهيم: احلديث ف ص يح  َومِم ا يدل َعَلى أن أفضل األ 

، «الخلُق ُكلُّهم َحتَّى إبراهيمسأقوُم مقاًما يرغُب إليَّ »: ُمسلم، َوُهَو قولُه 

فمدَح إبراهيَم أباُه ِمدحًة عظيمة يف هَذا السياق، ودَل كالمُه َعَلى أنُه أفضُل "َقاَل ابن كثري: 

ْنَيا ويوم ُيكشُف عن ساٍق   ."الخالئق بعدُه عنَد الخالق، يف هِذه الحياِة الدُّ
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: أمُر ُل الُرسل بعَد الن بِي  أن إبراهيَم أفضوَ َعَلى َذلَِ ،  أيًضاَومِم ا يدُل 

د:  د، كما صليَت َعَلى إبراهيم »املُصيل أن يقوَل ف الت َشهُّ د وآِل ُمَحمَّ اللهَم صلِّ َعَلى ُمَحمَّ

 . «وَعَلى آِل إبراهيم

ِي َوَّفَّ ﴿: َتَعاَلى َعَلى فضلِه الكبري: قولُه  أيًضاَومِم ا يدُل   . [81 ]النجم: ﴾37 ِإَوبَْراهِيَم اَّلَّ
ٍد * َقاَل ابُن كثري: وملا كان إبراهيُم  م  ، أفضَل الُرُسل وُأويِل العزِم بعَد ُُمَ

د  م  ، ُأمَر املُصيل أن يقوَل ف تشُهدِه: مهللَا صِل َعَلى ُُمَ َ َِعني   وسالمُه عليهم َأْج 
ِ
صلواُت اهلل

هيَم وآِل إبراهيم،  د، كام صليَ  َعَلى إبرا م  ِي َوَّفَّ ﴿: َتَعاَلى وقال وَعَلى آِل ُُمَ  ِإَوبَْراهِيَم اَّلَّ
 . [81]النجم:  ﴾37
َمام"قال:   َقاَل. َماإَِلى آ ِر  "...َوفَّى جميَع َما ُأمَر بِِه، وقاَم بجميِع ِخصاِل اإْلِ

ُثم  إن ْجهوَر أهِل العلم َعَلى تفضيِل موس  َعَلى عيس  ونوح، ومل يظهر يل يشء ف 

   ونوح أهيام أفضل.التفاضل بني عيس

ن ة َتَعاَلى  َوَقد  توقف العثيمني ف َذلَِ   ، ف رشحِه لكتابِه )عقيدة أهل السُّ

اََمَعة(.  َواجل 

َن بَِياء.  ✔ ُسُل أفضُل من األ   فباًلتفاق: الرُّ

ُسل هم ُأوُلو العزم اخلمسة. ✔  باًلتفاِق: أفضل الرُّ

إبراهيم، ُثم  إن اجلمهوَر َعَلى تفضيِل ، ُثم  باًلتفاِق: أفضلهم الن بِيُّ  ✔

د بن  م  ي خ ُُمَ موس ، ُثم  ا تلَف أهُل العلِم ف التفاُضِل بني عيس  ونوح، َوَقد  توقَف الش 

ىَذا  َلمُ  َتَعاَلى واهلُل -صالح العثيمني ف ه  .-َأع 



  .أوًلا: إخوُة يوسف 
قُولُوا آَمنَّا ﴿: َتَعاَلى أهُل العلِم ف نبوهِتم، فمنهم َمن يقوُل: هم أنبياء؛ لقولِه  ا تلف

ْسَباطِ 
َ
نْزَِل إََِل إِبَْراهِيَم ِإَوْسَماِعيَل ِإَوْسَحاَق َوَيْعُقوَب َواْْل

ُ
نْزَِل إََِلَْنا َوَما أ

ُ
ِ َوَما أ  ﴾بِاَّللَّ

 يقولون: األسباُط هم ب[386]البقرة: 
ِ
م أنبياء.، وهؤًلء  نو يعقوب، واآليُة ُتفيُد أ  
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وابُن كثرٍي وغرُيهم،  ومنهم َمن َيُقوُل بعدِم نبوهِتم، وبذا َقاَل شيُخ اإلسالِم 

اَلم  س  ِ  ف نقاط: وهنا أذكُر َما قررُه شيُخ اإل 

 :َقاَل  أواًل ُن والُلغُة واًلعتباُر: أن إ وَة يوسف ِذي يدل عليِه الُقرآ : ال 

ِن وًل عن الن بِي  ليسوا  ، بل وًل عن أص ابِه  رٌب بأن  بأنبياء، وليَس ف الُقرآ

 نبأهم. َتَعاَلى اهلَل 

 :أن القائلنَي بنبوهِتم َلي َس هلم دليٌل َعَلى ذلَ  إًِل  قولُه  ثانًيا َ ف آيتي البقرة  َتَعاَلى َبني 

ْسَباطِ ﴿والنساء: 
َ
نِْزَل ﴿: اَلى َتعَ ، َوَقد  ذكرُت قولُه ﴾َواْْل

ُ
نْزَِل إََِلَْنا َوَما أ

ُ
ِ َوَما أ قُولُوا آَمنَّا بِاَّللَّ

ْسَباِط 
َ
 .[386]البقرة:  ﴾إََِل إِبَْراهِيَم ِإَوْسَماِعيَل ِإَوْسَحاَق َوَيْعُقوَب َواْْل

 :د هِب  ثالًثا ُد هِبم أبناَء يعقوَب لُصلبه، بل املُرا َ أن األسباَط ف اآلية ليَس املُرا م: َبني 

ئيل، كالقبائل من بني  َن بَِياء، فاألسباُط من بني إرسا ُذريتُه، ولكن وكان ف ُذريتِه األ 

ىَذا بقولِه  ٌة َيْهُدوَن بِاْْلَِقِ َوبِهِ ﴿: َتَعاَلى إسامعيل، واستدَل َعَلى تقريِر ه مَّ
ُ
َوِمْن قَوِْم ُموََس أ

ةَ  159َيْعِدلُوَن  ْعَناُهُم اثْنَ َيْ َعُْشَ َمًما َوَقطَّ
ُ
ْسَباًطا أ

َ
 .[361: 345 ]األعراف ﴾أ

ئيل، ُكلُّ سبٍط ُأمة، * َقاَل  ىَذا رصيح ف أن األسباَط هم اأُلمُم من بني إرسا : َفه

م بنوُه اًلثنا عرش.   ًل أ  

وَمن َقاَل األسباُط أوًلُد يعقوب؛ مل ُيرد أ م أوًلدُه لُصلبه، بل أراَد ُذريتُه، كام ُيقال: 

ئي نَ ، بنو إرسا َع  ل، وبنو آدم، فت صيُص اآلية ببنيِه لُصلبِه غلط، ًل يدل عليِه اللفُظ وًل امل 

 ومن ادعاُه فقد أ طأ  ًطا بينًا.

 :رابًعا  َ  َعَلى هىَذا، قولُه  َبني 
أن تسميَة األسباط كان ف عهِد موس ، وَدل 

ْسَباًطا﴿: َتَعاَلى 
َ
ةَ أ ْعَناُهُم اثْنَ َيْ َعُْشَ َمًما َوَقطَّ

ُ
ُب أيًضا: أن [361]األعراف:  ﴾أ ، َفَقاَل: والصوا

ة؛  كو م أسباًطا إناَم ُسموا بِه من عهِد موس  لآليِة املُتقدمة، ومن ِحي نَِئٍذ كان  فيهم النُُّبو 

ذكَر  مل ا َتَعاَلى ف نُه ًل ُيعرف أنُه كان فيهم نبيٌّ قبَل موس  إًِل  يوسف، َومِم ا يؤيُد هىَذا: أن اهلل 

َن بَِياَء من ُذريِة آدم َقاَل:  يُّوَب َوُيوُسَف َوُموََس وََهاُروَن ﴿األ 
َ
َوِمْن ُذِرِيَّتِهِ َداُووَد وَُسلَيَْماَن َوأ
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اآليات، فذكَر يوسَف وَمن معُه ومل يذكر  [31]األنعام:  ﴾84 َوَكَذلَِك ََنْزِي الُْمْحِسننِيَ 

 ُنبَئ يوسف؛ لذكروا معُه. األسباط، فلو كاَن إ وُة يوسف نبئوا كام

 :استدَل  خامًسا   بقول الن بِي :« أكرُم الناس يوسف بن

، فلو كان إ وُة يوسف أنبياء لشاركوُه «يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم، نبيٌّ من نبي  من نبي

ىَذا الفضل، فكانوا أيًضا هم أكرم الناس، ولكن الن بِي   مل يذكرهم، َوإناَم  ف ه

. َذَكرَ   يوسف َفَقط 

اَلم: وف احلديث:  س  ِ ي ُخ اإل  أكرُم الناس يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن »َقاَل ش 

 ، فلو كان  إ وتُه أنبياء كانوا قد شاركوُه ف هىَذا الكرم.«إبراهيم، نبيٌّ من نبي  من نبي

 :ذكر عنهم َما استدَل َعَلى عدِم نبوهِتم بام فعلوُه من القبائح، َوأن اهلَل مل ي سادًسا

 ُيفيُد ِعَظَم ندِمهم وتوبتِهم.

مل ا َقَص قصَة يوسف وما فعلوه معُه، َذَكَر اعرتافهم باخلطيئة  َتَعاَلى : َوُهَو َقاَل 

ة، وًل شيًئا من  وطلبهم اًلستغفار من أبِيهم، ومل يذكر من فضِلهم َما ُيناسُب النُُّبو 

َن بَِياء، بل وًل َذَكَر عنهم توبًة ظاهرًة، كام َذَكَر عن ذنبِه دوَن ذنبِهم، بل إناَم   صائص األ 

 ًل قبَل 
ِ
َن بَِياء حك  عنهم اًلعرتاَف وطلَب اًلستغفار، وًل َذَكَر ُسب َ اَنُه عن أحٍد من األ 

لِد، وقطيعِة الرحِم،  النبوة وًل بعدها أنُه فعَل مثَل هىِذه األموِر العظيمة؛ من عقوِق الوا

، وغرِي َذلَِ  مِم ا حكاُه عنهم، ومل حيِ   وإرقاِق املُسلِم، ِ وبيعِه إَِلى بالِد الُكفِر، والكذِب الَبني 

شيًئا ُيناسُب اًلصطفاَء واًل تصاص املوجب لنبوهِتم، بل ال ِذي حكاُه خُيالُف َذلَِ ، 

 ب الِف َما حكاُه عن يوسف.

 :َعَلى أن أهَل ِمرَص  سابًعا 
َن َدل  آ ُقر  َ أن ال   مل يأهِتم نبيٌّ قبَل موس  إًِل  يوسف، كام َبني 

، [81]غافر:  ﴾َولََقْد َجاَءُكْم يُوُسُف ِمْن َقبُْل بِاْْلَِيَِناتِ ﴿ف سورة غافر:  َتَعاَلى ف قولِه 

ىَذا ُيفيُد: عدَم نبوِة إ وتِه.  َوه

َن يدُل َعَلى أنُه مل يأِت أهَل ِمرَص نبيٌّ قبَقاَل  آ ُقر 
َل موس  سوى : ُثم  إن ال 

يوسف، ف آيِة غافر، ولو كان من إ وُة يوسف نبي؛ لكان قد دعا أهَل ِمرَص وظهرت 



 

   293 
 

 شرح العقيدة الطحاوية 

ىِذه وجوٌه متعددٌة يقوي بعُضها  أ باُر نبوتِه، فلام مل يكن َذلَِ ؛ ُعلَِم أنُه مل يكن ِمنهم نبي، َفه

 بعضا.

 :ُد باألسباط ف آيتي البقرة والنساء، أبنا ثامنًا ء يعقوب لصلبِه؛ لكان لو كان املُرا

، ولكن ُأ ترَِي لفظ "و سحاقا ويعقوبا و  يه"املناسب أن يكوَن اللفُظ:  ؛ ف نُه أوجُز وأبني 

 األسباط لبياِن كوِن النبوة ُوجدت فيهم حني تقطيعهم أسباطا.

ُد باألسباِط أبناَء يعقوب لقال: َقاَل  ، ف نُه "ويعقوِب و  يه": ولو كان املُرا

ئيل لإلشارِة إَِلى أن النبوَة إناَم حصل  أوجُز وَأب   نَي، وا ترَي لفُظ األسباط َعَلى لفِظ بني إرسا

 فيهم من حنِي تقطيِعهم أسباطا من عهِد موس . 

 اَلم  إًذا س  ِ ىَذا كالٌم قويٌّ جًدا لشيِخ اإل  ، ُيفيُد أن األسباَط مل يكونوا أنبياء، ه

نْزَِل لََعَ إِبَْراهِيَم ﴿: َتَعاَلى وأن  األسباَط ف قولِه 
ُ
نْزَِل َعلَيَْنا َوَما أ

ُ
ِ َوَما أ قُْل آَمنَّا بِاَّللَّ

ْسَباطِ 
َ
د هِبم بني يعقوب [31]آل عمران:  ﴾ِإَوْسَماِعيَل ِإَوْسَحاَق َوَيْعُقوَب َواْْل ، َلي َس املُرا

ئيل كالقبائل من بني إسامعيل، فيكوُن املُ  د: قبائُل بني لُصلبِه، َوأن األسباط من بني إرسا را

د: بني يعقوب لُصلبِه. َن بَِياء، وليَس املُرا ئيل وَمن فيها من األ   إرسا

اَلم وذكَر َما ُيفيدُه، وما ذكرُه  س  ِ ىَذا َما َبي نُه شيُخ اإل  ا، َوهىَذا ا تياُر  ه قويٌّ جد 

 ، وا تياُر غرِيمها من أهِل العلم. ابُن كثري 

  .ثانًيا: ذو الِكفل 
َ ابُن كثري: أنُه نبي، َوُهَو َما ُيفيدُه ا تلَف  أهُل العلِم ف نبوتِه، فاملشهوُر َعَلى َما َبني 

آن، َفِ ن  اهلل  ُقر   ف آيتنِي من الُقرآن، َقاَل  ظاهُر ال 
ِ
َن بَِياء : َتَعاَلى ذكرُه مقروًنا بِاأل 

﴿ ِ اب : َتَعاَلى ، وقال [34]األنبياء:  ﴾85 رِينَ ِإَوْسَماِعيَل ِإَوْدرِيَس َوَذا الِْكْفِل ُُكٌّ ِمَن الصَّ

ْخَيارِ ﴿
َ
أثن   َتَعاَلى ، فاهلُل [13]ص:  ﴾48 َواذُْكْر إِْسَماِعيَل َوالْيََسَع َوَذا الِْكْفِل َوُُكٌّ ِمَن اْْل
َن بَِياء. ، َوهىَذا ُيفيُد أنُه من األ 

ِ
 َعَلي ِه قارًنا إياُه بعدٍد من األنبياء
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 * َقاَل ابُن كثري: ف
ِ
 َعَلي ِه مقروًنا مع هؤًلء

ِ
ِن العظيِم بالثناء الظاهُر من ذكرِه ف الُقرآ

ىَذا ُهَو املشهور، َوَقد  َزَعَم آ رون  ن بَِياء: أنُه نبيٌّ عليِه من ربِه الصالُة والسالم، َوه
َ السادِة األ 

اَم كان رُجاًل صاحلًا، وحكاًم ُمقسًطا، عادًًل.  أنُه مل يكن نبًيا، َوإِن 

َلُم.* و  توقَف ابُن جرير ف ذلَ ، فاهلُل َأع 

 ابُن كثري  إًذا  الَف أهِل العلِم  َ ِن ُيفيُد أنُه نبي، وَبني  آ ُقر  ُ أن ظاهر ال  ُيبني 

فيه، فابُن جرير توقف، ومنهم َمن َقاَل: ُهَو َلي َس بنبي، َوإِن اَم كان َرُجاًل صاحلًا، ومنهم من 

 ُيفيدُه ظاهُر الُقرآن. َقاَل ُهَو نبي؛ َوُهَو َما

 :أ رَج أمحُد عن اب ن  وُهنا تنبيه 
ِ
ُ  ِمن  َرُسوِل اَّلل  ُعَمَر، َقاَل: َسِمع 

  ُتُه ٍر، َوإيِن  َقد  َسِمع  ِ َحت   َعد  َسب َع ِمَرا َتني  ًة َأو  َمر  ُه إًِل  َمر  َمع  َحِديًثا َلو  مَل  َأس 

َثَر ِمن  َذلَِ ، َقاَل:  ُع ِمْن َذْنٍب َعِمَلُه، َفَأَتِت اْمَرَأٌة،  َكانَ »َأك  يَل اَل َيَتَورَّ
اْلكِْفُل ِمْن َبنِي إِْسَرائِ

ُجِل ِمن امرأتِِه َأْرَعَدْت  ا َأْن َقَعَد ِمنَْها َمْقَعَد الرَّ  َفَأْعَطاَها ِستِّيَن ِدينَاًرا َعَلى َأْن َيَطَأَها، َفَلمَّ

َما َحَمَلْتنِي َوَبَكْت َفَقاَل: َما ُيْبكِيِك؟ َأكْ  ، َوإِنَّ َرْهُتِك؟ َقاَلْت: اَل َوَلكِْن َهَذا َعَمٌل َلْم َأْعَمْلُه َقطُّ

َنانِيُر لَ  ؟ َقاَل: ُثمَّ َنَزَل َفَقاَل: اْذَهبِي َوالدَّ ِك، َعَلْيِه اْلَحاَجُة، َقاَل: َفَتْفَعِليَن َهَذا َوَلْم تفعليه َقطُّ

 اَل َيْعِصي 
ِ
اهللَ اْلكِْفُل َأَبًدا، َقاَل: َفَماَت ِمْن َلْيَلتِِه، َفَأْصَبَح َمْكُتوًبا َعَلى َبابِِه َقْد ُثمَّ َقاَل: َواهلل

 .«َغَفَر اهللُ لِْلكِْفلِ 

و واُه الرتم ي من حديِث ا دمش  ِِه، وقا  حسن، و ْرا أن "* َقاَل ابُن كثري: 

ر؛ فهو حديِث  ريِب  ٰ ا ِن ُدما َلا ا   عضهم  واُه فوق ُه دا إِنَّ سعًدا ٰه ا ا، و   س ا ِه نظر، فا جدًّ

، ووثقُه ا ُن ِحبان، وَل يرِو د ُه سوى دبد اهلل  ن  ا ا أ و حاتم ال أدرفُه  اِلَّ  حديث  واحد  قا

ا  اما ل ُظ -فاهللُ أاْدلامُ -دبد اهلل الرازي، ٰه ا ، و ِنَّ ْان ُم وً ا، فليسا ُهوا  ا الَ   وا ِنَّ

رْي امل ْو    الُقرآن ا ديث: الَ ُ  من  ." رِي  ضافة، فهو  جِ  آَرا  ا

ىَذا  ىَذا َما أحببُ  أن ُأنبه َعَلي ِه، َوُهَو أن الكفل املذكور ف هىَذا احلديث، إِن  كان ه ه

َن فيِه  ُجل  " و الَ  "احلديُث ُمفوًظا، َلي َس ُهَو ذا الكفل، َفِ ن  الُقرآ ىَذا الر  باإلضافة، َوه

 غري إضافة.ب "الَ ُ  "
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  .ثالًثا: ممن اخُتِلَف يف نبوِتهم: الرُّسُل الثالثة امُلرسلوَن للقريِة كما يف سورِة يس 
ْصَحاَب الَْقْرَيِة إِذْ َجاَءَها الُْمرَْسلُوَن ﴿: َتَعاَلى َقاَل 

َ
رَْسلَْنا  13َواِْضِْب لَُهْم َمَثًَل أ

َ
إِذْ أ

بُوُهَما َفَعزَّ   .[31، 38]يس:  ﴾14ْزنَا بَِثالٍِث َفَقالُوا إِنَّا إََِلُْكْم ُمرَْسلُوَن إََِلِْهُم اثْننَْيِ فََكذَّ
 فقد أَتلقا فيهم أهُ  العلِم: 

ىَذا َما ُيفيدُه ظاهُر  -  ألص اِب تلَ  القرية، َوه
ِ
فمنهم َمن َقاَل: هم ُرسٌل من اهلل

 الُقرآن.

 ن املسيِح ألهل أنطاكية.ومنهم َمن َقاَل: هم ليسوا ُرساًل من اهلل، بل هم ُرُسٌل م -

  ،م ُرسٌل من اهلل ُل: َوُهَو أ   َو  َ ضعَف القوِل َوَقد  رجَح ابُن كثرٍي القول َاأل  وَبني 

ث ايِن ألمرين:  ال 

ُل  ❁❁ ث ايِن ُُمالٌف لظاهِر الُقرآن. األمُر َاأْلَوَّ  : أن القوَل ال 

 ك
ِ
انوا ُرسَل اهلل، ًل من جهِة املسيح كام َقاَل ابُن كثري: ظاهُر القصة يدل َعَلى أن هؤًلء

ْزنَا بَِثالٍِث َفَقالُوا إِنَّا إََِلُْكْم ُمرَْسلُونَ ﴿: َتَعاَلى َقاَل  بُوُهَما َفَعزَّ رَْسلَْنا إََِلِْهُم اثْنَنْيِ فََكذَّ
َ
 إِذْ أ

 ... إَِلى آ ِر َما َقاَل .[31]يس:  ﴾14

ُ أ    ُل ال ِذي ُيبني  َو  م ُرُسلٌّ من اهلل، وليسوا ُرُساًل من املسيح: ظاهر القصة، فالوجُه َاأل 

 ظاهُر الُقرآن.

: يقوُل اب ن كثري: أن أهَل أنطاكية آمنوا ُبرسِل املسيِح إليهم، وكانوا الوجُه اْلثَّانِي ❁❁

أوَل مدينٍة آمن  باملسيح؛ وهلذا كان  عنَد النصارى إحدى املدائن األربعة الاليت فيهَن 

.. إَِلى أن َقاَل: ف ذا تقرَر أن أنطاكية أوَل مدينٍة آمن ، فأهُل هىِذه القرية قد َذَكَر اهلُل .بتاركة،

م كذبوا ُرُسله، وأنُه أهلكهم بصي ٍة واحدٍة أمخدهتم  َتَعاَلى  َلمُ -أ    .-واهلُل َأع 

تِي أرسَل اهلُل  إًذا ىِذه القرية ال  ث ايِن: ه َ اهلُل إَِلي َها املُرسل الوجُه ال   ون، َبني 

 ، ا أهُل أنطاكية الذيَن أرسَل إليهم عيس  الُرُسل آمنوا ، َوَأم  م كذبوا املُرسلون، ومل يؤمنوا أ  

ِذيَن أرسلهم اهلُل  ُسَل املذكوريَن ال  ىَذا يدل َعَلى أن  الرُّ ِذه القرية، ُرسٌل من اهلل،  َفه
ى
هل

م ُرسٌل من اهلل، ول ىَذا ُيفيُد أ   م ُرسٌل من املسيح.َوه  يس كام ذهَب إليِه بعُض أهِل العلم أ  
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  .رابًعا: اخَلِضر 
 فقد اَتلقا أهُ  العلِم فيِه:

 ونسَب ابُن َتي ِمي َة القوَل بعدِم نبوتِه للجمهور. -

ي ُخ اإلسالِم ابُن َتي ِمي ة، وابُن كثرٍي، وابُن اجلوزي، وغرُيهم. -  َوَقد  َقاَل بنبوتِه ش 

ُن من وجوه بي نها، ابُن كثري َوقَ  آ ُقر   بقوله:  د  دَل َعَلى نبوتِه ال 

 فَوََجَدا َعبًْدا ِمْن ِعَبادِنَا آتَيَْناُه رَْْحًَة ِمْن ِعنِْدنَا وََعلَّْمَناهُ ﴿: َتَعاَلى : قولُه أحُدها
نَّا ِعلًْما ُ أن قولُه [64]الكهف:  ﴾65 ِمْن ََلُ نَّا ِعلًْما﴿: َتَعاَلى ، فابُن كثري، ُيبني   وََعلَّْمَناهُ ِمْن ََلُ

 ُيفيُد نبوتُه.  ﴾65
 ا ُعِلِْمَت ﴿: يقوُل ابُن كثري: قوُل موس  لُه: اْلثَّانِي ْن ُتَعِلَِمِن ِممَّ

َ
تَّبُِعَك لََعَ أ

َ
َهْل أ

َ  67قَاَل إِنََّك لَْن تَْسَتِطيَع َمِِعَ َصِْبًا  66رُْشًدا  ا َوَكيَْف تَْصِِبُ لََعَ َما ل  68ْم ُُتِْط بِهِ ُخِْبً
ْمًرا 
َ
ْعَِص لََك أ

َ
ُ َصابًِرا َوََل أ لِّْن  69قَاَل َسَتِجُدىِن إِْن َشاَء اَّللَّ

َ
َبْعَتِّن فَََل تَْسأ قَاَل فَإِِن اتَّ

ْحِدَث لََك ِمنُْه ذِْكًرا 
ُ
ٍء َح يَّ أ  . [11 - 66]الكهف:  ﴾70َعْن ََشْ

بني، مل خُياطبُه موس  هبذه املُ اطبة، ومل يرد َعَلى  يقوُل ابُن كثري: فلو كان ولي ا وليَس 

موس  هىَذا الرد، بل موس  إِن اَم سأَل ُص بتُه ليناَل َما عندُه من العلم ال ِذي ا تصُه اهلُل بِه 

دونُه، فلو كان غرَي نبي  مل يكن معصوًما، ومل تكن ملوس  َوُهَو نبيٌّ عظيم ورسوٌل كريم، 

 رغبة ف علِم ويل  غرِي واجِب الِعصمة، وملا عزَم َعَلى الذهاِب إليِه واجُب العصمة، كبريُ 

والتفتيِش َعَلي ِه، ولو أنُه يميض ُحقًبا من الزمان، ِقيَل: ثامننَي ُسن ة، ُثم  مل ا اجتمَع بِه تواضَع لُه 

 َعَلى أنُه نبيٌّ مثلُه يوح
  إليِه كام يوح  إليه، َوَقد  وعظ مُه واتبعُه ف صورِة املستفيِد منه؛ َدل 

ئيل  ع اهلُل موس  الكليم نبي  بني إرسا
ر الن َبوي ة بام مل ُيط لِ ُ ص  من العلوِم اللُدنِية واألرسا

 الكريم.

 َقاَل: أن اخلَرِض أقدَم َعَلى َقتِل َذلَِ  الُغالم، وما ذاَك إًِل  للوحي  إليِه الوجه اْلثَّالِث :

م، فابُن كثري هنا يستدُل بقتلِه للغالم، يستدل بقتل اخلَرض للغالم َعَلى نبوتِه، من امللِ  العال

 ووحي  منُه. إذ َما كان ليقتَل الُغالم إًِل  بأمٍر من اهلل 
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يقوُل ابُن كثري: َوهىَذا دليٌل مستقٌل َعَلى نبوتِه، وُبرهاٌن ظاهٌر َعَلى عصمتِه؛ أِلن الويل  ًل 

داُم َعَلى قتِل النفوس بمجرِد َما ُيلق  ف  لدِه؛ أِلن  اطرُه َلي َس بواجب جَيُوُز له اإلق

 جيوُز َعَلي ِه اخلطُأ باًلتفاق، وملا أقدَم اخلَرض َعَلى قتِل ذلَ  الُغالم ال ِذي مل يبلغ 
العصمة، إذ 

ِه َما لُه، فيتبعانِه َعَلي ِه؛ احلُلم، علاًم منُه بأنُه إذا بلَغ يكفر، وحيمل أبويِه َعَلى الُكفر لشدِة ُمبت

 ُمهجتِه؛ صيانًة ألبويِه عن الوقوِع ف الُكفر؛ َدل  
ِ
ففي قتلِه مصل ٌة عظيمٌة تربوا َعَلى بقاء

 بعصمتِه.
ِ
 َذلَِ  َعَلى نبوتِه وأنُه مؤيٌد من اهلل

ىَذا املسل ي َخ أبا الفرج اب ن اجلوزي طرَق ه   بعينِه ف يقوُل ابُن كثري: َوَقد  رأيُ  الش 

 اًلحتجاِج َعَلى نبوة اخلَرِض وص  ُه، وحك  اًلحتجاَج َعَلي ِه. 

 ابِع : أنُه مل ا فرَس اخلَرِض تأويَل تلَ  األفاعيل ملوس ، ووضَح له عن حقيقِة أمرِه الرَّ

 :ِه ْمرِي﴿، َقاَل بعد َذلَِ  ُكل 
َ
نِي: َما [32 ]الكهف: ﴾رَْْحًَة ِمْن َرِبَِك َوَما َفَعلُْتُه َعْن أ ؛ َيع 

 نفس، بل ُأمرُت بِه وُأوحي إيل  فيِه. 
ِ
 فعلتُه من تلقاء

: فدل  هىِذه الوجوُه َعَلى نبوتِه، وًل ُيناف َذلَِ  حصوُل وًل يتِه، بل وًل يقوُل ابُن كثري

 رسالتِه كام قالُه آ رون.

.ا َاَلئَِكة، فقوٌل غريٌب جد  ا كونُه ملًكا من امل   َوَأم 

  ًُيرجُح ابُن كثري  اإذ  نبوَة اخلَرِض، ويذكُر ف ذلَ  أربعَة وجوٍه تدُل َعَلى نبوتِه

آن: ُقر    من ال 

  فَوََجَدا َعبًْدا ِمْن ِعَبادِنَا آتَيَْناهُ رَْْحًَة ِمْن ِعنِْدنَا وََعلَّْمَناهُ ِمْن ﴿: َتَعاَلى أوهُلا: قولُه
نَّا ِعلًْما  .[64]الكهف:  ﴾65 ََلُ

   ث ايِن: أن موس  ذهَب إليِه يسألُه العلم، ولو مل يكن نبي ا يوح  إليه؛ ملا قصدُه ال 

 . موس  

 .ث الِث: قتلُه للُغالم  األمر ال 

  :بِع: قولُه ا ْمرِي﴿األمر الر 
َ
ىَذا يدُل َعَلى أنُه قد [32]الكهف:  ﴾َوَما َفَعلُْتُه َعْن أ ؛ َفه

ِه، واهللُ  ىَذا ُكل  َلُم. َتَعاَلى  أوحي  إليِه هب  َأع 
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  .خامًسا: ممن اخُتلَف يف نبوتِهم: الُعزير 
ِ ﴿: َتَعاَلى َقاَل اهلُل   . [81]التوبة:  ﴾َوقَالَِت اَْلَُهوُد ُعَزيٌْر ابُْن اَّللَّ

 َوَقد  ا تلَف فيِه أهُل العلم:

َ ابُن كثري ف )البدايِة والنهاية( أنُه نبيٌّ من أنبي - ئيل، وأنُه فاملشهوُر كام َبني   بني إرسا
ِ
اء

 كان ِفياَم بني داود وسليامن، وبني زكريا وحيي . 

ومن أهِل العلِم َمن َقاَل بعدِم نبوتِه؛ َوَقد  عزى اب ن كثرٍي هىَذا القول لعطاء بن أيب  -

َلمُ  َتَعاَلى واهلُل -رباح، واحلسن   .-َأع 

   :سادًسا: ذو القرنني 
قُلَْنا يَاَذا ﴿: َتَعاَلى وظاهُر الُقرآن ُيفيُد نبوتُه، لقولِه قد ُأ ُتلَف ف نبوتِه أيًضا،  -

ْن َتتَِّخَذ فِيِهْم ُحْسًنا
َ
ا أ َب ِإَومَّ ْن ُتَعِذِ

َ
ا أ ىَذا يدُل َعَلى أنُه قد [36]الكهف:  ﴾86 الَْقْرَننْيِ إِمَّ ؛ َفه

 أوحي  إليه. 

 .بد اهلل بن عمرو ؛ َوُهَو مرويٌّ عن عوبنبوتِه َقاَل العالمُة اب ن باٍز  -

ومنهم َمن َقاَل: كان ملًكا صاحلا؛ َوهىَذا مرويٌّ عن اب ن َعب اس، وبه َقاَل ابُن كثري  -

 ىَذا وأثن  عليِه بالعدل، وأنُه بلَغ املشارَق  َتَعاَلى ، حيُث َقاَل: َذَكَر اهلُل ذا القرننِي ه

عدلِة التامة، والُسلطاِن املؤيِد واملغارب، وملَ  األقاليم، وقهَر أهلها، وسار فيهم بامل

 املُظفِر املنصور، القاهر املُقسط.

 :أنُه كان ملًكا من امللوك العادلني. والصحيح 

 وِقيَل: كان نبي ا. -

 ُيرجُح عدَم نبوتِه. ابُن كثري  إًذا -

ِذي َقاَل بِه العالمُة ابُن باٍز  - آن ُيفيُد نبوتُه، َوُهَو ال  ُقر   .وظاهُر ال 

  .سابًعا: ممن اخُتلَف يف نبوِتهم: لقمان 
 . [32]لقامن:  ﴾َولََقْد آتَيَْنا لُْقَماَن اْْلِْكَمةَ ﴿: َتَعاَلى َقاَل اهلُل 

 َوال ِذي يظهر: أنُه َلي َس نبي ا؛ لكونِه عبًدا قد مسُه الِرق. -
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ٌح فيِه بنفي  كون - ىِذه اآلثار منها َما ُهَو مرص  ِه نبي ا، ومنها َما ُهَو ُمشعٌر َقاَل ابُن كثري: َفه

بذل ؛ أِلن كونُه عبًدا قد مسُه الرق ُيناف كونُه نبًيا؛ أِلن الُرُسَل كان  ُتبعُث ف أحساِب 

اَم ُينقُل كونُه نبي ا عن عكرمة إِن   َلف َعَلى أنُه مل يكن نبًيا، َوإِن  قوِمها، وهلذا كان ْجهوُر الس 

ئيل عن صَح السنُد إليه، ف نُه رو اُه ابُن جرير وابُن أيب حاتم من حديِث وكيع عن إرسا

واهلُل -جابر عن عكرمة، َفَقاَل: كان ُلقامُن نبي ا. وجابر ُهَو اب ن يزيد اجلُعفي َوُهَو ضعيف 

َلمُ   .-َأع 

ف )البدايِة والنهاية(: واملشهور عن اجلمهور أنُه كان حكياًم  وقال ابُن كثري  -

 بي ا.ولي ا ومل يكن ن

َ بني النبوِة  َ ابُن كثري عدَم ثبوِت َما روي عن قتادَة ف كوِن لقامن قد ُ ري  * َوَقد  َبني 

واحلكمة؛ فا تاَر احلكمة حيُث َقاَل: وقال ابُن أيب حاتم: ُثم  ساق السند عن قتادَة، َقاَل: 

النبوة، َقاَل: فأتاُه جربيل   رَي اهلُل لقامَن احلكيم بني النبوِة واحلكمة، فا تار احلكمة َعَلى 

 َوُهَو نائم فدر  عليِه احلكمة، فأصبَح ينطُق هبا. 

َقاَل سعيٌد: سمعُ  قتادَة َيُقوُل: ِقيَل للقامن: كيَف ا رتَت احلكمة َعَلى النبوة، َوَقد  

أرجوا أن  ريَك رُب ؟ َفَقاَل: إنُه لو أرسَل إيل بالنبوِة عزمًة لرجوُت فيِه الفوَز منُه، ولكنُ  

. َقاَل ابُن  أقوَم هبا، ولكن  ريين، ف فُ  أن أضعَف عن النبوِة فكان  احلكمُة أحَب إيل 

ىَذا فيِه نظر؛ أِلن سعيَد بن بشري عن قتادة قد تكلموا فيِه، َوال ِذي رواُه سعيد عن  كثري: َوه

نِي الفقَه واإلسالم، ومل  [32]لقامن:  ﴾َولََقْد آتَيَْنا لُْقَماَن اْْلِْكَمةَ ﴿قتادة ف قولِه:  َقاَل: َيع 

 يكن نبي ا ومل يوَح إليِه. 

َلف، منهم: ُاهد، وسعيد بُن املسيب، وابُن  ىَذا غرُي واحٍد من الس  وهكذا نَص َعَلى ه

َلُم.  َعب اس، واهلُل َأع 

  .ثامًنا: ممن اخُتلَف يف نبوتِه: خالد بن سنان العنسي 
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ان العنس ال ِذي كان ف زمن الفرتة، َوَقد  زعَم بعُضهم أنُه َقاَل ابُن كثري:  الد بن سن

تِي فيها أنُه نبي، ًل حُيتُج هبا  كان نبي ا، وقال بعد أن َذَكَر بعَض اآلثار ف شأنِه، واملُرسالت ال 

 هىاُهنا، واألشبه  أنُه كان رُجاًل صاحلًا له أحوال وكرامات. انته  كالمه.

َلُم.  َتَعاَلى اض ف )الشفاء( فيمن ا تلَف ف نبوتِه، واهلُل َوَقد  ذكرُه القايض عي  َأع 

َكاَلم حوَل النبيني،  ىَذا ذكُر بعِض َمن ا تلَف ف نبوهِتم، وبذا نكوُن قد  تمنا ال  ه

 
ِ
ِن اهلل  لل ديث حوَل الُكتب املُنزلة. وننتقُل بِِ ذ 

  َُصن ُف ٰ امل": َقاَل امل  َلا تُب امل زلُة دا َُ ٰ ا نِّ وال َلا م ْانوا دا رسلي، ونشهُد أَنَّ

 ."املُبي

لِة َعَلى النبيني، َوهىَذا أحُد أركاِن  ن ِة يؤمنوَن بالُكتِب املُنز  َُصن ُف هنا أن أهَل السُّ
َ امل  َبني 

ِ  2َذلَِك الِْكَتاُب ََل َريَْب فِيهِ ُهًدى لِلُْمتَّقِنَي  1الم ﴿: َتَعاَلى اإليامن، َقاَل  يَن يُْؤِمُنوَن اَّلَّ
ا َرزَْقَناُهْم ُينْفُِقوَن  ََلَة َوِممَّ نْزَِل إََِلَْك َوَما  3بِالَْغيِْب َوُيقِيُموَن الصَّ

ُ
ِيَن يُْؤِمُنوَن بَِما أ َواَّلَّ

نْزَِل ِمْن َقبْلَِك َوبِاْْلِخَرةِ ُهْم يُوقُِنوَن 
ُ
 . [1 - 3]البقرة:  ﴾4أ

ِ آَمَن الرَُّسوُل بِمَ ﴿: َتَعاَلى وقال  نْزَِل إََِلْهِ ِمْن َرِبِهِ َوالُْمْؤِمُنوَن ُُكٌّ آَمَن بِاَّللَّ
ُ
ا أ

َحٍد ِمْن رُُسلِهِ 
َ
 . [234]البقرة:  ﴾َوَمََلئَِكتِهِ َوُكُتبِهِ َورُُسلِهِ ََل ُنَفِرُِق َبنْيَ أ

ُسُل ُكُلهم قد أنزَل اهلُل عليهم ُكتبه، َقاَل  ةً ﴿: َتَعاَلى والرُّ مَّ
ُ
َواِحَدةً َفَبَعَث  ََكَن انلَّاُس أ

نَْزَل َمَعُهُم الِْكَتاَب بِاْْلَقِِ 
َ
ِيَن َوُمنِْذرِيَن َوأ ُ انلَّبِِينَِي ُمبَُِشِ ، وقال ُسب َ اَنُه: [238]البقرة:  ﴾اَّللَّ

رَْسلَْنا نُوًحا ِإَوبَْراهِيَم وََجَعلَْنا ِِف ُذِرِيَّتِِهَما انلُُّبوَّةَ َوالِْكَتاَب فَِمنُْهمْ ﴿
َ
ُمْهَتٍد َوَكثٌِْي  َولََقْد أ

 معُه كَِتاب. ، فُكلُّ رسوٍل أنزَل اهلُل [26]احلديد:  ﴾26 ِمنُْهْم فَاِسُقونَ 

 ومن تلَ  الُكتب: 

  ٍد م  آن، َوَقد  ُأنزَل ُُمَ ُقر   ، َوُهَو أعظُم الُكتب.ال 

   والتوراة، َوَقد  ُأنزَل َعَلى موس. 

  واإلنجيل: َوَقد  ُأنزَل َعَلى عيس . 

  والزبور، َوَقد  ُأنزَل َعَلى داود . 
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  هيم  .وص ُف إبراهيم، َوَقد  ُأنزل  َعَلى إبرا

 .آن ُقر  آن، ُثم  التوراُة؛ وهلذا يقرُن اهلُل بينهام كثرًيا ف ال  ُقر   وأعظُم هىِذه الُكتب: ال 

قُْل ﴿: َتَعاَلى كام ف قولِه  : وكثرًيا َما يقرُن اهلُل بني التوراِة والُقرآن،َقاَل اب ن كثرٍي 
ِي َجاَء بِهِ ُموََس نُوًرا َوُهًدى لِلنَّاِس  نَْزَل الِْكَتاَب اَّلَّ

َ
، إَِلى أن َقاَل: [53]األنعام:  ﴾َمْن أ

نَْزنْلَاهُ ُمَباَركٌ ﴿
َ
ُثمَّ آتَيَْنا ُموََس ﴿، وقال ف آ ر السورة: [52]األنعام:  ﴾وََهَذا كَِتاٌب أ
ْحَسنَ الِْكَتاَب َتَما

َ
ِي أ نَْزنْلَاهُ ﴿، إَِلى أن َقاَل: [341]األنعام:  ﴾ًما لََعَ اَّلَّ

َ
وََهَذا كَِتاٌب أ

نْزَِل ِمْن َبْعِد ُموََس ﴿، وقال  اجلن: [344]األنعام:  ﴾ُمَباَركٌ 
ُ
]األحقاف:  ﴾إِنَّا َسِمْعَنا كَِتابًا أ

81] . 

ا ال امو  الَِّ ي أنز ا اهلل"وقال ورقُة بن نوفل:  ٰ موسى ٰه ا َلا  ."دا

* يقوُل ابُن كثري: َوَقد  ُعلَم بالرضورِة لذوي األلباب أن اهلَل مل ُينزل كتاًبا من السامء 

ِفياَم أنزَل من الُكتِب املُتعددة َعَلى أنبيائِه أكمَل وًل أشمَل وًل أفصَح وًل أعظَم وًل أرشف 

ٍد  م  ِذي ُأنِزَل َعَلى ُُمَ
رآن، وبعدُه ف الرشِف والعظمِة َوُهَو القُ  من الكتاِب ال 

ِذي أنزلُه َعَلى موس  بن ِعمران 
ِكَتاب ال  تِي َقاَل اهلُل ال  فيها:  َتَعاَلى ، َوُهَو التوراة ال 

ِيَن َهاُدوا ﴿ ْسلَُموا لَِّلَّ
َ
ِيَن أ نَْزنْلَا اْلَّْوَراةَ فِيَها ُهًدى َونُوٌر ََيُْكُم بَِها انلَّبِيُّوَن اَّلَّ

َ
إِنَّا أ

ِ َوََكنُوا َعلَيْهِ ُشَهَداءَ  ْحَباُر بَِما اْسُتْحفُِظوا ِمْن كَِتاِب اَّللَّ
َ
بَّانِيُّوَن َواْْل  .[11]املائدة:  ﴾َوالرَّ

 لبعِض َما حرَم َعَلى بني 
اَم نزَل ُمتِماًم للتوراة وُُمِال  * يقوُل ابُن كثري: واإلنجيُل إِن 

ئيل؛  الُكتب ُهَو الُقرآن، ويليِه التوراة، َوأن اهلَل  أن أعظم ُيبني ابُن كثري  إًذاإرسا

 يقِرُن بينهام كثرًيا.

 َقاَل ابُن القيم  :األولى ُد : َفِ ن  لفَظ التوراِة واإلنجيل والزبوِر والُقرآن، ُيرا

ُد بِه اجلنُس تارة، فُيعرُب بلفظ ال ِن عن الزبور، وبلفِظ التوراِة بِه الُكتب املعينة تارة، وُيرا ُقرآ

ِن أيًضا، وف احلديث الص يِح عن الن بِي   ُخفَف »: عن اإلنجيل، وعن الُقرآ
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نُه «َعَلى داود الُقرآن، فكان َما بين أن ُيسرِج دابتُه إَِلى أن يركبها يقرُأ الُقرآن ُد بِه ُقرآ ، واملرا

 هو: الزبور.

ه األلفاظ: التوراة واإلنجيل والزبور والُقرآن، قد أن هىذِ  * هنا ُيبني  اب ن القيم 

ِكَتاب املُعني ال ِذي ُأنزَل  ُد هبا ال  ُد بِه الكتاَب املُعني، فالتوراة ُتطلق وُيرا ُيطلُق ُكلٌّ منها وُيرا

ِذي ُأنزَل َعَلى عيس ، والُقرآن ُيطل
ِكَتاب املُعني ال  ُد بِه ال  ق َعَلى موس ، واإلنجيل ُيطلق وُيرا

ٍد  م  ِذي ُأنزَل َعَلى ُُمَ
ِكَتاب املُعني ال  ُد بِِه ال  ُد بِه وُيرا ، والزبور ُيطلق وُيرا

ِذي ُأنزَل َعَلى داود.
ِكَتاب املُعني ال   ال 

ُد هبا اجلنس، وإرادُة اجلنس، إطالق هىِذه األلفاظ  * َوَقد  ُتطلق هىِذه األلفاظ وُيرا

الُقرآن َعَلى التوراة، َوأن ُتطلق التوراة َعَلى الُقرآن، َوأن  وإرادُة اجِلنس يصحُّ هبا أن ُيطلَق 

ِكَتاب املُعني  د ال  د ِحي نَِئٍذ اجلنس، َوَلي َس املُرا ُيطلَق اإلنجيل َعَلى الُقرآن، وهكذا؛ أِلن املُرا

َأَلُة األول. َس  ىِذه امل  ُِعني. ه ِذي ُأنزَل َعَلى الن بِي  امل 
 ال 

  ُها ُأنزل  َعَلى الُرُسل ُْجلًة واحدة، إًِل  الُقرآن؛ ف نُه الثانية اْلَمْسَأَلة
ىِذه الُكتب ُكلُّ : ه

 الُدنيا، ُثم  ُأنزَل َعَلى الن بِي  
ِ
َلى بيِ  العزِة من السامء

أيًضا  نزَل ُْجلًة واحدة إِ

 ُمفرق.

ِيَن َكَفُروا لَْوََل نُزِِ ﴿: َتَعاَلى َقاَل اهلُل  َل َعَليْهِ الُْقْرآُن َُجْلًَة َواِحَدًة َكَذلَِك َوَقاَل اَّلَّ
آن [82]الفرقان:  ﴾32 نِلُثَِبَِت بِهِ فَُؤاَدَك َوَرتَّلَْناهُ تَْرتِيًَل  ُقر  ، فالذيَن كفروا سألوا أن ينزَل ال 

 ُْجلًة واحدة، كام أن الُكتَب السابقة ُأنزل  ُْجلة واحدة.

 َعَلى أن الُكتب الساب
ىَذا َدل  َن مل ُينزل َعَلى الن بِي  َفه آ ُقر 

قة ُأنزل  ُْجلة واحدة، َوأن ال 

 .َلى بيِ  الِعزة
اَم ُأنزَل ُْجلًة واحدة إِ  ُْجلة واحدة، َوإِن 

ِذي ُأوحي  إليِه  ِكَتاب ال  ىَذا ال  * َقاَل ابُن كثري ف تفسرِي هىِذه اآلية: أي هال  ُأنزَل عليِه ه

الُكتُب قبله، كالتوراِة واإلنجيِل والزبور وغريها من الُكتب ُْجلًة واحدة، كام نزل  

اإلهلية؟ فأجاهبم اهلُل عن ذلَ : بأنُه إِن اَم أنزلُه منجاًم ف ثالٍث وعرشيَن سنة ب سِب الوقائِع 

َكاِم، لتثبيِ  قلوِب املؤمننَي بِه. َح   واحلوادث، وما حُيتاُج إليِه من األ 
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 منها َعَلى * وقال ف موضٍع آ ر: أما ا
لصُّ ُف والتوراُة والزبوُر واإلنجيل؛ فنزَل ُكلٌّ

َلى بيِ  العزة من 
اَم نزَل ُْجلًة واحدة إِ ن َفِ ن  آ ُقر  ا ال  الن بِي  ال ِذي ُأنزَل عليِه ُْجلًة واحدة، َوَأم 

ن َيا، وكان ذلَ  ف شهِر رمضان ف ليلِة القدِر منُه، كام َقاَل   الدُّ
ِ
نَْزنْلَاهُ ِِف ﴿: اَلى َتعَ السامء

َ
إِنَّا أ

 [3]القدر:  ﴾1 ََلْلَةِ الَْقْدرِ 
ِ
، ُثم  نزَل بعَد ذلَ  مفرًقا ب سِب الوقائِع َعَلى رسوِل اهلل

 هكذا روي من غرِي وجه عن اب ن َعب اس ،.انته  كالمه . 

ِن التنُزلني:  فاهلل   ْجَع للُقرآ

o  ُل آن ُْجلة.َاأْلَوَّ ُقر   : تنزل ال 

o  ْآن مفرقا.ثَّانِيال ُقر   : تنزل ال 

ِن الصفتنِي معا، ففي املأِل األعل ُأنزَل ُْجلًة  َتَعاَلى * َقاَل ابُن كثري: َوَقد  ْجَع اهلُل  للُقرآ

ِض ُمنجاًم  َر  َيا، ُثم  نزَل بعَد َذلَِ  إَِلى األ  ن   الدُّ
ِ
من اللوِح امل فوظ إَِلى بيِ  العزِة ف سامء

 احلوادث.ب سِب الوقائِع و

 ىِذه الُكتَب ُكل ها كالُم اهلل.اْلَمْسَأَلُة الثالثة ن ة َعَلى أن ه  : اتفق أهل السُّ

ِن كالم اهلل، وذلَ  لقولِه  آ ُقر  َحٌد ِمَن الُْمُْشِكنَِي ﴿: َتَعاَلى قد سبَق بيان كون ال 
َ
ِإَوْن أ

 ِ َم اَّللَّ ِجْرهُ َح يَّ يَْسَمَع لََكَ
َ
آن.[6وبة: ]الت ﴾اْسَتَجاَرَك فَأ ُقر   ، وكالُم اهلل املذكور ف اآليِة ُهَو ال 

ْن يُْؤِمُنوا لَُكْم َوقَْد ََكَن ﴿: َتَعاَلى َومِم ا يدُل َعَلى أن التوراة كالُم اهلل، قولُه 
َ
َفَتْطَمُعوَن أ

َ
أ

ِ ُثمَّ َُيَِرِفُونَُه ِمْن َبْعِد َما َعَقلُ  َم اَّللَّ ]البقرة:  ﴾75 وهُ وَُهْم َيْعلَُمونَ فَرِيٌق ِمنُْهْم يَْسَمُعوَن لََكَ
ُ هنا أن اليهوَد كانوا حُيرفوَن كالمه، واليهوُد إِن اَم حرفوا التوراة، فَدل   ، فاهلُل [14 ُيبني 

ىَذا َعَلى أن التوراَة كالُم اهلل.  ه

َن والتورا ىَذا ف ُكتِب املُعتقد، أن  الُقرآ اََمَعة ذكروا ه ن ة َواجل  َة واإلنجيَل فأهُل السُّ

 
ِ
ىِذه ُكلُّها كالُم اهلل  .والزبوَر وُص َف إبراهيم، ه

ِة وأئمتِها من الص ابِة والتابعنَي  اَلم: ومذهُب سلِف اأُلم  س  ِ ي ُخ اإل  ىَذا يقوُل ش  * وف ه

ن ة، هلم ب حسان، وسائِر أئمِة املُسلمني، كاألئمِة األربعِة وغرِيهم، َما َدل  َعَلي ِه الكتاُب َوالسُّ 

 ُمنزٌل غرُي ُملوق، منُه بدَأ، 
ِ
َن كالُم اهلل آ ُقر  فُق األدلَة العقليَة الرصحية، أن ال  َوُهَو ال ِذي يوا
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ِن والتوراِة واإلنجيِل، وغرِي ذلَ  من كالمِه. انته  كالمه  وإليِه يعود، َوُهَو املتكلُم بالُقرآ

. 

َن وال آ ُقر  ر: أن ال  اَلم هنا ُيقر  س  ِ  . توراِة واإلنجيل من كالمِه فشيُخ اإل 

 التوراُة تكلَم اهلُل هبا، وكتبها  :وُهنا تنبيه، َوُهَو  بيده، وًل تعارَض بني

َري ن، فال تعارَض بني أن يكوَن اهلل قد تكلَم بالتوراة، وبني أن يكون قد كتبها، وكتابتُه  َم  األ 

اْحَتجَّ »: د  َدل  عليها قولُه للتوراة، أيًضا بي نها أهُل العلم، واتفقوا عليها، َوقَ 

َيا  آَدُم َوُموَسى، َفَقاَل َلُه ُموَسى: َيا آَدُم َأْنَت َأُبوَنا َخيَّْبَتنَا َوَأْخَرْجَتنَا ِمَن الَجنَِّة، َقاَل َلُه آَدُم:

َرُه َعَليَّ َقْبَل َأْن َتُلوُمنِي َعَلى ُموَسى اْصَطَفاَك اهللُ بَِكالَِمِه، َوَخطَّ َلَك التَّْوَراَة بَِيِدِه،  َأْمٍر َقدَّ

 .«َفَحجَّ آَدُم ُموَسى، َفَحجَّ آَدُم ُموَسى َيْخُلَقنِي بَِأْرَبِعيَن َسنًَة؟

ىَذا ُيفيد: أن اهلل «َوَخطَّ َلَك التَّْوَراَة بَِيِدهِ »َقاَل:  فآدم  كتَب  ، َفه

 التوراُة ُْجَع فيها أمران: إًذاالتوراة؛ 

   ُ  ، أن اهلل تكلَم هبا.اهلل  : كالمُ ااْ اوَّ

   ِأن اهلل اْل َّا : .طها وكتبها بيده  

هبا، والُكتُب الساموية منها التوراة،  الُكتُب السامويُة ُكلُّها تكلَم اهلُل  إًذا

 والتوراُة تكلَم اهلُل هبا و طها بيدِه.

  ُهل الُكتُب السامويُة ُكلُّها ُمعجزة. :اْلَمْسَأَلُة الرابعة 

 ُأنبَه َعَلى أمٍر، َوُهَو  قبَل 
بياِن كالِم أهِل العلِم ف اإلجابِة َعَلى هىَذا السؤاِل، ُأحبُّ َأن 

فقد اشتهر إطالُق لفِظ املُعجزِة َعَلى ُكل  آيٍة جعلها اهلُل  املُعجزة؛ :باستعامِل لفظِ متعلٌق 

ن ة، َوإِن   ِن وًل السُّ ىَذا اللفُظ مل يرد ف الُقرآ  اَم: لنبي، َوه

 َكابَِر ﴿: َتَعاَلى " كام ف قولِه اآلية"وردت التسميُة بـ
َ
ِ قَْرَيٍة أ

َوَكَذلَِك َجَعلَْنا ِِف ُُكِ
نُْفِسِهْم َوَما يَْشُعُروَن 

َ
ِإَوَذا َجاَءتُْهْم آيٌَة قَالُوا  123َُمْرِِميَها َِلَْمُكُروا فِيَها َوَما َيْمُكُروَن إَِلَّ بِأ

ِ لَْن نُْؤِمَن َح يَّ  َ رُُسُل اَّللَّ َِ و
ُ
ََ ِمثَْل َما أ  .[321، 328]األنعام:  ﴾ نُْؤ
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  َها انلَّاُس قَْد َجاَءُكْم  يَا﴿: َتَعاَلى ، كام ف قولِه "الُرهان"بـووردت التسميُة يُّ
َ
أ

نَْزنْلَا إََِلُْكْم نُوًرا ُمبِيًنا
َ
 .[311]النساء:  ﴾174 بُرَْهاٌن ِمْن َرِبُِكْم َوأ

 َولََقْد َجاَءتُْهْم رُُسلَُنا بِاْْلَِيَِناتِ ﴿: َتَعاَلى ، كام ف قولِه "البي ةِ "بـسميُة ووردت الت﴾ 

 . [82]املائدة: 

  َشكٌّ ﴿: َتَعاَلى ، كام ف قولِه "السلطانِ "بـووردت التسميُة ِ ِِف اَّللَّ
َ
قَالَْت رُُسلُُهْم أ

رِْض يَْدُعوُكْم َِلَْغفِ 
َ
َماَواِت َواْْل َجٍل ُمَسَمًّ فَاِطرِ السَّ

َ
َرُكْم إََِل أ َر لَُكْم ِمْن ُذنُوبُِكْم َوُيَؤِخِ

تُونَا بُِسلْطَ 
ْ
ا ََكَن َيْعُبُد آبَاُؤنَا فَأ ونَا َعمَّ ْن تَُصدُّ

َ
َنا تُرِيُدوَن أ

نُْتْم إَِلَّ بََُشٌ ِمثْلُ
َ
اٍن قَالُوا إِْن أ
 .[31]إبراهيم:  ﴾10 ُمبنِيٍ 

، َعَلى يِد الن   فام جُيريِه اهلُل  بِي  مِم ا ُهَو  ارٌق لعادِة اإلنِس واجلن، تصديًقا لِلن بِي 

ِعي ة. "اآليِة، والُرهاِن، والبي ِة، والسلطان"جاءت تسميتُه بـ  ف النصوص الرش  

  ا لفُظ ، ولكنُه مل يرد، وعدُم ورودِه ًل "املعجزة"َوَأم  ؛ فشاع استعاملُه ف آيِة الن بِي 

َن بَِياء: ُيفيُد عدَم ص ة  َلف، فكانوا ُيسموَن آياِت األ  استعامله، َوَقد  استعملُه الس 

؛ إذ َلي َس ف لفِظ "ُمعجزات": أيًضا، وكذا كرامات األولياء، يسمو ا "ُمعجزات"

َن بَِياء  َما "املُعجزة" َن بَِياء، فمن هنا كان السلُف ُيسموَن آياِت األ  يوجُب ا تصاصُه بآياِت األ 

 وُيسموَن كراماِت األولياء معجزات.معجزات، 

  .مَة الويل ُمعجزة ، ومل ُيسموا كرا ا املتكلمون ف صوا املُعجزة بآيِة الن بِي   َوَأم 

اَلم:  س  ِ ي ُخ اإل  ُْ َّ َا ق  للعا ِة   اللُّبِة، وُدرِ  ا  مِة "* َقاَل ش  اسُم املُعجزة يعُم 

 اسم املُعجزة ف الُلغة يعُم ُكل   ارق. إًذا؛ "املتقدمي، ْاإلماِ  أمحد  ن ح ب  و ريه

، يستعملوَن لفظ "و ريه"، َقاَل: "وُدر  ا  مة املتقدمون، ْاإلما  أمحد"* َقاَل: 

مة الويل.   املُعجزة ف ُكل   ارق، يستعملونُه ف آيِة الن بِي  وكرا

ِ  الا "* وقاَل ف موضٍع آ ر:  َلا َا ْا رِِي ِمْن أاْهِ  اْل انا  اْنبِيااِء ْا ْْ انا لِ ْا ا  ي ُمْعِجًزا  اِلَّ ما مِّ  ُيسا

ًة. اما را ْا ا  ها امَّ ة  سا ا ا ْرُق دا َا ْم  اْولِيااِء  ِْن ُأْثبِ ا َلاُ ْْ انا لِ ْا ا  ما قاْط، وا  فا
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لاُق  السَّ ِه  -وا رْيِ اِ قا  -ْا امْحادا وا ا وا ُقوُلونا ِ ا يا ا ُمْعِجًزا، وا ها ا ا وا ونا ها ا مُّ اُنوا ُيسا ْا

ِ  اْ ا  .  ِِخَلا لِكا ا ا اْ اْنبِيااِء  ِ ا تِصا َْ ْقتاِِض ا ا يا ْ ِظ ما ْن ِ  اللَّ َُ ْ يا اِت،  ِْ  َلا اا ُمْعِجزا ا  ْولِيااِء:  َِنَّ ما

اُصُه. تِصا َْ ُِب ا ا َيا إِنَّ ها ا ، فا ِة ال َّبِيِّ َلا ُنُبوَّ اًنا دا ُ ْرها ًة وا انا آيا  ْا

اِت آياات   اما را َا ونا اْل مُّ ْد ُيسا قا لِي ا ُمْستاْلِزِ  وا إِنَّ الدَّ ، فا يِلُّ ُه اْلوا باعا ِن اتَّ ِة ما َلا ُنُبوَّ ُد ُّ دا ْوَِناا تا َا ، لِ

لِيُ   ُهوا الدَّ اًنا، وا ُ ْرها ًة وا انا آيا ْا ا  لِكا ما َا ا َُ ُثُبوُتُه  ُِدوِن ُثُبوِت املْاْدُلوِ ، فا
ْمتا ِ ْدُلوِ ، يا ُم لِْلما لا اْلعا وا

ِة ال َّ  َلا ُنُبوَّ رْيِ ال َّبِيِّ دا ونا لِبا َُ َُ أاْن يا
ْمتا ِ  . "بِيِّ يا

َن بَِياء ُمعجزات، وًل  ُ فيِه َأن  أهَل الكالِم ُيسموَن آيات األ  اَلم ُيبني  س  ِ ي خ اإل  هىَذا كالم ش 

َلف  ا الس  ، َيُقوُل: كانوا يسموَن هىَذا َوهىَذا -كأمحد وغريهِ -ُيسموَن الكرامات ُمعجزات، َوَأم 

ظ ُمعج لَِياء إ ا ُمعجزات، إذ  مل يكن ف الل ف  َو  أي: ف لفظ -زة، ويقولوَن خلوارق األ 

َن بَِياء بذل . َما -املُعجزة  يقتيض ا تصاص األ 

ُْ َّ َا ق  للعا ِة   الُلبة، وُدرِ  "* وقاَل ف موضع آ ر:  و ِن ْان اسُم املُعجزة يعم 

، و ريِه، وُيسموَنا اآليات، لَن ْ رِي من املُت َرينا ا  مة املتقدمي ْاإلماِ  أمحدا  ن ح ب 

، والَرامةا للويل، ومجاُدهام ا مُر ا ا ق  ."ُي رقوا   الل ِظ  ي هام، فيجعُ  املُعجزةا لِل َّبِيِّ

، وكرامة  إًذا ن ة، والسلف أطلقوُه َعَلى آية الن بِي  آن َوالسُّ ُقر 
لفظ املُعجزة مل يرد ف ال 

ملتكلموَن ُيطلقونُه َعَلى آية الن بِي  ًل َعَلى كرامة الويل، تقية بِه، َوُهَو: َأن  تسميَة الويل، وا

 الواردِة أول من تسميتِه باملُعجزة؛ 
ِ
ِذي جُيريُه اهلُل َعَلى يِد الن بِي  تصديًقا له باألسامء

اخلارق ال 

 َعَلى املقصوِد من لفِظ ا
ملُعجزة، إذ لفُظ املُعجزة يشمُل  وارَق إذ األسامُء الواردُة أَدلُّ

الس رِة والُكهان، َفِ ن  غرَي الس رِة والُكهان يعجزوَن عن َأن  يأتوا بمثِل  وارِق الس رِة 

 والُكهان. 

فلام كان لفُظ املُعجزِة ًل حُيدُد الدًللَة َعَلى آية الن بِي  بذاتِه، َوإِن اَم حُيقُق الدًللَة َعَلى ذلَ  

؛ كان استعامُل بام  ِد بذاتِه أول،  َمايقرتُن بِه، كأن ُيقال: ُمعجزُة الن بِي  حُيقُق الدًللَة َعَلى املُرا

ة َعَلى 
ال  ِعي ة الد  َعَلى  جُيريِه اهلُل  َماوذلَ  باستعامِل األلفاِظ الواردِة ف النصوِص الرش  

.يد الن بِي  مِم ا ُهَو  ارٌق لعادة اإلنِس واجل  ِن تصديًقا لِلن بِي 
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 الرشعيِة 
ِ
اَلم ُمبينًا َأن  استعامَل األسامء س  ِ ي ُخ اإل  َوِهَي: اآليُة، والرُبهاُن، -* َقاَل ش 

ٰهِ ه ا ل اظ   ا ُسمي  هبا آياُت اْ اْنبِيااء؛ ْان  "أول من استعامِل لفِظ املُعجزة:  -والبينةُ  وا

ٰ املقصو  من ل ظ املُعجزة َلا السُّ َّة أ  ا دا ؛ وَل ا َل يَن ل ُظ املُعجزات موجوً ا   اْلَِتااِب وا

اما فيِه ل ُظ: اآلية، والبي ة، والُرهان ىَذا، وًل ُأحُب َأن  ُأطيل ف ذكرِه."وا ِنَّ  . ولُه كالٌم غرُي ه

َأن  لفَظ املُعجزة ًل بأَس بِه، فالسلُف تكلموا بِه، ولكن َمن أطلقُه  ??

َن بَِياء بِه، فُيسمي اتباعً  لَِياء  أيًضاا للسلف فينبغي َعَلي ِه أًل خُيَص آيات األ  َو  كرامات األ 

 َعَلى املقصود.
ِعي ِة؛ ف  ا أدلُّ  ُمعجزات، واألول: استعامُل األلفاِظ الرش  

  ىَذا ننتقُل لل ديِث حوَل اإلجابِة َعَلى تب الساموية ْلها وبعَد ه َُ السؤا : ه  ال

 عجزة؟مُ 

آن ف نقاط: ✍✍ ُقر   أوًًل: احتدُث حوَل إعجاز ال 

 َن آيٌة وبرهاٌن وبي نٌة وُسلطان، وإِن  األولى آ ُقر  اََمَعة َعَلى َأن  ال 
ن ِة َواجل   : اتفَق أهُل السُّ

 شئَ  أيًضا فُقل: وُمعجزة.

ُمعجِز َل يقد   َتَعاَلى وال ََل ا  ي الُعقَلِء أانَّ ِْتاابا اهللِ ": * َقاَل السيوطيُّ 

ٰ ُمعا ضتِه  عدا ُتدَِيم   لك َلا  ."واحِد دا

ن َلي َس ُمعجًزا من  آ ُقر  * ولإلماِم أمحد كالم ف الفروع ًلبِن ُمفلح ُيفيُد: َأن  القوَل بَأن  ال 

، َفَقاَل  :  ِنَّ الْ ": َقاَل ابُن ُمفلح: َقاَل اإلماُم أمحد: حيُث ُهَو؛ ُيعدُّ ُكفًرا ا ا ن قا ُقْرآنا ما

،    ُهوا ُمعجِز    سِه، والعجُز شم ا ا لن م؛ ْ را َا ُقد هتا ٰ م لِه، ولَنَّ اهللا م  َلا  "مقدوِ  دا

 انته  كالمه.

فِة أبو إس اق  فِة ُكفر، َوَقد  قاَل بالرص  ىَذا ُيفيُد: َأن  القوَل بالرص  وكالُم اإلماِم أمحد ه

 النظام املُعتزيل.

فة: ُد بالرص  ِن َلي َس ُمعجًزا بذاته،  * واملرا آ ُقر  اخللَق ف مقدوِرهم اإلتياُن  َوَأن  كوُن ال 

ن ِة َعَلى  ىَذا القوُل فاسد، َوَقد  اتفَق أهُل السُّ َمهم عن َذلَِ ، َوه بمثلِه، لكن رصَف اهلُل مِهَ

ىَذا ُيفي َتَعاَلى فساده، إذ اهلُل  ُد أنُه يشٌء َلي َس ف حتدى اإلنَس واجلن َعَلى َأن يأتوا بمثلِه؛ َوه
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كان للت دي ِحي نَِئٍذ  َمامقدوِرهم، ولو كان َذلَِ  ف مقدوِرهم ولكَن اهلَل رصفهم عنه، 

 معن .

فِة ُكفٌر،  َ ابُن كثري َأن  قوهلم بالرص  ِن ُملوًقا،  وَأن هُ * َوَقد  َبني  آ ُقر  مبنيٌّ َعَلى قوهِلم بكوِن ال 

ن زدما ": َفَقاَل  ا ما أامَّ اما ُهوا من َص   وادي الَ رِة  وا من املُتَلمي أانَّ اإلدجازا  ِنَّ

 ٰ َلا ُهوا م رِع دا ؛ فقوِ   ا ِ ، وا لِكا ٰ  ا َلا ، أو ُهوا سلب ُقد هِتم دا لِكا دن ُمعا ضتِه مَ  نَاِ   ا

ادتقاِ هم أانَّ اْلُقْرآنا ُملوق، َلقُه اهللُ    عِض ا جرا ، وال فرقا د دهم  ي ُملوق  

 ."لوقوُم

ىَذا كفٌر وباطٌل َوَلي َس ُمطابًقا   َغري   مل اوقوهُلم ه
ِ
ُن كالُم اهلل آ ُقر  ف نفِس األمر، بل ال 

وتقدَس وتنزَه عام يقولوَن علًوا كبرًيا، فاخللُق ُكلُّهم عاجزوَن  َتَعاَلى ُملوق، تكلَم بِه كام شاَء 

وا وتنارصوا َعَلى َذلَِ ، بل ًل تقدر حقيقًة وف نفِس األمِر عن اإلتياِن بمثلِه، ولو تعاضد

ُسل الذيَن هم أفصح اخللق وأعظُم اخللق وأكملهم َأن يتكلموا بمثِل كالم اهلل، َوهىَذا  الرُّ

آن ال ِذي ُيبلغُه الرسوُل  ُقر  عن اهلل، أسلوُب كالمِه ًل ُيشبُه أساليَب كالِم  ال 

 
ِ
بالسنِد امل فوظة عنُه  ♥، وأساليُب كالمِه رسوِل اهلل

الص يح إليِه ًل يقدر أحٌد من الص ابة وًل َمن بعدهم َأن  يتكلم بمثِل أساليبِه ف فصاحتِه 

 وبالغتِه.

 اإلماُم أمحد وغريُه َأن   إًذا َ َن ُمعجٌز بنفسِه، وَبني  آ ُقر  ن ة َعَلى القوِل بأن ال  اتفَق أهُل السُّ

فة،  َمهم، الناَس يقدروَن عَ  َوَأن  القوَل بالرص  ِن، إًِل  َأن  اهلَل رصَف مِهَ آ ُقر  َلى َأن  يأتوا بمثِل ال 

ىَذا القول ُكفٌر. َ اإلماُم أمحد َأن  ه  َبني 

 َقة بإعجاز اْلُقْرآن ِن النقطُة الثانية من النقاط الُمَتَعلِّ آ ُقر  : عدُم الُقدرِة َعَل ُمعارضِة ال 

 عجازِه.مع توفر الدواعي ملعارضتِه؛ دليٌل َعَل إ

ََلُ بَْل ََل يُْؤِمُنوَن ﴿حتدى اخللَق َأن  يأتوا بمثلِه، َفَقاَل:  اهلُل  ❁❁ ْم َيُقولُوَن َتَقوَّ
َ
أ

تُوا ِِبَِديٍث ِمثْلِهِ إِْن ََكنُوا َصادِقنَِي  33
ْ
 . [81، 88]الطور:  ﴾34فَلَْيأ
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 ﴿: َتَعاَلى ُثم  حتداهم َأن  يأتوا بعرِش سوٍر مثلِه، َفَقاَل  ❁❁
َ
تُوا أ

ْ
اهُ ُقْل فَأ ْم َيُقولُوَن اْفََتَ
ِ إِْن ُكنُْتْم َصادِقنِيَ  َياٍت َواْدُعوا َمِن اْسَتَطْعُتْم ِمْن ُدوِن اَّللَّ  ﴾13 بَِعُْشِ ُسَوٍر ِمثْلِهِ ُمْفََتَ

 .[38]هود: 

اهُ قُ ﴿: َتَعاَلى ُثم  حتداهم بأن يأتوا بسورٍة من مثلِه، َقاَل  ❁❁ ْم َيُقولُوَن اْفََتَ
َ
تُوا أ

ْ
ْل فَأ

ِ إِْن ُكنُْتْم َصادِقنِيَ   .[83]يونس:  ﴾38 بُِسوَرٍة ِمثْلِهِ َواْدُعوا َمِن اْسَتَطْعُتْم ِمْن ُدوِن اَّللَّ
عوَن أنُه ساحٌر وكاهٌن وُنون،  ِه كارهوَن للرسوِل ولإلسالِم، ُمد  ىَذا ُكل  وُهم ف ه

هىَذا قد بلغوا من الفصاحِة مبلًغا عظياًم، جاَء بِِه، وهم مع  َماراغبوَن ُبُكل  َسبٍب ُيبطُل 

ىَذا مل يقدروا َعَلى ُمعارضتِه، وَمن   مسل ، وُرغَم ه
وسلكوا ف البالغِة وفنوِن الكالِم ُكل 

حاوَل منهم ُمعارضتُه> كان  ُماولتُه ُمناديًة َعَلي ِه بالعجِز والسفاهِة، دالًة َعَلى  الِف 

ُل الناُس يذكروَن تلَ  املُعارضات مقصوده، فممن حاوَل معارضتُه: مُ  سيلمة، وًل يزا

 سا ريَن هبا. 

تِيهِ اْْلَاِطُل ِمْن َبنْيِ يََديْهِ َوََل ِمْن ﴿ْتاُب    ا املجيد الَِّ ي "* َقاَل ابُن القيم: 
ْ
ََل يَأ

ٰ  سولِه ُُما [43]فصلتق  ﴾42َخلْفِهِ َتَْنِيٌل ِمْن َحِكيٍم َْحِيٍد  َلا د  ، الَِّ ي أنزلُه دا مَّ

 ،اَتَلِ  دلوِمها، وأج اِسها، و با ِعها ٰ َلا لَّها دا ُْ ، الَِّ ي ُتدى  ِه ا ُمما 

ُهوا    ايِة الضعِق أاْن ُيعا ضوُه  م لِه فيَونوا أوَل  ا ِن م ُه، ويظهُر ْ  ُه وصدُقهم؛  وا

، فتحداهم   ن ي توا  عَِّش سو   م لِه؛ فعجزوا، فتحداهم   ن  لِكا ي توا  سو ة  فعجزوا دن  ا

ا وأددا ُه ا  نون م ُه أفصُح ا لن، وهم أهُ  البَل ِة وال صاحة،  من م لِه؛ فعجزوا، ٰه ا

َلا ، فام م هم من فاه   ُمعا ضتِه  ب ِ  ش ه، وْانوا  َا وال ظم، وال  ِر، واُ طِب، وأنواِع اْل

ٰ تَ يبِه، وأشدهم أً ى له  القوِ  وال عِ  والت َلا َُ ِّ  رين، فام أحر ا ال ا  دا   رِي د ُه  

ت ر ا أحِد م هم د ُه  سو ة  واحدة،  اِلَّ ُمسيلمة الَ اب،  م ِ  قولِه: والطاح اِت  ح ا، 

والعاج اِت دج ا، فا ا زاِت َبزا، وأم ا   لكا من ٰهِ ه ا ل اظ الَّتِي ِهيا   ل اظ أه  

 كالمه.انته   "املجون واملعتوهي، أشبُه م ها   ل اظ الُعقَلء
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آن أو بمثِل عرِش سوٍر منه، أو  حتدي اهلل  إًذا ُقر  ىَذا ال  للكفرة بأن يأتوا بمثِل ه

، باذلوَن لُكل  سبب بمثِل سورٍة منه، وهم كارهوَن لإلسالم، كارهوَن لِلن بِي  

ُ صدَقهم وكذبُه  ، وهم أهُل فصاحة وبالغة، بالرغِم من هىَذا ُكلِه مل يأتوا ُيبني 

َن ُمعجٌز. بسورة، آ ُقر  ُه َعَلى َأن  ال 
ىَذا ُكلُّ آن، َدل  ه ُقر   من مثل ال 

ٍ
 ومل يأتوا بيشء

 آن. :ثالًثا ُقر   ا تلف أهُل العلِم ف وجوِه اعجاز ال 

هنِي نبوتِه، ومن تلَ  أرسَل الن بِي   اهلُل  ، وجعَل اآلياِت من برا

ُن ُمعجز،  ارق لعاد آن، فالُقرآ ُقر  مة اإلنس واجلن، كام َبي ن ا، بدليِل اآليات: ال  مل  أ  

 َعَلى َأن  الن بِي  
صادٌق ف كونِه  يستطيعوا ُمعارضتُه، واإلتياَن بمثلِه، فَدل 

َن كالمُه. َوَأن  ُمرساًل من اهلل،   الُقرآ

آن، فمنهم َمن َقاَل: إعجازُه ف بل ُقر  وغِه غايًة َوَقد  ا تلَف أهُل العلم ف وجِه إعجاِز ال 

شاَع فيمن ُأرِسَل إليهم، فلام  َمامن البالغِة ًل تكوُن لل لق، وآيُة ُكل  نبي  تكوُن من جنِس 

َكاَلم، ُأويِت الن بِيُّ  آيًة من جنِس  ♀كان العرُب أهَل فصاحٍة وتفنٍُن ف أساليب ال 

 ُعرفوا بِه؛ ليكوَن ذلَ  أبلَغ ف إقامِة احلُجِة عليهم. َما

ُن َعَلى قوِل بعِض أهل العلم: أعجَز العرَب من جهِة بالغتِه، ب يُث مل يقدروا فالُقرآ 

 َعَلى ُمعارضتِه بكالٍم بليٍغ مثلِه.

،  إِن  ومنهم َمن َقاَل:  آن وجٌه من وجوِه إعجازه، واإلعجاُز مل يكن بِِه َفَقط  ُقر  بالغَة ال 

ِن إًِل  بل َثم  وجوه ُأ رى، منها: أ بارُه الصادقة، وأوامر آ ُقر  ُه امل كمة، فام ِمن  رٍب ف ال 

َن اشتمَل َعَلى أ باٍر غيبية، وأوامرُه أوامر ُُمكمة.  إِن  َوُهَو ِصدق، ُثم   آ ُقر 
 ال 

ِن تأثرٌي َعَلى الُقلوب، َلي َس ُيشبهُه ف َذلَِ  كالٌم من كالِم الناس. : للُقرآ  وأيًضا قالوا

اَلم س  ِ ي ُخ اإل  َّا يعلُم ال ا  ": * َيُقوُل ش  ، أنُه َل يوجد له -درهُبم ودجُمهم-والُقرآُن ِِم

ٰ ُمعا ضتِه، فل ظُه آية، ونظمُه آية، و َبا ُه  َلا نظري، مَ حر  العرب و ري العرب دا

ٰ القلوِب  َلا  البيوِب آية، وأمرُه وَنيُه آية، ووددُه ووديدُه آية، وجَللتُه ودظمتُه وُسلطانُه دا

لِكا ال يوجُد له نظري   العاَلآية، و  ا ُترج ُْ ُّ  ا  ."ما  برِي العرب؛ ْان  معانيِه آية، 



 

   300 
 

 شرح العقيدة الطحاوية 

آن، وممن َقاَل  ُقر  اَلم يرى تعُدَد وجوِه اإلعجاز، وعدَم حرِصها ف بالغِة ال  س  ِ ي ُخ اإل  َفش 

ىَذا  َ فيِه َأن   : ابُن كثري، وقبلُه شي ُه ابُن القيم، وًلبن كثري أيًضاهب الت دي  كالٌم َبني 

آن من املعاين العظيمة، أبلُغ من الت دي بفصاحتِه؛ إذ الت دي بالبالغِة  ُقر  بام اشتمَل َعَلي ِه ال 

ا الت دي باملعاين البالغِة ف الص ِة غايتها يعمُّ ُفص اَء العرب،  خيصُّ ُفص اَء العرب، َوَأم 

 وغرَيهم.

ة: من فصاحتِه، و َل تِه، فالُقرآُن العظيُم ُمعجِز من وجوه  ْ ري": * َقاَل 

ْيِه من  لا ونظمِه، وتراْيبِه، وأساليبِه، وما تضم ُه من ا َباِ  املاضية واملستقبلة، وما اشتم ا دا

ا حَاِ  املُحَمِة اجلليِة، والتحدي  بَل ِة أل ا ه َيصُّ فصحاءا العرب، والتحدي  ام 

ْيِه من املعا  الصحيحِة الَاملة  لا ِهيا -اشتم ا دا ءِ وا اما  -أدظُم   التحدي د د ْ ري  من اْلُعلا

َا أهِ  اْ اْ ض من امللتي: أهِ  اْلَِتااِب و رِيهم من ُدقَلِء اليونان واَل د والُ ر ،  يعمُّ مجي

 ."و رِيهم من أص اِ    ي آ     سا ِر ا قطا  وا مصا 

 َن ُمعجٌز من جهِة  إًذا آ ُقر  فصاحتِه وبالغتِه، ومنهم َمن من أهِل العلِم َمن يرى َأن  ال 

اَلم، ُثم  َقاَل  س  ِ ي ُخ اإل  ِذي َقاَل بِه ش  ىَذا القول ال  ِن ُمتنوعة، َوه آ ُقر  يرى َأن  وجوَه اإلعجاز ف ال 

َلمُ -ابُن القيم، وقال بِه تلميُذمها ابُن كثري  أيًضابِه تلميذُه  ىَذا واهلُل َأع   .-ه

  َُقة بإعجاز اْلُقْرآنالنقطُة الرابعة من النقاط الم : ف بيان القدِر املُعجِز من َتَعلِّ

آن. ُقر   ال 

ِذي َدل  عليِه  آن: حتديُد القدِر املُعجِز منُه، َوال  ُقر  تِي ُب ث  ف أعجاز ال  ََساِئل ال  من امل 

هِلا، وقصاِرها، َقاَل اهلُل  آن: َأن  اإلعجاَز حاصٌل ف السوِر ُكل ها طوا ُقر  ِإَوْن ُكنُْتْم ﴿: َتَعاَلى ال 
ِ إِنْ  تُوا بُِسوَرٍة ِمْن ِمثْلِهِ َواْدُعوا ُشَهَداَءُكْم ِمْن ُدوِن اَّللَّ

ْ
نْلَا لََعَ َعبِْدنَا فَأ ا نَزَّ  ِِف َريٍْب ِممَّ

 .[28]البقرة:  ﴾23 ُكنُْتْم َصادِقنِيَ 
حرُف رشط،  "ن ِ " ﴾ِإَوْن ُكنُْتْم ِِف َريٍْب ﴿اهلُل يت داهم بأن يأتوا بسورٍة من مثله، 

تُوا بُِسوَرةٍ ﴿
ْ
نْلَا لََعَ َعبِْدنَا فَأ ا نَزَّ نكرة، والنكرة ف  "سو ة"، ﴾ِإَوْن ُكنُْتْم ِِف َريٍْب ِممَّ

تشمُل السورَة القصرية والطويلة،  "سو ة"ِسَياق الرشط ُتفيُد العموم، َوِحي نَِئٍذ فلفظُة 
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 َعَلى َأن  فالسورة نكرة ف ِسَياق الرشط، والنكرُة ف سياِق ا
لرشِط ُتفيُد العموم، فَدل 

ِل السوِر وِقصاِرها، َوهىَذا ُيفيُد كو ا ُكل ها ُمعجزة.  الت دي واقٌع بطوا

ىَذا، َفَقاَل  * َوَقد  نقَل ابُن كثرٍي  تُوا بُِسوَرٍة ﴿": قولُه: اًلتفاَق َعَلى ه
ْ
َفأ

ُْ َّ سو ة    اْلُقْرآن،  وي﴾ِمْن ِمثْلِهِ  لة ْان  أو قصرية؛  َنا نَرِة   سياِق الَّشا، ، يعمُّ 

ِ    موضعِه،  فتعمُّ ْام ِهيا   سياِق ال  ي د د املُحققيا من ا صوليي، ْام ُهوا ُمقرَّ

ا ال أدلُم فيِه نزاًدا  يا ال اِ  سلً ا  ا ما ٰه ا فاإلدجاُز حاصِ     واِ  السوِ  وِقصاِ ها، وا

 ."وَلً ا

  :ِذي يظهر ن ة، َوإًِل  َفِ ن  َوال  َأن  اب ن كثري هنا ُيريد بالناس سلًفا و لفا: أهل السُّ

َأَلة.  َس   املعتزلة وغرَيهم قد وقَع منهم اخلالف فيه هىِذه امل 

ىَذا با تصار ☝☝ ىَذا  َماه آن، ه ُقر  آن،  َمايتعلق بالقدر املُعجز من ال  ُقر  يتعلُق ب عجاز ال 

ىِذه النقاط تتعلق ب عجاز ا آن.ه ُقر   ل 

َ ابُن َتي ِمي ة كو ا  ☚☚ : التوراُة واإلنجيل والزبور؛ فقد َبني 

ا إعجاُزها باعتباِر  ُمعجزة، باعتباِر دًللتِها َعَلى األ باِر الصادقة واألحكاِم الكاملة، َوَأم 

نية. ىَذا أمٌر يرجُع ألهِل اللُّغِة العربا ها؛ َفه
 ألفاظِ

فيِه من العلوم  مل ا: ف ذا ُقدَر َأن  التوراَة أو اإلنجيَل أو الزبور ُمعجٌز اَل * َفقَ 

ىَذا دليٌل َعَلى  ي، ون ِو َذلَِ ؛ مل ُينازع ف هىَذا، بل ه واإل بار عن الغيوب، واألمر َوالن ه 

 عليهم، وَعَلى نبوِة َمن أ ربوا بنوهِتم. 
ِ
 نبوهِتم صلواُت اهلل

َلي َس  بُمعجزة، َفِ ن  أراَد: َلي َس  ُمعجزًة من جهِة اللفِظ والنظِم  وَمن َقاَل إ ا

نية  ىَذا يرجُع إَِلى أهِل اللُّغِة العربا ىَذا مُمكن، َوه  .-هىِذه الكتب السابقة العربانية-كالُقرآن؛ َفه

ا كوُن التوراِة ُمعجزًة من حيُث املعاين ملا فيها من اإل باِر عن الغيوب، أو  األمر َوَأم 

 ُمعجزة: َأن  فيها اإل باَر بنبوِة 
ِ
َن بَِياء ىَذا ًَل َري َب فيه، َومِم ا يدُل َعَلى َأن  ُكتَب األ  ي، َفه َوالن ه 

ٍد  م   هلم،  ُُمَ
ِ
ىَذا ًل ُيمكن علمُه بدوِن إعالِم اهلل قبَل َأن  ُيبعث بمدٍة طويلة، َوه

ىَذا ب الِف َمن أ رَب.  َوه
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ىِذه  فيها من أ بار الغيب ال ِذي ًل يعلمُه إًِل  نبي، وكذلَ   مل االُكتب ُمعجزة * َقاَل: َفه

ي، والوعد والوعيد،   ًل يأيت بِِه إًِل  نبي. َمافيها من األمِر َوالن ه 

 اَلم  إًذا س  ِ ي ُخ اإل  ُيقرُر َأن  التوراَة واإلنجيل والزبور، ُمعجزة من جهِة  ش 

ر الغيبية وغرِيها، ومن جهِة كوِ ا تشتمُل َعَلى أحكام قد بلغ  ف اشتامهِلا َعَلى األ با

 اإلحكاِم غايته، َفِهَي ُمعجزٌة من جهِة أ باِرها ومن جهِة أحكاِمها. 

ىَذا أمٌر ممكن، مل يقطع ًل بص تِه وًل ☝☝ ا اإلعجاز من جهة لفِظها ونظِمها، َفه َوَأم 

َ َأن   َلى أهل اللُّغِة الِعربانية. بوجودِه، وًل بعدِم وجودِه، وبني 
 هىَذا أمٌر يرجُع إِ

ىَذا  ِن والُكتِب املُنزلة، واهلُل  َماه َلُم. َتَعاَلى يتعلُق ب عجاِز الُقرآ  َأع 

 َقة بالُكتِب المنزلة ََساِئل- اْلَمْسَأَلُة الخامسة من اْلَمَسائِل الُمَتَعلِّ ف  :-َوِهَي آ ُر امل 

ِن ُمفوًظا م آ ُقر   ن الت ريِف،  الًفا للتوراِة واإلنجيِل والزبور.كوِن ال 

 َقاَل اهلُل فالُقرآن محفوٌظ من التحريف ، :﴿ نْلَا اَِّلِْكَر ِإَونَّا إِنَّا ََنُْن نَزَّ
ِن الكريم من التغيرِي والتبديل،  ، فاهلُل [5]احلجر:  ﴾9 ََلُ َْلَافُِظونَ  آ ُقر  َل ب فِظ ال  تكف 

َن ُمفوظ، مل ُيَزد فيِه ومل ُينَقص منه.َوَقد  اتفَق أهُل السُّ  آ ُقر  اََمَعة َعَلى َأن  ال 
 ن ِة َواجل 

 ا ىَذا التوراة َوَأمَّ ا، َومِم ا يدُل َعَلى ه ، فقد اتفَق أهُل العلم َعَلى أ ا ُحرف  حتريًفا معنوي 

لِْسنََتُهْم ﴿: َتَعاَلى قولُه 
َ
بِالِْكَتاِب ِْلَْحَسُبوهُ ِمَن الِْكَتاِب َوَما ُهَو ِإَونَّ ِمنُْهْم لََفرِيًقا يَلُْووَن أ

ِ الَْكِذَب  ِ َوَيُقولُوَن لََعَ اَّللَّ ِ َوَما ُهَو ِمْن ِعنِْد اَّللَّ ِمَن الِْكَتاِب َوَيُقولُوَن ُهَو ِمْن ِعنِْد اَّللَّ
 .[13]آل عمران:  ﴾78 وَُهْم َيْعلَُمونَ 

ٰ  رِي مواِضِعها، أَنَّ  َتَعاَلى ف َرا "* َقاَل ابُن كثري:  َلا م ُي رسوَنا ويت ولوَنا ويضعوَنا دا

ٰ  رِي املُرا ،  َلا م يتَّصفونا   معانيها وُيملوَنا دا ُهوا أاَنَّ ء، وا ا ال ََل ا فيِه  ي اْلُعلااما ا ما ٰه ا وا

م ْانوا   ا رسقا   ْام  دلوا ُحَما الرجِم  اجللد، والتحميم مَ  قاِء ل ظ الرجم فيها، وْام أَنَّ

م م مو ونا  إقامِة  ْيِه ا د، مَ أَنَّ لا فيهم الَّشيق ترْوه، و  ا رسقا فيهم الضعيقا أقاموا دا

ٰ الَّشيِق والوضيَ َلا َِ دا  انته  كالمه. "ا دِّ والقط

ىَذا في  يتعلق بوجوِد الت ريف املعنوي ف التوراة. اَم ه
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ا حتريُف التوراِة لفًظا  َعَلى ثالثِة أقوال: فقد ا تلَف فيِه أهُل العلمِ  ؛َوَأم 

  ُل َ ابُن َاأْلَوَّ : َأن  التوراَة ُكلها قد ُحرف  حتريًفا لفظًيا، ومن ُهنا غل بعضهم، كام َبني 

ُل: َأن  التوراَة ُكلها قد ُحرف  القيم، فجوَز اًلستجامَر بالتوراِة من البول َو  ، هىَذا القول َاأل 

 حتريًفا لفظًيا.

 ا : َأن  التوراَة مل يقع فيها حتريٌف لفظيٌّ ُمطلق، َوإِن اَم ُحرف  حتريًفا معنوي  القوُل اْلثَّانِي

 .  َفَقط 

َا   معانِيها ال   "* َقاَل ابُن كثري:  اما وق ُهوا القوُ    انَّ التبدي ا  ِنَّ ا امل هب، وا ٰه ا وا

بَّا    آَِر ْتا ِه الصحيح،  ْيِه وَل ير ُه، أل ا ِها، حَاُه البخا يُّ دن ا ِن دا لا ُه دا وقرَّ ا

 ."وحَاُه العَلمُة فخُر الدين الرازي   ت سريِه دن أْ ِر املتَلمي

ُهوا "* َيُقوُل اب ُن كثري:  ُه ال َيوُز للُج ِب مُس التو اة، وا نَّ ٰ أا و هبا ُفقهاُء ا   ية  َِلا

ا ُهوا  ريِب جدًّ ا: بَأن  اجلُن"ُُمدث وا ىَذا القول غريب جد   ب َلي َس له َأن  يمس التوراة.، ه

 : هذاِن قوًلِن متقابالن إًذا

  ُل  بَأن  التوراَة ُكل ها قد ُحرف  حتريًفا لفظي ا. :القول َاأْلَوَّ

 اَم ُحرف  حتريًفا  :القوُل اْلثَّانِي َأن  التوراَة مل يقف فيها حتريٌف لفظي مطلًقا، َوإِن 

. ا َفَقط   معنوي 

  ََّأن  الت ريَف اللفظي وقَع فيها، لكنُه يسري.الِثالقوُل اْلث : 

ا أل اً ا يسرية، "* َقاَل ابُن القيم:  وتوسط   ا  ُة ثال ة، وقالوا: قد ِزيدا فيها، وُ ريِّ

ا القو : شُيخ ا   ْتا ِه  ْيِه. وِمن اَتا ا ٰه ا لا ا ُأنِز ا دا ٰ ما َلا اجلواب )ولَن أْ ُرها  اق  دا

ا ا (املسيح الصحيح ملن  د ا  ينا  ا ْام   التو اِة د دهم أانَّ اهللا قا ٰه ا : وا ا ا  إل راهيم. قا

زيا ِة م هم   ل ِظ  "إس اق"ا  ح ولدكا  َركا ووحيدكا  سحاق، فةةة  ق

 . "التو اة
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اَلم اب ن َتي ِمي ة، َوُهَو: أَ  إًذا س  ِ ي ُخ اإل  ث الِث، َوُهَو ال ِذي ذهَب إليِه ش  ن  التوراَة هىَذا القول ال 

ا  ح ولدك  َرك ووحيدك "وقَع فيها حتريُف لفظي، ولكنُه حتريٌف يسري، كقوهِلم: 

 زيادٌة ِمنهم، َلي َس  ف التوراة. " سحاق"، فلفظُة " سحاق

ٰ التوُسِط   ه ين القولي، م هم: "* وقال ابُن كثري:  و هبا آَرونا من العلامِء  َِلا

ْيِميَّة شيُخ ا اإلماُ  العَلمُة أ و  لها ُمبدلة من العبا  ا ُن تا ُْ ا  ن  هبا أاَنَّ : أما ما ا ا قا ، فا

: َل ُيبد  م ها يشء  ا ا ن قا ا  عيد، وْ ا ما ٰه ا ٰ آَِرها، وَل يبنا م ها حر   اِلَّ  دلوه؛ فا أوَِلا  َِلا

: أَنا  َلها تبديِ  وتبيري، وتَّصفوا    عِض أل ا ِها لية،  عيِد أيًضا، وا نُّ َُ  الزيا ِة   ال

ُم،  َِ آَر، واهللُ أاْدلا ا معلوِ  د د الت مُّ ، ولبسطِه موض ٰه ا وال قص ْام تَّصفوا   معانيها، وا

:  َركا  سحاق، فل ظُة  ، و  ُنسخة  ْام   قولِه   قصِة ال  يح: ا  ح ا  ك وحيدكا

نُه ولدا قب ا  سحاق ُمقحمة مزيدة  َل ِمرية؛ ِ انَّ الوحيدا ُهوا البَُر  سامدي ،   "إس اق"

لِكا حسُد العرب،  ٰ  ا َلا َا دَّشا س ة، فَيقا يَوُن الوحيُد البَُر  سحاق؟! وا ِنَّاما محلهم دا     

لِكا   ِْتااِب  أانَّ يَونا  سامديُ   ريا ال  يح، ف  ا وا أاْن ي هبوا هب ه ال ضيلة َلم، فزا وا  ا

ٰ  سولِه  َلا ٰ اهلل ودا َلا ْد ا رتَّ هب ه الزيا ة َلِن ْ رِي من السلِق ، اهللِ افرتاًء دا قا وا

ٰ أانَّ ال  يحا  سحاق، والصحيح: ال  يح  سامدي  ْام قدم ا  َلا واهللُ -وا لِق، ووافقوهم دا

 ."-أاْدلامُ 

اَلم  إًذا س  ِ ي ُخ اإل  ىَذا  ش  َأَلة. ه َس  ىِذه امل  يتعلُق بالت ريِف اللفظي  َماتوسَط ف ه

 واملعنوي بالتوراة.

 ،ا تحريُف الزبور يظهُر أنُه تتمٌة لكالِم اب ن َتي ِمي َة  (البدايِة وال هايةِ )َفَثم  كالٌم ف  َوَأمَّ

ُُمتلًفا كثرًيا، وفيِه  : وهكذا يوجُد ف الزبوِر املأثور عن داوَد السابق، َقاَل 

َلمُ -أشياء مزيدة ُمل قة فيِه وليس  منُه   . -واهلُل َأع 

كَ  ىَذا ال   الت ريف اللفظي. أيًضااَلم ُيفيُد َأن  الزبوَر قد د لُه َفه

  ا النصارى فأناجيُلهم األربعة أشدُّ  :َفَقاَل ابُن كثري ف بياِن حتريفهَوَأما اإلنجيل؛ َوَأم 

ا تالًفا وأكثُر زيادًة ونقًصا، وأف ُش تفاوًتا من التوراة، َوَقد   الفوا أحكاَم التوراة 
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َلى الرشق، وليس  واإلنجيل ف غرِي 
ما يشء قد رشعوُه ألنُفِسهم، فمن َذلَِ  صالهُتم إِ

 من األناجيل األربعة، وهكذا تصويرهم كنائسهم، 
ٍ
منصوًصا عليها، وًل مأموًرا هبا ف يشء

َلى آ ِر .وترُكهم اخلتان، ونقُلهم صيامهم إَِلى زمِن الربيع
 َقاَل. َما.. إِ

ُ  َتَعاَلى  فابُن كثري   وقوَع الت ريف ف أناجيِل النصارى، وأنُه حتريٌف كثرٌي ُيَبني 

 واضح.

ىَذا    َماه
ِ
 الكريم ُمفوظ ب فظ اهلل

ِ
ُن كتاُب اهلل َأَلة، فالُقرآ َس  له،  يتعلُق هبذه امل 

ا التوراة واإلنجيل والزبور؛ فد لها ُكلها الت ريف اللفظي واملعنوي َعَلى تفاوٍت ف  َوَأم 

ىَذا؛ واهلُل -فظي، قدِر الت ريف الل َلمُ  َتَعاَلى ه  .-َأع 

  َُصن ُف اءا ": َتَعاَلى     َقاَل امل  اُموا  اِما جا ا  ا ، ما تِ اا: ُمْسلِميا مؤِم يا ي أاْه ا ِقْبلا وُنسمِّ

ِقي ♀ ِِه ال َّبِيُّ  دِّ ا ُمصا را َْ َُ ِّ ما قا ا وأا ، ولُه  ِ فيا ِ   ."ُمْعرتا

 ُ من  أنَصن ف وغرُيها من اجلُمِل التالية تتعلُق باإليامن، فأرى هىِذه اجلُملُة من كالِم امل 

راملناسِب  ُْجلة من املُهامِت املتعلقِة باإليامن قبَل رشح هىِذه اجلُملة، تكوُن هىِذه املُقدماُت  ِذك 

َُصن ف، وغرِيها من اجلُمِل القادمة.  موض ًة لكالِمنا حوَل هىِذه اجلُملِة من كالِم امل 

 املُهامُت اإليامنية ف النقاط التالية: َوهىِذه

َع فيِه أواًل  ☚☚ ٌع عظيٌم قديم، بل إن النزا َع ف باِب اإليامِن بني أهل الِقبلِة نزا : إن النزا

ٍع ف أصوِل الدين وُ  أوُل  اَلم، وذل  حني ظهور اخلوارج القائلنَي بُكفِر فاعل جِ نزا س  ِ َد ف اإل 

ن ة القائلنَي: إنُه مؤمٌن بام له من حسنات، فاسٌق بام الكبريِة و لودِه ف الن ار،  ال ًفا ألهِل السُّ

 
ِ
إن شاء عاملُه بفضلِه فغفَر له،  ؛َتَعاَلى ارتكَب من السيئات، وهو ف اآل رِة حتَ  مشيئة اهلل

  وإن شاَء عاملُه بعدلِه فعذبه.

اَلم  س  ِ َ فيِه كوَن اخلالِف ف هى ولشيخ اإل  َذا الباِب هو أوَل ، كالٌم نفيس، َبني 

َ وقَ  وقوعِه، وسببُه حيُث َقاَل: وبت قيِق هىَذا املقام  َيُزوُل  الٍف وقَع ف اأُلمِة، وَبني 

ِضعِ  َو  تَِباُه ِف َهَذا امل  َلُم  ،اًِلش  ِك  أنَوُيع  ر  اًم َلي َس ُهَو ُمنَاِفًقا َُم ًضا ِف الد  ِمنَي ِقس 
لِ ُس  ِف امل 

َفِل ِمن  ال َس  : ،ن ارِ األ  ِذيَن ِقيَل ِفيِهم  ِمننَِي ال  ُؤ  ِيَن آَمُنوا ﴿ َوَلي َس ُهَو ِمن  امل  إِنََّما الُْمْؤِمُنوَن اَّلَّ
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ولَئَِك ُهُم 
ُ
ِ أ نُْفِسِهْم ِِف َسبِيِل اَّللَّ

َ
ْمَوالِِهْم َوأ

َ
ِ َورَُسوَِلِ ُثمَّ لَْم يَْرتَابُوا وََجاَهُدوا بِأ بِاَّللَّ

ادِقُونَ  ِذيَن ِقيَل ِفيِهم  ، [34رات: ]احلج ﴾15 الصَّ ا﴿: َوًَل ِمن  ال  ولَئَِك ُهُم الُْمْؤِمُنوَن َحقًّ
ُ
 ﴾أ

 . [1]األنفال: 

ا َفاَل ُهم  ُمنَاِفُقوَن َوًَل ُهم   ِمننَِي َحق  ُؤ  اِدِقنَي امل   الص 
ِ
ُ ُلوَن  ،ِمن  َهُؤًَلء ِذيَن َيد  َوًَل ِمن  ال 

َن َة باَِل ِعَقاٍب. َبل  َلُه  ُلُد اجل  ياَمِن َما ًَل خَي  ِ َطاَعاٌت َوَمَعاٍص َوَحَسنَاٌت َوَسي َئاٌت َوَمَعُه ِمن  اإل 

ِجُب ُدُ وَل الن ا َتو  َكَباِئِر َما َيس   .َمَعُه ِف الن اِر َوَلُه ِمن  ال 

اَلم: َوهىَذا القسُم قد ُيسميِه بعُض الناسِ *  س 
ِ ي ُخ اإل  اِسُن املِِْلِّ " :َيُقوُل ش  ، َوهىَذا مِم ا "اْل ا

اَلم ف َمَساِئِل أصوِل  س  ِ تنازَع الناُس ف اسمِه وحكمه، واخلالف فيِه أوُل  الٍف ظهَر ف اإل 

 الدين.

ملا ُقتَِل أمرُي املؤمنني ُعثامُن بُن عفان، وصار عيُل بن أيب طالب إَِلى الِعراق، وحصَل بني 

ِة من الفتنِة والُفرقة يوَم اجلمِل ُثم   يوَم صفني، ما هو مشهور،  رج  اخلوارُج  األُم 

قد أ رَب هِبم، َوَذَكَر ُحكَمهم وهم  املارقوَن َعَلى الطائفتنِي ْجيًعا، وكان الن بِيُّ 

َر أهَل القبلِة بالذنوب، بل بام يرونُه ُهم من الذنوب، واست لوا دماَء أهِل القبلِة أوُل َمن كف  

يقتلوَن أهَل اإْلِْساَلم، ويدعوَن أهَل »: يُّ بذل ، فكانوا كام َنعَتهم الن بِ 

، وكفروا عيل  بن أيب طالب، وعثامَن بن عفان، ومن واًلمها، وقتلوا عيل بن أيب «األوثان

نَي لقتله، قتلُه عبد الرمحن بن ُملجم املُرادي منهم، وكان هو وغريُه من طالب ُمست ل  

تهديَن ف العبادة، لكن كانوا  ُُ رِج  : ما ُجه  اخلوا
ِ
اََمَعة، فقالوا هؤًلء ن ة َواجل  اًًل، فارقوا السُّ

الناُس إًِل  مؤمن أو كافر، واملؤمن َمن فعَل ْجيَع الواجبات وترَك ْجيَع امل رمات، فمن مل 

: إن  ؛يكن كذلَ   فهو كافٌر ُُملٌد ف الن ار، ُثم  جعلوا ُكل  َمن  الف قوهلم َكَذلَِ ، فقالوا

، فصاروا ُكف  عثامَن وعلي    ا ون ومها، حكموا بغرِي ما أنزَل اهلل، وظلموا
ِ
اًرا، ومذهُب هؤًلء

ن ة.   .انته  كالمهباطٌل ف دًلئَل كثرية من الكتاِب َوالسُّ

 اَلم  إًذا س  ِ ي ُخ اإل  ُ ش  ىَذا الكالمِ  َتَعاَلى  ُيبني  اخلالَف ف هىَذا الباب أوُل  أن :ف ه

ة هىَذا اخلالف كان من اخلوارج الذيَن  رجوا ف عهِد عيل بن  ، وأن   الٍف حصل ف اأُلم 
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املؤمَن عندهم َمن  روا املُسلمنَي بام يرونُه من الذنوب، وأن  ، وأ م كف  أيب طالب 

 ٌد ف الن ار. وترَك ْجيَع املُ رمات، فمن مل يكن كذلَ  فهو كافٌر ُُمل   ،فعَل ْجيَع الواجبات

ِن   وسيأيت بِِ ذ 
ِ
اََمَعة ف  اهلل ن ة َواجل  كالٌم حوَل اخلوارج بعَد ذكِر ما عليِه أهُل السُّ

ىَذا الباب.  ه

  ىَذا الباب اتسَع بظهور املعتزلِة واملُرجئِة َأَلة، وف ه َس  ىِذه امل  ُثم  إن اخلالَف ف ه

نَب كثرَي من باب اإليامن لنجاِة ف يتصُل بعُضها ببعض، وسبيُل ا ،بأنواعهم، وتناوَل جوا

ىَذا الباب، هو سبيُل النجاِة ف سائِر األبواب:  َباعه ما ف كتاِب اهلل، وما ف ُسن ِة رسول اهلل  ات 

 وفَق فهِم سلِف اأُلمة.  ♀

  ىَذا الباب احلق  ببيان وقد اعتن  العلامُء قدياًم وحديًثا فكتبوا الُكتَب الكثرية ف  ؛ف ه

ن ِة فيهِ  ِل الزائغني، فمنهم َمن أفردُه بالتصنيف، ومنهم  توضيح معتقد أهل السُّ وإبطاِل أقوا

ف ن ثاين كتاٍب  ،الب اري ك، ♀نُه ما كتَب من أحاديث الن بِي  َمن ضم  

 .(اإليامن)ف كتابِه الص يح هو كتاُب 

  ،ن ِة مؤيًدا باألدلِة والرباهني ومن أبرز َمن أعتن  هبذا الباب فذكَر ُمعتقَد أهِل السُّ

اَلم ابن َتي ِمي ة  س  ِ ي ُخ اإل  ، فأفرَد فيِه كتابني، مها: ودحَض ُشبه املُ الفنِي الزائغني، ش 

، كام تناوَل مسائلُه بالب ِث ف الكثرِي من ُكتبه، (ا وسط اإليامنُ )، و(اإليامُن الَبري)

ٰ شاتم الرسو كـ) َلا  .(والبا   ا نِّ  الُ رقان  ي)، و(م هاج السُّ َّة)، و(الصا   املسلو  دا

 : تعريُف اإليامِن ُلغًة ورشًعا.ثانًيا ☚☚

بالتصديِق، وِمنهم َمن ُيعرفُه باإلقرار، ومن أبرز  :من أهِل العلِم َمن ُيعرُف اإليامَن ُلغةً 

اَلم  س  ِ ي ُخ اإل  ِر، وقد رج  ، فقد عر  القائلنَي بالثاين ش  َح ذلَ  ًلتفاِق َف اإليامَن باإلقرا

ِر من جهِة اللفِظ واملعن ، فهام من اجلهِة اللفظيِة يتفقاِن ف اإليامِن وا كليهام ًل  أنإلقرا

 يتعدى بنفسه، ولكن ب رِف اجلر، فتقوُل: آمنُ  به وله، وأقررُت بِه وله.

اَلم: *  س  ِ ي ُخ اإل  وهو  .انته  كالمه "وم ه قولُه: آم ُ  له، ْام ُيقاُ : أقر ُت له"َقاَل ش 

 ُ ىَذا ُيَبني  ظ ف كوِ ام يتعدياِن ب رِف اجلر.ف ه   اتفاقهام من حيُث الل ف 
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ا من اجلهِة املعنوية اَلم،  ؛َوَأم  س  ِ ي ُخ اإل  َ ش  م، كام َبني  فيتفقاِن ف كوِن ُكل  منهام ُيفيُد اًللتزا

اَلم:  س  ِ ي ُخ اإل  ، وف هىَذا يقوُل ش  ُظ اإلقراِر ولفب الِف التصديق؛ ف نُه ُيفيُد اإل باَر َفَقط 

 ُثم  إنُه يكوُن َعَلى وجهنِي: ،يتضمُن اًللتزامَ 

 ىَذا  :َأَحُدُهَما اإل باُر، وهو من هىَذا الوجِه كلفِظ التصديِق والشهادِة ون ِومها، َوه

ر. ِذي يذكرُه الُفقهاُء ف كتاِب اإلقرا ِر ال   معن  اإلقرا

 م، كام ف قولِه  :َوالثَّانِي  َذلُِكْم إِِْصِي ﴿: اَلى َتعَ إنشاُء اًللتزا
َخْذُتْم لََعَ

َ
قَْرْرُتْم َوأ

َ
أ
َ
أ
اهِِدينَ  نَا َمَعُكْم ِمَن الشَّ

َ
قَْرْرنَا َقاَل فَاْشَهُدوا َوأ

َ
 . [33]آل عمران:  ﴾81 قَالُوا أ

ِ ﴿ُسب َ اَنُه َقاَل: وليَس هو ُهنا بمعن  اخلرِب املُجرِد؛ ف نُه  ُ ِميَثاَق انلَّبِِي َخَذ اَّللَّ
َ
نَي ِإَوذْ أ

ٌق لَِما َمَعُكْم َْلُْؤِمَُنَّ بِهِ  لََما آتَيُْتُكْم ِمْن كَِتاٍب وَِحْكَمٍة ُثمَّ َجاَءُكْم رَُسوٌل ُمَصِدِ
 َذلُِكْم إِِْصِي

َخْذُتْم لََعَ
َ
قَْرْرُتْم َوأ

َ
أ
َ
نَُّه قَاَل أ ُم لإليامِن [33]آل عمران:  ﴾َوَْلَنَُْصُ ىَذا اًللتزا ؛ َفه

 والنرص للرسول.

م، ب الف لفظ التصديق املجرد، فمن  وكذلَ   لفُظ اإليامن فيِه إ باٌر وإنشاء والتزا

، ًل ُيقاُل فيِه: آمَن له، ب الِف اخلرِب ال ِذي أ رب الرجل ب رٍب ًل يتضمُن ُطمأنينٍة إَِلى املُ رِب 

يتضمُن إًِل   يتضمُن ُطمأنينًة إَِلى املُ رب، واملُ رب قد يتضمن  ربُه طاعَة املُستمِع له، وقد ًل

َلى صدقهِ 
رد الطمأنينة إِ ِم  ؛ف ذا تضمَن طاعة املستمعِ ، ُُ مل يكن مؤمنًا للُم رب، إًِل  بالتزا

طاعتِه مع تصديقه، بل قد اسُتعمَل لفُظ الُكفِر املقابل لإليامن ف نفِس اًلمتناِع عن الطاعِة 

م واًلنقياد، فقياُس ذلَ  َأن ُيستعمَل لفُظ اإليامِن كام ا ِر ف نفِس التزا سُتعمَل لفُظ اإلقرا

 فأب  واستكرَب وكان من الكافرين. ؛الطاعِة واًلنقياد، ف ن اهلَل أمَر إبليَس بالسجود آلدم

 اَلم  إًذا س  ِ ي ُخ اإل  ُ  ش  م، ب الف  أنُيَبني  َر واإليامن فيهام معن  اًللتزا اإلقرا

 صدِق. ف نُه  رٌب عن صدِق املصدِق خلرِب املُ  ؛التصديق

اَلم ف قولِه:  ؛ويتفقان أيًضا من جهٍة معنويٍة ُأ رى س  ِ ي ُخ اإل  إِنَّ "بينها ش  ا املْاْع اى فا أامَّ وا

ُهوا  ِقرُّ وا رَّ يا اإليامنا م َوِ  من ا مِن الَِّ ي ُهوا الُطم ني ة، ْام أن ل ظا اإلقراِ  م َوِ  من قا

ُن، فاملؤمُن  َ ا   ا منِ   ."، ْام أن امُلقر  َ ا   اإلقرا قريِب من آمن ي ما
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 اَلم  إًذا س  ِ ي ُخ اإل  ر أنيرى  ش  ظ  ؛اإليامن بمعن  اإلقرا ًلتفاِقهام من جهة الل ف 

نَ . َع   َوامل 

؛ -كوَن اإليامن بمعن  التصديق رد  -كونُه بمعن  التصديق   َوَقد  رد  

واملعنوية، فمن اجلهِة اللفظيِة خيتلفاِن لال تالِف بني اإليامِن والتصديق من اجلهتنِي اللفظية 

ق، فتقول: صدقُ ، فتعدى التصديُق بنفسِه إَِلى ف كوِن التصديق يتعدى بنفسِه إَِلى املُصد  

ا اإليامن فال يتعدى بنفسِه، ولكن ب رف اجلِر فتقوُل: آمنُ  بِه أو له.املُصد    ق، َوَأم 

ر ف كوِن اإل إًذا فُق اإلقرا ر يتعديان ب رِف اجلر، واإليامن اإليامن يوا يامِن واإلقرا

 خُيالُف التصديق، ف كون التصديق يتعدى بنفسه، واإليامُن ًل يتعدى بنفسه.

 ُر من اجلهِة اللفظية، وا تلَف اإليامُن والتصديُق من اجلهِة  إًذا اتفَق اإليامُن واإلقرا

 اللفظية.

، وخيتلُف اإليامُن والتصديُق -كام سبق- واإلقرار واإليامن يتفقاِن من اجلهِة املعنوية

تِي يدُ لها الريب، فال يتعل   ،ُق باألموِر الغائبةمن اجلهِة املعنوية، ف كوِن اإليامن يتعل   ُق َوال 

 ُق باملعروف.بام ُهَو معروف،  الًفا للتصديق؛ ف نُه يتعل  

اَم َمَثاًل  َلَ  ، ملن َقاَل َلَ  ومن ُهنا فال تقول: أنا مؤمٌن *  : اًلثناِن نصُف األربعة، َوإِن 

ىَذا إ باٌر عن معلوم، ب الف َمن أ رَب عن أمٍر غائب ف نَ  تقول:  إذ   ؛قتقول: أنا ُمصد   ه

 .َلَ  أنا مؤمٌن 

اَلم ُمقر  *  س  ِ ي ُخ اإل  ًرا هذين الفرقني، الفرق اللفظي واملعنوي بني التصديق َقاَل ش 

س   ِ ي ُخ اإل  ، ف نُه -لفًظا ومعنً  :أي-اإليامَن ُيفارُق التصديَق  أناَلم: َوَذلَِ  واإليامن، يقوُل ش 

أيًضا ُيقاُل: صدقتُه، فيتعدى بنفسِه إَِلى املُصدق، وًل ُيقاُل: آمنتُه إًِل  من األمان ال ِذي ُهَو 

ىَذا آمنتهُ  :َوهىَذا  الُف آمن؛ ف نُه ًل ُيقال إذا أردَت التصديق، ضُد اإل افة، بل آمنُ  له ، َفه

ظ، سبَق بيان هىَذا الفرق.   فرٌق ف الل ف 
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ث ايِن: *  اإليامَن ًل ُيستعمُل ف ْجيِع األ بار، بل ف اإل باِر عن  أنَيُقوُل: والفرُق ال 

األموِر الغائبة ون ِوها، مِم ا يد لُه الريب، ف ذا أقر  هبا املُستمع ِقيَل: آمن، ب الِف لفِظ 

 متناوٌل جلميع األ بار. ف نُه عامٌّ  ،التصديق

: َفِ ن  التصديَق ُيستعمُل ف ُكل   رٍب، فُيقاُل ملن أ رَب باألموِر وقال أيًضا * 

يًبا: صد   ُُ ض،  َر  قنا بذل ، قَ  وصد  املشهورة مثل الواحد نصُف اًلثنني، والسامُء فوَق األ 

 يكوَن املُ رَب َلَ  وًل ُيقال: آمنا 
ى
:  بِه من األموِر الغائبة، فُيقال للُم رِب ، وًل آمنا هبا، َحت  

نَْت بُِمْؤِمٍن نَلَا﴿آمنا له، وللُم رَب بِه: آمنا بِه، كام َقاَل إ وُة يوسف: 
َ
: [31]يوسف:  ﴾َوَما أ

َبَعَك ﴿: َتَعاَلى ُمصدق لنا أل م أ ربوُه عن غائب، ومنُه قولُه  بُمقر   :أي نُْؤِمُن لََك َواتَّ
َ
قَالُوا أ

رْ 
َ
ِ َوُيْؤِمُن لِلُْمْؤِمننِيَ ﴿: َتَعاَلى ، ومنُه قولُه [333]الشعراء:  ﴾111 َذلُونَ اْْل ]التوبة:  ﴾يُْؤِمُن بِاَّللَّ

 ... إَِلى آ ِر َما َقاَل .[63

 إًذا  ُ ر، الفرق اللفظي  ُيَبني  الفرقنِي اللذين ذكرنامها بني اإليامِن واإلقرا

 والفرق املعنوي.

لفَظ اإليامن يدُل َعَلى التصديق  أنوية أيًضا َما سبَق بيانُه، َوُهَو: ومن الفروق املعن* 

م، َوهىَذا ب الف التصديق املُجر   د، وعليه؛ فمن أ رَب غريُه ب رٍب يتضمُن وإنشاء اًللتزا

م الطاعة، َوهىَذا قد سبَق بيانهُ   .طاعَة الغرِي له، ف نُه ًل يكوُن مؤمنًا له إًِل  بالتصديِق مع التزا

اَلم: *  س  ِ ي ُخ اإل  تِي بينها ش  َر واإليامن ُيستعمالِن  أنومن الفروق املعنوية أيًضا ال  اإلقرا

تِي قد ُتعلم من غرِي طريِق اإل باِر هِبا، ب الِف التصديق ف نُه  ؛ف احلقائِق الثابتِة بنفِسها ال 

 ق.  بِه وُصد  ُيستعمُل ِفياَم ُأ رِبَ 

التصديِق إِن اَم ُيستعمُل ف جنس اإل بار، َفِ ن  التصديَق  : وأيًضا فلفظُ َيُقوُل * 

دُق الرجُل الكاذب تارة، ص  ، فقد يَ إ باٌر بصدِق املُ رِب، والتكذيب إ باٌر بكذب املُ رِب 

ُجل الصادق ُأ رى، فالتصديق والتكذيب نوعاِن من اخلرِب، ومها  رٌب عن ذِ َوَقد  يك   ُب الر 

تِي قد ُتعلم بدوِن  رب، ًل يكاُد ُيستعمُل فيها لفُظ فاحلقائُق الثا، اخلرب بتة ف نفِسها ال 
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ِر واإلنكاِر واجل ود، التصديِق والتكذيب، إِن  مل ُيقدر ُُمرِب   عنها، ب الف اإليامِن واإلقرا

 ون ِو َذلَِ ، ف نُه يتناول احلقائق واإل بار عن احلقائِق أيًضا.

 تِي قد ُتعلم من غرِي لفُظ اإلقرار واإليامن ُيس إًذا تعمالن ف احلقائق الثابتة بنفِسها ال 

  .قف نُه ُيستعمل ِفياَم ُأ رَب بِه وُصد   ؛طريق اإل بار، ب الف التصديق

اَلم ☝☝ س  ِ ي ُخ اإل  ىَذا َما قررُه ش  اإلقرار؛ ألنُه يتفُق  :ف كوِن اإليامِن ُلغة بمعن  ه

، وف كوِن اإليامِن ُلغًة َلي َس ُهَو التصديق ألنُه خيتلف مع اإلقرار من جهتِه املعنوية واللفظية

 عن التصديق من اجلهِة اللفظيِة واملعنوية.

 َوهاُهنا تنبيهان: 
 :ُل : بمعن  اللَُّغةاإليامَن ف  أننقل الباقالين وغريُه اًلتفاَق َعَلى  التنبيُه َاأْلَوَّ

 الباقالين وناقشُه من وجوه، َقاَل الباقالين:  كالمَ  التصديق، َوَقد  َذَكَر ابُن َتي ِمي َة 

: ف ربونا َما اإليامُن عندكم؟ َفِ ن    قالوا

 َوُهَو العلُم، والتصديُق يوجُد بالقلِب.
ِ
 ِقيل: اإليامُن ُهَو التصديُق باهلل

 َقاَل: فام الدليُل َعَلى َما ُقلتم؟ َفِ ن   

ِن وبعثة الن بِي  اإل أنقاطبة َعَلى  اللَُّغةِقيَل: إْجاُع أهِل  يامَن قبَل نزول الُقرآ

  انته  كالمهإيامًنا غرَي َذلَِ .  اللَُّغةُهَو التصديُق ًل يعرفوَن ف. 

ِن ُهَو التصديق. أنقاطبة َعَلى  اللَُّغةفالباقالين ينقُل إْجاَع أهِل   اإليامَن قبَل نزول الُقرآ

اَلم دعوى الباقال س  ِ ي ُخ اإل  أذكُر بعضها من كالمِه  ،ين اإلْجاع من وجوهِ َوَقد  ناقَش ش 

:َوَذلَِ  حيُث َقاَل ، 

َغة قاطبة َعَلى قولهُ  *
ِن ُهَو التصديق، فُيقاُل  أن: إْجاُع أهِل اللُّ اإليامَن قبَل نزول الُقرآ

ىَذا اإلْجاع؟ ىَذا اإلْجاع؟ وف أي كتاٍب ُذكَر ه ىَذا اإلْجاع؟ ومن أيَن ُيعلُم ه  له: َمن نقَل ه

َغة نقلَتها، كأيب عمرٍو واألصمعي واخلليل  أن: اْل َّاِ  *  ُيقال: أتعني بأهل اللُّ

ل  َفِ ن  ون ِوهم، أو املتكلمنَي هبا؟  َو   ًل ينقلوَن ُكل  َما كان -نقلُتها :أي –عنيَ  َاأل 
ِ
، فهؤًلء

وما سمعوُه ف دواوين قبَل اإلسالِم ب سناد، َوإِن اَم ينقلوَن َما سمعوُه من العرب ف زماِ م، 
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 الشعِر وكالِم العرب، وغرِي َذلَِ  باإلسناد، وًل نعلُم ِفياَم نقلوُه لفَظ اإليامِن، فضاًل عن َأن  

 مل نشهدهم، وًل  وإِن  ، يكونوا أْجعوا َعَلي هِ 
ِ
اَلم، فهؤًلء س  ِ ىَذا اللفِظ قبَل اإل  عنيَ  املتكلمنَي هب

 َنقَل لنا أحٌد عنهم َذلَِ .

: اإليامُن ف  :الِثاْل َّ *  م قالوا  ْجيعهم أ  
ِ
َغةأنُه ًل ُيعرف عن هؤًلء ُهَو التصديق،  اللُّ

 َر أنُه قالُه واحٌد أو اثنان، فليَس هىَذا إْجاًعا.ُقد   وإن  بل وًل عن بعِضهم، 

ا َِ*  م قالوا  أن :الرَّ  ًل ينقلوَن عن العرِب أ  
ِ
معن  هىَذا اللفِظ كذا  :ُيقال: هؤًلء

َر ، َوإِن اَم ينقلوَن الكالَم املسموَع من العرب، وأنُه ُيفهُم منُه كذا وكذا، َوِحي نَِئٍذ؛ فلو ُقد  وكذا

م نقلوا كالًما عن العرِب ُيفهُم منُه  مل يكن ذلَ  أبلغ من نقل  ؛اإليامَن ُهَو التصديق أنأ  

ِن عن الن بِي   د يظن بعُضهم أنُه ُأريَد ، وإذا كان مع َذلَِ  قاملُسلمنَي كافة للُقرآ

 َذلَِ  ِفياَم ينقلوَن عن العرِب أول. ؛بِه معن  ومل ُيردهُ 
ِ
 فظُن َهُؤًَلء

اِمس * تُر من  :ا ا تر، والتوا ىَذا فهم آحاد ًل يثبُ  بنقلِهم التوا م قالوا ه أنُه لو ُقدَر أ  

تر املوجود عن العرب قا ُء الطرفني والواسطة، وأين التوا طبة قبَل نزول رشطِه استوا

آن، إ م كانوا ًل يعرفوَن لإليامِن معنً  َغري  التصديق. ُقر   ال 

دة فلريجع كالمُه  تِي ذكرها، وذكَر غريها، فمن أراَد اًلستزا هىِذه بعض الوجوه ال 

 .ف نقِض دعوى اإلْجاع 

 :ِري ف اإليامن ُلغًة َلي َس  ال أنُهَو  التنبيُه اْلثَّانِي اَم ُهَو ًفا عقدي  اخلالَف ف َتع  ا، َوإِن 

نَ  اللغوي لإليامن ُهَو   الُف لغوي، واألمُر فيِه يسري، ولكن اخلطأ ُهَو َأن   َع  ُيقال: إِن  امل 

 التصديق، وأنُه ف الرشِع َكَذلَِ .

ا َمن َقاَل: إِن  اإليامَن ف  َغةَوَأم  يشمُل  التصديق، َوُهَو ف الرشِع َلي َس َكَذلَِ ، بل ُهوَ  اللُّ

ىَذا مل يأِت عمَل القلب واعتقادَ    طأً  ُه، ويشمُل عمَل اجلوارح، ويشمُل قوَل اللسان، َفه

 ا. عقدي  

نَ  اللغوي لإليامن َع  َكاَلم حول امل  ىَذا ننتقل لبيان معن  اإليامِن رشًعا.، بذا تَم ال   وبعَد ه
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اََمَعة *  ن ِة َواجل  وِل القلِب وعملِه، ولقوِل اللساِن اإليامَن شامٌل لق أنيعتقُد أهُل السُّ

 وعمِل اجلوارح. 

َوَقد  تنوع  ألفاُظهم ف التعبرِي عن هىَذا املُعتقد، ويصح تعريُف اإليامن ف ُكل  لفٍظ * 

نَ  َع   عنهم عربوا فيِه عن هىَذا امل 
ِ
  .جاء

 .. إَِلى آ ره..: امل بُة واخلوُف والرجاءواملراُ   عملهِ : تصديقُه، واملُراُ   قوِ  القلِب 

َلف من تعاريف  وأنقُل ُهنا كالًما نفيًسا لشيِخ اإلسالِم  ِفياَم جاَء عن الس 

ئَد املُستفادة من كالمِه   .اإليامن رشعا، ُثم  أذكُر الفوا

َلف، َوُهَو *  اَلم: واملأثوُر عن الص ابِة وأئمِة التابعني وْجهوِر الس  س  ِ ي ُخ اإل  َقاَل ش 

ن ة:  ،احلديِث مذهُب أهِل  ، وربام َقاَل "أن اإليامنا قوِ  ودم "َوُهَو املنسوُب إَِلى أهِل السُّ

بااع "، وربام َقاَل آ ر: "قوِ  ودمِ  ونية"بعضهم: وكثرٌي من املتأ رين:  اتِّ قوِ  ودمِ  ونيِة وا

، -اجلوارح :أي – "قوِ   اللسان، وادتقاِ   اجل ان، ودمِ   ا  ْان"، وربام َقاَل: "السُّ َّة

س ِة املنسوبِة إَِلى أيب الصل  ف النُّ  وروى بعضهم هىَذا مرفوًعا إَِلى الن بِي  

 اهلروي عن عيل بن أيب موس  الرضا، وذلَ  من املوضوعاِت َعَلى الن بِي  

 فاِق أهِل العلِم ب ديثه.بات  

طلُق والعمُل املطلُق ف َوَلي َس بني هىِذه العبارات ا تالٌف معنوي، ولكن القوُل امل

كالِم السلِف يتناوُل قوَل القلِب واللسان، وعمَل القلِب واجلوارح، فقوُل اللساِن بدوِن 

ىَذا ًل ُيسم  قوًًل إًِل  بالتقييد، كقولِه  ؛اعتقاِد القلِب  َيُقولُوَن ﴿: َتَعاَلى ُهَو قوُل املنافقني، َوه
 ِ وب
لِْسنَتِِهْم َما لَيَْس ِِف قُلُ

َ
 . [33]الفتح:  ﴾ِهمْ بِأ

تِي ًل يتقبُلها  َوَكَذلَِ  عمُل اجلوارح بدوِن أعامِل القلوِب ِهَي من أعامِل املنافقني ال 

اهلل، فقوُل السلِف يتضمُن القوَل والعمَل الباطَن والظاهر، لكن مل ا كاَن بعُض الناِس قد ًل 

َ آ رون  ، ُثم  "ونية"يفهُم د وَل النيِة ف َذلَِ ، َقاَل بعُضهم:  ُمطلَق القوِل والعمِل  أنَبني 

ن ة، َوهىَذا حقٌّ  فقِة السُّ :  َوَالن ي ِة ًل يكوُن مقبوًًل إًِل  بموا قوِ  "أيًضا، َفِ ن  ُأوئَلَِ  قالوا

ِل واألعامل. ِذكر، لُيبينوا اشتاملُه َعَلى اجلنس، ومل يكن مقصوُدهم "ودم   صفاِت األقوا
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، جعَل "ادتقاِ   القلب، وقوِ   اللسان، ودمِ   اجلوا ح"َقاَل:  َوَكَذلَِ  قوُل َمن

َلى َذلَِ  اعتقاَد القلب، َوًَل ُبد  َأن يد َل ف  ملاالقوَل والعمَل اساًم 
يظهر، فاحتاَج َأن يُضَم إِ

 قولِه اعتقاُد القلب أعامُل القلوب املُقارنُة لتصديقِه مثُل: ُحِب اهلل، و شية اهلل، والتوُكل  

َعَلى اهلل، ون ِو َذلَِ ، َفِ ن  د وَل أعامل القلب ف اإليامِن أول من د وِل أعامِل اجلوارِح 

ئِف ُكل ها.   .انته  كالمهباتفاق الطوا

ن ِة ف تفسرِي  وقال *  ُل السلِف وأئمِة السُّ ىَذا الباب أقوا ف موضٍع آ ر: ومن ه

، وتارًة "ُهوا قوِ  ودمِ  ونية"، وتارًة يقولون: "ُهوا قوِ  ودم "اإليامن، فتارًة يقولون: 

بااع السُّ َّة"يقولون:  اتِّ قوِ   اللسان، وادتقاِ   القلب، "، وتارًة يقولون: "قوِ  ودمِ  ونيِة وا

: قوٌل وعمل، ف نُه يد ُل ف القوِل قول "ودمِ   اجلوا ح ، وُكلُّ هىَذا ص يح، ف ذا قالوا

 هىَذا ُهَو املفهوُم من لفظ القوِل والكالِم ون ِو َذلَِ  إذا ُأطلق.القلِب واللساِن ْجيًعا، وَ 

  :َلف:  أنواملقصوُد ُهنا ، أراَد قوَل القلِب "اإليامُن قوِ  ودم "َمن قاَل من الس 

 واللسان، وعمَل القلِب واجلوارح. 

، أو  اَف َذلَِ  لفَظ القوِل ًل ُيفهُم منُه إًِل  القوُل الظاهر أنومن زاَد اًلعتقاد، رأى 

د اًلعتقاَد بالقلب.   فزا

ا العمُل "قوِ  ودمِ  ونية"ومن َقاَل:  ، َقاَل: القوُل يتناوُل اًلعتقاد، وقوُل اللسان، َوَأم 

َد َذلَِ .   فقد ًل ُيفهُم منُه َالن ي ة، فزا

بااع السُّ َّة"ومن زاَد   إًِل  "اتِّ
ِ
َباعِ  ؛ فألن َذلَِ  ُكلُه ًل يكوُن ُمبوًبا هلل ن ة، وأوئل  مل  بِات  السُّ

ِل واألعامل، ولكن كان  ُيريدوا ُكل  قوٍل وعمل، إِن اَم أرادوا َما كان مرشوًعا من األقوا

: بل ُهَو قوٌل وعمل. ، فقالوا ِذيَن جعلوُه قوًًل َفَقط   مقصوُدهم الرد َعَلى املُرجئة ال 

ِذيَن جعلوُه أربعَة أقسام، فرسوا ُمرادهم ، كام ُسِئَل سهُل بن عبد اهلل التستوري، َوال 

  عن اإليامِن َما ُهَو؟
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ُْ ر، و  ا ْان   نقوِ  ودمِ  ونية وُس نة؛ "َفَقاَل:  اإليامنا   ا ْان قواًل  َل دم ؛ فهو 

انته  كالمه . "قواًل ودمًَل  َل نية؛ فهو ن اق، و  ا ْان قواًل ودمًَل ونية  َل ُس نة؛ فهو  ددة

  َتَعاَلى . 

✍✍  

  تدل َعَلى شمولِه لقول القلِب  ،فرَس السلُف اإليامَن رشًعا بعباراٍت متنوعة :أواًل

 وعملِه، وقول اللساِن وعمِل اجلوارح.

 ًل يوجُد بني عباراهِتم ف تفسرِي اإليامن ا تالٌف معنوي، فهم عربوا عن  :ثانًيا

 ن  واحد بألفاٍظ متنوعة.مع

 أراَد بالقول: قوَل اللساِن والقلب، وبالعمل: "اإليامُن قوِ  ودم "َمن َقاَل:  :ثالًثا ،

 عمَل القلِب واجلوارح.

 أراَد بالقول: قوَل القلِب واللسان، "اإليامُن قوِ  ودمِ  ونية"َمن َقاَل:  :رابًعا ،

ا كاَن بعُض الناس قد ًل يفهُم د وَل النيِة ف لكن مل  ، وبالعمل: عمَل القلِب واجلوارح

 ."ونية"َذلَِ ، قاَل بعُضهم: 

 جعَل "اإليامُن قوِ   اللسان، وادتقاِ  القلب، ودمِ   اجلوا ح"َمن َقاَل:  :خامًسا ،

َلى َذلَِ  اعتقاَد القلب، َوًَل ُبد   أنيظهر، فاحتاِج  ملاالقوَل والعمَل اساًم 
 يد َل ف أنيضَم إِ

قولِه: اعتقاُد القلب، أعامل القلوب املُقارنة لتصديقِه، مثُل: ُحب اهلل، و شية اهلل، 

 َعَلى اهلل، ون ِو َذلَِ ، َفِ ن  د وَل أعامل القلِب ف اإليامن أول من د وِل أعامِل 
والتوُكل 

 اجلوارح.

 ِل السابقة أرا :سادًسا ِذيَن فرسوا اإليامَن باألقوا َلف ال  دوا بياَن َما يشتمُل عليِه الس 

الرد َعَلى َمن أ رَج من  :اإليامن دوَن بياِن أوصاِف َما يشتمُل َعَلي ِه، وقصُدهم من هىَذا

 ُمسم  اإليامن بعَض َما يشتمُل َعَلي ِه. 

ومن السلِف َمن َذَكَر بعَض أوصاِف َما يشتمُل َعَلي ِه اإليامن فذكَر ف تعريفِه النيَة 

فقَة  : قوِ ، ودمِ ، ونيِة، وُس ة"، َفَقاَل: ن ةالسُّ وموا  ."اإليامنا



 

   327 
 

 شرح العقيدة الطحاوية 

اَلم ☝☝ س  ِ ي خ اإل  ىَذا َما ُيفهُم من كالِم ش  اَلم مِم ا  ،ه س  ِ ي خ اإل  أو أهُم َما ُيفهُم من كالِم ش 

ِري ِف اإليامِن رشًعا.  يتعلُق بَِتع 

  اَلم يكوَن تعريًفا لإليامِن رشًعا، قوُل ش أنَومِم ا يصلُح أيًضا س  ِ : يِخ اإل 

 . "اإليامُن اسِم جلميَ الطاداِت البا  ة والظاهرة"

اَلم ْجيلة، نفيسة، ُُمترصة، ُتَبِي َ س  ِ ي خ اإل  ىِذه عبارٌة من ش  اإليامَن يشمُل ْجيَع  أنُن َفه

الطاعات الباطنة والظاهرة، وف الطاعاِت الباطنة يد ُل قوُل القلِب وعملُه، وف الطاعات 

 يد ُل عمُل اجلوارح وقوُل اللسان.الظاهرة 

اَلم لإليامن:  س  ِ ىَذا تعريٌف ْجيل لشيخ اإل  اإليامُن: اسِم جلميَ الطادات البا  ة "َفه

َلى تعريفِه النفيس املعروف للعبادة بأ ا: "والظاهرة
َِ ملا ُُيُب اهللُ "، فعلُه ُيضم إِ اسِم جام

 . " ة والظاهرةويرضاه من ا قواِ  وا دامِ  البا  َتَعاَلى 

ىَذا  ى ظهَر ه
 اآلن حوَل كون اخلالف ف اإليامن ُهَو أول  الف، َوَمَت 

ى
تكلمنا َحت  

اخلالف، وسبب ظهور هىَذا اخلالف، ُثم  حتدثنا حوَل اإليامن ُلغًة ورشًعا، وبعَد هىَذا ننتقل 

 لل ديث حوَل مراتب اإليامن.

تُب اإليامن: لإليامِن ثالُث مثالًثا ☚☚  راتب:: مرا

  ب.تَ س  اإليامُن املُ  :األولىالمرتبُة  

وأهُل هىِذه املرتبة فعلوا الواجباِت واملست بات، وتركوا امل رمات واملكروهات، 

ابُِقوَن ﴿: َتَعاَلى وهُم املقربوَن املذكوروَن ف قولِه  ابُِقوَن السَّ ُبوَن  10َوالسَّ ولَئَِك الُْمَقرَّ
ُ
 11أ

لنَِي  12ِِف َجنَّاِت انلَّعِيِم  وَّ
َ
 . [31 - 31]الواقعة:  ﴾14َوقَلِيٌل ِمَن اْْلِخرِيَن  13ثُلٌَّة ِمَن اْْل

 اإليامُن الواجب. :المرتبُة الثانية 

وأهُل هىِذه املرتبة اقترصوا َعَلى فعل الواجبات وترك املُ رمات، وُهم أهُل اليمني 

ْصَحاُب اَْلَِمنيِ ﴿: َتَعاَلى املذكوروَن ف قولِه 
َ
ْصَحاُب اَْلَِمنِي  َوأ

َ
 28ِِف ِسْدٍر َُمُْضوٍد  27َما أ

 .[25 - 21]الواقعة:  ﴾29َوَطلٍْح َمنُْضوٍد 

 دوَن املرتبِة السابقة، دوَن مرتبِة اإليامن الواجب. :المرتبُة الثالثة 
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َوِهَي مرتبُة َمن معهم أصُل اإليامن، فأهُلها اعتقدوا وفعلوا َما يكونوَن بِه مؤمنني، 

َجهم من مرتبة  لكنهم مل يفعلوا ُكل  الواجبات، ومل يرتكوا ُكل  امل رمات، فاقتىض ذلَ  إ را

ئه، وُينف   اإليامِن الواجب، فأهُل هىِذه املرتبة يثبُ  هلم اإليامن من جهِة حتقيِقهم بعَض أجزا

 كاملِه الواجب فُيقاُل ف الواحد منهم: مؤمٌن بام معُه من إيامن، عاصٍ 
ِ
بام  عنهم ًلنتفاء

 ارتكِب من ِعصيان.

ِعي ة عن أقوام.وهبذا اًلعتبار، ُنفِ   ي اإليامُن ف النصوِص الرش  

 * َ اَلم: وهبذا َتَبني  س  ِ ي ُخ اإل    ؛الشارَع ينفي اسم اإليامن عن الش ص أنَقاَل ش 
ِ
ًلنتفاء

ئِه كام َقاَل:  كاملِه الواجب، وإِن   يزين َوُهَو مؤمن،  ال يزين الزاين حين»كاَن معُه بعُض أجزا

 .«وال يسرُق السارُق حين يسرُق َوُهَو مؤمن، وال يشرُب الخمَر حين يشرُبها َوُهَو مؤمن

؛ َفِ ن  صيغَة «َمن غشنا فليَس ِمنا، ومن َحمَل َعَلْينَا السالَح فليَس منا»ومنُه قولُه: 

واملؤمنني   ون و َذلَِ  من ضمري املتكلم ف مثل َذلَِ ، يتناول الن بِي   "نحن"

 معه اإليامُن املُطلق ال ِذي يست قوَن بِِه الثواب بال عقاب.

  ُوُز أن ُيقا : ُهوا مؤمِن  ادتبا ، وَيوُز أن ُيقا : " :ومن ُهنا ِقيَل  ِنَّ ال اسن املِِل، َيا

َ ، "لاْيسا مؤم ًا  ادتبا  نافًقا ُمطلًقا، بل الرُجل  قد يكوُن ُمسلاًم، ًل مؤمنًا، وًل مُ  أنوهبذا َتَبني 

 .انته  كالمهيكوُن معُه أصُل اإليامن دوَن حقيقتِه الواجبة. 

اَلم ف ذكِر هىِذه املراتب الثالث قولُه: اإليامُن وإِن  كان اساًم لديِن  س 
ِ ي خ اإل  ومن كالِم ش 

ِذي أكملُه بقولِه:  ْكَملُْت لَُكْم دِيَنُكمْ ﴿اهلل ال 
َ
َوُهَو اسٌم لطاعة  ،[8]املائدة:  ﴾اَْلَوَْم أ

، وللرب  
ِ
ىَذا ُهَو اإليامُن الكامُل التام، اهلل وكاملُه ، والعمل الصالح، َوُهَو ْجيُع َما أمَر اهلُل بِه، َفه

 نوعان:

o َوُهَو الكامُل املست ب. :ْامُ  املُقر ي 

o وْام  املقتصدين: .  َوُهَو الكامُل بالواجِب َفَقط 

، «ال يزين الزاين حين يزين َوُهَو مؤمن»:  وإذا ُقلنا ف مثل قول الن بِي  

ُ وَِجلَْت ﴿، وقوله: «ال إيماَن لمن ال أمانَة لهُ »وقولِه:  ِيَن إَِذا ُذكَِر اَّللَّ إِنََّما الُْمْؤِمُنوَن اَّلَّ
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ِ َورَُسوَِلِ ﴿اآلية، وقولُه:  [2]األنفال:  ﴾قُلُوُبُهمْ  ِيَن آَمُنوا بِاَّللَّ  ُثمَّ لَْم إِنََّما الُْمْؤِمُنوَن اَّلَّ
وا وُُجوَهُكْم قَِبَل الَْمُْشِِق َوالَْمْغرِبِ ﴿، وقولُه: [34]احلجرات:  ﴾يَْرتَابُوا

ْن تَُولُّ
َ
 ﴾لَيَْس الِِْبَّ أ

ولَئَِك ُهُم الُْمتَُّقونَ ﴿اآلية، إَِلى قولِه:  [311]البقرة: 
ُ
ِيَن َصَدقُوا َوأ ولَئَِك اَّلَّ

ُ
 .[311]البقرة:  ﴾177 أ

ىَذاإذا َقاَل ا َلي َس بمؤمٍن كامل اإليامن، أو نف  عنُه كامَل اإليامِن ًل  :لقائُل ف مثِل ه

ُد بِهِ  ؛أصله  .انته  كالمهكامُل اإليامن الواجب، َلي َس بكامِل اإليامِن املست ب.  :فاملُرا

اَلم َقرَر ُهنا  ِس   اإليامَن الكامَل قسامن:  أنفشيُخ اإل 

 .اإليامن الواجب   

 املست ب. واإليامن 

تِي سبَق ذكُرها.  َوهىَذان القسامن مها املرتبُة األول والثانية من مراتب اإليامن ال 

ئد،  ِذيَن ُنفي  واملقصوُ  م هاُثم  اشتمَل كالمُه َعَلى فوا ث الِث، وهم ال  : ذكرُه للقسم ال 

ين حين ال يزين الزا»: عنهم اإليامن الواجب لفعلِهم امل رمات، كام ف قولِه 

ي خ «يزين َوُهَو مؤمن َ الش   اإليامن املنفي هنا اإليامن الواجب ًل أصل اإليامن. أن، َفَبني 

 تَب اإليامن ثالُث مراتب: إًذا ىَذا نعرف أن مرا  هب

 اإليامُن الكامل، واإليامُن الكامل ُهَو اإليامُن املست ب. (0)

 ُثم  اإليامُن الكامل الواجب. (2)

 أصل اإليامن.  ُثم  مرتبُة َمن معهم (3)

  تِي جاءت فيها نفي اإليامِن عن ىَذا التقسيم تقسيٌم ُمهم، وبِه نفهُم النصوص ال  َوه

م؛ َفِ ن  اإليامَن ًل ُينف  إًِل  لنفي  بعِض َما جيُب فيِه، فمن ُنفي عنُه اإليامن كان من أهِل  أقوا

مل يكن من أهل املرتبِة الثانية، َوإِن اَم املرتبِة الثالثة، فلم يكن من أهل املرتبِة األول قطًعا، و

ن ترَك بعض  ألنُهَو من أهل املرتبِة الثالثة؛  اإليامَن املنفي ُهَو اإليامُن الواجب، فال ُينف  عم 

ن  اَم ُينف  اإليامُن عم  ن فعَل بعض املكروهات اإليامن، َوإِن  املست بات اإليامن، وًل ُينف  عم 

اَم  ؛واجًبا، ومن فعَل ُمرًما أو ترَك واجًبافعَل ُُمرًما أو ترَك  مل يكن أهِل املرتبِة الثانية، َوإِن 
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ِذيَن معهم أصُل اإليامن، و لطوا عماًل صاحلًا وآ َر  يصرُي من أهِل املرتبِة الثالثة، وهم ال 

 سيًئا.

 لِم قد يكوُن معُه بعُض  صال اإليامن، وبعُض  صال  أن :وبذا نعرف ُس  امل 

لِم الطاعة واملعصية، فيكوُن مؤمنًا باعتباِر َما معُه من طاعة، الِعصي ُس  ان، فيجتمُع ف امل 

 ويكوُن عاصًيا باعتباِر َما معُه من معصية. 

يل  
ِ
ىَذا التفصيل ُهَو التفصيُل الص يح ف الفاسق امل  ًل ُينف  عنُه ، فالفاسق امليل  َوه

لية، بل ُيقال: ُهَو مؤمٌن بام معُه من إيامن، َوُهَو عاٍص اإليامن بالُكلية، وًل ُيثبُ  اإليامُن بالكُ 

 بام ارتكَب من عصيان.

َأَلة، َوإِن اَم ذكرهُتا ُهنا َس  ِذه امل 
ى
هىِذه املراتب ُتفيُدنا ف فهِم هىِذه  ألن ؛َوَسَيأ يِت مزيُد بسط هل

َأَلة. َس   امل 

ة َعَلى كون اإلرابًعا ☚☚
ال  ة الد  يامن ُمشتماًل َعَلى قول القلب واللسان : ف ِذكر األَِدل 

ة  َِدل  ِري ف اإليامن رشًعا، األ  َِدل ة عند َتع  وعمل القلب واجلوارح، وكان املُناسُب ِذكر هىِذه األ 

ا:  َعَلى تناول اإليامن لذل  كثريٌة ِجد 

  َتَعاَلى منها قوله :﴿ ُ ِيَن إَِذا ُذكَِر اَّللَّ  وَِجلَْت قُلُوُبُهْم ِإَوَذا تُلَِيْت إِنََّما الُْمْؤِمُنوَن اَّلَّ
ُوَن  ا َرزَْقَناُهْم  2َعلَيِْهْم آيَاتُُه َزاَدتُْهْم إِيَمانًا َولََعَ َرِبِِهْم َيَتَوَكَّ ََلةَ َوِممَّ ِيَن يُقِيُموَن الصَّ اَّلَّ

ا لَُهْم َدرََجاٌت ِعنَْد َرِبِِهمْ  3ُينْفُِقوَن  ولَئَِك ُهُم الُْمْؤِمُنوَن َحقًّ
ُ
 ﴾4َوَمْغفَِرةٌ َورِْزٌق َكرِيٌم  أ
ل؛   اهللُ ، ف[1 - 2]األنفال:  َ منها: الوجُل َوالت َوكُّ ِمننِي  َذَكَر ف هاتني اآليتني أوصاًفا للُمؤ 

وكالمها عمٌل قلبي، ومنها: إقامة الصالِة واإلنفاق؛ وكالمها من عمل اجلوارح، فدل َعَلى 

 .د ول عمل القلب واجلوارح ف اإليامن

  ُّاإليماُن بضٌع وسبعون ُشعبة، فأفضلها: قول: اَل إِلََه »: ♀َوَقاَل الن بِي

 «اَل إَِلَه إاِلَّ اهللُ »، فـ«إاِلَّ اهللُ، وأدناها: إماطُة األذى َعْن الطريق، والحياُء ُشعبٌة من اإليمان

ها جعلها من أعامل القلوب، وكل «الحياءُ »من أعامل اجلوارح، و «إماطة األذى»قوٌل، و

 من اإليامن. ♀الن بِي  



 

   330 
 

 شرح العقيدة الطحاوية 

  هل تدرون من اإليماُن باهلل؟»لوفد عبد القيس:  ♥َوَقاَل» : ، َقاُلوا

َكاة، وأن تؤدوا »اهلُل ورسوله أعلم، َقاَل:  اَلة وإيتاُء الزَّ شهادة َأن اَل إَِلَه إاِلَّ اهللُ وإقام الصَّ

 َعَلى د ول التصديق اإليامَن ب ♀، فتفسري الن بِي  «ُخمًسا من الَمغنم
الشهادة دالٌّ

 َعَلى 
َكاة دالٌّ اَلة َوالز  والقول باإليامن؛ إذ الشهادة ًَل ُبد  فيها من قوٍل واعتقاد، وذكره الص 

 د ول عمل اجلوارح.

  اِرُق »: ♀َوَقاَل ي َوُهَو ُمْؤِمٌن، َواَل َيْسرُِق السَّ
انِي ِحيَن َيْزنِ اَل َيْزنِي الزَّ

، ووجه دًللة «رُِق َوُهَو ُمْؤِمٌن، َواَل َيْشَرُب اْلَخْمَر ِحيَن َيْشَرُبَها َوُهَو ُمْؤِمنٌ ِحيَن َيْس 

َكَباِئر من ُمسم  اإليامن؛ إذ لو مل يكن َكَذلَِ  ملا ُنفي اإليامُن َعن  فاعل  احلَِدي ث: َأن ترك ال 

َكَباِئر.  من هىِذه ال 
ٍ
 يشء

باا ِر من ُمسمى اإليامن؛ ملا انت ى اسُم فلوال أان ترك ":    * َقاَل اب ن رجٍب  َا ٰهِ ه اْل

ْن ُمرتَبي يشء  م ها؛ ِ انَّ االسم ال ي ت ي  اِلَّ  انت اء  عض أ ْان املُسمى أو  اإليامِن دا

 . َتَعاَلى     ، ان َتَه  كالمه"واجباته

ة الدالُة َعَلى َأن قول القلب واللسان وعمل القلب واجلوارح م
َِدل  ن اإليامن أدلٌة * َواأل 

ا.   كثريٌة ِجد 

  اَبة والتابعني َعَلى كون اإليامن  َتَعاَلى     َوَقد  حك  الشافعُي َ إْجاع الص 

 شاماًل هلذا كله.

ِدْيث أان اإليامن قوِ  ": َتَعاَلى     * َقاَل اب ن رجٍب  لاِق وأه  ا ا ْن السَّ واملشهوُ  دا

لِكا  مجاع ودمِ  ونية، وأن ا دام  ْلها  اَلِة   ٰ  ا َلا افِِعين دا  ُمسمى اإليامن، وحَى الشَّ

ِة والتا عي ومن  عدهم ِمن أ  ْهم ا ا حا َ اَبة والتابعني "الصَّ اِفِعي  ينقل إْجاع الص  ؛ إًِذا  الش 

ومن بعدهم ممن أدركهم: َعَلى َأن اإليامن يشمل قول القلب واللسان وعمل القلب 

 واجلوارح.

اَلم واإليامن هل مها واحٌد أو ُُمتلفان؟ : ف اإلِ خامًسا ☚☚  س 
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اَمء، َوُهَو: َأن ث م  أسامًء إذ ُذكر  ✍✍ َس  ع األ  اإلجابُة َعن  هىَذا بتقرير أصٍل ف نوٍع من أنوا

الواحد منها ُمطلًقا؛ َفِ ن ُه يشمل ُمسمياٍت ُمتعددة، وإن ُقرن بغريه؛ دل َعَلى بعض املُسميات 

تِي دل عليها عند إ  َعَلى سائرها، فدًللته عند إطالقه أوسُع ال 
طالقه، واًلسُم املقرون بِِه دل 

نه بذل  اًلسم.   من دًللته عند اقرتا

  :ُه يشم  ُمسميات  "إًِذا  القاعدة ِهَي إِنَّ أان ثامَّ أسامًء  ن ُ ِْر الواحُد م ها ُمطلًقا؛ فا

ٰ  عض املُسميات الَّ  َلا تِي    دليها د د   َلقه، واالسُم ُمتعد ة، و ن ُقرن  بريه؛    دا

َُ من  اللته د د اقرتانه  ْيِه: تَون  اللته د د   َلقه أوس لا دا ٰ سا رها، وا َلا املقرون  ِِه يد  دا

 ."  لك االسم

  ا؛ دل َعَلى ُكل  ُُمتاج، وإذا ُقرن  ُأفرد َأَحُدمُهَ
فمن هىِذه األسامء: الفقرُي واملسكني َفِ ن 

 َعَلى بعض ذوي اًلحتياجات؛ إًِذا  دًللة الفقري عند إطالقه اللفظان؛ كان كُ 
لٌّ منهام داًل 

أوسُع من دًللته عند اًلقرتان باملسكني، ودًللُة املسكني عند إطالقه أوسُع من دًللته عند 

طلق اقرتانه بالفقري، َفِ ن  ُذكر الفقري دون اقرتاٍن باملكسني؛ َفِ ن ُه يعم ْجيع املُ تاجني، وإذا أُ 

 منهام َعَلى بعض ذوي 
املسكني دون َأن يقرتن بالفقري؛ َعم ُكل  ُُمتاج، وإن اقرتنا؛ دل ُكل 

 اًلحتياج.

  اَلُم واإليامن، فقد بني أبو بكٍر اإلسامعييل واخلطايب ومن هىِذه األلفاظ َأي ًضا: اإِلس 

ُن َتي ِمي ة وابن رجٍب وغريهم: َأن اإلِ  اَلم اب  اَلم واإليامن ًل فرق بينهام عند َوَشي ُخ اإِلس  س 

 منهام يدل َعَلى معنً  َغري  معن  اآل ر، َفِ ذا  
د ُكل  منهام بالذكر، وإن ُقرن بينهام؛ َفِ ن  ُكال  إفرا

اَلم يدل َعَلى األقوال واألعامل الظاهرة، واإليامُن   اإِلس 
اَلُم واإليامُن ْجيًعا؛ َفِ ن  ُذكر اإِلس 

 القلب وعمله. يدل َعَلى قول

اَلم؛  ♀* كام ف حديث جربيل املشهور؛ َفِ ن  جربيل سأل الن بِي   َعن  اإِلس 

اَلُم واإليامُن إن  ففرسه بأعامل اجلوارح، وسأله َعن  اإليامن؛ ففرسه باألعامل الباطنة، فاإِلس 

 منهام َعَلى معنً  َغري  ما يدل َعَلي ِه اآل ر، وإذا
َدُه أو  ُذكرا ْجيًعا؛ دل ُكل  ُذكر اإليامن َوح 

نَاه ومعن  اًلسم اآل ر.  منهام يدل َعَلى َمع 
َدُه؛ َفِ ن  ُكال  اَلُم َوح   اإِلس 
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   ملا َذَكَر اإليامن ُمفرًدا؛ فرسه باألعامل  ♀ويدل َعَلى هىَذا َأن الن بِي

: اهلُل ورسوله ، «أتدرون ما اإليمان باهلل؟»الظاهرة، َوَذلَِ  ف قوله لوفد عبد القيس:  َقاُلوا

َكاة، »أعلم، َقاَل:  اَلة، وإيتاء الزَّ ًدا َرُسول اهلل، وإقام الصَّ شهادة َأن اَل إَِلَه إاِلَّ اهللُ، وأن ُمَحمَّ

ىَذا دليٌل َعَلى َأن اإليامن إذا ُأفرد د ل «وصوم رمضان، وأن ُتعطوا الُخمس من الَمغنم ، َفه

اَلم.  فيه اإِلس 

  َاَلم إذا ُأفرد د ل فيه اإليامن: قوله َومِم ا دل ع َوَمْن يَبَْتِغ َغْْيَ ﴿: َتَعاَلى َلى َأن اإِلس 
اَلُم املذكوُر ف اآليِة يشمل قول القلب [34]آل عمران:  ﴾اْْلِْسََلِم ِديًنا فَلَْن ُيْقَبَل ِمنْهُ  س  ِ ، فاإل 

رد العمل ا ُُ لظ اِهر، َفِ ن  من جاء وعمله وقول اللسان وأعامل اجلوارح، وليس املقصوُد 

اَلم، َوَقد  استدل هبذه اآلية  س  ِ ِذي ُهَو عند اهلل اإل  بُمجرد العمل الظ اِهر؛ مل يأِت بالدين ال 

اَلِم اب ن َتي ِمي ة اَلم إذا ُأفرَد د ل فيه مدلول اإليامن: شيخ اإِلس   .َتَعاَلى     َعَلى َأن اإِلس 

اَلم واإليامن: ف تقرير هى     * َوَقاَل اب ن رجب س  ِ نَ  َوهىِذه العالقة بني اإل  َع  َذا امل 

ِء:  ن اإْلِْسَلا  واإليامن ُتتلُق  اللتهام  اإلفرا  واالقرتان، فإْن " اما ا ا ْ رِي من الُعلا فله ا قا

، وهب ا َُيمَ  ي حديث  ُأفر  أحدمها  َ  اآلَر فيه، و ن ُقرنا  ي هام ْانا شيئي ِحْي ائِ  

ق ال َّبِين  سؤا  جري  ْسَلا  واإليامن، ف رَّ ْن اإْلِ  ي هام و ي حديث وفد دبد  ♀دا

ْيُث فرس فيه ال َّبِين  ْسَلا  املقرون    ♀القيس، حا اإليامن املُ  ر   اِما فرس  ِِه اإْلِ

اما  اجلا ْن ْ ري  من أاْهِ  السُّ َِّة وا ا القو  أ و  َر  اإلسامديِل دا ْد حَى ٰه ا قا ِة، حديث جري ، وا دا

بُهها  ُهوا أقرُب ا قوا    ٰهِ ه املْاْس الاة وأشا ْيِه، وا لا ْن أيب  َر ْ نا أيب شيبة ما يد  دا و وي دا

 .   ، ان َتَه  كالمه"-واهللُ أاْدلامُ - ال صو  

  ي ح ِ ىَذا الص  َلمُ -إًِذا  ه اَلم  -واهلُل َأع  س  ِ من أقوال أهل العلِم ف العالقة بني اإل 

اَلم واإليامن واإليامن،  س  ِ َن نرص املروزي وغريمها إَِلى َأن اإل  ُد ب  م  َوَقد  ذهب الُبَ اِرُي َوُُمَ

اإليامن )بمعنً  واحد، َوَقد  َذَكَر اب ن َتي ِمي ة ُحجج القائلني هبذا القول وناقشها ف كتابيه 

 أوسع وأنفع. (اإليامن الَبري)، ونقاشه هلم ف (الَبري)، و (ا وسط
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  ِيَن ﴿: َتَعاَلى : َوِهَي َأن اإليامن إذا ُقرن بالعمل الصالح كام ف قوله ا فا دةوه إِنَّ اَّلَّ
اِْلَاتِ  ، َفِ ن ُه حيتمُل أمرين، اإليامن إذا ُقرن بالعمل الصالح [211]البقرة:  ﴾آَمُنوا وََعِملُوا الصَّ

 إذا جاء مقروًنا بالعمل الصالح َفِ ن ُه حيتمل أمرين:

  ااْ ا  ُ َ ُمشتمٍل َعَلى العمل؛ َوإِن اَم يشتمُل ِحي نَِئٍذ َعَلى قول وَّ : َأن يكون اإليامُن َغري 

 القلب وعمل القلب ف سب.

   َِأن يكون ُمشتماًل َعَلى قول القلب وعمل القلب واجلوارح، ويكون ا مر اْل َّا :

 .عطُف عمل الصاحلات َعَلي ِه من باب عطف اخلاِص َعَلى العام

اَلم:  اما "* َقاَل َشي ُخ اإِلس  ْا اِ ًجا دا ُْه  َا   ِ ْسَلا ى اإْلِ مَّ انا ُمسا ْا ِ ؛  ْسَلا ُن  ِاإْلِ ياما ا ُقِرنا اإْلِ إِ ا فا

ْولِِه:  اما ِ  قا ْا  ، ِ ما ُن  ِاْلعا ياما ا ُقِرنا اإْلِ لِكا   ا ْا ا ِزًما لاُه، وا انا الا ْا ، وا ِْن  ي ا ِديِث ِجْرِ إِنَّ ﴿ِ  حا
ِي اِْلَاتِ اَّلَّ ُ  [377]اليقرةق  ﴾َن آَمُنوا وََعِملُوا الصَّ ما ْ  فِيِه اْلعا َُ ْد ْ يا ِن َلا ياما اُ : اْسُم اإْلِ ْد ُيقا قا ، فا

ا ِّ  َلا اْلعا ا ِّ دا ْطقا اْ ا ْيِه دا لا ُدطِقا دا َا ا فِيِه وا ْ   ا اُ :  ا ْد ُيقا قا ِزًما لاُه؛ وا انا الا ْا  ."وا ِْن 

 يامن يزيُد وينقص. : ف تقرير كون اإلسادًسا ☚☚

  وَِجلَْت قُلُوُبُهْم ِإَوَذا تُلَِيْت ﴿: َتَعاَلى َقاَل اهلُل ُ ِيَن إَِذا ُذكَِر اَّللَّ إِنََّما الُْمْؤِمُنوَن اَّلَّ
ُوَن  ِ ﴿: َتَعاَلى ، َوَقاَل [2]األنفال:  ﴾2َعلَيِْهْم آيَاتُُه َزاَدتُْهْم إِيَمانًا َولََعَ َرِبِِهْم َيَتَوَكَّ

يَن قَاَل اَّلَّ
 .[318]آل عمران:  ﴾لَُهُم انلَّاُس إِنَّ انلَّاَس َقْد ََجَُعوا لَُكْم فَاْخَشوُْهْم فََزاَدُهْم إِيَمانًا

 
ٍ
َصان؛ إذ ما من يشء فهاتان آيتان رصحيتان ف زيادة اإليامن، ومها تدًلن َأي ًضا َعَلى النُّق 

 يزيد إًِل  َوُهَو َينُقص كام بني أهل العلم.

