االقتصاد ُب االعتقاد

االقتصاد في االعتقاد

مقدمة

بسم اهلل الرٛتن الرحيم.
إف اٟتمد هلل ٨تمده كنستعينو كنستغفره ،كنعوذ باهلل من شركر أنفسنا كمن سيئات أعمالنا ،من يهده
اهلل فبل مضل لو كمن يضلل فبل ىادم لو ،كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شريك لو ،كأشهد أف سيدنا
كنبينا كإمامنا ٤ت مد بن عبد اهلل بن عبد ا١تطلب ا٢تامشي القرشي العريب ا١تكي ٍب ا١تدين ،صلى اهلل كسلم
كبارؾ عليو كعلى آلو كأصحابو كالتابعُت ٢تم بإحساف إٔب يوـ الدين ،أما بعد.
فإنا ٨تمد اهلل -سبحانو كتعأب -كنشكره أف كفقنا جملالس العلم ،كأسأؿ اهلل -سبحانو كتعأب -أف
٬تعل اجتم اعنا ىذا اجتماعا مرحوما كأف ٬تعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما كأف ال ٬تعل فينا كال منا شقيا
كال ٤تركما ،كأسألو -سبحانو كتعأب -أف ٬تعل ٣تلسنا ىذا ٣تلس علم ٖتفو ا١تبلئكة كتغشاه الرٛتة كتتنزؿ

عليو السكينة كيذكره اهلل فيمن عنده ،فقد ثبت ُب صحيح مسلم من حديث أيب ىريرة  أف النيب 
قاؿ  :كما اجتمع قوـ ُب بيت من بيوت اهلل يتلوف كتاب اهلل كيتدارسونو بينهم إال نزلت عليهم السكينة
كغشيتهم الرٛتة كحفتهم ا١تبلئكة كذكرىم اهلل فيمن عنده .
كطلب العلم كحضور ٣تالس العلم فيو فضل عظيم كأجر كبَت ،كطلب العلم مع حسن النية كإخبلص
النية ال يعدلو شيء ،فهو من أفضل القربات كأجل الطاعات ،كالعلم ىو كراثة األنبياء -عليهم الصبلة
كالسبلـ ،-كالعلماء ٓب يورثوا دينارا كال در٫تا كإ٪تا كرثوا العلم ،فمن أخذه أخذ ْتظ كافر ،كاهلل -تعأب -بُت
فضل العلم كأىل العلم كالعلماء ،كقاؿ -سبحانوُ -ب كتابو العظيم:
 )ُ(        كقاؿ -سبحانو:-
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كقرف -سبحانو كتعأب -شهادة أىل العلم بشهادتو كشهادة مبلئكتو على أعظم مشهود بو ،كىي الشهادة
هلل -سبحانو كتعأب -بالوحدانية ،فقاؿ -سبحانو:-

          

.)ُ(           
ك٣تالس الذكر كطلب العلم أفضل من نوافل العبادة ،يعٍت :أفضل من نوافل الصبلة كنوافل الصياـ
كنوافل اٟتج ،طلب العلم مقدـ على نوافل العبادات ،كما ذاؾ إال ألف طلب العلم ك٣تالس العلم فيها يتعلم
اإلنساف دينو كيتبصر كيتفقو ُب دينو ،يعلم اٟتبلؿ كاٟتراـ ،يعلم ما ٬تب هلل -تعأب -كما يصف اهلل بو
نفسو من األٝتاء كالصفات ،يعلم حق اهلل -سبحانو كتعأب -فيعبده على بصَتة.
ك٢تذا ثبت ُب الصحيحُت من حديث معاكية بن أيب سفياف  أف النيب  قاؿ  :من ييًرد اهلل

بو خَتا يفقهو ُب الدين  قاؿ العلماء :ىذا اٟتديث لو منطوؽ كلو مفهوـ ،فمنطوقو أف من فقهو اهلل ُب
الدين فقد أراد بو خَتا ،كمفهومو أف من ٓب يفقهو اهلل ُب الدين ٓب يرد بو خَتا كال حوؿ كال قوة إال باهلل،
فينبغي للمسلم أف ٭ترص على ٣تالس العلم كحلقات العلم كالدركس العلمية ،كأف يكوف لو نية حسنة
أجل الطاعات.
ٮتلص ىذه النية هلل؛ ألف طلب العلم عبادة من أفضل القربات ك ى
كالعبادة ال بد فيها من شرطُت ،ال تصح إال بشرطُت:

الشرط األكؿ :أف تكوف خالصة هلل مرادا هبا كجو اهلل كالدار اآلخرة.
كالشرط الثاين :أف تكوف موافقة لشرع اهلل كصوابا على ىدم رسوؿ اهلل .
فينبغي لطالب العلم أف ٭ترص على ٣تالس العلم كعلى الدركس العلمية ،كأف يرتبط هبا كأف ينتهز
الفرصة ما داـ ىذه اجملالس موجودة كىذه اٟتلقات موجودة كأىل العلم موجودين ،فقد يأٌب كقت ال يتيسر
لو ىذه اجملالس كال ٬تد كقت يتفقدىا ،كقد توجد اجملالس كال يوجد فيها من أىل العلم من ىو من أىل
البصَتة.
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فعل ى طالب العلم أف ٬تتهد كأف ٭ترص كأف ٮتلص نيتو هلل ،كأف يكوف قصده أف يتفقو ُب دين اهلل كأف
يتبصر ُب دين اهلل ،كأف يرفع اٞتهل عن نفسو كعن غَته؛ ألف األصل ُب اإلنساف أنو ال يعلم ،قاؿ اهلل -
تعأب:-



 )ُ(         كقيل لئلماـ أٛتد -رٛتو اهلل -كيف

ينوم طالب العلم؟ قاؿ :ينوم أف يرفع اٞتهل عن نفسو كعن غَته.
نعم ،األصل ُب اإلنساف أنو ال يعلم ،فأنت تتعلم كتتبصر فًتفع اٞتهل عن نفسك فتعبد ربك على
بصَتةٍ ،ب ترفع اٞتهل عن غَتؾ بأف تعلم غَتؾ ما علمت ،كاألدلة كالنصوص كثَتة ُب فضل العلم كطلب
العلم ،كثَتة مشهورة معلومة ،كأىل العلم كأىل البصَتة ىم أىل الصراط ا١تستقيم الذين أنعم اهلل عليهم،
الذين ىمن اهلل عليهم بالعلم كالعمل.

فإف أىل الصراط ا١تستقيم ىم أىل ا٢تداية كىم ا١تتقوف كىم أىل الفبلح كىم أىل التقول كىم أىل

الرب ،كىم الذين نسأؿ اهلل ُب كل ركعة من ركعات الصبلة ُب سورة الفاٖتة أف يهدينا الصراط ا١تستقيم،
صراط ا١تنعم عليهم ،كىم ا١تنعم عليهم ،أنعم عليهم اهلل بالعلم كالعمل ،فأنت ُب كل ركعة ُب قراءة الفاٖتة
تسأؿ اهلل أف يهديك الصراط ا١تستقيم ،صراط ا١تنعم عليهم ،الذين ىمن اهلل عليهم بالعلم كالعمل.

كتسأؿ اهلل أف ٬تنبك طريق ا١تغضوب عليهم كطريق الضالُت ،ا١تغضوب عليهم ىم الذين يعلموف كال

يعملوف -نسأؿ اهلل السبلمة كالعافية ،-عندىم علم كلكن ال يعملوف بعلم ،كيدخل ُب ذلك كثَتكف،
اليهود يعلموف كال يعملوف ،كتسأؿ اهلل أف ٬تنبك طريق الضالُت كىم الذين يعبدكف اهلل على جهل كضبلؿ،
ف العلم ،كالنصارل كأشباىهم من الصوفية كالزىاد
عندىم عمل لكن ليس عندىم علم كال بصَتة ،ىٗتىل ى
الذين يتخبطوف ُب دالىيم الظلمات كليس عندىم بصَتة.
فهما داءاف من سلم منهما سلم من داء الغواية كداء الضبلؿ ،داء الغواية ىو عدـ العلم ٔتا يعملو
اإلنساف ،كداء الضبلؿ ىو أف يتعبد على جهل كضبلؿ ،كقد برأ اهلل نبيو الكرًن من ىذين الداءين ك٫تا داء
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الغواية كداء الضبلؿ ،فقاؿ -سبحانو كتعأب:-

           

(ُ) أقسم -سبحانو -بالنجم كلو أف يقسم ٔتا شاء -سبحانو كتعأب -أف نبينا  ليس ضاال كال غاكيا،
بل ىو راشد -عليو الصبلة كالسبلـ.-
كعلى طالب العلم أف يعتٍت بالدركس العلمية كاإلصغاء كاالنتباه كحسن النية ،ككذلك ينبغي أف يسأؿ
عما أشكل عليو ،لكن سؤاؿ اسًتشاد كاستفهاـ ،سؤاؿ تعلم ال سؤاؿ تعنت كال سؤاؿ إظهار رياء ،بأف
يظهر أنو يعلم أك يقصد من سؤالو إعنات ا١تسئوؿ كإيقاعو ُب اٟترج ،أك السؤاؿ عن األشياء اليت ال تقع ،أك
يكثر من األسئلة كالتشكيك ُب ا١تسائل اليت ال حاجة إليها ،كليسأؿ سؤاؿ اسًتشاد كاستفهاـ ،يقصد العلم
كيقصد الفائدة ال يقصد الرياء كال إعنات ا١تسئوؿ ،كال السؤاؿ عن األلغاز كاألشياء ا١تشكلة كاليت ٓب تقع أك
نادرة الوقوع ،ىكذا ينبغي لطالب العلم.

نبذة عن الكتاب والمؤلف
ك٨تن -إف شاء اهلل -سوؼ ندرس معكم ُب ىذه الدكرة كتاب ( االقتصاد ُب االعتقاد ) للحافظ عبد
الغٍت ا١تقدسي ،ىذ ا الكتاب ٝتي باالقتصاد ُب االعتقاد ،كىو عقيدة للحافظ عبد الغٍت بن عبد الواحد بن
علي بن سركر بن رافع بن حسُت بن جعفر ا١تقدسي نسبة إٔب بيت ا١تقدس" ،اٞتم ً
اعُت" نسبة إٔب بلدة

ٚتاعُت ،كىي قرية من أرض فًلىسطُت تابعة لبيت ا١تقدس ،كيسمى -أيضا -الدمشقي ألنو انتقل إٔب
دمشق" ،كالصاٟتي" ألنو -أيضا -سكن ُب قرية الصاٟتية ُب جبل قاسيوف ُب دمشق.
ككاف من علماء القرف السادس ا٢تجرم؛ فكانت كالدتو سنة ٜتسمائة كإحدل كأربعُت أك اثنُت كأربعُت
أك ثبلث كأربعُت أك أربع كأربعُت على خبلؼ ،ككفاتو كانت سنة ستمائة من ا٢تجرة ،كاٟتافظ عبد الغٍت -
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رٛتو اهلل -لو باع طويل ُب اٟتديث كعلوـ اٟتديث ،كىو صاحب ( عمدة األحكاـ ) ا١تعركؼ من الكتب
ا١تنتشرة بُت يدم الطبلب ،عمدة األحكاـ ُب اٟتديث على أبواب الفقو ،كىو سلفي ا١تعتقد -رٛتو اهلل.-
كقد عاصر ا١توفق ٤تمد بن قدامة صاحب ( ا١تغٍت ) ك( الشرح الكبَت ) كىو ابن خالتو ،عاصره ،تأخر
عنو قليبل ،ست سنوات أك ٙتاف سنوات أك عشر سنوات ،كأخذ عنو ،ككذلك عاصر الضياء ا١تقدسي
صاحب ا١تختارة كأخذ عنو ،كلو شيوخ كثَتكف كتبلميذ كثَتكف ،كاٟتافظ -رٛتو اهلل -لو عناية كبَتة باٟتديث
كعلومو ،كابن خالتو ٤تمد بن قدامة ا١تقدسي صا رت لو عناية بالفقو أكثر ،فألف كتاب ( ا١تغٍت ) الذم ىو
من أكسع كتب الفقو ،كيعترب أعلى كتاب ُب ا١تقارنة بُت ا١تذاىب األربعة كأدلتها.
كىذه الرسالة تسمى "عقيدة اٟتافظ عبد الغٍت" أك تسمى "االقتصاد ُب االعتقاد" كٝتاىا االقتصاد،
االقتصاد معناه :كوف الشيء كسطا ،ا لقصد ىو الوسط ،قصدت من +ذلك ا١تذىب الوسط ُب العقيدة
كىو مذىب أىل السنة كاٞتماعة؛ ألف مذىب السلف كسط بُت طرُب اإلفراط كالتفريط ،فاالقتصاد معناه
الوسطية ،الوسطية بُت اإلفراط كالتفريط؛ ألنو ما من شيء إال كلو طرفاف ككسط ،الطرفاف ٫تا ٣تاكزة اٟتد
كالغلو أك التقص َت ،إما جفاء كإما إفراطا ،إما تفريطا كإما إفراطا ،ىذاف الطرفاف مذموماف كبل طرُب قصد
األمور ذميم كالوسط ىو اٟتق ،كالوسط ىو مذىب أىل السنة كاٞتماعة.
مذىب أىل السنة كاٞتماعة كسط بُت مذاىب أىل البدع ك ً
الفرؽ ،فمثبل مذىب أىل السنة كاٞتماعة
كسط ُب القدر ،كسط بُت مذىيب اٞتربية كالقدرية ،فاٞتربية ىغلى ٍوا ُب إثبات أفعاؿ الرب كنىػ ىف ٍوا أفعاؿ العبد،

كقالوا :إف العبد ليس لو أفعاؿ كالرب -سبحانو -ىو الفاعل ،كاألفعاؿ ىي أفعاؿ اهلل كالعباد كعاء -كعاء

لؤلعماؿ ،-فاهلل ىو ا١تصلي كالصائم عندىم كالعباد كأهنم كعاء ،كالكأس الذم يصب فيو ا١تاء ،فالعباد
كئوس كاهلل صباب ا١تاء ،فيها فلم يثبتوا للعبد اختيارا كال قدرة ،سلبوا قدرتو كاختياره.
كقابلهم القدرية فقالوا :العبد ىو الذم ٮتلق فعل نفسو استقبلال ،خَتا أك شرا طاعة أك معصية ،كاهلل ٓب
ٮتلق أفعاؿ العباد .كأىل السنة كسط بُت ىؤالء كىؤالء ،أثبتوا أفعاؿ العباد كأثبتوا ٢تم االختيار ،كما دلت

النصوص على ذلك ،كلكن مشيئتهم كاختيارىم تابع ١تشيئة اهلل 
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كقدرىم ،كالعبد لو قدرة كاختيار ،كاهلل خلق العبد كخلق قدرتو كاختياره ،كالعباد ٢تم قدرة كاختيار ،فهم
الذين يصلوف كيصوموف ،كىم الذين يقوموف كيقعدكف كيفعلوف باختيارىم.
كذلك مثبل ُب باب اإلٯتاف فهم كسط بُت ا٠توارج كالوعيدية الذين يقولوف :إف العبد إذا فعل كبَتة
ىك ىفىر ،الزاين كافر عندىم كالسارؽ كافر كشارب ا٠تمر كافر ،كبُت اٞتهمية -جهمية ا١ترجئة -الذين يقولوف:

إف العبد إذا عرؼ ربو بقلب فهو مؤمن كلو فعل ٚتيع الكبائر كا١تنكرات فبل يضره ،ما داـ عرؼ ربو بقلب
فهو مؤمن كال يكفر إال إذا جهل ربو بقلبو ،كا١تعاصي ال تضره كالكبائر ،لو فعل ٚتيع الكبائر ،كقد عرؼ

ربو دخل اٞتنة من أكؿ كىلة.
ىذاف مذىباف باطبلف ،كأىل السنة كسط بُت ىؤالء كىؤالء ،فقالوا :إف العبد ال يكفر بفعل ا١تعصية،
كلكن يكوف ناقص اإلٯتاف ،ضعيف اإلٯتاف إذا ٓب يستحل كبَتة ،كلكن ا١تعاصي تضر اإلٯتاف كتنقصو
كتضعفو إال أهنا ال تقضي عليو ،فبل يقضي على اإلٯتاف إال الكفر األكرب أك الشرؾ األكرب أك النفاؽ
األكرب ..كىكذا.
كا١تؤلف -رٛتو اهللُ -ب ىذه الرسالة -يعٍت -استعرض ..يعٍت :ذكر فيها كثَتا من ا١توضوعات العقيدية
كا١تسائل العقيدية كالصفات ،فا١تؤلف -رٛتو اهللْ -تث ٚتيع الصفات أك أغلب الصفات ُب ىذه الرسالة،
كْتث صفة االستواء كصفة العلو ،كصفة الوجو كصفة النزكؿ ،كصفة اليدين كصفة احملبة ،كصفة ا١تشيئة
كاإلرادة ،كصفة الضحك كصفة الفرح ،كصفة العجب كصفة البغض ،كصفة السخط كصفة الكره ،كصفة
الرضا كالنفس.

كالرؤية كالكبلـ كالقوؿ ُب القرآف ىو كبلـ اهلل 


كالقضاء كالقدر ،كاإلسراء كا١تعراج ،كرؤية الرسوؿ

لربو ليلة ا١تعراج كرؤية ا١تؤمنُت لرهبم ،كالشفاعة كاٟتوض ،كعذاب القرب كنعيمو كاٞتنة كالنار كا١تيزاف،

كأركاف اإلٯتاف كسنة اإلٯتاف ،كحقيقة اإلٯتاف كاإلسبلـ ،كاإلٯتاف ٓتركج الدجاؿ كنزكؿ عيسى كقتلو الدجاؿ،

كاإلٯتاف ٔتلك ا١توت كخصائص النيب  كا١تفاضلة بُت ا٠تلفاء الراشدين ،كالشهادة ١تن شهد لو النيب 
باٞتنة كفضل االتباع.
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كل ىذه ا١تسائل كا١تباحث العقيدية كلها ْتثها ا١تؤلف -رٛتو اهللُ -ب ىذه العقيدة اليت تسمى "عقيدة
اٟتافظ عبد الغٍت" أك "االقتصاد ُب االعتقاد".
كاآلف نبدأ الرسالة ،نعم تفضل.

خطبة المؤلف
بسم اهلل الرٛتن الرحيم كاٟتمد هلل كحده حسبنا كاهلل نعم الوكيل ،قاؿ الشيخ اإلماـ العآب الزاىد اٟتافظ
تقي الدين أبو ٤تمد عبد الغٍت بن عبد الواحد بن علي بن سركر اٟتنبلي ا١تقدسي -رٛتو اهلل تعأب:-
اٟتمد هلل ا١تتفرد بالكماؿ كالبقاء كالعز كالكربياء ،ا١توصوؼ بالصفات كاألٝتاء ا١تنزه من األشباه
كالنظراء ،الذم سبق علم و ُب بريتو ٔتحكم القضاء من السعادة كالشقاء ،كاستول على عرشو فوؽ السماء
كصلى اهلل على ا٢تادم إٔب احملجة البيضاء كالشريعة الغراء٤ ،تمد سيد ا١ترسلُت كاألنبياء ،كعلى آلو كصحبو
الطاىرين األتقياء صبلة دائمة إٔب يوـ اللقاء.
بسم اهلل الرٛتن الرحيم ىذه خطبة ا١تؤلف -رٛتو اهلل -افتتحها بالبسملة كاٟتمد هلل اقتداء بكتابو
العزيز ،فاهلل -تعأب -افتتح كتابو بػ:

         



(ُ)

فالبسملة الصواب أهنا آية مفسرة ُب أكؿ كل سورة ،ليست من السور ،ليست من الفاٖتة كال من غَتىا،
كالفاٖتة سبع آيات أك٢تا:
 )ّ(  كالسابعة





 )ِ(      كاآلية السادسة:

   

 )ْ(       أم سبع آيات بدكف البسملة على

الصحيح من أقواؿ أىل العلم.
 - 1سورة الفاتحة آية .2-1 :
 - 2سورة الفاتحة آية .2 :
 - 3سورة الفاتحة آية .7 :
 - 4سورة الفاتحة آية .7 :
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كيدؿ على ذلك نصوص منها اٟتديث القدسي أف الرب -سبحانو كتعأب -قاؿ  :قسمت الصبلة
بيٍت كبُت عبدم نصفُت
فإذا قاؿ العبد:



فا١تراد بالصبلة ىنا الفاٖتة ،يعٍت :الفاٖتة ٢تا أٝتاء ،من أٝتائها الصبلة،

      

سبحانو" :-إذا قاؿ العبد:



(ُ)

قاؿ اهللٛ :تدين عبدم





فقوؿ الرب -

 )ِ(      دؿ على أف أكؿ آية "اٟتمد هلل" ،كٓب

يقل :إذا قاؿ العبد بسم اهلل الرٛتن الرحيم فدؿ على أف أكؿ آية:



.)ّ(      

فا١تؤلف افتتح كتابو بالبسملة ،باسم اهلل أستعُت ،باسم اهلل أستعُت ،باسم اهلل البالغ السعة ،كاهلل لفظ
جبللة كال يسمى بو غَته ،أعرؼ ا١تعاين ،كاهلل أصلها اإللوٍ ،ب حذفت ا٢تمزة فاجتمعت البلماف كأدغمت
األكٔب ُب األخرل ،اهلل ىو ا١تألوه ،اإللو ٔتعٌت مألوه ،ا١تألوه ا١تعبود الذم تأ٢تو القلوب ٤تبة كإجبلال كتعظيما
كخوفا كرجاءن.
"الرٛتن" :اسم من أٝتائو ،اسم من أٝتاء اهلل ال يسمى بو غَته ،ا١تشتمل على الرٛتة ،يعٍت :ذك الرٛتة،
"الرحيم" :اسم آخر ،كالرٛتن ال يسمى بو غَته ،كالرحيم مشًتؾ يطلق على اهلل كعلى غَته ،قاؿ -تعأب-
عن نبيو

             

 )ْ(   فوصف نبيو بأنو رحيم.
فأٝتاء اهلل نوعاف ،منها ما ىو خاص بو ال يسمى بو غَت اهلل ( :الرٛتن -خالق ا٠تلق -مالك ا١تلك-
النافع -الضار -احمليي -ا١تميت -ا١تعطي -ا١تانع ) ال يسمى بو غَته ،كمنها ما ىو مشًتؾ كػ ( :العزيز-
كالعليم -كالسميع -كالبصَت -كاٟتي -كالرحيم ) كغَت ذلك مستعينا باهلل "الرٛتن" :ا١تتصف بالرٛتة.