  ِذيَن يد لون جلنة ة َعَلى زيادة اإليامن وُنقصانه حديث: السبعني ال 
ال  ة الد  َِدل  ومن األ 

ة ف تقرير َذلَِ ، َحي ُث  َِدل  اَلم من أقوى األ  بغري حساٍب وًل عذاب؛ بل جعله شيخ اإِلس 

ُلونا اجْلا َّةا "َقاَل:  َُ ْد ْلً ا الَِّ ينا يا ْبِعيا أا ِديِث السَّ ِ  حا ُه ِمْن أاْدظاِم  وا إِنَّ ِة؛ فا ايا اب  ِْ ا رْيِ ِحسا  ِبا

تِِه ِ  تِْلكا ا ا ا ِزيا ِن وا ياما ِة اإْلِ ُهْم  ُِقوَّ صا ا ُه وا انِِه؛ ِ انَّ ُنْقصا ِن وا ياما ِة اإْلِ ا ا َلا ِزيا اِ  الَّتِي اْ اِ لَِّة دا صا
ِ ْ

َلا اهللَِّ  لِِهْم دا ُّْ وا تا َِنِْم، وا ِة  ياما َلا ُقوَّ اتاُد ُّ دا ها لِّ ُْ  ، ان َتَه  كالمه." ِ  ُأُموِ ِهْم 
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  تِي ُنفي فيها اإليامُن َعن  فاعل بعض َومِم ا يدل َأي ًضا َعَلى نقص اإليامن النصوص ال 

، َفِ ن  اإليامن املنفي «ال َيْزين الزاين حين يزين وُهو مؤِمنٌ »: ♀املُ رمات، كقوله 

 ، ًل أصل اإليامن.-تقريرهكام سبق -عنه ُهَو اإليامُن الواجب 

 لنفي واجٍب فيه فدل َذلَِ  َعَلى ُنقصانه، َوَقد  استدل هبذا الدليل 
واإليامُن ما ُينف  إًِل 

اَلمِ  الُ رقان  ي ا ن )ف كتابه املاتع:  َتَعاَلى     َعَلى ُنقصان اإليامن َشي ُخ اإِلس 

 .(والبا  

ِكَتاب نفسه َعَلى كون اإل
يامن ينقُص ب ديٍث آ ر، استدل بِِه عدٌد من واستدل ف ال 

، وبني دًللته َعَلى «ناقصاُت عقٍل وِدين»ف النساء:  ♀أهل العلم، َوُهَو قوله 

 نقص اإليامن بكالٍم نفيس، حيسُن الرجوع إليه.

َ اَبة  ، دون َأن يكون بينهم ╚* والقول بزيادة اإليامن وُنقصانه مأثوٌر َعن  الص 

اَلمِ  فيه ِ الف، كام ْد ثب  ل ظ الزيا ة "؛ َحي ُث َقاَل: َتَعاَلى     بني َشي ُخ اإِلس  قا

، فروى ال اُ  من وجوه   ةا ا ا حا ، وَل ُيعر  فيه ُُمالِق من الصَّ ةا ا ا حا ْن الصَّ ان م ه دا وال ُّْقصا

ُهوا من  ده ُدمري ْ نا حبيب، وا ْن جا ع ر دا ْن أيب جا لمة دا ْن محا  ْ نا سا ْ رية  مشهو ة دا

ُسو  اهلل  : اإليامُن يزيُد وي قص؛ ِقي ا له: وما زيا ته وُنقصانه؟  ♀أصحاب  ا ا ا قا

:   ا  ْرنا اهلل ومحدناه وسبَّح اه؛ فتلك زيا ته، و  ا   ل ا ونسي ا؛ فتلك ُنقصانه ا ا ، "قا

 .َتَعاَلى     ان َتَه  كالمه

اَلِم َذَكَر آثاًرا أ رى َعن  الص  َ  اَبِة ف كون اإليامن يزيد وينقص؛ * ُثم  إن َشي ُخ اإِلس 

 ."اإليامُن يزيد وي قص"فَذَكَر قول أيب الدرداء: 

ْبد: أان يتعاهد  يامنه وما نقص معه، "* وذكر َأي ًضا قول أيب الدرداء:   ن من فقه اْلعا

ْبد: أان يعلم أيز اُ  اإليامُن أ  ي قص؟ و ن من فقه الرج : أان يعلم نز ات  ومن فقه اْلعا

 ."طان أَّنى ت تيهالشي

َرةَ  َ اَبة َأي ًضا قول َأيِب ُهَري   ."اإليامُن يزيد وي قص":    * وذكر من آثار الص 
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َط اِب وأنه كان َيُقوُل ألص ابه:  لُموا "* وذكر من أقواهلم َأي ًضا قول ُعَمر ب َن اخل  ها

 ."نز    يامًنا في ْرون اهلل 

ُهمَّ ز نا  يامًنا ويقي ًا "ه كان َيُقوُل ف دعائه: * وذكر منها َأي ًضا قول اب ن مسعود وأن اللَّ

 ."وفقًها

ا "* وذكر َغري  َذلَِ  من اآلثار، ُثم  َقاَل:  ا ْ رية  واها املُْصا ِّ ون   ٰه ا واآلثاُ    ٰه ا

تب  ْ رية  معروفة ُْ ا اة والتا عي    حا ْن الصَّ  .   ، انته  كالمه"الباب دا

اَلم، * فالقول بزيادة اإل َ اَبة والتابعني كام بني  َشي ُخ اإِلس  يامن وُنقصانه ُهَو قول الص 

، َحي ُث َقاَل:    َوَقد  بني َأي ًضا َ اِء ": وجود اخِلالف عند أتباع الت ابِِعني  ها ْعُض اْلُ قا انا  ا ْا وا

ْيهِ  لا ان دا ِق ال ُّْقصا افُِقوا ِ   ْ َلا ْ ُيوا ْتبااِع التَّا ِِعيا َلا ْ ِمْن أا َلا ِة ِ  اْلُقْرآِن، وا ا ا يا را الزِّ ْْ ُدوا ِ  جا ُْم وا ؛ ِ اَنَّ

ُهوا املْاْشُهو ُ  ى دا ُْه؛ وا را َْ ُة اْ ُ ايا وا الرِّ ، وا الِك  ْن ما تاْيِ دا ايا وا ى الرِّ ا  ْحدا ها ا را ال َّْقِص، وا ْْ ُِدوا ِ   َيا

يا ْ  ِزيُد وا ُه يا ا ِِرِهْم:  نَّ ْوِ  سا قا ْا ا ِِه  ان ِد ْدا أاْصحا ال ُّْقصا ِة وا ا ا يا ْن لاْ ِظ الزِّ دا ا دا ْعُضُهْم دا ُقُص، وا ا

ِك،  ْن اْ ِن املُْباا ا ا دا ى ها ا ُيْروا ُت، وا اوا تا ا يا ُ  وا اضا تا ا ُن يا ياما : أاُقوُ : اإْلِ ا ا قا اُضِ ، فا  َلا لاْ ِظ التَّ ا

اعُ  َا فِيِه ال ِّزا قا ْن لاْ ظ  وا اضا دا ْدرا ْقُصوُ ُه اإْلِ انا ما ْا ْيبا ِ  ُثُبوتِهِ  وا ْع ًى الا  ا  ، ان َتَه  كالمه" َلا ما

 .َتَعاَلى    

اَلم َصان     فَشي ُخ اإِلس  ُيبني هنا: َأن من أتباع التابعني من توقف ف إطالق النُّق 

َصان، وبني َأن هىَذا القول ُهَو  آن ب الف النُّق  ُقر  ن  الزيادة ُذكرت ف ال 
ومل يتوقف بالزيادة؛ أِلَ

َ اَبِة إحد ى الروايتني َعن  مال ، وأن الرواية األ رى عنه ُتوافق املعروف َعن  الص 

ان   اإليامن"والتابعني َوُهَو:  َصان ُهَو "القو   الزيا ة وال ُّْقصا ، وبني  َأن القول بالزيادة والنُّق 

 املشهور عند أص اب مال .

َصان إَِلى التعبري بكون اإليامن  كام بني  َأن اب ن املُبارك َعدل َعن  لفظ الزيادة والنُّق 

ع إَِلى غريه.  يتفاضل، َوَذلَِ  إعراٌض منه َعن  لفٍظ ُوجَد فيه النزا

اَلم ف موضٍع آ ر: َأن املتوقفني ف ُنقصان اإليامن ربام امتنعوا  * َوَقد  بني َشي ُخ اإِلس 

ص اإليامن يلزم منه ذهاُب اإليامن من الترصيح بِِه لُِشبهٍة عرض  هلم، َوِهَي: َأن القول بنق
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ِة ":    كله، َفَقاَل  ْبها ِ ِه الشُّ َِلا ُم  -وا ااهللَُّ أاْدلا ُقو ا  -وا اِء أاْن يا ها ِة اْلُ قا َا ِمْن أا ِمَّ ْن اْمتا ا َا ما اْمتا ا

ا ا   ا ِ  ما ُه،  ِِخَلا لَّ ُْ ُه  ا ا ها ُ   ا ْلزا لِكا يا ا ا  ا ا قا :   ا ُه  انَّ ْا انَّ ا ا   ِ اْقِصِه؛  َتَه  كالمه."زا  ، ان 

 ْا َيتمَ د دنا سببان لتوقق من توقق   ْون اإليامن ي قص ًِ : 

 ل َو   : لكون لفظ النقص مل ُيذكر ف النصوص.َاأل 

  ث ايِن .ال   : احتامُل وجوِد ُشبهِة كون ذهاب البعض ُيفيد ذهاب الُكل 

ل مدفوع بالنصوص املُفيدة كون اإلي َو  َ اَبة، َوَقد  والسبُب َاأل  امن ينقص، وباتفاق الص 

 سبق بياُن هىَذا.

ن ِة ف اإليامن، وأن ذهاب بعضه ًل  ِل السُّ ث ايِن مدفوٌع َأي ًضا بتقرير ُمعتقد َأه  والسبُب ال 

انِي ِحيَن َيْزنِي َوُهَو ُمْؤِمنٌ »: ♀يلزم منه ذهاُب ُكله، كام ف قوله  ، «اَل َيْزنِي الزَّ

ىَذا.فالزاين َفَقد ُج   زًءا من اإليامن، ومل يذهب إيامنه ُكله، َوَقد  سبق تقريُر ه

  اَبَة، واتفاق َ  اإليامُن يزيُد وينقص، وذكرنا النصوص َعَلى َذلَِ ، واتفاق الص 
إًِذا 

آن، َوَبي ن   ُقر  َصان؛ أِلَن ه مل َيِرد ف ال  ا َأن التابعني، َوَقد  توقف بعض أتباع التابعني ف لفظ النُّق 

ن ة، وربام توقف بعضهم؛ ألنه يظُن َأن ُه يلزم  آن َوالسُّ ُقر  ىَذا ف ال  ىَذا مدفوٌع بورود ما ُيفيد ه ه

ن ِة بأن ذهاب بعض  ِل السُّ ىَذا َأي ًضا مدفوٌع بتقرير َأه  من ذهاب بعِض اإليامن ذهاُب ُكله، َوه

َلى القول اإليامن ًل يلزم منه ذهاب ُكله، ومن أهل العلم من ترك الق
َصان إِ ول بالزيادة والنُّق 

َلى لفٍظ مل يقع فيه اخِلالف.
 بأن اإليامن يتفاضل، َوَذلَِ  منه للُبعد َعن  قوٍل وقع فيه ِ الف إِ

َ اَبة، َوِحي نَِئٍذ فال معن  لرتك هىَذا  واحلقُّ: ?? َأن اخِلالف مل يكن موجوًدا َعن  الص 

ظ ال ِذي اتفق َعَلي ِه ال َ اَبُة الل ف  ِعي ة، هىَذا واهلُل ╚ص  ، َوَقد  دل  َعَلي ِه النصوُص الرش  

َلُم. َتَعاَلى   َأع 

: اإليامُن يد له التفاضُل ف الزيادة والنقص من وجوٍه، ذكرها َشي ُخ سابًعا ☚☚

اَلِم ف   :(اإليامن ا وسط)اإِلس 

 ل ىَذا ظاهر، : من جهة األعامل الظاهرة، فالناُس يتفاضالوجُه َاأْلَوَّ لون فيها، َوه

باألعامل الصاحلة، بل الواحُد من  َتَعاَلى فالناُس ليسوا َعَلى درجٍة واحدٍة من التقرب هلل 
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الناس ًل يكون َعَلى حاٍل واحدة، بل يتقلُب بني أحوال، فتارة جيد ف نفسه إكثاًرا من العمِل 

 ال السابقة.الظاهر، وتارة جيد َأن ُه َعَلى حاٍل دون تِل َ  احل

 التفاضُل بالزيادة والنقص من جهة أعامل القلوب، فالناُس يتفاوتون الوجُه َاْلثاين :

ف احلُب واخلشيِة والتوكِل واإل الِص وسالمة القلِب من الكرِب والُعجِب، َوَقد  دل َعَلى 

 وجود َذلَِ  التفاضُل ف األعامل القلبية ُموعة من النصوص منها:

ثالٌث َمن ُكنَّ فيه وجَد حالوَة اإليماِن: من كان اهللُ وَرُسوُله »: ♀* قوله 

ا ِسواهما، ومن كان ُيحب  اَلمرَء ال يحبُّه إال هلل، ومن كان يكرَه أن َيرجَع يف  َأحبَّ إليِه ِممَّ

 .«اْلُكفرِ بعَد إذ َأنقذه اهللُ منه كما َيكرُه أن ُيَلقَى يف النَّار

 »: ♀* ومنها قوله 
ِ
ِه َوَأعلمُكْم ِبُحُدوِدهِ  َواهلل  .«إِنِّي ألَْخَشاُكْم لِلَّ

اَل ُيْؤِمُن َأَحُدُكْم َحتَّى َأُكوَن َأَحبَّ إَِلْيِه ِمْن َوَلِدِه َوَوالِِدِه »: ♀* ومنها قوله 

 .«َوالنَّاِس َأْجَمِعينَ 

ة وغريها:  َِدل  اَلم بعد َأن َذَكَر هىِذه األ  ِ هِ "* َقاَل َشي ُخ اإِلس  ها ا ِ   وا ْحُوها نا اِ يُث وا اْ احا

ا ا  ْد قا قا ْشياِة، وا اْ ا بِّ وا اُضِ  اْ ُ يااُن تا ا ا  ا فِيها اِح وا حا ِ ﴿: َتَعاَلى الصِّ َشدُّ ُحبًّا َّلِلَّ
َ
ِيَن آَمُنوا أ  ﴾َواَّلَّ

ْ [862]اليقرةق  وُن اليشَّ َُ ْد يا ُه قا إِنَّ ْ ِسِه، فا اُن ِ  نا ْنسا ُِدُه اإْلِ ا أاْمِر َيا ها ا َّا ، وا ْْ ارا ِِم ًة أا اِحُد ُُيِبُُّه تاا ا ُء اْلوا

ِة ِمْن أاْدظاِم  انا أاْهُ  املْاْعِرفا ْا ا  َِلا ا ًة؛ وا ا ا اُفُه تا ا َّا َيا ْْ ارا ِِم ًة أا ا ا اُفُه تا ا َيا ًة، وا ا ا ْواًل ُُيِبُُّه تا ال َّاِ  قا

ُِدونا ِمْن  ان فِيِه ملِاا َيا ال ُّْقصا ِة وا ا ا يا وِ  الزِّ َُ ْنُ ِسِهْم. ُِد لِكا ِ  أا   ا

ْوله  ا قا ِمْن ها ا ِيَن قَاَل لَُهُم انلَّاُس إِنَّ انلَّاَس َقْد ََجَُعوا لَُكْم فَاْخَشوُْهْم ﴿: َتَعاَلى وا اَّلَّ
ُ َونِْعَم الَْوكِيُل  ُهْم ُ ما [872]ُل عمرانق  ﴾173فََزاَدُهْم إِيَمانًا َوَقالُوا َحْسبَُنا اَّللَّ ا ا اما زا ْ نِي اًة ، وا ِنَّ

وًنا. َُ ُس  وا

ا ا  قا َتَه  كالمه، «"َأْكَمُل اْلُمْؤِمنِيَن إيَماًنا َأْحَسنُُهْم ُخُلًقا»: ♀وا  .   ان 

 إًِذا  اإليامن يتفاضُل َأي ًضا بالزيادة والنقص من ِجهة أعامل القلوب.

 التفاضُل من ِجهة العلم والتصديق، والتفاوُت فيهام من جهتنيالوجُه اْلثَّالِث :: 
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ن َسان األُْوَلى ِ : َأن العلم يتفاضل من َحي ُث ُهَو وكذل  التصديق، إذ مها من صفات اإل 

َلى آ ره..وصفاته تتفاضل، فالُقدرة فيه تتفاضل، والسمُع يتفاضل، والبرُص يتفاضل
 .. إِ

اَلم:  اِحِد الا "َقاَل َشي ُخ اإِلس  ِء اْلوا ْ ا ُِ  اْلِعْلُم  ِاليشَّ ا ا اْلقا ا قا انا  ِما ِْزلاِة وا ِ ا ْا   ُ اضا تا ا  يا

اضا  تا ا اِحِد الا تا ِء اْلوا ْ ُة اليشَّ ُ ْ يا ْوُلُه: وا قا ُ ، وا اضا تا ا اِحِد الا تا َلا املْاْقُدوِ  اْلوا ُة دا ْولِِه: اْلُقْد ا ِمْن قا ُ ، وا

ْا  تِِه، وا ُ  ال َّاُ  ِ  ُ ْ يا اضا تا ا يَّ يا
َلا ا املْاْر ِ ُلونا املْاْعُلوِ : أانَّ اَْلِ اضا تا ا اِحِد يا ْوِت اْلوا َُ الصَّ ْم لِكا سا  ا

ْا  ا، وا ُلونا ِ  ال ُّْطِن هِبا اضا تا ا يا اِن وا ْخصا ا الشَّ ُم هِبا لَّ َا تا ُة يا اِحدا ُة اْلوا لِما َا لِكا اْل ْا ا اِِْه، وا لِكا ِ   ْ  ا  ا

اما  اِن فِيِه، فا ْخصا ُ  الشَّ اضا تا ا ْوِقِه يا اِحِد وا ا ِء اْلوا ْ مُّ اليشَّ اِع شا أاْنوا يِّ وا اِت اْ ا ة  ِمْن ِص ا  ِمْن ِص ا

 ْ ا الا ُيا ٰ ما اُوتا  َِلا التَّ ا اُض ا وا ْقباُ  التَّ ا ِهيا تا يِّ  الَّ وا اِت اْ ا رْيِ ِص ا اتِِه  اْ  وا ا ْا را حا اتِِه وا ْا ا ُه  ْ  ا َُّصُ

يْ  ُم شا ْعلا ِد ِمْن املْاْخُلوِقيا يا : لاْيسا أاحا ا ا تَّى ُيقا ُ حا ُْ ِّ اْلباَّشا ُمُه اهللَُّ ِمْن  ْعلا ا يا ًئا ِمْن اْ اْشيااِء ِمْ  ا ما

اُضُ  ا لاْيسا تا ا ، وا ا ُقدَّ ا اْ اْمرا ْيقا ما ْا ِه  ِِه  رْيِ ُ  ِمْن ِدْلِم  ا ما ْْ ِء أا ْ ْ  ِدْلُم اهللَِّ  ِاليشَّ ،  ا
ْجه  ْيِ وا ْلِعْلما

ْ  ِمْن وُ  ْط،  ا قا ِ  فا اْلِقدا ُدوِث وا ِة اْ ُ ُه ِمْن ِجها ْ ِسِه أانَّ ِدْلما ُِد ِ  نا اُن َيا ْنسا اإْلِ ى، وا را َْ ُجوه  ُأ

قُ  يِِّه، وا
تِِه ملِاْر ِ ُ ْ يا ْمِعِه ملِاْسُموِدِه؛ وا اُلُه ِ  سا ُ  حا اضا تا ا اما يا ْا اُلُه فِيِه  ُ  حا اضا تا ا ْعُلوِمِه يا َلا  ِما تِِه دا ْد ا

ُ ْبِضِه لِ  ُحبِِّه ملِاْحُبو ِِه وا ْقُدوِ ِه وا اِ ِه، ما تِِه ملُِرا ا ا طِِه ملِاْسُخو ِِه، وا ِ ا خا سا اُه  ُِمْرِضيِه وا ِ ضا باِبيِضِه وا

ْ ِسًطا انا ُمسا ْا اِ ِن؛  قا ِ ِه اْ ا اُض ا ِ  ها را التَّ ا َا ْن ْن أا ما ُروِهِه، وا َْ اِهياتِِه ملِا را ْا  ."وا

   ِعل مُ إًِذا ِعل ُم  والتصديُق يتفاضالن، ال  ام التفاضل، َوِحي نَِئٍذ والتصديق يوجد فيهال 

يوجد التفاضل ف اإليامن من جهة العلم والتصديق، والتفاضل ف العلم والتصديق من 

 جهتني:

  َل: َأن العلم يتفاضل من َحي ُث ُهَو، وكذل  التصديق يتفاضل من اجلهة األُو 

 َحي ُث ُهَو.

  :ِعل م اجلهة الث انَِية ْجال والتفصيل، فمن َعلِم والتصديق يتفاضالن من جهة اإلال 

ق بِِه أعظُم إيامًنا ممن َعلم بالرشع َعَلى َسبِيل اإلْجال وآمن باَِم َعلِم.  بتفاصيل الرشع وصد 

اَلم:  مْجااِ  "َقاَل َشي ُخ اإِلس  ُ   ِاْدتِبااِ  اإْلِ اضا تا ا ْلِب يا اْلِعْلِم ِ  اْلقا ناْ سا التَّْصِديِن وا

لاْيسا  التَّْ ِصيِ ؛ فا بااِ ِه وا َْ اِصيِ  أا ة  ِم ُْه  ِتا ا ْعِرفا رْيِ ما ًَل ِمْن  ا ُسو ا ُُمْما قا الرَّ دَّ ْن صا تاْصِديُن ما



 

      341 

 

 ساكتيوســـف الشرح الشيخ:  

ُه ِ   ا  قا دَّ صا ِم، وا اْ ُما ال َّاِ  وا اجْلا َِّة وا اتِِه وا ِص ا أاْساما ِِه وا ْن اهللَِّ وا ا  ِِه دا را َْ ا أا را ا ما ْن دا ما ِه؛ ْا لِّ ُْ لِكا 

ْن الْ  لاْيسا ما تَّى وا اشا حا ْن دا ما ْا ُه  ِِه،  را ا أاما ْعِر ا تاْ ِصي ا ما ْب ا أاْن يا اتا قا ما ًَل وا تاُه ُُمْما ادا تازا ا  ا

ُه فِيهِ  ادا أا ا ًَل وا صَّ لِكا ُم ا را ا  ا  ."دا

  إًِذا  التفاضل ف اإليامن يكون من ِجهة التفاضل بالعلم والتصديق، والتفاضل

 :بالعلم والتصديق يكوُن من ِجهتني

  من ِجهة العلم نفسه والتصديق نفسه فهام صفتان، فكام َأن سائر صفات امل لوق

 تتفاضل فكذل  العلُم والتصديق.

  اًل ومن ِجهة اإلْجال والتفصيل، فمن َعلِم الرشع بالرشع ، وآمن باَِم َعلِم ُمَفص 

 وآمن باَِم َعلِم وصدق. اًل مَ ُُ وصدق، َلي َس كم َعلِم بالرشع 

  ُابِع من أوجه تفاضل اإليمان الوجه اَلم ف بيانه: الرَّ اُض ا ": َيُقوُل َشي ُخ اإِلس  أانَّ التَّ ا

ِ ِه اْ ُُمو ِ  ُْصُ  ِمْن ها ، أي: من أعامل القلوب، ومن أعامل اجلوارح، ومن العلم "ُيا

ةِ " والتصديق، َيُقوُل: ِ ِه اْ ُُموِ  ِمْن ِجها ُْصُ  ِمْن ها اُض ا ُيا ْن  أانَّ التَّ ا ما ا، فا اْ اْسبااِب املُْْقتاِضياِة َلاا

ْ يا  ِة؛ َلا اِ ضا ِة اْلعا ْبها ا ا الشُّ ُ فاسا ُتبايِّ ، وا ابَّتاُه أاِ لًَّة ُتوِجُب اْلياِقيا ُما ُه وا انا ُمْستا ُِد تاْصِديقا ْن  ِما ِْزلاِة ْا َُ

ْن ُجِع ا لا  ْ  ما ،  ا لِكا انا تاْصِديُقُه ِ اْسبااِب ُ وِن  ا ْا ْن  ْن ما ا دا ْفُعها ِة الا ُيْمَِ ُُه  ا وِ يَّ ُ ُه ُدُلوِ  َضا

ي ِ ْسرتا الا يا اْلباْحِث، وا ا  ِال َّظاِر وا الاتاها ُيِريُد  زا باُه، وا اِ ُضُه الشُّ ْن ُتعا ْن  ِما ِْزلاِة ما َُ ْ يا ْ ِسِه؛ َلا اِقِ  نا ُب دا

اِ  ا سا ا وا ِ ا هِتا ُقوَّ ِة اْ اِ لَِّة وا ْ را َا ِة املُْْحتاجِّ أانَّ اْلِعْلما  ِ ِن ُحجَّ يااِن ُ ْطَلا لِكا وا ا ِة لِ ا اِ ضا باِهة املُْعا لشُّ

ةا  اِ ضا باها املُْعا ْعلاما الشُّ رْيِ أاْن يا اِحد  ِمْن  ا لِي   وا ْن  ا اِصُ  دا اْلِعْلِم الَِّ ي ُهوا اْ ا ْا ا، لاْيسا  ْيها لا لاُه،  دا

ْ  أاْسبااُ ُه،  ِويا اما قا لَّ ُْ ءا  ْ إِنَّ اليشَّ لِِه فا اما َا با لِ انا أاْوجا ْا لَّْ ؛  حا اْضما انُِعُه وا وا طاعاْ  ما اْنقا ْت وا دَّ ا تاعا وا

ااِمهِ  متا تِِه وا ُقوَّ  ."وا

تِي يكوُن فيها تفاضل اإليامن:  بِع من األوجه ال  ا ف  َأن  الت َفاُضَل حَي ُصُل إًِذا  الوجه الر 

األسباب املُقتضية للعلم العلم والتصديق وعمل اجلوارح وأعامل القلوب من جهة 

 والتصديِق وأعامل اجلوارِح وأعامل القلوب.
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 اَلم ف بيانه: الوجُه الَخاِمس ِ ِه اْ ُُموِ  ": َقاَل َشي ُخ اإِلس  ُْصُ  ِ  ها اُض ا ُيا أانَّ التَّ ا

ُْصُ  اْلبُ  اما ُيا ْا اِ ِه،  اْستِْحضا ِرِه وا ْْ  ِ بااتِِه وا ثا لِكا وا اِ   ا وا ِة  ا ِة دا ُْه، ِمْن ِجها ْ لا ِة اْلبا ْبُض ِمْن ِجها

اِت  ْلِب ِهيا ِص ا اما ِ  اْلقا ، فا لِكا رْيِ  ا التَّْعظِيِم، وا ا ، وا بِّ اْ ُ التَّْصِديِن، وا اْلِعْلِم، وا اِض، وا ْدرا اإْلِ وا

الْ  ا، وا ُحُصوِ  أاْسبااهِبا ا وا اِ  أاْسبااهِبا وا ُصُ   ِدا ْ ُتا اِ  تاُدوُ  وا أاْحوا اِض وا أاْدرا انا ِ  وا ْا ِعْلُم، وا ِْن 

 ْ اَِلِ  ِاليشَّ تِِه دا ُْه ُ ونا اْلعا ْ لا اِ   ا ِء ِ  حا ْ ُ  ِاليشَّ اَِل اْلعا ُه، وا قا قُّ ا ُة ُت ااِ  ُتا ْ لا اْلبا ْلِب، فا ِرِه اْلقا ْْ ِء ِ  ِ 

 ."لاهُ 

تِي يكوُن فيها تفاضل اإليامن: َل حَي ُصُل ِف َأن  الت َفاُض  إًِذا  الوجه اخلَاِمس من األوجه ال 

ُُموِر ِمن  ِجَهِة َدَواِم َذلَِ  َوَثَباتِهِ  ، فمن داوم َعَلى العمل الصالح وثب  َعَلي ِه، َلي َس من َهِذِه األ 

 مل ُيداوم َعَلى العمل الصالح ويثب  َعَلي ِه.

اَلم ىَذا با تصار ما َذَكَر َشي ُخ اإِلس  اوُت من أوجٍه يرجع إَِلي َها التف َتَعاَلى     ه

 والنقُص والزيادُة ف اإليامن.

ياَمن.ثامنًا ☚☚ ِ  : ف تالزم ُشعب اإل 

ن ِة َواجلاََمَعِة َأن لإليامن ُشعًبا؛ فقد َقاَل  ِل السُّ يَمان بِْضٌع »: ♀يعتقُد َأه  اإْلِ

اأْلََذى َعِن الطَّرِيِق، َواْلَحَياُء  َوَسْبُعوَن ُشْعَبًة، َفَأْفَضُلَها: َقْوُل: اَل إَِلَه إاِلَّ اهللُ، َوَأْدَناَها: إَِماَطةُ 

يَمان  .«ُشْعَبٌة ِمَن اإْلِ

عب تتفاوُت ف الَقِدر، كام دل َعَلي ِه احلَِدي ث، فأعالها َقدًرا:  ، «اَل إَِلَه إاِلَّ اهللُ »َوهىِذه الشُّ

َناَها ِل ال ،«إَِماَطُة اأْلََذى َعِن الطَّرِيِق » :َوَأد  ِذي َعَلي ِه َأه  ياَمن ًل يزوُل بزوال ُكل  َوال  ِ ن ِة: َأن اإل  سُّ

 ُشعبٍة من ُشعبه:

  .ياَمن بزواهلا، َكُشعبة الشهادتني ِ  فمن الُشعب: ما يزوُل اإل 

  ياَمن بزواله، كشُعبة ِ ِريِق ومنها: ما ًل يزول اإل  ََذى َعِن الط   .إَِماَطُة األ 

ىَذا التقرير  ياَمن ُشعًبا، و-َوه ِ ياَمن َوُهَو كون اإل  ِ أ ا ُمتفاوتة الَقدِر، وأن منها ما يزوُل اإل 

ىَذا التقرير ياَمن بزواهلا، ه
ِ ِرُج َقد  أ طأه  -بزواله، ومنها ما ًل يزوُل اإل  ََوا َتِزَلةوَ  اخل  ُع   امل 

ِمي ة  َه  ِجَئةَواجل  ُر  ىَذا الباب: َوامل  ًعا من الزيغ والضالل، بل إن أصل ضالهلم ف ه ، فوجلوا أنوا
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ياَمن وُنقصانه،  عدمُ  ِ ياَمن، كزيادة اإل  ِ تصورهم هلذا األصل، َفِ ن ُه أصٌل تتفرع عنه َمَساِئل اإل 

 واًلستثناء فيه، واحلُكم َعَلى الفاسق امليل.

اَلم:  املُْْرِجئاِة "* َقاَل َشي ُخ اإِلس  اِ ِج وا وا ن ِمْن اْ ا ياما ِق ِ  اإْلِ ِ ِه اْلِ را اِع ها أاْصِ  نِزا وا

املُْ  ِيُعُه،وا ا ا مجا ْعُضُه زا ا ا  ا ا زا اِحًدا،   ا ْيًئا وا ن شا ياما ُلوا اإْلِ عا ُْم جا ِهْم: أاَنَّ رْيِ ْهِميَّة وا ا اجْلا ا  ْعتاِزلاِة وا وا ِ ا

ْعِضهِ  اِء  ا قا ْعِضِه وا ا اِب  ا ها ُقوُلوا  ِ ا ْم يا لا ِيُعُه؛ فا با ا مجا ْعُضُه ثا با ا  ا َتَه  كالمه."ثا  ، ان 

ىَذا األصل ف مواضع، َوَقد  است لص  من كالمه َوَقد  أطال َش  اَلم ف تقرير ه ي ُخ اإِلس 

 بعض املُهامت، أذكرها ف نقاط: 

  قسميأواًل ٰ  :: ا قا ن املُرْبة ت قسم  ادتبا   قاء أسام ها  زوا   عض أجزا ها  َِلا

  ئها، فال تزول سائر األجزاء وااْ اوَّ ال نوُع ًل يزوُل : حقائق يزول بعض أجزا

ء، وًل يزول  ئه بزوال بعض األجزا َاب والب ر، فكالمها ًل تزول ُكُل أجزا اسمها، مثل الرتُّ

ئه، وكذل  العلُم والطاعُة وغريهم.  اسمه بزوال بعض أجزا

ئها ًل تزول  ل من نوعي احلقائق، َفَثم  حقائق إذا زال بعض أجزا َو  ىَذا النوُع َاأل  إًِذا  ه

َاب ُجزٌء، فال سائر األجزاء، وًل ي َاب والب ر، َفِ ذا  ُأ ذ من الرتُّ زول اسمها، مثل: الرتُّ

 منه؛ إًِذا  هىَذا 
ٍ
َاب بعد ذهاب ُجزء َاب، بل تبق ، وًل يزوُل اسم الرتُّ ء الرتُّ تزول سائر أجزا

ل من نوعي احلقائق. َو   النوُع َاأل 

   ِولكن يزوُل اًلسُم بزوال : حقائق ًل يزوُل سائرها بزوال بعضها، ال نوُع اْل َّا

َذلَِ  البعض، مثل العرشة بزوال الواحد منها ًل يلزم زوال التسعة، ولكن يزول اسُم 

ئها بزوال  العرشة؛ إًِذا  هىَذا النوع الثاين من نوعي احلقائق، َوُهَو: حقائق ًل تزول ُكل  أجزا

سم زال اسم العرشة، البعض، ولكن يزول اًلسم، فالعرشُة إذا زال الواحُد منها زال اًل

ء، فالتسعُة باقية َوِهَي من العرشة.  ولكن ًل تزول سائر األجزا

ئها إَِلى قسمني  :إًِذا  احلقائق املُركبة تنقسم باعتبار بقاء أسامئها بزوال بعض أجزا

  :ء، ويبق  اًلسم، مثل ئها، وًل تزول سائر األجزا حقائق تزول بعض أجزا

َاب.  الرتُّ
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 ئها، فال تزول سائر األجزاء، ولكن يزول اًلسم، مثل: وحقائق تزول ب عض أجزا

 العرشة.

ئها إَِلى  َل ف بيان قسمي احلقائق باعتبار بقاء أسامئها بزوال بعض أجزا و 
ىِذه النقطة األُ ه

 قسمني.

 ل من نوعي احلقاال قطة ال َّانِياة َو  ياَمن من النوع َاأل  ِ اَلم َأن اإل  ئق : بني  َشي ُخ اإِلس 

ئه، سوى ما دل  املُركبة، فال يزول سائره بزوال بعضه، وًل يزول اًلسُم بزوال بعض أجزا

ياَمن يزول بزواله، كالشهادتني. ِ  الدليل َعَلى َأن اإل 

 اَلم تِي إن زال بعضها ًل يزول     إًِذا  َشي ُخ اإِلس  ياَمن من احلقائق ال  ِ ُيقرر َأن اإل 

ياَمن إن زال بعضه ًل يزول ُكله، وًل يزول سائرها، وًل يزوُل اًلسُم بزو ِ ال بعضها، فاإل 

ياَمن، َوهىَذا التقسيم ُمهم ف بيان دفع ُشبهة 
ِ ِرِج اًلسم، َوُهَو اإل  ََوا ِجَئةِ وَ  اخل  ُر  ، وسنأيت امل 

ِرِج عليها عند احلَِدي ِث حول ُمعتقد  ََوا َتِزَلةو اخل  ُع  ِجَئةِ و امل  ُر  ياَمن؛ إًِذا   امل  ِ بينُ  النقطة  ف اإل 

َل والثانية.  األُو 

 اَلم-    : استدلال قطة اْل َّالِ ة ياَمن له ُشعب  -أي: َشي ُخ اإِلس  ِ َعَلى َأن اإل 

يَمان بضٌع وسبعون ُشعبة»باحلديث السابق َوُهَو:  ياَمن من احلقائق «اإْلِ ِ ، واستدل َعَلى َأن اإل 

ئها زواَل سائ تِي ًل يقتيض زوال بعض أجزا ياَمن باحلديث ال  ِ ء، وًل زواَل اسم اإل  ر األجزا

ىِذه الُشعبة  ياَمن، ومن املعلوم: َأن زوال ه
ِ نفسه، إذ  ُذكر فيه كون إماطة األذى من ُشعب اإل 

ياَمن. ِ  ًل يقتيض زوال اسم اإل 

ي َقْلبِِه ِمْثَقاُل َحبَّةٍ »: ♀* واستدل َأي ًضا بقوله 
 َيْخُرُج ِمْن النَّاِر َمْن َكاَن فِ

ياَمنُمبينًا دًللة احلَِدي ث َعَلى بقاء اسم     ، َقاَل «ِمْن إيَمانٍ  ِ ئه،  اإل  مع ذهاب بعض أجزا

اَلم:  ُعلِما أانَّ  اْعضا "َيُقوُل َشي ُخ اإِلس  ن، فا ياما اكا ِمْن اإْلِ أانَّ  ا ْعُضُه، وا ْبقاى  ا يا تاباعَُّض وا ُه يا نَّ ا أا را َْ فا ا

ْبقاى  يا ُزوُ  وا ن يا ياما ن ِمْ  ا اْسِم اإْلِ ياما ُ أانَّ اْسما اإْلِ ُيبايِّ ، وا ةا اِسدا ُهْم اْل ا َِ ا آ ا يا ُْقُض ما ها ا ْعُضُه، وا  ا

لِكا  ْحِو  ا نا ، وا جِّ اْ ا ِة وا َلا الصَّ َتَه  كالمه. "اْلُقْرآِن وا  ان 
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ياَمنُيريد َأن  ِ آن اإل  ُقر  ئه، وًل يزول اسمه، كام َأن ال   يزول بعضه، وًل تزول سائر أجزا

اَلة واحلج، ويستدل هبذا احلَِدي ث: َيْخُرُج ِمْن النَّاِر َمْن َكاَن فِي َقْلبِِه ِمْثَقاُل » َكَذلَِ  َوالص 

ىَذا ال ِذي «َحبٍَّة ِمْن إيَمانٍ  ء  إياَمن ِمن   َحب ة ِمث َقاُل  َقل بِهِ  ِف ، َفه ياَمنزال  أجزا ِ الكثرية، ومل يبَق  اإل 

ياَمنأ ا من  ♀بني  الن بِي  إًِل  مثقال حبة، َوَقد   ِ ىَذا َعَلى َأن اإل  ياَمن، فدل ه ِ ًل  اإل 

ئه.  يزول بزوال بعض أجزا

 ا ِعة ياَمن: بتقرير ما سبق، َوُهَو: َأن بعض ُشعب ال قطة الرَّ ِ تزول، وًل تزول  اإل 

ياَمنبزواله سائر ُشعب  ِ ياَمنوًل اسم  اإل  ِ اَلم إَِلى أمر، ، بتقرير ما سبق يصُل َشي ُخ اإلِ اإل  س 

ياَمنَوُهَو: َأن الش ص الواحد َقد  ُتتمع فيه بعض ُشعب  ِ  وبعض ُشعب الن فاق والُكفر. اإل 

ىَذا، مثل: قوله  اَلم نصوًصا ف ه َأْرَبٌع َمْن ُكنَّ فِيِه »: ♀* ويذكر َشي ُخ اإِلس 

يِه َخْصَلٌة ِمنُْهنَّ 
يِه َخْصَلٌة ِمْن النَِّفاِق َحتَّى َيَدَعَها: إَذا  َكاَن ُمنَافًِقا َخالًِصا َوَمْن َكاَنْت فِ

َكاَنْت فِ

َث َكَذَب، وإذا اؤتمن خان، َوإَِذا َعاَهَد َغَدَر، َوإَِذا َخاَصَم َفَجرَ   .«َحدَّ

ِحْيح)* وف  ْث َنْفَسُه »َأن ُه َقاَل:  ♀ َعن هُ  (الصَّ َمْن َماَت َوَلْم َيْغُز َوَلْم ُيَحدِّ

 .«َعَلى ُشْعَبٍة ِمْن نَِفاٍق  بِاْلَغْزِو؛ َماَت 

ِحْيح)* َوَقد  ثب  ف  :  ♀َعن  الن بِي   (الصَّ إنَّك اْمُرٌؤ فِيك »َأن ُه َقاَل أِلَيِب َذر 

 .«َجاِهِليَّةٌ 

ِحْيح)* وف  تِي ِمْن َأْمرِ اْلَجاِهِليَِّة َلْن »َقاَل:  ♀ َعن هُ  (الصَّ ي ُأمَّ
َأْرَبٌع فِ

: اْلَفْخرُ  ْستِْسَقاُء بِالنُُّجومِ  َيَدُعوُهنَّ
ِ
 .«بِاأْلَْحَساِب، َوالطَّْعُن فِي اأْلَْنَساِب، َوالنَِّياَحُة، َواال

ْيِ َوِف )*  ِحيحا ِسَباُب اْلُمْسِلِم ُفُسوٌق، َوِقَتاُلُه »َأن ُه َقاَل:  ♀( َعن ُه الصَّ

 .«ُكْفرٌ 

، ولكن فيه ِ   رصاٌل من فمن ارتكب شيًئا من هىِذه املعايص ًل ُيعد كافًرا ُكف  ، ال 

ياَمنوِ صاٌل من  ِ ياَمن، هىَذا با تصار ما يتعل ُق ف تالزم ُشعب اإل  ِ باًلنتفاء، َفَبي ن ا َأن  اإل 

ياَمن ِ عب، وًل َأن ينتفي  اإل  إن انتف  منه بعض الُشعب؛ ًل يلزم من َذلَِ  َأن تنتفي سائر الشُّ
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ياَمناسم  ِ تِي دل الدلاإل  عب، كُشعبة ، إًِل  الُشعب ال  يل َعَلى َأن انتفائها تنتفي بِِه سائر الشُّ

عب. ا إذا انتف ؛ انتف  سائُر الشُّ  الشهادتني َفِ   

ياَمن: قول: تاسًعا ☚☚  ِ د باًلستثناء ف اإل  ياَمن، واملُرا ِ اءا ": اًلستثناُء ف اإل  أنا مؤمن  ِْن شا

اَلِم أَ  "اهللُ ُز اًلستثناء ون و َذلَِ ، َوَقد  بني َشي ُخ اإِلس  : جوا َ َ اَبة َوالت ابِِعني  ن املأثور َعن  الص 

ياَمنف  ِ ن ِة.اإل  ِل السُّ  ، وأنه القوُل املنسوُب ألَه 

ُب ":    * َقاَل  ْ ها ُهوا ما لاِق، وا مُجُْهوِ  السَّ ِة التَّا ِِعيا وا أا ِمَّ ِة وا ا ا حا ْن الصَّ املْاْ ُثوُ  دا وا

ُهوا املْا  ِديِث، وا ِزيُد أاْهِ  اْ ا يا ُْقُص، يا ِزيُد وا ِ  يا ما دا ْوِ  وا نا قا ياما  ُْسوُب  َلا أاْهِ  السُّ َِّة: أانَّ اإْلِ

ُوُز ااِلْستِْ  ااُء فِيهِ  ُه َيا أانَّ يا ُْقُص  ِاملْاْعِصياِة، وا ِة، وا  ." ِالطَّادا

ز  ن ِة يرون جوا ِل السُّ تِث نَاءَفَأه  تِث  من َحي ُث اجلُملة، و اًِلس  له اعتباراٌت متنوعٌة  نَاءاًِلس 

تِث نَاءذكرها أهل العلم، فمن أراد عند  ياَمنب اًِلس  ِ ياَمنَ : اإل  ِ الكامل، ال ِذي يتضمُن فعل  اإل 

اءا "ْجيع املأمورات، وترك ُكل املنهيات؛ َفِ ي نَِئٍذ حيسن استثناؤه فيقول:  أنا مؤمن  ِْن شا

ِ ، فاستثناؤه ُيفيد عدم قطعه بت قيقه "اهللُ ، وكذا من استثن  باعتبار عدم قطعه بتقبل ياَمناإل 

اءا اهللُ"اهلل َعمله فاستثناؤه حسن، فيقول:   ."أنا مؤمن  ِْن شا

اَلم ف هذين النوعني:  َُ ِّ  "* َقاَل َشي ُخ اإِلس  ا ِِم  ِ ُم أا ِّ قا ْقُصوُ ُه: أا ِّ الا أاْدلا انا ما ْا ا  إِ ا فا

، وا  َّ ِلا با اهللَُّ دا ا أاْوجا ِن ما سا ا اْستِْ  ااُ ُه حا ها ا ْلبِِه؛ فا كَّ فِياما ِ  قا ْقُصوُ ُه الشَّ يِل، لاْيسا ما ْقباُ  أاْداما ُه يا أانَّ

ُنو ال ُّ ُقبِ ا ِم ُْه وا ، فا اما ُأِمرا ْا ًَل  ما ِم ا دا ُه دا َا  ِ انَّ ْقطا أاْن الا يا ُه، وا ْ سا يا نا ِّْ ْصُدُه أاْن الا ُيزا قا ِة وا ْا رِيا ُب 

ال ِّ ا  ِة ال َّا ِ وا امَّ َلا دا ُوِ  دا َتَه  كالمه "اُق ُما  .ان 

تِث نَاءإًِذا  هذان نوعان من   :اًِلس 

  ل: َأن يستثني ف َو  ياَمنَاأل  ِ ياَمن، وُيريد َأن ُه مل يقطع بت قيقه اإل  ِ  الواجب. اإل 

 .ث ايِن: َأن يستثني باعتبار عدم تيقنه من قبول اهلل عمله  النوُع ال 

اَلم-ف هىَذين النوعني  تِث نَاءُ اًِلس  ف  حسن. -كام َيُقوُل َشي ُخ اإِلس 

َلف من كان يستثني باعتبار كون َتَعاَلى     * َوَقد  بني ياَمنِ : َأن من الس  ِ املُطلق  اإل 

انا اْستِْ  ااُ ُهْم ِ  ":    يقتيض د ول اجلَن ة، َوُهَو ًل علم له باَِم خُيتم له، َفَقاَل  ْا اما   وا ِنَّ
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و ا اجْلا  َُ ْقتاِِض ُ  نا املُْْطلانا يا ياما ا أانَّ اإْلِ اْستاْ  اْوا  مَّ ِن، فا ياما صا ا لاُه ِمْن اإْلِ ْد حا امَّ قا بااِ ِه دا َْ ُهْم    َِّة وا

ُجِ : أاْن ا ُمْؤِمِن ِقي ا لاُه: أاْن ا ِد ْدا اهللَِّ مُ  ا ِقي ا لِلرَّ ُه   ا ْا انَّ  ، اةا امِت ْعلاُمونا اْ ا ْؤِمِن ِمْن أاْهِ  الا يا

اءا اهللَُّ لِكا  ْن شا ْا ا ا  ياُقوُ : أانا  ."اجْلا َِّة، فا

اما ِقي ا "َوَقاَل ف موضٍع آ ر:  ْا تاُم يِل،  ا َُيْ ُم  اِما ا ْقُصوُ ُه: أا ِّ الا أاْدلا انا ما ْا ا  لِكا   ا ْا ا وا

: ا ا ُه ُمْؤِمِن؛ قا ُد أانَّ ْشها ًنا يا ْسُعو  :  نَّ ُفَلا ِهدا  اِلْ ِن ما ا شا اُ ُه   ا ا ُمرا ها ا ُه ِمْن أاْهِ  اجْلا َِّة؛ فا ْد أانَّ ْلياْشها فا

نِ  ياما َلا اإْلِ ُموُت دا ُه ُمْؤِمِن ِد ْدا اهللَِّ يا  ."أانَّ

َلف، َوُهَو َأي ًضا مأ ٌذ حسن. ىَذا مأ ٌذ آ ر ف استثناء الس   ه

ياَمن* ومن اعتبارات املُستثنني اجلائزة: بياُن كون  ِ اصٌل بمشيئة اهلل، َقاَل َشي ُخ ح اإل 

اَلم:  ِشيئاِة اهللَِّ"اإِلس  اِصِ   ِما ِ  حا ْقُصوُ ُه: أانَّ  ياما انا ما ْا لِكا  ْن  ْا ا  ."وا

تِث نَاءُ * ومن اًلعتبارات املُ رمة:  ياَمنباعتبار الش    ف أصل  اًِلس  ِ ، َقاَل اب ن أيب اإل 

كن   "الِعز:  إِن أ ا  املُست  ي الشَّ َّا ال ََل  فيهفا ا ِِم ٰه ا ؛ "أص   يامنه؛ ُم َ من ااِلْستِْ  ااء، وا

تِث نَاءإًِذا  حيرم  اءا اهللُ"باعتبار الش    َأن يش  ُفالن:  اًِلس  ا ف إيامنه، ومن  "أنا مؤمن  ِْن شا شاك 

تِث نَاءترك  ًل َعَلى َسبِيل ُمريًدا بيان كونه ممن يؤمن باهلل وُكتبته ومالئكته، إَِلى آ ره،  اًِلس 

ياَمنتزكية نفسه، واستكامل  ِ  ؛ فاستثناؤه جائز. اإل 

اَلم:  ي خ اإِلس  ْستاْ نِ "* َقاَل ش  ْ يا ْن َلا ما ْلبِي " أي: من السلف "وا ِن قا ا الا أاُشكُّ ِ   ياما : أانا ا ا قا

اِمِ   ُه دا َْ  ِ انَّ ْقطا يا ُه وا ْ سا كِّ نا ْ ُيزا ا َلا ْيِه،   ا لا هُ  فاَلا ُج ااحا دا لا ما بَّ ا اهللَُّ دا قا ْد تا قا ، وا اما ُأِمرا ، إًِذا  من َقاَل: "ْا

أنا مؤمن ومل يستثِن ُُمرًبا بَِأن ُه يؤمن باهلل وُكتبه ومالئكته، وليس ُيزكي نفسه، ويقطع بَِأن ُه 

ىَذا ًل يشء فيه.عامل بكل ما أمر اهلل   ، وًل يقطع بَِأن ُه َقد  ُتقبل منه؛ َفه

ىَذا ما  تِث نَاءيتعلق به ياَمنف  اًِلس  ِ  . اإل 

 تِث نَاءوهنا فائدة تتعلق ب اَلم َأن  اًِلس  اَلِم؛ فقد بني َشي ُخ اإِلس  تِث نَاءف اإِلس  ف  اًِلس 

َكلَِمة  اَلِم ال  ُد باإِلس  اَلم، َفِ ن  كان املُرا س  ِ د من اإل  اَلم يرجع للُمرا أي: الشهادتني كام -اإِلس 

َكلَِمة أي: ، " ن اإِلْسَلا  الَلمة"الُزهري َقاَل: َقاَل الُزهري، ف اَلم ال  فمن أراد باإِلس 
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تِث نَاء؛ َفُيمنع ِحي نَِئٍذ من -الشهادتني ُه اًِلس  اَلم الواجبات الظاهرة؛ َفِ ن  ُد باإِلس  ، وإن كان املُرا

 ُيستثن  فيه. 

اَلم ما جاء َعن  أمح ىَذا التفصيل محل َشي ُخ اإِلس  تِث نَاءد من منٍع وُتويٍز ل* وَعَلى ه ف  اِلس 

اَلم؛ َحي ُث َقاَل  اما ":    اإِلس  أامْحاد  نَّ ا، وا ها لُّ ُْ ُة  ُ  الظَّاِهرا ْسَلا ا ُهوا اْ اْداما ِحيُح: أانَّ اإْلِ الصَّ وا

ةُ  لِما َا : ُهوا اْل ْهِريِّ ْوِ  الزُّ َلا قا َا ااِلْستِْ  ااءا فِيِه دا َا " أي: اإلسالم الكلمة، "ما ا ُ  ها ا ناقا ا اْ اْثرا  ا

: اإْلِ  ا ا ْن قا ْو ا ما ْ فِيِه قا ْرتا ْ َيا ِر الَِّ ي َلا َا ا ِِه اآْل وا َلا جا ا دا أامَّ ا دا ُْه، وا مُها رْيُ املْاْيُموِ َّ وا ا ُ  وا ْسَلا

انا  ْنسا إِنَّ اإْلِ ِن، فا ياما اما ُيْستاْ  اى ِ  اإْلِ ْا   ِ ْسَلا ُيْستا ْ اى ِ  اإْلِ ُة، فا لِما َا ا  اْل ُْ َّ ما عا ا  ْد فا ُه قا ِزُ   ِ انَّ ْ الا َيا

ْسَلا ِ   ".ُأِمرا  ِِه ِمْن اإْلِ

اَلم ُيبني َأن  ي خ اإِلس  تِث نَاءإًِذا  ش  اَلم إن كان  اًِلس  د من اإِلس  َلى املُرا
اَلِم يرجع إِ ف اإِلس 

اَلم الشهادتان؛ فال يستثني، إذ ًل وجه لالستثناء هنا، و د من اإِلس  ُد املُرا لكن إن كان املُرا

اَلم  اِهَرةباإِلس  اَمُل الظ  َع  ن َسان بَِأن ُه َقد  فعل ُكل األعامل الظاهرة األ  ِ ؛ فيستثني، إذ ًل جَيُوز اإل 

اءا اهللُ"فيقول حينها:   ."أنا ُمْسلِم  ِْن شا

ياَمن: ف ارتباط الظاهِر بالباطِن ف عاشًرا ☚☚ ِ صول ، ارتباط الظاهُر بالباطن من األاإل 

ياَمنالُكربى ف باب  ِ اَلم اإل  تِي اعتن  أهل العلم بتقريرها، وربام يكون لَشي ُخ اإِلس  ، ال 

ىَذا اًلحتامل.  النصيُب األوفر من ه

ف بيان أمهية هىَذا األصِل، وأن  معرفة ُتنجي من الوقوع ف  َتَعاَلى     * ومن كالمه

را ا اْ تِباااا الظَّ "اإلرجاء قوله:  ْن دا ما لِما فا دا ا اْلبااِب، وا ُة ِ  ها ا ْبها الاْ  دا ُْه الشُّ اِهِر  ِاْلباا ِِن؛ زا

ْو ُيْقتاُ   ْن اْلِ ْعِ  الا ُيْقتاُ  أا َا دا اْمتا ا رَّ  ِاْلُوُجوِب، وا ا أاقا ُه   ا نَّ اِء: أا ها ا ا ِمْن اْلُ قا ْن قا ِمِه؛ أانَّ ما َا  ْسَلا ما

ْبها  ْيِه الشُّ لا لاْ  دا َا ُه  ا إِنَّ عا ا فا ْن جا َلا ما لاْ  دا َا االَّتِي  ا ْهِميَّة، وا اجْلا ٰ املُْْرِجئاِة وا َلا لاْ  دا َا ُة الَّتِي  ا

ِء ِمْن اْلِ ْع ِ  ْ وُن هِباا يشا َُ ِة الا يا ِة التَّامَّ َا اْلُقْد ا ةا ما اِزما ةا اجْلا ا ا  ان َتَه  كالمه. "اإْلِ ا

ىَذا األصل من كتابه ف تقري َتَعاَلى َوَقد  َْجعُ  كالمه بفضل اهلل  ن ا وسط)ره ه ياما ، (اإْلِ

ن ا وسط)أي: ف َغري  -وقرأت مواضع من تقريره له ف غريه  ياما ، فالحظُ  كونه -(اإْلِ

ىَذا األصل، ُأوِجُزُه ف النقاط التالية.  يتبع منهًجا ُُمكاًم ف تقرير ه
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اَلم: َأن التصديق بامل بوب يقتأواًل  ❃❃ يض ُحبه، وأن التصديق : ُيقرر َشي ُخ اإِلس 

 باملكروه يقتيض ُبغضه، وهكذا.

اَلم: َأن ُحب امل بوب و وف امَل وف املوجبان بالتصديق ثانًيا ❃❃ ر َشي ُخ اإِلس  : ُيقر 

 هبام مِم ا تقتضيه الِفطرة؛ ملا ف الِفطرة من ُحب احلق، وُبغض الباطل.

اَلمثالًثا ❃❃ ُ َشي ُخ اإِلس  ، وما له من َتَعاَلى : َأن التصديق باهلل : بعد تقرير ما سبق ُيبني 

 ُحسن  وصفاٍت ُعال؛ يقتيض ُحبه و شيته وتعظيمه.
ٍ
 أسامء

اَلم: َأن التصديق باهلل رابًعا ❃❃ ر َشي ُخ اإِلس  يقتيض ُحبه باَِم تقتضيه الِفطرُة،  َتَعاَلى : ُيقر 

بهات، فقد ُيصدق املرءُ  باهلل ويمنعه من ُحبه  ما مل يعرض هلا ما يصدها من الشهوات والشُّ

ٍ أو حسٍد أو غريمها.  إياه تلوث ِفطرته بترِب 

اَلم: َأن  من َعلِم باهلل، وصدق بِِه، وكان ِفطرته سليمًة، خامًسا ❃❃ ر َشي ُخ اإِلس  : ُيقر 

، وإرادة ُتنُّب 
ِ
فأوجب تصديقه ُحب اهلل و شيته؛ َفِ ن  َذلَِ  ُيوجب إرادة طاعة اهلل

 .▐معصيته 

اَلم ُيبنُي: أن تصديق القلِب السامل من احلسد والِكرب اسادًس  ❃❃ : وبذا َفِ ن  َشي ُخ اإِلس 

 .. إَِلى آ ره..وغريمها من الِعلل؛ يقتيض عمل القلب من اخلوف، وامل بة، واخلشية

اَلم: َأن اإلرادة اجلازمة مع الُقدرة تستلزُم وجود سابًعا ❃❃ : بعد َذلَِ  ُيبني َشي ُخ اإِلس 

د، َوِحي نَِئٍذ فمن ُوجد ف قلبه التصديُق والعمُل؛ َفاَل ُبد  َأن يوجد أثر َذلَِ  َعَلى اجلوارح املُر ا

 بالعمل الصالح.

اَلم:  كا "* َقاَل َشي ُخ اإِلس  رَّ تاحا ةا أاْن يا و ا ُ بَُّة لاُه؛ لاِز ا َضا املْاحا ْلِب التَّْصِديُن  ِِه وا ا ا  ِاْلقا ا قا وا ِ ا

ُن  ُِمو ِن ِمْن اْلبادا ٰ اْلبادا َلا ُر دا ْظها اما يا ِة، فا ِ  الظَّاِهرا اْ اْداما ِة، وا اِ  الظَّاِهرا لِكا ِمْن اْ اْقوا ِجِب  ا

ْعُلوُلهُ  ما لِيُلُه وا ِزُمُه وا ا الا ْلِب وا ا ِ  اْلقا ُب ما ِ  ُهوا ُموجا اْ اْداما اِ  وا  انته  كالمه. "اْ اْقوا

اَلم َعَلى ارتباط الظاهر بالباطن وكون األعامل : مِم ا يستدُل بِه َشي ُخ ثامنًا ❃❃ اإِلس 

أال وإنَّ فِي »: ♀: قوله -مِم ا يستدل بِِه َعَلى هىَذا-الظاهرة موجبة إليامن القلب 
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 اْلَجَسِد ُمْضَغًة إَذا َصَلَحْت َصَلَح َلَها َسائُِر اْلَجَسِد، َوإَِذا َفَسَدْت َفَسَد َلَها َسائُِر اْلَجَسِد، َأاَل 

 .«َوِهَي اْلَقْلُب 

اَلم َأن قوله  ىَذا أحسُن بياًنا من قول َأيِب ُهَري َرةَ  ♀* ويرى َشي ُخ اإِلس   ه

ُبثا ":    َا ا  ا اْ  ُج ُوُ ُه، وا ِ ا إِْن  اابا املْالُِك؛  ا اءا ُج ُوُ ُه، فا اْ اْدضا لِِك وا ْلبا ما  نَّ اْلقا

ُب اْ  ُج ُوُ هُ  َا  ."املْالُِك؛ 

ىَذا َيقُ  اَلم: * وف ه الا ُ دَّ فِيِه "وُل َشي ُخ اإِلس  ْلِب، وا ُن الَِّ ي ِ  اْلقا ياما نا أاْصُلُه اإْلِ ياما إِنَّ اإْلِ فا

ما  ُ : دا ُّْ التَّوا ْلِب، وا ْوُ  اْلقا ا: قا اُ  َِلا ا ُيقا تِِه، وا ْعِرفا ما اِ ِه وا ْلِب وا ِْقرا : تاْصِدين   ِاْلقا ْيئاْيِ ُ  ِمْن شا

َلا ُ دَّ  ْلِب فا ْلِب،  اْلقا ِ  اْلقا ما الا ُ دَّ فِيِه ِمْن دا لِِه، وا ما دا ِن وا ْوُ  اْلبادا لِِه، ُثمَّ قا ما دا ْلِب وا ْوِ  اْلقا فِيِه ِمْن قا

ا ُيْبِبُضُه اهللَُّ  ُ ْبِض ما ُسوُلُه، وا ا ُُيِبُُّه اهللَُّ وا ا ُحبِّ ما ْشياِة اهللَِّ، وا َا ُسولِِه وا : ُحبِّ اهللَِّ وا ا  ِمْ  ا

ُسولُ  ِ  وا ا لِكا ِمْن أاْداما رْيِ  ا ُه، وا ا ْحدا َلا اهللَِّ وا ْلِب دا ِ  اْلقا ُّْ وا تا ُه، وا ْحدا ِ  هللَِِّ وا ما ِ  اْلعا َلا َْ ُه، وا ِ

نِ  ياما ا ِمْن اإْلِ ها لا عا جا ُسوُلُه وا ا اهللَُّ وا ا باها  ".اْلُقُلوِب الَّتِي أاْوجا

انا فِيِه ما " ْا ا  إِ ا ْلُب ُهوا اْ اْصُ  فا ِة الا ُثمَّ اْلقا و ا ُ ِن  ِالورَّ لِكا  َلا اْلبادا ى  ا ا ِة رسا ا ا ِة وا ِ ا ْعِرفا

ا ا ال َّبِيُّ  ا قا َِلا ا ْلُب؛ وا امَّ ُيِريُدُه اْلقا ُن دا لَّقا اْلبادا تاخا ِديِث  ♀ُيْمَُِن أاْن يا ِ  اْ ا

ِحيِح:  ائُِر اْلَجَسِد َوإَِذا َفَسَدْت َفَسَد َأاَل َوإِنَّ فِي اْلَجَسِد ُمْضَغًة إَذا َصَلَحْت َصَلَح َلَها َس »الصَّ

 .«َلَها َسائُِر اْلَجَسِد َأاَل َوِهَي اْلَقْلُب 

ا  ا اْ  ُج ُوُ ُه، وا ِ ا ا  اابا املْالُِك  ا إِ ا اُء ُج ُوُ ُه فا اْ اْدضا لِِك وا ْلُب ما : اْلقا ةا ْيرا ا ا أاُ و ُهرا قا وا

ُب اْ  ُج ُوُ ُه. َا ُبثا املْالُِك   َا

ْوُ  أا  قا ْوُ  ال َّبِيِّ وا قا ْقِريِب وا ةا تا ْيرا انا  ♀يِب ُهرا ْا إِنَّ املْالِكا وا ِْن  يااًنا؛ فا ُن  ا أاْحسا

اِ هِ  َا فاسا ِح ما َلا وُن فِيِهْم صا َُ يا ِس فا َْ ُهْم، وا ِاْلعا َا لِ ْعُصونا  ِِه ما ْد يا تِيااِ  قا َْ ْم ا اجْلُ ُْد َلاُ ا، فا اِ ً  صا

ِحِه،  ِخِ  َلا َا صا اِ  ما تِِه قاطُّ أاْو فاسا ا ا ْن   ا ُْرُج دا َِ لاُه الا َيا ا ِ دا تا سا إِنَّ اجْلا ْلِب؛ فا ِ  اْلقا َتَه   "َلا ان 

 كالمه.

  د من ارتباط الظاهر بالباطن، َوُهَو: َأن من َعلِم باهلل وصدق هبذه النُقاط ظهر امُلرا

يكوُن ممن آمن  بِِه وكان  فطرته ص ي ًة سليمة؛ َفِ ن  تصديقه ُيوجب أعامل القلوب، وبذا
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بالباطل، َوَذلَِ  يستوجب إرادة طاعة اهلل وطلب مرضاته، ومع وجود اإلرادة التامة 

د املقدور، فيت رك البدُن بالعمل الظاهر.  والُقدرة اجلازمة؛ َفاَل ُبد  َأن يقع املُرا

ىَذا ، وإذا تَعن هُ فالعمل الظاهُر ُهَو موَجُب ما ف القلب، فالقلب أصٌل والبدُن فرٌع  قرر ه

اَلم:  اًلرتباط بني الظاهر والباطن، فهنا أمور ُمهمة نبه عليها َشي ُخ اإِلس 

 ل : ملا كان العمل الظاهر ًلزًما لإليامن الباطن؛ استدل الرَشُع َعَلى نقص األمر َاأْلَوَّ

اَلم:  اُ  وا "الباطل بنقص العمل الظاهر، َقاَل َشي ُخ اإِلس  ْ  اْ اْقوا انا ْا ملاَّا  ُة وا ُ  الظَّاِهرا اْ اْداما

ْوله  اما ِ  قا ْا ا،  ْيها لا ا دا انا ُيْستادا ُّ هِبا ْا ِ  اْلباا ِ اِة  اْ اْداما اِ  وا اْقوا ْْ ًة لِ ما ُمْستاْلزا ًة وا ِزما ََل ََتُِد ﴿: َتَعاَلى الا
َ وَ  ِ َواَْلَوِْم اْْلِخرِ يَُوادُّوَن َمْن َحادَّ اَّللَّ  ."[33]املجادلةق  ﴾رَُسوََلُ قَوًْما يُْؤِمُنوَن بِاَّللَّ

اَلم:  ينا "َيُقوُل َشي ُخ اإِلس  ا ِّ ُدونا ُموا ِر الا ُيوجا َِ اْلياْوِ  اآْل انا ُمْؤِم ًا  ِااهللَِّ وا ْا ْن  ا أانَّ ما را َْ فا ا

ْ  املُْ  لا صا ا حا إِ ا ُْم، فا هتا وا َّ ِن ُي ااِ  ما ياما ْ ُس اإْلِ ْ  نا ُسولِِه؛  ا اِء اهللَِّ وا ا ِ  ِ اْددا لا َا َلا  لِكا دا ُة  ا َّ  ا ا َّ وا

نِ  ياما  ."اإْلِ

 ملا كان العمُل الظاهر ًلزًما لإليامن الباطن استدل الرشُع َعَلى نقص الباطن بنقص 
إًِذا 

ل. َو   العمل الظاهر، هىَذا األمر َاأل 

‘اَلم َأن ُكاًل من قول القلب وعمله يتقوى باآلاألمر اْلثَّانِي  ر، : ُيقرر َشي ُخ اإِلس 

 وكذل  العمُل الظاهر وإيامن القلب ُكٌل منهام يتقوى باآل ر.

 ياَمنامتناع قيام     : ُيقرراألمر اْلثَّالِث ِ بالقلب، مع عدم ِفعِل واجٍب من  اإل 

ًبا بِِه هلل  ، فعدم ِجنس األعامل ف الظاهر ًل يكون إًِل  مع عدم َتَعاَلى الواجبات الظاهرة تقرُّ

ُد بعدم إيامن القلب عدم تصديقه، َفِ ن  القلب َقد  يكون ُمصدًقا، إيامن القلب، ولي س املُرا

ولكن مرضه بالِكرب أو باحلسد أو بغريمها يمنُع اقتضاءه ألعامل القلوب، فرتُك جنس 

العمل الظاهر ُيفيد عدم العمل القلبي، ُثم  َقد  يكون القلب مع هىَذا ُمصدًقا أو َغري  ُمصدق، 

ٌء كان مُ  صدًقا أم ًل؛ َفِ ن ُه مل يؤمن قلبه لعدم العمل القلب، وإيامن القلب ًل يكون إًِل  وسوا

 بتصديٍق وعمل.
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اَلم:  ُ  "* َقاَل َشي ُخ اإِلس  ما ُه دا عا ِ  تاْصِدين  لاْيسا ما رَّ ًنا  ُِمجا وُن  ياما َُ ْلِب الا يا ُن ِ  اْلقا ياما اإْلِ فا

ابَِّة اهللَِّ ُموِجُبُه ِمْن ُما ْلِب وا ًوى، اْلقا ها ِ   انٍّ وا رَّ ًنا  ُِمجا وُن  ياما َُ ُه الا يا نَّ اما أا ْا  ، لِكا ناْحِو  ا ُسولِِه وا  وا ا

ْلِب  ِ  اْلقا ما دا ْلِب وا ْوِ  اْلقا ِن ِمْن قا ياما  ان َتَه  كالمه. " اْ  الا ُ دَّ ِ  أاْصِ  اإْلِ

ياَمنف تقرير امتناع قيام     * ومن كالمه ِ س عمل ف القلب مع عدم جن اإل 

يِْه "اجلوارح قوله:  لا ضا دا ْلبِِه  ِ انَّ اهللَّا فارا ا ًِتا ِ  قا ًنا ثا ُجُ  ُمْؤِم ًا  ياما ونا الرَّ َُ َِ أاْن يا ِمْن املُْْمتا ِ وا

الا ياُصوُ  ِمْن  ًة، وا ْجدا ْسُجُد هلِلَِّ سا ُه الا يا ْهرا ِعيُش  ا يا ، وا جَّ اْ ا ياا ا وا الصِّ اةا وا ْا الزَّ ةا وا َلا ، الصَّ انا ضا ما  ا

اق  ِ  ا َا نِ ا ا  الَّ ما ْصُدُ  ها ا الا يا َِ وا
ا ُِمْتا ِ ها ا ْيتِِه؛ فا ُجُّ  َلا  ا الا ُيا اًة، وا ْا الا ُيؤا ِّي هلِلَِّ زا ْلِب وا ْلقا

ِحيح   ن  صا َا  ياما ة  الا ما قا ْندا زا  ."وا

ْن دا "* ومن َذلَِ  قوله:  ما ُرُه، فا َُ يا ْباِبي تادا ُّ ا املْاْوِض ها ا را ا اْ تِباااا الظَّاِهِر  ِاْلباا ِِن؛ فا

رَّ  ِاْلُوُجوِب  ا أاقا ُه   ا اِء: أانَّ ها ا ا ِمْن اْلُ قا ْن قا لِما أانَّ ما دا ا اْلبااِب، وا ُة ِ  ها ا ْبها الاْ  دا ُْه الشُّ َا  زا اْمتا ا وا

لاْ   َا ُه  ا إِنَّ ِمِه؛ فا َا  ْسَلا ْن اْلِ ْعِ  الا ُيْقتاُ  أاْو ُيْقتاُ  ما َلا املُْْرِجئاِة  دا لاْ  دا َا ُة الَّتِي  ا ْبها ْيِه الشُّ لا دا

وُن هِبا  َُ ِة الا يا ِة التَّامَّ َا اْلُقْد ا ةا ما اِزما ةا اجْلا ا ا عا ا اإْلِ ا ْن جا َلا ما لاْ  دا َا االَّتِي  ا ْهِميَّة، وا اجْلا ِء ِمْن وا ْ ا يشا

 ."اْلِ ْع ِ 

ْت ِ " انا املُْْمتا ُِعونا ِمْن قا ْا ا  َِلا ا أانَّ  وا ِن، وا ياما ْس الاِة اإْلِ ْم ِ  ما ْوَِلِ َلا قا اِء  ا اْوُه دا ها ا ِمْن اْلُ قا ها ا

أانَّ  ْلِب، وا ِن اْلقا اِزِ   ياما ِ  ِمْن لاوا دَّ ا أانَّ ِجْ سا اْ اْداما قا ْد تا قا ِن، وا ياما ْ  ِمْن اإْلِ نا اْ اْداما ا لاْيسا  ياما

ء   ْ ْلِب التَّا ِّ  ُِدوِن يشا ِن أاْو اْلقا ياما اِزِ  اإْلِ عا ا الظَّاِهرا ِمْن لاوا اِء جا وا ، سا َِ
ِة ُِمْتا ِ ِ  الظَّاِهرا ِمْن اْ اْداما

يااُنهُ  دَّ ا  ا قا اما تا ْا ِن  ياما  ."ُجْزًءا ِمْن اإْلِ

ُه يا "* ومن َذلَِ  قوله:  أانَّ ، وا ما   دا ْو   وا ينا الا ُ دَّ فِيِه ِمْن قا ا أانَّ الدِّ بايَّ ْد تا قا ونا وا َُ َُ أاْن يا
ْمتا ِ

الا صا  اِهًرا، وا اِجًبا  ا ْ ُيؤا ِّ وا َلا انِِه؛ وا لِسا ْلبِِه وا ْلبِِه أاْو  ِقا ُسولِِه  ِقا ُجُ  ُمْؤِم ًا  ِااهللَِّ وا ا الا الرَّ ًة، وا َلا

اِجبااِت  لِكا ِمْن اْلوا رْيا  ا الا  ا الا ِصيااًما، وا اًة، وا ْا ىَذا َوُهوَ "زا موجود لكن  ، وله كالٌم كثري ف ه

 أكتفي باَِم ذكرُت.

 اَلم تلفظ بكالمه السابق بكلمة ِجنس األعامل، وهنا تنبيه : َوُهَو َأن َشي ُخ اإِلس 

ْلِب "َحي ُث َقاَل:  ِن اْلقا اِزِ   ياما ِ  ِمْن لاوا دَّ ا أانَّ ِج ْسا اْ اْداما قا ْد تا قا ، َوهىَذا ُيبني أ ا َلي َس  كلمًة "وا
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م  لو قدرنا كو ا حادثة اًلستعامل؛ فال مانع من استعامهلا، إذ التعبرُي َعن  حادثة اًلستعامل، ثُ 

ِ ي َ ة الثابتة ًل ُيشرتط فيه َأن يكون بألفاٍظ ُمعينة، فالعربُة باملعاين ًل باأللفاظ  املعاين الص 

 واملباين.

ىَذا با تصار ما يتعلق بارتباط الظاهر بالباطن ف  ?? ياَمنه ِ ينته وبين  دليليه، ، َوَقد  باإل 

اَلم ىَذا األصل العظيم. َتَعاَلى     ُمستعينًا بكالم َشي ُخ اإِلس   ف تقرير ه

 : ف بيان احلق  ف اإليامن؛ أُملوق هو أم ًل؟المسألة الحادية عشرة ☚☚

ن ة ابتداًء، ولكن بعد ظهور  تِي تكل م فيها أهل السُّ َوهىِذه املسألة ليس  من املسائل ال 

ح بمعتقده الباطل فيه، ولكن يقول:  بطالن اعتقاِد املعتزلة ف القرآن؛ صار منهم من ًل يرص 

 نفسه، فيقول: لفظي بالقرآن ُملوق، "ل ظي  القرآن ُملوق"
ِ
، وهو يريد بذل  َكاَلم اهلل

 
ِ
، ويريد أن ه ُملوق، ولكنه يتسرت هبذه العبارة، كام بني  ويريد امللفوظ، وهو َكاَلُم اهلل

ٰ  َّش)ف  َتَعاَلى     لدارميا َلا ٰ اجلهمية)أو ف كتابه  (نقضه دا َلا : أن  اللفظية (الر  دا

حًة.  "ل ظي  القرآن ُملوق"يتسرتون بقوهلم:   عن إظهار معتقدهم رصا

  :  ."ل ظي  القرآن  ري ُملوق"وقابل هؤًلء: طائفة أ رى، فقالوا

: ل ظي  القرآن ُملوق؛ فهو ": فرد اإلمام أمحد َعَلى الطائفتني، َوَقاَل  �� ا ا من قا

:  ري ُملوق؛ فهو مبتدع ا ا  . "جهمي، ومن قا

  َوِحي نَِئٍذ ظهر أيًضا من َقاَل: إيامين ُملوق، ويريد هبذا ما دل  عليه اإليامن من َكاَلُم

، كقول: 
ِ
 «اَل إَِلَه إاِلَّ اهللُ »به، و َتَعاَلى م اهلل مِم ا تكل   «اَل إَِلَه إاِلَّ اهللُ »، ف ن  «اَل إَِلَه إاِلَّ اهللُ »اهلل

 شعبة من شعب اإليامن.

عهم، َوَقاَل:  �� ا ا ال َّبِيُّ "ورد  أيًضا اإلمام أمحد َعَلى هؤًلء وبد  : ♀قا

يَماُن بِْضٌع َوِستُّوَن ُشْعَبًة، أعالها: َقْوُل: اَل إَِلَه إاِلَّ اهللُ »
 «َه إاِلَّ اهللُ اَل إِلَ »أفيَون قو :  «اإْلِ

 .(ُمموع ال تاوى)هكذا َقاَل اإلمام أمحد، ونقل كالمه شيخ اإلسالم، كام ف  "ُملوًقا؟
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  ع َوِحي نَِئٍذ ُعِرف الكالم ف هىِذه املسألة: هل اإليامن ُملوق أم غري ُملوق؟ وقد بد 

ا دل  عليه اإليامن شيخ اإلسالم من َقاَل: إن اإليامن ُملوق؛ إذ  كالمه يلزم منه أن يكون م

 
ِ
 ُملوًقا.  من َكاَلُم اهلل

اََمَعة ف هىِذه املسألة، يعود النزاع بسبب كون  ن ة َواجل  وحدث فيام بعد نزاع عند أهل السُّ

لفظة ُملة، وغالب النزاع يرجع إَِلى اإلْجال، أو كثري  "اإليامن ُملوق أو  ري ُملوق"لفظة 

ا ف األلف َ
ِ
 اظ من إْجال.من النزاع يرجع مل

، ويريد الب اري هبذا عمل العبد؛ "اإليامن ُملوق": َتَعاَلى     * َفَقاَل الب اري

ف ن  اإليامن يشمل اعتقاد القلب، وعمله، وقول اللسان، وعمل اجلوارح؛ َوهىِذه كلها 

 
ِ
من و ُملوقة، هىَذا ما يريده الب اري، ًل أنه يريد ما دل  عليه اإليامن من َكاَلُم اهلل

َلى أمحد، و ط أ 
عموًما -أوصافه، وقد رد  بعضهم َعَلى الب اري و ط أه، ونسب السجزي إِ

ىَذا، والب اري  َتَعاَلى     الب اري -ًل نريد أن نتطرق هلذا كله، لكن هناك من  ط أ ف ه

 مل خيالف أمحد كام بني  شيخ اإلسالم؛ ف ن  الب اري يعرف ماذا يريد أمحد.

: إن * ولكن ال ِذيَن قالوا ب اري بني  أن  اإليامن ُملوق باعتباٍر غري اعتبار أوئل  ال 

 به. اإليامن ُملوق، وأرادوا ما دل  عليه اإليامن مِم ا تكل م اهلل 

َوهىِذه األلفاظ املجملة ًَل ُبد  فيها من تفصيل، كام بني  شيخ اإلسالم وغريه، فشيخ 

ا اإلسالم بني  أن  الصواب:  َ
ِ
َلًقا؛ مل َلًقا، وًل ُيقال: غري ُملوق ُمط  أًل  ُيقال: اإليامن ُملوق ُمط 

د باإليامن؟ من يقول:  ف اإلثبات والنفي من إْجال، ولكن جُياب بالتفصيل، فُيقال: ما املرا

د باإليامن؟   اإليامن ُملوق أم غري ُملوق، نقول: ما املرا

 د شيًئا من صفات اهلل وكال ؛ ف  ا من اإليامن، َقاَل «اَل إَِلَه إاِلَّ اهللُ »مه، كـإن كان املرا

يَماُن بِْضٌع َوَسْبُعون ُشْعَبًة، أعالها: اَل إَِلَه إاِلَّ اهللُ »: ♀الن بِي  
، وهي مِم ا تكل م «اإْلِ

 به، فليس  من اإليامن امل لوق. َتَعاَلى اهلل 

 ا د باإليامن: اإليامن الد   َعَلى ما اتصف اهلل به؛ فاهلل وكذل  إن كان املرا
 ل 

ىَذا اسمه   َعَلى ه
 ، وأوصاف اهلل غري ُملوقة."املؤمن"متصٌف بأنه مؤمن، ودل 
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 .وصفاته؛ فليس اإليامن ُملوًقا 
ِ
د باإليامن شيًئا من َكاَلُم اهلل  ف ن كان املرا

 د باإليامن: أفعال الِعباد وصفاهتم؛ ف ن  اإليامن يكو ن ِحي نَِئٍذ ُملوقا؛ إذ وإن كان املرا

ٌر ومعلوٌم.  الِعَباد ُملوقون، وأعامهلم وأوصافهم ُملوقة، كام هو ُمقر 

 إًذا من َقاَل: اإليامن ُملوق أو غري ُملوق، جُياب بالتفصيل: ماذا تريد باإليامن؟ 

o .وأوصافه؛ فاإليامن ليس ُملوًقا 
ِ
 إن كان يريد باإليامن ما يدل َعَلى َكاَلُم اهلل

o ل الِعباد ُملوقة. وإن د باإليامن: أفعال الِعباد؛ فأفعال الِعباد وأقوا  كان املرا

ىَذا ما تيرس  ف هىِذه املسألة ☝☝ َلمُ  َتَعاَلى َواَّلُل -ه  .-َأع 

ا ُأ يِّ معتقد  عض الِ رق   اإليامن:☚☚  َٰل ا

  :وأبدأ بـ

امن يشمل قول القلب وفعله، وقول اللسان وعمل يعتقد اخلوارج واملعتزلة كون اإلي

اََمَعة من هىِذه اجلهة، ولكنهم يرون اإليامن شيًئا  ن ة َواجل  اجلوارح، فهم يوافقون أهل السُّ

ىَذا أصل ضالهلم ف هىَذا الباب.  ، ف ذا زال بعضه؛ زال كله! َوه أ  واحًدا ًل يتجز 

  ن ة ىَذا ب الف ما عليه أهل السُّ أ، -سبق بيناه وتقريرهوقد -َوه : أن  اإليامن يتجز 

وأن ه ُشَعب، قد يزول بعضها وًل يزول سائرها، ومنها: ُشَعٌب يزول سائرها بزواهلا، كشعبة 

 اإليامن.

، ف ذا زال بعضه؛ زال  أ د: أن  اخلوارج واملعتزلة يرون اإليامن شيًئا واحًدا، ًل يتجز  املرا

ى   َذا الباب.سائره، َوهىَذا أصل ضالهلم ف ه

املُْْرِجئاِة "* َقاَل شيخ اإلسالم:  اِ ِج وا وا ِن ِمْن اْ ا ياما ِق ِ  اإْلِ ِ ِه اْلِ را اِع ها أاْصِ  نِزا وا

 ِ ا ا مجا ْعُضُه؛ زا ا ا  ا ا زا اِحًدا،   ا ْيًئا وا نا شا ياما ُلوا اإْلِ عا ُْم جا ِهْم: أاَنَّ رْيِ ْهِميَّة وا ا اجْلا املُْْعتاِزلاِة وا ا يُعُه، وا ِ وا  ا

ْعِضهِ  اِء  ا قا ْعِضِه وا ا اِب  ا ها ُقوُلوا  ِ ا ْم يا لا ِيُعُه، فا با ا مجا ْعُضُه؛ ثا با ا  ا ؛ إًذا هىَذا أصل ضالهلم ف "ثا

ىَذا.  ه

  بأن  اإليامن ًل : ىَذا الضالل ف هىَذا نشأن عنه ضالٌل ف مسائل اإليامن، فقالوا َوه

، إذا ثب  بعضه؛ ثب  ْجيعه، وإذا ذهب يزيد وًل ينقص؛ أل م يقولون: بأنه يشٌء واحد
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: ب رمة اًلستثناء ف اإليامن، واعتقادهم  بعضه؛ ذهب ْجيعه، فال يزيد وًل ينقص، وقالوا

. يل 
ِ
وا ف احلكم َعَلى الفاسق امل

ا، وهو: أ م ضل  هم إَِلى أمٍر  طرٍي جد  ىَذا أيضا جر   ه

 يل  و لوده ف
ِ
ىَذا، فاخلوارج قالوا بكفر الفاسق امل  الن ار، بناًء َعَلى اعتقادهم ه

َبه  فالفاسق بام فعل زال بعض إيامنه، ومن زال بعض إيامنه؛ زال إيامنه كله، وهلم بعض الشُّ

د  عليها.  تعل قوا هبا، وسأذكر شيًئا منها مع الر 

 إنه ُُمل ٌد ف الن ار، ولكن ًل نسميه مؤ : يل 
ِ
، واملعتزلة قالوا ف الفاسق امل منًا وًل كافًرا

 بل هو فاسق ف منزلة بني املنزلتني! بني اإليامن وبني الكفر.

إًذا املعتزلة وافقوا األشاعرة ف أن  الفاسق امليل  ُُمل ٌد ف الن ار، و الفوهم ف إطالق 

 الكفر عليه، فلم يطلقوا الكفر عليه، واخلوارج أطلقوا الكفر عليه.

ا ال َّاُ   الَّ ُمْؤِمِن أاْو "ان اعتقاد اخلوارج: * َقاَل شيخ اإلسالم ف بي ِء: ما ُؤالا ا ا ها قا فا

ُهوا  ؛ فا لِكا ْا ا ْن  َُ ْ يا ْن َلا ما اِت، فا ما رَّ َا املُْحا ِي كا مجا تارا اِجبااِت وا َا اْلوا ِي عا ا مجا ْن فا املُْْؤِمُن ما افِِر، وا  ْا

نْ  ُْ َّ ما ُلوا  عا ِد ِ  ال َّاِ . ُثمَّ جا افِِر، ُُمالَّ لِكا  ْا ْا ا ْم  ْوَلاُ الاقا قا  ."َا

ُه " * َوَقاَل أيًضا ف بيان اعتقادهم: ْونا را ْ   اِما يا ُنوِب،  ا ِة  ِال ُّ را أاْه ا اْلِقْبلا ْا َّ ْن  ُ  ما ُهْم أاوَّ وا

ُنوِب   ."ُهْم ِمْن ال ُّ

ُهْم املُْْعتاِزلاُة "* َوَقاَل ف بيان اعتقاد املعتزلة:  ْعدا ْت  ا اءا ْعدا  الَِّ ينا  -فاجا ةا  ا دا اما ُلوا اجْلا اْدتازا

ْتبااُدُهاما  أا اُ  وا زا طااء  اْلبا اِصُ  ْ ُن دا وا ، وا ْمُرو ْ ُن ُدباْيد  ُهْم: دا يِّ وا ِن اْلباَّْصِ سا ْوِت اْ ا اُلوا: -ما قا ، فا

يِهْم الا  مِّ الا ُنسا اِ ُج، وا وا الاْ  اْ ا اما قا ْا باا ِِر ُُمالَُّدونا ِ  ال َّاِ   َا اِق  أاْهُ  اْل ْ  ُفسَّ اً ا،  ا َّ ُْ الا  ُمْؤِم ِيا وا

ْيا ما ِْزلاتاْيِ   ."ن زَلم ما ِْزلاًة  ا

باا ِرا "* َوَقاَل شيخ اإلسالم ف اخلوارج واملعتزلة:  َا ُلونا اْل ْعا اِ ِج َيا وا َا اْ ا املُْْعتاِزلاُة ما وا

نِ  ياما تَّى اإْلِ سا ااِت حا َِ اْ ا ِمي   ."ُُمْبِطاًة جِلا

مل يذهب إليهام  -قول اخلوارج واملعتزلة- شيخ اإلسالم أن  هذين القولني * وقد بني  

اِ ِج الَِّ ينا "أحٌد من أئمة الدين، أهل الفقه واحلديث، حيث َقاَل:  وا ْوُ  اْ ا ِن: قا ْوالا اِن اْلقا ها ا فا

نْ  ْوُ  ما قا َُيالُِّدونا ِ  ال َّاِ ، وا ُنوِب، وا ِن ال ُّ ُرونا  ُِمْطلا َا ِّ ِزُ   ِ انَّ اهللَّا الا  ُي ْ َيا ُدُهْم ِ  ال َّاِ ، وا لِّ َُيا
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ِد ِمنْ  ْب  لاْيِهاما أاحا ْ ها ْ يا ِء؛ َلا ْ ِن يشا ياما ُهْم ِمْن اإْلِ عا ُقوُ : لاْيسا ما يا ِة، وا ْم  الَّ  ِالتَّْو ا ْبِ ُر َلاُ ِة  يا أا ِمَّ

ا ِمْن اْ ا  ْ  مُها ِديِث،  ا اْ ا يِن أاْهِ  اْلِ ْقِه وا عِ الدِّ ْن أاْهِ  اْلبِدا ِة دا اِ  املْاْشُهو ا  .انته  كالمه "ْقوا

ص ما سبق بيانه حوهلم:  وقبل نقاش معتقد الفريقني؛ ُأَل  

  اإليامن عند اخلوارج واملعتزلة يشمل قول القلب وعمله، وقول اللسان أواًل :

 واجلوارح.

 كالمها يرى اإليامن شيًئا واحًدا، يزول بزوال بعضهثانًيا :. 

 قوهلم هىَذا: بأن  اإليامن يشٌء واحد ترتب  عليه عدة مفاسد:ثالًثا : 

 .َل: أ م يرون أن اإليامن ًل يزيد وًل ينقص  األُو 

 .الثانية: أ م ًل جييزون اًلستثناء ف اإليامن 

 . يل 
ِ
وا ف احلكم َعَلى الفاسق امل

 الثالثة: أ م ضلُّ

، واملعتزلة ًل ، بل هو ف منزلة بني  فاخلوارج يرونه كافًرا يسمونه مؤمنًا وًل كافًرا

ه  الًدا ف الن ار.  منزلتني؛ وكالمها يرا

 
ِ
ِن اهلل ىَذا أنتقل بِِ ذ  للرد َعَلى معتقدهم الفاسد، وبعد هىَذا نردُّ َعَلى  بعد ه

 الوعيدية:

 ل  بعضه. : ف بيان كون اإليامن ليس شيًئا واحًدا، يزول كلُّه بزوالالوجه َاأْلَوَّ

 وليس هو أيًضا ف منزلة بني الوجه اْلثَّانِي ، : ف بيان كون فاعل الكبرية ليس كافًرا

 منزلتني، وليس ُُمل ًدا ف الن ار يوم القيامة.

 ف مناقشة بعض شبههم.الوجه اْلثَّالِث : 

 ل حًدا، : ف بيان كون اإليامن ليس شيًئا وامن أوجه مناقشة الوعيدية الوجه َاأْلَوَّ

 يزول بزوال بعض أفراده.

ِة، وسبق ِذكر تقرير شيخ اإلسالم ن ة ف ذل  باألَِدل      سبق بيان معتقد أهل السُّ

اََمَعة، َفَبي ن ا أن  اإليامن ُشَعٌب، وأن  منها: ما يزول اإليامن بزواله،  َتَعاَلى  ن ة َواجل  ملعتقد أهل السُّ
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ول بزواله، كشعبة إماطة األذى عن الطريق، وقد ذكرنا كشعبة الشهادتني، ومنها: ًل ما يز

 أدلة َعَلى أن  زوال ُشعٍب عظيمٍة من اإليامن ًل تفيد زواله. 

  ة الدالة  الوجه اْلثَّانِيوسأذكر املزيد من اأَلِدل ة ف من أوجه الرد عليهم؛ إذ  األَِدل 

دل َعَلى أن  العايص ًل خيرج من َعَلى كون اإليامن ًل يزول بزوال بعض شعبه هي نفسها ت

اإليامن كل ه بفعله بعض امل رمات، أو برتكه بعض الواجبات، وأنه كذل  ًل خيلد ف الن ار، 

، وًل  ث الِث، وهو ف بيان احلق  ف فاعل الكبرية، وأنه ليس كافًرا َوِحي نَِئٍذ ننتقل للوجه ال 

 الن ار يوم القيامة. بمنزلٍة بني منزلتني، وأنه ليس ُُمل ًدا ف

 يدل َعَلى هىَذا أدلة كثرية: 

ْصلُِحوا ﴿َقاَل:  ▐منها: أن  اهلل  ☚☚
َ
ِإَوْن َطائَِفَتاِن ِمَن الُْمْؤِمننَِي اْقَتَتلُوا فَأ
ْمرِ 
َ
ْخَرى َفَقاتِلُوا الَّ ِي َتبِْغ َح يَّ تَِِفَء إََِل أ

ُ
ِ َفإِْن  بَيَْنُهَما فَإِْن َبَغْت إِْحَداُهَما لََعَ اْْل اَّللَّ

َ َُيِبُّ الُْمْقِسِطنَي  قِْسُطوا إِنَّ اَّللَّ
َ
ْصلُِحوا بَيَْنُهَما بِالَْعْدِل َوأ

َ
إِنََّما الُْمْؤِمُنوَن إِْخَوةٌ  9فَاَءْت فَأ

َخَويُْكمْ 
َ
ْصلُِحوا َبنْيَ أ

َ
م  َتَعاَلى ، اهلل [31، 5]احلجرات:  ﴾فَأ وصف املقتتلني باإليامن، وبني  أ  

؛ مَلا َذَكَر هىَذا ف حقهم. إ وة،  ولو كان فعل الكبرية كفًرا

ة أيًضا: أن  اهلل  ☚☚ َك بِهِ ﴿َقاَل:  ▐ومن األَِدل  ْن يُُْشَ
َ
َ ََل َيْغِفُر أ إِنَّ اَّللَّ

ك ف ن  [13]النساء:  ﴾َوَيْغِفُر َما ُدوَن َذلَِك لَِمْن يََشاءُ  ، َوهىَذا يفيد أن  كل كبريٍة دون الرش  

أي: -له، وهم  َتَعاَلى له، وقد ًل يغفر اهلل  َتَعاَلى حت  املشيئة؛ قد يغفر اهلل  صاحبها

ىَذا ًل  -الوعيدية حيملون هىِذه اآلية َعَلى من تاب من الكبرية، وأن  من تاب حت  املشيئة، َوه

ك والكبرية، فكالمها ُيغفر ملن تاب، واهلل  ف  َعاَلى تَ يصح؛ ألن  التوبة ًل فرق فيها بني الرش  

ك ًل ُيغفر أبًدا، وما دونه حت  املشيئة؛ فُعلِم  ك وما دونه، فبني  أن  الرش   ق بني الرش   اآلية فر 

 أن  هىَذا ف غري التائب.

ِيَن اْصَطَفيَْنا ِمْن ِعَبادِنَا ﴿: َتَعاَلى ومن األَِدل ة كذل : قوله  ☚☚ ْوَرثَْنا الِْكَتاَب اَّلَّ
َ
ُثمَّ أ

ِ َذلَِك ُهَو الَْفْضُل  فَِمنُْهمْ  َظالٌِم نِلَْفِسهِ َوِمنُْهْم ُمْقَتِصٌد َوِمنُْهْم َسابٌِق بِاْْلَْْيَاِت بِإِذِْن اَّللَّ
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ة املُصطفاة، والظامل لنفسه هو من [82]فاطر:  ﴾32الَْكبُِْي  ، فجعل اهلل الظامل لنفسه من األُم 

ى  مات، فدل  ه  َذا َعَلى عدم كفره.ترك بعض الواجبات، وفعل بعض امل ر 

ة: أن  اهلل  ☚☚ ا؛  َتَعاَلى ومن األَِدل  أمر بقطع يد السارق، ولو كان السارق كافًرا مرتد 

ل ِدْينَُه؛ َفاْقتُلوهُ »: ♀لوجب قتله، ف ن  املرتد حكمه القتل، َقاَل الن بِيُّ  ، «َمْن َبدَّ

ان السارق قد كفر؛ ألمر اهلل أمر بقطع يد السارق، والسارق فعل كبريًة، فلو ك فاهلل 

  بقتله؛ أل ا حينها يكون قد ارتد، فلام  مل يأمر بقتله، وأمر بقطع يده؛ َعلِمنَا أنه ليس

.  كافًرا

نية، ولو كانا كافرين؛ ألمر بقتلها، فدل   َتَعاَلى ومنها: أن  اهلل  ☚☚ أمر بجلد الزاين والزا

ىَذا َعَلى أن  فاعل الكبرية ليس كافرً  ؛ إذ  الزنا من الكبائر، وكذل  أمر اهلل ه بجلد  ا

 هىَذا َعَلى أن  القاذف مل 
؛ ألمر بقتله، فدل  قاذف امل صنة ثامنني جلدة، ولو كان القاذف كافًرا

 يكفر.

م من الن ار بالشفاعة، ف  ا تفيد كون  ☚☚ ترة ف إ راج أقوا ومنها: األحاديث املتوا

اًرا ار ُُمل دون ف الن ار، وهؤًلء خيرجون بشفاعة أص اب الكبائر ليسوا ُكف  ، فالُكف 

الشافعني، ومن هنا أنكرت اخلوارج واملعتزلة هىِذه الشفاعة؛ ألن  إثباهتا، وإثبات قوٍم 

. يل 
ِ
 ُُمرجني من الن ار يبطِل مذهبهم ف الفاسق امل

يل  ليس كافرً 
ِ
ة الدالة َعَلى أن  الفاسق امل

ل ًدا ف الن ار. هىِذه بعض األَِدل  ، وليس ُُمَ  ا

  وهو: أنه ًل ُيطلق عليه اسم اإليامن، وًل ، يل 
ِ
وقد سبق بيان احلق  ف الفاسق امل

مؤمِن  ام معه من  يامن، فاسن  ام ا تَب من "ُيسلب منه اسم اإليامن، ولكن ُيقال: 

ا أن  الش ص الواحد ُتتمع ، فهو مؤمن ب يامنه، فاسق بام معه من معصية، وقد َبي ن  "العصيان

فيه بعض ُشعب اإليامن وبعض شعب الكفر، وبعض شعب اإليامن وبعض شعب الن َفاق، 

ِإَوْن ﴿َقاَل:  ، واهلل «ِسَباب المسلم فسوق، وقتاله كفر»َقاَل:  ♀َفالن بِي  
ْصلُِحوا بَيَْنُهَما

َ
مه ﴾َطائَِفَتاِن ِمَن الُْمْؤِمننَِي اْقَتَتلُوا فَأ  ♀ا مؤمنني، َوالن بِي  فسام 
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بني  أن  قتال املؤمن كفر، فهم مؤمنون بام معهم من إيامن، وهم عاصون بام ارتكبوا من 

 .-أي: املقتتلون من املؤمنني-معصية، فاجتمع  فيه ُشَعب إيامٍن، وُشَعب كفٍر وعصيان 

  ة الدالة َعَلى
ث ايِن، وهو ف بيان بعض األَِدل  ىَذا الوجه ال  ، ه يل  ليس كافًرا

ِ
أن  الفاسق امل

كام تقول اخلوارج، وليس ف منزلة بني منزلتني كام تقول املعتزلة، بل هو ُمسِلم مؤمن بام 

ة أيًضا تدل َعَلى أن  الفاسق 
فعل من طاعات، عاٍص فاسٍق بام فعل من عصيان، َوهىِذه األَِدل 

يل  ليس ُُمل ًدا ف الن ار.
ِ
 امل

  َّد  َعَلى بعض شبههم.الِثالوجه اْلث  : ف الر 

 َقاَل اهلل من شبههم : ُ ِمَن الُْمتَّقِنَي ﴿: َتَعاَلى : أ م قالوا ]املائدة:  ﴾27إِنََّما َيَتَقبَُّل اَّللَّ
، فاهلل بني  أن ه اهلل يقبل عمل املتقي، وفاعل الكبرية ليس ُمت ِقًيا، فاهلل ًل يتقبل عمله، فال [21

نَِئٍذ معه حسن، واإليامن أعظم احلسنات، فال يكون إيامنه مقبوًًل، هىَذا تقريرهم. يكون ِحي  

ُ ِمَن الُْمتَّقِنَي ﴿َقاَل:  يقولون: اهلل  إِن اَم يتقبل عمل  ، فاهلل ﴾27إِنََّما َيَتَقبَُّل اَّللَّ

ه؛ فال حسنة املتقني، وفاعل الكبرية ليس من املتقني، اهلل ًل يقبل عمله، وإذا مل يقبل عمل

ىَذا تقريرهم.  له، واإليامن أعظم احلسنات، فال يكون إيامنه مقبوًًل، ه

، وبني  أن  املراد (اإليامن ا وسط)* وقد َذَكَر شيخ اإلسالم هىِذه الشبهة ف كتابه 

ِذيَن حققوا وصف التقوى،  د: ال  ب به، وليس املرا باملتقني ف اآلية: املتقون ف العمل املُتقر 

ب به، والتقوى ف نفس العمل: أن يكون وَ  د: أ م من املتقني ف نفس العمل املُتقر  إِن اَم املرا

د باآلية: أن  اهلل ♀َعَلى وفق سنة الن بِي   َتَعاَلى العمل  الًصا هلل  ، وًل جيوز أن يرا

ىَذا يلزم منه عدم ق َتَعاَلى  بول التوبة، التوبة ًل يقبل إًِل  عمل من اتق  الذنوب كلها؛ إذ  ه

عمل، والفاسق حني التوبة ليس متقًيا هبذا املعن ، فيلزم من هىَذا: أًل  ُتقبل توبة الفاسق؛ 

ِذيَن فعلوا الواجبات وتركوا ْجيع امل رمات.  ألنه حني توبته ليس من املتقني ال 

ىَذا الالزم فاسد، وفساد الال ☜☜ زم يفيد فيلزم من ذل : أًل  ُتقبل توبة الفاسق، َوه

 فساد امللزوم. 
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ىَذا القول ☜☜ ًل يقبل عمل إًِل  من كان متقًيا  َتَعاَلى وهو: أن  اهلل -َوَأي ًضا يلزم من ه

: عدم قبول من أسلم وعليه مظامل للِعباد مل يتب منها؛ ألن  -الذنوب كلها، يلزم من هىَذا

َقِة وغريها-هىِذه املظامل  ِ لو أسلم مل ُيتقبل منه إسالمه؛ لكونه كبائر مل يتب منها، ف -َكالرس 

ىَذا أيًضا فاسد، وفساد الالزم يفيد فساد  ا َعَلى بعض الكبائر، فال يكون متقًيا، َوه أسلم ُمرِص 

 امللزوم.

د باملتقني ف قوله  ?? ُ ِمَن الُْمتَّقِنَي ﴿: َتَعاَلى فتبني  هبذا التقرير: أن  املرا إِنََّما َيَتَقبَُّل اَّللَّ
بوا هلل  :﴾27 ِذي تقر  ِذيَن اتقوا ف العمل املُعني  ال  به، وذل  بأن يأتوا به ُملصني،  َتَعاَلى ال 

ِلي ِم. اَلِة َوَأتَمُّ الت س   وفق سن ة  ري املرسلني َعَلي ِه َأف َضُل الص 

 ئها، أاْيًضا من شبههمو : إن  احلقيقة املركبة تزول بزوال بعض أجزا : أ م قالوا

ب من: قول القلب وعمله، كالع رشة إذا زال منها واحد؛ ف  ا تزول بزواله، واإليامن ُمَرك 

 وقول اللسان وعمل اجلوارح، ف ذا زال بعضه؛ زال  احلقيقة كلها.

رناه قبل، وهو: أن  احلقيقة املركبة من  ?? واجلواب عن هىِذه الشبهة: باست ضار ما قر 

ء تنقسم باعتبار زوال اسمها بز ىَذا قد رشحناه أجزا ئها إَِلى قسمني، َوه وال بعض أجزا

ء  وبيناه، وباست ضاره ُيرد َعَلى هىِذه الشبهة، فشبهتهم يقولون: احلقيقة املركبة من أجزا

ئه، كام أن   ء، فيزول بزوال بعض أجزا ئها، واإليامن ُمركب من أجزا تزول بزوال بعض أجزا

 زال  العرشة.العرشة مركبة من أشياء، وإذا زال الواحد؛ 

ئها إَِلى  ء تنقسم باعتبار زوال اسمها بزوال بعض أجزا فنقول: احلقيقة املركبة من أجزا

 قسمني:

  ،ء، وًل يزول اسمها ئها، فال تزول سائر األجزا ل: حقائق يزول بعض أجزا َو  َاأل 

ئه بزوال بعضها، وًل يزول اسمه بزوا ل مثل: الرتاب والب ر، فكالمها ًل تزول كل أجزا

ئه، وكذل  العلم َوالط اَعة وغريها.  بعض أجزا

  ث ايِن: حقائق ًل يزول سائرها بزوال بعضها، ولكن يزول اًلسم بزوال ع ال  الن و 

 بعضه، مثل: العرشة، بزوال الواحد منها ًل يلزم زوال التسعة، ولكن يزول اسم العرشة.
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  ل، من نوعي احلقائق َو  ع َاأل  املركبة، فال يزول سائره بزوال واإليامن من الن و 

 الدليل َعَلى أن  اإليامن يزول 
ئه سوى ما دل  بعضه، وًل يزول اًلسم بزوال بعض أجزا

 بزواله، كالشهادتني، وقد سبق هىَذا.

  ،تِي تزول كلها بزوال بعضها؛ غري ص يح َوِحي نَِئٍذ فجعلهم اإليامن من احلقائق ال 

ء يزو تِي ف ن  اإليامن فيه أجزا ء ًل يزول بزواهلا، فهو من احلقائق املركبة ال  ل بزواهلا، وأجزا

ىَذا قد سبق تقريره فيام مىض.  يزول بعضها وًل يزول سائرها بزواله، وًل يزول اسمها، َوه

  ُثم  إن  قوهلم: العرشة تزول بزوال الواحد؛ غري ص يح، كام قد سبق بيانه، العرشة

ء العرشة، فالتسعة بزوال الواحد من بزوال الواحد يزول اًلسم، و لكن ًل تزول سائر أجزا

العرشة باقية مل تزل، َعَلى أننا نقول: إن  اإليامن ليس من نفس جنس حقيقة العرشة؛ إذ  

 العرشة تفقد اسمها بزوال بعضها، ب الف اإليامن، وقد بين  هىَذا قبل.

ىَذا موجز ف بيان  طأ اخلوارج واملعتزلة ف اإلي ??  امن.ه

   أن  اخلوارج واملعتزلة يرون اإليامن شيًئا واحًدا، وقد أ طأوا ف

اََمَعة ف أن  اإليامن قوٌل باللسان، ووقوٌل وعمٌل  ن ة َواجل  ىَذا، وأ م يوافقون أهل السُّ ه

َلى عدة أ طاء،
هم إِ  بالقلب، وعمل باجلوارح، وأن   طأهم ف أن اإليامن يشٌء واحد جر 

فلم جيوزوا اًلستثناء ف اإليامن، ومل يقولوا بزيادة اإليامن ونقصانه، وأ طأوا ف احلكم َعَلى 

 فاعل الكبرية.

 بعد هىَذا أنتقل لبيان أقوال ِفَرق اإلرجاء ف اإليامن:

  :وأبدأ بـ. 

مي ة يقولون: إن  اإليامن قول اللسان، دون تصديق القلب وعمل ا اجلوارح،  الَكر 

ًبا  ق بِالظ اِهر؛ فهو مؤمن عندهم، وإن كان ُمَكذ  فعندهم اإليامن هو قول اللسان، فمن صد 

بالباطن؛ ولذا ف  م يقولون ب يامن املنافقني، ولكنهم وإن كانوا يسمو م: مؤمنني، إًِل  أ م 

بون، ُُمل دون ف الن ار باآل رة.  يعتقدون أ م ُمعذ 
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يخ اإلسالم: أن  من حك  عنهم أ م يقولون: إن  املنافق من أهل اجلَن ة؛ * وقد بني  ش

ىَذا كله يقول شيخ اإلسالم:  ُه "فقد غلط عليهم، وف ه إِنَّ افُِر املُْ اافُِن ِ  اْلباا ِِن؛ فا َا ا اْل أامَّ وا

اِق املُْْس  اِب  ِاتِّ ا ْن املُْْؤِم ِيا املُْْستاِحقِّيا لِل َّوا اِ ِج دا د  ِمْن َا ْونا  ُِمْؤِم ِيا ِد ْدا أاحا مَّ الا ُيسا ، وا لِِميا

ة  ِمْن املُْْرِجئاةِ  ا ِ ا ،  الَّ ِد ْدا  ا ا ِِق املُْْسلِِميا وا د  ِمْن  ا الا ِد ْدا أاحا ا، وا تِها أا ِمَّ ِة وا لاِق اْ ُمَّ ُهْم: سا  وا

نا ُهوا ُُما  ياما اُلوا:  نَّ اإْلِ اِميَّة، الَِّ ينا قا رَّ َا انا ُمْؤِم ًا ال ْا ؛  لِكا عا ا  ا ا فا إِ ا ُ  التَّْصِديِن ِ  الظَّاِهِر. فا رَّ

ُدوا ِ  اْسِمِه الا ِ   ِة. فا اازا را
َِ ِد ِ  اآْل ِب ُُمالَّ ُه ُمعا َّ نَّ لَُّموا أا سا ً ا ِ  اْلباا ِِن، وا َا ِّ انا ُم ْا  وا ِْن 

 ُ َِْي دا ُْهْم أاَنَّ ْن ُيا ِمْن ال َّاِ  ما ِمِه، وا َْ َا ُح ما ْيِهْم. وا لا لاِط دا ُهوا  ا ُلوُهْم ِمْن أاْهِ  اجْلا َِّة، وا عا ْم جا

ةِ  لاِق اْ ُمَّ السُّ َِّة وا مِْجااِع سا ا ُُماال ة لِْلَِتااِب وا ُدوها ِة اْ تادا تاْسِمياُتُهْم لاُه ُمْؤِم ًا:  ِْددا ا فا ِ ِه ها ا ها ، وا

را ا  اُء ِهيا الَّتِي اْن ا ُة الشَّ ْعا هِتِمْ  اْلبِْددا االا قا ا ِِر ما اِميَّة ُ ون سا رَّ َا ا ال   .   انته  كالمه "هِبا

ِمي ة َأي ًضا يرون اإليامن شيًئا واحًدا، وًل جييزون اًلستثناء فيه، َقاَل شيخ  ا * َوالَكر 

لِّ "اإلسالم:  ُْ نا ال َّاِ   ْهِميَّة ِ  أانَّ  ياما اجْلا افُِن املُْْرِجئاةا وا اِميَّة ُتوا رَّ َا ال ْستاْ  ُونا ِ  وا الا يا اِء، وا وا ِهْم سا

نِ  ياما  انته  كالمه. "اإْلِ

  :ِمي ة يكون باستص اب ما سبق تقريره، وقوهلم ا والكالم َعَلى بطالن معتقد الَكر 

حًة، حيث نف  اهلل  اإليامن عن  َتَعاَلى بأن  املنافق مؤمن؛ جاء ف القرآن ما يبطله رصا

ِ َوبِاَْلَوِْم اْْلِخرِ َوَما ُهْم بُِمْؤِمننَِي َومِ ﴿املنافقني، حيث َقاَل:  َن انلَّاِس َمْن َيُقوُل آَمنَّا بِاَّللَّ
ِمي ة من فرق املرجئة أ رجوا األعامل [3]البقرة:  ﴾8 ا من اإليامن،  -أعامل اجلوارح-، َفالَكر 

: اإليامن هو قول ب اللسان بل وأ رجوا أعامل القلوب وتصديق القلب عن اإليامن، وقالوا

ة َعَلى أن  اإليامن يشمل قول اللسان، وعمل 
ال  ىَذا قوٌل باطٌل، ترده النصوص الد  ، َوه َفَقط 

ىَذا َأي ًضا يدل  ة، وقوهلم ه ِدل 
اجلوارح، وقول القلب، وعمل اجلوارح، وقد سبق ِذكر هىِذه األَ

م يقولون: إن  بني  أن  املنافقني ليسوا بمؤمنني، وه ▐َعَلى بطالنه: أن  اهلل 

املنافقني مؤمنون، وإن كانوا ًل يقولون إ م يد لون اجلَن ة، َوإِن اَم يقولون: هم ُُمل دون ف 

ف اًلسم، وًل خيالفون ف احلكم، وهم َأي ًضا  -كام َقاَل شيخ اإلسالم-الن ار، في الفون 

 اإليامن.يرون اإليامن شيًئا واحًدا، فال يزيد وًل ينقص، وًل يستثنون ف 
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ىَذا كله ُيرد عليهم.  وباست ضار ما سبق تقريره ف ه

  معتقد. 

فاإليامن عند اجلهمية هو: املعرفة والتصديق، فهم ًل يرون عمل القلب، وقول 

اللسان، وعمل اجلوارح من اإليامن، اجلهمية إًذا يرون اإليامن املعرفة، فمن َعَرف وجود 

مؤمن، وإن مل يكن منه عمل قلب، وًل قول لسان، وًل عمل جوارح، فهم  ؛ فهواهلل 

 ًل يرون عمل القلب، وًل قول اللسان، وًل عمل اجلوارح من اإليامن؛ هىَذا قول اجلهمية.

ْيُث "* يقول شيخ اإلسالم:  ُه، حا باعا ْن اتَّ ما انا وا ْ وا ْهِم ْ ِن صا ْوِ  جا طاُ  قا َا ُر  ْظها ِمْن ُه اا يا وا

نِ  ا ُّ  ياما ْلِب ِمْن اإْلِ ُلوا أاْداما ا اْلقا ْعا ْ َيا ِدْلِمِه، َلا ْلِب وا ُ  تاْصِديِن اْلقا نا ُُمارَّ ياما ىَذا قول "وا أانَّ اإْلِ ؛ إًذا ه

 اجلهمية. 

: إن  الكفر هو التكذيب، وليس  ومل ا كانوا يرون هىَذا، وأن  اإليامن هو التصديق قالوا

تكذيب بوجود اهلل، فاإليامن عند اجلهمية تصديق بوجود الكفر مطلق التكذيب، ولكنه ال

 اهلل، والكفر عند اجلهمية تكذيٌب بوجود اهلل.

تَّى " * يقول شيخ اإلسالم: ، حا نِّ اِهًَل  ِاْ ا افِر  جا ْا  َّ ُْ ُلوا  عا ْهِميَّة أاْن جا ِق اجْلا َْ ْ يا َلا وا

نٌّ  ْوُجوِ  حا ْعِرُ  أانَّ اهللَّا ما اُلوا: ُهوا الا يا ْ  قا ،  ا انا ْا نٍّ  ْهُ   ِ ايِّ حا ُهْم لاْيسا ُهوا اجْلا ْ ُر ِد ْدا َُ اْل ، وا

 ِ نِّ املُْعايَّ ا اْ ا ْهُ  هِبا ا  انته  كالمه. "اجْلا

اَم  شيخ اإلسالم يبني  هنا أن  اجلهمية يقولون: بأن  الكفر ليس هو اجلهل بأي حق، َوإِن 

افِر  "جود، اجلهل ب ق معني، وهو: اجلهل بأن  اهلل مو ْا  َّ ُْ ُلوا  عا ْهِميَّة أاْن جا ِق اجْلا َْ ْ يا َلا وا

ُهْم لاْيسا ُهوا اجْلا  ْ ُر ِد ْدا َُ اْل ، وا نٌّ ْوُجوِ  حا ْعِرُ  أانَّ اهللَّا ما اُلوا: ُهوا الا يا تَّى قا ، حا نِّ اِهًَل  ِاْ ا ْهُ  جا

 ِ نِّ املُْعايَّ ا اْ ا ْهُ  هِبا ا ْ  اجْلا ،  ا انا ْا نٍّ   انته  كالمه. " ِ ايِّ حا

  والكفر اجلهل بوجود -املعرفة بوجود اهلل-إًذا اجلهمية يرون اإليامن املعرفة ،

اهلل، وًل يرون أعامل القلوب وقول اللسان وعمل اجلوارح من اإليامن، ومن هنا؛ فاجلهمية 

ق بقلبه ومل يتلفظ بالشهادتني مع القدرة َعَلى ذل ؛ يكون مؤمنًا  بالباطن، يقولون: من َصد 

ًرا حيكمون  كافًرا ف الظ اِهر، ويرون هىَذا اإليامن نافًعا له ف اآل رة، وكذل  من فعل ُمَكف 
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ق عندهم،  عليه بالكفر ظاهًرا ف أحكام الدنيا، وًل حيكمون عليه بالكفر الباطن؛ ألنه ُمَصد 

 الباطن. فيكون عندهم الرجل الواحد كافًرا ف الظ اِهر، مؤمن كامل اإليامن ف

، فاجلهمية يرون اإليامن هو املعرفة بوجود اهلل، َوِحي نَِئٍذ فمن عرف وجود اهلل 

؛ فكفره كفر ظاهري، ليس كفًرا باطني ا،  ومل يتلفظ بالشهادتني؛ كان مؤمنًا، وإن كان كافًرا

الدنيا إيامٌن ينفعه ف اآل رة، فهو ًل ُيعامل ف  -وهو معرفته بوجود اهلل-وإيامنه الباطني 

أحكام معاملة املسلم، ولكنه إن مات؛ ُبِعث مؤمنًا، باعتبار تصديقه ومعرفته باهلل، فيكون 

عندهم الرجل الواحد كافًرا ف الظ اِهر، مؤمنًا كامل اإليامن ف الباطن؛ ألن  اإليامن عندهم 

 .-كام سنبني  -ًل يتجزأ 

  تِي تفيد احلكم بالكفر َلًقا َعَلى من فعل بعض وإن ُألِزموا بالنصوص ال 
ُمط 

: إِن اَم ُحِكم عليهم بالكفر لعدم تصديقهم؛ إًذا جيعلون من حكم الشارع  املكفرات، قالوا

ىَذا منهم ُمالفٌة رصحيٌة للقرآن، فاهلل  -جيعلونه-عليه بالكفر  ق، َوهىِذه مكابرة، َوه غري ُمَصد 

 ،بنَي ر فرعون، ومل يكونا ُمكذ  ر إبليس، وكف  َوإِن اَم كانوا يعرفان وجود اهلل  كف 

 ، ويصدقان بذل .▐

ىَذا يقول شيخ اإلسالم:  ْن "* وف بيان ه ما انا وا ْ وا ْهِم ْ ِن صا ْوِ  جا طاُ  قا َا ُر  ْظها ِمْن ُه اا يا وا

ُلوا  ْعا ْ َيا ِدْلِمِه، َلا ْلِب وا ُ  تاْصِديِن اْلقا نا ُُمارَّ ياما ْيُث  ا ُّوا أانَّ اإْلِ ُه، حا باعا ِن، اتَّ ياما ْلِب ِمْن اإْلِ أاْداما ا اْلقا

ُس  ا ياُسبُّ اهللَّا وا ا َا ها ا ُهوا ما ْلبِِه، وا ِن  ِقا ياما اِم ا اإْلِ ْا اُن ُمْؤِم ًا  ْنسا وُن اإْلِ َُ ْد يا ُه قا ولاُه، وا ا ُّوا أانَّ

اءا  ايِل أاْددا ُيوا ُيعااِ ي أاْولِيااءا اهللَِّ، وا ُسولاُه، وا اِ ي اهللَّا وا ا ُيعا ، وا اِجدا ِدُ  املْاسا ْ َيا ، وا ْقُتُ  اْ اْنبِيااءا يا اهللَِّ، وا

اُلوا:  ِة، قا انا ها ةا اإْلِ ايا َُيُِي املُْْؤِم ِيا  ا ِة، وا اما را َا ةا اْل ايا ا ا  ا َّ َُ ِرُ  اْل َْ ُي ، وا اِحقا َُيُِي املْاصا ِ ِه وا ها وا

ْلبِهِ  نا الَِّ ي ِ  قا ياما عاا   الا ُت ااِ  اإْلِ ا ما ها لُّ ُهوا ِ  اْلباا ِِن ِد ْدا اهللَِّ ُمْؤِمِن، ُْ ا وا ُ  ها ا ْ عا ْ  يا ،  ا

ْ ِر لِ  َُ َلا اْل ِة دا ا ا ا ا أاما ِ ِه اْ اْقوا اِ ؛ ِ انَّ ها َّ َُ اُ  اْل َا ْنياا أاْح با ا لاُه ِ  الدُّ اما ثا اُلوا: وا ِنَّ ما قا َا ُيْح

هُ  الشُّ اِ  وا ْقرا ُم  ِاإْلِ َا اما ُُيْ ْا ِ   ِالظَّاِهِر  رَّ  ِِه وا ِِخَلا ا أاقا ِ  ما وُن  ِِخَلا َُ ْد يا انا اْلباا ُِن قا ْا وِ ، وا ِْن 

ءِ  ُؤالا اِحدا ِمْن ها َلا أانَّ اْلوا مْجااع دا اإْلِ السُّ َّة وا ْيِهْم اْلَِتااب وا لا ا أو   دا إِ ا ُهوُ ، فا ِهدا  ِِه الشُّ ا شا  ما

ِب ِ  اآْل  ْ ِس اْ اْمِر، ُمعا َّ افِِر ِ  نا اْلِعْلِم ِمْن ْا اِء التَّْصِديِن وا َلا اْنتِ ا لِيِ  دا ا  ا ها ا اُلوا: فا ِة، قا را
َِ
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 ِ َْ ْو تا ُهوا اْلِعْلُم، أا اِحِد، وا ِء وا ْ ُن يشا ياما اإْلِ ْهُ ، وا ُهوا اجْلا اِحِد، وا ِء وا ْ ُهْم يشا ْ ُر ِد ْدا َُ اْل ْلبِِه، فا يُب قا

ُْم ُمتا اازِ  إَِنَّ تاْصِديُقُه، فا ْلِب وا ا اْلقا ها ا ؟ وا رْيُ اْلِعْلِم أاْو ُهوا ُهوا ِء  ا ْ ْلِب يشا ْ  تاْصِديُن اْلقا : ها ُدونا

ِ  املُْْرِجئا  َلا َا ْا رِِي ِمْن أاْهِ  اْل با  لاْيِه  ها ْد  ا قا ِن؛ فا ياما ْو   ِقي ا ِ  اإْلِ ُد قا ُه أاْفسا َا أانَّ ْوُ  ما انته   "ةِ اْلقا

 كالمه.

ُلوا ":    * َوَقاَل  عا ُْم جا الا أا ااعا أاَنَّ ، وا لِكا َلا  ا تِِه دا َا ُقْد ا ِن قاطُّ ما ياما ُم  ِاإْلِ لَّ َا تا ْن الا يا ما

ِعيًد  ِن، سا ياما ا َّ اإْلِ وُن ُمْؤِم ًا  ِااهللَِّ تا َُ تِِه، يا ُقْد ا ْيِه وا لا لِكا دا َا ُوُجوِب  ا ًة ما اِهرا ًة  ا اِ  اهللَّا  اادا ا ِ  الدَّ

ةِ  را
َِ  . انته  كالمه "اآْل

 رهم وكيع بن  ومن هنا اشتد نكري السلف َعَلى اجلهمية القائلني هبذا القول، وكف 

ىَذا: أن   م، َومِم ا استدلوا به َعَلى بطالن قوهلم ه
جراح، وأمحد، وأبو عبيد القاسم بن سال 

ِإَوذْ ﴿: َتَعاَلى إبليس كافر، وكفره ليس من جهة عدم العلم والتصديق، بل ًلستكباره؛ َقاَل 
َِب َواْسَتْكَِبَ َوََكَن ِمَن الًَْكفِرِيَن قُلْ 

َ
 ﴾34َنا لِلَْمََلئَِكةِ اْسُجُدوا ِْلَدَم فََسَجُدوا إَِلَّ إِبْلِيَس أ

: َتَعاَلى ، فلو كان اإليامن: الِعل م واملعرفة؛ لكان إبليس مؤمنًا، وهكذا فرعون، َقاَل [81]البقرة: 

نْ ﴿
َ
 . [31]النمل:  ﴾ُفُسُهْم ُظلًْما وَُعلُوًّاوََجَحُدوا بَِها َواْستَيَْقَنتَْها أ

ْلِب، لاَِنَّ "* يقول شيخ اإلسالم:  ُ  تاْصِديِن اْلقا نا ُُمارَّ ياما اُلوا: اإْلِ ُْم قا الا ُنِق ا دا ُْهْم أاَنَّ وا

ْو ا  ا اْلقا ُروا أانَّ " أي: اإليامن ُرد تصديق القلب "ها ا ْا ،  ا انا ْ وا ْهِم ْ ِن صا ْن اجْلا ْوُه دا َا : حا ا ا ُه قا

تَّى أاْ لانا  لِكا حا اْشتادَّ ناَرُِيُهْم لِ ا انِِه، وا ْ ُيِقرَّ  ِلِسا ْلِب، وا ِْن َلا ِة اْلقا ْعِرفا ُ  ما ُن ُُمارَّ ياما َُ ْ ُن اإْلِ ِْي وا

اِ  اجْلا  ُه ِمْن أاْقوا إِنَّ ؛ فا لِكا ا ا  ا ْن قا ْ را ما ُْ ا  مُها رْيُ أامْحاد ْ ُن حا ْبا   وا ا اِح وا رَّ اُلوا:  نَّ اجْلا قا ْهِميَّة، وا

ْد  قا ُدوا  ِ اْلِس اتِِهْم؛ فا حا جا ْم؛ درفوا  ُِقُلوهِبِْم وا أاْم ااَلاُ اْلياُهو ا وا الِب  وا ا  ا أا ا ْونا وا ِْ لِيسا وا اُنوا فِْردا ْا

ْو ا اهللَِّ:  ُروا قا ْا . وا ا نُْفُسُهمْ ﴿ُمْؤِم ِيا
َ
ْوُلُه: [84ق ]النمل ﴾وََجَحُدوا بَِها َواْستَيَْقَنتَْها أ قا ، وا

بَْناَءُهمْ ﴿
َ
ِيَن آتَيَْناُهُم الِْكَتاَب َيْعرِفُونَُه َكَما َيْعرِفُوَن أ ْوُلُه: [846]اليقرةق  ﴾اَّلَّ قا فَإِنَُّهْم ََل ﴿، وا

ِ ََيَْحُدوَن  الِِمنَي بِآيَاِت اَّللَّ بُونََك َولَِكنَّ الظَّ ْ [22]األنعامق  ﴾33يَُكِذِ اُلوا:  ْ لِيِس َلا قا  ، وا

افًِرا ِمنْ  ْا انا  ْا ، وا ا را َْ اْستا ىصا وا لاَِْن دا ُسو   وا ُه  َِلا  ا را إِنَّ اهللَّا أاما ْد، فا ْحا ْ َيا َلا ا وا ً را َا ْب  َا ِّ رْيِ  ُي  ا

 َِ ا املْاْوِض رْيِ ها ا ْبُسوِا ِ   ا ا ما ِقيُن ها ا ْ ُتا ِ يب  ِ  اْلباا ِِن، وا َْ  .انته  كالمه "تا
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: تصديق القلب ومعرفته، فال يرون عمل القلب، وقول إًذا اجلهمية يرون اإليامن

ب، ومن فعل الكفر يكون  اللسان، وعمل اجلوارح من اإليامن، والكافر عندهم هو املَُكذ 

اِهر، ًل حُيكم َعَلى كفره ف الباطن، ومن ُحِكم عليه ف النصوص بالكفر؛ ف ن  
كافًرا ف الظ 

ٍق، وقد عد  وك يع بن جراح واإلمام أمحد وغريهم هىَذا القول كفر، ذل  لكونه غري ُمَصد 

 وبي نوا فساده، بكون إبليس وفرعون كانا كافرين، ومل يكونا مكذبني.

واجلهمية يرون اإليامن شيًئا واحًدا، يثب  كله، أو يزول كله، ًل يزيد وًل ينقص؛ إذ  

 .اإليامن عندهم هو التصديق، والتصديق عندهم ًل يتفاضل الن اس فيه

ُهاما ِ  "* َقاَل شيخ اإلسالم:  باعا ْن اتَّ ما ْهم  والصا ي وا ْوِ  جا اُ  قا ُ فاسا تابايَّ ِه يا رْيِ ا وا ا هِبا ا وا

اِب أايِب  ِري أاْصحا َِّ ة  ِمْن ُمتا ا ا ِ ا ا ِِه، وا ا ْْ اِر أاْصحا أا ْولاْيِه وا ِر قا ِريِّ ِ  أاْشها اْ اْشعا ْا ِن،  ياما اإْلِ

، ْاملاتري ةا ا حا ِي ا ُه  مَّ أانَّ ى فِيِه اْلِعبااُ ، وا اوا تاسا ْلِب يا ُلوُه ُُمارَّ ا تاْصِدين  ِ  اْلقا عا ْيُث جا ناْحِوِه؛ حا دي وا

تاباعَُّض  دا الا يا ا أاْن ُيوجا ، وا ِمَّ  انته  كالمه. "أاْن ُيْعدا ا

رون فاجلهمية يرون اإليامن شيًئا واحًدا ًل يتبع ض، ًل يزيد وًل ينقص، واجلهمية ًل ي

اًلستثناء ف اإليامن، َوهىَذا ناتج عن اعتقادهم ف اإليامن، وأنه املعرفة وأنه يشء واحد، ًل 

 يزيد وًل ينقص. 

ىَذا با تصار قول اجلهمية ف اإليامن، والرد عليهم ف كل ما ُذكر من معتقدهم ☝☝ ه

ِة، وبيان ب طالن ما قالوه، وما يكون باست ضار احلق فيام  الفوا فيه، وعض  احلق  باألَِدل 

ِة، وأن  الكفر ًل  يلزم عليه من باطل، وقد سبق تقرير كون اإليامن قوًًل وعماًل باألَِدل 

ين رص بالتكذيب، بل يكون باإلباء واحلسد، ويكون بالقول والعمل، فهناك كفٌر بالعمل، 

ىَذا كثرية، وقد سبق بيان كون إبليس  ة َعَلى ه
وفرعون مل يكن كفرمها وكفٌر بالقول، َواألَِدل 

 من جهة عدم التصديق.

ة الدالة َعَلى 
ة الدالة َعَلى أن  اإليامن ليس شيًئا واحًدا سبق بيا ا أيًضا، َواألَِدل 

َواألَِدل 

ة الدالة َعَلى أنه يزيد وينقص سبق بيا ا، 
مرشوعية اًلستثناء ف اإليامن سبق بيا ا، َواألَِدل 

 ه؛ ُيَرد َعَلى هؤًلء اجلهمية.فباست ضار هىَذا كل
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مي ة؛ إذ   ا * وقد بني  شيخ اإلسالم ابن َتي ِمي ة أن  قول اجلهمية أشد فساًدا من قول الَكر 

ن ة  مي ة قالوا ب يامن املنافق، ف  م يقولون: هو ف الن ار ف اآل رة، فهم خيالفون أهل السُّ ا الَكر 

نافق مؤمنًا، ولكن ًل خيالفون بأن  املنافق ف اآل رة ف ف اًلسم ًل ف احلكم، فيسمون امل

 الن ار، ف الفهم من جهة تسمية املنافق ًل من جهة احلكم.

  ق، وإن مل ينطق بالتوحيد مع القدرة، ويرون ا اجلهمية؛ ف  م قالوا ب يامن املَُصد  َوَأم 

مي ة  الفوا ف اًل ا سم دون احلكم، واجلهمية  الفوا ف إيامنه نافًعا له ف اآل رة، فالَكر 

اًلسم واحلكم، فيسمون من مل ينطق بالشهادتني ومل يتلفظ بالشهادتني مع القدرة َعَلى 

ظ هبام، يسمونه: مؤمنًا، باعتبار معرفته لوجود اهلل، وأيًضا ف اآل رة يرون إيامنه هىَذا  الت َلفُّ

لدنيا؛ إًِل  أ م يرون إيامنه الباطن نافًعا له ف نافًعا، وهم وإن حكموا عليه بالكفر ظاهًرا ف ا

ن ة  مي ة؛ ف  م  الفوا أهل السُّ ا ن ة ف اًلسم واحلكم، ب الف الَكر  اآل رة، ف الفوا أهل السُّ

 ف املنافق ف اًلسم، مل خيالفوهم ف احلكم.

مي   ا ر ف مواضع أن  قول اجلهمية أفسد من قول الَكر  ة من وجوه، وًل شيخ اإلسالم يقر 

معروف، ومقارنته بني الفريقني معروفة،     أطيل بذكر ما َذَكَر، وهو موجود؛ فكالمه

وأحبب  هنا أن أورد وجًها واحًدا من األوجه الدالة َعَلى أن  قول اجلهمية أفسد من قول 

مي ة ف اإليامن، واألشاعرة اتبعوا اجلهمية، وبعد بيان قول اجلهمية وف ا ساده؛ يتبني الَكر 

ة الدالة َعَلى  الف ما ذهبوا إليه، وببيان بطالن ما ذهبوا إليه وما يلزم 
باست ضار األَِدل 

ىَذا العرض املوجز لقول اجلهمية ف اإليامن، ننتقل ألتباعهم ف  عليه من لوازم فاسدة، بعد ه

 اإليامن، وهم: األشاعرة.

   جياز:ب  واآلن نبني 

 أليب احلسن األشعري قوًلن:

  :ن ة، فيقول ل منهام يوافق فيه أهل السُّ َو  ، هىَذا قول أليب "اإليامن قوِ  ودم "َاأل 

اََمَعة. ن ة َواجل   احلسن األشعري، يواةفق فيه أهل السُّ
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  :ث ايِن يوافق فيه اجلهمية، فيقول ىَذا القول ال  "اإليامن التصدين"والقول ال  ث ايِن ، َوه

ة األشاعرة املتأ رين.  ِذي عليه عام   هو ال ِذي عليه أكثر أص ابه، وهو ال 

   فاألشاعرة إًذا ًل يد لون أعامل القلوب واجلوارح وقول اللسان ف مسم

ق عندهم مؤمن بالباطن، ف ن مل يتلفظ بالشهادتني؛ كان كافًرا ف الظ اِهر،  اإليامن، واملصد 

ار، وهو ف اآل رة مؤمن بتصديقه واعتقاده، مؤمنًا بالباطن،  فُيعاَمل ف الدنيا معاملة الكف 

ىَذا التقرير مشهور عندهم، والقائلون به ُكُثر،  وبني األشاعرة  الف ف بعض ما سبق، َوه

ث ايِن عن  ىَذا القول ال  وليس هو قول كل عاملٍ أشعري، فمنهم من  الف ف بعض ذل . َفه

ة املتأ رين، وأن  اإليامن أيب احلسن األشعري  ِذي عليه عام  هو القول املشهور املعروف ال 

 هو التصديق.

ْلِب "* يقول شيخ اإلسالم:  ُ  تاْصِديِن اْلقا نا ُُمارَّ ياما ْبِد اهللَِّ الصا ي:  نَّ اإْلِ ا ا أاُ و دا قا وا

لِكا  باْ ؛  ا َّ  ا ها ا  ا إِ ا اِزُ ، فا تِِه، لاَِْن لاُه لاوا ْعِرفا ما ْو   أاْو  وا ُْ َّ قا ْلِب، وا ِنَّ  ِ  تاْصِديِن اْلقا دا َلا دا دا

ْعرِ  ما ْلِب وا ِ  تاْصِديِن اْلقا دا َلا دا لِيِ  دا ُه  ا لِكا ِ انَّ انا  ا ْا ْ ِر،  ُْ ُه  َلا أانَّ ُع دا ْ اِهر   ا َّ الَّشَّ ما    ا تِِه، دا فا

لا  ُة، وا اِحدا ُة اْلوا ْصلا ْ ُر  الَّ تِْلكا اْ ا َُ لاْيسا اْل ْلِب وا ُ  التَّْصِديِن الَِّ ي ِ  اْلقا ُن  الَّ ُُمارَّ ياما ْيسا اإْلِ

 ، ر  َْ اِِض أايِب  ا اْلقا ْا اُ ُه:  ْيِه أاْصحا لا دا ، وا ِريِّ ِن اْ اْشعا سا ْ أايِب اْ ا ْويلا ُر قا ا أاْشها ها ا ِة، وا املْاْعِرفا أايِب وا وا

ُهْم أاهْ  دَّ ا دا َِلا ا ؛ وا اما
أاْم ااَِلِ ايِل، وا ِق املْاعا لا ْوِ  السَّ قا ْا ُر دا ُْه  َا ْوُ  اآْل اْلقا ِت ِمْن املُْْرِجئاِة، وا االا ُ  املْاقا

ا ِهِ  ة  ِمْن أاْصحا ا ِ ا تِيااُ   ا َْ ُهوا ا ِ ، وا ما دا ْوِ  وا نا قا ياما ِديِث:  نَّ اإْلِ أاْهِ  اْ ا  . "وا

 :إًذا شيخ اإلسالم هنا يبني  أن  أليب احلسن األشعري ف املسألة قولني

  :ْلِب "القول املشهور كقول أيب عبد اهلل الصاحلي ُ  تاْصِديِن اْلقا نا ُُمارَّ ياما  نَّ اإْلِ

تِهِ  ْعِرفا ما ىَذا القول هو ال ِذي عليه أص ابه، كالقايض أيب بكر الباقالين، وأيب املعايل، "وا ، وأن  ه

 وأمثاهلام.

  أاْهِ  اْ ا "وأن  له قوًًل آ ر لاِق وا ْوِ  السَّ قا  ، وقد ا تاره طائفة من أص ابه."ِديِث ْا

ق ومل  -وهو: أن  اإليامن هو التصديق-وقول األشاعرة هىَذا  قول فاسد؛ فمن صد 

ينطق بالشهادتني؛ ليس مؤمنًا باعتبار الباطن كام يقولون، بل هو كافٌر ظاهًرا وباطنًا، كام 
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: ًَل إََِلَ إًِل  َحت   الن اسُأمرت أن أقاتل »: ♀تفيد النصوص، ومنها: قوله    يقولوا

 ُ ن ة َعَلى أن  من مل يتلفظ بالشهادتني مع القدرة؛ يكون كافًرا ظاهًرا «اَّلل  ، وقد اتفق أهل السُّ

وباطنًا،  الًفا ملا ذهب إليه األشاعرة، حيث زعموا أنه مؤمن بالباطن، كافٌر بِالظ اِهِر، وأنه 

من َل "دل   عليه النصوص، وما اتفق عليه السلف: يكون يوم القيامة مؤمنًا، بل احلق ما 

 . "يتل ظ  الشها تي مَ القد ة دليهام؛ يَون ْافًرا  اهًرا و ا  ًا

اِق "* يقول شيخ اإلسالم:  افِِر  ِاتِّ ا ْا ُهوا  ِة فا َا اْلُقْد ا ْم هِباِما ما لَّ َا تا ْ يا ا َلا اِن   ا تا ا ا ها ا الشَّ مَّ
فا ا

ْا  ُهوا  ، وا ِة املُْْسلِِميا ا ِ ا باْ   ا ها ا، وا ا ها
اما ِ ااِهرِي ُدلا مجا ا وا تِها أا ِمَّ ِة وا لاِق اْ ُمَّ اِهًرا ِد ْدا سا ا ِ ًا وا ا افِِر  ا

ْتبااِدِهاما -ِمْن املُْْرِجئاِة  أا يَّ وا
اِ ِ الصَّ ْهِم وا ْاجا ُهْم جهمية املُْْرِجئاِة:  ْلبِِه  -وا ًقا  ِقا دِّ انا ُمصا ْا ا  ُه   ا نَّ  َلا أا

انا  عِ  ْا ْوِ  ُمْبتادا ُهوا قا ْوِ ، وا ا اْلقا َلا أاْصِ  ها ا دَّ ا التَّ ْبِيُه دا قا ْد تا قا افًِرا ِ  الظَّاِهِر ُ ونا اْلباا ِِن، وا  ِ  ْا

ةِ  ِد ِمْن اْ ا ِمَّ ُقْلُه أاحا ْ يا ِ  َلا ْسَلا  ."اإْلِ

ثي وال قهاء واملتَل"* َوَقاَل النووي:  ٰ أنَّ املؤمن وات ن أه  السُّ َّة من املحدِّ َلا مي دا

م   نه من أه  القبلة، وال َيلد   ال َّا  ال يَون  اِلَّ من ادتقد  قلبه  ين اإلسَل   َا الَِّ ي ُُي

ٰ  حدامها؛ َل يَن من  َلا ادتقاً ا جازًما َالًيا من الشَوك، ونطن  الشها تي، فإن اقتَّص دا

 َلى آ ر ما َقاَل.إِ  "...أه  القبلة أصًَل،  اِلَّ   ا دجز دن ال طن

  ق ومل يتلفظ بالشهادتني إًذا قول األشاعرة بأن  اإليامن هو التصديق، وأن  من صد 

مع القدرة يكون مؤمنًا باعتبار الباطن، كافًرا باعتبار الظ اِهر، وأنه يكون يوم القيامة من 

ن ة. ىَذا قوٌل فاسٌد ُمالٌف للنصوص واتفاق أهل السُّ  املؤمنني، ه

 النصوص َعَلى أن  اإليامن قوٌل واعتقاٌد وعمٌل، وباست ضار تل  و  
قد دل 

ىَذا املعتقد؛ يتبني بطالن قول األشاعرة.  النصوص ف تقرير ه

ا أن يبق  كله أو يذهب كله، فال يزيد  * واألشاعرة يقولون: إن اإليامن يشء واحد، إِم 

رْيِ "وًل ينقص، َقاَل شيخ اإلسالم:  ا وا ا هِبا ا ُهاما وا باعا ْن اتَّ ما ْهم  والصا ي وا ْوِ  جا اُ  قا ُ فاسا تابايَّ ِه يا

ِريِّ  اْ اْشعا ْا ِن  ياما هنا يبني  شيخ اإلسالم: أن  األشعري اتبع جهاًم والصالح، يقول:  "ِ  اإْلِ

ُهاما ِ  " باعا ْن اتَّ ما ْهم  والصا ي وا ْوِ  جا اُ  قا ُ فاسا تابايَّ ِه يا رْيِ ا وا ا هِبا ا ِريِّ وا اْ اْشعا ْا ِن  ياما ِر  اإْلِ ِ  أاْشها
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ْيُث  ْحِوِه، حا نا : ْاملاتريدي وا ةا اِب أايِب حا ِي ا ِري أاْصحا َِّ ة  ِمْن ُمتا ا ا ِ ا ا ِِه وا ا ْْ اِر أاْصحا أا ْولاْيِه وا قا

ُلوهُ  عا أانَّ " أي: اإليامن "جا ى فِيِه اْلِعبااُ ، وا اوا تاسا ْلِب يا ا أاْن ُُمارَّ ا تاْصِدين  ِ  اْلقا ، وا ِمَّ ا أاْن ُيْعدا ا ُه  مَّ

تاباعَُّض  دا الا يا  ."ُيوجا

  ا أن يوجد كله، أو يذهب كله، ًل إًذا األشاعرة يرون اإليامن شيًئا واحًدا؛ إِم 

يتبعض؛ أل،هم يرون اإليامن هو التصديق، ويرون التصديق شيًئا واحًدا ًل يتفاضل الن اس 

ن  الن اس يتفاوتون فيه، ومن متأ ري األشاعرة من َقاَل فيه، َوهىَذا  طأ، والصواب: أ

بتفاوت وتفاضل الن اس بالتصديق، َوهىَذا اضطراب منه؛ ألنه اعرتف هبذا: أن  اإليامن ليس 

 شيًئا واحًدا، وأنه يتفاضل.

   إًذا األشاعرة يقولون: اإليامن يشء واحد، وقد سبق أن  َبي ن ا أن  اإليامن ُشَعب، وأن 

منها ما يذهب اإليامن بذهابه، ومنها ما ًل يذهب اإليامن بذهابه، َوَبي ن ا أنه يزيد وينقص، 

ة َعَلى هىَذا.
 وذكرنا األَِدل 

 أن  األشاعرة ْجعوا بني كون اإليامن شيًئا واحًدا، وبني القول ومن األمور الغريبة :

يامن يشٌء واحٌد من الِفَرق، ًل يقول بجواز اًلستثناء ف اإليامن، كل من َقاَل: بأن  اإل

باًلستثناء، فاخلوارج واملعتزلة يقولون: اإليامن يشء واحد، وًل يقولون باًلستثناء، 

مي ة يقولون: اإليامن يشء واحد، وًل يقولون باًلستثناء، مرجئة الفقهاء واجلهمية  ا الَكر 

اعرة يقولون: اإليامن يشء يقولون: اإليامن يشء واحد، وًل يقولون باًلستثناء، األش

 واحد، ويقولون باًلستثناء.

ا ِهِ "* يقول شيخ اإلسالم:  مُجُْهوُ  أاْصحا ُهوا وا ا فا َا ها ا ما  أي: أبو احلسن األشعري "وا

ُْصُ  " ا ُيا ُه ما ُن ِد ْدا ُن املُْْطلا ياما اإْلِ ِن، وا ياما ِديِث ِ  ااِلْستِْ  ااِء ِ  اإْلِ ْوِ  أاْهِ  اْ ا َلا قا اُة، دا افا  ِِه املُْوا

ا ِ  اْ ا اِن وا ال ُّْقصا ِ  وا اما َا ؛ الا  َلا اْل لِكا ُعوُ   َلا  ا ُه يا ااِلْستِْ  ااُء ِد ْدا  ."وا

ىَذا القول ف ) (، وأ م استثنوا ف اإليامن اإليامن الَبريوقد بني  شيخ اإلسالم بطالن ه

فاة،  وناقشهم مناقشة ف مواضع، وبني  أنه باعتبار مأ ٍذ مل يعتربه السلف، وهو: باعتبار املوا
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ًل يوجد من السلف من استثن  ف اإليامن هبذا اًلعتبار، وأن  اًلستثناء ف اإليامن هبذا 

فاة، وأن  اإليامن ما يواف به العبد ربه.  اًلعتبار  طأ، أي: باعتبار املوا

اِب اْ ا "* َقاَل شيخ اإلسالم:  لاِق أاْصحا ُب سا ْ ها ا ما أامَّ ا ِِه وا أاْصحا ْسُعو   وا اْ ِن ما ْا ِديِث، 

ْن دُ  ْرِويه دا طَّاِن فِياما يا ِعيد  اْلقا ياى ْ ِن سا ْ ُيا ِة، وا وفا َُ ِء اْل اما ْْ اِر ُدلا أا اْ ِن ُدياْي اة، وا ال َّْوِ يِّ وا ِء أاْهِ  وا اما لا

ِة السُّ َِّة؛ فا  ِه ِمْن أا ِمَّ رْيِ ، وا ا أامْحاد ْ ِن حا ْبا   ِة وا اتِِر اْلباَّْصا ا ُمتاوا ها ا ِن، وا ياما ْستاْ  ُونا ِ  اإْلِ اُنوا يا َا

اما ُهوا  نا  نَّ ياما أانَّ اإْلِ اِة، وا افا ا أاْستاْ  ِي ِ اْجِ  املُْوا : أانا ا ا ْن قا ِء ما ُؤالا اْسِم ملِاا دا ُْهْم، لاَِْن لاْيسا ِ  ها

ؤُ  ُة ها حا أا ِمَّ َّ ُه،  اْ  َصا ْبُد  ا َّ اِ   ِِه اْلعا ُن فِْع ا ُيوا مَّ تاضا نا يا ياما اما ُهوا ِ انَّ اإْلِ ِء  ِ انَّ ااِلْستِْ  ااءا  نَّ الا

لِكا  إِنَّ  ا ى؛ فا التَّْقوا ا  ِاْلِرِّ وا ُدونا َلاا ْشها اما الا يا ْا  ، لِكا ُدونا ِ اْنُ ِسِهْم  ِ ا ْشها اِجبااِت، فاَلا يا َّا الا  اْلوا ِِم

ْزِْياِة ِ ا  ُهوا تا ُه، وا ْعلاُمونا . يا لِكا اءا اهللَُّ ِ   ا ْم  ْن شا اَلاُ ُر أاْقوا ُْ اما سا اْ  ْا  ،  ْنُ ِسِهْم  َِلا ِدْلم 

 َِّ ْا رِِي ِمْن املُْتا ا لاَِْن  ، وا ا ااِلْستِْ  ااءا لَّ ا هِبا لاِق دا ًدا ِمْن السَّ لِْم  أاحا اما دا اُة؛ فا افا ا املُْوا أامَّ ِرينا وا

دِ  اِب اْ ا ا ِمْن أاْصحا ُ  هِبا لِّ ا ُيعا ُ  هِبا لِّ اما ُيعا ْا ِهْم،  رْيِ افِِعيِّ وا ا الشَّ الِك  وا ما اِب أامْحاد وا يِث، ِمْن أاْصحا

اِب  لاِق أاْصحا ْو ا سا ا قا ا ِِه، لاَِْن لاْيسا ها ا ْْ اِر أاْصحا أا ِريِّ وا ِن اْ اْشعا سا ْا ايِب اْ ا ُنظَّاُ ُهْم، 

ِديِث   ."اْ ا

ن، األشاعرة يستثنون باإليامن باعتبار أن  اإليامن إًذا أبو احلسن األشعري يستثني باإليام

فون به اهلل  ما يواف العبد به ربه، فهم يستثنون باإليامن باعتبار عدم علمهم بام يوا

ىَذا مل ظ مل يل ظه السلف، وهو ▐ ِذي يواف به العبد ربه، َوه ، وأن  اإليامن هو ال 

 مل ظ باطل كام بني  شيخ اإلسالم.

يخ اإلسالم سبب قوهلم هبذا املأ ذ ف اًلستثناء ف اإليامن، وهو: أ م وقد بني  ش

أرادوا أن يوفقوا بني قوهلم ف أن  اإليامن ًل يزيد وًل ينقص، وبني النصوص الواردة عن 

ىَذا؛ فاستثنوا باإليامن باعتبار  ىَذا َوه السلف ف اًلستثناء ف اإليامن، فأرادوا أن يوفقوا بني ه

فاة،  فاة ُُم َدث.املوا  واًلستثناء باعتبار املوا

ِهْم، "* يقول شيخ اإلسالم:  رْيِ َلَّ ِياة وا ا َُ ِرينا ِمْن اْل َِّ ْا رِي  ِمْن املُْتا ا   ُ َا  ْ ُ  ما َا ا املْاْ  ها ا وا

ا  ْم: أانا ْوَِلِ ِديِث ِمْن قا اْ ا ْن أاْهِ  السُّ َِّة وا ا ُاْشُتِهرا دا َّْن ُيِريُد أاْن يا َُّْصا ما ُيِريُد ِِم اءا اهللَُّ، وا ُمْؤِمِن  ْن شا
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اما ياُشكُّ ِ  املُْ  اُن ِ  املْاْوُجوِ  ِم ُْه، وا ِنَّ ْنسا الا ياُشكُّ اإْلِ ُ ، وا اضا تا ا نا الا يا ياما لِكا أانَّ اإْلِ َا  ا ، "ْستاْقبا ِ ما

اءا اهللَُّ"فعندما يقول القائل منهم:  اَم يش  ف هنا يش  ف إيامن اآلن،  "أنا مؤمن  ِْن شا َوإِن 

فاة، هل سيكون مؤمنًا عندما يلق  ربه، أم أنه يموت َعَلى غري اإليامن؟  إيامنه باعتبار املوا

تِي أصلها ف اإليامن،  فمن َقاَل هبذا املأ ذ ف اًلستثناء؛ أراد التوفيق بني أصوله ال 

ستثناء، فأحدث ومنها: أنه ًل يتفاوت، وبني ما جاء عن السلف، وقد جاء عن السلف اًل

 قوًًل ظاهره سني، ومأ ذه بدعي ُمدث.

 إًذا األشعري له ف اإليامن قوًلن:

 ل ن ة.َاأْلَوَّ  : كقول أهل السُّ

 ىَذا هو ال ِذي عليه أكثر أص ابه وعامة َوالثَّانِي : أن  اإليامن هو التصديق، َوه

 املتأ رة.

 ق؛ كان مؤمنًا، وإن مل يتلفظ بالشهادتني  مع القدرة، وهو إن مل يتلفظ ومن صد 

ار، وف  ، ُيعامل معاملة الكف  هبام؛ حكم بكفره ظاهًرا ًل باطنًا، فيكون ف الظ اِهر كافًرا

الوق  نفسه يكون بالباطن مؤمنًا كامل اإليامن، ويكون ف اآل رة من املؤمنني، باعتبار 

ىَذا قوٌل فاسٌد ُمالٌف للنصوص واإلْجاع، كام س  بق بيانه.تصديقه، َوه

  ،واألشاعرة ًل يرون عمل القلب، وًل قول اللسان من اإليامن، وًل عمل اجلوارح

ويتصورون قيام اإليامن الكامل مع عدم عمل واجب من واجبات اجلوارح، واألشاعرة ًل 

فاة َعَلى  يرون الزيادة والنقصان ف اإليامن، واألشاعرة يرون اًلستثناء ف اإليامن باعتبار املوا

اإليامن، َوهىَذا اًلعتبار مل يقل به السلف، ولكنهم أرادوا هبذا اجلمع بني أصوهلم 

ز اًلستثناء.  والنصوص الواردة عن السلف ف جوا

ة الدالة َعَلى كون اإليامن قوًًل باللسان،  والرد ✍✍
َعَلى األشاعرة يكون ببيان األَِدل 

َمن  اعتقد بقلبه، ومل يقل بلسانه؛ كافر،  وعماًل بالقلب واجلوارح، واعتقاًدا بالقلب، وأن  

وأن  من اعتقد بقلبه، ومل يعمل عماًل واجًبا بجوارحه؛ كافر، وقد َبي ن ا هىَذا عند احلديث 

 حول تالزم الباطن َوالظ اِهر. 
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عليهم يكون باست ضار النصوص الدالة َعَلى أن  اإليامن ليس شيًئا  وأيًضا الرد ✍✍

الن اس فيه، وأن  الن اس يتفاضلون ف اإليامن، وأن  اإليامن ُشَعب، وأن  واحًدا، يتساوى 

 اإليامن يزيد وينقص. 

ة الدالة َعَلى مرشوعية اًلستثناء ف اإليامن،  والرد ✍✍
عليهم يكون باست ضار األَِدل 

ِذي اعتربه وَعَلى بيان مأ ذ اًلستثناء، وأن  املأ ذ ال ِذي اعتربه السلف غري املأ ذ ال  

األشاعرة، وأن  تفسري األشاعرة اإليامن بام يواف العبد به ربه، ليس تفسرًيا ص يً ا، بل هو 

 تفسرٌي ُُمَدٌث.

  ىَذا ب جياز قول األشاعرة ف اإليامن، واألشاعرة اتبعوا ف  -كام َبني  شيخ اإلسالم-ه

ن ة، بل هم بعيدون كل هىَذا جهاًم، والصاحلي، وهم إَِلى اجلهمية ف اإليامن أق رب من أهل السُّ

ن ة ف اإليامن.  البعد عن قول أهل السُّ

ىَذا با تصار ما يتعل ق بقول األشاعرة.  ه

  معتقد. 

د بمرجئة الفقهاء: مح اد بن أيب سليامن، وأبو حنيفة، وصاحباه، ومن تبعهم فيام  املرا

 يكون توضيح معتقدهم ف اإليامن ف نقاط:ذهبوا إليه ف اإليامن، وس

  مرجئة الفقهاء يرون اإليامَن اعتقاًدا ف القلِب وقوًًل باللسان.أواًل : 

، "* َقاَل شيخ اإلسالم:  ةا أايِب حا ِي ا ، وا نا ْياما اِ  ْ ِن أايِب ُسلا َّ ، ِمْ ُ : محا ِء املْاْعُروُفونا ُؤالا ها وا

 َُ اِء اْل ها ا ِمْن ُفقا مِها رْيِ ْوُ  وا ا ُهوا قا ِن؛ وا ياما ْلِب ِمْن اإْلِ ا ا اْلقا اْدتِقا اِن، وا ْو ا اللِّسا ُلونا قا ْعا اُنوا َيا ْا ِة  وفا

اُلوا: ا ُْم قا الا ُنِق ا دا ُْهْم أاَنَّ ، وا لِكا ْم ِ   ا ْوَُلُ تالِْق قا ْ ْ َيا ْم االِِه َلا أا ب  وا َُْلَّ ِد ْ ِن  ُ  أايِب ُُمامَّ نا ُُمارَّ ياما إْلِ

ْلِب تاْصِديِن  يبني  معتقد مرجئة الفقهاء، مثل: مح اد بن  َتَعاَلى     ؛ إًذا شيخ اإلسالم"اْلقا

 .أيب سليامن، وأيب حنيفة ف اإليامن، وأنه عندهم: اعتقاٌد ف القلِب وقول باللسان

 مرجئة الفقهاء ًل يد لون أعامل القلوب وأعامل اجلوارح ف اإليامن.ثانًيا : 

ا أعامل اجلوارح وأعامل إًذا عندهم اإليامن  هو: قول باللسان، واعتقاد بالقلب، َوَأم 

 القلوب؛ فال يد لو ا ف اإليامن. 
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 .أما عدم إد اهلم أعامل اجلوارح؛ فواضٌح ومعروف 

  ا أعامل القلوب؛ فشيخ اإلسالم له كالم يفيد عدم قطعه ف كو م خيرجو ا َوَأم 

يْ "من اإليامن، ومن ذل  قوله:  أا ما ا  ًضاوا اُجُهْم اْلعا را َْ إِ ُْم " أي: عمل اجلوارح "فا ُيْشِعُر أاَنَّ

اُه  ا ا دا ُه وا أاْ باضا ُسو ا وا قا الرَّ دَّ ْن صا إِنَّ ما ْطًعا؛ فا ا ِِ  قا ا  ا ها ا ُجوا أاْداما ا اْلُقُلوِب أاْيًضا، وا را َْ أا

ِة، وا ِنْ  و ا ُ ْطًعا  ِالورَّ افِِر قا ْا ُهوا  نِِه، فا ْلبِِه وا ادا طاُ وا أاْيًضا؛   ِقا َْ ِن أا ياما ُلوا أاْداما ا اْلُقُلوِب ِ  اإْلِ َا  ْ أا

ن   ِة  ادا ْا را رْيِ حا ْلِب ِمْن  ا ِن  ِاْلقا ياما ىَذا مل يقطع بأ م "اِلْمتِ ااِع ِقيااِ  اإْلِ ؛ إًذا شيخ اإلسالم ف ه

غض خيرجون أعامل القلوب، ويقول: إن كانوا قد أ رجوها فقد أ طأوا؛ ألن  من أب

فقد  -أي: أد لوا أعامل القلوب-الرسول وعاداه؛ فهو كافر قطًعا، يقول: وإن أد لوها 

أ طأوا أيًضا؛ أل م خيرجون عمل اجلوارح، فتصوروا وجود إيامن بدون عمل اجلوارح، 

 وًل ُيتصور عدم عمل اجلوارح مع وجود عمل القلب.

 :خيرجون أعامل القلوب، وله  أن  شيخ اإلسالم هنا مل يقطع بأ م املراد والغرض

مواضع أ رى أيًضا مل يقطع ب  راجهم أعامل القلوب من اإليامن فيها، منها: قوله: 

انا " ْا ْ  ِم ُْه؛  ُ  لاْيسا اْ اْداما اِن وا ْوُ  اللِّسا قا ْلِب وا ُن تاْصِديُن اْلقا ياما اُلوا: اإْلِ املُْْرِجئاُة الَِّ ينا قا ِم ُْهْم وا

ِة ِمْن ُفقا  ا ِ ا انا الا  ا ْنسا ُفوا أانَّ اإْلِ را عا ، فا ْهم  ْوِ  جا ْم ِمْ  ا قا ْوَُلُ ْن قا َُ ْ يا َلا ُدبَّاِ هم، وا ِة وا وفا َُ اِء اْل ها

رْيا  ْونا وا ا فِْردا ُفوا أانَّ  ْ لِيسا وا را دا ْيِه، وا لا تِِه دا َا ُقْد ا ِن ما ياما ْم  ِاإْلِ لَّ َا تا ْ يا وُن ُمْؤِم ًا  ْن َلا َُ اِ  يا َّ ُْ ا  مُها

َا  ، وا ِنْ  ما ْهم  ْوُ  جا ُهْم قا ِن؛ لاِزما ياما ُلوا أاْداما ا اْلُقُلوِب ِ  اإْلِ َِ ْ ُيْد ا َلا  تاْصِديِن ُقُلوهِبِْم، لاَِ َُّهْم   ا

ا ِة َلاا ِزما اا الا إَِنَّ ْيًضا، فا اِ ِح أا وا ِ  اجْلا وُ  أاْداما َُ ُهْم ُ  ِن؛ لاِزما ياما ا ِ  اإْلِ ُلوها َا . هنا كالمه أيًضا "أاْ 

 فيد عدم قطعه ب  راجهم أعامل القلوب.ي

ف  َتَعاَلى     * وله كالم آ ر قطع فيه ب  راجهم أعامل القلوب من اإليامن، َفَقاَل 

ْهم  "(: م هاج السُّ َّة) ْوُ  جا ا قا ِدْلُمُه، ها ا ْلِب وا ُ  تاْصِديِن اْلقا ُن ُُمارَّ ياما ْهِميَِّة اإْلِ ِد ْدا اجْلا وا

اْ ا  يِّ وا
اِ ِ الصَّ ا ِِه.وا ْْ اِر أاْصحا أا ِريِّ ِ  امْلاْشُهوِ  دا ُْه وا  ْشعا

ُ  اْلُقُلوِب  ْولاْيِ أاْداما َلا اْلقا دا ْلِب. وا َا تاْصِديِن اْلقا اِن ما ْوُ  اللِّسا اِء املُْْرِجئاِة: ُهوا قا ها ِد ْدا ُفقا  وا

ُيْمَِ  اِ ِح، فا وا ِ  اجْلا ْا اْداما ُهْم  ِن ِد ْدا ياما ْ  ِمنا اإْلِ َا لاْيسا ْلبِِه ما قا انِِه وا ًقا  ِلِسا دِّ ُجُ  ُمصا ونا الرَّ َُ ْن يا ُن أا
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ُهمْ  افِِر ِد ْدا ْا ا  وُن ها ا َُ ِحي ائِ   فاَلا يا ا نازَّ ا اهللَُّ، وا ِة ما اها را     هنا يقطع شيخ اإلسالم. "ْا

ْولاْيِ "بأ م خيرجون أعامل القلوب، يقول:  َلا اْلقا دا ن تبعهم، يعني: َعَلى قول اجلهمية وم "وا

ُهمْ "وَعَلى قول مرجئة الفقهاء،  ِن ِد ْدا ياما ْ  ِمنا اإْلِ ُ  اْلُقُلوِب لاْيسا ْولاْيِ أاْداما َلا اْلقا دا  ."وا

ومن ه ا  لط  اجلهمية واملرجئة؛ فإَنم جعلوا اإليامن من  اب "* َوَقاَل أيًضا: 

ا قو  القلب الَِّ ي هو دلمه، أو مع ى  ري العلم د  ا قو  القو ؛  ِمَّ ٰه ا د من يقو   لك، وا

ا قو  القلب واللسان،  اجلهمية ومن تبعهم ْ ْ ر ا شعرية، و عض مت َري ا   ية، وا ِمَّ

ْالقو  املشهو  دن املرجئة، وَل َيعلوا دم  القلب م   حب اهلل و سوله، وم   َو  

ا ا ص   بني  فيه شيخ اإلسالم؛ إًذا هىَذا كالم آ ر أيًضا، ي"اهلل من اإليامن، فبلطوا   ٰه ا

 أن  مرجئة الفقهاء ًل يد لون أعامل القلوب ف اإليامن. َتَعاَلى    

: قول -وهو أن  مرجئة الفقهاء ًل يد لون أعامل القلوب ف اإليامن-ويؤيد هىَذا  ☚☚

نِ "ابن أيب العز احلنفي، تعليًقا َعَلى كالم الط اوي اآليت:  ُحبُُّهْم ِ يِن وا ِياما ط اوي ، ال"وا

ُحبُُّهمْ "يقول:  َ اَبة "وا نِ " أي: الص  َ اَبة بأنه إيامن، واحلب "ِ يِن وا ِياما ، فوصف حب الص 

ىَذا مشِكل؛ أل م يقولون: إن  اإليامن  أي: -عمل قلبي، فوصف العمل القلبي بأنه إيامن، َوه

بالقلب،  مرجئة الفقهاء، والط اوي عرف اإليامن تعريفهم: إنه قول باللسان، واعتقاد

َ اَبة بأنه من اإليامن، واحلب عمل قلبي؛ إًذا  وهنا الط اوي ف املتن يصف حب الص 

 األعامل القلبية تكون من اإليامن.