 - 1سورة الفاتحة آية .2 :
 - 2سورة الفاتحة آية .2 :
 - 3سورة الفاتحة آية .2 :
 - 4سورة التوبة آية .128 :
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ككل اسم من أٝتاء اهلل مشتق ،ليست أٝتاء اهلل جامدة ،فهي مشتقة مشتملة على الصفات :الرٛتن
مشتمل على الرٛتة ،العليم مشتملة على صفة العلم ،القدير صفة القدرة ،اٟتكيم صفة اٟتكمة ،كىكذا
ٓتبلؼ الصفات كصفة الغضب كصفة رضا اهلل ال يشتق ٢تا أٝتاء منها ،ما يقاؿ ،فاألٝتاء كالصفات
توقفية ،ما يقاؿ :إف اهلل اتصف بالرضا فنقوؿ :من أٝتائو الراضي ،كالغضب فنقوؿ :من أٝتائو الغاضب،
ال ،لكن األٝتاء مشتملة على صفات ،الرٛتن مشتملة على صفة الرٛتة ،العليم مشتملة على العلم.
قاؿ :كاٟتمد هلل اٟتمد هلل كحده ،قد يقاؿ :إف قوؿ :بسم اهلل الرٛتن رب يسره عٍت يا كرًن ،اٟتمد هلل
كحده ،حسبنا اهلل كنعم الوكيل ،يعٍت :اهلل كافينا ،كنعم الوكيل ا١تتوكل عليو -سبحانو ،-قد يكوف ىذا ليس
من قوؿ ا١تؤلف ،ك٢تذا قاؿ بعد ذلك ،قاؿ الشيخ اإلماـ العآب الزاىد اٟتافظ تقي الدين أبو ٤تمد عبد الغٍت
بن عبد الواحد بن علي بن سركر اٟتنبلي ا١تقدسي ،حنبلي يعٍت :حنبلي ا١تذىب ،قد يكوف مقلدا كقد
يكوف ٣تتهدا مثل شيخ اإلسبلـ كابن القيم ،كل منهما ينتسب إٔب مذىب اٟتنابلة؛ ألنو كافق اإلماـ أٛتد
ُب األصوؿ ،كليس معٌت ذلك أنو مقلد ،ال ،كافقو ُب األصوؿ.
"ا١تقدسي" نسبة إٔب بيت ا١تقدس- ،رٛتو اهلل تعأب" ،-اٟتمد هلل" اٟتمد ىو الثناء على احملمود بصفاتو
االختيارية ،كىو أكمل من ا١تدح ،فا١تدح ىو أف تذكر صفات ا١تمدكح كقد تكوف ىذه الصفات اختيارية
كقد تكوف ًخٍلقية ليست اختيارية ،كاٟتمد إ٪تا ىو حُت يكوف بذكر صفات احملمود مع حبو كإجبللو
كتعظيمو ،فاإلخبار عن احملمود بالصفات االختيارية مع حبو كإجبللو كتعظيمو ىذا ىو اٟتمد ،كأما ا١تدح
فبل يلزمو اٟتب كاحملبة.
كتذكر صفات اإلنساف كقد ال تكوف صفات اختيارية ،مثل األسد تذكر أكصاؼ األسد كتقوؿ :إنو
قوم العضبلت ،ىذا مدح لؤلسد كلكن ليس فيو ٤تبة ،ال يلزـ لذلك احملبة ،ليس فيو ٤تبة ،فبل يلزـ اٟتمد،
فبل تقوؿ :أٛتد األ سد ،كإ٪تا قل :أمدح األسد ،فاٟتمد أكمل كاإلخبار عن احملمود أك ذكرؾ صفات
احملمود ىذه اختيارية ،فالثناء على احملمود بصفاتو االختيارية مع حبو كإجبللو؛ ك٢تذا جاء اٟتمد ُب صفات
اهلل .
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جاء اٟتمد ُب حق الرب -سبحانو كتعأب ،-اٟتمد هلل ،كال تقوؿ :أمدح اهلل؛ ألنو أكمل كالثناء على
احملمود من صفاتو االختيارية مع اٟتب كاإلجبلؿ كالتعظيم ،كأؿ لبلستغراؽ ،يعٍتٚ :تيع أنواع احملامد
مستغرقة هلل ملكا كاستحقاقا ،فػ"اٟتمد هلل" فاهلل علما على الرب -سبحانو كتعأب ،-يعٍت :ا١تألوه الذم
تأ٢تو القلوب ٤تبة كإجبلال كتعظيما.
"ا١تتفرد بالكماؿ كالبقاء" يعٍت- :سبحانو كتعأب -ىو الذم يتفرد بالكماؿ ،من صفاتو الكماؿ ،أما
ا١تخلوؽ فالصفات كإف اتصف ببعض الصفات إال أهنا ليست صفات كماؿ على اإلطبلؽ ،بل ىي إف
اتصف بشيء من الصفات فالكماؿ فيها كماؿ نسيب يليق با١تخلوؽ كبالبشر ،أما صفات الكماؿ على
اإلطبلؽ فبل يستحقها إال الرب -سبحانو كتعأب ،-ىو الذم تفرد بالكماؿ كتفرد بالبقاء كىو الباقي -
سبحانو كتعأب -كىو اٟتي القيوـ ،اٟتي الذم ال ٯتوت ،كأما ا١تخلوؽ فإنو ليس لو البقاء إال بإبقاء اهلل لو.
ا١تتفرد بالكماؿ كالعز ،كذلك ىو الذم تفرد بالعز ،العز الكامل ،كا١تخلوؽ لو عز نسيب بإعزاز اهلل لو،
كالكربياء ،تفرد بالكربياء -سبحانو كتعأب ،-كأما ا١تخلوؽ فليس لو أف يتكرب ،فإذا تكرب فهو مذموـ،
فالكرب للمخلوؽ من الصفات الذميمة كمن الكبائر قد يكوف كفرا ،كما إذا تكرب عن عبادة اهلل فلم يعبد
اهلل ،فهذا كرب ٮترج من ا١تلة ،كقد يكوف كربا دكف ذلك دكف التوحيد فيكوف من الكبائر ،كُب اٟتديث:
ال يدخل اٞتنة من ُب قلبو ذرة من كرب





ىذا كإف كاف كرب على التوحيد فهو ٥تلد ُب النار ،كإف كاف

دكف التوحيد فهذا من باب الوعيد من الكبائر ،فاهلل -تعأب -تفرد بالكماؿ كالبقاء كالعز كالكربياء.
"ا١ت وصوؼ بالصفات كاألٝتاء" يعٍت :موصوؼ باألٝتاء كالصفات اليت كصف هبا نفسو كٝتى هبا نفسو

ُب كتابو أك على لساف نبيو 

يعٍت :األٝتاء كالصفات توقفية ليس للعباد أف يسموا اهلل بأٝتاء من عند

أنفسهم أك يصفوه بصفات من عند أنفسهم ،العباد ال ٮتًتعوف هلل صفات أك أٝتاء ،بل األٝتاء كالصفات
توقفية يوقف فيها عند النصوص.
"ا١تنزه عن األشباه كالنظراء" اهلل -تعأب -ليس لو شبيو كال نظَت ،النظَت ىو ا١تثيل ،اهلل ليس لو مثيل
كليس لو شبيو ،بل ىو -سبحانو كتعأب -ال أحد ٯتاثلو ُب صفاتو ال ُب ذاتو كال ُب صفاتو كال ُب أفعالو -
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سبحانو كتعأب ،-فليس لو مثيل كال شبيو ال ُب ذاتو كال ُب صفاتو كال ُب أٝتائو كال ُب أفعالو -سبحانو
كتعأب.-
"الذم سبق علمو ُب بريتو ٔتحكم القضاء" ،سبق علمو ُب بريتو ،يعٍت :ا١تخلوقات ،الربية ىي
ا١تخلوقات ،يعٍت :سبق علم اهلل فيما يكوف ُب ا١تخلوقات ،ككتب ذلك ُب اللوح احملفوظ ،كُب اٟتديث
الصحيح الذم ركاه اإلماـ مسلم ،عن عبد اهلل بن عمرك بن العاص -رضي اهلل عنهما -أف النيب  قاؿ:
 كتب اهلل مقادير ا٠تبلئق قبل أف ٮتلق السماكات كاألرض ٓتمسُت ألف سنة ،ككاف عرشو على ا١تاء
.
كالعلم سابق للكتابة ،قاؿ اهلل -تعأب:-

             

 )ُ(         كقاؿ اهلل -تعأب:-
                     

  

(ِ)

"سبق علمو ُب بريتو ٔتحكم القضاء من السعادة كالشقاء" يعٍت :اهلل -تعأب -سبق علمو،

كتب الشقاء كالسعادة ،علم ذلك ككتبو ُب اللوح احملفوظ قبل أف ٮتلق ا٠تلق ،قبل أف ٮتلق السماكات
كاألرض ٓتمسُت ألف سنة كاستول على عرشو فوؽ السماء ،استول استواء يليق ّتبللو كعظمتو ،يعٍت:
استقر كعبل كصعد كارتفع فوؽ عرشو استواء يليق ّتبللو كعظمتو.
فا١تؤلف -رٛتو اهلل -بُت ُب خطبتو أنو يسَت على كفق معتقد أىل السنة كاٞتماعة على ما دلت عليو
النصوص ،أثبت االستواء ،كأىل البدع ٭ترفوف كيؤكلوف االستواء باالستيبلء.
"كصلى اهلل على ا٢تادم إٔب احملجة البيضاء كالشريعة الغراء ٤تمد -صلى اهلل عليو كسلم" ،"-كصلى
اهلل" صبلة اهلل على عبده أحسن ما قيل أك أصح ما قيل ُب تعريف صبلة اهلل على عبده ىي :ثناؤه عليو ُب
 - 1سورة الحج آية .77 :
 - 2سورة الحديد آية .22 :

11

االقتصاد ُب االعتقاد

ا١تؤل األعلى ،ما ركاه البخارم ُب صحيحو عن أيب العالية قاؿ  :صبلة اهلل على عبده ثناؤه عليو ُب ا١تؤل
األعلى  صلى اهلل ،أنت تسأؿ اهلل أف يثٍت على عبده ُب ا١تؤل األعلى.
"صلى اهلل على ا٢تادم" ىذا كصف الرسوؿ ا٢تادم ىداية داللة كإرشاد ،كا٢تداية ىداية داللة كإرشاد
ىذه ٯتلكها النيب  كٯتلكها الدعاة كا١تصلحوف ،قاؿ اهلل -تعأب:-
 

(ُ)

     

أما ىداية التوفيق كالتثبيت كخلق ا٢تداية ُب القلوب كجعل اللساف يقبل اٟتق كيرضاه ىذه ال

ٯتلكها إال اهلل ،ال ٯتلكها النيب  كال غَته ،قاؿ اهلل -تعأب -لنبيو ١تا عجز عن عمو أيب طالب أنزؿ اهلل
فيو:



 )ِ(                يعٍت :ال توفق،

ال تستطيع أف توفق ،بل الذم يوفق ىو اهلل؛ ىو الذم ٮتلق ا٢تداية ُب القلوب.
"كصلى اهلل على ا٢تادم إٔب احمل جة البيضاء"" ،احملجة" ىي اٞتادة كالطريق البيضاء ،كىي ٤تجة اإلسبلـ
كطريق اإلسبلـ كالصراط ا١تستقيم" ،كالشريعة الغراء" يعٍت :البيضاء الناصعة ،كىي ما بعث بو -عليو الصبلة
كالسبلـ -من الشريعة السهلة السمحة ُب العقيدة كالعمل كاْبي يُليق.

"٤تمد" ىذا اسم من أٝتائو -عليو الصبلة كالسبلـ٤ ،-تمد لكثرة احملامد ،كلو أٝتاء كثَتة  كمحمد
كأٛتد كاٟتاشر كا١ت ً
قفي الذم ٭تشر الناس على قدميو ،كلو أٝتاء كثَتة -عليو الصبلة كالسبلـ ،-أٝتاء
ي
متعددة٤ ،تمد سيد ا١ترسلُت ،سيدىم يعٍت لو السؤدد كاإلمامة كىو مقدمهم كإمامهم .
"سيد ا١ترسلُت كاألنبياء ،كعلى آلو" ا١تراد باآلؿ ،قيل :ا١تراد باآلؿ أىل بيتو ،يعٍت ا١تؤمنُت بو ،عمو
العباس كعمو ٛتزة كعلي كفاطمة كاٟتسن كاٟتسُت ..كلهم من أىل بيتو ،كقيل :ا١تراد بآلو أتباعو على دينو
إٔب يوـ القيامة ،كيدخل ُب ذلك آؿ بيتو ،كيدخل ُب ذلك أزكاجو من أىل بيتو.

 - 1سورة الشورى آية .52 :
 - 2سورة القصص آية .56 :
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"كصحبو" ٚتع صاحب ،كىو كل من لقي النيب 
النيب  يشمل العمياف كعبد اهلل بن أـ مكتوـ ،ىذا لقاء ،كال يقاؿ :كل من رأل النيب -صلى اهلل عليو
كسلم-؛ ألف ابن أـ مكتوـ صحايب كٓب ير النيب  لكن لقيو ،كل من لقي النيب  مؤمنا كلو ٟتظة ٍب
مؤمنا كلو ٟتظة كمات على اإلسبلـ ،كمن لقي

مات على اإلسبلـ فهو صحايب ،كلو كاف صغَتا كلو كاف صبيا.
"كعلى آلو كصحابو" ،كإذا فسر اآلؿ بأتباعو على دينو يكوف صلى على الصحابة مرتُت ،مرة بالعموـ
كمرة با٠تصوص" ،كعلى آلو" أتباعو على دينو ،كيدخل ُب ذلك الصحابة كأزكاجو كأىل بيتوٍ ،ب قاؿ:
"كصحبو" ىذا ٗتصيص بعد تعميم" ،الطاىرين" الذين طهرىم اهلل من الشرؾ كاإلصرار على الكبائر،
"األتقياء" ٚتع تقي ،كالتقي ىو الذم آمن باهلل كأدل الواجبات كترؾ احملرمات" ،صبلة دائمة" يعٍت:
مستمرة" ،إٔب يوـ اللقاء" ،كىو يوـ الدين الذم يلقى فيو كل مؤمن ربو كيقف بُت يديو للحساب ،نعم.

اهلل سبحانو وتعالى موصوف بصفاتو القديمة التي نطق بها كتابو العزيز
قاؿ -رٛتو اهلل :-اعلم كفقنا اهلل كإياؾ ١تا يرضيو من القوؿ كالنية كالعمل ،كأعاذنا اهلل كإياؾ من الزيغ
كالزلل ،أف صاّب السلف كخيار ا٠تلف كسادة األئمة كعلماء األمة اتفقت أقوا٢تم كتطابقت آراؤىم على
اإلٯتاف باهلل  كأنو أحد فرد صمد حي قيوـ ٝتيع بصَت ،ال شريك لو كال كزير كال شبيو لو كال نظَت ،كال

عدؿ كال مثل ،كأنو 
يديو كال من خلفو:

موصوؼ بصفاتو القدٯتة اليت نطق هبا كتابو العزيز الذم ال يأتيو الباطل من بُت

      

(ُ)

كصح هبا النقل عن نبيو كخَتتو من خلقو ٤تمد

سيد البشر الذم بلغ رسالة ربو كنصح األمة ،كجاىد ُب اهلل حق جهاده كأقاـ ا١تلة ،كأكضح احملجة كأكمل
الدين كقمع الكافرين ،كٓب يدع ١تلحد ٣تاال كال لقائل مقاال.

 - 1سورة فصمت آية .42 :
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نعم ،بعد أف ذكر ا١تؤلف -رٛتو اهلل -بعد ا٠تطبة كالثناء على اهلل  كالصبلة على نبيو كأتباعو قاؿ
ا١تؤلف -رٛتو اهلل" :-اعلم كفقنا اهلل كإياؾ ١تا يرضيو من القوؿ كالنية كالعمل"" ،اعلم" أمر ،يعٍت :أمر
بالعلم ،كالعلم ىو اٟتكم الذىٍت اٞتازـ يعٍت :تيقنٓ ،تبلؼ الشك فإنو ما يشك فيو اإلنساف بُت أمرين،
فإذا كا ف أحد األمرين راجحا يسمى ظنا ،فالراجح يسمى ظنا كا١ترجوح يسمى ك٫تا ،كإذا تساكل األمراف
يسمى شكا ،كإذا كاف عنده جزـ يسمى يقينا ،يسمى علما.
فهذه ا١تعلومات أربع :علم كظن كشك ككىم ،فالعلم ىو ما ٬تزـ فيو اإلنساف ،علم الذىن اٞتازـ ما
يتيقن بو اإلنساف ،كالظن ىو أحد األمرين أك الراجح من األمرين الذين يشك فيهما ،إذا كاف عنده أمراف
يشك فيهما كاحد أرجح من اآلخر ،فالراجح يسمى ظنا ،كالوىم ىو ا١ترجوح من أحد األمرين ،كالشك ىو
أف يتساكل األمراف ،فا١تؤلف يقوؿ :تيقن ال تشك كال تظن كال تتوىم بل تيقن ،اعلم تيقن من غَت شك
كال ظن كال كىم ،اعلم تيقن كاجزـ بأم شيء من صاّب السلف.
ٍب جاء باٞتملة ا١تعًتضة ،دعا لطالب العلم كىذا من نصحو -رٛتو اهلل -من نصحو لطالب العلم
بعلمو ،كيدعو لو قاؿ" :كفقنا اهلل كإياؾ ١تا يرضيو من القوؿ كالنية كالعمل" دعاء لطالب العلم ،تعليم
كدعاء ،ىذا من نصحو ،كما قاؿ الشيخ اإلماـ ا١تصلح اجملدد ُب كثَت من رسائلو :اعلم رٛتك اهلل ىؤالء
األئمة كىؤالء العلماء أنصح الناس للناس؛ األنبياء أنصح الناس للناس كالعلماء كرثة األنبياء ،فمن نصح
العلماء أهنم يعلموف كيدعوف فهو يعلمك كيدعو لك ،كفقنا اهلل كإياؾ.
سأؿ اهلل أف يوفقك  ،سأؿ اهلل التوفيق لو كلك يا طالب العلم ،ألم شيء؟ ١تا يرضيو من القوؿ كالنية
كالعمل ،سأؿ اهلل أف يوفقنا ،يعٍت٬ :تعلنا موفقُت مسددين قابلُت للحق ٥تتارين لو راضُت بو ،كاٟتق ىو
الذم يرضي اهلل ،الذم يرضيو من القوؿ ،ك"القوؿ" :ىو الكبلـ ،كالنطق بكلمة التوحيد كالشهادتُت كاألمر
با١تعركؼ كالنهي عن ا١تنكر كالدعوة إٔب اهلل كتبلكة القرآف ،كالتسبيح كالتهليل كالتكبَت كغَت ذلك،
ك"العمل" :كالصبلة كالصياـ كالصدقة كاٟتج كالنية ،كذلك االعتقاد الصحيح ُب اهلل كمبلئكتو ككتبو كرسلو
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كاليوـ اآلخر كالقدر .فهو يدعو لك يدعو لنفسو كلك "اعلم كفقنا اهلل كإياؾ" يسأؿ اهلل التوفيق ١تا يرضيو
من القوؿ كالنية كالعمل.
"كأعاذنا كإياؾ من الزيغ كالزلل" استعاذة باهلل ،استعاذة باهلل لنفسو كلطالب العلم ،استعاذة باهلل ،قاؿ:
"أعاذنا اهلل كإياؾ من الزيغ"" ،الزيغ" :اال٨تراؼ عن اٟتق ُب االعتقاد ،يعٍت اعتقد اعتقادا باطبل اعتقادا
سيئا ،اعتقاد ا١تشركُت أك اعتقاد اليهود أك اعتقاد النصارل أك اعتقاد أىل البدع ،اعتقاد الفبلسفة كالضالُت
أك اٞتهمية أك الباطنية ،أك الصوفية ا١تنحرفُت أك ا١تعتزلة أك األشاعرة ،كل ىذا زيغ استعاذ باهلل من الزيغ
لنفسو كلك يا طالب العلم استعاذة باهلل لنفسو كلنا ٚتيعا ،كأعاذنا اهلل كإياؾ يا طالب العلم من الزيغ
كاال٨تراؼ ،ك"الزلل" كذلك ،الزلل نوع من اال٨تراؼ ،ىو الزلل عن اٟتق ،يعٍتٗ :تطي اٟتق كٕتاكز اٟتق
كعدـ إصابة اٟتق.
ىذه ٚتلة معًتضة ،قولو" :كفقنا اهلل كإياؾ ١تا يرضيو من القوؿ كالنية كالعمل ،كأعاذنا كإياؾ من الزيغ
كالزلل" ٕتعلها ُب شرطتُت ٚتلة معًتضة ُب الدعاء ،أراد هبا ا١تؤلف أف يدعو لطالب العلم كتقرأ ما قبلها كما
بعدىا ،تقوؿ بعد أف ٕتعل الدعاء بُت شرطتُت" :اعلم أف صاّب السلف كخيار ا٠تلف كسادة األئمة
كعلماء األمة اتفقت أقوا٢تم كتطابقت آرائهم على اإلٯتاف باهلل .
"صاّب السلف" كا١تراد بصاّب السلف الصحابة كالتابعوف كاألئمة كمن سار على هنجهم ،كمن سار
على هنجهم ىم خيار ا٠تلف ،إذنا يقوؿ ا١تؤلف" :صاّب السلف" كىم الصحابة كالتابعوف" ،كخيار ا٠تلف"
من تابعهم كسار على هنجهم من األئمة كالعلماء كأىل السنة كاٞتماعة" ،كسادة األئمة" يعٍت :مقدـ األئمة
األئمة ُب الدين -العلماء كا١تصلحوف كاألئمة سادهتم."كعلماء األمة" العلماء ٚتيعا ،السادة مقدـ العلماء كسائر العلماء ،يقوؿ :اعلم أف صاّب السلف
ا١تتقدمُت من الصحابة كالتابعُت كخيار ا٠تلف كمن تبعهم  ،كمقدـ األئمة كسائر علماء األمة كلهم اتفقت
أقوا٢تم كتطابقت آرائهم على اإلٯتاف باهلل  كلهم اتفقت أقوا٢تم كتطابقت آرائهم على أم شيء؟ على
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اإلٯتاف باهلل  اإلٯتاف باهلل  كأنو -سبحانو كتعأب -كاجب الوجود بذاتو ،كأنو موجود فوؽ العرش
العلىى ،كأنو ا١تعبود باٟتق كأف غَته معبود بالباطل.
كأنو لو األٝتاء اٟتسٌت كالصفات ي

اتفق على ىذا السلف كا٠تلف كاألئمة كالعلماء ،اتفقوا على ىذا ،اإلٯتاف باهلل كإثبات كجوده ،كأنو