َلا "تفطن هلذا، َوَقاَل:     * فابن أيب العز ًنا ُمْشَِِ  دا ِة  ِياما ا ا حا ْسِمياُة ُحبِّ الصَّ تا وا

ْيِخ  وُن  ِ انَّ " أي: َعَلى الط اوي؛ "   الشَّ َُ يا لاْيسا ُهوا التَّْصِديُن، فا ْلِب، وا ُ  اْلقا ما بَّ دا اْ ُ

انِ  اُ   ِاللِّسا ْقرا نا ُهوا اإْلِ ياما ِمِه: أانَّ اإْلِ ْاَلا دَّ ا ِ   قا ْد تا قا ِن، وا ياما ى اإْلِ مَّ ًَل ِ  ُمسا َِ ا ُ   ا ما  اْلعا

ًَل  َِ ا ِ  اْلعاما ا  ا ْعا ْ َيا َلا التَّْصِديُن  ِاجْلا ااِن، وا ِب وا ْ ها ا ُهوا املْاْعُروُ  ِمْن ما ها ا ِن، وا ياما ى اإْلِ مَّ  ِ  ُمسا

ااًزا ِ ِه التَّْسِمياُة ُما ونا ها َُ ْن تا  ."أاْهِ  السُّ َِّة،  اِلَّ أا

  يعني: يقول: ربام أطلق الط اوي َعَلى احلُب  اإليامَن، سم   احلب  إيامًنا من باب

من  -أعامل القلوب-األعامل  -: الط اوي ومرجئة الفقهاءأي-املجاز، َوإًِل  ف نه ًل يرى 
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اإليامن؛ إًذا ابن أيب العز أيًضا يبني  أن  تعريفهم لإليامن يلزم منه أ م ًل يرون أعامل القلوب 

 .َتَعاَلى     من اإليامن، َوهىَذا ما بينه شيخ اإلسالم

لب وقول اللسان من اإليامن، فبذا التقرير يظهر لنا أن  مرجئة الفقهاء يرون تصديق الق

 وخيرجون من اإليامن عمل القلب وعمل اجلوارح. 

  َبي ن ا فيه أ م يرون أن  اإليامن قول باللسان واعتقاد بالقلب.إًذا أواًل : 

 َبي ن ا فيه أن  مرجئة الفقهاء ًل يرون عمل اجلوارح، وًل عمل القلوب من ثانًياو :

 اإليامن.

 ة الفقهاء يرون اإليامن شيًئا واحًدا، إن ثب  بعضه؛ ثب  كله، وإن : مرجئثالًثا

 ذهب بعضه؛ ذهب كله.

املُْْرِجئاةِ "* َقاَل شيخ اإلسالم:  اِ ِج وا وا ِن ِمْن اْ ا ياما ِق ِ  اإْلِ ِ ِه اْلِ را اِع ها أاْصِ  نِزا أي:  "وا

ِهْم: " مرجئة الفقهاء رْيِ ْهِميَّة وا ا اجْلا املُْْعتاِزلاِة وا ْعُضُه وا ا ا  ا ا زا اِحًدا،   ا ْيًئا وا نا شا ياما ُلوا اإْلِ عا ُْم جا أاَنَّ

ْعِضهِ  اِء  ا قا ْعِضِه وا ا اِب  ا ها ُقوُلوا  ِ ا ْم يا لا ِيُعُه، فا با ا مجا ْعُضُه ثا با ا  ا ا ثا ِيُعُه، وا ِ ا ا ا مجا . فمرجئة "زا

قد؛ ثب  اإليامن كله له، الفقهاء يرون اإليامن: قول باللسان واعتقاد بالقلب، فمن َقاَل واعت

يل  كامل اإليامن؛ أل م يرون 
ِ
َلى أن  الفاسق امل

فهو مؤمن كامل اإليامن، ومن هنا يذهبون إِ

 اإليامن شيًئا واحًدا، إذا ثب  بعضه؛ ثب  كله.

 مرجئة الفقهاء ًل يرون اإليامن يزيد وينقص، فمرجئة الفقهاء يرون اإليامن رابًعا :

ا ثب  بعضه؛ ثب  كله، وإذا ذهب بعضه؛ ذهب كله، ويرون اإليامن: شيًئا واحًدا، إذ

التصديق، وعندهم الن اس ًل يتفاوتون ف التصديق، التصديق ًل يزيد وًل ينقص، عندهم 

اإليامن: التصديق وقول اللسان، وعندهم التصديق ًل يزيد وًل ينقص، َوالن اس متساوون 

يل  كامل 
ِ
 اإليامن.فيه، فهم يرون الفاسق امل

ما ا ِمْن "* َقاَل شيخ اإلسالم:  ُجوا اْلعا را َْ َلا املُْْرِجئاِة ملاَّا أا لاُق اْشتادَّ ناَرُِيُهْم دا السَّ وا

ْيبا  الا  ا ُ  ال َّاُ  فِيِه، وا ثا تااما نا يا ياما اُلوا:  نَّ اإْلِ قا ِن، وا ياما ْم " -يقول شيخ اإلسالم- "اإْلِ ْوَلاُ أانَّ قا
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ِن  اِوي  ياما الا  ِتاسا بِّ وا الا ِ  اْ ُ ى ال َّاُ  ِ  التَّْصِديِن وا اوا تاسا طا ِ،  اْ  الا يا ِش اْ ا ال َّاِ  ِمْن أاْفحا

ة   ْا رِيا ُلونا ِمْن ُوُجوه   اضا تا ا ْ  يا الا ِ  اْلِعْلِم،  ا ْشياِة وا  انته  كالمه. "ِ  اْ ا

املُْْرِجئاُة: قا ":    * َوَقاَل  ْهِميَّة وا الاْ  اجْلا قا ُه لاْيسا فا نَّ أا ُلُد ِ  ال َّاِ  وا ْ ُه لاْيسا َيا لِْم اا أانَّ ْد دا

ا َّ اإْلِ  ونا ُمْؤِم ًا تا َُ با أاْن يا جا انا ِمْن املُْْسلِِميا وا ْا ا  ، وا ِ ا ْ  ُهوا ِمْن امْلُْسلِِميا ا،  ا افًِرا ُمْرتادًّ ِن، ْا ياما

نا  ياما ِن؛ ِ انَّ اإْلِ ياما ُه  اْعُض اإْلِ عا ْيًئا  لاْيسا ما نا شا ياما ُلوا اإْلِ ْعا اْحتااُجوا أاْن َيا تاباعَُّض، فا ُهْم الا يا ِد ْدا

ةِ  َُ أاْهِ  اْلِقْبلا ِي ُك فِيِه مجا ِ ْشرتا اِحًدا يا  انته  كالمه. "وا

ىَذا ًل يعني أ م  -مرجئة الفقهاء-إًذا املرجئة  ✍✍ ًل يرون اإليامن يزيد وينقص، َوه

الظاهرة، يعني: مرجئة الفقهاء يقولون: اإليامن ًل يزيد  ينفون الزيادة والنقص ف األعامل

وًل ينقص، ولكنهم ًل ينفون الزيادة والنقص ف األعامل الظاهرة، فهم يؤمنون بذل ، 

يؤمنون بالزيادة والنقص ف األعامل الظاهرة، ولكن يقولون: ليس ذل  زيادة اإليامن 

ته، فاملقتيض للعمل مل يزد ومل ينقص، َوإِن اَم الزيادة  ونقصانه، بل هو من زيادة ثمرا

ىَذا فاسد، التفاضل املعلول يقتيض تفاضل العلة.  والنقصان ف الثمرة واملقتىض؛ َوه

ِزيُد "* وف هىَذا يقول شيخ اإلسالم:  تا ا وا ُلونا فِيها اضا تا ا إِنَّ ال َّا ا يا ُة؛ فا ُ  الظَّاِهرا اْ اْداما

نا  َّا اتَّ ا ا ِِم ها ا تا ُْقُص، وا لِكا  وا وِ   ا َُ اُدُهْم ِ  ُ  اِن، لاَِْن نِزا ال ُّْقصا ِة فِيِه وا ا ا يا وِ  الزِّ َُ َلا ُ  ال َّاُ  دا

ااًزا هِبا  َِ ا فِيِه ُما  ْ ُ اُه، فا ُمْقتاضا ِن وا ياما اِت اإْلِ را : ُهوا ِمْن ثاما ُقوُلونا اِة يا ِن، فاْل ُّ ا ياما ى اإْلِ مَّ ا ِ  ُمسا  ا

عْ  ا ما ها ا ْد ااِلْدتِبااِ ، وا اُ : قا ُيقا اَِناا، فا ُنْقصا اتِِه وا را ِة ثاما ا ا ْقِصِه، أاْي: ِزيا نا ُهْم وا ِن ِد ْدا ياما ِة اإْلِ ا ا  اى ِزيا

لْ  ا ٌّ ِ  اْلقا ِن تا ونا  ياما َُ َُ أاْن يا
ْمتا ِ ُه يا إِنَّ ُموِجبااتِِه، فا ِن وا ياما اِزِ  اإْلِ ا ِمْن لاوا دَّ ا أانَّ ها ا قا الا تا ْو   وا  ِب  َِلا قا

ياما  ِ  لاْ ِظ اإْلِ اِ  اْستِْعاما ِب حا سا تالُِق  ِحا ْ ا َيا ها ا ِزًما أاْو ُجْزًءا ِم ُْه؛ فا ْوُنُه الا ْا ا  أامَّ ، وا اِهر  ما    ا ِن دا

ْسَلا ِ  ْ ِظ اإْلِ ْقُروًنا  ِلا ً ا أاْو ما  إَِلى آ ر ما َقاَل. "...ُمْ را

 :يرون الزيادة والنقصان ف اإليامن، أن  شيخ اإلسالم بني  أ م وإن كانوا ًل  املراد

إًِل  أ م يرون الزيادة والنقصان ف األعامل، ولكنهم جيعلون ذل  زيادًة ونقصاًنا ف الثمرة، 

وبني  شيخ اإلسالم أن  الزيادة والنقصان ف الثمرة واملُسب ب ًل تكون إًِل  ف الزيادة 
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َبب، ًل تكون الزيادة والن قصان ف املعلول، إًِل  بزيادة ونقصان العلة، والنقصان ف ال س 

 وهكذا.

   فهم يقولون إًذا بتفاضل الن اس ف العمل، ال ِذي هو ثمرة اإليامن، لكن اإليامن ف ن

ء، ف يامن أبسط الن اس، بل إيامن من مل يعمل  رًيا قط ك يامن األنبياء.  الن اس عندهم فيه سوا

ىَذا يقول شيخ اإلسال ُمُهمْ "م: * وف ه ْلزا ُهوا يا ا: وا اِمُسها َا ُ  " أي: اجلهمية، "وا ْلزا يا وا

ُنُه ِم ُْ  " أي: مرجئة الفقهاء، "املُْْرِجئاةا  ِن  ياما ياما ا َّ اإْلِ وُن ُمْؤِم ًا تا َُ ْد يا ْبدا قا اُلوا:  نَّ اْلعا ُْم قا أاَنَّ

َا    ْ ْعما ْ يا لاْو َلا ، وا يِقيا دِّ الصِّ ِن اْ اْنبِيااِء وا ْع  ياما دا ْ يا َلا ، وا ِديث  الا ِصْدقا حا ًة وا الا ِصلا ًة وا َلا ا الا صا رْيً

انا  َا ا ُاْ مُتِنا  لاقا وا ِ ا َْ دا أا دا ا وا با وا ِ ا ْا ا ثا  دَّ ا حا ُهْم   ا ُجُ  ِد ْدا وُن الرَّ َُ يا ا، فا ِْباها ًة  الَّ  ا برِيا ، ْا

ناْقضِ  ِة وا ياانا
اْ ِ ِ ِب وا َا اِ  اْل وا َلا  ا ُهوا ُمَِّصٌّ دا الا ُُيِْسُن  َلا  وا ًة، وا ْجدا ْسُجُد هللَِِّ سا اْلُعُهوِ ، الا يا

ها  لا عا ة   الَّ فا اِحشا فا ُ ْلم  وا ِ ب  وا ْا ْيِه ِمْن  لا ْقِدُ  دا ا يا ُع ما دا الا يا ًة، وا انا الا ُيؤا ِّي أاما سا اًة، وا د  حا ُهوا أاحا ا وا

ُنُه ِمْ ُ   ِن،  ياما ياما ا ُّ اإْلِ لِكا ُمْؤِمِن تا َا  ا ُقْ   نَّ اْ اْداما ا  ما ْ يا ْن َلا ُْ َّ ما   ُ ْلزا ا يا ها ا ِن اْ اْنبِيااِء، وا  ياما

نا اْلباا ِنا يا  ياما أانَّ اإْلِ اِزِمِه، وا اا ِمْن لاوا :  َنَّ ا ا ا قا إِ ا ِن الْباا ِِن، فا ياما اِزِ  اإْلِ ةا ِمْن لاوا ًَل الظَّاِهرا ما ْستاْلِزُ  دا

انا  اعْ  ْا اِهًرا؛  ا  ا اِ ً اًدا صا ِن أاْو ُجْزِء ِم ُْه نِزا ياما ى اإْلِ مَّ ِة ملُِسا ِزما ْوُلُه:  نَّ تِْلكا اْ اْداما ا الا لِكا قا دا  ا

دَّ ا  قا اما تا ْا  انته  كالمه. "لاْ ظِيًّا 

 مرجئة الفقهاء ًل جييزون اًلستثناء ف اإليامن.خامًسا : 

ِة: الَِّ ينا  ُ "* َقاَل شيخ اإلسالم:  ْملا ِ  اجْلُ ْلِن ْ ِن وا ا ِِر، ِمْ ِ :  ا ْا اِء ِمْن اْ ا ْ جا ُموا  ِاإْلِ

ْستاْ  ُونا ِ   اُنوا أاْيًضا الا يا ْا ا ال َّْوِع، وا اُ ُهْم ِمْن ها ا انا  ْ جا ْا ا،  ْحِومِها نا اِهيما التيمي وا بِيب  وا ِْ را  حا

ُن املْاوْ  ياما ُن ُهوا اإْلِ ياما : اإْلِ ُقوُلونا اُنوا يا ْا ِن، وا ياما ْونا اإْلِ را يا ، وا ُقونا دِّ ا ُمصا َُ  ِ انَّ ْقطا ناْحُن نا ُجوُ  فِي اا، وا

ا ًَّ  .؛ إًذا مرجئة الفقهاء ًل يستثنون باإليامن، ويرون اًلستثناء ش "ااِلْستِْ  ااءا شا

 .ىَذا موجز ف بيان ما عليه مرجئة الفقهاء ف اإليامن  ه

اََمَعة ف يكون باست ضار ما سبق ِذكره ف بيان  والرد عليهم ✍✍ ن ة َواجل  عقيدة أهل السُّ

ة َعَلى أن  اإليامن قول 
اإليامن، وأدلة تل  العقيدة الصافية الواض ة، وقد ذكرنا األَِدل 
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بالقلب واللسان، وعمل بالقلب واجلوارح، وأن  اإليامن ُشَعب وليس شيًئا واحًدا، وأنه 

 ست ضار ما قيل هناك؛ ُيرد عليهم.يزيد وينقص، َوَبي ن ا أحوال اًلستثناء فيه، وبا



السلف قد اشتد نكريهم َعَلى مرجئة الفقهاء، كام بني  شيخ اإلسالم وبدعوهم، إًِل  

ىَذا يقول شيخ اإلسالم:  ُه، "أ م مل يكفروهم، وف ه لا ا الاقا سا َا نا  ْياما َّا ا ْ نا أايِب ُسلا لاَِنَّ محا

با  اتَّ اْ ا ِمَّ وا لاقا وا ُهْم، ُثمَّ  نَّ السَّ ْعدا ْن  ا ما ِة وا وفا َُ ا ُِق ِمْن أاْهِ  اْل وا ا  ا َا ا ِ  ها ا ُه وا ا باعا ْن اتَّ ُه ما ةا عا

ًدا ِم ُْهْم ناطانا  ِم أاحا ْ أاْدلا َلا ْوِ  فِيِهْم، وا ْبلِيُظ اْلقا تا ْبِديُعُهْم وا تا ِء وا ُؤالا َلا ها اُ ُهْم دا َا اْشتادَّ  ْن

ُه ِمْن اْ ا ِمَّ  ِتا  رْيُ ْد ناصَّ أامْحاد وا ا قا ، وا لِكا ُرونا ِ   ا َا َّ ُْم الا ُي َلا أاَنَّ ِ رِيِهْم،    ُهْم ُمتَِّ ُقونا دا ِة: َْ

ُؤالا  ِ رًيا َِلا َْ ِة تا ِه ِمْن اْ ا ِمَّ رْيِ ْن أامْحاد أاْو  ا ْن ناقا ا دا ما ِء املُْْرِجئاِة، وا ُؤالا ِ رِي ها َْ ِ  تا دا َلا دا ِء، أاْو دا

ظِياًم  ًطا دا لا لِطا  ا ْد  ا قا ِ رِيِهْم؛ فا َْ ِع ِ  تا ِع املُْتا اازا ِء ِمْن أاْهِ  اْلبِدا ُؤالا عا ا ها  انته  كالمه. "جا

عوا مرجئة الفقهاء، ولكن اتفق  كلمتهم َعَلى عدم تكفريهم، وقد بني   فالسلف إًذا َبد 

ىِذه البدعة     شيخ اإلسالم أ ف البدع، حيث  -رجئة الفقهاءوهي بدعة م-أن  ه

اِهيُم "َقاَل:  الا  ْ را ْبِد اهللَِّ ِمْن املُْْرِجئاِة وا اُب دا ْن أاْصحا َُ ْ يا َلا ِة، وا وفا َُ ْْ اُرُهْم ِمْن أاْهِ  اْل انا أا ْا وا

اُلوا:  نَّ اْ ادْ  قا املُْْعتاِزلاِة، فا اِ ِج وا وا اُ وا ناِقيضا اْ ا أاْم ااُلُه، فاصا ِعي وا ِن، ال َّخا ياما ْ  ِمْن اإْلِ اما ا لاْيسا

ْ ِظ ُ ونا  اللَّ اِع ِ  ااِلْسِم وا ا نِزا اِع فِيها ْا رًِيا ِمْن ال ِّزا إِنَّ  ِع، فا قَّ اْلبِدا َا ُة أا ِ ِه اْلبِْددا اناْ  ها ْا  وا

مِ  َْ  .   انته  كالمه "اْ ُ

َلا "* َوَقاَل:  اِء دا ْرتِيِب أاْهِ  اْ اْهوا :وا ِنَّ ال َّا ا ِ  تا ا    أاْقسا

اِ ِج.  وا ُأ  ِاْ ا ياْبدا اِن ُحُدوثِِهْم؛ فا ما َلا زا ُبُهْم دا تِّ ْن ُيرا  ِم ُْهْم ما

ْا  ْهِميَّة،  تُِم  اجْلا ْ َيا ُأ  ِاملُْْرِجئاِة وا ياْبدا ِ لاظِِه؛ فا ِة أاْمِرِهْم وا َّ َِ ِب  سا ُبُهْم  ِحا تِّ ْن ُيرا ِم ُْهْم ما ُه وا لا عا اما فا

اِب  ْبِد اهللَِّ ْ ِن  اطَّةا ْا رِِي ِمْن أاْصحا أايِب دا ِ  وا َلَّ اْ ا ْا ناْحِوِه وا ْبِد اهللَِّ اْ  ِِه وا عا ْا ِِضا اهللَُّ دا ُْه  أامْحاد  ا

عِ  ُْم أاْ لاُظ اْلبِدا ْهِميَّة؛ ِ اَنَّ تُِم  اجْلا ْ تاْيِ ُتا َِْلا الطَّا ِ ا ِج املقديس، وا را ْا ايِب اْل ا اما وا
أاْم ااَِلِ ، وا

اْلُبخا  ْا ُه  َِِتااِب التَّْوِحيدِ وا تاما َا َلا املُْْرِجئاِة، وا الرَّ ِّ دا ِن وا ياما أا  ةَِتااِب اإْلِ ُه  ادا إِنَّ ِحيِحِه فا  اِ يِّ ِ  صا

ْهِميَّة  اجْلا ِة وا اِ قا نا َلا الزَّ الرَّ ِّ دا  ."وا
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ء ب سب  فة أمرهم وغلظه؛     فبني  شيخ اإلسالم هنا أن  من رتب أهل األهوا

رف نه يب أن  بدعة مرجئة     دأ بمرجئة الفقهاء؛ ألن  بدعتهم من أ ف البدع، فهو يقر 

عوهم، ولكن بدعتهم من أ ف البدع.  الفقهاء من أ ف البدع، فالسلف بد 

  د شيخ اإلسالم ف كون ىَذا أحب أن أتطرق ألمٍر مهم، وهو: حترير مرا وبعد ه

 النزاع مع مرجئة الفقهاء لفظي ا.

َذَكَر كون النزاع معهم ف اًلسم ًل احلكم، وأنه لفظي ف مواطن، وهو  شيخ اإلسالم

ًعا لفظي ا ف األسامء دون األحكام من كل وجه، َوإِن اَم يريد كون النزاع لفظي ا  ًل يريد كونه نزا

ن ة ومرجئة الفقهاء، َوهىَذا ما يفيده كال مه، ف الغالب، َوإًِل  فَثم   الٌف معنوي بني أهل السُّ

اِع ": َتَعاَلى     ومنه: قوله ا نِزا اِع فِيها ْا رًِيا ِمْن ال ِّزا إِنَّ  ِع؛ فا قَّ اْلبِدا َا ُة أا ِ ِه اْلبِْددا اناْ  ها ْا وا

َّا ِ  : محا ْوُ ، ِمْ  ا ا اْلقا اُ   لاْيِهْم ها ا اُء الَِّ ينا ُيضا ها انا اْلُ قا ْا ِم؛  ْ   َْ ْ ِظ ُ ونا اْ ُ اللَّ   ْ نِ ِ  ااِلْسِم وا

َلا أانَّ اهللَّا ُيعا ِّ  ا ِِر أاْهِ  السُّ َِّة ُمتَِّ ِقيا دا َا سا ا ُهْم ما مِها رْيِ ةا وا ا أايِب حا ِي ا نا وا ْياما ُ ُه أايِب ُسلا ْن ُيعا ِّ ُب ما

ِحيحا  اِ يُث الصَّ ْت اْ احا اءا اما جا ْا ِة  ادا ِر  ِال َّاِ ، ُثمَّ َُيِْرُجُهْم  ِالشَّ ا
باا ِ َا َلا ِمْن أاْهِ  اْل دا ، وا لِكا ُة  ِ ا

 ُْ اِ  تا اِجباِة، وا ةا وا َلا أانَّ اْ اْداما ا املْاْ ُروضا دا انِِه، وا لَّما  ِلِسا َا تا ِن أاْن يا ياما ُه الا ُ دَّ ِ  اإْلِ ا ُمْستاِحنٌّ أانَّ ها

ِ  ااِلْستِ ْ  ِن وا ياما ْ  ِهيا ِمْن اإْلِ ِ  ها انا ِ  اْ اْداما َا اِب، فا اْلِعقا اِع لِل َّ ِّ وا ُتُه نِزا امَّ لِكا دا ناْحِو  ا  ااِء، وا

 انته  كالمه. "لاْ ظِيٌّ 

  :ِظ ُ ونا "فالحظ ف هىَذا الكالم: قوله ْ اللَّ اِع ِ  ااِلْسِم وا ا نِزا اِع فِيها ْا رًِيا ِمْن ال ِّزا إِنَّ  فا

مِ  َْ  ف نه يفيد أمرين: ؛"اْ ُ

 ل  دون احلكم.: أن  النزاع معهم ف الغالب ف اًلسم َاأْلَوَّ

 ىَذا يفيده مفهوم قوله: اْلثَّانِي ْا رًِيا ِمْن ": َثم  نزاع معهم ف احلكم أيًضا، َوه إِنَّ  فا

مِ  َْ ْ ِظ ُ ونا اْ ُ اللَّ اِع ِ  ااِلْسِم وا ا نِزا اِع فِيها  . "ال ِّزا

  ده من اخلالف ف اًلسم ًل ف احلكم، وهو: أن  قوهلم: إن ىَذا بيان مرا  وف كالمه ه

ا كون األعامل املفروضة ُيعاَقب  اسم اإليامن يشمل العمل أول،  الٌف ف اًلسم، َوَأم 

ىَذا ًل خيتلفون فيه، وهم يوافقون َعَلى أن  األعامل مفروضة، وأنه ُيعاقب برتكها،  برتكها؛ َفه
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ولكن خيالفون ف كون اإليامن يشملها، فهم خيالفون ف اًلسم، ًل خيالفون ف احلكم، 

يل  مؤمنًا، إًِل  أ م ًل 
ِ
ده أيًضا: أ م وإن كانوا يسمون الفاسق امل وحيتمل أن يكون مرا

اق من يد ل الن ار وخيرج بالشفاعة، فكان  خيالفون ف است قاقه الن ار لفسقه، وأن  من الُفس 

اخلالف معهم ف الفاسق اللفظي ف اسمه، ًل ف حكمه، فهم يقولون: هو مؤمن وكامل 

ن ة يقولون: ًل يسلبونه اسم اإليامن ا د بالعقاب، وأهل السُّ إليامن، ولكن يقولون: إنه متوع 

د بِالن اِر. ُط َلق، ويقولون: هو متوع  ُط َلق، وًل يثبتون له اسم اإليامن َامل   َامل 

   ٌد بِالن ارِ -فاملرجئة وافقوا ف احلكم يل  متوع 
ِ
ف ، و الفوا -وهو: أن  الفاسق امل

ن ة يقولون: هو مؤمن بام معه من طاعة،  اًلسم، فأعطوه اسم اإليامن ب طالق، وأهل السُّ

ُط َلق، وًل يسلبون عنه اسم اإليامن.  عاٍص بام معه من معصية، فال يعطونه اسم اإليامن َامل 

   ،ويتبق  ف كالمه هىَذا السابق أمر، وهو: أنه عد  اخلالف معهم ف اًلستثناء لفظي

 َتَعاَلى     َذا قد ذكره ف مواطن، وهو مشِكٌل عندي، حيتاج ملزيد تأمل ف كالمهَوهى 

ن ة:  ده، وقد بسط القول ف هىِذه املسألة ف اخلالف بني مرجئة الفقهاء وأهل السُّ لفهم مرا

 شيخ اإلسالم ف كتابه النافع )الفرقان بني احلق والباطل(.

 :خلالف معهم لفظي ا من كل األوجه، ف اًلسم أن  شيخ اإلسالم ًل يرى ا والغرض

تِي َذَكَر فيها أيًضا كون اخلالف معهم لفظي ا: قوله:  ْعدا "دون احلكم، ومن املواضع ال  ُثمَّ  ا

عْ  ْا رِِي ِم ُْه ما ، وا ْا رًِيا، ِم ُْه لاْ ظِيٌّ اًدا  ِن نِزا ياما اإْلِ عا ال َّاُ  ِ  اْسِم املُْْؤِمِن وا لِكا تا اازا إِنَّ  ا ، فا  اِويٌّ

ما  ِا ْعُضُهْم أاْدلا انا  ا ْا اِ ، وا ِْن  َا اُه ِمْن اْ اْح ْرنا ْا َّا  ا ء  ِِم ْ ْ ُي ااِزُدوا ِ  يشا اِء َلا ها ةا اْلُ قا أاْقوا ا أا ِمَّ يِن وا لدِّ

ْ  يا  ِن ها ياما تا ااُزِدِهْم ِ  اإْلِ ْا ِء،  ُدوا ِ  اْ اْساما لاَِْن تا اازا ، وا ْ   ِِه ِمْن  اْعض  ها يا ُْقُص؟ وا ِزيُد وا

اِمُ  اإْلِ  ْا اِسُن املِِْلِّ ُمْؤِمِن  ْ  اْل ا ها ؟ وا ِن أاْ  الا ياما ُ  ِمْن اإْلِ ْ  اْ اْداما ها ؟ وا ْ  ُيْستاْ  اى فِيِه أاْ  الا ِن أا ياما

؟  انته  كالمه. "الا

منه  حيكي تنازع الن اس ف اسم املؤمن واإليامن، وأن  هىَذا التنازع كثري    وهنا

ع مع مرجئة الفقهاء فيه نزاع  ر أن  النزا لفظي، وكثري منه معنوي، فشيخ اإلسالم يقر 

 معنوي.
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ِة "* ومن كالمه ف ذل  أيًضا قوله:  ِة ُهْم ِدْ دا اْ ُمَّ اادا اِء مجا ها اِء اْلُ قا َا ا ِ   ْ جا ا  ا َِلا ا وا

ِد  ْر أاحا َا ِّ ْ ُي ا َلا َِلا ا ؛ وا ِ ين  ا ِمْن أاْهُ  ِدْلم  وا ُلوا ها ا عا ْ  جا اِء،  ا ها ًدا ِمْن ُمْرِجئاِة اْلُ قا لاِق أاحا ِمْن السَّ

، لاَِنَّ  ا لاْ ظِيٌّ اِع فِيها ْا رًِيا ِمْن ال ِّزا إِنَّ  ا ِِد؛ فا قا ِع اْلعا اِ ، الا ِمْن  ِدا اْ اْفعا اِ  وا ِع اْ اْقوا اللَّْ ظا  ِدا

السُّ َِّة ُهوا  ُسولِِه، الا املُْطاا ِنا لِْلَِتااِب وا ْوِ  اهللَِّ وا ا ِ  قا ُقو ا  ِِخَلا ْن يا ِد أا لاْيسا ِ احا اُب، فا وا الصَّ

ِهْم وا َِلا ُ ُهوِ   رْيِ اِء وا ا ْ جا ِ  ِمْن أاْهِ  اإْلِ َلا َا ِع أاْهِ  اْل ًة  َلا  ِدا ِ يعا لِكا  ا ا ا  ا ْد صا قا ِسيَّاما وا

طاُ  اْلياِسرُي ِ   لِكا اْ ا ا ا  ا ُظما اْلِ ْسِن، فاصا ا دا لِها ا ِ ؛ فا اْ اْداما ا ِِد وا قا ظِيم  ِ  اْلعا طا   دا باًبا ِ ا ْ ِظ سا  اللَّ

ِعي: لاِ ْت اُتِهْم  اِهيُم ال َّخا ا ا  ْ را تَّى قا اِء، حا ْ جا ْوُ  ِ   ا ِّ اإْلِ ْع ِي املُْْرِجئاةا  -اْلقا ِ ِه  -يا َلا ها ُ  دا وا َْ أا

ِة ِمْن فِْت اِة ا زا قة.   اْ ُمَّ

اِء.  ْ جا َلا أاْهلِِه ِمْن اإْلِ ُّ دا ِة أاَضا ِ   ِْددا ْسَلا ْ  ِ  اإْلِ ا ُاْ ُتِددا : ما ْهِريُّ ا ا الزُّ قا  وا

  ُ وا َْ اِء أا ِء ِمْن اْ اْهوا ْ ِن: لاْيسا يشا ُقوالا ْا رِي  وقتا ة يا ياى ْ ُن أايِب  ْ انا ُيا ْا ا ا ا وزادي:  قا وا

ِة ِمْن اإْلِ  َلا اْ ُمَّ ُهْم دا اءِ ِد ْدا  إَِلى آ ر الكالم، ُيستفاد من كالمه هنا أمور: "...ْ جا

 ل  : أن  بدعتهم من بدع األقوال واألعامل، ًل من بدع اًلعتقاد.َاأْلَوَّ

 ىَذا هو املقصود، وبه يظهر: أن  شيخ اْلثَّانِي : أن  الكثري من النزاع معهم لفظي، َوه

ع معهم لفظي ا من  كل وجه. اإلسالم ًل يرى النزا

 أن  قوهلم هىَذا صار ذريعة إَِلى بدع أهل الكالم من أهل اإلرجاء، وهو هبذا اْلثَّالِث :

يريد اجلهمية ومن تبعهم، يعني: أن  قول مرجئة الفقهاء صار ذريعة لقول اجلهمية، 

قهاء فاجلهمية ًل يرون األعامل واجبة، ًل يرو ا من اإليامن، وًل يرو ا واجبة، ومرجئة الف

ًل يرو ا من اإليامن، ويرو ا واجبة، فصار قول مرجئة الفقهاء ذريعة لقول اجلهمية، 

 فيقولون: طيب، ون ن أيًضا نوافقكم ف أ ا ليس  من اإليامن، ونقول: هي ليس  واجبة.

 ابِع : مل ا كان قوهلم ذريعة للفسقة واجلهمية وأتباعهم؛ َعُظم إنكار السلف الرَّ

اإلسالم يبني  أن  إنكار السلف عليهم، ك نكار الزهري، وحيي  بن أيب كثري، عليهم، فشيخ 

 وقتادة، وغريهم؛ ألن  قوهلم صار ذريعًة للفسقة واجلهمية.
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اَم يريد أن   * هو أن  شيخ اإلسالم ًل يريد كون النزاع معهم لفظي ا من كل وجه، َوإِن 

الكثري منه لفظي، ومعن  كونه لفظي ا: أنه  الٌف ف اًلسم ًل ف احلكم، فهم وإن كانوا 

يقولون: إن  األعامل ليس  من اإليامن، ًل يشملها اسم اإليامن، فهم يقولون بوجوهبا، 

سم ف الفوا ف اًلسم، مل خيالفوا ف احلكم، ف  م يرون األعامل واجبة، وإن كانوا يرون أن  ا

 اإليامن ًل يشمل هىَذا.

: هو  يل  اإليامن، فقالوا
ِ
* أو ُيقال: إ م  الفوا ف اًلسم، فأطلقوا َعَلى الفاسق امل

ن ة ًل يطلقون اإليامن عليه هكذا، َوإِن اَم يقولون: هو مؤمن بام معه من  مؤمن، وأهل السُّ

، ًل ف حكمه؛ إذ   إيامن، فاسٌق بام ارتكب من عصيان، وهم  الفوا ف اسم الفاسق يل 
ِ
امل

ٌض للعقوبة. ن ة يرونه ُمعر  ٌض للعقوبة، كام أن  أهل السُّ  يرونه ُمعر 

   ًعا لفظي ا شيخ اإلسالم ًل يرى النزاع مع مرجئة الفقهاء نزا

ا من جهات، ويرى أن النزاع معهم لفظي من جهة كو م خي ه معنوي  َلًقا، َوإِن اَم يرا الفون ُمط 

 ف اًلسم، ًل خيالفون ف احلكم.

ئد،  وله مواضع أ رى أشار فيها إَِلى كون النزاع معهم لفظي ا، وفيها املزيد من الفوا

 أتركها  شية اإلطالة، وباهلل التوفيق.

  ىَذا با تصار بيان لعقيدة مرجئة الفقهاء ف اإليامن، وبذا نكون قد أ ينا احلديث َفه

اََمَعة فيه، َوَبي ن ا معتقد الوعيدية واجلهمية حول اإليامن، َفبَ  ن ة َواجل  ي ن ا معتقد أهل السُّ

واملعتزلة، ُثم  َبي ن ا معتقد الوعيدية اخلوارج واملعتزلة، ُثم  َبي ن ا معتقد اجلهمية واألشاعرة 

مي ة، بذا تم احلديث حول اإليامن. ا  ومرجئة الفقهاء والَكر 

  ُ ي َأْهَل ِقْبَلتِنَا ُمْسِلميَن مؤِمنيَن، َما َداُموا بَِما ": َتَعاَلى     َصن ُف َقاَل امل  وُنسمِّ

ِه النَّبِيُّ 
ِقين ♀َجاَء بِ  ."ُمْعَترِفيَن، ولُه بُِكلِّ ما قاَل وَأْخَبَر ُمَصدِّ

ده هبذا: من ثب  إسالمه، فهو يبني  أن َُصن ف هنا أنه يسمي أهل القبلة، ومرا ه بني  امل 

يسمي كل من ثب  إسالمه: مؤمنني ومسلمني، وأن تسميتهم مؤمنني ومسلمني ثابتٌة هلم 

قني بكل ما أ رب به. ♀ماداموا معرتفني بام جاء به الن بِي    ومصد 
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تِ اا "َفاملَُصن ف يرى اإلسالم واإليامن بمعنً  واحد، حيث َقاَل:  ي أاْه ا ِقْبلا وُنسمِّ

َوِزي، ، َوهى "ُمْسلِميا مؤِم يا  د بن نرص امَلر  م  َذا قول لبعض السلف، منهم: الب اري، َوُُمَ

 كل واحٍد منهم َعَلى 
وقد سبق أن  الص يح: كون اإلسالم واإليامن لفظني، إن افرتقا؛ دل 

ه ومسم   اآل ر، وإن اجتمعا؛ ف ن  اإلسالم يشمل الطاعات الظاهرة، واإليامن يشمل  مسام 

 الطاعات الباطنة. 

  ف لوٍط وأهله:  َتَعاَلى ومن أقوى أدلة القائلني باحتاد معن  اإليامن واإلسالم: قوله

ْخرَْجَنا َمْن ََكَن فِيَها ِمَن الُْمْؤِمننَِي ﴿
َ
 ﴾36َفَما وََجْدنَا فِيَها َغْْيَ َبيٍْت ِمَن الُْمْسلِِمنَي  35فَأ
 َعَلى أ ام  تارةً  َتَعاَلى ، فقالوا: وصفهم اهلل [86، 84]الذاريات: 

-باإليامن، وتارًة باإلسالم، فدل 

ْخرَْجَنا َمْن ََكَن فِيَها ِمَن الُْمْؤِمننَِي ﴿: َتَعاَلى بمعنً  واحد، َقاَل  -أي: اإلسالم واإليامن
َ
فَأ

د به: لوٌط وأهله، َوَقاَل  ﴾35  ﴾36 َفَما وََجْدنَا فِيَها َغْْيَ َبيٍْت ِمَن الُْمْسلِِمنيَ ﴿ :َتَعاَلى املرا
 َعَلى أن  اإلسالم 

د هبم: لوٌط وأهله، فوصفهم تارًة باإليامن وتارة باإلسالم، فدل  املرا

ىَذا تقرير استدًلهلم هباتني اآليتني.   واإليامن بمعنً  واحد، ه

ىَذا ذكره شيخ اإلسالم ( وغريه، اإليامن ا وسطف ) َتَعاَلى     * واستدًلهلم ه

به، ُثم   ا ": َتَعاَلى     أعل ق عليه، َقاَل  وأجاب عنه، فأذكر جوا را َْ ؛ ِ انَّ اهللَّا أا لِكا ْا ا لاْيسا  وا

لِكا ِ انَّ  ، وا ا ْي   ِمْن املُْْسلِِميا ِْد  الَّ أاْه ا  ا ْ َيا ُه َلا أانَّ ا ُمْؤِم ًا، وا انا فِيها ْا ْن  جا ما را َْ ُه أا أاةا ُلوا   أانَّ اْمرا

ا ِِرينا ْان  ِ  أاْهِ  اْلباْيِ  املْاْوُج  اناْ  ِمْن اْلبا ْا   ْ ْوا،  ا ِجيا الَِّ ينا ناجا ْن ِمْن املُْْخرا َُ ْ تا َلا ، وا وِ ينا

َلا ِ ي ِ  ا دا ْوِمها َا قا ِ  اْلباا ِِن ما َلا ِ ي ِِه، وا ا دا ْوِجها َا زا اناْ  ِ  الظَّاِهِر ما ْا اِب، وا ِهْم، اْلبااِقيا ِ  اْلعا ا

ا، تاُد ُّ  ْوِجها  اًة لِزا
ا ِ ا ا اهللَُّ  َا اما قا ْا َلا أاْضياافِِه،  ا دا ها ْوما ا:  َتَعاَلى قا ِيَن ﴿فِيها ُ َمَثًَل لَِّلَّ َِضََب اَّللَّ

َت لُوٍط ََكَنَتا َُتَْت َعبَْديِْن ِمْن ِعَبادِنَا َصاِْلَنْيِ َفَخاَنَتاُهَما
َ
َت نُوٍح َواْمَرأ

َ
 ﴾َكَفُروا اْمَرأ

ُتُهاما [81]التحريمق  ياانا
َِ   ْ انا ْا ؛  ْ  ، وا بِيٍّ قاطُّ ُة نا أا ْ  اْمرا ا  ابا ُه ما إِنَّ اِش؛ فا يِن الا ِ  اْلِ را اما ِ  الدِّ  َلاُ

ُهنَّ  اِع وا اُح  اْعِض اْ اْنوا َا تِ اا نِ يعا ِ ُوُز ِ  رشا َيا ، وا َِ ا ِ ا ُوُز ِ   اْعِض الَّشَّ ْد َيا ِة قا افِرا َا اُح اْل َا نِ

اُح اْلبابِ  َا ا نِ أامَّ انا اْلَِتاا ِيَّاُت، وا ْا ا  َِلا ا وًثا؛ وا يُّ ونا  ا َُ ْن يا ْن أا انا اهللَُّ ال َّبِيَّ دا ْد صا قا ِة، وا اثا : ِ يا ُهوا يِّ فا

. تَّى تاُتوبا اِح اْلباِبيِّ حا َا اِء:  ِتاْحِريِم نِ ها ا ا ِمْن اْلُ قا ْن قا ْو ا ما اُب قا وا  الصَّ
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ْن ُمْؤِم اًة، َُ ْ تا أاةا ُلوا  َلا ْ  ِ   واملْاْقُصوُ : أانَّ اْمرا َُ ْد ْم تا لا ، فا ِجيا ْن ِمْن ال َّاِجيا املُْْخرا َُ ْ تا َلا وا

ْولِِه:  ْخرَْجَنا َمْن ََكَن فِيَها ِمَن الُْمْؤِمننَِي ﴿قا
َ
َّْن ﴾35فَأ ِِم ْ  ِمْن أاْهِ  اْلباْيِ  املُْْسلِِميا وا انا ْا ، وا

ا ا  ا قا َِلا ا ُر ﴾36ا َغْْيَ َبيٍْت ِمَن الُْمْسلِِمنَي َفَما وََجْدنَا فِيهَ ﴿: َتَعاَلى ُوِجدا فِيِه؛ وا ْظها ا تا هِبا ا ، وا

ا  ِاْلُوُج  را َْ ْسَلا ا ملاَّا أا را اإْلِ ْا اِج، وا ا را َْ ا  ِاإْلِ را َْ نا ملاَّا أا ياما را اإْلِ ْا ْيُث  ا ُة اْلُقْرآِن؛ حا ما َْ انته   "و ِ ِح

 .َتَعاَلى     كالم شيخ اإلسالم

 ص ة استدًلهلم؛ إذ  كان إطالق اإليامن بمعن ،  فشيخ اإلسالم يبني  هنا عدم

واإلسالم بمعن ، فلم ُيَرد هبام معنً  واحد، فُسموا مسلمني؛ لوجود امرأة لوٍط معهم، 

وكان  تظهر اإلسالم وتبطن الكفر، فأطلق اهلل عليهم اإلسالم؛ لكو ا من املوجودين ف 

باعتبار الظ اِهر، ومل تست ق البي ، وقد كان  تظهر اإلسالم، فشملها لفظ اإلسالم 

ن ُأ ِرجوا باإليامن.  اإليامن، فلم ُيعرب  عن أهل البي  املوجودين باإليامن، َوإِن اَم ُعرب  عم 

  فوصف اهلل املُ رجني باإليامن؛ لكو م مؤمنني ظاهًرا وباطنًا، إذ  زوجة لوط مل

ِع  املوجودون باإلسالم؛ تكن من الناجني، ولكن كان  من أهل البي  املوجودين، فنُ 

ألن  زوجة لوط كان  معهم، وكان  تظهر اإلسالم، وتبطن الكفر، وُعرب  عن امل رجني 

 باإليامن.

إًذا ُأطلق اإلسالم باعتبار واإليامن باعتبار، وليس  هاتان اآليتان تدًلن َعَلى أن  

َُصن ف يفيد اإلسالم واإليامن بمعنً  واحد، وبذا يتبني  عدم ص ة استدًلهل م؛ إًذا كالم امل 

ىَذا قول لبعض السلف، وقد ذكرنا أقوى أدلتهم  كون اإلسالم واإليامن بمعنً  واحد، َوه

 وناقشناه.

  َُصن ُف  ":    ُثم  َقاَل امل 
ِ
 ."وال َنُخوُض يف اهلل

ن ة ًل خيوضون ف اهلل، يعني: أ م ًل يتكلمون َُصن ف هنا أن  أهل السُّ ف أسامئه  يبني  امل 

 وصفاته وأفعاله بغري علم.
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ن ة عنه:  وض املتكلمني؛ ف  م نفوا  ه أهل السُّ ومن اخلوِض ف اهلل بالباطل ال ِذي تنز 

تِي سموها زوًرا  َتَعاَلى صفات اهلل  ، وأوجبوا َعَلى اهلل، ومنعوا عنه "دقليات"بجهلياهتم، ال 

 وصفاته وأفعاله بالباطل. أشياء بأصوهلم الفاسدة، فتكلموا ف أسامئه

   :َُصن ُف  "َقاَل امل 
ِ
 ."َواَل ُنماِري فِي ِدين اهلل

الا ُنامِ ي"  أي: ًل نجاِدل، واجلدار نوعان: "وا

o . جدال ج وٍد ودفٍع وتشكي 

o .وجدال اسرتشاٍد وطلٍب لل ق 

 د هنا، وهو مذموم، وبه حُيرم العبد اخلري والتوفيق، فَعَلى ا ل هو املرا إلنسان واألو 

ًكا لل لق.  أًل  يامري ف دين اهلل؛ دفًعا لل ق  ُمَشك 

  ا املامراة واملجادلة لالسرتشاد وطلب احلق  وإظهاره؛ فهي ُممودٌة، َقاَل : َتَعاَلى َوَأم 

﴿ 
َ
ْحَسُن إِنَّ َربََّك اْدُع إََِل َسبِيِل َرِبَِك بِاْْلِْكَمةِ َوالَْموِْعَظةِ اْْلََسَنِة وََجادِلُْهْم بِالَّ ِي ِِهَ أ

ْعلَُم بِالُْمْهَتِدينَ 
َ
ْعلَُم بَِمْن َضلَّ َعْن َسبِيلِهِ وَُهَو أ

َ
 . [324]الن ل:  ﴾125 ُهَو أ

* وًل ُيشكل َعَلى كون املامراة ف الدين إلظهار احلق  أو طلبه ُممودًة، قوله 

راء وهو من ترك الكذب وهو باطن؛ ُبني له يف ربض الَجنَّة، ومن ترك الم»: ♀

ن ُخُلقه؛ ُبني له يف أعالها ىَذا، «ُمِحق؛ ُبني له يف وسطها، ومن َحسَّ  َعَلى  َفه
احلديث ًل يدلُّ

د به ترك املُِ ق  عدم مرشوعية واست سان اجلدال واملامراة ف احلق، إذ  احلديث ًل ُيرا

 املُِ ق َعَلى ترك املر
د به: حث  اَم املرا اء ف أمور الدنيا، فمن متارى للمراء ف أمور الدين، َوإِن 

ا؛ فهو موعود ببي  ف اجلَن ة،  ء مع كونه ُُمِق  ا، فرتك املرا مع غريه ف أمور الدنيا، وكان ُُمِق 

ا املراء ف أمور الدين؛ فَعَلى املُِ ق أن يظهر احلق  ويوض ه.  َوَأم 

ىَذا احلديث: مرقاة امل اتيح* َقاَل ف ) ا ا اإْلِ "( ف رشح ه اِء قا دُّ املِْرا ِ : حا ْسَلا ُة اإْلِ اُ  ُحجَّ ما

ِم وا  لِّ َا ْصِد املُْتا ْع ًى، أاْو ِ  قا ْو ما ا لاْ ًظا أا لا   فِيِه،  ِمَّ َا اِ   رْيِ  ِإِْ ها ِ  اْلبا َلا ْا َلا  اُض دا ْرِك ااِلْدرِتا تا

ِمْعتاُه، َلا   سا ْا  ُّ َُ اِض، فا ااِلْدرِتا اِ  وا َا ْن ِك اإْلِ ْ اِء  رِتا انا  املِْرا ْا ْق  ِِه، وا ِْن  دِّ ا؛ فاصا قًّ انا حا ْا إِْن  فا

ْ  دا ْهُ  َُ اْس يِن؛ فا ًقا  ُِ ُموِ  الدِّ لِّ ْن ُمتاعا َُ ْ يا َلا  . " اا ًَِل وا
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  د ف قوله  «ومن ترك المراء وهو ُمِحق؛ ُبني له يف وسطها»: ♀إًذا املرا

ء   أي: من ترك املرا
ى
نوف ق بني النصوص، فاهلل ف أمٍر من أمور الدين وهو ُُمِق؛ َحت  

ْحَسنُ ﴿: ▐أمر، َفَقاَل  ▐
َ
، فاإلنسان جيادل ف ﴾وََجاِدلُْهْم بِالَّ ِي ِِهَ أ

تِي هي أحسن؛ ليظهر احلق، وترك اجلدال إلظهار احلق مذموم غري ُممود،  الدين بِال 

أي:  «ومن ترك المراء وهو ُمِحق؛ ُبني له يف وسطها»: ♀َوِحي نَِئٍذ فقول الن بِي  

ء وهو ُُمِق ف أمٍر من أمور الدنيا؛ ُبني له ف وسطها، فاآلية ف اجلدال ف  من ترك املرا

الدين، وهي حتثُّ عليه، واحلديث ف اجلدال ف أمور الدنيا، ففي أمور الدنيا اإلنسان 

ا. ء، وإن كان ُُمِق   مرشوٌع له أن يرتك املرا

  َُصن ُف ُر َأَحدًا ِمْن َأْهِل الِقْبَلِة بَِذْنٍب، َما َلْم َيْسَتِحلَّهُ وال نُ ": َتَعاَلى     َقاَل امل   ."َكفِّ

َُصن ف تتعل ق بالتكفري، َوهىِذه القضية من القضايا الكبرية،  هىِذه اجلملة من كالم امل 

ىَذا املوضوع ًل حيتاج لرسد أمثلٍة  واخلالف فيها كبري، والفتنة بسببها عظيمة، واملَُبني  خلطر ه

التاريخ القديم؛ إذ  األمثلة حارضة ف وقتنا ف بالد العامل، فالتكفري فتنٌة أوقدت نريا ا من 

ل  ىَذا، وستبق  إَِلى ما شاء اهلل، وقد كان  وًل تزا ى وقتنا ه
منذ ظهور اخلوارج، ومل ُتطفأ َحت  

ة. توهن بالد املسلمني وتضعف دعوة احلق، واخلالف ف التكفري أول  الٍف وقع ف األُ   م 

ُم أانَّ ِ  "* يقول شيخ اإلسالم:  ُيْعلا ، وا َِ ا املْاْوِض ُزوُ  ااِلْشتِبااُه ِ  ها ا اِ  يا ا املْاقا ِن ها ا قُّ وا ِتاحا

لاْيسا ُهوا ِمْن املُْْؤِم ِ  ِ  ِمْن ال َّاِ ، وا ْ ِك اْ اْس ا ًْضا ِ  الدَّ يا املُْْسلِِميا ِقْساًم لاْيسا ُهوا ُم اافًِقا ُما

ِ َورَُسوَِلِ ُثمَّ لَْم يَْرتَابُوا﴿الَِّ ينا ِقي ا فِيِهْم:  ِيَن آَمُنوا بِاَّللَّ ]احلجراتق  ﴾...إِنََّما الُْمْؤِمُنوَن اَّلَّ

الا ِمْن الَِّ ينا ِقي ا فِيِهْم: "اآلية،  "[82 ا﴿وا ولَئَِك ُهُم الُْمْؤِمُنوَن َحقًّ
ُ
، فاَلا ُهْم [4]األنفالق  ﴾أ

، وا  ُلونا اجْلا َّةا  َِلا ُم اافُِقونا َُ ْد الا ِمْن الَِّ ينا يا ا، وا قًّ اِ ِقيا املُْْؤِم ِيا حا ِء الصَّ ُؤالا الا ُهْم ِمْن ها

ُه ِ  ال َّا ِ  عا ُلُد ما ْ ا الا َيا ِن ما ياما ُه ِمْن اإْلِ عا ما يِّئااِت، وا سا سا ااِت وا حا عاا   وا ما اِت وا ادا ْ  لاُه  ا ،  ا ، ِدقااب 

َا  لاُه ِمْن اْل ، وا اِسُن املِِْلِّ يه  اْعُض ال َّاِ : اْل ا مِّ ْد ُيسا ا اْلِقْسُم قا ها ا و ا ال َّاِ ، وا َُ ْستاْوِجُب ُ  ا يا باا ِِر ما

سا  ِ  ِ  ما ْسَلا را ِ  اإْلِ ها َلا    ا َِ   ُ ُ  فِيِه أاوَّ َلا اْ ِ ِمِه، وا َْ ُح عا ال َّاُ  ِ  اْسِمِه وا َّا تا اازا ا ِِم ها ا ا ِِ  وا

ينِ ُأُصوِ  ا  ."لدِّ
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؛ إذ  حكم  يل 
ِ
فأول  الٍف وقع ف مسائل أصول الدين هو: اخلالف ف الفاسق امل

اخلوارج واملعتزلة َعَلى أنه ُُمل ٌد ف الن ار، واخلوارج سبقوا املعتزلة وكفروه، واملعتزلة 

ف اسمه، واتفقوا َعَلى إًِل  أنه ف اآل رة ُُمل ٌد ف الن ار، فا تلفوا  يقولون: هو فاسٌق ف الدنيا،

 حكمه.

ىَذا: ِذكر مهامت ف التكفري ف  َُصن ف ه لِي ق َعَلى كالم امل  ومن املناسب هنا قبل الت ع 

 وقفات:

يف بيان المراد بالكفر لغًة، وبيان نوعيه، َوَتْعرُِيف كل نوع، وبيان  :الوقفة األوىل ✍✍

ْرك األكبر.  الفرق بين الكفرِ األكبرِ َوالشِّ

  ًأواًل: الكفر لغة: 

؛ ألنه يسرت البذر ف األرض،  ي املزارع كافًرا الكفر لغًة: السرت والتغطية، ومن هنا ُسم 

نَْيا َلعٌِب َولَْهٌو َوزِيَنٌة َوَتَفاُخٌر بَيَْنُكْم َوتََكاثٌُر ِِف ﴿ :َتَعاَلى َقاَل  نََّما اْْلََياُة اَلُّ
َ
اْعلَُموا أ
ْوََلدِ 

َ
ْمَواِل َواْْل

َ
ااْْل اهُ ُمْصَفرًّ اَر َنَباتُُه ُثمَّ يَِهيُج َفََتَ ْعَجَب الُْكفَّ

َ
 [21]احلديد:  ﴾َكَمَثِل َغيٍْث أ

 اآلية.

 شرًعا: الكفر ثانًيا: 

ل تتفق ف معن ، هو: تغطية اإليامن بام  ف العلامء الكفر بتعاريف، ُتدها عند الت أمُّ َعر 

 من الدين؛ فقد غط   
ٍ
ب بيشء اإليامن بالتكذيب، ومن استكرب عن فعل ما ينقضه، فمن كذ 

أمر اهلل به؛ فقد غط   إيامنه باًلستكبار، وهكذا، فالتعاريف ُتتمع ف معن ، هو: تغطية 

 اإليامن بام ينقضه.

 األصغر: الكفر ثالًثا: 

، ومل يبلغ درجة "الَ ر"الكفر األصغر تعريفه: هو ما أطلق  عليه النصوص لفظ 

 الكفر األكرب.

سباب المسلم فسوق، »: ♀أمثلة ذل : قتال املسلم، َقاَل الن بِيُّ ومن 

َعَلى قتال املسلم أنه كفر، وعند النظر: نجد أن قتال  ♀، فأطلق «وقتاله كفر
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ِإَوْن َطائَِفَتاِن ِمَن الُْمْؤِمننَِي اْقَتَتلُوا ﴿: َتَعاَلى املسلم ليس ُمرًجا من امللة، بدليل قوله 
ْصلُِحوا بَيْ 

َ
ْمرِ فَأ

َ
ْخَرى َفَقاتِلُوا الَّ ِي َتبِْغ َح يَّ تَِِفَء إََِل أ

ُ
َنُهَما فَإِْن َبَغْت إِْحَداُهَما لََعَ اْْل

َ َُيِبُّ الُْمْقِسِطنَي  قِْسُطوا إِنَّ اَّللَّ
َ
ْصلُِحوا بَيَْنُهَما بِالَْعْدِل َوأ

َ
ِ فَإِْن فَاَءْت فَأ ]احلجرات:  ﴾9اَّللَّ

د ف قوله ا َتَعاَلى ، فنع  اهلل [5  ذل  َعَلى أن  الكفر املرا
لطائفتني املقتتلتني باإليامن، فدل 

الكفر األصغر، ًل األكرب؛ إًذا الكفر  «سباب المسلم فسوق، وقتاله كفر»: ♀

 األصغر: هو ما أطلق  عليه النصوص لفظ الكفر، ومل يبلغ درجة الكفر األكرب.

 ْركيف بيان النسبة بين الكفر َوالشِّ : رابًعا: 

ك َعَلى قولني:  ا تلف العلامء ف النسبة بني الكفر َوالرش  

 ل ك والكفر بمعنً  واحد.َاأْلَوَّ  : أ ام متساويان، َفالرش  

 ُط َلق، فكل رشك كفٌر، وًل عكس.اْلثَّانِي  : أن  النسبة بينهام العموم واخلصوص َامل 

ك ك والكفر، َفالرش   ىَذا من معن  الرش   يرجع معناه للتسوية، والكفر يرجع  ويظهر ه

اَلة مثاًل،  معناه للتغطية والسرت، ومن نواقض اإليامن: ما ًل يكون فيه تسوية، ك نكار الص 

ك نوٌع من أنواع  ك أ صُّ من الكفر، الرش   ، وًل يكون رشًكا، َوِحي نَِئٍذ َفالرش   فيكون كفًرا

 الكفر، فكل رشك كفٌر، وليس كل كفٍر رشًكا.

 

 

 وهنا مسألتان: ☚☚

 ك؛ فيلزم من ذل : أن ُيغفر األولى : أن  بعضهم َقاَل: إذا كان الكفر غري الرش  

َك بِهِ َوَيْغفُِر َما ُدوَن َذلَِك لَِمْن يََشاُء ﴿َقاَل:  َتَعاَلى الكفر؛ ألن  اهلل  ْن يُُْشَ
َ
َ ََل َيْغفُِر أ إِنَّ اَّللَّ

ِ َفَقِد اْفََتَ  بني  أنه يغفر ما  ، فاهلل [13]النساء:  ﴾48ى إِثًْما َعِظيًما َوَمْن يُُْشِْك بِاَّللَّ

ك،  ك؛ فيلزم من هىَذا أن ُيغفر الرش   ك، وإذا كان الكفر غري الرش   ك، وًل يغفر الرش   دون الرش  

 هكذا َقاَل بعضهم.
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ك، والكفر ليس د واجلواب ✍✍ ا، وهو: أن  ُيقال: أنه يغفر ما دون الرش   ونه، سهٌل جد 

ك نوٌع من  ك، ف  ا تفوقه، ُثم  قد سبق تقرير: أن  الرش   ف ن  بعض صوره إن مل تساِو الرش  

 أنواع الكفر. 

 نكتفي باملسألة األول. -

ِرُيف كل هذه الوقفة  د بالكفر لغًة، وبيان نوعيه، َوَتع  األول إًذا، وهي: ف بيان املرا

ك األكرب.نوع، وبيان الفرق بني الكفر األكرب وَ   الرش  

 .متعلقات الكفريف بيان  :الثانية من الوقفات امُلَتَعلَِّقة بالكفرالوقفة  ✍✍

ن ة أن الكفر يتعل ق بام ييل:  يعتقد أهل السُّ

  :القلبأواًل: 

َلى .♀فكفر القلب؛ كاعتقاد التسوية بني اهلل و لقه، أو كذب الرسول 
.. إِ

ى  ىَذا من اعتقد شيًئا من ه ِذي آ ره، ه ل للكفر ال  َو  َذا؛ فقد كفر كفًرا قلبي ا؛ إًذا املتعل ق َاأل 

 يتعل ق به الكفر: القلب.

 المتعلق اْلثَّانِي: اللسان. 

ء بالدين، أو دعاء غري اهلل   ...َتَعاَلى كاًلستهزا

  الجوارح: اْلثَّالِثالمتعلق. 

.. إَِلى .م، واًلستهانة باملص فالكفر يتعل ق باجلوارح؛ كقتل األنبياء، والسجود للصن

 آ ره.

 إًذا الوقفة الثانية الكفر يتعل ق بالقلب واللسان، ويتعل ق َأي ًضا باجلوارح.

 .أنواع الكفر باعتبار بواعثهيف بيان  :الثالثةالوقفة  ✍✍

 الكفر أنواع وفق ما جاءت النصوص، وقد بني  ذلكم أهل العلم.

 ل  :لتكذيبكفر ا: النَّْوع َاأْلَوَّ

فه ابن القي م بقوله:  ُس "وقد َعر  انته  كالمه، فمن اعتقد كذب  "ادتقا  ْ ب الرُّ

 الرسول ف كل ما جاء به أو بعضه؛ فقد كفر.
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 كفر الجحود: النَّْوع اْلثَّانِي: 

 ."وال ُيِقرن  لسانه َتَعاَلى هو أن يعر  اهلل "َقاَل ابن األثري: 

 ُسل، أو يؤمن إًذا كفر التكذيب هو ًل يؤ من بوجود اهلل، وًل يؤمن بام جاءت به الرُّ

ب بقلبه ولسانه. د: أنه ُيكذ  ُسل، املرا ب ما جاءت به الرُّ  بوجود اهلل ويكذ 

  ا بقلبه بوجوده َتَعاَلى أما كفر اجل ود، فهو أن يعرف اهلل ، فيكون ُمِقر 

ىَذا هو كفر فرعون، َقاَل اهلل▐ وََجَحُدوا بَِها ﴿: ▐ ، وًل ُيِقرُّ بلسانه، َوه
ا فَاْنُظْر َكيَْف ََكَن ََعقَِبُة الُْمْفِسِديَن  نُْفُسُهْم ُظلًْما وَُعلُوًّ

َ
 .[31]النمل:  ﴾14َواْستَيَْقَنتَْها أ
 كفر العناد: النَّْوع اْلثَّالِث: 

ِ َقاَل البغوي:  ْعرتا يا ْلبِِه، وا ْعِر ا اهللَّا  ِقا : أاْن يا ْ ُر اْلِع ااِ  ُهوا ُْ ْ ِر وا َُ ْا ِديُن  ِِه،  الا يا انِِه، وا  ا  ِلِسا

ُقوُ :  ْيُث يا الِب  حا  أايِب  ا

ةةد   لِْمةةُ   ِةة انَّ ِ يةةنا ُُمامَّ ةةْد دا لاقا  وا

 

ةةةِة ِ ي ًةةةا  يَّ ِ ةةةاِن اْلرا ةةةرْيِ أاْ يا َا  ِمةةةْن 

ةةةبَّة    سا اِ  ما ةةة ا ةةةُة أاْو حا ما  لاةةةْوالا املْاَلا

 

اكا ُمبِي ًةةةا  ةةةْمًحا  ِةةة ا ةةةْدتا ِي سا جا  لاوا

بقلبه، واعرتف  ♀و طالب عرف اهلل بقلبه، وعرف صدق الرسول فأب 

 بلسانه، ولكنه عاند ومل يتبع احلق ال ِذي عرفه.

ةةةبَّة   سا اِ  ما ةةة ا ةةةُة أاْو حا ما  لاةةةْوالا املْاَلا

 

اكا ُمبِي ًةةةا  ةةةْمًحا  ِةةة ا ةةةْدتا ِي سا جا  لاوا

 َقاَل: فعاند ومل يتبع احلق ال ِذي عرفه. 

 

 نَِّفاقكفر ال: النَّْوع الرابع: 

ْلِب "َقاَل البغوي:  ْعتاِقدا  ِاْلقا الا يا اِن وا ُهوا أانَّ ُيِقرَّ  ِاللِّسا َوِمَن انلَّاِس ﴿: َتَعاَلى ، َقاَل اهلل "فا
ِ َوبِاَْلَوِْم اْْلِخِر َوَما ُهْم بُِمْؤِمننَِي  ِيَن آَمُنوا َوَما  8َمْن َيُقوُل آَمنَّا بِاَّللَّ َ َواَّلَّ ُُيَاِدُعوَن اَّللَّ

نُْفَسُهْم َوَما يَْشُعُروَن 
َ
 .[5، 3]البقرة:  ﴾9َُيَْدُعوَن إَِلَّ أ
د هنا: الن َفاق اًلعتقادي، وهو الن َفاق األكرب.-كام هو معلوم-َوالن َفاق نوعان   ، واملرا

 كِّ : النَّْوع الَخاِمس  :كفر الشَّ
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  َ  ه،    يشك ، وال♀أالَّ َيز   صدق ال َّبِين "وقد بي نه ابن القي م بقوله: 

 ."  أمره

  إًذا من ش   بوجود اهلل؛ مل جيزم بوجوده، ومل جيزم بعدم وجوده، من ش   بصدق

، َوهىَذا من كفر ♀الن بِي   ؛ فلم جيزم بصدقه، ومل جيزم بكذبه، كل هىَذا من الش   

.  الش   

 اِدس  :كفر اإلعراض: النَّْوع السَّ

ْلبِِه "ف بيانه:  َتَعاَلى     َقاَل ابن القيم قا ْمِعِه وا اِض: فا اْن ُيْعِرضا  ِسا ْدرا ْ ُر اإْلِ ُْ ا  أامَّ وا

اءا  ِِه الْ  ا جا الا ُيْصِبي  َِلا ما اِ يِه، وا الا ُيعا الِيِه وا الا ُيوا ُ ُه، وا َا ِّ الا ُي ُقُه وا دِّ ُسوِ ، الا ُيصا ِن الرَّ ، "باتَّةا دا

َوة برمتها ع  ، فال ُيشِغل نفسه ًل ف تصديقها، وًل ف فكفر اإلعراض: أن يعرض عن الد 

ىَذا ُمعِرض، وكفره كفر إعراض.  تكذيبها، وًل ف معرفتها، فيعِرض وًل يبايل هبذا، َفه

 إًذا هىِذه أنواع الكفر باعتبار بواعثه:

 .كفر تكذيب 

 .كفر ج ود 

 .كفر عناد 

 .كفر نفاق 

 . كفر ش 

 .كفر إعراض 

 .تكفير النَّْوع وتكفير الُمَعيَّنالفرق بين يف بيان  :الرابعةالوقفة  ✍✍

 إطالق الكفر َعَلى القول أو الفعل ًل يلزم منه تكفري كل من وقع منه 
ىَذا يعني: أن  َوه

ىَذا القول أو الفعل، بل ًَل ُبد  ف احلكم َعَلى من صدر منه القول الكفري أو الفعل الكفري  ه

نع، فتأيت النصوص بوصف فعٍل أو ًَل ُبد  ف احلكم عليه من توفر الرشوط، وانتفا ء املوا

وصف قوٍل بأنه كفر، وأهل العلم يقولون بام دل   عليه النصوص، فيصفون ذك القول أو 

قون بني وصف الفعل والقول بالكفر، وبني وصف من وقع منه  الفعل بالكفر، ولكنهم يفر 
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ن كل من صدر منه ذك الفعل أو القول، فال يلزم من وصف الفعل والقول بالكفر أن يكو

نع عنه.  ذاك الفعل أو القول كافر، بل ًَل ُبد  من توف ر الرشوط فيه وانتفاء املوا

  فمن ذلك مثاًل ، : وصف اهلل بالعبودية، بأن يقول أحدهم: اهلل عبد! كفٌر باَِل َش  

ىَذا القول، بل ًَل ُبد  من توفر الرش ىَذا تكفري كل من وقع منه ه وط فيه، ولكن ًل يلزم من ه

نع عنه، َقاَل  ُه َأَشدُّ َفَرًحا بَِتْوَبِة َعْبِدِه ِحيَن َيُتوُب إَِلْيِه، ِمْن »: ♀وانتفاء املوا َللَّ

، َفَأَتى َأَحِدُكْم َكاَن َعَلى َراِحَلتِِه بَِأْرِض َفاَلٍة، َفاْنَفَلَتْت ِمنُْه َوَعَلْيَها َطَعاُمُه َوَشَراُبُه، َفَأيَِس ِمنَْها

َها، َقْد َأيَِس ِمْن َراِحَلتِِه، َفَبْينَا ُهَو َكَذلَِك إَِذا ُهَو بَِها، َقائَِمًة ِعنَْدُه،  َشَجَرًة، َفاْضَطَجَع فِي ظِلِّ

ِة  ِة اْلَفَرِح: اللُهمَّ َأْنَت َعْبِدي َوَأَنا َربَُّك، َأْخَطَأ ِمْن ِشدَّ َفَأَخَذ ِبِخَطاِمَها، ُثمَّ َقاَل ِمْن ِشدَّ

َأْخَطَأ ِمْن »: ♀َذا وصف اهلل بأنه عبده، ومل يكفر، مِلَ؟ َقاَل الن بِيُّ ، َفهى «اْلَفَرِح 

ِة اْلَفَرِح   .«ِشدَّ

هبذا الوصف  * وصف اهلل هبذا الوصف كفر، فنُطلِق ونقول: وصف اهلل 

كفر، ولكن هل كل من وصف اهلل هبذا الوصف ُيَعد كافًرا؟ ًل، ًَل ُبد  من توف ر الرشوط 

ىَذا وانتفاء املوا  ع، فُيقال: واصف اهلل بأنه عبده كافر، ه نع؛ إًذا فرٌق بني احلكم َعَلى الن و 

ص يح من حيث إطالق احلكم، ولكن من حيث التعيني؛ ًَل ُبد  من توف ر الرشوط، وانتفاء 

ىَذا رجٌل يقول الن بِي   نع، َفه ِة اْلَفَرِح »: ♀املوا  .«َأْخَطَأ ِمْن ِشدَّ

  َْقاَل ًضاومن أمثلة ذلك َأي ، ء بالدين، ف نه كفٌر باَِل َش   َولَئِْن ﴿: َتَعاَلى : اًلستهزا
ِ َوآيَاتِهِ َورَُسوَِلِ ُكنُْتْم تَْسَتْهزِئُونَ  بِاَّللَّ

َ
ْْلَُهْم ََلَُقولُنَّ إِنََّما ُكنَّا ََنُوُض َونَلَْعُب قُْل أ

َ
ََل  65 َسأ

ْب َطائَِفةً َتْعَتِذُروا قَْد َكَفْرُتْم َبْعَد إِيَمانُِكْم   ﴾...إِْن َنْعُف َعْن َطائَِفٍة ِمنُْكْم ُنَعِذِ

 اآلية.  [66، 64]التوبة: 

ب ليستهزئ بالدين؛ ف نه ًل يكفر، بالرغم من كون القول  ب وُعذ  * ولكن من رُضِ

ِره َعَلى الفعل الكفري والقول الكفري ًل  ِذي قاله كفر، وذل  ألنه مضطر ُمكَره، ومن ُأك 
ال 

يَماِن ﴿: َتَعاَلى َقاَل يكفر،  ْكرِهَ َوقَلُْبُه ُمْطَمئِنٌّ بِاْْلِ
ُ
ِ ِمْن َبْعِد إِيَمانِهِ إَِلَّ َمْن أ َمْن َكَفَر بِاَّللَّ
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ِ َولَُهْم َعَذاٌب َعِظيٌم  َح بِالُْكْفرِ َصْدًرا َفَعلَيِْهْم َغَضٌب ِمَن اَّللَّ ِكْن َمْن َُشَ
 ﴾106َولَ
 .[316]الن ل: 

  ُنع، فمن املهم وإذا كان ًَل ب د  من احلكم َعَلى املعني  من توف ر الرشوط وانتفاء املوا

 ف الوقفة اخلامسة.
ِ
ِن اهلل نع، َوهىَذا ما أبينه بِِ ذ   أن نعرف تل  الرشوط واملوا

 .شروط وموانع تكفير المعيَّنيف بيان  :اخلامسةالوقفة  ✍✍

 بله.أذكر الرشوط، وكل رشٍط منها أذكر املانع ال ِذي يقا

 ل َوالثَّانِي  : أن يكون بالًغا عاقاًل.الشرطان َاأْلَوَّ

 وُيقابل رشط البلوغ: مانع عدم البلوغ. ❃❃

 وُيقابل: رشط العقل: مانع عدم العقل. ❃❃

ُرفِع القلم عن ثالثة: عن »َقاَل:  ♀: أن  رسول اهلل ▲عن عائشة 

، وقد «ون َحتَّى يعقل أو يفيقالنائم َحتَّى يستيق ، وعن الصغير َحتَّى يكبر، وعن المجن

أمجَ ْ  من ":    ابن املنذر اإلْجاع َعَلى أن  املجنون ردته غري معتربة، َفَقاَل  َذَكرَ 

ٰ ما ْان قب   َلا َلا أنَّ املج ون   ا ا تد   حا  ج ونه: أنه مسلم دا نح ظ د ه من أه  العلم دا

 ." لك

 الدليل َأي ًضا َعَلى 
ا الصبي؛ فقد دل  ، ومن هنا «وعن الصغير َحتَّى يكبر» عدم كفره َوَأم 

َلمُ -كان القول الص يح  ، يقول  -واهلُل َأع  أن  ردة الصبي غري معتربة، وإن كان مُمي ًزا

ف  َتَعاَلى     ، وقد بني  الشيخ ابن عثيمني"فَل تصح   ة صبي وال ُم ون"النووي: 

ح أ ، )الرشح املمتع( األقوال ف ردة الصبي، ورج  ن  الصبي ًل ُتعترب ردته وإن كان مميًزا

ىَذا ما يفيده عموم قول الن بِي    .«وعن الصغير َحتَّى يكبر»: ♀َوه

  :إًذا 

ل: العقل.  - َو   الرشط َاأل 

ث ايِن: البلوغ.  -  والرشط ال 

 يقابل العقل: فقد العقل بأن يكون ُنوًنا. -
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 ويقابل البلوغ: عدم البلوغ. -

  ْأن يكون قاصًدا.ثَّالِثالشرط ال : 

 واملانع ال ِذي يقابل القصد: اخلطأ. ❃❃

وامل طئ من أراد الصواب، فصار إَِلى غريه، فامل طئ ال ِذي أراد شيًئا فصار إَِلى غريه 

مل ُيِرد قول الكفر، ومل ُيرد فعل الكفر، إًِل  أنه َقاَل الكفر وفعله دون إرادٍة منه، فلم يقصد 

: َتَعاَلى إِن اَم وقع منه الكفر  طأ، والدليل َعَلى عدم مؤا ذة امل طئ: قوله فعل الكفر، وَ 

نَا﴿
ْ
ْخَطأ
َ
ْو أ
َ
- ♀، وكذل  قول الن بِي  [236]البقرة:  ﴾َربََّنا ََل تَُؤاِخْذنَا إِْن نَِسيَنا أ

ِة اْلَفَرِح »: -وقد سبق قبل  .«َأْخَطَأ ِمْن ِشدَّ

نع الكفر؛ ف نه يكفر لفعله إًذا من قصد فعل الكفر أو قوله، و مل يكن َثم  مانٌع من موا

الكفر أو لقوله، ولكن إن مل يقصد قول الكفر وفعله، َوإِن اَم جاء َعَلى لسانه  طًأ أو فعله 

  طًأ؛ ف نه ًل يكفر.

 ابِع  : أن يكون ُُمتاًرا.الشرط الرَّ

ه. ❃❃  واملانع ال ِذي يقابل اًل تيار: اإلكرا

يَماِن ﴿: َتَعاَلى َقاَل  ْكرِهَ َوقَلُْبُه ُمْطَمئِنٌّ بِاْْلِ
ُ
ِ ِمْن َبْعِد إِيَمانِهِ إَِلَّ َمْن أ َمْن َكَفَر بِاَّللَّ

َح بِالُْكْفرِ َصْدًرا  . [316]الن ل:  ﴾َولَِكْن َمْن َُشَ

من ُأْره دَل الَ ر وُأجر دليه، وقلبه "ف تفسريها:  َتَعاَلى     * َقاَل السعدي

 ا ًبا فيه؛ فإنه ال حرج دليه وال  ثم، وَيوز له ال طن  َلمة الَ ر د د  مطمئن  اإليامن،

 ."اإلْراه دليها

ٰ رشا أن يل ظ "* َقاَل ابن العريب:  َلا ا الَ ر  اهلل؛ ف لك جا ز له  بري ََل ، دا أامَّ وا

اإلْراه ال  لسانه وقلبه م َّشِح  اإليامن، فإن سادد قلبه   الَ ر لسانه؛ ْان آثاًم ْافًرا؛  نَّ 

ٰ الظَّاِهر َلا  ."سلطان له   البا ن، وا ِنَّاما سلطته دا

 ل.الشرط الَخاِمس  : أن يكون غري متأو 

 واملانع ال ِذي يقابل هىَذا الرشط: التأويل. ❃❃
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والتأويل ال ِذي هو مانع من تكفري املعني  نوع من اخلطأ، ولكن اخلطأ ال ِذي جعلته 

ا  طأ التأويل يكون مقاباًل للقصد هو  طأ ب أن يريد قوًًل أو فعاًل، فيصري لغري ما أراد، َوَأم 

بعدم إصابة الفهم الص يح لل كم الرشعي، وعليه نستطيع أن نجعل هذين املانعني حت  

 قسم واحد، فنقول: القصد ويقابله: اخلطأ ف الفهم أو القول أو الفعل.

 ئ السابق ذكرها هي نفسها أدلة وعليه؛ ف ن  أدلة اشرتاط القصد وعذر امل ط

 اشرتاط عدم التأويل وعذر املتأول.

   ة َأي ًضا: ما ثب  عن عمرو بن العاص أنه سمع الن بِي  ♀ومن األَِدل 

إَِذا َحَكَم اْلَحاكُِم َفاْجَتَهَد فَأَصاَب؛ َفَلُه َأْجَراِن، َوإَِذا َحَكَم َفاْجَتَهَد فَأْخَطَأ؛ َفَلُه »يقول: 

 .«َأْجرٌ 

 ر أكثر أهل العلم اخلوارج، َقاَل ابن عثيمني : َتَعاَلى     وبسبب التأويل مل ُيَكف 

ا َل " ٰ حن؛  نَّ ٰه ا َلا ومن املوانَ أاْيًضا: أن يَون شبهة ت وي     الَ ر،  حيث يظن أنه دا

ُتْم  َولَيَْس َعلَيُْكْم ُجَناحٌ ﴿: َتَعاَلى يتعمد اإلثم واملخال ة، فيَون  اًََل   قوله 
ْ
ْخَطأ
َ
فِيَما أ

َدْت قُلُوُبُكمْ  ا  اية جهده، فيَون  اًََل   [2]األحزابق  ﴾بِهِ َولَِكْن َما َتَعمَّ ، و نَّ ٰه ا

ُ َنْفًسا إَِلَّ وُْسَعَها﴿: َتَعاَلى قوله   ."[316]اليقرةق  ﴾ََل يَُكِلُِف اَّللَّ

ْت ا املْاْعُصومِ "* َقاَل ف املغني:  ، وا ِْن اْستاحا َّ قا ْ ِوي   الا تا ة  وا رْيِ ُشْبها ْم،  ِبا اَِلِ َْ ا أاْموا أا ، وا يا

لِكا  َا ا ْ "، يعني: يكون كافًرا  "فا اِء َلا ها ْْ ارا اْلُ قا ا أانَّ أا ْرنا ْا ْد  ا قا اِ ِج، فا وا اْ ا ْا  ، انا  ِتاْ ِوي   ْا وا ِْن 

اءا املُْْسلِِميا  ْم ِ ما َِلِ َا اْستِْحَلا ْ ِرِهْم ما َُ ُموا  ِ َُ ْ مْ  ُيا اَلاُ أاْموا  إَِلى آ ر ما َقاَل. "...وا

 اِدس  : العلم.الشرط السَّ

 واملانع ال ِذي يقابله: اجلهل. ❃❃

بنَِي َح يَّ َنبَْعَث رَُسوًَل ﴿: َتَعاَلى ومن أدلة العذر باجلهل: قوله   ﴾15َوَما ُكنَّا ُمَعِذِ
ء:  ِيَن وَ ﴿: َتَعاَلى ، َوَقاَل [34]اإلرسا ٌة رُُسًَل ُمبَُِشِ ِ ُحجَّ ُمنِْذرِيَن ِِلََلَّ يَُكوَن لِلنَّاِس لََعَ اَّللَّ

ُ َعزِيًزا َحِكيًما  ُ َِلُِضلَّ ﴿: َتَعاَلى ، َوَقاَل [364]النساء:  ﴾165َبْعَد الرُُّسِل َوََكَن اَّللَّ َوَما ََكَن اَّللَّ
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َ لَُهْم َما َيتَُّقوَن إِنَّ  ٍء َعلِيٌم  قَوًْما َبْعَد إِذْ َهَداُهْم َح يَّ يُبنَِيِ َ بُِكِلِ ََشْ ، [334]التوبة:  ﴾115اَّللَّ

َلمُ  َتَعاَلى َواَّلُل -وَثم  أدلة غريها، ونكتفي هبذا   .-َأع 

نَّة يف الفاسق الِملِّي، وقول مخالفيهميف بيان  :السادسةالوقفة  ✍✍  .قول أهل السُّ

 :ن ة من جهتني  وأبدأ ببيان قول أهل السُّ

 اًلسم. : من حيثالجهة األولى 

ن ة حيكمون َعَلى مرتكب الكبرية بالفسق، وا تلفوا ف تسميته مؤمنًا، َقاَل ابن  فأهل السُّ

ى": َتَعاَلى     رجب يل  - "وقد اَتلق أه  السُّ َّة: ه  ُيسمَّ
ِ
مؤم ًا " -أي: الفاسق امل

ٰ قولي، ومها و ايتان دن  َلا  "أمحدناقص اإليامن، أو يقا : ليس  مؤمن، لَ ه مسلم؛ دا

ن ة كام بني  ابن رجٍب  :  َتَعاَلى     انته  كالمه، فأهل السُّ  ا تلفوا

  .هو مسلم، وًل يقول: هو مؤمن : يل 
ِ
 فمنهم من يقول ف الفاسق امل

  .ومنهم من يقول: هو مؤمن ناقص اإليامن 

 وهو: أن ُيقال: هم مؤمنون،    وهناك قول ثالث مل يذكره ابن رجب ،

صل اإليامن فيهم، ًل باعتبار حتقيقهم اإليامن الواجب، وذل  باعتبار قيام أ

 فضاًل عن املست ب.

م، حيث َقاَل ف كتابه  ىَذا ما ُيفهم من كالم أيب عبيد القاسم بن سال  ُمَبي نًا أن   (اإليامن)َوه

م لرتك بعض الواجبات، أو فعلهم بعض  تِي جاء فيه نفي اإليامن عن أقوا النصوص ال 

 تعني عدم إطالق اإليامن عليهم باعتبار قيام أصله فيهم. امل رمات، ًل 

ِن ": َتَعاَلى     * َقاَل  ياما اْسُم اإْلِ ، وا : لاْيسا  ُِمْؤِمن  ا ا ُوُز أاْن ُيقا ْيقا َيا ْا ا ِِ :  ا ا قا إِْن قا فا

رْيُ زا    دا ُْه؟ ُوُز أانْ "هىَذا سؤال، يقول أبو عبيد:  " ا ْيقا َيا ْا ا ِِ :  ا ا قا إِْن قا : لاْيسا  فا ا ا ُيقا

؟ أي: كيف جيوز أن ُيقال ف النصوص عن فاعل بعض امل رمات، أو تارك بعض  " ُِمْؤِمن 

ىَذا يكون اسم اإليامن ثابًتا، فكيف نوف ق بني كون  الواجبات: ليس بمؤمن؟ ومع ه

 النصوص نف  عنه اإليامن، وبني كون اإليامن كون اسم اإليامن ثابًتا له؟ 
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، "د القاسم بن سالم: * يقول أبو عبي : لاْيسا  ُِمْؤِمن  ا ا ُوُز أاْن ُيقا ْيقا َيا ْا ا ِِ :  ا ا قا إِْن قا فا

ِر ِ   ِ  َا رْيُ املُْْستا ْ ا  ا نا ِب املُْْستاِ يُض ِد ْدا را ُ  اْلعا ْاَلا ا  : ها ا رْيُ زا    دا ُْه؟ ِقي ا ِن  ا ياما اْسُم اإْلِ الاِة وا زا

ْا  ا  اِملِِه،  ِ ا ْن دا ِ  دا ما انا لاْيسا اْلعا ْا ا  َِ  ِ ا انِ ُقوُلونا لِلصَّ ُْم يا ى أاَنَّ تِِه، أاالا تارا ِقيقا رْيِ حا َلا  ا انا دمُله دا

ْ ِي  َلا نا اُه اا دا ْع ااُهْم ها َا ما قا اما وا ًَل، وا ِنَّ ما ِمْل ا دا الا دا ْيًئا وا ا ص ع ا شا لِِه: ما ما  محَم  لِعا

ِة ناْ ِس  َلا الصَّ ْعا تَّى التَّْجِويِد، الا دا اِن، حا ْتقا اِم   ِ  اإْلِ رْيُ دا اِمِ   ِااِلْسِم، وا ا ُهْم دا ُهوا ِد ْدا ا، فا ها

ا ُهوا  اُ : ما ُيقا ْبُلُغ ِم ُْه اْ ا اى، فا يا اُه، وا ا، و لك ْرج  يعنُّ أا ا ْْ اُر ِمْن ها ا لَُّموا  ِِه فِياما ُهوا أا َا تا

ُه اْ ُن ُصْلبِهِ  ْعلاُمونا أانَّ ُهْم يا ، وا املْاْمُلوِك. ولد  ِة، وا ْوجا الزَّ اُ  ِمْ ُلُه ِ  اْ اِخ، وا  . ُثمَّ ُيقا

اُح  َا ا ال ِّ أامَّ . وا اْلِرِّ ِة وا ْيِهْم ِمنا الطَّادا لا اِجباُة دا ا: املزايلة من ا دام  اْلوا اما م هبهم   ٰه ا وا ِنَّ

ا. ُ ها أاْساما  والرق وا نساب، فعَل ما ْان  دليه أمَاَنا وا

لِكا  َا ا َا الَّتِي ِهيا  فا
ا ِ ا ا ُِن ِم ُْه والَّشَّ قا اما أاْحباطاِ  اْ ا ُن،  ِنَّ ياما ا اإْلِ ى هِبا ُنوُب الَّتِي ُي ْ ا ِ ِه ال ُّ ها

، وا ِِه ا ُْ  : ُمْؤِم ُونا ْم  اِلَّ اُ  َلاُ الا ُيقا ، وا لِكا ْب ا  ا اناْ  قا ْا ا  عاَلا ما ُء فا ا اْ اْساما مَّ
اتِِه، فا ا ُم ِمْن ِص ا َْ

ْيِهمْ دا   ."لا

 م تِي جاء فيه نفي اإليامن  َتَعاَلى     بني  أبو عبيد القاسم بن سال  أن  النصوص ال 

جاء فيه نفي اإليامن باعتبار عدم حتقيقهم كامل اإليامن، َوإًِل  ف  م مؤمنون، واسم اإليامن 

اعل بعض ثابٌ  هلم، فبني  أبو عبيٍد هنا أن النصوص نف  عن تارك بعض الواجبات وف

ي َعة عنهم  ِ ِذيَن نف  الرش  امل رمات كامل اإليامن الواجب، ًل أصل اإليامن، وأن  هؤًلء ال 

ح هبذا ف قوله:  ِ ِه "كامل اإليامن ًل ُينف  عنه أصله، فُيقال: هم مؤمنون، ورص  لِكا ها َا ا فا

اما أاْحباطاِ  ا ُن،  ِنَّ ياما ا اإْلِ ى هِبا ُنوُب الَّتِي ُي ْ ا ا ال ُّ مَّ
اتِِه، فا ا َا الَّتِي ِهيا ِمْن ِص ا

ا ِ ا ا ُِن ِم ُْه والَّشَّ قا ْ ا

ْيِهمْ  لا ُم دا َْ ، وا ِِه اْ ُ : ُمْؤِم ُونا ْم  اِلَّ اُ  َلاُ الا ُيقا ، وا لِكا ْب ا  ا اناْ  قا ْا ا  عاَلا ما ُء فا ، فقوله: "اْ اْساما

: ُمْؤِم ُونا " ْم  اِلَّ اُ  َلاُ الا ُيقا  يا م ألصل اإليامن. أي: باعتبار إت "وا

  فأبو عبيٍد إًذا يرى جواز إطالق اإليامن َعَلى العايص باعتبار إتيانه بأصل اإليامن

دون تقييده بالنقصان، والقوًلن اللذان ذكرمها ابن رجب قول من ُيطلق اإليامن مع تقييده 

 بالنقصان، فُيقال: مؤمن ناقص اإليامن، وقول من يقول: هو مسلم.
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يدل َأي ًضا َعَلى أن  األقوال الثالثة، فهناك من يقول: مؤمن، وهنا من يقول: هو َومِم ا 

 مسلم، وهناك من يقول: هو مؤمن ناقص اإليامن.

ْيهِ "* قول شيخ اإلسالم:  لا ُن دا ْ  ُيْطلا ها يل   "وا
ِ
؟"أي: الفاسق امل ا " َقاَل: "اْسُم ُمْؤِمن  ها ا

نِ  ْوالا ِحيُح التَّْ ِصيُ  "ه، أي: اإلطالق وعدم "فِيِه اْلقا الصَّ ، والتفصيل: هو مؤمن ب يامنه، "وا

ث الِث، وهو: إطالق اإليامن مقيًدا بالنقصان.  فاسق بكبريته، أي: القول ال 

ِحيُح "* َقاَل شيخ اإلسالم:  الصَّ ِن، وا ْوالا ا فِيِه اْلقا ؟ ها ا ْيِه اْسُم ُمْؤِمن  لا ُن دا ْ  ُيْطلا ها وا

ا ُس  إِ ا ا ُسئِ ا التَّْ ِصيُ . فا لِكا   ا ْا ا : ُهوا ُمْؤِمِن، وا ِة. ِقي ا ا ا َا َّ ِعْتِقِه ِ  اْل ْا ْنياا  اِ  الدُّ َا ْح ْن أا ئِ ا دا

ا ال َّْوُع مِ  : لاْيسا ها ا ِة. ِقي ا را
َِ ِمِه ِ  اآْل َْ ْن ُح ا ُسئِ ا دا ا   ا أامَّ . وا طااِب املُْْؤِم ِيا َِ ولِِه ِ   َُ ْن ُ  ْن دا

ْعدا أاْن ُيعا َّ املُْْؤِم ِيا املْا  ُ   ِِه اجْلا َّةا  ا َُ ْد يا ُلوُ  ِ  ال َّاِ  وا ْم اُعُه اْ ُ ِن يا ُه  ياما عا ْ  ما با ْوُدوِ ينا  ِاجْلا َِّة،  ا

بِ  َا اِسِن  ِ نِِه فا : ُهوا ُمْؤِمِن  ِإِياما ا ا ْن قا ا ا ما ا قا َِلا ا ُه؛ وا ْبِ ْر اهللَُّ لاُه ُ ُنو ا ْ يا تِِه، أاْو ُمْؤِمِن ريا ِ  ال َّاِ ،  ْن َلا

نِ  ياما اِقُص اإْلِ يل  مؤمنًا ناقص اإليامن تتضمن "نا
ِ
، فشيخ اإلسالم بني  هنا أن تسمية الفاسق امل

 أمرين:

 ل  : بيان كونه مشموًًل بأحكام املؤمنني ف الدنيا.َاأْلَوَّ

 بيان كونه متوعًدا بالعذاب ف اآل رة.اْلثَّانِي : 

ذِ  ىَذا القول هو ال  يل  َوه
ِ
ي خيتاره شيخ اإلسالم، وهو: أن ُيطلق اإليامن َعَلى الفاسق امل

: ُهوا ُمْؤِمِن "، حيث َقاَل: (الواسطية)ف  َتَعاَلى     ُمقي ًدا، وهو ال ِذي ذكره ُقوُلونا يا وا

تِِه، فاَلا ُيْعطاى االْسما ا برِيا َا اِسِن  ِ نِِه فا ِن، أاْو ُمْؤِمِن  ِإِياما اِقُص اإِلياما الا ُيْسلاُب ُمْطلانا نا ، وا ملُْْطلانا

 ."االْسمِ 

ن ة، وأ م َعَلى ثالثة أقوال: يل  مؤمنًا عند أهل السُّ
ِ
ىَذا ب جياز ما يتعل ق بتسمية الفاسق امل  ه

 ل  : من يسميه مسلاًم، وًل يسميه مؤمنًا.َاأْلَوَّ

 من يسميه مؤمنًا باعتبار أصل اإليامن.اْلثَّانِي : 

  
 : قول من يقول: هو مؤمن ناقص اإليامن.ثاْلثَّالِ
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ِذي ا تاره شيخ اإلسالم، وهو يدل َعَلى أمرين، أرشنا إليهام 
ث الِث هو ال  ىَذا ال  َواَّلُل -َوه

َلمُ  َتَعاَلى   .-َأع 

. يل 
ِ
ىَذا ما يتعل ق باجلهة األول، وهي: جهة تسمية الفاسق امل  ه

  ا  ، وهي: احلكم.الثانيةالجهة َأمَّ

يل  متوعًدا بِالن اِر، وأنه حت  مشيئة اهلل؛ إن شاء غفر له، وإن  فهم
ِ
يرون كون الفاسق امل

ب فيها ُثم  يد ل اجلَن ة. ًدا بِالن اِر، ولكن ُيعذ  ب فليس ُُمل  به، ُثم  إنه إن  ُعذ   شاء عذ 

ٰ أنَّ املؤمن ال َي": َتَعاَلى     * َقاَل البغوي َلا رج دن اإليامن ات ن أه  السُّ َّة دا

 ا تَاب يشء  من الَبا ر،   ا َل يعتقد   احتها، و  ا دم  شيًئا م ها، فامت قب  التو ة ال 

ٰ اهلل؛  ن شاء د ا د ه، و ن شاء داقبه  قد   َيُلد   ال َّا ، ْام جاء  ه ا ديث،    هو  َِلا

 انته  كالم البغوي "صام  نو ه، ُثمَّ أ َله اجلا َّة  رمحته، ْام و     حديث دبا ة  ن ال

  . 

أ َمْقَعَدُه »ف رشح حديث:  َتَعاَلى     * َوَقاَل النووي ًدا؛ َفلَيَتَبوَّ َمْن َكَذَب َعليَّ ُمَتَعمِّ

ا جزا ه، وقد َُيازى  ه، وقد يع و اهلل الَريم د ه، وال ": «ِمَن النَّارِ  ُثمَّ مع ى ا ديث: أنَّ ٰه ا

 ا سبي  ْ  ما جاء من الوديد  ِال َّاِ   صحاب الَبا ر،  ري ُيقطَ دليه  دَو  ال َّا ، وهَ

ا جزا ه، وقد َُيازى وقد ُيع ى د ه، ُثمَّ  ن جوزي وُأ َ   الَ ر؛ فَلها ُيقا  فيها: ٰه ا

و محته، وال َيُلد   ال َّا   َتَعاَلى ال َّا ؛ فَل َيُلد فيها،    الا ُ دَّ من َروجه م ها   ض  اهلل 

ا د د أه  السُّ َّةأحِد مات دا  ْيها لا ِن دا ٰهِ ه قاددة ُمتَّ ا ٰ التَّوِحْيد، وا  انته  كالم النووي "َلا

 .َتَعاَلى    

يل  إن مات ومل يتب، دل َعَلى أن ه-وقد دل َعَلى أن ه 
ِ
حت  املشيئة: قوله  -أن  الفاسق امل

َك بِهِ َويَ ﴿: َتَعاَلى  ْن يُُْشَ
َ
َ ََل َيْغفُِر أ ، فاهلل [13]النساء:  ﴾ْغفُِر َما ُدوَن َذلَِك لَِمْن يََشاءُ إِنَّ اَّللَّ

  َتَعاَلى 
ى
ك حت  املشيئة، َوهىِذه اآلية ف غري التائب؛ إذ  التائب ُيغفر له َحت   بني  أن  ما دون الرش  

ك، َوهىَذا ما بينه ْجٌع من أهل العلم.  الرش  
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ا ا "* َقاَل شيخ اإلسالم:  ْد قا قا َك بِهِ َوَيْغِفُر ﴿ِ  ِْتاا ِِه:  َتَعاَلى وا ْن يُُْشَ
َ
َ ََل َيْغفُِر أ إنَّ اَّللَّ

ُوُز أاْن ُُيْما ا  ﴾َما ُدوَن َذلَِك لَِمْن يََشاءُ  الا َيا ِشيئاتِِه. وا ًقا  ِما لَّ ِك ُمعا ْ لِكا الَّشِّ ا ُ ونا  ا عا ا ما فاجا

ْرقا ِ  حا  إِنَّ التَّا ِبا الا فا َلا التَّا ِِب؛ فا ا دا ِة ها ا ُه ِ  اآْليا انا ا ا ُسْبحا اما قا ْا ِه.  رْيِ ِك وا ا ْ ْيا الَّشِّ ِه  ا قِّ

ى:  را َْ َ ﴿اْ ُ ِ إِنَّ اَّللَّ نُْفِسِهْم ََل َتْقَنُطوا ِمْن رَْْحَةِ اَّللَّ
َ
فُوا لََعَ أ ْْسَ

َ
ِيَن أ قُْل يَا ِعَبادَِي اَّلَّ

نُوَب ََجِيًعا ما وا  [22]الزمرق  ﴾َيْغفُِر اَّلُّ مَّ ُه اا دا لَّنا فا دا صَّ وا َُ ُه ااكا  ا ا  ِِه التَّا ُِب وا ؛ ِ انَّ املُْرا  "أاْ لانا

َك بِهِ َوَيْغفُِر َما ُدوَن َذلَِك لَِمْن ﴿ ص  وعل ق ف قوله:  اهلل  ْن يُُْشَ
َ
َ ََل َيْغفُِر أ إنَّ اَّللَّ

ا التائب فأطلق ﴾يََشاءُ  د غري التائب، َوَأم  قُْل ﴿اَل: َوقَ  ▐،  ص  وعل ق؛ ألن  املرا
نُوَب  يَا َ َيْغفُِر اَّلُّ ِ إِنَّ اَّللَّ نُْفِسِهْم ََل َتْقَنُطوا ِمْن رَْْحَةِ اَّللَّ

َ
فُوا لََعَ أ ْْسَ

َ
ِيَن أ ِعَبادَِي اَّلَّ

أاْ لانا "، يقول شيخ اإلسالم: ﴾ََجِيًعا ما وا مَّ ُه اا دا ك وما  ▐، فيغفر اهلل "فا الرش  

 دونه.

 يل  من الن ار بعد د وله فيها: أحاديث الشفاعة ف َومِم ا يدل َعَلى  روج ا
ِ
لفاسق امل

إ راج بعض املهددين بِالن اِر، وَثم  أحاديث وأدلة أ رى تدل َعَلى ذل ، وقد تكلمنا حول 

ىَذا قبل، وربام َأي ًضا نذكر فيه شيًئا بعد.  ه

نِ  ، وبعد هىَذا بِِ ذ  يل 
ِ
ن ة ف الفاسق امل ىَذا معتقد أهل السُّ   ه

ِ
أرشع ببيان معتقد  اهلل

الوعيدية، املرجئة، الوعيدية اخلوارج واملعتزلة، ومعتقد بعض فرق املرجئة ف الفاسق 

. يل 
ِ
 امل

✍✍  
ِ
ِن اهلل  :مذهب الوعيدية يف الفاسق امِللِّي واآلن ُأبني  بِِ ذ 

 يل  من جهة اًلسم واحلكم.أواًل: مذهب الخوارج
ِ
 : الفاسق امل

رون بالذنوب، أما من جهة ا ؛ إذ  هم ُيَكف  يل  كافًرا
ِ
ًلسم: فاخلوارج يرون الفاسق امل

ار، فيستبي ون دمه وماله، وقد بني   يل  ف الدنيا ب كم الُكف 
ِ
وحيكمون َعَلى الفاسق امل

 اعتقادهم هىَذا غري واحٍد من أهل العلم. 

  ُب "اَل: حيث قَ  (اإليامن)فمنهم: أبو عبيد القاسم بن سالم ف كتابه ْ ها ُه ما ِ انَّ

ْد  قا ا، وا ِْبااِ ها ُنوِب وا اِ  ال ُّ ُروا ال َّا ا  ِِصبا َا َّ يِن  ِالتَّْ ِويِ ، فا ُقوا ِمنا الدِّ را اِ ِج؛ الَِّ ينا ما وا  اْ ا
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ُسوُ  اهللَِّ  ُهْم  ا صا ا ا وا ا أاِ نا فيهم من س ك الدماء ♀دلم ا ما ما  "ِمنا املُُْروِق، وا

ىَذا مِم ا فأبو عبيد القاس رون بصغار الذنوب وكبارها، َوه م بن سالم يبني  هنا أن  اخلوارج يكف 

ىَذا هو الغرض  ؛ ه يل 
ِ
رون الفاسق امل ا تلف فيه ناقل مذهب اخلوارج، واملقصود: أ م يكف 

 من سوق كالم أيب عبيد القاسم بن سالم هنا.

  ومم ن بني  مذهبهم هىَذا: شيخ اإلسالم، حيث َقاَل :"  ِ ْسَلا ِع ُ ُهوً ا ِ  اإْلِ ُ  اْلبِدا أاوَّ

ا ا لِل َّبِيِّ  ْم قا َلاُ إِنَّ أاوَّ ِة؛ فا ُة ا رو ية املْااِ قا اِ :  ِْددا اآْلثا ا ِ  السُّ َِّة وا مًّ ا  ا ُرها أاْ ها ِ   ♀وا

را ال َّبِيُّ  أاما ْعِدْ ، وا ْ تا إِنَّك َلا ُد فا ا ُُمامَّ ْجِهِه: اْدِدْ  يا تْ  ♀وا ُهْم  ِقا لا اتا قا ْم، وا ِقتااَِلِ لِِهْم وا

اُب ال َّبِيِّ  ْن ال َّبِيِّ  ♀أاْصحا اِ يُث دا اْ احا ، وا الِب  ِِلِّ ْ ِن أايِب  ا َا أاِمرِي امْلُْؤِم ِيا دا ما

حَّ اْ ا  ♀ : صا ا ا أامْحاد ْ ُن حا ْبا   ْم. قا اْ اْمِر  ِِقتااَِلِ ِهْم وا مِّ ْصِ ِهْم وا ا ِة  ِوا ِديُث ُمْستاِ يضا

ا ا ال َّبِيُّ  ، قا ِة أاْوُجه  ا َّشا اِ ِج ِمْن دا وا ُر َأَحُدُكْم َصاَلَتُه َمَع َصاَلتِِهْم »: ♀ِ  اْ ا ُيَحقِّ

ِهْم، َيْقَرُءوَن الُْقْرآَن اَل ُيَجاِوُز َحنَاِجَرُهْم، َيْمُرُقونَ 
 ِمْن َوِصَياَمُه َمَع ِصَياِمِهْم َوِقَراَءَتُه َمَع ِقَراَءتِ

ْساَل  ِميَِّة، َأْينََما َلِقيُتُموُهْم َفاْقُتُلوُهْم؛ َفإِنَّ فِي َقْتِلِهْم َأْجًرا ِعنَْد اإْلِ ْهُم ِمْن الرَّ  ِم َكَما َيْمُرُق السَّ

 لَِمْن َقَتَلُهْم َيْوَم اْلِقَياَمةِ 
ِ
 . «"اهلل

ا "* يقول شيخ اإلسالم:  ُقوا هِبِاما مجا ا ا اِن فا تا ْشُهو ا تااِن ما اصَّ َا ْم  َلاُ ةا امْلُْسلِِميا وا ادا

تاُهْم:  أا ِمَّ  وا

 . سا اة  ا لاْيسا  ِحا يِّئاًة أاْو ما يِّئاة  سا ا لاْيسا  ِسا ْعُلُهْم ما جا ْن السُّ َِّة وا ُروُجُهْم دا َُ ا:  ُدمُها  أاحا

 ال ُنوِب وا ُرونا  ِال ُّ َا ِّ ُْم ُي ِع: أاَنَّ أاْهِ  اْلبِدا اِ ِج وا وا ْرُق ال َّاِ  ِ  اْ ا يِّئااِت. اْل ا  سَّ

ْسَلا  ا ا اإْلِ أانَّ  ا ْم، وا اَِلِ أاْموا اِء املُْْسلِِميا وا ُ  ِ ما ُنوِب: اْستِْحَلا ِ رِيِهْم  ِال ُّ َْ َلا تا تَُّب دا ا يارتا ِ  وا

نِ  ياما اُ  اإْلِ ُهْم ِهيا  ا ا ا ْرب  وا ا اُ  حا  .انته  كالمه " ا

، وترتب عليه قوهل يل 
ِ
ىَذا قول اخلوارج ف الفاسق امل م ف حكمه؛ فهم مل ا أكفروه ه

حكموا عليه باخللود ف الن ار، ف كمهم عليه ف الدنيا: بأنه كالكافر، ُيستباح دمه وماله، 

وحكمهم عليه ف اآل رة: أنه كالكافر ُُمل ٌد ف الن ار، فسموه كافًرا، وحكموا عليه ب كم 

ىَذا قول اخلوارج.  الكفار ف الدنيا واآل رة، ه



 

   413 
 

 شرح العقيدة الطحاوية 

 ويقولون: هو معتزلةأما ال ، يل  مؤمنًا وًل مسلاًم، وًل كافًرا
ِ
؛ فال يسمون الفاسق امل

 فاسٌق بني اإليامن والكفر، ويعاملونه ف الدنيا معاملة املؤمن.

وقال  املعتزلة: اإليامن   القلب "* َقاَل أبو عبيد القاسم بن سالم ف بيان مذهبهم: 

م ها شيًئا ْبريًة؛ زا  د ه اإليامن، وَل ُيلحن واللسان مَ اجت اب الَبا ر، فمن قا   

ي فاسًقا، ليس  مؤمن وال ْافر،  اِلَّ أنَّ أحَا  اإليامن جا ية دليهم انته   " الَ ر، فُسمِّ

 كالمه.

، ًل يعدونه كافًرا وًل مسلاًم وًل مؤمنًا، ويعدونه  يل 
ِ
ىَذا قوهلم ف اسم الفاسق امل َفه

يل  عند فاسًقا، ف منزلٍة بني الكفر 
ِ
ىَذا اسم الفاسق امل واإليامن، ويعاملونه معاملة املؤمن، ه

املعتزلة، وحكمهم عليه ف الدنيا، ف كمهم عليه ف الدنيا: أنه ُيعامل معاملة املؤمن، 

.  واسمه فاسق، ليس مؤمنًا وًل كافًرا

فقون اخلوارج، فيقولون: ب لوده ف الن ار، فهم  ☚☚ وهم ف حكمه ف اآل رة يوا

ن ة ف اسم و افقوا اخلوارج ف حكمه ف اآل رة، و الفوهم ف اسمه، و الفوا أهل السُّ

يل  بني املعتزلة واخلوارج ترتب عليه 
ِ
ىَذا اخلالف ف اسم الفاسق امل يل  وحكمه، َوه

ِ
الفاسق امل

وه كافًرا عامل وه اخلالف ف احلكم الدنيوي معه والتعامل الدنيوي معه، فاخلوارج مل ا سم 

ف الدنيا معاملة الكافر، حكموا عليه ف الدنيا حكم الكافر وف اآل رة، واملعتزلة مل يسموه 

، فعاملوه ف الدنيا معاملة املؤمن، ف كموا عليه ف الدنيا ب كم املؤمن، يعاملونه  كافًرا

 معاملته، ولكن ف اآل رة وافقوا اخلوارج. وقد سبق بيان ذل  ف كالم أيب عبيد.

ىَذا: * وق  ِء "د َقاَل شيخ اإلسالم ف ه اِ ، أاْي: ِ  أاْساما َا اْ اْح ِء وا عا ال َّاُ  ِ  اْ اْساما تا اازا وا

املُْْعتا  ِة، فا را
َِ اآْل ْنياا وا ِء ِ  الدُّ ُؤالا اِ  ها َا ْح ِ  أا ، وا اِسن  فا افِر  وا ْا ُمْؤِمن  وا : ُمْسلِم  وا يِن، ِمْ  ا ِزلاُة الدِّ

ا ِ  وا ُقوا اْ ا افا ا وا ْم ما اَِلِ أاْموا ا ِِهْم وا ْستاِحلُّوا ِمْن ِ ما ْم يا لا ْنياا، فا ِة ُ ونا الدُّ را
َِ ِمِهْم ِ  اآْل َْ َلا ُح جا دا

ُة املُْْعتا  اصَّ َا ِ ِه  ها ، وا ْيا املْا ِْزلاتاْيِ ُثوا املْا ِْزلاةا  ا ِء أاْحدا ِ  اْ اْساما اِ ُج، وا وا ْتُه اْ ا لَّ ِزلاِة الَّتِي اْستاحا

ُهمْ انْ  رْيُ ا  ا ُهْم فِيها ْا ا ا ْد شا ْم قا اَِلِ ا ُِر أاْقوا سا ا، وا ُ وا هِبا را ىَذا معتقد الوعيدية من اخلوارج  " ا ه

 
ِ
ِن اهلل ، وبعد هىَذا ُأبني  بِِ ذ  يل 

ِ
 معتقد مرجئة الفقهاء فيهم. واملعتزلة ف الفاسق امل
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✍✍  
ِ
ِن اهلل  :الفاسق امِللِّيمرجئة الفقهاء يف  معتقدُأبني   واآلن بِِ ذ 

ن ة ف  يل  مؤمنًا كامل اإليامن، فهم خيالفون أهل السُّ
ِ
مرجئة الفقهاء يرون الفاسق امل

يل  ثالثة أقوال 
ِ
ن ة هلم ف إطالق اإليامن َعَلى الفاسق امل ، وف -سبق بيا ا-اسمه، فأهل السُّ

ئة الفقهاء يوافقون أهل األقوال كلها يظهر اخلالف بينهم وبني مرجئة الفقهاء، ولكن مرج

ٌد بالعقاب، ُثم  قد ُيعاقب وقد  ، فهم يرونه متوع  يل 
ِ
اََمَعة ف احلكم َعَلى الفاسق امل

ن ة َواجل  السُّ

 ًل ُيعاقب، وإن عوقب ف الن ار؛ ف نه غري  الٍد فيها.

اًلسم أن  اخلالف معهم ف  -وقد نثرت هىَذا الكالم قبل-* من هنا بني  شيخ اإلسالم 

ْا رًِيا  ":    ًل ف احلكم، وأذكر كالمه هنا، َقاَل  إِنَّ  ِع؛ فا قَّ اْلبِدا َا ُة أا ِ ِه اْلبِْددا اناْ  ها ْا وا

اُ   لاْيِهْم ها  اُء الَِّ ينا ُيضا ها انا اْلُ قا ْا ِم؛  ْ   َْ ْ ِظ ُ ونا اْ ُ اللَّ اِع ِ  ااِلْسِم وا ا نِزا اِع فِيها ا ِمْن ال ِّزا  ا

ْوُ ، ِم ْ  َلا أا اْلقا ا ِِر أاْهِ  السُّ َِّة ُمتَِّ ِقيا دا َا سا ا، ُهْم ما مِها رْيِ ةا وا ا أايِب حا ِي ا نا وا ْياما اِ  ْ ِن أايِب ُسلا َّ : محا نَّ  ا

ْت اْ ا  اءا اما جا ْا ِة  ادا ِرُجُهْم  ِالشَّ ا ِر  ِال َّاِ ، ُثمَّ َُيْ
باا ِ َا ُ ُه ِمْن أاْهِ  اْل ْن ُيعا ِّ ُب ما اِ يُث اهللَّا ُيعا ِّ حا

َلا أانَّ اْ اْداما ا املْا  دا انِِه، وا سا
لَّما  ِلِ َا تا ْن يا ِن أا ياما ُه الا ُ دَّ ِ  اإْلِ نَّ َلا أا دا ، وا لِكا ُة  ِ ا ِحيحا ةا الصَّ ْ ُروضا

نِ  ياما ْ  ِهيا ِمْن اإْلِ ِ  ها انا ِ  اْ اْداما َا اِب، فا اْلِعقا ا ُمْستاِحنٌّ لِل َّ ِّ وا ها ُْ اِ  تا اِجباِة، وا ِ  ااِلْستِْ  ااِء  وا وا

اِع لاْ ظِيٌّ  ُتُه نِزا امَّ لِكا دا ناْحِو  ا  . "وا

  اََمَعة ف احلكم َعَلى الفاسق
ن ة َواجل  إًذا بني  شيخ اإلسالم أ م يوافقون أهل السُّ

، وخيالفون ف اًلسم؛ َقاَل:  يل 
ِ
ا ا"امل اُ   لاْيِهْم ها ا اُء الَِّ ينا ُيضا ها انا اْلُ قا ْا َّاِ   ْ   : محا ْوُ ، ِمْ  ا ْلقا

َلا أانَّ اهللَّا  ا ِِر أاْهِ  السُّ َِّة ُمتَِّ ِقيا دا َا سا ا، ُهْم ما مِها رْيِ ةا وا ا أايِب حا ِي ا نا وا ْياما ْن ْ ِن أايِب ُسلا ُب ما ُيعا ِّ

اما  ْا ِة  ادا ِر  ِال َّاِ ، ُثمَّ َُيِْرُجُهْم  ِالشَّ ا
باا ِ َا ُ ُه ِمْن أاْهِ  اْل ، ُيعا ِّ لِكا ُة  ِ ا ِحيحا اِ يُث الصَّ ْت اْ احا اءا جا

انِهِ  لَّما  ِلِسا َا تا ِن أاْن يا ياما ُه الا ُ دَّ ِ  اإْلِ َلا أانَّ دا  إَِلى آ ر ما َقاَل. "...وا

??  ، يل 
ِ
ن ة والوعيدية ومرجئة الفقهاء ف الفاسق امل هىَذا عرض موجز لقول أهل السُّ

 ل َقة بالتكفري.وهبذا العرض مت   املهامت املَُتعَ 

 من جهة اسمه     َواملَُصن ف ، يل 
ِ
قد َذَكَر ْجاًل ف عقيدته تتعل ق بالفاسق امل

 
ِ
ِن اهلل أذكر هنا تل  اجلمل، ومنها: ْجٌل قد عل قنا عليها قبل، فأعيد  وحكمه، وأنا بِِ ذ 
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ا بعد، ولكن سأذكرها ِذكرها هنا، ومنها: ْجٌل سنَُعل ق عليها عند الوصول إليه، مل نصل إليه

 َأي ًضا هنا؛ لبيان تعلُّقها هبذا املوضوع.

   يل
ِ
َُصن ف حول الفاسق امل ث فيها امل  تِي حتد  ل من تل  املواضع ال  َو  فاملوضع َاأل 

ِه النَّبِيُّ "قوله: 
ي َأْهَل ِقْبَلتِنَا ُمْسِلميَن مؤِمنيَن، َما َداُموا بَِما َجاَء بِ  ♀وُنسمِّ

ِقينُمْعَترِ   انته  كالمه.  "فيَن، ولُه بُِكلِّ ما قاَل وَأْخَبَر ُمَصدِّ

ىَذا قبل، َوَبي ن ا أنه يفيد كونه يرى اإلسالم واإليامن بمعنً   َُصن ف ه وقد رشحنا كالم امل 

؛ ف ن  ابن أيب العز بني  أن  كالم  يل 
ِ
واحد، واملقصود هنا: هو بيان تعل قهم بمسألة الفاسق امل

 ُ ، حيث َقاَل: امل  يل 
ِ
ىَذا له تعلُّق بمسألة الفاسق امل ِ  "َصن ف ه َلا َا ا اْل ُه اهللَُّ هِبا ا مِحا ْيُخ  ا ُيِشرُي الشَّ وا

ا ْنِب ما اِب ال َّ َا ِ   ِاْ تِ ْسَلا ُْرُج ِمنا اإْلِ أانَّ املُْْسلِما الا َيا اِحِد، وا نا وا ياما اإْلِ ْسَلا ا وا ْ   َِلا أانَّ اإْلِ َلا

ْستاِحلَّ  ىَذا: أن  من ثب  إسالمه ًل خيرج من "هُ يا ، ففهم ابن أيب العز أن  الط اوي يبني  ف ه

ر معتقد أهل  ىَذا يقر  اإلسالم بفعل معصيٍة غري مكفرة، إًِل  أن يكون مستِ ال  هلا، فهو ف ه

ىَذا امل ، ه ، وأنه ًل يكفر بمعصيته ما مل يكن مستِ ال  يل 
ِ
ن ة ف الفاسق امل ل، وقد السُّ َو  وضع َاأل 

يل  واسمه.
ِ
 ذكرت فهم ابن أيب العز منه، وأنه يرى تعلُّقه بموضوعنا، وهو: حكم الفاسق امل

  :َُصن ف ث ايِن: قول امل  ُر َأَحًدا ِمْن َأْهِل اْلِقْبَلِة بَِذْنٍب َما َلْم "املوضع ال  َواَل ُنَكفِّ

هُ   . "َيْسَتِحلَّ

َُصن ف  ىَذا الكالم من امل   حيتمل أمرين:ه

َُصن ف يرى أن  فاعل املعصية  ?? ل: أن  امل  َو  رة-َاأل  رة كان  أم غري ُمكف  ًل يكفر  -ُمكف 

ن ة؛ إذ  فاعل الكفر ًل  ًل  إن است لها، َوهىَذا معنً  باطل، ُمالف ملعتقد أهل السُّ
هبا الفاعل إِ

، َوهىذَ  ا معروف، وقد سبق أن ذكرنا أنواع ُيشرتط ف احلكم عليه بالكفر أن يكون ُمستِ ال 

َُصن ف هنا. ل ال ِذي حيتمله كالم امل  َو  ىَذا املعن  َاأل   الكفر، ه

ده بيان  ?? َُصن ف: أن يكون مرا ث ايِن ال ِذي حيتمله كالم امل  ث ايِن، املعن  ال  اًلحتامل ال 

 لها، فيكون تقدير إًِل  إن است -أي: فاعل الكبرية-حكم فاعل الكبرية، وأنه ًل يكفر 

هُ "كالمه:  ْستاِحلَّ ْ يا ا َلا ْنب   ون الَ ِر ما ِة  ِ ا ًدا ِمْن أاْهِ  اْلِقْبلا ُر أاحا َا ِّ ، َوهىَذا املعن  هو "الا ُن
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َُصن ف ا َتَعاَلى     ال ِذي فهمه ابن أيب العز احلنفي من كالم امل  ؛ إذ  جعل كالمه هىَذا رد 

َُ ِّ ُيِش "َعَلى اخلوارج، َفَقاَل:  ِ رِي  ِ َْ ا ِلِيا  ِالتَّ اِ ِج اْلقا وا َلا اْ ا ُه اهللَُّ  َِلا الرَّ ِّ دا مِحا ْيُخ  ا رُي الشَّ

ْنب    انته  كالم ابن أيب العز. " ا

، وهي حتتمل أمرين:  يل 
ِ
َُصن ف هىِذه تتعل ق باسم الفاسق امل  فعبارة امل 

ل: أنه يرى أن  املعصية وإن ?? َو  رة ًل يكفر هبا فاعلها، إًِل  إن  اًلحتامل َاأل  كان  ُمكف 

ن ة  ىَذا معن  باطل، إن كان يريده فهو معنً  باطل، خيالف ملا عليه أهل السُّ است له، َوه

اََمَعة.  َواجل 

ده بيان حكم فاعل الكبرية، وأنه ًل يكفر إًِل  إن  ?? ث ايِن: أن يكون مرا اًلحتامل ال 

ىَذا معنً  ص يح، وَ  ِة "ِحي نَِئٍذ يكون تقدير كالمه: است ل، َوه ًدا ِمْن أاْهِ  اْلِقْبلا ُر أاحا َا ِّ الا ُن

هُ  ْستاِحلَّ ْ يا ا َلا ْنب   ون الَ ِر ما َُصن ف." ِ ا ىَذا ما فهمه ابن أيب العز احلنفي من كالم امل   ، َوه

يل  ف 
ِ
تِي تتعل ق بمسألة الفاسق امل ث ايِن من املواضع ال  ىَذا املوضع ال   هىَذا املوضع.ه

  :ث الِث قوله يَماِن َذْنٌب لَِمْن َعِمَلهُ "املوضع ال   ."َواَل َنُقوُل اَل َيُضرُّ َمَع اإْلِ

ىَذا الكالم:  َُصن ف ف ه يل  ف اآل رة، فبني  امل 
ِ
ق باحلكم َعَلى الفاسق امل

ىَذا الكالم يتعل  َفه

ىَذا يفيد أن  املؤمن إذا أنه ومن حيكي معتقدهم ًل يقولون: بأنه ًل يرض مع  اإليامن ذنب، َوه

ن ة،  ٌض للرضر ف اآل رة، َوهىَذا مِم ا يتفق فيه مرجئة الفقهاء مع أهل السُّ أذنب؛ ف نه ُمعر 

يقولون: بأنه متوعٌد  -وإن كانوا يقولون: بأن  العايص كامل اإليامن، فهم-فمرجئة الفقهاء 

هم ش ن ة ف احلكم، ُمالفون بالعقاب ف اآل رة، ومن هنا عد  يخ اإلسالم موافقني ألهل السُّ

ن ة ًل يقولون: مؤمن كامل اإليامن، ومرجئة الفقهاء يقولون: هو كامل  ف اًلسم، فأهل السُّ

ٌد بالعقاب، ومرجئة الفقهاء يقولون كذل . ن ة يقولون: هو ُمتوع   اإليامن، وأهل السُّ

َُصن ف:  ُقوُ  الا "* فقول امل  الا نا هُ وا ِملا ْنِب ملِاْن دا ِن  ا ياما َا اإْلِ ق باحلكم َعَلى  " ياوُرُّ ما
يتعل 

ىَذا قول  ٌض للرضر ف اآل رة، َوه يل  ُمعر 
ِ
يل  باآل رة، ويبني  فيه: أن  الفاسق امل

ِ
الفاسق امل

ن ة.  يتفق فيه مرجئة الفقهاء مع أهل السُّ
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ىَذا القول  وهو هنا يشري ويترب أ ممن يقول هبذا القول، ☚☚ يترب أ من القول هبذا القول، َفه

ينسبه أهل العلم لغالة املرجئة، فمن كان يقول: بأن  اإليامن ًل يرض معه ذنب، فهو قائٌل 

وهو: أن  املؤمنني ًل يد لون -بأن  املؤمن ًل يد ل الن ار، وإن فعل املعايص، َوهىَذا القول 

ل عن غالة املرجئة، وأنه ًل يعرف قائاًل ذا شهرٍة منسوًبا ، بني  شيخ اإلسالم أنه ُينق-الن ار

 للعلم يقول هىَذا.

َلا "* َقاَل شيخ اإلسالم:  ُ  الا دا ما ُه اْلعا عا ن  ما َلا  ياما ْ ُبْ  املْاْدُح  الَّ دا ْ يا ُه َلا املْاْقُصوُ  ُه اا: أانَّ وا

ا ُدِر ا أانَّ ال َّ َّ وا  إِ ا ، فا ما   ْن دا ا   دا َا ن   لِكا  ياما ْعدا  ا انا  ا ْا ِ ؛  ما ْرِك اْلعا َِ ِ  تا اِق ابا وا اْلِعقا

ْ ِظ ُُماالُِ ونا لِْلَِ  ُْم ُُمْطُِئونا ِ  اللَّ َا أاَنَّ اًدا لاْ ظِيًّا ما وُن نِزا َُ ْ  يا ةا فِيِه،  ا ا ِدا اُدُهْم الا فا تااِب نِزا

ْرُك اْلعا  ُه تا ُه الا ياوُرُّ اُلوا:  نَّ السُّ َِّة، وا ِْن قا ا وا ى ها ا َا يِح، وا اْعُض ال َّاِ  ُُيْ ِ ْ ِر َصا ُْ ا  ها ا ِ ؛ فا ما

ا، وا  ُلوها ْعما ْ ُيِرْ  ِم ُْهْم أاْن يا َلا ، وا ا ِضا را َلا اْلِعبااِ  فا ضا دا :  نَّ اهللَّا فارا ُقوُلونا ُْم يا أاَنَّ الا دا ُْهْم، وا

الِياِة  ْو ا اْلبا وُن قا َُ ْد يا ا قا ها ا ا، وا ها ُْ ْر ُهْم تا ُ  ال َّا ا ِمْن أاْهِ  التَّْوِحيِد ياوُرُّ َُ ْد : الا يا ُقوُلونا الَِّ ينا يا

الا  ُتِب، وا َُ ُه ِ  اْل ونا َُ ْ اما ال َّاُ  ُيا ، وا ِنَّ ْو ا ا اْلقا يَّ ًا أاْحَِي دا ُْه ها ا لِْم  ُمعا ا دا ِد، لاَِْن ما أاحا

قا لا  َلا َا ْن الا  ْوُ  ما وُن قا َُ ْد يا قا ُه، وا ا ِلا يِّ ُونا قا : الا ُيعا ُقوُلونا املُْ اافِِقيا يا اِق وا ْا رًِيا ِمْن اْلُ سَّ إِنَّ  ُه؛ فا

ا ُهْم هِبا ا صا ا َلا املُْْرِجئاِة وا ينا دا ا ِّ ِ  الرَّ َلا ْا َا التَّْوِحيِد، وا اْعُض  ْو ما ْنِب أا ِن  ا ياما َا اإْلِ  ."ياوُرُّ ما

رض مع اإليامن ذنب، والقول يبني  أن  القول بأنه ًل ي َتَعاَلى     فهنا شيخ اإلسالم

بأنه ًل يد ل الن ار أحٌد من أهل الت وِحي د قول ينسبونه لغالة املرجئة، ولكنه ًل يعرف ُمَعي نًا 

َُصن ف أ امل  ِذي بر  ىَذا القول، َوهىَذا القول هو ال  نفسه، ومن  َتَعاَلى     ذا علٍم ُينسب إليه ه

 حيكي معتقدهم عنه.

ث   ىَذا املوضع ال  يل  من كالم الط اوي.ه
ِ
 الِث من املواضع املَُتَعل َقة ف الفاسق امل

  :بِع: قوله ا ي النَّاِر اَل ُيَخلَُّدوَن إَِذا َماُتوا "املوضع الر 
ٍد فِ ِة ُمَحمَّ رِ ِمْن ُأمَّ

َوَأْهُل اْلَكَبائِ

ُدوَن، َوإِْن َلْم َيُكوُنوا َتائِبِيَن، َبْعَد َأْن َلُقو ا اهللَ َعاِرفِيَن. َوُهْم فِي َمِشيَئتِِه َوُحْكِمِه، َوُهْم ُمَوحِّ

َوَيْغفُِر َما ُدوَن َذلَِك لَِمْن ﴿فِي كَِتابِِه:  إِْن َشاَء َغَفَر َلُهْم َوَعَفا َعنُْهْم بَِفْضِلِه، َكَما َذَكَر 
ِه، ُثمَّ [85]النساء:  ﴾يََشاءُ 

ي النَّاِر بَِعْدلِ
َبُهْم فِ ُيْخرُِجُهْم ِمنَْها بَِرْحَمتِِه َوَشَفاَعِة ، َوإِْن َشاَء َعذَّ
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ِعيَن ِمْن َأْهِل َطاَعتِِه، ُثمَّ َيْبَعُثُهْم إَِلى َجنَّتِِه. َوَذلَِك بَِأنَّ اهللَ 
افِ َتَولَّى َأْهَل َمْعرَِفتِِه، َوَلْم  َتَعاَلى الشَّ

اَرْينِ  ي الدَّ
 إَِلى آ ره. "...َيْجَعْلُهْم فِ

ىَذا الكالم من ا َُصن ف يتعل ق ب كم أهل الكبائر، وهو كالٌم سديد، وسنتعرض ه مل 

، فهو هنا يبني  حال أهل الكبائر إن ماتوا غري 
ِ
ِن اهلل لرشحه ف موضعه من الكتاب بِِ ذ 

هبم بعدله، أو يغفر عنهم ويعفو عنهم تائبني، فهم حت  مشيئة اهلل  ، ُثم  إنه إن شاء عذ 

ب من ب منهم بفضله؛ ف نه خيرجه برمحته وشفاعة الشافعني، ُثم   بفضله، ُثم  إن عذ  عذ 

. يل 
ِ
اََمَعة ف الفاسق امل ن ة َواجل  ىَذا تقرير قول أهل السُّ  يد له اجلَن ة؛ ه

يل   (العقيدة الطحاوية)هىِذه أربعة مواضع ف ☝☝
ِ
َُصن ف حلكم الفاسق امل ض فيها امل  تعر 

  واسمه، وبعضها قد مر  معنا قبل
ِ
ِن اهلل ، ونعل ق ورشحناه، وبعضها سيمر معنا بِِ ذ 

 عليه تعليًقا يسرًيا.

  َُصـــن ُف ـــنُْهْم ": َتَعـــاَلى  $َقـــاَل امل  ـــَو َع ـــْؤِمنِيَن َأْن َيْعُف ـــَن اْلُم َوَنْرُجـــو لِْلُمْحِســـنِيَن ِم

ُد َلُهـْم بِاْلَجنَّـِة، َوَنْسـَتْغِفُر لُِمِســيئِِهْم، َوُيـْدِخَلُهُم اْلَجنَّـَة بَِرْحَمتِـِه، َواَل َنـْأَمُن َعَلــْيِهْم، َواَل َنْشـهَ 

 ."َوَنَخاُف َعَلْيِهْم، َواَل ُنَقنُِّطُهمْ 

 املؤمنون ثالثة أقسام: 

 ل َو   : من حققوا كامل اإليامن املست ب.َاأل 

  ث ايِن  : من حققوا كامله الواجب. ال 

 ث الِث  : من معهم أصل اإليامن.ال 

ِيـَن ﴿: ▐ذكورة ف قولـه وهذه األصناف الثالثـة مـ ْوَرثَْنـا الِْكَتـاَب اَّلَّ
َ
ُثـمَّ أ

ِ اْصَطَفيَْنا ِمْن ِعَبادِنَا فَِمنُْهْم َظالٌِم نِلَْفِسهِ َوِمنُْهْم ُمْقَتِصٌد َوِمنُْهْم َسابٌِق بِاْْلَْْيَاِت بِإِذِْن ا َّللَّ
 . [82]فاطر:  ﴾32 َذلَِك ُهَو الَْفْضُل الَْكبِْيُ 

 هم هم من معهم أصُل اإليامن، و لطوا عماًل صاحلًا وآ ر سيًئا. فالظاملون ألنفس 

  مـــات، وهـــم ُمققـــو اإليـــامن واملقتصـــدون هـــم الـــذين فعلـــوا الواجبـــات وتركـــوا امل ر 

 الواجب. 
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  مــات والسـابقون بــاخلريات هــم الــذين فعلـوا الواجبــات واملســت ب ات، وتركــوا امل ر 

قوا كامله املست ب.  واملكروهات، ف ق 

َوَنْرُجــو لِْلُمْحِســنِيَن ِمــَن اْلُمــْؤِمنِيَن َأْن َيْعُفــَو َعــنُْهْم "ف قولــه:  َتَعــاَلى  $ملَُصــن ف َوا

ىـَذا  "َوُيْدِخَلُهُم اْلَجنََّة بَِرْحَمتِـِه، َواَل َنـْأَمُن َعَلـْيِهْم، َواَل َنْشـَهُد َلُهـْم بِاْلَجنَّـةِ  بـني  هنـا ف كالمـه ه

 اإليامن الواجب واملست ب، وأنه يكون بمراعاة أمور:موقف املسلم ُتاه ُمققي كامل 

ل ☚☚ األمر األول من األمور التي يراعيها املسـلم ف التعامـل مـع ُمققـي -: ف قوله األو 

َوَنْرُجو لِْلُمْحِسنِيَن ِمَن اْلُمْؤِمنِيَن َأْن َيْعُفَو ": -كامل اإليامن الواجب واملست ب، بي نـه ف قولـهِ 

 .  "َعنُْهمْ 

ًقـــا لإليـــامن الواجـــب أو املســـت ب، ف ننـــا نرجـــو لـــه فهـــذا ي فيـــد أن اإلنســـان، وإن كـــان ُمق 

وعفــوه؛ إذ  ُمققــو اإليــامن الواجــب أو املســت ب ًل خيلــو حــاهلم مــن تقصــرٍي  مغفــرة اهلل 

بــاع هــذا التقصــري بالتوبــة مــنهم،  م، ولكــنهم ُيوف قــون إِلت  يكــون بتفــريٍط ف واجــب أو فعــل ُمــر 

مـنهم ذلـ  الرجـوع عـن التقصـري، وُتقبـل مـنهم تلـ   جـ  هلـم أن يقبـل اهلل َوِحي نَِئٍذ فرُي 

 التوبة منهم.

* فقولنــا: إ ــم ُمققــو اإليــامن الواجــب أو املســت ب، ًل يعنــي ســالمتهم مــن التقصــري، 

وإنام يعني عدم استمرارهم عليه بال توبـة، َوِحي نَِئـٍذ فمـن مل يسـلم  مـن التقصـري؛ ف ننـا نرجـو لـه 

 توبته. َتَعاَلى عنه، ويقبل اهلل  َتَعاَلى ز اهلل أن يتجاو

  ومن هنا كـان الصـاحلون خيشـون ذنـوهبم، رغـم تـوبتهم منهـا، بـل إن  شـية املؤا ـذة

بالـذنب وصــٌف ًل ينفـ  عنــه الصـاحلون، وقــد مــدحهم اهلل رب  العـاملني بــه، ومـن ذلــ  قولــه 

ُؤنَبُِِئُكْم ِبَ ﴿ف وصـف املت قـني:  َتَعـاَلى 
َ
ِيَن اتََّقْوا ِعنَْد َرِبِِهـْم َجنَّـاٌت قُْل أ ْْيٍ ِمْن َذلُِكْم لَِّلَّ

ُ بَِصـٌْي  ِ َواَّللَّ ـَرةٌ َورِْضـَواٌن ِمـَن اَّللَّ ْزَواٌج ُمَطهَّ
َ
نَْهاُر َخـاَِلِيَن فِيَهـا َوأ

َ
ََتْرِي ِمْن َُتْتَِها اْْل

ِينَ  15 بِالْعَِبادِ  َنا َربََّنا َيُقولُونَ  اَّلَّ ارِ  َعَذاَب  َوقَِنا ُذنُوَبَنا نَلَا رْ فَاْغفِ  آَمنَّا إِنَّ ـابِرِيَن  16 انلَـّ الصَّ
ْسَحارِ 

َ
ادِقنَِي َوالَْقانِتنَِي َوالُْمنْفِقِنَي َوالُْمْسَتْغفِرِيَن بِاْْل  .[31-34]آل عمران:  ﴾17 َوالصَّ
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 اْغفِرْ فَـ﴿ف أوصافهم أ م يقولـون:  َتَعاَلى فهؤًلء املت قون املوعودون بِاجلَن ِة، يذكر اهلل 
ىـَذا: ويبني  أ م مـن املسـتغفرين باألسـ ار ،﴾16 انلَّارِ  َعَذاَب  َوقَِنا ُذنُوَبَنا نَلَا ، الغـرض مـن ه

 
ِ
ِن اهلل َ أن يعفو اهلل عنهم، وقد تبني  بِِ ذ  ني 

احِلِ  وجه هذا الرجاء.  أننا نرجو للص 

لصـاحلني، ُمققـي الكـامل من األمـور التـي يراعيهـا املسـلم ف تعاملـه مـع ا الثاين األمر ☚☚

َُصن ف ف قوله: ، كامل اإليامن املست ب، بي نه امل  نرجـو " الواجب، أو ُمققي الكامل املست ب 

 . "لهم أن ُيْدِخَلُهُم اْلَجنََّة بَِرْحَمتِهِ 

ة برمحـة اهلل  ، وهو: أن اإلنسان يـد ل اجلَنـ  َُصن ف هنا يبني  أصاًل مهام  ، ، ًل بعملـهَتَعـاَلى امل 

 الرشعية. وهذا أصٌل ُمستفاد من النصوص

آن، َتَعاَلى  $* قال ابن رجب  : مبي نًـا هـذا األصـل وذاكـًرا بعـض مـا يـدل عليـه مـن الُقـر 

، و ن  لةك اجلا َّةوال يدَله  ال َّا دم  اإلنسان ال ي جيه من  أن ا ص  فهو: أنَّ ": $قـال 

اما ْله  آن العزيـز عـل هـذا املعنـ  ف مواضـع كثـرية  ، وقـد دل  "ُيصُ   مب رِة اهلل و محته ِنَّ الُقـر 

وُذوا ِِف َسـبِيَِّل َوقَـاتَلُوا َوقُتِلُـوا ﴿: َتَعـاَلى كقولـه 
ُ
ْخرُِجـوا ِمـْن دِيَـارِهِْم َوأ

ُ
ِيَن َهاَجُروا َوأ فَاَّلَّ

نَُّهْم َجنَّاٍت ََتْرِي ِمْن َُتْتَِها ا
ْدِخلَ
ُ
َكِفَِرنَّ َعنُْهْم َسِيَِئاتِِهْم َوَْل

ُ
نَْهـارُ َْل

َ
، [354]آل عمـران:  ﴾ْْل

ُُهْم َربُُّهْم بِرَْْحٍَة ِمنُْه َورِْضَواٍن وََجنَّاٍت لَُهْم فِيَها نَعِيٌم ُمقِيمٌ ﴿وقولـه:  ، [23]التوبـة:  ﴾21 يُبَُِشِ
نُْفِسـكُ ﴿وقولِه: 

َ
ْمَوالُِكْم َوأ

َ
ِ بِأ ِ َورَُسوَِلِ َوَُتَاهُِدوَن ِِف َسبِيِل اَّللَّ ْم َذلُِكـْم تُْؤِمُنوَن بِاَّللَّ

ُكْم ُذنُوَبُكْم َوُيـْدِخلُْكْم َجنَّـاٍت ََتْـرِي ِمـْن يغف 11 َخْْيٌ لَُكْم إِْن ُكنُْتْم َتْعلَُمونَ 
ْر لَ

ــارُ  نَْه
َ
ــا اْْل ــار وبــني املغفــرة [32 - 33 ]الصــف: ﴾َُتْتَِه ــة َوالن َجــاة مــن الن  ، فَقــَرَن بــني د ــول اجلَن 

 من ذل  بدون مغفرة اهلل ورمحته.والرمحة، فدل عل أن ه ًل ُينال يشء 

قا   عض السةلق: اآلَةرة  مةا د ةو اهلل أو ال َّةا ، والةدنيا  مةا "* يقول ابن رجـب: 

ةدصمة اهلل أو اَللَة، وْان ُممد  ن واسَ يو ِّ  َل  ع أصحا ه د د موته ويقو : دلةيَم السَّ

ٰ ال ةةا  أو يع ةةو اهلل ن َتَعــاَلى  $. انتهــ  كالمــه " َِلا آن دل  عــل أن اجلن ــة إنــام  ف تقريــر كــو  الُقــر 

 ُتنال بمغفرة اهلل وحكمته.
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  ــن ة، قولــه ــنُْكُم : »♀وممــا دل  عــل هــذا األصــل مــن السُّ ــٌد ِم ــْدُخُل َأَح اَل َي

اُلوا «اْلَجنََّة بَِعَمِلهِ  الا : قا ا أاْن ا  وا ُسو ا  يا ةا ا  اهللِ؟  ا ـَدنِي اهللُ مِ » :قا نْـُه بَِرْحَمـٍة َواَل َأَنـا، إاِلَّ َأْن َيَتَغمَّ

َا  ،«َوَفْضـلٍ  ضا وا هُ  وا دا ةَلا  يا ْأِسةهِ  دا ـاَم  ا ة، َوإِن  . أ رجـه أمحـد، فـأعامل اإلنسـان ًل يسـت ق هبـا اجلَنـ 

 .  َتَعاَلى يبلغ اجلن ة برمحة اهلل 

  ِفي ــق بــني قــول النبــي اَل َيــْدُخُل : »♀وَثــم  ســؤال معــروف، وهــو: مــا الت و 

ورِثُْتُموَهـا بَِمـا ُكنْـُتْم ﴿: َتَعـاَلى ، وقـول اهلل «َعَمِلـهِ َأَحٌد ِمنُْكُم اْلَجنََّة بِ 
ُ
َوتِلْـَك اْلَنَّـُة الَّـ ِي أ

اِم اْْلَاَِلَـةِ ﴿، وقولـه: [12]الز ـرف:  ﴾72 َتْعَملُونَ  يَـّ
َ
ْسـلَْفُتْم ِِف اْْل

َ
ُبوا َهنِيًئا بَِما أ  َُكُوا َواُْشَ

 سبب األعامل؟، فاآليتان تفيدان د ول اجلَن ة ب[21]احلاقة:  ﴾24

 َأَحــٌد  َيــْدُخُل  اَل : »♀: أن البــاء ف قولـه  ✍✍

ن األعـامل « بَِعَمِلـهِ  اْلَجنَّـةَ  ِمنُْكمُ  ـَببِي ة، فاآليتـان تفيـدان كـو  بـاء الث َمنِي ـة، والبـاء ف اآليتـني بـاء الس 

ــا هلــ ن األعــامل ثمنً ــة، واحلــديث يفيــد عــدم كــو  ا، فأعاملنــا وإن كانــ  ســبًبا، ســبًبا ف د ــول اجلَن 

ـــِة، ولكـــن اهلل يتفضـــل عـــل عبـــاده العـــاملني بمجـــازاهتم، بـــام يفـــوق مـــا  ـــا لِلَجن  ف  ـــا ليســـ  ثمنً

 تست قه أعامهلم.

ـل قولـه جتريد التوحيد* قـال املقريـزي ف ) ورِثُْتُموَها ﴿: َتَعـاَلى ( وتأم 
ُ
َوتِلَْك اْلَنَُّة الَّ ِي أ

؛ ُتـد «بَِعَمِلـهِ  اْلَجنَّـةَ  ِمـنُْكمُ  َأَحٌد  َيْدُخُل  اَل : »♀قولـه مع  ﴾72 ونَ بَِما ُكنُْتْم َتْعَملُ 

ــ  عــل أن اجلنــان بــاألعامل، واحلــديث ينفــي د ــول اجلَن ــة بــاألعامل، وًل تنــاف بيــنهام؛  اآليــة دل 

ة بمجـرد ألن توارد النفي واإلثبات ليس عل ُمل  واحد، فاملنفي بـاء الث َمنِي ـة واسـت قاق اجلَنـ 

َببِي ة. آن هي باء الس   األعامل، والباء املثبتة التي وردت ف الُقر 

ـــة، واحلـــديث نفـــ   آن أثبـــ  أن األعـــامل ســـبٌب لـــد ول اجلَن  هـــذا جـــواب، وهـــو: أن الُقـــر 

ن األعامل ثمنًا لد ول اجلَن ة، فاألعامل وإن كان  سبًبا، إًِل  أ ـا ًل َتب ُلـغ بـاملؤمن أن يكـون  كو 

به ل عليه، فيثيُبه هذا الثواب اجلزيل. ▐هبذا القدر العظيم، ولكن اهلل  ثوا  يتفض 

  ِفي ق: قال ابن رجب مع ةى "ُيًبا عـن هـذا السـؤال:  َتَعاَلى  $َوَثم  قوٌل آ ر ف الت و 

ا: أن  َو    لك ُدمُها  ." رمحته، ولَن انقسا  امل از   حسب ا دام  اجلا َّةدَل قولي: أاحا
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اةْانوا يرْون "ن عيينـة: * قـال ابـ   ضله، واقتسا  اجلا َّة  ع و اهلل، و َو  ال َّا  من  ال َّجا

 .  "امل از   العم 

  د مـن اآليتـني: أن $هذا قول آ ر يذكره ابن رجب ، وعل هذا القـول يكـون املـرا

ــاُس يتفــاوتون ف العمــل ـة، َفالن  ــه املُعــني  مــن اجلنـ  ويتفــاوتون ف  العمــل بــه ُيــدِرك اإلنســاُن منزَل

ا د ول اجلَن ة؛ َفِ ن اَم يكون برمحة اهلل  ًل باألعامل، يقـول ابـن رجـب: معنـ   املنازل، َوَأم 

 ذل  عل قولني:

 ا ُدمُها  : أن  د ول اجلَن ة برمحتِه، ولكن انقسام املنازل ب سب األعامل.أاحا

اةْان يرون "* قال ابن عيينة:    ْضةلِه، واقتسةا   اجلا َّةةو َةو    ع ةو اهلل،ال َّةا  مةن  ال َّجا

 ."امل از   ا دام 

  بَِما ُكنُْتْم ُتَعِلُِمـونَ ﴿: َتَعـاَلى املعروف وهو أن الباء املثبتـة ف قولـه  القو  ال ا وذكر 
اِم اْْلَاَِلَـةِ ﴿، وقولـه: ﴾72 يَـّ

َ
ْسـلَْفُتْم ِِف اْْل

َ
، بـاء السـببية، وقـد جعـل اهلل ﴾24 بَِما أ

 .--(( 31:85)) --اجلَن ة، والباء املنفية باء املقابلة  العمل سبًبا لد ول

 هذان قوًلن ف اإلجابة عن هذا السؤال.

ث الِـث مـن األمـور التـي نب ـه -الذي ينبغي مراعاته مع الصـاحلني  اْلثَّالِثاألمر  ☚☚ األمـر ال 

َ $عليهــا الط ــاوي  ني 
ــاحِلِ عــدم األمــن : -، والتــي ينبغــي أن يراعيهــا املــؤمن ف معاملتــه الص 

الح من تغري احلال.   عليهم، فال يأمن اإلنسان عل الص 

  :ُهُم اجْلا َّةةا "َقـاَل الط َ ـاوي لا َِ ُيةْد ة ُْهْم، وا ْعُ وا دا ْرُجو لِْلُمْحِس ِيا ِمنا املُْْؤِم ِيا أاْن يا نا وا

ْيِهمْ  لا ُن دا ْ ما الا نا تِِه، وا مْحا ، مهـام ب " ِرا َ ني 
ـاحِلِ ـالح، مـن تغـريُّ احلـال، فـال نـأمن عـل الص  لغـوا مـن الص 

ــــي   فــــالقلوب بــــني أصــــبعني مــــن أصــــابع الــــرمحن يقل بهــــا كيــــف يشــــاء، وقــــد كــــان مــــن دعــــاء الن بِ

وأسـألك الثبـات يف »ومـن دعائـه: « يا مقل ب القلوب ثبت قلبي على دينك: »♀

 «.األمر
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د املــرا « أســألك الثبــات يف األمــر: »♀: فقولــه َتَعــاَلى  $* قــال ابــن رجــب 

ُ ُثـمَّ ﴿باألمر: الدين والطاعة، فسـأل الثبـات عـل الـدين إل املـامت،  ِيَن قَالُوا َربَُّنـا اَّللَّ إِنَّ اَّلَّ
: ربنا اهلل كثري، ولكن أهل اًلستقامة قليل.[81]فصل :  ﴾اْسَتَقاُموا  ، الذين قالوا

ًلســتقامة ، فا"وثبنْت ةةا دةةَل أمةرك ،اللهةةم ادصةم ا  ح ظةةك "* كـان ُعمـر يقـول ف  طبتـه:

 والثبات ًل قدرة للعبد عليه بنفسه، فلذل  حيتاج أن يسأل ربه.

 : ُ ُثمَّ اْسَتَقاُموا﴿كان احلسن إذا قـرأ ِيَن قَالُوا َربَُّنا اَّللَّ اللهم أن     ةا، "يقـول:  ﴾إِنَّ اَّلَّ

 .َتَعاَلى  $، انته  كالم ابن رجب "فا زق ا االستقامة

ـــع ☚☚ ـــر الراب ـــي ينبغـــي عـــل املســـلم أن مـــن األمـــور التـــي أشـــ األم تِ ار إليهـــا املصـــن ف َوال 

، مــا جــاء ف قولــه:  َ ني 
ــاحِلِ أي: ًل نشــهد  "وال نشةةهد َلةةم  ِاجلا َّةةةِ "يراعيهــا ف تعاملــه مــع الص 

 مل سٍن معني  فيه.

  :َُصـن ف ة ُِّطُهمْ "وف قـول امل  الا ُنقا ْيِهْم، وا لا اُ  دا ناخا ْستاْبِ ُر ملُِِسيئِِهْم، وا نا ان موقـف بيـ "وا

املسلم ُُتاه من  لطوا عماًل صاحلًا وآ ر سيًئا، وهو: أن يستغفر هلم، وخيـاف علـيهم عقـاب 

َُصــن ف يالحظــه اإلنســان مــع امل ســنني  ــِذي ذكــره امل  ىــَذا ال  اهلل، وأًل  يقــنطهم مــن رمحــة اهلل، َوه

عقــاب اهلل واملســيئني، وهكــذا يالحظــه مــع نفســه، فعنــد تقصــريه يســتغفر وخيشــ  َعــَلى نفســه 

ت، وًل يـأمن تغـريُّ َتَعاَلى  ًل  ، وًل يقنط عند إقباله َعـَلى الطاعـات، يرجـو مغفـرة مـا سـبق مـن الـز 

 الثبات. ▐احلال، فيسأل اهلل 

  َُصن ُف ةبِيُ  وا ْمُن واإليا ": َتَعاَلى  $ُثم  َقاَل امل  سا ةِة اإلْسةَلاِ ، وا ةْن ِملَّ اُ  يا ُْقَلاِن دا

ْي اهُ  ةِ ا نِّ  ا  ."ام  هِ  القْبلا

: سلوُك طريـٍق وسـٍط بيـنهام، واملعصـيتان  َُصن ف هنا من معصيتني، وبني  أن  احلق  ر امل  حذ 

 مها: 

 .األمن من مكر اهلل 

  .والقنوط من رمحة اهلل 
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، وًل حُيــِدث بعــد املعصــية توبــة، وًل يســت ي مــن اهلل، َتَعــاَلى فمــن الن ــاس مــن يعصـــي اهلل 

ىـَذا هـو األمـن مـن مكـر اهلل، ومـن النـ اس مـن يعصــي اهلل اهلل يكرمه،  وَعـَلى معاصـيه مقـيم، َوه

لن يغفـر اهلل، ومـن هنـا قـد  ُسب َ اَنهُ ، ويظن أن  اهلل ▐ُثم  مع توبته يسء الظ ن  باهلل 

ر لـه العقوبـة ف الـدنيا، وذلكـم لقنوطـه وظنـه أن  اهلل ًل يغفـ َتَعـاَلى يدعو بعضهم أن يعجـل اهلل 

ــوُْم  ﴿: َتَعــاَلى لــه، واآلمــن عــاٍص، َقــاَل  ِ إَِلَّ الَْق ــَر اَّللَّ َمُن َمْك
ْ
ــأ ــََل يَ ِ فَ ــَر اَّللَّ ِمُنوا َمْك

َ
ــأ فَ
َ
أ

وَن  َوَمْن َيْقَنُط ِمْن رَْْحَةِ َرِبِـهِ إَِلَّ ﴿: َتَعـاَلى ، والقـانط عـاٍص، َقـاَل [55]األعـراف:  ﴾99اْْلَاِْسُ
الُّوَن   .[46]احلجر:  ﴾56الضَّ
 الســبيل القــويم: أن جيمــع اإلنســان ف ســريه لآل ــرة بــني اخلــوف والرجــاء، ف وفــه و

نه من األمن من مكر اهلل، ورجاؤه يؤمنه مـن القنـوط مـن رمحـة اهلل  ـِرن َتَعـاَلى يؤم  ، ومـن هنـا َيق 

ِهي ـب؛ ليست ضــر املـؤمن دائـاًم اخلـ َتَعاَلى اهلل  ِغي ـب َوالرت   ا ف القرآن بني الرت   ً وف والرجـاء، َكثرِي 

 وًل يغفل عن أحدمها فيهل .

ْوُلُه: ": َتَعاَلى  $* َقاَل ابن كثرٍي  قا ةاُه  ﴾رِيُع الْعَِقـابِ ـإِنَّ َربَّـَك لََسـ﴿وا صا أاْي: ملِاةْن دا

ُه،  دا ْ رشا ُه وا الاقا أاْمرا َا . ﴾ِإَونَُّه لََغُفوٌر رَِحيمٌ ﴿وا أاناابا  أاْي: ملِاْن تاابا  ِلاْيِه وا

ا ِمْن  ا  ها ا ياْقِرُن وا ُْص ا اْلياْ ُ ، فا ِة؛ لِئاَلَّ ُيا َا اْلُعُقو ا ِة ما مْحا ْرِن الرَّ ِ يِب  َتَعـاَلى  اهللُاِب قا ْ ْيا الرتَّ  ا

ْا رًِيا؛ لتبقى ال ُُّ وُ   ي الرجاء وا و  ِهيِب  ْ الرتَّ  .انته  كالمه "وا

ىــَذا أيًضــا، وهــو: أن  اهلل يقــرن بــني  $* َوَقــاَل  ِهي ــب؛ ليبقــ  منبًهــا َعــَلى ه ِغي ــب َوالرت   الرت  

ْوُلُه: "املؤمن ف سريه جامًعا بني اخلوف والرجاء، يقول ابن كثـري:  قا نْـِب َوقَابِـِل ﴿وا ََغفِرِ اَّلَّ
ضا  ﴾اْلَّوْبِ  َا ةا ِ  املُْْستاْقباِ  ملِاْن تاابا  ِلاْيِه و ْقباُ  التَّْو ا يا ْنِب، وا لاقا ِمنا ال َّ ا سا ْبِ ُر ما ْيِه. أاْي: يا  َ لادا

ْوُلُه:  قا اِمةِر  ﴾َشِديُد الْعَِقابِ ﴿* وا ةْن أاوا تاةا دا دا ْنياا، وا يااةا الةدُّ را اْ ا آثا ارَّ ا وا اباى وا أاْي: ملِاْن متا

ْوُ .  اْ ا اُء وا جا ِة الرَّ ِ ِه اآْليا َا ِ  ها ِد اْجتاما قا ااهللَِّ، وا اباى، وا ٰه ا ْولِِه  وا قا ىِنِ َنِبِْئ ِعَبا﴿: َتَعـاَلى ْا
َ
دِي أ

نَا الَْغُفوُر الرَِّحيمُ 
َ
نَّ َعَذاِِب ُهـَو الَْعـَذاُب اْلَِلـمُ  49 أ

َ
ْجةِر:  ﴾50 َوأ ْيِن  [06، 94]اْ ِ ة ا ْقةِرُن ها يا

ْوِ   اْ ا اِء وا جا ْيا الرَّ ْبُد  ا ة  ِمنا اْلُقْرآِن؛ لِياْبقاى اْلعا دِّ ا َا ُمتاعا اِض وا ْا رًِيا ِ  ما ْيِ  ْص ا  ."اْلوا



 

   405 
 

 شرح العقيدة الطحاوية 

ا "كـذل : * َوَقـاَل  ْا رًِيا ما با ِ  اجْلا َّةِة  َتَعـاَلى  اهللُ يْقِرنوا ِة ال َّاِ ، لرُِيا ِّ ِص ا ِة اجْلا َِّة وا ْيا ِص ا  ا

ُُيا ِّ ا ِمنا ال َّا ِ   انته  كالمه. "وا

اِر؛ ليجمـع املـؤمن ف  ▐فاهلل   ِة َوالنـ  ِهي ـِب، وبـني اجلَنـ  ِغي ِب َوالرت   ِرن بني الرت   َيق 

بني الرجاء واخلـوف، َفـاَل ُبـد  للعبـد إًذا ف سـريه لآل ـرة مـن اجلمـع مـا  ▐إليه سريه 

بــني اخلــوف والرجــاء، وَثــم  أمــٌر ثالــث، وهــو أعــل شــأنًا مــن هــذين، وهــو: احلــب، فيجمــع بــني 

 اخلوف والرجاء واحلب.

ْان  عض السلق يقو : من دبد اهلل  الرجةاء وحةده؛ ": َتَعـاَلى  $* َقاَل ابن رجـٍب 

فهو مرجئ، ومن دبد اهلل  ا و  وحده؛ فهو حرو ي، ومن دبد اهلل  ا ةب وحةده؛ فهةو 

ا: أنةه َيةب  ِد مؤمن، وسةبب ٰهة ا زندين، ومن دبد اهلل  ا و  والرجاء واملحبة؛ فهو موحِّ

الا ُ ةدَّ لةه مةن  ٰ املؤمن أن يعبد اهلل هب ه الوجةوب ال َلثةة: املحبةة وا ةو  والرجةاء، وا َلا دا

 ."من أَ َّ  بعضها؛ فقد أَ َّ  بعض واجبات اإليامنمجيعها، و

ٰ أنَّ ا ةب ي ببةي أن يَةون أ لةب مةن "* يقول ابن رجب:  ةَلا ا ا َةيم دا وَْل  ٰه ا

ا ا الُ ضي   ىـَذا ": املحبة أفض  من ا و $ا و  والرجاء، وقد قا ، ُثم  استشـهد بكـالم ه

ـِذي حكـاه عنـه  ا ا ُييى  ن"، وهـباحلكيم ال  : حسبك من ا و  ما يم ةَ  وْ ا قا ا ا معا ، قا

ٰ أَنةام  ةَلا ةا ا ةو  والرجةاء؛ فة ْ ر السةلق دا مَّ
ْسب من ا ب أ ًدا، فا ا من ال نوب، وال حا

ٰ اآلَةر، قالةه ُمطةرِّ  وا سةن واإلمةا  أمحةد، يستويان، ال ُيرجِّ  ةَلا مُها دا ح أحةُدمُها أحةدا

 انته  كالمه. "و ريهم

ىــَذا كــالٌم ْجيــٌل ًلبــن رجــب ــ  عليــه النصــوص مــن رضورة اجلمــع بــني  َفه ر فيــه مــا دل  يقــر 

ًما َعـَلى اخلـوف والرجـاء، وأن  اخلــوف  َتَعـاَلى حـب اهلل   احلـب يكــون ُمقـد 
و وفـه ورجائـه، وأن 

 .--(( 21:83)) --.. .والرجاء يكونان

  َُصـن ُف إال بُجُحـوِد مـا َأْدَخَلـُه  وال َيْخُرُج العْبـُد ِمـَن اإليَمـانِ ": َتَعـاَلى  $ُثم  َقاَل امل 

 . "فيه

 كالمه هذا حيتمل أمرين:
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 ل : الرد  عل املعتزلة واخلوارج ف قوهلم: ب  راج العـايص مـن اإليـامن بـالكبرية، األو 

 فهو يبني  أن فاعل الكبرية ًل َيكُفر، وإنام َيكُفر اجلاحد.

 ـــر ُمصـــوٌر بـــاجل ود، والثـــاين ـــر عـــل هـــذا : حيتمـــل كالمـــه أنـــه يـــرى أن الكف  لكـــن يعك 

ل: قولــه قبــل:  ي اًلحــتامل األو  ــَذْنٍب، َمــا َلــْم "الثــاين ويقــو  ــُر َأَحــدًا ِمــْن َأْهــِل الِقْبَلــِة بِ وال ُنَكفِّ

ر اًلست الل، وأن ه ًل يرى الكفر "َيْسَتِحل هُ  ـاَم  فهذا يفيد أنه يرى كف  ُمصوًرا باجل ود، وأنـه إِن 

حيــــث قـــال شــــارًحا هــــذه  رج، وهـــذا مــــا فهمـــه ابــــن أيب العـــز،للـــرد  عــــل املعتزلـــة واخلــــوا  أراده

ٰ "العبارة:  َلا ْيُخ  َِلا الرَّ ِّ دا ةاِب  ُيِشرُي الشَّ َا ِن  ِاْ تِ يةاما ْولِِه  ُِخُروِجِه ِمنا اإْلِ املُْْعتاِزلاِة ِ  قا اِ ِج وا وا اْ ا

اًل:  ا ا أاوَّ ْقِريِر ملِاا قا فِيِه تا ِة، وا برِيا َا راْل َا ِّ ةدَّ ا  اًد أاحا  ال ُن قا تا ُه. وا ْسةتاِحلَّ ْ يا ةا َلا ، ما ْنب  ِة  ِ ا ِمْن أاْهِ  اْلِقْبلا

ا املْاْع اى َلا ها ا ُ  دا َلا َا  انته  كالم ابن أيب العز. "اْل

 ل ــر ُمصــوًرا بــاجل ود-وقــد ذهــب لالحــتامل األو   -وهــو: أن ابــن أيب العــز  يــرى الكف 

ح وانتقدوا هذا احلرص منه،  ا َلمُ  َتَعاَلى اَّلُل وَ -ْجٌع من الرشُّ   .-َأع 

  َُصن ُف ْقَراُر بِاللَِّساِن، َوالتَّْصِديُق بِاْلَجنَانِ ": َتَعاَلى  $ُثم  َقاَل امل  يَماُن: ُهَو اإْلِ  ."َواإْلِ

وف هذا يقرر املصنف قول ُمرجئة الفقهاء ف اإليامن، وقد سبق بيانه، وبيـان أنـه  ـالف 

ن اإل واب: كو   يامن قوًًل وعماًل.احلق، وأن الص 

  َُصـن ُف  " :$ُثم  َقاَل امل 
ِ
ـْرِع  ♀ َوَجِميُع َما َصحَّ َعـْن َرُسـوِل اهلل ِمـَن الشَّ

ُه َحقٌّ   ."َواْلَبَياِن ُكلُّ

َُصن ف هنا أن كل  ما صح  عن النبي  حق، وهـذا مـن املصـن ف يفيـُد  ♀يبني  امل 

تر منهــا واآلحــاد، إذ  قو ِيةةَ"لــه: أ ــذه باألحاديــث املتــوا يشــمل ذلــ  كلــه، وهــذا مــا عليــه  "مجا

ـــــن ِة َواجلاََمَعـــــِة، يؤمنـــــون بكـــــل  مـــــا صـــــح  عـــــن النبـــــي  ـــــِل السُّ قـــــون ف ♀َأه  ، وًل يفر 

تًرا وآحاًدا.  اًلستدًلل ف األحكام والعقائد بني ما كان متوا

 َل أح ظ دن فقهاء املسلمي أَنم اَتل وا   ت بية  َةر": َتَعـاَلى  $* قال الشافعي 

 ، انته  كالمه."الواحد
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 لُّ ": َتَعـاَلى  $وقال ابن عبد الـرب ةُْ ين  خةر الواحةد العةد    االدتقةا ات دِ هم يا

 ."وُيعا ي ويوايل دليها، وَيعلها رشًدا و ي ًا   معتقده دَل  لك مجادة املسلمي

  لن بِــــي  يبــــني  فيــــه: أن كــــل  مــــا صــــح  عــــن ا َتَعــــاَلى  $إًذا هــــذا الكــــالم مــــن الط  ــــاوي

نــه يــرى اًلســتدًلل عــل العقائــد واألحكــام بــاملتواتر  ♀ ، وهــذا ُيفيــد كو  فهــو حــق 

ـــــي   ـــــن ِة  ♀مـــــن حـــــديث الن بِ ـــــِل السُّ ق بيـــــنهام، وهـــــذا مـــــا عليـــــه َأه  وباآلحـــــاد، ًل يفـــــر 

ن  تر، وًل يــــــرو  َواجلاََمَعــــــِة،  الًفــــــا للمتكلمــــــني، الــــــذين ًل يســــــتدل ون عــــــل العقائــــــد إًِل  بــــــاملتوا

تر اًل ـق بـني اآلحـاد واملتـوا ِري  ـة عـل عـدم الت ف  ال  ستدًلل باآلحـاد، ُمـالفني بـذل  النُّصـوص الد 

 ف اًلستدًلل، وُمالفني بذل  إْجاع املسلمني.

  ْرِع والَبيانِ ": َتَعاَلى  $وقول املصن ف يشري فيه إل أن ما صح  عن الن بِي   "ِمْن الشَّ

ْيُخ "وية، حيث قال: نوعان، كام أفاد شارح الط ا ♀ ُيِشرُي الشَّ  َتَعاَلى  $وا

ِن ال َّبِيِّ  حَّ دا ا صا اْلبايااِن.  َِلا أانَّ ما ِع وا ْ ْولِِه: ِمنا الَّشَّ ،  ♀ ِقا يٌّ
ا ِ ِع اْ تِدا ْ اِن: رشا ْودا نا

اِجُب ااِلتِّ  نٌّ وا لِكا حا َُ  ا ِمي ِزيِز، فاجا ُه اهللَُّ ِ  ِْتاا ِِه اْلعا دا ا يااِن ملِاا رشا  ."بااعِ وا ا

  َُصــن ُف ــي َأْصــِلِه َســَواٌء، َوالتََّفاُضــُل ": َتَعــاَلى  $ َقــاَل امل 
ــُه فِ يَمــاُن َواِحــٌد، َوَأْهُل َواإْلِ

 ."َبْينَُهْم بِاْلَخْشَيِة َوالتَُّقى، َوُمَخالَِفِة اْلَهَوى، َوُماَلِزَمِة اأْلَْوَلى

 َُصن ف يَماُن َواِحٌد ": $ قول امل   . "اإْلِ

ىــَذا قــ ن اإليـــامن شــيًئا واحــًدا ًل يتفاضـــل، ًل يزيــد وًل يـــنقص، ه وُل املرجئـــة عموًمــا، يــرو 

 وقد سبق بيان ذل . 

  :َوَأْهُلُه فِي َأْصِلِه َسَواءٌ "قوله". 

ِدي ق، َفاملَُصـن ف يقـرر هنـا "اإِلْيَمانِ "يعود عل  "َأْصِلهِ "الضمري ف  ، وأصل اإليامن: الت ص 

ـــدِ  ــاس ف الت ص  ن اإليـــامن قـــوًلً أن النـ  ىـــِذه العبـــارة مشـــكلة؛ فمرجئـــة الفقهـــاء يـــرو  ء، َوه ي ق ســـوا

ـِدي ِق، فـُيفَهم منـه: أن الت سـاوي واقـٌع ف أصـلِه  َُصـن ف الت سـاوي بِالت ص  وتصديًقا، وهنا  ص  امل 

ِدي ق، وغري واقٍع ف القوِل.  وهو الت ص 
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ــه د؛ فــرب ام نب  ىــَذا املفهــوم ف رأيــي غــري مــرا ــِدي ق، ومل  * َوه َُصــن ف َعــَلى الت ســاوي ف الت ص 
امل 

ــه عــل الت ســاوي ف القــول؛ لوضــوح وقــوع الت ســاوي ف القــول عنــده، ب ــالف الت ســاوي ف  ينب 

ِدي ق.  الت ص 

ــــف ف  اح ف فهمهــــا؛ فمــــنهم مــــن رآهــــا صــــ ي ة، وتكل  ـــــر  ىــــِذه العبــــارة ا تلــــف الشُّ * َوه

ـــواب، فهـــي عبـــارة منقـــودٌة جاريـــٌة َعـــَلى معتقـــد توجيههـــا، ومـــنهم مـــن انتقـــدها؛ وَ  ىـــَذا هـــو الص  ه

ـواب  ن النـاس يتسـاوون ف اإليـامن، وقـد سـبق بيـان مـذهبهم وبيـان الص  مرجئِة الفقهاء، ف كو 

 ف املسألة.

  :أْلَْوَلىَوالتََّفاُضُل َبْينَُهْم بِاْلَخْشَيِة َوالتَُّقى، َوُمَخالَِفِة اْلَهَوى، َوُماَلِزَمِة ا "قوله" . 

ن النـ اَس متسـاوين ف اإليـامن ويتفاضـلون  فـق مـذهب ُمرجئـة الفقهـاء، فـ  م يـرو  ىَذا يوا ه

ف أعامل القلوب واجلوارح، ولكن أعامل القلوب واجلوارح ليس  إيامًنا عنـدهم، َفاملَُصـن ف 

ــِدي ق-بعــدما بــني  أن اإليــامن واحــد، وأن أهلــُه ف أصــلُه  ء، بــ -وهــو: الت ص  ني  أن الت فاضــل ســوا

ـــــــاِهرواقـــــــٌع ف أعـــــــامِل ذكرهـــــــا،  : أن كالمـــــــه يشـــــــمل بيـــــــان الت َفاُضـــــــل ف أعـــــــامل القلـــــــوب َوالظ 

واجلـــــوارح، فاخلشـــــية عمـــــل القلـــــب، والتَُّقـــــ  يشـــــمل أعـــــامل القلـــــوب واجلـــــوارح، فهـــــو يب   ن 

ر الت َفاُضَل ف األعامل القلبية واجلارحية.  الت َساِوي ف اإليامن، وقر 

ر الت َفاُضـــــــل ف األعـــــــامل القلبيـــــــة  إًذا ًًل الت َســـــــاِوي ف اإليـــــــامن، ُثـــــــم  قـــــــر  ر أو  املصـــــــن ف قـــــــر 

ن التفاضـل ف األعـامل اجلارحيـة  ىَذا جاٍر عل مذهب ُمرجئة الفقهاء، فهم يـرو  واجلارحية، وه

ن األعامل اجلارحية والقلبية من اإليامن.  والقلبية، ولكنهم ًل يرو 

ن الت َفاُضـل ف األعـامل ًل ف اإليـامن، * وقد بني  َشي ُخ  ن مرجئـة الفقهـاء يـرو  ـاَلِم كـو  اإِلس 

ةوِ  "حيث َقاَل:  َُ ةَلا ُ  ةنا ال َّةاُ  دا َّةا اتَّ ا ا ِِم ٰه ا تا ُْقُص، وا ِزيُد وا تا ا وا ُلونا فِيها اضا تا ا إِنَّ ال َّا ا يا فا

 َُ اُدُهْم ِ  ُ  اِن، لاَِْن نِزا ال ُّْقصا ِة فِيِه وا ا ا يا ُقوُلون:ا ُهوا ِمْن الزِّ اِة يا ِن، فاْل ُّ ا ياما ى اإْلِ مَّ لِكا ِ  ُمسا وِ   ا

ِن دِ  يةاما ِة اإْلِ ةا ا ْع اى ِزيا ا ما ٰه ا ا ااِلْدتِبااِ ، وا ااًزا هِبٰ ا َِ ا فِيِه ُما  ْ ُ اُه، فا ُمْقتاضا ِن وا ياما اِت اإْلِ را ُهْم ثاما  ْةدا

ا ُنْقصا اتِِه وا را ة ثاما ا ا ْقِصِه، أاْي: ِزيا نا  ."َِنااوا



 

   409 
 

 شرح العقيدة الطحاوية 

ــاَلِم:   ةةا"يقــول َشــي ُخ اإِلس  ةةُلونا فِيها اضا تا ا ةةإِنَّ ال َّةةا ا يا أي: األعــامل، أعــامل اجلــوارح،  "فا

ةانِ " ال ُّْقصا ِة فِيةِه وا ا ا يا وِ  الزِّ َُ َلا ُ  نا ال َّاُ  دا َّا اتَّ ا ا ِِم ٰه ا تا ُْقُص، وا ِزيُد وا تا اُس متفقـون "وا ، َفالنـ 

ىَذا: أن  الزيادة وا ىـِذه األعـامل ُتسـم   إيامًنـا؟ ًل، َعَلى ه لنقصان تـد ل ف األعـامل، ولكـن هـل ه

و ا إيامًنا.   مرجئة الفقهاء وسائر املرجئة ًل يسم 

ـاَلِم:  ةا"* يقـول َشـي ُخ اإِلس  ُلونا فِيها اضا تا ا إِنَّ ال َّا ا يا ِزيةُد "أي: األعـامل اجلارحيـة،  "فا تا وا

نا ال َّ  َّا اتَّ ا ا ِِم ٰه ا تا ُْقُص، وا انِ وا ال ُّْقصا ِة فِيِه وا ا ا يا وِ  الزِّ َُ َلا ُ  لِكا  ،اُ  دا وِ   ا َُ اُدُهْم ِ  ُ  لاَِْن نِزا

اةاًزا َِ ا فِيِه ُما  ْ ُ اُه، فا ُمْقتاضا ِن وا ياما اِت اإْلِ را ُقوُلون:ا ُهوا ِمْن ثاما اِة يا ِن، فاْل ُّ ا ياما ى اإْلِ مَّ ، أي: "ِ  ُمسا

 يامن من باب املجاز.أعامل اجلوارح ُيطلق عليها بأ ا إ

ن أن إطالق اإليامن عل األعامل من باب املجاز كام بني  َشي ُخ  ىَذا قول كل املرجئة، يرو  وه

اَلِم   (.اإليامن الَبريف كتابه الكبري ) $اإِلس 

 ــــــاُس  َتَعــــــاَلى  $ إًذا املصــــــن ف كالمــــــه هنــــــا جــــــاٍر عــــــل معتقــــــد مرجئــــــة الفقهــــــاء، َفالن 

ــِدي ق، ويتفــاوتون ف أعــامل اجلــوارح وأعــامل القلــوب، يتســاوون ف أصــل اإليــامن ، وهــو الت ص 

 ًل ُتسم   إيامًنا. -أعامل اجلوارح وأعامل القلوب-ولكن هىِذه األعامل 

  َُصــن ُف ْحَمِن،": َتَعــاَلى  $ َقـاَل امل  ُهــْم َأْولَِيــاُء الــرَّ   َواْلُمْؤِمنُــوَن ُكلُّ
ِ
ــَد اهلل َوَأْكــَرُمُهْم ِعنْ

 ."ْم َوَأْتَبُعُهْم لِْلُقْرآنِ َأْطَوُعهُ 

َُصن فذكر  ىَذا أحدهم. $ امل   األولياء ف موضعني من عقيدته، ه

ــاِء "والثــاين قولــه:  - ــَن األَْنبَِي ــى َأَحــٍد ِم ــاِء َعَل ــَن األْولَِي ــُل َأَحــدًا ِم ، َوالَ ُنَفضِّ

ِهم، َوَصـحَّ َعـِن ونقوُل: َنبِيٌّ َواِحٌد َأْفَضُل ِمْن َجِميِع األْولَِيـاِء، َوُنـْؤمِ 
ُن بَِمـا َجـاَء ِمـْن َكَراَمـاتِ

 .$ ، انته  كالمه"الثَِّقاِت ِمْن ِرَواَياتِِهم

ــق بالوًليــة أمــٌر مهــم، إذ  أ ب  * ومعرفــة مــا يتعل  ــر  وليــاء الــرمحن هلــم املقــام العظــيم عنــد ال 

ىـــِذه ، َفـــاَل ُبـــد  ▐ الكـــريم عـــل املســـلم مـــن معرفـــة  صـــاهلم حتـــ  جيتهـــد ف حتصـــيل ه

عــ  طائفــة مــن الصــوفية أن  املنزلــة، ثــم إن مفهــوم الوًليــة حصــل فيــه اخللــط الكبــري، حتــ  اد 

، فال حيرم عليه يشء وًل جيـب عليـه يشء، بـل زعمـوا أن الـويل  أعظـم الرشيعةالويل  خيرج عن 
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ىــَذا:  منزلـة ، وممــا قيــل ف ه ة    ةةرزخ فويةةن الرسةةو  و ون "مــن الرســول والنبــي  مقةةا  ال بةةون

!فالويل أعل منزلة من  ،"الويلن   الرسول والنبي 

ا ولياء أفض  من َاتم ا نبياء من جهةة العلةم  ةاهلل، وأن   ن َاتم"وقال ابن عريب: 

 أي: من جهة  اتم األولياء. "ا نبياء يست يدون العلم  اهلل من جهته

  ـاَلمِ قال اُ  ملِا ": َشـي ُخ اإِلس  اما ُيقا ْا ْق ا  اْلعا عا وا ْ الاقا الَّشَّ ةْقُق فاخا ْيِهْم السَّ لا رَّ دا : فاخا ا ا ْن قا

تِِهمْ  ْ ن الرشـع بـني   "ِمْن ُتا فُيقـال لـه: ًل رشع وًل عقـل، ووجـه ُمالفتـه الرشـع والعقـل: هـو كـو 

 أفضل من العلامء، وهكذا األولياء السابقني أفضل من الالحقني.  واألنبياءأن  الرسل 

أ ـذون العلـم مـن  ـاتم األوليـاء، وكيـف * ثم هو يقـول: األنبيـاء واألوليـاء السـابقون ي

ىَذا تقرير  جد بعد؟ ه ىَذا وهم ُوجدوا وماتوا و اتم األولياء مل يو  اَلِم.يكون ه  َشي ُخ اإِلس 

ا  ىــــَذا املوضــــوع مهــــٌم جــــد  ، وأفضــــل مــــا ُكتــــب فيــــه كتــــاب َشــــي ُخ -موضــــوع الَوًَلَيــــة-وه

اَلِم: )  (.ال رقان  ي أولياء الرمحن وأولياء الشيطاناإِلس 

ــــق عــــل هـــــذين  ✍ ىــــَذا املوضـــــوع، ثــــم أعل  قــــة هب ــــه عـــــل مســــائل متعل  وأحــــب هنــــا أن أنب 

 وأقول: َتَعاَلى املوضوعني من كالم املَُؤل ف، فأبدأ مستعينًا باهلل 

قـال ابـن أيب العـز: الـويل مـن الَوًَليـة بفـتح : يف معنى الوالية والولي :المسألة األولى ☚☚

و التي هي ضد العداوة، وقد ُكْم ِمْن وِ ﴿قرأ محـزة  الوا
ءٍ َما لَ  [12]األنفـال:  ﴾ََليَتِِهْم ِمـْن ََشْ

بكســـر الــواو، والبــاقون بفت هــا، وقيــل: مهــا لغتــان، وقيــل: بــالفتح النُّرصــة، وبالكـــرس اإلنــارة، 

اج: وجاز الكرس ألن ف تويل  بعض القوم بعًضا جنًسا مـن الصـناعة والعمـل، وكـل  ج  قال الز 

 ور، مثل: اخلياطة ون وها.ما كان كذل  مكس

* وقـــال ابــــن أيب العــــز َأي ًضــــا: والـــويل  ــــالف العــــدو وهــــو مشـــتقٌّ مــــن الــــوًلء، وه الــــدنو  

ب إليه ملرضاته.  فقته ُمبوباته َوالت َقرُّ ب، فويل  اهلل هو من وال اهلل بموا  والتقر 

  ىَذا كالٌم َقي م، بني  فيه معن  الوًلية، وأ ا بفـتح الـواو وبكرسـها، فكالم ابن أيب العز  ه

د بــه النُّصـــرة، والكســـِر:  ــرا فقيــل: مهــا بمعنــ  واحــد بــالفتح والكســـر، وقيــل: الفــتح، الَوًليــة ُي

، وهـــو مشـــتقٌّ مـــن  ، وأنـــه  ـــالف العـــدو  د بـــالويل  د بـــه اإلمـــارة، ثـــم بـــني  َأي ًضـــا املـــرا ـــرا الِوًليـــة ُي
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ب، فــــويل  اهلل هــــو مــــن وال اهلل ب إليــــه الــــوًلء، وهــــو الــــدنو  والتقــــر  فقــــة ُمبوباتــــه َوالت َقــــرُّ  بموا

د بالويل.  ىَذا املرا  ملرضاته، ه

ــد ف تفســريه، بــني  أن الــويل هــو املــؤمن التقــي   ــاَء ﴿* وابــن كثــري لــه كــالم جي  ْوَِلَ
َ
ََل إِنَّ أ

َ
أ

ِ ََل َخوٌْف َعلَيِْهْم َوََل ُهْم ََيَْزنُونَ  ِينَ  62 اَّللَّ ، [68، 62]يـونس:  ﴾63 َيتَُّقـون َوََكنُـوا آَمُنوا اَّلَّ
ىَذا هو مفاد كالم ابـن أيب العـز   ، وهـو مفـاد َتَعـاَلى     فأولياء اهلل هم املؤمنون املت قون، وه

ــــاَلمِ  د بــــالويل  ف كتابــــه َتَعــــاَلى     كــــالم َشــــي ُخ اإِلس  ف َأي ًضــــا الَوًَليــــة وبــــني  املــــرا ، فقــــد عــــر 

 كالمه هنا: (، وأنقل ال رقان  ي أولياء الرمحن وأولياء الشيطان)

ةِ "* قـال:  اوا دا ُة ِضدُّ اْلعا يا اْلُقْرُب  ،اْلِوالا بَُّة وا ِة املْاحا يا أاْصُ  اْلِوالا ِة اْلةُبْبُض  ،وا اوا ةدا أاْصُ  اْلعا وا

ةاِت  تِةِه لِلطَّادا االا لِيًّةا ِمةْن ُموا يا وا يِلَّ ُسةمِّ :  نَّ اْلةوا ْد ِقي ا قا اْلُبْعُد. وا ةا :أايْ  ،وا تِةِه َلاا عا اْ ا  ،ُمتاا ا ُ  وا وَّ

حُّ  ِريُب "، أي: أن الوًليـة امل ب ـة "أاصا يِلُّ اْلقا اْلوا ْقةُرُب " -يقـول- "وا ا أاْي يا ةِِل ٰهة ا ا يا اُ : ٰه ا ُيقا فا

 ."ِم ْهُ 

ب، وعليه؛ ف ن ويل  اهلل هـو حبيبـه  ن الَوًَلية بمعن  امل ب ة والُقر  ر كو  اَلِم يقر  فَشي ُخ اإِلس 

ـــاَلِم وابـــن أيب العـــز  وابـــن كثـــري يـــدل  عـــل والقريـــب منـــه، وأوليـــاؤه أحبـــاؤه، فكـــال م َشـــي خ اإِلس 

 معنً  واحد.

، وهىِذه املسألة األول. ىَذا ما يتعل ق بمعن  الَوًَلية والويل   ه

 :المسألة الثانية: النَّاس قسمان ☚☚

 .أولياء للرحمن 

 وأولياٌء للشيطان . 

ِيــَن آَمُنــوا ُُيْــ﴿: َتَعــاَلى قـال اهلل  ُ َوَِّلُّ اَّلَّ ِيــَن اَّللَّ لَُمــاِت إََِل انلُّــورِ َواَّلَّ رُِجُهْم ِمــَن الظُّ
ْصَحاُب انلَّارِ ُهـْم 

َ
ولَئَِك أ

ُ
لَُماِت أ اُغوُت ُُيْرُِجوَنُهْم ِمَن انلُّورِ إََِل الظُّ ْوَِلَاؤُُهُم الطَّ

َ
َكَفُروا أ

ونَ  ــاَِلُ ــا َخ يتــه متفــاوتون، ، وهــم ف وًلَتَعــاَلى ، فاملســلمون أوليــاٌء هلل [241]البقــرة:  ﴾257 فِيَه

ــار أوليــاء الشــيطان، ومــن هنــا ينبغــي عــل املســلم أن يعــرف  صــال أوليــاء الــرمحن ليــأيت  والكف 

 هبا، وِ صال أولياء الشيطان ليتجن بها.
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 :المسألة الثالثة: والية اهلل للناس عموًما نوعان ☚☚

o .ة  عام 

o .ة  و اص 

ــة شــاَتَعــاَلى     قــال الشــيخ ابــن عثيمــني ملٌة لكــل أحــٍد مــؤمٍن وكــافٍر، : الوًليــة العام 

ََل ﴿: َتَعـاَلى موًله، قال اهلل  َتَعاَلى بر  وفاجر، فكل أحد فاهلل 
َ
ِ َمْوََلُهُم اْْلَـِقِ أ ُثمَّ ُردُّوا إََِل اَّللَّ

ُع اْْلَاِسبنِيَ  ْْسَ
َ
ِ َمْوََلُهمُ ﴿، فقوُلـه: [62]األنعـام:  ﴾62 ََلُ اْْلُْكُم وَُهَو أ  ﴾قاْلـ ُردُّوا إََِل اَّللَّ

ة؛ ألن اهلل يتـول  شـئون  يشمل كل  من مات مؤمٍن وكافٍر وبر  وفاجٍر، وهىِذه هي الوًلية العام 

 ْجيع اخللق.

  ــة: فهــي املــذكورة ف قولــِه ــوا﴿: َتَعــاَلى أمــا الوًليــة اخلاص  ــَن آَمُن ِي ُ َوَِّلُّ اَّلَّ ، وف ﴾اَّللَّ

ِ ََل َخوٌْف ﴿ قولـِه: ْوَِلَاَء اَّللَّ
َ
ََل إِنَّ أ

َ
ِيَن آَمُنوا َوََكنُـوا َيتَُّقـونَ  62 َعلَيِْهْم َوََل ُهْم ََيَْزنُونَ  أ  اَّلَّ

ىـَذا تولَّ ي فةيمن تولَّية ، والسائل الذي قال: "[68،62]يـونس:  ﴾63 " يريـد الوًليـة اخلاصـة، ه

 .   كالم الشيخ ابن العثيمني

  ر، أن وًلية اهلل  للن اِس نوعان:  َتَعاَلى فالشيخ هنا يقر 

: تشمل الن اس كل هم، إذ اخللق كل هم اهلل يتول  شئو م، وقد دل  عل الوًلية ولىاأل -

ة قوله  ِ َمْوََلُهمُ ﴿: َتَعاَلى العام   .﴾اْلق ُثمَّ ُردُّوا إََِل اَّللَّ

هم  حَمه القد ي، ف    فةيهم مةا شةاء مةن أنةواع "* قال السـعدي:  أي: ال ي توالن

هم   مره وَنُثمَّ التد ري،  تةب،  ،يهتوالن َُ وا  ليةه ُثةمَّ وأ س   ليهم الرس ، وأنز  دليهم ال ُ  ن

ليتوَلن ا َم فيهم  اجلزاء، وي يبهم دَل مةا دملةوا مةن ا ةريات ويعةاقبهم دةَل الَّشةو  

 انته  كالمه. "والسيئات

  ىــــَذا معنــــ  الوًليــــة العامــــة، أي: أن اهلل هــــو املتــــويل  لشــــئون اخللــــق وإليــــه  إًذا ه

ىَذا نوع. ▐يتول   مرجعهم، ُثم   ، ه ء َعَل ما عملوا  احلُكم فيهم باجلزا
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ة، وهو    الذي جاء ف كالم الشيخ ابن عثيمني والنوع الثاين - : الوًلية اخلاص 

ة تنقسم-وًليتُه للمؤمنني، وهي تنقسم  إل كاملة وناقصة،  -أي: الَوًَلية اخلاص 

ىَذا ما أبي نه ف:  وه

 : للمؤمنين نوعانالمسألة الرابعة: والية اهلل ☚☚ 

 كاملة.  ❃❃

 وناقصة. ❃❃

ةةونُ " :* قــال ابــن أيب العــز   َُ تا ةةوُن " –أي: الَوًَليــة  –" وا َُ ةةُة تا اِملا َا اْل ةةًة: فا نااِقصا اِملاةةًة وا ْا

ا ا  اما قا ْا  ، ِ ََل َخوٌْف َعلَيِْهْم َوََل ُهمْ ﴿: َتَعـاَلى  لِْلُمْؤِم ِيا املُْتَِّقيا ْوَِلَاَء اَّللَّ
َ
ََل إِنَّ أ

َ
 62ََيَْزنُـوَن  أ

ِيَن آَمُنوا َوََكنُوا َيتَُّقوَن  نَْيا َوَِّف اْْلِخـَرةِ  63اَّلَّ ى ِِف اْْلََياةِ اَلُّ ، [64 -63]يوون:ق  ﴾لَُهُم الْبُُْشَ

نِ  ْ ةِر وا ِيةاما ُْ ةوُن فِيةِه  َُ ْد يا اما قا ْا  ، ْجه  ِة ِمْن وا اوا دا دا ، وا ْجه  ِة ِمْن وا يا َُ ِ  املُْْؤِمِن ِوالا تاِم ْ جتا ِك وا رِشْ ، وا

نِ  اِق وا ِيةاما نِ ا ُفُجوِ ، وا ى وا تاْقوا ْوِحيِد، وا تا ، ولـه تتمـة سـأقرؤها، ولكـن    انتهـ  كالمـه "وا

ىَذا القدر من كالمه.   أريد أن أعل ق عل ه

* فبــني  فيــه: أن الوًليــة وًليــة اهلل للمــؤمنني تكــون كاملــة وناقصــة، وًليــة اهلل للمــؤمنني 

صة هي ملن  لطوا عماًل صاحلًا وآ ـر سـيًئا، فتكـون فـيهم وًليـٌة الكاملة هي للمتقني، والناق

ةاما "َعَلى قدر ما فيهم من صالح، قـال:  ْا  ، ْجه  ِة ِمْن وا اوا دا دا ، وا ْجه  ِة ِمْن وا يا َُ ِ  املُْْؤِمِن ِوالا تاِم ْ جتا وا

ُفُجوِ ، ى وا تاْقوا ْوِحيِد، وا تا ِك وا رِشْ ِن، وا ْ ِر وا ِياما ُْ وُن فِيِه  َُ ْد يا نِ  قا اِق وا ِياما نِ ا  . "وا

ْولِةِه ":    * ُثـم  َقـاَل  ُهُم املْاْوُصوُفونا ِ  قا اِمُلونا فا َا ا أاْولِيااُء اهللَِّ اْل أامَّ ََل إِنَّ ﴿: َتَعـاَلى وا
َ
أ

ِ ََل َخوٌْف َعلَيِْهْم َوََل ُهْم ََيَْزنُوَن  ْوَِلَاَء اَّللَّ
َ
ِيَن آَمُنوا َوََكنُوا َيتَُّقوَن  62أ ى  63اَّلَّ لَُهُم الْبُُْشَ

نَْيا َوَِّف اْْلِخَرةِ  . ﴾ِِف اْْلََياةِ اَلُّ ُ ونا رَّ ُمقا ، وا ِن: ُمْقتاِصُدونا ُهْم ِقْساما  ، وا

اِ ِح.  وا اجْلا ِ  اْلُقُلوِب وا ا ِِض ِمْن أاْداما را ُ ونا  َِلا اهللَِّ  ِاْل ا رَّ تاقا : الَِّ ينا يا املُْْقتاِصُدونا  فا

: الَِّ ينا  ا ُِقونا السَّ ةْن  وا اِ يِّ دا ِحيِح اْلُبخا اما ِ  صا ْا ا ِِض.  را ْعدا اْل ا افِِ   ا ُ ونا  َِلا اهللَِّ  ِال َّوا رَّ تاقا يا

ةا  ْيرا  ، وذكر حديث الَوًَلية املعروف."أايِب ُهرا
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  إًذا الَوًَليـة تكـون كاملـة، وًليـة اهلل للمـؤمنني تكـون كاملـة وتكـون ناقصـة، الكاملـة

بني واملقتصــدي ن، والناقصــة هــي للــذين عملــوا عمــاًل صــاحلًا وآ ــر ســيئًا، ففــيهم تشــمل املقــر 

ره ابـــن أيب العـــز   ره َشـــي ُخ  ،مـــن وًليـــة اهلل ب ســـب مـــا فـــيهم مـــن إيـــامن، هـــا مـــا قـــر  ىـــَذا مـــا قـــر  وه

اَلمِ  افع ) َتَعاَلى     اإِلس  (، إًِل  أنـه ال رقان  ي أولياء الرمحن وأولياء الشةيطانف كتابه النـ 

ب ســـب  ا بالكاملـــة والناقصـــة، ولكـــن بـــني  أن  العـــايص فيـــه مـــن وًليـــة اهلل مل يعـــرب  عنهـــ

ىــَذا التعبــري وقفــ  عليــه  ىــَذا الكتــاب، وه ىــَذا التعبــري ف غــري ه ــام يكــون قــد عــرب  عنهــا هب إيامنــه، ورب 

م الوًليـة  ـ   -وًليـة اهلل للمـؤمنني-عند أيب العز احلنفي، فيقس  إل كاملـة وناقصـة وفـق مـا دل 

 لنصوص.عليه ا

ر مـا سـبق وأن واليـة اهلل ☚☚ للمـؤمنين واليـٌة كاملـة   المسألة الخامسة: إذا تقـر 

ــــَذا يفيـــد : أن األوليـــاء يتفــــاوتون ف قـــدر الَوًَليـــة، فيتفـــاوتون ف قـــدر الَوًَليــــة وناقصـــة، فه 

ة.  الكاملة، وف قدر الوًلية اخلاص 

ـاَلمِ  :    ، قـال"عضهم أفض  من  عضفب ،أولياء اهلل يت اوتون" :* قال َشـي ُخ اإِلس 

و  ا ْان أولياء اهلل هم املؤم ون املتنقون، فبحسةب  يةامن العبةد وتقةواه، تَةون واليتةه هلل "

يةة اهلل الا   وا  مت اضةلونيًة هلل، فال ةا  الا ، فمن ْان أْم   يامًنا وتقوى؛ ْان أْم  وا َتَعـاَلى 

  دةداوة اهلل  حسةب  حسب ت اضلهم   اإليةامن والتقةوى، وْة لك يت اضةلون  

يُُّكْم ﴿: َتَعـاَلى ت اضلهم   الَْ ِر وال  اق، قا  اهلل 
َ
نْزِلَْت ُسوَرةٌ فَِمنُْهْم َمْن َيُقوُل أ

ُ
ِإَوَذا َما أ

]التوبوةق  ﴾يُء زَِيـاَدةٌ ِِف الُْكْفـرِ ـِ إِنََّما النَّسـ﴿: َتَعـاَلى ، وقا  [834]التوبةق  ﴾َزاَدتُْه ٰهِذه إِيَمانًا

ِيَن اْهَتَدْوا َزاَدُهْم ُهًدى َوآتَاُهْم َتْقَواُهمْ ﴿: َتَعاَلى  ، وقا [27    َتَعـاَلى ، وقا  [87]حممودق  ﴾َواَّلَّ

ُ َمَرًضــا﴿امل ةةافقي:  ــَزاَدُهُم اَّللَّ ــوبِِهْم َمــَرٌض فَ أن  ▐، فبةةين [81]اليقوورةق  ﴾ِِف قُلُ

َون فيه مةن دةداوة الشخص الواحد قد يَون فيه قسط من والية اهلل  حسب  يامنه، وقد ي

ْ ره ون اقه، وقا   ُْ ِيَن آَمُنوا إِيَمانًا﴿: َتَعاَلى اهلل  حسب  : َتَعـاَلى ، وقا  [28]املودررق  ﴾َوَيْزَداَد اَّلَّ

هةم املةؤم ي  ، وقا : و  ا ْةان أوليةاء اهلل [4]الفتحق  ﴾لََِيَْداُدوا إِيَمانًا َمَع إِيَمانِِهْم ﴿
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ية اهلل  حسةب  لةك، الا اإليامن والتقوى، فهم مت اضلون   وا  املتنقي، وال ا  يت اضلون  

اقْام أنه ملا ْانوا مت اضلي   الَ ِر  ال ِّ ا  ، ْانوا مت اضلي   دداوة اهلل  حسب  لك.وا

سة  ُممةد  :ومجاع  لك ،اإليامن  رسِ  اهلل :وأص  اإليامن والتقوى اإليةامن  خةاتم الرن

تة♀ ُْ ن  جميَ  ب اهلل و سةله، وأصة  الَ ةر وال ن ةاق هةو ، فاإليامن  ه يتضمن

ا هو الَ ر ال ي يستحن صاحبه العة اب   اآلَةرة،  الَ ر  الرس  و ام جاءوا  ه، فإنَّ  ٰه ا

ب أحًدا  الن  عد  لوغ الرسالة َتَعـاَلى فإن اهلل  إل آ ـر مـا قـال،  "...أَر   ْتا ه: أن اهلل ال يع ن

اَلِم  ىَذا الكالم من َشي خ اإِلس  ر فيه الت َفاُضل ف الوًلية.وه  كالٌم يقر 

المسألة السادسة: أفضل أولياء اهلل: هـم أنبيـاؤه، وأفضـل أنبيائـه: هـم المرَسـُلون  ☚☚

ــراهيم، وموســى، وعيســى، ومحمــد  ــوح، وإب ــزم: ن ــو الع ــنهم، وأفضــل المرســلين: أول م

♀. 

َع لَُكْم ِمَن اَِلِيِن َما َوَّصَّ بِهِ ﴿: َتَعاَلى * قال اهلل  وَْحيَْنا إََِلْـَك َوَمـا  َُشَ
َ
ِي أ نُوًحا َواَّلَّ
قِيُموا اَِلِيَن َوََل َتَتَفرَّقُوا فِيـهِ 

َ
ْن أ
َ
يَْنا بِهِ إِبَْراهِيَم َوُموََس وَِعيََس أ ، وقـال [38]الشـورى:  ﴾َوصَّ

َخْذنَا ِمَن انلَّبِِينَِي ِميَثاَقُهْم َوِمنَْك َوِمْن نُوٍح ِإَوبَْراهِ ﴿: َتَعـاَلى 
َ
ي ابْـِن ـَ يَم َوُموََس وَِعيسِإَوذْ أ

َخْذنَا ِمنُْهْم ِميَثاقًا َغلِيًظا
َ
 .[1]األحزاب:  ﴾َمْرَيَم َوأ

اَلِم:  ة وأ متها وسةا ر أوليةاء اهلل  "* قال َشي ُخ اإِلس  دةَل أنن  َتَعـاَلى وقد اتن ن سلق ا من

عداء املُة ْعام دلةيهم ا نبياء أفض  من ا ولياء ال ين ليسوا   نبياء، وقد  تنب اهلل دبا ه السة

ا ا  أ  َ مراتب: قا ُ َعلَـيِْهْم ِمـَن ﴿: فا نَْعـَم اَّللَّ
َ
ِيـَن أ ولَئَِك َمـَع اَّلَّ

ُ
َ َوالرَُّسوَل فَأ َوَمْن يُِطِع اَّللَّ

ولَئَِك َرفِيًقا 
ُ
اِْلنَِي وََحُسَن أ َهَداءِ َوالصَّ يقِنَي َوالشُّ ِدِ ىـَذا كلـه"[66]النساءق  ﴾69انلَّبِِينَِي َوالِصِ  . ه

ــــاَلمِ  آن دل  عــــل أن  الرســــل واألنبيــــاء أفضــــل مــــن     كــــالم َشــــي ُخ اإِلس  يبــــني  فيــــه أن  الُقــــر 

 األولياء الذين ليسوا بأنبياء.

 َفـاق، قـال:     وقـد نقـل ةة وأ متهةا وسةا ر اهلل "َأي ًضـا اًلت  وقد اتن ن سلق ا من

َوَمْن ﴿: َتَعـاَلى ، ُثم  اسـتدل  بقولـه "  نبياء ليسوا الَِّ ينا ا نبياء أفض  من ا ولياء  دَل أنَّ  َتَعاَلى 
ـ يقِنَي َوالشُّ ـِدِ ُ َعلَيِْهْم ِمَن انلَّبِِينَِي َوالِصِ نَْعَم اَّللَّ

َ
ِيَن أ ولَئَِك َمَع اَّلَّ

ُ
َ َوالرَُّسوَل فَأ َهَداءِ يُِطِع اَّللَّ
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ـــاِْلنِيَ  ن أفضـــل مـــن رتـــبهم ترتيًبـــا ب ســـب أفضـــليتهم، فـــالنبيُّو  ، فبـــني  أن اهلل﴾َوالصَّ

وقةد "الصديقني، والصـديقون أفضـل مـن الشـهداء، والشـهداء أفضـل مـن الصـاحلني، فقـال: 

 ." تنب اهلل دبا ه السعداء املُ عام دليهم أ  َ مراتب

 .المسألة السابعة: أبو بكر أفضل األولياء ☚☚

اَلِم:  الرسو  واتباًدا  أدظمهم معرفًة  ام جاء  ه َتَعـاَلى وأفض  أولياء اهلل "قال َشي ُخ اإِلس 

ةِ له،  ا ا حا الصَّ ة   معرفة  ي ه واتباده، وأ و  َر الصدين أْم  معرفةًة  ْا ال ين هم أْم  ا من

أفض  ا مم،  ♀ ام جاء  ه ودمًَل  ه، فهو أفض  أولياء اهلل،   ا ْان  أمة ُممد 

 ."   ، وأفضلهم أ و  َر♀وأفضلها أصحاب ُممد 

 :عدد األولياء حديٌث صحيحالمسألة الثامنة: ال يوجد يف  ☚☚

ــاَلمِ  ى دةةن ال بةةي  ْةة  حةةديث  ":    قـال َشــي ُخ اإِلس  ة  ♀ُيةةروا   دةةدن

أو اث ةي  ،أو سةبعة ،أ  عةة :ا ولياء وا  دا  وال قباء وال جباء وا وتا  وا قطةاب، م ة 

 أو ثَلثام ة وثَلثة دَّش، أو القطب الواحد؛ فلةيس ،أو ثَلثام ة ،أو سبعي ،أو أ  عي ،َّشةد

، وَل ي طن السلق  يشء من ٰهِ ه ا ل ةاظ  الن ♀   لك يشِء صحيح دن ال بي 

 ل ظ ا  دا ، وُ ِوي فيهم حديِث أَنم أ  عون  جًَل، وأَنةم  الشةا ، وهةو   املسة د مةن 

، وهو حديِث م قطَ ليس   ا  ، ومعلوِ  أن دليًّا ومن معه من الصحا ة ْةانوا  حديث دِلن

  دسةَر معاويةة  ون دسةَر  ال َّا ه  الشا ، فَل يَون أفض  أفض  من معاوية ومن مع

 ."دِلن 

ـــاَلمِ  ـــرَوى ف األوليـــاء، واألبـــدال،  َتَعـــاَلى     فَشـــي ُخ اإِلس  ر هنـــا أن كـــل حـــديٍث ُي يقـــر 

ىــِذه  والنقبــاء، والنجبــاء، واألوتــاد، واألقطــاب؛ فلــيس بصــ يح، وبــني  أن الســلف مل ينطقــوا هب

، فلــــم ينطقـــــوا بلفــــظ النقبـــــاء والنجبــــاء واألوتـــــاد "ا  ةةةةةدا " األلفــــاظ، وإنــــام نطقـــــوا بلفــــظ

 ."ا  دا "واألقطاب، وإنام نطقوا بلفظ 
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* قـــال: وُرِوي فـــيهم حـــديث، أ ـــم أربعـــون رجـــاًل وأ ـــم بالشـــام، وهـــو ف املســـند مـــن 

، وهو حديٌث منقطع ليس بثابـ ، فهـو يبـني  عـدم صـ ته مـن جهـة السـند، وعـدم  حديث عيل 

ته من جهة ا  ملعن .ص  

ومعلوِ  أن دليًّا ومن معه من الصحا ة ْانوا أفضة  مةن معاويةة ومةن معةه "* قـال: 

؛ إذ احلـديث ف األبـدال يفيـد أ ـم بالشـام، "  دسَر معاوية ال َّا  الشا ، فَل يَون أفض  

، يقـول: فـال يكـون األبـدال ف  ╚وعيل  ومـن معـه أفضـل مـن معاويـة ومـن معـه  َ َِعـني  َأْج 

 فضول وليس ف الفريق الفاضل. الفريق امل

وأَنةم  الشةا ، وهةو "أي: األبـدال،  "حديث أَنم أ  عون  جًَل  موُ ِوي فيه"* قال: 

، وهو حديِث م قطَ ليس   ا  ، ومعلوِ  أن دليًّا ومةن معةه مةن    املس د من حديث دِلن

ن هـم يعنـي الـذي "الصحا ة ْانوا أفض  من معاوية ومن معه  الشا ، ال يَون أفض  ال َّةا 

ةن أيب سةعيد دةن "األبـدال  ، وقد أَرج   الصحيحي دا   دسَر معاوية  ون دسَر دِلن

يِن على حين ُفْرَقة من المسـلمين يقـتلهم »أنه قا :  ♀ال بي  تْمُرُق ماِرَقٌة من الدِّ

وهؤالء املا قون هم ا وا ج ا رو ية الة ين مرقةوا ملَّةا حصةلِ   ،«أُولَى الطائفتين بالحقِّ 

ا ا ةديُث ا ، فقتلهم دِلن  ن أيب  الب وأصحا ه، فد َّ ٰهة ا ل رقة  ي املسلمي   ََلفة دِلن

الصحيح دَل أن دِلن  ن أيب  الب أْوَل  ا ن من معاوية وأصحا ه، وْيق يَةون ا  ةدا  

إًذا املسـألة الثامنـة ف تقريـر عـدم وجـود حـديث صـ يح  "  أ نى العسَرين  ون أدَلهةم؟

 ولياء. ف عدد األ

 .المسألة التاسعة: ال يشترُط يف الولي  العصمة ☚☚

بني أو مــن أصــ اب اليمــني، والصـــنفان  ســبق أن  ذكرنــا أن الــويل أمــا أن يكــون مـــن املقــر 

بني أو  ون عـــــل املعصــــية، فـــــ ن  مـــــن كـــــان مـــــن املقـــــر  ضــــون للعصـــــيان، ولكـــــنهم ًل يســـــتمر  معر 

بـــة منهـــا، ومـــن هنـــا نعلـــم أن الـــويل لـــيس أصـــ اب اليمـــني فوقـــع ف املعصـــية؛ ف نـــه يبـــادر بالتو

ــم  أن الــويل  قــد يصــدر منــه الــذنب  طــًأ بــال قصــد، أو جهــاًل بكونــِه ذنًبــا، واهلل قــد  معصــوًما، ُث

رتط ف الَوًَلية العصمة. ِذه األمة عن اخلطأ والنسيان، الغرض: أنه ًل ُيش 
ى
 ُتاوز هل
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ــاَلِم:  يَةةون معصةةوًما، ال يبلةةط وال  ولةةيس مةةن رشا ويلن اهلل أن"* قــال َشــي ُخ اإِلس 

ة، وَيوز أن يشتبه دليه  عض أمو  الدين،  ْيعا ِ َيطئ،    َيوز أن َي ى دليه  عض دلم الَّشَّ

تَّٰى ُيسب  عض ا مو   َّا حا َّا أمر اهلل  ه ِِم ِِم َنى اهلل د ه، وَيوز أن يظنن    عةض ا ةوا ق وا

شةيطان، لبنسةها دليةه لة قص   جتةه، وال ، وتَون مةن الَتَعـاَلى أَنا من ْرامات أولياء اهلل 

جتةاوز  ▐، فإن اهلل َتَعـاَلى يعر  أَنا من الشيطان، و ن َل َيرج   لك دن والية اهلل 

ة دن ا ط  وال سيان وما استَرهوا دليه  ."َٰلِ ه ا من

  اَلِم: أن الوًلية ليس من رشطها العصمة، هىِذه املسألة ر َشي ُخ اإِلس  إًذا هنا يقر 

 عة ف أن الويل  ًل ُيشرتط فيه العصمة.التاس

 . الرسول اعِ بَ أن تكون باتِّ اَل ُبدَّ ية اَل الوَ  العاشرة:المسألة  ☚☚

َبــاِع الرســول، إًل  أن   ، وذلــ  ًل يكــون إًل  بِات  وهــذا أمــٌر ظــاهٌر؛ إذ  الــويل هــو املــؤمن التقــي 

ـز عليـه ف كتابـه ) ـاَلِم رك  لوجـود مـن ينـاِزع فيـه، حيـث زعـم  ( رغـم ظهـوره؛ال رقانَشي َخ اإِلس 

َبـاٍع للنبـي  ـق الَوًَليـة دون ات  ٌم من الصـوفية حتق  ـاَلِم أن مـن ♀أقوا ، فبـني  َشـي ُخ اإِلس 

ــــا،  بــــاع الرســــول، فهــــو لــــيس بمســــلِم، فضــــاًل عــــن أن يكــــون ولي  ــــا وًل يلزمــــه ات  نــــه ولي  زعــــم كو 

ىَذا مهم، فأنقلُه:  وكالمه ف ه

 نَّ ْان ْ رِي من ال ا  يظ نون   أن سةهم أو    ةريهم أَنةم و": َتَعـاَلى     * َقـاَل 

دون أَنم أوليةاء هلل، وأنةه من أولياء اهلل، وال يَونون من أولياء اهلل، فاليهو  وال صا ى، يدَّ 

دون أَنم أ  ةا ه وأحبةا ه، قةا  قُـْل فَلِـَم ﴿: َتَعـاَلى  ال يدَ  اجلا َّة  الن من ْان م هم،    يدَّ
بُُكمْ  َوقَالُوا لَْن يَْدُخَل اْلَنََّة إَِلَّ َمْن ََكَن ُهوًدا ﴿: َتَعـاَلى  ، وقا [11]املا دة:  ﴾بُِذنُوبُِكمْ  ُيَعِذِ

َمانِيُُّهمْ 
َ
ْو نََصاَرى تِلَْك أ

َ
ٰ قوله: [111]البقرة:  ﴾أ  .[111]البقرة:  ﴾112َوََل ُهْم ََيَْزنُوَن ﴿،  َِلا

َْ اهم مَةة وُمةاو هتم البية ، وْةانوا  دون أَنم أه  اهللوْان مَّشْو العرب يدَّ  لس

ٰ يستَرون  ه  َلا قَـْد ََكنَـْت آيَـاِِت ُتـتََّْل َعلَـيُْكْم فَُكنْـُتْم لََعَ ﴿: َتَعـاَلى   ريهم ْام قةا  دا
ْعَقابُِكْم َتنِْكُصوَن 

َ
 ، وقةا [04 - 00]املؤم ةون:  ﴾67ُمْسَتْكِِبِيَن بِهِ َسـاِمًرا َتْهُجـُروَن  66أ

ْو َيْقُتلُوكَ ِإَو﴿ :َتَعاَلى 
َ
ِيَن َكَفُروا َِلُثْبُِتوَك أ ٰ قوله: [06]ا ن ةا :  ﴾ذْ َيْمُكُر بَِك اَّلَّ وَُهـْم ﴿،  َِلا
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ْوَِلَاُؤهُ إَِلَّ الُْمتَُّقـوَن 
َ
ْوَِلَاَءهُ إِْن أ

َ
وَن َعِن الَْمْسِجِد اْْلََراِم َوَما ََكنُوا أ ، [09]ا ن ةا :  ﴾34يَُصدُّ

ُه أن املَّش انا  . "...نوأوليا ه املتق ِنَّاما ْي ليسوا أوليا ه وال أولياء  يته، فبين ُسْبحا

وهذا كالم مهم فيه أن الوًلية ًل تكـون بـأن يـزعم اإلنسـان أنـه ويل -    إَِلى أن قال

ــا، بــل ًَل ُبــد  أن يكــون مت صــًفا بصــفات األوليــاء، ُثــم  قــال ْةةام أن مةةن  ": -   فيكــون ولي 

ا  من يدَّ  له، فَ لك من امل افقي ال ين ُيظِهرون  ا هلل    ددوٌّ  اهلل، وليس وليًّ دي أنه ويلالَ ن

ًدا  سةو  اهلل،  ،اإلسَل  ون   الظاهر  شها ة أن الا  ِلاها  اِلَّ اهللَُّ، وأنن ُُمامَّ ةِ  يقرن  َل  وأنةه ُمرسا

أالن  اإلنس واجلن، ويعتقدون   البا ن ما ي اقض  لةك، م ة : :    َل ال قلي ،مجيَ اإلنس

اما ْان ما  وا   البا ن   نه  سو  اهلل، وا ِنَّ ا ُمطاًدا، سا  ال ا   رأيه، من جة س  ةريه لِ يقرن ًَ

من امللوك، أو يقولون:  نه  سو  اهلل  َل ا ميني  ون أهة  الَتةاب، ْةام يقولةه ْ ةرِي مةن 

ة   لةيهم، وال اليهو  وال صا ى، أو أنه مرسِ   َل دامة ا لن، وأن هلل أولياء َاصة، َل يُ  رسا

، ْام ْةان ا ضة ُر مةَ موسةى، أو أَنةم ةُيتاجون  ليهم،    َلم  ريِن  َل اهلل من  ري جهة 

را َ ةي َ ون دن اهلل ْ ن ما ُيتاجون  ليه وي ت عون  ه من  ري واسطة، أو أنه مرسةِ   الشة

 الظاهرة وهم موافقون له فيها.

 ا ا قا ن البا  ة؛ فلم يرس  هبا، أو أامَّ َل يَن يعرفها، أو هةم أدةر  هبةا م ةه، أو  وا

ة ة ْةانوا  :يعرفوَنا م   ما يعرفها، من  ري  ريقته، وقد يقو   عةض هةؤالء  ن أهة  الصُّ

ة ة   البةا ن مةا  مستب ي د ه وَل يرس   ليهم، وم هم من يقو :  ن اهلل أوحى  َل أه  الصُّ

ؤالء من فرا جهلهم ال يعلمةون أن  ة  م زلته، وهأوحى  ليه ليلة املعراج، فصا  أه  الصُّ 

ى بَِعبِْدهِ ََلًَْل ِمَن الَْمْسِجِد اْْلَـَراِم ﴿: َتَعـاَلى  اإلرساء ْان  مَة، ْام قا  ْْسَ
َ
ِي أ ُسبَْحاَن اَّلَّ

قََْص 
َ
 ."، وأن الصُّ ة َل تَن  الن  املدي ة[1]اإلرساء:  ﴾إََِل الَْمْسِجِد اْْل

ومن يعتقد   البةا ن  الظَّاِهر،رن  رسالته العامة   فيمن يق واملقصو  ه ا: أنَّ "* وقـال: 

دي   ن سه وأم الةه أَنةم أوليةاء اهلل مةَ ْ ةرهم   ما ي اقض  لك، فيَون م افًقا وهو يدَّ 

ا ،  ما د اً ا أو جهًَل،ْام أن ♀البا ن  ام جاء  ه  سو  اهلل  مةن ال صةا ى ْا ِةرْيً

 ."واليهو  يعتقدون أَنم أولياء اهلل
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 ـــــاَلمِ  إًذا ـــــاَلى     بـــــني  َشـــــي ُخ اإِلس  ـــــي   َتَع ـــــاِع الن بِ َب ـــــه غـــــري ملـــــزم بِات  أن  مـــــن اعتقـــــد أن

ــا، وهــذا ♀ ؛ ف نــه منــافٌق، ًل يكــون هبــذا اًلعتقــاد مســلاًم، فضــاًل عــن أن يكــون ولي 

ــاَلمِ  ــز عليــه َشــي ُخ اإِلس  ا، ومــا رك  ٌم     ظــاهٌر جــد  لــل الكبــري فيــه، فصــار أقــوا إًِل  لوقــوع الز 

بــل  ،، وهــم مــع ذلــ  أوليــاء♀زعمـون الَوًَليــة، ويزعمــون أ ــم ًل يت بِعــون النبــي ي

 
ِ
ِن اهلل ـــِ ذ  ىـــَذا، وســـأنب ه عليـــه بِ عنـــد احلـــديث  ▐بلـــغ فـــيهم الضـــالل مبلًغـــا أكـــرب مـــن ه

 حول بعض ضالل من ضل  ف مفهوم الَوًَلية.

 .ر عن سائر النَّاسالمسألة الحادية عشرة: ليس لألولياء ما يتميزون به يف الظَّاهِ  ☚☚

ـــاَلِم، مبي نــــا ُبطـــالن مــــا عليـــه الــــبعض مــــن  ـــز عليهــــا َشــــي ُخ اإِلس  ــــي رك 
تِ هـــذه مــــن املســـائل ال 

، أو بأمٍر آ ر.  ختصيص األولياء بلباس معني 

ـاَلمِ  مةن الظَّةاِهر    ال َّةا زون  ه دةن وليس  ولياء اهلل يشِء يتميَّ " :* قال َشي ُخ اإِلس 

َل يتميزون  لبا   ون لبا ؛    ْان َْلمها مباًحا، وال  حلةن شةعر أو ا مو  املباحات، ف

، أي: "♀تقصريه، أو   ره   ا ْان مباًحا،    يوجد   مجيَ أص ا  أمة ُممةد 

فيوجةدون   أهة  الُقةْرآن  ،  ا َل يَونوا من أه  البدع الظاهرة وال جةو " يوجـد األوليـاء

ةويوجةدون   التُّ  ،ق، ويوجد   أه  اجلهةا  والسةيوأه  العلم  " اع ناع والةزُّ جةا  والصُّ

 انته  كالمه.

ـــــاِهر مـــــا يمتـــــازون بـــــه عـــــن ســـــائر -وهـــــذا التقريـــــر  ن األوليـــــاء لـــــيس هلـــــم ف الظ  وهـــــو كـــــو 

ن الـويل  هـو املـؤمن التقـي، واملؤمنـون األتقيـاء لـيس هلـم  -املسلمني واضح، ويظهر بتقرير كو 

ـــاِهر عـــن غـــريهم، ولكـــن  رونـــه مـــا يميـــزهم ف الظ  هـــذا رغـــم ظهـــوره يـــذكره أهـــل العلـــم ويقر 

ر.  لوجود الزيغ فيه، فردُّ الزيغ حيتاج لتبيني املبني  وتقرير املقر 

ىـَذا: قـول الزبيـدي ف ) ةِة: لاةو "(: تاج العةرو * ومما يفيد وضوح ه مةن أاْم ةاِ  العامَّ وا

ُرو  و ، لطا ا ا ا ُة  الصُّ ىَذا َمَثٌل من أمثا"ْانا  الوا اِليا  تةاجل العامة، ينقله الزبيـدي ف )، َفه

ِذيَن صار بينهم هـذا امَلَثـل مـدركون هلـذا األمـر، وهـو العرو  (، وهذا يدل  عل أن العامة ال 

ُرو "أن  األولياء ليس هلم ما يميزهم ف الظاهر  و ، لطا ا ا ا ُة  الصُّ  ."لاو ْانا  الوا اِليا
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ارق علـى الَواَليـة والتفصـيل يف َواَليـة المسألة الثانية عشرة: ال ُيستدل  بمجرد الخ ☚☚

 .المجنون

ده دلــياًل عــل الوًليــة،  ن اخلــارق بمجــر  : اعتقــاد كــو  مــن األ طــاء التــي ضــل  هبــا َمــن  َضــل 

ــة دلــياًل عــل َوًَليتــه، ومــن هنــا  ري  فجعلــوا وجــود اخلــارق لــبعض مــن تلــب س باًلعتقــادات الكف 

ث  ـارٍق لبعضـهم، وحـدوث اخلـارق لـيس دلـياًل، َأي ًضا اعتقـدوا الوًليـة ف املجـانني، ب ـدو

ـا يكـون هلـم مـن  ـوارق شـيطانية،  َ
ِ
ـ رة أوليـاء، مل ـار والس  إذ  لو كان دلياًل بمجرده؛ لكان الكف 

 فاخلارق ليس دلياًل عل الوًلية.

ــة ة اًلســتدًلل باخلــارق عــل الَوًَليــة- َتَعــاَلى     * قــال ابــن َتي ِمي  : -مبي نــا عــدم صــ  

ب  َل اهلل  ةةال را ض  ،وال التقةةوى ،املج ةةون ال يصةةح م ةةه اإليةةامنو  ا ْةةان " وال التقةةرن

ال َّوافِ ؛ امت َ أن يَون وليًّا هلل، فَل َيةوز  حةد  أن يعتقةد أنةه ويلٌّ هلل، السةيام أن تَةون  وا

أو نوع من التَّصن ، م  : أن يةراه قةد أشةا   َل  ، ما مَاش ة سمعها م ه :حجته دَل  لك

ا  وامل ةافقي مةن املشةأحد فامت أو  رْي وأهة  الَتةاب َلةم ةَُصع، فإنه قد ُدلِم أن الَ ن

َُ مَاش ات وتَّصُّ  حرة وُدبَّ فات شيطانية، ْال ان والسن ا  املَّشْي وأه  الَتاب، ال َيةوز هن

 .   .انته  كالمه" حد أن يستد   مجر   لك دَل ْْون الشخص وليًّا

 ًل يصـح إيامنــه، فضـاًل عــن أن يوصـف بالوًليــة، أن  املجنــون  َتَعـاَلى     فبـني  هنــا

ثــم بــني   طــأ اًلســتدًلل بمجــرد اخلــارق عــل الوًليــة؛ إذ  اخلــارق يوجــد للمنــافقني والكفــار 

 ب عانة الشياطني. 

ـــــاَلمِ  ف كتابـــــه املـــــاتع  َتَعـــــاَلى     * واملجنـــــون ف وًليتـــــه تفصـــــيٌل ذكـــــره َشـــــي ُخ اإِلس 

وْة لك املج ةون، فةإن ْونةه "( حيـث قـال: ء الشةيطانال رقان  ي أولياء الرمحن وأوليا)

يةة اهلل، ومةن ْةان َُيةنن الا هي رشا   وا  الَّتِيم ه اإليامن والعبا ات  ُم وًنا ي اقض أن يصحَّ 

أحيانًا وي ين أحيانًا،   ا ْان   حا   فاقته مؤم ًا  اهلل و سو ، ويؤ ني ال ةرا ض، وَيت ةب 

ونه مانًعا من أن ي يبه اهلل دَل  يامنه وتقواه الة ي أتةى  ةه   فه ا   ا ُجنن َل يَن ج  ؛املحا  

 حا   فاقته، ويَون له من والية اهلل  حسب  لك.
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وْ لك من  رأ دليه اجل ون  عد  يامنه وتقواه؛ فإن اهلل ي يبه وي جره دَل مةا تقةدن  مةن 

قلم مرفوِع د ه   حا   يامنه وتقواه، وال ُيبطه  اجل ون ال ي ا ُتِل  ه من  ري  نب فعله، وال

 يفيد التفصيل التايل ف وًلية املجنون: َتَعاَلى     انته  كالمه، فكالمه"ج ونه

 أوًل   -
ى
ـــ  ـــف، َوِحي نَِئـــٍذ لـــيس هـــو مؤمنًـــا َحت  : إن كـــان جنوًنـــا بغـــري إفاقـــة؛ فهـــذا غـــري ُمكل 

 يكون ولي ا.

مؤمنًـا؛ فــ ن  لــه مــن الَوًَليــة : إن كــان جُيــن أحيانــًا ويفيـق أحيانــًا، وكــان حــال إفاقتــه ثانًيـا -

 بقدر إيامنه حال إفاقته.

من كان مؤمنًا ثم طرأ عليه اجلنون؛ ف ن جنونه الطارئ ًل يزيل ما اسـت قه مـن ثالًثا:  -

 َوًَلية اهلل ب يامنه السابق. 

 اَلِم ابن َتي ِمي ة  .َتَعاَلى     هذا هو التفصيل ف َوًَلية املجنون الذي بي نه َشي ُخ اإِلس 

الالت يف مفهوم الوالية ☚☚  .المسألة الثالثة عشرة: يف عرض بعض الضَّ

اَلِم نامذج له، فمن ذل : الل ف مفهوم الوًلية واسع، وقد ذكر َشي ُخ اإِلس   الض 

  ًاعتقــاد بعضــهم أن  الرســول ُأرِســل إل عامــة اخللــق، ولكــن هلل أوليــاء مل يرســل أوال :

إل اهلل مـن غـري جهتـه يأ ـذون علمهـم عنـه، وقـد ذكرنـا كـالم الرسول إليهم، وأن  هلـم طريًقـا 

َبــاع النبــي  ع مــن أنــواع الضــالل عنــد احلــديث حــول وجــوب ات  ىــَذا الن ــو  ــاَلِم ف بيــان ه َشــي ُخ اإِلس 

ُق إًل  بات باعه ♀  .♀، وأن  الوًلية ًل تت ق 

 ة، قـــال َشـــي ُخ ومـــن الضـــالل ف مفهـــوم الَوًَليـــة: زعمهـــم أن الَوًَليـــة أعظـــُم مـــن ال نُُّبـــو 

اَلِم:  دون أانن الوا "اإِلس  ةية أفضة  مةن الا وهؤالء املَلحدة يدن لبنسةون دةَل ال َّةا ، ، ويُ ال ُُّبةوَّ

ته، وي شةدونالا فيقولون: وا  ة    ةرزخ فويةن الرسةو  و ون  :يته أفض  من نبون مقةا  ال بةون

، ويقولون: نحن شا ْ اه   وا  مةن  سةالته، وهة ا مةن أدظةم يته الَّتِي هةي أدظةم الا الويلن

د  ضَلَلم؛ فإن والية  وال موسى، فضًَل دن أن يامثله فيها  ،َل يامثله فيها أحد، ال   راهيم ُُمامَّ

تةه  ، فالرسو  نبين ويلٍّ  هؤالء امللحدون، وْ   سو   نبيٍّ  ته، ونبون ، و سالته متضمن ِة ل بون ويلن

اه  دون واليته هلل؛ فه ا تقديِر ِمت َ، فإنةه حةا   ين   وا ُمرن   نباء اهللمتضمن ة لواليته، و  ا قدَّ 
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 ت ُمةرن ة؛ َل يَةن  ًة دن واليته، ولو ُقدِّ اه ِمت َ أن يَون  الن وليًّا هلل، وال تَون ُمرَّ  نبا ه  ين 

 ."يتهالا   وا  ♀أحِد ِماثًَل للرسو  

 ـــالل ف مفهـــوم الوًليـــة: اعتقـــاد املالحـــدة الـــذين يزعمـــون أ ـــ م أوليـــاء، إًذا مـــن الض 

ة، ويقولــون: ن ــن شــاركناه ف َوًَليتــه التــي هــي أعظــم مــن  اعتقــادهم أن الــويل أعظــم مــن النُُّبــو 

ة    ةةرزخ فويةةن الرسةةو  و ون الةةويلرســالته، ويقولــون: " ــاَلمِ مقةةا  ال ُُّبةةوَّ  "، فَشــي ُخ اإِلس 

، وأ ♀بــني  هلــم أن الن بِــي      ن الرســالة مــا كــان نبي ــا وًل رســوًًل إًًل وهــو ويل 

، ولـيس كــل ويل   ن اإليـامن بالوًليــة، فالرسـول نبــيٌّ ويل  ة تتضــم  ة، َوالنُُّبـو  ــالنُُّبو 
ن اإليـامن بِ تتضـم 

 ، ، َوالن بِي  أعظـم درجـة مـن الـويل  نبي ا، وليس كل نبي  رسوًًل، فالرسول أعظم درجة من الن بِي 

، والــويل  ًل يلــزم  ــي  ويل 
، َوالن بِ ــا، فضــاًل عــن أن يكــون رســوًًل، وأن والرســول ويل  أن يكــون نبي 

مل يشــاركه ف وًليتــه أعظــم األنبيــاء، ًل إبــراهيم وًل موســ ، فضــاًل عــن  ♀الن بِــي  

 .أن يامثله هؤًلء الذين ًل ُيقال: إ م مسلمون، فضاًل عن أن ُيقال: إ م أولياء

ـاَلمِ  د  والية  فإنَّ " :* يقول َشي ُخ اإِلس  ال   ةراهيم وال موسةى،  ،ثلةُه فيهةا أحةِد َل يام ُُمامَّ

، وأن كـل نبـٍي "فضًَل دن أن يامثله فيها هةؤالء امللحةدون ًرا أن كـل رسـوٍل نبـي  ، ويقـول مقـر 

، يقول:  تةه "ويل  تةه، ونبون وْ   سو   نبي ويل، فالرسةو  نبةي ويل، و سةالته متضةمن ة ل بون

ــا ولــيس برســوٍل ، "متضةةم ِة لواليتةةه رون ولي  ، وأن الــويل  أعظــم شــأنًا، وهــم يتصــو  وًل نبــي 

ة    رزخ فوين الرسو  و ون الويل"  ".مقا  ال بون

اَلمِ  وْ   سو   نبين ويل، فالرسو  نبةين ويِل، و سةالته متضةم ِة  " :* يقول َشي ُخ اإِلس 

ته متضم ِة لواليته، و  ا قد وا ُمر   نباء اهلل  ياه  دون واليتةه هلل؛ فهة ا تقةد ته، ونبون يِر ل بون

ةاه فإنةه حةا   نبا ةه" ، ممتنع أن يكون اإلنسـان نبي ـا وًل يكـون ولي ـا، يقـول:"ِمت َ َِ أن   ين ِمت ة

،"يَةةون  الن وليًّةةا هلل ــا، وينبــأ إًل  وهــو ويل  ر أن يكــون نبي  أي:  "وال تَةةون ُمةةر ةً " ، ًل يتصــو 

ة  رت النُُّبو  "دن واليته، ولو ُقدن ت ُمر ة"النُُّبو  دة عـن وًليتـه،، أي: لو ُقد  ولو ُقد ت  " ة ُر 

رت ُـردة أي: الَوًَلية "ُمرن ة ةدن " ُقـد  ، وهـذا "للرسةو    واليتةه ؛ َل يَن أحِد ِماثًَل ال ُُّبوَّ



 

      434 

 

 ساكتيوســـف الشرح الشيخ:  

ــا؛ ف نــه ًل يشــارك  ــا، دون أن يكــون نبي  رنا أن الــويل يكــون ولي  عــل ســبيل التقــدير، يعنــي: إن  قــد 

 ن ِحي نَِئٍذ أعظم األولياء.ف وًليته، ف نه يكو ♀أحد الن بِي  

 عــاؤهم أن  أفضــل األوليــاء  ــامتهم، ثالًثــا : مــن أنــواع الضــالل ف مفهــوم الوًليــة: اد 

 وزعم عدد منهم أنه  اتم األولياء.

ـاَلمِ  باًدةا " :* قال َشي ُخ اإِلس  وأفض  أولياء اهلل: أدظمهم معرفًة  ام جاء  ه الرسةو  واتِّ

وأفضةة  أوليةاء اهلل: أدظمهةةم معرفةة  ةةام جةاء  ةةه "الَوًَليـة، ، هـذا ضـابط التفضـيل ف "لةه

ِة الرسو  واتِّ  ا ا حا الصَّ ْا بادةه، وأ ةو  َةر  الَِّ ينا بادا له،  ةة   معرفةة  ي ةه واتن هم أْم  ا من

ةد   ين أْم  معرفًة  ام جاء  ه، ودمًَل  ةه، فهةو أفضة  أوليةاء اهلل؛   ْ دِّ الصِّ   ْانة  أمةة ُُمامَّ

د  فضلها: أصحاب أفض  ا مم، وأ ♀  وأفضلهم أ ةو  َةر ،♀ ُُمامَّ

  ". 

ـاَلمِ  َةاتم ا وليةاء، أفضة  ا وليةاء  وقد  نن  ا  ةِة  الطةة أنَّ " :* يقـول َشـي ُخ اإِلس 

من املشايخ املتقدمي  خاتم ا ولياء،  الن ُممةد  ةن  قياًسا دَل َاتم ا نبياء، وَل يتَلنم أحِد 

 نً ا  لط فيه   مواضَ، ثم صا   ا  ة مةن املتة َرين صا ق مُ دِلن ا َيم الرتم ي، فإنه ص َّ 

دي أن َةاتم ا وليةاء أفضة  مةن يزدم ْ  واحد م هم أنه َاتم ا ولياء، وم هم مةن يةدَّ 

َاتم ا نبياء من جهة العلم  اهلل، وأن ا نبياء يست يدون العلم  ةاهلل مةن جهتةه، ْةام زدةم 

و ْتاب )ال صةو (؛ فخةالق الَّشةع  ، لك ا ن دريب صاحب ْتاب )ال توحات املَينة(

ةْقُق  َتَعاَلى  والعق  مَ ُمال ة مجيَ أنبياء اهلل ةْيِهْم السَّ لا رَّ دا ِمةْن وأوليا ه، ْام يقا  ملن قا : فاخا

تِِهمْ  ْ ة.ُتا  ، ال دق  وال قرآن، و لك أن ا نبياء أفض    زمان من أولياء ه ه ا من

ة والسَل َلا  ، أفض  مةن ا وليةاء، فَيةق ا نبيةاء ْلنهةم وا نبياء دليهم أفض  الصَّ

دي أنه َاتم ا وليةاء؟ ولةيس آَةر وا ولياء  نام يست يدون معرفة اهلل ِمن ي َت  عدهم ويدَّ 

ةد  ا ولياء أفضلهم، ْةام أن آَةر ا نبيةاء أفضةلهم، فةإن فضة   ثبة   ♀ ُُمامَّ

الَّة ال صو   آَت »وقوله:  ،«خرأنا سيند ولد آ   وال ف»:♀دَل  لك، ْقوله  الدَّ
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د اب اجل نة، ف ست تح فيقو  ا ازن: من أن ؟ ف قو :  ، فيقةو :  ةك ُأمةرت أالن أفةتح ُُمامَّ

 .«"قبلك  حد  

  ِــــاَلم أن  الكــــالم ف  ــــاتم األوليــــاء مل يكــــن مــــن أحــــٍد مــــن     إًذا بــــني  َشــــي ُخ اإِلس 

ـد بـن عـيل  احلكـيم الرتمـذي، وأنـ ه صـن ف م  ُمَصـن ًفا غلـط فيـه ف مواضـع، ثـم  املشايخ إًل  مـن ُُمَ

إن عدًدا من املتأ رين صار يزعم كل واحٍد منهم أنه هو  اتم األولياء، وأن ابن عـريب زعـم 

ـــاَلِم أن هـــذا ُمـــالٌف للشــــرع  أن  ـــاتم األوليـــاء، أفضـــل مـــن  ـــاتم األنبيـــاء، وبـــني  َشـــي ُخ اإِلس 

ء، وأن  ـــاتم األنبيـــاء يســـتفيد والعقـــل؛ ألن زعـــم أن  ـــاتم األوليـــاء أفضـــل مـــن  ـــاتم األنبيـــا

ــاَلِم أن هــذا ُمــالٌف للرشــع، وُمــالٌف للعقــل،  العلــم مــن جهــة  ــاتم األوليــاء، فبــني  َشــي ُخ اإِلس 

 : ةتِِهمْ "كالذي قرأ ْ ْقُق ِمْن ُتا ْيِهْم السَّ لا رَّ دا فـق ًل رشع وًل عقـل، فالرشـع "فاخا ، فقيـل لـه: مل توا

ْقُف ِمْن فَوْ ﴿  ، والعقل َأي ًضا يقتيض ذل . [26]الن ل:  ﴾قِِهمْ فََخرَّ َعلَيِْهُم السَّ

عي أن  ـــاتم األوليـــاء أفضـــل مـــن  ـــاتم األنبيـــاء، وأن  ـــاتم األنبيـــاء  * وهكـــذا مـــن يـــد 

يسـتفيد العلــم مــن جهــة  ــاتم األوليــاء، فكيــف يسـتفيد العلــم مــن جهتــه، وهــو قــد ُوِجــد قبلــه، 

  رشًعا وًل عقاًل.ومات و اتم األولياء مل يوجد؟ فهذا َأي ًضا مل يوافق ًل

ن  ـاتم ♀* وبني  أن أفضل األولياء عل اإلطالق هو الن بِـي   ، وأن  زعـم كـو 

ـ  عــل أفضـل الن ــاس:  األوليـاء هـو أفضــل األوليـاء لـيس صــ يً ا، بدًللـة النصــوص التـي دل 

 .♀الن بِيُّ 

 بلـــغ مرتبـــًة : مـــن أنـــواع الضـــالل ف مفهـــوم الَوًَليـــة: دعـــوى بعضـــهم أن الـــويل  يرابًعـــا

لِي ــف، ويســتدل ون بــام كــان مــن اخلضـــر، ويزعمــون أنــه كــان ُُماطًبــا بشـــريعة  يســقط هبــا عنــه الت ك 

لِي ــف عنـــه، ومــن هنـــا فعــل أفعـــال ًل ُتــوز ف رشيعـــة  موســ ، ولكنـــه بلــغ مرتبـــًة ســقط هبـــا الت ك 

 موس ؛ واجلواب عن هذا سهٌل بفضل اهلل: 

 ،ـــاس ُمكل فــــون لِي ــــف مهــــام بلــــغ مــــن  فهــــذا باطــــٌل، َوالنـ  وًل يســــقُط عــــن أحــــدهم الت ك 

ــًكا بالشـــريعة وبالتكــاليف، وأمــا اســتدًلهلم باخلضـــر  ــام زاد متسُّ اإليــامن، بــل كلــام زاد إيامًنــا؛ كل 

فهو باطٌل واضح البطالن؛ إذ  اخلرض مل يكن ُُماطًبا برشيعة موسـ ، فموسـ  ُأرِسـل إل قومـه 
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ــب بشـــريعة موســ  فضــاًل عــن أن  اصــة، واخلضـــر مل يكــن مــنهم، فاخلضــ ـر مل يكــن ممــن ُ وطِ

ـــب هبـــا، و ـــرج منـــه، وســـقط عنـــه التكليـــف، فصـــار لـــه فعـــل  يقـــال: إنـــه  ـــرج منـــه، أنـــه  وطِ

م، وترك الواجبات، كام اد ع  طائفة الصوفية.  احلرا

اِج " :   * قـال ابـن تيميـة ْم ِ  ااِلْحتِجا َا َلاُ قا لاطا الَِّ ي وا ُ اْلبا َّا ُيبايِّ ِِم ةى  وا ةِة ُموسا  ِِقصَّ

ى  ِة: أانَّ ُموسا يعا ِ ِة الَّشَّ َلا ُُماالا ا وِرِ دا اْ ا ةبا اهللَُّ  ♠وا الا أاْوجا ة وا وِرِ ْبُعوًثا  َلا اْ ا ْن ما َُ ْ يا َلا

ْيِ  ِحيحا با ا ِ  الصَّ ْد ثا ْ  قا تاُه؛  ا ادا تاُه وا ا عا وِرِ ُمتاا ا َلا اْ ا ى»دا ا ُموسا ا ا لاُه: يا وِرا قا ةَلا   نَّ اْ ا   ِّ دا

ةُه اهللَُّ  َا لَّما ةَلا ِدْلةم  ِمةْن ِدْلةِم اهللَِّ دا أاْن ا دا ُمُه وا ْعلا لَّما ِيِه اهللَُّ الا تا ُمةهُ ِدْلم  ِمْن ِدْلِم اهللَِّ دا  «الا أاْدلا

ةً  اصَّ َا اناْ   ْا ى  ةا ُموسا ْدوا لِكا أانَّ  ا  انته  كالمه. "وا ا

 د  عــــل هــــذه ال ــــبهة َأي ًضــــا: إن كــــان اخلضـــــر ممــــن شــــملته رشيعــــة ُثــــم  إنــــه ُيقــــال ف الــــر  ش 

ـاَلِم ابـن َتي ِمي ـة ف  ىَذا َشي ُخ اإِلس  موس ؛ ف ن أفعاله مل يكن فيها  روج عن الرشيعة، وقد بني  ه

 ا ورة ملوسةى ا سةباب وقصة ا ور ليس فيها ا روج من الَّشيعة؛ وَل ا ملنا  يَّ "قولـه: 

ر ُمالً ةا ة، ولو ْان ما فعلةه ا ضةِحْي ائِ   موسى، وَل َيتل ا التي فع   جلها ما فع ؛ وافقه 

 ."لَّشيعة موسى؛ ملا وافقه

    ـاَلِم هنــا: أن اخلرضـ أوًل ر َشـي ُخ اإِلس  غــري ُماطـب بشــريعة موســ ،  -كـام بي نـُ  -يقـر 

ثم أنه لو ُقدر أنه ُماطب، ف ن أفعاله هذه لـيس فيهـا اخلـروج مـن رشيعـة موسـ ، فهـو بعـد أن  

ني  ملوســـ  ســـبب قتـــل الغـــالم، وســـبب  ـــرق الســـفينة، وســـبب بنـــاء اجلـــدار؛ وافقـــه موســـ  بـــ

ــا كــان غــرَي عــاملٍ باحلكمــة، فلــام علِــم باحلكمــة مــن  ــرق الســفينة،  ه، وإنــام  الفــه موســ  مل  وأقــر 

ومـن قتــل الغــالم، ومــن بنــاء اجلــدار؛ وافــق موســ  اخلرَضــ ومل خيالفــه، فــدل  هــذا عــل أن أعــامل 

ــي مــن  اخلرضــ غــري تِ ُمالفــة لشـــريعة موســ ، وإنــام أنكــر موســ  ذلــ ؛ لعــدم علمــه باحلكمــة ال 

أجلها كان يفعل اخلرض، فلام علم؛ أقر  موس  اخلرض، فدل  ذلـ  عـل أن اخلرضـ مل خيـرج مـن 

، بــل دل  ذلــ  عــل أن اخلضـــر مل تكــن أفعالــه ُمالفــًة لشـــريعة موســ  ♠رشيعــة موســ  

♠. 

 به  ة، نقول: إًذا جواب هذه الشُّ
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: مــن قــال لكــم: أن اخلضـــر كــان ُماطًبــا برشــيعة موســ ؟ ُثــم  نقــول عــل التســليم أوًًل  -

والتنزه بأن اخلرض كان ُماطًبا برشيعة موسـ ، نقـول: اخلرضـ أعاملـه مل تكـن ُمالفـة ملـا جـاء بـه 

 موس .

منا إن ســل  -ُثــم  إن  ســل منا بــأن اخلضـــر كــان ُماطًبــا بشـــريعة موســ ، ثــم إنــه  ــرج عنــه  -

، وأن  ما فعله من قتل الغالم، و رق السفينة مل يكن مرشـوًعا؛ فـ ن اسـتدًلهلم بفعلـه -بذل 

َفـاِق، إن  جـاء  يكون من باب اًلستدًلل برشع من قبلنـا، ورشع مـن قبلنـا لـيس رشًعـا لنـا بِاًلت 

ه.  رشعنا ب الفه، كام هو احلال هنا عل سبيل التسليم والت نَزُّ

 قعة ف مفهوم الَوًَلية َوَثم  غريها، ولكن أقتصـر عل هىِذه بعض الضال ًلت الوا

 هىَذا.

ـر أحـدمها أن  ُيـذكر اآل ـر،  إن  موضوع الكرامة متصٌل بموضوع الَوًَلية، َفاَل ُبد  عنـد ِذك 

ـلة بـني املوضــوعني؛ إذ   ة الص  مـة رشٌط ف الَوًَليــة، ولكـن أريـد بيـان قــو  ولسـ  أعنـي: أن الكرا

ـر املوضـوعني ْجيًعـا، كـام الكرامات إِ  ن اَم تقع لألولياء، ُثم  إن  أهل العلم جرت عادهتم عـل ِذك 

 فعل الط  اوي.

 
ِ
ِن اهلل مــة بِــِ ذ  َقــة بالكرا َُصــن ف وبعــد ِذكــِر املهــامت املَُتَعل  ــق عــل كــالم امل   نعــود فنعل 

 .َتَعاَلى    

 واملهمات يف نقاط:   
لِقـــــأواًل  ☚☚ ـــــلف ُيط  ـــــي  والـــــويل، : كـــــان الس  مـــــة َعـــــَلى  ـــــارق الن بِ ون لفـــــظ املعجـــــزة والكرا

وكـــذل  لفـــظ اآليـــة، إًِل  أن  اســـتعامل لفـــظ اآليـــة ف  ـــارق الن بِـــي  أكثـــر مـــن اســـتعامله ف  ـــارق 

 الويل، وختصيُص املعجزِة ب ارق الن بِي  والكرامة ب ارق الويل  فعٌل متأ ر.

اَلِم ف قوله ىَذا َشي ُخ اإِلس  ةِة ": بني  ه با ِة ِ  اللُّ ةا ا اِ ق  لِْلعا َا  َّ ُْ ُعمُّ  ِة يا انا اْسُم املُْْعِجزا ْا وا ِْن 

ِه  رْيِ اِ  أامْحاد ْ ِن حا ْبا   وا ا ما اإْلِ ْا ِميا  دِّ ِة املُْتاقا ُدْرِ  اْ ا ِمَّ ةاِت  -وا اا: اآْليا وَنا مُّ ُيسا ْا ِةريِ -وا  ، لاَِةن 

ُق ِ  اللَّ  رِّ ِرينا ُي ا َِّ ةا ِمْن املُْتا ا ُ  املُْْعِجزا ياْجعا ْي اُهاما فا يِلِّ ْ ِظ  ا ةا لِْلةوا اما را َا اْل ، وا مِجاةاُدُهاما اْ اْمةُر  ،لِل َّبِيِّ وا

ةِ  ا ا اِ ُق لِْلعا  . "اْ ا
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اَلِم يفيد أمور ىَذا الكالم من َشي خ اإِلس   :ه

.أواًل  - لف ُيطلِقون اسم املعجزة عل  ارق الويل  َوالن بِي   : أن  الس 

: آية.انًياث - ون  ارق الَويِل َوالن بِي  لف يسم   : أن  الس 

ىــَذا قولــه:  ةةاِت "يفيــد ه اا: اآْليا وَنا ةةمُّ ُيسا ــي تعــم   ــارق الــويل "وا
تِ ون املعجــزة ال  ، أي: يســم 

: اآليات.  َوالن بِي 

لثالًثا - َو  ون َاأل  قـون بـني  ـارق الن بِـي  والـويل، فيسـم  : آيـة، : أن  كثـرًيا مـن املتـأ رين يفر 

 َوالث ايِن: كرامة.

ةا  ْا رِْيِ لاَِن ": يفهم من قولـه: رابًعا - ُ  املُْْعِجزا ياْجعا ْي اُهاما فا ْ ِظ  ا ُق ِ  اللَّ رِّ ِرينا ُي ا َِّ ِمْن املُْتا ا

يِلِّ  ةا لِْلةوا اما را َا اْل ، وا مـة عـل  ـارق"لِل َّبِيِّ ـلف كـانوا َأي ًضـا ُيطلِقـون الكرا ىـَذا أن الس   ، ُيفهـم مـن ه

 الن بِي  والويل. 

ىَذا ُيفهـم مـن كالمـه، لكـن ًل ُيعتمـد عليـه ف التأصـيل؛ إذ  دًللـة كالمـه عليـه  وعندي أن  ه

مــة  ــلف يطلقــون الكرا ـاَلِم ف أن  الس  ىـَذا الــذي ُيفهــم مـن كــالم َشــي خ اإِلس  ليسـ  دًللــًة بي نــة، وه

ح به ابـن أيب العـز  احلنفـي (، ف رشحهـا، الطحاويةةف )    عل  ارق الن بِي  والويل، رص 

ةفاملعجزة   "فقـال:  تعمن ْ  َا ق للعا ة وْ لك الَرامة،   در  أ مة أهة  العلةم  اللُّبا

ةا لِل َّ  ُلةونا املُْْعِجةزا ياْجعا ، فا ْية اُهاما ْ ةِظ  ا ُقةونا ِ  اللَّ رِّ ِرينا ُي ا َِّ ْا رًِيا ِمنا املُْتا ا ، املتقدمي، ولاَِنَّ  بِةيِّ

اما  را َا اْل ةِ وا ا ا اِ ُق لِْلعا : اْ اْمُر اْ ا مِجااُدُهاما . وا يِلِّ  انته  كالمه. "ةا لِْلوا

ن ابـن أيب  * وثم  تشابه ظاهر بـني كـالم ابـن َتي ِمي ـة وابـن أيب العـز احلنفـي، ولـيس يبعـد كـو 

مــة َعــَلى  ـــارق الن بِــي  والــويل بنــاًء َعـــَلى مــا فهمــه ن الســلف ُيطلِقـــون الكرا ح بكــو  مـــن  العــز رص 

ــاَلمِ  مــة عــل  ــارق الن بِــي  والــويل ْجيًعــا،  ،كــالم َشــي خ اإِلس  ــلف لفــظ الكرا َوِحي نَِئــٍذ فــ طالق الس 

ىـَذا مـن  ؛ إذ  كالم ابن َتي ِمي ة ُُمتِمل، وابن أيب العز رب ام يكون قد فهم ه حيتاج عندي ملزيد َتَقص 

ىـَذا كالم اإلمام، فعاد األصل ف هىِذه املسألة كالم َشي خ ا ـاَلِم ابـن َتي ِمي ـة، وكالمـه حيتمـل ه إِلس 

َلمُ -املعن ، وليس رصحًيا به   .-واهلُل َأع 
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  ،ىـَذا لف كانوا ُيطلِقون اسم املعجزة عل  ارق الن بِي  و ـارق الـويل، َوه ِفِ ي نَِئٍذ الس 

ق بـني  ـارق الـويل  وَ  رون فـيهم مـن َفـر  ـاَلِم، واملتـأ   ، فسـم   واضح من كالم َشي خ اإِلس  الن بِـي 

: آية، و ارق الويل: كرامة.   ارق الن بِي 

  ـاَلِم يفيـد َأي ًضـا يـة -يبق  موضوع، وهو: أن كـالم َشـي خ اإِلس  ولكـن إفادتـه ليسـ  قو 

ــِذي يفيــده  -يفيـد َأي ًضــا ىــَذا ال  مـة، وه : كرا ــي 
ون  ــارق الـويل و ــارق الن بِ ــلف كـانوا يســم  أن  الس 

اَل  .كالم َشي ُخ اإِلس  ح به ابن أيب العز احلنفي، وعندي أنا املسألة حتتاج مزيد َتَقص   ِم، رص 

ــل َأي ًضــا؛ ألن  مــا يؤتيــه اهلل األنبيــاء  مــة يشــمل  ــارق الن بِــي  عنــد الت أمُّ وإن  كــان لفــظ الكرا

ق فيه معن  الكرامة ف اللَُّغة.  من اخلوارق، يت ق 

ـاَلِم َأي ًضـا:  ي معجةًزا  الَّ ْان "* وقـال َشـي ُخ اإِلس   مةا ْةان ْ رِي من أه  الََل  ال يسمن

ها قاْط، وما ْان لْولياء  ْن ثب  َلم َةْرُق دةا ة سةامن ة :لْنبياء فا لق ْ محةدا ْرامةة، والسَّ

ا معجًزا، ويقولون  وا ق ا ولياء ٰه ا ا وا ون ٰه ا َل يَةن   َنا معجزات؛   ْ  :و ريِه ْانوا يسمن

ة   الل ظ ما يقتِض اَتصا  ا  ٰ نبون َلا  ، فإنَّ ال َّبِين نبياء   لك،  خَل  ما ْان آيًة و رهانًا دا

ة مةن اتنبعةه الةويل،  ون الَرامات آيات؛ لَوَنا تد ن دَل نبون ا َيب اَتصاصه، وقد يسمن ٰه ا

فإنَّ الدلي  مستلزِ  للمدلو  يمت َ ثبوته  دون ثبوت املدلو ، فَ لك ما ْان آيًة و رهاًنةا، 

ة ال بي يمت َ أن يَون لبري ال َّبِين لا وهو الدلي  والعا  ىَذا يفيد أموًرا:"م دَل نبون  ، وكالمه ه

  ــا أواًل مــة، فجعلــوا لفــظ املعجــزة  اص  قــوا بــني لفــظ املعجــزة والكرا : أن  املتكل مــني فر 

ـــــاَلِم  د َشـــــي خ اإِلس  ـــــح مــــرا ىــــَذا يوض  ، وه ــــا ب ـــــارق الـــــَويل  مـــــة  اص  ، ولفــــظ الكرا ـــــي 
ب ــــارق الن بِ

ل عـن َشـي خ باملتأ قوا بني لفظ املعجزة والكرامة الـوارد ِذكـرهم ف النقـل األو   رين، الذين فر 

اَلِم.   اإِلس 

 ــا ــلف  ــارق الن بِــي  والــَويل: معجــزة، وبــني  ســبب ثانًي : بــني  ف كالمــه ســبب تســمية الس 

، عـــدم تفـــريقهم بيـــنهام، وهـــو: أن  لفـــظ املعجـــزة لـــيس فيـــه مـــا يقتضــــي ختصيصـــه ب ـــارق الن   بِـــي 

ن اإلعجاز وصـًفا قـائاًم باخلـاِرَقني   ىَذا يفيد كو  ىـَذا مـا بي نـه - ـارق الن بِـي  و ـارق الـويل-وه ، وه

ل:  َو  ةِ "ف قوله ف النقل َاأل  ا ا اِ ُق لِْلعا : اْ اْمُر اْ ا مِجااُدُهاما  ."وا
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 ــًا مــة الــَويل  دلــثالث ن كرا مــة: آيــة، وذلــ  لكــو  ون الكرا ة : بــني  أ ــم قــد يســم  ياًل عــل نبــو 

ىـــَذا، ف  ـــِعر هب ـــياق ُيش  ا؛ إذ  الس  ً ـــري 
مـــة لـــيس َكثِ ىـــَذا يفيـــد أن  تســـميتهم  ـــارق الـــويل: كرا ، وه ـــي 

الن بِ

َلمُ -فيام يظهر أ ا للتقليل، ًل للتكثري  "ونمُّ سا يُ  ْد قا وا "قوله:   .-واهلُل َأع 

 آيـةرابًعا : ، وهـو كو  ـا تـدل  عـل : اشتمل كالمه َعَلى بيان سبب تسميتهم كرامة الـويل 

 
ِ
ِن اهلل ىَذا املعن  سيأيت الكالم عليه بِِ ذ  ، وه ة الن بِي   .ِصدق نبو 

  ، ــــي  ــــلف كــــانوا ُيطلِقــــون لفــــظ املعجــــزة عــــل  ــــارق الــــويل َوالن بِ ىــــَذا أن  الس  ر هب إًذا تقــــر 

ون  ارق  ـام وحيتمل َأي ًضا أ م كانوا ُيطلِقون عليهام لفظ الكرامة، وأ م يسم  : آيـة، ورب  الن بِـي 

مــة، فجعـــل  ق بــني املعجـــزة والكرا وا  ــارق الـــويل  َأي ًضــا: آيــة، وأن  املتكلمـــني هــم مـــن فــر  ســم 

َل ف بيـان  ـق بالنقطـة األُو  ىـَذا مـا يتعل  مـة اسـاًم خلـارق الـَويل، ه ، والكرا املعجزة اساًم خلارق الن بِي 

 املهامت املتعل قة بالكرامة.

 ف الكرامة لغًة وشرًعا: ثانيا: يف تعري ☚☚

َم وأكَرَم.الَرامة لبةً   : مصدر الفعل َكُرَم، واسم مصدٍر للفعلني: كر 

ة"قـال ابـن منظـور:  ْا امةةُر  الرَّ وقد  را ْا مةًا و را ْا والتَةريم "، إل أن قـال: "جةُ   الضةِم 

مـة "ْرامةة :واإلْرا   مع ى، واالسم م ه ىـَذا، يفيـد أن  كرا مصـدٌر ، فكـالم ابـن منظـور يفيـد ه

م، قــال:  د َكــُرَم، واســم مصــدٍر للت كــريم واإلكــرا َةةريم واإلْةةرا   مع ةةى والتَّ "للفعــل ُــر 

 . "ْرامة :م ه"أي: اسم املصدر  "واالسم

مـة: الَرامة اصةطَلحا ِري ـف الت ـايِل للكرا ـاَلِم الت ع  :ً ُيسـتفاد مـن الن ظـر ف كـالم َشـي خ اإِلس 

ـة ف الـدين أو حلاجـة   ارٌق للعادة ف العلم أو القدرة أو الِغن ، جيعلـه اهلل للـَويل إلقامـة احلج 

 املسلمني.

  التَّْعرِْيفشرح: 

  ًـاَلِم أن آيــات َةةا ِق للعةةا ة   العلةةم أو القةةد ة أو الِب ةةى: "أوًل "، بــني  َشـي ُخ اإِلس 

مــات األوليــاء ًل ختـــرج عــن كو  ــا  ــوارق ملـــا هــو معتــاد ف العلــم أو القـــدرة أو  األنبيــاء وكرا

ٰهةِ ه "الِغن ، وذلـ  حيـث قـال:  اْلِب اةى. وا ُة، وا اْلُقْد ا : اْلِعْلُم، وا ة  ثا َُ  َِلا ثاَلا ْرِج ِ  تا اما َا اُت اْل ِص ا
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ُهة ء  ِدْلةاًم، وا ْ َُ ِّ يشا ااا  ِ ُه الَِّ ي أاحا إِنَّ ُه، فا ْحدا ِ   اِلَّ هللَِِّ وا اما َا َلا وجه اْل ُة الا تاْصُلُح دا ثا ةَلا ال ََّلا وا دا

را  ُْ ِّ  . وقد أاما املاِيا ِن اْلعا ُهوا  ا ِيٌّ دا ِديِر، وا ء  قا ْ ُسو يشا ى  ♀ الرَّ ْدةوا أا ِمةْن  ا ةْرا أاْن يا

ْولِةِه:  ِة  ِقا ثا قُـوُل ﴿ٰهِ ه ال ََّلا
َ
ْعلَـُم الَْغيْـَب َوََل أ

َ
ِ َوََل أ قُوُل لَُكْم ِعنِْدي َخـَزائُِن اَّللَّ

َ
قُْل ََل أ

تَّ 
َ
 .[06]ا نعا :  ﴾بُِع إَِلَّ َما يُوَِح إَلِ لَُكْم إىِِنِ َملٌَك إِْن أ

ا ا ُنوِح  لِكا قا ْا ا عا اُه اهللَُّ ♠وا   ا
ُسو   ُ   ا أاوَّ ْزِ ، وا ُ  ُأويِل اْلعا ا أاوَّ ٰه ا  َِلا أاْهةِ   َتَعـاَلى ، فا

أ ِمةْن  ا  ةا يتةرَّ مُها َِْلا ةْزِ ، وا ُم ُأويِل اْلعا ةاتا َا ُسِ ، وا ُم الرُّ اتا َا ا  ٰه ا ُةْم اْ اْ ِض، وا ا ِ اَنَّ ٰهة ا ، وا لِةكا

ُه  ♀ُيطاالُِبونا الرسو   را ما
، فا ا ةا يَّ ِ ةا اْلباَّشا اجا ْيِه اْ ا لا ِعيُبونا دا ًة يا ا ا تا ْيِب، وا ًة  ِِعْلِم اْلبا ا ا تا

ا ِنا اهللَِّ زا َا ْملُِك  الا يا ْيبا وا ُم اْلبا ْعلا ُه الا يا ْن اْ ا  ،أاْن َُيِْرا أانَّ لاِك  ا ِيٌّ دا الا ُهوا ما املْاا ِ وا ِ  وا  ْن ُهوا  ،ْْ

َِ ملِاا ُأوِحيا  لاْيهِ  ينُ  ، الَّ ُمتَّبِ ا ُأوِحيا  لاْيِه ُهوا الدِّ بااُع ما اتِّ ةًَل  ،وا ما دا ُتةُه ِدْلةاًم وا ِدباا ا ُة اهللَِّ وا ادا ُهوا  ا وا

ا يُ  ْدِ  ما ِة  ِقا ثا اما يا ااُ  ِمْن تِْلكا ال ََّلا الظَّاِهِر، وا ِنَّ اُه، َتَعاَلى ْعطِيه اهللَُّ  ِاْلباا ِِن وا ُه  يَّ لَّما ا دا ُم ِم ُْه ما ياْعلا ، فا

امَّ أاْ  اةاُه اهللَُّ دا ْةُه ِمةْن اْ ُُمةوِ  املُْخا  ْستاْب ِي دا يا ْيِه، وا لا ُه اهللَُّ دا ا أاْقدا ا َلا ما ْقِدُ  ِم ُْه دا يا ِة وا ةا ا ةِة لِْلعا الِ ا

الِِب ال َّ  ِة  ا ا ا ِة أاْو لِعا  اِ . املُْطَِّر ا

ةً  ا ا تا ُه، وا رْيُ ُعُه  ا ْسما ا الا يا ْبدا ما َا اْلعا ًة  ِ اْن ُيْسِم تاا ا اِ ِق ِمْن  ااِب اْلِعْلِم فا وا انا ِمْن اْ ا ْا اما   ِة اْن  فا

ْحًيا وا َِْلا  ُه وا رْيُ ُم  ا ْعلا ا الا يا ْعلاما ما ْن يا
ًة  ِ ا ا ا تا ما ااًما، وا ظاًة وا قا ُه يا رْيُ اُه  ا را ا الا يا ى ما را اُ  ِدْلم  يا اًما، أاْو  ْنزا

ة   اِ قا ة  صا اسا ، أاْو فِرا وِ يٍّ ُ ى ،َضا مَّ ُيسا ُع  :وا ةاما السَّ ، فا باةات  ُُماا ا ات  وا اشا ا َا ُم ات  وا دا اها ُمشا ْشً ا وا ْا

بااِت  اِت  ،ُُماا ا دا اها ُة ُمشا ْ يا الرُّ لُّةهُ  ،وا ُْ لِكا  ى  ا مَّ ُيسا ِة، وا اشا ا َا اْلِعْلُم ُم ا :وا َا ُم ْشةً ا وا ةً ْا ة ا أاْي:  ،شا

 لاُه دا ُْه.  ُِْشقا 

ةونُ  َُ ةْد يا قا ةًة، وا ًة ُُماا ا ْدوا ِصْدًقا وا ا ًة وا وُن مِهَّ َُ ْد يا قا ُهوا التَّْ ثرُِي، وا ِة فا انا ِمْن  ااِب اْلُقْد ا ْا ا  ما  وا

رْيِ  ِه  ِبا ُدوِّ ِك دا َلا اِ ، ِمْ ُ : ها ْ ثرِيا لاُه فِيِه  ِحا ر  ِم ْةهُ  ِمْن فِْعِ  اهللَِّ الَِّ ي الا تا ثا ْولِةِه:  ،أا قا َمـْن َعـاَدى »ْا

اهُ «لِي َولِيًّا َفَقْد َباَرَزنِي بِاْلُمَحاَرَبةِ  ا  يَّ ابَّتِها ُما ْ لِيِ  ال ُُّ وِ  لاُه وا ِمْ ُ  تا لِةكا  ،، وا ناْحةِو  ا إَِلى  ،"...وا

هِتِ "أن َقاَل:  الا ُِ  ُنُبوَّ ُمُهْم وا ا أاْدَلا اُت اْ اْنبِيااِء وا ُمْعِجزا لِكا فا ُ  ِ   ا َُ ْد    ".ْم تا

ـــــح  مـــــات، وهـــــو وإن  مل يرص  ىـــــَذا شـــــامٌل للمعجـــــزات والكرا ـــــاَلِم ه * فكـــــالم َشـــــي خ اإِلس 

 بالكرامة، إًل  أن معن  ما ذكر موجوٌد ف الكرامة، كام هو موجوٌد ف املعجزات.
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ىــَذا ُمتصـــرا  َتَعــاَلى     * وقــد َذَكــَر ابــن أيب العــز ــاَلِم ه ، ومل يعــزه إليــه كــالم َشــي ُخ اإِلس 

نه ف اآليات والكرامات، فقـال:  ُة، وا "وبني  ف آ ره كو  اْلُقْد ا : اْلِعْلُم، وا ة  ثا َُ  َِلا ثاَلا ْرِج ِ  تا اما َا اْل

 ْ ة ِّ يشا َُ ةااا  ِ ُه الَِّ ي أاحا إِنَّ ُه، فا ْحدا ِ   اِلَّ هللَِِّ وا اما َا َلا اْل ُة الا تاْصُلُح دا ثا ٰهِ ه ال ََّلا اْلِب اى، وا ِدْلةاًم،  ء  وا

را ال َّبِيَّ  ا أاما َِلٰ ا ؛ وا املاِيا ِن اْلعا ُهوا  ا ِيٌّ دا ِديِر، وا ء  قا ْ ُْ ِّ يشا َلا  ُهوا دا أا ِمةْن  ♀ وا ةْرا أاْن يا

ْولِِه: ِة  ِقا ثا ى ٰهِ ه ال ََّلا ْدوا ْعلَـُم الَْغيْـَب َوََل ﴿ ا
َ
ِ َوََل أ قُوُل لَُكْم ِعنْـِدي َخـَزائُِن اَّللَّ

َ
قُْل ََل أ

قُوُل 
َ
تَّبُِع إَِلَّ َما يُوَِح إَلِ  أ

َ
 .﴾لَُكْم إىِِنِ َملٌَك إِْن أ

ةا ا ُنةوِح  لِكا قا ْا ا عا اةُه اهللَُّ  َِلا أاْهةِ  ♠وا   ا
ُسةو   ُ   ا أاوَّ ةْزِ ، وا ُ  ُأويِل اْلعا ا أاوَّ ٰهة ا ، فا

 َّ ةا تاةرا مُها َِْلا ةْزِ ، وا ُم ُأويِل اْلعا ةاتا َا ُسِ ، وا ُم الرُّ اتا َا ا  ٰه ا ُةْم اْ اْ ِض، وا ا ِ اَنَّ ٰهة ا ، وا لِةكا أا ِمةْن  ا

ْيِب، ًة  ِِعْلِم اْلبا ا ا م تا ْولِِه  ُيطاالُِبوَنا قا اَن ُمرَْسـاَها ﴿: َتَعـاَلى ْا يَـّ
َ
ـاَعةِ أ لُونََك َعـِن السَّ

َ
 ﴾42يَْسـأ

ةاِت:  ْولِِه [91]ال َّاِزدا قا ْا ًة  ِالتَّْ ثرِِي،  ا ا تا َحـ يَّ َتْفُجـَر نَلَـا ِمـَن َوقَالُوا لَْن نُـْؤِمَن لَـَك ﴿: َتَعـاَلى ، وا
رِْض يَنُْبوَعً 

َ
اِت  ﴾90 اْْل اِء: اآْليا رْسا ْولِِه [46]اإْلِ قا ْا  ، ةا يَّ ِ ةا اْلباَّشا اجا ْيِهُم اْ ا لا ِعيُبونا دا ًة يا ا ا تا : َتَعـاَلى ، وا

ْسَواقِ ﴿
َ
َعاَم َوَيْمَِش ِِف اْْل ُكُل الطَّ

ْ
ةا  ﴾َوقَالُوا َماِل ٰهَذا الرَُّسوِل يَأ اِن: ]ااآْليا ْرقا  . [7ْل ا

ةا يُ  ْدِ  ما ِة  ِقا ثا اما يا ااُ  ِمْن تِْلكا ال ََّلا ، وا ِنَّ لِكا ْملُِك  ا ُه الا يا ُهْم  ِ انَّ ُسوُ  أاْن َُيِْرا ْعطِيةِه فا مرا الرَّ

ْقِدُ  دا  يا امَّ أاْ  ااُه دا ُْه، وا ْستاْب ِي دا يا اُه، وا ُه اهللَُّ  ِيَّ لَّما ا دا ُم ما ياْعلا ْيةِه ِمةنا اْ ُُمةوِ  اهللَُّ، فا لا ُه دا ا أاْقةدا ا َلا ما

ة ْ ا ُتا اِت ما اما را َا اْل اِت وا َُ املُْْعِجزا ِمي ِة أاْ لاِب ال َّاِ ، فاجا ا ا ِة، أاْو لِعا ِة املُْطَِّر ا ا ا ِة لِْلعا الِ ا ةْن املُْخا ُرُج دا

اعِ   ."ٰهِ ه اْ اْنوا

ىَذا وكالم َشي ُخ ا ❃❃ اَلِم؛ ظهر ل  كونـه ُمترًصـا ف ذا قارن  بني كالم ابن أيب العز ه إِلس 

ــــاَلمِ  وأن  ابــــن أيب العــــز أضــــاف ف آ ــــره إضــــافة مــــن فهمــــه لكــــالم َشــــي خ  ،لكــــالم َشــــي خ اإِلس 

اَلِم، فهـي  ـرٌق للعـادة ف العلـم  دًة ف كالم َشي ُخ اإِلس  مة َأي ًضا مرا ن الكرا اَلِم، وهو: كو  اإِلس 

 أو القدرة أو الغن ، كاملعجزة.

 م ـاه، إًذا كرا ة الويل   ارٌق للعادة ف العلم: بأن يعلم ما ًل يعلمـه غـريه، بتعليمـه هلل إي 

 أو القدرة: بأن يقدر ما ًل يقدر عليه غريه، أو الِغن .
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  :ــُف هــو ِري  ــِف  ــارق للعــادة ف العلــم أو القــدرة أو الغنــ ، َوالت ع  ِري  ــق بَِتع  ىــَذا مــا يتعل  ه

أو القةد ة أو الب ةى، َيعلةه اهلل للةويل؛ إلقامةة ا جةة   للعةا ة   العلةم  الَرامة َا ِق "

 ."الدين

  :قول ا َيعله اهلل للويل"ثانيا" . 

ل اهلل  ىَذا يعني أن حصول اخلارق بَجع  ، وليس اخلارق ف مقـدور الـويل، بـل هـو َتَعاَلى وه

 له.  َتَعاَلى يشٌء فوق قدرته، جيعله اهلل 

  :للويلن "وقولنا" . 

ــــف، وهــــو مــــن املميــــزات بــــني اخلــــوارق الشــــيطانية واخلــــوارق قيــــٌد مهــــم  جــــ ِري  ا ف الت ع  د 

عي الوًليــة حلصــول اخلــارق  ٌم -كــام هــو معــروف-الرمحانيــة، فــَثم  مــن يــد  ع  الوًليــة أقــوا ، فــاد 

ُوجـــدت هلـــم  ـــوارق مســـتدل ني هبـــا عـــل َوًَليـــتهم، وهـــم أبعـــد النـــاس عـــن الَوًَليـــة، بـــل وعـــن 

ىـــَذا ا ملُمي ـــز يتبـــني  فســـاد زعمهـــم وضـــالهلم، فُينظـــر ف حـــاهلم: هـــل هـــم مؤمنـــون اإلســـالم، فبه

مـــة، أم هـــم فاســـقون، فيكـــون مـــا وقـــع هلـــم اســـتدراًجا، أو مـــن  مت قـــون فيكـــون مـــا وقـــع هلـــم كرا

ـــٌز مـــن مميـــزات  ـــوارق اجلـــن   ، وهـــو ممي  ـــف قيـــٌد مهـــم  ِري  ىـــَذا القيـــُد ف الت ع  تالعـــب الشـــياطني؟ فه

مــات ا ن اخلـــارق والشــياطني عــن كرا ألوليــاء والصــاحلني، وقــد جــاء عــن الســلف مــا يفيــد كــو 

مــة، ومــن ذلــ : أ ــم قــالوا للشــافعي: إن الليــث  ده كرا لــيس دلــياًل عــن الَوًَليــة، وًل أنــه بمجــر 

قَّصن لو  أيته   ننهلو  أي  صاحب  ددة يميش دَل املاء ما قبلته، فقا : أما "بـن سـعد يقـول: 

 ."يميش   اَلواء ما قبلته

  :ة   الدين أو  اجة املسلم"ثالثا: قولنا  .  "إلقامة اُ جن

ـل اهلل   ِري ف بيان احلكمـة مـن َجع  ىَذا القدر من الت ع  اخلـارق للـويل، وأن  اخلـارق  َتَعـاَلى ف ه

ة ف الدين، أو حلاجة املسلمني.  لتأييد الويل  إلقامة احلُج 

ـاَلمِ  يا ْتاُهةونا فا اوْ ": َتَعـاَلى     * قال َشـي ُخ اإِلس  ةرا  ِةِه، وا ا أاما ُلونا ما ياْ عا لِيااُء اهللَِّ املُْتَُّقونا فا

امَّ  اى دا تِةِه وا وح  ِم ْةُه وا دا ُْه  َنا َا َلا ِ ةُدُهْم  ِما يِّ ُيؤا تَّبُِعوُه فِيةِه، فا ْم أاْن يا ا َلاُ ْقتاُدونا  ِِه فِياما  ايَّ يا ، وا را جا زا

ْقِ ُ  اهللَُّ ِ  ُقُلوهِبِْم ِمنْ  يا يااُ  اهللَِّ  وا
َِ

. وا ُه املُْتَِّقيا ا أاْولِيااءا ِرُ  اهللَُّ هِبا َْ اُت الَّتِي ُي اما را َا ْم اْل َلاُ اِ ِه، وا أاْنوا
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بِةيِِّهْم  اُت نا اناةْ  ُمْعِجةزا ْا ةاما  ْا  ، ِة  ِاملُْْسةلِِميا اجا يِن أاْو ِ ا ِة ِ  الدِّ جَّ ْم ِ ُ اهُتُ اما را  ♀ْا

لِكا   ."ْا ا

ةِة فٰهِ ه " :   * وقـال اجا يِن أاْو ِ ا ةِة ِ  الةدِّ جَّ أحوا  نبين ا ومن اتبعه، َةوا قهم ِ ُ

 " ِاملُْْسلِِميا 
ِ
ِن اهلل ـة  َتَعاَلى ، وسيأيت بِِ ذ  مـات األوليـاء، وفيهـا مـا هـو إلقامـة احلُج  ـُر بعـض كرا ِذك 

 ف الدين، وما هو حلاجة املسلمني. 
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 ان كون الكرامة  ارقة للعادة.: بياألول -

ن  رقها للعادة يكون ف أحد ثالثة أمورالثاين -  :: بيان كو 

 األول: العلم. (3

 الثاين: القدرة. (2

 الثالث: الِغن . (8

 : أ ا تكون لألولياء.األمر الثالث -

 له. َتَعاَلى : أن الكرامة ليس  ف مقدور العبد، َوإِن اَم أمٌر جيعله اهلل الرابع -

ـــة ف الـــدين، أو ســـد  : املالخـــامس - مـــة َعـــَلى يـــدي الـــويل إقامـــة احلُج  ء الكرا قصـــود إجـــرا

 حاجٍة للمسلمني.

  مـــة ف ـــاَلِم ف الكرا مـــة الـــذي ظهـــر يل مـــن قـــراءيت لكـــالم َشـــي خ اإِلس  ىـــَذا تعريـــف الكرا ه

مــــة  ــــارٌق للعــــادة ف العلــــم أو القــــدرة أو الغنــــ   ،َتَعــــاَلى     مواضــــع مــــن كتبــــه وأن  الكرا

ة ف الدين، أو حلاجة املسلمني.جيعله اهلل   للويل  إلقامة احلج 

ِري ـف ىَذا أحبُّ أن  أنب ه عل قيود باطلـة وضـعها األشـاعرة ف َتع  مـة بنـاًء َعـَلى  * بعد ه الكرا

ـــــن ة غـــــري منتبهـــــني لفســـــادها، ولفســـــاد  ـــــم  تـــــابعهم عليهـــــا بعـــــض أهـــــل السُّ أصـــــوهلم الفاســـــدة، ُث

ِري ف: األصول الذي كان  السبب ف ِذك  رها ف الت ع 

  ــذكرونها يف ــي ي ــود الت ــك القي ــن تل ل م ــد األو  ــفوالقي ــة َتْعرِْي : عــدم اقــرتان الكرام

ة.   الكرامة بدعوى النُُّبو 

ة  ن أن املعجــــزة تكــــون مقرونــــة بــــدعوى النُُّبــــو  ىــــَذا قيــــٌد يــــذكره األشــــاعرة؛ إذ  هــــم يــــرو  فه

ىــَذا فــارٌق بيــنهام، وقــد بــني   مــة، وأن  ه ــاَلِم أن  آيــات األنبيــاء ًل ُيشــرتط ب ــالف الكرا  َشــي ُخ اإِلس 

ىـــَذا القيـــد ف  ر ه ة، وإذا كـــان ذلـــ  كـــذل ؛ مل يكـــن لـــِذك  فيهــا أن تكـــون مصـــ وبة بـــدعوى النُُّبـــو 

، وهــو ف احلقيقــة  ــي  مــة الــويل وآيــة الن بِ ــا للتمييــز بــني كرا ــف حاجــة؛ إذ  القيــد مــذكوٌر طلًب ِري  الت ع 

 يات األنبياء ما ًل تكون مقرونًة هبىِذه الدعوى.إذ  من آ ،غري ممي ز
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ىَذا الشــرط:  اَلِم مبي نا فساد ه  ن اشةرتا   آيةات ا نبيةاء: أنْ وقوُ  ما "* قال َشي ُخ اإِلس 

ط، السيام واآليات قةد تَةون    اية ال سا  والت اقض، ْام قد ُ ِس  ؛تَون مقرتنًة  الددوى

ه، وْ لك سةا ر ا اِ لَّةة، السةيام مةا َيةري ُمةرى ا ةر، ودن مَان ال َّبِين ُملوقًة نا ية دن 

الَّةفا َبا   ةِه، وال  الدَّ دَل وجوِ  املُخرا  ه، ال َيب أن تَون مقا نةًة للمخةرا  ةه، ال   ُملن

هتم، فَل َيب أن تَون  زمانه، وال مَانه، وآيات ا نبياء هي شها ِة من اهلل، و َباِ  م ه   بون

ة وال زماَنا وال مَاَنا، لَن َيوز  لك؛ فةَل يمت ةَ أن يَةون الةدلي    ُمة    ُم ن ال ُُّبوَّ 

 ."املدلو  دليه وال   زمانه

  ـــي  ًل ُيشـــرتط وقوعهـــا ف مكـــان وجـــوده وًل ف ـــاَلِم هنـــا: أن  آيـــة الن بِ ر َشـــي ُخ اإِلس  يقـــر 

ال مبعــثهم، وبعـــد زمانــه، وأن  آيــات األنبيــاء منهــا مـــا يكــون قبــل مبعــثهم، ومنهــا مـــا يكــون حــ

ــا  مبعــثهم ف حيــاهتم، وبعــد ممــاهتم، وإذا كــان ذلــ  كــذل ؛ َفــاَل َشــ   أن  منهــا مــا ًل يقــع مقرتًن

ة.  بدعوى النُُّبو 

ط الســـاعة مـــن  ♀* ومــن آيـــات النبــي   ط الســـاعة، فــ ن  أرشا بعـــد مماتــه: أرشا

اَلمِ  ، م هةا: أَنةم نبياء من وجوه  ادة هي من آيات ا أرشاا السَّ " :املعجزات قال َشي ُخ اإِلس 

 ْان  لك من آياهتم. ؛أَروا هبا قب  وقودها، فإ ا جاءت ْام أَروا

قة  رهم  السادة، وْة  مةن آمةن دِّ صا وم ها: أَنم أَروا  السادة، فٰهِ ه ا رشاا مُ 

ب  السادة، فَ  من آمةن  ةاآلَرة فقةد  ب ا نبياء ْ ن  السادة آمن  ا نبياء، وْ  من ْ َّ

السةادة حةن  فإ ا جاءت أرشاا السادة ْان   ليًَل دَل ِصةدق َةرهم، أنَّ ،  القرآن آمن

الَّة دَل ِصْدق ما جاء  ه الرسو  من الُقْرآن وهةو  وأنَّ  ا من اآليات الدَّ الُقْرآن حن، وْان ٰه ا

د َْرق دا ة جلميَ   انته  كالمه. "،  الن وهو من آيات ا نبياءال َّا املطلوب، فَل ُيوجا

  ىــَذا ُيفيــد: أن  مــن ط الســاعة، وه إًذا مــن آيــات األنبيــاء مــا ًل يكــون ف حيــاهتم، كــأرشا

ة ف املعجــزة غـــري  ة، َوِحي نَِئـــٍذ فــِذكر قيــد دعــوى النُُّبــو  آيــاهتم مــا ًل يكــون مقروًنــا بــدعوى النُُّبــو 

ة،  ــو  ىــَذا باطــل، صــ يح؛ إذ  ذكــره يفيــد أن كــل معجــزة ٍ ًل بــد أن تكــون مقرونــة بــدعوى النُُّب وه
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ز بــه عــن  مــة غــري صــ يح، فــ ن  مــن يــذكرُه يت ــر  ة ف الكرا وكــذل  ِذكــر قيــِد عــدم دعــوى النُُّبــو 

ة. ر: أن  من آيات األنبياء آياٌت ًل تكون مقرونٌة بدعوى النُُّبو   آيات األنبياء، وقد تقر 

ىــــَذا ا ✍✍ ل، وقــــد تــــأث ر باألشــــاعرة بعضــــهم، فــــذكر ه و 
َ ىــــَذا القيــــد َاأل  آيــــة -لقيــــد ف اآليــــة ه

ـــي   ـــف  -الن بِ ِري  ىـــَذا القيـــد ف َتع  ة، وتـــأثر باألشـــاعرة بعضـــهم فـــذكر ه ـــو  أ ـــا مقرونـــة بـــدعوى النُُّب

ــــف  ِري  ىـــَذا القيـــد مـــا ينبغـــي أن ُيـــذكر، ًل ف َتع  ة، وه مـــة، وأ ـــا غـــري مقرونـــة بـــدعوى النُُّبــــو  الكرا

مــــة، وممــــن ذكــــره ممــــن  ،املعجــــزة ــــف الكرا ِري  ارينيوًل ف َتع  ــــف   ُيتناقــــل كالمــــه لقــــوة  تــــأثريه: الس 

ىـَذا مـن تـأثره   ة، وه  ، فقد ذكر ف تعريفه للكرامة: أن الكرامة غري مقرونة بدعوى النُُّبو 

ــَذا التعريــف دون تنبــٍه لبطالنــه، ولألصــل الــذي مــن  َتَعــاَلى    
ى
ــه هل لِ باألشــاعرة، أو مــن َنق 

ِري ف املعجزة وَ  ِري ف الكرامة.أجله وضعه األشاعرة ف َتع   َتع 

تِي أحب  أن أنب ه عليها، والتي يذكرها بعضهم ف  ل من القيود الباطلة ال  ىَذا القيد األو  ه

ِري ف الكرامة.  َتع 

 ي. القيد الثاين  : الت د 

مـة  ي، وذلـ  ليمي ـزوا بـني الكرا ي والكرامة بعدم الت د  فيقي د األشاعرُة املعجزة بالت د 

ن أن  ي فيهــــا، واملعجــــزة، فــــريو  مــــة ًل حتــــد  ي، وأن الكرا املعجــــزة ًَل ُبــــد  أن يكــــون فيهــــا الت ــــد 

وهـذا القيـد أ ــذه عـنهم عـدٌد غــري قليـل، غــري منتبهـني لفسـاده، وذلــ : أن املعجـزة ًل ُيشــرتط 

رُه ف مواضــع مــن كتابــه النـــافع  ــاَلِم بياًنــا شــافيا، وكــر  ي، وقــد بــني  هــذا َشــي ُخ اإِلس  فيهــا الت ــد 

ات)  .(ال بون

تـــه وآياتـــه، مل  ♀: أن  النبـــي وممـــا يبـــني فســـاد هـــذا القـــول ☚☚ مل يت ـــد  بمعجزا

ي ف املعجـزة  ♀يت د  النبي  آن، فاشـرتاط الت ـد  إًل  بمعجزٍة واحدة، وهي: الُقـر 

آن عـن كو  ـا معجـزة، ف نــه  ♀خُيـِرج معجـزات النبـي  مل  ♀سـوى الُقــر 

آن. ى إًل  ف الُقر   يثب  عنه أنه حتد 
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اَلمِ * قال َشي   ى هبةا، ": َتَعـاَلى     ُخ اإِلس  دامةة معجةزات الرسةو  َل يَةن يتحةدَّ

اهم  ه ا تداًء، وسةا ر  اهم ملا قالوا:  نه افرتاه، وَل يتحدن ويقو : ا توا  م لها، و الُقْرآن  ِنَّاما ُتدن

 ."املعجزات َل يتحدَّ هبا، وليس فيام ُنق  ُتدٍّ  الن  القرآن

ـــاَلِم يبـــني    مل يت ـــد  إًل  بـــالقرآن، وإذا كـــان ذلـــ   ♀هنـــا أن النبـــي  َشـــي ُخ اإِلس 

ي باملعجزِة خُيِرج عامة معجـزات النبـي  آن،  ♀كذل  فاشرتاط الت د  سـوى الُقـر 

: إنه افرتاه. اهم به ملا قالوا هم به ابتداًء، وإنام حتد  آن َأي ًضا مل يت د   و الُقر 

ـاَلمِ  اه" :* يقـول َشـي ُخ اإِلس  اهم  ةه والُقْرآن  نةام ُتةدن م ملةا قةالوا: أنةه افةرتاه وَل يتحةدن

ي، غلـٌط؛ إذ مل يثبـ  -األشـاعرة  :أي –فقـوهلم  ،"ا تداءً  : إن املعجـزة ًلبـد أن تقـرتن بالت ـد 

ى فيهــا الــويل  غلــٌط َأي ًضــا؛  مــة ًل يت ــد  ي بــاملعجزة إًل  بــالقرآن، ُثــم  إن دعــواهم أن الكرا الت ــد 

ى هبــا األوليــ مــات مــا حتــد  ــاَلمِ إذ مــن الكرا أي: مــن - "وم هةةا" :اء، وف هــذا يقــول َشــي ُخ اإِلس 

مـات األوليـاء ى هبا صاحبها أن  ين اإلسَل  حِن، ْام فع  َالد  ن الوليد ملا " -كرا ما يتحدن

، وْالبَل  ال ي أتى الراهب وترك الساحر وأمر  قت  ن سه  سهمه  اسم   ةه،  رشب السمن

رق  له العا ة، فلم  َُ َن وا من قتلهوْان قب   لك قد   ."يتم

  ،مـات ى هبا أص اهبا وذكـر هـذه الكرا اَلِم أن من الكرامات ما يت د  فبني  َشي ُخ اإِلس 

آن وغــريه، فســأجعل هلــذا  مــات الثابتــة ف الُقــر  وســيأيت ذكرهــا عنــد الكــالم حــول بعــض الكرا

مــات التــي  آن، وبعــض الكرا ــه عليهــا الُقــر  مــات التــي نب  ُنقلــ  مســألة  اصــة لــذكر بعــض الكرا

 عن السلف.

 :فهذان قي دان ف تعريف املعجزة والكرامة أحبب  التنبيه فيها عل فسادمها 

 .ة، ب الف الكرامة  القيد األول: أن املعجزة مقرتنٌة بدعوى النبو 

 .ي ب الف الكرامة  القيد الثاين: أن املعجزة مقرتنٌة بالت د 

مــــة أحببــــُ  التن بيــــه عــــل فســــادمها، ومهــــا قيــــدان فهــــذا قيــــدان ف تعريــــف املعجــــزة والكرا

ـــن ِة غـــري منتبـــِه لفســـادمها ـــِل السُّ ـــُق بثـــاين  ،ابتـــدعهام األشـــاعرة، وذكرمهـــا بعـــض َأه  هـــذا مـــا يتعل 

 املهامت املتعل قة بالكرامة.
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 .  : كرامات األولياء آيات لألنبياءثالثا ☚☚

مـــات التـــي وقعـــ  لألوليـــاء مـــا حصـــل  هلـــم، إًل  ًلتبـــووجـــه ذلـــ  اعهم : أن هـــذه الكرا

، وآياٌت ملن اتبعوا.  األنبياء، فهي دليٌل عل ِصدق من اتبعوا

ـاَلمِ  الصةا ون الةة ين يةددون  َل  ريةن ا نبيةةاء َةوا قهم مةةن " :* قـال َشـي ُخ اإِلس 

ا التباع ا نبياء، فهؤالء   ا ُقدن  أنه  معجزات ا نبياء، فإَنم يقولون: نحن  نام حص  ل ا ٰه ا

ٰ يد أحدهم ما َلا ةدة آليةات  جرى دا ْن هو من ج س ما جرى لْنبياء، فه ه ا مةو  هةي مؤ

ا؛ فا وليةاء  ون  ا نبياء، وهي أاْيًضا من معجزاهتم مل زلة ما تقدمهم من اإل ها ، ومَ ٰه ا

ٰ م ة  معجةزات املرسةلي، ْةام أَنةم ال  ا نبياء واملرسلي، فَل تبلغ ْرامات أحةد  قةط  َِلا

   جةةاهتم، ولَةةن قةةد يشةةا ْوَنم    عضةةها، ْةةام قةةد يبلبةةون   ال ضةةيلة وال ةةواب  َل

 ."يشا ْوَنم    عض أدامَلم

اَلمِ  الصا ون الة ين يةددون  َل  ريةن ا نبيةاء َةوا قهم مةن " :* يقول َشي ُخ اإِلس 

ــاَلِم هــذا احلكــم "معجةةزات ا نبيةةاء مــات األوليــاء آيــات لألنبيــاء، ويعلــل َشــي ُخ اإِلس  ؛ إًذا كرا

ا" –أي: األوليـاء  – "قولونفإَنم ي"فيقـول:  ، أي: إنـام حصـل  لنـا "نحن  نام حص  ل ةا ٰهة ا

مـات  ٰ "الكرا ةَلا ا  ليًَل دا  اتباع ا نبياء، فلام ْان  ْراماهتم حا ثًة التبادهم ا نبياء؛ ْان ٰه ا

، مةا  صدق ا نبياء، ف ْرمهم اهلل  اتبادهم ا نبياء، فلو َل يَةن مةا دليةه ا نبيةاء هةو حةنن

 ."هب ه الَرامات فَراماهتم آياِت لْنبياء ▐اهلل أْرمهم 

ـاَلمِ  ٰ يد أحدهم "أي: الصـاحلون  "فهؤالء" :* ثم يقول َشـي ُخ اإِلس  َلا   ا ُقدِّ  أنه جرى دا

ْندة آليات ا نبياء، وهةي أاْيًضةا مةن  ما هو من ج س ما جرى لْنبياء؛ فه ه ا مو  هي مؤ

ا فا ولياء  ون ا نبياء واملرسليمعجزاهتم  م زلة ما تقدمهم من اإل ها   ."، ومَ ٰه ا

  مــات األوليــاء مــن جــنس آيــات األنبيــاء وإن كانــ  كــذل ؛ ف  ــا أي: وإن كانــ  كرا

مــات أحــٍد  ًل تبلــغ آيــات األنبيــاء، ومــع هــذا فاألوليــاء دون األنبيــاء واملرســلني، فــال تبلــغ كرا

ف الفضـيلة والثـواب إَِلى درجـاهتم، فكـام قط إَِلى مثل معجـزات املرسـلني، كـام أ ـم ًل يبلغـون 

. ، فكذل  كرامات الويل  ًل تبلغ آيات النبي   أن الويل ًل يبلغ منزلة النبي 
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ٰ "* يقـول:  ومَ ه ا فا ولياء  ون ا نبياء واملرسلي، فَل تبلغ ْرامةات أحةِد قةط  َِلا

  جةاهتم، ولَةن قةد م   معجزات املرسلي ْام أَنم ال يبلبون   ال ضةيلة وال ةواب  َل 

، نعـم، األوليـاء قـد يشـاركون األنبيـاء ف بعـض اآليـات وهـذه اآليـات "يشا ْوَنم    عضها

فقـة الـويل  تكـون للنبـي ف اآليـات  الصغرى، آيات األنبياء، آياٌت كـربى وآيـات صـغرى، وموا

 
ِ
ِن اهلل بعة، وهي:ف املسألة الر الصغرى، ًل ف اآليات الكربى، وهذا ما سنبي نه بِِ ذ   ا

ا ☚☚  .: ف الفروق بني آيات األنبياء وكرامات األولياءرابع 

ــن ِة  ــِل السُّ مــات الصــاحلني مســألٌة جليلــٌة نــال فيهــا َأه  معرفــة الفــروق بــني آيــات النبيــني، كرا

، فنفـــــوا وقـــــوع  ـــــًزا ا ممي  ء الســـــبيل، وضـــــل  فيهـــــا املعتزلـــــة حيـــــث مل جيـــــدوا حـــــد  اًلقتصـــــاد وســـــوا

وا دًل مـــــات، فـــــرد  وا املُشـــــاَهد املعـــــروف، الكرا مـــــات، ورد  لـــــة النصـــــوص املبي نـــــة وقـــــوع الكرا

مـــــات عـــــن الصـــــ ابة والتـــــابعني، ومـــــن  مـــــات، وُنقلـــــ  الكثـــــري مـــــن الكرا فالنـــــاس رأوا الكرا

ـــا مل هيتــدوا للفـــرق بـــني  لـــون النــاس يشـــاهدون وقوعهـــا وينقلونــه، فاملعتزلـــة مل  بعــدهم، وًل يزا

مـــة واملعجـــزة؛ زعمـــوا أن إثبـــات الكر ة، وهـــو املعجـــزة، إذ إن الكرا مـــات قـــادٌح ف دليـــل النبـــو  ا

مــة للــويل مل ُيوجــد مــا يميــز دليــل الن بِــي   عــن غــريه؛ فضــل وا ف هــذا  -وهــو املعجــزة-ثبتــ  الكرا

ل ف كثرٍي من اآليات.  الباب، وهم ضال 

  مـــــات األوليـــــاء وآيـــــات األنبيـــــاء، فقـــــال واألشـــــاعرة َأي ًضـــــا مل هيتـــــدوا للفـــــرق بـــــني كرا

 كل  ارٌق للنبي جيوز أن خُيرق للويل، كل آية تقع للنبي جيوز أن تقع كرامة للويل. أئمتهم:

اَلمِ  زوا ْرامات الصا ي، وَل " -أي: األشـاعرة- "ُثمَّ هؤالء" :* يقول َشي ُخ اإِلس  جون

ةرق ل بةي  َُ ح أ متهم أن ْة  مةا  ي ْروا  ي ج سها وج س ْرامات ا نبياء فرًقا،    َصن

ْرق البحر ملوسى، وناقة صالح و ةري  لةكَيوز أن َُير د، وفا تَّٰى معراج ُُمامَّ ، "ق لْولياء حا

ِق الب ـــر  ـــد، وفـــر  م  ى معـــراج ُُمَ
ـــ  مـــة للـــويل َحت  فكـــل آيـــة للنبـــي عنـــد األشـــاعرة جيـــوز أن تقـــع كرا

قـــا بـــني  ـــاَلِم؛ فهـــذان فريقـــان مل يفر  ملوســـ ، وناقـــة صـــالح وغـــري ذلـــ ، انتهـــ  كـــالم َشـــي ُخ اإِلس 

 مات واآليات:الكرا 

 فأنكر الكرامات.  ،فوقع أحدمها بالتفريط 
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 .ووقع أحدمها باإلفراط فقال: كل ما ُ رق للنبي جيوز أن خُيرق للويل 

 .ِد السبيل ن ِة ف هذا الباب إل قص  ِل السُّ  وهدى اهلل َأه 

 وسأذكر هنا بعض الفروق بني كرامات األولياء وآيات األنبياء: 

  ـــاَلِم يقــول َشــي ُخ لوهــذا هـــو -اإِلس  الَرامةةةات معتةةةا ِة   ": -، يقــولالفـــرق َاأْلَوَّ

الصا ي م َّا ومن قبل ا، ليسة  َا قةًة لعةا ة الصةا ي، وآيةات ا نبيةاء َا قةِة لعةا ة 

 انته  كالمه.  "الصا ي

فالكرامات التـي وقعـ  وًل تـزال تقـع، هـي  ارقـة لعـادة النـاس سـوى الصـاحلني، فهـي 

الصــــاحلني، وأمــــا آيــــات األنبيــــاء فهــــي  ارقــــٌة حتــــ  لعــــادة الصــــاحلني، فــــال تقــــع ًل معتــــادة ف 

ىــَذا الفــرق األول، وهــذه هــي اآليــات الكــربى، كــالقرآن واملعــراج،  ،للصــاحلني، وًل لغــريهم ه

ىــــِذه  ارقـــة لعــــادة  ق الب ــــِر ملوســـ ، وناقــــة صـــالح، وانشــــقاق القمـــر، اآليــــات الكـــربى ه وَفـــر 

، ســــوى األنبيــــاء، فاآليــــة ًل ُيشــــرتط فيهــــا أن تكــــون  ارقــــًة لعــــادة الصــــاحلني، ولعــــادة غــــريهم

اَلِم ف  ر ه َشي ُخ اإِلس  ق بعضهم بعًضا، وهذا أمٌر قر  ات)األنبياء؛ إذ األنبياء يصد  ىـَذا  ،(ال بةون ه

 .الفرق األول

 ــاَلِم: الفــرق الثــاين مــات ُتنــاُل بالصــالح، يقــول َشــي ُخ اإِلس  الَرامةةات ت ةةاُ  ": الكرا

تَّةٰى  الص َلح  ددا هم ودبا هتم، ومعجزات ا نبياء ال ُت اُ    لك، ولةو  لبهةا ال ةا ، حا

ِ ﴿ي  ن اهلل فيها،  َِل ﴿ [164]ا نعا :  ﴾قُْل إِنََّما اْْليَاُت ِعنَْد اَّللَّ ْن ُيـََنِ
َ
َ قَـادٌِر لََعَ أ قُْل إِنَّ اَّللَّ

 .  "[07]ا نعا :  ﴾آيَةً 

يـــأيت العبـــادات، فيكـــون صـــاحلًا،  ،ا يـــأيت الطاعـــاتفالصـــالح يفعـــل ســـبًيا، فيكـــون صـــاحلً 

ة فـــــال يســـــتطيع اإلنســـــان أن يفعـــــل  مـــــة، وأمـــــا النبـــــو  وهـــــذا الصـــــالح قـــــد يكرمـــــه اهلل بـــــه بالكرا

م ســـببها ب ـــالف  ـــا ثـــم تـــؤت  اآليـــة؛ إًذا اآليـــة ًل يســـتطيع اإلنســـان أن يقـــد  العبـــادات فيكـــون نبي 

مـة يسـتطيع أن يبـذل سـببها، فيبـذل الصــالح و مـة ب ـالف اآليــة، الكرا يكـون ولي ـا فتـؤت  الكرا

اَلمِ   .هذا ما يريده َشي ُخ اإِلس 
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 منها: آياٌت ًل يشاركهم فيهـا الصـاحلون وهـي اآليـات الكـربى، : آيات األنبياءثالًثا ،

ـاَلمِ  معجزات ا نبياء فوق  لك فانشقاق القمر، واإلتيان  القرآن وانقَلب " :قال َشـي ُخ اإِلس 

َروج الدا ة من صخرة َل يَن م له لْولياء، وْ لك َلُن الطرُي من الطي، العصا حينة، و

َراهُ اْْليََة الُْكـِْبَى ﴿: تعاَلولَن آياهتم صبا  وْبا ، ْام قا  
َ
، فللةه [16]ال ازدةات:  ﴾20فَأ

ى ِمـْن آيَـاِت َرِبِـهِ  ﴿: ♀آية ْبرية وصبرية، وقا  دن نبينه ُممد  َتَعـاَلى 
َ
لََقـْد َرأ

ةة هبةم أي ا نبيةاء، وال يقةد  أحةِد مةن  ،ة[11]ال جم:  ﴾18ى الُْكِْبَ  اآليات الَةرى ُمتصن

قوهم فهم معرتفون   ن ما ي تون  ه هو  مَ يب الرس  أن ي َت  م   آيات ا نبياء، وأما مصدن

ًقةا، و ن ْةانوا قةد  من آيات ا نبياء، مَ أنه ال تاص  آيات ا تباع  َل م   آيات املتبوع ُمْطلا

   .   إل آ ر ما َقاَل  "...شا ْوه    عضهاي

ل، فأنا ذكرُت فرقني اثنني.  َو  ث الِث، وهو ف احلقيقة رشٌح للفرق َاأل   وهذا الفرق ال 

 .وبذا تعرف  طأ األشاعرة ف زعمهم أن كل آية لنبي تصح أن تكون كرامة للويل   

ـاَلِم:  زوا ْرامات ا"* قال َشـي ُخ اإِلس  لصةا ي وَل ية ْروا  ةي ج سةها ثم هؤالء جون

ةرق ل بةي، َيةوز أن َُيةرق  َُ ح أ مةتهم أن ْة  مةا  وج س ْرامات ا نبياء فرقا،  ة  َصن

 ."لْولياء

  َغريمها، ولكن أدع ذل   شية اإلطالـة فـثم  غريمهـا يظهـر  طـأ  م  فبهذين الفرقني وث

 األشاعرة.

   اء كثـرية، وسـيأيت ف مسـألة  اصـة ا، إذ كرامات األوليوأما  طأ املعتزلة فظاهٌر جد

   .ِذكُر بعضها

  مـــــة ًل تقــــرتن بـــــدعوى ةوقــــد ذكـــــرت قبــــل أن األشـــــاعرة يـــــذكرون كــــون الكرا ، النُُّبـــــو 

مــة واآليــة قــون هبــذا بــني الكرا قــون ، ويفر  ى هبــا صــاحبها، ويفر  مــة ًل يت ــد  ويــذكرون أن الكرا

مـة، وهلـم فـرٌق ثالـث مـة ًل ُيظهرهـا صـاحبها، بـل خيفيهـا أن الكر :وهـو ،هبذا بني اآليـة والكرا ا

 ب الف اآلية.
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ث الـِــــث؛  ـــــايِن، وأشـــــري هنـــــا إل ُبطـــــالن الفـــــارق ال  * وقـــــد بي نـــــ  ُبطـــــالن الفـــــارق األول َوالث 

مـــة ًل ُتظَهـــر، بـــل قـــد  مـــات أظهرهـــا أصـــ اهبا، فليســـ  الكرا مـــات، كرا وذلـــ : أن مـــن الكرا

اَلمِ  رامةات مةا أ هرهةا أصةحاهبا، ْإ هةا  ومةن الَ" :يظهرها صاحبها، يقول َشي ُخ اإِلس 

العَلء  ن ا ورمي امليش دَل املاء، و  ها  ُدمر ُما بة سا ية دَل امل ر، و  ها  أيب مسلم 

 انته  كالمه.  "ملا ُألقي   ال َّا  أَنا صا ت دليه  رً ا وسَلًما

 ن أن كل  ارق للنبي جيوز أن خُيرق للويل، ولكـن يقولـون : الفـرق إًذا األشاعرة يرو 

، ويقولــون:  ــارق النبــي  ة ب ــالف  ــارق الــويل  بيــنهام أن  ــارق النبــي مقــروٌن بــدعوى النبــو 

ي ب ـالف  ـارق الـويل، ويقولـون:  ـارق النبـي يظهـره النبـي ب ـالف  ـارق  مقروٌن بالت د 

 َرب  
ِ
ـــُد هلل الـــويل، وقـــد بي نـــا فســـاد هـــذه الفـــروق وذكرنـــا شـــيًئا مـــن الفـــروق الصـــ ي ة، َواحلَم 

نَي.العَ 
ِ
 امَل

مـــــــات األ: ف ذِ خامًســـــــا ☚☚ وليـــــــاء وعجائـــــــب الســـــــ رة كـــــــر بعـــــــض الفــــــروق بـــــــني كرا

 واملشعوذين.

ـن ِة إل قصـد السـبيل، وسـل  فيهـا أهـل  وهذه َأي ًضا مسألٌة هدى اهلل  ـل السُّ فيها َأه 

 البدع طرًقا جائرة: 

 ــــ ــــن ة أثبتــــوا آيــــات األنبيــــاء وعجائــــب الســــ رة واملشــــعوذين، ومي وا بينهــــا فأهــــل السُّ ز 

 بفروق واض ة.

  ،وأمــــا املعتزلــــة؛ فــــأثبتوا اآليــــات ونفــــوا  ــــوارق الســــ رة، غــــري آ ــــذين بالنصــــوص

 وُمالفني للواقع امل سوس. 

  وأمــا األشــاعرة؛ فجعلــوا  ــارق النبــي والعجائــب التــي تكــون للســ رة واملشــعوذين

تعــارض  امــن جــنس واحــد، ولكــن آيــات النبــي ًل تعــارض، ب ــالف عجائــب الســ رة؛ ف  ــ

ىَذا.  بمثل ه

* ودراســـة الفــــروق بـــني آيــــات النبيــــني وعجائـــب الســــ رة واملشـــعوذين دراســــٌة مهمــــة؛ 

ملعرفة احلق ف هذا املوضع، ورد الباطل، والباطل غري ُمصوٌر بام عليـه األشـاعرة واملعتزلـة، 
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ــا وافــًرا ف هــذا البــاب مــن الباطــل؛ إذ زعمــوا أن  ــارق العــ ادة دليــٌل فــ ن للصــوفية َأي ًضــا حظ 

قني بـــني  ـــوارق الســـ رة والكهـــان، و ـــوارق الصـــاحلني، ف كمـــوا  عـــل الوًليـــة، غـــري مفـــر 

ـــاٍر وأطفـــاٍل وُـــانني، مســـتدلني بـــام ظهـــر عـــل أيـــدهيم مـــن  ـــوارق، فـــالفتق ف هـــذا  بوًليـــة كف 

الباب واسـع، وسـبيل النجـاة فيـه هـو: سـبيل النجـاة ف غـريه؛ باتبـاع دًللـة النصـوص، واقتفـاء 

 ه السلف، واًلستنارة بأقوال العلامء الربانيني.ما علي

اَلِم ْجلة من الفـروق وقـال:  و ي ْرامةات ا وليةاء، و ةي مةا "* وقد ذكر َشي ُخ اإِلس 

 يشبهها من ا حوا  الشيطانية فروِق متعدن ة م ها: 

 أن ْرامات ا ولياء سببها: اإليامن والتقوى، وا حوا  الشيطانية سببها: ما َنى اهلل 

ا ا  ثَْم ﴿ :َتَعـاَلى د ه و سوله، وقد قا َ الَْفَواِحَش َما َظَهَر ِمنَْها َوَما َبَطَن َواْْلِ َم َرَِبِ ْل إِنََّما َحرَّ
قُ

ِ َمـ ْن َتُقولُـوا لََعَ اَّللَّ
َ
ِْل بِـهِ ُسـلَْطانًا َوأ ِ َما لَـْم ُيـََنِ ْن تُُْشُِكوا بِاَّللَّ

َ
ا ََل َواْْلَْغَ بَِغْْيِ اْْلَِقِ َوأ

ٰ اهلل  بةري دلةم والَّشةك والظلةم وال ةواحش[00]ا درا :  ﴾33ْعلَُموَن تَ  ةَلا قةد  ، فالقو  دا

مها اهلل  و سوله، فَل تَون سبًبا لَرامة اهلل  الَرامات دليها، فإ ا ْان  ال ُتص   َتَعـاَلى حرن

ِة وال ْر وقراءة الُقْرآن،    ُتص   ةام ُيبنةه الشةيطان وا مةو  التةي فيهةا َلا الَّشةك،   ِالصَّ

ْاالستباثة  املخلوقات، أو ْان  ِما ُيستعان  ه دَل  لم ا لن، وفع  ال واحش وهي مةن 

ىـَذا "ا حوا  الشيطانية، ال من الَرامات الرمحانية ال رقان  ةي أوليةاء الةرمحن كالمـه ف ) ه

 (. وأولياء الشيطان

اَلِم يبني  هنا فرقني اثنني:  فَشي ُخ اإِلس 

 ة الن ظر بام حَتُصل به الكرامة وما حَتُصل به األحوال الشيطانية.: من جهالفرق األول -

ــــل بــــاألحوال  :والفــــرق الثــــاين - مــــة، ومــــن جهــــة مــــا حُيص  ــــل بالكرا مــــن جهــــة مــــا حُيص 

ـِري  ل باًلستقامة، فيستقيم الرجل ويكون من الصـاحلني، ثـم قـد جُي  الشيطانية، فالكرامة حُتص 

العلــم أو القــدرة أو الغنــ ؛ حلُجــة ف الــدين، أو حلاجــة عــل يديــه  ارًقــا للعــادة ف  اهلل 

مـــة  ـــل هبـــا نفاهـــا، فالكرا ـــي ناهلـــا حص 
تِ متـــه ال  ـــم  كرا مـــة، ُث املســـلمني، فصـــالحه بســـببه نـــال الكرا

ة ف الدين  ِري ف-تكون حلاجة املسلمني، أو إلقامة احلُج   .-كام بي نا ف الت ع 
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 ــل هبــا مــُة ســببها الطاعــة وحُيص  اخلــري، إقامــة احلجــة ف الــدين، أو ســد  حاجــة  إًذا الكرا

 املسلمني.

  مــة ، فهـي ختـالف الكرا ـل هبـا رشٌّ وأمـا األحـوال الشـيطانية فسـببها املعـايص، ومــا حُيص 

ـل هبـا اخلـري، واألحـوال الشـيطانية  مـة سـببها صـالح، وحُيص  ل هبـا، فالكرا ف السبب وفيام حُيص 

، هذ ل هبا الرش  ـاَلمِ سببها الفساد وحُيص  ته من كـالم َشـي ُخ اإِلس  ف النقـل     ا معن  ما قرأ

 (.ال رقان  ي أولياء الرمحن وأولياء الشيطانالسابق من كتابه )

 ، وإًل  فَثم  فروٌق أ رى.   * وأقترص عل هذا الذي ذكره

 : أقسام أهل القبلة باعتبار اإليامن بالكرامات. سادًسا ☚☚

ــاَلِم أن  ال ـاس انقســموا ف اإليــامن ب ــوارق العــادات بــني  َشــي ُخ اإِلس  وهــي املعجــزات -نـ 

ـــاَلِم أن النـــاس انقســـموا ف اإليـــامن  ـــان، بـــني  َشـــي ُخ اإِلس  مـــات و ـــوارق الســـ رة والكه  والكرا

 إَِلى ثالثة أقسام: -ب وارق العادات

 ـــن ةِ األول ـــُل السُّ ة فـــروٍق صـــ ي ة، وهـــم َأه  ق بينهـــا بعـــد   : مـــن يـــؤمن هبـــا كلهـــا، ويفـــر 

  َواجلاََمَعِة.

 ب بام سواها، لزعمـه أ ـا كل هـا مـن جـنس واحـد، الثاين : من يؤمن باملعجزات ويكذ 

ىـــَذا القـــول للمعتزلـــة وابـــن حـــزٍم،  ـــاَلِم ه ـــزه، ونســـب َشـــي ُخ اإِلس  فلــو ثبتـــ  مل يكـــن للنبـــي مـــا يمي 

 وغريهم.

 وا ف صــوٍر : مــن يــؤمن هبــا كل هــا، ولكــن مل هيتــد لفــروق صــ ي ة بينهــا، فوقعــالثالــث

مـــن الضـــالل، ومـــن هـــؤًلء: غـــالة الصـــوفية الـــذين ظن ـــوا أن  ـــارق العـــادة دليـــٌل َعـــَلى الَوًَليـــة 

 ُمطلًقا.

 .َفالن اس من حيث اجلملة ف اإليامن ب وارق العادات َعَلى هىِذه األقسام الثالثة 

مــات األوليــاء و ـوارق ال ✍✍ دُّ َعــَلى املعتزلـة يكــون ببيــان ثبـوت كرا ــر والـر  شــياطني، وِذك 

مـات  الفروق املميزة بني أنواع اخلوارق، وقد َذَكَر أهل العلم ْجلًة من الكرامات، ومـن الكرا
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م  ِب الكـرا ـ   ن ة، ومنها ما هو منقـوٌل عـن الص  آن، ومنها ما مذكوٌر ف السُّ ما هو مذكوٌر ف الُقر 

ر الكرامات ف مسأ َ هلم ب حسان، وسأجعل ِذك  ة.وعن الت ابِِعني     لٍة  اص 

   ا ييل:ملاملعتزلة  َعَلى أننا ن تاج ف الرد 

    ة.أوًًل  : إثبات الكرامات، وهىَذا سأجعل له مسألة  اص 

 ا فلــــن ثانًيــــا ىــــَذا واضــــٌح جــــد  ــــان فهــــم ينفو ــــا، َوه : أن نثبــــ   ــــوارق الســــ رة والُكه 

ق إليه.  أتطر 

 ىـــَذا : أن نبـــني  الفـــروق الصـــ ي ة بـــني آيـــالثالـــث ، وه َ ني 
ـــاحِلِ مـــات الص  ات النبيـــني وكرا

 سبق بيانه.

 بـــــع َ و ـــــوارق الســـــ رة الرا ني 
ـــــاحِلِ مـــــات الص  : أن نبـــــني  الفـــــروق الصـــــ ي ة بـــــني كرا

ىَذا َأي ًضا سبق بيانه. ان، وه  والكه 

مــات،  ــا؛ إذ  هــم ينكــرون الكرا د  َعــَلى املعتزلــة يكــون تام   الــر 
ىــِذه األمــور؛ فــ ن  * إذا متــ  ه

، وي ــز  ــارق الن بِــي  ــان، ويزعمــون أن  إثباهتــا يــؤدي إَِلى عــدم متيُّ نكــرون  ــوارق الســ رة والُكه 

مـــات  ـــة-فـــ ذا أثبتنـــا الكرا ىــــَذا مـــا ســـنتطرق إليـــه بمســــألة  اص  ، وأثبتنـــا  ـــوارق الســــ رة -وه

ان  ق إليه-والكه  ىَذا واضٌح لن أتطر  ذا ، إ-وقـد ثبتـ  الفـروق وبي ناهـا-، وأثبتنـا الفـروق -وه

ىَذا كله؛ تبني  ُبطالن ما هم عليه.  اجتمع لنا ه

ىَذا َأي ًضا  ىـَذا كلـه إًِل  أ ـم مل جيـدوا  -بمعرفة هىَذا-* وهب ِذيَن أثبتوا ه ُيرد  َعَلى األشاعرة، ال 

ـــز، مل هيتـــدوا إَِلى مـــا يميـــز بـــني  ـــارق الن بِـــي  و ـــارق الـــويل، وبـــني  ـــارق الن بِـــي  و ـــارق  مـــا يمي 

ـــرد  َأي ًضـــا َعـــَلى األشـــاعرة،  الـــويل، ومـــا ـــان، وقـــد ذكرنـــا الفـــروق؛ فبـــذا ُي يكـــون للســـ رة والُكه 

 وذل  ب جياد الفروق الص ي ة بني أنواع اخلوارق.

، ســابًعا ☚☚ َ ني 
ــاحِلِ َ ومــن بعــدهم مــن الص  ــابِِعني  ــَ اَبة َوالت  مــات الص  ــر عــدٍد مــن كرا : ف ِذك 

آن الكريم:  وبعض ما جاء ف الُقر 

مــــات وقعــــ  لألوليــــاء، منهــــا مــــا ذكــــره  ▐اهلل  َذَكــــَر ف كتابــــه ْجلــــًة مــــن الكرا

ــا ﴿: ▐، َفَقــاَل مِم ــا كــان ملــريم  ▐ ــا َزَكرِيَّ يَْه
ــا َدَخــَل َعلَ َُكََّم
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ىنَّ لَِك 
َ
ِ  ٰهَذاالِْمْحَراَب وََجَد ِعنَْدَها رِزْقًا قَاَل يَا َمْرَيُم أ ]آل عمـران:  ﴾قَالَْت ُهَو ِمْن ِعنْـِد اَّللَّ

، فـذكر أهـل العلـم أن  زكريـا كـان جيـد عنــد مـريم طعـام الشـتاء ف الصـيف وطعـام الصــيف [81

مـــــات، وذكـــــر اهلل  ىـــــَذا مـــــن الكرا تِـــــي  ▐ف الشــــتاء، وه مـــــات ال  غـــــري ذلـــــ  مـــــن الكرا

 وقع  ملريم. 

مــٌة  ▐وذكـر اهلل  مـا كـان ألصـ اب الكهـف، ومـا كـان ألصـ اب الكهـف كرا

 لم.َأي ًضا كام بني  عدٌد من أهل الع

فمــن قــال:  مــا وقــع لل رضــ، واخلرضــ ا تلــف فيــه أهــل العلــم؛ ▐وذكــر اهلل  

؛ فام وقع له فهو آية، ومن َقاَل: إنه ويل؛ فام وقع له فهو كرامة، والصـ يح: أن مـا وقـع  إنه نبي 

، واهلل  مـــات ف  ▐لل ضــــر مـــن اآليـــات وأن اخلضــــر نبـــي  َذَكـــَر غـــري ذلـــ  مـــن الكرا

 كتابه.

مـــا ، و َشـــي ُخ  ╚ت للصـــ ابة وقـــد وقعـــ  الكرا َ ـــابِِعني  مـــات للت  ووقعـــ  الكرا

ـاَلمِ  مــات ف كتابــه )    اإِلس  ال رقةةان  ةةي أوليةةاء َذَكــَر ْجلــًة طيبــًة مباركــًة مــن تلكـم الكرا

ىَذا املوضع كالمه وفيه تل  الكرامات.الرمحن وأولياء الشيطان  ( فأذكر ف ه

التَّا ِِعْيا ":    قـال ة وا ا ا حا ا، وْرامات الصَّ ْيا ْ ةرية جةدًّ
ةاِ ِ  عدهم وسا ر الصَّ

م   ما ْان ُأسيد  ن حضري يقرأ سو ة الَهق، ف ز  مةن السةامء م ة  الظُّلَّةة فيهةا أم ةا  

ٰ دمران  ةن حصةي، وْةان  َلا لِّم دا ج، وهي املَل َة نزل  لقراءته، وْان  املَل َة ُتسا الرسُّ

 أو سبنح ما فيها. سلامن وأ و الد  اء ي َْلن   صح ة  فسبح  الصح ة

  ليلةة  ♀ودبنا   ن  شةر، وُأسْيد  ن حضرْي َرجةا مةن د ةد  سةو  اهلل 

وا، فلنام افرتقا افةرتق الضةوء معهةام،  واه البخةا ي  مظلمة ف ضاء َلام نوِ  م    رِ  السَّ

 و ريه.

ٰ  يته، وجع  ال ي ْ  لقمةة  وقصة الصدين   الصحيي ملا  هب   َلثة أضيا  معه  َِلا

   ا من أس لها أْ ر م ها، فشبعوا، وصا ت أْ ر ِما هي قب   لك ف ظر  ليهةا أ ةو  َةر  الن 
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ٰ  سةو  اهلل  ، وجةاء  ليةه أقةواِ  ♀وامرأته، فإ ا هي أْ ر ِما ْان ، فرفعهةا  َِلا

 ْ ريون ف ْلوا م ها وشبعوا.

ِدي ْان أسرًيا د ةد املَّشةْي  مَةة  باْيب  ن دا َُ فهةا اهلل -و وْةان يةؤتى ، -َتَعـاَلى رشن

ة د بة، وَرج  أ  أيمن مهاجرة وليس معها زاِ  وال ماء، فَةا ت  َن  ع ب  ي ْله وليس  م

ٰ  أسةها فرفعتةه  ةَلا ا دا متوت من العطش، فلام ْان وق  ال طر وْان  صا مة، سمع  ِحسًّ

تَّٰى  وي  وما دطش   قينة دمرها  . "...فإ ا  لِو ُمعلَّن فَّش   م ه حا

ٰ اهلل وا"إَِلى أن قـال:  َلا أ رَّ قسمه، وْةان ا ةرب   ا  َتَعـاَلى لراء  ن مالك ْان   ا أقسم دا

ٰ   نةك، فيقةو : يةا  ب أقسةم   َلا ٰ املسلمي   اجلها  يقولون: يا  راء أقسم دا َلا اشتدت دا

فلام ْان يو  القا سية، قا : أقسم  دليك يةا  ب  ،دليك ل ا م حت ا أْتافهم، فُيهز  العدون 

 ا أْتافهم، وجعلت ي أو  شهيد، فُم ِحوا أْتافهم وُقتِ  الراء شهيًدا.ملا م حت 

ةم، فشةةر ه وَل  تَّٰى تَّشب السن وَالد  ن الوليد حاَص حص ًا م يًعا، فقالوا: ال ُنْسلِم حا

ه، وسعد  ن أيب وقنا  ْان مستجاب الددوة ما  دا قط  الن استجيب له، وهةو الة ي  يورن

 .هز  ج و  ْرسى وفتح العراق

ر دليهم  جًَل ُيسمى سا ية، فبية ام ُدمةر     ودمر  ن ا طاب أ س  جيًشا، أمَّ

ٰ امل ر: يا سا ية اجلب ! يا سا ية اجلب  اجلب ! فقد   سو  اجلةيش  َلا َيطب فجع  يصيح دا

نا فهزمونا، فإ ا  صا ح: يا سةا ية اجلبة ! يةا سةا ية  فس له فقا : يا أمري املؤم ي لقي ا ددون

 . "... دنا  هو نا  اجلب ؛ فهزمهم اهللاجلب ! ف س

ٰ البحةرين  ♀والعَلء  ن ا ورمي ْان دام   سو  اهلل "إَِلى أن قـال:  ةَلا دا

وْان يقو     دا ِه: يا دليم، يا حليم، يا دِلُّ يا دظيم! فيستجاب له، و دا اهلل   ن يسةقْوا 

مـات  "...ويتوض وا ملا ددموا املاء، واإلسةقاء ملةا  عةدهم ف جيةب إَِلى آ ـر مـا َقـاَل، َذَكـَر كرا

 كثرية. 
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ا  ةاِب واسةَ، وقةد ُ ِسةط "ف آ ر كالمه حول الكرامات:  َتَعاَلى     ُثم  َقاَل  وٰهة ا

ا  ا املوضَ، وأما ما نعرفه نحةن دياًنةا ونعرفةه   ٰهة ا ٰ ْرامات ا ولياء    ري ٰه ا َلا الََل  دا

 ."الزمان فَ ري

ل اهلل الكرا ثامنًا ☚☚ ، ممـن : َجع  َ ني 
ـاحِلِ ه مـن الص  مة لصـالٍح ًل يعنـي تفضـيله َعـَلى مـن سـوا

 مل جيعل اهلل له الكرامات؛ إذ  الكرامة قد تكون ب سب احلاجة إليها. 

مــة بيــد اهلل  ىــَذا أمــٌر مهــم، فالكرا ًمــا وًل َتَعــاَلى وه َ إكرا ني 
ــاحِلِ ، فقــد خيــرق العــادة لــبعض الص 

واهلُل -البالغـــــة، ومـــــن احِلَكـــــم ف ذلـــــ  ف ذلـــــ  احلكمـــــة  ▐خيرقهـــــا لـــــبعض، ولـــــه 

َلــمُ  َ مــن قــد يضــعف ألمــٍر مــا، فيثب تــه اهلل ب ــرق العــادِة -َأع  ني 
ــاحِلِ ، فمــن الص  َ ني 

ــاحِلِ : تثبيــ  الص 

َ أعظم إيامًنا منه، فليس حيتاج إَِلى تثبيٍ  ب رق العادة إليه. ني 
احِلِ  له، ويكون غريه من الص 

 ـــ َ أكثـــر مـــن ومـــن هنـــا بـــني  َشـــي ُخ اإِلس  ـــابِِعني  مـــات وجـــدت ف الت  اَلِم أن  ـــوارق الكرا

ــــَ اَبة، فكانــــ   َ دون إيــــامن الص  ــــابِِعني  ــــَ اَبة، وذلــــ  لكــــون إيــــامن صــــالح الت  وجودهــــا ف الص 

 حاجتهم للكرامة أبلغ.