كاجب الوجود بذاتو كأنو فوؽ العرش ،كأف لو األٝتاء اٟتسٌت كالصفات العلى اليت ٝتى هبا نفسو أك كصف
هبا نفسو ،كٝتاه هبا رسولو أك كصفو هبا رسلو -عليهم الصبلة كالسبلـ ،-ككذلك اإلٯتاف بصفاتو كبأفعالو
كاإلٯتاف بألوىيتو ،اإلٯتاف بربوبيتو كألوىيتو كأنو ا١تعبود باٟتق.
كاتفقوا على اإلٯتاف باهلل  كيدخل ُب اإلٯتاف باهلل  قولو" :كأنو أحد فرد صمد حي قيوـ ٝتيع
بصَت" كل ىذا داخل ُب اإلٯتاف باهلل أنو أحد ،يعٍت :كاحد -سبحانو كتعأب -ال نظَت لو ُب ذاتو كأٝتائو
كصفاتو كأفعالو ،فرد مثل أحد ٔتعٌت كاحد ،إال أف فرد ٓب ترد ُب النصوص ،اليت كردت ُب النصوص أحد
كصمد ،ىذا خرب عن اهلل من باب ا٠ترب عن اهلل ،كال أعلم أف كلمة فرد من أٝتاء اهلل ،لكن من أٝتاء اهلل
األحد كالصمد ،األحد و
كاؼ عن الفرد لكن من باب ا٠ترب ،زادىا من باب ا٠ترب ،لو قاؿ" :أحد صمد"
كفت ،فاألحد كاؼ عن الفرد ،أحد صمد ،فرد صمد.
"صمد" :ىو السيد الذم كمل سؤدده ،كىو الذم تصمد إليو ا٠تبلئق ُب حوائجها ،فهو كمل ُب
نفسو كىو سيد ُب نفسو ال ٭تتاج إٔب غَته كالقائم لنفسو كيقوـ لغَته -سبحانو كتعأب ،-من تفسَت
"الصمد" الذم ال جوؼ لو ،يعٍت :ال يأكل كال يشرب ،كا١تبلئكة صمد ال يأكلوف كال يشربوف ،كاهلل أكٔب
بذلك من ا١تخلوقُت فهو صمد ال ٭تتاج إٔب أحد ،قاـ بنفسو كيقوـ بغَته ،كمل سؤدده كصمدت إليو
ا٠تبلئق ُب حوائجها.
"حي" :حياة كاملة أبدية ٓب يسبقها عدـ كال يتخللها ضعف كال نوـ كال نعاس ،فاٟتياة الكاملة باقية
أبد اآلباد" ،قيوـ" ىذا من أٝتائو -سبحانو كتعأب" -قيوـ" يعٍت :القائم بنفسو كيقوـ بغَته ،اٟتي القيوـ
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كصفاف عظيماف ،اٝتاف عظيماف ترجع إليهما ٚتيع األٝتاء كالصفات ،حىت قيل :إنو االسم األعظم:



.)ُ(         
"ٝتيع" من أٝتائو -سبحانو كتعأب" ،-بصَت" قاؿ -سبحانو:-

     

(ِ)

"ٝتيع" :متصف بالسمع يسمع األصوات كيدركها كال ٮتفى عليو شيء" ،بصَت" :يرل كل شيءٝ ،تيع
بسمعو بصَت ببصره.
"ال شريك لو" ليس لو شريك ،ال شريك لو ُب أٝتائو كال شريك لو ُب صفاتو كال شريك لو ُب أفعالو،
كال شريك لو ُب ألوىيتو كعبوديتو كعبادتو ،كال شريك لو ال أحد يشاركو ال ُب ملكو كال ُب أٝتائو كال ُب
صفاتو كال ُب أفعالو كال ُب استحقاقو للعبادة" ،كال كزير" الوزير ا١تعًُت ،أم :ليس لو معُت يعينوٓ ،تبلؼ
ي
ا١تخلوؽ الضعيف ٭تتاج إٔب كزير ،ملوؾ الدنيا ٭تتاجوف إٔب كزراء يعينوهنم كيساعدكهنم ،أما الرب فبل ٭تتاج
إٔب كزير- ،سبحانو كتعأب -ال ٭تتاج إٔب أحد.
كىو كامل -سبحانو كتعأبٓ -تبلؼ ا١تخلوقات؛ ألنو ٭تتاج إٔب الولد ،الزكجة تعينو ،٭تتاج إٔب الوزير
٭تتاج إٔب األمَت ٭تتاج إٔب خادـ ،أما الرب فبل ٭تتاج إٔب أحد -سبحانو" ،-ال شريك لو كال كزير كال شبيو
لو" ال أحد يشبهو ال ُب ذاتو كال ُب صفاتو" ،كال نظَت" :ليس لو نظَت كال ٦تاثل كال ًع ٍدؿ ،ال ،كلها ٔتعٌت

ا١تثيل ،ال ،ليس لو عدؿ كال مثيل كال نظَت كال مثل ،كلها متقاربة ،ال نظَت كال شبيو كال عدؿ ،ال مثيل،

كلها متقاربة ،ليس لو ٦تاثل كليس لو مشابو كليس لو نظراء كال عدالء كال أمثاؿ ،بل ىو -سبحانو كتعأب-
ال ٯتاثلو أحد من خلقو كال يعدؿ بو أحد من خلقو.
"كأنو  موصوؼ بصفاتو القدٯتة اليت نطق هبا كتابو العزيز" يعٍت :أف اهلل -تعأب -موصوؼ بصفاتو
اليت نطق هبا كتابو العزيز الذم ال يأتيو الباطل من بُت يديو كال من خلفو تنزيل من اٟتكيم اٟتميد" ،كصح
 - 1سورة البقرة آية .255 :
 - 2سورة الشورى آية .11 :
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هبا النقل عن نبيو" يعٍت :ىو موصوؼ -سبحانو -بصفاتو اليت كصف هبا نفسو ُب كتابو أك كصفو هبا
رسولو -عليو الصبلة كالسبلـ-؛ ألف الصفات كاألٝتاء توقفية.
العباد ال ٮتًتعوف هلل أٝتاء كصفاتا من عند أنفسهم؛ ك٢تذا قاؿ :موصوؼ بصفاتو القدٯتة اليت نطق هبا
كتابو كصح هبا النقل عن نبيو كخَتتو من خلقو ٤تمد سيد البشر -عليو الصبلة كالسبلـ ،-الذم بلغ رسالة
ربو كنصح ألمتو كجاىد ُب اهلل حق جهاده ،ىذا كصفو -عليو الصبلة كالسبلـ" :-كبلغ الرسالة كأدل
األمانة كنصح األمة كجاىد ُب اهلل حق جهاده ،كأقاـ ا١تلة -كىي الدين ،-كأكضح احملجة" الطريق،
"كأكمل" أم :أكمل اهلل بو الدين.
لو قاؿ ا١تؤلف" :كأكمل اهلل بو الدين" كاف أحسن ،الذم أكمل الدين ىو اهلل ليس ىو النيب  كما
قاؿ اهلل ُب كتابو:

     

(ُ)

فالذم أكمل الدين ىو اهلل ،كمقصود ا١تؤلف "أكمل

الدين" يعٍت :أكمل اهلل بو الدين" ،كقمع الكافرين" يعٍت :قمع اهلل بو الكافرين ،يعٍت الذم قمع ىو اهلل،
قمع اهلل الكافرين برسالتو.
"كٓب يدع ١تلحد" ا١تلحد ىو ا١تنحرؼ عن الصواب ،كاإلٟتاد أقساـ ،قد يكوف اإلٟتاد كفر كالذم أٟتد
ُب توحيد اهلل كُب أٝتائو كصفاتو ،إٟتادا ٮترجو من ملة اإلسبلـ ،كقد يكوف إٟتادا دكف كفر كإٟتاد
با١تعاصي كبالبدع ،كاإلٟتاد ُب نفي بعض الصفات كبعض األٝتاء ،كٓب يى ىدع ١ تلحد ٣تاال كال لقائل مقاال

ألنو -عليو الصبلة كالسبلـ -بلغ الرسالة كنصح األمة كأقاـ ا١تلة كأكضح احملجة ككمل بو الدين ،كٓب يًتؾ
١تلحد ٣تاال كال لقائل مقاال؛ ألف الشريعة كملت كىي كاضحة ليس فيها لبس ،فبل ٣تاؿ ١تلحد كال ٣تاؿ
لقائل يريد أف يزيد ُب ىذا الدين أك ينقص منو أك ي٭ترؼ أك يؤكؿ ،نعم.

بيان أن اهلل أكمل الدين وأتم النعمة على ىذه األمة
 - 1سورة المائدة آية .3 :
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قاؿ -رٛتو اهلل :-فركل طارؽ بن شهاب قاؿ :جاء يهودم إٔب عمر بن ا٠تطاب  فقاؿ :يا أمَت
ا١تؤمنُت ،آية ُب كتابكم تقرءكهنا لو علينا -معشر يهود -نزلت نعلم اليوـ الذم نزلت فيو ،الٗتذنا ذلك
اليوـ عيدا ،قاؿ أم آية؟ قاؿ:

            

 )ُ( فقاؿ :إين ألعلم اليوـ الذم نزلت كا١تكاف نزلت ،على رسوؿ اهلل  ك٨تن بعرفة عشية ٚتعة ،فآمنوا
ٔتا قاؿ اهلل -سبحانوُ -ب كتابو.
ىذا األثر ركاه الشيخاف -رٛتهما اهللُ -ب صحيحهما البخارم كمسلم اللذين ٫تا أصح الكتب بعد

كتاب اهلل 
ا٠تطاب  فقاؿ :يا أمَت ا١تؤمنُت ،آية ُب كتابكم تقرءكهنا لو علينا -معشر يهود -نزلت ،الٗتذنا ذلك
كفيها بياف كماؿ ىذا الدين ،كىذا األثر لطارؽ بن شهاب :أف يهوديا جاء إٔب عمر بن

اليوـ عيدا ،فقاؿ عمر :أم آية؟ قاؿ لو:



 )ِ(     اآلية من آؿ عمراف:

 

.)ّ(            
يا ٢تا من آية عظيمة! فيها بياف أف الدين كمل كأف اهلل أًب النعمة على ىذه األمة ،كأنو رضي اإلسبلـ
٢تم دينا ،ىذا الدين كامل ال ٭تتاج إٔب أف يزيد فيو أحد أك ينقص منو أحد ،كىو ٤تفوظ أيضا ْتفظ اهلل
لو:



 )ْ(         فيو رد على الرافضة الذين يقولوف :إف القرآف طار ثلثاه

كٓب يبق إال الثلث ،فهذا تكذيب هلل ،كمن كذب اهلل كفر ،اهلل -تعأب -يقوؿ:
.)ٓ(    
 - 1سورة المائدة آية .3 :
 - 2سورة المائدة آية .3 :
 - 3سورة المائدة آية .3 :
 - 4سورة الحجر آية .9 :
 - 5سورة الحجر آية .9 :
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بعض الرافضة يقوؿ :ال القرآف ما بقي إال الثلث كطار الثلثاف من القرآف ،حىت ألف بعض شيوخهم
كتابا ٝتاه ( فصل ا٠تطاب ُب إثبات ٖتريف كتاب رب األرباب ) ،كأثبت أف القرآف ٤ترؼ -أعوذ باهلل-

كىذا مصادـ لقوؿ اهلل 
   

(ِ)



 )ُ(     كلقولو -تعأب:-

     

صر٭تة قاطعة ،كمن قاؿ :إف القرآف ي٤ترؼ فقد كذب اهلل ،كمن كذب اهلل كفر،

فالقرآف ٤تفوظ ْتفظ اهلل:

         

(ّ)

     

(ْ) ؛ إذنا ىذا الدين كامل ما ٭تتاج إٔب حذلقة متحذلق إٔب أف يزيد فيو أك ينقص منو.
"كأ٘تمت عليكم نعميت" أًب اهلل النعمة" ،كرضيت لكم اإلسبلـ دينا" رضي اهلل لنا ىذا الدين ،كىذا من
آخر ما نزؿ ُب سورة ا١تائدة ،ك١تا أكمل اهلل الدين كأًب النعمة قبض نبيو -عليو الصبلة كالسبلـ -ألهنا
انتهت مهمتو من الدنيا كأنزؿ عليو:

            

           

(ٓ)

فقاؿ عمر :إين ألعلم اليوـ الذم نزلت

كا١تكاف الذم نزلت على رسوؿ اهلل 
ُب عرفةُ ،ب عرفة قبل كفاة النيب ٔ تا يقارب ٙتانُت يوما ،نزلت ىذه اآلية يوـ اٞتمعة كىو يوـ عيد ،يوـ
اليوـ الذم نزلت فيو يوـ عرفة كىو يوـ اٞتمعة ،كا١تكاف يوـ عرفة

اٟتج األكرب ،كىو يوـ عيد ،كيوـ عرفة يوـ عيد ،كنزلت ُب يوـ عرفة ُب يوـ عظيم كىو يوـ اٟتج.
يوـ عرفة الذم ٬تتمع الناس فيو اٟتجاج ُب صعيد كاحد من أقطار الدنيا كلها ،نزلت عليو ُب ىذا
اليوـ ،كصادؼ اليوـ يوـ عرفة يوـ ٚتعة ،اٟتجة اليت حجها النيب  كاف يوـ عرفة ىو يوـ ٚتعة كنزلت

 - 1سورة المائدة آية .3 :
 - 2سورة الحجر آية .9 :
 - 3سورة الحجر آية .9 :
 - 4سورة المائدة آية .3 :
 - 5سورة النصر آية .3-1 :
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عليو ىذه اآلية:

             

(ُ)

قاؿ

عمر :إين ألعلم اليوـ الذم نزلت كا١تكاف ،نزلت على النيب  ك٨تن ُب عرفة عشية اٞتمعة ،فنزلت ُب يوـ
عيد فنحن نتخذه عيدا ،ىو يوـ عيد كاٟتمد هلل.
كىذا يدؿ على أف اليهود يعلموف اٟتق لكن ٛتلهم البغي كاٟتسد على عدـ اإلٯتاف ،يعلموف ىذا؛
ك٢تذا يقوؿ :لو علمنا -معشر اليهود -ىذا اليوـ ،لو كانت نزلت علينا الٗتذنا اليوـ عيدا ،يعرفوف اٟتق
لكن ٓب يوفقوا ،قاؿ اهلل -تعأب:-

           

.)ِ(      
كقاؿ -سبحانو:-
 

(ّ)

            

ٛتلهم الكرب كالبغي على عدـ اإلٯتاف كظنوا أف النبوة ستكوف ُب بٍت إسرائيل ،فلما كانت ُب بٍت

إٝتاعيل جحدكا ككفركا:



 )ْ(             نسأؿ

اهلل السبلمة كالعافية كنعوذ باهلل من زيغ القلوب ،نعم.
العشية -أحسن اهلل إليكُ -ب قولو" :ك٨تن بعرفة عشية اٞتمعة"؟
"عشية اٞتمعة" يعٍت :آخر النهار ،العشية آخر النهار ،معركؼ أف الوقوؼ إ٪تا يكوف ُب العشية.
إيو ا١تراد بالركاح الذم يرد ُب بعض النصوص؟
الركاح يكوف بعد الظهر ،يسمى ركاحا ،ككذلك العشية ،عشية عرفة يعٍت :آخر النهار ،كالوقوؼ معلوـ
أف النيب  حينما كقف بعد الظهر ،بعدما صلى الظهر ،فهي عشية عظيمة عشية مباركة ،نعم.
 - 1سورة المائدة آية .3 :
 - 2سورة البقرة آية .146 :
 - 3سورة البقرة آية .87 :
 - 4سورة البقرة آية .89 :
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اإليمان بما قال اهلل في كتابو وصح عن نبيو كما ورد
قاؿ -رٛتو اهلل :-فآمنوا ٔتا قاؿ اهلل -سبحانو كتعأبُ -ب كتابو كصح عن نبيو ،كأمركه كما كرد من غَت
تعرض لكيفية أك اعتقاد شبو أك مثلية أك تأكيل يؤدم إٔب التعطيل ،ككسعتهم السنة احملمدية كالطريقة ا١ت ً
رضية
ى
كٓب يتعدكىا إٔب البدعة ا١ت ٍرًدية الرًدية؛ فحازكا بذلك الرتبة السنية كا١تنزلة العلية.
ي
نعم ،يقوؿ ا١تؤلف" :فآمنوا" يشَت إٔب صاّب السلف كخيار ا٠تلف كالسادة األئمة كعلماء األمة ،يقوؿ:
"صاّب السلف كخيار ا٠تلف كسادة األئمة كعلماء األمة ،اتفقت أقوا٢تم كتطابقت آراءىم على اإلٯتاف باهلل
عز كجلٍ ،"-ب قاؿ" :فآمنوا" الضمَت يعود إليهم ،يعٍت :فآمنوا صاّب السلف كخيار ا٠تلف كالسادةاألئمة كعلماء األمة اتفقت آراءىم على اإلٯتاف باهلل ،فآمنوا ٔتا قاؿ اهلل -سبحانوُ -ب كتابو كصح عن
نبيو ،يعٍت :آمنوا ٔتا جاء ُب الكتاب العزيز كٔتا صح ُب السنة النبوية ا١تطهرة.
"كأمركه كما كرد" يعٍت :النصوص ،ا١تراد نصوص الصفات" ،أمركه كما كرد من غَت تعرض للكيفية"
يعٍت :نصوص الصفات كإال فاألحكاـ فهم يعلموهنا كيفسركهنا كيؤكلوهنا على تأكيلها الذم دلت عليو
النصوص ،أما الصفات فهي أمركىا كما كردت من غَت تعرض لكيفية ،فاالستواء كالنزكؿ كالعلم كالقدرة
كالسمع كالبصر كلها ٯترركهنا كما جاءت.
يثبتوف ا١تعٌت كال يتعرضوف للكيفية ،من غَت تعرض لكيفية أك اعتقاد شبهة أك مثلية ،ال يقولوف :إف
استواء اهلل كيفيتو كذا أك يشبو كذا أك مثل كذا ..ال يتعرضوف للكيفية كال للتشبيو كال للمثلية" ،أك تأكيل
يؤدم إٔب التعطيل" كذلك ما يؤكلوف استول ،يقولوف استول ٔتعٌت استؤب؛ ألف ىذا التأكيل يؤدم إٔب
التعطيل ،التعطيل يعٍت تعطيل الصفة كنفيها كىم ال يكيفوف بكيفية صفة االستواء كال يشبهوهنا كال ٯتثلوهنا
كال ٭ترفوهنا ٔتا يؤدم إٔب تعطيل الصفة كنفيها.
"ككسعتهم السن ة احملمدية"" ،كسعتهم السنة" يعٍت :اكتفوا بالسنة" ،السنة احملمدية" اليت جاء هبا ٤تمد



"كالطريقة ا١ترضية" ىي الطريقة اليت رضيها اهلل لعباده كرضيها الصحابة" ،كٓب يتعدكىا إٔب البدعة" ما
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ٕتاكزكا السنة إٔب البدعة ،كالبدعة كل حدث ُب الدين ،كل حدث ُب الدين فهو بدعة ،قاؿ -عليو الصبلة
كالسبلـ  :-من أحدث ُب أمرنا ىذا ما ليس منو فهو رد  متفق على صحتو كُب لفظ ١تسلم:



من عمل عمبل ليس عليو أمرنا فهو رد ٓ ب يتجاكزكا السنة إٔب البدعة.
"مردية ردية" يعٍت :تردم صاحبها ،ىي مردية ُب نفسها كتردم صاحبها ،يعٍت:
كالبدعة كصفوىا بأهنا ي

توصلو إٔب الردل" ،فحازكا بذلك الرتبة السنية كا١تنزلة العلية" يعٍت :الصحابة كالتابعوف كاألئمة كالعلماء ١تا

آمنوا ٔتا جاء عن اهلل كعن رسولو 

كٓب يكيفوا الصفات كٓب يؤكلوىا كٓب يبتدعوا كٓب يوافقوا أىل البدعة

حازكا بذلك الرتبة السنية الشريفة كا١تنزلة العلية ،كىي ا١تنزلة العالية ،حيث حازكا اهلل  كأعد ٢تم كأثاهبم
الثواب العظيم كرفع درجاهتم كمنزلتهم ُب اٞتنة ،نسأؿ اهلل أف ٬تعلنا كإياكم منهم ،نعم.
بعد ىذا إف شاء اهلل ٪تشي ُب الرسالة ،كا١تؤلف بدء يتكلم عن الصفات كبدأ بصفة االستواء ،كىي من
الصفات اليت اشتد النزاع فيها بُت أىل السنة كبُت أىل البدع ،كساؽ النصوص ُب ىذا ،كسوؼ ٪تشي إف
شاء اهلل ُب األياـ القادمة.
ىذه ٣تموعة من األسئلة كصلت عن طريق شبكة ا١تعلومات من دكلة الكويت.
س :األخ يسأؿ يقوؿ :كيف التوفيق بُت أف الرسوؿ  ىو سيد ا١ترسلُت ،كبُت قولو السيد ىو اهلل؟

ج :ال منافاة بينهما  :فالنيب ١ تا قاؿ الصحايب لو :أنت سيدنا .قاؿ :السيد اهلل 
يعٍت :السيد على اإلطبلؽ ،كلمة السيد على اإلطبلؽ ىو اهلل  كالنيب  خاؼ عليهم من الغلو،


لئبل يغلوا فيو ،ك١تا قالوا:



أنت سيدنا كابن سيدنا كخَتنا كابن خَتنا ،قاؿ :أيها الناس قولوا بقولكم أك

بعض قولكم كال يستدرجنكم الشيطاف ،أنا عبد اهلل كرسولو



فهذا قالو من باب ٛتاية جناب التوحيد

كسد كل طريق يوصل إٔب الشرؾ.
كالسيد إذا أريد على اإلطبلؽ ىو اهلل  أما إذا أضيف ،قاؿ النيب   قوموا لسيدكم سعد بن

معاذ ١ تا جاء كىو على ٛتار قاؿ :قوموا لسيدكم .باإلضافة ،سيد ىنا باإلضافة ،فالرسوؿ 

ىو

سيدنا ،قاؿ -عليو الصبلة كالسبلـ  :-أنا سيد الناس كال فخر  كىو سيد ا١ترسلُت ،أما السيد على

23

االقتصاد ُب االعتقاد

اإلطبلؽ فهو اهلل ،كالنيب  سيد األنبياء كا١ترسلُت ،سيد الناس ىو الرسوؿ  كاهلل -تعأب -ىو السيد
على اإلطبلؽ ،نعم.
ا١تخاطبة بقو٢تم :سيدم فبلف.
ال بأس ،إذا كاف عبدا فبل بأس أف يقوؿ :سيدم فبلف ،كجاء ُب اٟتديث  :ال يقوؿ أحد :عبدم
كأميت ،كليقل :فتام كفتاٌب ،كليقل سيدم كموالم



فالسيد باإلضافة ال بأس هبا ،ال بأس باإلضافة:

سيد بٍت فبلف ،قوموا لسيدكم ..إذا كاف سيدا مطاعا فيهم ،لكن السيد على اإلطبلؽ ىو اهلل ،نعم.
س :أحسن اهلل إليكم ،يقوؿ :يطلق العلماء اسم ا١تعطلة كثَتا ،ىل ٢تم مفهوـ كاضح ٢تأ ،تعٌت أهنا
تطلق مثبل على اٞتهمية أك األشاعرة أك ا١تعتزلة ،كأف ىذا لفظ يطلق على كل معطل كبالتإب ال ٮتص بو
ٚتاعة؟
ج :ا١تعطلة عاـ ،اسم عاـ لكل من عطل الرب -سبحانو كتعأب ،-كالتعطيل أنواع :أف يكوف تعطيبل
كليا ،تعطيل ا١تصنوعات من صانعها ىذا تعطيل ،ا١تعطلة الذين أنكركا كجود الرب عطلوا ا١تصنوعات من
صانعها ،ىذا تعطيل كامل ،كا١تبلحدة الذين أنكركا كجود الرب من الشيوعيُت كالدىريُت كغَتىم يقاؿ ٢تم
معطلة ،فالتعطيل كامل ألهنم عطلوا ا١تخلوقات من خالقها كعطلوا ا١تصنوعات من صانعها فقالوا :ىذه
ا١تخلوقات ليس ٢تا خالق ،كىذه ا١تصنوعات ليس ٢تا صانع ،عطلوىا من خالق كصانع.
كىناؾ تعطيل ا٠تالق من صفاتو ،فالذين نفوا األٝتاء كالصفات كاٞتهمية ىم معطلة أيضا ،كالذين أثبتوا
األٝتاء كنفوا الصفات أيضا معطلة ،كاألشاعرة معطلة؛ ألهنم عطلوا بعض الصفات ،فا١تعطلة أنواع منهم
الكافر كمنهم ا١تبتدع ،على حسب التعطيل ،فالتعطيل الكامل كا١تبلحدة الذين عطلوا ا١تخلوقات كأنكركا
كجود اهلل ،ككذلك اٞتهمية الذين عطلوا اهلل من األٝتاء كالصفات ،ىؤالء مبلحدة أيضا؛ ألف إنكار األٝتاء
كالصفات إنكار لوجود الرب ،ليس ىناؾ شيء موجود إال بأٝتاء كصفات ،فالذم ليس لو اسم كال صفة
ال كجود لو ،كا١تعتزلة معطلة ألهنم عطلوا الرب من صفاتو ،كاألشاعرة معطلة ألهنم عطلوا اهلل من بعض
الصفات فينفوف بعض الصفات كأثبتوا األٝتاء ،نعم.
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س :أحسن اهلل إليكم ،يقوؿ :ىل الفرد اسم من أٝتاء اهلل عز كجل؟
ج :أنا قلت ُب شرح ا١تقدمة :إف الفرد ال أعلم أنو اسم من أٝتاء اهلل كإ٪تا أٝتاؤه األحد كالصمد،
األحد كاؼ عن الفرد ،أما الفرد فبل أعلم أنو كرد أنو من أٝتاء اهلل ،نعم.
س :أ حسن اهلل إليكم ،يقوؿ :اتفقت كل أقواؿ أىل السنة على أف لكل اسم من أٝتاء اهلل صفة تشتق
من االسم ،كلكن ىذا ال يظهر من اسم الرب كاإللو كاهلل ،فهي أٝتاء ال تشتق منها الصفة.
ج :الرب -سبحانو كتعأب -لو صفة الربوبية ،كيشتق من صفة الربوبية ،كاإللو كىو ا١تألوه ا١تعبود،
كا١تعبود صفة األلوىية ،من قاؿ لك؟! الرب صفة الربوبية ،كاإللو صفة األلوىية ،كل اسم ،الرٛتن صفة
الرٛتة ،كل اسم مشتمل على صفة ،نعم ،الرب صفة الربوبية كاإللو صفة األلوىية ،اهلل مشتمل صفة
األلوىية ،نعم.
فره خارج عن الدين ،أـ يكتفى بالقوؿ بأهنم مبتدعة
س :يقوؿ :ىل من أنكر صفة من صفات اهلل يك ي

فقط مع دخو٢تم ٖتت مسمى اإلسبلـ؟

ج :فيو تفصيل ،ىذا فيو تفصيل ،إذا أنكر الصفة -جحد الصفة -بعد معرفتها كأنكر:
  

(ُ)

  

كأنكر االستواء فهذا يكفر؛ ألنو أنكر من ا١تعلوـ من الدين بالضركرة ،كألنو كذب اهلل،

أما من أكؿ الصفة بشبهة فهذا ال يكفر ،فالذم يقوؿ :أنا أثبت االستواء:

     

(ِ)

أثبت االستواء كلكن معناىا استؤب ،بشبهة حصلت لو ،ىذا ال يكفر ألنو متأكؿ ،أما الذم ينكر االستواء
يقوؿ :ال أقوؿ فيو استواء .منكر أنكر االستواء ،ىذا كذب اهلل كمن كذب اهلل كفر.

 - 1سورة األعراف آية .54 :
 - 2سورة األعراف آية .54 :
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فرؽ بُت اٞتاحد كبُت ا١تتأكؿ ،فاٞتاحد ىذا أنكر كا١تنكر يكفر ،قاؿ -تعأب:-

  

 )ُ(   فمن جحد اٝتا من أٝتاء اهلل أك صفة من صفاتو كفر من غَت تأكيل ،كمن تأك٢تا بشبهة فبل
يكفر؛ ألنو لو شبهة يعذر هبا -الشبهة ،-فالذم ينكر االستواء ىذا جاحد كافر ،كالذم ما ينكر االستواء
كلكن يتأكؿ يقوؿ :استول ٔتعٌت استؤب لشبهة حصلت لو ىذا غَت جاحد ،فرؽ بُت اٞتاحد كبُت ا١تتأكؿ،
نعم.
س :أحسن اهلل إليكم ،يقوؿ :ىل نفي الصفات عن اهلل -تعأب -كاإلثبات ،ينبغي أف يكوف بنص من
الكتاب كالسنة ،أـ ٬توز للمرء أف ينفي عن اهلل ما شاء من الصفات اليت ال ينبغي أف يتصف هبا الرب دكف
التقيد بالنصوص؟
ج :األٝتاء كالصفات توقيفية ال يسمى اهلل إال ٔتا ٝتى بو نفسو كٝتاه بو رسولو ،ككذلك الصفات ال
يوصف اهلل إال ٔتا كصف بو نفسو أك كصفو بو رسولو ،أما ما عدا ذلك فينفى عن اهلل صفات النقائص
كالعيوب على اإلٚتاؿ ،كيثبت لو الوصف الكامل ،قاؿ -تعأب:-
النقائص كما نفاىا عن نفسو:
    

(ٓ)



       


(ّ)

 )ِ(     تي ىنفى عن اهلل
     

(ْ)

 

 )ٔ(       تنفى النقائص كالعيوب.

القاعدة ُب األٝتاء كالصفات أف األٝتاء كالصفات تثبت كل صفة ككل اسم على حسب ما كرد ،كأما
النقائص كالعيوب فإهنا تنفى عن اهلل إٚتاال كما نفاىا عن نفسو ،ليس لو مثيل:
 - 1سورة الرعد آية .37 :
 - 2سورة النحل آية .67 :
 - 3سورة اإلخالص آية .4 :
 - 4سورة البقرة آية .22 :
 - 5سورة مريم آية .65 :
 - 6سورة اإلخالص آية .4 :
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(ُ)

      

(ِ)



 )ّ(     ما بقي شيءٚ ،تيع النقائص

كلها نفيت ،أما أف تأٌب أك يأٌب يثبت يقوؿ :أنا أثبت هلل كذا ،أثبت هلل كبدا ،أثبت هلل أمعاء ..نقوؿ :ال،
ىذا باطل؛ األٝتاء كالصفات توقيفية ما  +شيء.
كالنفي تنفي عن اهلل ٚتيع النقائص اليت نفاىا عن نفسو ،نفى اهلل ٚتيع النقائص كلها كالعيوب ُب قولو:
     
    

(ٕ)

(ْ)



       

(ٓ)

      

(ٔ)



 )ٖ(      ما ُب شيء بقي بعد ىذا ،ماذا تريد بعد ىذا؟

تريد تثبت أشياء ما كردت ُب الكتاب كالسنة؟! مردكدً ،
انف النقائص كالعيوب كما نفاىا اهلل عن نفسو
إٚتاال ،نعم ،كذلك نفى اهلل الولد ٓتصوصو؛ ألف ا١تشركُت نسبوا هلل كلدا ،فإذا جاء بعض النقائص صفة
عن اهلل فهي رد ،جاءت ُب الرد على من يصف اهلل هبذه النقيصة كالولد ،كإال فالقاعدة أف العيوب
كالنقائص تنفى عن اهلل إٚتاال إال فيما كرد تفصيبل ،فإنو للرد على من كصف اهلل هبذه النقائص قاؿ:
 )ٗ(          نفى اهلل عن نفسو الولد.
س :يقوؿ :ما معٌت القدًن ،كىل ٬توز كصف صفات اهلل -تعأب -بالقدٯتة؟

 - 1سورة اإلخالص آية .4 :
 - 2سورة مريم آية .65 :
 - 3سورة البقرة آية .22 :
 - 4سورة الشورى آية .11 :
 - 5سورة اإلخالص آية .4 :
 - 6سورة مريم آية .65 :
 - 7سورة البقرة آية .22 :
 - 8سورة النحل آية .74 :
 - 9سورة النحل آية .57 :
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ج :نعم جاء ُب اٟتديث  :كسلطانو القدًن  كالقدًن ليس من أٝتاء اهلل ،القدًن ألنو ما من قدًن
إال كقبلو شيء ،كألف القدًن يشعر بالقدـ كالبلى؛ ك٢تذا أنكر العلماء على الطحاكم حينما قاؿ :قدًن ببل
ابتداء ،قالوا :ليس من أٝتاء اهلل القدًن ،لكنو قيده بقولو :ببل ابتداء ،كجاء ُب النصوص اٝتو األكؿ ،فاألكؿ
الذم ليس قبلو ش يء ،كىو يشعر بأف كل شيء آيل إليو كليس فيو ٥تلوؽ ،أما القدًن فالقدًن ليس من
أٝتاء اهلل ،نعم ،قاؿ -تعأب:-



 )ُ(    فالعرجوف يوصف بأنو قدًن لوجود العرجوف

العرجوف اٞتديد ،صار قدٯتا بالنسبة للجديد ،نعم.
س :أحسن اهلل إليكم :ىل كل صفة كماؿ ُب ا٠تالق تكوف صفة كماؿ ُب ا١تخلوؽ كالعكس؟
ج :ال ،ليس ىذا ،صفة الولد صفة كماؿ ُب ا١تخلوؽ كىي نقص ُب ا٠تالق ،من أعظم اٞترائم ،كصف
اهلل بأنو لو كلد أمر عظيم ،حىت قاؿ اهلل -تعأب:-

          

                 



(ِ)

أمر عظيم تكاد السماكات أف يتفطرف منو كتنشق األرض كٗتر اٞتباؿ هبذا العظيم ،كىي نسبة الولد

نقص
إٔب اهلل ،كىو كماؿ ُب ا١تخلوؽ كاهلل منزه عن ىذا ،ك الكرب كماؿ هلل كا١تخلوؽ ليس لو أف يتكرب ،ه
كضعف فيو ،نعم.
س :يقوؿ :هنى كثَت من العلماء عند حديث أنس عن النيب   إف قلوب العباد بُت أصبعُت من

أصابع الرٛتن  كاٟتديث أنو ٭ترؾ أصابعو ٘تثيبل لذلك ،كىناؾ حديث اليهودم الذم أشار للنيب 
 إف اهلل خلق السماكات على إصبع  فهل ىذا يدؿ على جواز التمثيل باألصابع للحديثُت أـ ال؟

 - 1سورة يس آية .39 :
 - 2سورة مريم آية .92-88 :
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ج :ال ،ما جاء ُب ىذا فا١تراد بو ٖتقيق الصفة كما جاء ُب قولو:

       

(ُ) كأشار إٔب عينيو كأذنيو  فا١تراد ٖتقيق الصفة ،كليس ا١تراد أف الصفة صفة حقيقية ،كال ٬تب لئلنساف
أف ٯتثل شيئا كيقصد بذلك التمثيل ،كلكن إذ كاف ىناؾ ما جاء من النصوص إ٪تا ا١تراد بو ٖتقيق الصفة
كأهنا صفة حقيقية ،كليس ا١تراد التشبيو ،كال ٭تتاج اإلنساف أنو يشَت بإصبعو أك إصبعُت ،ما نعرؼ أنو أشار
بإصبعوٖ ،تتاج إٔب مراجعة كتأمل ،نعم.
كالبينية ،البينية كاسعة ،كالبينية ُب اللغة العربية ىي السحاب ا١تسخر بُت السماء كاألرض ،ما يلزـ من
ىذا ما يفهمو بعض ا١تشبهة كأنو يلزـ من ذلك ٦تاسة القلوب ألصابع الرب -تعأب اهلل-؛ ألف البينية
كاسعة ،قاؿ اهلل -تعأب:-

      

(ِ)

كالسحاب ليس مبلصقا ال

للسماء كال لؤلرض ،كىذه البينية يقلب قلوب العباد بُت إصبعُت من أصابع الرٛتن ،يقلبها كيف يشاء،
نعم.
س :استدراؾ حوؿ سؤاؿ األخ قبل قليل ،ىح ٍوؿ قوؿ" :السيد" ،كقاؿ :كيف ٧تمع بُت قولو   ال

تسيدكين  كبُت  :أنا سيد الناس كال فخر  ؟
ج :ىذا من باب قولو:



قولوا قولكم أك بعض قولكم



قطعا من باب ٛتاية جناب التوحيد،

قاؿ   قولوا بقولكم  أك١  :تا قالوا :سيدنا كابن سيدنا قاؿ :قولوا بقولكم أك بعض قولكم كال
يستدرجنكم الشيطاف  كىذا ٟتماية جناب التوحيد ،كقاؿ ُب اٟتديث اآلخر  :أنا سيد الناس
مثل قولو  :ال تسيدكين





ك١تا قالوا :أنت سيدنا ،قاؿ :قولوا بقولكم أك بعض قولكم  ا١تراد

ٛتاية جناب التوحيد ،كإال فهو  سيد ا٠تلق كسيد الناس -عليو الصبلة كالسبلـ ،-نعم.

 - 1سورة الحج آية .75 :
 - 2سورة البقرة آية .164 :
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س :من أ١تاني ا ىذا السؤاؿ من أحد اإلخوة الذين يتابعوف ىذا الدرس ،يقوؿ :أريد منكم يا شيخ أف
تبينوا لنا منهج أىل السنة كاٞتماعة ُب التعامل مع الفرؽ األخرل كالصوفية كالرافضة كغَتىم ٦تن ينتسبوف
لئلسبلـ خاصة ُب ببلد الغرب.
ج :ىذا سيأٌب -إف شاء اهللُ -ب إرساء كيفية التعامل معهم أك معرفة مذىبهم ،الصوفية طبقات
ٗتتلف أحوا٢تم ،كالرافضة معركؼ أف الرافضة يعبدكف أىل البيت كيكفركف الصحابة ،فإذا عرؼ أهنم
يعتقدكف ىذا االعتقاد كىم إف أظهركا ذلك فاإلنساف ال يعاملهم معاملة ا١تسلمُت ،كإف ٓب يظهركا ذلك
كتسًتكا فيعاملوف معاملة ا١تسلمُت إذا ٓب يظهر منهم ما يعتقدكف ،كما عامل النيب  ا١تنافقُت عبد اهلل بن
أيب كغَته ،كمن أظهر منهم نفاقا عومل معاملة ا١تشركُت ،نعم.
س :أيضا ىذا من الكويت يقوؿ :ما الضابط أف ىذا من باب اإلخبار كىذا من باب األٝتاء ،مثاؿ:
عبد ا١تانع ،عبد ا٢تادم ،ىل ىي أٝتاء أـ ضابط إخبار فيما يبدك؟
ج :ما كرد ُب النصوص تسمية الرب بو فهو من األٝتاء كما ٓب يرد فليس من األٝتاء ،كإذا جاء فيو
كىو ٓب يرد يكوف من باب ا٠ترب ،إذا أخرب عن اهلل بذلك فبل بأس ،قاعدة عند أىل العلم :باب ا٠ترب أكسع
من باب الصفات ،ٮترب عن اهلل بأنو ذات بأنو موجود ،كيقا ؿ عنو بأنو صانع األشياء كبأنو شيء كبأنو
شخص ،كال يقاؿ :إف من أٝتائو الذات أك من أٝتائو أنو موجود أك الشيء قاؿ -تعأب:-
          

(ُ)

   

فأخرب عنو بأنو شيء ،قاؿ ال شيء أكرب من اهلل ،كقاؿ عن

إبراىيم ٬تادلو ُب ذات اهلل ،ككذلك خبيب ،قاؿ :كذلك ُب ذات اإللو كإف يشأ.
ىذه كلها من باب ا٠ترب ،باب ا٠ترب أكسع من باب األٝتاء ،أما األٝتاء كالصفات فتوقيفية ،فإذا ٝتى
اهلل نفسو بشيء أطلق عليو نفسو شيئا كٝتاه بو فهو من األٝتاء ،أك كصف نفسو أك كصفو بو رسولو ،كأما
بعد ذلك يكوف من باب ا٠ترب ،نعم.
 - 1سورة األنعام آية .19 :
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س :يقوؿ :لقد سعيت جاىدا ُب دعوة أىلي إٔب طريق ا٠تَت تارة بشريط أك بكلمة كتارة برسالة ،كٓب
أٟتظ عليهم أم تغَت أك قبوؿ للدعوة ،تراكدين نفسي أف أعيش مثلهم كال أىتم إال بنفسي كأتركهم كشأهنم،
فبماذا تنصحٍت؟
ج :أنصحك باالستمرار كعدـ اليأس كعدـ ا١تلل كالسأـ ،ال بد من الصرب كاالستمرار ،من ٓب يصرب

كيستمر انقطع عن الدعوة ،لك أسوة ُب النيب 

كبا١ترسلُت كالدعاة كا١تصلحُت ،ىل ملوا ىل انقطعوا؟!

ً
الزٍـ الصرب كاالستمرار ،نوح -عليو السبلـ -مكث ُب قومو ألف سنة إال ٜتسُت عاما يدعوىم إٔب اهلل،
ككذلك نبينا -عليو الصبلة كالسبلـ -استمر ُب دعوتو كالصحابة استمركا ُب دعوهتم ،الداعية عليو أف
يستمر ُب دعوتو كأف يصرب؛ ك٢تذا قاؿ اهلل -تعأبُ -ب صفات الراْتُت

      

 )ُ(            فهذه ىي صفات الراْتُت.
فهي علم ،ىي إٯتاف مبٍت على العلم الصحيح ،كعمل أداء للواجبات ،كدعوة إٔب اهلل كصرب ،ىذا الصرب
استمرار ،فالذم ال يصرب تريد أف تلغي الصفة الرابعة ،تتخلى عن الصفة الرابعة كىي الصرب فتنقطع فبل
تكوف ُب ركب الدعاة ،اصرب ال بد من الصرب كاالستمرار كال تيئس كأنت على خَت سواء قبلوا أك ٓب يقبلوا،
لكن استمر كال تيئس كاصرب كلك أسوة بالرسل ،قاؿ اهلل -تعأب -عن لقماف أنو قاؿ البنو:

  

.)ِ(                  
قاؿ -سبحانو-

             

    

(ّ)

"إال الذين صربكا" استثناىم اهلل" ،كعملوا الصاٟتات" فبل بد من الصرب،

من ٓب يصرب ال يستطيع أف يؤدم الواجبات كال أف يًتؾ احملرمات كال أف يسَت ُب طريق الدعوة كال يأمر
 - 1سورة العصر آية .3-1 :
 - 2سورة لقمان آية .17 :
 - 3سورة العصر آية .3-1 :
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ٔتعركؼ كينهى عن منكر ،ما يستطع أف يصرب فيستمر ،فبل بد من الصرب كالتحملٖ ،تمل األذل
كاحتساب األجر ،كفق اهلل اٞتميع لطاعتو كرزؽ اهلل اٞتميع العلم النافع كعلم السلف ،كثبت اهلل اٞتميع
على ا٢تدل ،كصلى اهلل على ٤تمد كعلى آلو كصحبو.

صفة االستواء
األدلة على صفة االستواء من الكتاب والسنة
بسم اهلل الرٛتن الرحيم اٟتمد هلل رب العا١تُت ،كصلى اهلل كسلم كبارؾ على عبده كرسولو نبينا ٤تمد
كآلو كصحبو أٚتعُت ،قاؿ اإلماـ اٟتافظ تقي الدين أبو ٤تمد عبد الغٍت بن عبد الواحد بن سركر ا١تقدسي
ُب كتاب ( االقتصاد ُب االعتقاد ):
فمن صفات اهلل -تعأب -اليت كصف هبا نفسو كنطق هبا كتابو كأخرب هبا نبيو أنو و
مستو على عرشو كما
أخرب عن نفسو ،فقاؿ -عز من قائلُ -ب سورة األعراؼ:

       

 )ُ(        كقاؿ ُب سورة يونس -عليو السبلـ:-
          

(ِ)

كقاؿ ُب سورة الرعد:

 )ّ(           كقاؿ ُب سورة طو:
 )ْ(  كقاؿ ُب سورة الفرقاف:



    
  

    

 )ٓ(       كقاؿ ُب سورة السجدة:

 - 1سورة األعراف آية .54 :
 - 2سورة األعراف آية .54 :
 - 3سورة الرعد آية .2 :
 - 4سورة طه آية .5 :
 - 5سورة الفرقان آية .59 :
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االقتصاد ُب االعتقاد

 )ُ(               كقاؿ ُب سورة اٟتديد:



.)ِ(              
فهذه سبعة مواضع أخرب اهلل فيها -سبحانو -أنو على العرش ،كركل أبو ىريرة  قاؿٝ :تعت رسوؿ
اهلل  يقوؿ  :إف اهلل  كتب كتابا قبل أف ٮتلق ا٠تلق" :إف رٛتيت سبقت غضيب" ،فهو عنده فوؽ
العرش .
السبلـ عليكم كرٛتة اهلل كبركاتو.
بسم اهلل الرٛتن الرحيم كاٟتمد هلل رب العا١تُت ،كصلى اهلل كسلم كبارؾ على رسولو نبينا ٤تمد كعلى آلو
كصحبو أٚتعُت ،أما بعد:
بدأ ا١تؤلف -رٛتو اهلل -الكبلـ ُب الصفات عن صفة االستواء على العرش ،كبعدىا صفة العلو ،كصفة

االستواء على العرش من الصفات اليت تثبت علو اهلل 
منهما تدؿ على علو اهلل  كل منهما ُب إثبات علو اهلل  كلكن صفة االستواء تدؿ على علو

على خلقو ،كصفة العلو كصفة االستواء كل

خاص كىو العلو على العرش ،فصفة العلو تدؿ على إثبات علو اهلل على خلقو.
كإف كاف كل من الصفتُت -صفة االستواء كصفة العلو -فيهما إثبات علو اهلل على خلقو إال أف بينهما
فرؽ ،فصفة االستواء إ٪تا دؿ عليها النص كدؿ عليها النقل كٓب يدؿ عليها العقل ،فلوال أف اهلل أخربنا ُب
كتابو أنو استول على العرش ١تا علمنا ذلكٓ ،تبلؼ صفة العلو فإنو دؿ عليها العقل كالنقل كالفطرة ،العلو
-صفة علو اهلل على خلقو -ثابت بالعقل كثابت بالنقل -النصوص -كثابت بالفطرة ،أما استواء اهلل على

عرشو فإنو ثابت بالنقل ،لوال أف اهلل أخربنا ُب كتابو كعلى لساف رسولو 
علمنا ذلك.
 - 1سورة السجدة آية .4 :
 - 2سورة الحديد آية .4 :
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أنو استول على العرش ١تا

االقتصاد ُب االعتقاد

فهذا من الفركؽ بُت الصفتُت -بُت صفة االستواء كصفة العلو -أف صفة االستواء صفة دلت عليها
النصوص كالنقل كلكن العقل ٓب يدؿ على ذلكٓ ،تبلؼ صفة العلو فإ٪تا دؿ عليها النقل كالعقل كالفطرة،
كصفة العلو كاالستواء تدالف على إثبات العلو ،من الصفات اليت اشتد النزاع فيها بُت أىل السنة كبُت أىل
البدع ،كىي من العبلمات الفارقة بُت أىل السنة كبُت أىل البدع ،فصفة العلو كصفة الكبلـ كصفة الرؤية،
ىذه الصفات الثبلث من العبلمات الفارقة بُت أىل السنة كبُت أىل البدع ،فمن أثبتها فهو من أىل السنة،
كمن نفاىا فهو من أىل البدع.
صفة العلو كصفة الكبلـ كصفة الرؤيةٕ ،تد اٞتهمية كا١تعتزلة كاألشاعرة ال يثبتوف ىذه الصفات،
األشاعرة كاٞتهمية كا١تعتزلة ال يثبتوف صفة االستواء كال صفة العلو كال صفة الرؤية كال صفة الكبلـ،
كاألشاعرة يثبتوف الرؤية على غَت كجهو ،أك يثبتوف الكبلـ على غَت كجهو ،يثبتوف الكبلـ لكن يقولوف :إنو
معٌت نفسي كليس ْتاصل على صورتو ،كيثبتوف الرؤية كلكن ُب غَت جهة ،فهم ٓب يثبتوا صفة الرؤية على
حقيقتها كال صفة الكبلـ على حقيقتو ،أما العلو فهم ينفونو.
فتبُت هبذا أف ىذه الصفات من العبلمات الفارقة بُت أىل السنة كبُت أىل البدع ،كمن الصفات اليت
اشتد النزاع فيها بُت أىل السنة كبُت أىل البدع العلو كالكبلـ كالرؤية ،كصفة االستواء تدؿ على العلو،
تثبت علو اهلل على خلقو ،إال أف االستواء على العرش إ٪تا ىو علو خاص على العرش ،كصفة العلو ُب قولو
-تعأب:-

      

(ُ)

ىذا علو ،ىذا إثبات صفة العلو على ٚتيع ا١تخلوقات ،كأما

االستواء على العرش فهو علو خاص ،فعل يفعلو -سبحانو -كما يليق ّتبللو كعظمتو.
كصفة االستواء على العرش دلت عليها النصوص من كتاب اهلل كسنة رسولو .