  ـاَلمِ قال ةا": َتَعـاَلى     َشـي ُخ اإِلس  اما را َا : أانَّ اْل َّا يا ْباِبي أاْن ُيْعرا ا ِِم ةوُن وا َُ ةْد تا ِت قا

ي  ا ُيقاوِّ ا ما اُه ِم ْها تا ِن أاْو املُْْحتااُج؛ أا ياما ِعيُق اإْلِ ا الضَّ ا اْحتااجا  لاْيها إِ ا ُجِ ، فا ِة الرَّ اجا ِب حا سا ُه  ِحا نا  ياما

، فاةَلا  لِكا ْن  ا ًة هللَِِّ ِم ُْه ُمْستاْب ًِيا دا يا ُ  ِوالا ما ْْ ْن ُهوا أا وُن ما َُ يا تاُه، وا اجا ُسدُّ حا يا ؛ وا لِةكا ْ تِيةه ِمْ ةُ   ا  يا

 ْْ ِ ِه اْ ُُموُ  ِ  التَّا ِِعيا أا اناْ  ها ْا ا  َِلا ا تِِه؛ وا يا ا، الا لِ اْقِص ِوالا ِ  ااُه دا ْها تِِه، وا جا ةا ِ  لُِعُلوِّ  ا ا  ارا ِم ْها

ة ِ ا ْلةِن وا ةْدِي اْ ا اِ ُق َِلا ةوا ْيةِه اْ ا دا ةَلا يا ِْري دا ْن َيا ِ  ما ِة؛  ِِخَلا ا ا حا ِء أاْدظاةُم الصَّ ةُؤالا ها تِِهْم فا اجا

ةً  جا  ." ا ا

ةوُن "(: م هاج السُّ َّةف )    * وقال َُ اِت تا ةا ا اِ قا اْلعا ةوا َا : أانَّ  َّا يا ْباِبي أاْن ُيْعلاةما ِِم وا

اِسة ةاِ  أاِو املُْ اةافِِقيا أاِو اْل ا َّ َُ ْيا اْل انا  ا ْا ْن  ما تِِهْم، فا اجا ِب حا سا ةا ِ اْولِيااِء اهللَِّ  ِحا ِقيا اْحتاةاجا  ِلاْيها

ِة اْلياِقيِ  ِة. ;لِتاْقِويا ُظُهوِ  ال ُّوِ  ِ  الظُّْلما ْا ْيِه  لا ْت دا را ظاها  فا

اِضةلِيا  ةُد لِْل ا َّةا ُيوجا ْْ اةرا ِِم ، أا َا رِي  ِمنا املْاْ ُضولِيا ا لِ ْعُضها ُد  ا ا ُيوجا لِها ا تِِهْم  َِلا  ;فا ةاجا ِ ا

لِكا   ." ا
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ِ ِه "* َقـاَل:  ها ةْن وا ما ُسةولِِه، فا ةِة اهللَِّ وا ا ٰ  اادا ِة  َِلا ِسةيلا اا وا ْ  ِ اَنَّ ا،  ا اُ  لِ اْ ِسها اِ ُق الا ُترا وا اْ ا

اِ ِق  ةوا َا اِ قا ِمةْن ِجة ِْس  وا َا ْت لاُه  را أاْ ها ياا ُِي، وا ا؛ لاِعباْ   ِِه الشَّ ْعُبُد ِ اْجلِها يا ًة لاُه وا ايا ا  ا ها لا عا  جا

ا هَّ َُ اْل ِة وا را حا ةِه السَّ قِّ ُ ةُر ِ  حا َْ تا ةا، فا جا  ِلاْيها ةانا أاْحةوا ْا ا؛  لِكا  اِلَّ هِبا ُ   َِلا  ا صَّ تاوا انا الا يا ْا ْن  ما ِن. فا

ا ِن اْستاْب اى دا ْها نِّ ما ُ ُر ِ  حا َْ َّا تا ةِ  ;أاْدظاما ِِم ا ا ةحا ةا ِ  الصَّ ْْ اةرا ِم ْها اناْ  ِ  التَّةا ِِعيا أا ْا ا  َِلا ا  ."وا

 .   انته  كالمه

  أكثـــــر منهـــــا ف َ ـــــابِِعني  مـــــات ف الت  ـــــاَلِم وهـــــو كـــــون الكرا ىـــــَذا التقريـــــر مـــــن َشـــــي ِخ اإِلس  وه

ىــَذا التفصــيل مــأثوٌر عــن اإلمــام  ــَ اَبة، ه َ أضــعف مــن إيــامن الص  ــابِِعني  ــَ اَبة، لكــون إيــامن الت  الص 

 .َتَعاَلى     أمحد

 ـــَ اَبة مل ُينقـــل عـــنهم مـــن الك :   فقـــد ُســـئل ـــن مـــا بـــال الص  مـــات مـــا نقـــل عم  را

ِة  يامَنةم"بعـدهم؟ َفَقـاَل:  ىـَذا السـؤال: مـا َتَعـاَلى     ، فاإلمـام أمحـد"لقون ، يبـني  ُيًبـا عـن ه

ــن بعــدهم  مــات مــا نقــل عم  ــَ اَبة مل ُينقــل عــنهم ف الكرا َ -بــال الص  ــابِِعني   ؟، َفَقــاَل -أي: مــن الت 

ِة  يامَنةم":    ـَ اَبة بلغـوا مـ    ، فبـني  "لقون ن اإليـامن مبلًغـا ًل حيتـاجون معـه أن الص 

 فكثرت فيمن بعدهم؛ حلاجتهم إليها. ،إَِلى الكرامات كام حيتاج إليها من بعدهم

 : ف أحوال الن اس ف التعامل مع الكرامة.تاسًعا ☚☚

ـاَلمِ  ةِ ِه اْ ُ ": َتَعـاَلى     * قال َشـي ُخ اإِلس  ْبِدِه ِمةْن ها ا ُيْؤتِيه اهللَُّ لِعا َُ ما ِي مجا أي:  "ُمةو ِ وا

ةاُه،" اخلـوارق، ْرضا يا ا ُُيِبُّةُه اهللَُّ وا َلا ما انا  ِِه دا ِ ِه اْ ُُموِ   ْن اْستاعا ْبِدِه ِمْن ها ا ُيْؤتِيه اهللَُّ لِعا َُ ما ِي مجا  وا

لِكا ِ ْفعا  ا ا  ِ ا ُسوُلُه؛ اْز ا ْ ُمُرُه اهللَُّ  ِِه وا ا يا تاُه، وا جا َُ  ا ا ْرفا يا ُ ُه  لاْيِه، وا رِّ ُيقا ُسةولِِه وا ُقْرً ةا  َلا اهللَِّ وا ا ًة وا

اِحشِ  ةوا اْل ا الظُّْلةِم وا ةِك وا ْ الَّشِّ ْا ُسوُلُه،  اى اهللَُّ دا ُْه وا ا ا َنا َلا ما انا  ِِه دا ُتُه، وا ِْن اْستاعا جا لاْ   ا ا دا ؛ وا

ُه اهللَُّ  ْْ ا ا تادا ْ يا إِْن َلا ، فا اْلِعقاابا لِكا ال َّ َّ وا نَّ  ِ ا ةانا  ِتا  َتَعـاَلى اْستاحا ْا ، وا اِلَّ  اِحياةة  ة اات  ما سا ةِة أاْو حا ْو ا

  ُ ةاما ُيْعةزا ْا ا،  ْلبِها ًة  ِسا ا ا اِ ِق تا وا اُب اْ ا ُب أاْصحا اقا ا ُيعا ْا رًِيا ما ا  َِلا ا ؛ وا  املْالِةُك ْا اْم االِِه ِمْن املُْْ نِبِيا

ةْلِب التَّ  ًة  ِسا تاةا ا ُه. وا اَِلُ ِدْلما ُيْسلاُب اْلعا ْن ُمْلَِِه، وا ةِة  َلا دا اصَّ ةِة اْ ا يا ةُ  ِمةْن اْلِوالا ُي ْقا ةاِت فا دا طاوُّ

ْسَلا ِ  ْن اإْلِ ْرتادُّ دا ًة يا ا ا تا اِق، وا ِة اْلُ سَّ جا ًة يا ِْزُ   َلا  ا ا ا ا تا ِة، وا امَّ  ."اْلعا
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ا "* َقـاَل:  ْ ُموً ا هِبا ، الا ما ة  َلا ُأُمو   ُمبااحا اِ ِق دا وا ْستاِعُي  ِاْ ا ْن يا ِم ُْهْم ما ةا، وا الا ما ِْهيًّةا دا ْها وا

ة ا  ُ ونا فا رَّ ا ُِقونا املُْقا ا السَّ أامَّ ، وا اُ  املُْْقتاِصُدونا ُهْم اْ اْ را وُن ِمْن ُدُموِ  اْ اْولِيااِء، وا َُ ا يا ها ا ْدَلا ِمةْن فا

ْبدا  اما أانَّ اْلعا ْا ِء،  ُؤالا ُسو ا أاْدَلا ِمْن ال َّبِيِّ املْالِِك  ها  . "الرَّ

يا وا "* َقـاَل: 
ةاِ ِ ْا رِِي ِمْن الصَّ انا  ْا ُجِ ؛  ُة الرَّ جا ا  ا ا ا تا ُْقُص هِبا ْا رًِيا ما اِ ُق  وا اناْ  اْ ا ْا ملاَّا 

ْستاْبِ ُر اهللَّا  يا ، وا لِكا ُتوُب ِمْن ِمْ ِ   ا ْعةِرُض  َتَعـاَلى يا تا ِة، وا ةقا ِ الرسَّ ةا وا نا الزِّ ْا ُنوِب:  ُتوُب ِمْن ال ُّ اما يا ْا

ْعِضِهْم فا  َلا  ا ةا دا ها لا ْعا الا َيا ا، وا ها ِقةقا ِد ْةدا ةالِكا أاْن الا يا ْ ُمُر املُِْريدا السَّ ُهْم يا لُّ ُْ ا، وا اَلاا وا ياْس اُ  اهللَّا زا

ياا ِيِ  ِة ِمْن الشَّ ِقيقا اناْ   ِاْ ا ْا ا  ْيقا   ا َا اِت، فا اما را ْا اا  َا  ا ِِّهْم أاَنَّ ا؛ ما حا هِبا تاباجَّ الا يا تاُه، وا  إَِلى  "...مِهَّ

 آ ر ما َقاَل.

ىَذا يفيد أموًرا:   فكالمه ه

 ل  ورسوله؛ كان ذل  ِرفعًة له. َتَعاَلى : أن  من استعمل الكرامة فيام حيب ه اهلل َاأْلَوَّ

 ــانِي مــات، ومــن كــان اْلثَّ مــات فــيام ًل حيبــه اهلل مــن امل ر  : أن  مــنهم مــن يســتعمل الكرا

 فاسقني.كذل ، ف نه إن  مل يوف ق لتوبة؛ كان من ال

 ىـَذا يكـون مـن الثالث : أن  من الن اس من يستعملها ف املباحات، ومن كان كذل ؛ فه

بـــــون فـــــأَعَلى مـــــن هـــــؤًلء،  ر املقتصـــــدون، وأمـــــا الســـــابقون املُقر  عمـــــوم األوليـــــاء، وهـــــم األبـــــرا

 فيستعملون الكرامات ف املست ب ات والطاعات.

مـنهم مـن يسـتعملها ف املعـايص، وذلـ   أحـوال النـ اس معهـا، وأن      * ُثم  ملا بـني  

قـــد خُيرجـــه مـــن اإلســـالم، بـــني  أن كثـــرًيا مـــن الصـــاحلني يتـــوب منهـــا ويســـأل اهلل زواهلـــا، فقـــال: 

ُتةوُب ِمةْن " يا يا
ةاِ ِ ْا رِِي ِمةْن الصَّ انا  ْا ُجِ ؛  ُة الرَّ جا ا  ا ا ا تا ُْقُص هِبا ْا رًِيا ما اِ ُق  وا اناْ  اْ ا ْا ملاَّا  وا

لِ  ْستاْبِ ُر اهللَّا ِمْ ِ   ا يا ، وا ةِ  َتَعاَلى كا قا ِ الرسَّ ا وا نا الزِّ ْا ُنوِب:  ُتوُب ِمْن ال ُّ اما يا  ."ْا

ــــاَلِم ُيســــتفاد َأي ًضــــا مــــن كــــالم أيب العــــز احلنفــــي ــــِذي ذكــــره َشــــي ُخ اإِلس  ىــــَذا التفصــــيل ال   وه

طْ "ف نـه َقـاَل:  َتَعـاَلى     ِة ما ا ِدا صا ا  ِِه فا اِ ُق:  ِْن حا ِ  ُثمَّ اْ ا انا ِمةنا اْ اْدةاما ْا يِن؛  ِة ِ  الدِّ ُلو ا

ةانا ِمة ْا صا ا  ِِه أاْمِر ُمباةاِح؛  ، وا ِْن حا بٌّ اِجِب أاْو ُمْستاحا ا وا ًدا،  ِمَّ ْ رشا ا ِ ي ًا وا ِة املْاْ ُموِ  هِبا اِ ا ْن الصَّ
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َلا وا  انا دا ْا ًرا، وا ِْن  َْ ْقتاِِض ُش ِة الَّتِي تا ْنياِويَّ ِم اهللَِّ الدُّ ةِريم  نِعا ْ ْةيا ُتا ا ُهوا ما ِْهيٌّ دا ُْه َنا ُن ما مَّ تاضا  يا
ْجه 

ا لاخا ِم ْها اْنسا اِت فا الَِّ ي ُأوَِتا اآْليا ْا اِب أاِو اْلُبْبِض،  باًبا لِْلعا ا انا سا ْا ؛  ْيا تا ِْزيه   ."أاْو َنا

ن فاخلارق ثالثة أنواع ُمموٌد ف الدين، ومـذموٌم، ومبـاح، فـ ن كـان املبـاح فيـه منفعـة؛ كـا

تِي ًل منفعَة فيها.  نعمة، وإًل  كان كسائر املباحات ال 

 :إًذا أقسام الن اس ف الت عامل مع الكرامة ثالثة 

 .قسم ترتفع درجتهم ب رق العادة 

 .ضون هبا لعذاب اهلل  وقسٌم يتعر 

 هم بمنزلة املباحات  .وقسم يكون ف حق 

ىـَذا تقريـر ابــن أيب العـز بلفظـه، وهــو مشـابٌه لتقريـر ابــن َتي ِمي ـة، ولـيس يبعــد أن يكـون ابــن  ه

اَلمِ   .َتَعاَلى     أيب العز قد استفاده من َشي ِخ اإِلس 

َُصــن ُف  ?? ــِق َعــَلى مــا َقــاَل امل  لِي  ىــَذا نرجــع للت ع  مــة، وبعــد ه قــة بالكرا
 بــذا متــ  املهــامت املتعل 

 وضعني: حول األولياء ف م َتَعاَلى     ف األولياء والكرامات، وقد تكل م   

 ل ُمُهم ": َتَعـاَلى     : قـال فيـهالموضع األو  را ْْ مْحن، وأ ُهم أاوليااُء الرَّ لُّ ُْ واملؤم ُونا 

ْتباُعُهم لِلُقْرآنِ  أا ُدُهم وا  ، فكالمه هنا اشتمل َعَلى أمرين: "ِد ْدا اهللِ أاْ وا

 ىـــــَذا صـــــ يٌح ف حـــــق امل ـــــاء للـــــرمحن، وه قتصـــــدين : أن  املـــــؤمنني كلهـــــم أولي

والســابقني بــاخلريات، فهــم أوليــاء للــرمحن، وأمــا الــذين  لطــوا عمــاًل صــاحلًا وآ ــر ســيًئا، فــال 

ُيقــال هلــم أ ــم أوليــاء بــ طالق، ولكــن الواحــد مــنهم فيــه مــن وًليــة اهلل ب ســب إيامنــه وتقــواه، 

ىــــَذا بنقــــل كــــالم ابــــن أيب العــــز احلنفــــي، ف أن وًليــــة اهلل  للمــــؤمنني  وقــــد ســــبق تقريــــر ه

 نوعان:

  َمـن  أتـم هلـم اهلل وًليـة ،يتـه للمقتصـدين والسـابقني بـاخلرياتًَل وهـي وَ  ،ية كاملةًَل و

 َوًليته للمقتصدين.
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  ــايِن والنــوع ث  : الَوًَليــة الناقصــة، وهــي الَوًَليــة التــي تتعلــق يــة اهلل للمــؤمننيًَل مــن وَ  ال 

ــيل  بالــذين  لطــوا عمــاًل صــاحلًا وآ ــر ســيًئا، فهــ
ِ
ؤًلء فيــه مــن َوًَليــة اهلل بالفاســق امل

 ب سب ما معهم من اإليامن.

 مْحن" :   فقــول املصـــن ف ُهةةةم أاولياةةةاُء الةةةرَّ لُّ ُْ صـــ يح باعتبـــار  "واملؤم ُةةةونا 

ـِذيَن فهم أولياء للرمحن،  ،املقتصدين والسابقني باخلريات ـا ال   لطـوا عمـاًل صـاحلًا وآ ـر َوَأم 

يـة اهلل ب سـب إيامنـه ًَل ولكـن ف الواحـد مـنهم مـن وَ  ،فال ُيقـال هلـم أ ـم أوليـاء بـ طالق ،سيًئا

 وتقواه.

 أن  أكـرم املـؤمنني أعظمهـم :

آن ًما بالُقر   وهىَذا ص يٌح واضح، وقد سبق بيان أن الَوًَلية تتفاضل بتفاضل اإليامن. ،التزا

ـــــاس، ب ســـــب مـــــا  فـــــاإليامن  ،يـــــأتون مـــــن طاعـــــة اهلل * فـــــاإليامن يتفاضـــــل فيـــــه الن 

َُصــن ف هنــا، حيــث َقــاَل:  ر امل  ُهةةم "يتفاضــل بــه الن ــاس ب ســب تقــواهم، كــام قــر  لُّ ُْ واملؤم ُةةونا 

أاْتةةباُعُهم لِلُقةةْرآنِ  ُدُهم وا ُمُهم ِد ْةةدا اهللِ أاْ ةةوا ةةرا ْْ مْحن، وأ ، فــأكرم املـؤمنني عنــد اهلل "أاولياةةاُء الةةرَّ

قــرآن، فــاملؤمنون يتفــاوتون ب ســب التُّقــ ، واألوليــاء يتفــاوتون أتقــاهم، أطــوعهم وأتــبعهم لل

ِيـَن ﴿ب سب اإليامن والت قوى،  ِ ََل َخـوٌْف َعلَـيِْهْم َوََل ُهـْم ََيَْزنُـوَن اَّلَّ ْوَِلَاَء اَّللَّ
َ
ََل إِنَّ أ

َ
أ

 . وقد سبق التفصيل ف مراتب أولياء الرمحن.[62،68]يونس:  ﴾آَمُنوا َوََكنُوا َيتَُّقونَ 

ىَذا املوضع األول من املوضعني اللذين تكلم فيهام املصنف حول الوًلية.☝☝  ه

 ةدًا ِمةنا ": تكل م فيه حول األولياء والكرامات، َفَقـاَل: الموضع الثاين ُ  أاحا ضِّ الا ُن ا وا

  ُ اِحِد أاْفضا بِيٌّ وا َلُ ، ونقوُ : نا ْيهُم السَّ لا د  ِمنا ا اْنبِيااِء دا َلا أاحا َِ ا ْولِياةاِء،  ا ْولِيااِء دا ِية ِمةْن مجا

اهِتِم ايا اِت ِمْن ِ وا ِن ال ِّقا حَّ دا صا اهِتِم، وا اما را ْا اءا ِمْن  ُنْؤِمُن  اِما جا  ."وا

 كالمه هنا اشتمل َعَلى مسائل: 

 ـن ة، والـرد  األولى ىـَذا فيـه بيـان مـنهج أهـل السُّ : عـدم تفضـيل األوليـاء َعـَلى األنبيـاء، وه

ن الرســول أعظــم مــن الن بِــي  والــويل، وأن  الن بِــي  َعــَلى غــالِة أهــل ال ف، فقــد ســبق بيــان كــو  ت َصــوُّ

، وأن  األوليـــاء مـــنهم  ، وأن  كـــل نبـــي  ف نـــه ويل  ـــه نبـــي  ويل  أعظـــم مـــن الـــويل، وأن  كـــل رســـوٍل ف ن 
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ــــن ِة َواجلاََمَعــــ ــــَل السُّ ــــا، وأن  َأه  ســــل، ومــــنهم مــــن لــــيس رســـــوًًل وًل نبي  ـــــلون األنبيــــاء والرُّ ِة يفض 

فة الـــذين يفضـــلون الَوًَليـــة َعـــَلى  ـــا  طـــأ ُغـــالة املتصـــو  ـــم  األوليـــاء، َوَبي ن  ـــم  األنبيـــاء، ُث ســـل، ُث الرُّ

تِــــي هــــي أعظــــم مــــن رســــالته، َفاملَُصــــن ف ة والرســــالة، ويقولــــون: شــــاركناهم ف َوًَليتــــه ال   النُُّبــــو 

ـن ة، ويـرد   َتَعاَلى     ىـَذا األمـر األول الـذي هنا يقرر ما قاله أهل السُّ َعـَلى غـالة املتصـوف ة، ه

مــات هنــا، حيــث قــال:  ةةدًا ِمةةنا "اشــتمل عليــه كالمــه حــول األوليــاء والكرا ةةُ  أاحا ضِّ الا ُن ا وا

َل ُ  ْيهُم السَّ لا د  ِمنا ا اْنبِيااِء دا َلا أاحا  ."ا ْولِيااِء دا

  :ا وْ "قال َِ ِي ُ  ِمْن مجا اِحِد أاْفضا بِيٌّ وا ـن ة ًل "لِيااءِ ونقوُ : نا ، وهىَذا حق، فن ن أهل السُّ

ل األولياء َعَلى األنبياء، ونرى أن نبي ا واحًدا أفضل من ْجيع األولياء.  نفض 

  :اهِتِم"قال اما را ْا اءا ِمْن  ُنْؤِمُن  اِما جا ىَذا األمر الثالث الذي اشتمل عليه كالمه. "وا  ، ه

 لاألمر ف َو   األولياء. : تفضيل األنبياء َعَلى َاأل 

  ث ايِن األمر  : بيان أن  الن بِي  الواحد أفضل من ْجيع األولياء.ال 

  ث الِثاألمر  : اإليامن بام جاء من كرامات األولياء.ال 

د  َعـَلى املعتزلـة، فاملعتزلـة  ـن ِة َوالـر  ـِل السُّ ىَذا فيـه بيـان قـول َأه  مـات  -كـام َبي نـ ا-وه ينفـون كرا

ــن ِة، َويــرد  َعــَلى النُّفــاة، والنُّفــاة هــم املعتزلــة، وقــد األوليــاء، َفاملُ  ــِل السُّ َصــن ف هنــا يبــني  عقيــدة َأه 

 ، َ ــابِِعني  ــَ اَبة َوالت  آن والــواردة عــن الص  مــات الــواردة ف الُقــر  ــة بعــض الكرا ــا ف مســألة  اص  َبي ن 

مـــــات األوليـــــاء وبـــــني آيـــــات النبيـــــني و ـــــو ارق الســـــ رة واملشـــــعوذين َوَبي ن ـــــا الفـــــروق بـــــني كرا

 والشياطني.

 :اهِتِم"قـال ايا اِت ِمْن ِ وا ِن ال ِّقا حَّ دا صا مـات، فـن ن "وا ىـَذا قيـد ملـا نـؤمن بـه مـن الكرا ، ه

 نؤمن بالكرامات املنقولة باألسانيد الص ي ة. 

َُصن ف ??  مما يتعل ق باألولياء والكرامات.    بذا تم الكالم حول ما َذَكَر امل 

  ُ ــِلِه، ": َتَعــاَلى     َصــن ُف َقــاَل امل  ــِه، َوُرُس ، َوَمالَئَِكتِ
ِ
ــاهلل ــاُن ب ــو اإليم ــاُن: ُه واإليم

ِه، ِمَن اهلل  ِه، وُحْلِوِه َوُمرِّ  .  "َتعاَلى واليوِم اْلِخُر، َوالَقَدِر: َخْيرِِه وَشرِّ
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 َُصـن ف هنـا هـو املـذكور ف ِصـي ِل، ومـا ذكـره امل  جـواب  سبق الكالم حول اإليامن بِالت ف 

ـــــي   د  ♀الن بِ جلربيـــــل عـــــن اإليـــــامن، ولـــــيس احلـــــديث يفيـــــد كـــــون اإليـــــامن هـــــو ُـــــر 

ـــــِدي ق مصــــــ وًبا بــــــأعامل اجلـــــوارح، فــــــ ن  الن بِــــــي   ىــــــِذه األركـــــان، ولــــــو مل يكــــــن الت ص  ـــــِدي ق هب الت ص 

ًًل؛ فأجــاب ُمَبي نًــا أركــان اإلســالم، ُثــم  ُســئل عــن اإليــامن؛  ♀ ُســِئل عــن اإلســالم أو 

 ُمَبي نًا أركان اإليامن.فأجاب 

   ىــَذا احلــديث اجتمــع فيــه اإلســالم واإليــامن، وســبق أن  َبي ن ــا أن  اإلســالم واإليــامن إن فه

ـِرد كـل   ُد به اًلعتقاد البـاطن، وإذا ُأف  ُد به العمل الظ اِهر، واإليامن ُيرا اجتمعا؛ ف ن  اإلسالم ُيرا

 الظ اِهر. منهام؛ ف نه يشمل اًلعتقاد الباطن والعمل

  نــه بــاإليامن بــاألعامل الظــاهرة ًل يعنــي صــ ة إســالٍم بــال وتفســري اإلســالم عنــد اقرتا

اعتقـــاد، وتفســـري اإليـــامن عنـــد اًلقـــرتان باإلســـالم باًلعتقـــاد ًل يعنـــي صـــ ة إيـــامن بـــال عمـــل 

ىــَذا وبيانــه، فتفســري النبــي  ، »بـــ لإليــامن  ♀جــوارح، وقــد ســبق بســط ه
ِ
اإِليمــان بــاهلل

هِ َوَمالَئِ  ىــَذا  «َكتـِـِه، وُكُتبِــِه، َوُرُســِلِه، واليــوِم اْلِخــُر، َوالَقــَدِر: َخْيــرِِه وَشــرِّ ًل يعنـي أن اإليــامن هب

 يصح بال عمل جوارح. 

  َُصـن ُف ـهِ  ":َتَعـاَلى     ُثم  َقاَل امل  أي: بأركـان اإليـامن  – "َوَنْحُن ُمْؤِمنُوَن بَِذلَِك ُكلِّ

ُهْم َعَلى َما َجاُءوا بِهِ ": َقاَل ُثم   –السابق ذكرها  ُقُهْم ُكلَّ ُق َبْيَن َأَحٍد ِمْن ُرُسِلِه، َوُنَصدِّ  . "اَل ُنَفرِّ

ســـبق الكـــالم حـــول اإليـــامن بالرســـل، وأن  الواجـــب: اإليـــامن هبـــم ْجيًعـــا، وأن  التكـــذيب 

ىَذا كل ه. ر ذل  باألدل ة سبق ه  بأحدهم ُيعدُّ تكذيًبا هبم أْجعني، وِذك 

  َُصـن ُف  ُثم  َقاَل دٍ " :   امل  ِة ُمَحمَّ رِ ِمْن ُأمَّ
ـي النَّـاِر اَل  ♀ َوَأْهُل اْلَكَبائِ

فِ

ُدوَن، َوإِْن َلْم َيُكوُنوا َتائِبِيَن، َبْعَد َأْن َلُقوا اهللَ َعاِرفِيَن. َوهُ   ْم فِـيُيَخلَُّدوَن، إَِذا َماُتوا َوُهْم ُمَوحِّ

َوَيْغفِـُر ﴿ فِـي كَِتابِـِه:  َلُهْم َوَعَفا َعنُْهْم بَِفْضِلِه، َكَما َذَكرَ  َمِشيَئتِِه َوُحْكِمِه، إِْن َشاَء َغَفرَ 
 .[88]النساء:  ﴾َما ُدوَن َذلَِك لَِمْن يََشاءُ 
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افِِعيَن ِمـْن َأْهـ ي النَّاِر بَِعْدلِِه، ُثمَّ ُيْخرُِجُهْم ِمنَْها بَِرْحَمتِِه َوَشَفاَعِة الشَّ
َبُهْم فِ ِل َوإِْن َشاَء َعذَّ

اَرْيِن اَعتِِه، ُثمَّ َيْبَعُثُهْم إَِلى َجنَّتِِه. َوَذلَِك بِـَأنَّ اهللَ َتـَولَّى َأْهـَل َمْعرَِفتِـِه، َوَلـْم َيْجَعْلُهـْم فِـي اطَ  لـدَّ

ِه، الَِّذيَن َخاُبوا ِمْن ِهَداَيتِِه، َوَلْم َينَاُلوا ِمْن ِواَلَيتِهِ 
 . "َكَأْهِل َنَكَرتِ

ُ هىِذه اجلملة من كالم  ، وقد سـبق بيـان معتقـد أهـل تتعل   َصن فامل  ـن ة ف ق بالفاسق امليل  السُّ

ـــيل  
ِ
ـــامـــن جهـــة اســـمه وُحكمـــه،  الفاســـق امل ـــ َوَبي ن 

ِ
يل  ومعتقـــد غـــري معتقـــد اخلـــوارج ف الفاســـق امل

ىَذا اشتمل َعَلى أمور:اخلوارج فيه  ، وكالم املصن ف ه

ـِذيَن ا مر ا ون  ☜ مل يتوبـوا منهـا يكونـون يـوم القيامـة حتـ  مشـيئة : أن  فاعيل الكبائر ال 

هبم، وإن  شاء غفر هلم.َتَعاَلى اهلل   ؛ إن  شاء عذ 

ىَذا املعتقد بقولـه ا مر ال ا  ☜ ـَك ﴿: َتَعـاَلى : اًلستدًلل َعَلى ه ْن يُُْشَ
َ
َ ََل َيْغفُِر أ إِنَّ اَّللَّ

 .[13: ]النساء ﴾بِهِ َوَيْغفُِر َما ُدوَن َذلَِك لَِمْن يََشاءُ 

ــاهد منــه: أن  اهلل  ✍✍ ــق مغفــرة مــا دون الكفــر باملشــيئة، فــدَل ذلــ   ▐والش  عل 

َعــَلى أن  فاعــل الكبـــائر بأنواعهــا حتــ  مشـــيئة اهلل؛ إن  شــاء غفـــر لــه، وإن  شــاء مل يغفـــر لــه، مـــا مل 

ق فيـــه بـــني ىـــَذا ف غـــري الت ائـــب؛ إذ  الت ائـــب ًل يفـــر   الكفـــر ومـــا تصـــل الكبـــرية إَِلى حـــد  الكفـــر، وه

َلًقا، كفًرا كان أو دونه، باملغفرة حيث َقاَل:  قُْل يَـا ﴿دونه، فاهلل وعد من تاب من الذنب ُمط 
نُـوَب ََجِ  َ َيْغفِـُر اَّلُّ ِ إِنَّ اَّللَّ نُْفِسِهْم ََل َتْقَنُطوا ِمْن رَْْحَةِ اَّللَّ

َ
ٰ أ فُوا لََعَ ْْسَ

َ
ِيَن أ يًعـا ِعَبادَِي اَّلَّ
 .[48]الزمر:  ﴾53 ُر الرَِّحيمُ إِنَُّه ُهَو الَْغُفو
  َك بِهِ َوَيْغفُِر َمـا ُدوَن ﴿: َتَعـاَلى وف تقريـر اًلسـتدًلل بقولـه ْن يُُْشَ

َ
َ ََل َيْغفُِر أ إِنَّ اَّللَّ

ـاَلِم ف )الفرقــان(:  ﴾َذلـِـَك لَِمــْن يََشــاءُ  َُصــن ف: يقـول َشــي ُخ اإِلس  قولةةه "َعــَلى مـا اســتدل بـه امل 

َك بِهِ َوَيْغفُِر َما ُدوَن َذلَِك لَِمْن يََشاءُ إِنَّ ا﴿: َتَعـاَلى  ْن يُُْشَ
َ
َ ََل َيْغفُِر أ ا ﴾َّللَّ را َْ ةُه الا  َتَعـاَلى ، فا ا أانَّ

ْا  لِكا التَّا ُِب،  ا ا  ِ ا ُوُز أاْن ُيرا الا َيا اُء، وا ُه ملِاْن ياشا ا ُ ونا ْبِ ُر ما ُه يا ا أانَّ را َْ أا ، وا كا ْ ْبِ ُر الَّشِّ ُقوُلهُ يا ْن  اما يا ما

ْبِ ُرُه اهللَُّ أا  ِك يا ْ ا ُ وُن الَّشِّ ما ْبِ ُرُه اهللَُّ ملِاْن تاابا وا كا يا ْ ُقوُلُه ِمْن املُْْعتاِزلاِة؛ ِ انَّ الَّشِّ ْيًضا لِلتَّا ِِب، فاَلا يا

ا ا  ةا لِلتَّا ِبِيا قا را املْاْبِ را ْا ا ملاَّا  ا َِلا ا لُّنا  ِاملْاِشيئاِة؛ وا عا ٰ  قُلْ ﴿: َتَعـاَلى تا فُـوا لََعَ ْْسَ
َ
ِيـَن أ يَا ِعَبـادَِي اَّلَّ

نُوَب ََجِيًعا إِنَُّه ُهَو الَْغُفوُر الـرَِّحي َ َيْغفُِر اَّلُّ ِ إِنَّ اَّللَّ نُْفِسِهْم ََل َتْقَنُطوا ِمْن رَْْحَةِ اَّللَّ
َ
 ﴾53ُم أ
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ْب ِ [00]الزمر:  إِنَّ اهللَّا يا ا، فا ها قا أاْ لا ةا وا ما املْاْبِ را مَّ ُه اا دا ْن تاةابا ِمةْن . فا ما ْنب  تاابا ِم ُْه، فا ْبِد أايَّ  ا ُر لِْلعا

ة ْبُد ِم ْةُه  ا ا ْنب  تاابا اْلعا أايُّ  ا را اهللَُّ لاُه، وا باا ِِر  ا ا َا ْن تاابا ِمْن اْل ما را اهللَُّ لاُه، وا ِك  ا ا ْ را اهللَُّ لاةُه. الَّشِّ

ِ  تِْلكا  ، وا أاْ لانا ما وا مَّ ِة دا ِة التَّْو ا ِ ي آيا ْبِ ةُرُه،  فا ةُه الا يا ةكا  ِ انَّ ْ ةصَّ الَّشِّ ، فاخا لَّنا دا صا وا صَّ َا ِة  اآْليا

ٰ املْاِشيئاةِ  َلا اُه دا ا ِسوا لَّنا ما دا  ."وا

 َك بِهِ َوَيْغفُِر ﴿: َتَعـاَلى إذا بذا يتبني  وجه اًلستدًلل مـن قولـه ْن يُُْشَ
َ
َ ََل َيْغفُِر أ إِنَّ اَّللَّ

َُصن ف ﴾َما ُدوَن َذلَِك لَِمْن يََشاءُ  ِد امل   .َتَعاَلى     َعَلى مرا

ىــَذا ا مةةر ال الةةث ☜ ــد ف الن ــار، وه : أن مــن مل يغفــر اهلل لــه مــن أهــل الكبــائر؛ ف نــه ًل خُيل 

ِيَن اْصَطَفيَْنا ِمـْن ِعَبادِنَـا ﴿: َتَعـاَلى ُيسَتدل  له بأدلـة كثـرية، منهـا: قولـه  ْوَرثَْنا الِْكَتاَب اَّلَّ
َ
ُثمَّ أ

ِ َذلِـَك ُهـَو الَْفْضـُل فَِمنُْهْم  َظالٌِم نِلَْفِسهِ َوِمنُْهْم ُمْقَتِصٌد َوِمنُْهْم َسابٌِق بِاْْلَْْيَاِت بِـإِذِْن اَّللَّ
َساوَِر ِمـْن َذَهـٍب  32 الَْكبِْيُ 

َ
 [81، 88]فـاطر:  ﴾...َجنَّاُت َعْدٍن يَْدُخلُوَنَها َُيَلَّْوَن فِيَها ِمْن أ

 اآلية.

ـٍد، بـل ف اآليـة األول ذكـر ذكـر ف هـاتني ا ▐فاهلل  ☚☚ م  ـة ُُمَ آليتـني أصـناف ُأم 

ٍد  م   :  ♀أصناف ُُمَ

 م من  لطوا عماًل صاحلًا وآ ر سيًئا. ه ﴾فَِمنُْهْم َظالٌِم نِلَْفِسهِ ﴿ فقوله: ��

بـون إليـه بـالفرائض، يفعلـون مـا أوجـب اهلل  ﴾َوِمنُْهْم ُمْقَتِصـدٌ ﴿وقولـه:  �� هـم املَُتَقر 

م اهلل علــــيهم، وًل يكل فــــون أنفســــهم باملنــــدوبات، وًل الكــــف  عــــن علــــيهم، ويرتكــــون  مــــا حــــر 

اَلِم.  فضول املباحات، هكذا قال َشي ُخ اإِلس 

فـل بعـد الفـرائض،  ﴾َوِمنُْهْم َسابٌِق بِاْْلَْْيَاتِ ﴿وقولـه:  �� بـوا إليـه بالنوا ـِذيَن تقر  هـم ال 

مات واملكر ـاَلِم، ففعلوا الواجبات واملست ب ات، وتركوا امل ر  وهات، هكذا قال َشـي ُخ اإِلس 

 وغريه. 

ىــِذه األصــناف كل هــا قــال:  * واهلل  ــر ه  ﴾َجنَّــاُت َعــْدٍن يَــْدُخلُوَنَها﴿بعــد ِذك 

 َعـَلى أن ظـاملي أنفسـهم  ﴾يَْدُخلُوَنَها﴿والضمري ف 
ـابق ِذكرهـا، فـدل  عائـٌد َعـَلى األصـناف الس 
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ىَذا ًل يناف ار؛ إذ  اآليـة  يد لون اجلَن ة َأي ًضا، وه ما تـواترت بـه السـنن مـن د ـول كثـري مـنهم النـ 

ب قبل ذل . ن منهم من ُيَعذ   ُتبني  كو  م يد لون اجلَن ة، ومل تنِف كو 

  :ـاَلِم: وقولـه ـن ة ممـا يسـتدل  ﴾َجنَّاُت َعْدٍن يَْدُخلُوَنَها﴿يقول َشـي ُخ اإِلس  بـه أهـل السُّ

حٌد مـن أهـل الت وِحي ـد، وممـا ُيسـتدل بـه كـذل  َعـَلى أن أهـل الكبـائر ًل َعَلى أنه ًل خَي لد ف الن ار أ

ًمــا بشــفاعة النبــي  ـار أقوا ترة ف أن  اهلل خيــرج مــن النـ  ــدون: األحاديــث املتــوا  ♀خُيل 

 وشفاعة غريه.

  ـنن ىـَذا ممـا تـواترت الس  ار؛ فه اَلِم: وأما د ول كثري من أهل الكبـائر النـ  قال َشي ُخ اإِلس 

ــــــــي   عــــــــن ــــــــٍد ♀الن بِ م  ــــــــا ُُمَ ــــــــار، وشــــــــفاعة َنبِي نَ ــــــــواترت ب ــــــــروجهم مــــــــن الن  ، كــــــــام ت

ــــا  ♀ ــــار بشــــفاعة َنبِي نَ  ♀ف أهــــل الكبــــائر، وإ ــــراج مــــن خيــــرج مــــن الن 

 وشفاعة غريه.

 َُصن ف ُثمَّ ُيْخرَجُهم ِمنَْها بَِرْحَمتِـه َوَشـَفاَعِة "هلَذا الدليل بقوله:     وقد أشار امل 

افِِعي  . "َن ِمن َأْهِل َطاَعتِه، ُثمَّ َيْبَعُثُهم إَِلى َجنَّتِهالشَّ

 َعَلى أمور: َتَعاَلى     إذًا كالم املصنف
ىَذا يدل   ه

 ل ــِذيَن مل يتوبـــوا منهــا يكونــون يـــوم القيامــة حتــ  مشـــيئة اهلل َاأْلَوَّ : أن فــاعيل الكبــائر ال 

هبم، وإن شاء غفر هلم.َتَعاَلى   ؛ إن شاء عذ 

  ِىـَذا املعتقـد بقولـه ياْلثَّان َوَيْغفُِر َما ُدوَن َذلِـَك لَِمـْن ﴿: َتَعـاَلى : منها اًلستدًلل َعـَلى ه
 ، َوَبي ن ا وجه دًللة اآلية.﴾يََشاءُ 

 ىـَذا يسـتدل  لـه اْلثَّالِث : أن  من مل يغفر اهلل له من أهل الكبائر؛ ف نه ًل خَي لد ف الن ار، وه

 .بأدلة كثرية ذكرنا بعضها

 ابِع ِري ر َعَلى ثالثة طوائف:الرَّ
ىَذا الت ق  دُّ هب  : الر 

 : اخلوارج.األولى ➊

 : املعتزلة. انيةالثَّ  ➋

 : غالة املرجئة.الثةالثَّ  ➌
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 وأ ـم يـرون أما ا وا ج واملعتزلة ، ـيل 
ِ
؛ فقد سبق بيان تفصـيل مـذهبهم ف الفاسـق امل

ـــــار إن  مل يتوبـــــوا  ن أصـــــ اب الكبـــــائر حتـــــ    لـــــود أصـــــ اب الكبـــــائر ف الن  منهـــــا، فتقريـــــر كـــــو 

ىـَذا  ىـَذا مـا سـبق بيانـه، وه املشيئة، وأن مـن د ـل النـار مـنهم ف نـه خيـرج منهـا، فيـه ردٌّ علـيهم، وه

َُصن ف ف كالمه السابق رشحه.  ما بي نه امل 

 اَر مـن أهـل الت ووأما املرجئة : ًل يد ل النـ  د هبم الغالية، وهم الذين قالوا ِحي ـد ؛ فاملرا

ىــَذا القــول إليــه،  ٌ ُينســب ه ىــَذا قــوٌل حُيكــ  وًل ُيعــرف ُمعــني  ــاَلِم أن ه أحــد، وقــد بــني  َشــي ُخ اإِلس 

ُتةِب "وذلـ  ف قولـه:  َُ ُه ِ  اْل ونا َُ ْ اما ال َّاُ  ُيا ، وا ِنَّ ْو ا ا اْلقا يَّ ًا أاْحَِي دا ُْه ها ا لِْم  ُمعا ا دا لاَِْن ما

ُه، وا  ا ِلا يِّ ُونا قا الا ُيعا : وا ُقوُلةونا املُْ اافِِقيا يا اِق وا ْا رًِيا ِمْن اْلُ سَّ إِنَّ  قا لاُه؛ فا َلا َا ْن الا  ْوُ  ما وُن قا َُ ْد يا قا

ُهْم هِبا  صا ا َلا املُْْرِجئاِة وا ينا دا ا ِّ ِ  الرَّ ْاَلا َا التَّْوِحيِد، وا اْعُض  ْنِب أاْو ما ِن  ا ياما َا اإْلِ االا ياوُرُّ ما  ." ا

  َُصـــن ف الـــرد  َعـــَلى اخلـــوارج إًذا األمـــر الرا
بـــع مـــن األمـــور التـــي اشـــتمل عليهـــا كـــالم امل 

ار ف نـه  ر أن  مـن يـد ل مـنهم النـ  ر أن  أهـل الكبـائر حتـ  املشـيئة، وقـر  َُصن ف قر  واملعتزلة، إذ  امل 

ــدين ف ن أهــل الكبــائر ُمل  ىــَذا خيــالف مــا عليــه املعتزلــة واملرجئــة؛ فــ  م يــرو  ــد فيهــا، وه  ًل خُيل 

 النار.

  ــار ىــَذا يــرد  بــه َعــَلى املرجئــة الغاليــة مــنهم الــذين يقولــون: ًل يــد ل الن  وَأي ًضــا كالمــه ه

َُصــن ف بــني  أن  أهــل الكبــائر حتــ  املشــيئة، ومــنهم مــن يــد ل  مــن أهــل الت وِحي ــد أحــد؛ فــ ن  امل 

 الن ار، ولكن من يد ل النار منهم، ف نه ًل خَي ُلد فيها.

 ة؛ فقـد : الخامس ار بعدلـه، وأن  مـن أد لـه اجلَنـ  أن  َمن  د ل الن ار؛ فقد أد له اهلل النـ 

 ، وفضلِه فال حاجة لإلعادة.َتَعاَلى أد له اجلَن ة بفضلِه، وقد مىض القول ف عدل اهلل 

ىَذا أهم  ما اشتمل عليه كالمهم السابق ذكره.☝  ه

 

 

 :تنبيهان وهنا ☚☚
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 ل َو  َُصــَاأل  ــدٍ "ن ف: : قــول امل  ــِة ُمَحمَّ ــْن ُأمَّ رِ ِم
ــائِ ــُل الَكَب ــاِر ال  ♀ َوَأْه يف النَّ

ــــُدونَ  ــــْم ُمَوحِّ ــــاُتوا وُه ــــُدون، إَِذا َم ــــٍد  "ُيَخلَّ م  ــــة ُُمَ ُيفهــــم منــــه: أن  أهــــل الكبــــائر مــــن غــــري أم 

 ليس هلم نفس احلُكم. ♀

 ةد  ": َتَعـاَلى     من هنا قال ابـن أيب العـز ةا ُُمامَّ ِصيُصُه ُأمَّ ْ ةُم ِم ْةُه: أانَّ أاْهة ا ُتا ، ُيْ ها

د   رْيِ ُُمامَّ ة   ا باا ِِر ِمْن ُأمَّ َا ُمُهْم ُُماةالِِق ِ اْهةِ   ♀اْل َْ َِ  ِِه، ُح ا ِ ا ْب ا ناْسِخ تِْلكا الَّشَّ قا

إِنَّ ال َّبِيَّ  اكا ناظاِر، فا ِ   ا . وا د  ِة ُُمامَّ باا ِِر ِمْن ُأمَّ َا ُه:  ♀اْل ا أانَّ را َْ النَّـاِر َمـْن  َيْخُرُج ِمنَ »أا

ٍة ِمْن إِيَمـانٍ  ي َقْلبِِه ِمْثَقاُل َذرَّ
ْلةُه. «َكاَن فِ مَّ

تا ا ًقةا، فا نا ُمْطلا يةاما ةرا اإْلِ ْا ْ   ا ،  ا لِكا تاُه  ِ ا ُصَّ ُأمَّ ْ َيا َلا ، وا

ةِ  ُر اْ ُمَّ ْْ ِخ ِ  لاْيسا ِ   اْعِض ال ُّسا  ."وا

  ًىــَذا ُيبــني  أن كــال َتَعــاَلى     احلنفــي ا ابــن أيب العــزإذ ىــَذا ُيفهــم منــه أن ه َُصــن ف ه م امل 

ـــــــــد ♀احلكـــــــــم  ـــــــــاصٌّ بأمـــــــــة  ُممـــــــــد  ـــــــــة ُمم  ىـــــــــَذا احلُكـــــــــم ف أم  ، وأن ختصـــــــــيص ه

َيْخُرُج ِمَن النَّـاِر َمـْن َكـاَن فِـي »قـال:  ♀ليس ص يً ا؛ ألن  الن بِي   ♀

ٍة ِمـْن إِيَمـانٍ  ـة ُممـد «َقْلبِِه ِمْثَقـاُل َذرَّ ىـَذا عـام ف أم  متـه، يقـول ابـن وف غـري أ ♀، وه

 : ًقا"أيب العز  نا ُمْطلا ياما را اإْلِ ْا ْ   ا ،  ا لِكا تاُه  ِ ا ُصَّ ُأمَّ ْ َيا َلا  ."وا

 ـة، وإذا ثم بني ىَذا املتن، وهو: أن  بعض النسخ مل يرد فيهـا ذكـر األُم   أمًرا مهام  يتعل ق هب

ىـــِذه النســـخ ًل  ـــُر األمـــة غـــري موجـــوٍد ف بعـــض النســـخ، فباعتبـــار ه يكـــون هنـــاك إشـــكال كـــان ذك 

َُصن ف.  يتعل ق بكالم امل 

  :ـــدٍ  "التنبيــه الثـــاين: قولـــه ـــِة ُمَحمَّ رِ ِمـــْن ُأمَّ
ـــاِر ال  ♀ َوَأْهـــُل الَكَبـــائِ يف النَّ

ُدوَن، وإِْن لم َيُكوُنوا َتائِبِيَن، َبْعَد َأْن َلُقوا اهللَ َعاِرفينَ   ."ُيَخلَُّدون، إَِذا َماُتوا وُهْم ُمَوحِّ

ىـــَذا احلُكـــم ثابـــٌ  ملـــن لقـــي اهلل * ًل يريـــد ا َُصـــن ف أن  ه ىـــَذا  َتَعـــاَلى مل  دة؛ إذ  ه باملعرفـــة املُجـــر 

ـا -كـام سـبق-قول اجلهمية، َواملَُصن ف ف اإليامن وافق مرجئة الفقهـاء  فـق اجلهميـة، ومل  ، مل يوا

ىـَذا اللفـظ"إذا َلُقـوا اهللَ َعـاِرفينَ "أي قوُلـه: -كان لفًظا ُماًل  ، بـني  ابـن أيب -ُمـاًل  ، ملـا كـان ه

 العز: أن التعبري باملؤمنني أفضل من التعبري بعارفني. 
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ْ ُيْؤِمْن  ِِه "* فقـال:  َلا را ا اهللَّا وا ْن دا ، ِ انَّ ما انا أاْوَلا ْا  ، اِ فِيا ْولِِه: دا ،  ادا ا قا : ُمْؤِم ِيا ا ا لاْو قا

ِة وا  ى  ِاملْاْعِرفا تا ا ْْ اما ا افِِر. وا ِنَّ ْا ُهوا  ةإِنَّ  ِْ لِةيسا فا . فا ةدَّ ا قا ةاما تا ْا ْرُ وِ   اا ِِ ،  ْوُلُه ما قا ْهُم، وا ا اجْلا ها ْحدا

: ا ا ِه، قا اِ ِ   ِرا ِّ نِْظْرِِن إََِلٰ يَوِْم ُيبَْعُثـوَن ﴿ دا
َ
تِـَك ﴿، [00]ا جةر:  ﴾36قَاَل َرِبِ فَأ قَـاَل فَبِعِزَّ

َْجَعِنَي 
َ
ْغوَِينَُّهْم أ

ُ
ةْوُن [10، 11] :  ﴾83ُهُم الُْمْخلَِصـنَي إَِلَّ ِعَباَدَك ِمـنْ  82َْل لِكا فِْردا ة ا ْا ، وا

ا ا  ، قا افِِرينا َا ْْ اُر اْل أا ُ ﴿: َتَعـاَلى وا رَْض ََلَُقـولُنَّ اَّللَّ
َ
ـَماَواِت َواْْل ْْلَُهْم َمْن َخلََق السَّ

َ
 ﴾َولَئِْن َسأ

رُْض َوَمْن فِيَها إِْن ُكنُْتْم َتْعلَمُ ﴿ .[01]الزمر: 
َ
ِ  84وَن قُْل لَِمِن اْْل ، 19]املؤم ةون:  ﴾َسَيُقولُوَن َّلِلَّ

ا املْاْع اى[10 ٰ ها ا َلا الَِّة دا اِت الدَّ لِكا ِمنا اآْليا رْيِ  ا ٰ  ا  ."،  َِلا

ْيخا ":    * قـال ْا انَّ الشَّ اِء، الَّتِةي     وا ةا لَِِلْهتِةدا ةا املُْْسةتاْلِزما اِملا َا ةا اْل ا ا املْاْعِرفا أا ا

ا أاْهُ   ُة ال َّةاِ   ُيِشرُي  ِلاْيها ةا ا ِر،  اةْ  ُهةْم سا
باةا ِ َا وُنوا ِمْن أاْهِ  اْل َُ ا ُأولائِكا أاْن يا اشا حا ِة، وا الطَِّريقا

ُتُهمْ  اصَّ َا  ."وا

   َُصن ف لو أنه عرب  باملؤمنني لكان أفضل. َتَعاَلى     إًذا ابن أيب العز  بني  أن  امل 

  َُصـن ُف اَلَة َخْلَف ُكلِّ َبـر  َوَفـاِجرٍ ِمـْن َأْهـِل اْلِقْبَلـِة، َوَنَرى الصَّ ": َتَعـاَلى     َقاَل امل 

 .  "َوَعَلى َمْن َماَت ِمنُْهمْ 

ـــاَلة  لـــف كـــل بـــر  وفـــاجر مـــن أهـــل القبلـــة،  ن الص  ـــن ة يـــرو  َُصـــن ف هنـــا ُيبـــني  أن  أهـــل السُّ امل 

 ف النَُّقاط الت الِيَ 
ِ
ِن اهلل  ة: وهىِذه مسألٌة حتتاج لتفصيل، وبيا ا بِِ ذ 

  ــا، قــال ابــن أيب العــز: أواًل ــالح اتفاًق ــاَلة  لــف الص  ـــرع الص  مِحاةةكا اهللَُّ ": ُتش  اْدلاةةْم،  ا

اِق ا الا فِْسًقا،  ِاتِّ ا ًة وا ْم ِم ُْه  ِْددا ْعلا ْ يا ْن َلا ْلقا ما َا ا  ِلِّ ُجِ  أاْن ُيصا ُوُز لِلرَّ ُه َيا ا: أانَّ انا ةِ وا ِيَّ  ."ْ ا ِمَّ

 ة اًلئـتامم بـه؛  : ا تلـف أهـلثانًيا العلـم ف صـ ة اًلئـتامم بالَفاِسـق، والصـ يح: صـ  

ــــــــه  ــــــــاَلة ف غــــــــري وقتهــــــــا، ف قولــــــــه  ♀لقول ــــــــذين يصــــــــل ون الص  ر ال ف أئمــــــــة اجلــــــــو 

، فإن هـا لـك »ف هؤًلء، َقـاَل:  ♀ اَلَة لوقتها، فـإْن أدركتهـا معهـم َفَصـلِّ َصلِّ الصَّ

ىَذا احلديث يفيد ص ة اًلقتداء بأئم«نافلةٌ   ة اجلور، فيؤ ذ منه ص ة اًلقتداء بالفاسق.، فه

 اَلة  لف املبتدع فيها تفصيل: ثالثًا  : الص 
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ىــــَذا آثــــار كثــــرية عــــن  ــــا، وف ه ــــرة ًل ُيصــــل   لفــــه اتفاًق * فاملُبتــــدع صــــاحب البدعــــة املَُكف 

ـاَلة  لـف القـَدِري؟ فقـال ُيًبـا:   ن اسةت تي  فةَل تصة ِّ "السلف، فقد ُسِئل مال  عن الص 

ٰ "، قــال السـائل: وًل اجلمعــة؟ قـال: "ل ةةهَ ةةَلا وال اجلمعةةة، وأ ى  ن ْ ةة  تتنقيةةه وُتافةةه دا

 ."ن سك؛ أن تصِلن معه، وتعيدها  هًرا

اَلة  لف اجلهميـة فقـال:  أمسلمون هؤالء؟! "* وقد ُسئل عبد اهلل بن إدريس عن الص 

 .  "ال، وال ْرامة

اَلة  لف اجل ز الص  همية، وغري اجلهميـة مـن الِفـرق القائلـة * واإلمام أمحد بني  عدم جوا

رة.  ببدع مكف 

ـــاَلة ًل تصـــحُّ  لـــف الواحـــد مـــن هـــؤًلء  وهـــو: ،ولكـــن يبقـــ  النظـــر ف أمـــر ☚☚ هـــل الص 

ـة عليـه،  رة؟ هـل الصـالة ًل تصـح  لـف الواحـد مـنهم؟ إن قامـ  احلُج  املرتكبني للبدع املَُكف 

 ة عليه أم ًل؟أو ًل ُيصل   لفه مطلًقا، علمنا بقيام احلُج  

ـة  اجلواب: ✍ ن احلُج  ـرة، وذلـ  لكـو  أن  ِمن  مل ن كم عليه بـالكفر ممـن ُيعـَرف ببدعـة مكف 

اَلة  لفه ص ي ة.  مل تقم عليه؛ ف ن  الص 

ـاَلِم:   * ُه اةاكا "يقول َشي ُخ اإِلس  اِء؛ فا تِِه ِمْن أاْهِ  اْ اْهوا ُ ُر  ِبِْددا َْ ْن يا ْلقا ما َا ُة  َلا ا الصَّ أامَّ  وا

ةَلا  اا صا ِة ِ اَنَّ ا ا دا ُ ُر ُأِمرا  ِاإْلِ َْ ُه يا :  نَّ ا ا ْن قا ما ُه. وا ْل ا َا ِة  ُمعا ِة اجْلُ َلا ُدوا ِ  ناْ ِس صا ْد تا اازا ْلةقا قا َا ِة 

ِ هِ  ال َّاُ  ُمْضطاِرُ ونا ِ  ها اِء، وا ِ رِي أاْهِ  اْ اْهوا َْ ِة  ِتا قا لِّ ِ ِه املْاْس الاةا ُمتاعا ، لاَِنَّ ها افِر  ْد  ْا قا املْاْس الاِة. وا

ةا  ةاِ  أامْحاةد أاْيًضةا فِيها ما ةْن اإْلِ دا ِن، وا ةْوالا ةا قا افِِعيِّ فِيها ْن الشَّ دا تااِن، وا ايا ا ِ وا الِك  فِيها ْن ما ُحَِيا دا

اِهِب ا الُِب ما ا ، وا ا ْولاْيِ ا قا ِريِّ فِيها اْشعا ْْ ُروا لِ ْا ِ ، فا ا َلا َا لِكا أاْهُ  اْل ْا ا تااِن، وا ايا ةا ِ وا ةِة فِيها ْ ا ِمَّ

ْ ِصيِ .   تا

  ،ةاِحبِِه ِ ةرِي صا َْ ةْوُ   ِتا ةُن اْلقا ُيْطلا ْ ةًرا، فا ُْ وُن  َُ ْد يا ْو ا قا : أانَّ اْلقا لِكا ُة اْ اْمِر ِ   ا ِقيقا حا وا

 َُ ةُم  ِ َا الاُه الا ُُيْ ا الَِّ ي قا ْخصا املُْعايَّ افِِر، لاَِنَّ الشَّ ْا ُهوا  ا فا ْا ا ا ا  ْن قا اُ : ما ُيقا ُقةو ا وا تَّةى تا ْ ةِرِه حا

ا ها ُْ اِ  ُ ُر تا َْ ُة الَّتِي يا جَّ ْيِه اْ ُ لا  ."دا

َلمُ - فالذي يظهر ✍ ـة؛ -واهلُل َأع  ـرة ومل تقـم عليـه احلُج  : أن  من  كان القائلني ببدع مكف 
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فــر هبــا؛ فــال تصــح  الصــالة  تِــي َيك  ــاَلة  لفــه صــ ي ة، وأمــا مــن قامــ  عليــه ُحجــة ال  فــ ن  الص 

  لفه. 

   ريــة وُحِكــم بكفــره، ولكــن خُيشــ  إن مل عــِة ُكف  مــن كــان صــاحب بد 

 ُيصل   لفه الرضر؛ ف نه ُيصل   لفه ويعيد املصيل  صالته.

و ن ْان  مامك يو  اجلمعة جهميًّا وهو سلطان، فص ِّ َل ه وأدد "* قـال الربهبـاري: 

ىَذا َأي ًضا ف كالم اإلمام مال "صَلتك  .َتَعاَلى     ، وقد سبق ه

  ـرة عـة املبتـدع غـري مكف  ىَذا التفصيل فيه، وإن كانـ  بد  رة؛ فه عته مكف  إًذا من كان  بد 

 فله حاًلن:

 فــ ن كــان املصــيل  ًل األولــى ، عتــه، َوِحي نَِئــٍذ ُينَظــر حلــال املصــيل  : أن يكــون داعًيــا إَِلى بد 

اعي إَِلى بد   ىــــَذا املبتــــدع الــــد  ــــٍذ يصــــيل   لفــــه وًل يعيــــد جيــــد مــــن يصــــيل   لفــــه غــــري ه عتــــه؛ ِفِ ي نَِئ

 صالته.

  .ومن ترك الصالة  لَفه واحلالة هىِذه؛ ف ن فعله مبتدٌع مذموم 

ةْدُدو  َِلا "* قـال ابـن أيب العـز:  اِسةِن يا اْل ا ْلقا املُْْبتاِدِع وا َا ُة  َلا ْلقا ُمْبتاِدع  الصَّ َا َلَّ  لاْو صا وا

اِهِر الْ  اِسن   ا تِِه، أاْو فا ةاِ   ِْددا إِما ْا ةُه،  ْل ا َا ُة  اِلَّ  َلا اتُِب الَِّ ي الا ُيْمَِ ُُه الصَّ اُ  الرَّ ما ُهوا اإْلِ ِ ْسِن، وا

لْ  َا ِلِّ  إِنَّ املْاْ ُمو ا ُيصا ؛ فا لِكا ناْحِو  ا ، وا ةا فا را جِّ  ِعا ِة اْ ا َلا اِ  ِ  صا ما اإْلِ ْيِن، وا اْلِعيدا ِة وا ْمعا ةُه، ِد ْةدا اجْلُ  ا

لاِق وا  ِة السَّ امَّ لاِق.دا  اْ ا

ِء.  ْْ اةِر اْلُعلاةاما ُهةوا ُمْبتاةِدِع ِد ْةدا أا ةاِجِر؛ فا ةاِ  اْل ا ما ْلةقا اإْلِ َا ةةا  دا اما اجْلا ةةا وا ْمعا كا اجْلُ ْن تارا ما وا

ةا  ا ا حا إِنَّ الصَّ ا، فا الا ُيِعيُدها ا وا يها لِّ ُه ُيصا ِحيُح: أانَّ الصَّ ةةا  ╚وا دا اما اجْلا ةا وا ْمعا لُّونا اجْلُ اُنوا ُيصا ْا

لْ  اِج ْ ِن ُيوُسقا َا جَّ ْلقا اْ ا َا ِلِّ  را ُيصا ْبُد اهللَِّ ْ ُن ُدما انا دا ْا اما  ْا  ، الا ُيِعيُدونا اِ  وا ِة اْلُ جَّ ، قا اْ ا ِمَّ

لِكا أاناِس  ْا ا دَّ ا - ڤوا قا اما تا ْسةُعو   -ْا ْبُد اهللَِّ ْ ُن ما لِكا دا ْا ا ْلةقا ڤ ، وا َا ةلُّونا  ُه ُيصا ةرْيُ وا ا

لِيِد ْ ِن دُ  ًعةا، ُثةمَّ اْلوا ًة أاْ  ا رَّ ْبحا ما َلَّ هِبُِم الصُّ ُه صا تَّى  ِنَّ ، حا ْمرا ُب اْ ا َّْشا انا يا ْا ، وا ْيط  ْقباةا ْ ِن أايِب ُمعا

ة !! ا ا عاكا ُم ُْ  اْلياْوِ  ِ  ِزيا ا ِزْل اا ما ْسُعو  : ما ا ا لاُه اْ ُن ما قا ْم؟! فا ُْ : أاِزيُد ا ا  قا

نا  ِحيِح: أانَّ ُدْ اما ِ  الصَّ انا  وا ةا ِِ   ڤْ نا دا َّ ة ا ا سا ةْخِص، فاسا َلَّ  ِال َّاِ  شا ملاَّا ُحِصةرا صا
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ي،  ِنَّ الصَّ  َِ ا اْ نا أا : يا ا ا قا ؟ فا اُ  فِْت اة  َلَّ  ِال َّاِ   ِما ا الَِّ ي صا ها ا ، وا ة  امَّ اُ  دا :  ِنَّكا  ِما نا ةا ِمْن ُدْ اما َلا

ا أاْح  إِ ا ُ  ال َّاُ ، فا ْعما ا يا ِن ما ُمْ أاْحسا هتا اءا اْجتا ِْب  ِسا اُءوا فا ا أاسا ُهْم، وا ِ ا عا  ."سا ُوا فا اْحِسْن ما

  ـــاَلة  لـــف إًذا املصـــيل  يصـــيل   لـــف املبتـــدع الـــداعي إَِلى بدعتـــه إن مل يـــتمكن مـــن الص 

ــاَلة  لــف املبتــدع الــداعي إَِلى بدعتــه، ولكنــه مل يرتكــب بدعــًة  غــريه، وًل يعيــد، ومــن تــرك الص 

رة، ترك  اَلة  لفه رغم أنه ًل جيد من يصيل   لفه غريه؛ ف نه واحلال هىِذه قد مكف   .ابتدعالص 

  ل ـــا إن كـــان هنـــاك مـــن يصـــيل   لفـــه غـــري اإلمـــام املبتـــدع الـــداعي إَِلى بدعتـــه؛ فـــاألو  أم 

ن ي.   ِحي نَِئٍذ أن يرتك الصالة  لف املبتدع، ويصيل   لف السُّ

 ــ ن ي فصــالته صــ ي ة عنــد أكثــر أهــل العلــم، وإن صــل   لــف املبتــدع مــع وجــود السُّ

ـاَلمِ  ةِة أاْو "حيـث قـال:  َتَعـاَلى     َعَلى ما بـني  َشـي ُخ اإِلس  ةِلِّ  ِْددا ةرا ِمةْن املُْصا ها ا  ا لاَِةْن   ا وا

ةِ  َلا اِن الصَّ َا َا  ْم اِسِن، ما ُه ُمْبتاِدِع أاْو فا ُم أانَّ ْن ُيْعلا ْلقا ما َا ُة  َلا نا الصَّ َا أاْم ِه؛  ُفُجوِ ، وا ةرْيِ ْلةقا  ا َا

ةُد  ُهةوا أاحا ، وا ةةا أايِب حا ِي ا ةافِِعيِّ وا ُب الشَّ ْ ها ا ما ها ا ةا املْاْ ُموِ ، وا َلا ُحونا صا حِّ ْْ اُر أاْهِ  اْلِعْلِم ُيصا  فا ا

أامْحادا  الِك  وا ِب ما ْ ها ْولاْيِ ِ  ما  ."اْلقا

ـِذي ☝ ـاَلِة  لـف املبتـدع ال  ِصـي ل ف الص  ىَذا إًذا هـو الت ف  ـرة، ولكنـه ه ـَرف ببدعـة مكف  ًل ُيع 

داٍع إَِلى بدعتــه؛ فاألصــل: أن  املســلم إذا وجــد مــن يصــيل   لفــه ولــيس مبتــدًعا: أن يقصــد غــري 

ـاَلة  لـف املبتـدع الـداعي إَِلى بدعتـه؛ ف نـه يصـيل   لفـه، مــا مل  املبتـدع، فـ ن كـان ًل جيـد إًِل  الص 

رة؛ ِفِ ي نَِئٍذ ًل يصيل     لفه. تكن بدعته مكف 

ـــرة؛ فأهـــل  ـــاَلة  لــف املبتـــدع الـــداعي إَِلى بدعتـــه، وبدعتــه ليســـ  مكف  * ُثــم  إن  تـــرك الص 

ىَذا من اًلبتداع. وا ه  العلم َعدُّ

ـــــٍذ، ولكـــــن َأي ًضـــــا إن وجـــــد  * فـــــ ن  كـــــان املبتـــــدع غـــــري داٍع إَِلى بدعتـــــه فُيصـــــل   لفـــــه ِحي نَِئ

ل.واستطاع أن يصيل   لف رجٍل من غري مبتدع؛ َفالص    اَلُة  لفه أو 

 ُيصل   لف مستور احلال، وًل يشرتط اًل تبار.رابًعا : 

ـاَلِم:  لِةكا "* قـال َشـي ُخ اإِلس  ةرْيا  ا ةا وا ا ُمعا اجْلُ ْمسا وا اِت اْ ا لاوا ا الصَّ ِلِّ ُجِ  أاْن ُيصا ُوُز لِلرَّ َيا

اِق  الا فِْسًقا  ِاتِّ ا ًة وا ْم ِم ُْه  ِْددا ْعلا ْ يا ْن َلا ْلقا ما . َا ةِة املُْْسةلِِميا ِهْم ِمةْن أا ِمَّ ةرْيِ ةِة وا ا عا ةِة اْ اْ  ا اْ ا ِمَّ
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ا  ا ا ياُقوُ : ما ْمتاِح اُه، فا الا أاْن يا اِمِه وا ا ا  ما ْعلاما املْاْ ُموُ  اْدتِقا ِ  أاْن يا ِا ااِلْ تاِما ْ لاْيسا ِمْن رشا ْ  وا ْعتاِقُد؟  ا تا

ا ِ  ْسُتوِ  اْ ا ْلقا ما َا ِلِّ   ."ُيصا

الا أاْن "بـن أيب العـز: وقـال ا اِمةِه، وا ةا ا  ِما ْعلاةما املْاةْ ُموُ  اْدتِقا ِ  أاْن يا ِا ااِلْ ةتاِما ْ لاْيسا ِمةْن رشا وا

ةا ِ  ْلقا املْاْسُتوِ  اْ ا َا ِلِّ  ْعتاِقُد؟  اْ  ُيصا ا تا ا ا ياُقوُ : ما ْمتاِح اُه، فا ، وكـالم ابـن أيب العـز  هـو كـالم "يا

اَلِم نقله عنه.  َشي خ اإِلس 

  ىـــَذا يكـــون مـــن املـــؤمن ف كثـــرٌي مـــن إًذا مســـتور احلـــال الـــذي ًل يعلـــم اإلمـــام حالـــه، وه

األوقات، فيصل  ف مسـجٍد مـا، وًل يعلـم اعتقـاد إمامـه؛ ِفِ ي نَِئـٍذ صـالته صـ ي ه، وًل يلزمـه 

؛ إذ  لــيس مــن رشط اًلئــتامم أن يعلــم املــأموم اعتقــاد  أن يســأل اإلمــام وأن يمت نــه، بــل يصــيل 

 إمامه. 

 

  اَلة  لف الصالح.أواًل  : اتفقوا َعَلى مرشوعية الص 

 اَلة  لف الفاسق، والصواب: اجلواز.ثانًيا ز الص   : ا تلفوا ف جوا

 رة، وقام  عليه احلُجة؛ فال يصل   لفه.ثالًثا  : َمن  كان من أص اب البِدع املَُكف 

 ــررابًعــا ــة، وُ ِشـــي مــن تــرك : مــن كــان مــن أصــ اب البــدع املكف  ة، وقامــ  عليــه احلج 

 الصالة  لفه؛ أن  يل ق التارك الرضر؛ ف نه يصيل   لفه، ويعيد صالته.

 ـــاَلُة  لفـــه خامًســـا ـــرة، ومل تقـــم عليـــه احلُجـــة؛ َفالص  : مـــن كـــان أصـــ اب البـــدع املكف 

ل.  ص ي ة، وإن  أمكن فعل الصالة  لف غريِه فهو األو 

 ـــاَلة  لفـــه، وإن أمكـــن فعلهـــا  لـــف : مـــن كـــان داعًيـــا إَِلى سادًســـا  بدعتـــه؛ فتصـــح الص 

ل، وكذل  من مل يكن داعًيا إَِلى بدعته.  غريه؛ كان ذل  أو 

 ــابًعا ن مــن يفعلهــا مبتــدًعا؛ فــ ن  س : َمــن  تــرك صــالة اجلمعــة وغــري صــالة اجلمعــة لكــو 

ىَذا ف تركه للصالة  لف مبتدع ًل يكفر ببدعته. ُعوه، وه  أكثر العلامء َبد 

 َُصن ف اَلَة َخْلَف ُكلِّ َبر  َوَفاِجرٍ ِمْن َأْهِل اْلِقْبَلـةِ "، َقاَل: َتَعاَلى     وامل   "َوَنَرى الصَّ

ــاَلة  لــف كــل بــر  وفــاجر مــن أهــل القبلــة، فكالمــه يفيــد: أن  َمــن  كفــر ًل  ــه َعــَلى صــ ة الص  فنب 
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ة، ومنهـا: ا ع الـرد  ىَذا يشمل املرتد بـأنوا ـرة، ويفيـد: أن مـن مل ُيصل   لفه، وه ة بالبـدع املكف  لـرد 

ىَذا َأي ًضا ص يح، إًِل  أنه ينبغي مراعاة التفصيل السابق. اَلُة  لفه ص ي ه، وه  يكفر؛ َفالص 

  :َُصن ُف اتا ِم ُْهمْ "َقاَل امل  ْن ما َلا ما دا ، أي: نـرى الصـالَة َعـَلى كـل مـن مـات مـن أهـل "وا

 . ا كان أو فاجًرا  القبلة بر 

 ًًل:و ىَذا أقول: اعلم أن  للمي  أحوا  ف رشح ه

ىَذا ًل ُيصل  عليه.األولى (0) ؛ فه  : أن يكون كافًرا

ىَذا ًل ُيصل  عليه.الثانية (2)  : أن يكون منافًقا معلوم الن َفاق؛ فه

 : أن يكون منافًقا غري معلوم الن َفاق.الثالثة (3)

 : أن يكون صاحلًا.الرابعة (4)

 : أن يكون فاسًقا.الخامسة (5)

 : أن يكون مبتدًعا، واملبتدع له حاًلن: سادسةال (6)

رة. (3  أن تكون بدعته ُمَكف 

رة. (2  الثانية: أًل  تكون ُمَكف 

وهــؤًلء كلهــم ُيصـــل  علــيهم إًِل  الكـــافر واملنــافق املعلــوم الن َفـــاق، وصــاحب البدعـــة ☝

ىـَذا كلـه قولـه   َعَلى ه
رة ال ِذي قام  عليه احلُجة، وقد دل  َوََل تَُصـِلِ ﴿ف املنـافقني:  َتَعـاَلى املكف 

ِ َورَُسـوَِلِ َوَمـاتُوا وَُهـْم  ٰ َقـِْبِهِ إِنَُّهـْم َكَفـُروا بِـاَّللَّ بًَدا َوََل َتُقْم لََعَ
َ
َحٍد ِمنُْهْم َماَت أ

َ
ٰ أ لََعَ

 ذلــ  َعــَلى أن [31]التوبــة:  ﴾84 فَاِســُقونَ 
، فعل ـل اهلل النهــي عــن الصــالة علـيهم بكفــرهم، فــدل 

اَلة عليـه مرشـوعة، وذلـ  من ُعلِم كُ  َلم كفُره؛ ف ن  الص  اَلة عليه، وأن  من مل ُيع  فره؛ مل ُتز الص 

 يشمل كل من مل ُيعَلم كفره. 

 : ىَذا قال ابـن أيب العـز  ةا "* وف تقرير ه ا ُمةْؤِمِن، وا ِمَّ ِن:  ِمَّ ِ  ِقْساما لاَِِن املُْْظِهُرونا لإِْلِْسَلا وا

ِمْن ُدلِما نِ  ا ُم اافِِن، فا لِةكا ِم ْةُه؛ ُصةِلِّ ةْم  ا ْ ُيْعلا ةْن َلا ما اُ  لاةُه، وا ااِلْستِْب ا ْيِه وا لا ُة دا َلا ِز الصَّ ُ ْ جتا اُقُه؛ َلا  ا

ُه، وا  اقا ْم نِ ا ْعلا ْ يا ْن َلا ْيِه ما لا َلَّ دا صا ْيِه، وا لا ْ ُيصا ِّ ُهوا دا ؛ َلا ْخص  اقا شا ْخِص نِ ا لِما شا ا دا إِ ا ْيِه. فا لا انا دا ْا

ُر  ، الا يُ  ڤُدما را ا املُْ اافِِقيا ْد دا ُبوكا قا ِة تا ْزوا انا ِ   ا ْا ُه  ُة؛ ِ انَّ ْي ا ْيِه ُح ا لا ْ ُيصا ِّ دا ْن َلا َلا ما ِلِّ دا صا
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اى اهللَُّ  ْد َنا قا ُسولاُه  ▐وا ةُه الا  ♀ ا ا أانَّ ةرا َْ أا ، وا ةَلا املُْ اةافِِقيا ِة دا ةَلا ِن الصَّ دا

لَّ  دا اِ ِه، وا ْم  ِاْستِْب ا ْبِ ُر َلاُ ْ ُي ْةها يا ُسولِِه؛ َلا انا ُمْؤِم ًا  ِاهللَِّ وا ا ْا ْن  ما ُسولِِه، فا ْ ِرِهْم  ِاهللَِّ وا ا َُ لِكا  ِ  ا  ا

لِيَِّة أاِو اْلُ ُج  ما ِة اْلبِْدِديَِّة أاِو اْلعا اِ يَّ ُنوِب ااِلْدتِقا انا لاُه ِمنا ال ُّ ْا لاْو  ْيِه، وا لا ِة دا َلا ِن الصَّ ا لاةهُ دا ِة ما  "وِ يَّ

 كالمه.انته  

  فكـــل َمـــن  ثبـــ  إســـالمه؛ ُتـــوز الصـــالة عليـــه، ولـــو كـــان مبتـــدًعا فاســـًقا، إًِل  أن  أهـــل

اق واملبتدعة؛ زجًرا ألمثاهلم.  العلم بي نوا َأي ًضا مرشوعية ترك الصالة َعَلى بعض الُفس 

ـاَلِم:  ِدِهْم زا "* يقـول َشـي ُخ اإِلس  َلا أاحا ِة دا َلا َا ِمْن الصَّ ْن اْمتا ا ما ةا وا ْن ِمْ ةِ  ما ْجًرا ِ اْم االِِه دا

َا ال َّبِيُّ  اما اْمتا ا ْا ُه،  لا عا ةَلا املْاةِديِن  ♀فا دا ، وا ا ِّ َلا اْلبا دا ْ ِسِه، وا اتِِ  نا َلا قا ِة دا َلا ْن الصَّ دا

َلا أاهْ  ِة دا َلا ْمتا ُِعونا ِمْن الصَّ لاِق يا ْا رِِي ِمْن السَّ انا  ْا اما  ْا اءا لاُه، وا فا ُلةُه الَِّ ي الا وا ما انا دا ْا ِع؛  ِ  اْلبِدا

سا ًا ِ ِه السُّ َِّة حا ره ْجٌع من أهل العلم."هِبا ىَذا ما قر   ، ه

اَلِم:  ةانا "* يقول َشي ُخ اإِلس  ْا ا  إِ ا ُتوُ وا، فا تَّى يا باا ِِر حا َا ْجِر املُْْظِهِرينا لِْل ا ِمْن ِج ِْس ها ها ا وا

اجِ  ِة الرَّ ِ ِه املْاْصلاحا لِكا ِمْ ُ  ها مْحاةةا ِ   ا ْرُجو لاُه  ا ِدِهْم يا َلا أاحا َلَّ دا ْن صا ما سا ًا، وا لِكا حا انا  ا ْا ِة؛  حا

ةا لاة دا َا ِ  الظَّةاِهِر وا ا لاْو اْمتا ا سا ًا، وا لِكا حا انا  ا ْا ًة؛  اِجحا ًة  ا ْصلاحا ْن ِ  اْمتِ ااُدُه ما َُ ْ يا َلا ُه ِ  اهللَِّ، وا

تا  ْيا املْاْصلاحا َا  ا ااْلباا ِِن لِياْجما امُها ْ ِويِ   ْحدا تاْيِ أاْوَلا ِمْن تا ِصيُ  املْاْصلاحا ْ انا ُتا ْا ؛   ."ْيِ

  إًِل  أن أهــل ، ا كــان أو فــاجًرا ــاَلة جــائزة َعــَلى كــل مــن كــان مــن أهــل القبلــة بــر  إًذا الص 

اق واملبتدعة زجًرا  اَلة َعَلى بعض الُفس   ...العلم يراعون املصل ة أحيانًا ف ترك الص 

  ََُصن ُف ق  ."َواَل ُننِْزُل َأَحًدا ِمنُْهْم َجنًَّة َواَل َناًرا":    اَل امل 

 اشتمل َعَلى أمرين:    كالمه

 ل ىــِذه املســألة َعــَلى َاأْلَوَّ : عــدم احلكــم َعــَلى معــني  مــن أهــل القبلــة بِاجلَن ــِة، والســلف ف ه

ىَذا املوضوع: (، وأنرشح الطحاويةثالثة أقوال، بي نها ابن أيب العز ف )  ا أذكرها ف ه

  َّأًل  ُيشهد ملعني  بِاجلَن ِة ااْ او : ،
ِ
ن بَِياء َ ةِد "َقاَل ابن أيب العـز: إًِل  لأِل  ةْن ُُمامَّ ُ  دا ا ُي ْقا ها ا وا

اِديِّ  اْ اْوزا  ."ْ ِن اْ ا اِ يَِّة، وا

   ِِة إًِل  ملـن ورد الـن ص  اْل َّا ِة، قـال  : أًل  ُيشـهد ألحـٍد بِاجلَنـ  بـه، كالعرشـة املبرشـين بِاجلَنـ 
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ِديِث "ابن أيب العز:  أاْهِ  اْ ا ِء وا اما ْا رِي  ِمنا اْلُعلا ْوُ   ا قا ها ا  ."وا

 ــة، اْل َّالِةةةث ــِة ملـــن ورد الـــن ص  بكونـــه مـــن أهـــل اجلَنـ  ـــن  َشـــِهَد َلـــُه : أنـــه ُيشـــهد بِاجلَنـ  َ
ِ
َومل

ـــونَ  ِمنُ ُؤ  ـــِ ي َ بـــذل  امل  ـــهُ ، َكـــاَم ِف )الص  (: َأن  ِ ، َمـــ ♀ ني  ٍ ا َعَلي َهـــا بَِ ـــري  ـــَأث نَو  ـــاَزٍة، َف ر  بِِجنَ

َرى، َفــُأث نَِي َعَلي َهــا بَِشــ«َوَجَبــْت »: ♀َفَقــاَل الن بِــيُّ  ، َفَقــاَل: ـ، َوُمــر  بِــُأ   . «َوَجَبــْت »ر 

َر:  اٍت، َفَقـاَل ُعَمـُر: َيـا َرُسـوَل ا «َوَجَبْت »َوِف ِرَواَيٍة َكر  ؟ َفَقـاَل َرُسـوُل َثاَلَث َمـر  ، َمـا َوَجَبـ  
ِ
َّلل 

 
ِ
ا؛ َوَجَبـْت »: ♀اَّلل  َهَذا َأْثنَْيُتْم َعَلْيِه َخْيًرا؛ َوَجَبْت َلُه اْلَجنَُّة، َوَهَذا َأْثنَْيُتْم َعَلْيِه َشرًّ

 فِي اأْلَْرضِ 
ِ
 .  «َلُه النَّاُر، َأْنُتْم ُشَهَداُء اهلل

 .هىِذه ثالثة أقوال ف أهل العلم 

 ل؛ ألنـه أْجـل، فقــال: و َو   َعـَلى القــول َاأل 
َُصـن ف يــدل  ةةًدا ِمةة ُْهْم "كـالم امل  الا ُن ْةةِزُ  أاحا وا

الا ناةةةاً ا ـــِة "جا َّةةةًة وا ل، وهـــو: أًل  ُيشـــهد ملعـــني  بِاجلَن  َو  فـــق القـــول َاأل  ىـــَذا الكـــالم منـــه يوا إًِل  ، فه

 
ِ
ن بَِياء َ ُسوُ  "ه قـال بعـد: ، فكالمه هنا يوافق القول األول، ولكنـلأِل  ُهْم  ا امَّ ةا الَِّ ينا سا ا أانَّ اْلعاَّشا وا

ةة ♀اهللَِّ  ُسةةوُ  اهللَِّ ةاوا اشن ةةْم  ا ةةِهدا َلاُ ةةا شا ةةَلا ما ةةْم  ِاجْلا َّةةِة، دا ُد َلاُ ُهْم  ِاجْلا َّةةِة، ناْشةةها را

ث ـايِن هــو: أًل  ُيشـَهد أل"♀ ث ـايِن، والقــول ال   ذلــ  َعـَلى أنــه يقـول بــالقول ال 
حــٍد ، فـدل 

ىـَذا القـول  ِة، وه ـين بِاجلَنـ  ِة، كالعرشـة املبرش  واهلُل -بِاجلَن ِة، إًِل  ملن ورد الن ص  بالشهادة لـه بِاجلَنـ 

َلــمُ  هــو القــول الــراجح، وهــو الــذي يــدل عليــه كــالم الط ــاوي عنــد اجلمــع بــني كالمــه ف  -َأع 

ىَذا املوضع وكالمه الذي قال فيه:  أانَّ اْلعاشا "ه ةا الَّةةوا ُسةوُ  اهللَِّ را ُهْم  ا ةامَّ  ♀ِ ينا سا

ْم  ِاجْلا َّةِ  ُد َلاُ ُهْم  ِاجْلا َِّة، ناْشها ا  ."وا اَّشَّ

 ــانِي حــق،     : عــدم احلكــم َعــَلى ُمعــني  مــن أهــل القبلــة بِالن ــاِر، ومــا قالــهاألمــر اْلثَّ

ار، كـام أفـادت النصـوص ـن ة يقطعـون بـأن  مـن أهـل القبلـة مـن يـد ل النـ  ، ولكـنهم ًل فأهل السُّ

ار، ُثـم   م مـن أهـل القبلـة يـد لون النـ  ـ  َعـَلى أن أقـوا
ٍ بذل ، فالنصـوص دل  حيكمون َعَلى ُمعني 

 منهم من خيرج من الن ار بشفاعة الشافعني، وغري ذل .

  ىــَذا، وأن مــن أهــل القبلــة مــن يــد ل الن ــار، ولكــنهم ًل يعينــون ــن ة يؤمنــون هب فأهــل السُّ

 قولون: من العصاة يقولون: إنه ف الن ار.أحًدا بعينه، في
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 ىَذا ما يتعل ق بقول املصنف ةاً ا": َتَعـاَلى     ه الا نا ًدا ِمة ُْهْم جا َّةًة وا الا ُن ِْزُ  أاحا ، "وا

ــ   ــِة ُيســتثن  منــه مــن دل  أي: وًل ن كــم َعــَلى أحــٍد مــن أهــل القبلــة بجنــٍة وًل بنــاٍر، احلكــم بِاجلَن 

جلَن ــة، وأمــا الن ــار فــال ن كــم َعــَلى معــني  ف الن ــار، وإن كنــا نقطــع بأنــه مــن النصــوص َعــَلى أنــه ف ا

 أهل القبلة من سيد ل الن ار، ُثم  خيرج منها وًل خيلد فيها. 

  َُصـن ُف والَ َنْشَهُد َعَلْيهم بُِكْفرٍ َوال بشــْرٍك َوال بِنَفـاٍق، َمـا َلـْم ": َتَعـاَلى     َقاَل امل 

 َيْظَهْر منْهُ 
ِ
 .  "َتَعاَلى  م َشْيٌء ِمْن َذلك، َوَنَذُر َسَرائَِرُهم إَِلى اهلل

  بكفـــٍر أو ٍ َُصــن ف هنــا جانًبـــا مهــام  مــن اًلعتقـــاد، وهــو: عــدم احلكـــم َعــَلى معــني 
ُيَبــني  امل 

رشٍك أو نفاٍق، إًِل  إن ظهر منـه مـا يسـتوجب احلكـم عليـه بـذل ، وقـد سـبق بيـان معنـ  الكفـِر 

َقـــة لغـــًة ورشًعـــا،  َقـــة بـــه، وســـبق َأي ًضـــا تنـــاول بعـــض املســـائل املَُتَعل  وبيـــان بعـــض املهـــامت املَُتَعل 

ِك، وأحب هنا أن ُأبني  بعض املهامت املَُتَعل َقة بالن َفاق.   بِالرش  

  وقبـــل الشــــروع ف املهـــامت أذكـــر مقدمـــة مهمـــة تتعلـــق بالن َفـــاق، وهـــي مســـتفادة مـــن

ـــاَلِم وابـــن كثـــري وغريمهـــا، وربـــام أنقـــل  ـــالل املقدمـــة كالًمـــا لشـــيخ الن ظـــر ف كـــالم َشـــي خ اإلِ  س 

 اإلسالم دون أن  أعزوه إليه. 

* الن َفــاق داٌء معنــوي  عظــيم مل ُيعــرف ف العهــد املكــي، وذلــ  لكــون اإلســالم ف العهــد 

ن النـ اس املكي ضعيًفا، فال جيد الكافر ما خيافه ويمنعه مـن إظهـار ُكفـره، ولكـن ِحي نَِئـٍذ كـان مـ

ة. ار ملا هلم من سلطة وقو   من يظهر الكفر، وهو ف الباطن مؤمن؛  وًفا من الكف 

  ف العهد املـدين، وكـان ظهـوره فيـه َعـَلى وجـه الت ديـد بعـد غـزوة 
َفالن َفاق مل يظهر إًِل 

ــاُر مــن إظهــار ُكفــرهم، فصــار مــنهم  بــدٍر، حيــث صــارت لإلســالم دولــٌة وشــوكة، ف ــاف الُكف 

ظهــر اإلســالم ويــبطن الُكفــر، وكــان رأس هــؤًلء: عبــد اهلل بــن ُأيَب، وقــد نزلــ  فيــه وف مــن يُ 

 .َتَعاَلى أمثالِه آيات من كتاب اهلل 

  َفالنـ اُس ف العهـد املـدين ثالثــة أصـناف: مـؤمن، وكـافٌر مظهــٌر للكفـر، ومنـافق ظــاهره

َل يَةةن   املهةةاجرين " :َتَعــاَلى     اإلســالم وهــو ف البــاطن كــافر، ومــن هنــا َقــاَل أمحــد

اق   قبا   ا نصا  اما ُوِجد ال ِّ ا  ."م افن،  ِنَّ
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ــاًل عــدم وجــود الن َفــاق ف املهــاجرين:  ةةِد َُياةةاِجُر "* َقــاَل ابــن كثــري ُمَعل  ةةْن أاحا َُ ْ يا ِ انَّةةُه َلا

ْ باةًة فِةياما ِد ْةدا  ةُه؛  ا أاْ ضا ُه وا لادا وا الاُه وا ًها،  اْ  َياجر فيرتك ما را َْ ةِ ُم ةرا َِ اِ  اآْل انتهـ   "اهللَِّ ِ  الةدَّ

 كالمه.

  واملنافقون منهم من كان ف األصل مرشًكا، ومـنهم مـن كـان مـن أهـل الكتـاب، وقـد

ْعـَراِب ﴿: َتَعـاَلى كان الن َفاق موجـوًدا ف املدينـة والباديـة، َقـاَل اهلل 
َ
ـْن َحـْولَُكْم ِمـَن اْْل َوِممَّ

ْهِل الْمَ 
َ
َتنْيِ ُمَنافُِقوَن َوِمْن أ ُبُهْم َمـرَّ  انلَِِفاِق ََل َتْعلَُمُهْم ََنُْن َنْعلَُمُهْم َسـُنَعِذِ

ِديَنةِ َمَرُدوا لََعَ
 [313]التوبة:  ﴾101 ُثمَّ يَُردُّوَن إََِل َعَذاٍب َعِظيمٍ 

ل ســــورِة نزلــــ  باملدينــــة، إذ  آن، وُيقــــال: إ ــــا أو  * وملــــا كانــــ  ســــورة البقــــرة ســــنام الُقــــر 

عــة آيــاِت ف صــفة املــؤمنني، وآيتــني ف صــفة الكــافرين، وبضــع عشـــرة آيــة ف افتت هــا اهلل بأرب

دة؛ فــذكروا ف ســورة  صــفة املنــافقني، وذلــ  ُيبــني  ِعَظــم  طــره، وجــاء ذكــرهم ف ســوٍر متعــد 

ـور املدنيـة ُيـذكر فيهـا  ـة الس  الفتح، والقتال، واحلديد، واملجادلة، واحلرش، واملنـافقني، بـل عام 

 املنافقون.

ي  * و هــم؛ وهلَــَذا ُســم  ءة، فأكثرهــا ف وصــف املنــافقني وذم  ال اضةةحة، "أمــا ســورة بــرا

، وهـي نزلـ  عـام تبـوك، وكانـ  تبـوك سـنة تسـٍع مـن اهلجـرة، وكانـ  غـزوة تبـوك "واملُباْع ِرة

تِي غزاها بنفسه، ومتي ز فيها من املنافقني َمن  متي ـز، فـذكر  ♥آ ر مغازي الن بِي   ال 

 م ما ذكره ف هىِذه السورة.اهلل من صفاهت

  ـــد  أن يظهـــر َعـــَلى أقـــوال صـــاحبه وأفعالـــه، مـــن هنـــا كـــان الســـوء واملُعَتقـــد الباطـــل ًَل ُب

يؤا ـذهم  ♀واألذى ينال اإلسالم واملسلمني من املنافقني، ولكن مل يكن الن بِـي  

ـه  ْ ﴿ :▐بام يصنعون، وذل  امتثـاٌل لقـول رب  ُمَنـافِقِنَي َوَدْع َوََل تُِطِع الًَْكفِـرِيَن َوال
ِ َوكِيًَل  ِ َوَكَِف بِاَّللَّ ٰ اَّللَّ ْ لََعَ َذاُهْم َوتََوُكَّ

َ
 .[13]األحزاب:  ﴾48 أ

  ُثــم  إن ف إقامــة احلــدود علــيهم مفســدة أعظــم مــن مفســدة الصــرب َعــَلى كالمهــم، فلــام

ًجــا، وأنــزل اهلل  ـاس ف ديــن اهلل أفوا ــة ود ــل النـ  َجاهِــِد ﴿فيهــا: َقــاَل  " ةةراءة"فــتح اهلل مك 
اَر َوالُْمَنافِقِنَي َواْغلُْظ َعلَيِْهمْ  لَـئِْن لَـْم يَنَْتـهِ الُْمَنـافُِقوَن ﴿: َتَعـاَلى ، َوَقـاَل [18]التوبـة:  ﴾الُْكفَّ
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ِيَن ِِف قُلُوبِِهْم َمَرٌض  ِخـُذوا َوُقِتِلُـوا َتْقتِـيًَل أ﴿ إَِلى قولـه: [61]األحزاب:  ﴾َواَّلَّ
ُ
 ْيَنَمـا ثُقُِفـوا أ

 .[63]األحزاب:  ﴾61

  فلــام رأى مــن بقــي مــن املنــافقني مــا صــار األمــر إليــه مــن ِعــز  اإلســالم، وقيــام الرســول

ــار واملنــافقني أضــمروا الن َفــاق، فلــم يكــن ُيســَمع مــن أحــٍد مــن املنــافقني بعــد غــزوة  بجهــاد الكف 

ـــي   ى بقـــي مـــنهم أنـــاٌس بعـــد مـــوت الن بِ
ـــ   ♀تبـــوك كلمـــة ســـوء، ومـــاتوا بغـــيظهم، َحت 

ةةِرن "عـرفهم ي حذيفـة، فلـم يكـن هـو يصـيل  علـيهم وًل يصـيل  علـيهم مـن عـرفهم  "صاحب السن

 .     بسبٍب آ ر، مثل عمر بن اخلطاب

ىَذا يفيد أن  الن بِـي   ✍ ءة، مـا مل  ♀فه ـار واملنـافقني قبـل بـرا كـان حيتمـل مـن الكف 

ـار وهـو بمكـة مـ ا مل يكـن حيتمـل يكن حيتمل منهم بعـد ذلـ ، كـام قـد كـان حيتمـل مـن أذى الكف 

ة.  بدار اهلجرة والن رص 

َقـة بالن َفـاق،  �� ت املَُتَعل  ق بالن َفاق وبعـدها أنب ـه َعـَلى بعـض املهـام 
هىِذه مقدمة موجزة تتعل 

 ف س  وقفات: وين رص القول فيها ب ذن اهلل 

   

ـــــــ ـــــــاق َعـــــــَلى أنفســـــــهم، وقـــــــد جـــــــاءت اآليـــــــات  ╚َ اَبة إذا كـــــــان الص  خيـــــــافون الن َف

 واألحاديث ف بيان فضلهم، فالن َفاق علينا أ وف ومنا أقرب.

ْلهةم َيةا   ♀أ  ْ  ثَلثي من أصحاب ال َّبِين "* َقاَل ابـن أيب ُمَليكـة: 

ٰ  يةامن جرية  وميَ ةَلا ٰ ن سه، ما م هم أحِد يقو :  نه دا َلا اق دا  ، وقـد  ـاف عمـر"ا ية ال ِّ ا

يـا ابـن الخط ـاب! والـذي نفسـي »: ♀الن َفاق، وهو الذي َقاَل لـه الن بِـي     

ا غير فجك ا قطُّ إاِلَّ سلك فجًّ  .«بيده، ما لقيك الشيطان سالًكا فجًّ

يعنـي: ف  "؟♀ُأنشدك اهلل، هة  سةامن  لةك  سةو  اهلل "* وقـال حلذيفـة: 

ةةي  عةةدك أحةةًداال، وال "املنــافقني، فيقــول حذيفــة:  ْن ــِذيَن بلغــوا ف اإليــامن "أز ــَ اَبُة ال  ، َفالص 

 املنزلة العليا  افوا الن َفاق َعَلى أنفسهم، فهل نأمنه ن ن؟! 
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وقـد ُسـئل -، وقال اإلمام أمحد "ما َافه  اِلَّ مؤمن، وال أم ه  اِلَّ م افن"* وقال احلسن: 

اق": -َقاَل ما يقول فيمن ًل خياف الن َفاق َعَلى نفسه؟ فَ  ٰ ن سه ال ِّ ا َلا  ."ومن ي من دا

ةاق "* َقاَل ابـن رجـب:  اق ا صبر، وهو  اب ال ِّ ا ٰ أن سهم ال ِّ ا َلا الَِّ ي َافه هؤالء دا وا

ٰ ن اقه  اق ا صبر   حياته أن َيرجه  لك  َِلا ٰ من  لب دليه َصا  ال ِّ ا َلا ا ْر، فُيخشى دا

تَّٰى ي سلخ من اإليامن  ةا ا ا ْر، حا ُمْ ﴿ :َتَعـاَلى  الَليةة، ْةام قا اغا اهللَُّ ُقُلةوهبا اُ ةوا أازا لاةامَّ زا  ﴾فا

: [0]الصق:  ا ا قا ة  ﴿، وا رَّ ْ ُيْؤِم ُوا  ِِه أاوَّ ا ما اما َلا ْا ُهْم  ا ا أاْ صا ْم وا ُ هتا لُِّب أاْفئِدا ُنقا  ."[116]ا نعا :  ﴾وا

ا ا ا وزادي: قة"َأي ًضا:  َتَعاَلى     وقال ابن رجب * ٰ قا ةَلا ةاق دا د َةا  دمةر ال ِّ ا

تَّٰى س   ح ي ة، ولَن  ْوِمئِ   م افًقا، حا ن سه، قي  له: أنه يقولون:  ن دمر َل َيق أن يَون يا

ا قو  أه  البدع  ."َا  أن ُيبتَل   لك قب  أن يموت، فقا  ا وزادي: ٰه ا

ٰ ن سةه "* َقاَل ابن رجب:  َلا اق دا ٰ أن دمر ْان َيا  ال ِّ ا الظَّةاِهر: يشري  َِلا   ا ةا ، وا

اق ا صةبر وسةيلة  اق ا صبر، وال ِّ ا ٰ ن سه   ا ا  من ال ِّ ا َلا أنه أ ا  أن دمر ْان َيا  دا

ٰ املعصةية أن  ةَلا ٰ مةن أَصن دا ةَلا َُ ر، وْةام َُيشةى دا اق ا ْر، ْام أن املعايص  ريد ال ٰ ال ِّ ا  َِلا

ٰ من َلا اق أن ُيسةلب اإليةامن  ُيسلب اإليامن د د املوت، ْ لك َُيشى دا ٰ َصا  ال ِّ ا َلا أَصن دا

 ."فيصري م افًقا

ةةرن  ╚وملا تقرن  د د الصحا ة "* َوَقاَل ابن رجـب َأي ًضـا:  اق اَتَل  السِّ أنَّ ال ِّ ا

ته وَشوده د د  ٰ ن سه أْن يَون   ا تبري دليه حضو  قلبه و قن َلا والعَلنية، َيش  عضهم دا

 ٰ ر،  رجوده  َِلا ْْ الدنيا واالشتبا   ا ه  وا وال  وا موا ، أن يَون  لك مة هم  سامع ال ِّ

 .َتَعاَلى     إَِلى آ ر ما َقاَل ابن رجب "...ن اًقا، ْام   صحيح مسلم دن ح ظلة

ـــَ اَبة  ☝ ىـــَذا كلـــه فيـــه: أن  الص  ـــاق، وإذا كـــان  ╚وه  شـــوا َعـــَلى أنفســـهم مـــن الن َف

ــَ اَبة  بلًغــا عظــياًم، وجــاءت فــيهم اآليــات واألحاديــث ف بيــان وقــد بلغــوا مــن اإليــامن م-الص 

ل. -فضائلهم   خيافون الن َفاق َعَلى أنفسهم، ف وف غريهم ممن بعدهم َعَلى نفسه أو 
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َفاًقــا، ومــن أهــل العلــم مــن َقــاَل: إنــه مــأ وذ : مصــدر َنــافَق ُينَــاِفق ُمناَفَقــًة ونِ النَِّفــاق لغــةً * 

مــن الن َفــق ومــنهم مــن َقــاَل: أنــه مــأ وٌذ مــن الن اِفَقــاء، أحــد ُمــارج الريبــوع مــن ج ــره، ف نــه إذا 

ـــب مـــن واحـــٍد هـــرب إَِلى امل ـــرج اآل ـــر و ـــرج منـــه، فهكـــذا املنـــافق يـــد ل ف الـــدين مـــن 
ُطلِ

 باب، وخيرج من باب آ ر غريه.

 :  تنبيه ❁
ىـــذَ  ـــا، َقـــاَل -وهـــو املُنَـــاِفق-ا اًلســـم ه ، مل يكـــن معروًفـــا ف اجلاهليـــة، ومـــع ذلكـــم يعـــد  عربي 

ـاَلِم:  ةْن "َشـي ُخ اإِلس  َُ ْ يا ا ااِلْسةما َلا ة ا ةِة أانَّ ها با ةرا أاْهة  اللُّ ْا ْد  ا قا ، وا باُهْم  ِاْسِم املُْ اافِِقيا ا ا َا   ْ  ا

ُقوُلوا ْ يا َلا اِهلِيَِّة، وا ُ  ِ  اجْلا ةانا ُيْعرا ْا ا  إِ ا ، فا جا را َا ا  نا   ا ؛ ِ انَّ املُْ اافِنا ُمْشتانٌّ ِمْن نا ا يِبٍّ را ُه لاْيسا  ِعا :  نَّ

 ْ تِِهْم؛ َلا ْم ِ  ُلبا هُتُ ا ا ْت دا را اما جا ْا ُم  ِِه  لِّ َا َّ ا فِيِه املُْتا ْد تاَّصا قا تِِهْم، وا ا ِمْن ُلبا ْ ُظ ُمْشتاقًّ لِكا اللَّ ُْرْج  ا  َيا

ْونِِه  ْا ْن  را ِيًّادا  انته  كالمه.  "دا

ف بتعـاريف أجودهـا قـول ابـن كثـريوالنَِّفاق شـرًعا*  هةو   هةا  ": َتَعـاَلى     : ُعـر 

 ِّ  انته  كالمه.  "ا رِي، و رسا  الَّشَّ

 ُثم  إن الن َفاق باعتبار الرش   الذي ُيرَس  نوعان:

  ـَر، وصـاحبه ُُملـٌد : الن َفاق اًلعتقادي، وهو الن َفاق األكرب، وصـاحبه ا ون ـ الُكف  ُيرِس 

ع هـو املقصـود بقولـه  ىَذا النـ و  ار ﴿: َتَعـاَلى ف الن ار، وه ْسَفِل ِمـَن انلَـّ
َ
رِْك اْْل إِنَّ الُْمَنافِقِنَي ِِف اَلَّ

ُضُهْم ِمْن الُْمَنافُِقوَن َوالُْمَنافَِقاُت َبعْ ﴿: َتَعـاَلى ، وبقولـه [314]النساء:  ﴾145 َولَْن ََتَِد لَُهْم نَِصًْيا
َ فَنَِسـَيُهْم إِنَّ  يِْدَيُهْم نَُسـوا اَّللَّ

َ
ُمُروَن بِالُْمنَْكرِ َوَينَْهْوَن َعِن الَْمْعُروِف َوَيْقبُِضوَن أ

ْ
َبْعٍض يَأ

اَر نَاَر َجَهنََّم َخاَِلِ  ُ الُْمَنافِقِنَي َوالُْمَنافَِقاِت َوالُْكفَّ يَن فِيَهـا الُْمَنافِقِنَي ُهُم الَْفاِسُقوَن وََعَد اَّللَّ
ُ َولَُهْم َعَذاٌب ُمقِـيمٌ  َذا َجـاَءَك إ﴿: َتَعـاَلى وبقولـه  ،[63]التوبـة:  ﴾68 ِِهَ َحْسُبُهْم َولََعَنُهُم اَّللَّ

 ْ ُ يَْشـَهُد إِنَّ ال ُ َيْعلَُم إِنََّك لَرَُسوَُلُ َواَّللَّ ِ َواَّللَّ افِقِنَي ُمَنـالُْمَنافُِقوَن قَالُوا نَْشَهُد إِنََّك لَرَُسوُل اَّللَّ
 .. اآليات..[3]املنافقون:  ﴾1 لًََكذِبُونَ 

  اق ال ةا ر فيـه يكـون للمعـايص ال ِّ ا : الن َفـاق األصـغر، وهـو الن َفـاق العمـيل، واإلرسا

ـر، وهـو املقصـود بقولـه  يـِه َكـاَن ُمنَافًِقــا، »: ♀التـي هـي دون الُكف 
َأْرَبـٌع َمـْن ُكــنَّ فِ
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َث َكـَذَب،  وإِْن َكاَنْت َخْصَلٌة ِمنُْهنَّ  يِه َخْصَلٌة ِمْن النَِّفاق َحتَّى َيَدَعَها: َمـْن إَِذا َحـدَّ
فِيِه َكاَنْت فِ

 ُمت َفٌق َعَلي ِه. «َوإَِذا َوَعَد َأْخَلَف، َوإَِذا َخاَصَم َفَجَر، َوإَِذا َعاَهَد َغَدرَ 

ىــَذا احلــديث الن َفــاق املــذكور فيــه هــو الن َفــاق األصــغر، وســيأيت بســط الكــال م حولــه عنــد فه

 احلديث حول  صاِل الن َفاق األصغر. 

ن ِديِق يسم   الواقع ف الن َفاق اًلعتقادي ف عرف الفقهاء بِ   ☚☚  .الز 

ـاَلِم:  ةاِء ُهةوا املُْ اةافُِن "* َقاَل َشي ُخ اإِلس  ها ِء اْلُ قا ُؤالا ْنِدينا ِ  ُدْرِ  ها املْاْقُصوُ  ُه اا: أانَّ الزِّ وا

ْهِد ال َّبِيِّ الَّ ِ  َلا دا انا دا ْا اِء أاْ طاةنا ♀ي  ةوا ُه، سا رْيا ُيْبطِنا  ا ْسَلا ا وا ُهوا أاْن ُيْظِهرا اإْلِ ، وا

املْا  َِ وا ةانِ اِحًدا لِلصَّ طًَِّل جا انا ُمعا ْا ِهْم، أاْو  رْيِ ى أاْو  ا ا ا ال َّصا ِديِن اْلياُهوِ  وا ْا اِن:  ةاِ  ِ ي ًا ِمْن اْ اْ يا عا

ِ  ا اْ اْداما ِة. وا اِ ا  لصَّ

ِح  ْنةِدينا ِ  اْصةطَِلا ى الزِّ مَّ ا ُيسا ها ا طُِّ ، وا اِحُد املُْعا ْنِديُن ُهوا اجْلا ُقوُ : الزِّ ْن يا ِمْن ال َّاِ  ما وا

لَّةما اْلُ قا  َا ْنِدينا الَّةِ ي تا لاَِنَّ الزِّ ِت ال َّاِ ، وا االا قا ِة ما لا قا نا ِة وا امَّ اْلعا ِ  وا َلا َا ةاُء ِ  ْا رِي  ِمْن أاْهِ  اْل ها

ةرْيِ  املُْْرتاةدِّ وا ا افِِر وا َا رْيِ اْل افِِر وا ا َا ْيا اْل ُهْم ُهوا التَّْميِيُز  ا ْقُصو ا ُ ؛ ِ انَّ ما ِمِه: ُهوا اْ اوَّ َْ  املُْْرتاةدِّ ُح

هُ  َّ لِكا أاْو أارسا را  ا ْن أاْ ها ما  ."وا

َا "* وقـال:  اِجُم ِ  املُْْسلِِميا تا ْت اْ ادا ُ را ْا ملاَّا  ةاِن وا ْ  ِ  لِسا ةادا شا ْنةِديِن وا ْ ةِظ الزِّ لَُّموا  ِلا

اءِ  ها  ."اْلُ قا

  ِاَلم ن ِديق ف عـرف الفقهـاء، هـو املنـافق الـذي  َتَعاَلى     إًذا َشي ُخ اإِلس  يبني  أن الز 

ــِديق ♀كــان ف عهــد الن بِــي   ن  ، وأن  أهــل الكــالم ونقلــة مقــاًلت الن ــاس يطلقــون الز 

د الفقهـاء  ويريدون به اجلاحد املَُعط ل لوجود الصانع واخلالق، هىِذه فائدة مهمة ف معرفـة مـرا

اَلمِ  د املتكل مني من كالم َشي خ اإِلس  ن ِديِق، ومرا  .َتَعاَلى     بِالز 



ــذِ  كــانوا ُيظِهــرون اإلســالم، فيلتزمــون  ♀يَن كــانوا ف عهــد الن بِــي  املنــافقون ال 

ـاِهَرة، فيصـلون ويصـومون، بـل وجياهـدون، وكـان الن بِـي   يعـاملهم  ♀أحكامـه الظ 
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ــاَلِم وغــريه، أن ُحكــم  ئــرهم إَِلى اهلل، ومــن هنــا بــني  َشــي ُخ اإِلس  بــام ظهــر مــن حــاهلم، وَيِكــُل رسا

ــــار، وأمــــا ف أحكــــام الــــدنيا فقــــد ُتــــري َعــــَلى املنــــافق أحكــــام املنــــافقني ف اآل ــــرة، حكــــم 
الكف 

 املسلمني.

ةةْم ال َّبِةةيُّ "* َقــاَل ابــن َتي ِمي ــة:   َُ ْ ْ ُيا َلا م، وا ُْم وُيواِ ُثةةوَنا ةةانا املُْْسةةلُِمونا ُي اةةاُِْحوَنا ْا ةةْد  فقا

ْ ِر الا  ♀ َُ اِ  املُْْظِهِرينا لِْل َّ َُ ِم اْل َْ الا ِ  املُْ اافِِقيا  ُِح الا مةوا ثتهم وا تِِهْم وا ْاحا ِ  ُم اا

ْبُد اهللَِّ ْ ُن أيب اْ ُن سلو   اتا دا ْ  ملاَّا ما ،  ا لِكا اِق  -ناْحِو  ا ِر ال َّاِ   ِال ِّ ا ُهوا ِمْن أاْشها ُه اْ  ُُه  -وا ِ ثا وا

انا يا  ْا ْن  ا ُِر ما لِكا سا ْا ا ، وا يااِ  املُْْؤِم ِيا
َِ ُهوا ِمْن  ْبُد اهللَِّ، وا ؛ دا ُتةُه املُْْؤِم ُةونا ثا ِرُثةُه وا ا ُموُت ِم ُْهْم يا

َا املُْْسلِِميا  ِ ُثوُه ما اِ ِث وا ِدِهْم وا اتا ِ احا ا ما  .   ، انته  كالمه"وا ِ ا

ـاَلِم:   ، "* فاملنافق مسلٌم ف الظ اِهر، َقاَل َشي ُخ اإِلس  املُْ اافِقونا ُهةْم ِ  الظَّةاِهِر ُمْسةلُِمونا

انا املُْ  ْا ْد  قا ْهِد ال َّبِيِّ وا َلا دا ، الا ِسةيَّاما  ♀ اافُِقونا دا ةا ِ  الظَّةاِهرا ْسَلا ا ا اإْلِ َا ْلتاِزُمونا أاْح يا

ُ ُهة ِ  وا ْسةَلا ْعِدِهْم؛ لِِعةزِّ اإْلِ ْا رِِي ِمْن املُْ اافِِقيا الَِّ ينا ِمْن  ا ْلتاِزْمُه  ْ يا ا َلا ِر اْ اْمِر ما َِ اكا ِ  آ وِ ِه  ْ   ا

ةِ  جَّ ْيِق   ِاْ ُ السَّ  انته  كالمه. "وا

  ـار املنـافقني، باعتبـار إسـالمهم ف ومن هنا قد ُيطلق اإلسالم ويد ل فيه بعض الكف 

ْخرَْجَنا َمْن ََكَن فِيَها ِمَن الُْمْؤِمننَِي ﴿: َتَعاَلى الظ اِهر، َقاَل اهلل 
َ
َفَما وََجـْدنَا فِيَهـا َغـْْيَ  35فَأ

أ رج لوًطـا ومـن معـه مـن املـؤمنني  ، فاهلل [86 ،24 ]الذاريات: ﴾36َبيٍْت ِمَن الُْمْسلِِمنَي 

ــَرجني، ف  ــا كانـــ   ــَرجني بــاإليامن، ومل تكـــن زوجــة لــوط مـــن املُ   مــن أهلــه، فنعـــ  اهلل املُ  

 كافرة مظهرة اإليامن.

  َت نُوٍح َواْمرَ ﴿: َتَعـاَلى َقـاَل اهلل
َ
ِيَن َكَفُروا اْمَرأ ُ َمَثًَل لَِّلَّ َت لُوٍط ََكَنَتـا َِضََب اَّللَّ

َ
أ

ِ َشـيًْئا َوقِيـَل  َُتَْت َعبَْديِْن ِمْن ِعَبادِنَا َصاِْلَنْيِ فََخاَنَتاُهَما فَلَـْم ُيْغنَِيـا َعنُْهَمـا ِمـَن اَّللَّ
اِخلِـنيَ  أهـل بيـ  باإلسـالم باعتبـار  َتَعـاَلى ، ونعـ  اهلل [31]الت ـريم:  ﴾10 اْدُخََل انلَّار َمَع اَلَّ

ـاِهر ًل ف البـاطن، َفَقـاَل: د ول امـرأة نـوح مع َفَمـا وََجـْدنَا فِيَهـا ﴿هـم، وهـي مسـلمة ف الظ 
 .  ﴾َغْْيَ َبيٍْت ِمَن الُْمْسلِِمنيَ 
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  أي: مــــن إطـــالق اإلســــالم َعـــَلى املنــــافقني، -وقـــد عــــد  بعـــض أهــــل العلـــم مــــن ذلكـــم

ْعَراُب آَمنَّـا قُـْل قَالَِت ﴿: َتَعاَلى قوله  -باعتبار ما ظهر منهم عد  بعض أهل العلم من هىَذا
َ
اْْل

َ َورَُسـوََلُ  يَماُن ِِف قُلُوبُِكْم ِإَوْن تُِطيُعوا اَّللَّ ا يَْدُخِل اْْلِ ْسلَْمَنا َولَمَّ
َ
 لَْم تُْؤِمُنوا َولَِكْن قُولُوا أ

َ َغُفوٌر رَِحيٌم  ْعَمالُِكْم َشيًْئا إِنَّ اَّللَّ
َ
ِ  14ََل يَلِتُْكْم ِمْن أ ِ إِنََّما الُْمْؤِمُنوَن اَّلَّ يَن آَمُنوا بِـاَّللَّ

ـادِقُونَ  ولَئِـَك ُهـُم الصَّ
ُ
ِ أ نُْفِسِهْم ِِف َسـبِيِل اَّللَّ

َ
ْمَوالِِهْم َوأ

َ
 َورَُسوَِلِ ُثمَّ لَْم يَْرتَابُوا وََجاَهُدوا بِأ

 .[61 ،61 ]احلجرات: ﴾15

اَلمِ  أن األعراب املذكورين هنا مسـلمون واإليـامن املنفـي     * وقد بني  َشي ُخ اإِلس 

ـــاَلِم أن  مـــا عـــ ـــح ذلـــ  مـــن وجهـــني، فبـــني  َشـــي ُخ اإِلس  نهم هـــو كاملـــه الواجـــب، ًل أصـــله، ورج 

ن األعـراب املـذكورين هنـا ُأط لـق علـيهم اإلسـالم باعتبـار  ذهب إليه بعض أهل العلم مـن كـو 

ىـــَذا غـــري صـــ يح، وأ ـــم مســـلمون ـــاَلِم أن ه  مـــا أظهـــروا، وإًِل  فـــ  م منـــافقون، بـــني  َشـــي ُخ اإِلس 

ح ذلكم من وجهني: ا، وأ م مل حيققوا كامل اإليامن الواجب، بل معه أصله، ورج   حق 

يَماُن ِِف قُلُوبُِكمْ ﴿: َتَعـاَلى : قولـه ا و  ➊ ا يَْدُخِل اْْلِ  "ملاَّةا"، فـ ن [31]احلجـرات:  ﴾َولَمَّ

ىَذا ًل ُيقـال ف املنـاف ق، إذ إيامنـه حرف ينفي ما قرب وجوده، وانُتظر وجوده، ومل جيئ بعد، وه

ــــا،  ــــة أن هــــؤًلء مســــلمون حق  ــــح فيــــه ابــــن َتي ِمي  ىــــَذا الوجــــه األول الــــذي رج  بعيــــٌد ًل قريــــب، ه

قوا كامل اإليامن الواجب.   ولكنهم مل حيق 

ْعَمـالُِكْم ﴿: َتَعاَلى : قوله اْل َّاِ  الوجه و ➋
َ
َ َورَُسوََلُ ََل يَلِتُْكْم ِمـْن أ ِإَوْن تُِطيُعوا اَّللَّ

َ َغُفوٌر رَِحيمٌ َشيًْئا إِ  د بـه: إن تطيعـوا اهلل ورسـوله وأنـتم [31]احلجـرات:  ﴾14 نَّ اَّللَّ ، فـ ن  املـرا

د  ـة غـري ناقصـة، ولـيس املـرا ىِذه التـي مل حتققـوا هبـا اإليـامن، فـ ن  أعاملكـم ُتقبـل تام  َعَلى حالكم ه

 ٌر واضٌح معلوٌم.به أنكم إن آمنتم، ف ن  اهلل يقبل أعاملكم؛ إذ قبول أعامل املؤمن أم

ِيَن ﴿: َتَعـاَلى * فوصف املؤمنني الذي ُأ رج منـه هـو املـذكور ف قولـه  إِنََّما الُْمْؤِمُنوَن اَّلَّ
ولَئِـَك 

ُ
ِ أ نُْفِسـِهْم ِِف َسـبِيِل اَّللَّ

َ
ْمَوالِِهْم َوأ

َ
ِ َورَُسوَِلِ ُثمَّ لَْم يَْرتَابُوا وََجاَهُدوا بِأ ُهـُم  آَمُنوا بِاَّللَّ

ــادِقُونَ  ، فهــؤًلء األعــراب مســلمون معهــم مــن اإليــامن مــا يصــح بــه [34]احلجــرات:  ﴾15 الصَّ

 إسالمهم، وما ُنفي عنهم هو اإليامن الواجب املنفي عن الزاين والسارق.
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ا للثـــواب ومل   ☜ اتفـــق املســلمون َعـــَلى أن املنـــافق لــيس مؤمنًـــا مســـت ق 

ِمي ة. ا هم مؤمنني إًِل  الَكر   يسم 

ـاَلِم: * َقـا ْن املُْْؤِم ِيا املُْْستاِحقِّيا "َل َشـي ُخ اإِلس  اِ ِج دا َا ُه  إِنَّ افُِر املُْ اافُِن ِ  اْلباا ِِن فا َا ا اْل أامَّ وا

ةا،  تِها أا ِمَّ ِة وا لاِق اْ ُمَّ د  ِمْن سا ْونا  ُِمْؤِم ِيا ِد ْدا أاحا مَّ الا ُيسا ، وا اِق املُْْسلِِميا اِب  ِاتِّ ا الا لِل َّوا  ِد ْةدا وا

ةاُلوا:  نَّ  اِمياة الَِّ ينا قا رَّ َا ُهْم ال ة  ِمْن املُْْرِجئاِة وا ا ِ ا ،  الَّ ِد ْدا  ا ا ِِق املُْْسلِِميا د  ِمْن  اوا نا أاحا يةاما اإْلِ

ً ا ِ   َا ِّ انا ُم ْا انا ُمْؤِم ًا وا ِْن  ْا  : لِكا عا ا  ا ا فا إِ ا ُ  التَّْصِديِن ِ  الظَّاِهِر، فا لَُّموا ُهوا ُُمارَّ سا  اْلباا ِِن، وا

ة ُْهْم أا  َِْي دا ْن ُيا ِمْن ال َّاِ  ما ِمِه، وا َْ ُدوا ِ  اْسِمِه الا ِ  ُح ِة، فا اازا را
َِ ِد ِ  اآْل ِب ُُمالَّ ُه ُمعا َّ ُةْم أانَّ َنَّ

تاْسةِمياُتُهْم لاةُه  ا فا َا ها ا ما ْيِهْم، وا لا لاِط دا ُهوا  ا ُلوُهْم ِمْن أاْهِ  اجْلا َِّة وا عا ا جا ُدوها ةِة اْ تاةدا ُمْؤِم ًةا:  ِْددا

را ا  اُء ِهيا الَّتِي اْن ا ُة الشَّ ْعا ِ ِه اْلبِْددا ها ِة، وا لاِق اْ ُمَّ السُّ َِّة وا مِْجااِع سا ًة لِْلَِتااِب وا اِمياة ُُماالا ا رَّ َا ا ال هِبا

هِتِمْ  االا قا ا ِِر ما  ."ُ ون سا



  اِس ﴿: َتَعـاَلى أهُل الن َفاق األكرِب يظهرون اإليـامن ويبطنـون الكفـر، َقـاَل اهلل َوِمَن انلَـّ
ِ َوبِاَْلَوِْم اْْلِخرِ َوَما ُهْم بُِمْؤِمننِيَ   . [3]البقرة:  ﴾8 َمْن َيُقوُل آَمنَّا بِاَّللَّ

 ِيَن آَمُنـوا ُُيَ ﴿: َتَعـاَلى : أ م أهل مكٍر و ديعة، َقاَل ومن أوصافهم َ َواَّلَّ ادُِعوَن اَّللَّ
نُْفَسُهمْ 

َ
 .[5]البقرة:  ﴾َوَما َُيَْدُعوَن إَِلَّ أ

 أ ــم أهــل كــذٍب وتكــذيب، والكــذُب هــو ُأسُّ الن َفــاق الــذي ُبنِــَي ومةةن أوصةةافهم :

ُ َمَرًضا َولَُهمْ ﴿: َتَعـاَلى عليه، َقاَل اهلل  َِلـٌم بَِمـا ََكنُـوا  ِِف قُلُوبِِهْم َمَرٌض فََزاَدُهُم اَّللَّ
َ
َعـَذاٌب أ

 .[31]البقرة:  ﴾10 يَْكِذبُونَ 
 ِإَوَذا قِيـَل لَُهـْم ََل ُتْفِسـُدوا ِِف ﴿: َتَعـاَلى : أ م أهـل إفسـاد، َقـاَل اهلل ومن أوصافهم

رِْض قَالُوا إِنََّما ََنُْن ُمْصلُِحوَن 
َ
ََل إِنَُّهْم ُهُم الُْمْفِسُدوَن َولَِكـْن ََل يَْشـ 11اْْل

َ
 ﴾12 ُعُرونَ أ

 .[32، 33]البقرة: 

 ـَفَهاءُ ﴿: أ م معجبـون بأنفسـهم لقـوهلم: ومن أوصافهم نُـْؤِمُن َكَمـا آَمـَن السُّ
َ
 ﴾أ

 .[38]البقرة: 
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 ساكتيوســـف الشرح الشيخ:  

 أ ـم أهـل طغيـان، فهـم أنكـروا َعـَلى الـذين عرضـوا علـيهم اإليـامن، ومن أوصافهم :

 : ــْؤِمنُ ﴿وقــالوا نُ
َ
ىــَذا غايــة مــا يكــون مــن الطغيــان؛ ﴾أ ــَذا َقــاَل اهلل ، وه

ى
ف آ ــر اآليــة:  َتَعــاَلى وهل

ىَذا الشيخ/ ُممد بن صالح العثيمني.[34]البقرة:  ﴾15 ِِف ُطْغَيانِِهْم َيْعَمُهونَ ﴿  ، بني  ه

 ىــَذا مــن قولــه ومةةن أوصةةافهم َولَِكــْن ََل ﴿: َتَعــاَلى : أ ــم أهــل جهــل، ويؤ ــذ ه
 .[38]البقرة:  ﴾13 َيْعلَُمونَ 
 يقــول اهلل  ومـن أوصـافهم: أ ـم ، ِيــَن آَمُنــوا قَــالُوا ﴿: أهـل ُذل  ِإَوَذا لَُقــوا اَّلَّ
ىـَذا  وًفـا مـن املـؤمنني، فهـم ذليلـون، [31]البقـرة:  ﴾آَمنَّا ِإَوَذا َخلَـْوا إََِلٰ َشـَياِطينِِهْم ﴿، قـالوا ه

ـا َمَعُكــمْ  وعنــد  ، أي:  وًفــا مــنهم َأي ًضــا، فهــم أذًلء عنــد املــؤمنني[31]البقــرة:  ﴾قَــالُوا إِنَـّ

َياطنِي، وهم رؤسائهم ف الن َفاق.   الش 

هىِذه بعض أوصاف املنافقني َوَثم  أوصاٌف أ رى كثرية مبثوثة ف كتاب اهلل  ��

▐. 



َأْرَبٌع َمـْن »َقـاَل:  ♀عن الن بِي   ¶ف الص ي ني عن عبد اهلل بن عمر 

يـِه َخْصـَلٌة ِمـَن النَِّفـاق َحتَّـى  ُكنَّ فِيِه كَ 
اَن ُمنَافًِقا َخالًِصا، َوإْن َكاَنْت َخْصَلٌة ِمنُْهنَّ فيه َكاَنـت فِ

َث َكَذَب، َوإَِذا َوَعَد َأْخَلَف، َوإَِذا َخاَصَم َفَجَر، َوإَِذا َعاَهـَد َغـَدرَ  . وفـيهام «َيَدَعَها: َمْن إَِذا َحدَّ

ث َكـَذَب، َوإَِذا »َقـاَل:  ♀أنه     عن أيب هريرة آَيُة اْلُمنَـافِِق َثـاَلٌث: إَِذا حـدَّ

 .«َوَعَد َأْخَلَف، َوإَِذا اْئُتِمَن َخانَ 

ىــــِذه اخلصــــال َتَعــــاَلى     * بــــني  ابــــن رجــــب : أن  أصــــول الن َفــــاق األصــــغر ترجــــع إَِلى ه

 اخلمس: 

 َلةةا ث َكــَذَب »: أون ــلًة مــن ، فمــن كــان الكـذُب كثــرًيا ف كالمــه، فقـد «إَِذا حــدَّ أتــ   ص 

  صال الن َفاق، وقد كان ُيقال: أسُّ الن َفاق الذي ُبني عليه الن َفاق: الكذب.

 واخللف َعَلى نوعني:«َوإَِذا َوَعَد َأْخَلَف »: ثانيها ، 
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 ا ةةُدمُها ىــَذا أرَشُّ اخلُلــف، ولــو َقــاَل: أفعــل كــذا أاحا : أن  َيِعــد ومــن ني تــه أًل  يفــي بوعــده، وه

، ومن نيته أًل  يفعل؛ كان كذًبا وُ لفا، قاله األوزاعي.إِن  َشاَء ا ُ  َّلل 

   ٍِر لـه ف اخلُلـف، اْل َّا : أن يعد ومن ني ته أن يفي، ُثم  يبدو له أمٌر في لـف مـن غـري ُعـذ 

 .[311]البقرة:  ﴾َوالُْموفُوَن بَِعْهِدهِْم إَِذا ََعَهُدوا﴿: َتَعاَلى واملؤمن إذا وعد وَّف  كام َقاَل 

 يصـري «َوإَِذا َخاَصَم َفَجرَ »: ثال ها 
ى
، ويعنـي بـالفجور: أن خيـرج عـن احلـق  عمـًدا، َحت ـ 

ــــي   ىــــَذا ممــــا يــــدعو إليــــه الكــــذب، كــــام َقــــاَل الن بِ ــــا، وه : ♀احلــــقُّ بــــاطاًل، والباطــــل حق 

  .«ْهِدي إَِلى النَّارِ إِيَّاُكْم َواْلَكِذَب َفإِنَّ اْلَكِذَب َيْهِدي إَِلى اْلفُجوِر َوإِنَّ اْلُفُجوَر يَ »

 العهـــد: مــا يعاهـــد اإلنســـان بـــه غـــريه، َقـــاَل اهلل «إَِذا َعاَهـــَد َغـــَدرَ »:  ا عهةةةا ، :

ْوفُـوا بِالَْعْهـِد إِنَّ الَْعْهـَد ََكَن َمْسـُئوًَل ﴿
َ
ء:  ﴾34 َوأ ، فالوفـاء بالعهـد مسـؤوٌل عنــه [81]اإلرسا

ــوا ﴿: َتَعــاَلى أم مل يــِف بعهــده؟ َقــاَل اإلنســان ف اآل ــرة، ُيســأل اإلنســان: هــل وَّف  بعهــده  ْوفُ
َ
َوأ

ِ إَِذا ََعَهْدُتمْ   ، فمن أوصاف املنافقني: أ م إذا عاهدوا غدروا.[53]الن ل:  ﴾بَِعْهِد اَّللَّ

 ْن تـُـَؤدُّوا ﴿: َتَعـاَلى ، َقـاَل «َوإَِذا اْئــُتِمَن َخــانَ »: ف قولـه: َامسةةها
َ
ُمرُُكْم أ

ْ
َ يـَـأ إِنَّ اَّللَّ

َمانَا
َ
ْهلَِهااْْل

َ
، «أدِّ األمانَة إَِلـى َمـْن ائَتَمنَـك»: ♀، َوَقاَل الن بِيُّ [43]النسـاء:  ﴾ِت إََِلٰ أ

 فاخليانة ف األمانة من  صال املنافقني.

ةِ ِه "* َقاَل النووي:  ْيةُث  ِنَّ ها ِء ُمْشةًََِل، ِمةْن حا ِة ِمةنا اْلُعلاةاما اادا ُه مجا دَّ َّا دا ِديُث ِِم ا اْ ا هاٰ ا

ا صا
ةكٌّ اْ ِ ِق الَّةِ ي لاةْيسا فِيةِه شا ةدِّ ُد ِ  املُْْسةلِِم املُْصا ىـَذا     ، فـالنووي" ا ُتوجا يبـني  أن ه

، إذ  الن بِـي   ىـِذه  ♀احلديث ُمشِكل  ىـِذه األوصـاف هـي أوصـاف املنـافق، وه بـني  أن ه

ـِذي ًل ُيشـ   ف إيامنـه، َوِحي نَِئـٍذ كيـف ُيقـال: إن  مـن ات صـف األوصاف قـد توجـد ف املـؤمن، ال 

 هبىِذه الصفات منافق، بالرغم من كو  ا ُتتمع فيمن ًل ُيَش   ف كونه مؤمنًا؟ 

، وأن  الن َفــاق املــذكور هنــا لــيس هــو الن َفــاق َتَعــاَلى     فــاجلواب مــا بي نــه النــووي ✍

ىَذا امل  راد.األكرب، امل رج من املل ة، ال ِذي يكون صاحبُه مظهًرا لإليامن مبطنًا للكفر، ليس ه

ةا ا "َقاَل النووي:  صا
ِ ِه اْ ِ ْيُث  ِنَّ ها ِء ُمْشًََِل ِمْن حا اما ِة ِمنا اْلُعلا اادا ُه مجا دَّ َّا دا ِديُث ِِم ا اْ ا هاٰ ا

قً  دِّ انا ُمصا ْا ْن  َلا أانَّ ما ُء دا اما َا اْلُعلا ْد أامْجا قا ، وا كٌّ ِق الَِّ ي لاْيسا فِيِه شا دِّ ُد ِ  املُْْسلِِم املُْصا ْلبِِه ا ُتوجا  ِقا
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ةإِنَّ  ةُد ِ  ال َّةاِ ؛ فا لَّ الا ُهوا ُم اافِِن َُيا ، وا ْ ر  َُ ْيِه  ِ لا ُم دا َا ؛ الا ُُيْ ا ا صا
ِ ِه اْ ِ عا ا ها فا انِِه، وا لِسا ةا  وا ةوا َْ ِ 

ا  ♀ُيوُسقا  ة ا ْعةُض ها ِء  ا اما اْلُعلا لاِق وا ا ُوِجدا لِباْعِض السَّ ْا ا ، وا ا ا صا
ِ ِه اْ ِ اُعوا ها مجا

لُّ  ُْ ْمِد اهللَِّ أاْو  ِديُث لاْيسا فِيِه  ِحا ا اْ ا ها ا ْع اةاُه؛  َتَعـاَلى ِه، وا ُء ِ  ما تالاةقا اْلُعلاةاما َْ لاَِةِن ا اِ ، وا َا  ِْشة

ْْ اُرونا  اْ ا ُقونا وا قِّ الاُه املُْحا الَِّ ي قا ةِحيُح املُْْختاةا ُ -فا ُهةوا الصَّ ةا ا -وا صا
ةِ ِه اْ ِ ْع اةاُه: أانَّ ها : أانَّ ما

اُ  نِ  صا
اقا ُهوا َِ إِنَّ ال ِّ ا ِقِهْم، فا َلا َْ ِن  ِ ا لِّ ُمتاخا اِ ، وا صا

ِ ِه اْ ِ بِيِه  امل افقي ِ  ها ا شا اِحُبها صا ، وا اق   ا

ةنِّ  اُقةُه ِ  حا ةوُن نِ ا َُ يا اِ  وا صا
ِ ِه اْ ِ اِحِب ها ْوُجوِ  ِ  صا ا املْاْع اى ما ها ا ُه، وا فا َلا َِ ا ُيْبطُِن  اُ  ما  ِْ ها

ُه  ثا دَّ ْن حا ُهوا ما ُيْظِهُرُه وا ِ  فا ْسَلا ُه ُم اافِِن ِ  اإْلِ ُه ِمنا ال َّاِ ، الا أانَّ دا اها دا ُه وا ما اصا َا اْ تاما اُه وا ُه وا دا دا وا وا

ْ ُيِرِ  ال َّبِيُّ  َلا ، وا ْ را َُ ْ ِك  ♀ُيْبطُِن اْل لَّةِدينا ِ  الةدَّ ةاِ  املُْخا َّ َُ ةاقا اْل ُه ُم اةافِِن نِ ا ا أانَّ هِبا ا

 ِمنا ال َّاِ .  اْ اْس ا ِ 

ْوُلُه  قا ةِ ِه  «َكاَن ُمنَافًِقا َخالًِصا»: ♀وا ةباِب ها باِه  ِاملُْ اةافِِقيا  ِسا ِديُد الشَّ ْع ااُه: شا ما

ا من ي د   لةك  مَّ
ْيِه، فا ا لا الِباًة دا اُ   ا صا

ِ ِه اْ ِ اناْ  ها ْا ْن  ا فِيما ها ا ِء: وا اما ا ا  اْعُض اْلُعلا اِ . قا صا
اْ ِ

لاْيسا  ِمةِ يُّ  م ه فا ْ ى الرتِّ اُ  أاُ و ِديسا ما ْد ناقا ا اإْلِ قا ِديِث، وا ْع اى اْ ا ا ُهوا املُْْختااُ  ِ  ما ها ا ًَل فِيِه، فا َِ ا  ا

اُق اْلعاما ِ  ڤ ا ِد ْدا أاْهِ  اْلِعْلِم نِ ا ْع اى ها ا اما ما :  ِنَّ ا ا قا ًقا، فا ِء ُمْطلا اما ِن اْلُعلا ْع ااُه دا  ."ما

ْوُلهُ " ا قا أامَّ :  ♀ وا ِة اْ ُوَلا ايا وا يِه َكاَن ُمنَافًِقـا»ِ  الرِّ
ِة «َأْرَبٌع َمْن ُكنَّ فِ ايا وا ِ  الرِّ ، وا

ى:  را َْ ُْ ُّ «آَيُة اْلُمنَافِِق َثـاَلٌث »اْ ُ اِت  ما َلا وُن لاُه دا َُ ْد تا اِحدا قا ءا اْلوا ْ إِنَّ اليشَّ ، فا ْي اُهاما اةا  ا ؛ فاَلا ُم اافا

 ْ ة  ِم ُْهنَّ ُتا اِحدا اهللَُّ وا وُن أاْشيااءا وا َُ ْد تا قا اِحًدا، وا ْيًئا وا ُة شا ما وُن تِْلكا اْلعاَلا َُ ْد تا ُتُه، ُثمَّ قا ا ِص ا ُصُ  هِبا

ْوُلُه  قا ْولِةِه:  «َوإَِذا َعاَهَد َغَدرَ »: ♀أاْدلاُم، وا ةِ  ِ  قا َِ ا . "«َوإَِذا اْؤُتِمـَن َخـانَ »ُهةوا  ا

 انته  كالم النووي. 

 د به املنافق الذي يبطن الُكفـر ويظهـر وهو كالٌم نفيس يب ىَذا احلديث ليس املرا ني  أن  ه

د أن هىِذه الصفات وهىِذه اخلصال هي  صال املنافقني.   اإليامن، َوإِن اَم املرا

ــا َخالًِصــا»: ♀* وقولــه  ــاَن ُمنَافًِق ــَبه  باملنــافقني، بســبب  «َك معنــاه: شــديد الش 

 هىِذه اخِلَصال.

ـــــر ا �� ىــــَذا مــــا يس  َُصــــن ف هلل ه ــــاق، واآلن نواصــــل رشح كــــالم امل  ــــق بالن َف  فــــيام يتعل 
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 .َتَعاَلى    

 :َُصـن ف ةد  " َقـاَل امل  ةِة ُُمامَّ ةد  ِمةْن ُأمَّ ةَلا أاحا ْيقا دا ى السَّ الا نارا ةْن  ♀وا  اِلَّ ما

ْيُق  ْيِه السَّ لا با دا جا  . "وا

ــن ة، فهـم ًل حيكمـون بالقتـل َعـَلى  ىـَذا مـا عليـه أهـل السُّ  الـدليل َعـَلى قتلــه، ه
أحــٍد إًِل  َمـن  دل 

، »: ♀كـام ف قولـه 
ِ
اَل َيِحلُّ َدُم اْمرٍِئ ُمْسِلٍم َيْشَهُد َأْن اَل إَِلَه إاِلَّ اهللُ َوَأنِّي َرُسـوُل اهلل

انِي، َوالنَّْفُس بِالنَّْفِس، َوالتَّاِرُك لِِدينِِه الْ   .«ُمَفاِرُق لِْلَجَماَعةِ إاِلَّ بِإِْحَدى َثاَلٍث: الثَّيُِّب الزَّ

  ـن ة َواجلاََمَعـِة: أ ـم ًل ـِل السُّ ىَذا احلديث بياٌن للمعتقد احلق، وهو ال ِذي عليـه َأه  ففي ه

ـِذيَن اسـتباحوا دمـاء   َعَلى من وجـب عليـه السـيف، وف ذا ردٌّ َعـَلى اخلـوارج ال 
يرون السيف إًل 

 املسلمني ملعتقدهم الفاسد ف صاحب الكبرية.

 َُصن ف ِة ُأُموِ ناةا، وا ِْن " :َتَعـاَلى     ُثم  َقاَل امل  ُوالا تِ اةا وا ٰ أا ِمَّ ةَلا ةُروجا دا ى اْ ُ الا نارا وا

ةِة اهللَِّ  تاُهْم ِمةْن  اادا ى  اةادا ناةرا تِِهْم، وا ًدا ِمْن  اادا الا نا ِْزُع يا ْيِهْم، وا لا ْدُدو دا الا نا اُ وا، وا  جا

ْ مُ  ْ يا ا َلا ًة، ما ِريضا اةِ فا افا املُْعا ِح وا َلا ْم  ِالصَّ ْدُدو َلاُ نا ، وا ْعِصياة   ."ُروا  ِما

ـــام، فقولـــه:  َُصـــن ف بي نـــ  املـــنهج الســـلفي ف التعامـــل مـــع احلُك  ىـــِذه اجلملـــة مـــن كـــالم امل  ه

ِة اهللَِّ " ادا تاُهْم ِمْن  ا ادا ى  ا نارا ْعِصةياة   وا ةْ ُمُروا  ِما ْ يا ةا َلا ًة ما ِريضا ـن ة ، بـني  فيـه أن أهـل "فا السُّ

ــــة مــــن  ــــ  األدل  ع والط اعــــة لإلمــــام املســــلم ف غــــري معصــــية اهلل، وقــــد دل  ــــم  يــــرون وجــــوب الس 

آن قولــه  ىــَذا األصــل العظــيم، فمــن الُقــر  ــن ة َعــَلى ه آن َوالسُّ ِيــَن آَمُنــوا ﴿ :َتَعــاَلى الُقـر  َهــا اَّلَّ يُّ
َ
يَــا أ

 
َ
وَِّل اْْل

ُ
ِطيُعــوا الرَُّســوَل َوأ

َ
َ َوأ ِطيُعــوا اَّللَّ

َ
أمــر  ▐، فـاهلل [45]النسـاء:  ﴾ْمــرِ ِمــنُْكمْ أ

 بطاعته وبطاعة رسوله وبطاعة أول األمر.

  ـــــ ـــــا نالح ـــــوا﴿أعـــــاد الفعـــــل  : أن اهلل وهن ِطيُع
َ
ف طاعـــــة الرســـــول  ﴾أ

ِيـَن ﴿فقال:  ♀، فأعاد الفعل ف األمر بطاعة الرسول ♀ َهـا اَّلَّ يُّ
َ
يَا أ

ِطيُعــوا الرَُّســ
َ
َ َوأ ِطيُعــوا اَّللَّ

َ
ىــَذا [45]النسـاء:  ﴾وَل آَمُنــوا أ ، ومل ُيِعــد الفعـل مـع أويل األمـر، وف ه

 معنً  لطيف: 

ــــــالن بِي   ♀: أن  طاعــــــة الرســــــول وهــــــو ❁ آن، َف تكــــــون فــــــيام مل يــــــرد ف الُقــــــر 
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آن، وًل ُيشــــرتط ف طاعــــة الن بِــــي   ♀ أن   ♀ُيطــــاع فــــيام مل يــــأِت بــــه الُقــــر 

ــــِذي أمــــر بــــه مــــذكوًرا ف آن، فطاعتــــه يكــــون األمــــر املُعــــني  ال  طاعــــٌة مفــــردة  ♀ الُقــــر 

 .وطاعٌة تابعة لطاعة اهلل 

 ف أمـٍر مشــروٍع، َوَرد الـدليل َعـَلى مشــروعيته، فمـن  ❁
ا أولو األمر فـال ُيَطـاعون إًل  َوَأم 

ـــاَم طــــاعتهم طاعـــة تابعـــة لطاعـــة اهلل ورســـوله، فـــ ن  َأَمــــُروا  ـــة، َوإِن  هنـــا مل تكـــن هلـــم طاعـــة  اص 

 اعون.بمعصيٍة؛ ًل يط

ن  ي  ادة اهلل والرسو ، و ادةة أويل ا مةر، وسةلنط " :   * َقـاَل ابـن القـيم را قا فا

ا، فإنةه مةن  ٰ الوهم أن ا مر يقتضةي دَس ٰهة ا دليهام دامًَل واحًدا، وقد ْان   نام يسبن  َِلا

تةه يطَ الرسو  فقد أ اع اهلل، ولَن الواقَ ه ا   اآلية امل اسب. وُتته رسٌّ لطيق وهو  الل

ٰ أن ما ي مر  ه  سوله َيب  ادته فيةه، و ن َل يَةن مة موً ا  ةه  عي ةه   الُقةْرآن،  ادةة  َلا دا

م أن ما ي مر  ه الرسو   ن َل يَةن   الُقةْرآن، و الن  م متوهن الرسو  م ر ة ومقرونة، فَل يتوهن

 ."فَل جتب  ادته فيه

 ادةة الرسةو ، ال  ادةة أما أويل ا مر فَل جتب  ادة أحةد  اِلَّ   ا انةد ج  ُتة  "

:  ♀م ر ة مستقلنة، ْام صح دن ال َّبِين  ا ا َعَلى المرء السمُع والطاعُة فيمـا »أنه قا

 ."«؛ فال سمَع وال طاعةَ َتَعاَلى ، فإذا ُأِمَر بمعصيِة اهلل َتَعاَلى أحبَّ وَكرِه ما لم ُيْؤَمْر بمعصية اهلل 

ىـَذا هـو املعنـ  الـذي سـبق بيانــه وهـو مسـتفاد مـن ىـَذا، ومـن كـالم غــريه  ه كـالم ابــن القـيم ه

آن. ل، وهو دليٌل من الُقر  َو  ىَذا الدليل َاأل   من أهل العلم، ه

  ـن ة: قولـه ـة السُّ َمـْن َأَطـاَعنِي َفَقــْد َأَطـاَع اهللَ، َوَمـْن َعَصــانِي »: ♀ومـن أدل 

 .«ْن َيْعِص اأْلَِميَر َفَقْد َعَصانِيَفَقْد َعَصى اهللَ، َوَمْن ُيطِِع اأْلَِميَر َفَقْد َأَطاَعنِي، َومَ 

باِشةيًّا ". َقـاَل:    َوَعـن  َأيِب َذر   ْبًدا حا انا دا ْا َا وا ِْن  ُأ ِي َا وا اِ  أاْن أاْسما لِيِِل أاْوصا َا  ِنَّ 

اِ   عا اْ اْ را  .  "ُُمادَّ
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 َُصـــن ف لاةةةْيِهمْ " :َتَعـــاَلى     ُثـــم  َقـــاَل امل  الا ناةةةْدُدو دا ناةةة"، وقولـــه: "وا ةةةْم وا ْدُدو َلاُ

ِح  َلا ـن ة يـدعون " ِالصَّ ن ة ًل يدعون َعـَلى ويل األمـر، بـل يـدعون لـه، فأهـل السُّ  أهل السُّ
، يفيد أن 

 لوًلة األمر بالصالح؛ ملا ف صالحهم من إقامة الدين، ونفٍع للمسلمني.

ـاب:  الهُتةم ادلموا أنَّ ال ا  لن يزالوا  خري  مةا اسةتقام  َلةم وُ "* َقاَل عمر بـن اخلط 

 ، فاستقامة الوًلة حتصل هبا اخلريات العظيمة. "وُهداهُتم

ـن ة َعـَلى الـدعاء للـوًلة، ومن أسباب استقامتهم ☜ ـة السُّ  أئم 
َعاء هلـم، ومـن هنـا حـث  دُّ : ال 

ىـَذا ومن صور ذلك ت العقديـة، كـام فعـل الط ـاوي ف ه َعاء هلـم ف امل ترصـا ـدُّ : تنبيهم َعـَلى ال 

 املتن. 

 ل َطان: ما أ رج أبو ُنعـيم ف )احلُليـة(، عـن  ومما َعاء للسُّ دُّ َلف ف ال  ْبد "جاء عن الس  دا

ًة  ْدةوا ُقةوُ : لاةْو أانَّ يِلا  ا ، يا ةْي ا ْ ةنا ِدياةاض  ةِمْعُ  اْلُ ضا : سا ةا ا ، قا اِ ين ِزيةدا اْلباْبةدا ِد ْ ن يا ما الصَّ

اِ ، قِ  ما ا  اِلَّ ِ  اإْلِ هُتا ْ ريَّ ا صا ًة؛ ما ا ا ا ِ  ُمْستاجا هُتا ْ ةريَّ تاةى صا : ما ةا ا ؟ قا ةِِلٍّ ا أا اةا دا لِكا يا ْيقا  ا ْا ي ا لاُه: وا

اْلبَِلا ِ  ُح اْلِعبااِ  وا َلا اِ  صا ما ُح اإْلِ َلا اِ ؛ فاصا ما ا ِ  اإْلِ هُتا ْ ريَّ تاى صا ما ِزِ ، وا ْ جُتْ بَّ ا اْ ةُن .ناْ ِسةي؛ َلا قا ..، فا

لِّ  ا ُمعا : يا ا ا قا تاُه، وا ْبها ِك جا كا املُْباا ا رْيُ ا  ا ْن ُُيِْسُن ها ا رْيِ ما  ."ما اْ ا

  :و     دةو "وجاء عن اإلمام أمحد ف بيان حاله مع اإلمام أمحد ف عصـره أنه َقـاَل

التَّْ يِيد، وأ ى  لك واجًبا دةِلن  ا  وا ال َّها ْي  وا التَّْوفِْين   االلَّ ـِل "له  ِالتَّْسِدْيِد وا ىـَذا مـا عليـه َأه  ، فه

ن ة ـاَلِح؛ ملـا ف صـالحهم مـن  السُّ ـاَم يـدعون هلـم بِالص  َواجلاََمَعِة أ م ًل يدعون َعَلى أئمـتهم، َوإِن 

ين.  نفع البالد والعباد وحفظ الد 

 َُصـن ف ُ و ا واِ ةَلا ا ": َتَعـاَلى     ُثم  َقاَل امل  ، وناتج َّب الشُّ دةا اما َُ السُّ َّة واجلا تَّب نا وا

ُنِحبُّ  ، وا ةا ةِ  والُ ْرقا ْوِ  واِ ياانا ْبباُض أاْه ا اجلا ِة، ونا انا ْدِ  وا ما  .  "أاْه ا العا

   ــــن ة، أي: طريـــــق الن بِـــــي ـــــن ة وأ ــــم يت بِعـــــون السُّ َُصـــــن ف حــــال مـــــا عليــــه أهـــــل السُّ َبــــني  امل 

ــَ اَبة ومــن لــزم طــريقهم ممــن ♀ د هبــم: الص  ، واجلامعــة أي: ْجاعــة املــؤمنني، واملــرا

ـَ اَبة، بعدهم، وأ م ي تجنبون الشذوذ واخلالف والفرقة، وهىَذا حال كل مـن لـزم طريـق الص 

 ف ن  لزوم طريقهم يؤدي بمن التزم طريقهم لتجنُّب اخلالف والنزاع والفرقة. 
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  ــن ة واجلامعــة وُتنُّــب ســبل النــزاع والفرقــة، قــد دل عليــه ىــَذا املــنهج وهــو لــزوم السُّ وه

اْفَتَرقــت اْلَيُهــود َعَلــى إِْحــَدى َوســبعين »: ♀بِــيُّ حــديث اًلفــرتاق، حيــث َقــاَل الن  

تـي َعَلـى َثـاَلث َوسـبعين  َقْت النََّصـاَرى َعَلـى اْثنََتـْيِن َوسـبعين فرقـة، وتفتـرق أم  فرقة، َواَفترَّ

ــدة ــار إاِلَّ واح ــم يف النَّ ــة، كل ه ــه »فقيــل: يــا رســول اهلل مــن الن اِجَيــة؟ َفَقــاَل:  «فرق ــا علي ــا أن م

 .«وأصحابي

ىــَذا املــنهج،  ♀قولــه ف☝ م ه  َعــَلى التــزا
ًدا، بــل فيــه حــثٌّ ىــَذا لــيس إ بــاًرا ُــر  ه

ــَ اَبة، وبــه تكــون الن َجــاة مــن أســباب الُفرقــة املؤديــة لل ــروج  ــن ة ومــا عليــه الص  َبــاع السُّ وهــو ات 

، واًلنضامم لفرقة من الِفَرق الن اِري ة  ِوي   -َعن الطريق الس 
ِ
 .-َوالِعَياُذ باهلل

  :َُصـن ف ةةِ "وقـول امل  ةْوِ  واِ ياانا ْبباُض أاْه ا اجلا ِة، ونا انا ْدِ  وا ما ُنِحبُّ أاْه ا العا ، فيـه "وا

 تنبيٌه َعَلى عقيدة الوًلء والرباء، وسأذكر بعض املهامت املتعل قة هبىَذا األصل ف وقفات:

د بـــالوًلء  �� ل مـــن جـــا-املـــرا ـــِذي هـــو اجلانـــب األو  ىـــَذا ال  نبي ه

د بالوًلء  : ُمب ة املؤمنني ومؤازرهتم.-األصل، املرا

ىَذا اجلانب  �� ة ه ىـَذا اجلانـب -وهو جانب الوًلء-أدل   َعـَلى ه
، دل 

ٌة كثرية:   أدل 

 ُمُرونَ ﴿ :َتَعــاَلى : قولــه م هةةا
ْ
ــأ ــاُء َبْعــٍض يَ ْوَِلَ

َ
ــاُت َبْعُضــُهْم أ ــوَن َوالُْمْؤِمَن  َوالُْمْؤِمُن

َ َورَُسـوََلُ  ََكةَ َوُيِطيُعـوَن اَّللَّ ََلةَ َوُيْؤتُوَن الـزَّ بِالَْمْعُروِف َوَينَْهْوَن َعِن الُْمنَْكرِ َوُيقِيُموَن الصَّ
َ َعزِيٌز َحِكيمٌ  ُ إِنَّ اَّللَّ ولَئَِك َسَْيَْْحُُهُم اَّللَّ

ُ
إِنََّما الُْمْؤِمُنوَن إِْخـَوةٌ ﴿، وقوله: [13]التوبة:  ﴾71 أ

ْصلِ 
َ
َ لََعلَُّكْم تُرَْْحُونَ فَأ َخَويُْكْم َواتَُّقوا اَّللَّ

َ
 .  [31]احلجرات:  ﴾10 ُحوا َبنْيَ أ

 ال يؤمن أحُدُكم َحتَّى ُيِحبَّ ألخيه ما ُيِحـبُّ لنفسـه»: ♀: قوله وم ها» ،

ــه لنفســه، فكيــف بمــن ًل حيــب  ♀فنفــ  الن بِــي   اإليــامن عمــن ًل حيــب أل يــه مــا حيب 

 أ اه أصاًل؟

ىــــَذا  �� نـــب ه د بـــالرباء الــــذي هـــو اجلانــــب الثـــاين مــــن جوا املــــرا

 األصل: الوًلء، والرباء:
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د به: ُبغض الكفر والكافرين ومعاداهتم وُانبتهم.  * الرباء املرا

ىـَذا األصـل  ��  َعـَلى الطـرف الثـاين مـن ه
أدلـة  -وهـو: الـرباء-دل 

 كثرية منها: 

  َتَعـاَلى قوله: ﴿ َ ِ َواَْلَـوِْم اْْلِخـرِ يُـَوادُّوَن َمـْن َحـادَّ اَّللَّ ََل ََتُِد قَوًْما يُْؤِمُنـوَن بِـاَّللَّ
ْو َعِشَْيَتُهمْ 

َ
ْو إِْخَواَنُهْم أ

َ
بَْناَءُهْم أ

َ
ْو أ
َ
 .﴾َورَُسوََلُ َولَْو ََكنُوا آبَاَءُهْم أ

  ِيَن آَمُنوا ََل َتتَِّخـذُ ﴿: َتَعـاَلى وقولـه َها اَّلَّ يُّ
َ
ْوَِلَـاَء إِِن يَا أ

َ
وا آبَـاَءُكْم ِإَوْخـَوانَُكْم أ

الُِمونَ  ولَئَِك ُهُم الظَّ
ُ
َُّهْم ِمنُْكْم فَأ يَماِن َوَمْن َيَتَول ٰ اْْلِ

 [28]التوبة:  ﴾23 اْسَتَحبُّوا الُْكْفَر لََعَ
ـا احلـب  �� م هـو احلـب الراجـع للـدين، َوَأم  حـب  الكـافر امل ـر 

ـــي  الطبيعـــي ك ـــب   م، وقـــد كـــان الن بِ الرجـــل أبـــاه وأمـــه وأ ـــاه وأ تـــه وزوجتـــه؛ ف نـــه غـــري ُمـــر 

، َقـاَل اهلل  ♀ نـه كـافًرا َك ََل ﴿: َتَعـاَلى حيب  عمه احلب الطبيعـي، بـالرغم مـن كو  إِنَـّ
ْعلَُم بِالُْمْهَتِدينَ 

َ
َ َيْهِدي َمْن يََشاُء وَُهَو أ ْحَببَْت َولَِكنَّ اَّللَّ

َ
، [46القصـص: ] ﴾56 َتْهِدي َمْن أ

ىــِذه اآليــة نزلــ  بعــد عــرض الن بِــي   ــه أيب طالــب، وعــدم  ♀فــ ن ه اإلســالم َعــَلى عم 

ك.   استجابته وموته َعَلى الرش  

ْحَببْـَت ﴿: َتَعـاَلى * فقولـه 
َ
ف نـه ًل  ♀أي: عـم الن بِـي   ﴾إِنََّك ََل َتْهِدي َمـْن أ

ـــــــق، وإنـــــــام كـــــــان يملـــــــ  هدا ِفي  ـــــــي  يملـــــــ  هدايتـــــــه، هدايـــــــة الت و  يـــــــة اإلرشـــــــاد، وقـــــــد بـــــــذهلا الن بِ

 أن هيتدي هداية توفيق. ♀، ولكن اهلل مل يرد لعم الن بِي  ♀

ف كـــون املـــؤمن العـــايص حيـــب بقـــدر مـــا معـــه مـــن طاعـــة،  ��

 ويكره بقدر ما معه من معصية. 

 والسبب املستوجب للببض هةو: الط اَعـة واإليـامن، السبب املستوجب للوالء هو :

املعصـــية والكفـــران، واملســـلم الواحـــد قـــد جيتمـــع فيـــه الط اَعـــة واملعصـــية، في ـــب مـــن وجـــه، 

 ويبغض من وجه.

ةْيءا ِمْن "* َقـاَل ابـن أيب العـز  احلنفـي:  ْد ُُيِبُّ الشَّ إِنَّ اهللَّا قا ْبِد ِد ْدا اهللَِّ، فا ُم اْلعا َْ لِكا ُح ْا ا وا

ْا   ، را َا ْجه  آ ُهُه ِمْن وا را َْ يا ْجه  وا ا ا وا ِه ♀اما قا ْن  ا ِّ ْرِوي دا ْدُت »: ، فِياما يا َوَما َتَردَّ
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ِدي فِي َقْبِض َنْفِس َعْبِدي اْلُمْؤِمِن، َيْكَرُه اْلَمْوَت، َوَأَنـا َأْكـَرُه َمَسـاَءَتهُ  ي َشْيٍء َأَنا َفاِعُلُه َتَردُّ
، فِ

 .«َواَل ُبدَّ َلُه ِمنْهُ 

ُ ؛ ِ انَّ ا ا َّ ُه يارتا ا أانَّ بايَّ ْبةُدُه املُْةْؤِمُن، فا ا ُُيِةبُّ دا ُه ُُيِبُّ ما انا ُهوا ُسْبحا ، وا ْيِ تا ا ا اُ ُض  ِ ا عا ا ُّ ا تا لرتَّ

 : ا ا اما قا ْا ُهُه،  را َْ ُهوا يا ُه املْاْوتا فا را َْ ُهوا يا ُهُه، وا را َْ ا يا ُه ما را َْ يا ُه «َوَأَنا َأْكَرُه َمَساَءَتهُ »وا انا ُهوا ُسةْبحا ، وا

هُ  ،  ِْ  ُهةوا قاضةاى  ِاملْاْوِت فا لِةكا ُه الا ُ دَّ ِمةْن ُوُقةوِع  ا ا أانَّ ً ا، ُثمَّ  ايَّ را ُّ لِكا تا ى  ا مَّ ُه، فاسا ْونا ْا وا ُيِريُد 

بُّ ِم ْهُ  ا ُهوا أاحا   ".ُمْ ض   َِلا ما

ىـَذا     * فابن أيب العز ـب  مـن وجـه وُيـب غض مـن وجـه، ه يبني  أن املؤمن العـايص حُيَ

غضهم هلـم، وهكـذا األمـر عنـد اهلل، فـ ن املـؤمن العـايص حُيَـب مـن باعتبار ُحب امل لوقني وبُ 

 : ةْد ُُيِةبُّ "وجه وُيبَغض من وجـه، َقـاَل ابـن أيب العـز  ةإِنَّ اهللَّا قا ْبِد ِد ْدا اهللَِّ، فا ُم اْلعا َْ لِكا ُح ْا ا وا

را  َا ْجه  آ ُهُه ِمْن وا را َْ يا ْجه  وا ءا ِمْن وا ْ  .َتَعاَلى     ما َقاَل  "...اليشَّ

  َُصن ُف ْي اا ِدْلُمه": َوَنُقوُل: َتَعاَلى     ُثم  َقاَل امل  لا ناُقوُ : اهللُ أاْدلاُم، فيام اْشتابها دا  . "وا

ىَذا ما أمرت به النصوص: عدم  وض اإلنسان فيام ًل يعلم.   ه

  ْمَع َواْْلَََصَ ﴿: َتَعـاَلى َقـاَل ولَئَِك  َوََل َتْقُف َما لَيَْس لََك بِهِ ِعلٌْم إِنَّ السَّ
ُ
َوالُْفَؤاَد ُُكُّ أ

ء:  ﴾36 ََكَن َعنُْه َمْسُئوًَل  َ الَْفَواِحَش َما َظَهـَر ِمنَْهـا ﴿، َوَقـاَل: [86]اإلرسا َم َرَِبِ ْل إِنََّما َحرَّ
قُ

ِْل بِـهِ ُسـلْ  ِ َما لَْم ُيـََنِ ْن تُُْشُِكوا بِاَّللَّ
َ
ثَْم َواْْلَْغَ بَِغْْيِ اْْلَِقِ َوأ ْن َتُقولُـوا َوَما َبَطَن َواْْلِ

َ
َطانًا َوأ

ِ َما ََل َتْعلَُمونَ  ٰ اَّللَّ  . [88]األعراف:  ﴾33 لََعَ

  أ مقعـده مـن النَّـار»: ♀وقد َقاَل ، وف «من َقـاَل يف الُقـْرآن برأيـه؛ فْلَيتبـو 

 .«من َقاَل يف الُقْرآن بغير علم؛ فْليتبوأ مقعده من النَّار»روايٍة: 

  َـَ اب ىـَذا املــنهج، وعــدم اخلــوض وقـد جــاءت اآلثــار عــن الص  م ه ة ومــن بعــدهم ف التــزا

ـــاَلى عـــن قولـــه     ورشعـــه بغـــري علـــم، وُســـِئل أبـــو بكـــر الصـــديق َتَعـــاَلى ف كتـــاب اهلل  : َتَع

بًّا﴿
َ
؟ فقـال: [83]عـبس:  ﴾31 َوفَاكَِهًة َوأ أي سامِء ُتظلن ي، وأي أ ض  ُتقلِّ ُي،   ا أنا "، ما األَب 

 ."لم؟ُقل    ْتاب اهلل ما ال أد
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َل يَن أحد أْهياب ملا ملا يعلم من أيب  َةر، وَل يَةن  عةد أيب  َةِر "* َقـاَل ابـن سـريين: 

، و نَّ أ ا  َر نزل   ه قضية، فلم َيد   ْتةاب اهلل م هةا    أْهياب ملا ال يعلم من ُدمر

ا  أيي، فإن يَةن صةواً ا فمة : ٰه ا ا ا ن اهلل، و ن أص ، وال   السُّ َّة أثًرا، فاجتهد  رأيه، ثم قا

 . "يَن َطً  فم ي، واستب ر اهلل

  َُصـن ُف ةاءا ِ  ":    ُثم  َقاَل امل  اما جا ْا  ، ِ ورا اْ ا ِر وا ، ِ  السَّ ا ْيِ َلا اْ ُ َّ ى املْاْسحا دا نارا وا

 . "اْ اثارِ 

ـــِل  ــح َعـــَلى اخلفـــني  مشــــروع، وقـــد تـــواترت بــه األحاديـــث، واتفـــق َعـــَلى مشــــروعيته َأه  امَلس 

َُصـن ف هنـا ذكـره؛ خلـالف بعـض الِفـرق السُّ  ن ة َواجلاََمَعِة، وب ث أحكامه ف ُكُتب الفروع، وامل 

ال ة ف حكمه.  الض 

  َُصـن ُف ، " :   ُثم  َقاَل امل  َا ُأويِل اْ اْمةِر ِمةنا املُْْسةلِِميا ة اِضيااِن ما اُ  ما ها اجْلِ جُّ وا اْ ا وا

اِجِرِهْم،  َِلا ِقياا فا ِهْم وا رِّ الا يا ُْقُضُهاما  ا ِء وا ْ الا ُيْبطُِلُهاما يشا ِة، وا ادا  ."ِ  السَّ

  :تِـي نقـل عليهـا اإلْجـاع ُُ معون َعَلى ذل ، فقد َقـاَل حـرب ف عقيدتـه ال  ن ة  وأهل السُّ

وا أو فجةروا، ال يبطلةه جةو  جةا ر، وال دةدُ  دةا  ، " واجلها  ماِض قا م مَ ا  مةة  ةرن

ْلطاان، و ن َل يَونوا  ر ة ددواًل أتقياءواجلمعة والعيدان وا ج م  . "َ السُّ

  :َُصـن ف( عـن أيب محـزة َقـاَل سة ل  "ومن اآلثـار عـن السـلف ف ذلـ : مـا جـاء ف )امل 

ٰ نصةيبك مةن اآلَةرة،  ةَلا : تقاتة  دا ةا ا قا ا ن دبنا  دن البزو مَ ا مراء، وقد أحةدثوا، فا

ٰ نصيبهم مةن الةدنيا َلا  َتَعـاَلى َواَّلُل -آثـار غـريه، وأكتفـي بـام ذكـرُت ، وقـد وردت "ويقاتلون دا

َلمُ   .-َأع 

 ْي اةةا " :   َقــاَل املصــنف لا ُهةةْم دا لا عا ةةْد جا ةةإِنَّ اهللَّا قا ، فا ةةاتِبِيا َا اِ  اْل ُنةةْؤِمُن  ِةةاْلَِرا وا

افِظِيا   ."حا

ــــن ة واجلامعــــة: أن اهلل  ىــــَذا مــــن معتقــــد أهــــل السُّ ــــل ببنــــي آدم مالئكــــًة حيفظــــو َتَعــــاَلى ه ن وك 

ىَذا املعتقد فيه مسائل:  أعامهلم ويكتبو ا، والكالم حول ه
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 ــة َعــَلى ذلــ ، َقــاَل اهلل األولــى
ــاَِلِيِن ﴿: َتَعــاَلى : األَِدل  ِ بُوَن ب ــِذِ ــْل تَُك  بَ

ِإَونَّ  9لََكَّ
 .[33 - 5]اًلنفطار:  ﴾11 َتْفَعلُونَ  َما َيْعلَُمونَ  كَِراًما ََكتِبنِيَ  10َعلَيُْكْم َْلَافِِظنَي 

هم املَل َة يقعدون دن يمي اإلنسان ويسا ه، فيَتبةون مةا دليةه "* َقـاَل السـمعاين: 

وله، وقي : واحِد دن يمي ه، وواحد دن يسا ه، فال ي دن يمي ه يَتب ا سة ات، والة ي 

ٰ يسةا ه، ال يَتةب  َلا ٰ ال ي دا َلا دن يسا ه يَتب السيئات، وقي :  ن ال ي دن يمي ه أمي دا

 ." الن  إ نه

يِْهــْم ﴿: َتَعــاَلى * وقـال  نَّــا ََل نَْســَمُع ِْسَُّهــْم َوََنْــَواُهْم بَــََّل َورُُســلَُنا ََلَ
َ
ْم ََيَْســُبوَن أ

َ
أ

 . [31]الز رف:  ﴾80 يَْكُتُبونَ 

 : َعايِن  ـم  يِْهْم يَْكُتُبـوَن ﴿يع ي:  َل نسمَ،  ﴾بَََّل َورُُسلَُنا﴿"* َقـاَل الس   ﴾80َورُُسلَُنا ََلَ
 ."يعملون ويقولون أي: يَتبون  ام

ــة َعــَلى أن  املالئكــة يكتبــون أعــامل 
ال  ــة الد  ىــَذان دلــيالن مــن القــرآن، َوَثــم  غريمهــا مــن األَِدل  ه

 بني آدم.