أما الكتاب العزيز فإف اهلل أثبت صفة االستواء ُب سبعة مواضع ،سبعة مواضع ُب كتاب اهلل 
سردىا ا١تؤلف -رٛتو اهلل -ككلها جاءت بلفظ االستواء ،فجاءت ْترؼ ( على ) اليت تدؿ على العلو
 - 1سورة األنعام آية .18 :
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االقتصاد ُب االعتقاد

 (ُ) ُب سورة األعراؼ كُب سورة يونس كُب سورة الرعد كُب سورة طو    



:كاالرتفاع

 كلها دلت على ثبوت صفة، سبعة مواضع فقط،تديدٟكُب سورة الفرقاف كُب سورة السجدة كُب سورة ا
. ككلها جاءت بلفظ ( على ) اليت تدؿ على العلو كاالرتفاع،االستواء
 

:-تعأب-  قاؿ اهلل، سردىا أمامنا ُب سورة األعراؼ ُب سورة األعراؼ-تو اهللٛر- تؤلف١كا

)  (ِ) "استول" تىعدت بػ ( على             
      
    

:-تعأب-  كُب سورة يونس قاؿ،اليت تدؿ على العلو كاالرتفاع

:-تعأب-  (ّ) كُب سورة الرعد قاؿ        

 (ٓ) كُب     



: (ْ) كُب سورة طو         

 

: (ٔ) كُب سورة السجدة          

 

:تديدٟ (ٕ) كُب سورة ا              



:سورة الفرقاف

.)ٖ(             
 ككلها جاءت بلفظ ( على ) اليت تدؿ على العلو،تا ُب القرآف العظيم٢ سبعة مواضع ال ثامن
   

:)  أف يأٌب متعديا بػ ( إٔب:تعٌت األكؿ١ ا، فإف االستواء يأٌب لو معاف متعددة،كاالرتفاع
.54 :  سورة األعراف آية- 1
.54 :  سورة األعراف آية- 2
.54 :  سورة األعراف آية- 3
.2 :  سورة الرعد آية- 4
.5 :  سورة طه آية- 5
.59 :  سورة الفرقان آية- 6
.4 :  سورة السجدة آية- 7
.4 :  سورة الحديد آية- 8
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االقتصاد ُب االعتقاد

 )ُ(    كىي تدؿ على العلو ،كأحيانا يتعدل بالواك اليت تفيد ا١تعية:

   

 )ِ(              استول ا١تاء كا٠تشبة ،كتتعدل
كتتعدل بلفظ ( على ) اليت تدؿ على العلو كاالرتفاع.
كنصوص االستواء جاءت كلها ُب سبعة مواضع ،كلها جاءت بلفظ "استول" ،كبلفظ "على" اليت تدؿ
على العلو كاالرتفاع كاالعتداؿ ،يقوؿ -سبحانو:-

        

 )ّ(   على ظهورىا ،كىذه ا١تواضع السبعة كلها صر٭تة ُب علو الرب على العرش كعلى خلقو،
علوه على العرش ،كالعرش سقف ا١تخلوقات ليس فوقو شيء ،كىو سقف ا١تخلوقات ،ا١تخلوقات تنتهي من
جهة العلو للعرش ،سقف ا١تخلوقات ،كاهلل -تعأب -فوؽ العرش بعدما تنتهي ا١تخلوقات.
ك٢تذا فإف نصوص االستواء السبعة كلها من أدلة علو اهلل على خلقو؛ ألف نصوص أدلة علو الرب على
خلقو كثَتة ،أفرادىا تزيد على ثبلثة آالؼ دليل كلها تدؿ على علو اهلل على خلقو ،كلكنها أنواع ،من
أنواعها االستواء كاالستواء ٖتتو سبعة أدلة ،سبعة أفراد من األدلة ،يكوف ىذا نوعا من أدلة العلو ،التصريح
بأف اهلل استول على العرش بلفظ ( على ) كىذا ُب سبعة مواضع ،كلكن لو ٚتعت أفرادىا لزادت على
ثبلثة آالؼ دليل كمع ذلك ينكرىا أىل البدع.
ككوهنا صر٭تة ككثَتة ،أنكر أىل البدع علو اهلل على خلقو ،كقالوا :إف اهلل ليس فوؽ ا١تخلوقات .كسلكوا
أحد ا١تسلكُت :ا١تسلك األكؿ ...الذين أنكركا علو اهلل على خلقو سلكوا أحد ا١تسلكُت :ا١تسلك األكؿ
قالوا :إف اهلل ٥تتلط با١تخلوقات ،إف اهلل مع ا١تخلوقات .كضربوا النصوص بعضها ببعض ،كقالوا :إف أدلة
ا١تعية تبطل الفوقية كتناقضها ،قولو:

       

 - 1سورة فصمت آية .11 :
 - 2سورة المؤمنون آية .28 :
 - 3سورة الزخرف آية .13 :
 - 4سورة الحديد آية .4 :
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(ْ)

       

(ُ)

 

االقتصاد ُب االعتقاد

 )ِ(      قالوا ىذه النصوص ،نصوص ا١تعية تناقض الفوقية كتبطلها ،فقالوا باالختبلط،
كق الوا :إف اهلل ٥تتلط با١تخلوقات .تعأب اهلل عما يقولوف ،حىت قالوا :إف اهلل ُب كل مكاف .نعوذ باهلل ،كٓب
ينزىوه عن األماكن القذرة ،سبحاف اهلل عما يقولوف ،قالوا :إنو ُب أجواؼ السباع (ُب بطوف السباع) ،كُب
أجواؼ الطيور ،كُب كل مكاف .تعأب اهلل عما يقولوف علوا كبَتا.
كالطائفة الثانية -الذين أنكركا نصوص العلو كاالستواء -قالوا بنفي النقيضُت عن اهلل ،قالوا بالنفي
احملض ،قالوا :إف اهلل ال يكوف مع ا١تخلوقات ،ال فوؽ ا١تخلوقات كال مع ا١تخلوقات .أين يكوف؟ قالوا:
يكوف ال داخل العآب كال خارجو ،كال فوقو كال ٖتتو ،كال مباين لو كال ٤تايد لو ،كال متصل بو كال منفصل
عنو .أيش يكوف ،أين يكوف؟ يكوف عدما؟ أشد من العدـ ،يكوف ٦تتنعا مستحيبل ،كا١تستحيل أشد من
العدـ ،فهؤالء أىل البدع -نسأؿ اهلل السبلمة كالعافية -طائفتاف :طائفة أنكرت ...طائفة قالوا باالختبلط،
كطائفة قالوا بنفي النقيضُت.
استدؿ ا١تؤلف -رٛتو اهلل -على إثبات االستواء من الكتاب العزيز بسبعة مواضع ،كاستدؿ من السنة

بنصوص ،منها حديث أىب ىريرة ُب الصحيحُت ،كىو حديث قدسي أضافو النيب 
 ...يقوؿ أبو ىريرةٝ :تعت رسوؿ اهلل  يقوؿ  :إف اهلل  كتب كتابا قبل أف ٮتلق ا٠تلق :إف

إٔب ربو ،يقوؿ اهلل

رٛتيت سبقت غضبػي .
فهو عنده فوؽ العرش ،قولو:



إف رٛتيت سبقت غضيب



ىذا من كبلـ اهلل لفظا كمعٌت ،ىو

حديث قدسي؛ ألف اٟتديث القدسي قصد بو قدسية اهلل ،منسوب إٔب اهلل ،فهو من كبلـ اهلل لفظا كمعٌت،
مثل القرآف من كبلـ اهلل لفظا كمعٌت ،إال أف القرآف لو أحكاـ ٗتتلف ،كبلـ اهلل يتفاضل ،بعضو أفضل من
بعض؛ ك٢تذا "قل ىو اهلل أحد" تعدؿ ثلث القرآف ،فالقرآف لو أحكاـ :منها أنو ال ٯتسو إال متوضئ ،كمنها

 - 1سورة التوبة آية .47 :
 - 2سورة البقرة آية .153 :
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االقتصاد ُب االعتقاد

أنو متعبد بتبلكتو ،كمنها أنو معجز ُب ألفاظو ،كاٟتديث القدسي ليس لو ذلك ،كإف كاف من كبلـ اهلل ،أما
اٟتديث غَت القدسي فهو من كبلـ النيب  لفظا ،كمن اهلل معٌت ،من النيب  لفظا ،كمن اهلل معٌت.
قاؿ -تعأب -عن نبيو الكرًن:

            

(ُ)

ُب ىذا

اٟتديث يقوؿ النيب   إف اهلل  كتب كتابا قبل أف ٮتلق ا٠تلق :إف رٛتيت سبقت غضيب  فهو
عنده فوؽ العرش ،كالشاىد قولو:



فهو عنده فوؽ العرش



إثبات الفوقية ،فهو عنده فوؽ العرش،

إذف اهلل فوؽ العرش ،فوؽ العرش عنده ،كالكتاب عنده ،كعنده ُب أم مكاف؟ فوؽ العرش فهو عنده فوؽ
العرش ،ىذا صريح ُب إثبات الفوقية ،كاٟتديث ركاه الشيخاف كغَت٫تا :ركاه البخارم ُب صحيحو ،كمسلم
ُب صحيحو ،كغَت٫تا ،فاٟتديث فيو  :فهو عنده فوؽ العرش .
الشاىد من اٟتديث أك كجو الداللة إثبات العندية ،فهو عنده ،كأنو فوؽ العرش ،إذف ىو ىذا الكتاب
عنده ُب أم مكاف؟ فوؽ العرش .كدؿ على أف اهلل فوؽ العرش ،ففيو إثبات الفوقية ،كاٟتديث يدؿ على
صفات أخرل أيضا ،يدؿ على صفة الرٛتة:
كتب كتابا قبل أف ٮتلق ا٠تلق





إف رٛتيت  صفة الغضب ،صفة الكتابة:



إف اهلل

كصفة العلو ،فيدؿ اٟتديث على أربع صفات :صفة الكتابة ،صفة

الرٛتة ،صفة الغضب ،صفة الفوقية.
يقوؿ :فهو عنده فوؽ العرش .النصوص الكثَتة دلت على أف العرش ىو سقف ا١تخلوقات ،كىذا
الكتاب فوؽ العرش ،كيف اٞتمع بينهما؟
العرش سقف ا١تخلوقات ،أحاديث كثَتة تدؿ على أف العرش ...نصوص كثَتة تقوؿ :العرش سقف
ا١تخلوقات ،كليس فوقو شيء ،كاهلل فوؽ العرش ،كىذا اٟتديث فيو أف اهلل فوؽ العرش ،فكيف اٞتمع
بينه ما؟ اٞتمع بينهما أنو قاؿ :ىذا مستثٌت ،ىذا خاص كىذا عاـ ،ىذا مستثٌت خاص ،مستثٌت ،ىذا
الكتاب مستثٌت فوؽ العرش ،كا٠تاص عند أىل العلم يقضي على العاـ ،ا٠تاص يقضي على العاـ،
النصوص عامة ُب أف العرش سقف ا١تخلوقات ،كىذا خاص استثناء ىذا الكتاب ،نعم.
 - 1سورة النجم آية .4-3 :
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االقتصاد ُب االعتقاد

كىناؾ فرؽ أيضا بُت االستواء -أيضا -كالعلو ،فرؽ آخر :ىو أف العرش ...االستواء من الصفات
الفعلية ،كالعلو من الصفات الذاتية ،فيكوف الفرؽ بُت صفة االستواء كصفة العلو من جهتُت (من كجهُت):
الوجو األول :أف صفة العرش من الصفات الفعلية ،فعل يفعلو -سبحانو ،-ككاف بعد خلق السماكات
كاألرض ،مىت كاف االستواء؟ بعد خلق السماكات كاألرض قاؿ:

      

 )ُ(         اهلل -تعأب -خلق األرض أكالٍ ،ب خلق السماءٍ ،ب دحا
األرضٍ ،ب استول على العرش.
إذ ا كاف االستواء بعد خلق السماكات كاألرض إذف ...كالصفات الفعلية ىي اليت تتعلق با١تشيئة
كاالختيار ،مثل :الغضب ،كمثل :الرضا كاالستواء كالنزكؿ ،تتعلق با١تشيئة كاالختيار ،مىت شاء نزؿ ،كمىت
شاء غضب ،يغضب إذا شاء ،ككذلك االستواء ،فكاف ُب كقت مستويا ،كُب كقت ليس مستوياُ ،ب كقت
قبل خلق السماكات كاألرض ٓب يكن مستوينا على العرشٍ ،ب استول على العرش ،أما العلو فهو من
الصفات الذاتية اليت ال ينفك عنها البارم -سبحانو كتعأب ،-فبل يقاؿ :إنو ُب كقت عاؿ ،كُب كقت ليس
عاليا .الُ ،ب ٚتيع األكقات عاؿُ ،ب ٚتيع األكقات عاؿ على خلقو ،كمنها العرش ،اهلل -تعأب -فوؽ
ا١تخلوقات كلها كمنها العرش ،إذف ما معٌت االستواء على العرش؟
االستواء على العرش صفة أخرل ،فعل يفعلو ،علو خاص على العرش ،اهلل أعلم بكيفيتو ،أما العلو فهو
عاـ مطلق ،ال ينفك عن البارم ،عاؿ على ٚتيع ا١تخلوقات كمنها العرش ،أما االستواء فهو علو خاص
على العرش ،ىذا الفارؽ األكؿ ،كالفارؽ الثاين :أف العلو دؿ عليو العقل كالنقل كالفطرة ،كأما االستواء دؿ
عليو النقل فقط ،دلت عليو النصوص ،كلوال أف اهلل أخربنا باالستواء١ ،تا علمنا بذلك ،أما العلو دؿ عليو
العقل كالفطرة ،فطر اهلل ا٠تبلئق على أف اهلل ُب العلو ،حىت البهائم العجماكات ترفع رأسها إٔب السماء،
فيكوف الفرؽ بُت االستواء كالعلو من ىاتُت اٞتهتُت ،نعم.
 - 1سورة األعراف آية .54 :
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قاؿ -رٛتو اهلل :-كركل العباس بن عبد ا١تطلب   أف النيب  ذكر سبع ٝتاكات كما بينهاٍ ،ب
قاؿ :كفوؽ ذلك ْتر ،بُت أعبله كأسفلو كما بُت ٝتاء إٔب ٝتاءٍ ،ب فوؽ ذلك ٙتانية أكعاؿ ،ما بُت
أظبلفهن كركبهن ما بُت ٝتاء إٔب ٝتاءٍ ،ب فوؽ ظهورىن العرش ،ما بُت أعبله كأسفلو ما بُت ٝتاء إٔب ٝتاء،
كاهلل -تعأب -فوؽ ذلك  ركاه أبو داكد كالًتمذم كابن ماجو القزكيٍت.
ىذا اٟتديث ىو الدليل الثاين من األدلة من السنة ،اليت استدؿ هبا ا١تؤلف -رٛتو اهلل -على العلو،
على علو اهلل على العرش كعلى ٚتيع ا١تخلوقات ،ىو حديث العباس بن عبد ا١تطلب عم النيب  كفيو

النيب 

ذكر سبع ٝتاكات ،بُت كل ٝتاء كٝتاء مسَتة ٜتسمائة عاـٍ ،ب فوؽ السماء السابعة ْتر بُت

أعبله كأسفلو كما بُت السماء إٔب السماء ،يعٍت :مسَتة ٜتسمائة عاـٍ .ب فوؽ ذلك ٙتانية أكعاؿ ،مبلئكة
يعٍت ،مبلئكة على خلق األكعاؿ ،صفتهم على خلق األكعاؿ ،٭تملوف العرش .فوؽ ذلك ٙتانية أكعاؿ ،ما
بُت أظبلفهن كركبهن ما بُت ٝتاء إٔب ٝتاء ،يعٍت :بُت أظبلفهن كركبهن كما بُت السماء كاألرضٍ .ب فوؽ
ظهورىن العرش.
العرش ما بُت أعبله كأسفلو كما بُت ٝتاء إٔب ٝتاء ،يعٍت :مسَتة ٜتسمائة عاـ .تكوف ا١تسافات كلها
من األرض إٔب السماء الدنيا ٜتسمائة عاـ ،كبُت كل ٝتاء إٔب ٝتاء ٜتسمائة عاـ ،كجاء ُب اٟتديث
اآلخر  :كف كل ٝتاء -يعٍت :غلظ كل ٝتاء -مسَتة ٜتسمائة عاـ ،كفوؽ السماء السابعة ْتر ،بُت
أعبله كأسفلو كما بُت السماكات (ٜتسمائة عاـ)ٍ ،ب ٙتانية أكعاؿ بُت ركبهن كأظبلفهن ٜتسمائة عاـٍ ،ب
العرش ما بُت أعبله كأسفلو ٜتسمائة عاـ .
فيكوف اٞتميع ما يقارب كل ٜتسمائة عاـٕ ،تمع ما يقارب ما بُت ٜتسُت ألفا تقريبا ،كما جاء ُب
بعضها  :أنو ما بُت العرش إٔب الفرش مسَتة ٜتسُت ألفا  يعٍت :إذا ضربت ٜتسمائة عاـ ،نعم؟ ال،
ىي ٜتسمائة ألف أك ما يقارب من ىذا ،أشار إليها ابن القيم -رٛتو اهللُ -ب "الكافية الشافية" ،يقوؿ :إف
ىذه ا١تسافة ،يعٍت بعد أف تزكؿ السماكات يوـ القيامة ...كتكلم عن قولو -تعأب:-
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(ُ)

ٜتسُت ألف سنة ُب

سورة "سأؿ سائل بعذاب كاقع"ٜ ،تسُت ألف سنة ،كُب "سورة السجدة" قاؿ -تعأب:-

  

.)ِ(                 
كاٞتمع بُت اآليتُت ىو أف ىذا ُب الدنيا ،كىذا ُب يوـ القيامة ،فهذا اٟتديث فيو بياف ىذه ا١تسافات.
كالشاىد من اٟتديث قولو :كاهلل -تعأب -فوؽ ذلك ،أف العرش ىو سقف ا١تخلوقات -فوؽ ظهور
األكعاؿ العرش ،-كاهلل فوؽ ذلك .ففيو إثبات العلو ،كاٟتديث ركاه أبو داكد كالًتمذم كابن ماجو ،كما
ذكر ا١تؤلف -رٛتو اهلل ،-كاٟتديث سنده ضعيف (فيو ضعف)؛ ُب سنده ٝتاؾ ،عن عبد اهلل بن عمَتة،
كفيو ضعف ،كلكن اٟتديث لو شواىد؛ ك٢تذا حسنو شيخ اإلسبلـ ابن تيمية -رٛتو اهلل -كابن القيم ،كذكره
اإلماـ ا١تصلح اجملدد :الشيخ ٤تمد بن عبد الوىاب ُب كتاب التوحيدُ ،ب آخر باب من كتاب التوحيد،
حديث العباس بن عبد ا١تطلب ،كىم يركف أف اٟتديث حسن بشواىده ،اٟتديث كإف كاف سنده ضعيفا،
لكن لو شواىد يتقول هبا؛ فلهذا احتج بو شيخ اإلسبلـ ابن تيمية كابن القيم ،كالشيخ اإلماـ ا١تصلح
كل استدؿ بو ،استدؿ بو أبو داكد كابن ماجو ،كابن خزٯتة
كغَتىم ،كا١تؤلف ىنا ،ككذلك ُب كتب السنة ،ه
ُب كتاب التوحيد ،كابن أيب عاصم ُب كتاب السنة ،كاإلماـ أٛتد ُب ا١تسند ،كالذىيب ُب العلو ،كذلك ألف
اٟتديث كإف كاف سنده ضعيفا ،إال أف لو شواىد يتقول هبا؛ فلهذا احتج بو العلماء كاألئمة .نعم.
أحسن اهلل إليكم ،أسئلة كثَتة كردت حوؿ ىذا ا١توضوع :عن األظبلؼ كاألكعاؿ ،ما ىي؟ كصحة
اٟتديث.
بعد الدرس ،األسئلة تكوف ُب آخره ،بعد األذاف.

 - 1سورة السجدة آية .5 :
 - 2سورة السجدة آية .5 :
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كمالك يبن أنس ُب قولو 
زكج النيب 
ي
قاؿ -رٛتو اهلل :-كقالت أـ سلمة ي
  

(ُ)

   

االستواء غَت ٣تهوؿ ،كالكيف غَت معقوؿ ،كاإلقرار بو إٯتاف ،كاٞتحود بو كفر .كركل أبو

ىريرة .
بن أنسُ ،ب قولو
زكج النيب 
ي
ىذا األثر عن أـ سلمة -رضي اهلل عنها ،-قالت أـ سلمة ي
كمالك ي
 )ِ(        قالوا :االستواء غَت ٣تهوؿ ،كالكيف غَت معقوؿ ،كاإلقرار بو
إٯتاف ،كاٞتحود بو كفر.
االستواء غَت ٣تهوؿ ،يعٍت غَت ٣تهوؿ معناه ُب ا للغة العربية .كالكيف غَت معقوؿ ،يعٍت :كيفية استواء
الرب ال يعقل كال يعرؼ .كاإلقرار بو إٯتاف ،يعٍت٬ :تب على اإلنساف أف يقر بأف اهلل استول على العرش.