 ف عدد املالئكة الكاتبني: المسألة الثانية : 

َعايِن  ف تفســري قولــه  ــم  ــا ََكتِبِــنيَ ﴿: َتَعــاَلى مــر  ف كــالم الس  ن: واحــد عــن أ ــم اثنــا ﴾كَِراًم

َعايِن  قول كثري من السلف. م  ىَذا ال ِذي ذكره الس   يمينه وواحد عن يساره، وه

ا ا ْ رِي من السلق   قو  اهلل "* َقاَل ابـن رجـب:  إِذْ َيَتلََقَّ الُْمَتلَِقَِياِن ﴿ :وقد قا
َماِل قَعِيٌد  اتب ا س ات، والة ي ، أنَّ ال ي دن اليمي ْ[17]ق:  ﴾17َعِن اَْلَِمنِي وََعِن الِشِ

دن الشام  ْاتب السيئات، م هم: ا سن، وا ح ةق  ةن قةيس، وُماهةد، وا ةن جةريج، 

 . انته  كالمه."واإلما  أمحد

  ل بكل إنسـان ملكـني يكتبـان ىَذا الذي َقاَل به كثري من السلف؛ ف ن اهلل قد وك  فَعَلى ه

 ما عليه وله. 

 ــه ؟ أم هــم أربعــة؟ اثنــان يكتبــان مــا لــه وعليــه ولكــن هــل مهــا ملكــان معــه ف الوقــ  كل 

 ف النهار، ثم يرتفعان ويعقبهام غريمها فيكتبان ماله وعليه ف َالل ي ل؟ 



 

   499 
 

 شرح العقيدة الطحاوية 

ىــَذا مبنــي َعــَلى تعيــني املالئكــة، املــذكورين ف قــول الن بِــي   ✍ يتعــاقبون »: ♀ه

ْيِل، ومالئكة بِالنََّهاِر، ويجتمعون يف صالة الع صر وصالة الفجر، ُثمَّ يعـرج فيكم مالئكة بَِاللَّ

كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم  -وهو أعلم بهم-الذين باتوا فيكم، فيسألهم 

 .«يصل ون، وأتيناهم وهم يصل ون

   ن املالئكــة املقصــودين ف قــول الن بِــي يتعــاقبون »: ♀فمــن ذهــب إَِلى كــو 

ن املالئكة املقصودي «فيكم مالئكة ن هم الكتبـة، فـريى أن ملَكـي  الن َهـار غـري من ذهب إَِلى كو 

ـــٍذ يكـــون مـــع كـــل إنســـان أربـــع مالئكـــة، يكتبـــان أعاملـــه، اثنـــان ف الن َهـــار،  ـــل، َوِحي نَِئ ي  ملَكـــي  َالل 

 واثنان ف َالل ي ل.

ا ا القاِض ديةاض"* َقـاَل النـووي:   : ا  هةر وقةو  ا ْ ةرين: أن هةؤالء    قا

هةم " -«يتعـاقبون فـيكم مالئكـة»: ♀قـول النبـي  أي: املـذكورين ف- "املَل َة

تَّاب َُ ظاة ال  انته  كالمه.  "ا ا ا

  ىــَذا القــول هــو مــا يفيــده صــنيع ابــن أيب العــز  ف رشحــه الط اويــة، فصــنيع ابــن أيب وه

 املالئكــــة أربعــــة، اثنــــان يكتبــــان مــــا َعــــَلى اإلنســــان ولــــه ف 
العــــز ف رشحــــه للط اويــــة يفيــــد: أن 

 نان يكتبان ما َعَلى اإلنسان وله ف َالل ي ل.الن َهار، واث

 : ، "* َقـاَل ابـن ايب العـز  ُتباةاِن اْ اْدةاما ا َْ ِ ، يا اما ِن الشِّ دا ِن اْلياِمِي وا اءا ِ  التَّْ ِسرِي: اْث ااِن دا جا

ما  يِّئااِت، وا ُتُب السَّ َْ ِ  يا اما اِحُب الشِّ صا سا ااِت، وا ُتُب اْ ا َْ اِحُب اْلياِمِي يا ظاانِِه صا ْ ا اِن ُيا را َا اِن آ َا لا

ةة  آ عا أاْ  ا ةاِ ، وا   ِال َّها
ك  ةِة أاْمةَلا عا ْيُ أاْ  ا ُهوا  ا ُه، فا اما اِحِد أاما وا ا ِِه، وا اِحِد ِمْن وا ا انِِه، وا ُْرسا ُيا ةِرينا وا َا

ْيِ   اًل - ِاللَّ اتِباانِ  - ادا ْا افِظااِن وا  ."حا

   ل، وهــــو: أن املالئكـــــة  كالمــــه فــــيام يظهـــــر َعــــَلى     إًذا ابــــن أيب العــــز القــــول األو 

يتعــاقبون، وأن  املالئكــة الــذين يتعــاقبون مــنهم املالئكــة الــذين يكتبــون احلســنات والســيئات، 

 َوِحي نَِئٍذ فمع كل إنسان أربعة أمالك: ملكان ف الن َهار، وملكان ف َالل ي ل.

 ىـــَذا بالنســــبة للمالئكــــة الـــذين يكتبــــون احلســــنات والســـيئات، و َثــــم  مالئكــــة غــــريهم ه

 يكونون مع اإلنسان، وهم احلفظة وليس احلديث حوهلم اآلن.
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   يتعــاقبون فــيكم »: ♀ومـن مل يقـل إن املالئكـة املقصـودين ف قـول الن بِـي

، فريى أ ام ملكان يكتبان ما يفعل لياًل و اًرا، فمـن يقـول: إن  قـول الن بِـي  «مالئكة هم الكتبة

ــيكم »: ♀ ــاقبون ف ــةيتع لــيس شــاماًل للمالئكــة الــذين يكتبــون احلســنات  «مالئك

والســـيئات، ف نـــه يقـــول: إن اإلنســـان معـــه ملكـــان يكتبـــان، أحـــدمها عـــن اليمـــني واآل ـــر عـــن 

 الشامل، ُثم  مها معه لياًل و اًرا، ًل يعقبهام غريمها.

أي: يتعاقةةب فةةيَم  «مالئكــة»قولةةه: "وممــن َقــاَل بــذا: القرطبــي، َقــاَل ابــن حجــر:  ☜

مَل َة، قي : هم ا  ظة، نقله دياض و ريه دن اجلمهو ، وقا  القر بي: ا  هر د ةدي: 

أَنم  ريهم، ويقويه: أنه َل ُي ْقا  أن ا  ظة ي ا قون العبد، وال أن ح ظة اللية   ةري ح ظةة 

ا   ."ال َّها

  د، وبــــــني  أن األمــــــر ُمتمــــــل، وأن قولــــــه : ♀ومــــــن أهــــــل العلــــــم مــــــن تــــــرد 

ي ـل، الـذين يكتبـان احلسـنات  «ئكـةيتعاقبون فيكم مال» حيتمـل أنـه يشـمل امللكـني الـذين ف َالل 

ظ حيتمل ابن رجب.  والسيئات، وحيتمل أنه ًل يشملهام، ومن هؤًلء الذين بي نوا أن  الل ف 

قلــــ : أي املــــذكورون ف قــــول الن بِــــي  - "وهةةةةؤالء املَل َةةةةة"* َقــــاَل ابــــن رجــــب: 

بةات وهةم ا  ظةة، وُيتمة  ُيت" -«يتعاقبون فيكم مالئكـة»: ♀ م  أَنم املعقن

 . انته  كالمه."أَنم ْتبة ا دام 

ىِذه ثالثة أقوال: اجلمهور َعَلى أ ام ملكان ف الليـل وآ ـران ف النهـار، والقرطبـي ☝  فه

ح  د ومل يـرج  واهلُل -وبعض أهل العلم َعـَلى أ ـام ملكـان لـياًل و ـاًرا، ومـن أهـل العلـم مـن تـرد 

َلمُ   .-َأع 

  :)اريني ف رشحـــه ملنظومتـــه عـــن الشـــيخ مرعـــي، أنـــه َقـــاَل ف )هَب جتـــه وقـــد نقـــل الســـف 

وأما املَل َة الَاتبون، فقي : أ  عة، اث ان  اللية  واث ةان  ال هةا ، وقية  َخسةة واحةد ال "

 ، انته ."ي ا ق   لي  وال َنا 

اريني:   .  "واملشهو : أَنام اث ان لَ  واحد"َقاَل السف 
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 ىـَذا قل : أم ا من َقاَل: مها اثنان أو أربع؛ فقـد سـبق بيـان دليلـه، وأمـا كـو  م مخسـة؛ فه

 ما مل أقف لقائله َعَلى دليل. 

 ف اسم الكاتَِبني. المسألة الثالثة : 

ــه ف كــالم  أهــل العلــم ُيَبي نــون أ ــام كاتبــان حافظــان، ومل أقــف لكــل مــنهام َعــَلى اســٍم خيص 

ـ اِريِنِي  ف رشحـه منظومتـه: أهل العلم، نعم َقـاَل الس  ا ا دلام نا "ف  م هم ا ن محدان   )َناية -قا

ق   َنام يَتبان  ْنَلن  العبد، َيب أن نؤمن هبام، ونصدن املبتد ي(: الرقيب والعتيد ملَان مو

ا ا  َماِل قَعِيٌد ﴿: َتَعـاَلى أفعاله، ْام قا يْـهِ َمـا يَلْفِـُظ ِمـْن قَـ 17َعِن اَْلَِمنِي وََعِن الِشِ ْوٍل إَِلَّ ََلَ
 ."[11، 17]ق:  ﴾18َرقِيٌب َعتِيٌد 

ْنَلن  العبةةد"* فقولـه:  ن أحــدمها "الرقيةةب والعتيةةد، ملَةةان مةةو ، حيتمـل أنــه أراد كــو 

، وحيتمـل أنـه خيـرب عـنهام بوصـفهام املــذكور ف "العتيةةد"، واآل ـر ُيسـم   بــ"الرقيةب"ُيسـم   بــ

آن.  الُقر 

 ُكتب التفسري، كام ف تفسري الطربي والقرطبي والثاين هو الذي وقف  عليه ف 

هم َعَلى أن 
فان، وليس علمني  "الرقيب والعتيد"وابن اجلوزي، وغري ذل ؛ فكل  وص 

للملكني الكاتبني، وعليه: فهام ملكان حيفظان عمل العبد ويكتبانه، ومل أقف َعَلى دليل يعني  

لَ  َتَعاَلى َواَّلُل -اساًم علاًم لكل منهام   .-مُ َأع 

 ف حتديد ما يكتبه املالئكة.  :المسألة الرابعة 

ــ  النصــوص َعــَلى أن املالئكــة تكتــب قــوَل اإلنســان، وأعاملــه القلبيــة واجلارحيــة، وأن 
دل 

 الكتابة كتابٌة تفصيلية ًل إْجالية. 

ُبرِ ﴿: َتَعـاَلى َقـاَل اهلل  ٍء َفَعلُوهُ ِِف الزُّ ]القمـر:  ﴾53 بٍِْي ُمْسـَتَطرٌ َوُُكُّ َصغٍِْي َوكَ  52َوُُكُّ ََشْ
ُبرِ ﴿و  "، َقاَل ابن اجلوزي: [48، 42  قْوالن:  ﴾الزُّ

o  .ُتب ا  ظة ُْ  أحدمها: أنه 

o .وال ا : اللوح املح وظ 
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مةة،  ﴾َوُُكُّ َصغٍِْي َوَكبِْيٍ ﴿ ، انتهـ  ": أي مَتةوب﴾ُمْسـَتَطرٌ ﴿أي: من ا دةام  املتقدن

 كالمه. 

عــِل يفعلــه اإلنســان مكتــوٌب صــغرًيا كــان أو كبــرًيا، وقــد فهاتــان اآليتــان تفيــدان، أن كــل ف

ُبرِ ﴿بني  ابن اجلوزي أن ف   قولني:  ﴾الزُّ

o  .أحدمها: أنه كُتب احلفظة 

o  .والثاين: أنه اللوح امل فوظ 

ُبِر كتب احلفظة.  ُد بالزُّ  وإِن اَم يكون اًلستدًلل هبىِذه اآلية، إن كان املرا

  ا فِيـهِ َوَيُقولُـوَن َووُ ﴿: َتَعـاَلى وَقاَل اهلل ِضَع الِْكَتاُب َفََتَى الُْمْجرِِمنَي ُمْشفِقِنَي ِممَّ
ْحَصـاَها َووََجـُدوا َمـا َعِملُـوا 

َ
يَا َويْلََتَنا َماِل ٰهَذا الِْكَتاِب ََل ُيَغادُِر َصغَِْيةً َوََل َكبَِْيةً إَِلَّ أ

َحًدا
َ
ا َوََل َيْظلُِم َربَُّك أ  .[15]الكهف:  ﴾49 َحاِِضً

 فيه ثَلثة أقوا :  ﴾َوُوِضَع الِْكَتاُب ﴿: َتَعاَلى قوله "َقاَل ابن اجلوزي:  *

  الاةه ا ةن أحدها: أنه الَتاب الَِّ ي ُسطِّر فيه ما تعم  ا َل ن قب  وجةو هم، قا

 دبنا .

  .الاه ا ن السا ب  وال ا : أنه ا ساب، قا

  الاه مقات  . "وال الث: ْتاب ا دام ، قا

ا: الَتةاب اسةم ": * وَقاَل ابن جرير ٰ ٰهة ا ُوِضَ ْتاب أدةام  العبةا    أيةدَيم، فعاةَلا

 ."ج س

تِـــي كتبتهـــا املالئكـــة،     * والســـعدي د بالكتـــاب: كتـــاب األعـــامل ال  يـــرى: أن  املـــرا

ُتب ا دام  الَّتِي ْتبتها املَل َة الَرا ، فتطةري "حيـث َقـاَل ف تفسـري اآليـة:  ُْ ةر  فِِحْي ائِ   ُُتضا

 إَِلى آ ر ما َقاَل. "...، وتعظم من وقعها الَروبَلا القلوب

ىِذه اآلية َأي ًضا  تِـي كتبتهـا املالئكـة-فه د بالكتـاب: كتـاب األعـامل ال   -َعـَلى القـوِل بـأن املـرا

ة َعَلى أن  املالئكة يكتبون كل  أعامِل العباد.
 دال 
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مــــل الظــــاهر والبــــاطن، وًلبــــن أيب العــــز  كــــالٌم ف تقريــــر شــــمول الكتابــــة للقــــوِل والع ☜

ِة، َقاَل فيـه:  . "باألَِدل  اْلِ ْعة ا ةْو ا وا ُتةُب اْلقا َْ ةةا تا َا ِة أانَّ املْاَلا ِ و ا ُْ باة ا  ِال ُُّصةوِ  املْاةْ  ةْد ثا ُثمَّ قا

لاْ  ِ  ُدُموِ :  َا دا ْلِب، فا اا فِْعُ  اْلقا لِكا ال ِّيَُّة؛ ِ اَنَّ ْا ا ن طةا : ]اال ﴾12َيْعلَُموَن َمـا َتْفَعلُـوَن ﴿وا

ْوُلهُ [11 لِكا قا ُد لِ ا ْشها يا : إَِذا َهـمَّ َعْبـِدي بَِسـيَِّئة َفـاَل َتْكُتُبوَهـا َقاَل اهللُ »: ♀، وا

َلُه َحَسنَة، َعَلْيِه، َفإِْن َعِمَلَها َفاْكُتُبوَها َعَلْيِه َسيَِّئة، َوإَِذا َهمَّ َعْبِدي بَِحَسنَة َفَلْم َيْعَمْلَها َفاْكُتُبوَها 

 .«َعِمَلَها َفاْكُتُبوَها َعْشًرا َفإِنْ 

ُسوُ  اهللَِّ  ا ا  ا قا َكة: َذاَك َعْبٌد ُيرِيُد َأْن َيْعَمـَل َسـيَِّئة، َوُهـَو »: ♀وا
َقاَلِت اْلَماَلئِ

َمـا َأْبَصـُر بِِه، َفَقاَل: اْرُقُبوه، َفإِْن َعِمَلَها َفاْكُتُبوَهـا بِِمْثِلَهـا، َوإِْن َتَرَكَهـا َفاْكُتُبوَهـا َلـُه َح  َسـنَة، إِنَّ

ائي ْ ُظ ملُِْسلِم  «َتَرَكَها ِمْن َجرَّ اللَّ ، وا ْيِ ِحيحا ا ِ  الصَّ امُها جا رَّ َا  ، انته  كالمه."، 

ـاِهر ☝ ِة شـمول الكتابـة بـالقول والعمـل الظ  ر به باألَِدل  ىَذا كالٌم مهم ًلبن أيب العز  يقر  فه

 والباطن.

 تِي تكتبها املالئكة: وقد ا تلف أهل العلم ف نوعية األقوال ا  ل 

 .ما ًل يؤجر ويأثم عليه 
ى
 فمنهم من َقاَل: تكتبها كل ها، َحت  

  ـــي يـــؤجر ويـــأثم عليهـــا، ومـــا ســـوى ذلـــ  ًل تِ ـــاَم تكتـــب األقـــوال ال  ومـــنهم مـــن َقـــاَل: إِن 

 ُيكتب.

اَلِم:  تاُب "* َقاَل َشي ُخ اإِلس  َْ ْ  ُي تالاقا أاْهُ  التَّْ ِسرِي: ها َْ ْد ا قا ا ا ُُمااِهةِد  وا قا الِِه؟ فا َُ أاْقوا ِي مجا

ُر دا  ا ُيةْؤجا ُتبااِن  الَّ ما َْ ُة: الا يا ِرما َْ ا ا ِد قا ِضِه. وا را تَّى أانِي اُه ِ  ما ء  حا ْ ُْ َّ يشا ُتبااِن  َْ ُه: يا رْيُ ْيةِه أاْو وا ا لا

إِنَّ  ؛ فا َا ِمي ُتبااِن اجْلا َْ اُما يا َلا أاَنَّ ُد ُّ دا اْلُقْرآُن يا ُ . وا : ُيْؤزا ا ا ِة [11]ق:  ﴾َما يَلْفُِظ ِمْن قَْولٍ ﴿ُه قا ، ناَِةرا

ْرِ   ِة  ِحا دا َّْ ِا ُمؤا ْ ْو   ُمعايَّ  أاْو ﴾ِمنْ ﴿ِ  الَّشَّ َلا قا ُر دا ْوُنُه ُيْؤجا َا أاْيًضا فا ْولِِه. وا ُْ َّ قا ُعمُّ  ا يا ها ا ؛ فا

ا ُأِمرا  ِِه وا  اتُِب ما َا ْعِر ا اْل تااُج  َلا أاْن يا ْ ُ ؛ ُيا اتِةِب  ِةِه ُيْؤزا َا ِة اْل ْعِرفا ا َُنِيا دا ُْه، فاَلا ُ دَّ ِ   ْثبااِت ما ما

امَّ ُأِمرا  ِِه مِ  دا ا دا ا دا إِ ا ِت. فا اما ا  ِالصُّ ، وا ِمَّ رْيِ ْوِ  اْ ا ا  ِقا ْ ُموِ   مَّ ُهوا ما أاْيًضا فا . وا ِت  َلا ناْق   ةاما ْن الصُّ

رْيِ  ْوِ  الَِّ ي لاْيسا  ِخا ةُروُه يا ُْقُصةُه؛  َلا ُفُضوِ  اْلقا َْ املْا ُروًهةا، وا َْ ةوُن ما َُ ةُه يا إِنَّ ْيِه فا لا ا دا انا ها ا ْا ؛ 

ا ا ال َّبِيُّ  ا قا َِلا ا  . «ِمْن ُحْسِن إِْساَلِم اْلَمْرِء: َتْرُكُه َما اَل َيْعنِيهِ »: ♀وا
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ا دا  انا ها ا َا ِمِه، فا ْع ِيِه؛ ناقاصا ِمْن ُحْسِن  ْسَلا اضا فِياما الا يا َا ا  إِ ا ا فا ِا ما ْ ْيِه،  ْ  لاْيسا ِمْن رشا لا

ة َِلا ْيةِه؛ وا لا تِِه دا جا ْدِ ِه وا ا ا ْ  ناْقُص قا ِب اهللَِّ،  ا ضا ها َّما وا ا اِب جا ا لِعا ا ونا ُمْستاِحقًّ َُ ْيِه أاْن يا لا ا ُهوا دا  ا

 : ا ا ُ  أا [110]البقرة:  ﴾لََها َما َكَسَبْت وََعلَيَْها َما اْكتََسَبْت ﴿قا ْعما اما يا إِْن ، فا ْيِه أاْو لاُه، فا لا ِد  الَّ دا حا

ْا  را ا اْ ا ْبُعها ال َّْ ُس  ا ُه. وا ْد ا ُه ُي ِْقُص قا لاْو أانَّ ْيِه وا لا انا دا ْا انا لاُه، وا اِلَّ  ْا َّا ُأِمرا  ِِه  انا ِِم ُن ْا َُ ْسة ُة الا تا

ثا  ِِه املُْْؤِم ُونا أاْنُ سا  دَّ امَّ حا ا اهللَُّ دا ْد دا ا ، لاَِْن قا ا قاطُّ ةإِ ا ُلةوا  ِةِه، فا ْعما لَُّمةوا  ِةِه أاْو يا َا تا ْ يا ةا َلا ُهْم، ما

ال َّْهِي  َا ا ِ  اْ اْمِر وا ِمُلوا  ِِه؛  ا  ."دا

ا، بني  فيه أن املالئكة تكتب مـا ُيـؤجر  �� اَلِم وهو تقريٌر نفيس جد  ىَذا تقرير َشي خ اإِلس  ه

بـه، فتكتــب كـل يشء، واســتدل بقولــه  عليـه اإلنســان ومـا يــأثم بـه، ومــا ًل يــؤجر عليـه وًل يــأثم

ىـَذا يـدل َعـَلى  ﴾قَـْولٍ ﴿، فـ ن [33]ق:  ﴾َما يَلْفُِظ ِمْن قَْولٍ ﴿: َتَعاَلى  ط، وه ــر  نكـرة ف سـياق الش 

، مـا كــان يـؤجر عليـه ومـا كـان يــأثم بـه، ومـا مل يكـن يـؤجر عليــه وًل -عمـوم األقـوال-العمـوم 

 يأثم به، فتكتب املالئكة ْجيع األقوال.

ىـ ــة وه ِدل 
َرُمــون-ِذه األَ َـا امل ك   َعـَلى أن  الَكَتَبــة عـاملون بــام يــبطن اإلنسـان مــن عمــل،  -َأهيُّ

تــدل 

ــاَلِم عــن قولــه  ــا؛ »: ♀وقــد ُســئل َشــي خ اإِلس  ــم يعمله ــد بالحســنة فل ــمَّ العب إذا َه

ــه حســنة ــت ل ــه، فكيــف تتطلــ ..«.كتب ا بــني العبــد وبــني رب  ع احلــديث، ُســئل: إذا كــان اهلــم  رس 

 املالئكة عليه؟

اِب "قائاًل:  َتَعاَلى     فأجاب ✍ ةوا ْن ُسةْ ياانا ْ ةِن ُدياْي اةةا ِ  جا ْد ُ ِويا دا ْمُد هللَِِّ قا اْ ا

ةمَّ  ةيِّئاة  شا ةمَّ  ِسا ا ها يِّباةًة، وا ِ ا ةًة  ا ا ِحا ةمَّ املْالاةُك  ا سا اة  شا مَّ  ِحا ا ها ُه   ا :  نَّ ا ا ِ ِه املْاْس الاِة، قا ةًة ها ا ِحا   ا

بِي اةً   . "َا

ـاَلِم:  ْبةِد "* يقـول َشـي ُخ اإِلس  ْ ةِس اْلعا ةةا  ِةاما ِ  نا َا اِ ِ  أاْن ُيْعلِةما املْاَلا ِ التَّْحِقيُن: أانَّ اهللَّا قا وا

انا  اْعُض  ْا ا  إِ ا اِن فا ْنسا ا ِ  اإْلِ ٰ ما َلا ةِر دا َا  اْعضا اْلباشا
ٰ أاْن ُيْطلِ َلا اِ ِ  دا اما ُهوا قا ْا  ، اءا ْيقا شا ةةِر ْا اْلباشا

  ُ َّْ املْالاُك املُْوا اِن، فا ْنسا ْلِب اإْلِ ا ِ  قا ا ما ُم  ِِه أاْحياانا ْعلا ا يا ْشِق ما َا ُ  اهللَُّ لاُه ِمْن اْل ْعا ْد َيا ْبةِد أاْوَلا قا  ِاْلعا

. لِكا ُه اهللَُّ  ا فا رِّ   ِ اْن ُيعا
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ْوله ْد ِقي ا ِ  قا قا قَْرُب إََِلْهِ مِ ﴿: َتَعاَلى  وا
َ
ا ا  ِةِه  [:10]ق:  ﴾16ْن َحبِْل الَْورِيِد َوََنُْن أ  نَّ املُْةرا

ْبُد اهللَِّ  ْ  ا ا دا اما قا ْا  ، ا ِرا وا ْبِد اْ ا ْ ِس اْلعا ةا ُتْلِقي ِ  نا َا عا ا املْاَلا ِ ْد جا ااهللَُّ قا ُة، وا َا ْسُعو  :  ْن املْاَلا ِ ُن ما

نِّ  ُة املْالاِك تاْصِديِن  ِاْ ا لامَّ لاِك ملاًَّة فا ةاِ   لِْلما نِّ وا ِْ عا ةِ يِب  ِةاْ ا َْ ةْيطااِن تا ملاَّةُة الشَّ ، وا رْيِ ْدةِد  ِةاْ ا وا وا

. ِّ   ِالَّشَّ

 : ةا ا ةُه قا ِحيِح: أانَّ با ا دا ُْه ِ  الصَّ ْد ثا قا ـَل بِـِه َقرِينُـُه ِمـْن »وا َمـا ِمـنُْكْم ِمـْن َأَحـٍد إالَّ َوَقـْد ُوكِّ

َكِة َوَقرِينُُه ِمْن اْلِجنِّ 
: قا  «اْلَماَلئِ ا ا ُسو ا اهللَِّ؟ قا ا  ا اكا يا َوَأَنا، إالَّ َأنَّ اهللَ َقْد َأَعاَننِي َعَلْيِه »الاوا: وا ِيَّ

 .«َفاَل َيْأُمُرنِي إالَّ بَِخْيرٍ 

اْ ا  ْيطااُن، وا ا الشَّ لِما هِبا ْيطااِن؛ دا اِء الشَّ اناْ  ِمْن  ْلقا ْا ا  ْبُد   ا ا اْلعا ُمُّ هِبا يِّئاُة الَّتِي َيا السَّ سا اُة الَّتِي فا

ا دا  ، وا ِ ا ا املْالاُك أاْيًضا  ِطاِريِن اْ اْوَلا لِما هِبا اِء املْالاِك؛ دا اناْ  ِمْن  ْلقا ْا ا  ْبُد   ا ا اْلعا ُمُّ هِبا ا َيا ةا ٰهة ا لِما هِبا

ِ   ا ِي آ ا ا  ظاِة ِ اْداما ِة اْ ا ا َا نا ِدْلُم املْاَلا ِ َا  .  "املْالاُك؛ أاْم

ىَذا السؤال املهم هىَذا جواب َش  �� اَلِم َعَلى ه َلمُ  َتَعاَلى َواَّلُل -ي خ اإِلس   .-َأع 

 ُعل ل حكٌم فقهي بكاتب احلسنات.المسألة الخامسة : 

ــُدُكْم »َقــاَل:  ♀أ ــرج الب ــاري بســنده عــن أيب هريــرة عــن الن بِــي   ــاَم َأَح إَِذا َق

َمـا يُ  اَلِة َفاَل َيْبُصْق َأَماَمُه؛ َفإِنَّ ُه، َواَل َعـْن َيِمينِـِه؛ َفـإِنَّ َعـْن إَِلى الصَّ ـي ُمَصـالَّ
نَـاِجي اهللَ َمـا َداَم فِ

نَُها
 .«َيِمينِِه َمَلًكا، َولَِيْبُصْق َعْن َيَساِرِه َأْو َتْحَت َقَدِمِه َفَيْدفِ

ـــاًل ذلـــ : بـــأن عـــن  ♀فـــالنبي  ☜  ـــ  عـــن أن يبصـــق املصـــيل  عـــن يمينـــه معل 

م: هــل الن َهــي عــن الُبصــاق عــن اليمــني ُمــتصٌّ بالصــالة أم يمينــه ملًكــا، وقــد ا تلــف أهــل العلــ

 هو عامٌّ ف الصالِة و ارجها؟

ـاَلِة، وممـا يـدل   ✍ فاألكثرون َعَلى ما بني  ابن رجـب: َعـَلى أن الن َهـي عـامٌّ غـري ُمـتص  بِالص 

َم َأَحـُدُكْم، َفــاَل َيَتـنَخَّ »َقـاَل:  ♀َعـَلى ذلـ : أن الن بِـي   َمنَّ ِقَبـَل َوْجِهــِه، َواَل إَِذا َتـنَخَّ

ىـَذا احلـديث مل ُيَقي ـد فيـه الن َهـي عـن  ،«َعْن َيِمينِِه، َوْلَيْبُصْق َعْن َيَساِرِه َأْو َتْحَت َقَدِمِه الُيْسـَرى فه

 َعَلى أن الن َهي عامٌّ ف الصالة وغريها.
اَلة، فدل   الُبصاق عن جهة اليمني ف الص 



 

      516 

 

 ساكتيوســـف الشرح الشيخ:  

ُي هم من تبويب البخةا ي: اَتصةا  ْراهةة الُبصةاق دةن وقد "* َقاَل ابن رجـب: 

 ٰ ةَلا ةاءا اهللَُّ، وا ْ ةرون دا ة، وهو قو  املالَية ْام س  ْره فيام  عةد  ِْن شا َلا اليمي  حا  الصَّ

جه ا ن سعد. ا ا معا : )ما  صقُ  دن يمي ي م   أسلم (، َرَّ  ََل   لك، قا

ا ا  أمحد    واية مه نى: )ُيَره أن يبة ق  و وي ْراهته دن ا ن مسعو  وا ن سريين، فقا

ٰ حديث  ة؛  ن دن يمي ه ملك ا س ات( يشري  َِلا َلا ة و   ري الصَّ َلا الرج  دن يمي ه   الصَّ

 ."..«.إذا قام أحدكم إَِلى الصالة فال يبزق عن يمينه»: ♀أيب هريرة دن ال بي 

، والشــامل ُمــل  كاتــب : إذا كــان اليمــني ُمــل  كاتــب احلســناتوهنــا ســؤال مهــم وهــو ☜

 السيئات، فلامذا ُ ص  الن َهي عن الُبصاق باليمني دون اليسار وف كل من املوضعني مل ؟

َا "َقـاَل ابـن حجـر:  ✍ ة َِ ما اُصُه  ِاملْا ْ تِصا َْ َا ا ا ِد اْستاْش قا اتُِب؛ فا َا اُ   ِاملْالاِك اْل إِْن ُقْل اا: املُْرا فا

را  َا ا آ ًَ لا اِ ِه ما ْن ياسا لاةِك اْلياِمةِي تاْشةةِريً ا لاةُه أانَّ دا لِةكا  ِما ةاِ   ا تِصا َْ ِ  ا :  ِةاْحتاِما ُأِجيةبا ، وا

ا فِيِه.  ى ما ْ ا الا َيا اِء، وا ما ِة ِمنا اْلُقدا اادا الاُه مجا ا قا َا ا ِرياًم، ها َْ تا  وا

نِيَِّة، سا ااِت اْلبادا ةا ُأ ُّ اْ ا َلا :  ِ انَّ الصَّ ِرينا َِّ ابا  اْعُض املُْتا ا أاجا ةيِّئااِت  وا اتِةِب السَّ َا ة ا لِ َْ فاَلا  ا

 : ةا ا ةِديِث، قا ا اْ ا ْوُقوًفا ِ  ها ا ةا ما ْي ا ِديِث ُح ا ْيباةا ِمْن حا اُه  ن أايِب شا وا ا  ا يْشهد لاُه: ما ا، وا َواَل »فِيها

ةِديِث «َعْن َيِمينِِه؛ َفإِنَّ َعـْن َيِمينِـِه َكاتِـَب اْلَحَسـنَاِت  اِ ِّ ِمةْن حا ا ِ  الطَّةرا ا  ، وا ة ا ةةا ِ  ها اما أايِب ُأما

ِديِث:   َوَمَلُكُه َعْن َيِمينِِه َوَقرِينُُه َعْن َيَسـاِرهِ »اْ ا
ِ
ُه َيُقوُم َبْيَن َيَدِي اهلل َُ «َفإِنَّ قا اما يا التَّْ ُ  ِحي ائِ    ِنَّ ، فا

ونُ  َُ  يا
اِ  ِحي ائِ   لاكا اْلياسا لاعا َّ ما ْيطااُن، وا ُهوا الشَّ ِريِن وا َلا اْلقا لِكا أاْو  دا ِء ِمْن  ا ْ ْيُث الا ُيِصيبُه يشا  ِحا

اهللَُّ أاْدلامُ  ِة  َِلا اْلياِمِي وا َلا ُ  ِ  الصَّ وَّ تاحا ُه يا  ."أانَّ

ىَذا ما ذكره ابن حجر  �� ىَذا السؤال. َتَعاَلى  $ه  ف إجابة ه

 ف اجلمـــع بـــني مالزمـــة امللكـــني الكـــاتبني لإلنســـان، والنصـــوص المســـألة السادســـة :

ة َعَلى أن املالئكة ًل تد ل البي  ال ِذي فيه صورة أو كلب أو غري ذل .ال
ال   د 

ـق بـني «اَل َتْدُخُل اْلَماَلئَِكُة َبْيًتا فِيِه َكْلٌب َواَل ُصوَرةٌ »: ♀َقـاَل الن بِـيُّ  ، وقـد وف 

م  ذلــــ  ْجــــٌع مــــن أهــــل العلــــم: بــــأن املالئكــــة ًل تــــد ل بيًتــــا فيــــه صــــورة أو كلــــب د ــــول إكــــرا

َلًقا.و  تربي ، ًل أ ا ًل تد ل ُمط 
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ــوَرٌة، وال »شــارًحا حــديث: -َقــاَل اخلطــايب  ــٌب َواَل ُص ــِه َكْل ــا فِي ــُة َبْيًت ــْدُخُل اْلَماَلئَِك اَل َت

ىــَذا احلــديث «ُجنُــب ال »قولةةه: ": -وهــو حــديٌث ُمتلــٌف ف صــ ته، َقــاَل اخلطــايب شــارًحا ه

 زلون  الرْة والرمحةة  ون املَل َةة الَّةِ ين هةم يريد املَل َة الَِّ ين ي «تدخل المالئكة بيًتـا

ـق بـه ْجـٌع مـن أهـل العلـم بـني "ا  ظة، فإَنم ال ي ا قون اجل ُب و ري اجل ُةب ىـَذا إًذا مـا وف  ، ه

ن املالئكـــة ًل تـــد ل بيًتـــا فيـــه كلـــٌب أو صـــورة أو غـــري ذلـــ ، ممـــا ورد ف األحاديـــث، وبـــني  كـــو 

 كون امللكني مالزمني لإلنسان.

  ِل بَِقْبِض َأْرَواِح الَعاَلمينَ "املصن ف بعد ذل :  َقاَل  ."َوُنْؤِمُن بَِمِلِك الَمْوِت، الموكَّ

َ بُِكمْ ﴿: َتَعاَلى َقاَل اهلل  ِي ُوُِكِ  [33]السجدة:  ﴾قُْل َيَتَوفَّاُكْم َملَُك الَْموِْت اَّلَّ

لاكا "* َقاَل ابـن كثـري:  ِة: أانَّ ما ِ ِه اآْليا ةاما االظَّاِهُر ِمْن ها ْا ِة،  َا ِ ِمنا املْاَلا ِ ملوت شخِص ُمعايَّ

ْعةِض اآْلثاة يا ِ   ا ةْد ُسةمِّ قا ، وا اِهيما ِة  ِْ ةرا ُرُه ِ  ُسةو ا ْْ  ِ  ِ دِّ اِء املُْتاقا ا ِديِث اْلرا اِ  ُهوا املُْتابااِ ُ  ِمْن حا

لاةهُ  ، وا اِحةد  ةرْيُ وا ُة وا ا تاا ا الاُه قا ُهوا املْاْشُهوُ ، قا ، وا ا ِي ا ةِديِث أانَّ   ِِعْز ا ا وا ا ا ِ  اْ ا ة ا َا ها اِن. وا أاْدةوا

لاُك املْاوْ  ا ما َلاا ْلُقو ا تا ااوا ِ  اْ ُ لابا ا  ا تَّى  ِ ا ِد، حا سا ا ِِر اجْلا احا ِمْن سا ُه يا ْتاِزُدونا اْ اْ وا انا   ."ِت أاْدوا

لاُك املْاْوِت "* وَقاَل ابن كثـري َأي ًضـا ف )البدايـة والنهايـة(:  ا ما أامَّ ةح   ِاْسةِمِه وا َّ لاْيسا  ُِمَّصا فا

اهللَُّ  ، وا ا ِية ا ةاِ   ِِعْز ا ْعةِض اآْلثا ةاءا تاْسةِمياُتُه ِ   ا ْد جا قا اِح، وا حا اِ يِث الصِّ الا ِ  اْ احا ِ  اْلُقْرآِن، وا

 ."أاْدلامُ 

 آن وًل ف "دز ا يةة "ُيبـني  أن  ملــ  املـوت مل ُيســم  بــ    إذًا ابـن كثــري ، ًل ف الُقــر 

ن ة، وإِن اَم جاءت تسميته هبىَذا ف بعض اآلثار.  ص يح  السُّ

 ىـــِذه التســـمية عنـــه: قتـــادة وغـــريه مـــن أهـــل العلـــم، وللقـــايض  ،   وممـــن جـــاءت ه

ُمــٌع عليــه، وإذا  "دز ا يةة "عيــاض ف )الشــفاء( كــالٌم يفهــم منــه: أن  تســمية ملــ  املــوت بـــ

َمـــٌع عليهـــ  ُُ ـــِمَية  ا، كـــام ُيفهـــم مـــن كـــالم القـــايض عيـــاض؛ ِفِ ي نَِئـــٍذ كـــان األمـــر كـــذل ، وأن  الت س 

ــن ة؛ إًذا فملــ  املــوت ُيســم    آن وًل مــن السُّ يكــون الــدليل َعــَلى إثبــات التســمية لــيس مــن الُقــر 

ىـَذا امللـ  "دز ا ي " -، وهىِذه تسميٌة ثابتٌة باإلْجاع ال ِذي ُيفهم من كالم القايض عيـاض، وه

ل بقبِض  -مل  املوت  األرواح. هو املوك 
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َقـــة بـــالروح، وذلـــ  البيـــان ف املســـائل  ☜ ت املَُتَعل  ومـــن املناســـب هنـــا بيـــان بعـــض املهـــام 

 التالية:

 الروح ُملوقة وليس  قديمة.  :المسألة األولى 

ىَذا معلوٌم من الدين بالرضورة، بل هو كام َقـاَل ابـن القـي م:  معلوِ   االضطرا  من  ين "ه

 َوَسـالرس  
ِ
، ْام ُيعلم  االضطرا  من  ي هم أن العةاَل حةا ث، وأن اَلُمُه َعَلـي ِهمَصـَلَواُت اهلل

 ."معا  ا  دان واقَ، وأن اهلل وحده ا الن، وما سواه ُملوق

  :ـاَلِم ابـن تيميـة ـن ة َواجلاََمَعـِة، َقـاَل َشـي ُخ اإِلس  ِل السُّ ىَذا اتفاق َأه  ِمةيِّ "وَعَلى ه ُ وُح اآْل ا

دا  ِة ُمْبدا ُْلوقا ةَلا ُما ِء دا ى  مْجاةاعا اْلُعلاةاما َا ْد حا قا ا ِِر أاْهِ  السُّ َِّة، وا سا ا وا تِها أا ِمَّ ِة وا لاِق اْ ُمَّ اِق سا ِة  ِاتِّ ا

اِ  املْا  ما ِزي، اإْلِ ِد ْ ِن ناْصةر  املْاْروا ، ِمْ ُ : ُُمامَّ ِة املُْْسلِِميا اِحد  ِمْن أا ِمَّ رْيُ وا ِة  ا ُْلوقا اا ُما ِ ي ْشُهوِ  الَّ أاَنَّ

ةا ا ِ  )ِْتاةاِب  ، قا ةِد ْ ةِن ُقتاْيباةةا لِكا أاُ ةو ُُمامَّ ة ا ْا ِ ، وا تَِلا َْ اِل ا مْجااِع وا انِِه  ِاإْلِ ما ُم أاْهِ  زا  ُهوا أاْدلا

ةَلا أانَّ اهللَّا  َا ال َّةاُ  دا ة أامْجا : وا ةا ا اُح. قا ُم اْ اْ وا : ال َّسا ا ا وِح قا َلا الرُّ لَّما دا َا ُهةو  اَلى َتَعـاللَّْ ظ( ملاَّا تا

وِح  الُِن الرُّ َا ِة، أاْي:  ما اِ ُئ ال َّسا بَِّة، وا ا  ."فالُِن ا ا

وقد انطةوى دَّصة الصةحا ة والتةا عي، وتةا عيهم وهةم " :   * َقـاَل ابـن القـي م

تَّةٰى نببة   ٰ  لك من  ري اَتَل   ي هم،   حةدوثها، وأَنةا ُملوقةة حا َلا القرون ال ضيلة دا

 انته  كالمه. "َتاب والسُّ َّة، فزدم أَنا قديمِة  ري ُملوقةنا بِة ِمن قَّص فهمه   ال

  ـــا ىـــِذه املســـألة بلغـــ  مـــن الثبـــوت منزلـــة، ًل حُيتـــاج معهـــا لالســـتدًلل هلـــا، ولكـــن مل  فه

 ُوجـد مــن  ـالف ف ذلــ ؛ احتــاج أهـل العلــم للتنبيــه عليهـا ولالســتدًلل هلــا، يقـول ابــن القــي م

ا ) َتَعــاَلى     ن الــروح ُملوقــة: ف كتابــه النــافع جــد  ــة كــو  الــروح( بعــد أن ذكــر ْجلــًة مــن أدل 

ا ا مر" ن الروح ُملوقة- "وٰه ا ِ  " -أي: كو  أوضح من أن ُتساق ا اِ لَّة دليةه، ولةوال ُضةَلَّ

من املتصوفة وأه  البدع ومن قَُّص فهمه   ْتاب اهلل وس َّة  سوله، فُ َِت من سةوء ال هةم، 

، تَلنموا   أن س ٰ أنه مةن أجهة  ال ةا  هبةا، وْيةق ال من ال َّصن َلا هم وأ واحهم  ام   ن دا

 إَِلى آ ر ما َقاَل. "..؟.يمَن
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  ىـــِذه املســـألة ًل حتتـــاج إَِلى اًلســـتدًلل، ولكـــن ُوجـــد مـــن يعنـــي: يبـــني  ابـــن القـــي م: أن ه

ـــِة، وقـــد اســـتدل   ـــ َتَعـــاَلى     ضـــل  فيهـــا، فاحتـــاج أهـــل العلـــم ببيـــان احلـــق فيهـــا باألَِدل  ٍة بأدل 

 كثرية، فُأورد كالمه ف ذكر بعض ما َقاَل. 

ن الـروح ُملوقـة:  َتَعاَلى     َقاَل ابن القي م  َعَلى كـو 
ٰ َلقهةا "ُمستدًل  َلا والَِّ ي يد ن دا

 وجوه:

  ءٍ ﴿: َتَعـاَلى الوجه ا و : قوله ِ ََشْ
ُ َخالُِق ُُكِ ا اللَّْ ةظ دةا ٌّ ال [10]الردد:  ﴾اَّللَّ ، فٰه ا

ىـَذا اللفـظ عـامٌّ متنـاول لكـل يشء "ه من الوجوهُتصيص فيه  وج ىـَذا: أن ه ، يريـد ابـن القـيم هب

 ُملوق، فالروح يشٌء وهي ُملوقة.

" 9َوقَْد َخلَْقُتَك ِمْن َقبْـُل َولَـْم تَـُك َشـيًْئا ﴿لزْريا:  َتَعـاَلى الوجه ال ا : قوله﴾ 
ةْط، فةإن[4]مريم:  قا ا ا طاب لروحه و دنه، لةيس لبدنةه فا البةدن وحةده ال ي هةم وال  ، وٰه ا

اما الَِّ ي ي هم ويعق  وَُيا ب هو الروح.  َُيا ب وال يعق ، و ِنَّ

 َخلََقُكْم َوَما َتْعَملُوَن ﴿: َتَعاَلى الوجه ال الث: قوله ُ  .[40]الصافات:  ﴾96َواَّللَّ

 ْرنَاُكْم ثُ ﴿: َتَعـاَلى الوجه الرا َ: قوله مَّ قُلَْنـا لِلَْمََلئَِكـةِ َولََقْد َخلَْقَناُكْم ُثمَّ َصوَّ
ا اإلَبةا   ِنَّةاما يت ةاو  أ واح ةا وأجسةا نا ْةام يقولةه  [،11]ا دةرا :  ﴾اْسُجُدوا ِْلَدمَ  وٰهة ا

ٰ ا  واح، قب  َلن ا جسا  ْام يقوله من يةزدم  لةك،  َلا ا أن يَون واقًعا دا اجلمهو ، وا ِمَّ

ٰ التقدير فهو َصيح   َلن ا  واح َلا  ."ودا

ْرنَاُكمْ ﴿ خياطبنـا ويقـول: ▐اهلل  ، وامل اَطـب ﴾َولََقْد َخلَْقَناُكْم ُثمَّ َصـوَّ

ــــْد ﴿خياطبنــــا ويقــــول:  روٌح وجســــد، فــــالروح ُملوقــــة واجلســــد ُملــــوق؛ إذ اهلل  َولََق
ــاُكمْ  ــٍذ يكــون اجلميــع ﴾َخلَْقَن ، خياطــب اإلنســان، واإلنســان ُمــوع الــروح والبــدن، ِفِ ي نَِئ

ىَذا كام يريده ابن القي مُملوًقا، فتكون الروح ُمل  .   وقة، ه

 َقاَل ابن القي م: 



 

      501 

 

 ساكتيوســـف الشرح الشيخ:  

 " لةي، و بن ٰ أنه سبحانه   ن ةا و ب آ ا  ةا ا ون َلا الوجه ا امس: ال صو   الَّة دا

ْ  يشء، وٰهِ ه الر و ية شاملة   واح ةا وأ ةدان ا، فةا  واح مر و ةة لةه ِملوْةِة، ْةام أن 

 لوق. ا جسا  ْ لك، وْ  مر وِب ِملوك فهو ُم

 أن ا  واح ُملوقةة مةن ٰ َلا الوجه السا  : أون  سو ة   الُقْرآن وهي ال اُتة تد ن دا

ة أوجه:  ددن

  َرِبِ الَْعالَِمنيَ ﴿: َتَعـاَلى أحدها: قوله ِ ، وا  واح من مجلةة [1]ال اُتة:  ﴾2 اْْلَْمُد َّلِلَّ

ا.  العاَل فهو  هبن

  فا  واح دا دة لةه [0]ال اُتة:  ﴾5 ْعُبُد ِإَويَّاَك نَْسَتعِنيُ إِيَّاَك نَ ﴿: َتَعـاَلى اْل َّاِ : قوله ،

 مستعي ة، ولو ْان   ري ُملوقة لَان  معبو ًة مستعاًنا هبا.

 .هداية فا رها و هبا، تس له أن َيدَيا َصا ه املستقيم ٰ  ال الث: أَنا فقرية  َِلا

 ِم دليها مقحومةِة ومبضةوب دليهةا وضةال ا شة ن الرا َ: أَنا م عن ة وشةقية، وٰهة ا

 املر وب واململوك، ال ش ن القديم  ري املخلوق.

  اإلنسان دبِد  جملته، وليس  دبو يتةه واقعةًة ٰ َلا الَّة دا الوجه السا َ: ال صو  الدَّ

َِ َلا   ا حَا ،  ٰ  دنه  ون  وحه،    دبو ية الروح أصِ  ودبو ية البدن تبَ، ْام أنه تب َلا دا

ْ َِ َلا   العبو ية.وهي الَّتِي ُترن  ُه وتستعمله وهو تب

  ْهرِ لَْم يَُكْن َشـيًْئا ﴿: َتَعـاَلى الوجه ال امن: قوله نَْساِن ِحنٌي ِمَن اَلَّ ٰ اْْلِ
َِت لََعَ

َ
َهْل أ

، فلو ْان   وحه قديمة لَان اإلنسان َل يز  يشء مة ْو ا، فإنةه [1]اإلنسان:  ﴾1َمْذُكوًرا 

اما هو  نسان  روحه، ال  ْط. ِنَّ قا   بدنه فا

  ُه ْان وَل يَن يشِء  ريًه، ْام انا ٰ أن اهلل ُسْبحا َلا الَّة دا الوجه التَّاِسَ: ال صو  الدَّ

ُسو ا  ا  ا الاوا: يا ثب    صحيح البخا ي من حديث دمران  ن حصي: أن أه  اليمن قا

 .َتَعاَلى     احلديث إَِلى آ ر ما َذَكرَ  "...اهللَِّ

 وح يشٌء واحٌد، أم شيئان متغايران؟: المسألة الثانية  هل الن ف س والرُّ
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ًَلَلــة  ✍ وح كــٌل مـن اللفظــني ُيطلــق َعـَلى معــاٍن ُمتلفــة، ويتفـق اللفظــان ف الد  س والــرُّ
الـن ف 

ـب  ًَلَلة عليه هو أحـد جزئـي اإلنسـان، فاإلنسـان ُمرك  َعَلى معن ، واملعن  اللذان يتفقان ف الد 

 من جزئني:

o ل َو   : البدن.َاأل 

o  .وح أو الن ف س ث ايِن: ُيطلق عليه الرُّ  واجلزء ال 

ر صـورة يف الـدنيا؛ يُكلِّـف » :♀فمن إطالق الروح عليه: قولـه  ☜ من صو 

وح، وليس بنـافخ ، وقـول ابـن عب ـاس ملـا د ـل َعـَلى عائشـة حـال «يوم القيامة أْن ينُفخ فيها الرُّ

وح اجلسدما  ي ك و ي أن تلقي ا "مرضها َقاَل هلا:   .  "حبنة  اِلَّ أن ي ا ق الرُّ

ىــَذا اجلــزء مــن اإلنســان قولــه  ☜ س َعــَلى ه
ــُس ﴿: َتَعــاَلى ومــن إطــالق الــن ف  ــا انلَّْف ُتَه يَّ

َ
ــا أ يَ

َولَـْو ﴿: َتَعـاَلى ، وقولـه [23، 21]الفجـر:  ﴾28 ارِْجِِع إََِلٰ َرِبِـِك َراِضـَيًة َمرِْضـيَّةً  27الُْمْطَمئِنَُّة 
يِْديِهمْ تََرى إِذِ ا

َ
الُِموَن ِِف َغَمَراِت الَْموِْت َوالَْمََلئَِكُة بَاِسُطو أ  .. اآلية..[58]األنعام:  ﴾لظَّ

ىــــَذا اًلعتبـــــار يشٌء واحـــــد، ُثــــم  إن  لفـــــظ الــــن ف س ُيســـــتعمل بمعـــــاين  وح هب ُس والـــــرُّ * َفــــالن ف 

وح كـذل ، ولكـن املقصــود بالسـؤال: هـو املعنــ  اللـذان يت   ًَلَلــة أ ـرى، ولفـظ الــرُّ فقـان ف الد 

 عليه. 

  وح د بـــه ُمـــوع الـــرُّ ومـــن املهـــم هنـــا بيـــان أمـــٍر هـــو: أن لفـــظ الـــن ف س ُيطلـــق َأي ًضـــا وُيـــرا

ىَذا املعن .  وح فال يستعمل هب  والبَدن، وأما الرُّ

ٰ الةة ات  جملتهةةا، ْقولةةِه "* َقــاَل ابــن القــي م:  ةةَلا : َتَعــاَلى والةة  س   الُقةةْرآن ُتطلةةن دا

نُْفِسـُكمْ فََسِلِمُ ﴿
َ
ٰ أ نُْفَسـُكمْ ﴿، وقولةه: [01]ال ةو :  ﴾وا لََعَ

َ
، [14]ال سةاء:  ﴾َوََل َتْقُتلُـوا أ

ٰ البةدن، ال  ةان را ه وال مةَ الة َّْ س ةَلا وح فَل ُتطلن دا ا الرُّ أامَّ وح وحدها، وا ٰ الرُّ َلا  "وُتطلُن دا

 انته  كالمه.

 

ــ ✍ ىــِذه املســألة أنب  ىــِذه املســألة اخلــالف وف اخلتــام َعــَلى الكــالم َعــَلى ه ه ألمــر، وهــو: أن  ه

رُتـه فيهــا هـو مـا فهمتـه مـن كـالم ابـن القـي م وابــن أيب  ىـَذا الـذي قر  ـن ة، وه فيهـا واقـٌع بـني أهـل السُّ
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ـــن ة فيهـــا ابـــن القـــي م ، ف كتابـــه َتَعـــاَلى     العـــز احلنفـــي، وقـــد أشـــار لـــبعض أقـــوال أهـــل السُّ

وح(النافع   .  )الرُّ

وح حيتــاج هاتــان مســألتان مت☝ وح، أكتفــي هبــام، َوإًِل  فــ ن الكــالم حــول الــر  علقتــان بــالرُّ

َلـمُ  َتَعـاَلى َواَّلُل -ملزيد بسٍط، ولكـن تركتـه  شـية اإلطالـة  ، ومـن أراده؛ فلريجـع إَِلى كتـاب -َأع 

ًلبن القـي م، وقـد ا ترصـ بعـض املسـائل املوجـودة ف كتـاب ابـن القـيم: ابـن أيب العـز  )الروح(

َلمُ  َتَعاَلى َواَّلُل -رشحه للط اوية،  احلنفي، ف  .-َأع 

 ناَِةري  ": َتَعـاَلى     َقاَل املصـن ف ةر  وا َا اِ  ُم ْ ُسؤا انا لاُه أاْهًَل، وا ْا ْرِ ملِاْن  اِب اْلقا وا ِعا ا

ُسةوِ  اهللَِّ  ْن  ا بااُ  دا َْ ْت  ِِه اْ ا اءا ا جا َلا ما بِيِّه، دا نا ِ ي ِه وا ه وا ْن  ا ِّ ه دا ْرِ ةِن ♀ِ  قا دا ، وا

انِ  ِر ال ِّريا ة ِمْن ُح ا اِض اجْلا َّة، أاْو ُحْ را ِة ِمْن ِ يا ْوضا ْرُ  ا اْلقا ْيِهْم، وا لا اُن اهلل دا ة ِ ْضوا ا ا حا  ".الصَّ

 اشتمل كالم املصن ف َعَلى أمور: 

 ل  : اإليامن بعذاب القرب.َاأْلَوَّ

ــانِي ــِه : اإليــامن بمســألة امللكــني، وأ ــام منكــٌر ونكــرياْلثَّ ، يســأًلن املي ــ  ف قــربه عــن رب 

 ودينِه ونبيه.

 اَبة جاءت لذل . ♀: أن األ بار عن الرسول اْلثَّالِث َ  َوالص 

 ابِع  : أن القرب روضٌة من رياض اجلَن ة، أو ُحفرٌة من حفر الن ار.الرَّ

ــم حــ ــٌق بعــذاب القــرِب، أحــب أن أتكل  ىــَذا، وهــو متعل  ول * وقبــل رشح كــالم املصــن ف ف ه

. مًة َعَلى سؤال القرب وعذابه، والكالم حوهلا مهم   ضغطة القرب؛ لكو  ا متقد 

:واحلديث حوهلا ف املسائل الت الَِية   

 : بعض األحاديث ف ثبوهتا. المسألة األولى ☚

ْعُد ْبـُن إِنَّ لِْلَقْبرِ َضْغَطًة، َلْو َكاَن َأَحٌد َناِجًيا ِمنَْها َنَجا ِمنَْها َسـ»: ♀َقـاَل النبـي 

 .«ُمَعاذٍ 

ـَماِء َوَشـِهَدُه » :♀وقـال  َك َلُه اْلَعْرُش َوُفتَِحْت َلـُه َأْبـَواُب السَّ َذا الَِّذي َتَحرَّ ه 

َج َعنْهُ  ًة ُثمَّ ُفرِّ َكِة َلَقْد ُضمَّ َضمَّ
 . «َسْبُعوَن َأْلًفا ِمَن اْلَماَلئِ
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ــــة للضــــغطة ا تلــــف ☝ ىــــَذان احلــــديثان وســــائر األحاديــــث املُث بَِت ف ثبوهتــــا أهــــل العلــــم،  ه

ىـــَذا مـــا نبي نـــه  والقــول بالضـــغطة ثابـــ  وإن قيــل بعـــدم ثبوهتـــا؛ وذلكــم لثبـــوت اإلْجـــاع فيهــا، وه

 ف املسألة الثانية.  ب ذن اهلل

 : اإلْجاع َعَلى ثبوت الضغطة. المسألة الثانية ☚

ـن ة بعـض أمـور * يستفاد اإلْجاع من كالم بن أيب زيد القريواين، فقد ذكر ف كتابه ف ال سُّ

فيام أمِجعة  دليةه ا مةة مةن أمةو  "الديانة املُجمع عليها، وعد  الضـغطة منهـا، حيـث َقـاَل: 

 ."وأن املؤم ي ي ت ون   قبو هم وُيضبطون"إَِلى أن َقاَل:  "...الديانة، من السُّ ن

ُثةمَّ هةم ": سُّ َّة()الحيث َقاَل ف  َتَعاَلى     * ويستفاد اإلْجاع َأي ًضا من كالم املُزين

ة َّة(، وقـال ف آ ـر " عد الضبطة   القبو  مسةئولون ٰهةِ ه مقةاالت اجتمةَ دليهةا ": )السُّ

 ."املاضون

ـة ف  فيلةةز  "حيـث َقـاَل:  )اإل انةِة الصةةبرى(* ويسـتفاد اإلْجـاع َأي ًضـا مـن كـالم ابـن بط 

ٰ "ابه حيث َقاَل: ، وقد نقل اتفاق العلامء َعَلى مسائل كت"القلب أنك مينِ  ومضبوا ةَلا ُثةمَّ دا

 ." ثر  لك رشُح السُّ َّة من  مجاع ا  مة

وملنةا "* ويستفاد اإلْجاع َأي ًضا من كالم معمر بـن أمحـد ف رسـالته التـي َقـاَل ف مطلعهـا: 

وأمجةَ مةا ْةان دليةه أهة  "إَِلى أن َقـاَل:  "... أيُ  ُ ر ة السُّ َّة أحبب  أن ُأويصا أصةحايب

 ."وضبطة القر حنٌّ "، وقد ذكر ف الوصي ة ضغطة القرب حيث َقاَل: "ثرا ديث وا 

 : كيفية ضغطة القرب، وأثرها ف املي  .المسألة الثالثة ☚

  :املرا   ضةبطة القةر: "أما كيفية الضغطة: فقد َقاَل أبو القاسم السعدي مبي نًا إي اها

ٰ جسةد املينة  ةَلا ًل خيفـ  أن الضـغطة غيبي ـة وكيفيـة ، و   ، هكـذا َقـاَل "التقاء جانبيةه دا

ــا، وقـد تكــون  الغيبي ـات ًل ُتعلـم إًل  بالــدليل، ومل أجـد ملـا ذكــره دلـياًل، وقـد يكــون مـا ذكـره حق 

 الضغطة بصورِة أ رى. 

 ض علم كيفيتها هلل رب العاملني. فعليه ُيقال  : ن ن نؤمن بالضغطة، ونفو 



 

      504 

 

 ساكتيوســـف الشرح الشيخ:  

 ــا أثرهــا َعــَلى بــدن املي ــ : فــ ن ابــ ع الــواردَة ف عــذاب القــرب، َوَأم  ن رجــِب ذكــر األنــوا

ٰ " -أي: من أنواع عـذاب القـرب- "وم ها"وعد  منها: تضييق القرب، فقال:  ةَلا تضةيين القةر دا

تَّٰى ُتتلق فيه أضَلده، وقد سبن  لك   أحا يث متعدن ة  ، هكذا َقاَل: ابن رجب."املي  حا

دة ال   تِـــي أشـــار إليهـــا، هـــو التضـــييق َعـــَلى مـــن مل * والتضـــييق الـــوارد ف األحاديـــث املتعـــد 

ق لإلجابة َعَلى أسئلة منكر ونكري.
 يوف 

ع العـذاب:  ىَذا النوع من أنوا ٰ أن التضةيين دةا ٌّ "* ُثم  َقاَل حت  ه ةَلا وقد و   ما يةد ن دا

ح   لك  ا  ة من العلامء، م هم: ا ةن  طةة و ةريه ، ُثـم  رشع يـذكر "للمؤمن والَافر، وَصن

 الضغطة.  أحاديث

 ىـــــَذا منـــــه يفيـــــد أن صـــــورة التضـــــييقني واحـــــدة، حيـــــث ذكـــــر صـــــورة  َتَعـــــاَلى     وه

ــي ســبق ذكرهــا، وهــي ف التضــييق َعــَلى مــن مل جيــب 
تِ دة ال  التضـييق وأشــار إَِلى األحاديــث املتعــد 

ىــــَذا التضــــييق يعــــم  املــــؤمن َأي ًضــــا، وأ ــــذ يــــذكر أحاديــــث  َعــــَلى أســــئلة امللكــــني، ُثــــم  ذكــــر أن ه

 الضغطة.

  وف األحاديث التـي ذكرهـا ف ضـغطة القـرب، حـديث واحـد حيتمـل أن تكـون ضـغطة

تِي ذكرها، إًِل  أنه فُه.     القرب َعَلى صورة التضييق ال   قد ضع 

 تِــي للكــافرين، ًل يــدلُّ َوِحي نَِئــٍذ فيقــال تِــي للمــؤمنني كالضــغطة ال  ن الضــغطة ال  : إن  كــو 

 ، وقـد نظـرت فـيام عثـرت عليـه مـن أحاديـث ضـغطة القـرب، ومل أجـد حديٌث صـ يٌح َعـَلى ذلـ

ىـِذه وعليـه فُيقـالما ُيعتمـد عليـه ف إثبـات مـا ذكـره ابـن رجـب مـن أثـر للضـغطة َعـَلى البـدن،  : ه

ــــ ، ُيقــــال فيــــه مــــا قيــــل ف كيفيــــة  املســــألة مثــــل املســــألة الســــابقة، فــــأثر الضــــغطة َعــــَلى بــــدن املي 

ىَذان أمران غيب ق إَِلى إثبات يشء فيهام، وًل إَِلى نفي يشء إًل  بدليل.الضغطة؛ فه  ي ان، ًل ُيتطر 

تِـي تكـون بعـد سـؤال     * وابن رجب ىـِذه الضـغطة كـأثر الضـغطة ال  قد جعل أثـر ه

؛ إذ هـو إحلـاٌق لضـغطٍة تعـمُّ أهـل اإليـامن  ىـَذا ًل يصـح  امللكني، ملن مل يوف ق لإلجابة املنجية، وه

ار واملنافقني.وغريهم بضغطة ختتص ب  الكف 

ٰ البدن أقو  ✍ َلا  :  و متاًما لبيان أثر الضبطة دا
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ة  ــاَم هــي كضـــم  * مــن أهــل العلــم مــن َقــاَل: إن الضــغطة ليســـ  عــذاًبا وًل ألــم معهــا، َوإِن 

 الوالدة لولدها الغائب. 

ــــاَلِح، فــــال بــــد أن يقــــع منــــه  * وقــــال بعضــــهم: إ ــــا عــــذاب وأن املــــرء مهــــام بلــــغ مــــن الص 

 فيضغط بسببه.تقصري، 

ىـَذا واهلل  * وقال بعضهم: هـي مؤملـة وليسـ  عـذاًبا، فـال يلـزم مـن اإليـالم التعـذيب، وه

ل  َو  ل مــا ُيقــال فيهــا؛ إذ القــول َاأل  وهــو أن الضــغطة ًل ألــم معهــا، وإنــام هــي كضــمة -أعلــم أو 

ىــَذا القــول لــدة لولــدها الغائــب، ه   ــا تــدل َعــَلى يأبــاه ظــاهر األحاديــث املُث بِتــة للضــغطة، ف -الوا

 أ ا مؤملة. 

ث ايِن  ـاَلِح فـال بـد أن -* والقول ال  وهو: أن الضـغطة عـذاب، وأن املـرء مهـام بلـغ مـن الص 

ىـــَذا القـــول ب أهـــل اإليـــامن والتقـــوى،  -يقـــع منـــه تقصـــري فيضـــغط بســـببه، ه يفيـــد بـــأن اهلل يعـــذ 

ىــَذا معــارٌض بأدلــٍة، منهــا: قولــه  ــى  اهلل أ»: ♀وه ب مــن ال وحــق العبــاد َعَل ال  يعــذ 

ِذه أمتك ومعهم سبعون ألًفا يدخلون الَجنَّة بغيـر حسـاٍب »، وقولـه: «يشرك به شيًئا فقيل: ه 

 .«وال عذاب

ىــِذه الضــغطة مؤملــة وليســ  عــذاًبا، وأنــه ًل يلــزم مــن -* وأمــا ثالــث األقــوال  وهــو: أن ه

ىـــَذا القـــول ارض نصـــوص ًل خيـــالف ظـــاهر أحاديـــث الضـــغطة، وًل يعـــ -اإليـــالم التعـــذيب، ه

 نفي العذاب عن املؤمنني.

ة ليس  من د اب القر   يشء،    هو أمةِر َيةده املةؤمن "* َقاَل الـذهبي:  ٰهِ ه الضمن

ْام َيد أَل فقد ولده ومحيمه   الدنيا، وْام َيد من أَل مرضه، وأَل َروج ن سةه، وأَل سةؤاله 

ه مةن قةره، وأَل املوقةق وهولةه، وأَل   قره وامتحانه، وأَل ت ثره  بَاء أهله دليه، وأَل قيام

ٰ ال َّا ، ونحو  لك؛ فٰهِ ه ا  اجيق ْلها قد ت ا  العبةد، ومةا هةي مةن دة اب  َلا الو و  دا

 ."القر، وال من د اب جه َّم قط، ولَن العبد التَِّقي يرفن اهلل  ه    عض  لك أو ْلنه

اَلِم يعد  الضغطة من مالمسألة الرابعة ☚ رات الذنوب.: َشي خ اإِلس   كف 
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ــاَلِم ف  ةة َّة(ذكــر َشــي ُخ اإِلس  عرشــة أســباب تنــدفع هبــا عقوبــة جهــن م، وجعــل  )م هةةاج السُّ

بب ال َّاِمن: ما ُيبتَل  ةه املةؤمن   قةره مةن الضةبطة وفت ةة "الضغطة منها، حيـث َقـاَل:  السَّ

 . "امللَي

☝  
ِ
ِن اهلل َُصـن ف للكـال بذا مت  املسائل حول الضغطة، ونعود بِـِ ذ  م حـول كـالم امل 

ر وناَرِي"املتعل ق بعذاب القرب وسؤال  َا  .  "ُم ْ

ـــق بعـــذاب  َُصـــن ف املَُتَعل  * والكـــالم حـــول ضـــغطة القـــرب أعـــود لل ـــديث حـــول كـــالم امل 

 القرب وتوضي ه ف تقرير ما ييل:

ــ  النصـــوص َعـــَلى أن امليـــ  ف حيـــاٍة برز يــة، وهـــي احليـــاة مـــن املـــوت إَِلى أوال   ��
 : دل 

 .[311]املؤمنون:  ﴾100 َوِمْن َوَرائِِهْم بَْرَزٌخ إََِلٰ يَوِْم ُيبَْعُثونَ ﴿: َتَعاَلى البعث، َقاَل 

ـــا �� : احليـــاة الربز يـــة هلـــا أحكـــام ختصـــها، كـــام أن لكـــل مـــن احليـــاة الـــدنيا واآل ـــرة ثانًي

ــ  النصــوص َعــَلى وقــوع النعــيم والعــذاب ف احليــاة ال
ــها، وقــد دل  ربز يــة، وهــو أحكاًمــا ختص 

 ف األصل نعيٌم وعذاٌب واقعان َعَلى الروح والبدن، والبدن هلا تبع.

اُ  "* َقـاَل ابـن أيب العـز احلنفـي:  ِخ، وا ا زا ْ اُ  اْلةرا ْنياا، وا ا اُ  الةدُّ ِة:  ا ثا و ا ثاَلا اِصُ  أانَّ الدُّ اْ ا فا

 ُ اًما ُتا َا ا   أاْح َُ ِّ  ا عا ا اهللَُّ لِ ْد جا قا اِ . وا را ة ا اْلقا عا جا ، وا ناْ س  ن  وا انا ِمْن  ادا ْنسا ا اإْلِ َّْبا ها ا ا، وا ا ها صُّ

اْ ا  اِح، وا َلا اْ اْ وا ِخ دا زا ْ ا ا اْلرا َا عا ا أاْح جا ا، وا باًعا َلاا اح تا اْ اْ وا اِن، وا َلا اْ اْ دا ْنياا دا ا ا الدُّ َا ان أاْح ْ ةدا

ة ْشةِر اْ اْجسا ْوُ  حا اءا يا ا جا إِ ا ا، فا باًعا َلاا ال َِّعةيُم تا ةُم وا َْ ةا ا اْ ُ ِقياةاِ  ال َّةاِ  ِمةْن ُقُبةوِ ِهْم؛ صا اِ  وا

ةرا لاةكا  ها ةِ ؛  ا مُّ
ةنَّ التَّ ا ا املْاْع اةى حا ْل ا ها ا مَّ

ا تا ا إِ ا ِيًعا. فا اِ  مجا اْ اْجسا اِح وا َلا اْ اْ وا اُب دا اْلعا ا أانَّ  وا

اِض اجْلا َِّة أاوْ  ًة ِمْن ِ يا ْوضا ْرِ  ا ْونا اْلقا ةةا  ْا ةنٌّ الا ِمْريا ةُه حا أانَّ ْقِ ، وا ِر ال َّاِ  ُمطاا ِِن لِْلعا ًة ِمْن ُح ا ُحْ را

ِهمْ  رْيِ ْيِب ِمْن  ا يَُّز املُْْؤِم ُونا  ِاْلبا تاما لِكا يا  .   انته  كالمه "فِيِه، وا ِ ا

  ىَذا الذي ذكره مستفاد من كالم ًلبن القي م ف كتابه الن افع وح(وه  .)الرُّ

ن املقبـور ف ثالًثا �� د بـه كـو  : مـا جـاء ف النصـوص مـن إضـافة العـذاب إَِلى القـرب، ًل ُيـرا

م، بــل كــل ميــٍ   ب وًل ُيــنع  ــا بالعــذاب والنعــيم، وأن مــن مل ُيقــرب ًل ُيعــذ  احليــاة الربز يــة ُمتص 

فهو ف حياٍة برز ية، ويصله من العذاب والنعيم ما يست قه، فت صيص العذاب بـالقرب مـن 
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ب اإلنســان حيــث إضــا فة العــذاب إَِلى القــرب ف النصــوص، ًل يعنــي أن احليــاة الربز يــة ًل ُيعــذ 

م  ب أو ُيــــنع  ــــٍ  ُيعـــذ  ـــ  َعــــَلى أن كـــل مي 
م إًل  إن كـــان مقبــــورا، فـــ ن النصــــوص دل  فيهـــا وًل يــــنع 

م  ب، ومـــن مل ُيقـــرب فهـــو كـــذل  ُيـــنع  م أو ُيعـــذ  أو ب ســـب أعاملـــه ف الـــدنيا، ومـــن ُقـــرِب ف نـــه ُيـــنع 

ب.  ُيعذ 

 : صور عذاب القرب ونعيمه: وهي ثالث صور:رابًعا��

 أن يكون العذاب والنعيم َعَلى الروح والبدن ُتمعني.األولى : 

 أن يكون العذاب والنعيم َعَلى الروح وحدها.الثانية : 

 أن يكون العذاب َعَلى البدن وحده.الثالثة : 

ن ة َواجلاََمَعِة، وا تلفوا ف الثالثة.والصورتان األول والثانية، اتفق عليه ِل السُّ  ام َأه 

ةوُن ": َتَعـاَلى     * َقاَل ابن َتي ِمي ـة َُ اتا يا ا ما ا: أانَّ املْايِّ ا   ا تِها أا ِمَّ ِة وا لاِق اْ ُمَّ ب سا ْ ها ما

أانَّ الةرُّ  نِةِه، وا لِبادا ُْصُ  لُِروِحِه وا لِكا ُيا أانَّ  ا ، وا اب  ِعيم  أاْو دا ا ِن ِ  نا ةِة اْلباةدا قا ا ا ْعةدا ُم ا ْبقاةى  ا وحا تا

اُب. ُثة اْلعا ا ا ال َِّعيُم وا ها عا ياْحُصُ  لاُه ما ِن أاْحيااًنا، فا تَِّصُ   ِاْلبادا اا تا أاَنَّ ًة، وا ًة أاْو ُمعا َّ ا ما ةانا ُم اعَّ ْا ا  مَّ   ا

ا  اِ ها اُح  َلا أاْجسا ْت اْ اْ وا ى ُأِديدا ْرا َُ ِة اْل ْوُ  اْلِقيااما املاِيا يا بِّ اْلعا اُموا ِمْن ُقُبوِ ِهْم لِرا قا  . "وا

ـاَلِم:  ةِة "* وقال َشي ُخ اإِلس  دا اما اجْلا ة َِّة وا اِق أاْهِ  السُّ ِيًعا  ِاتِّ ا ِن مجا اْلبادا َلا ال َّْ ِس وا اُب دا اْلعا ا

ةً  ُب ُمتَِّصلا ُتعا َّ ِن، وا ْن اْلبادا ًة دا ِر ا ُب ُم ْ ا ُتعا َّ ةوُن  ُت اعَّم ال َّْ ُس وا َُ يا ُن ُمتَِّصِ  هِباةا، فا اْلبادا ِن، وا  ِاْلبادا

ِن. وا  ةْن اْلباةدا ًة دا ةِر ا وِح ُم ْ ا وُن لِلرُّ َُ اما يا ْا  ، ِعيا اِ  ُُمْتاما ِ ِه اْ ا ْيِهاما ِ  ها لا اُب دا اْلعا ا ةْ  ال َِّعيُم وا ها

ا فِيةهِ  ة ا وِح؟ ها ِن  ِةُدوِن الةرُّ ال َِّعيُم لِْلباةدا اُب وا وُن اْلعا ا َُ ةِديِث  يا اِن ِ اْهةِ  اْ ا ْشةُهو ا ِن ما ةْوالا قا

السُّ َّةِ  ْْ اُرُهمْ .وا ُه أا را َا ْن أا ِة ِم ُْهْم وا ا ِ ا لِكا  ا ْثبا ا  ا  .".. أا

  ِــــاَلم وح  َتَعــــاَلى     إًذا َشــــي ُخ اإِلس  ــــن ة َواجلاََمَعــــِة َعــــَلى أن الــــرُّ ــــِل السُّ يبــــني  اتفــــاق َأه 

م ف احلياة الربز ية ب وُتنع  م ف احليـاة الربز يـة ُتمعـًة  ُتعذ  ب وتنع  وح تعذ  منفردة، وأن  الرُّ

ب منفــرًدا غــري متصــٍل بــالروح أم ًل؟ وبــني    بالبــدن، وبــني  ا ــتالفهم ف البــدن، هــل البــدن ُيعــذ 

ب  َتَعــــاَلى     ـــــن ة َعـــــَلى أن البـــــدن ف احليـــــاة الربز يـــــة ًل ُيعـــــذ  أن أكثـــــر أهـــــل احلـــــديث والسُّ

م  منفرًدا.  منفرًدا، وًل ُينع 
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وقــد -وابــن أيب العــز احلنفــي  )الةةروح(كــام ف كتابــه     ومـن هنــا بــني  ابــن القــي م ☜

أن احليـــاة الربز يـــة النعـــيم والعـــذاب فيهـــا، ف األصـــل واقـــٌع َعـــَلى الـــروح،  -ســـبق نقـــل كالمـــه

 وأن اجلسم والبدن تبٌع للروح ف احلياة الربز ية.

 ـــــي ا تلـــــف فيهـــــا أهـــــل تِ ىـــــِذه الصـــــورة ال  ـــــاة -العلـــــم  وه وهـــــي وقـــــوع العـــــذاب ف احلي

ىَذا  ،الربز ية َعَلى البدن منفرًدا ا  َتَعاَلى     ومال ابن رجبه افع جـد  )أهةوا  ف كتابـه النـ 

وقد أثبت   ا  ِة أَرى ال َّعيم والعة اب للجسةد  مجةرن ه "إَِلى إثباهتا، حيث َقاَل:  القبو (

وِمن  ْر  لك من أصحا  ا: ا ن دقي    ْتاب )اإل شا (، وا ن  من  ري اتصا  الروح َلا،

الزا و ، وُحَي دن ا ن جرير الطري أاْيًضا، و ْر القاِض أ و يعَل أنه  اهر َْل  اإلمةا  

ا    ال َّا ، وا  ةدان    ا ا    واية ح ب : أ واح املؤم ي   اجلا َّة، وأ واح الَ ن أمحد، فإنه قا

 ب اهلل من يشاء ويرحم من يشاء م ها  ع وه.الدنيا ُيع ن 

ٰ االن ةرا ، وْة لك ا  ةدان  ن  ةَلا ب وُت عنم دا ا أن ا  واح ُتع ن ا ا القاِض:  اهر ٰه ا قا

: وال يم َ أن َُيلان   ا  دان    اِك ُتس  ه ال َّعيم  ا ا ْان   اقية ا جزاء التي استحال ، قا

لِن   اجلب  ملا جتَلن  َُ ا والع اب، ْام  ًّْ  ."له   نه، ُثمَّ جعله  

ىَذا، فمن أحب  أن يقف عليه؛ فلريجع إليه ف   .)أهوا  القبو (وذكر كالًما غري ه

✍  

ــن ة ف صــور العــذاب ف احليــاة الربز يــة هلـم ثالثــة أقــوال، قــوًلن ُمــل اتفــاق،  ـِل السُّ أن َأه 

 وقوٌل ا تلفوا فيه: 

  ب م منفــردة، واتفقــوا َعــَلى أن الــروح والبــدن اتفقــوا َعــَلى أن الــروح ُتعــذ  منفــردة وُتــنع 

امن ُتمعني.  بان وينع   ُيعذ 

 م منفـرًدا؟ ب وينع  أهـل احلـديث مل  --( (10:14)) --.. .وا تلفوا هل البدن يعذ 

 َتَعـاَلى َواَّلُل - )أهوا  القبو (ف  $يقولوا هبىَذا، وقال به بعضهم، وقد مال إليـه ابـن رجـب 

َلمُ   .-َأع 

ن ة.خاِمًسا�� آن والسُّ ة َعَلى نعيم القرِب وعذابه من الُقر 
ال     : ف ذكر بعض النصوص الد 
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  َّا وََعِشـيًّا َوَيـوَْم َتُقـوُم ﴿: َتَعـاَلى : َقـاَل اهلل ال َّصن ااْ او انلَّاُر ُيْعَرُضوَن َعلَيَْها ُغـُدوًّ
ــ ــدَّ الَْع َش

َ
ــْوَن أ ــوا آَل فِرَْع ْدِخلُ

َ
ــاَعُة أ  َعــَلى وقــوع [16]غــافر:  ﴾46 َذابِ السَّ

ىــِذه اآليــة تــدل  ، فه

ار َتَعاَلى العذاب ف احلياة الربز ية؛ إذ بني  اهلل  ا وََعِشـيًّا﴿ أ م ُيعرضون َعـَلى النـ  قبـل  ﴾ُغُدوًّ

َ لون أشد العذاب.  قيام الساعة، وأ م عند قيام الساعة ُيد 

ُة أاْص "* َقـاَل ابـن كثـري:  ِ ِه اآْليا ها ِخ ِ  وا زا ْ اِب اْلةرا ة ا َلا دا ِ  أاْهِ  السُّ َِّة دا برِِي ِ  اْستِْدالا ْا   ِ

ْوُلةُه:  ِهيا قا ا وََعِشـيًّا﴿اْلُقُبوِ ، وا اُر ُيْعَرُضـوَن َعلَيَْهـا ُغـُدوًّ ، ُثـم  أورد إشـكاًل، وهـو "﴾انلَـّ

 واهبا:إشكاٌل مهم ينبغي لكل من يستدل هبىِذه اآلية أن يقف عليها، وأن يقف َعَلى ج

اِب "* َقاَل ابن كثـري بعـد قولـه:  ة ا ةَلا دا ة َِّة دا ِ  أاْهِ  السُّ برِِي ِ  اْستِْدالا ْا ُة أاْصِ   ِ ِه اآْليا ها وا

ِخ ِ  اْلُقُبو ِ  زا ْ لُّوا  ": "اْلرا ةِد اْسةتادا قا يَِّة، وا َِّ ةا ما ِ ِه اآْليا كَّ أانَّ ها ُه الا شا ُهوا أانَّ اِ ، وا اُه اا ُسؤا لاَِنَّ ها وا

اُ  أامْحاُد هِبا  ما ا ا اإْلِ ْد قا قا ِخ، وا زا ْ ْرِ ِ  اْلرا اِب اْلقا َلا دا ا ، ُثـم  ذكـر إسـناد اإلمـام أمحـد عـن عائشـة "ا دا

ةا ": ▲ الاةْ  َلاا ْيًئا ِمنا املْاْعةُروِ   اِلَّ قا ا شا ُة  ِلاْيها ا ِشا َُ دا ا فاَلا تاْص ا ُدُمها ْ اناْ  ُتا ْا ًة  ُوِ يَّ أانَّ َيا

ُسةوُ  اهللَِّ اْلياُهوِ يَّ  َا ا  ا ةدا الاْ : فا . قا ْرِ ابا اْلقا اِك اهللَُّ دا ا قا ةا  ♀ُة: وا ُقْلةُ : يا َّ فا ةِلا دا

 : ا ا ِة؟ قا ْوِ  اْلِقيااما ْب ا يا اِب قا ْرِ دا ا ْ  لِْلقا ُسو ا اهللَِّ، ها ةُة،  «اَل َوَعمَّ َذلَِك؟» ا ةِ ِه اْلياُهوِ يَّ الاْ : ها قا

ةةْيئً  ةةا شا َُ  ِلاْيها ةةا ا ال َّبِةةيُّ الا ناْصةة ا قا ، فا ةةْرِ ابا اْلقا ةة ا ةةاِك اهللَُّ دا قا الاةةْ : وا ا ِمةةنا املْاْعةةُروِ   اِلَّ قا

 َأْكَذُب، اَل َعَذاَب ُدوَن َيْوِم اْلِقَياَمةِ »: ♀
ِ
 .«َكَذَبْت َيُهوُد، َوُهْم َعَلى اهلل

ا جا  ا را ، فاخا ثا َُ ْم اءا اهللَُّ أاْن يا ا شا لِكا ما ْعدا  ا ثا  ا َا اِ  ُمْشتاِمًَل  ِ اْو ِةِه، ُثمَّ ما ْو   نِْصقا ال َّها تا يا

ْوتِِه:  ُهوا ُي ااِ ي  ِ اْدَلا صا ْي ااُه، وا ًة دا رَّ َها النَّـاُس، َلـْو َتْعَلُمـوَن »ُُمْما ْيِل المظلمز َأيُّ اْلَقْبُر َكِقَطِع اللَّ

َهـا النَّـ  ِمـْن َعـَذاِب اْلَقْبـرِ، َفـإِنَّ َما َأْعَلُم َلَبَكْيُتْم َكثِيًرا َوَضِحْكُتْم َقِلـياًل. َأيُّ
ِ
اُس، اْسـَتِعيُذوا بِـاهلل

ْ ". َقاَل ابن كثري: "«َعَذاَب اْلَقْبرِ َحقٌّ  َلا ، وا ُمْسةلِم  ةاِ يِّ وا ِا اْلُبخا ْ ةَلا رشا ةِحيِح دا ا  ِْس ااِ  صا ها ا وا

اهُ  جا  .  "َُيارِّ

ةِة : " َقاَلـأ ـا َعاِئَشـَة ، إسناد أمحد عـن َتَعاَلى  $* ُثم  ذكر ابن كثري  ُوِ يَّ أاِة َيا ا اْمرا سا الاْتها

ُسة أاْت  ا امَّ  ا لا ، فا لِكا ُة  ا ا ِشا ْت دا را َا . فا اْن ْرِ اِب اْلقا ِك اهللَُّ ِمْن دا ا ا ا ا: أادا الاْ  َلاا قا ا، فا وُ  اهللَِّ فا اْدطاْتها
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♀  : ا ا قا الاِ  لاُه، فا ُسوُ  «اَل »قا ا ا لا اا  ا ُة: ُثمَّ قا ا ِشا الاْ  دا ْعدا  ♀اهللَِّ  . قا  ا

 : لِكا ُه ُأوِحَي إِليَّ أنَُّكم ُتْفَتنُون فِي ُقُبوِرُكم» ا  ."«َوإِنَّ

لِيُ  "* َقاَل ابن كثـري فُيقـال:  ةا الةدَّ فِيها يًَّة، وا َِّ ِة ما ْوِن اآْليا ْا ْيا  ا وا ا ْيا ها ا َُ  ا ْم اما اجْلا اُ : فا ُيقا فا

ِخ؟ زا ْ اِب اْلرا َلا دا ا  .  "دا

  ىَذا ىـِذه اآليـة: إًذا ه مه ابن كثري، فه ا ﴿اإلشكال الذي يقد  انلَّاُر ُيْعَرُضوَن َعلَيَْها ُغـُدوًّ
َشدَّ الَْعـَذابِ 

َ
ْدِخلُوا آَل فِرَْعْوَن أ

َ
اَعُة أ ىـِذه اآليـة مكي ـة، وتـدل   ،﴾46 وََعِشيًّا َوَيوَْم َتُقوُم السَّ ه

تِي نقلها عن عائشة أحاد عـام ▲ يث خترب هبـا عائشـة َعَلى عذاب الربزخ، واألحاديث ال 

بـني  أن القـول  ♀ف املدينـة، وفيهـا: أن الن بِـي   ♀كان بينها وبـني الن بِـي  

إَِلى إثبــات عــذاب القــرب، فلــو  ♀بعــذاب القــرب كــذٌب مــن اليهــود، ُثــم  رجــع النبــي 

ـــي   ـــة، َوالن بِ  َعـــَلى عـــذاب القـــرب فهـــي مكي 
ًَل َشـــ   يعلـــم دًللـــة  ♀كانـــ  اآليـــة تـــدل 

ب الن بِـــي  اآل  َعـــَلى عـــذاب القـــرب، فلـــامذا َكـــذ 
اليهـــود ف  ♀يـــة، فلـــو كانـــ  اآليـــة تـــدل 

ىـــــَذا؛ ألثبـــــ  الن بِـــــي    َعـــــَلى ه
زعمهـــــم بـــــأن اإلنســـــان ُيعـــــذ  ب ف قـــــربه؟ فلـــــو كانـــــ  اآليـــــة تـــــدل 

ىَذا إشكال ابن كثري  ♀  .  $دًللة اآلية املكي ة وملا كذب اليهود، ه

ةا فا "فأجـاب ابـن كثـري فقـال:  ✍ فِيها يَّةًة، وا َِّ ةِة ما ةْوِن اآْليا ْا ةْيا  ا وا ا ْيا ها ا َُ  ا ْم اما اجْلا اُ : فا ُيقا

ِخ؟ زا ْ اِب اْلرا َلا دا ا لِيُ  دا  الدَّ

لاةْيسا  ِخ، وا زا ْ ِشةيًّا ِ  اْلةرا دا ا وا اِح  َِلا ال َّاِ  ُ ُدوًّ ْرِض اْ اْ وا َلا دا لَّْ  دا ةا  ا اُب: أانَّ اآْليا وا اجْلا وا

الا  ا  ا ةا فِيها مَّ
وِح، فا ا ةا  ِةالرُّ لِةكا ُُمْتاصًّ ةوُن  ا َُ ةْد يا ا ِ  اْلُقُبوِ ؛  ِْ  قا اِ ها ا  ِ اْجسا اِ  تا املُِّها َلا اتِّصا لاِة دا

اِ يةِث املْاْرِضةيَّةِ  ة َُّة ِ  اْ احا ْيةِه  اِلَّ السُّ لا ةُد َّ دا ةْم يا لا ةبابِِه، فا تا املُُُّه  ِسا ِد وا سا لِكا لِْلجا   اآْلَِت ُحُصوُ   ا

ا ُرها ْْ  ِ". 

  ـــه ابـــن كثـــري فيقـــول: اآليـــة فيهـــا عـــرض األرواح، ولـــيس ف اآليـــة أن عـــرض إًذا يوج 

ا وعشــــي ا يفيــــد اتصــــال األمل باألجســــاد؛ إًذا هــــو فيــــه عــــذاب الــــربزخ  ــــار غــــدو  األرواح َعــــَلى الن 

ـــق بـــالروح، ولـــيس ف وح، إًذا اآليـــة فيهـــا عـــذاب الـــربزخ املَُتَعل  ـــق بـــالرُّ يهـــا عـــذاب الـــربزخ املَُتَعل 

 املَُتَعل ق بالروح حال اتصاهلا بالبدن.
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 َعــَلى عــذاب الــربزخ، واآليــة ًل تــدل  ♀* يقــول: َفــالن بِي  
علــم أن اآليــة تــدل 

ىـَذا عنــد  َعـَلى عـذاب القـرب، أي: أن البـدن يتصـل بـالروح فيتعــذب بعـذاهبا، اآليـة مـا تـدل َعـَلى ه

ىَذا اًلحتامل من التوفي  ق بني األحاديث واآلية. ابن كثري ف ه

ىـَذا الـذي نفـاه،  ♀* فيقول: الن بِي   نف  أن يكـون العـذاب وصـاًل إَِلى القـرب، ه

ه الن بِـي   ىَذا يقـر  ن ♀ومل ينِف أن العذاب موجوٌد ف الربزخ، ه ، وإنـام الـذي نفـاه كـو 

ــم بعــد ذلــ  أن العــذاب يصــل إَِلى القــرب؛
إًذا ابــن كثــري يقــول:  العــذاب يصــل إَِلى القــرب، ُثــم  َعلِ

 َعَلى عذاب األرواح ف الربزخ، وًل تدل َعـَلى عـذاب 
هىِذه اآلية تدل َعَلى عذاب الربزخ، تدل 

 َعَلى عذاب األبدان ف القبـور 
اِ يِث املْاْرِضيَّةِ "األبدان ف القبور، َوإِن اَم الذي يدل   يقـول: "اْ احا

ا" ُرها ْْ ىَذا اإلشكال. ، هىَذا ف اجلواب"اآْلَِت ِ   عن ه

اِب "هناك وجه آ ر ذكـره هـو َأي ًضـا َفَقـاَل:  ☜ َلا دا ا لَّْ  دا اما  ا ةا  ِنَّ ِ ِه اآْليا اُ :  ِنَّ ها ْد ُيقا قا وا

ْنبه ِه  ِ ا ْرِ با املُْْؤِمُن ِ  قا لِكا أاْن ُيعا َّ ُ  ِمْن  ا ْلزا الا يا ِخ، وا زا ْ اِ  ِ  اْلرا َّ َُ َّ "، ُثـم  َقـاَل: "اْل ِِم َلا وا ُد ُّ دا ا يا

ا  وذكر حديًثا. "ها ا

اِب "هىَذان وجهان، وذكر وجًهـا ثالثـًا َفَقـاَل:  ☜ ة ا ةَلا دا لَّْ  دا ةا  ا ِ ِه اآْليا اُ :  ِنَّ ها ْد ُيقا قا وا

امَّ ُأو لا ا، فا اِ  ِ  ُقُبوِ ها تَِّص ا  ِاْ اْجسا لِكا أاْن يا ُ  ِمْن  ا ْلزا الا يا ِخ، وا زا ْ اِح ِ  اْلرا لِكا اْ اْ وا ِحيا  ِلاْيِه ِ   ا

اهللَُّ  ا ا ِم ُْه، وا  ."أاْدلامُ  ▐ ُِخُصوِصيَّتِِه اْستاعا

ىـــَذا مـــا َذَكـــَر ابـــن رجـــب �� ىـــَذا اإلشـــكال، َوه بـــه، ولعـــل  اجلـــواب  َتَعـــاَلى     ه ف جوا

ل هو أقوى هىِذه األجوبة، والثالث يشبهه  و 
َ َلمُ  َتَعاَلى َواَّلُل -َاأل   .-َأع 

  ِيَن َظلَُمـوا َعـَذابًا ُدوَن َذلِـَك ﴿: َتَعـاَلى : َقاَل اهلل اِ  اْل َّ  ال َّصن ، [11]الطـور:  ﴾ِإَونَّ لَِّلَّ

ا ا  ِِه "َقـاَل ابـن أيب العـز احلنفـي:  أاْن ُيرا ْنياا، وا ِه ِ  الدُّ رْيِ ْتِ  وا ا ْم  ِاْلقا اهُبُ ا ا  ِِه دا ا ُ  أاْن ُيرا تاما ا ُُيْ ها ا وا

خِ  زا ْ ْم ِ  اْلرا اهُبُ ةمُّ ِمةْن دا ا اُ  أادا ْنياا، أاِو املُْةرا ْب ِ  الدُّ ْ ُيعا َّ َلا اتا وا ْا رًِيا ِم ُْهْم ما ُر؛ ِ انَّ  ُهوا أاْ ها ، وا

لِكا   ." ا
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  ْهـِل ﴿: َتَعـاَلى : َقاَل اهلل اْل َّالِث ال َّصن
َ
ْعَراِب ُمَنافُِقوَن َوِمْن أ

َ
ْن َحْولَُكْم ِمَن اْْل َوِممَّ

َتنْيِ ُثمَّ يَُردُّوَن إََِلٰ َعَذاٍب الَْمِديَنةِ َمَرُدوا  ُبُهْم َمرَّ ٰ انلَِِفاِق ََل َتْعلَُمُهْم ََنُْن َنْعلَُمُهْم َسُنَعِذِ
لََعَ

 .[313]التوبة:  ﴾101 َعِظيمٍ 

ةا": َتَعـاَلى     * َقـاَل الطـربي ةَلا ال ِّ ا ُ وا دا را ِء الَِّ ينا ما ُؤالا ُب ها ُه ُيعا ِّ ا أانَّ را َْ ِق  ِنَّ اهللَّا أا

وْ  رْي أانَّ ِ ا قا ،  ا ْيِ ا ا ْي اكا اْلعا ا ِة  ا ُ   ِِه  َِلا ِدْلِم ِص ا صَّ تاوا لِيًَل نا َْ لا اا  ا ْ ياضا َلا ، وا ْيِ تا رَّ لِِه جا َّ ثا ااُ ُه: ما

ْيِ ِْْلتاةْيهِ  ﴾101ُثمَّ يَُردُّوَن إََِل َعَذاٍب َعِظيٍم ﴿ تا ابا ِ  املْارَّ َلا أانَّ اْلعا ا لاًة دا الا ُم  ا ةوَِلِ َُ ْبة ا ُ  اما قا

ْرِ  اا ِ  اْلقا ْيِ أاَنَّ تا ى املْارَّ اْ اْ لاُب ِمْن  ِْحدا ، وا  ."ال َّا ا

  ا َِ ال َّصن ِف َحـاِئٍط  ♀َبي ـناََم الن بِـيُّ َقـاَل:     وعـن زيـد بـن ثابـ : الرَّ

ـُن َمَعـُه، إِذ  َحـاَدت  بِـهِ  َلـٍة َلـُه َوَن   اِر، َعـَل َبغ  ـرُبٌ ِسـت ٌة َأو  مَخ َسـٌة َأو   لَِبنِي الن ج  ِقيـِه، َوإَِذا َأق  َفَكـاَدت  ُتل 

َبَعــةٌ  ــِذِه اأْلَْقُبــرِ؟»َفَقــاَل:  ،َأر  َمَتــى َمــاَت »َقــاَل: فَفَقــاَل َرُجــٌل: َأنَــا،  «َمــْن َيْعــرُِف َأْصــَحاَب َه

ــُؤاَلِء؟ ِك، َفَقــاَل:  «َه ا َ رش 
ِ ــةَ »َقــاَل: َمــاُتوا ِف اإل  ــِذِه اأْلُمَّ ــْواَل َأْن اَل  إِنَّ َه ــا، َفَل ــي ُقُبوِرَه ــى فِ ُتْبَتَل

 .«َتَداَفنُوا، َلَدَعْوُت اهللَ َأْن ُيْسِمَعُكْم ِمْن َعَذاِب اْلَقْبرِ الَِّذي َأْسَمُع ِمنْهُ 

  ةةاِمس الةة َّصن   َرُســوَل أن   ¶ : عــن ابــن عب ــاسا ا
ِ
َمــر  َعــَل  ♀اهلل

ِن َفَقاَل:  ي  َ َبانِ »َقرب  ُهَما َلُيَعذَّ ـا َأَحـُدُهَما َفَكـاَن اَل َيْسـَتنِْزُه ِمـْن الَبـْوِل،  إِنَّ ي َكبِيرٍ، َأمَّ
َباِن فِ َوَما ُيَعذَّ

ا اْْلَخُر َفَكاَن َيْمِشي بِالنَِّميَمةِ  َها «َوَأمَّ َبًة، َفَشق    فجعـل َعـَلى ، باثنتني، ُثم  َأَ َذ َجِريَدًة َرط 
ٍ ُكـل  َقـرب 

: َيا َرُسوَل افَواِحَدًة،  ، مِلَ َفَعل َ  َهَذا؟ َقاَل: َقاُلوا
ِ
ُف َعنُْهَما َما َلْم َيْيَبَسا»َّلل  ُه ُيَخفِّ  .«َلَعلَّ

  اِ   ال َّصن ُمُهـم  أنـه  ♀عن النبـي  ¶: عن ابن عب اس السَّ َكـاَن ُيَعل 

ِن:  آ ُقـر  وَرَة ِمـَن ال  َعاَء َكاَم ُيَعل ُمُهُم السُّ ُهمَّ إِنِّي َأُعوُذ بَِك »َهَذا الدُّ ِمـْن َعـَذاِب َجَهـنََّم، َوَأُعـوُذ اللَّ

ْتنَـِة اْلَمْحَيـا 
اِل، َوَأُعـوُذ بِـَك ِمـْن فِ جَّ ْتنَـِة اْلَمِسـيِح الـدَّ

بَِك ِمْن َعَذاِب اْلَقْبـرِ، َوَأُعـوُذ بِـَك ِمـْن فِ

 .«َواْلَمَماِت 

 َعَلى عذاب القرب. ��
 هىِذه نصوص، َوَثم  نصوًصا أ رى تدل 

ةُه "العـز احلنفـي: : َقـاَل: ابـن أيب سادًسا �� اُ ُه أانَّ وا ؟ جا َُ
طِ ْرِ أاْو يا ْقا اُب اْلقا ُدوُ  دا ا ْ  يا ها وا

اِن:  ْودا  نا
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  : اَلا ا ا تاعا اما قا ْا ا ِِم،  ا ُهوا  ا ا وََعِشـيًّا َوَيـوَْم َتُقـوُم ﴿ِم ُْه ما انلَّاُر ُيْعَرُضوَن َعلَيَْها ُغُدوًّ
َشدَّ 
َ
ْدِخلُوا آَل فِرَْعْوَن أ

َ
اَعُة أ :  ﴾46الَْعَذاِب  السَّ افِر  ةاِزب  [90] ا اِء ْ ةِن دا ا ِديِث اْلرا ا ِ  حا ْا ا . وا

افِِر:  َا ِة اْل ـاَعةُ »ِ  ِقصَّ يَها َحتَّى َتُقـوَم السَّ
اُه «ُثمَّ ُيْفَتُح َلُه َباٌب إَِلى النَّاِر، َفَينُْظُر إَِلى َمْقَعِدِه فِ وا ،  ا

اُ  أامْحاُد ِ   اْعِض ُ ُرِقِه. ما  اإْلِ

  ،ا ُِمُهْم را ْ  جا َا َّ اِة الَِّ ينا  اُب  اْعِض اْلُعصا ُهوا دا ا ، وا َُ
طِ ِة ُثمَّ يا ْقا ُه ُمدَّ ال َّْوُع ال َّاِ : أانَّ وا

ُق دا ْهُ  ِب ُجْرِمِه، ُثمَّ َُيا َّ سا ُب  ِحا ُيعا َّ  .َتَعاَلى     ، انته  كالمه"فا

ىَذا ما يتعل ق بعذاب القرب ونعيمه.☝  ه

ا مسـأل ☚ ترة، ة القبـرَوَأمَّ ـن ة املتـوا ل مـا أقـول فيهـا: مسـألة القـرب ثابتـة بـالقرآن والسُّ ؛ فـأو 

 واإلْجاع. 

 نَْيـا ﴿ :َتَعـاَلى : قولـه فمن الُقْرآن ِيَن آَمُنوا بِالَْقْوِل اثلَّابِِت ِِف اْْلََياةِ اَلُّ ُ اَّلَّ يُثَِبُِت اَّللَّ
الِِمنَي  ُ الظَّ ُ َمـا يََشـاءُ َوَِّف اْْلِخَرةِ َوُيِضلُّ اَّللَّ ىـِذِه اآليـة تـدل  [21]إبـراهيم:  ﴾27 َوَيْفَعُل اَّللَّ ، فه

ـــرها الن بِــي   بــذل ، فعــن الــرباء بــن عــازب: أن  رســول  ♀َعــَلى مســألة القــرب؛ إذ فس 

ــ»َقـاَل:  ♀اهلل  ــي الَقْبــرِ: َيْشــَهُد َأْن الَ إَِلــَه إاِلَّ اهللُ، َوَأنَّ ُمَحمَّ
ًدا الُمْســِلُم إَِذا ُســئَِل فِ

، َفَذلَِك َقْوُلُه: 
ِ
نَْيـا َوَِّف ﴿َرُسوُل اهلل ِيـَن آَمُنـوا بِـالَْقْوِل اثلَّابِـِت ِِف اْْلََيـاةِ اَلُّ ُ اَّلَّ يُثَِبُِت اَّللَّ
 .«﴾اْْلِخَرةِ 

ــــاَلمِ وقــــد بــــني  *   ترة، فقـــــالَتَعــــاَلى      َشــــي ُخ اإِلس   : أن أحاديــــث مســــألة القــــرب متــــوا

ة ا ":    اِ يةُث دا ا أاحا مَّ
ةْن ال َّبِةيِّ فا ا ِة دا اتِرا ِة ُمتاةوا َا ِةريا ناَِةري  فا ةر  وا َا ْسة الاُة ُم ْ ما ةْرِ وا اِب اْلقا

♀"  . 

   ىـــإًذا تبـــني ـــ َذا: هب آن ومـــن أن مســـألة القـــرب دل  ـــن ة  عليهـــا النصـــوص مـــن الُقـــر  ، وأن السُّ

ترة، وأمـا تسـمية امللكـني ورشح التسـمي ة فقـد األحاديث ف مسألة منكر ونكـري أحاديـث متـوا

ـن ةسبق الكـالم حوهلـا، وبعـد أن بي نـُ  ثبـوت مسـألة القـرب بـالقرآن و ترة أذكـر مسـائل  السُّ املتـوا

 :  تتعل ُق بمسألة القرب
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آن والمسألة األولـى ☚ ـن ة: السـؤال يكـون للمسـلم والكـافر واملنـافق، بدًللـة الُقـر  ، السُّ

ىـــَذاوقـــد ا تلـــف ف  ـــاَم أن الكـــافر ًل ُيســـأل،  إَِلى فـــذهب ابـــن عبـــد الـــرب  ؛أهـــل العلـــم ه ســـأل يُ  َوإِن 

   .املسلم واملنافق

ةَلا أانَّ اْلِ ْت اةةا ِ  " :)التمهيد( قال أبو ُعمر ابن عبد الرب ف كتاب*  الَّةة تاةُد ُّ دا اُ  الدَّ اآْلثا

ةِ  انا ما ُْسوً ا  َِلا أاْهِ  اْلِقْبلا ْا وُن  اِلَّ ملُِْؤِمن  أاْو ُم اافِن   َُ ْرِ الا تا ِة،  اْلقا ا ا ةها ِ   ِظااِهِر الشَّ ْسَلا ِ يِن اإْلِ وا

اما ُيْسة اُ   بِيِِّه، وا ِنَّ نا ِ ي ِِه وا ِه وا ْن  ا ِّ َّْن ُيْس اُ  دا لاْيسا ِِم اِحُد املُْْبطُِ  فا افُِر اجْلا َا ا اْل أامَّ ا أاْهةُ  وا ة ا ةْن ها دا

ْرتااب املُ  يا ُي ابُِّ  اهللَُّ الَِّ ينا آما ُوا وا ِ ، فا ْسَلا  ."ْبطِلوناإْلِ

   وح(ف كتابــه النــافع  َتَعــاَلى     ابــن القــي م :ابــن عبــد الــرب َعــَلى وقــد رد فقــد  ،)الةةرُّ

ىـَذاذكر كالم ابن عبد الرب  ـن ةأن     وبـني  ابـن القـيم ،وناقشـه ه ن  السُّ جـاء فيهـا مـا ُيبـني  كـو 

ىـــِذهِ  َلى إِ وأن الســـؤال ًل خيـــتص باملســـلم واملنـــافق املنســـوب ف الظـــاهر  ،الكـــافر ُيســـأل ـــة،  ه ل 
ِ
امل

أن الكفار ُيسـألون ف اآل ـرة، فـ ن كـانوا ُيسـألون ف  َعَلى وبني  أن اآليات قد جاء فيها ما يدل 

 :وأنقل كالمه هنا ألمهيته ؟من أن ُيسألوا ف القرب فام املانع ،اآل رة

ٰ َةَل  ٰهة": َتَعـاَلى     ابن القـي م َقاَل *  ةَلا السُّ َّة تد  دا ةْو اْلُقْرآن وا ا القا  :أي – " ا

ا ا اهلل " –قول ابن عبـد الـرب  املُْسلم، قا افِِر وا َا ا  لْل ؤا أان السُّ يـن آمُنـوا ﴿ َتَعـاَلى وا يثبـت اَّلل اَّلَّ
ـالِمني َويْفعـل اَّلل َمـا يََشـاء  نَْيا َوَِّف اْْلِخَرة ويضـل اَّلل الظَّ بالَْقْول اثلَّابِت ِِف اْْلََياة اَلُّ

قد ثاب  ِ  الصَّ ﴾27 ةا  ي ةك؟ ، وا ما ْر ِحي يْس ا : من  ا ةك؟ وا اب اْلقا اا نزل  ِ  دا ا ِحيح أاَنَّ

من نبينك؟  وا

ةن ال َّبِةيِّ  الةك دا ن أنس  ن ما ِ  الصحيحي دا :  ♀وا ةا ا إِن الَعْبـد إِذا »أانةه قا

ِديث. «ُوضع فِي َقبره َوَتَولَّى َعنُه َأْصَحابه، ليسمع قرع نَعالهمْ   وا ْر ا ا

ا  البخا ي  َذا الرجـل؟ َفَيُقـول: »: زا ي ه 
َوأما اْلُمنَافِق َواْلَكافِر َفُيَقال َلُه: َما كنت َتقول فِ

اَل أدرى، كنت َأُقول َما َيُقول النَّاس، َفُيَقـال: اَل َدريـت، َواَل تليـت، َويْضــرب بِِمْطَرَقـٍة مـن 

ا «َحِديد َيِصيح َصْيَحة يْسمعَها من َيِليِه إاِلَّ الث قَلْين َا ا ةافِر  ها َا اْل أمةا املُْ اةافِن وا ِ  البخا ي، وا

او  ." ِاْلوا
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ىَذا نص رصيح بأن الكافر ُيسأل.   فه

َّةن    وقو  أيب دمر"* ُثم  قال ابن القيم:  لاةْيسا ِِم افِر اجلاحد املُْْبطة ، فا َا أما اْل : وا

ة املس لِك،    ُهوا من مجلا ْا ا ا  لاُه: لاْيسا  ُيقا ن   ه وا ي ه، فا أوَل  السةؤا  مةن ُيْس ا  دا ئولي، وا

ا ا  ة، قا ْو  اْلِقيااما افِر يا َا قد أَر اهلل ِ  ِْتاا ه أانه يْس ا  اْل ريه، وا َوَيوَْم ُيَنادِيِهْم َفَيُقوُل ﴿: َتَعـاَلى  ا
َجبُْتُم الُْمرَْسلنَِي 

َ
 .[00]القصص:  ﴾65َماَذا أ

ا ا   قا َْجَ ﴿: َتَعـاَلى وا
َ
نَلَُّهْم أ

َ
ا ََكنُوا َيْعَملُوَن  92عِنَي فََوَرِبَِك لَنَْسأ ، [40، 41]ا جر:  ﴾93َعمَّ

ا ا  قا لَنَّ الُْمرَْسلنَِي ﴿ :َتَعـاَلى وا
َ
رِْسَل إََِلِْهْم َولَنَْسأ

ُ
ِيَن أ لَنَّ اَّلَّ

َ
إِ ا ُسئلوا  [0]ا درا :  ﴾6فَلَنَْسأ فا

لاْيسا ملا  ْره أا  ة فاَيق الا يْس اُلون ِ  ُقُبو هم؟ فا ْو  اْلِقيااما جه    ُ و دمريا  ."وا

 حًة  َتَعــــاَلى     إًذا ابــــن القــــي م ــــن ة جــــاءت مصـــــر  ىــــَذا يبــــني  أن  السُّ ف كالمــــه املهــــم ه

آن جـاء مبي نًـا  ، والُقـر  بسؤال الكافر، فاملسألة ًل ختتص باملؤمن واملنافق، كام قال ابـن عبـد الـرب 

 املانع من أن ُيسألوا ف القرب؟سؤال الكافرين ف اآل رة، ف ذا كانوا ُيسألون ف اآل رة فام 

ة، أم هو شامٌل لألمم قبلها؟ المسألة الثانية ☚ ىِذِه األُم  ، هل السؤال  اصٌّ هب  : ا تلفوا

 ثالثة أقوال للعلامء: )الروح(ذكر ابن القيم ف 

  َّــَذا أبــو عبــد اهلل احلكــيم ااْ او
ى
ــة، وقــد ذهــب هل ىــِذِه األُم  : ســؤال منكــر ونكــري  ــاصٌّ هب

ســـل، فـــ ن مل يؤمنـــوا ال ن األمـــم الســـابقة ُتبعـــث هلـــم الرُّ رتمـــذي، ووجـــه حصــــره فيهـــا عنـــده: كـــو 

ــة؛ فــ ن مــن مل يــؤمن  ىــِذِه األُم  ُعوجلــوا بالعــذاب، فــال حاجــة ًل تبــارهم ف قبــورهم، ب ــالف ه

ــة مــن مل يــؤمن قلبــه، فكــان الســؤال ا تبــاًرا ىــِذِه األُم  َع قتالــه بشـــروطه، ومــن هنــا د ــل ف ه
 رُشِ

 لصدق إيامنه.

   ِىِذِه املسألة ابن عبد الربالقو  اْل َّا ، وممن توقف ف ه  .َتَعاَلى     : التوق ف 

   ىـَذا القرطبـي، اْل َّالِثالقو : من ذهب إَِلى أن السؤال عـاٌم جلميـع األمـم، وممـن قـال هب

الظَّاِهر "ورج  ه ابن القيم حيث قـال:  أمتةه ْة لك، وأَنةم : أن ْ  نبي مَ -واهللُ أاْدلامُ -وا

ة  عةد  ةرا َِ ةاما ُيعاة ُ ونا ِ  اآْل ْا ةْيِهم،  لا ةة دا ةة اْ جَّ اما م، وا ِقا ا  َلاُ ؤا ُمع ن ون   قبو هم  عد السُّ

ة  ة اْ جَّ اما ا  وا ِقا ؤا اهللُ-السُّ  ."-أاْدلامُ  ▐ وا
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ــةالمســألة الثَّ  ☚ طفــال : ا تلفــوا َأي ًضــا هــل الســؤال شــامٌل غــري املَُكل ِفــني، فيســأل األالث

 وُيسأل املجانني أم هو  اصٌّ بِاملَُكل ِفني؟ 

اَلمِ  عـن الصـغري: هـل حُييـا أو حُييـا وُيسـأل أو حُييـا وًل  َتَعـاَلى     وقد ُسِئل َشي خ اإِلس 

 ُيسأل؟ وبامذا ُيسأل عنه؟ وهل يستوي ف احلياة والسؤال من ُيكل ف ومن ًل ُيكل ف؟

اتا الطِّْ ُ  فا "* فقـال:  ا ما ِن ِ  وا ِ ا ةْوالا ناَِةرِي؟ فِيةِه قا ةِر وا َا ْسة اُلُه ُم ْ يا ِه وا ْرِ ُن ِ  قا ْ  ُيْمتاحا ها

ِه:  رْيِ ِب أامْحادا وا ا ْ ها  ما

ةةِ  ا ِ ا الاُه  ا ْنياا، قا لِّقا ِ  الدُّ ُْ ْن  َلا ما وُن دا َُ اما تا أانَّ املِْْح اةا  نَّ ُن، وا ُه الا ُيْمتاحا ا: أانَّ ُدمُها ِمة ُْهْم  أاحا

. اْلقااِِض  ِقي   اْ ُن دا ْعَلا وا   أاُ و يا

ا .  دا ما َِيم  اَلا ُه أاُ و حا را ْا ،  ا ُْم ُيْمتاحا ُونا ال َّاِ : أاَنَّ  وا

ْن  ما ْرِ لاقَّ اُه، وا ُن ِ  اْلقا ُه ُيْمتاحا ا ا  نَّ ْن قا املْاْج ُوِن؛ ما ِبرِي وا ْلِقُي الصَّ ا التَّْ ِصيِ  تا َلا ها ا دا ا ا وا قا

 ْ ُن َلا ةا الا ُيْمتاحا ْيرا ْن أايِب ُهرا ُه دا رْيُ الِِك وا ا ى ما وا ْد  ا قا قِّ ُْه. وا ةُه      ُيلا ةَلَّ  ♀أانَّ صا

 : ا ا قا ، فا َلا  ِْ    ْتنََة اْلَقْبرِ »دا
ُهمَّ ِقه َعَذاَب اْلَقْبرِ َوفِ ُْم «اللَّ :  َنَّ ا ا ْن قا ْوِ  ما افِِن لِقا ْوُ  ُموا ا اْلقا ها ا ، وا

ةِ  را
َِ ْْ اِر أاْهِ  اْلِعْلمِ ُيْمتاحا ُونا ِ  اآْل ْوُ  أا اما ُهوا قا ْا ِة،  ْو ا اْلِقيااما لَُّ ونا يا َا ُْم ُم  ."، وا َِنَّ

 ــة ــاَلِم ابــن َتي ِمي  يبــني  أن ف املســألة قــولني، وكالمــه عنــدي غــري     إًذا َشــي ُخ اإِلس 

اد شــيًئا ذكــر القــولني َأي ًضــا وز َتَعــاَلى     واضــح ف تــرجيح قــوٍل مــن القــولني، وابــن القــيم

 .  َتَعاَلى     من البسط والتفصيل، فأذكر شيًئا من كالمه

اب أامْحد."* فقال:  ان  اْصحا ْجها ْولاْيِ مها وا ٰ قا َلا لِك دا  ال َّا  ِ   ا

ةم، وسةؤا  اهلل أان  اء َلاُ دا الةدُّ ْيِهم، وا لا ة دا َلا :  َنم ُيْس اُلون: أانه يَّشع الصَّ ا ا ة من قا حجَّ وا

اب الْ  ةيِقيهم دا ا ْيرا ن أيب ُهرا الك ِ  مو ئِِه دا اما  ْر ما ْا ْر،  ْر وفت ة اْلقا ٰ     قا َلا َلَّ دا أانه صا

اب اْلقاْر(. ُهمَّ قه دا ا ا ِِه: )اللَّ ة صبي، فاسمَ من ُ دا  جا اازا

ة  ا ِشا ن دا ٰ  ن معبد دا َلا اُه دا وا وا  اِما  ا اْحتاجُّ ِبري ▲وا ة صبي صا ا  ِج اازا ْيها لا : )أانه ُمرن دا

ْيةِه مةن  لا ة دا قا ة ا ْية  لاةُه شا َا بِي  ا ا الصَّ الا : ٰه ا قا ؟ فا ا أ  املُْؤم ِيا ا يبَيك يا ا: ما ْ ، فاقي  َلاا َا با فا
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مةون  ةم ُدُقةوَلْم؛ ليعرفةوا  ة لك م ةزَلم، وُيلهن ُه يَمة  َلاُ انا اهلل ُسْبحا اُلوا: وا ة اْلقاْر(، قا ضمَّ

امَّ يْس اُلون دا ُه. واب دا  اجْلا

قد اُلوا: وا ةاُه  قا َا حا ة، وا را
َِ ا أاَنم يْمتاح ُونا ِ  اآْل ة الَّتِي فِيها َا رِيا اِ يث اْل لِك اْ احا ٰ  ا َلا   ن دا

ة؛ َل يْمتا َ امتحاَنم ِ  اْلُقُبو . را
َِ إِ ا امتح وا ِ  اآْل ِديث، فا ن أه  السُّ َّة واْ ا ِرين دا  اْ اْشعا

ا  أانام يَون ملن دق  ؤا : السُّ ا ا اآْلَُرونا ُسو  واملُرِس ، ُفيْس ا  ها  آمن  الرسةو   قا الرَّ

م؟  َُ ا الرج  الَِّ ي ُ ِعث فِي ا ْ   تاقو  ِ  ٰه ا ا  لاُه: ما ُيقا ؟ فا  وأ اده أ  الا

ا الرج  الَّةِ ي  ا ْ   تاقو  ِ  ٰه ا ا  لاُه: ما ا فاَيق ُيقا ْجه ما ْيِيز لاُه  ِوا فا اما الطِّْ   الَِّ ي الا متا

لا  م؟ وا َُ الا  عث فِي اْلعلم  ِةِه، وا ته وا ْعرفا ن من ما ََّ امَّ َل يتاما ُه الا يْس ا  دا إِنَّ ْر، فا و ُ  َّ  ِلاْيِه دقله ِ  اْلقا

ةإِنَّ اهلل  ة، فا ةرا َِ ا  ِِخةَلا  امتحةاَنم ِ  اآْل ٰه ا ا ، وا ؤا ا السُّ ة ِ  ٰه ا ا ِدا ُيْرسة   لةيهم  ُسـب َ اَنهُ فا

ة أم ْ ُمرُهْم  ِطاادا يا ُسواًل، وا اُه؛ أ َلةُه  ا صا من دا عاهم، فامن أ اده ِم ُْهم؛ نجا، وا ره، ودقوَلم ما

ةم ِ   ن أامر مى َلاُ ْق ، الا أانه ُسؤا  دا لِك اْلوا ُه  ا ُلونا ْ عا ْ ُمرُهم  ِِه يا لِك امتحاُن  ِ اْمر يا ال َّا ، فا ا

ْر.  ْيِ ِ  اْلقا َا ة أاو دصيان، ْسؤا  املْل ْنياا من  اادا  الدُّ

أما حا  ةوا ْيرا ٰ تةرك     ِديث أيب ُهرا ةَلا ة الطِّْ ة  دا ْر فِيِه ُدُقو ا اب اْلقا ا   ِعا ا لاْيسا املُرا فا

ا   ْر قةد ُيةرا اب اْلقا ْنب دمله،    دا ا ْطًعا؛ فإنَّ اهلل الا يع ب أحًدا  َِلا  ا ْعِصينة قا ة أاو فع  ما  اادا

ريه، وا ِن َل باب  ا ي   ِسا ْوله:  ِِه اْ اَلا الَِّ ي ُيص  لْلما ِم ْه قا ٰ دم  دمله، وا َلا إِن » يَن ُدُقو اة دا

ب ببكاء َأهله َعَلْيهِ  ةين «اْلَميِّت لُيعذَّ اقةب  ة نب اْ ا ، أاي: يت َل   لك ويتوجَ ِم ُْه، الا أانةه ُيعا

ْخَرى﴿
ُ
 .  ﴾َوََل تَزُِر َوازَِرةٌ وِْزَر أ

ْو  ال َّبِي  قا ْا ا  ٰه ا فر ِقْطَعة من اْلَعَذاب»: ♀وا ة  «السَّ فالع اب أادم من اْلعُقو ا

ا قد يسةرى أاثاره  َِلا الطِّْ ة  فيتة َل  ِةِه،  ْر من اآلال  واَلمو  وا رسات، ما الا  يب أان ِ  اْلقا وا

ْيِه أان يْس ا  اهلل  لا ِلِّ دا ع للُمصا اب َتَعاَلى فُيَّشا لِك اْلعا ا ِقيه  ا  .  "لاُه أان يا

 ــــني  ذكــــر َأي ًضــــا القــــولني، و    ابــــن القــــيم ِف مناقشــــته للقــــائلني بســــؤال غــــري املَُكل 

ــِذي يظهــر  ــة، َوال  ىــِذِه املناقشــة القويــة -مناقشــٌة قوي  َلــُم بعــد أن ذكــر أقــواهلم وناقشــها ه واهلُل َأع 

َلُم يظهر ىَذا القول، وهو أن  غري املَُكل ِفني  ًل ُيسألون. -واهلُل َأع   : أنه يميل إَِلى ه
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ىــَذا مــا رج  ــه الشــيخ  ☚☚ املج ةةون ْالصةةبري ال "ُممــد بــن صــالح العثيمــني، فقــال: وه

ي تن   القر؛  نه  ري ُمَلَّق،  الن   ا ُجنَّ  عد أن ْان ُمَلَّ ا، م   أن يَون اجل ةون أصةا ه 

ٰ أنه مرن دليه زمِن وهةو ُمَلَّةق  َلا اهللُ - عد دَّشين س ة، أو ما أشبه  لك؛ فإنه ُيس     اًء دا وا

 ."-أاْدلامُ  َتَعاَلى 

ي ق، قــال ابــن القــي مالمســألة الرابعــة ☚ ــد  ــهيد ًل ُيســأل، وا تلفــوا ف الن بِــي  َوالص   : الش 

قةد  -واهللُ أاْدلاةمُ -مع ةاه  «كفـى ببارقـة السـيوف َعَلـى رأسـه فتنـة»وقوله: ": َتَعاَلى    

، فلو ْةان م افًقةا؛ ملةا ٰ  أسه، فلم ي رن َلا صةر  با قةة  امتحن ن اُقه من  يامنه  با قة السيق دا

ٰ   ِ  ن سه هلل، وتسةليمها لةه َلا ٰ أن  يامنه هو ال ي محله دا َلا ٰ  أسه، فد ن دا َلا إَِلى  "...السيق دا

ا قد أ هةر صةدق مةا   ضةمريه، حيةث  ةرز للقتة ، فاسةتب ى  ة لك دةن "أن قال:  فٰه ا

 االمتحان   قره.

ِهيد الا  انا الشَّ ْا ا ا أاُ و دبد اهلل القر بى: )ِ  ا  أدظم أجرا قا ْين أج  َطرا وا دِّ الصِّ  ي تن، فا

ةحَّ ِ  املةرا ط الة ي ُهةوا  ون  قةد صا اء، وا دا ها ٰ الشُّ َلا ُه ُمقدَّ   ْره ِ  التَّ ِْزي  دا أان الا ي تن؛ ِ انَّ

ةِهيد؟( مةن الشَّ ٰ ُ ْتباةة ِم ْةُه وا ةَلا ِهيد أانه الا ي تن، فاَيةق  ِمةن ُهةوا أادا ، يقـول ابـن القـي م: "الشَّ

ْو وا " ا القا ة تر  ٰه ا ِحيحا اِ يث الصَّ  ."اْ احا

 ـــهيد ًل ُيســـأل؛ إذ كفـــ  ببارقـــة الســـيوف َعـــَلى  َتَعـــاَلى     إًذا ابـــن القـــيم  الش 
بـــني  أن 

، فهـــو امـــُتِ ن ف الـــدنيا امت اًنـــا عظـــياًم، فكـــان ذلـــ  ♀رأســـه فتنـــة، كـــام بـــني  الن بِـــي  

 ربه.اًلمت ان دلياًل َعَلى صدقه فلم ُيسأل ف ق

ي ق  ☜ ـــد  ي ق ًل ُيســـأل كـــذل ، ملـــاذا؟ ألن  الص  ـــد  أبـــو عبـــد اهلل القرطبـــي ذهـــب إَِلى أن  الص 

ي ق ًل ُيســأل؛  ــد  ي ق، َفالص  ـد  أعظـم منزلــًة مـن الشــهيد، فـ ذا كــان الشــهيد ًل ُيسـأل وهــو دون الص 

 ألنه أعظم منه منزلة.

ىـَذا،     ابن القي م ☜ ة تةر  "فقـال: مل يوافق القرطبي َعـَلى ه ةِحيحا اِ يث الصَّ اْ احا وا

ريه اما ُيْس ا   ا ْا ْين ُيْس ا  ِ  قاره،  دِّ تبي أان الصِّ ْو ، وا ا القا ا دمةر "يقول ابن القـيم:  ،"ٰه ا ٰهة ا وا
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ا ا ال َّبِيُّ    ا ن اْ طاب  قد قا ْيقي، وا دِّ أ  الصِّ ةن ُسةؤا   ♀ ا ملا أَةرُه دا

 : ا ا قا ِذِه؟ َفَقاَل: نعمَوأَ »املْلك ِ  قاره، فا ِديث «نا َعَلى مثل حالتي ه   ."وا ْر ا ا

ةْولاْيِ ومهةا "* يقـول ابـن القـي م:  ٰ قا َلا ُتلق ِ  اْ اْنبِيااء ها  يْس اُلون ِ  ُقُبو هم؟ دا َْ قد ا وا

ب أامْحد ْ ها ان ِ  ما ْجها  ."وا

 ي قني أهــل  إًذا سـؤال األنبيــاء فيـه  ــالف، وأهـل العلــم فيـه َعــَلى قـولني، وســؤال ـد  الص 

ـهيد  العلم فيه َعَلى قولني، وقد ذكرُت قـوَل القرطبـي ودليلـه، ومناقشـة ابـن القـي م لـه، وأمـا الش 

َأل   احلديث َعَلى أنه ًل ُيس 
َلمُ  َتَعاَلى واهلُل -فقد دل   .-َأع 

  َُصــن ُف اِء ا ْدةةاما ": َتَعــاَلى     ُثــم  َقــاَل امل  ةةزا جا ُنةةْؤِمُن  ِالباْعةةِث وا ةةِة، وا ةةْو ا الِقيااما ِ  يا

انِ  اِا وامليزا ا اِب، والَّصِّ ِة الَِتااِب، وال َّواِب والِعقا اءا اِب، وِقرا ْرِض واِ سا  ."والعا

  :ُنْؤِمُن  ِالباْعِث "قوُله ن ة واإلْجاع.  "وا آن والسُّ  َعَلى البعث: الُقر 
 دل 

 ا، وهـي متنوعـٌة ف الد  أما أِ لَّةة الُقةْرآن ًَلَلـة َعـَلى البعـث، فآيـاِت خُتـرِب بـه : فكثـريٌة جـد 

ـره ف  لِي ِل، وآياٌت تدفع ُشـَبه املنكـرين، فـورَد ِذك  ر وقوعه بِالد  ، وآيات تقر  نه واقًعا َوًَل ُبد  وكو 

آن، ومن ذل :   غالب سور الُقر 

  [24]األعراف:  ﴾25 نَ قَاَل فِيَها َُتَْيْوَن َوفِيَها َتُموتُوَن َوِمنَْها َُّتْرَُجو﴿ :َتَعاَلى قوله . 

  ــا﴿ :َتَعــاَلى وقولــه رِْض َنَباتً
َ
ــَن اْْل ــَتُكْم ِم نْبَ

َ
ُ أ ــمَّ  17 َواَّللَّ ــا  ُث ــُدُكْم فِيَه يُعِي

 . [31،33]نوح:  ﴾18 َوُيْخرُِجُكْم إِْخَراًجا
  78ِِهَ َرِمـيٌم الْعَِظاَم وَ  َوَِضََب نَلَا َمَثًَل َونََِسَ َخلَْقُه قَاَل َمْن يَُْحِ ﴿ :َتَعـاَلى وقوُلـه 

ٍة وَُهَو بُِكِلِ َخلٍْق َعلِيمٌ  َل َمرَّ وَّ
َ
َها أ
َ
نَْشأ
َ
ِي أ َجرِ  79 قُْل َُيْيِيَها اَّلَّ ِي َجَعَل لَُكْم ِمَن الشَّ اَّلَّ

نُْتْم ِمنْـُه تُوقِـُدونَ 
َ
ْخَُضِ نَاًرا فَإَِذا أ

َ
ـة [31 - 13]يـس:  ﴾80 اْْل ال  ، إَِلى غـري ذلـ  مـن اآليـات الد 

 بعث.َعَلى ال

 ا َأي ًضاوأما أِ لنة السُّ َّة أن      ، وأكتفي منها بـام ثبـ  عـن أيب هريـرة: فكثريٌة جد 

: َيْشــُتُمنِي اْبــُن آَدَم، َوَمــا َينَْبِغــي َلــُه َأْن َيْشــُتَمنِي، َيُقــوُل اهللُ »َقــاَل:  ♀الن بِـي  
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ا َبنِي، َأمَّ ُبنِي، َوَما َينَْبِغي َلُه َأْن ُيَكذِّ ـا َتْكِذيُبـُه إِيَّـاَي،  َوُيَكذِّ َشْتُمُه إِيَّاَي فَقْوُلُه: إِنَّ لِـي َوَلـًدا، َوَأمَّ

   .«َقْوُلُه: َلْن ُيِعيَدنِي َكَما َبَدَأنِي

 ا اإلمجةاع أامَّ ــَرورة، وعليـه اتفـق املسـلمون، يقـول وا ين بالض  ـث معلـوٌم مـن الـد  : فالَبع 

ا  اْ ا دا ": َتَعاَلى     ابن َتي ِمي ة عا ىوما ا ا ال َّصا اْلياُهو  وا ْيِه ِد ْد املُْسلِِمي وا لا  ."ان ُمتَّ ن دا
  َُصن ُف ةِ ": َتَعاَلى     َقاَل امل  ْو ا الِقيااما ِ  يا اِء ا ْداما زا جا  . "وا

ـــن ة  ـــِل السُّ ـــن ة، وأْجـــع َعـــَلى ذلكـــم َأه  آن والسُّ ـــة مـــن الُقـــر 
ىـــَذا َأي ًضـــا: عـــدٌد مـــن األَِدل   َعـــَلى ه

دل 

 اَمَعِة. َواجلَ 

  َرِبِ الَْعالَِمنيَ ﴿ :َتَعـاَلى َفَقـاَل ِ  ﴾4 َمالِِك يَوِْم اَِلِينِ  3الرَّْْحَِن الرَِّحيِم  2 ْْلَْمُد َّلِلَّ
ء واحلسـاب، فقـد َقـاَل اهلل [1 - 2]الفاحتـة:  ْدَراَك َمـا ﴿ :، ويوم الدين هو يوم اجلـزا

َ
َوَمـا أ

  ُثمَّ  17يَوُْم اَِلِيِن 
َ
ْمـُر  18ا يَوُْم اَِلِيِن ْدَراَك مَ َما أ

َ
يَـوَْم ََل َتْملِـُك َنْفـٌس نِلَْفـٍس َشـيًْئا َواْْل

 .[35 - 31]اًلنفطار:  ﴾19ِ يَوَْمئٍِذ َّلِلَّ 

  َوَقـاَل اهلل: ﴿ ُُّهـَو اْْلَـق َ نَّ اَّللَّ
َ
ُ دِيَنُهُم اْْلَقَّ َوَيْعلَُمـوَن أ يَوَْمئٍِذ يَُوِفِيِهُم اَّللَّ

 .[24 ]النور: ﴾25 الُْمبنِيُ 
  [21]الواقعة:  ﴾24 َجَزاًء بَِما ََكنُوا َيْعَملُونَ ﴿ :َتَعاَلى َوَقاَل . 

  ُّــال اهلل »: ♀َوَقــاَل الن بِــي ــاِدي، » -ف احلــديث القــديس- «ق ــا ِعَب َي

يُكْم إِيَّاَها، َفَمْن َوَجَد َخْيًرا َفلْ  َما ِهَي َأْعَماُلُكْم ُأْحِصيَها َلُكْم، ُثمَّ ُأَوفِّ َيْحَمِد اهللَ، َوَمـْن َوَجـَد إِنَّ

 .«َغْيَر َذلَِك؛ َفاَل َيُلوَمنَّ إاِلَّ َنْفَسه

ة كلها  ىِذِه األَِدل  ء األعامل يوم القيامة كثرية، وه ة َعَلى جزا
ال  واآلياُت واألحاديث الد 

ء إِن اَم يكون بعد البعث. ء، واجلزا  َعَلى اجلزا
 َعَلى البعث، هي تدل 

 تدل 

  َُصن ُف  َقاَل  ."والَعْرِض والِحَساِب ": َتَعاَلى     امل 

 .أوًلا: أتكّلم حول العرض  

َرضـــون َعـــَلى اهلل  ـــاس ُيع   الن 
ـــن ة يؤمنـــون بـــأن  ىـــَذا اإليـــامن  فأهـــل السُّ يـــوم القيامـــة، وه

يســـتلزم اســـتعداد اإلنســـان لـــذل  العـــرض اجلليـــل ب ســـن العمـــل، يقـــول عمـــر بـــن اخلطـــاب: 
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اِسُبوا أاْن ُ " ْم ِ  حا َُ ةْي لا ةقن دا َا ةُه أا إِنَّ ُنةوا، فا ْبة ا أاْن ُتوزا ْم قا َُ ِزُنوا أاْنُ سا ُبوا، وا اسا ْب ا أاْن ُُتا ْم قا َُ سا

 ِ ْْرا ْرِض ا ا يَّ ُوا لِْلعا زا تا ْم الياْو ، وا َُ اِسُبوا أاْنُ سا ًدا أاْن ُُتا اِب  ا سا
 ."اْ ِ

ـاحلات؛ فزينة العرض األكرب: العمل الصالح، فيا من يـؤمن بـالعرض ! تـزي ن اليـوم بالص 

ى  م  وات. لتفوز عند عرض  َعَلى رب األراضني والس 

 العةةرض لةةه "، حيــث َقــاَل: َتَعــاَلى     والعــرض نوعــان، كــام بــني احلــافظ احلكــم

 مع يان: 

  ةم ٰ  هبن ةَلا ، وهو درُض ا َل ن ْلنهم دا ،  ا يةًة لةه صة حاهتم، ال مع ًى دا ن

 ا يدَ  فيه من ُي اقش ا ساب ومن ال ُُياسب.ُت ى دليه م ه َافية، ٰه ا 

  ،واملع ى ال ا : درض معايص املؤم ي دلةيهم، وتقريةرهم هبةا، وسةرتها دلةيهم

 لك   ْتا ه العزيز    ري ما موضَ  َتَعـاَلى ومب رهتا َلم، وا ساب وامل اقشة، وقد  ْر اهلل 

 .  " مجااًل وت صيًَل 

ــٍح مل ىــَذا كــالم مــن شــارٍح موض  ِعي ة، فبــني  أن لــه ه ـــر  عنــ  العــرض الــوارد ف النصــوص الش 

 معنيني:

 ل م َاأْلَوَّ هم َعَلى رهب 
 .: معن  عام، وهو عرض اخلالئق كل 

 إَِلى .:  ـاص، وهـو عـرض معـايص املـؤمنني علـيهم، وتقريـرهم هبـاوالمعنى اْلثَّانِي ..

 آ ر ما َقاَل. 

ل من املعنيني ال ذِ   ين ذكرمها احلكمي  ينقسم إَِلى نوعني: والعرض باملعن  األو 

 ل  : عام، وهو عرض الناس ْجيًعا.َاأْلَوَّ

 اص، وهو عرٌض خيص  بعضهم.َوالثَّانِي  : 

د مــن قــوِل الط ــاوي:  ل هــو املــرا َو  اِء "* والعــرض بــاملعن  َاأل  ةةزا جا ُنةةْؤِمُن  ِالباْعةةِث وا وا

ْرِض وا ِ  ِة، والعا ْو ا الِقيااما ِ  يا اِب ا ْداما ل "والعاْرضِ "الط ـاوي يريـد بقولـه:  "سا َو  : املعنـ  َاأل 

ـــم  ـــَذين ذكرمهـــا احلـــافظ احلكـــم، وهـــو: عـــرض اخلالئـــق كلهـــم َعـــَلى رهب 
مـــن معنيـــي العـــرض، ال 
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  ىــَذا يــد ل فيــه مــن ُينــاَقش احلســاب باديــًة لــه صــف اهتم، ًل ختفــ  عليــه مــنهم  افيــة، ه

 ومن ًل حُياسب. 

 د بـالعرض ىَذا املُـرا ـِذي ذكـره الط ـاوي ه د العـرض اخلـاص؛    ال  ، ولـيس املـرا

ىَذا سيأيت الكالم حوله.   ألن العرض اخلاص هو بمعن  احلساب، وه

ىَذا العرض ال ِذي أراده الط اوي  ل من معنيي العـرض ف كـالم -* وه َو  وهو املعن  َاأل 

 ينقسم إَِلى قسمني: عام، و اص. -احلافظ احلكمي

 : ــِذي يريــده  فنــتكل م أوًل  ل بنوعي ــه العــام واخلــاص، وهــو ال  َو  عــن العــرض بمعنــاه َاأل 

ةةةةْرض"الط ـــاوي بقولــــه:  ــــِذي يريــــده "العا ــــايِن، وهــــو ال  ث  ، ُثــــم  نــــتكل م عــــن العــــرض بمعنــــاه ال 

اب"الط اوي بقوله:  اِ سا  .  "وا

ئِـٍذ ُتْعَرُضـوَن ََل يَوْمَ ﴿: َتَعـاَلى : قولـه فمن أ لنة العرض  مع اه ااْ اوَّ  و قسمه العا  ☜
ا لََقـْد ِجئُْتُمونَـا ﴿، وقولـه: [33]احلاقـة:  ﴾18 ََّتَِْف ِمنُْكْم َخافَِيةٌ  ٰ َرِبِـَك َصـفًّ وَُعرُِضوا لََعَ

لَّْن ََنَْعَل لَُكـْم َموِْعـًدا
َ
ٍة بَْل زََعْمُتْم أ َل َمرَّ وَّ

َ
، وقوُلـه: [13]الكهـف:  ﴾48 َكَما َخلَْقَناُكْم أ

ولَئَِك ُيْعَرضُ ﴿
ُ
ٰ َرِبِِهمْ أ  .[33]هود:  ﴾وَن لََعَ

  ـــاس َعــــَلى اهلل آن ف عـــــرض النـ  ـــــة الُقــــر 
ىــــِذه بعــــض أدل  ــــن ة َعـــــَلى َتَعـــــاَلى فه ـــــة السُّ

، ومــــن أدل 

ـَذا »: ♀العرض: قوُله  ُكـم سُتْعَرُضـون َعَلـى َربِّكـم، فترونـه كمـا َتـَرون ه  أَمـا إنَّ

 رواه مسلم.  «الَقَمر

☜ : أو:  «َيْخــُرج ِمــَن النَّــار َأْرَبَعــة»: ♀ولـه ق ومةةن أ لنةةة العةةرض ا ةةا ن

، إِْذ َأْخَرْجَتنِي » ، َفَيْلَتِفُت َأَحُدُهْم، َفَيُقوُل: َأْي َربِّ
ِ
ُيخَرج ِمَن النَّاِر َأْرَبَعة، فُيعَرُضون َعَلى اهلل

يَهـا، َفُينِْجيـِه اهللُ ِمنَْهـا
ىـَذا العـرض عـرٌض  «ِمنَْها َفاَل ُتِعـْدنِي فِ  ـاصٌّ هلـؤًلء  أ رجـه مسـلم، فه

 األربعة.

  ل مـــن املعنيـــني هـــو َو  إًذا العـــرُض لـــه معنيـــان، ذكرمهـــا احلـــافظ احلكمـــي، واملعنـــ  َاأل 

ــِذي أراَدُه الط ــاوي تــه  ،   ال  ، وذكرنــا أدل  ل، ينقســم إَِلى قســمني: عــام  و 
َ ىــَذا املعنــ  َاأل  وه

ن   ، وذكرنا دلياًل عليه من السُّ ن ة، و اص  آن والسُّ  ة. من الُقر 



 

   533 
 

 شرح العقيدة الطحاوية 

ار؟ ☚ ض عامٌّ للِجن  واإلن ِس، وْجيع املسلمني والكف   ، وهي: هل الَعر 

 يخ َغالِب الَعواِجي اِفع     يقول الش  ة مةا  ةي البعةِث ف كتابه النـ  را
َِ يااة اآل )ا ا

ٰ  َوِ  اجلا َّة وال َّا ( ا، وقـد اعتمـدت عليـه حقيقـ َِلا ىَذا الكتـاب كتـاٌب نـافع ِجـد  ًة ف مسـائل : ه

تِــي ُذكِــَرت ف  ، فاعتمــدت عليــه بــالرجوع إليــه ف مواضــع، وهــو )الطَّحاويةةة(اليــوم اآل ــر، ال 

ىـَذا الكتـاب، ومنهـا: كتـاب  ىـَذا البـاب فيـه كتـٌب نافعـة منهـا: ه ىَذا البـاب، فه ا ف ه كتاٌب نافٌع ِجد 

ىــَذا الكتابــان أنفــع مــا ُكتِــب فَتَعــاَلى     للقرطبــي )التةة ْرة( ىــَذا البــاب  ، فه  َتَعــاَلى َواَّلُل -ه

َلمُ   .-َأع 

 اِفع     يقول الشيخ غالب العواجي ة ما  ةي البعةِث ف كتـاب النـ  را
َِ يااة اآل )ا ا

ٰ  َوِ  اجلا َّة وال َّا ( وه  تعرض ا مم مجيعهم مسلمهم وْافرهم، ِجة نهم و نسةهم، ":  َِلا

تَّٰى السبعي ألق الَِّ ين و   ال َّصن  ةدَوَل م اجلا َّةة  بةري حسةاب وال دقةاب، أو دتةاة وحا

ب؟ ا ، ْ ردون وأيب َلب، وأيب جه ، أ  أن العرض ال َيتص  الن  من ُُياسا َّ َُ  ."ال

  :ا االستشَا ، َل أ ا "يقـول ٰ ٰه ا ا ا ال اْهي حي أشا   َِلا الواقَ أن ٰهِ ه املس لة ْام قا

ا  ."   لك نصًّ

  :ص، فتَون املسة لة قا لةة لَلحةتامالت، فةيمَن وحيث َل يوجد ن"َقـاَل العـواجي

القو : أن هؤالء ُيعرضون  مع ى، ال يعرضون درض من ُيرا   ه ا سةاب ملوازنةة أداملةه، 

: أن  عض ا لن ال ُيعرض، ْمن يلتقطهم د ن مةن ال َّةا ، أو مةن يةدَ   ا ا ويمَن أن ُيقا

و ن ْانةة   ةةواهر  اجلا َّةةة  بةةري حسةةاب، و عضةةهم ُيعةةرض للحسةةاب وموازنةةة أداملةةه،

ٰ أنَّ ْ  املخلوقات املَُلَّ ة تعةرض  رة تشري  َِلا ال صو  من الُقْرآن الَريم ومن السُّ َّة املطهن

ا ٰ  هبن َلا ىَذا ما َقاَله "دا َلمُ  َتَعاَلى َواَّلُل -، ه  .-َأع 

  :اب"قوُله اِ سا ن ة واإلْجاع."وا آن والسُّ  ، احلساب دل  عليه الُقر 

  َونََضُع الَْمَوازِيَن الْقِْسَط َِلَوِْم الْقَِياَمةِ فَََل ُتْظلَـُم َنْفـٌس َشـيًْئا ِإَوْن ﴿: َتَعـاَلى َقـاَل
تَيَْنا بَِها َوَكَِف بَِنا َحاِسبنِيَ 

َ
 .  [11]األنبياء:  ﴾47 ََكَن ِمثَْقاَل َحبٍَّة ِمْن َخْرَدٍل أ
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  كَِتابَُه بَِيمِ ﴿: َتَعـاَلى وَقـاَل َ َِ و
ُ
ا َمْن أ مَّ

َ
 ﴾8 فََسوَْف َُيَاَسُب ِحَسابًا يَِسًْيا 7ينِهِ فَأ

 .[3 - 1]اًلنشقاق: 

  نَّ لَُهـْم ﴿: َتَعـاَلى وَقـاَل
َ
ِيَن لَْم يَْسَتِجيُبوا ََلُ لَـْو أ ِيَن اْسَتَجابُوا لَِرِبِِهُم اْْلُْسَّن َواَّلَّ لَِّلَّ

ولَ 
ُ
رِْض ََجِيًعا َوِمثْلَُه َمَعُه ََلْفَتَدْوا بِهِ أ

َ
َواُهْم َجَهـنَُّم َما ِِف اْْل

ْ
ئَِك لَُهـْم ُسـوُء اْْلَِسـاِب َوَمـأ

 .[33]الرعد:  ﴾18 َوبِئَْس الِْمَهادُ 
ـن ة: مــا ف الصـ ي ني مـن حـديث عائشــة ❁ ـة السُّ َقاَلـ : َقـاَل َرُســوُل  ▲ومـن َأِدل 

 
ِ
ب»: ♀اَّلل  ـا َمـْن ﴿ ، فقلـ : ألـيس يقـول اهلل:«من ُنـوِقش الِحَسـاب، ُعـذِّ مَّ

َ
فَأ

َ كِ  َِ و
ُ
ـوًرا فََسوَْف َُيَاَسُب ِحَسـابًا يَِسـًْيا 7َتابَُه بَِيِمينِهِ أ ْهلِـهِ َمْْسُ

َ
 ﴾8 َوَينَْقلِـُب إََِلٰ أ

َما ذلك الَعْرض، وليس أحٌد ُيَحاَسب يوم القيامة إاِلَّ َهَلك»، فَقاَل: [5]اًلنشقاق:   .«إِنَّ

ي َقـاَل: ❁ د  ث ي من سمَ دليًّا، يقة"وأ رج الرتمذي عن السُّ و : ملةا نزلة  ٰهةِ ه حدن

ُب ﴿اآلية:  ُ َفَيْغفُِر لَِمْن يََشاُء َوُيَعِذِ ْو َُّتُْفوهُ َُيَاِسبُْكْم بِهِ اَّللَّ
َ
نُْفِسُكْم أ

َ
ِإَوْن ُتبُْدوا َما ِِف أ

 ُ قل ا: ُيدث أحدنا ن سه، فيحاسةب "، َقـاَل: "، اآلية أحزنت ا[119]البقرة:  ﴾...َمْن يََشاُء َواَّللَّ

ََل يَُكِلِـُف ﴿ُيب ر م ه وما ال ُيب ر؟ ف زل  ٰهِ ه اآليةة  عةدها، ف سةختها:  ه؟ ال ند ي ما 
ُ َنْفًسا إَِلَّ وُْسَعَها لََها َما َكَسَبْت وََعلَيَْها َما اْكتََسَبْت   ."[110]البقرة:  ﴾اَّللَّ

 َعــَلى و 
ــة غريهــا كثــرية تــدل  ــن ة، َوَثــم  أِدل  آن والسُّ ــة مــن الُقــر  ىــِذه أِدل  قــوع احلســاب، إًذا ه

 وهنا مهامت تتعل ق باحلساب:

   ىـِذه الكتـب َعـَلى أوال  َعـَلى ذلـ  تقـديم أ ـذ ه
: احلساب يكون بعد أ ِذ الكتـب، ودل 

َ كَِتابَُه بَِيِمينِهِ ﴿: َتَعـاَلى احلسـاب ف قولـه  َِ و
ُ
ا َمْن أ مَّ

َ
 8 فََسوَْف َُيَاَسُب ِحَسابًا يَِسًْيا 7فَأ

هْ 
َ
وًراَوَينَْقلُِب إََِلٰ أ َ كَِتابَُه َوَراَء َظْهرِهِ  9 لِهِ َمْْسُ َِ و

ُ
ا َمْن أ مَّ

َ
 11فََسوَْف يَْدُعو ُثُبـوًرا  10َوأ

وًرا 12َوَيْصََّل َسعًِْيا  ْهلِهِ َمْْسُ
َ
 .[38 - 1]اًلنشقاق:  ﴾إِنَُّه ََكَن ِِف أ

ةحق الَّ ": َتَعـاَلى     * َقـاَل القرطبـي ٰ أدامَلةم مةن الصُّ ةَلا تِةي فإ ا وقةق ال َّةا  دا

 ."يؤتوَنا  عد البعث؛ حوسبوا هبا
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 ـار يـوم القيامـة قبـل احلسـاب، ثانيًا ق املؤمنني والكف  : ذهب بعض أهل العلم إَِلى تفر 

ار عن شامله.  فيكون املؤمنون عن يمني العرش، والكف 

فإ ا ُنِصب ْريسُّ فْص  القضاء؛  نةامز الَةافرون دةن ": َتَعـاَلى     * َقاَل ابن كثري

ٰ ناحية الشام ، و قي املؤم ون دن يمي العرش، وم هم من يَون  ةي املؤم  ي   املوقق  َِلا

ا ا  َها الُْمْجرُِموَن ﴿: َتَعاَلى يديه، قا يُّ
َ
 ."[04]يس:  ﴾59َواْمَتاُزوا اَْلَوَْم أ

 ـِذي حُيَاِسـب اخللـق هـو اهلل ثالثا إِنَّ إََِلَْنا إِيَاَبُهْم ﴿: ، َقـاَل اهلل ▐: ال 
ِ إِلًَها آَخَر ﴿: َتَعـاَلى ، وَقـاَل [26، 24]الغاشـية:  ﴾26 ُثمَّ إِنَّ َعلَيَْنا ِحَساَبُهمْ  25 َوَمْن يَْدُع َمَع اَّللَّ

، وَقـاَل [331]املؤمنـون:  ﴾117 ََل بُرَْهاَن ََلُ بِهِ فَإِنََّما ِحَسابُُه ِعنَْد َرِبِهِ إِنَُّه ََل ُيْفلِـُح الًَْكفِـُرونَ 

  .«من أحد إاِلَّ سيكل مه ربه ليس بينه وبينه ترجمانليس ِمنُكم »: ♀

ـاَم  اِريني إَِلى أن  اهلل ًل حياسـب بعـض العصـاة، َوإِن  ـف  * وقد ذهب القرطبي َعَلى ما بـني الس 

 حتاسبهم املالئكة؛ إذًلًًل هلم.

اريني:  ـف   د ا سةاب مةن يَلنم املسلمي د َتَعـاَلى  ْر القر بي ْبريه أنَّ اهلل "* َقاَل الس 

 ري ترمجان؛  ْراًما َلم، وال يَلنم الَافرين،    ُتاسبهم املَل َة؛  هانًة َلةم ومتييةًزا  هة  

:  ♀دن ال َّبِين     الَرامة، وأَرج الشيخان دن أيب هريرة ةا ا َثالََثـٌة »أنه قا

ُمُهــُم اهللُ  يِهْم َولَ  َتَعــاَلى الَ ُيَكلِّ ــَزكِّ ــِة َوالَ ُي ــْوَم الِقَياَم ــاٍء َي ــيٌم: َرُجــٌل َعَلــى َفْضــِل َم ُهــْم َعــَذاٌب َألِ

بِيِل، َوَرُجٌل َباَيَع إَِماًما الَ ُيَبايُِعُه إاِلَّ لُِدْنَياُه، فإِْن َأْعَطاُه  ـى بِالطَّرِيِق َيْمنَُع ِمنُْه اْبَن السَّ َما ُيرِيـُد َوفَّ

َقُه،  َلُه َوإاِلَّ َلْم َيِف َلُه، َوَرُجٌل ُيَبايُِع َرُجاًل َبْعَد   َلَقْد َأْعَطى َكَذا َوَكَذا َفَصدَّ
ِ
الَعْصرِ، َفَحَلَف بِاهلل

 . "«َوَلْم ُيْعَط بَِها

اريني ينقــــل عــــن القرطبــــي أن اهلل  ــــف  ىــــَذا الس  ًل يكلــــم الكــــافرين، بــــل حتاســــبهم  فه

ــذِ  ىــَذا احلــديث ال  مــة، و َأي ًضــا يســتدل ون هب ي فيــه أن اهلل املالئكــة؛ إهانــًة هلــم، ومتييــًزا ألهــل الكرا

ِذين ُذكروا ف احلـديث، ودليلـه ًل يـدل َعـَلى املقصـود؛ إذ  املنفـي لـيس مطلـق 
ًل يكلم هؤًلء ال 

واهلُل -الكالم، َوإِن اَم كالم الرضا وأهل اخلريات، كام بني  ْجٌع مـن أهـل العلـم، فـال يـدل دليـٌل 

َلمُ   .وأن  اهلل ليس هو ال ِذي حياسبهمَعَلى أن بعض اخللق تتول  املالئكة ُماسبتهم،  -َأع 
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 ــاَم ُيســألون عـــن تبلــيغهم الــدعوة ملـــن : رابًعــا اَســـب األنبيــاء ُماســبة مناقشـــة، َوإِن  ًل حُيَ

لَنَّ الُْمرَْسلنِيَ ﴿: َتَعـاَلى أرسلوا إليهم، َقاَل 
َ
رِْسَل إََِلِْهْم َولَنَْسأ

ُ
ِيَن أ لَنَّ اَّلَّ

َ
]األعـراف:  ﴾6 فَلَنَْسأ

6]. 

ْوُلُه: "ابـن كثـري: * َقـاَل  قا رِْسـَل إََِلِْهـمْ ﴿وا
ُ
ِيـَن أ لَنَّ اَّلَّ

َ
ْولِةِه:  ﴾فَلَنَْسأ قا ْا  ، ةةا َوَيـوَْم ﴿اآْليا
َجبُْتُم الُْمرَْسلنَِي 

َ
ةِص:  ﴾65ُيَنادِيِهْم َفَيُقوُل َماَذا أ ىـِذه  "[00]اْلقاصا وذكـر آيـات أ ـرى ف معنـ  ه

بُّ "ُثم  َقاَل:  اآلية، ْو ا اْلِقيا  فالرَّ ُهْم  ِةِه، يا ةلا ُه فِياما أاْ سا اُ وا ُ ُسلا امَّ أاجا ما دا ْس اُ  اْ ُما ِة يا اما

  ِ ، بَّةا   ةِن اْ ةِن دا ةةا دا ةِِلُّ ْ ةُن أايِب  اْلحا ا ا دا ا قا َِلا ا تِِه؛ وا االا ِغ ِ سا ْن  ِْ َلا ُس ا أاْيًضا دا ْس اُ  الرُّ يا  وا

ةِة:  ِ ِه اآْليا ْ ِسرِي ها ِينَ ﴿تا لَنَّ اَّلَّ
َ
لَنَّ الُْمرَْسلنَِي  فَلَنَْسأ

َ
رِْسَل إََِلِْهْم َولَنَْسأ

ُ
ْسة اُ  اهللَُّ  ﴾6أ : يا ةا ا قا

ُبوا لَّ امَّ  ا لِيا دا ْس اُ  املُْْرسا يا ، وا لِيا اُ وا املُْْرسا امَّ أاجا  ."ال َّا ا دا

اريني:  ف  ٰ ا نبياء "* َقاَل الس  َلا اب دا التَّْقِرْيَال ِحسا ٰ سبي  امل اقشة وا َلا  ."، دا

 ــــاَم ُيســــألون عــــن تبلــــيغهم الــــدعوة ملــــن  إًذا األنبيــــاء ًل حُياســــبون ُماســــبة مناقشــــة، َوإِن 

 ُأرسلوا إليهم.

 ة الن بِي  : خامًسا من يد ل اجلَن ة بغـري حسـاب وًل عـذاب، َقـاَل  ♀من ُأم 

َهيْ »: ♀الن بِـي   ُجـُل ُعرَِضْت َعَليَّ اأْلَُمُم، َفَرَأْيُت النَّبِيَّ َمَعـُه الـرُّ ِط، َوالنَّبِـيَّ َمَعـُه الرَّ

ُجالِن، َوالنَّبِيَّ َلْيَس َمَعُه َأَحٌد، إِْذ َرَفـَع لِـي َسـَواٌد َعظِـيٌم، َفُقْلـُت: َمـْن َهـِذِه؟ َفِقيـَل: َهـَذا  َوالرَّ

اٌد َعظِيٌم، َفِقيـَل: ُموَسى َوَقْوُمُه، َوَلكِِن اْنُظْر إَِلى اأْلُُفِق، َفنََظْرُت إَِلى اْلَجانِِب اْلَخرِ؛ َفإَِذا َسوَ 

ُتَك َوَمَعُهـْم َسـْبُعوَن َأْلًفـا َيـْدُخُلوَن اْلَجنَّـَة بَِغْيـرِ ِحَسـاٍب َوال َعـَذاٍب  ُثـم  َ َـَض  :َقـاَل  ،«َهِذِه ُأمَّ

َة بِـال ِحَسـاَب  :َفَقاُلوا  ،َفَ اُضوا ِف َذلَِ   ♀الن بِيُّ  َنـ  ُ ُلوَن اجل  ِذيَن َيـد   ال 
ِ
َفَمن  َهُؤًلء

ُضــــُهم   ؟َعــــَذاَب  َوًل ــــي   :َفَقــــاَل َبع  ــــِذيَن َصــــِ ُبوا الن بِ ــــُم ال  ُه ُضــــُهم   ،♀َلَعل   :َوَقــــاَل َبع 

 َشـــــــي ًئا َقــــــــطُّ 
ِ
ـــــــُكوا بِــــــــاَّلل  ِ ــــــــالِم َومَل  ُيرش  ــــــــِذيَن ُولِـــــــُدوا ِف اإِلس  ُهـــــــُم ال  َفَ ـــــــَرَج إَِلــــــــي ِهِم الن بِــــــــي   ،َفَلَعل 

وُه َمَقـاَلَتُهم   «َتُخوُضـوَن فِيـِه؟ َما َهَذا الَِّذي ُكنُْتمْ » :َفَقـاَل  ،♀ ـرَبُ ُهـُم » :َفَقـاَل  ،َوَأ  

ُلــونَ  ــُروَن، َوَعَلــى َربِِّهــْم َيَتَوكَّ ــِذيَن اَل َيْكَتــُووَن، َوال َيْســَتْرُقوَن، َوال َيَتَطيَّ ــُن  «الَّ اَشــُة ب  َفَقــاَم ُعك 
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  :ُُم ِصٍن َفَقاَل 
ِ
َأنَـا ِمـن ُهم  َيـا َرُسـوَل  :َفَقـاَم َرُجـٌل آَ ـُر َفَقـاَل  ،«مْ َنَعـ» :َقاَل  ؟َأنَا ِمن ُهم  َيا َرُسوَل اَّلل 

 
ِ
اَشةُ » :َفَقاَل  ؟اَّلل   .«َسَبَقَك بَِها ُعكَّ

 ار؟ سادًسا  : هل حُياسب الكف 

ىــَذا أهــل العلــم؛ فمــنهم مــن َقــاَل: حياســبون، ومــنهم مــن َقــاَل: ًل حياســبون،  ا تلــف ف ه

ىـِذه امل د ف ه ِة "سـألة، ف نـه ولشيخ اإلسالم كالم ُـو  ْو ا اْلِقيااما ُبونا يا ْ  ُُيااسا اِ : ها َّ َُ ْن اْل ُسئِ ا دا

؟  أاْ  الا

 ُ :  َنَّ ا ا ْن قا ِممَّ ِهْم، فا رْيِ اِب أامْحادا وا ا ُرونا ِمْن أاْصحا َِّ ا املُْتا ا عا فِيها ِ ِه املْاْس الاُة تا اازا : ها ابا ْم فا اجا

ْبُد الْ  ر  دا َْ : أاُ و  ا ُبونا َّةْن الا ُُيااسا ِِم ُهْم، وا ةرْيُ ، وا ا ْعَلا اِِض أاُ و يا اْلقا ، وا ِن التَِّميِميُّ سا أاُ و اْ ا ِزيِز، وا عا

أاُ ة ، وا ْشةِقيُّ ما نا الدِّ ْياما أاُ و ُسةلا ، وا اِب أامْحادا َِيُّ ِمْن أاْصحا ما ْ ْ ص  اْلرا : أاُ و حا ُبونا ُْم ُُيااسا :  َنَّ ا ا و قا

 . يُّ َِّ الِب  املْا   ا

فاْصُ  ا ِْ  اُ  وا ُيةرا ةا، وا ْيها لا ةْو ِيُخُهْم دا تا ْيِهْم، وا لا ْم دا َِلِ ْرُض أاْداما اُ   ِِه دا ابا ُيرا سا
طااِب: أانَّ اْ ِ

ُة ْيةبا أاَنَّ ُ ؛ فاةَلا  ا ةاِب املْاْع اةى اْ اوَّ سا
إِْن ُأِ يةدا  ِاْ ِ يِّئااِت. فا سا ااِت  ِالسَّ ُة اْ ا نا ازا اِب: ُموا سا

ْم  ِاْ ِ

ُبونا هِبا ا   ."ا ااِلْدتِباا ِ ُُيااسا

 :د به أمران اَلِم يقول: احلساب ُيرا  إًذا َشي ُخ اإِلس 

o ل  : عرض أعامهلم عليهم وتوبي هم عليها.األمر َاأْلَوَّ

o موازنة احلسنات بالسيئات.واألمر اْلثَّانِي : 

ُ  "* يقول:  اِب املْاْع اى اْ اوَّ سا
إِْن ُأِ يدا  ِاْ ِ مْ "وهـو: - "فا َِلِ ْرُض أاْداما ْو ِيُخُهْم  دا تا ْيِهْم، وا لا دا

ا ْيها لا ا ااِلْدتِباا ِ "؛ -"دا ُبونا هِبا ا ُْم ُُيااسا ْيبا أاَنَّ  ."فاَلا  ا

  ،ــار حياســبون، بمعنــ : عــرض أعامهلــم علــيهم وتــوبي هم عليهــا إًذا ًل ريــب أن الكف 

ىَذا.   للنصوص الدالة َعَلى ه

ــِذي ذكـره وقبلــه ، أ"وا ِْن ُأِ يةةدا املْاْع اةةى ال َّةةاِ  "* يقـول:  ي: مـن معنيــي احلسـاب، وهـو ال 

ةيِّئااِت "وهو ف قولـه:  ة ااِت  ِالسَّ سا ةُة اْ ا نا ازا اِب: ُموا سا
اُ   ِاْ ِ ُيرا ث ـايِن "وا ، أي: وإن أريـد املعنـ  ال 

ةيِّئااِت "لل سـاب، وهـو:  سا ااِت  ِالسَّ ُة اْ ا نا ازا ةا ا تا "، "ُموا َّ َُ لِكا أانَّ اْل ةإِْن ُقِصةدا  ِة ا ةْم فا ْبقاةى َلاُ
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ةاِب؛ فا  ُتونا ِ  اْلِعقا اوا تا ا ُْم يا اِهِر، وا ِْن ُأِ يدا أاَنَّ طاِ   ا َا ا  ها ا ؛ فا ا اجْلا َّةا ْستاِحقُّونا هِبا سا ااِت يا ةاُب حا ِعقا

ةقا  ِّ َُ ة ااِت  سا ةانا لاةُه حا ْا ةْن  ما ةيِّئااُتُه، وا لَّةْ  سا ْن قا اِب ما يِّئااُتُه أاْدظاُم ِمْن ِدقا ْت سا ُ را ْا ْن  دا ْةُه  ما

ا ا  قا ، وا ب  اً ا ِمْن أايِب َلاا قُّ دا ا َا الِب  أا ا  ا اما أانَّ أا ا ْا اُب،  وا ﴿: َتَعـاَلى  اْلعا ا ِيـَن َكَفـُروا َوَصـدُّ اَّلَّ
ِ زِْدنَاُهْم َعَذابًا فَْوَق الَْعَذابِ  َعنْ  ةا ا [11]ال حة :  ﴾َسبِيِل اَّللَّ قا يُء ـِ إِنََّمـا النَّسـ﴿: َتَعـاَلى ، وا
اً ا ِمةْن [07]التو ةة:  ﴾ِِف الُْكْفرِ  زَِياَدةٌ  دُّ دا ا اُ ُه أاشا اِ  دا ا َّ َُ انا  اْعُض اْل ْا ا  إِ ا اِت، فا ْا ال َّاُ   ا ا ، وا

ة ااتِِه  - اْعض   سا ِة حا ِقلَّ يِّئااتِِه، وا ِة سا ْ را َا اِب، الا ِ اْجةِ  -لِ ة ا اتِةِب اْلعا را ةاُب لِباياةاِن ما سا
ةانا اْ ِ ْا ؛ 

ْم اجْلا َّ  وَِلِ َُ  ."ةا ُ 

  ل، وهـــــو: عـــــرض أعامهلـــــم َو  ـــــاَلِم يثبـــــ  احلســـــاب للكفـــــار بـــــاملعن  َاأل  إذًا َشـــــي ُخ اإِلس 

ث ـايِن، وهــو: زنــة احلســنات بالســيئات، ولكــن  وتـوبي هم عليهــا، ويثبــ  احلســاب بــاملعن  ال  موا

ىـــَذا أن  هلـــم حســـنات تـــد لهم اجلَن ـــة، ولكـــن يريـــد بيـــان كـــو  م يتفـــاوتون ف ال عقـــاب ًل يريـــد هب

ب ســب تفــاوت ســيئاهتم، فمــن كانــ  ســيئاته أكثــر؛ كــان عقابــه أكثــر، ومــن كــان ســيئاته أقــل؛ 

.  كان عقابه أ ف 

  ىَذا التفصيل َلمُ -ه هو التفصيل ال ِذي ُتتمع عليه النصوص، واملسألة من  -واهلُل َأع 

اَلِم، حيث َقاَل:  ا ا"مسائل اخلالف، كام بني  َشي ُخ اإِلس  عا فِيها اِب أامْحادا تا اازا ُرونا ِمْن أاْصحا َِّ ملُْتا ا

، وا  ِن التَِّميِميُّ سا أاُ و اْ ا ِزيِز، وا ْبُد اْلعا ر  دا َْ : أاُ و  ا ُبونا ُْم الا ُُيااسا :  َنَّ ا ا ْن قا ِممَّ ِهْم، فا رْيِ اْلقااِِض وا ا

ْ ص   : أاُ و حا ُبونا ُْم ُُيااسا :  َنَّ ا ا َّْن قا ِِم ُهْم، وا رْيُ ، وا ا ْعَلا أاُ و  أاُ و يا ، وا اِب أامْحادا َِيُّ ِمْن أاْصحا ما ْ اْلرا

يُّ  َِّ الِب  املْا أاُ و  ا ، وا ْشِقيُّ ما نا الدِّ ْياما  ."ُسلا

  َُصن ُف  . "َوِقَراَءِة اْلكَِتاِب ":    َقاَل امل 

ءة الكتاب من الوحيني:أواًل  ☚☚ ة َعَلى قرا
 : بيان األَِدل 

  لَْزْمَناهُ َطائَِرهُ ِِف ُعُنقِهِ َوَُنْرُِج ََلُ يَوَْم الْقَِياَمةِ كَِتابًا َوُُكَّ إِنَْسا﴿: َتَعاَلى َقاَل اهلل
َ
ٍن أ

 كَِتابََك َكَِف بَِنْفِسَك اَْلَوَْم َعَليَْك َحِسيًبا  13يَلَْقاهُ َمنُْشوًرا 
ْ
ء:  ﴾14اقَْرأ  . [31، 38]اإلرسا

  كَِتابَُه بَِيمِ ﴿: َتَعاَلى َوَقاَل َ َِ و
ُ
ا َمْن أ مَّ

َ
إىِِنِ  19ينِهِ َفَيُقوُل َهاُؤُم اقَْرُءوا كَِتابَِيْه فَأ
ىِنِ ُمََلٍق ِحَسابَِيْه 

َ
ُقُطوُفَها َدانَِيٌة  22ِِف َجنٍَّة ََعَِلٍَة  21َفُهَو ِِف ِعيَشٍة َراِضَيٍة  20َظَننُْت أ
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يَّاِم اْْلَاَِلَةِ  23
َ
ْسَلْفُتْم ِِف اْْل

َ
ُبوا َهنِيًئا بَِما أ َ كَِتابَُه بِِشَماَِلِ وَ  24َُكُوا َواُْشَ َِ و

ُ
ا َمْن أ مَّ

َ
أ

وَت كَِتابَِيْه  َفَيُقوُل يَا
ُ
ْدرِ َما ِحَسابَِيْه  25ََلْتَِّن لَْم أ

َ
َما  27ََلَْتَها ََكنَِت الَْقاِضَيَة  يَا 26َولَْم أ

ْغَّن َعِّنِ َماَِلَْه 
َ
َك َعِّنِ ُسلَْطانَِيْه  28أ

 .[25 - 35]احلاقة:  ﴾29َهلَ
 ا فِيهِ ﴿: ▐هلل ويقول ا َوُوِضَع الِْكَتاُب َفََتَى الُْمْجرِِمنَي ُمْشفِقِنَي ِممَّ

ْحَصاَها َووََجُدوا َما  َوَيُقولُوَن يَا
َ
َويْلََتَنا َماِل َهَذا الِْكَتاِب ََل ُيَغادُِر َصِغَْيةً َوََل َكبَِْيًة إَِلَّ أ

َحًدا 
َ
ا َوََل َيْظلُِم َربَُّك أ  .[15لكهف: ]ا ﴾49َعِملُوا َحاِِضً

  :ن ة: ما جاء ف الب اري: أن  رجاًل َقاَل ًلبن عمر ءة الكتاب ف السُّ ومن ِذكر قرا

ُيْدَنى »يقول ف النجوى؟ َقاَل: سمعته يقول:  ♀كيف سمع  رسول اهلل 

إي َحتَّى َيَضُع َعَلْيِه َكنََفُه، َفَيُقوُل: هل تعرف؟ َفَيُقوُل: الُمْؤِمن يوم القيامة من ربِّه 

ْنَيا، وإين َأْغِفُرَها َلَك الَيْوَم، َفُيْعَطى صحيفة  ي الدُّ
َربِّ أعرف، َقاَل: فإين قد َسَتْرُتَها َعَلْيَك فِ

ا الَكافُِر َوالُمنَافُِقوَن، فُينا ِه، َوَأمَّ
رؤوس الخالئق: َهُؤالَِء الَِّذيَن َكَذُبوا  دى بهم َعَلىَحَسنَاتِ

 
ِ
 .«َعَلى اهلل

ْسِعيَن ِسِجالًّ ُكلُّ ِسِجل  ِمْثُل »طاقة املعروف: وجاء ف حديث الب
َفَينُْشُر َعَلْيِه تِْسَعًة َوتِ

 .«َمدِّ الَبَصرِ 

 : املؤمن يأ ذ كتابه باليمني، والكافر يأ ذ كتابه بالشامل. ثانًيا ☚☚

  كَِتابَُه بَِيِمينِهِ َفَيُقوُل َهاُؤُم اقَْرُءوا كِتَ ﴿: ▐َقاَل َ َِ و
ُ
ا َمْن أ مَّ

َ
 19ابَِيْه َفأ
ىِنِ ُمََلٍق ِحَسابَِيْه 

َ
ُقُطوُفَها  22ِِف َجنٍَّة ََعَِلٍَة  21َفُهَو ِِف ِعيَشٍة َراِضَيٍة  20إىِِنِ َظَننُْت أ

يَّاِم اْْلَاَِلَةِ  23َدانَِيٌة 
َ
ْسَلْفُتْم ِِف اْْل

َ
ُبوا َهنِيًئا بَِما أ َ كَِتابَُه بِِشمَ  24َُكُوا َواُْشَ َِ و

ُ
ا َمْن أ مَّ

َ
اَِلِ َوأ

وَت كَِتابَِيْه  َفَيُقوُل يَا
ُ
ْدرِ َما ِحَسابَِيْه  25ََلْتَِّن لَْم أ

َ
َما  27ََلَْتَها ََكنَِت الَْقاِضَيَة  يَا 26َولَْم أ

ْغَّن َعِّنِ َماَِلَْه 
َ
َك َعِّنِ ُسلَْطانَِيْه  28أ

 .﴾29َهلَ
  َوَقاَل :﴿ ِكَِتابَُه بَِيِمينِه َ َِ و

ُ
ا َمْن أ مَّ

َ
 8وَْف َُيَاَسُب ِحَسابًا يَِسًْيا فَسَ  7فَأ
وًرا  ْهلِهِ َمْْسُ

َ
َ كَِتابَُه َوَراَء َظْهرِهِ  9َوَينَْقلُِب إََِل أ َِ و

ُ
ا َمْن أ مَّ

َ
 11فََسوَْف يَْدُعو ُثُبوًرا  10َوأ

وًرا  12َوَيْصََّل َسعًِْيا  ْهلِهِ َمْْسُ
َ
 .[38 - 1]اًلنشقاق:  ﴾13إِنَُّه ََكَن ِِف أ
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ىِذه اآليات  تدل َعَلى أن  املؤمنني األتقياء يأ ذون كتبهم بأيام م، وأن  الكفار َفه

َ ﴿: َتَعاَلى يأ ذون كتبهم بشامهلم من وراء ظهورهم، فال تعارض بني قوله  َِ و
ُ
ا َمْن أ مَّ

َ
َوأ

وَت كَِتابَِيْه  كَِتابَُه بِِشَماَِلِ َفَيُقوُل يَا
ُ
ا َمْن ﴿: َتَعاَلى  ، وبني قوله[24]احلاقة:  ﴾25ََلْتَِّن لَْم أ مَّ

َ
َوأ

 ِ َ كَِتابَُه َوَراَء َظْهرِه َِ و
ُ
ًل تعارض، فالكافر يأ ذ كتابه بشامله من وراء  [31]اًلنشقاق:  ﴾10أ

 ظهره.

يل  َعَلى ثالثة أقوال:ثالًثا ☚☚
ِ
 : ا تلف العلامء ف شأن الفاسق امل

 ل  ن  هىَذا القول هو املشهور.: أنه يأ ذ كتابه باليمني، وقد بني  املاوردي أَاأْلَوَّ

 التوقف، حكاه املاوردي.اْلثَّانِي : 

 يأ ذ بالشامل، ذكره يوسف بن عمر من املالكية.اْلثَّالِث : 

َلمُ  َتَعاَلى َواَّلُل -واملسألة مل يرد فيها نص ص يح، فتبق  ُمتملة   . -َأع 

 : ف احلكمة من إعطاء كل إنساٍن ص يفة أعامله.رابًعا ☚☚

اما يؤتى  الصحق  لزاًما للعبا  و فًعا للجد  والع ا "الثعلبي:  * َقاَل   ."وا ِنَّ

  :اِب "قوله اْلِعقا اِب وا ال َّوا  ."وا

ار كثريٌة،  ِذيَن مل ُيتجاوز عنهم والُكف  اق ال  ة َعَلى ثواب أهل اإليامن وعقاب الُفس 
َواألَِدل 

 سائل الكتاب.ًل حاجة إليرادها هىاُهنا، وقد سبق يشٌء منها ف م

  :َراِط َواْلِميَزانِ "قوله  ."َوالصِّ

ط، فأقول: مسائل تتعلق بقوله:  ✍✍ ٌم َعَلى الرصا  هو ُمَقد 
م الكالم َعَلى امليزان؛ إذ  ُأَقد 

انِ " املِْيزا  :"وا

  ف دليل ثبوته.المسألة األولى : 

فَََل ُتْظلَُم َنْفٌس َشيًْئا  َونََضُع الَْمَوازِيَن الْقِْسَط َِلَوِْم الْقَِياَمةِ ﴿: ▐َقاَل 
تَيَْنا بَِها َوَكَِف بَِنا َحاِسبنَِي 

َ
، َوَقاَل الن بِيُّ [11]األنبياء:  ﴾47ِإَوْن ََكَن ِمثَْقاَل َحبٍَّة ِمْن َخْرَدٍل أ

كلمتان خفيفتان َعَلى اللسان، ثقيلتان يف الميزان، خفيفتان إَِلى الرحمن: »: ♀
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 َوِبَح 
ِ
 الَعظِْيمِ ُسْبَحاَن اهلل

ِ
 تمألُ »: ♀، َوَقاَل «ْمِدِه، ُسْبَحاَن اهلل

ِ
َوالَحْمُد هلل

 .«الميزان

اََمَعة َعَلى اإليامن بامليزان، َقاَل أبو زرعة وأبو حاتم الرازيان: 
ن ة َواجل  واتفق أهل السُّ

 "...بهمأ  ْ ا العلامء   مجيَ ا مصا  حجاًزا ودراًقا ومَّصا وشاًما ويم ًا، وْان من م ه"

 ."وامليزان حنٌّ الَِّ ي له ْ تان"إَِلى أن َقاَل: 

   ف صفته.الثانيةالمسألة : 

  :اج ج  ن ة، َقاَل أبو إس اق الز  ىَذا اتفاق أهل السُّ امليزان له كفتان ولسان، وَعَلى ه

ن يو  القي" ٰ اإليامن  امليزان، وأنَّ أدام  الِعبا  توزا َلا امة، وأنَّ امليزان له لسان أمجَ أه  السُّ َّة دا

 . "وْ تان، ويمي   ا دام 

 
ِ
 َعَلى إثبات الكفتني: حديث البطاقة، َقاَل َرُسوُل اَّلل 

ُيَصاُح »: ♀وقد دل 

، ُكلُّ  ْسُعوَن ِسِجالًّ
ِق، َفُينَْشُر َلُه تِْسَعٌة َوتِ

تِي َيْوَم اْلِقَياَمِة َعَلى ُرُءوِس اْلَخاَلئِ بَِرُجٍل ِمْن ُأمَّ

، َفَيُقوُل: ِسِجل  َمدَّ اْلَبَصرِ، ُثمَّ َيُقوُل اهللُ  : َهْل ُتنْكُِر ِمْن َهَذا َشْيًئا؟ َفَيُقوُل: اَل، َيا َربِّ

ُجُل،  ُظوَن؟ َفَيُقوُل: اَل، ُثمَّ َيُقوُل: َأَلَك ُعْذٌر؟ َأَلَك َحَسنٌَة؟ َفُيَهاُب الرَّ
َأَظَلَمْتَك َكَتَبتِي اْلَحافِ

ُه اَل ُظْلَم َعَلْيَك اْلَيْوَم، َفُتْخَرُج َلُه بَِطاَقٌة َفَيُقوُل: اَل  ، َفَيُقوُل: َبَلى، إِنَّ َلَك ِعنَْدَنا َحَسنَاٍت، َوإِنَّ

ًدا َعْبُدُه َوَرُسوُلُه، َقاَل: َفَيُقوُل: َيا َربِّ َما َهذِ  يَها: َأْشَهُد َأْن اَل إَِلَه إاِلَّ اهللُ، َوَأنَّ ُمَحمَّ
ِه فِ

ٍة، َواْلبَِطاَقُة اْلبِطَ  ُت فِي كِفَّ ِجالَّ ِت؟ َفَيُقوُل: إِنََّك اَل ُتْظَلُم، َفُتوَضُع السِّ ِجالَّ اَقُة، َمَع َهِذِه السِّ

ُت، َوَثُقَلِت اْلبَِطاَقةُ  ِجالَّ ٍة؛ َفَطاَشِت السِّ  .«فِي كِفَّ

 َعَلى كفتي امليزان، ف نه َقاَل: 
ىَذا احلديث يدل  ِجالَّ »َفه ٍة، َواْلبَِطاَقُة َفُتوَضُع السِّ ُت فِي كِفَّ

ُت، َوَثُقَلِت اْلبَِطاَقةُ  ِجالَّ ٍة؛ َفَطاَشِت السِّ  .«فِي كِفَّ

  ل فيه َعَلى اإلْجاع، وقد َذَكَر الاللكائي ن ة، َوإِن اَم املُعو  ا اللسان؛ فلم يثب  ف السُّ َوَأم 

: له لسان وْ تان ُ ِْر امليزانُ "بسنده عن عبد املل  بن أيب سليامن َقاَل:  ا ا قا  . "د د ا سن، فا

)رشح وإثبات اللسان للميزان فاٍش ف كتب املعتقد، فمن ذل : قول الربهباري ف 

ن فيه ا ري والَّش، له ْ تان ولسان": السُّ َّة( ، وقول ابن "واإليامن  امليزان يو  القيامة يوزا
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)وصيته ، وقول أيب منصور ف "وامليزان له ْ تان ولسان": )ملعة االدتقا (قدامة ف 

تِي بني  فيها أنه ْجع فيها ما كان عليه أهل احلديث واألثر، وأهل   صحا ه واملسلمي( ال 

، له لسان وْ تان"املعرفة والتصوف من السلف املتقدمني، َفَقاَل:   ."وأنَّ امليزان حنٌّ

 وقول ابن القيم ف النونية:

  أفةةةةةام تصةةةةةدق أن أدةةةةةام  العبةةةةةا

 

  

 ُتةةةةةط يةةةةةو  العةةةةةرض   امليةةةةةزان 

 أَةةةرى وْةةة اك ت قةةة  تةةةا ة وُتةةةق 

 

  

  اك   القةةةةةةةةةةةرآن  و تبيةةةةةةةةةةةان 

 ولةةةةةةه لسةةةةةةان ْ تةةةةةةاه تقيمةةةةةةه 

 

  

 والَ تةةةةةةةةان  ليةةةةةةةةه نا رتةةةةةةةةان 

ث الِث:  َتَعاَلى     َقاَل الشيخ ابن عثيمني  أي: للميزان -يع ي: له "شارًحا البي  ال 

له أاْيًضا لسان ْيق لسان؟ ه  للموازين ألس ة؟ ْ تان تقيمه، و -الَِّ ي يَون يو  القيامة

نعم، أ أيتم امليزان سا ًقا؟ امليزان سا ًقا دبا ة دن حديدة ِمدو ة،   وسطها حديدة 

ٰ ٰهِ ه ا ديدة امل صو ة  َلا مرْوزة، ٰهِ ه ا ديدة املرْوزة م بتة  مسام  ْالقو  دليها، دا

ا؛ ما  اللسان و هر  ليها، و  ا َ َّ  القا مة الَ تان يمي وشام ،   ا  جح   حدامه

 ." حدامها؛ َرج اللسان

   فيام يوَزن بامليزان.الثالثةالمسألة : 

    عن أيب هريرة 
ِ
َكِلَمَتاِن َخِفيَفَتاِن َعَلى »: ♀َقاَل: َقاَل َرُسوُل اَّلل 

ْحَمِن: ُسبْ  ي الِميَزاِن، َحبِيبََتاِن إَِلى الرَّ
 اللَِّساِن، َثِقيَلَتاِن فِ

ِ
 الَعظِيِم، ُسْبَحاَن اهلل

ِ
َحاَن اهلل

 .«َوبَِحْمِدهِ 

ًدا »وف حديث البطاقة السابق:  يَها: َأْشَهُد َأْن اَل إَِلَه إاِلَّ اهللُ، َوَأنَّ ُمَحمَّ
َفُتْخَرُج َلُه بَِطاَقٌة فِ

ِت؟ َفَيُقوُل: إِنََّك اَل  َعْبُدُه َوَرُسوُلُه، َقاَل: َفَيُقوُل: َيا َربِّ َما َهِذِه اْلبَِطاَقُة، َمعَ  ِجالَّ َهِذِه السِّ

ُت، َوَثُقَلِت اْلبَِطاَقةُ  ِجالَّ ٍة؛ َفَطاَشِت السِّ ٍة، َواْلبَِطاَقُة فِي كِفَّ ُت ِفي كِفَّ ِجالَّ  .«ُتْظَلُم، َفُتوَضُع السِّ
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ُجُل الَعظِيُم »َقاَل:  ♀عن رسول اهلل    وعن أيب هريرة  ي الرَّ
ُه َلَيْأتِ إِنَّ

مِ   َجنَاَح َبُعوَضٍة، اْقَرُءوا: السَّ
ِ
فَََل نُقِيُم لَُهْم يَوَْم القَِياَمِة ﴿يُن َيْوَم الِقَياَمِة، الَ َيِزُن ِعنَْد اهلل

 .«[308]الكهف:  ﴾105َوْزنًا 

ايِن َعَلى أن  
ث  ل َعَلى أن  األعامل توَزن، ودل  احلديث ال  و 

َ فدل  احلديث احلديث َاأل 

الِث َعَلى أن  العامل يوَزن، وبكو ا كلها توزن، ص ائف األعام
ث  ل توَزن، ودل  احلديث ال 

الَِّ ي استظهر من ال صو  "َقاَل ْجٌع من أهل العلم، َقاَل العالمة حافظ احلكمي:  واهللُ -وا

ن؛  نَّ ا حا يث الَّتِي    يان -أاْدلامُ  : أنَّ العام  ودمله وصحي ة ع مله ْ   لك يوزا

 َتَعاَلى     رآن قد و  ت  َ  من  لك، وال م افاة  ي ها، ويد  ل لك ما  واه أمحدالق

ُسوُ  اهللَِّ  ا ا  ا : قا ا ا : ♀دن دبد اهلل  ن دمرو   قصة صاحب البطاقة  ل ظ  قا

ٍة، َوُيوَضُع مَ » ُجِل، َفُيوَضُع فِي كِفَّ ا ُأْحِصَي َعَلْيِه، ُتوَضُع اْلَمَواِزيُن َيْوَم اْلِقَياَمِة، َفُيْؤَتى بِالرَّ

ٌح َيِصيُح ِمْن ِعنْدِ 
 فيمايل بِِه اْلِميَزاُن، َقاَل: َفُيْبَعُث بِِه إَِلى النَّاِر، َقاَل: َفإَِذا ُأْدبَِر بِِه إَِذا َصائِ

ُه َقْد َبِقَي َلُه، َفُيْؤَتى بِبَِطاَقٍة فِيَها: اَل إَِلَه  ْحَمِن، َيُقوُل: اَل َتْعَجُلوا، َفإِنَّ إاِلَّ اهللُ، َفُتوَضُع َمَع الرَّ

ٍة، َحتَّى َيِميَل بِِه اْلِميَزانُ  ي كِفَّ
ُجِل فِ ٰ أنَّ العبد يوضَ هو «الرَّ َلا ا ا ديث يد  دا ٰه ا ، فا

ا  اية اجلمَ  ي  ٰه ا وحس اته وصحي تها   ْ ة، وسيئاته مَ صحي تها   الَ ة ا َرى، وا

ق ِ ْره   سا ر أحا يث الوزن  هللَِِّ-ما ت رَّ ْمُد واملِ َّةُ وا  ."- اْ ا

ط، احلديث حوله ف وقفات: ✍✍  واآلن أت دث حول الرصا

  معناه لغًة ورشًعا.األولى : 

ط لغة: الطريق الواضح املستقيم.  الرصا

ٰ متن جه َّم، ":    والرصاط رشًعا: َقاَل الشيخ غالب العواجي َلا جرِس ِمدوِ  دا

عرة، أحدُّ من السيق، ي قُّ من الشَّ  ."عره ا َل ن  قد  أدامَلمأ ا

  األَِدل ة عليه.الثانية : 
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ط َعَلى أن  لفظ الرصاط ورد ف  مل أقف َعَلى دليٍل ف القرآن جاء فيه الترصيح بالرصا

ط هنا  د للرصا  منها باملعن  املرا
ٍ
ا، ولكن َعَلى معاٍن متنوعة، ومل ُيستعمل ف يشء ً القرآن َكثرِي 

َلمُ أَ  َتَعاَلى َواَّلُل -  .-ع 

]مريم:  ﴾71ِإَوْن ِمنُْكْم إَِلَّ َوارُِدَها ََكَن لََعَ َرِبَِك َحتًْما َمْقِضيًّا ﴿: َتَعاَلى وقد دل  قوله 
ط، َقاَل ابن أيب العز احلنفي [13 ط واملرور عليه، دون ِذكر لفظ الرصا     َعَلى الرصا

اِ   ِ ": َتَعاَلى  ونا ِ  املُْرا ُ رسِّ تالاقا امْلُ ا َْ ا ْولِِه وا وِ  ِ  قا ُْ ِإَوْن ِمنُْكْم إَِلَّ ﴿: َتَعاَلى اْلُوُ وِ  املْاْ 
ا ا  ،[78]َمْرَيَمق  ﴾َوارُِدَها اِا، قا ا َلا الَّصِّ ُه املُُْروُ  دا ى: أانَّ اْ اْقوا ُر وا اْ اْ ها ؟ وا ا ُهوا ُثمَّ ﴿: َتَعاَلى ما

الِِمنَي فِي َقْوا َونََذُر الظَّ ِيَن اتَّ ُه [73]َمْرَيَمق  ﴾72َها ِجثِيًّا ُنَنِّجِ اَّلَّ نَّ ِحيِح أا ِ  الصَّ . وا

♀  : ا ا َجَرةِ »قا الاْ  «َوالَِّذي َنْفِسي بَِيِدِه، اَل َيِلُج النَّاَر َأَحٌد َباَيَع َتْحَت الشَّ ، قا

ُقوُ :  ُسو ا اهللَِّ، أالاْيسا اهللَُّ يا ا  ا ُقْلُ : يا ُة: فا ْ صا  َوارِ ﴿حا
: ﴾ُدَهاِإَوْن ِمنُْكْم إَِلَّ ا ا قا َأَلْم »؟ فا

الِِمنَي فِيَها ِجثِيًّا ﴿َتْسَمِعيِه َقاَل:  ِيَن اتََّقْوا َونََذُر الظَّ ا ا «﴾72ُثمَّ ُنَنِّجِ اَّلَّ . أاشا

ْستاْلِزُ  ُحُصولاُه،  ♀ ِّ الا تا اةا ِمنا الَّشَّ أانَّ ال َّجا ا، وا وَلاا َُ ْستاْلِزُ  ُ   َِلا أانَّ ُوُ و ا ال َّاِ  الا يا

اُه ا ا  اُ : ناجَّ ََّ ُوا ِم ُْه، ُيقا تاما ْ يا َلا وُه وا َُ ُه لُِيْهلِ ُدوُّ باُه دا لا ْن  ا ما بابِِه، فا ا ا سا ْستاْلِزُ  اْنِعقا هللَُّ ِم ُْهْم؛ ْ  يا

ا ا  ا قا َِلا ا ْمُرنَا ََنَّيَْنا ُهوًدا﴿: َتَعاَلى وا
َ
ا َجاَء أ ود ق  ﴾َولَمَّ : [21]ذ  ا ا قا مْ ﴿، وا

َ
ا َجاَء أ ُرنَا ََنَّيَْنا فَلَمَّ

ود ق  ﴾َصاِْلًا : [66]ذ  ا ا قا ْمُرنَا ََنَّيَْنا ُشَعيًْبا﴿، وا
َ
ا َجاَء أ ود ق  ﴾َولَمَّ اُب  .[64]ذ  ِن اْلعا ا َُ ْ يا َلا وا

ْم ما  ُ اهبا اصا اِة  ا ُهُم اهللَُّ  ِِه ِمْن أاْسبااِب ال َّجا صَّ َا ا  لاْوالا ما ُهْم، وا رْيا ابا  ا لاَِْن أاصا ُْم، وا اهبا ا أاصا

. ابا ُأولائِكا  أاصا

ْوا  قا ي اهللَُّ الَِّ ينا اتَّ اِا، ُثمَّ ُي اجِّ ا َلا الَّصِّ ا دا ها ْوقا ونا فا ُمرُّ اِ ِ  ِ  ال َّاِ ، يا اُ  اْلوا لِكا حا ْا ا وا

ا ال َّبِين  ْد  ايَّ قا ا ِج ِيًّا. فا ْ ُ  الظَّاملِِيا فِيها يا وِ : أانَّ الْ  ♀وا ُْ ا ِر  املْاْ  ِديِث جا ُوُ و ا ِ  حا

ااِ  ا َلا الَّصِّ  ."ُهوا اْلُوُ وُ  دا

ن ة: فقد سبق حديث ضمن كالم ابن أيب العز احلنفي ا األَِدل ة من السُّ ، َتَعاَلى     أم 

ط التالية.  وسأذكر املزيد ف مسائل الرصا

  أوصاف الرصاط.الثالثة : 
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ط أحدُّ من السيف، وأدقُّ من الشعرة، فأ رج مسلم ف  عن أيب  )صحيحه(الرصا

ْيِق "سعيد اخلدري أنه َقاَل:  دُّ ِمنا السَّ أاحا ِة، وا ْعرا قُّ ِمنا الشَّ رْسا أا ا
با ِي أانَّ اجْلِ لا ، وجاء ف " ا

َجَهنََّم ِجْسٌر َأَدقُّ ِمَن »َقاَل:  ♀: أن  رسول اهلل ▲عن عائشة  )املس د(
َولِ

ْيِف، َعَلْيِه َكاَللِيُب وَ  ْعرِ، َوَأَحدُّ ِمَن السَّ  ،«َحَسٌك َيْأُخُذوَن َمْن َشاَء، وهو َدْحٌض َمِزلَّةٌ الشَّ

ختطف من أراد اهلل له أن خُيَطف، وعليه َحَسٌ  مثل شوك  َعَلي ِه َكاَللِيُب َوَ َطاِطيُف 

َفاَعُة، »: ♀َقاَل الن بِيُّ ، السعدان ُثمَّ ُيْضَرُب اْلِجْسُر َعَلى َجَهنََّم، َوَتِحلُّ الشَّ

؟ َقاَل: ِقيَل: َيا َرُسوَل  «مَّ َسلِّْم، َسلِّمْ َوَيُقوُلوَن: اللهُ  ُ رس  ، َوَما اجل ِ
ِ
َدْحٌض َمِزلٌَّة، فِيِه »اهلل

ْعَدانُ  يَها ُشَوْيَكٌة ُيَقاُل َلَها: السَّ
 . «َخَطاطِيُف َوَكاَللِيُب َوَحَسٌك َتُكوُن بِنَْجٍد فِ

يِن  حض، و اله م توحة ُهوا  ِتا ْوِ "* َقاَل النووي ف بيان دحٍض ومِزل ة ورشحهام: 

ْحُض  الدَّ ، وا رْسُ َا اْل ْتُح وا اِن اْل ا تا ْشُهو ا تااِن ما اِي ُلبا ِ  الزَّ ْتِح املِْيِم، وا وا اء ساْ ة، ومِزلة  ِ ا

ِم ُْه  حض ، وا ْستاِقرُّ الا تا اُ  وا ِز ُّ فِيِه اْ اْقدا َُ الَِّ ي تا ُهوا املْاْوِض ، وا اِحد  ْع ًى وا لَُّة  ِما املْازا ْمس، وا   الشَّ

ا  ."أي: مال ، وحجة  احضة: ال ثبات َلاا

دَّ ا "* َوَقاَل:  قا ْد تا قا ْع ااُه، وا لِيُب  ِما َلا َا اْل ِ  وا طَّا   ِ  املُْْ را َُ  َُ ْم طاا ِيُق فاجا ا اْ ا وأامَّ

ُهوا شا  ، وا تاْيِ لا ِي املُْْهما السِّ اِء وا ْتِح اْ ا بِ ا ُك فا سا ا اْ ا أامَّ ، وا يااَُناُما ِديد   ا  ."ْوِك ُصْلِب ِمْن حا

  ى يكون املرور َعَلى الرصاط؟الرابعة
 : َمَت 

ىَذا، وقد بني  عدٌد من أهل العلم كونه بعد العرض واحلساب  مل يدل دليل َعَلى ه

وامليزان، آ ذين ذل  من مناسبة كون صدور الن اس إليه يكون بعد ذل ، َوِحي نَِئٍذ ينجي 

 است ق العذاب. اهلل املؤمنني، ويعذب من

 ."وق  املرو  دليه  عد ا ساب"* َقاَل القراف: 

و  ا وقَ سؤا  وُنصب  موازين ا دام ، وتطايرت الَتب دن "* َوَقاَل الربديس: 

ٰ متن جه م َلا  ."اليمي والشام ، ُوضَ الَّصاا دا

ُهوا ِجرْسِ دا "* َوَقاَل ابن أيب العز احلنفي:  اِا، وا ا ُنْؤِمُن  ِالَّصِّ ى وا ا اْنتاها ،  ِ ا ها َّما ْتن جا َلا ما

ِة الَّتِي هي ُ ونا اجِلرس انا املْاْوِقِق  َِلا الظُّْلما َا تِِهْم ما قا ا ا ْعدا ُم ا  ."ال َّاُ   ا
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َواملَُصن ف مل يذكر احلوض، ومن املناسب احلديث عنه هنا، أت دث حول  ✍✍

 احلوض ف مسائل: 

 دليل ثبوته.: ف وجوب اإليامن به، والمسألة األولى 

ترة، َعَلى ما بني  أهل  ن ة َعَلى وجوب اإليامن به، واألحاديث فيه متوا اتفق أهل السُّ

متواترة صحيحة ثا تة ْ رية،  ♀ا حا يث   حوضه "العلم، َقاَل ابن عبد الرب: 

انته   "واإليامن  ا وض د د مجادة دلامء املسلمي واجب، واإلقرا   ه د د اجلامدة الز 

 المه.ك

  ما بين بيتي ومنبري روضة من »: ♀ومن تل  األحاديث: قوله

 ري ومسلم.رواه الب ا «رياض الَجنَّة، ومنبري َعَلى حوضي

سُّ  والوسيلة(* َقاَل شيخ اإلسالم ف  ا هو ال ا     الصحيح، ولَن ": )التَّوا ٰه ا

: قري، وهو  ا ا قا ا الق ♀ عضهم  واه  املع ى، فا ا ا ٰه ا و  َل يَن قد ُقِر حي قا

ة ملَّا ت ازدوا   موضَ  ا ا حا ْيِه؛ وَل ا َل ُيتج هب ا أحِد من الصَّ لا ُمُه دا َلا سا اُت اهللِ وا لاوا  عد صا

ا   ُم  ال زاع ا د دهم؛ لَان نصًّ ظ " ف ه، ولو ْان ٰه ا ، فشيخ اإلسالم يبني  هنا الل ف 

ما "وليس:  «ين بيتي ومنبريما ب»: ♀الص يح هلذا احلديث، وأن ه ثابٌ  بقوله 

ة َعَلى حوضه " ي  يتي وقري
ال  ىَذا احلديث من األحاديث الد  ما بين »: ♀، َفه

 .«بيتي ومنبري روضة من رياض الَجنَّة، ومنبري َعَلى حوضي

  حوضي مسيرة شهر، ماؤه أبيض من اللبن، وريحه أطيب »: ♀وقوله

 .«منها؛ فال يظمأ أبًدا من المسك، وكيزانه كنجوم السماء، من شرب

  :أنا فرطكم َعَلى الحوض»وقوله». 

  ف صفته.الثانيةالمسألة : 

ْجلًة من األحاديث املثبتة لل وض، ُثم  خلص أوصافه  َتَعاَلى     َذَكَر ابن كثري

ا ا وض "املذكورة فيها بقوله:  فقد تلخص من ُمموع ٰهِ ه ا حا يث املتواترة ص ة ٰه ا

و   الَريم من رشاب اجلا َّة، من َنر الَوثر، الَِّ ي هو أشد  ياًضا من اللبن، العظيم، وامل
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وأ ر  من ال لج، وأحَل من العس ، وأ يب  ًُيا من املسك، وهو    اية اإلشباع، درضه 

و وله سواء، ْ  زاوية من زواياه مسرية شهر، وأنه ي ب    حا   من املسك، فسبحان 

، وال معبو  سواها الن الَِّ ي ال يعجز  ."ه يشء، الا  ِلاها  اِلَّ ُهوا

  ف مكانه ف عرصات القيامة.الثالثةالمسألة : 

وا وض   العرصات قب  الَّصاا؛  نه َُيتلج د ه، ويم َ م ه "* َقاَل ابن كثري: 

ًحا  ه أن ٰ أدقاهبم، وم   هؤالء ال َُياوزون الَّصاا، وقد جاء ُمَّصَّ َلا ه   أقوا  قد ا تدوا دا

 . "العرصات

زمن ا وض قب  دبو  الَّصاا؛  ن املقا  يقتِض  لك، "* َوَقاَل الشيخ ابن عثيمني: 

ٰ رشاب   درصات القيامة قب  دبو  الَّصاا  ."حيث  نَّ ال َّا    حاجة   َِلا

  َُصـن ُف َأَبـًدا َواَل َتبِيـَداِن،  َواْلَجنَُّة َوالنَّـاُر َمْخُلوَقَتـاِن اَل َتْفنََيـانِ : "َتَعـاَلى     َقاَل امل 

 "، َخَلَق الَجنََّة والنَّاَر َقْبَل الَخْلِق  َتَعاَلى َفإنَّ اهللَ 

 " :سـأجعُل احلـديث حوَلـُه َواْلَجنَُّة َوالنَّاُر َمْخُلوَقَتاِن اَل َتْفنََياِن َأَبًدا َواَل َتبِيَدانِ قولـه ،"

    و الت ايل:ًبا َعَلى الن  ت  رَ مُ 

ة األَِدل ة: الكالم حول  ااْ اوَّ  ☚ ال  ن اجلَن ة ُملوقـة ًل تبيـد، وسـأجعل ا لكـالم  الد  َعَلى كو 

ىَذا ن اجلَن ة ُملوقٌة ًل تبيد، ف جزأين: ،حول ه    وهو كو 

  َّن ةاجلزء ااْ او ىَذا مما اتفق عليه أهل السُّ ن اجلَن ة ُملوقة اآلن، ه    .: ف بيان كو 

تاةاِن : "   احلنفـي َقاَل ابن أيب العز  *  ُْلوقا ال َّةا ا ُما ةَلا أانَّ اجْلا َّةةا وا نا أاْهُ  السُّ َِّة دا اتَّ ا فا

اْلقا  ةِة ِمةنا املُْْعتاِزلاةِة وا ا ِبا ةْ  نا بابا تَّةٰى نا ، حا لِكا ٰ  ا َلا ْ  أاْهُ  السُّ َِّة دا زا ْ يا َلا ، وا اِن اآْلنا تا ْوُجو ا ةِة، ما ِ يَّ دا

لِكا  ْت  ا را َا    ".فا اْن

  ــٌة كثــرية    ذكــر اإلْجــاع عــدٌد مــن العلــامء غــري ابــن أيب العــزوقــد ىــَذا أدل  ، وَعــَلى ه

ــن ة، فمنهــا ْت لِلُْمتَّقِــنيَ ﴿: َتَعــاَلى قولــه  :مــن القــرآن والسُّ ِعــدَّ
ُ
، وقولــه [388]آل عمــران:  ﴾133 أ

ِ َورُُسـلِهِ ﴿: َتَعـاَلى  ِيَن آَمُنوا بِـاَّللَّ ْت لَِّلَّ ِعدَّ
ُ
َولََقـْد َرآهُ نَْزلَـًة ﴿: َتَعـاَلى  ، وقولـه[23]احلديـد:  ﴾أ
ْخَرى 

ُ
َوى 14ِعنَْد ِسْدَرةِ الُْمنَْتََه  13أ

ْ
  .[34 - 38]النجم:  ﴾15 ِعنَْدَها َجنَُّة الَْمأ
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  ىــــــَذا املــــــذكور ف اآليــــــة وقــــــع ــــــي  وه ، ولــــــيكن حــــــديث ف ِمعراجــــــه♀  للن بِ

ـ ن اجلَنـ  ــن ة َعــَلى كــو  ف حــديث  :أي – ُملوقــًة اآلن، ففيــه ةِ املعــراج أول مــا نــذكرُه مــن دًللــة السُّ

، «ُثمَّ اْنَطَلَق بِي ِجْبرِيُل َحتَّى َأَتى ِسْدَرَة اْلُمنَْتَهى َفَغِشَيَها َأْلـَواٌن اَل َأْدِري َمـا ِهـَي؟» :-املعراج

ْؤُلَؤ، َوإَِذا ُتَراُبَها الْ » :وفيه يَها َجنَابُِذ اللُّ
   .«ِمْسُك ُثمَّ ُأْدِخْلُت اْلَجنََّة، َفإَِذا فِ

  ــن ة ــة السُّ ــُت »بعــد أن صــل  صــالَة الكســوف: ♀ قولــه  َأي ًضــا:ومــن أدل  َرَأْي

ي َمَقاِمي َهَذا ُكلَّ َشْيٍء ُوِعْدُتم به، َحتَّـى َلَقـْد َرَأْيُتنِـي ُأِريـُد َأْن آُخـَذ ِقْطًفـا ِمـَن اْلَجنَّـِة ِحـيَن 
فِ

ْمُت، َوَقْد َرَأْيُت النَّارَ  ْرُت  َرَأْيُتُمونِي َتَقدَّ    .«َيْحطم َبْعُضَها َبْعًضا، ِحيَن َرَأْيُتُمونِي َتَأخَّ

ــوًل يُ  ❁ رت ش  ــة ُملوقــة اآلن، وهــو ُمــل اتفــاق مــن َأهــلِ -كل َعــَلى مــا قــر  ن اجلَن   مــن كــو 

ن ة ىـَذا التقريـر األَِدل ةوقد دل   عليه  ،السُّ ن ة كام بي نـُ ، ًل ُيشـِكل َعـَلى ه ، قولـه -من القرآن والسُّ

، وقولـــُه [33]الت ــريم:  ﴾َرِبِ ابـْــِن َِل ِعنْــَدَك بَيًْتـــا ِِف اَلنَّــة﴿ عــن امــرأة فرعــون: َعــاَلى تَ 

َتــَك ِمنِّــي »: ♀ ــُد، َأْقــرِْئ ُأمَّ َلَقــد َلِقيــُت إِْبــَراِهيَم َلْيَلــَة ُأْســرَِي بِــي، َفَقــاَل: َيــا ُمَحمَّ

اَلَم، َوَأْخبِْرُهْم َأنَّ الَجنََّة َطيَِّبُة التُّ  ، السَّ
ِ
َها ِقيَعاٌن، َوَأنَّ ِغَراَسَها: ُسْبَحاَن اهلل ْرَبِة، َعْذَبُة الَماِء، َوَأنَّ

ِه، َواَل إَِلَه إاِلَّ اهللُ، َواهللُ َأْكَبرُ  ن اجلَنـ ة ُملوقـًة اآلن «َوالَحْمُد لِلَّ ىَذا ًل ُيشكل َعَلى تقريـر كـو  إذ  ؛فه

ــن ة ب لقهــا ًل يعنــي أن اهلل  أكمــل  لــَق كــل مــا فيهــا مــن نعــيم، بــل هــم يقولــون: قــول َأهــُل السُّ

ــ ،هـي ُملوقــة عــيم مــا يشـاء، ومــن ذلــ : بنــاء القصــور ث فيهـا مــن أصــناف الن  دِ وًل يــزال اهلل حُي 

ع الن      يم.عِ وغري ذل  من أنوا

ل بكون اجلَن ة ُملوقـًة اآلن ًل يعنـي * غ مـن  لقـه، كـل مـا فيهـا مـن نعـيٍم قـد ُفـرِ  أن   :فالقو 

ع الن  بل ًل ل ب لقهـا اآلن ًل يعنـي يزال اهلل حُيِدث فيها من أنوا أ ـا تفنـ   :عيم ما يشاء، والقو 

ــهُ ﴿: َتَعــاَلى يــوم القيامــة لقولــه  ِــٌك إَِلَّ وَْجَه ٍء َهال أن  اآليــة ًل  :، وذلــ [33]القصــص:  ﴾ُُكُّ ََشْ

 يــوم القيامــة
ِ
 َعــَلى فنــاء كــل موجــوٍد ســوى اهلل

ــاَم  ،تــدل  َعــَلى فنــاء كــل موجــوٍد كتــب اهلل تــدل  َوإِن 

ـــة، ِحي نَِئـــذٍ عليـــه الفنـــاء  ـــار َواجلَن  ىـــَذا، وًل الن  ىـــَذا اجلـــزء  ،ًل تـــد ل ف ه لوًل العـــرش، ه َو  مـــن  َاأل 

 اجلزأين.
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  تاةاِن الا "َقـاَل:     َفاملَُصـن ف: ف كو  ا ًل تبيد، اجلزء ال ا ُْلوقا ال َّةا  ُما اجْلا َّةُة وا وا

ْ  ايااِن أا  انِ تا بِيدا الا تا ًدا وا ن ة واجلاَمَعة، " ا ىَذا أيًضا اتفاق َأهُل السُّ    .وَعَلى ه

ـاَلِم: "*  ٰ َقاَل َشـيُخ اإلس  ةَلا ةِة دا دا اما اجْلا ا ُِر أاْهِ  السُّ َِّة وا سا ا وا ُتها أا ِمَّ ِة وا لاُق اْ ُمَّ نا سا ْد اتَّ ا قا وا

الا  ُ  وا ْعدا ا الا يا اِت ما لِةكا  أانَّ ِمْن املْاْخُلوقا ةرْيِ  ا ةْرِش وا ا اْلعا ال َّاِ  وا اجْلا َِّة وا ْا يَِّة،  لِّ َُ ْ  اى  ِاْل ىـَذا يا "، فه

ـار والعــرش ليســوا ممــا يَ  ـة والنـ  ــاَلِم َعــَلى أن  اجلَنـ  م  غــري ذلـــ  ًل َثــ ، وَ نَــف  إْجــاٌع ينقلــه َشــيُخ اإلس 

 .  أيًضانَ ف  يَ 

ىَذا وقد ،وحك  اإلْجاع غريه من العلامء قبلُه وبعدهُ *   َعَلى ه
ن ة :دل     :القرآن والسُّ

  ة [41]ص:  ﴾54 إِنَّ ٰهَذا لَرِزُْقَنا َما ََلُ ِمْن َنَفـادٍ ﴿: َتَعاَلى َقاَل  َعـَلى أن  اجلَنـ 
ىـَذا يـدلُّ ، فه

   .ًل تفن ، فعدم نفاِد الرزق يفيد دوامه

  ُكلَُها َدائٌِم َوِظلَُّهـا﴿: َتَعـاَلى َوَقـاَل
ُ
 َعـَلى أن اجلَنـ ة ًل ، [84]الرعـد:  ﴾أ

ىـَذا أيًضـا يـدلُّ وه

 َعَلى دواِمها.هَ لِ كُ دوام أُ  إذ   ؛تفن 
 ا يدلُّ

  ُهْم فِيَها نََصٌب َوَما ُهـْم ِمنَْهـا بُِمْخـرَِجنيَ ﴿: َتَعاَلى َوَقاَل ، [13]احلجـر:  ﴾48 ََل َيَمسُّ
   .فعدم إ راجهم منها دليٌل َعَلى بقائها

د اهلل وقد أَقـاَل ابـن القـي م: "*  ة مواضةَ  ▐َّْ لو  أه  اجلا َّة  الت  يد   دةدن َُ

وََّل ﴿من الُقْرآن، وأَر أَنم 
ُ
ا [00]الةدَان:  ﴾ََل يَُذوقُوَن فِيَها الَْمـوَْت إَِلَّ الَْمْوتَـَة اْْل ، وٰهة ا

ىَذا الباب.االست  اء م قطَ آن ال ِذي يرد إليه ما تشابه منُه ف ه ىَذا كل ه من ُُمكم الُقر   "، وه

آن*  ِيَن ُسعُِدوا فَِِف اَلنَّـة ﴿: َتَعـاَلى اًلستثناء الوارد ف قولـه  :ومن متشابه الُقر  ا اَّلَّ مَّ
َ
َوأ

رُْض إَِلَّ َما َشاَء َربَُّك َعَطاًء َغْْيَ ََمُْذوذٍ 
َ
َماَواُت َواْْل ]هـود:  ﴾108 َخاَِلِيَن فِيَها َما َداَمِت السَّ

313].   

 َلــمُ  َتَعــاَلى َواَّلُل -هرهــا أظ ،وألهــل العلــم فيهــا أقــوال ــَن ﴿: َتَعــاَلى : أن قولــه -َأع  ِي اَّلَّ
ــِذينَ يشــمل املـــؤمنني  ﴾ُســـعُِدوا بوا بســـبب ذنــوهبم، واملـــؤمنني  ال  ـة بعـــد أن ُيعــذ  يـــد لون اجلَنـ 

ـــِذينَ  ــة بغـــري عـــذاب، فيكـــون اًلســـتثناء بالنســـبة للصـــنف  ال  ليـــد لون اجلَنـ  َو  مـــن املـــؤمنني  َاأل 
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تِــي يكونـــون فيهــا ف الــربزخ واملوقــف وَ باعتبــار املــد   ـة ة ال  ة  إًِل  الن ـــار، فهــم  الــدون ف اجلَنـ  مـــد 

   .لبثهم فيام ذكرُت 

  ىــَذا مــا يفيــدُه واًلســتثناء بالنســبة للصــنف الثــاين يكــون باعتبــار الــربزخ واملوقــف، وه

ىـــِذه األقـــوال ف نـــه َقـــاَل بعـــد ذكـــِره ْجلـــًة مـــن األقـــوال ف معنـــ  اًلســـتثن ؛كـــالم ابـــن القـــي م اء: وه

ـة كــل وقــ ، إًل  ُســب َ اَنُه أن يقــال: أ ــرب  هــاويمكــن اجلمــُع بين ،متقاربــة عــن ُ لــودهم ف اجلَنـ 

 يكونوا فيها، وذل  يتناول وق  كو  م ف الدنيا، وف الـربزخ، وف موقـف يـوم وقًتا يشاء أًل  

ةً  ،راطـالقيامــــة، وَعــــَلى الصــــ ــــار مــــد  ىــــِذه اآليــــة مــــن  :َلى كــــل تقــــديروَعــــ ،وكــــون بعضــــهم ف الن  فه

َوَمـا ُهـْم ِمنَْهـا ﴿ُُم كـم، وكـذل  قوُلـه:  ﴾108 َعَطاًء َغـْْيَ ََمْـُذوذٍ ﴿املتشابه، وقولـه فيهـا: 
ُكلَُها َدائٌِم َوِظلَُّها﴿وقوُله:  ﴾48 بُِمْخرَِجنيَ 

ُ
 .﴾أ

 ـــــــن ة، فم ـــــــة أيًضـــــــا مـــــــن السُّ ـــــــة وعـــــــدم فنائهـــــــا أدل   َعـــــــَلى أبديـــــــة اجلَن 
قولـــــــه  :نهـــــــاوقـــــــد دل 

وا َفـاَل َتْسـَقُموا َأَبـًدا، َوَأْن َتْحَيـْوا َفـاَل َتُموُتـوا » :♀ ُينَاِدي ُمنَاٍد: إِنَّ َلُكْم َأْن َتِصـحُّ

 .«َأَبًدا

 أنـــه  ♀ الن بِـــي  ســـعيد اخلـــدري عـــن  وثبـــ  ف الصـــ ي ني مـــن حـــديث أيب

ٍش َأْمَلَح، َفُيوَقُف َبْيَن اْلَجنَِّة َوالنَّاِر، ُثـمَّ ُيَقـاُل: ُيَجاُء بِاْلَمْوِت َيْوَم اْلِقَياَمِة فِي ُصوَرِة َكبْ »: َقـاَل 

ُفـوَن َيا َأْهَل اْلَجنَِّة، َفَيطَِّلُعون ُمْشِفِقين، َوُيَقاُل: َيا َأْهَل النَّاِر َفَيطَِّلُعون َفرِِحْين، َفُيَقال: َهْل َتْعرِ 

َذا الَمْوت، ُفُيْذَبُح بَ  ْيَن الَجنَِّة َوالنَّاِر، ُثمَّ ُيَقاُل: َيا َأْهَل اْلَجنَِّة ُخُلوٌد َفاَل َهَذا؟ َفَيُقوُلون: َنَعم، ه 

ن ة َعَلى أبدية اجلَن ة اإذً ؛ «َمْوَت، َوَيا َأْهَل النَّاِر ُخُلوٌد َفاَل َمْوَت   اإلْجاع والقرآن والسُّ
   .دل 

ن اجلَن ة ُملوقَة اآلن ☚ ـم حـول وأ ا ًل تبيـد ف ،وبعد أن تكل منا حول كو   جـزأين، أتكل 

ن الن ار ُملوقًة اآلن وأ ا ًل تبيد ف جزأين.  كو 

  َّن الن ار ُملوقًة اآلناجلزء ااْ او    .: الكالم حول كو 

ــن ة واجلاَمَعــة أيًضــا ىــَذا َأهــُل السُّ وســبق نقــل قــول ابــن أيب العــز  ف بيــان اتفاقــه،  ،اتفــق َعــَلى ه

ن ة وقد ذكر اًلتفاَق ْجٌع من العلامء آن والسُّ  َعَلى ذل  الُقر 
   :قبَلُه وبعَده، وقد دل 
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  ار:  َتَعـاَلى  َفَقاَل ْت لِلًَْكفِرِينَ ﴿عـن النـ  ِعدَّ
ُ
إِنَّ َجَهـنََّم ﴿، َوَقـاَل: [383]آل عمـران:  ﴾131 أ

اِغنَي َمآبًا 21ََكنَْت ِمرَْصاًدا    .[22، 23]النبأ:  ﴾22 لِلطَّ
 ن ة ولقـد رأيـت النَّـار يحُطـُم »ن صل  الكسوف: بعد أ♀ قوله  :ومن السُّ

 .  «بعضها بعًضا

  :ومـا رأيـ  يـا «لو رأيتم ما رأيت، لَضـِحْكُتم قلـياًل، ولبَكيـُتم كثيـًرا»وقولـه : ، قـالوا

 .«رأيت الَجنَّة والنَّار»رسول اهلل؟ َقاَل: 

  ا َخَلَق اهللُ اْلَجنََّة َقاَل لِِجْبرِيَل: اْذَهْب » :♀وقولـه َفاْنُظْر إَِلْيَها، َفَذَهَب  َلمَّ

ــا  َه ــمَّ َحفَّ ــا، ُث ــٌد إاِلَّ َدَخَلَه ــا َأَح ــَمُع بَِه ــَك اَل َيْس تِ ــاَل: َأْي َربِّ َوِعزَّ ــاَء، َفَق ــمَّ َج ــا، ُث ــَر إَِلْيَه َفنََظ

ُثـمَّ َجـاَء َفَقـاَل: َأْي َربِّ  بِاْلَمَكاِرِه، ُثمَّ َقاَل: َيا ِجْبرِيُل اْذَهْب َفاْنُظْر إَِلْيَها، َفَذَهَب َفنََظَر إَِلْيَهـا،

تَِك َلَقْد َخِشيُت َأْن اَل َيْدُخَلَها َأَحٌد  ا َخَلَق اهللُ النَّـاَر َقـاَل: َيـا ِجْبرِيـُل اْذَهـْب »َقاَل:  ،«َوِعزَّ َفَلمَّ

تَِك اَل   َيْسَمُع بَِها َأَحـٌد َفَيـْدُخُلَها، َفاْنُظْر إَِلْيَها، َفَذَهَب َفنََظَر إَِلْيَها، ُثمَّ َجاَء َفَقاَل: َأْي َربِّ َوِعزَّ

َهَواِت، ُثمَّ َقاَل: َيا ِجْبرِيُل اْذَهْب َفاْنُظْر إَِلْيَها، َفَذَهَب َفنََظَر إَِلْيَها، ُثـمَّ َجـاَء فَ  َها بِالشَّ َقـاَل: َفَحفَّ

ــَك َلَقــْد َخِشــيُت َأْن اَل َيْبَقــى َأَحــٌد إاِلَّ َدَخَلَهــا تِ ىــ؛ «َأْي َربِّ َوِعزَّ ــةِذه فه ِدل 
 َعــَلى أن الن ــار  األَ
تــدل 

 ُملوقٌة اآلن.

  ــن ة اْل َّةةاِ  اجلةةزء آن والسُّ ىــَذا القــول الُقــر   َعــَلى ه
ــار ًل تفنــ ، وقــد دل  ن الن  : ف بيــان كــو 

   .واإلْجاع

 :آن ة الُقر   وأبدأ بِذكِر بعض أدل 

آن َعــَلى ذلــ  مبي نًــا وجــه دًللتهــا ال فــأذكر ، َتَعــاَلى     شــنقيطيومم ــن اعتنــ  بأدلــة الُقــر 

ًبا كل دليٍل بكالمه ف بيان وجه دًللته. األَِدل ةبعض  تِي ذكرها معق   ال 

ــعًِْيا﴿: َتَعــاَلى َقــاَل  ❁ ــاُهْم َس ــْت زِْدنَ ــا َخَب ء:  ﴾97 َُكََّم  ، يقــول الشــنقيطي[51]اإلرسا

ُ  َّ دليةه هٰبةِ ه اآليةة فمن يقو :  نَّ لل َّاِ  َْبوة، ليس  عدها زيةا ة سةعري؛ : "َتَعـاَلى    

تقتضةي التَرا   تَرن  ال ع  الَّةِ ي  عةدها، ونظريهةا قولةه  ﴾َُكََّما﴿الَريمة، ومعلوِ  أن 
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نْلَاُهْم ُجلُوًدا َغْْيََها﴿: َتَعـاَلى   َوََل ﴿: َتَعـاَلى ، وقولةه [00]ال سةاء:  ﴾َُكََّما نَِضَجْت ُجلُوُدُهْم بَدَّ

 ِ ُف َعنُْهْم ِمْن َعَذاب ُ َعنُْهمْ ﴿: َتَعاَلى ، وقوله [00]فا ر:  ﴾َهاُُيَفَّ  ".[70]الزَر :  ﴾ََل ُيَفَتَّ

َْلمها فعِ    سياق ال  ي، فحر  ال  ةي ي  ةي املصةد  : "   َقـاَل الشـنقيطي* 

الَامن   ال ع ، فهو   مع ى: ال ُت يق للعة اب دة هم، وال ت تةري لةه، والقةو     ا هةا 

مل  يان   ٰهِ ه اآليات،    يلزمه  هاهبام  أسا، ْام أنةه يلزمةه يلزمه ُت يق الع اب وت تريُه ا

، [77]ال رقةان:  ﴾77فََسـوَْف يَُكـوُن لَِزاًمـا ﴿ن ي مَلزمة الع اب امل صو  دليها  قولةه: 

 " إَِلى آ ر ما َقاَل....[00]ال رقان:  ﴾65إِنَّ َعَذاَبَها ََكَن َغَراًما ﴿وقوله:

ة َأي ًضا ❁ َونَـاَدْوا يَـا َمالِـُك َِلَْقـِض َعلَيَْنـا َربُّـَك قَـاَل إِنَُّكـْم ﴿ه: قولـ :ومن األدل 
   .[11]الز رف:  ﴾77 َماكُِثونَ 

:  َتَعـاَلى وقوله : "   َقاَل الشـنقيطي*  ةا ا قَـاَل إِنَُّكـْم ﴿  ٰهةِ ه اآليةة الَريمةة قا
ٰ املةوت،  ة  يمَ ةون    ،﴾77َماكُِثوَن  ٰ أَنم ال َيا ون  َِلا َلا ٰ  ةري  ليِ  دا ال َّةا  ُمعة َّ ي  َِلا

  ."َناية

 . ِن الن ار ًل تفن آن َعَلى كو  ة من الُقر 
 هىِذه بعض األدل 

 ـــن ة َأي ًضـــا كثـــرية ـــة السُّ ري َقـــاَل  :فمنهـــا ،وأدل  ـــلِم عـــن أيب ســـعيد اخلـــد  َقـــاَل  :مـــا روى ُمس 

 
ِ
ــِذيَن ُهــْم َأْهُلَهــا»: ♀ َرُســوُل اَّلل  ــاِر الَّ ــا َأْهــُل النَّ ــا َواَل َأمَّ ــوَن فِيَه ُهْم اَل َيُموُت ــإِنَّ ، َف

َفَأَمـاَتُهْم إَِماَتـًة َحتَّـى  -بَِخَطاَيـاُهْم » :َأو  َقـاَل  - «َيْحَيْوَن، َوَلكِْن َناٌس َأَصاَبْتُهُم النَّاُر بِـُذُنوبِِهمْ 

َفاَعةِ   .«إَِذا َكاُنوا َفْحًما؛ ُأِذَن بِالشَّ

د هبــم-فاحلــديث فيــه أن أهــل الن ــار  ــار :واملــرا فيســرتحيون مــن  ،ًل يموتــون ف الن ــار -الكف 

ن، أي العـــذاب ـــار، حيـــاًة ًل عـــذاب فيهـــا :وًل حييـــو  ىـــَذا يفيـــد دوام الن  لـــو فنيـــ  بـــام فيهـــا  إذ   ؛وه

نــ  وبقــوا  ولــو أن  ، واحلــديث يفيــُد عـدم مــوهتم، ملـاتوا  ار تف  واحلــديُث ، لعاشـوا بــال عــذاب ؛النـ 

ن حيــاًة ًل عــذ ــار، اب فيهــايفيــد أ ــم ًل حييــو   كدًللــة قولــه، فدًللــة احلــديث َعــَلى عــدم فنــاء الن 

ىـَذا احلـديث األلبـاين[11]طـه:  ﴾74 ََل َيُموُت فِيَها َوََل ََيَْي ﴿: َتَعـاَلى      ، وقـد اسـتدل  هب
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ار، وبـني  وجـه دًللتـه ) فةَ ا سةتا (ـف مقدمة حتقيقه ل َتَعاَلى  ـة القـائلني بفنـاء النـ  ، إلبطـال أدل 

 . و ما بي نُتهعل ن

 الن بِـي   أن  ¶  ما ثب  ف الص ي ني عن ابـن عمـر :ومنها َأي ًضا♀ 

ٌن َبْينَُهْم، َفَيُقول: َيا َأْهـَل الَج »: َقـاَل  نَّـِة َيْدُخُل َأْهُل الَجنَِّة الَجنََّة َوَأْهُل النَّاِر النَّاَر، ُثمَّ َيُقوُم ُمَؤذِّ

  .«َمْوَت، ُكلٌّ َخالٌِد فِيَما ُهَو فِْيهِ  الَ َمْوَت، َوَيا َأْهَل النَّاِر الَ 

ٰ مبي نًا وجه دًللة احلـديث: " َتَعاَلى     َقاَل األلباين*  ةَلا ف ي ا ديث  اللِة قا عة دا

لو  أهلها فيام هم فيةه مةن العة اب  َُ ُ طَلن  دوى ف اء ال َّا ؛  نَّه جعلها ْاجلا َِّة من حيث 

ٰ ا  د، فَام أن اجلا َّة ال  ". ت  ى أ ًدا، فَ لك ال َّا  ال ت  ى أ ًدا َِلا

  ــة َأي ًضــا حــديث الشــفاعة الطويــل وفيــه قولــه ُثــمَّ َأُعــوُد » :♀ومــن األدل 

ي النَّاِر إاِلَّ َمْن َحَبَسُه الُقْرآُن، َوَوَجَب َعَلْيِه الُخُلودُ 
ابَِعَة، َفَأُقوُل: َما َبِقَي فِ  َعـَلى «الرَّ

ىَذا يدل  ، وه

 ر ًل تفن  وأن أهلها  الدون فيها.الن ا أن  

 أنةه ال : "َتَعـاَلى     فقد َقـاَل ابـن حـزم ؛وأما اإلْجاع ٰ َلا ق ا مة ْلها دا ات ق  فِرا

 ".ف اء لِلجا َِّة وال ل عيمها، وال لل َّاِ  وال لع اهبا،  اِلَّ جْهم  ن ص وان

 اب أ ةدا ال ت  ةى وال ي  ةى وأنَّ ال َّا  حنٌّ وأَنا  ا  دةَقـاَل: " )مراتب اإلمجاع(وف * 

ت لَ  ْافر  ُمةالق  لةدين اإلسةَل ، وملةن َةالق ا نبيةاء  أهلها أ ًدا  َل َناية، وأَنا ُأِددن

ة والتسليم ♀السال ي قب  مبعث  سو  اهلل  َلا  إَِلى آ ره. "...ودليهم الصَّ

ــار لــيس ُمــل  إْجــاع،*  ــن ة مــن يــرى أن القــول بعــدم فنــاء الن  ــاَم  ومــن أهــل السُّ هــو قــوٌل  َوإِن 

ن ة ب لبعض السلف القول بفنائها، و ـروج أهلهـا منهـا، وممـن نسـب ِس ن  ويَ  ،جلمهور أهل السُّ

ـاَلِم ابـن  َفـاق َعـَلى أنـه نفسـه نقـل  ،   َتي ِمي ـةذل  لـبعض السـلف َشـي خ اإِلس  َعـَلى عـدم اًلت 

)شةة اء و، )حةةا ي ا  واح(كــام ف -فنائهــا ف كــالٍم نقلُتــه عنــه قبــل قليــل، وابــن القــي م َأي ًضــا 

ار لـبعض السـلف، ومثُلـه ابـن أيب العـز  -)الصوادن املرسلة(و ،العلي ( نسب القـول بفنـاء النـ 

ىـَذا القـول قـوًًل لـبعض )رشح الطحاوية(احلنفـي ف  ، والشـيخ ُممـد األمـني الشـنقيطي، أعـد  ه

 .السلف َأي ًضا
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ىَذا القـول *  ار :وهـو–وقد َقاَل هب رين ومـال  -و ـروج أهلهـا منهـا ،فنـاء النـ  بعـض املتـأ  

ُبطـــالن نســـبِة  َتَعـــاَلى     إليـــه بعضـــهم كـــام َقـــاَل بـــه بعـــض املعـــارصين، وقـــد بـــني  الصـــنعاين

ىـــَذا القـــول ف كتابـــه  ـــة القـــائلني هب ـــار و ـــروج أهلهـــا منهـــا للســـلف، ونـــاقش أدل  القـــول بفنـــاء الن 

ىَذا املوضـوع  ، فـأرى الرجـوع إليـه القةا لي    ةاء ال َّةا ( ) فَ ا ستا  إل طا  أ لةاملهم ف ه

َلمُ  َتَعاَلى َواَّلُل - مهام    .-َأع 

 َفمْن َشاَء ِمنُْهم إلى الَجنَِّة َفْضالً ِمنُْه، َوَمْن َشاَء ِمنُْهم إلى النَّاِر َعْدالً " :   قولـه

ــهُ  ــهُ  " :" إَِلى قولــه...ِمنْ ــَق َل أد لــُه َفــِ ن اَم أد ــل اهلل اجلَن ــة  "، بــني  فيــه أن مــنَوَصــائٌِر إلــى َمــا ُخِل

لهِ  ،▐بفضٍل منه  ىَذا. ،ومن أد له الن ار فقد أد له ُ بعد   وقد سبق توضيح ه

   َُصن ُف  ُثم َراِن َعلى الِعَبادِ : "َتَعاَلى     َقاَل امل  رُّ ُمقدَّ   ."والَخْيُر والشَّ

ن ة واجلاَمَعة ف السـاموات واألرض، ف نـه معلـوٌم هلل ما ُيوجـد  أن كل   :من معتقد َأهُل السُّ

وهـو ُملـوٌق لـه، وًل  ،▐مكتوٌب ف اللوح امل فوظ، واقٌع بمشيئته  ،▐

ىــــَذا املعتقــــد: قولــــُه  ــــرًيا كــــان أو رش   خيــــرج مــــن ذلــــ  موجــــودٌ  ــــة ه ، ومــــن أدل  : ♀ا

ه» د بـه املقـدور، واملقـدور إمـا أن «وُتؤِمن بالَقَدِر َخيـرِه َوَشـرِّ يكـون  ـرًيا أو ، فالقـدر هنـا املـرا

ــــــه رش   ــــــتمُّ اإليــــــامن ب ، وكــــــل  مقــــــدوٌر ًل ي ــــــا هلل إًِل  ا ــــــاإليامن بكونــــــه معلوًم ــــــا ف اللــــــوح  ،ب مكتوًب

 .ُملوًقا له  ،▐واقًعا بمشيئته  ،امل فوظ

 ىـــَذا ر ه ن الشـــ :فمـــن املهـــم أن نعلـــم ؛وإذا تقـــر  ا ًل يعنـــي أنـــه ُينســـب هلل رً قـــد  ر  مُ ـأن كـــو 

رُّ لـيس إليـك» :♀فقد َقاَل النبـي  ،▐ ـ، «والشَّ ُّ  لـيس هلل وإن كـان فالرش 

را ــاَم مــن ذلــ   َتَعــاَلى إذ مــا ُيقــدرُه اهلل  ؛مقــد  رُه ملصــل ةٍ إِن  فــال يكــون  ،راج ــٍة َعــَلى مفســدتهِ  يقــد 

ــٍذ  ، بــل يكــون  ــريً رش  ِحي نَِئ ىــَذا ًل يعنــي أن مــا ُيصــيب بعــض ا ا باعتبــار املصــل ة الراج ــة، وه

، النـــاس ويـــراه رش   ـــلـــيس هـــو كـــذل  ف حقيقـــة األمـــر، بـــل قـــد يكـــون رش  ا ا، ا بالنســـبة إليـــه حق 

بــة عليــه َتَعــاَلى ولكنـه رشٌّ نســبيٌّ إضــاف، وأمــا مـن جهــة تقــدير اهلل  د  َعــف نــه ًل يُ  ؛واملصـالح املرتت 

.رش    ا

   ُط َلق؛ رُّ ـوأما الش رُه اهلل  َامل  ىَذا ًل يقد     .▐فه
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 ىــَذا ــرُّ لــيس إليــك» :♀فمعنــ  قولــه  ؛وَعــَلى ه أي: لــيس ف تقــديرك  «الشَّ

   .طلقرشٌّ مُ 

    ر ليس رش  والرش ا ف حقيقـة األمـر ا باعتبار مصالح تقديره، وإن كـان رش   املقيد املقد 

 باعتبار من وقع عليه.

، وعنـد الن  *  ـِذي وقـع مـن اهلل َعـَلى األمـم املاضـية هـو بالنسـبة هلـم رش 
ظـر العقاب مـثاًل ال 

ــب َعــَلى ذلكــم مــن مصــل ةملــا ي ــف نــه ُيعــدُّ  ــريً  ؛رتت  ًل ُيضــاُف وحــده ـر  ا، ومــن هنــا نجــد أن  الش 

را،  ،ف النصــوص الشـــرعية َتَعــاَلى هلل  ــِه مقــد 
نِ ــاَم بــالرغم مــن كو  ــ َعــَلى أحــد وجــوهَوإِن   ُيــذكر الرش 

 :ثالثة

 ل أفـــاد عمـــوم  ؛العمـــوم : إمـــا أن يـــد ل ف عمـــوِم امل لوقـــات، ف نـــه إذا د ـــل فَاأْلَوَّ

ن ما اشتمل عليه من ِحكمة تتعل ق بالعموم.  القدرة واملشيئة واخللق، وتضم 

 وإما أن ُيضاف إَِلى السبب الفاعلاْلثَّانِي :.   

 وإما أن حُيذف فاعله.   

ل:فمثـــال *  َو  ءٍ ﴿: َتَعـــاَلى قولـــه  َاأل  ِ ََشْ
ـــالُِق ُُكِ ُ َخ ـــ[36]الرعـــد:  ﴾اَّللَّ ىـــَذا الب اب ، ومـــن ه

افةَ"، و"املُعطِي املانَِ"ـك ،أسامء اهلل املقرتنة ، ا ةافض الرَّ ا  ال َّةافَ، املُِعةزن املُةِ  ن "، فـال الضَّ

ا " عن قرينه، وًل "املانَُِيفرد اًلسم "  َعـَلى العمـوم، وكـل  أل ؛" عن قرينهالضَّ
ن اقـرتا ام يـدل 

، ومـا ف الوجـود مـن غـري ذلـ  َتَعـاَلى مـا ف الوجـود مـن رمحـٍة ونفـع ومصـل ة، فهـو مـن فضـلِه 

لِه، فكل نعمٍة منه فضل، وكل نقمٍة منه عدل.  فهو من عد 

: وأما حذف الفاعل، فمثل قول اجلِ *  ْم ﴿ن 
َ
رِْض أ

َ
رِيَد بَِمـْن ِِف اْْل

ُ
َُشٌّ أ
َ
نَّا ََل نَْدرِي أ

َ
َوأ

َراَد بِِهْم َربُُّهْم رََشًدا
َ
نَْعْمـَت ﴿ الفاحتة:ف سورة  َتَعاَلى ، وقوله [31]اجلن:  ﴾10 أ

َ
ِيَن أ اَط اَّلَّ ِِصَ

اِلنِيَ  يِْهْم َغْْيِ الَْمْغُضوِب َعلَيِْهْم َوََل الضَّ
 ون و ذل . ،[1]الفاحتة:  ﴾7 َعلَ

ــَبب:ومثــال إضــافته إَِلى *  ــقَ ﴿كقولــه:  ال س  ــا َخلَ ِ َم ــْن َُشِ ، وقولــه: [2]الفلــق:  ﴾2 ِم
ِعيَبَها﴿

َ
ْن أ
َ
َرْدُت أ

َ
ُهَما َويَْسـَتْخرَِجا ﴿ ع قولـه:، مـ[15]الكهـف:  ﴾فَأ ُشدَّ

َ
ْن َيبْلَُغا أ

َ
َراَد َربَُّك أ

َ
فَأ

َصـابََك ِمـْن ﴿: َتَعـاَلى ، وقولـه [32]الكهـف:  ﴾َكَْنَُهَما
َ
ِ َوَمـا أ َصابََك ِمْن َحَسَنٍة فَِمَن اَّللَّ

َ
َما أ
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نُْفَسـنَ ﴿، وقولـه: [15]النسـاء:  ﴾َسِيَِئٍة فَِمْن َنْفِسـَك 
َ
، وقولـه [28]األعـراف:  ﴾اَربََّنـا َظلَْمَنـا أ

ىنَّ ٰهـَذا قُـْل ُهـَو ِمـْن ِعنْـِد ﴿ :َتَعـاَلى 
َ
َصبُْتْم ِمثْلَيَْهـا قُلْـُتْم أ

َ
َصاَبتُْكْم ُمِصيَبٌة قَْد أ

َ
ا أ َولَمَّ

َ
أ
نُْفِسُكمْ 

َ
   .وأمثال ذل  ،[364]آل عمران:  ﴾أ

 [261]البقــــرة:  ﴾267 َغــــِّنٌّ َْحِيــــدٌ ﴿لــــه املثــــل األَعــــَلى وهــــو  ▐فــــاهلل  ✔

ر رًشا  ▐ َلًقافال ُيقد  ـُمط  أو لنقصـه  ،حلاجتـه املنافيـة لغنـاه إًِل  ًل يفعلـه  ، وفاعـل الرش  

وإن كــان هــو اخلــالق لل ـــري  ،فيســت يل صــدور الشـــر مــن الغنـــي احلميــد فعــاًل  ،املنــاف حلمــده

   .والرش

ىَذا تقرير ابن القي م، ومثُله لغريه من أهل العلم ☝  .-َلمُ َأع   َتَعاَلى َواَّلُل -ه

  َُصن ُف ا الِ ْعُ ، ِمةْن ناْحةِو التَّوفيةِن : "َتَعـاَلى     َقاَل امل  ُب هِبا ُة التي َيا واالْستِطادا

ةحِة  ةِة الصِّ ُة ِمةْن ِجها ا االْسةتِطادا َا الِ ْعِ ، وأمَّ ون ما َُ قا املْخُلوُق  ِِه؛ تا ُوُز أْن ُيوصا الَِّ ي ال َيا

ِة  َلاما سا ، والتَّمَِي وا َِ الُوْس ةا ا وا ةاما قا ْا ُن اِ طاةاُب، وُهةوا  لَّ تاعا ا يا هِبا ْب ا الِ ْعِ ، وا ِهيا قا  اآلالِت؛ فا

ُ َنْفًسا إَِلَّ وُْسَعَها﴿: َتَعاَلى   .  "[110]البقرة:  ﴾ََل يَُكِلُِف اَّللَّ

رهـا ف  ق مسـائلُه، َوًَل َشـ   أن  ِذك  * هىِذه مسألٌة أ رىى مـن مسـائل الَقـَدر، َواملَُصـن ف فـر 

 ضٍع واحٍد أنسب. مو

ىــِذه املســألة قــد ا تلفــ  فيهــا الفــرق ا تالًفــا ناشــًئا عــن ا ــتالفهم ف أصــل الَقــَدر،  * وه

ىَذا الباب.  فكلُّ فرقٍة ات بع  ف هىِذه املسألة ما يناسب أصل اعتقادها ف ه

 ـِل ال ىـِذه املسـألة: مـن إيضـاح قـول َأه  ـن ة ف ه ِل السُّ ـن ة ف قـدرة َوًَل ُبد  لفهم معتقد َأه  سُّ

ىـِذه املسـألة  تنـدرُج حتـ  معتقـد  -وهـي تـأثري ُقـدرة العبـد ف فعلـه-العبد وتأثريها ف فعلـِه، وه

ـن ة ف تـأثري األسـباب بمسـبباهتا،  ـِل السُّ  ـالُق كـل يشء،  َتَعـاَلى  : أن اهللوحاصُ  قوَلم فيهةاَأه 

بات، وتــــأثري األســــباب ف يــــد ُل ف ذلــــ  الِعبــــاد وأوصــــافهم وأفعــــاهلم، واألســــباب واملســــب

 مسبباهتا. 

ـــِه ًل يعنـــي أن األســـباب لـــيس هلـــا تـــأثرٌي بمســـبباهتا، بـــل هـــي مـــؤث رٌة  ـــَذا كل 
ى
ـــُق اهلل هل * وَ ل 

ب جيادهــا، ولكنهــا غــري ُمســَتِقل ة بالتــأثري، فكــل ســبٍب مــؤث ر ًَل ُبــد  وأن معــه ســبًبا غــريه ف إجيــاد 
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نع للت أ ثرِي   يـتم، ومـن ْجلـة تلُكـم األسـباب املـؤثرة ف الت أثري، وأن َثم  موا
ى
ًَل ُبـد  مـن دفعهـا َحت ـ 

مســـب باهتا: قـــدرة العبـــد، فُيقـــال فيهـــا مـــا ُيقـــال ف ســـائر األســـباب، فهـــي مـــؤثرٌة ف الفعـــل، غـــري 

نــع تأثريهــا  مســتقل ة ف إجيادهــا، ًَل ُبــد  أن  ُيَضــم  إليهــا ســبٌب آ ــر ف إجيــاده، َوًَل ُبــد  أن ُتــدَفع موا

نع الت أ ثرِي لتعمل األسباب عملها. َتَعاَلى  ف فعلها، واهلل   الق املَُسب بات بأسباهبا، ودافع موا

ــاَلِم، وأنــا أنقــل  ☜ ىــِذه املســألة الــَوِعَرة مســتفاد مــن كــالم َشــي ِخ اإِلس  ىــَذا التفصــيل ف ه وه

 هنا بعض كالمه فيها ألمهيته، ُثم  ُأبني  ما ُيستفاد منه ف نقاط.

ـاَلِم: "*   مُجُْهةوُ  يقـول َشـي ُخ اإِلس  ة َّة، وا ُة أاْهةِ  السُّ أا ِمَّ ْتبااُدُهْم، وا أا لاُق وا ْيِه السَّ لا االَِّ ي دا فا

ةا اْلعا  أانَّ ُقْد ا الُِ ونا لِْلُمْعتاِزلاِة:  ْثبااتا اْ اْسبااِب، وا ِ ، املُْخا دا ِ  املُْْ بُِتونا لِْلقا ْسَلا َا فِْعلِةأاْهِ  اإْلِ ِه ْبِد ما

ااهللَُّ  ا؛ وا بَّبااهِتا ا ِِر اْ اْسبااِب ِ  ُمسا تاْ ثرِِي سا ْا ْ ثرِِي  ا تا بَّبااِت.  َتَعاَلى َلاا املُْسا لانا اْ اْسباابا وا  َا

ةا  َلاا اِوَُناةا وا ةرا ُتعا َا ا ِمْن أاْسبااب  ُأ بَّبااِت،  اْ  الا ُ دَّ َلاا ًة  ِاملُْسا ْ  ُمْستاِقلَّ اْ اْسبااُب لاْيسا َا  -وا ة ما

لِكا  هُ  - ا ا ا َا دا ْةُه أاْضةدا ةْدفا يا َا أاْسباا ِِه، وا ِي ُْلنا اهللَُّ مجا تَّٰى َيا وُن حا َُ بَُّب الا يا املُْسا ا، وا اانُِعها اِ  مُت  أاْضدا

را 
ةا ِ ُْلةُن سا ةاما َيا ْا تِةِه  ُقْد ا ِشةيئاتِِه وا لِكا  ِما َا  ا ِي ُلُن مجا ْ ُه َيا انا ُهوا ُسْبحا ةا لاُه، وا اِ ضا ةاِت،  املُْعا املْاْخُلوقا

ا ا  ا،  اةْ  الا ُ ةدَّ ِمةْن اإْلِ ا ها ْحةدا ةوُن هِباةا وا َُ ْبِد الا يا فِْعُ  اْلعا باِب ِمْن اْ اْسبااِب، وا ْبِد سا ُة اْلعا ُقْد ا ِة فا

اِن؛ فاَلا ُ دَّ  ْنسا ُة  ِاإْلِ ا ِما ُة اْلقا ِة اْلُقوَّ ا ُأِ يدا  ِاْلُقْد ا ِة. وا ِ ا َا اْلُقْد ا ِة ما اِزما الاِة  اجْلا إِزا ْا  ، َِ انِ الاِة املْاوا ِمْن  زا

هِ  رْيِ ُدوِّ وا ا اْلعا ْا بِيِ ،  ْن السَّ ا ِّ دا الصَّ ، وا لِكا ناْحِو  ا ْبِس، وا اْ ا ْيِد، وا  ". أنته  كالمه.اْلقا

:: "   وقال أيًضـا ُقوُلةونا ا ِةِق يا َِ الطَّوا ِية ِ  ِمةْن مجا دا  ِنَّ  مُجُْهوُ  أاْهِ  السُّ َّة املُْْ بِتاِة لِْلقا

ُهةْم الا ُي َِْةُرونا  ِقيِقيَّةًة، وا ًة حا اْسةتِطاادا ِقيِقيًَّة وا ًة حا ًة، وا ِنَّ لاُه ُقْد ا ِقيقا اِدِ  لِِ ْعلِِه حا ْبدا فا ةْ ثرِيا اْلعا  تا

 ْ ْقُ  ِمْن أانَّ اهللَّا َيا اْلعا ُع وا ْ ْيِه الَّشَّ لا ونا  اِما  ا َّ دا ْ  ُيِقرُّ ةاِح، اْ اْسبااِب الطَّبِيِعيَِّة،  ا يا ابا  ِالرِّ حا ُلُن السَّ

َا املْاْوُجة
الطَّباةا ِ ى وا :  ِنَّ اْلُقةوا ُقوُلةونا الا يا ُي ْبُِ  ال َّبااتا  ِاملْااِء، وا اِب، وا حا ُ  املْااءا  ِالسَّ ُي ازِّ ةا ِ  وا و ا

عْ  ما ْ ثرًِيا لاْ ًظا وا ا تا ونا أانَّ َلاا ْ  ُيِقرُّ ا،  ا ْ ثرِيا َلاا اِت الا تا اءا لاْ ةُظ )اْ اثاةِر( ِ  ِمْ ةِ  املْاْخُلوقا تَّى جا  ًى، حا

ْولِهِ  ُهمْ ﴿: َتَعـاَلى  قا ا ا آثا ُموا وا دَّ ا قا ُتُب ما َْ نا ِة، [11]يةس:  ﴾وا مَّ ِم ُْه ِ  اآْليا انا التَّْ ثرُِي ُه ااكا أادا ْا ، وا ِْن 

بِّ  ْ ثرُِي اْ اْسبااِب ِ  ُمسا ا التَّْ ثرُِي ُهوا تا : ها ا ُقوُلونا اهللَُّ لاَِْن يا ا، وا ةبَِّب،  َتَعـاَلى بااهِتا املُْسا باِب وا الُِن السَّ َا



 

      558 

 

 ساكتيوســـف الشرح الشيخ:  

نُِعةُه، ةاِ ض  ُياما عا الا ُ دَّ لاُه ِمةْن ما ُه، وا ُْ اِ  را ُيشا َا باب  آ باِب فاَلا ُ دَّ لاُه ِمْن سا الُِن السَّ َا ُه  َا أانَّ ما فاةَلا  وا

 ْ ْلِن اهللَِّ لاُه  اِلَّ  ِ اْن َيا َا َا  ُرُه ما ثا تِمُّ أا َا يا
انِ ُيِزيُ  املْاوا را وا َا بابا اآْل  ".ُلنا اهللَُّ السَّ

 فشيخ اإلسالم بني  هنا أموًرا مهمة منها: 

ل ➊ بِب واملَُسب ب. َتَعاَلى  : أن  اهللَاأْلَوَّ  هو  الُق الس 

ــانِي ➋ : األســباب ًل تســتقل إلجيــاد املُســب بات، بــل ًَل ُبــد  مــن أســباب أ ــرى تعاو ــا، اْلثَّ

نِع ًَل ُبد  من رفعها. وهل  ا موا

ــــث ➌ نعــــه اْلثَّالِ : أن  املســــب ب  ًل يوجــــد إًِل  ب لــــق اهلل جلميــــع أســــبابه، ودفــــع ْجيــــع موا

 وأضداده.

ابِـــــع ➍ : أن  القـــــول ف تـــــأثري قـــــدرة العبـــــد ف فعلهـــــا كـــــالقول ف تـــــأثري األســـــباب ف الرَّ

 مسبباهتا.

الفعل، بـل ًَل ُبـد  مـع ذلـ  مـن وجـوِد إرادة  : أن  قدرة العبد ًل تستقل ب جيادالَخاِمس ➎

ىَذا كل ه ُملوٌق هلل نع تأثري األسباب ف مسب باهتا، وأن  ه  .َتَعاَلى  الفعِل، وإزالة موا

ـــاِدس ➏ ل املـــاَء السَّ ـــز  يح، وُينَ ـــ اب بـــالر  ـــب بات بأســـباهبا في لـــق الس  : أن  اهلل خيلـــُق املَُس

 بالس  اب. 

  َىـــَذا معتقـــد أ ـــن ة ف تـــأثري األســـباب، ف مســـبباهتا والقـــدرة ف فعلهـــا، وهـــو إًذا ه هـــِل السُّ

 َعـَلى أن  اهلل
ـة، فـدل  ٍع مـن األَِدل   ـالُق األسـباب واملسـب بات، وتـأثري  َتَعـاَلى  معتقٌد مبنيٌّ َعَلى أنوا

ــــة َعــــَلى تنــــاول  لــــِق اهلل
ال  ــــة الد   مل لوقــــات، كقولــــهلكــــل ا َتَعــــاَلى  األســــباب ف مســــب باهتا، األَِدل 

ءٍ ﴿: َتَعـاَلى  ِ ََشْ
ُ َخــالُِق ُُكِ ُ َربُُّكــْم ََل إََِلَ إَِلَّ ُهــَو ﴿: ، وقولـه[36]الرعــد:  ﴾اَّللَّ َذلُِكــُم اَّللَّ

ٍء َوكِيٌل  ِ ََشْ
ٰ ُُكِ ٍء فَاْعُبُدوهُ وَُهَو لََعَ ِ ََشْ

 .[312]األنعام:  ﴾102َخالُِق ُُكِ

 َعـــَلى تــــأثري األســـباب بمســــب با 
ــــة كثـــرية تفيــــد حـــدوث األشــــياء باألســــباب، ودل  هتا أدل 

ـَماءِ َمـاًء ﴿: َتَعاَلى  كقوله نْـَزَل ِمـَن السَّ
َ
ـَماَء بَِنـاًء َوأ رَْض فَِراًشا َوالسَّ

َ
ِي َجَعَل لَُكُم اْْل اَّلَّ

نُْتْم َتعْ 
َ
نَْداًدا َوأ

َ
ِ أ ْخَرَج بِهِ ِمَن اثلََّمَراِت رِزْقًا لَُكْم فَََل ََتَْعلُوا َّلِلَّ

َ
، [22]البقـرة:  ﴾22لَُموَن فَأ
يِْديُكمْ ﴿: َتَعاَلى  َوَقاَل 

َ
ُ بِأ بُْهُم اَّللَّ  . [31]التوبة:  ﴾قَاتِلُوُهْم ُيَعِذِ
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ـاَلِم: " اِت * َقـاَل شـيخ اإلس  وا أا ا ةاِا وا أاْوسا ِت وا آالا ْيِديا اا أاْسةبااِب وا أانَّ أا ُب، وا ُه املُْعا ِّ ا أانَّ بايَّ فا

اِب    ".لاْيِهمْ ِ  ُوُصوِ  اْلعا ا

  ـن ة: قولـه اَل َيُموَتنَّ َأَحٌد ِمنُْكْم إالَّ آَذْنُتُمـونِي َحتَّـى ُأَصـلَِّي »: ♀ومن السُّ

 .«َعَلْيِه، َفإِنَّ اهللَ َجاِعٌل بَِصاَلتِي َعَلْيِه َبَرَكًة َوَرْحَمةً 

ـاَلِم: " ُ  الرَّ * َقاَل َشـيُخ اإلس  ْعا ُه ُهوا الَِّ ي َيا انا ااهللَُّ ُسْبحا ِة فا ةَلا ُلةُه  ِصا ْعا لِةكا  نَّةاما َيا ، وا ا مْحاةا

بِيِّ اا  ".  ♀ نا

  ن الفعِل واقًعا بمشـيئة العبـد وقدرتـه: أن  النصـوص أثبتـ  للعبـاد ُقـدرًة  َعَلى كو 
ودل 

 ومشيئة، وَنَسب  األفعاَل للعباد، والفعل إِن اَم يقع بالقدرِة واملشيئة. 

 ة: قولـه ـة إثبـات القـو  ِي َخلََقُكْم ِمْن َضْعٍف ُثمَّ َجَعَل ِمْن ﴿: َعـاَلى تَ  فمن أدل  ُ اَّلَّ اَّللَّ
ٍة َضْعًفا وََشيَْبًة َُيْلُُق َما يََشـاُء وَُهـَو الَْعلِـيُم الَْقـِديُر  َبْعِد َضْعٍف قُوَّةً ُثمَّ َجَعَل ِمْن َبْعِد قُوَّ

 .[41]الروم:  ﴾54
  :َوَقاَل ف املشيئة﴿ 

َ
ُ َربُّ الَْعالَِمنَي َوَما تََشاُءوَن إَِلَّ أ  . [25]التكوير:  ﴾29ْن يََشاَء اَّللَّ

  ُْن تِلُْكـُم اْلَنَّـُة ﴿: َتَعاَلى  وقد نسب اهللُ  الفعَل للعباد ف آيات، منها قوله
َ
َونُوُدوا أ

ورِثُْتُموَها بَِما ُكنُْتْم َتْعَملُوَن 
ُ
 . [18]األعراف:  ﴾43أ

 ن ة ف تأ ىَذا معتقد َأهُل السُّ ىـَذا هـو املعنـ  الصـ يح لتـأثري ه ثري ُقـدرة العبـد ف فعلـه، وه

 ُقدرة العبد ف فعله، وهو معنً  وسطي بني قولني: 

  .قول اجلربية اجلافني القائلني بعدم تأثري السبب باملَُسب ب 

  .د القدرة بالتأثري  واملعتزلة الغالني القائلني بانفرا

ــاَلِم أن لفــظ  " مــن األلفــاظ املجملــة، وأن  احلــق  فيــه التَّةةْ ثرِي"* ومــن هنــا بــني  َشــيُخ اإلس 

ِ اجلربيـة ورِشك املعتزلـة، حيـث َقـاَل  ك، مـن جـرب  ــر  ن ة وأن به نجاًة مـن اجلـرب َوالش   قول أهل السُّ

ُه  ِاْلِ عْ : "َتَعـاَلى     انا اُ  اهللَِّ ُسْبحا ؛ لاِز ا اْنِ را ْي اا التَّْ ثرِيا ا نا ا ْوُلُه:   ا ا قا أامَّ ، وا ايُّ وا ْرُ
لاِز ا اجْلا ِ ، وا

ال َّْهُي. فا اُقوُ :  ِع اْ اْمُر وا ْ اِا الَّشَّ   ِسا
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ء  ِمْن ِص  ْ ْ ِس اْلِ ْعِ  أاْو ِ  يشا اِ  ِ  نا بِيِ  ااِلْنِ را َلا سا ْ ت  ِالتَّْ ثرِِي املْا ِْ يِّ التَّْ ثرِيا دا اتِِه؛  ْن أا ا  ا

انا  ا  ْا ، وا ِْن  نَّ ْد ُقْل  اْ ا قا  ْعُض أاْهِ  ااِلْستِ ااِن َُياالُِ ك ِ  اْلِقْسِم ال َّاِ . فا

ة ها َْ هِباةا؛ فا ْصة ا ْ يا َلا ا، وا ْن هِبا َُ ْ يا أانَّ اْلِ ْع ا َلا ا، وا ِمها دا عا ْا ا  ةا ُوُجوُ ها ْ ت  ِِه أانَّ اْلُقْد ا ا وا ِْن أا ا  ا

ُ  اجْلا  ْلزا ِحي ائِ   الا يا يااُنُه، وا دَّ ا  ا قا اما تا ْا يا ُْشةةُر ِدْلةما اْ اْمةِر  اا ِِ   ةةاْرِع، وا ةاُا الشن ْ  يا ْباِسُط  ِسا ،  ا ْرُ

ةْوِ   ِإِْثباةاِت التَّةْ ثرِِي أاوْ  قا اْلقا ْد  اانا لاك أانَّ  ْ َلا قا ُة. فا ُة اْلباالِبا جَّ وُن هللَِِّ اْ ُ َُ يا ال َّْهِي وا ْ يِةِه ُ ونا وا  نا

ْع اى التَّْ ثِ  ياانا ما ا ، وا ا ا ِةُ : االْستْ صا قا اْلقا ةدا ةْد صا لاقا ، وا ت  الا َلا اُ  ضا اْدتِقا ت  وا االا ها ُْوُب جا رِي ُ 

ِء، و اانا لاك اْ تِباةااا اْلِ ْعةِ  املْاْخُلةوِق  ِاْلُقةْد ا  اِك اْ اْساما ِة اْشرِتا ِء ِمْن ِجها ِ  اْلُعقاَلا تَِلا َْ ْْ اُر ا ِة أا

ةبَّبا  ِة اْ تِبااُا اْ اْسبااِب  ُِمسا ةُه اهللَُّ املْاْخُلوقا قا لا َا ةا  َُ ما ِية لِةكا مجا ُ  ِ  ُدُمةوِ   ا َُ ةْد يا ا، وا ِ   َتَعـاَلى اهِتا

ةوِ   َُ ِ ؛ ُ  َلا ااِلْسةتِْقَلا ْ ثرِِي اْ اْسبااِب دا ا ا تا إِنَّ اْدتِقا ِة، فا را
َِ اآْل ْنياا وا الدُّ اْ اْ ِض وا اِت وا وا ما ِ  السَّ

ا وا ِ  ِرها ثا ْ ِي أا ا ا نا اْدتِقا ِ ، وا َلا ةْ ِن، لاةْيسا الضَّ ةاِن شا ْنسا ِة اإْلِ انا لُِقْد ا ْا اِ ، وا ِْن  وُب املُْحا ُْ اُ ُه؛ ُ  ْلبا

ةةاءا اهللَُّ  ةة ُوِمُئ  لاْيةةِه  ْن شا ةةاما سا ْا ةةا،  ها رْيِ ن التـأثري لفًظــا َتَعـاَلى لِبا اِفع ف بيــان كـو  " انتهــ  كالمـه النـ 

، وإبطال امل  عاين الباطلة.ُماًل ًَل ُبد  فيه من اًلستفصال، وبيان احلق 

ــح : كــون إثبـــات تــأثري األســباب باملســـببات َعــَلى ن ـــو مــا َقـــاَل َتَعـــاَلى     * وقــد وض 

ـن ة: " ا  امل ا َأهُل السُّ ًْ ُخْ  ما اًَل ِمْن "، حيـث قـال: "ال يعد رِشْ ا اْلبايااُن؛ فا لاْيك ها ا َا ا دا ا أاْش وا ِ ا

ا  َضا لاِم وا تاْب   ِاْلقا ْا ا  ةك ناْ ِسك: أاْن ا   ا َا ي ِ لاُم رشا وُن اْلقا َُ ْ  يا وِ ، ها ْرت  ِاْلقادُّ ناجا ا وا ْ    ِاْلعاصا

ُه، ا ةرا َا َا  ْقطاة تا ُه وا ْصةُلُح أاْن ُتْلِبةيا أاثاةرا ْ  يا اتِِه؟ أاْ  ها ِص ا ْ ِس اْلِ ْعِ  وا ِء ِمْن نا ْ اُ   لاْيِه يشا  أاْو ُيضا

عا ا  اُ :  ِِه فا ِمِه؟ أاْ  ُيقا دا عا ْا ُه  عا ا ُوُجو ا ْ جتا َا  وا هللَِِّ املْا اُ  اْ اْدَلا  -وا ِِه صا ا ةإِنَّ اْ اْسةباابا  ِياةِد -وا ، فا

لاةنا اْ اْسة َا ُه  انا ااهللَُّ ُسةْبحا ُن  الَّ هِباةا، وا ََّ ةتاما ةا الا يا ُهوا ُُمْتاةاِج  لاْيها ْ  ِمْن فِْعلِِه، وا ْبِد لاْيسا باابا اْلعا

ْلنا اْلباْعِض  َا عا ا  جا ا، وا بَّبااهِتا ُمسا ةْن وا لِةكا  ا ِةيٌّ دا َا  ا ة ُهةوا ما ِه، وا ةرْيِ ْلةِن  ا َا ةباًبا ِ   سا ً ةا وا ْ رشا

ةا، وا  ُعوُ   لاْيها تا ُن  ِاْ اْسبااِب، وا لَّ تاعا ِة تا ما َْ ا  ِباْعِض، لاَِْن ِ ِ ها ناظاما  اْعضا بُِّب وا التَّسا اِا وا ااهللَُّ ااِلْشرِتا

َِيمِ  ِزيِز حا  ".دا

ن ة ِل السُّ رِة بالفعل؛ أعود لرشح كالم الط اوي: وبعد بيان معتقد َأه   ف تأثري الُقد 
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 ا الِ ْعُ ، ِمْن ناْحِو التَّوفيةِن : "َتَعـاَلى     َقـاَل الط َ ـاوي ُب هِبا ُة التي َيا واالْستِطادا

ة ةِة الصِّ ُة ِمةْن ِجها ا االْسةتِطادا َا الِ ْعِ ، وأمَّ ون ما َُ قا املْخُلوُق  ِِه؛ تا ُوُز أْن ُيوصا حِة الَِّ ي ال َيا

ةا ا  ةاما قا ْا ُن اِ طاةاُب، وُهةوا  لَّ تاعا ا يا هِبا ْب ا الِ ْعِ ، وا ِهيا قا ِة اآلالِت؛ فا َلاما سا ، والتَّمَِي وا َِ الُوْس  وا

ُ َنْفًسا إَِلَّ وُْسَعَها﴿: َتَعاَلى   .  "[110]البقرة:  ﴾ََل يَُكِلُِف اَّللَّ

َغـة اًلسـتطاعة ف *  ـ الُقــدرة والطاقـة والُوسـع، :بمعنـ اللُّ ــِعي ة  النصـوص وقــد دل   الرش  

 َعَلى أن اًلستطاعة نوعان كام جاء ف كالم الط اوي: 

 ل ـــــْوع َاأْلَوَّ د هبـــــاالنَّ ة،الُقـــــدرة مـــــن جهـــــة  :: اًلســـــتطاعة قبـــــل الفعـــــل، واملـــــرا ـــــ    الص 

ن،والُوسع،  كوهىِذه اًلستطاعة يمكـن معهـا الفعـل  ،وسالمة اآلًلت َوالت َمكُّ  :، بمعنـ والـرت 

ىــِذه اًلســتطاعة  فهـو قــادٌر َعــَلى الفعــل وعدمـه، وبــذا نعلــم أن   ؛أن مـن حتققــ  بــه آًلت الفعــلِ  ه

حــني الفعــل، بــل وبعــده، فمــن كــان مســتطيًعا قبــل  إَِلى طيــع، وهــي باقيــة حاصــلة للعــايص واملُ 

ــاَل ُبــد   ؛الفعــل باعتبــار حتقــق آلــة الفعــل فيــه ىــَذا املعنــ  حــال الفعــلَف مل  َوإًِل   ،مــن بقــاء الُوســع هب

ىِذه الُقدرة هي منـاُط تكليـف واألمـر  ـكَ ، فـال يُ َوالن َهـييستطع الفعل، وه ـق ل  ف اهلل مـن مل تت ق 

ىـــِذه اًلســـتطاعة ًل ُيشـــرَتط فيهـــا اإلرادة، فالقـــادر َعـــَلى  ىـــِذه اًلســـتطاعة العجـــز، وه بـــه، وضـــد  ه

   .الفعل مأموٌر به أراده أو مل يرده

    تِيهىِذه اًلستطاعة  أن  :نوعان قبل الفعل ال 

  َّىـــِذه ليســـ  هـــي اًلســـتطاعة ال َّةةةْوع ااْ او : اســـتطاعة ًل يمكـــن الفعـــل بعـــدمها، وه

 .عاملرشوطة ف الرش

 استطاعة يمكـن الفعـل بعـدمها، وهـي اًلسـتطاعة املرشـوطة ف الرشـع، اْل َّاِ   ال َّْوع :

ةالتي ُقِصدت ف النصوص  ال     .َعَلى اًلستطاعة قبل الفعل الد 

  ح ال رقا  ي هام  امل ةا ، فـأقول: املـريض الـذي يقـدر َعـَلى القيـام، ولكـن قيامـه وأوضن

ـــهِ  ـــإ :يزيـــد ف مرضـــه، ُيقـــال ف حق  رعية، ًل باعتبـــار ـنـــه غـــري مســـتطيع، باعتبـــار اًلســـتطاعة الش 

ىــِذه ال إذ   ؛اًلســتطاعة التــي يمكــن الفعــل مــع عــدمها د  ،صــورة ممكــنالقيــام ف ه ولكنــه غــري مــرا

 رشًعا.
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اِن اْلِ ْعةِ ، "شيخ اإلسالم: * َقاَل  َا ِ   ِْم ِديَِّة  َِلا ُُمارَّ ْ ِة الَّشَّ اِ ُع الا يا ُْظُر ِ  ااِلْستِطاادا الشَّ فا

ةةِ  اِجحا ِة الرَّ دا َا املْاْ سا انا اْلِ ْعُ  ُِمَِْ ًا ما ْا ا  إِ ا ، فا لِكا اِزِ   ا ْ  يا ُْظُر  َِلا لاوا ِة  ؛ ا ةِ ِه اْسةتِطاادا ةْن ها َُ ْ تا َلا

َا زِ  ا ِاًم ما ا قا ِلِّ الِِه، أاْو ُيصا نِِه أاْو ما ُقُه ِ   ادا ْلحا ا   يا َا َضا ُجَّ ما ْقِدُ  أاْن ُيا الَِّ ي يا ْا ِديَِّة،  ْ ِضِه، رشا را ِة ما ا ا يا

لِكا  ناْحِو  ا تِِه، وا ِعيشا ْن ما َا اْنِقطااِدِه دا ْيِن ما ْهرا َْ اةِة  ،أاْو ياُصو ا الشَّ ا ِ  املُْ ِد اْدتارا اِ ُع قا انا الشَّ ْا إِْن  فا

ْجِز؟! َا اْلعا لُِّق ما َا ْيقا ُي َا ِة، فا اِجحا ِة الرَّ دا دا ا املْاْ سا  انته  كالمه. "دا

 رة ف الفعـل: اًلستطاعة مع الفعل، وهىِذه اًلسـتطاعة هـي الُقـدرة املـؤث  اْلثَّانِي النَّْوع، 

تِي رة مع معموهلاسبق الكالم حوهل ال  ن ة ف القد     .ا عند احلديث حول معتقد أهل السُّ

: -َقــاَل  ،وقــد ســبق نقلــه-شــيخ اإلســالم ف كــالم لــه حــول تــأثري القــدرة ف الفعــل  * َقــاَل 

االاةةا " وُن اْلِ ْعةُ   ِةِه الا ُما َُ امَّ يا ًة دا ْ   الَّ ِدباا ا ةا ُه اا لاْيسا إِنَّ اْلُقْد ا ْصةد  وا ِ ا  ،فا ِة ِمةْن قا ما ةَلا سا ة  وا ا ا

لِكا  رْيِ  ا اِ ِح وا ا وا ِة ِ  اجْلا ى املْاْخُلوقا اْلُقوا اِء وا ةًة لِْلِ ْعة ِ  ؛اْ اْدضا اِ نا ةونا ُمقا َُ ةبا أاْن تا جا ا وا َِلا ا  ،وا

ال ُة الَّتِي ِهيا ما ااُا اْ اْمِر وا ا اْلُقْد ا أامَّ اِن. وا ما َلا اْلِ ْعِ   ِالزَّ ا دا ْقِديُمها َا تا اْمتا ا ةِديِث  ؛ َّْهِي وا اكا حا ة ا فا

ُه  ْوِضعا ا ما ُر لاْيسا ها ا َا    " انته  كالمه.آ

  ىـــِذه اًلســـتطاعة ، ُيشـــرتط أن ُتصـــاِحبها اإلرادة -وهـــي القـــدرة املـــؤثرة ف الفعـــل-وه

ون ــن نت ــدث حـول ُقــدرٍة واســتطاعٍة مــع  ،الفعــل ًل يوجــُد إًل بالقـدرِة واإلرادة إذ   ؛اجلازمـة

ــــد  لفعــــل،  حــــال وجــــود ا :الفعــــل، أي ىــــَذا الفعــــل مصــــ وًبا بالقــــدرة املــــؤثرة َفــــاَل ُب أن يكــــون ه

ىــِذه الُقــدرة املــؤثرة ًل تصــلُح  ك، فليســ   إًِل  واإلرادة اجلازمــة، وه ليشــء واحــد: الفعــل أو الــرت 

 .ينصاحلة للضد

   ـة اًلسـتطاعة بــاملعن ل:ومـن أدل  َو  ٰ انلَّــاِس ِحــجُّ اْْلَيـْـ﴿: َتَعـاَلى  قولـه َاأل  ِت َمــِن لََعَ
، فاآليـة ُتفيـد وجـوب احلـج َعـَلى املسـتطيع، وا تلـف [51]آل عمـران:  ﴾اْسَتَطاَع إََِلْـهِ َسـبِيًَل 

ُين ظــر فيــه قبــل فعــل احلــج، فمــن حتققــ  مِم ــا العلــامء ف ضــابط اًلســتطاعة، وهــي َعــَلى كــل حــال 

ق فيه ؛فيه  مل جيب عليه. ؛وجب عليه، ومن مل تت ق 
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  ــةومــن ل:ا َعــَلى اًلســتطاعة بــاملعن  أيًضــ األَِدل  َو  َ َمــا ﴿: َتَعــاَلى  قولــه َاأل  فَــاتَُّقوا اَّللَّ
د  إذ   ؛هـي اًلسـتطاعة قبـل الفعـلَأي ًضـا ، فاًلسـتطاعة هنـا [36]التغـابن:  ﴾اْسَتَطْعُتمْ  لـو كـان املـرا

 .َفَقطني قِ ت  قوى واجبة َعَلى املُ لكان  الت   ؛هبا اًلستطاعة مع الفعل

ْ اإلسـالم: " شـيخ* َقـاَل  تَّةِن اهللَّا َلا ْ يا ةْن َلا انا ما ْا ْو  لا ِة، فا ِب ااِلْستِطاادا سا ى  ِحا با التَّْقوا فا اْوجا

ى َِ التَّْقوا
ْستاطِ َلا  ؛يا ِن اتَّقاةى، وا َلا ما ى  اِلَّ دا با التَّْقوا ْد أاْوجا ْن قا َُ ْ يا ا  َلا ة ا ها تَّةِن، وا ْ يا ةْن َلا اِقةب ما ُيعا

ا  سا ْعلو  ال ا  ".ما

 ـــا ﴿حكايـــًة عـــن املنـــافقني:  َتَعـــاَلى  قولـــه َأي ًضـــا: أدلتهـــا ومـــن ـــَتَطْعَنا َْلَرَْجَن َـــوِ اْس ل
، فاملنـافقون يعتـذرون عـن عـدم  ـروجهم بكـو  م مل يكونـوا مسـتطيعي [12]التوبـة:  ﴾َمَعُكمْ 

هب  ملـا كـانوا  ؛، ولو كان مرادهم نفي اًلستطاعة املصـاحبة للفعـلَتَعاَلى  اهلل ماخلروج، وقد كذ 

 .كاذبني

  ــنِْكَح ﴿: َتَعــاَلى  قولــه َأي ًضــا: أدلتهــاومــن ْن َي
َ
ــْوًَل أ ــنُْكْم َط ــَتِطْع ِم ــْم يَْس َ ــْن ل َوَم
ْيَمانُُكْم ِمْن َفَتَياتُِكُم الُْمْؤِمَنـاتِ 

َ
، [24]النسـاء:  ﴾الُْمْحَصَناِت الُْمْؤِمَناِت فَِمْن َما َملََكْت أ

 ة ا ملؤمنة.مَ ة، فله أن ينكح األَ ر  احلُ  من مل يستطع َعَلى نكاح أن  فاآلية ُتفيد 

  ــةومــن ــْم »لعمــران بــن حصــني:  ♀قــول َأي ًضــا: األَِدل  ــإِْن َل ــا، َف َصــلِّ َقائًِم

 .«َتْسَتطِْع َفَقاِعًدا، َفإِْن َلْم َتْسَتطِْع َفَعَلى َجنٍْب 

  ل.هىِذه بعض األدلة َعَلى اًلستطاعة بمعناها َو     َاأل 

 ــــايِن عناهــــا وأمــــا اًلســــتطاعة بم ث  تهــــا: قولــــهال  ر: ـحكايــــًة لقــــول اخلضــــ َتَعــــاَلى  ، فمــــن أدل 

ا﴿ قُْل إِنََّك لَـْن تَْسـَتِطيَع قَاَل ﴿ :، وقولـه[61]الكهـف:  ﴾67 إِنََّك لَْن تَْسَتِطيَع َمِِعَ َصِْبً
َ
لَْم أ
َ
أ

ا د نفي آًلت الص  [12]الكهف:  ﴾72 َمِِعَ َصِْبً ـاَم  ،ا ثابتـٌة لـه وأسبابِه عنه، ف  رب  ، فليس املرا َوإِن 

د: نفي وقوعِ  ِ حقيقة الُقدرة َعَلى  املرا رب   منه. الص 

اُ  ِم ْهُ "شارح الط اوية:  * َقاَل  املُْرا إِنَّ  :وا ُتُه، فا آالا ْرِ وا ، الا أاْسبااُب الصَّ ْرِ ِة الصَّ ُة ُقْد ا ِقيقا حا

ا ِتاًة لاهُ  ْ  ثا انا ْا   ."تِْلكا 
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  َُصن ُف ا الِ ْعُ ، ِمةْن ناْحةِو التَّوفيةِن ": َعـاَلى تَ     َقاَل امل  ُب هِبا ُة التي َيا واالْستِطادا

ةحِة  ةِة الصِّ ُة ِمةْن ِجها ا االْسةتِطادا َا الِ ْعِ ، وأمَّ ون ما َُ قا املْخُلوُق  ِِه؛ تا ُوُز أْن ُيوصا الَِّ ي ال َيا

ْب ا الِ ْعِ ،  ِهيا قا ِة اآلالِت؛ فا َلاما سا ، والتَّمَِي وا َِ الُوْس ةا ا وا ةاما قا ْا ُن اِ طاةاُب، وُهةوا  لَّ تاعا ا يا هِبا  وا

ُ َنْفًسا إَِلَّ وُْسَعَها﴿: َتَعاَلى   .  "[110]البقرة:  ﴾ََل يَُكِلُِف اَّللَّ

د: القــدرة قبــل الفعــل، وأن  اآليـة املــذكورة تــدل عليهــا،  ىــَذا املـرا فبـني  الط  ــاوي بكالمــه ه

 وقد سبق بيان وجه دًللتها َعَلى ذل . 

 ا الِ ْعُ  "ب ه َعَلى القدرة مع الفعل ف قولـه: ون ُب هِبا ُة التي َيا َا .واالْستِطادا ة ون ما َُ .. تا

 .  "الِ ْع ِ 

  :ـا قولـه ةقا املْخُلةوُق  ِةهِ "َوَأم  ُةوُز أْن ُيوصا فرييـد بـه أن   "ِمْن ناْحِو التَّوفيِن الَِّ ي ال َيا

، ولعلـــه هبـــذا يريـــد الـــرد َعـــَلى َتَعـــاَلى انـــٍة مـــن اهلل اًلســـتطاعة مـــع فعـــل الط اَعـــة ًل تت قـــق إًِل  ب ع

ــاَم القــدرة عنــدهم قبــل الفعــل، وهــي قابلــة  املعتزلــة، فــ  م ًل يقولــون بالقــدرة مــع الفعــل، َوإِن 

ــح  ء، ومــن فعــل فقــد رج  للفعــل والــرتك، والفاعــل للط اَعــِة والتــارك هلــا كالمهــا ف اإلعانــة ســوا

 ح الرتك بنفسه.الفعل بنفسه، ومن ترك فقد رج  

ةِة ": َتَعـاَلى     * َقاَل شـيخ اإلسـالم دا اما اجْلا ة َِّة وا ةاِق أاْهةِ  السُّ اِسِد  ِاتِّ ا ْوُ  فا ا اْلقا ها ا وا

ةِة ِ ي ِيَّة َِ املُْةْؤِمِن نِْعما ْبِدِه املُْطِي َلا دا َلا أانَّ هللَِِّ دا ُْم ُمتَِّ ُقونا دا إَِنَّ ِ ، فا دا ةاملُْْ بِتِيا لِْلقا صَّ َا ةا ُ ونا ِة  ُه هِبا

افِرا  َا ا اْل ْ ُيِعْن هِبا ًة َلا انا ِة  ِدا َلا الطَّادا ُه دا انا ُه أادا أانَّ افِِر، وا َا  .انته  كالمه "اْل

 .نَي
ِ
 َرب  الَعامَل
ِ
ُد هلل  بذا تم  الكالم َعَلى هىِذه املسألة، َواحلَم 

  َُصن ُف اُ  الِعبااِ  ": َتَعاَلى     ُثم  َقاَل امل  أاْفعا ْسِب ِمنا الِعباا ِ وا ْا ْلُن اهللِ، وا  ."َا

 * أفعال الِعَباِد نوعان:

ًة "* َقـاَل ابـن أيب العـز احلنفـي:  وُن ِص ا َُ يا تِِه، فا ا ا تِِه وا ِ ا اِن ُقْد ا رْيِ اْقرِتا وُن ِم ُْه ِمْن  ا َُ ْوِع يا نا

ِعِش. اِت املُْْرتا ْا را ْاحا وُن فِْعًَل،  َُ الا يا  لاُه وا

وُن مِ  َُ ْوِع يا نا ْسةًبا وا ْا فِْعةًَل وا ًة وا ْونِةِه ِصة ا َا ةُق  ِ ُيوصا تِيااِ ِه، فا َْ ا تِِه وا َيااِ  ُقْد ا اِ ًنا إِلِ  ُْه ُمقا

ةِ  تِيااِ يَّ َْ اِت ااِل ْا را اْ ا ْا ْبِد،   .َتَعاَلى     انته  كالم ابن أيب العز "لِْلعا
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 ف شــي ــايِن، وقــد َعــر  ث  ِع ال  ــق بِــالن و  َُصــن ف هنــا يتعل   َتَعــاَلى     خ اإلســالموكــالم امل 

ا ا "الكسب، َفَقاَل:  اما قا ْا  ، َِ أاْو َُضٍّ اِدلِِه  ِ اْ  َلا فا ُعوُ  دا ْسُب ُهوا اْلِ ْعُ  الَِّ ي يا َا لََهـا ﴿: َتَعاَلى اْل
ةا،﴾َما َكَسَبْت وََعلَيَْها َما اْكتََسَبْت  ْيها لا ةا أاْو دا ْسةبا الة َّْ ِس َلاا ْا ُه أانَّ  انا ا ُسْبحا بايَّ ال َّةاُ   ، فا وا

لِكا  َُ  ِ ا ُه يا ْتاِ  اما أانَّ ْا ًفا،  ا ًْدا أاْو رشا ااًل أاْو محا با ما ْاسا ِن  : ُفَلا ُقوُلونا  انته  كالمه. "يا

ةُر "* َوَقـاَل َأي ًضـا:  َا اآْل ا فِْعةِ ، وا ُدمُها ، أاحا ْيئااِن ِ  املْاحا ِّ ُ  شا ْسُب، الا ُيْعقا َا اْلِ ْعُ  ُهوا اْل وا

ْسِب   مه.انته  كال "ْا

 د بالكســــب، وأن  الكســــب هــــو  َتَعــــاَلى     فشــــيخ اإلســــالم بــــني  هنــــا املعنــــ  املــــرا

ــِذي تقارنـه إرادتــه وقدرتــه  ، ففعـل العبــد ال  الفعـل نفســه، والفعـل يعــود َعــَلى فاعلـه بنفــٍع أو رُض 

؛ إذ  هــو واقــٌع بقدرتــه ومشــيئته  ا ، وهــو  لــق -كــام ســبق بيانــه–هــو كســٌب لــه،  ــرًيا كــان أم رش 

وقـــد ســـبق رشح ذلـــ  بالتفصـــيل عنـــد الكـــالم –، فـــاهلل  ـــالق العبـــد ووصـــفه وفعلـــه َتَعـــاَلى هلل 

 .-حول تأثري قدرة العبد بفعله

  ـــــِد ـــــق هلل؛ إذ  اهلل  ـــــالٌق للعب ففعـــــل العبـــــد كســـــٌب لـــــه، واقـــــٌع بقدرتـــــه ومشـــــيئته، وَ ل 

 وأوصافه القائمة به وأفعاله.

 ىَذا املعن  للكسب هو املعن  احلق املر ن ة. ه د بكالم علامء أهل السُّ  ا

  ـــــا كـــــالم ـــــ  آ ـــــر باطـــــل، وأســـــوق هن ـــــَلى معنً ـــــا األشـــــاعرة؛ فيطلقـــــون الكســـــب َع َوَأم 

، يبني  فيه معتقد األشاعرة ف أفعال الِعَباد، ويشــرح فيـه الكسـب )املواقق(الزنجاين ف رشح 

وحةدها، ولةيس لقةد هتم  َتَعـاَلى   نَّ أفعا  الِعباا  االَتيا ية واقعِة  قد ة اهلل"عنـدهم، َقـاَل: 

أجرى دا ته   ْن يوجد   العبد قد ًة واَتيةاً ا، فةإ ا َل يَةن ه ةاك  َتَعـاَلى ت ثرِي فيها،    اهلل 

  ةداًدا و حةداًثا،  َتَعـاَلى مانَ؛ أوجد فيه فعله املقدو  مقا ًنا َلةام، فيَةون ال عة  ُملوًقةا هلل 

اه : مقا نته لقد ته و  ا تةه مةن  ةري أن يَةون ه ةاك م ةه ومَسوً ا للعبد، واملرا   َسبه  يَّ

 انته  كالمه. "ت ثري، أو مدَ    وجو ه سوى ْونه ُمَلًّ له

ىـِذه َتَعاَلى * فاألشاعرة أثبتوا كون أفعال الِعَباد ُملوقًة هلل  ، وأثبتوا للِعَبـاد قـدرة، ولكـن ه

يوجــد الفعــل عنــد القــدرة ًل هبــا  اَلى َتَعــالقــدرة قــدرة صــورية، ًل تــأثري هلــا ف الفعــل، ولكــن اهلل 
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عنــد إرادة العبــد للفعــل، والفعــل كســٌب للعبــد ملقارنــة الفعــل للقــدرة واملشــيئة، ًل لتــأثري هلــام 

 فيه.

   وبــذا؛ نعلــم أن  إثبــات األشــاعرة للقــدرة إثبــات صــوري ًل حقيقــة لــه، ومــن هنــا عــد

 أهل العلم األشاعرة جربية.

ْا "* يقـول شـيخ اإلسـالم:  ةْن وا ما ِ  وا ةَلا َا ِ  ِمْن أاْهةِ  اْل دا ِرينا ِمْن املُْْ بِتِيا لِْلقا َِّ  رِِي ِمْن املُْتا ا

ةا  ؛  مَّ لِكا الاُ وُه ِ   اْعِض  ا َا ا اْلبااِب، وا ِْن  ا ِِ  ها ا سا ْا رِي  ِمْن ما ْهم  ِ   ْسلاكا جا وا ما َُ لا ُهْم سا قا افا وا

اًدا الا  ا نِزا اًدا لاْ ظِيًّا، وا ِمَّ اِسِب نِزا ْا ْبدا  : أانَّ اْلعا ما دا ْن زا ْوِ  ما قا ْا لِكا  ا، وا ا ْع اِويًّ اًدا ما ا نِزا ُ ، وا ِمَّ ُيْعقا

ةا ِ  املْاْقة ةْ ثرِيا َلاا ًة الا تا ْثبا ا لاُه ُقْد ا أا ْبِد، وا ْقُدوً ا لِْلعا ْسبا ما َا عا ا اْل جا ًة، وا ِقيقا اِدِ  حا ُدوِ ؛ لاْيسا  ِ ا

ا ا مُجُْهوُ   ا قا َِلا ا ةْ ثرِِي وا ةا تا ْن َلاا َُ ْ يا ا َلا ةا   ا إِنَّ اْلُقْد ا ، فا ْعُقو   رْيُ ما ِ  ُمتا ااِقِض  ا ْاَلا ا  ِء:  نَّ ها ا اْلُعقاَلا

انِ  اْقرِتا ْا اَُناا  ِاْلِ ْعِ   انا اْقرِتا ْا   ْ ًة،  ا ْن ُقْد ا َُ ْ تا َلا ا وا ِمها دا عا ْا ا  انا ُوُجوُ ها ْا ةا ِِر  أاْصًَل ِ  اْلِ ْعِ ؛  سا

اِت  لاْونِهِ  ِص ا ْرِضِه وا دا اِدِ  ِ  ُ ولِِه وا  انته  كالمه. "اْل ا

، وهـــو: أن  الكســـب هبـــذا املعنـــ  هـــو مـــا اســـتقر  عليـــه مـــذهب  ❁

َلمُ  َتَعاَلى َواَّلُل -األشاعرة، وليس كل األشاعرة يقولون به   .-َأع 

َُصـن ف:  ْلُن اهللِ"* وقول امل  َا اُ  الِعبااِ   أاْفعا ْسِب ِمنا الِعباةا ِ وا ْا ُمتمـٌل ملعنـ  الكسـب  "، وا

ىـَذا املعنـ  محلـه ابـن أيب العـز ـن ة، وَعـَلى ه ف رشحـه، وُمتمـٌل ملعنـ   َتَعـاَلى     عند أهـل السُّ

د الط َ اوي من الكسب.  الكسب عند األشاعرة، فاهلل أعلم بمرا

 رَ 
ِ
ُد هلل نَي.وبذا انته  الكالم َعَلى هىِذه املسألة، َفاحلَم 

ِ
 ب  الَعامَل

 

  َُصـن ُف ةا ": َتَعـاَلى     ُثـم  َقـاَل امل  ال ُيطيُقةونا  اِلَّ ما ةا ُيطِيُقةون وا ْ ُهةم  اِلَّ ما لِّ َا وال ُي

ُهمْ  لَّ ا  ."ْا

لِي ف لغًة: من الُكل َفة، أي: املشقة، ورشًعا: األمر َوالن َهي.  * الت ك 

  :َُصــن ف ْ ُهةةم  اِلَّ "قــول امل  لِّ َا ةةا ُيطِيُقةةونوال ُي ــٌق بــام يســتطيعون  "ما أي: أن  أمــره ُمَتَعل 

فعله، و يه ُمَتَعل ٌق بام يستطيعون تركه، فاملأمور يستطيعون فعله، ومـا  ـاهم عنـه يسـتطيعون 
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ُ َنْفًسا إَِلَّ وُْسَعَها لََهـا﴿: َتَعـاَلى تركـه، َقـاَل اهلل  : ، َقـاَل ابـن كثـري[236]البقـرة:  ﴾ََل يَُكِلُِف اَّللَّ

تِهِ " اقا ْوقا  ا ًدا فا لُِّق أاحا َا  . "أاْي: الا ُي

 :ُهةمْ " قولـه لَّ ا ْا ةا  ال ُيطيُقونا  اِلَّ ما يفيـد أن  الِعبـاد ًل يسـتطيعون إًِل  مـا كل فهـم اهلل  "وا

ىَذا املعن  هو ظاهر عبارة الشـارح، وهـو غـري صـ يح؛ إذ  الِعَبـاد يسـتطيعون فـوق  َتَعاَلى  به، َوه

رمحهم ومل يكلفهم ما يستطيعونه مِم ا فيـه علـيهم َحـَرٌج  َتَعاَلى به، ولكن اهلل  َتَعاَلى  ما كل فهم اهلل

 .[13]احلج:  ﴾َوَما َجَعَل َعلَيُْكْم ِِف اَِلِيِن ِمْن َحَرٍج ﴿: َتَعاَلى ومشقة، َقاَل 

قـادرون َعـَلى يفيد كونه يرى أن  الِعَبـاد  )رشح ُمْشَِ  اآلثا (وَثم  كالٌم للُمَصن ف ف  ☜

ـــــا كلفهـــــم اهلل  ـــــاَلى أكثـــــر مِم  ـــــه  َتَع ـــــاَل  ▐بـــــه، ولكن ـــــف عـــــنهم رمحـــــًة هبـــــم، حيـــــث َق  ف 

ةا ": )رشح ُمْشَِ  اآلثا (الط ـاوي ف  ْع ًةى ِم ْها ما ، فا ْع اياةْيِ ْع ًى ِمْن ما وُن  ِما َُ ناْسُخ اْ اْشيااِء يا

ُهوا ناْسُخ التَّْخِ يِق  ِالتَّْبلِيظِ  ِة، وا ْوُ  اهللِ لِْلُعُقو ا ُهوا قا ِيـَن َهـاُدوا﴿: َتَعاَلى ، وا  ﴾فَبُِظلٍْم ِمـَن اَّلَّ

مْحاةِة  [106]ال ساء:  لِكا  ا ُهوا ناْسُخ التَّْبلِيِظ  ِالتَّْخِ يِق، وا ا ِة، وا ِ  اْلُعُقو ا ا  ِِخَلا ْع ًى ِم ْها ما ، وا ةا اآْليا

ْوُلُه  ِم ُْه قا ْن ِدبااِ ِه، وا ِ يِق دا ْ ُتا َها انلَِّبُّ َحِرِِض الُْمْؤِمننَِي لََعَ الْقَِتـالِ ﴿: اَلى َتَعـِمنا اهللِ وا يُّ
َ
 ﴾يَا أ

ْولِِه:  [00]ا ن ا :  ِيَن َكَفُروا﴿ َلا قا ةْرُض اهللِ [00]ا ن ةا :  ﴾ِمَن اَّلَّ ةانا فا َا ةْيِهْم ِ   َتَعـاَلى ، فا لا دا

ْم، وا  ِة أاْم ااَِلِ ةرا شا وا ِمْن دا ِ رُّ ِة أاْن الا يا ِ ِه اآْليا َّا ُهةوا ها وا ِِم ِ رُّ ْم أاْن يا ا ِِز َلاُ ُه جا لِكا أانَّ ْعُقواًل ِ   ا انا ما ْا

ةا ا  قا ةْعِ ِهْم فا ِ يً ةا؛ لِضا ْ ُتا ْم وا ًة ِم ُْه َلاُ مْحا لِكا  ا خا اهللُ  ا ا، ُثمَّ ناسا ْْ اُر ِمْن ها ا ـَف اَّلُل ﴿أا اْْلَن َخفَّ
.  [00]ا ن ا :  ﴾َعنُْكمْ  ةا  اآْليا

را َّ اهللُ فا  وا ِمْن فا ِ رُّ ْم أاْن يا لِكا أانَّ َلاُ ْعُقواًل ِ   ا انا ما ْا ْيِهْم، وا وا ِمْن ِمْ لا ِ رُّ ْيِهْم أاْن الا يا لا ُه دا ْرضا

ْوُلُه  ِم ُْه قا ِ ، وا دا ْيِهْم ِمنا اْلعا ْْ ارا ِمْن ِمْ لا َها الُْمزَِّمُِل ﴿: َتَعـاَلى أا يُّ
َ
 ﴾2قُِم اللَّيَْل إَلَّ قَلِـيًَل  1يَا أ

ْولِِه:   ْيِ ، ُثمَّ [9 -1]املزمة :  ﴾4تَْرتِيًَل ﴿َلا قا تِِه ِ  ِقيااِ  اللَّ َلا ُأمَّ دا ْيِه وا لا ْ ُروًضا دا لِكا ما انا  ا َا ، فا

خا اهللُ  ْولِِه:  َتَعـاَلى ناسا ْم  ِقا َلاُ ًة ِم ُْه لاُه وا مْحا لِكا  ا ْدىَن ِمـْن ثُلُـَ ِ ﴿ ا
َ
َك َتُقـوُم أ نَـّ

َ
 إنَّ َربََّك َيْعلَـُم أ

ْولِِه:  ﴾اللَّيْلِ  َ ِمنْهُ ﴿ َلا قا  . [16]املزم :  ﴾فَاقَْرُءوا َما تَيَْسَّ

ةبا ِم ْةُه ِمةنا التَّْبلِةيِظ  َلا  ضا الا  ا طا فِيةِه وا ةخا ِ  أاْم االِِه فِياما الا سا ا وا ْرنا ْا انا ال َّْسُخ فِياما  ا َا فا

 انته  كالم الط َ اوي. "التَّْخِ يِق 



 

      568 

 

 ساكتيوســـف الشرح الشيخ:  

ىَذا الكـالم مـن ☝ ـف عـن  َتَعـاَلى يفيـد أن  اهلل  )رشح ُمْشةَِ  اآلثةا (الط َ ـاوي ف َفه  ف 

ـا أن ن مـل كالمـه  ـا أن نقـول: إن  للُمَصـن ف ف املسـألة قـولني، َوإِم  عباده رمحًة هبم، َوِحي نَِئـٍذ إِم 

اوية(ف  ر ف  )الطَّحا َل ابـن أيب ، وقـد َقـا)رشح ُمْشَِ  اآلثةا (َعَلى معنً  ًل يتعارض مع ما قـر 

ىـِذه العبـارة:  ُهمْ "العـز ف رشح ه لَّ ا ْا ا  ال ُيطيُقونا  اِلَّ ما ُهْم ": "وا ةا أاْقةدا ا الا ُيطِيُقةونا  اِلَّ ما أاْي: وا

الةتَّما  َِ وا اْلُوْسة ِة وا ةحَّ ِة الصِّ ُة ِهيا الَّتِي ِمْن ناْحِو التَّْوفِيِن، الا الَّتِي ِمْن ِجها ِ ِه الطَّاقا ها ْيِه. وا لا نِ دا َُّ 

ِت، وا  ِة اآْلالا ما َلا سا  »وا
ِ
َة إاِلَّ بِاهلل ةْيُخ  «اَل َحْوَل َواَل ُقوَّ ا الشَّ ةها ا ةْد فارسَّ قا ِ . وا ةدا َلا  ِْثبااِت اْلقا لِيِ  دا  ا

ا. ها ْعدا   ا

اِ ، وا ِنَّ  ْقدا ْع اى اإْلِ ُ   ِما لِيقا الا ُيْستاْعما َْ إِنَّ التَّ اِ : فا َا ْيِخ  ِْش ِ  الشَّ ْاَلا لاَِْن ِ   ُ  وا اما ُيْسةتاْعما

لَّ  ْا ةا  الا ُيطِيُقةونا  اِلَّ ما ، وا ا ُيطِيُقةونا ُ ُهْم  اِلَّ ما لِّ َا : الا ُي ا ا ْد قا ُهوا قا ال َّْهِي، وا ْع اى اْ اْمِر وا ُهةْم.  ِما  ا

ْوقا ما  ُْم ُيطِيُقونا فا ؛ ِ اَنَّ لِكا الا ياِصحُّ  ا ، وا اِحد  ْع ًى وا َُ  َِلا ما ْرِج ُه يا اِهُرُه أانَّ ُهْم  ِةِه، لاَِ َّةُه وا ا لَّ ا ْا ا 

ا ا  اما قا ْا  ، التَّْخِ يقا ُه ُيِريُد  ِِعبااِ ِه اْلُيرْسا وا انا ـ َوََل يُرِيـُد ﴿: َتَعـاَلى ُسْبحا ُ بُِكـُم الْيُْْسَ يُرِيُد اَّللَّ
ِة:  ﴾بُِكُم الُْعْْسَ  ةرا ا ا [110]اْلباقا قا ْن ُُيَِفِـَف َعـنُْكمْ ﴿: َتَعـاَلى ، وا

َ
ُ أ ةاِء:  ﴾يُرِيـُد اَّللَّ ، [11]ال ِّسا

ا ا  قا :  ﴾َوَما َجَعَل َعلَيُْكْم ِِف اَِلِيِن ِمْن َحَرٍج ﴿: َتَعاَلى وا ةجِّ لَّ ا اةا  ِةِه [71]اْ ا ْا ا ا فِةياما  ةْو زا لا . فا

ْي اا ِ  الدِّ  لا ْ  دا ْعا ْ َيا َلا قا دا َّا، وا َا َّ مِحا اا، وا ْي اا وا ا لا ضَّ ا دا لاَِ َُّه تا ا ْق ااُه، وا ا ا َُيااُب  ا ، وا ج  را يِن ِمْن حا

 َُّ ةِة الةتَّما ُة الَّتِةي ِمةْن ناْحةِو التَّْوفِيةِن، الا ِمةْن ِجها ا ا الطَّاقا : أنَّ املُرا اِ   اِما تاقدَّ ا َا ا اإِلْش ْن ٰه ا ِن دا

ْلهُ  مَّ
تا ا ِن، فا لا ِة قا ِت، لاَِن ِ  اْلِعباا ا ِة اآْلالا ما َلا سا  .انته  كالم ابن أيب العز "وا

ِذه العبارة، وهي: * فابن 
ى
ُهمْ "أيب العز َذَكَر معنيني هل لَّ ا ْا ا  ال ُيطيُقونا  اِلَّ ما  :"وا

  َّ؛ إذ   َتَعــاَلى : أ ــم ًل يقــدرون َعــَلى غــري مــا أقــدرهم اهلل ااْ او ىــَذا املعنــ  حــقٌّ عليــه، َوه

ـــدِ  ـــِدره اهلل َعـــَلى الفعـــل، ومـــا مل ُيق 
ره اهلل عليـــه فـــال يســـتطيع العبـــُد ًل يســـتطيع الفعـــل إًِل  بـــأن  ُيق 

ىـِذه  لِي ـف ف كالمـه ف ه ىـَذا املعنـ  يقتيضـ أن يكـون الت ك  َُصـن ف َعـَلى ه
فعله، ولكن محل كـالم امل 

لِي ف ًل يأيت هبذا املعن .  اجلملة بمعن  اإلقدار، َوالت ك 

   ِأن تكون العبارة َعَلى ظاهرها َعَلى ما سبق أن  َبي ن ا.اْل َّا : 

 حلاصل:  ا ✍
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  ا ف َُصــن ف َعــَلى ظــاهره، فيكــون لــه قــوًلن متعارضــان، َأَحــُدمُهَ
ــا أن حُيَمــل كــالم امل  إِم 

هـو القـول  )رشح ُمْشةَِ  اآلثةا (، ومـا ف )رشح ُمْشةَِ  اآلثةا (، َواآلََ ـر ف )الطَّحاويةة(

 ال ِذي ُوف ق فيه للصواب.

  ــا أن حُيَمــل كالمــه ف )رشح َلى معنــ  ًل يتعــارض مــع مــا قــرر ف َعــ )الطَّحاويةةة(َوإِم 

ــه عليــه ابــن أيب العــز، وفيــه إشــكال، وهــو: ُمْشةةَِ  اآلثةةا ( ، وقــد ذكــرت معنًــ  صــ يً ا، نب 

لِي ف ًل ُيستعمل هبذا املعنـ ، ويؤيـد كـون الط  ـاوي  لِي ف بمعن  اإلقدار، َوالت ك  استعامل الت ك 

ىــَذا املعنــ  قولــه بعــد ذلــ ، وهــو تفســري  »: يريــد ه
ِ
ــاهلل َة إاِلَّ بِ ــوَّ ، نقــول: ًل ِحيلــة «اَل َحــْوَل َواَل ُق

ة ألحــٍد عــن إقامــة طاعــة اهلل  ل ألحــد عــن معصــية اهلل إًِل  بمعونــة اهلل، وًل قــو  ألحــد، وًل حتــوُّ

 والثبات عليها إًِل  بتوفيق اهلل.

ْ ِسةري "* فقوله:  ُهةوا تا  »وا
ِ
َة إاِلَّ بِـاهلل ـاِهر عائـد َعـَلى  "«اَل َحـْوَل َواَل ُقـوَّ

الضـمري فيـه ف الظ 

ُهةمْ "قولـه:  لَّ ا ْا ا  الا ُيطِيُقونا  اِلَّ ما ىـِذه العبـارة هـي تفسـري: "وا اَل َحـْوَل »، فالط  ـاوي يـرى أن  ه

 
ِ
ــاهلل َة إاِلَّ بِ ــوَّ ــِذي ذكــره ابــن أيب العــز، وهــو: أن  «َواَل ُق  َعــَلى املعنــ  ال 

، وًل تكــون تفســرًيا هلــا إًِل 

 »عليه، كام هـو معنـ   َتَعاَلى لِعَباد ًل يستطيعون إًِل  ما أقدرهم اهلل ا
ِ
َة إاِلَّ بِـاهلل ، «اَل َحْوَل َواَل ُقوَّ

 وقد بني  معناها الط  اوي.

ُهْم  ِهِ ": أن  الط  اوي أراد بقوله: َفالَِّذي يظهر ✍ لَّ ا ْا ا  الا يستطيعون  اِلَّ ما املعن   "وا

ي ف بمعن  اإلقدار، وهو معن  ًل  ال ِذي ذكره ابن
لِ أيب العز، ولكن الط  اوي استعمل الت ك 

ًَللة عليه. ِلي ف ف الد   ُيستعمل الت ك 

  َُصن ُف ةا ِِه ": َتَعـاَلى     َقاَل امل  قاضا ِدْلِمةِه وا ٰ وا ِشةيئاِة اهلل تعةاَلا ِْري  ما ء  َيا ْ ُْ ُّ يشا وا

شيئُتُه املاِش  باْ  ما لا ِ ِه،  ا دا قا اوا ها لَّ ُْ اُ ُه اِ يا ا  لابا قاضا ا، وا ا ها لَّ ُْ  . "يئااِت 

د بالَقضــاء هنـــا:  َُصـــن ف هنــا، واملــرا ســبق الكــالم حــول الَقــَدر بـــام يكفــي ف تبيــني كــالم امل 

َُصن ف:  ا ِه"القضاء الكوين، وقد سبق بيان نوعي القضاء ف رشح قول امل  ا َّ لقضا  ."الا  ا

  :ا"ُثم  َقاَل ُ  ما اَل  أا اداً  يا عا رْيُ  ا ُهو  ا اُء وا  .  "ياشا
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ِ
َُصــن ُف َنَفــ  الظُّلــم عــن اهلل ــن ة َتَعــاَلى امل  َغــة، وأن  أهــل السُّ ــم ف اللُّ ل  ، وســأبني  هنــا معنــ  الظُّ

ض  ــــم امَلن ِفــــي عــــن اهلل، ُثــــم  أتعــــر  ل  قــــائلون بمعنــــاه احلــــق، مــــع رشٍح ُمترٍصــــ ملعتقــــدهم ف الظُّ

ـم امَلن ِفـي  عـن اهلل، وسـبب معتقـدهم با تصار لبيان معتقـد ا ل  جلهميـة واألشـاعرة ف معنـ  الظُّ

 فيه.

ـم لغـًة:  ل  ةء    ةري موضةعه"* َقاَل ابن األنباري ف بيان الظُّ ْ انتهـ   "الظُّْلم: وضَ اليشَّ

 كالمه.

اََمَعة، َقـاَل ابـن القـيم:  ن ة َواجل  ىَذا هو معن  الظُّل م عند أهل السُّ ا أه"* َوه أامَّ   السُّ َّة فهم وا

ء    ري موضعه، ْتع يب املُطِيَ ومةن ال  ْ الظُّْلم د دهم هو: وضَ اليشَّ م بتون لْمرين، وا

َ  من ْتا ه ه اهلل ن سه د ه    ري موض ا قد نزَّ ٰه ا  .َتَعاَلى     انته  كالمه " نب له، وا

ـــِذي جـــ ـــن ة، َوال  ـــِذي يقـــول بـــه أهـــل السُّ ـــم ال  ل  ىـــَذا معنـــ  الظُّ اءت النصـــوص بتنزيـــه اهلل * َفه

 عنه:  َتَعاَلى 

  ةٍ ﴿: َتَعاَلى كام ف قوله َ ََل َيْظلُِم ِمثَْقاَل َذرَّ  .  [11]النساء:  ﴾إِنَّ اَّللَّ

  نُْفَسُهْم َيْظلُِموَن ﴿: َتَعـاَلى وقولـه
َ
ُ َِلَْظلَِمُهْم َولَِكْن ََكنُوا أ ]التوبـة:  ﴾70َفَما ََكَن اَّللَّ

11]  . 

  ََل َيْظلُِم انلَّاَس َشيًْئا﴿: َتَعاَلى وقوله َ  . [11]يونس:  ﴾إِنَّ اَّللَّ

  مت الظُّْلم َعَلى َنْفِسي»ف احلديث القديس:  َتَعاَلى وكام ف قوله  .«إنِّي َحرَّ

ــم عــن  ✍ ل  ــي الظُّ ىــِذه النصـوص نصــوص مــدٍح وثنــاء جـاء فيهــا َنف  ــن ة أن  ه ويـرى أهــل السُّ

ــاَم هــو نفــي  اهلل، وإثبـات كــامل العــدل لــه؛ إذ  نفــي صــفات الــنقص عـن اهلل لــيس نفًيــا ُمًضــا، َوإِن 

ىـِذه  ـم عـن اهلل يفيـد اتصـافه بكـامل العـدل، كـام أ ـم يـرون أن  ه ل  ، فنفي الظُّ ضد الوصف امَلن ِفي 

 اهلل مـدح نفسـه َعـَلى تركـه، ولـو مل يكـن مقـدوًرا  َتَعـاَلى النصوص تفيد قدرة اهلل 
ـم؛ إذ  ل  َعـَلى الظُّ

 ه؛ مل يكن ف تركه مدح؛ إذ  املدح ًل يتعل ق برتك غري املقدور.ل

  ــم امَلن ِفــي  عــن اهلل؛ أتعــرض لبيــان معتقــد ل  ــن ة ف معنــ  الظُّ وبعــد بيــان معتقــد أهــل السُّ

 اجلهمية واألشاعرة.
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ُّ    ملك البةري  بة"* َقاَل ابن القيم:  ا التََّّصا الظُّْلم د دهم  ِمَّ ا اجلهمية فا أامَّ ري   نةه، وا

ا ُمال ة اآلِمر  انته  كالمه. "وا ِمَّ

ىَذا معن  الظُّل م عند اجلهمية، وهـو معنـاه عنـد األشـاعرة، وكثـري مـن الفقهـاء أصـ اب  َفه

 األئمة األربعة.

وهو قو  ْ ري من ال قهاء أصحاب ا  مة ا   عةة، و ةريهم مةن "* َقـاَل ابـن القـيم: 

 ."املتَلمي

رِ  ــم مسـت ياًل َعـَلى اهلل والقـائلون هبـذا الت ع 
ل  ، وغـري مقـدوٍر لــه ▐ي ـف يـرون الظُّ

ــــم  ل  ــــف ف ملــــ  الغــــري، وامللــــ  كلــــه هلل، أو الظُّ ــــم الت رَصُّ ل  مل يرتكــــه بمشــــيئته وا تيــــاره؛ إذ  الظُّ

 يأُمر وًل ُيأَمر. َتَعاَلى ُمالفة اآلمر، واهلل 

  ـــــم باطـــــٌل، تـــــرده النصـــــوص، فـــــ ن  اهلل ل  ىـــــَذا املعنـــــ  للظُّ مـــــدح نفســـــه برتكـــــه  َوه

 الظُّل م، ولو كان الظُّل م ممتنًعا؛ ملا كان ف تركه مدٌح: 

  مت الظُّْلم َعَلى  نْفِسي»ف احلـديث:  َتَعـاَلى ويدل َعَلى بطالنه قوله ابـن  َقـاَل ، «إِنِّي َحرَّ

َْ ":    أيب العـز احلنفـي اما أا ْا ْ ِسِه،  ٰ نا َلا ُه دا ما رَّ ُه حا ا أانَّ را َْ ُه أا ، أانَّ ةا مْحا ْ ِسِه الرَّ َلا نا تابا دا ْا ُه  ا أانَّ را

يُ  . فا لِكا ة ا ْا اهللَُّ لاةْيسا  ، وا ْ ُمو   ما ِْهيٍّ وُن  اِلَّ ِمْن ما َُ ُهْم  ِ انَّ الظُّْلما الا يا اجا ا ُيْبطُِ  اْحتِجا ها ا ةاُ  وا قا

َلا  رَّ ا دا حا ، وا مْحاةا ْ ِسِه الرَّ َلا نا تابا دا ْا ُه  انا ْم: ُهوا ُسْبحا رَّ ا َلاُ حا ْ ِسِه وا َلا نا تابا دا ْا اما  ، وا ِنَّ ْ ِسِه الظُّْلما نا

ْيهِ  لا َِ دا
ا ُهوا ُِمْتا ِ ْيِه، الا ما لا اِ ِ  دا ا ُهوا قا ْ ِسِه ما َلا نا  .انته  كالمه "دا

  َأي ًضا َعـَلى بطـالن قـوهلم: قولـه 
 ﴾112فَََل َُيَاُف ُظلًْما َوََل َهْضـًما ﴿: َتَعـاَلى َومِم ا يدلُّ

: "، وقد بني  وجه دًللته ابن أيب العـز احلنفـي؛ إذ  َقـاَل: [332طـه: ] لاُق،  ِ انَّ الظُّْلةما ُه السَّ ا ْد فارسَّ قا

 : ةاَلا ةا ا تاعا ةاما قا ْا ة ااتِِه،  سا ْضُم: أاْن ُي ْقاصا ِمْن حا اَْلا ِه، وا رْيِ يِّئااُت  ا ْيِه سا لا َا دا َوََل تَـزُِر ﴿أاْن ُتوضا
ْخرَ 
ُ
اِء:  ﴾ىَوازَِرةٌ وِْزَر أ رْسا  .[10]اإْلِ

، لِةكا ن ِمةْن  ا مَّ تَّى ُيؤا ِة حا ْ ا اْلُقْد ا ُ  ُتا َُ ْد َا الَِّ ي الا يا
ااُ  املُْْمتا ِ انا الا َيا ْنسا إِنَّ اإْلِ أاْيًضا فا  وا

ْولِِه:  امَّ آما اُه ِمنا الظُّْلِم  ِقا لا َّا ُيْمَُِن، فا ن ِِم مَّ اما ُيؤا ْيةِه، ؛ ُدلِما أا ﴾فَََل َُيَاُف ﴿وا ِنَّ لا ْقُدوِ  دا ُه ُِمَِِْن ما نَّ
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ْوُلُه:  ا قا ْا ا يَّ ﴿وا ْولِِه:  [11]ق:  ﴾ََل ََّتَْتِصُموا ََلَ ٍم لِلَْعبِيِد ﴿ َِلا قا نَا بَِظَلَّ
َ
ْ  [14]ق:  ﴾29َوَما أ َلا

ْقة ا ُهةوا ما ى ما اما نا ا ُن ِم ُْه، وا ِنَّ َا الا ُيْم ْيِه وا لا ُ  دا ا الا ُيْقدا ا ناْ يا ما ْعِن هِبا ُهةوا أاْن يا ْيةِه ُِمَِْةِن، وا لا ُدوِ  دا

اِ  أاْصًَل، وا  ء  ِمنا اْ اْفعا ْ ْن يشا ًها دا ِء لاْيسا اهللَُّ ُم ازَّ ُؤالا ْوِ  ها عاَلا قا ْم. فا َِلِ رْيِ أاْداما ْوا  ِبا ًسةا َُيْزا دَّ الا ُمقا

ْن فِْعلِهِ  ُه دا ُه الا ُي ازَّ إِنَّ ُْ ُّ ُِمَِْن  فا   ْ ُه،  ا لا ْ عا ْن أاْن يا ةوِء، دا ةا لِْلِ ْعِ  السُّ ِقيقا الا حا ِن، وا سا ْ  فِْعُلُه حا ،  ا

ةا لاُه!! ِقيقا َُ الا حا
املُْْمتا ِ ، وا َِ

لِكا ُِمْتا ِ ْ   ا  انته  كالمه. " ا

  ــم ل  ــَبب الــدافع للجهميــة واألشــاعرة هلــذا القــول ف الظُّ َومِم ــا حَي ُســن بيانــه هنــا: أن  ال س 

ــاد ُبــورون َعــَلى أفعــاهلم؛ ُبــني  هلــم ًلزم هــو: اعتقــادهم ف الَقــَدر، ف  الِعَب
: إن  ــا قــالوا اجلهميــة مل 

ىـَذا القــول، وهــو: أن يكــون اهلل   جــربهم َعــَلى املعصــية، ُثــم  عــذهبم عليهــا!  َتَعــاَلى ه
ظامًلــا هلـم؛ إذ 

ـم هـو الت   ل  ف ف ملكه، َوالظُّ : بأن  تعذيبهم ليس ظلاًم؛ إذ  هو من الت رَصُّ ـف ف ملـ  فأجابوا رَصُّ

ــم ف  ل  ــَبب جــاء ابــن القــيم ببيــان معتقــد اجلهميــة ف مســألة الظُّ عنــد  )ال ونيةةة(الغــري؛ وهلــذا ال س 

ضه لبيان مذهبهم ف الَقَدر.   تعرُّ

 * َقاَل ابن القيم: 

اِدةةةة    هُم فلةيسا   ا ْبةُد ِد ْدا  والعا

 

  

ةةةةانِ   جا ا ةُّةةرِك الرَّ تاحا ْا   ْ  فِْعُلةةه 

ِك نةاا ِةةةم  وُهبةةة   وِب  يةةةح  أاْو ُتةةرُّ

 

  

نِ   ياةةةةةةَلا ةةاِ  للما ِك ا ْشجا  وتةحرُّ

ةةا لاةةيسا ِمةةةنْ   لاةةةٰى ما  اهللُ ُيْصةةلِيِه دا

 

  

ةرَّ ا ميةةةِم اآلنةةةِةةي  الِةةِه حا  أاْفعا

ةةالةةِهِ   لاةةٰى أاْفعا  لاَِْن ُيعةةاقُبةةةُه دا

 

  

 فِيةةةِه  
ى
ةة َتَعاَلــــ   ةةةةةانِ اهللُ ُ و اإِلْحسا

 والظُّلُم د دهةُم املُحةاُ  لِ اتةةِةةهِ  

 

  

لطةةةةةاان  ُه د ةةُه ُ و السُّ  أنَّةةى ُية ةةةزَّ

ةةا  لِةكا التَّ زيةةةُه ما ْدًحا  ا وُن ما َُ يا  وا
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ةةةةةانِ   ٰى ا اْ ها ْقبةةةو   لاةدا ا  ِما  هاٰ ا

ض ملعتقــد اجلهميــة ف الَقــَدِر بــني  قــوهلم ف ال  ظُّلــم؛ ألن  قــوهلم ف فــابن القــيم بعــد أن تعــر 

ل ِم ال ِذي جاءت النصوص بنفيه عن اهلل   هو مبنيٌّ َعَلى قوهلم ف املعتقد. َتَعاَلى الظُّ

اس ف رشحه األبيات:  ٰ ما ليس مةن "* َقاَل اهلر  َلا يقو  اجلهمية:  نَّ اهلل ُيعاِقب العبد دا

ا مةيم اآل ،  ة   نَّ اهلل  فعله من املعايص وال نوب، وي يقه دليها الع اب الشةديد وحةرَّ 

ٰ فعله هو فيه  َلا ا َكبِـرًيا  َتَعاَلى -يعاقبه دا ا ليس ُ لاًم؛  نةه -اهلُل َعام  َيُقوُلون ُعُلـو  ، وقالوا:  نَّ ٰه ا

لِّةق  اما هو املُحا  ل اتةه، وقةد   َّ املُؤا تَّصُّ    ُمض ملَه وسلطانه، وهو ِمَِن، والظُّْلم  ِنَّ

مدِح، مَ أنَّ اهلل قد مدح  لظُّْلم   ا ْان ُُمااًل ل اته؛ َل يَن   ن يه دن اهلل دليهم:   نَّ ا

 ."ن سه    ي الظُّْلم

  َُصـن ُف ْيةب " :َتَعـاَلى     َقاَل امل  ةن ْة ِّ دا ها دا ةْي، وتا اةزَّ حا ُْ ِّ ُسوء  وا ْن  تاقادَّ ا دا

ْي.  لُونَ ﴿وشا
َ
ا َيْفَعُل وَُهْم يُْسأ ُل َعمَّ

َ
 ."[10]ا نبياء: ﴾23 ََل يُْسأ

َُصـن ف  ىـَذا القـدر مـن كـالم امل  ُ هو اهلالك واملوت، ُيقال: َحـاَن َحي نُـُه أي: هالكـه، َوه احلنَي 

ق ملعنـــاه وأدلتـــه، فـــاهلل  ٌه عـــن كـــل نقـــٍص  ▐ســـبق الت َطـــرُّ حـــيٌّ ًل يمـــوت، وهـــو ُمنـــز 

 وعيب.

  َُصن ُف اِء ا اْحياءِ " :َتَعاَلى     َقاَل امل  ِ  ُ دا ات وا ْاْموا ِة لِ عا اهِتم ما ْ ا قا دا صا  ."وا

ا َعَلى املعتزلة القائلني: بـأن  امليـ  ًل ينتفـع بعـد  َُصن ف هنا راد 
هىِذه مسألة فقهي ة ذكرها امل 

ــاِفع   وًل بصــدقٍة، وًل غــري ذلــ ، وقــد بــني  ابــن القــيم ف كتابــه الن 
ٍ
َلًقــا، ًل بــدعاء  ُمط 

ٍ
موتــه بيشــء

وح( ـن ة َعـَلى أن  أ رواح األمـوات تنتفـع مـن سـعي األحيـاء بـأمرين، انعقـاد إْجـ )الرُّ اع أهـل السُّ

 ذكرمها َفَقاَل:

  ُل  : ما تسب ب إليه املي  ف حياته.َاأْلَوَّ

 ـِذي َوالثَّانِي ع مـا ال  : دعاء املسـلمني لـه، واسـتغفارهم لـه، والصـدقة، واحلـج، َعـَلى نـزا

بــه: هـــل ثـــواب اإلنفــاق أو  ثـــواب العمــل؟ فعنـــد اجلمهـــور: يصــل ثـــواب العمـــل يصــل مـــن ثوا

 نفسه، وعند بعض احلنفية: إِن اَم يصل ثواب اإلنفاق.
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ءة القـرآن،  ☜ ـاَلة، وقـرا ُثم  بني  ا تالفهم ف انتفاعه بالعبادات البدنيـة، كالصـوم، َوالص 

ــَلف، وبعــض أصــ اب أيب حنيفــة: وصــول ث هبــا والــذكر، فبــني  أن  مــذهب أمحــد وْجهــور الس  وا

اِفِعي  ومال : عدم وصوله.  إليه، واملشهور من مذهب الش 

 * َواملَُصن ف هنا َذَكَر صورتني اتفق أهل العلم َعَلى انتفاع املي  فيهام، ومها: 

 .َعاء دُّ  ال 

 .َدقة  والص 

  ىــَذا القــدر ىــِذه املســألة فقهي ــة؛ مل أَر إطالــة الكــالم عليهــا، فأقترصــ َعــَلى ه -ومل ـا كانــ  ه

َلمُ  َتَعاَلى َواَّلُل   .-َأع 

  َُصـن ُف ةاِت، " :َتَعـاَلى     َقاَل امل  اجا ْقِِضة ا ا يا اِت، وا وا دا ْستاِجيُب الةدَّ ٰ يا واهللُ تاعاَلا

ِن اهللِ  الا ِ  اى دا ِء، وا ْ ُه يشا َُ ْملِ الا يا ، وا ء  ْ ُْ َّ يشا ْملُِك  يا ةِن اهللِ َتَعـاَلى وا ِن اْستاْب اى دا ما ، وا ْي  ةا دا ْرفا   ا

ْيِ  ا ا ِمْن أاْهِ  ا ا صا را وا ْا ا ْد  قا ؛ فا ْي  ةا دا ْرفا  ." ا

ٌر معروٌف  دُ -ُكلُّ ما َذَكَر هنا ُمَقر  َم   احل 
ِ
 
ِ
 .-َوَّلل

  :ى"ُثم  َقاَل د  ِمنا الوا ا ْا حا ، الا  ياْرَضا ُب وا  ."واهللُ ياْبضا

تِي  َتَعاَلى من صفات اهلل  ة ال  تِي دل   عليها األَِدل  ـِعي ة: الغضـب ال  ـة الرش   ِدل 
ـ  عليهـا األَ دل 

اََمَعة عماًل بالنصوص. ن ة َواجل   والرضا، وقد آمن باتصاف اهلل هبام: أهل السُّ

✍ 

لِكا ِص "* َقـاَل ابـن القـيم:  ا ِِه، وا ا َلا أاْددا بِِه دا ضا ِر ُسْخطِِه وا ا ْْ ُْلوِء  ِِ  اْلُقْرآُن ِما ةِة وا ا ِما ِة قا  ا

 ." ِهِ 

  ن ة مملوءة من ذل  َأي ًضا، فمن القرآن: قل  : َوالسُّ

  َتَعاَلى قوله :﴿ ِ  .[63]البقرة:  ﴾َوَباُءوا بَِغَضٍب ِمَن اَّللَّ

  :َعلَيْـ﴿َوَقـاَل ُ ا فِيَها وََغِضـَب اَّللَّ هِ َوَمْن َيْقُتْل ُمْؤِمًنا ُمَتَعِمًِدا فََجَزاُؤهُ َجَهنَُّم َخاَِلً
َعدَّ ََلُ َعَذابًا َعِظيًما 

َ
 .[58]النساء:  ﴾93َولََعَنُه َوأ
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  :وََغِضـَب ﴿َوَقـاَل ُ ِ َمْن لََعَنـُه اَّللَّ ٍ ِمْن َذلَِك َمُثوَبًة ِعنَْد اَّللَّ نَبُِِئُكْم بَُِشِ
ُ
قُْل َهْل أ

اُغوَت   .[61ملائدة: ]ا ﴾َعلَيْهِ وََجَعَل ِمنُْهُم الْقَِرَدةَ َواْْلََنازِيَر وََعَبَد الطَّ

  ن ة: قوله ا َخَلـَق اهللُ الَخْلـَق َكَتـَب فِـي كَِتابِـِه، َوُهـَو »: ♀ومن أدلة السُّ َلمَّ

 .«َيْكُتُب َعَلى َنْفِسِه، َوُهَو َوْضٌع ِعنَْدُه َعَلى الَعْرِش: إِنَّ َرْحَمتِي َتْغِلُب َغَضبِي

  ْنَيا َوإِْقَبـاٍل ِمـَن  َوإِنَّ اْلَعْبَد اْلَكافَِر إَِذا َكانَ »: ♀َوَقـاَل ـي اْنِقَطـاٍع ِمـَن الـدُّ
فِ

َكـٌة ُسـوُد اْلُوُجـوِه، َمَعُهـُم اْلُمُسـوُح، َفَيْجِلُسـوَن ِمنْـُه َمـدَّ 
ـَماِء َماَلئِ اْْلِخَرِة، َنـَزَل إَِلْيـِه ِمـَن السَّ

ُتَهـا الـنَّْفُس اْلَخبِيَثـُة، اْلَبَصرِ، ُثمَّ َيِجـيُء َمَلـُك اْلَمـْوِت، َحتَّـى َيْجِلـَس ِعنْـَد َرْأِسـِه، َفَيُقـوُل  : َأيَّ

 َوَغَضٍب 
ِ
 .  «اْخُرِجي إَِلى َسَخٍط ِمَن اهلل

  اََمَعـــة: أن  الصــــفات ــــن ة َواجل  ــــة، ومعتقـــد أهـــل السُّ صـــفة الغضـــب مــــن الصـــفات الفعلي 

، َتَعـاَلى ،  الًفا ملن جعل من املتكلمني الفعل غـري قـائٍم بـاهلل ▐الفعلي ة قائمة بذاته 

ــ ــن ة وإن كــانوا يــرون صــفة الغضــب صــفة قائمــًة بــاهلل  وفرس  ؛ َتَعــاَلى الفعــل بــاملفعول، وأهــل السُّ

ـــــة،  م ًل جيعلو ــــا ًلزمــــًة لـــــه، كلــــزوم احليــــاة والعلــــم، وذلـــــ  أل ــــا مــــن الصــــفات الفعلي  فــــ   

ع حادثة اآلحاد.  والصفات الفعلي ة قديمة الن و 

ا  ضةبه "* َقاَل ابن القيم:  أامَّ ؛ فلةيس مةن صة اته ال اتيَّةة الَّتِةي وسةخطه وا

ال َّا  َلم   ص ة البضب قوالن:   يستحي  ان َاْه د ها  حيث َل يز  وال يزا   ضبان، وا

 .ا: أنه من ص اته ال عليَّة القا مة  ه، ْسا ر أفعاله ُدمُها  أاحا

 .ال َّاِ : أنه ص ة فع   م  ص  د ه  ري قا م   ه  وا

ٰ القولي؛ فليس  ْا  َلا . انتهـ  "ياة والعلةم والقةد ة الَّتِةي يسةتحي  م ا قتهةا لةهودا

 كالمه.