كاٞتحود بو كفر؛ ألنو إنكار لكبلـ اهلل 

كىذا األثر مأثور عن أـ سلمة -رضي اهلل عنها ،-كأثر عن

اإلماـ مالك بن أنس ،كأثر عن ربيعة شيخ اإلماـ مالك ،كلو ألفاظ ،كمشهور عن اإلماـ مالك بلفظ:
"االستواء معلوـ ،كالكيف ٣تهوؿ ،كاإلٯتاف بو كاجب ،كالسؤاؿ عنو بدعة".
ثبت عن اإلماـ مالك -رٛتو اهلل -كاف ٭تدث ُب ٣تلس اٟتديث ،فجاءه رجل كىو ٭تدث ،كقاؿ :يا
مالك،

      

(ّ) كيف استول؟ فوقف اإلماـ مالك -رٛتو اهلل -مليا،

سكت كأطرؽ رأسو حىت علت الرحواء -يعٍت :تصبب عرقا من شدة ىذا السؤاؿ عليوٍ ،-ب رفع رأسو
كقاؿ :االستواء معلوـ ،كالكيف ٣تهوؿ ،كاإلٯتاف بو كاجب ،كالسؤاؿ عنو بدعة ،كما أراؾ إال رجل سوء.
فأمر بو أف ٮترج من ٣تلسو (من ٣تلس اٟتديث) كيبعد.

 - 1سورة طه آية .5 :
 - 2سورة طه آية .5 :
 - 3سورة طه آية .5 :
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فقاؿ :االستواء معلوـ .يعٍت :معلوـ معناه ُب اللغة العربية .االستواء معلوـ؛ ألف اهلل -تعأب -أمر بتدبر
القرآف كالتفكر فيو كتدبر معانيو ،كٓب يستثن شيئا ما قاؿ آية االستواء ىذه ال تفهموهنا ،فإنكم ال تفهموهنا،
قاؿ -سبحانو:-

         

          


(ِ)

(ُ)

     

       

(ّ)

.)ْ(     
فاالستواء معلوـ معناه ُب اللغة العربية ،معناه استول :استقر كعبل كارتفع كصعد كاستقر ،العلماء ٢تم

أربعة معاين ُب االستواء :استقر كعبل كصعد كارتفع .كىذه ا١تعاين األربع تدكر عليها تفاسَت السلف ُب لفظ
االستواء ،فاهلل -تعأب -مستو على عرشو حقيقة ُب ىذه ا١تعاين األربعة ،على كجو يليق ّتبللو كعظمتو،
الكيفية غَت معلومة ،ما نعلم كيف استول ،لكن نعلم ا١تعٌت ،معٌت استول :استقر عبل كصعد كارتفع.
كالكيف ٣تهوؿ ،كاإلٯتاف بو كاجب؛ ألنو كبلـ اهلل ،كالسؤاؿ عنو بدعة ،ما يسأؿ عن الكيفية.
فهذه ا١تقالة ركيت عن أـ سلمة -رضي اهلل عنها ،-كلكن ُب سنده ضعف ،كركم عن الشيخ اإلماـ
ربيعة أيضا أنو قالو ،كركم عن اإلماـ مالك -رٛتو اهلل ،-أما ما ركم عن اإلماـ مالك فهو صحيح ،كاألمة
تلقتو بالقبوؿ عن اإلماـ مالك ،كىذا يقاؿ ُب ٚتيع الصفات ،ليس خاصا باالستواء ،فإذا قاؿ قائل :ما
معٌت النزكؿ؟ أك كيف النزكؿ؟ نقوؿ :النزكؿ معلوـ ،كالكيف ٣تهوؿ ،كاإلٯتاف بو كاجب ،كالسؤاؿ عنو
بدعة .إذا قاؿ قائل :اهلل -تعأب -يتصف بالعلم ،كيف العلم؟ نقوؿ :العلم معلوـ ،كالكيف ٣تهوؿ،
كاإلٯتاف بو كاجب ،كالسؤاؿ عنو بدعة.

 - 1سورة محمد آية .24 :
 - 2سورة النساء آية .82 :
 - 3سورة ص آية .29 :
 - 4سورة القمر آية .15 :
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كذلك الصفات :الرٛتة ،اهلل -تعأب -من صفتو الرٛتة ،فكيف الرٛتة .نقوؿ :الرٛتة ا١تعٌت معلوـ،
كالكيف بو ٣تهوؿ ،كاإلٯتاف بو كاجب ،كالسؤاؿ عنو بدعة .ىذا عاـ ُب ٚتيع الصفات ،كتلقت العلماء
ىذه ا١تقالة عن اإلماـ مالك بالقبوؿ ،كركاية أـ سلمة -رضي اهلل عنها -ركهتا كتب السنة كالعقائد ،فركاىا
البللكائي ُب "شرح أصوؿ اعتقاد أىل السنة" ،كذلك استدؿ هبا شيخ اإلسبلـ ابن تيمية ُب ٣تموع الفتاكل
كُب غَتىا ،كقاؿ :إف ىذا اٞتواب ركم عن أـ سلمة موقوفا كمرفوعا ،كلكن إسناده ٦تا ال يعتمد عليو،
ككذلك الصابوين ُب " عقيدة السلف كأصحاب اٟتديث" ركاه ،كأخرجو البيهقي ُب "األٝتاء كالصفات"
كغَته ،لكن سنده ضعيف ُب الركاية عن أـ سلمة ،ككذلك أيضا ُب ركاية ربيعة شيخ اإلماـ مالك ،أما
اإلماـ مالك فهذا ثابت عنو.
كقصد ا١تؤلف -رٛتو اهلل -من ىنالك أف يستدؿ بقوؿ اإلماـ مالك كأـ سلمة ،كأف األمة تلقتها
بالقبوؿ ،كأف الصحابة فهموا من النصوص االستواء علو اهلل على خلقو ،كأف ىذا معلوـ عند الصحابة،
كفهموا النصوص هبذا؛ ك٢تذا فسر اإلماـ مالك كأـ سلمة كربيعة ،كلهم فسركا ىذه اآلية بأم شيء؟



 )ُ(      فسركىا بالعلو ،قاؿ :االستواء غَت ٣تهوؿ ،أك االستواء معلوـ .يعٍت:
معلوـ معناه ُب اللغة العربية ،كىو الصعود كالعلو كاالرتفاع كاالستقرار ،فدؿ على علو اهلل على خلقو ،كأما
الكيفية فهي ٣تهولة ،كأما اإلٯتاف بو فهو كاجب٬ ،تب اإلٯتاف باالستواء؛ ألف اهلل أخربه عن نفسو ،كأما
السؤاؿ عن الكيفية فهو من البدع .نعم.

صفة العلو
األدلة على صفة العلو

 - 1سورة طه آية .5 :
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قاؿ -رٛتو اهلل :-كركل أبو ىريرة  أف رسوؿ اهلل  قاؿ  :كالذم نفسي بيده ،ما من رجل
يدعو امرأتو إٔب فراشها فتأىب عليو ،إال كاف الذم ُب السماء ساخطا عليها حىت يرضى .
نعم ،كىذا أيضا دليل من السنة على إثبات العلو ،ا١تؤلف -رٛتو اهلل -بدء بصفة االستواءٍ ،ب ثٌت
بصفة بالعلو ،كسيذكر بعدىا صفة العلو مستقلة ،ك٢تا أدلة خاصة؛ ألف االستواء علو خاص ،فلهذا ذكر
سبعة أدلة من القرآف تثبت االستواءٍ ،ب بعد ذلك ذكر األدلة اليت تثبت العلو ،فهذا الدليل ىو حديث أيب
ىريرة دليل على ثبوت صفة العلو هلل  كاٟتديث صحيح ركاه الشيخاف (البخارم كمسلم) كغَت٫تا.

يقوؿ النيب   كالذم نفسي بيده  ىذا قسم ،كالنيب 

ىو الصادؽ كإف ٓب يقسم ،لكن

للتأكيد (تأكيد ا١تقاـ) ،كالذم نفسي بيده ،نفوس العباد كلها بيد اهلل ،كفيو إثبات اليد هلل   ما من
رجل يدعو امرأتو إٔب فراشها فتأىب عليو ،إال كاف الذم ُب السماء ساخطا عليها حىت يرضى  كالذم ُب
السماء ا١تبلئكة ،كاهلل -تعأب -فوؽ ذلك ،اهلل -تعأب -فوؽ العرش ،كالسماء إذا أطلقت ا١تراد هبا العلو
(جهة العلو) ،كاهلل -تعأب -لو أعلى العلو ،كىو فوؽ العرش الذم ُب السماء ،يعٍتُ :ب العلو .ليس ا١تراد
ُب السماء يعٍت الطباؽ ا١تبنية ،إذا أطلق السماء فا١تراد بو العلو ،ككل ما عبل فوؽ رأسك فهو علو ،كاهلل -
تعأب -لو أعلى العلو ،كىو فوؽ العرش.
كإذا أريد بالسماء :الطباؽ ا١تبنية ،فتكوف "ُب" ٔتعٌت "على" ،قولو -تعأب:-
(ُ)

     

يعٍت :من ُب العلو .كإذا أريد بالسماء الطباؽ ا١تبنية ،تكوف "ُب" ٔتعٌت "على" ،كا١تعٌت :أأمنتم من عبل

ُب السماء  .كاف الذم ُب السماء ساخطا عليها حىت يرضى



كىم ا١تبلئكة كالرب -سبحانو

كتعأب -فوؽ ذلك ،كىذا يدؿ على أف امتناع ا١ترأة من فراش زكجها بغَت سبب من كبائر الذنوب؛ ألنو

أثبت أف اهلل يسخط عليها .كفيو إثبات السخط هلل ،كىو من الصفات الفعلية ،فيو إثبات السخط هلل 
(صفة السخط) ،كصفة العلو كصفة السخط هلل  كىذا فيو ٖتذير من امتناع ا١ترأة من فراش زكجها
 - 1سورة الممك آية .16 :
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بدكف سب ب ،كأهنا إذا فعلت ذلك فقد ارتكبت كبَتة ،كُب اٟتديث اآلخر:



إذا دعا الرجل امرأتو فلم

تأتو ،لعنتها ا١تبلئكة حىت تصبح  نعم.
قاؿ -رٛتو اهلل تعأب :-كركل أبو سعيد ا٠تدرم  أف النيب  قاؿ  :أال تأمنوين كأنا أمُت من
ُب السماء؟! يأتيٍت خرب من ُب السماء صباحا كمساء .
نعم ،كىذا أيضا الدليل السادس استدؿ بو ا١تؤلف على صفة العلو ،كأف اهلل ُب العلو فوؽ ا١تخلوقات،

يقوؿ النيب 



أال تأمنوين كأنا أمُت من ُب السماء؟! يأتيٍت خرب من ُب السماء صباحا كمساء



ككجو الداللة قولو  :من ُب السماء ُ ب موضعُت :ا١توضع األكؿ قولو  :كأنا أمُت من ُب السماء
 كالثاين يقوؿ  :يأتيٍت خرب من ُب السماء  كا١تراد بالسماء :العلو (السماء :العلو) .كاهلل -تعأب-
لو أعلى العلو ،كىو فوؽ العرش ،فهذا دليل على صفة العلو ،كاٟتديث صحيح متفق على صحتو الشيخاف
(البخارم كمسلم) كغَت٫تا:



أال تأمنوين كأنا أمُت من ُب السماء؟! يأتيٍت خرب السماء صباحا كمساء

 فيو إثبات صفة العلو ،كأف اهلل -تعأب -فوؽ ٥تلوقاتو .نعم.
قاؿ -رٛتو اهلل :-كركل معاكية بن اٟتكم السلمي   أف النيب  قاؿ ٞتاريتو :أين اهلل؟ قالت:
ُب السماء .قاؿ :من أنا؟ قالت :أنت رسوؿ اهلل .قاؿ :أعتقها فإهنا مؤمنة  ركاه مسلم بن اٟتجاج كأبو
داكد كأبو عبد الرٛتن النسائي.
كمن أجهل جهبل كأسخف عقبل ،كأضل سبيبل ٦تن يقوؿ :إنو ال ٬توز أف يقاؿ أين اهلل؟ بعد تصريح
صاحب الشريعة بقولو :أين اهلل؟!
نعم ىذا الدليل السابع ،حديث معاكية بن اٟتكم السلمي ،كاٟتديث ركاه اإلماـ مسلم ُب صحيحو:

 أف النيب 

قاؿ للجارية :أين اهلل؟ قالتُ :ب السماء .قاؿ من أنا؟ قالت :أنت رسوؿ اهلل .قاؿ:

أعتقها فإهنا مؤمنة  كُب ذلك أف معاكية بن اٟتكم السلمي لو جارية -يعٍت :أمة اشًتاىا -ترعى الغنم لو
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عند جبل أحد ،فأبصرىا من بعيد كجاء الذئ ب كأخذ شاة ،فغضب معاكية كيف تًتؾ اٞتارية ما تطرد

الذئب أكل الشاة؟ فجاء فصكهاٍ ،ب ندـ كخاؼ ،كجاء إٔب النيب  كأخربه بػأنو صكها ،فالنيب 
شدد عليو فقاؿ  :يا رسوؿ اهلل ،إين أعتقها .قاؿ :أال كإف ٓب تفعل للفحتك النار .
أعتقها من أجل أنو صكها كضرهبا مسكينة ،أكلها الذئب بدكف اختيار ،حاكلت الدفع ما استطاعت،
صكها معاكية ،قاؿ :يا رسوؿ اهلل ،أنا آسف كما يأسف بنو آدـ ،صككتها .قاؿ :ىات اٞتارية اختربىا
ىل ىي مؤمنة كال غَت مؤمنة؟



قاؿ أين اهلل؟ قالتُ :ب السماء .قاؿ من أنا؟ قالت :أنت رسوؿ اهلل.

قاؿ :أعتقها فإهنا مؤمنة .
استدؿ بذلك على إٯتاهنا؛ ألهنا أثبتت أنا اهلل ُب العلو ،كأىل البدع يؤكلوف ىذا للحديث مثل :اٞتهمية
كا١تعتزلة كاألشاعرة ،ىذا اٟتديث غصة ُب حلوقهم؛ ألف كلمة "أين" إ٪تا يسأؿ هبا عن ا١تكاف ،أين اهلل؟ أين

مكانو؟ ُب السماء .فقالوا :ما ٯتكن يسأؿ عن اهلل بػ"أين" .حىت خطئوا النيب 

كخطئوا اٞتارية ،قالوا:

اٞتارية عجمية ما تفهم ،فالرسوؿ -عليو الصبلة كالسبلـ -سأ٢تا أين اهلل؟ سؤاؿ فاسد ىذا ،ما يسأؿ عن
اهلل بػ"أين"؛ ألنو لو سألت عنو بػ"أين" ،لكاف فيو ٖتديد ا١تكاف كا١تكاف ،كإذا كاف اهلل ُب جهة العلو ،صار
٤تدكدا كمتحيزا كجسما ،كىذا كفر عندىم.
ىم أىل البدع يقولوف :من قاؿ :اهلل ُب السماء كفر١ .تاذا؟ يقولوف :تنقص اهلل ،جعل اهلل ٤تدكدا
كمتحيزا ُب مكاف ،كال يكوف شيء على شيء إال احملدكد كا١تتحيز ،كال يكوف إال جسما ،كاألشياء متماثلة،
كىذا ٬تعل هلل شبيها كمثيبل ،كىذا كفر كردة .إذف تأكلوىا ،كيف تأكلوىا؟
أىل البدع يقولوف :إف ظاىر النصوص كفر ،ظاىر القرآف كالسنة كفر -كالعياذ باهلل ،-ال بد أف تؤكؿ،
لو أثبتنا العلو كا١تعية ،كارتفاع العلم كالقدرة هلل ،ىذه أنواع مشاهبة للمخلوقات ،تشبيو اهلل ٓتلقو كىذا كفر،

إذف ال بد أف تتأك٢تا ،تأكلوىا ،أشكل عليهم أين اهلل؟ أين اهلل؟ الرسوؿ 

سأؿ أين اهلل؟ أين اهلل؟ أين

يسأؿ هبا عن ا١تكاف ،قالتُ :ب السماء .مكانو ُب السماء ،صدقها كأثبت ٢تا اإلٯتاف ،كىذا عارضو أىل
البدع ،قالوا :ال ،الرسوؿ -عليو الصبلة كالسبلـ -سأؿ سؤاال فاسدا ،ما قصده يقوؿ :أين اهلل؟ قصده
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يقوؿ :من اهلل؟ لكن أين اهلل؟ قالوا :أين اهلل؟ ىذه جارية أعجمية ما تفهم ،خاطبها على قدر عقلها
كفهمها.
طيب كاٞتواب ١تا أجاب قاؿ :إهنا مؤمنة .قالوا :نعم أقرىا على جواهبا الفاسد ،اٞتواب فاسد ،السؤاؿ
فاسد كاٞتواب فاسد .ىكذا اهتموا الرسوؿ ،كالعياذ باهلل.
أىل ا لبدع كصفوا الرسوؿ بأنو سأؿ سؤاال فاسدا ملبسا ،إذف صار لبسا على األمة ،كيف يسأؿ سؤاال
فاسدا؟ ١تاذا يقوؿ؟ ألهنا جارية أعجمية ما تفهم ،فأراد أف يسأؿ سؤاال يناسب عقلها كلو كاف فاسدا.
طيب كاٞتواب ،قاؿ :أعتقها فإهنا مؤمنة؟
قالوا :كاٞتواب جواب فاسد ،أقرىا على اٞتواب الفاسد؛ ألف ىذا الذم تفهم أقرىا على مقدار ما
تفهم ،كقالوا :إف الرسوؿ قصده أف يقوؿ :من اهلل؟ ال قصده أف يقوؿ :أين اهلل؟ من اهلل؟ طيب الرسوؿ
عاجز عن أف يقوؿ :من اهلل؟ الرسوؿ أفصح الناس" ،من" حرفُت ،ك"أين" ثبلثة حركؼ أسهل ،من اهلل؟
قالوا :ال ،قصد الرسوؿ أف يسأؿ :من اهلل؟ لكن ١تا صارت اٞتارية أعجمية ،قاؿ :أين اهلل؟ "أين" يسأؿ هبا
عن ا١تكاف ،كاهلل ليس لو مكاف؛ ألنو لو كاف لو مكاف ،لصار ٤تدكدا كمتحيزا ،إذف أين يكوف؟ قالوا:
ذاىب ُب ٚتيع اٞتهات ،قالوا :ما لو مكافُ ،ب كل مكاف ،نعوذ باهلل.
ك٢تذا ا١تؤلف رد عليهم قاؿ" :كمن أجهل جهبل كأسخف عقبل كأضل سبيبل٦ ،تن يقوؿ :إنو ال ٬توز أف

يقاؿ :أين اهلل؟ بعد تصريح صاحب الشريعة" .من ىو صاحب الشريعة؟ الرسوؿ 

ُب قولو :أين اهلل؟

إذف ا١تؤلف قصد يرد على من؟ على أىل البدع ،يقوؿ :ىم يقولوف :ال ٬توز أف يقاؿ :أين اهلل؟ ١تاذا؟ مثلما
سبق ،يقولوف :ألهنا تدؿ على أنو لو مكاف ،كأنو ٤تدكد ،كأنو متحيز ،كأنو جسم ،شيء على شيء ،ا١تؤلف
يقوؿ :كمن أجهل جهبل -جعلهم جهاال ،-كأسخف عقبل ،كأضل سبيبل٦ ،تن يقوؿ :إنو ال ٬توز أف
يقاؿ :أين اهلل؟ بعد تصريح صاحب الشريعة بقولو أين اهلل؟! كيف تتهم الرسوؿ -عليو الصبلة كالسبلـ-؟
أين اإلٯتاف؟ تتهم الرسوؿ بأنو ملبس ،تتهم الرسوؿ بأنو يسأؿ سؤاال فاسدا ،كيقر على جواب فاسد؟! أين
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اإلٯتاف؟! أرأيتم كيف كصل اتباع ا٢تول -كالعياذ باهلل -كٖتريف النصوص إٔب ىذا اٟتد؟! نسأؿ اهلل السبلمة
كالعافية ،كنعوذ باهلل من زيغ القلوب .نعم.

قاؿ -رٛتو اهلل :-كركل أنس بن مالك 
النيب  كتقوؿ :زكجكن أىاليكن ،كزكجٍت اهلل من فوؽ سبع ٝتاكات  ركاه البخارم.

قاؿ  :كانت زينب بنت جحش تفخر على أزكاج

نعم ،كىذا اٟتديث ركاه البخارم -رٛتو اهللُ -ب صحيحو ،كركاه غَته كما ذكر ا١تؤلف ،كىو الدليل
السابع الذم استدؿ بو ا١تؤلف على أف اهلل ُب العلو ،كأنو فوؽ ا١تخلوقات ،كفوؽ السماكات السبع.

كانت زينب بنت جحش تفخر على أزكاج النيب 

كتقوؿ :زكجكن أىاليكن كزكجٍت اهلل من فوؽ

سبع ٝتاكات .ىذا الشاىد" :من فوؽ سبع ٝتاكات" ،فيو إثبات أف اهلل فوؽ سبع ٝتاكات ،كذلك أف زينب
بنت جحش -رضي اهلل عنها -تزكجت أكال زيد بن حارثةٍ ،ب طلقها زيد ٍ ب بعد ذلك خطبها النيب



أك أرسل من ٮتطبها ،فزكجها اهلل من فوؽ سبع ٝتاكات ،فدخل عليها بدكف كٕب كبدكف مهر؛ ألف اهلل

أنزؿ:



 )ُ(       ىذا التزكيج من فوؽ سبع ٝتاكات.

                  
                   

 )ِ( كذلك أف عندىم كاف ُب اٞتاىلية كُب أكؿ اإلسبلـ ،أنو ٬توز التبٍت ،ما معٌت التبٍت؟
أف اإلنساف الذم ما عنده كلد يتبٌت كلدا ،يأٌب بولد كينسبو إٔب نفسو ،كيكوف ابنا لو ،كلو ٓب يكن من
أبنائو ،تبناه ،اٝتو ابنو بالتبٍت (كلد بالتبٍت) ،فنهى اهلل عن ذلك كقاؿ:
.)ُ(   
 - 1سورة األحزاب آية .37 :
 - 2سورة األحزاب آية .37 :
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كمن ا١تعلوـ أف اإلنساف ال يتزكج زكجة ابنو ،كزيد بن حارثة تبناه النيب ُ ب أكؿ اإلسبلـ ،حىت كاف
يدعى زيد بن ٤تمد ،فاهلل -تعأب -ىدـ التبٍت كأبطلو بالقوؿ كالفعل ،بالقوؿ قاؿ:
    

(ِ)

   

كبالفعل١ :تا طلق زيد زينب كخرجت من العدة ،أمره اهلل النيب أف يتزكجها ىدما

للتبٍت ،حىت يبطل التبٍت ألنو ابنو ،لكنو ابن دعي ليس ابنا من صلبو ،ابن دعي دعاه ،كاهلل -تعأب -ىدـ
التبٍت كأبطلو قوال كفعبل.
قوال قاؿ:



 )ّ(   كفعبل :أمر اهلل نبيو أف يتزكج زكجة ابنو الدعي؛ حىت يهدـ التبٍت،

كيعلم بطبلف التبٍت ،كأف االبن الدعي ليس لو حكم ابن الصلب ،ابن الصلب ال تتزكج زكجتو ،لكن االبن
الدعي ىذا ليس ابنا صحيحا ،ليس ابنا لك ،كليس ابنا من صلبك ،فيجوز لك أف تتزكج زكجتو ،ك٢تذا أمر
اهلل نبيو أف يتزكج زكجتو بعد طبلقها؛ ىدما للتبٍت ،كأنزؿ:

فدخل عليها النيب 



.)ْ(       

بدكف مهر كبدكف كٕب ،زكجو اهلل من فوؽ سبع ٝتاكات ،فكانت زينب تفخر

على أزكاج النيب ،تفخر على عائشة كحفصة ،تقوؿ :أنت زكجك أبوؾ ،كأنت زكجك أبوؾ ،كأنا زكجٍت اهلل
من فوؽ سبع ٝتاكات .فخر ىذا كأم فخر؟! نعم.
كالشاىد قولو" :من فوؽ سبع ٝتاكات" .إثبات العلو هلل ،كأف اهلل فوؽ سبع ٝتاكات .نعم.
كُب حديث أىب ىريرة   أف الرسوؿ  ذكر ا١تؤمن عند موتو ،كأنو يعرج بركحو حىت ينتهى هبا
إٔب السماء اليت فيها اهلل   ركاه اإلماـ أٛتد كالدارقطٍت كغَت٫تا.

 - 1سورة األحزاب آية .5 :
 - 2سورة األحزاب آية .5 :
 - 3سورة األحزاب آية .5 :
 - 4سورة األحزاب آية .37 :
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نعم ،ىذا اٟتديث ركاه اإلماـ أٛتد كالدارقطٍت ،كسنده ال بأس بو ،كفيو إثبات العلو ،ىذا الدليل
التاسع استدؿ بو ا١تؤلف -رٛتو اهلل ،-كفيو إثبات العلو بقولو:



حىت ينتهي إٔب السماء اليت فيها اهلل

 ذكر أف ا١تؤمن عند موتو يعرج بركحو ،حىت ينتهي إٔب السماء اليت فيها اهلل ،كىي السماء السابعة فوؽ،
اليت فيها اهلل ،يعٍت فوقها ،ا١تراد أف اهلل ُب العلوُ ،ب السماءُ ،ب العلو اليت فيها اهلل ،ففيو إثبات أف اهلل ُب
السماء ،يعٍتُ :ب العلو ،كأنو فوؽ السماكات السبع ،كفيو  :أف ركح ا١تؤمن يعرج هبا إٔب السماء ،كتفتح
٢تا أبواب السماء  كما ُب اٟتديث ،كأما ركح الفاجر كالكافر ،فإهنا تغلق أبواب السماء دكهنا ،إذا صعد
أغلقت أبواب السماءٍ ،ب تطرح طرحا ،نسأؿ اهلل السبلمة كالعافية ،كالشاىد قولو:



حىت ينتهى إٔب

السماء اليت هبا اهلل  ففيو إثبات أف اهلل ُب العلو .نعم.

كركل أبو الدرداء 

قاؿٝ :تعت رسوؿ اهلل  يقوؿ:



من اشتكى منكم أك اشتكى أخ لو،

فليقل :ربنا اهلل الذم ُب السماء ،تقدس اٝتك ،أمرؾ ُب السماء كاألرض ،كما رٛتتك ُب السماء ،اغفر لنا
حوبنا كخطايانا ،أنت رب الطيبُت ،أنزؿ رٛتة كشفاء من شفائك على ىذا الوجع فيربأ  ركاه أبو القاسم
الطربم ُب سننو كُب ىذه ا١تسألة...
نعم ،كىذا أيضا ...كذلك ىذا اٟتديث كما ذكر ا١تؤلف -رٛتو اهلل -ركاه أبو القاسم الطرباين ،كركاه
أبو داكد كركاه أبو القاسم الطربم ُب "شرح أصوؿ اعتقاد أىل السنة" ،كركاه اإلماـ أٛتد ُب مسنده ،كركاه
غَته ،كركاه الدارمي ُب "الرد على اٞتهمية" ،كالبيهقي ،كالذىيب ُب "العلو" ،كاٟتديث ضعيف ،اٟتديث فيو
ضعف ،كلكن ا١تؤلف أكرده ألف لو شواىد ،لو شواىده ،ككذلك ركاه غَته من أىل العلم ُب إثبات العلو،
أكرده ىؤالء األئمة ،كلهم أكرده ،الذىيب ُب كتاب العلو ،كاحتج بو شيخ اإلسبلـ ابن تيمية كغَتىم من أىل
العلم ،كىذا اٟتديث مشهور ُب رقية ا١تريض ،الرقية للمريض يقاؿ ىكذا:



ربنا اهلل الذم ُب السماء،

ت قدس اٝتك ،أمرؾ ُب السماء كاألرض كما رٛتتك ُب السماء ،اغفر لنا حوبنا كخطايانا ،أنت رب
الطيبُت ،أنزؿ رٛتة من رٛتتك كشفاء من شفائك على ىذا الوجع .فيربأ بإذف اهلل .
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كالشاىد قولو:



ربنا اهلل الذم ُب السماء



أمُ :ب العلو ،فأثبت أف اهلل ُب السماء ،كاٟتديث

كإف كاف ضعيفا ،إال أنو لو شواىد؛ ك٢تذا احتج بو ىؤالء األئمة من أجل شواىده ،نعم.
من أنكر صفة العلو
كُب ىذه ا١تسألة أدلة من الكتاب كالسنة يطوؿ بذكرىا الكتاب ،كمنكر أف يكوف اهلل ُب جهة العلو
بعد ىذه اآليات كاألحاديث ٥تالف لكتاب اهلل ،منكر لسنة رسوؿ اهلل.
نعم ،يقوؿ ا١تؤلف -رٛتو اهللُ -ب ىذه ا١تسألة -كىى مسألة العلو :-أدلة من الكتاب كالسنة يطوؿ
ذكرىا ،يطوؿ بذكرىا الكتاب ،ككما سبق كقلت لك :إف أفراد األدلة تزيد على ثبلثة آالؼ دليل ،ال ٯتكن
حصرىا ،كلها تدؿ على أف اهلل فوؽ ا١تخلوقات كفوؽ العرش ،كل نص فيو أف اهلل استول على العرش ىذا
دليل على العلو ،كل نص فيو أف اهلل ُب السماء دليل على العلو ،كل نص فيو الفوقية دليل على أف اهلل ُب
العلو ،كل نص فيو العلو:
الصعود:
فيو الرفع

     

    


(ّ)

(ُ)



 )ِ(      كل نص فيو

الصعود يكوف من أسفل إٔب أعلى ،يدؿ على إثبات العلو ،كل نص

 )ْ(      يدؿ على العلو ،كل نص فيو النزكؿ:

     

 )ٓ(   يدؿ على العلو ،كل ن ص فيو السؤاؿ عن اهلل بػ"أين" يدؿ على العلو ،كىكذا ،كل نص
فيو رفع اإلصبع إٔب السماء يدؿ على العلو.
فهذه أنواع من األدلة الكثَتة ال حصر ٢تا؛ كلذلك قاؿ ا١تؤلف" :يطوؿ بذكرىا الكتاب" .كثَتة لكن قد
ٖتصر األنواع (أنواع األدلة) ،مثلما ذكرت لكم :نصوص االستواء ،نصوص العلو ،نصوص الفوقية ،نصوص
 - 1سورة البقرة آية .255 :
 - 2سورة األنعام آية .18 :
 - 3سورة فاطر آية .17 :
 - 4سورة النساء آية .158 :
 - 5سورة الزمر آية .1 :

52

االقتصاد ُب االعتقاد

النزكؿ ،نصوص الرفع ،نصوص الصعود ،كىكذا ،كل نوع ٖتتو أفراد كثَتة ،مثبل نصوص االستواء ٖتتها
سبعة أفراد من األدلة ،كىذه األفراد كما ذكر العلماء أهنا تزيد على ثبلثة آالؼ دليل؛ ك٢تذا قاؿ ا١تؤلف:
"يطوؿ بذكرىا الكتاب" .يعٍت :يصعب حصرىا .لكن ذكر أمثلة منها.
قاؿ ا١تؤلف" :كمنكر أف يكوف اهلل ُب جهة العلو بعد ىذه اآليات كاألحاديث ٥تالف لكتاب اهلل،
منكر لسنة رسوؿ اهلل" .يعٍت :الذم ينكر أف اهلل ُب العلو ،يكوف ٥تالفا لكتاب اهلل كسنة نبيو ،كإذا كاف
جاحدا ٢تذه النصوص ،فهذا يكفر يكوف مرتدا -كالعياذ باهلل ،-أما إذا كاف متأكال ،فهذا قد ال ٭تكم عليو
بالكفر؛ ألف ىناؾ فرقا بُت اٞتاحد كبُت ا١تتأكؿ :فاٞتاحد الذم أنكر كبلـ اهلل ،جحد كبلـ اهلل ككبلـ
الرسوؿ ،يكفر ىذا ،من ٬تحد قوؿ:



 )ُ(      ينكرىا ،ىذا كذب اهلل ،كمن

كذب اهلل كفر ،أما الذم يتأكؿ يكوف ال ٬تحد ،يقوؿ :أنا أؤمن بأف اهلل ...أؤمن باآلية:
   

(ِ)

  

لكن أتأك٢تا ،معٌت استول :استؤب .فرؽ بُت اٞتاحد كبُت ا١تتأكؿ؛ ك٢تذا قاؿ

ا١تؤلف -رٛتو اهلل" :-كمنكر أف يكوف اهلل ُب جهة العلو بعد ىذه اآليات كاألحاديث ٥تالف لكتاب اهلل،
منكر لسنة رسوؿ اهلل" .نعم.
ما ورد عن السلف في إثبات العلو
كقاؿ مالك بن أنس" :اهلل ُب السماء ،كعلمو ُب كل مكاف ،ال ٮتلو من علمو مكاف".
نعم ،ا١تؤلف -رٛتو اهلل -استدؿ أيضا باآلثار عن السلف على ثبوت العلو ،مستدال بقوؿ اإلماـ
مالك" :اهلل ُب السماء ،كعلمو ُب كل مكاف ،ال ٮتلو عن علمو مكاف" .األثر ركاه اآلجرم ُب كتاب
"الشريعة" ،كعبد اهلل بن أٛتد ُب كتاب "السنة" ،كالبللكائي ُب "شرح أصوؿ اعتقاد أىل السنة كاٞتماعة"،

 - 1سورة طه آية .5 :
 - 2سورة طه آية .5 :
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كابن قدامة ُب "إثبات صفة العلو" ،قاؿ :اهلل ُب السماء .يعٍتُ :ب العلو .كعلمو ُب كل مكاف ،علمو ال
ٮتلو عن علمو مكاف ،كأما ىو -سبحانو -فهو فوؽ العرش .نعم.
كقاؿ الشافعي" :خبلفة أيب بكر حق قضاىا اهلل ُب ٝتائو ،كٚتع عليها قلوب أصحاب نبيو .
نعم ،كىذا استدؿ عليو ا١تؤلف بقوؿ الشافعي -رٛتو اهلل ،-كىذا أيضا ركاه بن قدامة ُب صفة العلو،
كالشاىد قولو" :خبلفة أيب بكر قضاىا اهلل ُب ٝتائو" .قولو :قضاىا اهلل ُب ٝتائو .يعٍتُ :ب علوه .فأثبت أف
اهلل ُب السماء ،كٚتع عليها قلوب أصحاب نبيو  .نعم.
كقاؿ عبد اهلل بن ا١تبارؾ" :نعرؼ ربنا فوؽ سبع ٝتاكات بائنا من خلقو ،كال نقوؿ كما قالت اٞتهمية:
إنو ىا ىنا" .كأشار إٔب األرض.
نعم ،ىذا عبد اهلل بن ا١تبارؾ ،معركؼ باإلماـ الورع الزاىد ا١تشهور ،كىذه ا١تقالة اليت قا٢تا عبد اهلل بن
ا١تبارؾ أكردىا عبد اهلل بن أٛتد ُب كتاب "السنة" ،كالبخارم ُب "خلق أفعاؿ العباد" ،كالدارمي ُب "الرد
على اٞتهمية" كالرد على "بشر ا١تريسي" ،كالبيهقي ُب "األٝتاء كالصفات" ،كابن قدامة ُب "إثبات صفة
العلو" ،كابن القيم ُب "اجتماع اٞتيوش اإلسبلمية" ،كغَتىم.
يقوؿ عبد اهلل بن ا١تبارؾ" :نعرؼ ربنا فوؽ سبع ٝتاكات" .ىذا الشاىد ،قولو" :فوؽ سبع ٝتاكات".
أثبت أف اهلل فوؽ سبع ٝتاكات" ،بائنا من خلقو" .يعٍت :ليس ٥تتلطا با١تخلوقات ،بائنا :منفصبل عن
ا١تخلوقات ،ا١تخلوقات هنايتها من جهة العلو العرش ،انتهت ا١تخلوقات ،كاهلل فوؽ العرش ،كىو ليس ٥تتلطا
با١تخلوقات.
يقوؿ عبد اهلل بن ا١تبارؾ" :كال نقوؿ كما قالت اٞتهمية :إنو ىا ىنا" .كأشار إٔب األرض ،اٞتهمية
يقولوف :إف اهلل ُب كل مكافُ ،ب األرض كُب السماء كُب كل مكاف ،نعوذ باهلل .نعم.
كنقف على ىذا ،كهبذا نكوف انتهينا من كبلـ ا١تؤلف على صفتُت :صفة االستواء ،كصفة العلو .نقف
على الكبلـ على صفة الوجو .نعم.

54

االقتصاد ُب االعتقاد

أحسن اهلل إليكم ،ىذه ٣تموعة من األسئلة ،أسئلة حوؿ اٟتديث الثالث -فيما يبدك( -حديث
العباس) ،يريدكف معرفة صحة اٟتديث ،كما معٌت األكعاؿ؟
ج :نعم ،سبق البياف أف اٟتديث فيو ضعف من ركاية ٝتاؾ عن عبد اهلل بن عمَتة ،كفيو ضعف ،كلكن
العلماء أكردكه ُب كتبهم كحسنوه؛ ألنو لو شواىد كما سبق ،ألف لو شواىد ،ك٢تذا احتج بو اإلماـ شيخ
اإلسبلـ ابن تيمية كابن القيم ،كاإلماـ ا١تصلح ٤تمد بن عبد الوىاب ،كغَتىم من أىل العلم الذين أكردكه،
كأبو داكد كغَتىم ،فلو شواىد ،كقولو :كفوؽ ذلك أكعاؿ .يعٍت :مبلئكة على صفة األكعاؿ ،مبلئكة
خلقهم اهلل على صفة األكعاؿ .نعم.
يقوؿ :نرجو من فضيلتكم زيادة التوضيح حوؿ قولكم :الذين أنكركا االستواء كالعلو سلكوا مسلكُت.
يقوؿ :نرجو التوضيح ُب قولكم ىذا.
ج :يعٍت الذين أنكركا العلو ماذا يقولوف؟ الذين يقولوف :إف اهلل ليس فوؽ السماكات ،كليس فوؽ
العلو ،سلكوا أحد مسلكُت ،يعٍتُ :ب الرب -سبحانو كتعأب ،-منهم من يقوؿ :ىو ٥تتلط با١تخلوقات.
فاٞتهمية طائفتاف:
الطائفة األولى :أنكركا العلو كأف اهلل فوؽ ا١تخلوقات ،كقالوا :إنو ُب كل مكاف .فقالوا :ىو ٥تتلط
با١تخلوقات ُب كل مكاف -نعوذ باهلل ،-حىت اٟتمامات -تعأب اهلل عما يقولوف ،-حىت بطوف السباع
كأجواؼ الطيورُ ،ب كل مكاف ،تعأب اهلل عما يقولوف علوا كبَتا.
الطائفة الثانية :الذين أنكركا أف اهلل فوؽ ا١تخلوقات ،قالوا :إف اهلل ليس فوؽ ا١تخلوقات ،أين ىو؟ نفوا
النقيضُت ،قالوا :ال داخل العآب كال خارجو ،كال فوقو كال ٖتتو ،كال مباين لو كال ٤تايد لو ،كال متصل بو كال
منفصل عنو .أيش يكوف؟ شيء ال داخل العآب كال خارجو أيش يكوف؟ ال فوقو كال ٖتتو ،كال متصل بو كال
منفصل عنو ،كال مباين كال غَت مباين ،أيش يكوف؟ عدما؟ أشد من العدـ.
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يقوؿ العلماء :نفي النقيضُت ىذا معناه أف الشيء مستحيل ،ىذا كصف مستحيل -نعوذ باهلل،-
كىؤالء أش د كفرا من الطائفة األكٔب الذين نفوا النقيضُت ،أشد من الذين قالوا باالختبلط ،كإف كاف كل
منهما كافرا -نعوذ باهلل ،-كإف كاف كل من الطائفتُت كافرا .نعم.
يقوؿ األشاعرة :استول ٔتعٌت استؤب .كدليلهم قوؿ الشاعر:
ق ـ ـ ـ ـ ـ ــد اس ـ ـ ـ ـ ـ ــتو ب ـ ـ ـ ـ ـ ــر عل ـ ـ ـ ـ ـ ــى العـ ـ ـ ـ ـ ـ ـراق


مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن اـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــير سـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيف ودم مهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـراق


فبم يرد عليهم؟
ج:ىذا قوؿ باطل عن األشاعرة كغَتىم ،أكال :االستواء معركؼ معناه ُب اللغة العربية كما قرر األئمة،
كىذا اٟتديث:
......................................

ق ـ ـ ـ ـ ـ ــد اس ـ ـ ـ ـ ـ ــتو ب ـ ـ ـ ـ ـ ــر عل ـ ـ ـ ـ ـ ــى العـ ـ ـ ـ ـ ـ ـراق

ال يعرؼ لو قائل ،ما يعرؼ قائلوٍ ،ب أيضا لو سلمنا أنو لو عرؼ قائلو ،فبل بد من سند متصل؛ حىت

يعرؼ من قائلو ،حديث رسوؿ اهلل 

ال يقبل حىت يصح السند كتعدد الركاة ،إذا جاء حديث عن

الرسوؿ -عليو الصبلة كالسبلـ ،-ما نقبل اٟتديث حىت يكوف السند متصبل متسلسبل بالثقات ،متسلسبل
بالثقات من الراكم إٔب النيب  فإذا كاف السند منقطعا ،أك كاف الركاة غَت عدكؿ فَتد ،فكيف يقبل بيت
ما يعرؼ قائلو ،ليس لو سند كال خطاـ كال زماـ؟! ما يعرؼ قائل ىذا البيت ،كلو سلمنا أنو قالو قائل،
يكوف شاذا ،لو سلمنا أنو صح السند ،كالسند متصل كركاتو عدكؿ ،نقوؿ :ىذا خالف أىل العلم ،نقوؿ:
ىذا شاذ ،اٟتديث ...إذا خالف راكم اٟتديث -إذا خالف -من ىو أكثق منو ،نقوؿ :اٟتديث ضعيف
لشذكذه؛ لكونو خالف من ىو أكثق منو.
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فلو فرضنا أف ىذا القائل قائل عريب ،لقلنا :إنو شاذ خالف أىل اللغة ،ما قالوا هبذا أىل اللغة ،فكيف
كىو ال يعرؼ لو قائل؟! ليس لو خطاـ كال زماـ؟! ٍب أيضا اٟتديث ركم :قد استؤب بشر على العراؽ ،ركم
بركايتُت:
ق ـ ـ ـ ـ ـ ــد اس ـ ـ ـ ـ ـ ــتولى ب ـ ـ ـ ـ ـ ــر عل ـ ـ ـ ـ ـ ــى العـ ـ ـ ـ ـ ـ ـراق


مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن ايـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر س ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيف وال دم مه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـراق


"قد استؤب" ،ركم هبذا ،كىذا أثبت ،ىذه الركاية مقدمة على ىذه الركاية ،نعم ،كحجتهم داحضة.
نعم.
أحسن اهلل إليكم ،أسئلة كثَتة حوؿ الكتاب ،مثل :ذكرًب أف الكتاب ٥تلوؽ -أيش؟ -فهل
ا١تقصود ...الكتاب ُب اٟتديث ذكرًب أف الكتاب ٥تلوؽ ٥-تلوؽ؟ ،-فهل الكبلـ ىو ا١تخلوؽ ،أـ ذات
الكتاب الذم فوؽ العرش؟ كأيضا ذكرًب- ...أيش الكتاب ٥تلوؽ؟ -فهو عنده فوؽ العرش ،كتب اهلل
كتاباٍ ،ب سؤاؿ آخر...
ج٥ :تلوؽ؟ أنا قلت٥ :تلوؽ أنا؟ ىا؟ ىذا الذم قاؿ عٍت أين قلت ٥تلوؽ ،ما قلت ىذا الكبلـ ،لكن
معلوـ أف الكتاب ...معلوـ كتب كتابا ،فهو عنده فوؽ العرش ،كىذا الكتاب ما ُب شك أنو كتبو اهلل،
كيكوف ىذا مستثٌت فوؽ العرش ،كأف العرش سقف ا١تخلوقات .نعم.