  ــٌة قائمــٌة بذاتــه ــة َتَعــاَلى فالغضــب صــفٌة فعلي  َقــة بمشــيئته، َومِم ــا اســتدل بــه ابــن َتي ِمي  ، ُمَتَعل 

ىـَذا: حــديث الشـفاعة، حيـث َقــاَل ابـن َتي ِمي ـة ةةِديِث ":    َعـَلى تقريـر ه اِح ِ  حا ةةحا ِ  الصِّ وا

ْوا  لاْيِه: ا تا ا أا ُسِ    ا ُْ ٌّ ِمْن الرُّ ُقوُ   ِة يا ادا إنَّ َربِّي َقْد َغِضَب اْلَيْوَم َغَضـًبا َلـْم َيْغَضـْب َقْبَلـُه »لشَّ ا
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ةهُ «ِمْثَلُه َوَلْن َيْغَضْب َبْعَدُه ِمْثَلهُ  ْبلا لِةكا اْلياةْوِ  الا قا ة ا ِ   ا صا ةبا حا يااُن أانَّ اْلباضا هو  ا انتهـ   "، وا

 .شيخ اإلسالمكالم 

 ✍ 

ـــق بمشـــيئته َتَعـــاَلى وهـــي َأي ًضـــا صـــفٌة قائمـــٌة بـــاهلل  ـــٌة آحادهـــا تتعل  ، ، وهـــي صـــفٌة فعلي 

 ومن أدلة القرآن َعَلى إثباهتا: 

  ادِقنَِي ِصْدُقُهْم لَُهْم َجنَّـ﴿: َتَعـاَلى قولـه ُ َهَذا يَوُْم َينَْفُع الصَّ اٌت ََتْـرِي ِمـْن قَاَل اَّللَّ
ُ َعنُْهْم َورَُضوا َعنُْه َذلِـَك الَْفـْوُز الَْعِظـيُم  بًَدا رَِِضَ اَّللَّ

َ
نَْهاُر َخاَِلِيَن فِيَها أ

َ
 ﴾119َُتْتَِها اْْل
 .[335]املائدة: 

  ِيــَن ﴿: ▐َوَقـاَل نَْصــارِ َواَّلَّ
َ
لـُـوَن ِمــَن الُْمَهــاِجرِيَن َواْْل وَّ

َ
ــابُِقوَن اْْل َوالسَّ

نَْهـاُر اتََّبعُ 
َ
َعدَّ لَُهْم َجنَّـاٍت ََتْـرِي َُتَْتَهـا اْْل

َ
ُ َعنُْهْم َورَُضوا َعنُْه َوأ وُهْم بِإِْحَساٍن رَِِضَ اَّللَّ

بًَدا َذلَِك الَْفْوُز الَْعِظيُم 
َ
 .[311]التوبة:  ﴾100َخاَِلِيَن فِيَها أ

  َعِن الُْمْؤِمننَِي إِ ﴿: َتَعـاَلى َوَقـاَل ُ ـَجَرةِ لََقْد رَِِضَ اَّللَّ ]الفـتح:  ﴾ذْ ُيَبايُِعونََك َُتْـَت الشَّ

33]. 

  ـــن ة: قولـــه ـــِة، »: ♀ومـــن السُّ ـــا َأْهـــَل الَجنَّ ـــِة: َي ـــِل الَجنَّ ـــوُل أِلَْه إِنَّ اهللَ َيُق

َما َلنَـا الَ َفَيُقوُلوَن: َلبَّْيَك َربَّنَا َوَسْعَدْيَك، َوالَخْيُر فِي َيَدْيَك، َفَيُقوُل: َهْل َرِضيُتْم؟ َفَيُقوُلوَن: وَ 

، َوَقْد َأْعَطْيَتنَا َما َلْم ُتْعـِط َأَحـًدا ِمـْن َخْلِقـَك، َفَيُقـوُل: َأالَ ُأْعطِـيُكْم َأْفَضـَل ِمـْن  َنْرَضى َيا َربِّ

َذلَِك؟ َفَيُقوُلوَن: َيا َربِّ َوَأيُّ َشـْيٍء َأْفَضـُل ِمـْن َذلِـَك؟ َفَيُقـوُل: ُأِحـلُّ َعَلـْيُكْم ِرْضـَوانِي؛ َفـالَ 

 .«َخُط َعَلْيُكْم َبْعَدُه َأَبًداَأْس 

 :واألشاعرة تأول  هاتني الصفتني َعَلى وجوه 

 أ م تأولومها باإلرادة.م ها : 

 أ م تأولومها باملفعول، فالغضب تأولوه بالعقاب، والرضا بالثواب.وم ها : 

 خ وحجــــتهم ف ذلــــ : أن  ف إثبــــات الغضــــب والرضــــا وقوًعــــا ف التشــــبيه، َقــــاَل شــــي

َِ "اإلسـالم:  فإن ْان املُخا اُب ِمن ُيِقرُّ   نَّ اهلل حي  حياة، دليم  علةم، قةدير  قةد ة، سةمي
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 سمَ،  صرِي  بَّص، متَلِِّم  ََل ، مريِد  إ ا ة، وَيع   لك ْله حقيقة، وي ةاِزع   ُمبتةه، 

ةا ةا  ةاإل ا ة، وا ِمَّ ةه  ِمَّ  ةبعض  و ضاه، و ضةبه، وْراهيتةه، فيجعة   لةك ُمةاًزا، وي رسِّ

املخلوقات من ال عم والعقو ات؛ قي  له: ال فرق  ي ما ن يته و ي مةا أثبتةه،  ة  القةو    

 أحدمها ْالقو    اآلَر. 

  ا هةو ٰه ا فإن قل :  نَّ   ا ته م     ا ة املخلوقي، فَ لك ُمبته و ضاه و ضبه، وا

 التم ي .

 تلين  ه؛ قي  لةك: وْة لك لةه  و ن قل : له   ا ة تلين  ه، ْام أنَّ للمخلوق   ا ة

ُمبِة تلين  ه، وللمخلوق ُمبِة تلين  ه، وله  ًضا و ضب يلين  ه، وللمخلوق  ًضا و ضب 

 يلين  ه.

  ٰ : البضب  ليان    القلب لطلب االنتقا ؛ قي  له: واإل ا ة مي  ال َّْ س  َِلا ا ا و ن قا

ا  ضةب  جلب م  عة أو  فةَ مضةةرة. فةإن قلة : ٰهةِ ه   ا ة املخلةوق؛ ٰهة ا قية  لةك: وا

 املخلوق.

  وْ لك ُيْلزا   القو    َْلمه وسمعه و َّصه ودلمه وقد ته،  ْن ن ى دن البضب

ا م تق  دن السمَ والبَّصة  ٰه ا واملحبة والرضا ونحو  لك ما هو من َصا ص املخلوقي؛ فا

 والََل  ومجيَ الص ات.

 نه ال حقيقة َل ا  اِلَّ ما َيتص  ةامل  : ا ا خلوقي؛ فيجةب ن يةه د ةه؛ قية  لةه: و ن قا

 انته  كالمه. "وهَ ا السمَ والبَّص والََل  والعلم والقد ة

  ـــِذيَن يثبتـــون ىـــَذا القـــدر مـــن كـــالم شـــيخ اإلســـالم ف مناقشـــة األشـــاعرة؛ فـــ  م هـــم ال  ه

تِي ذكرها، وينفون ما سواها، واشتمل كالمه َعَلى أمور:
 الصفات ال 

لــــون الصــــفات املــــذكورة، وهــــي: امل بــــة والرضــــا والغضــــب : بيــــان كــــو م يؤوأواًل  ☜

 والكراهية باإلرادة، أو ببعض امل لوقات من النعم والعقوبات.

: عدم وجود فرق بني مـا أثبتـوه وبـني مـا نفـوه، وأن  القـول ف أحـدمها كـالقول ف ثانًيا ☜

 اآل ر.
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ـا أن تكـون : ُيقال هلم ف بيان عدم وجود الفرق: أنتم تثبتـون اإلراثالًثا ☜ دة، َوِحي نَِئـٍذ إِم 

ـا  مثل إرادة امل لوقني؛ فعليكم أن تنفوها كام نفيتم امل بة والرضا والكراهية والغضـب، َوإِم 

أن تكـــــون ًلئقـــــة بـــــاهلل غـــــري مشـــــاهبة إلرادة امل لـــــوقني؛ فُيقـــــال لكـــــم: فهكـــــذا حبـــــه ورضـــــاه 

 وكراهيته وغضبه، فعليكم أن تثبتوا اجلميع.

؛ ففرسـوا الغضـب بـالنظر : فـ ن  حـارابًعا ☜ ولوا أن يوجـدوا فرًقـا بـني مـا أثبتـوا ومـا نفـوا

: الغضــب غليــان دم القلــب لطلــب اًلنتقــام؛ قيــل هلــم:  ملــا هــو عليــه باعتبــار امل لــوق، فقــالوا

ىـــِذه اإلرادة باعتبـــار  : ه وهكـــذا اإلرادة: ميـــل الـــن ف س جللـــب منفعـــة أو دفـــع مضــــرة، فـــ ن قـــالوا

 فرستم الغضب باعتبار امل لوق. امل لوق؛ قيل هلم: وأنتم

قــــون بـــــني بعــــض الصـــــفات وبعـــــض إن نفــــوا عـــــام  أثبتـــــوا مــــا هـــــو مـــــن خامًســـــا ☜ : املَُفر 

، وأًل  يفرسـوه مالحظـني ف تفسـريه  صـائص   صائص امل لوقني؛ لزمهم أن  يثبتوا مـا نفـوا

: إنـــه ًل حقيقـــة لـــه إًِل  مـــا خيـــتص بـــامل لوقني ؛ فُيقـــال هلـــم: إًذا امل لـــوقني، وإن قـــالوا فـــيام نفـــوا

ا أن ينفوا اجلميع، أو يثبتوا اجلميع. ىَذا فيام أثبتم، َوِحي نَِئٍذ إِم   عليكم أن تقولوا ه

 َومِم ا ُيبني  فساد تفسريهم الرضا باإلثابة والغضب بالعقاب وجوٌه، منها: ☚

  برضــا اهلل، فلــو كـان الرضــا الثــواب؛ ملــا صــ     ♀: اسـتعاذة الن بِــي  أواًل

 اًلستعاذة به.

ئد قوله  : «اللهمَّ إنِّي أُعوُذ بِرَضاك ِمْن َسـَخطِك»: ♀* َقاَل ابن القي م ف فوا

ما أنَّ فعله دي م عوله، فةإنَّ امل عةو  ُملةوق، وال ُيسةتعا   ةه" دا ْن زا ٰ ما َلا فِيِه  ا ٌّ دا انتهـ   "وا

 كالمه.

 تفريق النصوص بني الغضب والعقاب.ثانًيا : 

ِة "لقـيم: * يقول ابن ا ا ِما ِة قا لِكا ِص ا ا ِِه، وا ا َلا أاْددا بِِه دا ضا ِر سخطِِه وا ا ْْ ُْلوِء  ِِ  اْلُقْرآُن ِما وا

ةا أاثاة ْع اةِة،  اةْ  مُها اللَّ اِب وا ة ا ْ ةُس اْلعا خطا ُهةوا نا ْع اُة، الا أانَّ السن اللَّ اُب وا ا اْلعا ا ْيها لا تَُّب دا ا ُر  ِِه، يارتا

َِلا  ِب؛ وا اْلباضا خِط وا ا ا السن اما قا ْا ْي اُهاما  ُق  ا رَّ ا ُي ا َوَمْن َيْقُتْل ُمْؤِمًنـا ُمَتَعِمِـًدا فََجـَزاُؤهُ ﴿: َتَعـاَلى  ا
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َعدَّ ََلُ َعَذابًا َعِظيًما 
َ
ُ َعلَيْهِ َولََعَنُه َوأ ا فِيَها وََغِضَب اَّللَّ قا [40]ال سةاء:  ﴾93َجَهنَُّم َخاَِلً رَّ ، فا ا

بِِه وا  ضا ا ِِه وا ا ْيا دا ا ِر. ا َا رْيا اآْل اِحد   ا ُْ َّ وا عا ا  جا  لاْع اتِِه، وا

اِء ال َّبِيِّ  انا ِمْن ُ دا ْا ُهمَّ إِنِّـي َأُعـوُذ بِرَِضـاَك ِمـْن ُسـْخطَِك، َوَأُعـوُذ »: ♀وا اللَّ

 .«بُِمَعاَفاتَِك ِمْن ُعُقوَبتَِك، َوَأُعوُذ بَِك ِمنَْك 

تِِه  ا ا را اْستِعا ْْ  ِ  ْ مَّ
تا ا ِة الرِّ  ♀فا اِة ِمْن  ِِص ا افا خِط وا ِِ ْعِ  املُْعا ِة السن ا ِمْن ِص ا ضا

ُه  ِ  لَّ ُْ لِكا  ا، ُثمَّ  ا اطا  ا ْيها لا تِِّب دا ا ا املرُْتا ِرها ال َّاِ  ِ اثا ِة، وا ُ  لِلصِّ ا اْ اوَّ ِة، فا ُه، فِْعِ  اْلُعُقو ا انا اتِِه ُسْبحا  ا

ُه، الا  ِ  ْحدا َِ  ِلاْيِه وا اِج ُه  ا لَّ ُْ لِكا  أانَّ  ا هِ وا رْيِ  ".َلا  ا

  َُصــن ُف ابا  ُسةةوِ  اهلل ": َتَعــاَلى     َقــاَل امل  ُنِحةةبُّ أاْصةةحا الا ♀وا ، وا

ةنِّ  ةرْيِ ا ا ةْن ُيْبِبُضةُهم، وا ِبا ُنةْبِبُض ما ةد  ِمة ُْهم، وا أا ِمْن أاحا َّ تارا الا نا د  ِم ُْهم؛ وا ُن رُا   ُحبِّ أاحا

، ةرْي  ُرُهم  اِلَّ  ِخا ُْ ُرُهم، وال ُنْ  ُْ  ْ ةاِق  يا ْ ةِر ونِ ا ُْ ُ ْبُضةُهم  ةاِن، وا ِن و ْحسا ُحةبُُّهم ِ يةِن و يةاما وا

 . "وُ ْبياانِ 

  :ابا  ُسوِ  اهلل "قوله ُنِحبُّ أاْصحا ةد  ِمة ُْهم؛ ♀وا الا ُن رُا   ُحبِّ أاحا ، وا

ةد  ِمة ُْهم أا ِمْن أاحا َّ تارا الا نا اََمَعـ "وا ـن ة َواجل  َُصـن ف هنـا ُمعتَقـد أهـل السُّ م، بـني  امل  ة ف الصـ ب الكـرا

ــا ًل إفــراط فيــه؛ فهــم حيبــو م، وينزلــون كــال  مــنهم منزلتــه الالئقــة بــه،  وأ ــم حيبــو م كلهــم ُحب 

 فال غلو وًل تفريط. 

َّا ال نعلم فيه ََلًفا  ي أه  ال قِه والعلِم من أصةحاب "* َقـاَل شـيخ اإلسـالم:  ا ِِم ٰه ا وا

التَّا ِِعْيا َلم  إحس ♀ سو  اهلل  ة؛ فإَنم ُممعون وا دا اما اجْلا ان، وسا ر أه  السُّ َّة وا

ٰ أنَّ الواجب: ال  اء دليهم، واالستب ا  َلم، والرتحم دليهم، والرتِض د هم، وادتقةا   َلا دا

 انته  كالمه. "ُمبتهم، ومواالهتم، ودقو ة من أساء فيهم القو 

م تتـــابع عليـــه ☜ ىـــَذا البيـــان للمعتقـــد الواجـــب ف الصـــ ب الكـــرا ـــن ة،  َوه علـــامء أهـــل السُّ

يـن ببيـا م اجلميـل َعـَلى مـن  ـِعي ة، راد  فبي نوه ف كتب املعتقـد، ُمت بعـني فيـه دًللـة النصـوص الرش  

ق املعتقد الواجب فيهم. م، أو غال فيهم ومل حيق   قدح ف الص ب الكرا
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ــَ اَبة مــن احلُــب  ف اهلل ومــواًلة أوليــاء اهلل؛ إذ  حــبهم  ☜ إليام ــم وقيــامهم وُحــب  الص 

ـة َعـَلى وجـوب 
ال  ـة الد  هبذا الدين، وبذهلم الغايل والنفيس ف إعالء كلمتـه، وبـذا نعلـم أن  األَِدل 

 حبهم نوعان: 

  َّة َعَلى وجوب حب املؤمنني ومواًلهتم.ااْ او
ال  ة الد  ة، وهي األَِدل   : أدلة عام 

   ِــاْل َّةةا ــة، وهــي األَِدل  ــَ اَبة، ومــواًلهتم َعــَلى وجــه : أدلــة  اص  ة الــواردة ف حــب الص 

 اخلصوص.

  ُِمُروَن ﴿: َتَعـاَلى : قولـه ن ااْ اوَّ فم
ْ
ْوَِلَاُء َبْعـٍض يَـأ

َ
َوالُْمْؤِمُنوَن َوالُْمْؤِمَناُت َبْعُضُهْم أ

ََلةَ َوُيْؤتُوَن الـزَّ  َ َورَُسـوََلُ بِالَْمْعُروِف َوَينَْهْوَن َعِن الُْمنَْكرِ َوُيقِيُموَن الصَّ ََكةَ َوُيِطيُعـوَن اَّللَّ
َ َعزِيـٌز َحِكـيٌم  ُ إِنَّ اَّللَّ ولَئَِك َسَْيَْْحُُهُم اَّللَّ

ُ
لـون املـؤمنني، [13]التوبـة:  ﴾71أ ، فـاملؤمنون يوا

م   .╚ومن أعظم الن اس إيامًنا: الص ب الكرا

   ِْمـَوالِِهْم لِلُْفَقَراءِ الُْمَهاِجرِيَن ا﴿: َتَعاَلى : قوله ومن اْل َّا
َ
ْخرُِجوا ِمْن دِيَارِهِْم َوأ

ُ
ِيَن أ َّلَّ

ـادِقُوَن  ولَئَِك ُهُم الصَّ
ُ
َ َورَُسوََلُ أ وَن اَّللَّ ِ َورِْضَوانًا َوَينَُْصُ ِيـَن  8يَبَْتُغوَن فَْضًَل ِمَن اَّللَّ َواَّلَّ
يَماَن ِمْن َقبْلِِهْم َُيِبُّوَن َمْن َهاَجَر إََِلْ  اَر َواْْلِ ِهْم َوََل ََيُِدوَن ِِف ُصُدورِهِْم َحاَجـًة َتَبوَُّءوا اَلَّ

ولَئَِك ُهـُم 
ُ
نُْفِسِهْم َولَْو ََكَن بِِهْم َخَصاَصٌة َوَمْن يُوَق ُشحَّ َنْفِسهِ فَأ

َ
وتُوا َوُيْؤثُِروَن لََعَ أ

ُ
ا أ ِممَّ

ِيَن َجاُءوا ِمْن َبْعِدهِْم َيُقولُوَن َربََّنا اْغفِْر نَلَا  9الُْمْفلُِحوَن  ِيـَن َسـَبُقونَا َواَّلَّ َوِْلِْخَوانَِنـا اَّلَّ
َك رَُءوٌف رَِحـيٌم  ِيَن آَمُنـوا َربََّنـا إِنَـّ يَماِن َوََل ََتَْعْل ِِف قُلُوبَِنا ِغَلًّ لَِّلَّ  - 3]احلرشـ:  ﴾10بِاْْلِ

31]  . 

ةاِجِرينا "* َقاَل ابن أيب العـز احلنفـي:  ةَلا املُْها ُن ال َّ اةاءا دا مَّ تاضا اُت تا ِ ِه اآْليا ها ةاِ ،  وا اْ اْنصا وا

ْعا ا ِ  ُقُلوهِبِْم  ِ  ْس اُلونا اهللَّا أاْن الا َيا يا ْم، وا ْستاْبِ ُرونا َلاُ ْعِدِهْم، يا اُءوا ِمْن  ا َلا الَِّ ينا جا دا ةْم، وا َلًّ َلاُ

ْلبِِه ِ  ٌّ لِلَّة انا ِ  قا ْا ْن  ما ْيِء، فا ِء ُهُم املُْْستاِحقُّونا لِْل ا ُؤالا ُن أانَّ ها مَّ تاضا تا ْسةتاْبِ ْر وا ْ يا َلا ِ يِن آما ُةوا، وا

ْيِء ناِصيًبا،  ِ اصِّ اْلُقْرآنِ  ْستاِحنُّ ِ  اْل ا ْم؛ الا يا  .انته  كالمه "َلاُ

 آَيُة اإِليَماِن: ُحـبُّ األَْنَصـاِر، َوآَيـُة »: ♀: قولـه ومن ال َّْوع اْل َّاِ    السُّ َّة

 .«النَِّفاِق: ُبْغُض األَْنَصارِ 



 

   580 
 

 شرح العقيدة الطحاوية 

 "وْ لك حب املهاجرين الَِّ ينا هم أفض  من ا نصا  من اإليةامن"رجب: * َقاَل ابن 

 انته  كالمه.

ىـَذا البـاب  ☜ ـَ اَبة ومـواًلهتم–فه ينــدرج حتـ  بـاب مــواًلة  -وهـو: وجــوب حـب الص 

املـؤمنني، فــاملؤمن جيـب عليــه مـواًلة املــؤمنني، ومـن كــان أبلـغ إيامًنــا وجـب لــه حـقٌّ أعظــم مــن 

ـــ َ  اَبة أعظـــم الن ـــاس إيامًنـــا بعـــد الرســـل، فلهـــم مـــن املـــواًلة بقـــدر إيام ـــم، فمـــن املـــواًلة، َوالص 

أحــــبهم كــــان حبــــه دلــــياًل َعــــَلى إيامنــــه؛ إذ  هــــو حــــب عائــــٌد لســــبقهم ف اإلســــالم وجهــــادهم فيــــه 

 -وقيامهم به، ومن أبغضهم َفِ ن اَم أبغضهم لنفاقه 
ِ
 .-َوالِعَياُذ باهلل

آَيُة اإِليَماِن: ُحـبُّ »: ♀رشح قـول الن بِـي  ف  َتَعاَلى     * َقاَل ابن رجٍب 

فمحبة أولياء اهلل وأحبا ه دموًما من اإليامن، وهي ": «األَْنَصاِر، َوآَيُة النَِّفاِق: ُبْغُض األَْنَصـارِ 

َّا ال يتظةاهر  ةه  الًبةا، ومةن  اق؛  نه ِِم ِ ، فهو من َصا  ال ِّ ا من أدَل مراتبه، و بضهم ُُمرَّ

ة   الةدين لصةحبته تظاهر  ه فقد  تظاهر    اقه، فهو رشٌّ ِمن ْتمه وأَ اه، ومن ْان له مزيَّ

، أو لقرا ته، أو نَّصته؛ فله مزيد َصوصية   ُمبته و بضه، ومن ْةان ♀ال َّبِين 

ةا، م ة : دةِل  إَِلى  "...ؓ  من أه  السوا ن   اإلسَل ، ْاملهاجرين ا ولي؛ فهو أدظةم حقًّ

 آ ر ما َقاَل.

  َُصـن ُف  َقاَل ُرُهم، وال " :َتَعـاَلى     امل  ُْ ةْ  ةنِّ يا ةرْيِ ا ا ةْن ُيْبِبُضةُهم، وا ِبا ُنْبِبُض ما وا

اِق وُ ْبياانِ  ْ ِر ونِ ا ُْ ُ ْبُضُهم  اِن، وا ِن و ْحسا ُحبُُّهم ِ يِن و ياما ، وا رْي  ُرُهم  اِلَّ  ِخا ُْ  ."ُنْ 

ـــَ اَبة ويـــذكرهم بغـــري اخلـــري؛ ف ننـــا نبغ ☜ ضـــه، ونـــرى حـــبهم إيامًنـــا، نعــم مـــن ُيـــبغض الص 

 وبغضهم نافًقا.

  :َُصــن ف ــَ اَبة؛ ملناســبة ذلــ  لقــول امل  ةةرْيِ "وحَي ســن هنــا بيــان حكــم مــن َســب  الص  وا ِبا

ُرُهم ُْ  ْ رْيِ يا ىـِذه املسـألة أجـاد شـيخ اإلسـالم"ا ا ب ثهـا، ف ثالثـة فصـوٍل ف  َتَعـاَلى     ، َوه

ٰ آ ر كتابه النفيس  َلا  :  شاتم الرسو ( )الصا   املسلو  دا

o ل . الفصل َاأْلَوَّ اب   : ف عرض مذاهب العلامء ف حكم الس 

o َلًقا. والفصل اْلثَّانِي اب  ُمط   : ف حكم الس 
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o  َوالثَّالُِث. اب   : ف تفصيل أحكام الس 

 ــص مــا ذكــره ــَتِعينًا  َتَعــاَلى     وأحــب هنــا أن ُأَل   ف الفصــول الثالثــة، فــأقول ُمس 

 :
ِ
 باهلل

ل: أن  مــــن العلــــامء مــــن َقــــاَل: بــــأن   َتَعــــاَلى      شــــيخ اإلســــالم* بــــني   َو  ف الفصــــل َاأل 

ىــَذا عــن أمحــد، َفَقــاَل:  ر، ونقــل ه ــَ اَبِة ًل يكفــر، وًل ُيقتــل، ولكــن ُيعــز  ــاب  للص  ةةا مةةن "الس  مَّ
فا ا

من أه   يته و ريهم؛ فقد أ لةن اإلمةا   ♀سبَّ أحًدا من أصحاِب  سو  اهلل 

ب َضً ا نَااًل، وتوقق دن قتله وْ ره. أمحد أنه  ُيوْرا

ن شتم أصحاب ال َّبِةين  ا ا أ و  الب: س ل  أمحد دمَّ : القتة  ♀* قا ةا ا ؛ قا

 ."أجبن د ه، ولَن أَض ه َضً ا نَااًل 

مةن شةتم "* ُثم  نقل شيخ اإلسـالم ذلـ  عـن إسـ اق َأي ًضـا، فـذكر عـن إسـ اق قولـه: 

 ."س؛ ُيعاقاب وُُيبا ♀أصحاب ال َّبِين 

ا قو  ْ ري من أصةحا  ا، مة هم: ا ةن أيب موسةى"* ُثم  َقاَل شيخ اإلسالم:  ٰه ا ، ُثـم  "وا

ا   اجلملةة قةو  دمةر  ةن دبةد العزيةز وداصةم "نقل كالم ابن أيب موس ، ُثم  َقاَل:  ٰهة ا وا

 ."ا حو  و ريمها من التَّا ِِعْيا 

ةْن  عةد ال َّبِةين ال أدلم أحًدا يو"* ُثم  نقل عـن ابـن املنـذر قولـه:  ةبَّ ما ةْن سا جب قتة  ما

♀". 

ا اة:  ن ْةان "* ُثم  نقل عـن القـايض أيب يعـل قولـه:  ةحا الَِّ ي دليه ال قهاء   سةبِّ الصَّ

رهم أو  عن    ية هم  ن وَل يَ ر، سواء ْ َّ ؛ ُفسِّ ُمستحَلًّ ل لك؛ ْ ر، و ن َل يَن ُمستاِحَلًّ

 ."مَ  سَلمهم

ـــــِذي ن ، * وكـــــالم القـــــايض ال  ـــــاب  قلـــــه شـــــيخ اإلســـــالم يفيـــــد أن  القـــــائلني بعـــــدم كفـــــر الس 

رونه"يقولون:  َا ِّ ؛ فإَنم ُي ا    ري املُستاِح ِّ لسبهم، أما املُستاِح ِّ  ."ٰه ا

ـاب  وقتلـه، وبـني  أن  طائفـًة  * ُثم  َذَكـَر شـيخ اإلسـالم قـوًًل آ ـر للعلـامء، وهـو: تكفـري الس 

ــن شــتم أبــا مــن فقهــاء الكوفــة يقولــون بــه، ُثــ ــد بــن يــونس الفريــايب أنــه ُســِئل عم  م  م  َذَكــَر عــن ُُمَ
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اَل »، وسـأله: كيـف ُيصـنع بـه وهـو يقـول: "ال"، قيـل: فُيصـل  عليـه؟ َقـاَل: "ْةافر"بكٍر؟ َقـاَل: 

تَّٰى توا وه   ح رته"؟ َقاَل: «إَِلَه إاِلَّ اهللُ  وه   يديَم، ا فعوه  ا شب حا اسُّ  ."ال متا

ـــد بـــن يـــونس، ُثـــم  نقـــل تفصـــياًل ف * ُثـــم  ن م  قـــل شـــيخ اإلســـالم نقـــوًًل أ ـــرى عـــن غـــري ُُمَ

، نرصه القايض أبـو يعـل َفَقـاَل:  اب  ول ظ  عضهم وهو الَِّ ي نَّصةه القةاِض أ ةو "حكم الس 

يعَل: أنه   ا سبَّهم سبًّا يقدح    ي هم وددالتهم؛ ْ ةر  ة لك، و ن سةبَّهم سةبًّا ال يقةدح، 

 ."أ ا أحدهم، أو يسبه سبًّا يقصد  ه  يظه، ونحو  لك؛ َل يَ ر م  : أن يسب

ا ا أمحد    واية أيب  الب   الرجة  يشةتم دة امن: ٰهةِ ه "* ُثـم  َقـاَل شـيخ اإلسـالم:  قا

ٰ اإلسَل  َلا ا ا    واية املروزي: من شتم أ ا  َر  ودمر ودا شة؛ ما أ اه دا قا  ."زندقة، وا

 ىـَذا الكـالم ، وقـد نقـل شـيخ اإلسـالم عـن أمحـد  ومل ـا كـان ه ـاب  مـن أ محـد يفيـد كفـر الس 

ىَذا الكـالم توفيـق القـايض أيب يعـل  ، نقل شيخ اإلسالم بعد ه اب  قبل ما يفيد عدم تكفريه للس 

ىَذا الباب، َفَقـاَل:  ا ا القاِض أ و يعَل: فقد أ لةن القةو  فيةه أنةه "بني ما ُنِقل عن أمحد ف ه قا

ا اة، وتوقَّق    واية دبد اهلل وأيب  الب دن قتله، وْام  ا ةد، يَ ر  سبه  حد  م حا ن الصَّ

ا ا القاِض: فيحتمة  أن ُُيمة  قولةه: )مةا أ اه  و َياب التعزير يقتِض أنه َل ُيَم  َ ره، قا

ٰ مةن َل  ةَلا ٰ اإلسَل (   ا استح َّ سبهم،   نَّه يَ ر  َل َةَل ، وُُيمة   سةقاا القتة  دا َلا دا

: وُيتم  قوله: )ما أ اه يستح   لك،  ا ا    فعله مَ ادتقا ه لتحريمه، ْمن ي َت املعايص، قا

ٰ سةةبٍّ يطعةةن   دةةدالتهم، نحةةو قولةةه:  لمةةوا وفسةةقوا  عةةد ال َّبِةةين  ةةَلا ٰ اإلسةةَل ( دا ةةَلا دا

ٰ سبٍّ ال يطعةن   ♀ َلا ، وأَ وا ا مر  بري حن، وُيم  قوله    سقاا القت  دا

قلة دلم وقلة معرفة  السياسة والشةجادة، وْةان فةيهم ُشةحن   ي هم، نحو قوله: ْان فيهم

م  ٰ  ةاهره، فتَةون   سةاهبِّ ةَلا : وُيتمة  أن ُُيمة  َْلمةه دا ا ا وُمبة للدنيا، ونحو  لك، قا

  وايتان:

o .حدامها: يَ ر  

o .وال انية: ي سن 
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ةا ا القةاِض:  ا استقرَّ قو  القاِض و ريه، حَوا   تَ ةريه  وايتةي. قا ٰ ٰه ا َلا ومةن ودا

 ." ام  رأها اهلل م ه؛ ْ ر  َل ََل  ▲ق   دا شة 

  ـَ اَبة ىَذا بيـان مـن شـيخ اإلسـالم لقـول بعـض مـن يـذهب لكفـر مـن سـب  الص  إًذا ف ه

 وقتلهم، وتوفيق بني ما ُنِقل عن أمحد ف الباب.

 ونحن نرتِّب الََل    فصلي:"بعد عرض شيخ اإلسالم ألقوال الفريقني، َقاَل: 

  ُدمُها ًقا.أاحا  ا:   حَم سبهم ُمْطلا

  ابن ال َّاِ :   ت صي  أحَا  السَّ  ."وا

  ل َو  َلًقــا–ُثــم  ابتــدأ الفصــل َاأل  ــَ اَبة  -وهــو: ف حكــم ســب هم ُمط  مــة ســب الص  ببيــان ُحر 

ـن ة، َومِمـ ا َقـاَل ف تقريـر ذلـ :  ُه يقةو : "بأدلة من القـرآن َوالسُّ انا ْغَتـْب َوََل يَ ﴿فةْنَّ اهلل ُسةْبحا
ةا ا [11]ا جرات:  ﴾َبْعُضُكْم َبْعًضا قا ابن َلم: أن يَون ُمبتاً ةا، وا : َتَعـاَلى ، وأ نى أحوا  السَّ

ِ ُهَمَزٍة لَُمَزٍة ﴿
: [1]اَلمةزة:  ﴾1َويٌْل لُِكِ ا ا قا الطَّاِدن دليهم مهزة ملزة، وا ِيَن يُـْؤُذوَن ﴿، وا َواَّلَّ

]ا حةزاب:  ﴾58َما اْكتََسُبوا َفَقِد اْحَتَملُوا ُبْهَتانًـا ِإَوثًْمـا ُمبِيًنـا  الُْمْؤِمننَِي َوالُْمْؤِمَناِت بَِغْْيِ 

هون  ا طاب   قولةه  ،[01 ِيـَن ﴿: َتَعـاَلى وهم صدو  املؤم ي، فإَنم هم املواجا َهـا اَّلَّ يُّ
َ
يَـا أ

ة ْ  ﴾آَمُنوا ِِضا دا ُه  ا انا ُهم  ًضةا حيث ُ ِْرت، وَل يَتسبوا مةا يوجةب أ اهةم؛  ن اهلل ُسةْبحا

ًقا  قوله  َبُعـوُهْم ﴿: َتَعـاَلى ُمْطلا ِيـَن اتَّ نَْصـارِ َواَّلَّ
َ
لُـوَن ِمـَن الُْمَهـاِجرِيَن َواْْل وَّ

َ
ابُِقوَن اْْل َوالسَّ

ُ َعنُْهْم َورَُضوا َعنْهُ  ا ِِقْيا من  ري اشةرتاا [166]التو ة:  ﴾بِإِْحَساٍن رَِِضَ اَّللَّ ، فرِض دن السَّ

 ."...ا ِِعْيا  اِلَّ أْن يتبعوهم  إحسان حسان، وَل يرضا دن التَّ 

  ا ا ":    إَِلى أن َقـاَل قا ِيَن َجـاُءوا ِمـْن َبْعـِدهِْم َيُقولُـوَن ﴿: ▐وا َواَّلَّ
ِيَن آمَ  يَماِن َوََل ََتَْعْل ِِف قُلُوبَِنا ِغَلًّ لَِّلَّ ِيَن َسَبُقونَا بِاْْلِ

َربََّنا ُنوا َربََّنا اْغفِْر نَلَا َوِْلِْخَوانَِنا اَّلَّ
ٰ  سوله من أهة  القةرى  ُسبَْحانَهُ ، فجع  [16]ا َّش:  ﴾10إِنََّك رَُءوٌف رَِحيٌم  َلا ما أفاء اهلل دا

، و ادي اهلل أالَّ َيع   ا ِِقْيا الَِّ ينا جاءوا من  عدهم مستب رين للسَّ للمهاجرين وا نصا ، وا

القلةب مةن الِبة ِّ َلةم أمةِر ُيبةه اهلل    قلوهبم ِ َلًّ َلم، فُعلِم أنَّ االستب ا  َلةم، و هةا ة

ٰ فادله، ْام أنه قد أمر   لك  سوله   قوله  َلا ُه ََل إََِلَ ﴿: َتَعـاَلى ويرضاه، وي  ي دا نَـّ
َ
فَـاْعلَْم أ
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نْبَِك َولِلُْمْؤِمننَِي َوالُْمْؤِمَناتِ  ُ َواْسَتْغفِْر َِّلَ ا ا [14]ُممد:  ﴾إَِلَّ اَّللَّ قا َعـنُْهْم فَاْعُف ﴿: َتَعـاَلى ، وا
 .[104]آ  دمران:  ﴾َواْسَتْغفِْر لَُهمْ 

بن َلةم، الَّةِ ي هةو ضةد االسةتب ا ،  ء ْراهته لضده، فيَون اهلل يَره السَّ ْ وُمبة اليشَّ

ا مع ى قو  دا شة  ٰه ا : )ُأِمةروا  االسةتب ا  ▲والببض َلم الَِّ ي هو ضد الطها ة، وا

بُّوهم(  واه مسلم ؛ فسا د   ." صحاب ُُمامَّ

 " ا السُّ َّة: ف ي الصحيحي دن ا دمش دن أيب صالح دةن أيب سةعيد وا :  ؓ  أامَّ ةا ا قا

ُسوُ  اهللَِّ  ا ا  ا الَ َتُسبُّوا َأْصَحابِي، َفَوالَِّذي َنْفِسي بَِيِدِه َلـْو َأنَّ َأَحـَدُكْم َأْنَفـَق »: ♀قا

 ."«ِمْثَل ُأُحٍد َذَهًبا؛ َما َأْدَرك ُمدَّ َأَحِدِهْم، َوالَ َنِصيَفهُ 

 " ا ا   راهيم ال خعي: ْان ُيقا : )شتم أيب  َر  ودمر مةن وملِاا جاء فيه من الوديد، قا

ةا ا اهلل  ا ا أ و  سحاق السبيعي: )شتم أيب  َر  ودمر من الَبا ر( الَّتِي قا الَبا ر(، وْ لك قا

 ا ْان شتمهم هب ه امل ا ة؛ ف قة  ، و [01]ال ساء:  ﴾إِْن ََتَْتنُِبوا َكَبائَِر َما ُتنَْهْوَن َعنْهُ ﴿: َتَعـاَلى 

ةةا ا  ةةا ة، وقةةد قا مةةا فيةةه: التَّْعِزْيةةر؛  نَّةةه مَّشةةوِع   ْةة  معصةةية  لةةيس فيهةةا حةةدٌّ وال ْ َّ

َّا ال نعلم فيه ََلًفا  ي أهة  ال قةه «اْنُصْر َأَخاَك َظالًِما َأْو َمْظُلوًما»: ♀ ا ِِم ٰه ا ، وا

التَّا ِِعْيا  ♀والعلم من أصحاب  سو  اهلل  ة َّة  وا َلم  إحسةان، وسةا ر أهة  السُّ

م دلةيهم،  حُّ ا الةرتَّ ٰ أنَّ الواجب: ال َّ ااء دليهم، واالستب ا  َلم، وا َلا ة، فإَنم ُممعون دا دا اما اجْلا وا

اِضِّ د هم، وادتقا  ُمبتهم، ومواالهتم، ودقو ة من أساء فيهم القو  الرتَّ  ."وا

 ىـَذا الفصـل ـَ اَبة،  أدلـة َتَعـاَلى     ُثم  بـني  ف ه القـائلني بعـدم كفـر وقتـل سـاب  الص 

: ال أقت   شتم  ري ال َّبِيِّ "َفَقـاَل:  ا ا ْن قا ، وهةو: ♀ما ؛ فإنه يستد   قصة أيب  َةر 

ا  : لةيس ٰهة ا ةا ا قا ا ا له أ و  رزة: أقتلةه؟ فةانتهره، وا قا أنَّ  جًَل أ لظ له، و   واية: شتمه، فا

ٰ املهاِجر  ن أيب أمية: ) نَّ حةدَّ ا نبيةاء لةيس ، و  نه ْتب  ِ ♀ حد   عد ال َّبِيِّ  َلا

دَّ ا -يشبه ا دو (  اما تاقا ميَّز  ةي مةؤ ي اهلل و سةوله ومةؤ ي املةؤم ي،  َتَعـاَلى ، و نَّ اهلل -ْا

ا ا   اْل َّاِ :  قا بِيًنـا َفَقِد اْحَتَملُوا ُبْهَتانًا ِإَوثًْمـا مُ ﴿فجع  ااْ اوَّ  ملعوًنا   الدنيا واآلَرة، وا
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، وُمْطلان البهتان واإلثم ليس  موجب  للقت ، وا ِنَّاما هو موجةب للعقو ةة [01]ا حزاب:  ﴾58

   اجلملة، فتَون دليه دقو ة ُمْطلاقة، وال يلز  من العقو ة جواز القت .

:  ♀و نَّ ال َّبِين  ا ا  اهللُ، إاِلَّ اَل َيِحـلُّ َدُم اْمـرٍِئ ُمْسـِلٍم َيْشـَهُد: أْن اَل إَِلـَه إاِلَّ »قا

، ومطلن «بِإِْحَدى َثاَلٍث: ُكْفرٍ َبْعَد إِيَماٍن، َأْو ِزًنى َبْعَد إِْحَصاٍن ، َأْو َرُجل َقَتَل َنْفًسا فُيْقَتل بَِها

ٰ دهد ال َّبِين  َلا بن لبري ا نبياء ال يستلز  الَ ر؛  نَّ  عض من ْان دا ْةان  ♀السَّ

َا ِّ  ا اة ال َيب اإليامن هبم   ام سبَّ  عضهم  عًضا، وَل ُي حا ر أحًدا   لك، و نَّ أشخا  الصَّ

 ."  دياَنم، فسبُّ الواحد ال يقدح   اإليامن  اهلل ومَل َته وْتبه و سله واليو  اآلَر

  :ـاب  وقتلـه، َفَقـاَل ىَذا الفصـل َأي ًضـا أدلـة القـائلني بكفـر الس  ُثم  َذَكَر شيخ اإلسالم ف ه

ا ا " ا من قا أامَّ : )يَُ ر( فلهم  الالت احتجوا هبا:وا ا ا ( أو قا ابن  : )ُيقت  السَّ

ـارِ رَُْحَـاُء ﴿: َتَعـاَلى م ها: قوله  ❁  الُْكفَّ
اُء لََعَ ِشـدَّ

َ
ِيـَن َمَعـُه أ ِ َواَّلَّ ٌد رَُسـوُل اَّللَّ َُمَمَّ

ٰ قوله  ﴾بَيَْنُهمْ  ارَ ﴿: َتَعـاَلى  َِلا ةا ، و  ا ، فاَلا  ُ [14]ال تح:  ﴾َِلَغِيَظ بِِهُم الُْكفَّ َّ َُ دَّ أ، يبيظ هبم ال

ةم اهلل  ةه وأَةزاهم،  ةا  فةيام أ َلن َّ َُ ا  ُيباُ ون هبم، فمن  يظ هبم؛ فقد شةا ك ال َّ َُ ْان ال

بتوا  ه جزاًء لَ ةرهم  اِلَّ ْةافر؛  ُْ ا     يظهم الَِّ ي  َّ َُ ٰ ْ رهم، وال يشا ك ال َلا وْبتهم دا

  نَّ املؤمن ال ُيَب  جزاًء للَ ر.

ارَ ﴿: َتَعـاَلى  لك: أنَّ قوله يوضح  تعليةِن للحَةم  وصةق  ُمشةتنٍّ  ﴾َِلَغِيَظ بِِهُم الُْكفَّ

؛  نَّ الَ ر م اسب  اْن ُيباظ صاحبه، فإ ا ْان هو املوجب  ْن يبةيظ اهلل صةاحبه  م اسب 

؛ فقةد ُوِجةد   حقةه موجةب  اك، وهةو  ةد  ، فمن  ا ه اهللُ   صةحاب ُُمامَّ د    صحاب ُُمامَّ

 .الَ ر

:  ♀ومن  لك: ما ُ وي دن ال َّبِين  ❁ ا ا َمْن َأْبَغَضُهْم فَقـْد َأْبَغَضـنِي، »أنه قا

: «َوَمــْن آَذاُهــْم َفَقــْد آَذانِــي، وَمــْن آَذانِــي َفَقــْد آَذى اهلل ةةا ا قا  »، وا
ِ
ــُة اهلل ــِه َلْعنَ َفَمــْن َســبَُّهْم؛ َفَعَلْي

َكــِة َوالنَّــاِس َأْجَمِعــيَن، اَل َيْقَبــ
، وأ ى اهلل و سةةوله ْ ةةِر «ُل اهللُ ِمنْــُه َصــْرًفا َواَل َعــْداًل َواْلَماَلئِ

دَّ ا -موجِب للقت   اما تاقا ، وهب ا يظهر ال رق  ي أ اهم قب  استقرا  الصةحبة وأ ى سةا ر -ْا

ٰ دهده قد ْان الرج  ِمةن يظهةر اإلسةَل   َلا املسلمي، و ي أ اهم  عد صحبتهم له، فإنه دا
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ٰ صةحبة ال َّبِةين  يمَن أن يَون م افًقا، ةَلا ةا   ا مةات مقةياًم دا مَّ
ا، فا ا ويمَن أن يَةون مرتةدًّ

ةا ا دبةد اهلل  ةن مسةعو : ♀ ، وهو  ري مزنون    ةاق، فة  اه أ ى مصةحو ه، قا

 )ادتروا ال َّا    َداَنم(، وقالوا: 

 دن املرِء ال تس   وسا  دن قِري ِهِ 
 

  
ةةاِ ن يقتةةدي   فَةة  قةةرين   املُقا

ا ا مالِك   قا ، فلةم ♀: ) ِنَّةاما هةؤالء قةوِ  أ ا وا القةدح   ال َّبِةيِّ    وا

تَّٰى ُيقا :  ج  سوء ْان له أصحاب سوء، ولو ْةان  يمَ هم  لك، فقدحوا   أصحا ه، حا

، و لك أنه ما م هم  ج   اِلَّ ْان ي َّصة اهلل  ا ا  جًَل صاً ا؛ ْان أصحا ه صا ي( أو ْام قا

ٰ   ها   ين اهلل، و دَلء ْلمةة اهلل، و سوله، وي ب دن  سو  اهلل    َلا  سه وماله، ويعي ه دا

وتبليغ  ساالت اهلل وق  ا اجة، وهو ِحْي ائِ   َل يستقر أمره، وَل ت تَّش  دوته، وم  تطمةئن 

ا، ُثمَّ آ اه أحةِد؛  قلوب أْ ر ال َّا   دي ه، ومعلوِ  أنَّ  جًَل لو دم   ه  عض ال َّا  نحو ٰه ا

 . "وددَّ  لك أً ى لهلبضب له صاحبه، 

: أنَّ ال َّبِةةين "إَِلى أن َقــاَل:  ❁ جةةاه   الصةةحيحي دةةن أنةةس  ومةةن  لةةك مةةا َرَّ

♀  : ا ا ، و  ل ةظ  «آَيُة اإِليَماِن: ُحبُّ األَْنَصـاِر، َوآَيـُة النَِّفـاِق: ُبْغـُض األَْنَصـارِ »قا

ا ا   ا نصا :  ٰ .«الَّ ُمنَافِقاَل ُيِحب هم إاِلَّ ُمؤِمن، واَل ُيْبغضُهم إِ »قا ةَلا ن سبَّهم فقةد زا  دا .. فما

ةصَّ ا نصةا   َُ  – بضهم، فيجب أن يَون م افًقا، ال يؤمن  اهلل وال  ةاليو  اآلَةر، وا ِنَّةاما 

 َنم هم الَِّ ينا تبوءوا الةدا  واإليةامن مةن قبة  املهةاجرين، وآووا  سةو  اهلل  -واهللُ أاْدلامُ 

 قامة الدين ال  و  وا موا ، ودا وا ا محةر ، ونَّصوه، وم عوه، و  لوا   ♀

وا سو  من أجله، وآووا املهاجرين، وواسوهم   ا موا ، وْان املهةاجرون  ْ   اك قلةيًَل 

، ومةا قةاموا  ةه ♀ ر اء فقراء مستضع ي، ومن در  السرية وأيا   سو  اهلل 

بنهم، ْةام أنَّ امل ةافن ال يملةك أالَّ من ا مر، ُثمَّ ْان مؤم ًا ُيب اهلل و سوله؛ َل يملك أالَّ ُُيِ 

أن يعةر  ال َّةا  قةد  ا نصةا ؛ لعلمةه  ة نَّ ال َّةا   -واهللُ أاْدلامُ –يببضهم، وأ ا    لك 

يَ رون، وا نصا  يقلون، وأنَّ ا مر سيَون   املهاجرين، فمن شا ك ا نصا    نَّص اهلل 
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ِيـَن آَمُنـوا ُكونُـوا ﴿: َتَعاَلى ا ا و سوله  ام أمَ ه؛ فهو رشيَهم   ا قيقة، ْام قا  َهـا اَّلَّ يُّ
َ
يَـا أ

 ِ نَْصاَر اَّللَّ
َ
 ."، فببض من نَّص اهلل و سوله من أصحا ه؛ ن اق[19]الصق:  ﴾أ

 " ِّا م ثو  دن أصحاب ال َّبِي أاْيًضا فإنَّ ٰه ا ، ُثـم  َذَكـَر شـيخ اإلسـالم: "♀وا

  ن السو اء ي تقص أ ا  َر  ودمةر؛ هةمَّ ملَّا سمَ أنَّ دبد اهلل   أنَّ دِل  ن أيب  الب "

: )ال ُيساْ  ي    ا   أ ًدا( ا ا قا ٰ حبَم أه  البي ؟ فا  ." قتله، فقي  له: تقت   جًَل يددو  َِلا

  :أنه يريد قت   ج    اِلَّ وقتلةه حةَل     ال يظهر دِل "ُثـم  َقـاَل شـيخ اإلسـالم

 ترْةةه َةةو  ال ت ةةة  قتلةةه، ْةةام ْةةان ال َّبِةةين أن يَةةون  ِنَّةةاما  -واهللُ أاْدلاةةمُ –د ةةده، ويشةةبه 

 يمسك دن قت   عض امل افقي، فإنَّ ال َّا  تشت  قلوهبم دقب فت ةة دة امن ♀

، وصا    دسَره من أه  ال ت ة أقوا  َلم دشا ر، لو أ ا  االنتصا  م هم لبضب    

ا وشبهه ْان  فت ة اجلم   ."َلم دشا رهم، و سبب ٰه ا

 :َيلدان حةدن امل ةرتي  ¶ فإ ا ْان ا لي تان الراشدان دمر ودِل" إَِلى أن َقاَل

ٰ أيب  َر، مةَ أنَّ ُمةر  التَّْ ِضةْي   َلا ٰ أيب  َر  ودمر، أو من ي ض  دمر دا َلا من ي ض  دليًّا دا

ا  َ ري بن د دمها فوق ٰه ا  ."ليس فيه سبٌّ وال ديب؛ ُدلِم أنَّ دقو ة السَّ

ىـــَذا الفصـــل، وبقـــي ☝  تل ـــيص الفصـــل األ ـــري مـــن كـــالم شـــيخ اإلســـالم وبـــذا انتهـــ  ه

 .َتَعاَلى    

  ََقـاَل فيـه:  َتَعاَلى     ُثم  َذَكر ، ـاب  فصةِ  "الفصل األ ري ف تفصـيل القـول ف الس 

ـَ اَبِة،  "  ت صي  القو  فيهم اب ني للص  ْن اقرتن  سبه  دوى أنَّ دليًّا  له، أو "أي: ف الس  ا ما أمَّ

ةكَّ   ْ ةر أنَّه ْان هو ال َّ  كَّ   ْ ره،  ة  الا شا ا الا شا ٰه ا ، وا ِنَّاما  لط جري    الرسالة؛ فا بِين

 من توقَّق   تَ ريه.

تِمة ، أو زدةم أنَّ لةه تة ويَلت  ُْ وْ لك من زدم م هم أنَّ القرآن نقص م ه آيةات و

ون: القرامطةة والبا   يةة، ومة هم  ا  ة ُتْسِقط ا دام  املَّشودة ونحو  لك، وهؤالء ُيسةمن

 الت اسخية، وهؤالء ال ََل    ْ رهم.
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  ا من سبَّهم سةبًّا ال يقةدح   دةدالتهم، وال    ية هم، م ة : وصةق  عضةهم أامَّ وا

ا هو الَِّ ي يستحن التَّْ ِ ْيةب  ٰه ا هد، ونحو  لك؛ فا  البخ  أو اجلبن، أو قلة العلم، أو دد  الزُّ

التَّْعِزْير، وال نحَم  َ ره  مجر    ا ُُيم  ْةَل  مةن َل يَ ةرهم مةن أهة  وا ٰ ٰه ا َلا لك، ودا

 العلم.

  ا ُم ن ا َل  فةيهم؛ لةرت ُّ  ا مةر  ةن لعةن البةيظ ٰه ا ًقا؛ فا ْن لاعن وقبَّح ُمْطلا ا ما أامَّ وا

 ولعن االدتقا .

  أْن زدم أَنم ا تدوا  عد  سةو  اهلل ٰ ا من جاوز  لك  َِلا أامَّ  اِلَّ ن ةًرا  ♀وا

ا ال  يب أاْيًضا   ْ ره، فإنةه قليًَل، ال يبل ٰه ا بون  ضعة دَّش ن ًسا، أو أَنم فسقوا دامتهم؛ فا

ال َّ اةاء دلةيهم،  ة  مةن يشةكُّ    َض د هم، وا ه القرآن    ري موضَ: من الرِّ ِب ملِاا نصن َا ِّ ُم

لة الَتةاب وا  قا ، فإنَّ مضمون ٰهِ ه املقالة: أنَّ نا ا؛ فإنَّ ْ ره ُمتاعايِّ ةاِ  أو ْ ر م   ٰه ا َّ ُْ ة َّة  السُّ

ة الَّتِةي هةي  اق، وأنَّ ٰهِ ه ا ُمَّ ْخرَِجـْت لِلنَّـاِس ﴿ُفسَّ
ُ
ـٍة أ مَّ
ُ
، [116]آ  دمةران:  ﴾ُكنْـُتْم َخـْْيَ أ

ة رشُّ ا مم،  اًقا، ومضموَنا: أنَّ ٰهِ ه ا ُمَّ اً ا أو ُفسَّ َّ ُْ وَريها هو القرن ااْ اوَّ ؛ ْان دامتهم 

َّا ُيعلم  االضطرا  من  يةن اإلسةَل ، وَلة ا وأنَّ سا قي ٰهِ ه ا ُمَّ  ا ِِم ة هم رشا ها، وْ ر ٰه ا

جتد دامة من  هر د ه يشء من ٰهِ ه ا قوا ؛ فإنةه يتبةيَّ أنَّةه زنةدين، ودامةة الزنا قةة  ِنَّةاما 

يسترتون  م هبهم، وقد  هرت هلل فيهم م َلت، وتواتر ال ق    نَّ وجوههم مُتسخ َ ةازير 

ملامت، ومجَ العلامء ما  لبهم    لك، وِمةن صة َّق فيةه: ا ةافظ الصةالح أ ةو   املحيا وا

ي دن سبِّ ا صحاب، وما جاء فيةه مةن  د  ن دبد الواحد املقديس ْتا ه   ال َّها دبداهلل ُُمامَّ

 اإلثم والعقاب.

 م  َ ره، وم هم و اجلملة َا ا نة ال  يب   ْ ره، وم هم من ال ُُي : فمن أص ا  السَّ

اما  ْرنا ٰهِ ه املسا  ؛  َنا   متا  م ا موضَ االستقصاء    لك، وا ِنَّ ن تر َّ  فيه، وليس ٰه ا

 .َتَعاَلى     . انته  تل يص كالم شيخ اإلسالم"الََل    املس لة الَّتِي قصدنا َلا
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  َُصن ُف ْعةدا ": َتَعاَلى     َقاَل امل  ةةا  ا ُنْ بُِ  اِ َلافا ُسةوِ  اهلل  وا الً ♀ ا : أاوَّ

يِن  دِّ ر  الصِّ َْ طَّةاِب ڤ يب  ا را  ن ا ا ِة، ُثمَّ لُعما َِ ا ُمَّ ِي َلا مجا ْ ِضيًَل لاُه وتاقدياًم دا ، ُثةم ڤ، تا

نا  ِِلٍّ  ن أيب  االب  ڤلُِعْ اما ُة ڤ، ُثمَّ لِعا اشُدونا وا  ِمَّ اُء الرَّ ُهُم اُ لا ا   ."املاْهِديُّون، وا

ىـــَذا ☝ ـــن ة  ه ف ترتيـــب اخللفـــاء األربعـــة، وقـــد اتفقـــوا َعـــَلى ذلـــ ، كـــام أ ـــم معتقـــد أهـــل السُّ

، وا تلفـوا ف الت َفاُضـل بـني عـثامن وعـيل، ¶اتفقوا َعَلى أن  أفضلهم: أبـا بكـٍر، ُثـم  عمـر 

 . ڤُثم  استقر  قوهلم َعَلى تفضيل عثامن 

ىَذا كله شـيخ اإلسـالم، حيـث َقـاَل  ةا ": * وقد بني  ه ةَلا ما ِة دا دا اما اجْلا نا أاْهُ  السُّ َِّة وا ْد اتَّ ا قا وا

ِِلِّ ْ ِن أايِب  ْن أاِمرِي املُْْؤِم ِيا دا را دا اتا وا ةُر  تا ر  ُثةمَّ ُدما َْ ا أاُ و  ا بِيِّها ْعدا نا ِة  ا ِ ِه اْ ُمَّ رْيُ ها َا  : ا ا ُه قا الِب  أانَّ  ا

ُيرا ُِّعونا ، ¶ ِن وا ُ ونا  ُِعْ اما ُي الِّ ِِلِّ وا ْيِه اآْلثاا ُ  ،ڤ ِعا لا لَّْ  دا اما  ا اما أامْجاعا  ،ْا ْا ُة   وا ا ا ةحا الصَّ

ةِ  نا ِ  اْلباْيعا ْقِديِم ُدْ اما َلا تا ةِِلٍّ  ،دا دا نا وا تالاُ وا ِ  ُدةْ اما َْ ْد ا اُنوا قا ْا َا أانَّ  اْعضا أاْهِ  السُّ َِّة  ْعةدا  -ما  ا

ر   َْ ْقِديِم أايِب  ا َلا تا اِقِهْم دا را  اتِّ ا ُدما ُ   -وا ُاما أاْفضا َيُّ
ةِِلِّ  ؟أا ُعةوا  ِعا ُتوا أاْو  ا َّ َا ة سا نا وا ْوِ  ُدْ اما دَّ ا قا قا  ،فا

لِيًّا ْوِ  دا دَّ ا قا قا نا  ،وا ْقِديِم ُدةْ اما َلا تا رَّ أاْمُر أاْهِ  السُّ َِّة دا ُ وا؛ لاَِْن اْستاقا قَّ ْوِ  تاوا قا ةِِلن  وا انتهـ   "ُثةمَّ دا

 كالمه.

  ُ أانَّ العاشة": َتَعـاَلى  $َصن ُف َقاَل امل  ُسةوُ  اهللِةوا ُهم  ا ةامَّ ةا الَّة ينا سا  ♀ را

ُسوُ  اهلل ةاوا شن  م  ا ِهدا َلاُ ا شا َلا ما م  ِاجلا َِّة، دا ُد َلاُ ُهم  ِاجلا َِّة، ناْشها ، ♀را ْوُلُه ا ةنُّ قا ، وا

ة، والزُّ  ، وا اْلحا ِلٌّ دا ُن، وا ُر، وُدْ اما ُدما ، وا ر  َْ ُهْم: أاُ و ا محِن  ةن وا ْبةُدالرَّ دا ةِعيِد، وا سا ْعِد، وا سا ، وا رْيُ  ا

، وأُ و ْو   ِة  دا ِ ِه ا ُمَّ ُهوا أاِمُي ها اِح وا رَّ  ."أامْجاِعي ╚ُدباْيدةا  ُن اجلا

ِة،  ☝ ن ة، ف  م يشهدون هلؤًلء العرشـة بِاجلَنـ  َُصن ف من معتقد أهل السُّ ىَذا ال ِذي ذكره امل  ه

َ اَبة. ويقدمو م َعَلى غريهم  من الص 

ْقةِديِمِهْم، ملِاةا "* َقـاَل ابـن أيب العـز:  تا ةِة وا ا ِء اْلعاَّشا ةُؤالا َلا تاْعظِيِم ها نا أاْهُ  السُّ َِّة دا ِد اتَّ ا قا وا

ا ِلِِهمْ وا اْشُتِهرا ِمْن ما ااِقبِِهْم   .انته  كالمه "فاضا

ـهم الن بِـيُّ  ✔ ِة ف قولـه:  ♀وقـد برش  ـي الَجنَّــِة، َوُعَمـُر فِــي َأُبــو َبْكـرٍ »بِاجلَنـ 
فِ

ـي الَجنَّـةِ 
ي الَجنَّـِة، َوَطْلَحـُة فِ

ي الَجنَِّة، َوَعِليٌّ فِ
ـي الَجنَّـِة، َوَعْبـُد  ،الَجنَِّة، َوُعْثَماُن فِ

َبْيـُر فِ َوالزُّ
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ي الَجنَِّة، َوَأُبو ُعَبيْ 
ي الَجنَِّة، َوَسِعيٌد فِ

ي الَجنَِّة، َوَسْعٌد فِ
ْحَمِن ْبُن َعْوٍف فِ اِح فِي الرَّ َدَة ْبُن الَجرَّ

 .«الَجنَّةِ 

ـــيُّ  ✔ ـــ الن بِ ـــِة، كثابـــ  بـــن قـــيس بـــن  ♀وقـــد برش  ـــَ اَبة بِاجلَن  غـــريهم مـــن الص 

ِة،  س، وعكاشة بن ُمصن، ولكن إذا جاء ف كالم أهل العلم ِذكر العرشـة املبرشـين بِاجلَنـ  شام 

َُصـــن ف، وَ  ـــِذيَن ذكـــرهم امل  د هبـــم هـــؤًلء ال  ـــي  فـــ ن  املـــرا ـــوا هبـــذا ألن  الن بِ ـــاَم ُ ص   ♀إِن 

 ْجعهم ف حديٍث واحد.

  َُصـــن ُف ـــاَلى  $َقـــاَل امل  ُسةةةوِ  اهللِ": َتَع اِب  ا ةةةْو ا ِ  أاْصةةةحا ةةةنا القا ةةةْن أاْحسا ما  وا

ةْد ♀ قا ؛ فا ة ِّ ِ ْجةس  ُْ اتِه املقدسيا ِمْن  يَّ َّ  ُ ، وا ناس  ُْ ِّ  ا اِت ِمْن  اِجِه الطَّاِهرا ، وأاْزوا

اِق  اِرئا مِ   ."نا ال ِّ ا

َُصــن ف  ☝ ــِذي ذكــره امل  ىــَذا ال  ــِذي دل  عليــه قولــه  $ه  :♀يرجــع إَِلى املعنــ  ال 

.«آَيُة اإِليَماِن ُحبُّ األَْنَصاِر، َوآَيُة النَِّفاِق ُبْغُض األَْنَصارِ »
ِ
ُد هلل  ، وقد مىض تقريره َواحلَم 

  َُصـن ُف ُهم ِمةنا التَّةا ِِعيا وُدلامُء السَّ ": َتَعـاَلى  $َقـاَل امل  ْن  ْعدا ما ، وا ا ِِقيا لاِق ِمنا السَّ

ِر، وأاْهُ  الِ ْقِه وال َّظارِ - رْيِ وا اثا ُهةوا  -أْهُ  ا ا ةُرُهم  ُِسةوء  فا ْا ْن  ا ما ِميِ ، وا ُرونا  اِلَّ  ِاجلا ْا ال ُي 

بِي ِ  رْيِ السَّ َل  ا  ."دا

لـــون املـــؤمنني، كـــلٌّ  ☜ اََمَعـــة يوا ـــن ة َواجل  ـــاس إيامًنـــا:  أهـــل السُّ َعـــَلى قـــدر إيامنـــه، وأعظـــم الن 

م منهم؛ لقول الن بِـي   َخْيُر النَّاِس َقْرنِـي، ُثـمَّ »: ♀العلامء العاملون، ًلسيام من تقد 

 .«ُثمَّ الَِّذيَن َيُلوَنُهمْ  ،الَِّذيَن َيُلوَنُهْم، ُثمَّ الَِّذيَن َيُلوَنُهْم،

ــِعي ة، وهــي كثــرية ف * وتعظــيم العلــامء وذكــرهم باجلميــل التــز م ملــدلول النصــوص الرش   ا

 بيان فضلهم وعظيم نفعهم.

  َُصن ُف ةد  ِمةنا ا اْنبِياةاِء ": َتَعاَلى  $ُثم  َقاَل امل  ةَلا أاحا دًا ِمنا ا ْولِيااِء دا ُ  أاحا ضِّ الا ُن ا وا

 ِا ْولِياةاء َِ ِي ُ  ِمْن مجا اِحِد أاْفضا بِيٌّ وا ُنةْؤِمنُ ، ، ونقوُ : نا ةاهِتِم،  وا اما را ْا ةاءا ِمةْن   ِةاما جا

اهِتِم ايا اِت ِمْن ِ وا ِن ال ِّقا حَّ دا صا  ."وا

ىَذا ☝ م رشحه. ه َُصن ف تقد   القدر من كالم امل 
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  َُصـن ُف ا ، وُنةُزوِ  ": َتَعـاَلى  $ُثم  َقـاَل امل  جَّ ُروِج الدَّ َُ ِة: ِمْن  ادا اِا السَّ رْشا
ُنْؤِمُن  ِ ا وا

ْرياما  ى  ِن ما ةِة  ِديسا ا َّ ةُروِج  ا َُ ْبِرهِباةا، وا ةْمِس ِمةْن ما ُنْؤِمُن  ُِطُلةوِع الشَّ امِء، وا ِمنا السَّ

ا ْوِضِعها  ."ا ْ ِض ِمْن ما

ط الســاعة، أي: عالماهتــا، َقــاَل اهلل  ☜ ــن ة يؤمنــون بــأرشا ــاَء ﴿: َتَعــاَلى أهــل السُّ ــْد َج َفَق
اُطَها ُْشَ

َ
 ، أي: عالماهتا.[33]ُممد:  ﴾أ

ا ": )رشح ش و (م ف * َقاَل ابن هشا ةة مجةَ رشا تاةْيِ وا رشاا ِ  اآْليا الا مجةَ  ،ا  ِ ْتحا

 ْ اءرشا ون الرَّ َُ ةا  ِقيااًسةًَل عْ ِ ان فا  ؛ا  ُِس ْة ثواب  ،ِ  معتة  اْلوسةط  اِلَّ ا  الا َيمةَ دةَل أافعا

 ."وأ يات

 * َواملَُصن ف هنا َذَكَر أربع عالمات من عالمات الساعة:

   :ا َُ "ف قوله جَّ  ، وسأت دث حوله ف نقاط:"ُروِج الدَّ

ال.أواًل  ☚ ج   : معن  املسيح الد 

اب، فعيســـ  ابـــن مـــريم نبــــيٌّ  ـــل يل الكـــذ  يق وَعـــَلى الض  ـــد  * املســـيح لفظـــٌة ُتطلـــق َعـــَلى الص 

 صالح وُيطلق عليه املسيح، ومعناه ف حقه: ا تلف أهل العلم فيه:

   يق.فمنهم من َقاَل: هو بمعن  الص  د 

 . ي به؛ ألنه كان ًل يمسح بيده ذا عاهٍة إًِل  برأ  ومنهم من َقاَل: ُسم 

 .ومنهم من َقاَل: إنه كان يمسح األرض، أي: يقطعها 

 .ومنهم من َقاَل: إنه ُمِسح بالربكة 

 .ي مسيً ا؛ ألن ه ممسوح أحد العيني، كام َقاَل أبو ُعبيد ال فُسم  ج  ا املسيح الد   َوَأم 

ـــــي احلـــــق   ثـِــــر الكـــــذب والتمويـــــه، فهـــــو يغط  ـــــِذي ُيك  اِل فمعنـــــاه: ال  ج  ـــــا تســـــميته بِالـــــد  * َوَأم 

 بالباطل، ويغطي َعَلى الن اس كفره بكذبه ومتوهيه.

ا، فقــد َقــاَل الن بِــيُّ ثانًيةةا ☚ : هــو مــن آ ــر عالمــات الســاعة ظهــوًرا، وفتنتــه شــديدٌة جــد 

اَعَة اَل َتُكونُ »: ♀ رِِق، َوَخْسـٌف ـُر آَيـاٍت: َخْسـٌف بِاْلَمْشــَحتَّى َتُكوَن َعْش  إِنَّ السَّ
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ــَرِب  ــَرِة اْلَع ــي َجِزي ــاْلَمْغرِِب، َوَخْســٌف فِ َخانُ  ،بِ ــدُّ ــْأُجوُج  ،َوال ــُة اأْلَْرِض، َوَي اُل، َوَدابَّ جَّ َوالــدَّ

ْمِس ِمْن َمْغرِبَِها، َوَناٌر َتْخُرُج ِمْن ُقْعرَ   .«ِة َعَدٍن َتْرَحُل النَّاَس َوَمْأُجوُج، َوُطُلوُع الشَّ

ــــــــي   ىــــــــَذا: أن  الن بِ ًَلَلــــــــة َعــــــــَلى ه ال فتنــــــــة عظيمــــــــة، ويكفــــــــي ف الد  ج  * وفتنــــــــة املســــــــيح الــــــــد 

ذ منهــا ف كــل  صــالة، وقــد َقــاَل  ♀ ُمبي نًــا  طــورة فتنــة  ♀أمــر بــأن نتعــو 

ال:  ج  اَعةِ »املسيح الد  الِ  َما َبْيَن َخْلِق آَدَم إَِلى ِقَياِم السَّ جَّ  .«َخْلٌق َأْكَبُر ِمَن الدَّ

 انته  كالم النووي. "املرا : أْر فت ًة، وأدظم شوْةً "* َقاَل النووي: 

  ُّـِذي ر مــن فتنتـه، َقــاَل الن بِـي ــُه َلــْم َيُكــْن »: ♀ولـذا تتـابع األنبيــاء َعـَلى الت    إِنَّ

اَل قَ  جَّ ــدَّ ــَذَر ال ــْد َأْن ــوٍح إاِلَّ َوَق ــَد ُن ــيٌّ َبْع
ــهُ َنبِ وســبب ذلــ : مــا يكــون معــه مــن اخلــوارق ، «ْوَم

.. إَِلى آ ـــره مـــن فتنـــه .العظيمـــة، فقـــد ورد أن  جنتـــه نـــاٌر، ونـــاره جن ـــة، وأنـــه يـــأمر الســـامء فتمطـــر

: َأَرَأْيـَت إِْن َبَعْثـُت َلـَك  َوإِنَّ ِمنْ »: ♀العظيمة، َقاَل الن بِـيُّ  ـي 
ْتنَتِِه َأْن َيُقوَل أِلَْعَرابِ

فِ

ـ ـي ُصـوَرِة َأبِيـِه، َوُأمِّ
َك، َأَتْشَهُد َأنِّـي َربُّـَك؟ َفَيُقـوُل: َنَعـْم، َفَيَتَمثَّـُل َلـُه َشـْيَطاَناِن فِ ِه، َأَباَك َوُأمَّ

ُه َربَُّك  بِْعُه، َفإِنَّ ، اتَّ  .«َفَيُقواَلِن: َيا ُبنَيَّ

ــن ة ليعــرف الن ــاس صــفاته، فيعرفــوه ثالً ةةا ☚ ال ف السُّ ج  : أوصــافه؛ قــد جــاء وصــف الــد 

 عند  روجه ويتجنبوه.

 َفإَِذا َرُجٌل َجِسيٌم َأْحَمـُر َجْعـُد »: ♀: ما جـاء ف قولـه فمن تلك الص ات

ْأِس َأْعَوُر الَعْيِن، َكَأنَّ َعْينَُه ِعنََبٌة َطافَِيةٌ  :«الرَّ ةباًها اْ ةُن " ، َقـاُلوا ُب ال َّاِ   ِةِه شا اُ  أاْقرا جَّ ا الدَّ ها ا

ةا  ادا زا َُ ُجِ  ِمْن  طان   ا ىِذه بعض أوصافه، فهو "قا ِ ، َفه َوُر الَعني  أ ِس َأع  ُد الر   .َجِسيٌم َجع 

 بـني عينيـه مكتـوب: كـافر، يقـرأه األُمـي والكاتـب، َقـاَل النـووي: ومن أوصافه أاْيًضا :

ٰ  اهرها، وأَنا ْتا ةة حقيقيةة، جعلهةا الصحيح الَِّ ي دلي" َلا ه املحققون: أنَّ ٰهِ ه الَتا ة دا

لَة   َتَعـاَلى اهلل آيًة ودَلمًة من مجلة العَلمات القا عة  َ ره وْ  ه و  طالةه، ويظهرهةا اهلل 

ةن أ ا  شةقاوته وفت تةه، وال امت ةاع    لةك انتهـ   "مسلم  ْاتب و ري ْاتب، وَي يها دمَّ

 كالمه.
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ال ســنوات يكثــر فيهــا الفســاد ويقــل فيهــا املطــر، فعــن ًعةةا ا  ☚ ج  : بــني يــدي ظهــور الــد 

 
ِ
ُب »: ♀أنس بن مالٍ  َقاَل: َقاَل َرُسـوُل اَّلل  اَعـًة، ُيَكـذَّ اِل ِسنِيَن َخدَّ جَّ إِنَّ َأَماَم الدَّ

ُن فِيَهـا اأْلَِمـيُن،  ُق فِيَها اْلَكاِذُب، َوُيَخوَّ اِدُق، َوُيَصدَّ يَها الصَّ
ُم فِ َوُيـْؤَتَمُن فِيَهـا اْلَخـائُِن، َوَيـَتَكلَّ

َوْيبَِضــةُ  يَهــا الرُّ
بَِضــُة؟ َقــاَل:  ،«فِ َوي  ــةِ »ِقيــَل: َوَمــا الرُّ ــي َأْمــرِ اْلَعامَّ

ُم فِ ، وقــد جــاء «اْلُفَوْيِســُق َيــَتَكلَّ

قلــة املطــر واجلــدب ف الســنني بــني يــدي  ــروج  ♀حــديٌث طويــل ُيبــني  فيــه الن بِــيُّ 

ال. ج   الد 

 َعـَلى اًلشـتغال بالعمـل الصـالح قبـل  روجـه؛ إذ  فتنتـه سـوف تشـغل َامًسا ☚
: احلـثُّ

َباِدُروا بِاأْلَْعَماِل ِسـتًّا: ُطُلـوَع »َقاَل:  ♀عن الن بِي   ڤعن ذلكم، عن أيب هريرة 

َة َأَحِدكُ  ابََّة، َوَخاصَّ َخاَن، َوالدَّ اَل، َوالدُّ جَّ ْمِس ِمْن َمْغرِبَِها، َوالدَّ ةِ الشَّ  .«ْم، َوَأْمَر اْلَعامَّ

  ــا ىــِذه األشــياء كلهــا تعــوق عــن األعــامل، فبعضــها يشــِغل عــن إِم  ىــَذا: أن  ه د مــن ه واملــرا

ف  اصــــة اإلنســــان، كفقــــره وغنــــاه ومرضــــه وهرمــــه وموتــــه، وبعضــــها عــــام؛ كقيــــام الســــاعة، 

ال، وكـذل  الفـتن املزعجـة، كـام جـاء ف حـديٍث آ ـر:  ج  َتنًـا َبـاِدُرو»و روج الد 
ا بِاأْلَْعَمـاِل فِ

ْيِل اْلُمْظِلمِ   .«َكِقَطِع اللَّ

: سبب  روجه، قال  حفصـة أل يهـا ابـن عمـر: أمـا سـمع  أن  رسـول اهلل سا ًسا ☚

َما َيْخُرُج ِمْن َغْضَبٍة َيْغَضُبَها؟»َقاَل:  ♀  .«إِنَّ

 : من أين خيرج؟سا ًعا ☚

ال مــن ِقَبــل املرشـق، مــن  راسـ ج  ان، مــن هيوديــة أصـبهان، ُثــم  يســري ف خيـرج املســيح الـد 

األرض فــــال يــــرتك بلــــًدا إًِل  د لـــــه، إًِل  مكــــة واملدينــــة، فـــــال يســــتطيع د ــــوهلام؛ ألن  املالئكـــــة 

 حترسهام.

اُل َيْخُرُج ِمْن َأْرٍض بِالَمْشرِِق ُيَقاُل َلَها: ُخَراَسانُ »: ♀َقاَل الن بِيُّ  جَّ  .«الدَّ

جَّ »َوَقاَل:  ِة َأْصَبَهاَن، َمَعُه َسْبُعوَن َأْلًفا ِمَن اْلَيُهودِ َيْخُرُج الدَّ  .«اُل ِمْن َيُهوِديَّ

الَ َيـْدُخُل الَمِدينَـَة ُرْعـُب »َقـاَل:  ♀وروى الب اري عن أيب بكرة عن الن بِـي  

اِل، َلَها َيْوَمئٍِذ َسْبَعُة َأْبَواٍب، َعَلى ُكلِّ َباٍب َمَلَكانِ  جَّ  .«الَمِسيِح الدَّ
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َعَلـى »َقـاَل:  ♀أن  الرسـول  ڤح الب اري َأي ًضا عن أيب هريـرة وف ص ي

اُل  جَّ َكٌة الَ َيْدُخُلَها الطَّاُعوُن، َوالَ الدَّ
 .«َأْنَقاِب الَمِدينَِة َمالَئِ

ال.ثام ًا ☚ ج   : أشد الن اس َعَلى الد 

ْعةدا ثاةَلاث  "َقـاَل:  ڤعـن أيب هريـرة  ِيم   ا اُ  ُأِحبُّ  ا ِي متا ُسةوِ  اهللَِّ  الا أازا ةِمْعُتُه ِمةْن  ا سا

ا فِيِهْم:  ♀ ُقوَُلا الِ »يا جَّ تِي َعَلى الدَّ ،  «ُهْم َأَشدُّ ُأمَّ ةةا ا ِشا ةبِيَِّة ِد ْةدا دا اناْ  فِيِهْم سا ْا وا

 : ا ا قا َها ِمْن َوَلِد إِْسَماِعيَل »فا : «َأْعتِِقيَها، َفإِنَّ ةا ا قا اهُتُْم، فا قا دا ْت صا اءا جا َقـْوٍم،  َهـِذِه َصـَدَقاُت »، وا

 ."«َأْو: َقْوِمي

ال.تاسًعا ☚ ج   : سبيل الن َجاة من فتنة الد 

ال حتصــل بالثبــات َعــَلى العمــل الصــالح، وتعلــم العلــم النــافع،  ✔ ج  الن َجــاة مــن فتنــة الــد 

ـِذي يعبـده وبـني  َتَعاَلى ومعرفة ما هلل  ـه العظـيم ال   وصفات، فبها يمي ز اإلنسـان بـني رب 
ٍ
من أسامء

ــا أهــل العلــم واإليــامن فــال الــد   ــال، ويظنــون فيــه الربوبيــة، َوَأم  ال يتبعــه اجلُه  ج  ال احلقــري، َفالــد  ج 

 خيدعهم. 

ــــــــاَل: حــــــــدثنا رســــــــول اهلل  ڤ* ففــــــــي الب ــــــــاري وغــــــــريه: أن  أبــــــــا ســــــــعيٍد اخلــــــــدري  َق

ال، َقـاَل فـيام حيـدثنا َقـاَل:  ♀ ج  اُل، َوُهـ»حديًثا طوياًل عن الـد  جَّ ي الـدَّ
ٌم َيـْأتِ َو ُمَحـرَّ

 – َخْيـرِِهمَأْو ِمـْن  -َعَلْيِه َأْن َيْدُخَل نَِقاَب الَمِدينَِة، َفَيْخُرُج إَِلْيِه َرُجٌل َيْوَمئٍِذ ُهـَو َخْيـُر النَّـاِس 

  :َفَيُقوُل 
ِ
َثنَا َرُسـوُل اهلل اُل الَِّذي َحدَّ جَّ اُل:  ♀َأْشَهُد َأنََّك الدَّ جَّ َحِديَثـُه، َفَيُقـوُل الـدَّ

ي األَْمرِ؟ َفَيُقوُلوَن: الَ، َفَيْقُتُلـُه ُثـمَّ ُيْحيِيـِه، َفَيُقـوُل أَأْيُتْم إِْن َقَتْلُت َهَذا، ُثمَّ َأْحَيْيُتُه، َأرَ 
وَن فِ  َتُشكُّ

 َما ُكنْـُت فِيـَك َأَشـدَّ َبِصـيَرةً ِحْين َيْحَيى
ِ
 َفـالَ  َقْتَلـه الثَّانِيـةَفُيرِيـُد »َقـاَل:  «اْلَنِمنِّـي  فِْيـَك  : َواهلل

 .«ُيَسلَُّط َعَلْيهِ 

ـــا حيفــــظ اهلل  ✔ ال: ِحفــــظ بعــــض اآليــــات مــــن ســـــورة  َومِمـ  ج  بــــه املســــلم مــــن الـــــد 

د: اآليات العرش من أوهلا أو آ رها، َقاَل الن بِـيُّ  َفَمـْن َأْدَرَكـُه »: ♀الكهف، واملرا

َها جِ ، ِمنُْكْم، َفْلَيْقَرْأ َعَلْيِه َفَواتَِح ُسوَرِة اْلَكْهِف  ْتنَتِهِ َفإِنَّ
َمـْن َحِفـَ  َعْشـَر »، َوَقـاَل: «َواُرُكْم ِمْن فِ
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الِ  جَّ ِل ُسوَرِة اْلَكْهِف ُعِصَم ِمَن الدَّ ْهةِق، "، َقاَل مسـلم: «آَياٍت ِمْن َأوَّ َا ِر اْل َِ ا ا ُشْعباُة: ِمْن آ قا

ا ِ  ا ا ِهشا اما قا ْا ْهِق،  َا ِ  اْل اِ : ِمْن أاوَّ َّ ا ا مها  ."وقا

ال: الُبعــد عنــه عنــد  روجــه، وعــدم   َومِم ــا حيفــظ اهلل ✔ ج  بــه بعــض عبــاده مــن الــد 

َمـــْن َســـِمَع »َقـــاَل:  ♀مقابلتـــه  شـــية الفتنـــة، فعـــن عمـــران بـــن حصـــني عـــن الن بِـــي  

اِل َفْلَينَْأ  جَّ اِل َفْلَينَْأ مِ بِالدَّ جَّ اِل َفْلَينْـَأ مِ نُْه، َمْن َسِمَع بِالدَّ جَّ ُجـَل نْـُه، َفـمِ نْـُه، َمـْن َسـِمَع بِالـدَّ إِنَّ الرَّ

َبِه َحتَّى َيتَّبَِعهُ  ُه ُمْؤِمٌن، َفاَل َيَزاُل بِِه لَِما َمَعُه ِمَن الشُّ  .«َيْأتِيِه َوُهَو َيْحِسُب َأنَّ

ـــــيُّ  َومِم ـــــا حيفـــــظ اهلل  ✔ ـــــاَل الن بِ ال: ُســـــكن  املدينـــــة، َق ج  بـــــه عبـــــاده َأي ًضـــــا مـــــن الـــــد 

اُل نِْعَمِت اأْلَْرُض اْلَمِدينَُة، إِذَ »: ♀ جَّ  .«ا َخَرَج الدَّ

ال.دارًشا ☚ ج   : موت الد 

ر اهلل  ـــــــه عظيمـــــــة، ويتبعـــــــه فئـــــــام مـــــــن  لـــــــق اهلل، ويقاتلـــــــه آ ـــــــرون، وقـــــــد  ال فتنت ج  ـــــــد  ال

َيْخــُرُج »: ♀أن يكــون هالكــه َعــَلى يــد املســيح ابــن مــريم، َقــاَل الن بِــيُّ  ▐

تِي ي ُأمَّ
اُل فِ جَّ  .«اهللُ ِعيَسى اْبَن َمْرَيَم، َفَيْطُلُبُه َفُيْهِلُكهُ  َفَيْبَعُث »إَِلى أن َقاَل:  ..«.الدَّ

ال.ا ا ي دَّش ☚ ج  ر فتنة املسيح الد   : أمهية ِذك 

ـُة ِذْكـَرُه »احلديث: ف  اُل َحتَّى َيْذَهَل النَّاُس َعْن ِذْكرِِه، َوَحتَّى َتْتـُرَك اأْلَئِمَّ جَّ اَل َيْخُرُج الدَّ

ىَذا، «َعَلى اْلَمنَابِرِ  ـر فتنـة املسـيح  َعـَلى  احلديث يدلُّ  َفه الأمهيـة ِذك  ج  -منهـا  النـ اسير ، وحتـذالـد 

لَ  َتَعاَلى َواَّلُل   .-مُ َأع 

  " ما ْريا ى  ِن ما  ."وُنُزوِ  ِديسا

ـاَعةِ ﴿ :َتَعـاَلى نزولـه قولـه  َعـَلى  دل  وقـد  بـن عبـاس: ا َقـاَل ، [63]الز ـرف:  ﴾ِإَونَُّه لَعِلٌْم لِلسَّ

 ." ن مريم قب  يو  القيامةاوج ديسى هو َر"

كيف أنتم إذا ُأنـزل » :♀قوله  َعَلى نها ذل  أحاديث، أقترص م َعَلى دل و ☜

جـاء ف القــرآن،  إليـه، كـام ابـن مـريم قـد رفعـه اهللفعيســ   «ريم فــيكم وإمـامكم مـنكم؟ابـن مـ

 نزوله من عالمات الساعة.، وسينزل ف آ ر الزمان، ووهو حيٌّ ف السامء، مل يم 
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ف إجابــة ســؤاٍل  َتَعــاَلى     َقــاَل لــ ، أنقلــه هنــا، كــالم نفــيس ف ذاإلســالم ولشــيخ  *

ةةى "ة عيسـ : عـن وفــا ْمةةُد هللَِِّ، ِديسا ةةيٌّ  اْ ا باةة ا ، حا ةةْد ثا قا ةةْن ال َّبِةةيِّ  وا ةةِحيِح دا ِ  الصَّ

♀  : ا ا ُه قا ـِليَب ـَفَيْكِسـ ،َينِْزُل فِيُكْم اْبُن َمْرَيَم َحَكًما َعْداًل َوإَِماًما ُمْقِسًطا»أانَّ ُر الصَّ

ةِحيِح دا ْةهُ  ،«َوَيْقُتُل اْلِخنِْزيَر َوَيَضُع اْلِجْزَيةَ  با ا ِ  الصَّ ثا ـُه َينْـِزُل َعَلـى اْلَمنَـاَرِة اْلَبْيَضـاِء » :وا َأنَّ

اَل  جَّ ُه َيْقُتُل الدَّ  .  «َشْرِقيِّ ِدَمْشَق َوَأنَّ

ءِ  اما ُدُه ِمْن السَّ سا ْ يا ِْزْ  جا ُه َلا دا سا ْ  ُ وُحُه جا قا ا ا ْن فا ما ِه.  ،وا ةْرِ ُقةوُ  ِمةْن قا ةُه يا إِنَّ ا ُأْحيِةيا فا وا ِ ا

ْوله  ا قا أامَّ ِيـَن َكَفـُروا﴿ :َتَعاَلى وا  [00]آ  دمةران:  ﴾إىِِنِ ُمَتَوِفِيَك َوَرافُِعَك إََِلَّ َوُمَطِهُِرَك ِمَن اَّلَّ

لِكا املْاْوتا  ا ا  ِ ا ؛  ْ  لاْو أا ا لِكا املْاْوتا ْعِن  ِ ا ْ يا ُه َلا َلا أانَّ لِيِ  دا ا  ا ها ا ى ِ   ؛فا انا ِديسا َا ةا ِِر لا سا ْا لِكا   ا

ا ،املُْْؤِم ِيا  ْقبُِض أاْ وا إِنَّ اهللَّا يا ءِ فا ةاما ا  َلا السَّ ْعُرُج هِبا يا ُهْم وا ةيَِّة.  ،حا اصِّ َا لِةكا  ُعلِةما أاْن لاةْيسا ِ   ا فا

ْوُلُه:  لِكا قا ْا ا ِيَن َكَفُروا﴿وا لاوْ ، ﴾َوُمَطِهُِرَك ِمَن اَّلَّ هُ  وا ةدا سا ْ  ُ وُحةُه جا قا ا ا ْد فا انا قا ةانا  ؛ْا َا لا

ا ِِر اْ اْنبِيااِء أا  ِن سا بادا ْا ُنُه ِ  اْ اْ ِض  ِه ِمْن اْ اْنبِيااءِ  ادا رْيِ ةا ا  ،ْو  ا ةْد قا قا ى:  َتَعـاَلى وا ةرا َْ ةِة اْ ُ ِ  اآْليا

ِيَن اْخَتلَُفوا فِيهِ لَِِف َشِكٍ ِمنُْه َما لَُهْم بِـهِ  َوَما َقَتلُوهُ َوَما َصلَُبوهُ ﴿ َولَِكْن ُشِبَِه لَُهْم ِإَونَّ اَّلَّ
ِنِ َوَما َقَتلُوهُ يَقِيًنا   اِتَِباَع الظَّ

ُ إََِلْهِ  157ِمْن ِعلٍْم إَِلَّ   .[101، 107]ال ساء:  ﴾بَْل َرَفَعُه اَّللَّ

ْوُلُه ُه اا:  قا ُ إََلْهِ ﴿فا ْا  ﴾بَْل َرَفَعُه اَّللَّ ُه  ُ وحا ُه وا نا َا  ادا فا ُه  ا ُ أانَّ ةُه ُيبايِّ ةِحيِح أانَّ باة ا ِ  الصَّ اما ثا

 . اتا ُبوُه؛  اْ  ما لا ا صا ما تاُلوُه وا ا قا ما : وا ا ا ْوُتُه لاقا ُ وُحُه؛  ْ  لاْو ُأِ يدا ما ُنُه وا ْوُلُه: يا ِْزُ   ادا قا بَْل َرَفَعُه ﴿فا
ُ إََلْهِ  حِ  ﴾اَّللَّ با ا ِ  الصَّ اما ثا ْا ُه  ُ وحا ُه وا نا َا  ادا فا ُه  ا ُ أانَّ ُ وُحهُ ُيبايِّ ُنُه وا ُه يا ِْزُ   ادا ةا ا  ؛يِح أانَّ ا قا ة ا َِلا وا

ِء:  اما ا ا ِمْن اْلُعلا ْن قا ا ُِضةك :أايْ  ﴾إىِنِ ُمَتَوِفِيـَك ﴿ما نِك :أايْ  ،قا ةا ُِض ُ وِحةك وا اةدا ةاُ :  ،قا ُيقا

ْقتاض لاْ ُظ التَّوا ِّ الا يا ْيته وا اْستاْوفا ابا وا سا
ْي  اْ ِ فَّ ا ةِتاوا ْ ُسُه تاوا ِّ ياُهاما ي نا فِّ الا تاةوا ِن وا وِح ُ ونا اْلبادا  الرُّ

ة   ِصلا ِري اة  ُم ْ ا ِيًعا  الَّ  ِقا  .َتَعاَلى     َقاَل آ ر ما  إَِلى  "...مجا

  " ْمِس ُ ُلوِع الشَّ

ا ْبِرهِبا  ."ِمْن ما
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اَعةُ » :♀ َقـاَل الن بِـيُّ  ْمُس ِمْن َمْغرِبَِها، َفإَِذا َطَلَعْت  اَل َتُقوُم السَّ َحتَّى َتْطُلَع الشَّ

ُهْم َأْجَمُعونَ  ََل َينَْفُع َنْفًسا إِيَماُنَها لَـْم تَُكـْن آَمَنـْت ﴿َفَيْوَمئِـٍذ  ،ِمْن َمْغرِبَِها آَمَن النَّاُس ُكلُّ
ْو َكَسَبْت ِِف إِيَمانَِها َخْْيًا

َ
 .«[178]األنعام:  ﴾ِمْن قبُْل أ

  " ُر َُ ِة ا ْ ضِ  وج ا ا َّ  ." ا

نَّ  ِإَوَذا﴿ :َتَعـاَلى  َقـاَل 
َ
رِْض تَُكِلُِمُهـْم أ

َ
ًة ِمـَن اْْل ْخرَْجَنـا لَُهـْم َدابَـّ

َ
َوَقَع الَْقْوُل َعلَيِْهْم أ

 .[32]النمل:  ﴾82انلَّاَس ََكنُوا بِآيَاتَِنا ََل يُوقُِنوَن 
   َُصـن ُف  ُثم ْيئاً ": َقـاَل امل  ِدي شا ْن يادَّ الا ما افًا، وا رَّ الا دا اِه ًا وا ْا ُق  دِّ الا ُنصا َُياالُِق الَِتاةابا  وا

ةِ   ."والسُّ َّةا و مْجااعا ا ُمَّ

ةَير دةن الَةوا ن   مسةتقب  الزَّ  الَِّ يهو " البغـوي: َقـاَل  لكـاهن:ا ☜ ِدي ما ان، ويةدَّ

دونوْان   العرب ْه ِة ، لعة دلم البيبعرفة ا رسا ، ومطام  معرفة ا مةو ، فمة هم يدَّ

دي أْةبا ، وم هم مةن ُتلقي  ليه ا َله   يًسا من اجلن، وتا عًة  من ْان يزدم أنَّ  ه نةان يةدَّ

 ."هم  ُأْدطِياه  ك ا مو   يستد

ــا ☜ ا  اسةةُم الَةةاهِن واملُةة"ف معنــاه:  شــيخ اإلســالم َفَقــاَل اف: العــر   َوَأم  م، العةةرَّ  اجِّ

مَّ   ."رقهم ِمن يتَلم   معرفة ا مو  هب ه الطا  ونحووالرَّ

ــــــــن ةجــــــــاء ف وقــــــــد  * ا  الن َهــــــــي السُّ ــــــــان وتصــــــــديقهم، فني والكُ عــــــــن إتيــــــــان العــــــــر  ــــــــاَل ه   َفَق

ــا، َأْو َعرَّ » :♀ َقُه بَِمــا َيُقــوُل َمــْن َأَتــى َكاِهنً ــِزَل َعَلــى  ؛اًفــا، َفَصــدَّ َفَقــْد َكَفــَر بَِمــا ُأْن

دٍ   .«ُمَحمَّ

ة َّةمعتقد أه  فمن  ✍ ـا :السُّ افني، وعـدم تصـديق الُكه  عـن إتيـا م  اسالنـ زجـر ن والعـر 

ـن ةكل  َمـن   ـالف القـرآن تصديق  عتقدهم: عدممعماًل بالنصوص، وهكذا من  وإْجـاع  َوالسُّ

 .ةاألُم  

  َُصن ُف ا اً ":    َقاَل امل  دا ا ْيبًا وا ةا زا ا ًا، والُ ْرقا وا صا ا وا قًّ ةا حا دا اما ى اجلا نارا  ."وا

ىَذا ، والنصوص ف تقريـر لزوم اجلامعة، وذم  الُفرقة َعَلى ة بالنصوص احلاث   عمل َأي ًضا َوه

ىَذا املعن  كثرية ا ه  معروفة. ِجد 
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  َُصــن ُف اِحةةِد، وُهةةو  يةةُن " :َتَعــاَلى     َقــاَل امل  ةةامِء وا السَّ ِ يةةُن اهلل   ا  ِض وا وا

ا ا اإلْسَلاِ ،  ِ اْْلِسْ ﴿ :َتَعـاَلى اهلل  قا ةا ا ، [14]آ  دمةران: ﴾ََلمُ إِنَّ اَِلِيَن ِعنَْد اَّللَّ قا َورَِضـيُت ﴿ :وا
ُكْم اْْلِْسََلَم دِيًنا

 .[0]املا دة: ﴾لَ

ِ ، وا اةْيا ا اْمةِن  ةدا القا ةْرِ وا ْيا التَّْشبِيِه والتَّْعطِيِ ، وا اةْيا اجلا ْيا الُبُلوِّ والتَّْقِصرِي، وا ا ُهو  ا وا

اإلياا ِ   ."وا

َُص  اِحِد، وُهو  يُن اإلْسَلا ِ " :ن ُف َقاَل امل  امِء وا السَّ ِ يُن اهلل   ا  ِض وا الـدليل  َذَكـرَ  ُثـم  ، "وا

ا ا " :َفَقاَل ، ذل  َعَلى  ِ اْْلِْسـ﴿ :َتَعاَلى  قا ةا ا ، ﴾ََلمُ إِنَّ اَِلِيَن ِعنَْد اَّللَّ قا َورَِضـيُت لَُكـْم ﴿ :وا
بـني املنـاهج امل تلفـة، وقـد سـبق الكـالم عليهـا ف  بـني  وسـطية اإلسـالم ُثـم  ، "﴾اْْلِْسََلَم دِيًنا

 الرشح.

   َُصـن ُف  ُثـم ا  ي ُ ًا واْدتِقا " :َقـاَل امل  ها ا اِهرًا وا اا ِ اً فا ة ِّ  ،اُ نًا  ا ُْ آِء  َل اهلل ِمةْن  ناْحُن ُ ةرا وا

يَّ َّاهُ  اُه و ا ْرنا ْا الاقا الَِّ ي  ا َا ْن    ."ما

َُصن  ُيَبني   ☝ خيالفـه، وسـبق بفضـل اهلل  مِمـ اؤه لكل ما ذكره ف املـتن، وتـرب دهنا اعتقاه فامل 

ةِ تقرير الص يح منه  َُصن ففيه  وبيان ما مل يوف ق ،باألَِدل  ةِ للصواب  امل   .َأي ًضا باألَِدل 

   َُصـن ُف  ُثم ْتما لا اا  ِِه، " :َتَعـاَلى     َقاَل امل  َلا اإليامِن، وَيا اَلا أاْن ُي ابِّتا اا دا عا ْس اُ  اهللا تا نا وا

ِة، وامل ِة، ِمْ  ا املشةبَّها ِ يَّ اِهِب الرَّ املا ا ِة، وا قا رِّ اِء املُتا ا ِة، واآل ا اِء املُْختالِ ا ْعِصما اا ِمنا ا ْهوا يا ْعتاِزلاةِة، وا

ْهِميا  ةالاُ وا واجلا حا ةِة، وا دا اما ة َّةا واجلا ةالاُ وا السُّ َا هم، ِمةنا الَّةِ ينا  ةرْيِ ةة وا ا ِ يَّ دا ةِة، والقا يَّ ْرِ ِة، واجلا

، وناْحُن ِم ُْهم  َللاةا اُء. ُ رآءالضَّ ا ُضَلَِّ  وأاْ ِ يا نا ُهْم ِد ْدا  ، وا

التَّْوفِيُن  ُة وا  ."وا ِاهلل الِعْصما

ىــَذا ☝ َُصــن فمــا  ــتم بــه  ه لِي ــقمبــارك، وبــذا ُ ــتِم كتابــه، وهــو دعــاٌء طيــب  امل  ىــَذا َعــَلى  الت ع   ه

ـــاحِلَاِت لنـــا  الكتـــاب، واهلل أســـأل أن خيـــتم ء امل تلفـــة، واآلراء هـــمـــن األوأن يعصـــمنا  ،بِالص  وا

 .املتفرقة

املاِيا  بِّ العا ْمُد هلِل  ا ا ا  وا

َل ُ  السَّ َلُة وا الصَّ ٰ  وا َلا ُسولِِه ا اِمْي  دا   ا
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 ِف األ طاء رشح هذه الرسالة رغم ما فيها من بعض  ِف ما سبب اهتامم الُعَلاَمء  :السؤال

 ؟(الس ا ي ية)وكذل  العقيدة 

مسائل معدودة، وكاتبها  ِف إًل  ،رسالٌة سلفية -ان  كام بي  - (الرسالة الطحاوية): اجلواب

ن ةعاملٌ معروٌف ب ف  ف  ًلش  أن املَُؤل  ا، فالكتاب املَُؤل  صار حنفي   ُثم  ا كان شافعي  وهو  ،السُّ

نِي  ُمَؤلفات الُعَلاَمء. َعَلى فأهل العلم حيرصون  ،ف  ا تقرأ ف ُمَؤل  عندم :يعظُم بِمِؤلفه، َيع 

أن لكتاب املَُؤلف  اعتبار، فلام كان الط اوي هبذه املثابة عند أهل  َعَلى وهذا يدل  

 ف نجد أن له مكانة رفيعة.املؤل   إَِلى ، فهذا أوًًل: عندما تنظر َفِ ن لكتاباته اعتبار ؛العلم

ن ة َواجلاََمَعة  ِف  َتَعاَلى     َف ن املؤل  األمر الثاين: أ ل السُّ هذه الرسالة وافق أصول َأه 

 :ف ن اإلنصاف ؛وحصل فيها بعض األ طاء ،وإذا كان  الرسالُة هكذا ،وذكر مسائل نافعة

، وهذه العادة اخلطأ َعَلى وُينبه  ،بل ُينتفع منها ،فيهحصل  أٍ ُتسقط الرسالُة كلها خلط أًل  

األ طاء  َعَلى وينتفعون منها، وُينبهون  ،يرشحو ا ،كتٍب كثرية ِف ألهل العلم اجلارية 

 الواقعة فيها.

ا، وأهل العلم عند صار حنفي   ُثم  ا رجٍل كان شافعي  ل -كام قل -إِن هذه الرسالة  ُثم  

أدع   ألن هذا ؛بيان اتفاق أهل العلم عليها َعَلى تقرير املُعتقد واملسائل العقدية حيرصون 

 لقبول من كان ُمنتسًبا هلذه املذاهب.

مية) ِف     من هنا نجد الشيخ/ ابن القيم أنه قرر  َعَلى  (اجتامع اجليوش اإِلْسَلا

ن ةبأدلة الكتاب  ▐علو اهلل  كل األنبياء  َعن  وجاء بام ُيفيد ذل  ، والعقل والسُّ

ِذينَ   ُيقر   ِف كالمهم  َعَلى وقف  ال 
ٍ
بالرغم من ذل  اعتن  ببيان ما ، عقيدةرون فيه هذه اليشء

مل  -وهو علو اهلل-وببيان ما عليه أتباعهم، لُيفيد أن هذا املُعتقد  ،عليه األئمة امُلتبعون

عليه األئمة  ال ِذيوهذا  ،ما جاء به دين اهللختتص به طائفة؛ بل هذا  خيتص به إمام ومل

 الف.فقد   ؛هذا َعن  ومن زاغ  ،املُتبعون وعليه أتباعهم
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حت  ُتبني أن املُعتقد الص يح ًل خيتص به  ،من هذا القبيل َأي ًضا (العقيدة الطحاوية)فـــ 

ًل ختتص به طائفة، فاملُعتقد الص يح ذكره احلنبيل، وذكره الط اوي، وذكره  ،إَِمام

 الشافعي، وذكره احلنفي، وذكره املالكي، وًل خيتص هذا املذهب بطائفٍة ُمعينة.

صار  ُثم  ا أل ا عقيدٌة صاحبها كان شافعي   ؛العناية هبذه العقيدة َعَلى َأي ًضا هذا مما حيث 

 ،وُمعتقٌد شافعي ،حنفي ُمعتقدٌ  ُهوَ  أن هذا املُعتقد ًل خيتص به احلنابلة، ا، فُتبني  حنفي  

 وُمعتقٌد مالكي.

تِيالعقائد  ِف النظر  :وهي ،ومن هنا ُتدر العناية بمسألة املذاهب، حت   كتبها أهُل  ال 

وًل خيتص هبا مذهب، وهذا ينفع  ،يتبني للطالب أن هذه العقيدة عقيدٌة عليها املذاهب

َلى ًلسيام عند ُمناقشة من ينتسب  ،الطالب
 َعَلى ويظن أن أهل املذهب  ،مذهٍب ُمعني إِ

 التأويل، أو أن أهل املذهب عندهم املُعتقد من قبيل علم الكالم وغريه، هذه بعض األمور

تِي ءة ُيقال: إ ا تدفع  ال   .امل الفاترغم ما فيه من بعض  َعَلى هذا املتن لقرا

وأهل العلم ُييرسون العلم بنظمه، فلام نظم الناظُم  ،َأي ًضا منظومة (العقيدُة الس ا ي ية)

باع عبارهتا ُمتقنة وُُمكمة، وكاتبها َأي ًضا معروٌف ب رادة ات   ،منظومٍة نافعة ِف أبواب املُعتقد 

ن ة َواجلاََمَعة ل السُّ  ؛مسائل معدودة ِف ومل خُيالف فيها إًل  ،منهج السلف، وُيعظم ُعَلاَمء َأه 

ما فيها من  َعَلى وُينبه  ،أن ُينتفع من هذه العقيدة :جرى عليه أهل العلم ال ِذياإلنصاف ف

 ُيستص ب فيها. (الطحاوية)الكالم حول  ِف ُمالحظات، وبعض ما قيل 

 ؟(العقيدة الطحاوية)ما هي مُميزات متن  :لالسؤا

 يتعلق هبذا.اجلواب
ٍ
 : سبق ذكُر يشء

 ؟(العقيدة الطحاوية)فضل الرشوحات املُعارصة ملتن ما هي أ :السؤال

وكذا  ،ولكن فيها أعلم أن الشيخ/ صالح آل الشيخ له رشح ،: مل أطلع عليهااجلواب

 أن ُيثني عليها. اج ملثيلورشوحهام ًل حتت ،الشيخ/ صالح الفوزان له رشح

 هل هناك فرق بني العقيدة والتوحيد واملنهج؟ :السؤال
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ِلم هلل  ،ُيسل  ال ِذيالطريق  ُهوَ املنهج  :: أوًًل اجلواب ، ▐يتقرب فيه املُس 

يشمل الدين كله، فالعقيدُة ُجزٌء من  ،وغري ذل  ،واآلداب ،والفقهَ  ،فهذا يشمل العقيدةَ 

  ،املنهج
ٍ
 فيه. وهي أهُم ُجزء

 ،واليوم اآل ر ،ورسله ،وكتبه ،ومالئكته ،العقيدة القضايا الغيبية: اإليامُن باهلل

د فام ،والقدر  ريه ورشه ما يتعلق بالقضايا  :يتعلُق بالقضايا الغيبية ُيعد عقدية، واملُرا

وهو جانب  ،كل أمٍر فقهي فيه جانٌب عقدي" َيُقول:بعضهم ألن  ؛ُهوَ الغيبية من حيث 

 حكم به. ▐أن اهلل ب، "اإليمان

د بالقضايا اإليامنية  تِي :أي ،-القضية الغيبية :أي-فنقول: املُرا هي غيبية من حيث  ال 

إًل من جهة كون اإلنسان يعتقُد أن اهلل  ،فليس  أموًرا غيبية ؛هي، فأما القضايا الفقهية

ِذي ُهوَ  ▐ وحول  ،وحول املالئكةِ  ،وحول الكتب ،ع، فالكالُم حول اهللرش ال 

 هذا كله ُيعد من مسائل املُعتقد.؛ وحول القدر  ريه ورشه ،اليوم اآل ر

ألن التوحيد  ؛التوحيد ُثم   ،العقيدة ُثم   ،إًِذا املنهج أعم ؛والتوحيد ُجزٌء من العقيدة

 ،وأسامئه وصفاته، وهذه املباحث بعض مباحث العقيدةوألوهيته يتعلُق بربوبية اهلل 

 لعقيدة.وليس  هي كل مباحث ا

 هل ُمرجئة الُفَقَهاء ُمبتدعة؟ :السؤال

اَلماجلواب عوهم،  أن السلَف بد  بني   (اإليامن ا وسط) ِف  َتَعاَلى     : شيخ اإِلس 

َلى فرُيجع 
اَلم إِ  .(اإليامن ا وسط) ِف  َتَعاَلى     كالم شيخ اإِلس 

  .بالنسبة إليامن أهل الكالم بالربوبية :السؤال

 ِف حصل عندهم  ال ِذيإًل أن الزيغ  ،ل الكالم يؤمنون بالربوبية: فنعم أهاجلواب

ن ة َواجلاََمَعة، فليس اإليامن  ِف مل جيعل إيام م  ،األسامء والصفات ل السُّ الربوبية ك يامن َأه 

 ا.بالربوبية إيامًنا صافي  

ء :السؤال ملانع إذا زاد بعض فام ا ،بام أن أقسام التوحيد ذكرها الُعَلاَمء بالتتبع واًلستقرا

 أهل العلم: توحيد احلاكمية أو توحيد اًلتباع؟
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تِيوأقسام التوحيد  ،♀ الن بِي  ب: توحيد اًلتباع يتعلق اجلواب يذكرها  ال 

 ؛لوهيته وأسامئه وصفاته، وأما اًلتباعأربوبيته و ِف الُعَلاَمء تتعلق باهلل، فنقول: نوحد اهلل 

 ملُتابعة.با ♀ الن بِي  َفِ ننا ُنفرد 

 :أصلني عظيمني َعَلىوهذا الدين قائٌم 

 .اإل الُص هلل 

  ُد  باملُـتابعة. ♀ الن بِي  وإفرا

 الن بِي  وجعله ُمتعلًقا ب ،♀ الن بِي  توحيد اتباع  :فمن أراد بتوحيد املُتابعة

فال  ؛فهذا أمٌر ًل بأس به، ولكن أن جُيعل مع أقسام التوحيد املُتعلقة باهلل ؛♀

 جه هلذا.و

ا، وتوحيد احلاكمية أهُل وأما الكالم حول توحيد احلاكمية فمعروٌف مشهور جد  

ء توحيد الربوبية، وتوحيد اإلهلية، وتوحيد األسامء  :العلم عندما جعلوا التوحيد باًلستقرا

أو حت  توحيد اإلهلية،  ،ُتد أن توحيد احلاكمية ُمندرًجا حت  توحيد الربوبية؛ والصفات

زه.فال حاج  ة إلبرا

توحيد الصالة، توحيد الزكاة، باعتبار أنه يعبد اهلل  َيُقول:ووإًل يأيت أحدهم غًدا 

ُز الفرد هذه األقسام  ،ب قامة الصالة وإقامة الزكاة، فليس من املنهج العلمي أصاًل إبرا

د، فلم ُيربزوا نوًعا  ُيربز فمن أبرز توحيد احلاكمية مل ،املذكورة هي أنواع حتتها أقسام وأفرا

 .إنام أبرز مسألةً  ،نوًعا

من هذا قصد املروا ف نظأهُل العلم  ُثم   ،وهذا ف املنهج العلمي أصاًل غري ص يح

 فبينوا أن هذا ًل جيوز. ،ويعرفوه منهجه ،ويعرفون طريقته ،أراد هذا ال ِذيوهم يعرفون من 

 : ما الفرُق بني نفي التمثيل ونفي التشبيه؟السؤال

من أهل العلم جيري ف كالمهم نفُي التمثيل ونفُي التشبيه، وًل ُيالحظ : عدد اجلواب

اَلمِ  يرى الفرق بني  َتَعاَلى     أ م ُيريدون فرًقا بني التمثيل وبني التشبيه، وشيخ اإِلس 

 التمثيل والتشبيه، َوُهَو ما ذكره َغري  واحٍد من أهل العلم.



 

   615 
 

 شرح العقيدة الطحاوية 

ءٌ ﴿ َقاَل: ▐فاهلُل  : املاُمثلة ِهَي [33]الشورى:  ﴾لَيَْس َكِمثْلِهِ ََشْ ، َفَقاُلوا

ا التشبيه فهو  اًلت فاق من ُكل  الوجوه، فاهلل  نف  أن ُيامثله يشٌء من ُكل  الوجوه، َوَأم 

اَم نف   املاُمثلُة ف بعض الوجوه، ًل ف كلها، فاهلُل   ▐مل ينِف التشبيه، َوإِن 

 لها، ومل ينِف التمثيل. التمثيل، فنف  أن ُيشاهبه يشٌء ف الوجوه ك

والقدر  ومن ًلحظ هىَذا امَلل ظ؛ َقاَل: إن التشبيه مل ُينَف لوجود القدر املُشرتك،

املُشرتك ُهَو املعن  الُكيل ال ِذي يوجد ف األذهان، ًل يوجد ف األعيان إًِل  مضاًفا، فعندما 

نَ  َتُقوُل: الَسمع ينقدح ف الذهن معن ، َوهىَذا املعن  ُهَو إ َع  ىَذا امل  دراك املسموعات، ه

الُكيل يشرتك فيه ُكل  ُمتصٍف بالسمع، وتنقطع املُشاركة عند إضافة السمع للموصوف 

 املُعني.

لَيَْس َكِمثْلِهِ ﴿ َقاَل: ▐َفَقاَل بعض من ُيفرق بني التمثيل والتشبيه: إن اهلل 
ءٌ  نَ  الُكيل، ؛ أِل "َلْيَس َكشبهِه َشْيء"، ومل يقل: [33]الشورى:  ﴾ََشْ َع  ن اًلشرتاك موجوٌد ف امل 

ثل، َوُهَو املُساواة من ُكل  الوجوه، ومل ينِف الشبه؛ لوجود اًلشرتاك ف  فنف  اهلُل 
ِ
امل

ىَذا  ىَذا وه ِذي بِِه ُتفهُم الصفة، وبعُض أهل العلم ًل ُيفرق بني ه نَ  الُكيل ال  َع  َلمُ -امل  -واهلُل َأع 

. 

 التعبرُي بلفظ املاُمثلة أم املُشاهبة؟ : أهيام أول؛السؤال

ىَذا مبني َعَلى التفريق بينهام من عدم، فمن يرى التفريق بينهام؛ َفِ ن  األفضل أن اجلواب : ه

رُد ف  ا من ًل يرى الفرق؛ فاألمُر سيان، والوا ُيعرب  بنفي املاُمثلة، ًل بنفي املُشاهبة، َوَأم 

آن: ُقر   عند َعدم ُمالحظة الَفرق؛ يبدو أن [33]الشورى:  ﴾ءٌ َليَْس َكِمثْلِهِ ََشْ ﴿ ال 
ى
، َفَ ت  

آين  ُقر  ظ ال  م الل ف   ُهَو األفضل. -واهلُل أعلم-التزا

  
ٍ
: أن من فهم الفرق بني التمثيل والتشبيه َعَلي ِه أن ًل حيمل َوُهوَ  ،ولكن ُأنبُه َعَلى يشء

ِذيَن ًل ُيعرف عنهم الفرق عَ  ىَذا ُمهم-َلى هىَذا كالم أهل العلم ال  ، ففهمه يشء وفهم -َوه

ق؛ فعليه أن يفهم  كالم العامل يشء، كالُم العامل ُيفهم باصطالحه، إن علم من العامل أنُه ُيفر 
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ق؛ فاألمر ب سب اصطالح من َتَكل َم  ِري ق، وإن علم من العامل أنُه ًل ُيفر  كالم العامل َعَلى الت ف 

ِظ.  بِالل ف 

 هل ُهناك ُمشاهبة جائزة وُمشاهبة مُمتنعة؟: السؤال 

ل: أن من َقاَل: إن اهلل اجلواب َو  ثَل ومل ينِف  : ذكرُت ف جواب السؤال َاأل 
ِ
نف  امل

نَ  الُكيل عند  َع  املُشاهبة لوجود املُشاهبة، واألول: التعبري باًلشرتاك؛ لوجود اًلشرتاك ف امل 

 عني.عدم إضافة الصفة إَِلى املوصوف املُ 

ىَذا معن  ُكيل ينقدح ف الذهن،  َوَقد  ذكرت ِمث اًًل، َوُهَو السمع، عندما ُيَقاُل: السمع ه

يشرتك فيه ُكل  ُمتصٍف بالسمع، ُثم  عند إضافة السمع للموصوف املُعني ينقطع اًلشرتاك، 

ىَذا القدر الُكيل ُمشاهبة؛ فتكون هىِذه ُمشاهبة جائزة.  َفِ ن  سمينا ه

 ما الفرق بني املشيئة واإلرادة الكونية القدرية؟: السؤال

اَلمِ اجلواب ي خ اإِلس  ، املشيئة واإلرادة َتَعاَلى     : مها بمعن  واحد، كام بني ش 

 الكونية القدرية بمعن  واحد.

اَلة؟السؤال  : هل الرياُء ف الوضوء ُيبطل ِص ة الص 

ِعَباَدة، ُثم  َدفعه؛ فال يشء َعَلي ِه، : الرياُء ف الوضوء، الرياء إن طرأ َعَلى ااجلواب َعب د ف ال  ل 

ِعَباَدة، وكان  العبادُة بعضها ُيبن  َعَلى بعض؛ َفِ ن  اإِلَمام أمحد والطربُي 
ُثم  إن طرأ ف ال 

ِعَباَدة إن كان الرياُء َقد  طرأ ف أثنائها، ًل ف أصلها، َوِهَي مِم ا ُيبن  بعضه  ' يريان أن ال 

ِعَباَدة ص ي ة. َعَلى   بعض؛ َفِ ن  ال 

ِذي وقع منه الرياُء ف الوضوء:   إًِذا  ال 

  .إن كان الدافع له َعَلى ِفعل الوضوء الرياُء؛ فالوضوء باطل 

  .ِعَباَدة، ودفعه؛ فالوضوء ص يح  إن كان الرياُء َقد  طرأ أثناء ال 

  ِولكن نيته ف أصل الوضوء إن كان الرياُء َقد  طرأ أثناء الوضوء واستمر بِه ،

ص ي ٌة، وًل رياء ف أصل الوضوء؛ فوضوؤه ص يح َعَلى ما ذهب إليه اإِلَماُم أمحد 

 والطربي وغريمها، وحينها يكون وضوؤه ص يً ا.
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ِعَباَدة من األصل ابتغاء الرياء،  ِلم أنُه ًل يعقد ال  ُس  ِمن َوامل  ِذي يتصور من املُؤ  ىَذا ال  َوه

ىَذا بعيدٌ  ىَذا ما  َفه ِعَباَدة، َوه ِموَن خُيش  عليهم من الرياء أثناء ال 
لِ ُس  َن وامل  ِمنِو  اَم املُؤ  ا، َوإِن  ِجد 

 أتصور السؤال حوله.

ِعَباَدة؛ فوضوؤه باطل، وحينها تكون صالته  عموًما؛ إن كان َقد  طرأ رياء ف أصل ال 

ِعَباَدة ومل يدفعه، والوضوء ِعَباَدة ُيبن  بعضها َعَلى  فاسدة، وإن كان الرياُء َقد  طرأ أثناء ال 

والطربي، َوُهَو ال ِذي ذكره     بعض؛ فال تبطل َعَلى قول َعَلى ما ذهب إليه اإِلَماِم أمحد

، وحينها يكون وضوؤه ص يً ا مع اإلثم، )جامع العلوم والِحَكم(ف     اب ن رجب

 .-واهلُل أعلم-وصالته َأي ًضا ص ي ة 

ُكلِّ صفات الكمال يف المخلوق اهللُ أحقُّ أن "تعليًقا َعَلى هىِذه القاعدة:  : ُنريدالسؤال

 ؟"يوصف بها ما لم توهم بنقص

َكاَلم هىَذا اليوم، َوُهَو يتعلُق باملثل األعل هلل اجلواب ، وأن اهلل : ذكرت ال 

ُهَو أحقُّ بالكامل، فاهلُل  ▐ُهَو ُمعطي الكامل، وُمعطي الكامل  ▐

 صاف احلسنة. له األو ▐

ِذي أعطاه هىَذا  َفِ ذا  كان امل لوق ُمتصًفا بوصٍف حسٍن من ُكل  وجٍه؛ َفِ ن  اخلالق ال 

الوَصَف احلسن أحقُّ هبذا الوصف، فُمعطي احلََسن ُهَو أحقُّ بِِه، ما مل يوهم هىَذا الوصُف 

ُمطلق، َفِ ن  كان  له الكامل املُطلق، وأوصافه كلها تدل َعَلى كاملٍ  نقًصا؛ إذ  اهلل 

ىِذه  الوصف حسنًا باعتبار امل لوق، كأن يكون ذا عيال أو أن يأكل أو أن يرشب؛ َفه

ِذي يوصف بِِه  أوصاٌف حسنٌة باعتبار امل لوق، فاحلسُن فيها نسبي، واهلل  احلسن ال 

تِي ِهَي من ِقَبل  احلسن حسٌن ُمطلٌق من ُكل  وجه، وحينها فال تد ل هىِذه األوصاف ال 

ىِذه القاعدة.  النسبي ف ه

اق؟السؤال ز  ازق والر   : ما الفرق بني اسمي الر 

اق فعال َوهىِذه الصيغة من صيغ اجلواب ز  ازق اسم فاعل رازق َعَلى ِزنة فاعل، والر  : الر 

ازق اق أبلُغ دًللًة َعَلى كونه رازًقا من الر  ز   .املُبالغة ًلسم الفاعل، ف ينها يكون الر 



 

      618 

 

 ساكتيوســـف الشرح الشيخ:  

اَذا ُرجح القول بأن اسم اهلل األعظم ُهَو احلي القيوم؟السؤال َ
ِ
 : مل

اِئُل َقد  فهم من كالمي ترجيح هىَذا القول؛ فلم ُأرده، َوإِن اَم ذكرت اجلواب : إن كان الس 

َأن ُه من أعظم أسامء اهلل، وإن كان سبق َعَلى لساين يشٌء ُيفيد أن اًلسم األعظم؛ فهو سبق 

د. لسان وغري  ُمرا

، وأهل العلم بينوا َأن ُه اًلسم األعظم، "الل"اًلسُم األعظم ف حد علمي وب ثي ُهَو 

نِي: عدٌد منهم بني أن اسم  تِي ِقيَل  "الل"َيع  ُهَو اًلسم األعظم؛ لوروده ف ُكل  األََحاِدي ِث ال 

 فيها: إ ا َقد  ورد فيها اًلسُم األعظم.

اللَُّهمَّ إين أسألك بأنك أنت "َع رجاًل يدعوا فيقول: َسمِ  ♀منها: أن الن بِي  

َذا »: ♀، َفَقاَل النبي "الل اْلحُد الصمد الَِّذي لم يلد ولم يولد لقد سأل اهلل ه 

 .«باسمه األعظم الَِّذي إذا ُسئل بِِه أعطى، وإذا ُدعي بِِه أجاب

َ  "الل"فـ نَاُه: ذو األلوهية والعبودية َعَلى  لقه َأْج  ه اب ن َعب اس وَمع  ، كام فرس  َ ِعني 

 ُهَو اًلسم األعظم.  ¶

َلى أن 
اًلسم األعظم، َوَقد  ذكرُت شيًئا لعله  "الحي القيوم"وذهب بعض أهل العلم إِ

 .مِم ا يقولون بِِه َوُهَو أن هذين اًلسمني عليهام مداُر أسامء اهلل 

 هىِذه من دعوة الصفة؟: قول القائل: يا وجه اهلل عند اًلستغراب، هل السؤال

ا     : واهلُل أعلم ِهَي ليس  من دعوة الصفة، وللشيخ اب ن ُعثيمنياجلواب كالٌم إِم 

ا ف لفظٍة مثلها، وبني أن القائلني هبذا   -أي: من َيُقوُل: يا وجه اهلل وغريه-ف هىِذه، َوإِم 

َوإِن اَم ُيريد دعاء املُتصف َلي َس ُيريد الصفة حال كو ا حال تصورها ُمنفكًة َعن  املوصوف، 

 .▐هبذه الصفة، َوُهَو اهلُل 

 ذاتيٌة فعليٌة؟ "السمع والبصر": هل صفتي السؤال

يسمع، ولكل صوٍت  ذاتية فعلية، فاهلل  "السمع والبصر": نعم صفتا الشيخ

ُ قَْوَل الَّ ِي َُتَادِلَُك ِِف َزوِْجَها﴿حادث سمٌع حادث:  ىَذا َلي َس [3ادلة: ]املج ﴾قَْد َسِمَع اَّللَّ ، ه

 سمًعا منذ األزل، َوإِن اَم هىَذا سمٌع وجد بعد أن تكلم  املُجاِدلة.
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صفاته الفعلية كلها، كام ُيقرر أهل العلم؛ وسنت دث حول هىَذا  ▐فاهلل 

 :
ِ
ِن اهلل  ُكلِّ صفات اهلل الفعلية قديمُة النوع حادثُة اْلحاد، ُكلِّ صفات اهلل الفعلية قديمةٌ "بِِ ذ 

 ."باعتبار نوعها حادثٌة باعتبار آحادها

ق بني صفٍة وصفة من صفات اهلل  َلُف  ومن فر  َلف، َفالس  الفعلية؛ فليأت بس 

َفِهَي صفٌة ذاتيٌة من  كالمهم ف عدم التفريق بني صفٍة وصفة، فكل صفٍة فعليٍة هلل 

 َحي ُث نوعها.

 ؟َتَعاَلى : هل املوجود من أسامء اهلل السؤال

، ▐َأن ُه مِم ا خُيَرب بِِه َعن  اهلل  َتَعاَلى     بني  اب ن القيم "الموجود": شيخال

 وًل ُيعد من األوصاف.

 : هل املعرفُة قسيمُة العلم؟السؤال

د بقسيمة العلم؟ أي أ ا َغري  العلم؟ إن كان ُيريد أن املعرفة َغري  العلم؛ اجلواب : ما املُرا

ىَذا ما ذهب إليه بعض أه : َفه ف َعَلى اهللَ يف الرخاء؛ يعرفك يف »ل العلم، ومن هنا َقاُلوا َتعرَّ

، من باب اخلرب وليس من باب الوصف؛ أِلَن  املعرفة ًَل ُبد  أن ُتسبق بجهل ب الف «الِشدة

ي خ/ اب ن ُعثيمني، َتَعاَلى     العلم. َوهىَذا ما ذهب إليه اب ن القيم ، َوُهَو ال ِذي يذكره الش 

 ام ُيفيُد: أن املعرفة َغري  العلم؛ إذ  املعرفة ًَل ُبد  أن ُتسبق بجهل.فكالمه

ا اب ن رجب إَِلى أن املعرفة بمعن   -ِفياَم يظهر من كالمه-َفِ ن ُه ذهب  َتَعاَلى     َوَأم 

ف َعَلى اهللَ يف الرخاء يعرفك يف »: ♀العلم، َوَذلَِ  عند رشحه لقول الن بِي   َتعرَّ

ق اب ن رجب، ف«الِشدة َكاَلم مل ُيفر  بني املعرفة والعلم، وجعل علم اهلل     عند هىَذا ال 

 قسمني: ▐

 .  ِعلٌم عامٌّ

 .  َوِعلٌم  اصٌّ

َلمُ -والعلُم اخلاص  ُيفيُد النرص والتسديد والتأييد، فـ  أهُل العلم ف هىَذا َعَلى  -واهلُل َأع 

 قولني: 
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ىَذا ما يظهر من كالم اب ن رجب.منهم من يرى العلم واملعرفَة بمعنً  و  احد، َوه

ومنهم من يرى أن العلم غرُي املعرفة، وأن املعرفة ًَل ُبد  أن ُتسبق بجهل، وحينها ًل 

 بالعلم. ▐باملعرفة، وخُيربون َعن  اهلل باملعرفة، ويصفون اهلل  يصفون اهلَل 

: مُمكن الوجود، السؤال
ِ
 وواجب الوجود؟: ُنريد توضيً ا أكثر لقول الُعَلاَمء

د بِِه اهلُل اجلواب ُل  ▐: واجب الوجود ُيرا َو  فوجودُه واجٌب أزًًل وأبًدا، ُهَو َاأل 

، مل ُيوجده ▐، ًل يفن  وًل يبيد، فوجوده واجب لذاته ▐َواآلََ ر 

 موجد، فواجب الوجود ُهَو ال ِذي وجودُه ًلزٌم لذاته، مل يوجده موجد َوُهَو أزيلٌّ أبدي.

ا مُم  كن الوجود؛ فُيمكن وجوده وُيمكن عدم وجوده، ووجوده يكون ب جياد غريه َأم 

إياه، فامل لوقاُت كلها مُمكنة الوجود، فيجوز عدمها وجيوز وجودها، وإجيادها بموجد 

 .▐َوُهَو: اهلُل 

 ما املقصود بالصفات السلبية؟: السؤال

ُخُذهُ ِسَنٌة َوََل  ََل ﴿: الصفات السلبية هي الصفات املنفية َعن  اهلل  :اجلواب
ْ
تَأ

ٍم لِلَْعبِيِد ﴿، فهاتان صفتان سلبيتان منفيتان، [244]البقرة:  ﴾نَوْمٌ  ]فصل :  ﴾46َوَما َربَُّك بَِظَلَّ
 .▐، هىِذه صفٌة سلبيٌة منفية، فالصفاُت السلبية ِهَي الصفاُت املنفية َعن  اهلل [16

 ما الفرق بني الصفة الذاتية والفعلية؟: السؤال

، َوُهَو: أن مورد التقسيم     الصفة الفعلية ذاتية، اب ن القيم :يخالش بني شيًئا ُمهام 

ىَذا  لصفات اهلل َلي َس  الصفة، َوإِن اَم ما يقوم بالذات، فعندما َنُقول: الصفة ذاتية وفعلية، ه

 ُيفهم منه أن الصفة الفعلية َلي َس  صفًة ذاتية؛ ألنا جعلنا مورد التقسيم الصفة.

ِ ي َح: أن مورد التقسيم ما يقوم ف الذات؛  )ال ونية(ف     ن القيماب   بني أن الص 

لذلكم عندما ذكرت أقسام الصفات ذكرهتا باعتبار ما يقوم ف الذات، َفُقل  : ما يقوم 

ع، فالصفة الفعلية ذاتية، ولكن تتعلُق باملشيئة، وهناك  بذات اهلل  من الصفات أنوا

لم والُقدرة، هىِذه َأي ًضا ذاتية، ولكنها ًل تتعلق باملشيئة، وهناك صفات معاين مثُل: الع



 

   600 
 

 شرح العقيدة الطحاوية 

صفات  ربية، َوِهَي صفاٌت َأي ًضا ذاتية وًل تتعلق باملشيئة، كالوجه واليدين وغريها من 

 الصفات.

إًِذا  الصفات كلها: الصفات الفعلية، الصفات املعنوية، الصفات اخلربية؛ كلها صفات 

ني الصفات الفعلية والصفات اخلربية واملعنوية: أن الصفات الفعلية ذاتية، ولكن الفرق ب

 تتعلُق باملشيئة.

نَ ؟ :السؤال ُس  اَمء احل  َس   ما ضوابط كون اًلسم من األ 

اَلم :اجلواب ي خ اإِلس  : أن الضابط ُهَو: أن يكون اًلسُم حسنًا من ُكل     بني ش 

َفِ ن ُه يصلح أن يكون اساًم هلل، وحينها فال ُينف   وجه، َفِ ذا وجدنا اساًم حسنًا من ُكل  وجه؛

 وًل ُيثب  إًِل  بدليل.

ْسَماُء ﴿ًَل ُبد  أن يكون حسنًا من ُكل  وجه:  فاًلسُم من أسامء اهلل 
َ
ِ اْْل َوَّلِلَّ

ِن كامًًل، وحينها إذا وجدنا[331]األعراف:  ﴾اْْلُْسَّن  ُس  تِي بلغ  ف احل  اَمء ال  َس  اساًم  ، أي: األ 

ُه ُينف ، وإن مل يرد بِِه الدليل، َوَقد  َبي ن ا هىَذا قبُل.  َلي َس حسنًا من ُكل  وجه؛ َفِ ن 

َكاَلم لكي نفهم مطوًلت اب ن َتي ِمي ة :السؤال     هل ُتوز دراسة متن ف علم ال 

 ونقاشاته مع أهل الكالم؟

 هل جيوز دراسة املنطق؟ :السؤال

ن ِة َواجلاََمَعِة دراسًة جيدة، وكان من احتاج إَِلى  :اجلواب ِل السُّ  هىَذا بعد أن َدرس معتقد َأه 

َكاَلم ليفهم املطوًلت ودراسة  ِعي ة، فاحتاج إَِلى دراسة علم ال  عنده إملاٌم بسائر العلوم الرش  

 .-واهلُل أعلم-املنطق؛ فيجوز له 

آن ُم :السؤالالسؤال لوق، وحكم من يقول هبذا ما الذي يرتتب عل قول أهل البدع الُقر 

 القول، هل َيكُفر؟

آن ُملوق، يرتت ب عل هذا عدد من : اجلواباجلواب الذي يرتتب عل قول أهل البدع بأن الُقر 

 :املفاسد
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  :آن غري ُملوٍق، فالقول منها يان قد دًل  عل أن الُقر  ، فالوح  يني  ُمالفة دًللة الوح 

آن فيه ُمالفٌة رصحيٌة لدًللة  نصوص الوحي ني، وتكذيٌب للنصوص، فاهلل ب لق الُقر 

ْمرُ ﴿ :يقول ▐
َ
ََل ََلُ اْْلَلُْق َواْْل

َ
أمرُه عل  ▐، فعطف [41 :]األعراف ﴾أ

آن كالُمه  لقه، وأمرُه يكون بكالمه، واهلل  َحٌد ِمَن الُْمُْشِكنَِي ﴿ :بني  أن  الُقر 
َ
ِإَوْن أ

مَ  ِجْرهُ َح يَّ يَْسَمَع لََكَ
َ
ِ  اْسَتَجاَرَك فَأ  .[6 :]التوبة ﴾اَّللَّ

آن كالم اهلل♀ والنبي   أال رجٌل » :جاءت عنه األحاديث ُتفيد أن الُقر 

، فهذه ُمالفٌة رصحيٌة ♀أو كام قال النبي  «يحمُلني إَِلى قوِمه ألبلِّغ كالم ربي

 لنصوص الوحيني  وتكذيٌب هلا.

  آن ُملوق، فهذا ي :من املفاسد كذل أن صفًة من صفات  :عنيأننا إذا ُقلنا بأن الُقر 

آن ُملوًقا فكالمه ُملوق اهلل  آن من كالم اهلل، وإذا كان الُقر  ولذل   ؛ُملوقة، فالُقر 

آن متفرعة عل مسألة الكالم، كام ُيقال :ُقلنا آن أو القول ف الُقر  ف ذا ، إن مسألة  لق الُقر 

آن ُملوق :قيل ، وحينها ف ن امل لوقات فكالم اهلل ُملوق، وهو جزٌء من كالمه ؛أن الُقر 

  .▐تكون قائمة باهلل 

 إبطال كون اهلل  :ومنها ئع الساموية كل ها آن ، تكل م بالرشا فالقول بأن  الُقر 

  .ُملوق، ترتت ب عليه مفاسد كثرية

 وُحكم من يقول هبذا القول هل يكُفر؟ 

قوا بني اجلاهل والعامل، والرازياين ✍✍ تقدمها، أن من قال بأن نقال ف مع أهل العلم فر 

آن ُملوق وهو عاملِ  ع. ؛فقد َكَفر، وإن كان جاهالً  ؛الُقر   ف نه ُيَبد 

ام؟: السؤالالسؤال آن منج  ل الُقر   ما احلكمة من تنزُّ

ِيَن َكَفُروا لَْوََل ﴿ :َتَعاَلى قال  ،ف كتابه احلكمة ذكرها اهلل : اجلواباجلواب َوقَاَل اَّلَّ
، [82 :]الفرقان ﴾32لًَة َواِحَدةً َكَذلَِك نِلُثَِبَِت بِهِ فَُؤاَدَك َوَرتَّلَْناهُ تَْرتِيًَل نُِزَِل َعلَيْهِ الُْقْرآُن َُجْ 

اًم أمٌر حيصل به تثبيُ  قلِب النبي  آن منج  ب يث ينزل عليه ، ♀ف نزال الُقر 

ل به النبي ♀ أن ُنزول الَوحي عل النبي ، َوًَل َش   الَوحي ف فرتات أمٌر حُيص 
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َح الصدر ،نينة الفؤادُطمأ♀   ▐ب يث تنزل عليه أحكام ربه  ؛وانرشا

من حنٍي إل حني، وَينزل باأل بار  ▐من حنٍي إل حني، وتنزل عليه أ بار ربه 

وبعنايته به،  ،بمالحظة اهلل إياه♀ واألحكام ملٌ  كريم، فهذا فيه إشعار النبي 

 .♀ده وغري ذل  من املعاين العظيمة، فَي ُصل هبذا تثبي  لفؤا

أنه ُأنزل إل البي  إل بي  العزة، ثم ُأنزل  -أحسن اهلل إلي -ذكرت  :يقول: السؤالالسؤال

ام، فهل سمعه جربائيل من اهلل مرًة أ رى حسب احلوادث؟ ،منجاًم   عند نزوله منج 

وكأين أفهم من سؤال السائل أنه فهم  ،وإلي  أحسن اهلل  :أوًلً  :أقول: اجلواباجلواب

ام عل  ،لًة واحدة إل بي  العزة، ثم صار ينزل من بي  العزةمن كالمي أنه ُأنزل ْج منج 

 وهذا  طًأ. ،، وهذا ليس مقصودنا♀النبي 

آن ُأنزل ْجلًة   م مل ينزل من بي  العزة، الُقر  له املنج  آن ف إنزا بي  العزة وانته ، إَِلى الُقر 

م، فج آن املنج  ربيل أ ذه من اهلل سامًعا، ونزل به هذا التنزيل القرآين ْجلًة، أما تنزيل الُقر 

 .♀عل النبي 

  إًذا سامُع جربيل للقرآن من اهلل  اًم، فيأ ذه جربيل آن منج  ل الُقر  كان ف تنزُّ

 .♀وينزل به عل النبي  ▐سامًعا من ربه 

 آن ُْجلًة، فكام جاء عن ابن عباس وكام بني  عدٌد من أهل العلم أن  :وأما إنزال الُقر 

ق بني  ؛آن أ ذه جربيُل من اللوح امل فوظ ونزل به إل بي  العزة وانته  األمرالُقر   إًذا نفر 

لني وهذا أمٌر مهم   :التنزُّ

آن عل النبي ُثم   ،أن سامع جربيل من اهلل*  ل ♀ إنزال الُقر  هذا ف تنزُّ

اًم. آن منج   الُقر 

آن من ال*   آن ْجلًة، أ ذ جربيل الُقر  ل الُقر  لوح امل فوظ ونزل به إل بي  ف تنزُّ

آن من ربه ف اإلنزال. آن، وإنام جربيُل سمع الُقر   العزة، فلم يسمع ف إنزال املجمل الُقر 

د به؟ ،"إلى أو يف"ـعدُّ النظر ف كتاب اهلل ب: يقول إذا مل يُ السؤالالسؤال  فام املرا



 

      604 

 

 ساكتيوســـف الشرح الشيخ:  

ي ب: اجلواباجلواب د به "إَِلى"ـالنظر إذا ُعد  ةٌ ﴿ :َتَعاَلى كام ف قوله  :فاملرا  22وُُجوهٌ يَوَْمئٍِذ نَاِِضَ
ي ب ،الرؤية :، فرياد به[28، 22]القيامة:  ﴾23 إََِل َرِبَِها نَاِظَرةٌ  ر "يف"ـوإذا ُعد  د به التفكُّ  ،فاملرا

رِْض ﴿: َتَعاَلى كام ف قوله 
َ
َماَواِت َواْْل َولَْم َينُْظُروا ِِف َملَُكوِت السَّ

َ
 .[334]األعراف:  ﴾أ

د به اًلنتظار ،"يف" وًل "إَِلى"ـب د  عوإذا مل يُ  انُْظُرونَا َنْقَتبِْس ﴿: َتَعاَلى كام ف قوله  ،فاملرا
 .[38]احلديد:  ﴾ِمْن نُورُِكمْ 

 املرئي باملرئي؟الرؤية بالرؤية ًل ما املقصود شبه : السؤالالسؤال

ما ترون إنكم سترون ربكم ك» ،تشبيه املرئي باملرئي ،ه اهلل بالقمرمل ُيَشب   :أي :اجلواباجلواب

 :أي ،وأما تشبيه الرؤية بالرؤية ،هذا تشبيه املرئي باملرئي ،تشبيه اهلل بالقمر :أي «القمر

بَ  ،اهللَ  برؤية اإلنسانِ  القمرَ  تشبيه رؤية اإلنسانِ  فكام أن رؤيتنا القمر  ،ه الوضوحووجه الش 

 ،لوضوحيوم القيامة ف غاية ا ▐فكذلكم رؤيتنا اهلل  ،ليلة البدر ف غاية الوضوح

فهذا هو املقصود بتشبيه  ،-▐واهلل أسأل أن جيعلني وإياكم ممن ينظر إل وجه -

 فهكذا اهلل  ،حال كونه بدرا رؤيتنا للقمر، نرى القمر بوضوٍح  :أي ،الرؤيةبالرؤية 

ه أهل اجلنة بوضوح.  يرا

 ؟ُحكم من ينكر رؤية اهلل  :السؤالالسؤال

وكالم شيخ اإلسالم ف رسالته  ،ه َأي ًضاشيخ اإلسالم له كالم ف هذا ولغري :اجلواباجلواب

َوالَِّذي عليه جمهور السلف: أن من جحد رؤية اهلل يف الدار اْلخرة "قال:  ،ألهل الب رين

ف ذلك كما ُيَعرف من لم تبلغه شرائع  فهو كافر، فإن كان ممن لم يبلغه العلم يف ذلك، ُعرِّ

 ."فهو كافر اإلسالم، فإن أصرَّ على الجحود بعد بلوغ العلم له؛

 غري املؤمنني ف امل رش؟ هل يرى اهلل : السؤالالسؤال

ه املنافقني والكُ  ذكرت هذا وأن اهلل : اجلواباجلواب ار ثم حيتجب عنهميرا وليس   ،ف 

م.  رؤيتهم رؤية تنعُّ

 يوم القيامة؟ ُيعاقب بعدم رؤية اهلل  هل من أنكر رؤية اهلل : السؤالالسؤال
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اَلمف نه كام بني  شيخ  ؛إن كان جاهالً  ويعتقد رؤية اهلل  من مل يرَ : اجلواباجلواب س  ِ  اإل 

ود ل  يكن كافًرا وكان  أعامله ُتدِ له اجلنة ومن مل حينها، ًل يكون كافًرا  َتَعاَلى    

ا  ،▐ف نه يرى اهلل اجلنة؛  ف بام تدلُّ َوَأم  عليه وأرص  عل  إن بلغته النصوص وُعر 

 .▐ًل يرى اهلل  والكافر ،فهذا كافر ؛اجل ود بعد بلوغ العلم

بَْصارُ ﴿: َتَعاَلى يقول ما الرد عل من يستدل بقوله  :السؤالالسؤال
َ
 [318]األنعام:  ﴾ََل تُْدرُِكُه اْْل

  عل نفي رؤية اهلل؟

أن اإلدراك أعمُّ من الرؤية، ونفي  َوَبي ن اهذا قد رشحناه ف الدرس السابق،  :اجلواباجلواب

، بل بني  بع ، األعم  ًل يستلزم نفي األ ص  ض األفاضل أن نفي األعم  ُيفيُد إثبات األ ص 

، بل يفيد إثباته، فاهلل  نف  األعم  وهو اإلدراك،  فنفي األعم  ًل يستلزم نفي األ ص 

 فهذا يفيد إثبات األ ص  وهو الرؤية، فنفي اإلدراك ًل يعني نفي الرؤية.

ىَذا ومثال   ه اإلنسان ويقف أمامه،ه  ه،وًل حييط به رؤيت ف ُملوقات اهلل، فالب ر يرا

ه اإلنسان وًل يدركه  ▐فاهلل  ،وهو ُملوٌق من ُملوقات اهلل، وهلل املثل األعل يرا

وًل حييط به رؤيًة، فنفي اإلدراك ًل يلزم منه نفي الرؤية، بل كام قال بعض  ،▐

، وهذا ذكره ابن تيمية  :أهل العلم  َرمِحَُه اهللُ نفي األعم  وهو اإلدراك يفيد إثبات األ ص 

. َتَعاَلى   وهو كون نفي األعم يفيد ف إثبات األ ص 

ة :نوعان ما املقصود بقول العلامء: إن رؤية الرب   :السؤالالسؤال ٍم ولذ   ،رؤية إكرا

 ورؤية حساٍب وتقرير، وملن تكون كل رؤية؟

ة :اجلواباجلواب م ولذ  مون اجلَن ةف  ▐رؤية املؤمنني هلل  :رؤية إكرا ، ف  ا رؤية يتنع 

ن ِة َواجلاََمَعِة مت فقون قد هبا، و ِل السُّ م بالنظر ف وجهه َعَلى ذكرنا ف هذا الدرس أن َأه  التنعُّ

م بالنظر، وإن كانوا يثبتون النظر  ،▐ َلى وأن األشاعرة ينفون التنعُّ
اهلل ًل ف إِ

م تردُّ عليهم.  جهة، وأن النصوص املثبتة التنعُّ
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ف رسالته ألهل الب رين بني  أن الذين يثبتون  وشيخ اإلسالم ،ورؤية حساٍب وتقرير 

ار  ار واملنافقني، يقولون: هي رؤية تعريف وتعذيب، هي رؤية تعذيب؛ ألن الُكف  رؤية الكف 

 .مواملنافقني تزداد حرسهُتم بعد أن يروا اهلل، ثم حُيَجب عنه

م ثم حيتجب عنهم؛ ليعظم عذاهب ،يقول شيخ اإلسالم: كاللص إذا رأى السلطان

هي الرؤية التي تكون  -وهي رؤية التعريف والتعذيب-ويشتد عقاهُبم، فهذه الرؤية 

ار ف عرصات  ،قول أهل العلمَعَلى للمنافقني،  وألهل العلم ولبعضهم للمنافقني والُكف 

 يزيد عذاهبم بعد أن يروا اهلل، ثم حُيَجب عنهم. ميوم القيامة، ف  

 ُه ليلة املعراج؟رب   ♀يقول هل رأى النبي  :السؤالالسؤال

َ اَبة هذا ذكرناه ف الدرس السابق، وأن  من أهل العلم من يرى أن  :اجلواباجلواب قد الص 

  :ا تلفوا ف هذه املسألة عل قولني

  رأى ربه ♀فمنهم من يقول: أن النبي.  

  ربه مل يرَ  ♀ومنهم من يقول: إنه.  

 نه مل يره بعينيه، ومن أثب  ومنهم من يوفق بني القولني، فيقول: من نف  يريد أ

رأى ربه بقلبه، واجلميع  ♀يريد أنه رآه بقلبه، فاجلميع متفقون عل أن النبي 

 ربه بعينيه. مل يرَ  ♀متفقون عل أن النبي 

خيلق رؤيًة قلبية للنبي  أن اهلل  :وذكرُت قول القرطبي بأن الرؤية القلبية بمعن  

 كالرؤية البرصية. ♀

 ملقصود بشيوخ الطريق؟يقول ما ا :السؤالالسؤال

هذه العبارة ترد ف كالم أهل العلم، ومنهم شيخ اإلسالم  "شيوخ الطريق" :اجلواباجلواب

ويريد هبم: املشايخ الذين يعتمد الصوفية أقواهلم، وشيخ اإلسالم يبني أن  َتي ِمي ة،ابن 

املعتقد،  وغريمها عل الطريقة السلفية ف ،واجلنيد ،كالفضيل بن عياض ؛املشايخ املتقدمني

القشريي الذي  :وإنام زاغ القوم فيام بعد، فد لوا ف ِعلم الكالم واعتقدوا ما فيه، و منهم

ف نه من متأ ري الصوفية  ؛)االستقامة(ف كتابه  َتَعاَلى َرمِحَُه اهلُل رد عليه شيخ اإلسالم 
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ضيل بن الذين درسوا علم الكالم واعتقدوه، فمشايخ الطريق املتقدمون كاجلنيد وكالف

 األصول السلفية ف املعتقد.َعَلى عياض وغريمها يبني شيخ اإلسالم أ م 

 هل تطبق أصول الفقه ف مسائل اًلعتقاد؟ :السؤالالسؤال

وغري ذل ، ُينتَفع  ،تطبق، فصيُغ العموم، وصيغ اخلصوص، واإلْجاع ،نعم :اجلواباجلواب

)رشح ا صو  من ف كتابه اهلُل َرمِحَُه منه ف املسائل العقدية، وهذا بينه الشيخ ابن عثيمني 

، وعندما أقول أصول الفقه ُتطب ق ف مسائل اًلعتقاد ًل أعني أن كل أبواب دلم ا صو (

م  م  أبواب ًل عالقة هلا ف باب املعتقد، ولكن ثَ فثَ  ،أصول الفقه تطب ق ف مسائل اًلعتقاد

 كاإلْجاع مثاًل. ،أبواب يستفاد منها ف علم املعتقد

، ف ننا نسميه به، وإذا أْجعوا باسمٍ  ْجاع إذا أْجع الص ابة عل تسمية اهلل فاإل

به، وإن مل يرد اًلسم أو يرد  ▐ف ننا نصفه  ؛بوصٍف  عل وصف اهلل 

 .َرمِحَُه اهللُ الوصف ف القرآن أو السن ة، وهذا بي نه شيخ اإلسالم ابن تيمية 

نها فهم النصوص، وهذه النصوص قد وَأي ًضا صيُغ العموم، صيغ العموم يستفاد م

ءٍ ﴿ مسائل ف املعتقد، وحينها نستفيد مثل:َعَلى تكون نصوص دل    ِ ََشْ
ُ َخالُِق ُُكِ  ﴾اَّللَّ

ف كل موضٍع ب سبه، وقد أ ذنا  "كل"من صيغ العموم، وأن  "كل"أن  َبي ن ا، [36]الرعد: 

ق ملسألة من مسائل األصول نا منها ف الرد عل ُشبهٍة من ُشَبه واستفد ،هذا، هذا فيه تطرُّ

اجلهمية، فأصول الفقه فيه فنٌّ فيه مسائل، ندرسها ونستفيد منها ف فهم النصوص املتعلقة 

 باملسائل العقدية.

ألنه عن مرسوق عن  ؛معن  الرؤيةبمن يقول: إن اإلدراك َعَلى ما اجلواب  :السؤالالسؤال

اهلل، ف ن اهلل يقول: َعَلى فقد كَذب وف رواية  عائشة أ ا قال : من زعم أن ُممًدا أبرص ربه

بَْصارَ ﴿
َ
بَْصاُر وَُهَو يُْدرُِك اْْل

َ
 .[318]األنعام:  ﴾ََل تُْدرُِكُه اْْل

ت اإلدراك بالرؤية، وحينئٍذ فقوله  ▲يريد السائل أن عائشة  :اجلواباجلواب : َتَعاَلى فرس 

بَْصارُ ﴿
َ
ه، فيقال: عائشة قطًعا تثب  أن اهلل يفيُد أن األبصار ًل ترا  ﴾ََل تُْدرُِكُه اْْل

وًل ريب، فهذا إْجاع السلف، وحينها ف ن عائشة وإن اجلَن ة باَِل َش   ُيَرى ف  ▐
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ت اإلدراك بالرؤية د ؛فرس  نف  رؤية النبي  َوِحي نَِئذٍ أنه ًل ُيرى ف الدنيا،  :ف ن املرا

 ف الدنيا. :أي ،لربه ♀

ت اإلدراك  ▲دل بقول عائشة بأ ا الذي يست :أي ،فهذا إن كان يريد  فرس 

ما تقوله إَِلى ، فعليه َأي ًضا أن يذهب ▲ بالرؤية وهو يذهب ويعتقد ما تقوله عائشة

 ُيَرى ف اآل رة. وتعتقده عائشة ف أن اهلل 

وًل يعظمون السلف، ففي استدًلهلم هبذا ما  ،ولكن القوم يعتقدون ثم يستدلون 

ل السلف إذ هم ؛خيالف ما هم عليه ل التي  ،ًل يعظ مون أقوا ولكن يب ثون عن األقوا

 ما اعتقدوه قبل.َعَلى توافق معتقدهم فيستدلون هبا 

  تفرس  اإلدراك بالرؤية، نقول:  ▲فاآلن نقول هلذا الذي يقول إن عائشة

الرؤية ف الدنيا مستدًلً هبذه  فانِف  ؛، ُ ذ▲طيب، أن  تريد أن تأ ذ بقول عائشة 

ف الدنيا مستدلًة  -♀رؤية النبي -نف  الرؤية  ▲كام إن عائشة اآلية 

هبذه اآلية، وعلي  أن تقول بام قال  به عائشة قطًعا وغريها من السلف: بأن اهلل ُيرى ف 

يفعل هذا؛ ألنه ًل يريد أن يتبع السلف هبذا اًلستدًلل، وإنام هؤًلء:  ناآل رة، وهو ل

تِي ، ويتبعون األقوال [1]آل عمران:  ﴾هُ يَتَّبُِعوَن َما تََشابََه ِمنْ ﴿ مهون أ ا تدلُّ ال  َعَلى يتو 

أن عائشة  :مذهبهم، وإن كان  ف احلقيقة حجًة عليهم ًل حجة هلم، هذا أوًلً، وهو

 نفي الرؤية ف الدنيا، فهي قطًعا تثب  الرؤية ف اآل رة.َعَلى استدل  هبذه اآلية 

 وأ ا ُتفرس   ▲إن ثب  هذا عن عائشة  ،ثم نقول: عائشة  الفها غريها

إذا ثب  عنها هذا فقد  الفها عدد  ▲اإلدراك بالرؤية، ف ن عائشة قد  الفها غريها 

وحينها إذا ُوجد اخلالف بني أهل العلم ف تفسري  ،َرمِحَُه اهللُ كام بني ابن القيم  ،من السلف

 ما دل عليه السلف.إَِلى فيصار  ؛آية

َراج عند بعض الناس؟دع البِ  أشهرُ  : ما ِهَي السؤالالسؤال ع 
ِ ء َوامل  َأَلة اإلرسا  واأل طاء ف َمس 
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َراج كانا مناًما؛ َفهىَذا  طأ وإن كان أشهُر األخطاء َأن ُيَقاُل  :اجلواباجلواب ع 
ِ ء َوامل  : إن اإلرسا

 ف ِذكر 
ِ
َلف إًِل  أنه  طـا، َوَقد  ذكرُت َأن من مقاصِد الُعَلاَمء ء َقد  وقع فيه بعض الس  اإلرسا

َج واملعراج ف ُكتب املُعتقد: التنبيه َعَلى َأن  َرا ع 
ِ َء مل يكونا مناًما. امل   واإلرسا

َراج: إن ومن األخطاء َأْيًضا َأن ُيَقاُل  ع 
ِ ، ▐ثابٌ  وًل يدل َعَلى علو اهلل  امل 

يِت النقاُش معهم، َوهىَذا تناقٌض منهم، وبذا ع
ىَذا ما يقوله األشاعرُة، َوَسَيأ  اهبم السجزي َوه

َراج ف كتب املُعتقد: اًلستدًلل  ع 
ِ ء َوامل  وغريه، َوَقد  ذكرُت َأي ًضا َأن من مقاصد ِذكر اإلرسا

 .▐َعَلى علو اهلل  ♀بمعراجه 

َراج َقد  تكررا؛ توفيًقا بني تعارٍض ف ومن األخطاء َأْيًضا َأن ُيَقاُل  ع 
ِ ء َوامل  : إن اإلرسا

َراجوغريه، وأن     َعن  الت قيق، كام بني اب ن القيم الظاهر، َوُهَو َلي َس تعارٌض  ع 
ِ  امل 

ء مل يتكررا.   واإلرسا

 من هىَذا َوَسَيأ يِت  وهناك أخطاء أخرى
ٍ
ىَذا، َوَقد  نبهنا َعَلى يشء يِت التنبيه َعَلى ه

َوَسَيأ 

 
ِ
ِن اهلل  .  التنبيه َعَلى املزيد بِِ ذ 

 املقصود بَشطر احلُسن؟: ما ِهَي السؤالالسؤال

 صه اهلل بنصف احلسن، والنصف  ♠َشطر اليشء: نصفه، فيوسف  :جلوابجلواباا

اآل ر اخللق ُمشرتكون فيه، وهذا يدُل َعَلى عظيم ُحسنه، وأنه أحسن الناس َعَلى اإلطالق، 

 ؟♀أم الن بِي   ♠ ُيوُسفَوَقد  ا تلف أهُل العلم: أهيام أْجل 

، ♀الن بِي   أْجل من ♠ ُيوُسفوظاهُر احلَِدي ث ُيرِجُح كون  ✍✍

نِي َأن  ىَذا ًل َيع  ؛ إذ املفضول َقد  يتامز َعن  الفاضل ♀أفضل من الن بِي   ُيوُسفَوه

اَلمِ  ي خ اإِلس  ِذي يظهر من كالم ش  ىَذا ال  ؛ فقد بني َأن أْجل َتَعاَلى     ب صيصٍة ما، َوه

َن بَِياء  ىَذا ًل يلزم منه تفضيله َعَلى غري♠ ُيوُسفاأل  َن بَِياء.، وبني َأن ه  ه من األ 

ىَذا، وهناك كالم كثري، فمنهم من َقاَل: َشطر احلُسن أي:  ومن أهل العلم من َقاَل َغري  ه

ىَذا، َوُهَو ♠َشطر ُحسن آدم  ، ومنهم من َقاَل َغري  َذلَِ ، ولكن ظاهر احلَِدي ث َعَلى ه

اَلم. ي ُخ اإِلس   ال ِذي ذهب إليه ش 
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تِي  :السؤالالسؤال َراج بعد البعثة ما الثمرة ال  ع 
ِ ء َوامل  َأَلة وقوع اإلرسا ُتبن  َعَلى اخِلالف ف َمس 

 وقبل اهلجرة؟

َراج ًل نعلُم بالليلة  :اجلواباجلواب ع 
ِ ء َوامل  : َوُهَو أن اإلرسا ىِذه أنا ذكرهتا ألبني أمًرا َأَلة ه َس  امل 

تِي وقعا فيها بدليٍل يدل َعَلى َذلَِ ، َوإِن اَم الدليُل دل َعَلى 
ء كان بعد البعثة وقبل  ال  َأن اإلرسا

تِي وقع فيها  ا يشٌء زائٌد َعَلى َذلَِ  من حتديد الليلة ال  ِذي دَل َعَلي ِه الدليل، َأم 
ىَذا ال  اهلجرة، َفه

َراج؛ فال دليل َعَلى َذلَِ  كام بني اب ن َتي ِمي ة ع 
ِ ء َوامل  ا الثمرة؛ الثمرة:     اإلرسا وغريه، َأم 

ا.فهم النصوص  ، َوهىَذا ُمهم ِجد 

َراج؟ :السؤالالسؤال ع 
ِ ء َوامل  ََساِئل العقدية املُستفادة من حادثة اإلرسا  ما امل 

س السابق، وذكرنا بعضها ف هىَذا  :اجلواباجلواب ر  َمَساِئل كثرية، َوَقد  ذكرنا بعضها ف الد 

ا. ََساِئل كثرية ِجد  س القادم، امل  ر  س، وسنذكر بعضها ف الد  ر   الد 

مررُت َعَلى »َقاَل:  ♀َعن  الن بِي      َعن  أنس ب َن مالٍ   :للالسؤاالسؤا

، رواه ُمسلم، وف «موسى ليلة ُأسري بي عند الكثيب األحمر َوُهَو قائٌم ُيصلي يف قبره

ن َسان إذا مات انقطع  ♀ُيصيل َوالن بِي   ♠احلَِدي ث َأن موس   ِ أ ربنا َأن اإل 

 عمله، فكيف التوفيق بينهام؟

رأى موس  َوُهَو ُيصيل ف قربه، َوالن بِي   ♀نعم الن بِي   :اجلواباجلواب

َراج  ♀ ع 
ِ ء َوامل  َن بَِياء ف اإلرسا ، وأهل العلم ُيبينون -كام ُهَو معلوم-َأي ًضا أم  األ 

ِ َرة. ِعَباَدة تكون من الناس ف الربزخ، وتكون منهم َأي ًضا ف اآل   َأن ال 

ن َسان يتلذذ ولكن َلي َس َعَلى َسبِيل الت   ِ ذ بالعبادة، َفِ ن  اإل  لِي ف، َوإِن اَم َعَلى َسبِيل الت َلذُّ ك 

، ويرجوا ♠بالعبادة، فريجوا من اهلل َأن يعبده ف الربزخ، فيعبده، كام عبده موس  

ِ َرِة ًل ينقطع فيها  اهلل من اهلل  ىَذا ًل ُيعارض كون اآل  َأن يعبده ف اجلَن ة فيعبده، َفه

اَم التك لِي ف، وأ م مأمورون هبذا، َوإِن   فعلهم َلي َس َعَلى َسبِيل الت ك 
ليف، ًل ُيعارض؛ أِلَن 

ة بالطاعة.  يفعلونه َعَلى جهة الل ذ 



 

   620 
 

 شرح العقيدة الطحاوية 

 ف قربِه، هل له عالقٌة بموتِه عندما َ ر   بالنسبِة لصالِة موس   :السؤالالسؤال

 
ِ
َلى آ ر السؤ...▐صِعقا، ملا طلَب رؤية اهلل

 ال.؟ إِ

 مل يذكر وفَق ما قرأُت أحٌد من أهِل العلِم تعلًقا هلا هبذا.  :اجلواباجلواب

ا قولُه  َفإِنَّ الناَس ُيصعقوَن يوَم القيامة، فأكون أول َمن يفيق، »: َوَأم 

ىَذا الصعق ا تلف فيه أهل العلم. «...فأجُد موسى   إَِلى آ رِه، َفه

ى  أنَوال ِذي ذكرُه ابن كثري ف تفسريه:  َلمُ  َتَعاَلى واهلُل -َذا صعٌق يكوُن ف امل رش ه ، -َأع 

 فُيجازى موس  بأًل ُيصعَق مع َمن ُيصعق، ومن أهل العلم َمن َقاَل غري هىَذا.

 

 

 