أيضا إف اهلل -تعأب -يوصف بصفة الكتابة كما كرد ُب قولو 



إف اهلل كتب كتابا



كُب

اٟتديث اآلخر  :إنو أمر القلم أف يكتب  فهل ىناؾ فرؽ؟
ج :كأيش ىي ا١تنافاة؟ أمر القلم١ ...تا خلقو قاؿ لو :اكتب .فجرل ٔتا ُب تلك الساعة كما كاف إٔب
يوـ القيامة ،كُب لفظ:



إنو قاؿ :يا رب ،كماذا أكتب؟ قاؿ :اكتب مقادير كل شيء إٔب يوـ القيامة

 كأمر اهلل -تعأب -القلم فكتب ،كاهلل كتب ،كُب حديث عبد اهلل بن عمرك بن العاص الذم ركاه اإلماـ
مسلم  :كتب اهلل مقادير ا٠تبلئق قبل أف ٮتلق السماء كاألرض ٓتمسُت ألف سنة ،ككاف عرشو على

57

االقتصاد ُب االعتقاد

ا١تاء  كىذا اٟتديث  :كتب كتابا كىو عنده فوؽ العرش  كُب اٟتديث اآلخر  :إف اهلل خط
التوراة بيده ١توسى  فبل منافاة ،ما فيو منافاة .نعم.
كيف نرد على من استدؿ ْتديث اٞتارية على أف اإلٯتاف ٣ترد التصديق؟
ج :ال ،ىم اآلف طعنوا -كما سبقُ -ب حديث اٞتارية ،قالوا :اٞتارية أعجمية ما تفهم .طعنوا ُب النيب
كقالوا :الرسوؿ سأؿ سؤاال فاسدا .اإلٯتاف تصديق :قوؿ كعمل ،كليس فيو أف اٞتارية ما تعمل كال شيء،

إ٪تا اختربىا النيب 

 +التصديق يقتضي العمل ،كليس ُب اٟتديث أف اٞتارية ما تصلي كال تصوـ ،إ٪تا

سأ٢تا عن اإلٯتاف الذم ىو دليل على اإلٯتافٍ ،ب ذىبت .نعم.
قوؿ ا١تؤلف" :كنطق هبا كتابو" .ىل ىذا األسلوب مقبوؿ عند أىل السنة :أف ينسب النطق للكتاب؟
ج :نعم ،بنص القرآف:

       

(ُ)

ماذا تقوؿ ُب اآلية:

  

 )ِ(     ؟ ينبغي لئلنساف أف يتأمل النصوص قبل أف يسأؿ .نعم.
أسئلة حوؿ لفظ الصعود كلفظ عبل كارتفع ،ىل يوصف اهلل هبذا :صعد كعبل كارتفع؟
ج :نعم ،نعم -كما سبق -كما ٝتعت أف السلف ٢تم أربع عبارات :استقر ،كعبل ،كصعد ،كارتفع،
معٌت االستواء فاهلل -تعأب -استول هبذه ا١تعاين األربع على العرش ،استواء يليق ّتبللو كعظمتو .نعم.
يقوؿ :نرجو من فضيلتكم تذكَت أخواتنا اٟتاضرات ُب الدكرة بأ٫تية االلتزاـ بتغطية ٚتيع اٞتسد،
كخاصة الكفُت كالقدمُت؛ حيث يتساىل بعضهن ُب ذلك ،علما بأهنن أكٔب بالتقيد من غَتىن من عامة
النساء
ج :نعم ،ال شك ...ال شك أف ا١ترأة ٬تب عليها أف تسًت ٚتيع جسدىا -كلها عورة :-يديها
كرجليها كقدميها كشعرىا ككجهها ،فبل ٬تب للمرأة أف تبدم يديها ،بعض النساء تتساىل ،تبدم يديها
للرجاؿ كٗترج كتركب السيارة ،تبدك يديها ىذا حراـ؛ ألف اليدين عورة ،ال بد أف تسًت يديها إما بقفازين،
 - 1سورة الجاثية آية .29 :
 - 2سورة الجاثية آية .29 :
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أك بالثوب ،ككذلك الرجبلف تسًت٫تا ،إما بالشراب أك بالثوب ،ك٢تذا ١تا هنى النيب 

عن اإلسباؿ،



قيل :يا رسوؿ اهلل ،النساء ٖتتاج إٔب أف تسبل الثوب حىت تغطي قدميها .فقاؿ :ترخيو شربا .قيل :يا رسوؿ
اهلل ،إذف تنكشف أقدامهن .قاؿ :ترخيو ذراعا ال تزدف  دؿ على أف ا١ترأة ال بد أف تسًت قدميها ،تسًت
القدمُت إ ما بالشراب أك بالثوب ،تسًت اليدين إما بالشراب أك بالثوب ،كال ٬توز للمرأة أف تبدم يديها
كأصابعها ،أك الذىب الذم ُب يديها أك ُب ساعدىا؛ حراـ عليها.
بعض النساء تتساىلٕ ،تدىا عند صاحب الذىب ٗترج يديها كعليها الذىبٗ ،ترج الساعدينٕ ،تدىا
ُب السيارة كُب األسواؽ ٗترج اليدين ،ترل بياض يديها من بعد ،ترل رجليها ،ىذا حراـ عليها ،ككاجب
عليها أف تستًت؛ كلها عورة إال كجهها ُب الصبلة ،إذا ٓب يكن عندىا رجاؿ أجانب تكشف كجهها ُب
الصبلة ،فإف كاف عندىا رجاؿ أجانب سًتت الوجو حىت ُب الصبلة ،نعم كجزل اهلل ىذا السائل خَتا.
تنبيو ىذا ،نعم.
ىل ىناؾ فرؽ بُت الكرسي كالعرش؟ فهل يقاؿ :استول اهلل على الكرسي مثبل؟
ج :الكرسي غَت العرش ،كما ُب اٟتديث:
الكرسي ،إال كحلقة ألقيت ُب فبلة من األرض





ما السماكات السبع كاألراضُت السبع بالنسبة إٔب

بالنسبة للكرسي إٔب العرش كحلقة ملقاة ُب فبلة من

ا ألرض ،إذف العرش ٥تلوؽ عظيم كالكرسي ٥تلوؽ عظيم .كصح عن ابن عباس قاؿ :إف الكرسي موضع

القدمُت لربنا 

كالعرش ال يقدر قدره إال اهلل .فالكرسي ٥تلوؽ عظيم أكرب من السماكات كاألرض،

نسبة السماكات إليو كحلقة ،كُب لفظ  :كدراىم سبعة ألقيت ُب صحراء من األرض



كنسبة

الكرسي إٔب العرش كذلك :كحلقة ألقيت ُب فبلة من األرض .فالكرسي غَت العرش ،ىذا ىو الصواب.
ُب قولو :إهنما شيء كاحد .كلكنو قوؿ ضعيف ،كأضعف منو أف يقوؿ :الكرسي علمو .ىذا قوؿ
باطل .نعم.
يقوؿ :قابلت رجبل يثبت صفيت العلو كا١تعية ،فكيف يرد عليو؟
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ج :نعم ،سيأٌب ىذا -إف شاء اهلل ،-أىل السنة كلهم أىل اٟتق ،يثبتوف العلو كا١تعية ،ال منافاة بينهما
كال تناقض بينهما ،خبلفا ألىل البدع :أىل البدع يبطلوف العلو ...يبطلوف علو اهلل با١تعية ،يضربوف
النصوص بعضها إٔب بعض ،ك٬تعلوف صفة ا١تعية تنقض صفة العلو كتبطلها ،كىذا من أبطل الباطل؛ ألنو
ليس معٌت ا١تعية أف اهلل ٥تتلط با١تخلوقات ،ا١تعية ُب لغة العرب معناىا مطلق ا١تصاحبة ،كىي ٗتتلف
باختبلؼ ا١تتعلقات كمصحوهبا ،فتقوؿ :فبلف مع فبلف .يعٍتُ :ب الرأم .كإف كاف ىذا ُب ا١تشرؽ كىذا ُب
ا١تغرب ،فبلف مع فبلف ،يعٍتُ :ب الرأم كُب االعتقاد .كتقوؿ :األمَت مع اٞتيش .كاٞتيش قد يكوف ُب
مكاف كاألمَت ُب مكاف ،يعٍت :معو ُب الرأم كالتدبَت كالتسيَت ،كيقاؿ :فبلف زكجتو معو .كقد تكوف ُب
ا١تشرؽ أك ُب ا١تغرب ،يعٍت :عصمتها معو .فا١تعية ال تفيد االختبلط كال االمتزاج ،كإ٪تا معناىا مطلق
ا١تصاحبة ،كتفيد مع ا١تصاحبة ا١تقارنة ُب أمر من األمور.
كتقوؿ العرب :ما زلنا نسَت كالقمر معنا .كالقمر ىل ىو ٥تتلط باألرض؟ أـ ٤تاز للقمر؟ أـ ٦تاثل لو؟
 +ما زلنا نسَت كالنجم معنا ،كتقوؿ :ا١تتاع معك .كإف كاف فوؽ رأسك ،فبل منافاة بُت العلو كا١تعية ،لكن
أىل البدع ليسوا من أىل ا١تعرفة؛ من أىل اٞتهل ،فهم جهلوا معٌت ا١تعية ُب اللغة ،كضربوا النصوص بعضها
ببعض ،كأبطلوا نصوص العلو كالفوقية بنصوص ا١تعية ،كأما أىل السنة فآمنوا بالنصوص من جانبُت ،كٚتعوا
بينهما ٚتعا صحيحا .نعم.
أحسن اهلل إليكم ،يقوؿ :ىل الذم يستشعر أف اهلل يراقبو ُب كل مكاف ،ىل ىو مثل الذم يقوؿ :إف
اهلل ُب كل مكاف؟
ج :ال ،الذم يقوؿ :اهلل ُب كل مكاف .ىذا كافر -أعوذ باهلل ،-كالذم يستشعر أف اهلل يراقبو ُب كل
مكاف ،ىذا اإلحساف ،ىذا عبد اهلل على اإلحساف ،كاٟتديث  :اإلحساف أف تعبد اهلل كأنك تراه ،فإف
ٓب تكن تراه فإنو يراؾ



ىذه ا١تراقبة ،الذم يراقب اهلل كيعبد اهلل على ا١تشاىدة ،كأف اهلل يراه ،يعبد اهلل

على أنو يراه ،فإف ضعف عن ىذه ا١ترتبة ،فإنو يعبد اهلل على أف اهلل يراه ،فبل يقاؿ :إف ىذا مثل ىذا .كيف
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يقاؿ ىذا مثل ىذا؟! ىذا كافر يؤمن بأف اهلل ُب كل مكاف ،كىذا ٤تسن عبد اهلل با١تشاىدة ،فكيف يقاؿ
ىذا مثل ىذا؟! نعم.
ذكرًب -أحسن اهلل إليكم -أف االستواء يأٌب متعديا بالواك ،بدليل قولو -تعأب:-

   

 )ُ(    لكن ىذا متعد بػ"على" كليس بػ"الواك"؟
ج :نعم ،أقوؿ :ىذا يأٌب متعد بػ"إٔب" ،كيأٌب با١تعية كل كاحدة منهم لو معٌت ،إذا كاف جاء بالواك ىذا
تفيد ا١تساكاة ،استول ا١تاء كا٠تشب ،يعٍت :تفيد ا١تعية ،استول ا١تاء مع ا٠تشب ،ىذا لو معٌت كىذا معٌت،
أما إذا جاء متعد بػ"على" ،فهذا يفيد العلو كاالرتفاع



 )ِ(    نعم.

كفق اهلل اٞتميع لطاعتو ،كثبت اهلل اٞتميع على ا٢تدل ،كصلى اهلل على ٤تمد كآلو كصحبو.
أحسن اهلل إليكم ،ىذه ٣تموعة من األسئلة ،أسئلة حوؿ اٟتديث الثالث -فيما يبدك( -حديث
العباس) ،يريدكف معرفة صحة اٟتديث ،كما معٌت األكعاؿ؟
ج :نعم ،سبق البياف أف اٟتديث فيو ضعف من ركاية ٝتاؾ عن عبد اهلل بن عمَتة ،كفيو ضعف ،كلكن
العلماء أكردكه ُب كتبهم كحسنوه؛ ألنو لو شواىد كما سبق ،ألف لو شواىد ،ك٢تذا احتج بو اإلماـ شيخ
اإلسبلـ ابن تيمية كابن القيم ،كاإلماـ ا١تصلح ٤تمد بن عبد الوىاب ،كغَتىم من أىل العلم الذين أكردكه،
كأبو داكد كغَتىم ،فلو شواىد ،كقولو :كفوؽ ذلك أكعاؿ .يعٍت :مبلئكة على صفة األكعاؿ ،مبلئكة
خلقهم اهلل على صفة األكعاؿ .نعم.
يقوؿ :نرجو من فضيلتكم زيادة التوضيح حوؿ قولكم :الذين أنكركا االستواء كالعلو سلكوا مسلكُت.
يقوؿ :نرجو التوضيح ُب قولكم ىذا.
 - 1سورة المؤمنون آية .28 :
 - 2سورة الزخرف آية .13 :
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ج :يعٍت الذين أنكركا العلو ماذا يقولوف؟ الذين يقولوف :إف اهلل ليس فوؽ السماكات ،كليس فوؽ
العلو ،سلكوا أحد مسلكُت ،يعٍتُ :ب الرب -سبحانو كتعأب ،-منهم من يقوؿ :ىو ٥تتلط با١تخلوقات.
فاٞتهمية طائفتاف:
الطائفة األولى :أنكركا العلو كأف اهلل فوؽ ا١تخلوقات ،كقالوا :إنو ُب كل مكاف .فقالوا :ىو ٥تتلط
با١تخلوقات ُب كل مكاف -نعوذ باهلل ،-حىت اٟتمامات -تعأب اهلل عما يقولوف ،-حىت بطوف السباع
كأجواؼ الطيورُ ،ب كل مكاف ،تعأب اهلل عما يقولوف علوا كبَتا.
الطائفة الثانية :الذين أنكركا أف اهلل فوؽ ا١تخلوقات ،قالوا :إف اهلل ليس فوؽ ا١تخلوقات ،أين ىو؟ نفوا
النقيضُت  ،قالوا :ال داخل العآب كال خارجو ،كال فوقو كال ٖتتو ،كال مباين لو كال ٤تايد لو ،كال متصل بو كال
منفصل عنو .أيش يكوف؟ شيء ال داخل العآب كال خارجو أيش يكوف؟ ال فوقو كال ٖتتو ،كال متصل بو كال
منفصل عنو ،كال مباين كال غَت مباين ،أيش يكوف؟ عدما؟ أشد من العدـ.
يقوؿ العلماء :نفي النقيضُت ىذا معناه أف الشيء مستحيل ،ىذا كصف مستحيل -نعوذ باهلل،-
كىؤالء أشد كفرا من الطائفة األكٔب الذين نفوا النقيضُت ،أشد من الذين قالوا باالختبلط ،كإف كاف كل
منهما كافرا -نعوذ باهلل ،-كإف كاف كل من الطائفتُت كافرا .نعم.
يقوؿ األشاعرة :استول ٔتعٌت استؤب .كدليلهم قوؿ الشاعر:
مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن اـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــير سـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيف ودم مهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـراق

ق ـ ـ ـ ـ ـ ــد اس ـ ـ ـ ـ ـ ــتو ب ـ ـ ـ ـ ـ ــر عل ـ ـ ـ ـ ـ ــى العـ ـ ـ ـ ـ ـ ـراق

فبم يرد عليهم؟
ج:ىذا قوؿ باطل عن األشاعرة كغَتىم ،أكال :االستواء معركؼ معناه ُب اللغة العربية كما قرر األئمة،
كىذا اٟتديث:
......................................

ق ـ ـ ـ ـ ـ ــد اس ـ ـ ـ ـ ـ ــتو ب ـ ـ ـ ـ ـ ــر عل ـ ـ ـ ـ ـ ــى العـ ـ ـ ـ ـ ـ ـراق
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ال يعرؼ لو قائل ،ما يعرؼ قائلوٍ ،ب أيضا لو سلمنا أنو لو عرؼ قائلو ،فبل بد من سند متصل؛ حىت

يعرؼ من قائلو ،حديث رسوؿ اهلل 

ال يقبل حىت يصح السند كتعدد الركاة ،إذا جاء حديث عن

الرسوؿ -عليو الصبلة كالسبلـ ،-ما نقبل اٟتديث حىت يكوف السند متصبل متسلسبل بالثقات ،متسلسبل
بالثقات من الراكم إٔب النيب  فإذا كاف السند منقطعا ،أك كاف الركاة غَت عدكؿ فَتد ،فكيف يقبل بيت
ما يعرؼ قائلو ،ليس لو سند كال خطاـ كال زماـ؟! ما يعرؼ قائل ىذا البيت ،كلو سلمنا أنو قالو قائل،
يكوف شاذا ،لو سلمنا أنو صح السند ،كالسند متصل كركاتو عدكؿ ،نقوؿ :ىذا خالف أىل العلم ،نقوؿ:
ىذا شاذ ،اٟتديث ...إذا خالف راكم اٟتديث -إذا خالف -من ىو أكثق منو ،نقوؿ :اٟتديث ضعيف
لشذكذه؛ لكونو خالف من ىو أكثق منو.
فلو فرضنا أف ىذا القائل قائل عريب ،لقلنا :إنو شاذ خالف أىل اللغة ،ما قالوا هبذا أىل اللغة ،فكيف
كىو ال يعرؼ لو قائل؟! ليس لو خطاـ كال زماـ؟! ٍب أيضا اٟتديث ركم :قد استؤب بشر على العراؽ ،ركم
بركايتُت:
ق ـ ـ ـ ـ ـ ــد اس ـ ـ ـ ـ ـ ــتولى ب ـ ـ ـ ـ ـ ــر عل ـ ـ ـ ـ ـ ــى العـ ـ ـ ـ ـ ـ ـراق


مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن ايـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر س ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيف وال دم مه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـراق


"قد استؤب" ،ركم هبذا ،كىذا أثبت ،ىذه الركاية مقدمة على ىذه الركاية ،نعم ،كحجتهم داحضة.
نعم.
أحسن اهلل إليكم ،أسئلة كثَتة حوؿ الكتاب ،مثل :ذكرًب أف الكتاب ٥تلوؽ -أيش؟ -فهل
ا١تقصود ...الكتاب ُب اٟتديث ذكرًب أف الكتاب ٥تلوؽ ٥-تلوؽ؟ ،-فهل الكبلـ ىو ا١تخلوؽ ،أـ ذات
الكتاب الذم فوؽ العرش؟ كأيضا ذكرًب- ...أيش الكتاب ٥تلوؽ؟ -فهو عنده فوؽ العرش ،كتب اهلل
كتاباٍ ،ب سؤاؿ آخر...
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ج٥ :تلوؽ؟ أنا قلت٥ :تلوؽ أنا؟ ىا؟ ىذا الذم قاؿ عٍت أين قلت ٥تلوؽ ،ما قلت ىذا الكبلـ ،لكن
معلوـ أف الكتاب ...معلوـ كتب كتابا ،فهو عنده فوؽ العرش ،كىذا الكتاب ما ُب شك أنو كتبو اهلل،
كيكوف ىذا مستثٌت فوؽ العرش ،كأف العرش سقف ا١تخلوقات .نعم.

أيضا إف اهلل -تعأب -يوصف بصفة الكتابة كما كرد ُب قولو 



إف اهلل كتب كتابا



كُب

اٟتديث اآلخر  :إنو أمر القلم أف يكتب  فهل ىناؾ فرؽ؟
ج :كأيش ىي ا١تنافاة؟ أمر القلم١ ...تا خلقو قاؿ لو :اكتب .فجرل ٔتا ُب تلك الساعة كما كاف إٔب
يوـ القيامة ،كُب لفظ:



إنو قاؿ :يا رب ،كماذا أكتب؟ قاؿ :اكتب مقادير كل شيء إٔب يوـ القيامة

 كأمر اهلل -تعأب -القلم فكتب ،كاهلل كتب ،كُب حديث عبد اهلل بن عمرك بن العاص الذم ركاه اإلماـ
مسلم  :كتب اهلل مقادير ا٠تبلئق قبل أف ٮتلق السماء كاألرض ٓتمسُت ألف سنة ،ككاف عرشو على
ا١تاء  كىذا اٟتديث  :كتب كتابا كىو عنده فوؽ العرش  كُب اٟتديث اآلخر  :إف اهلل خط
التوراة بيده ١توسى  فبل منافاة ،ما فيو منافاة .نعم.
كيف نرد على من استدؿ ْتديث اٞتارية على أف اإلٯتاف ٣ترد التصديق؟
ج :ال ،ىم اآلف طعنوا -كما سبقُ -ب حديث اٞتارية ،قالوا :اٞتارية أعجمية ما تفهم .طعنوا ُب النيب
كقالوا :الرسوؿ سأؿ سؤاال فاسدا .اإلٯتاف تصديق :قوؿ كعمل ،كليس فيو أف اٞتارية ما تعمل كال شيء،

إ٪تا اختربىا النيب 

 +التصديق يقتضي العمل ،كليس ُب اٟتديث أف اٞتارية ما تصلي كال تصوـ ،إ٪تا

سأ٢تا عن اإلٯتاف الذم ىو دليل على اإلٯتافٍ ،ب ذىبت .نعم.
قوؿ ا١تؤلف" :كنطق هبا كتابو" .ىل ىذا األسلوب مقبوؿ عند أىل السنة :أف ينسب النطق للكتاب؟
ج :نعم ،بنص القرآف:

       

(ُ)

ماذا تقوؿ ُب اآلية:

 )ِ(     ؟ ينبغي لئلنساف أف يتأمل النصوص قبل أف يسأؿ .نعم.
 - 1سورة الجاثية آية .29 :
 - 2سورة الجاثية آية .29 :
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أسئلة حوؿ لفظ الصعود كلفظ عبل كارتفع ،ىل يوصف اهلل هبذا :صعد كعبل كارتفع؟
ج :نعم ،نعم -كما سبق -كما ٝتعت أف السلف ٢تم أربع عبارات :استقر ،كعبل ،كصعد ،كارتفع،
معٌت االستواء فاهلل -تعأب -استول هبذه ا١تعاين األربع على العرش ،استواء يليق ّتبللو كعظمتو .نعم.
يقوؿ :نرجو من فضيلتكم تذكَت أخواتنا اٟتاضرات ُب الدكرة بأ٫تية االلتزاـ بتغطية ٚتيع اٞتسد،
كخاصة الكفُت كالقدمُت؛ حيث يتساىل بعضهن ُب ذلك ،علما بأهنن أكٔب بالتقيد من غَتىن من عامة
النساء
ج :نعم ،ال شك ...ال شك أف ا١ترأة ٬تب عليها أف تسًت ٚتيع جسدىا -كلها عورة :-يديها
كرجليها كقدميها كشعرىا ككجهها ،فبل ٬تب للمرأة أف تبدم يديها ،بعض النساء تتساىل ،تبدم يديها
للرجاؿ كٗترج كتركب السيارة ،تبدك يديها ىذا حراـ؛ ألف اليدين عورة ،ال بد أف تسًت يديها إما بقفازين،

أك بالثوب ،ككذلك الرجبلف تسًت٫تا ،إما بالشراب أك بالثوب ،ك٢تذا ١تا هنى النيب 

عن اإلسباؿ،



قيل :يا رسوؿ اهلل ،النساء ٖتتاج إٔب أف تسبل الثوب حىت تغطي قدميها .فقاؿ :ترخيو شربا .قيل :يا رسوؿ
اهلل ،إذف تنكشف أقدامهن .قاؿ :ترخيو ذراعا ال تزدف  دؿ على أف ا١ترأة ال بد أف تسًت قدميها ،تسًت
القدمُت إما بالشراب أك بالثوب ،تسًت اليدين إما بالشراب أك بالثوب ،كال ٬توز للمرأة أف تبدم يديها
كأصابعها ،أك الذىب الذم ُب يديها أك ُب ساعدىا؛ حراـ عليها.
بعض النساء تتسا ىلٕ ،تدىا عند صاحب الذىب ٗترج يديها كعليها الذىبٗ ،ترج الساعدينٕ ،تدىا
ُب السيارة كُب األسواؽ ٗترج اليدين ،ترل بياض يديها من بعد ،ترل رجليها ،ىذا حراـ عليها ،ككاجب
عليها أف تستًت؛ كلها عورة إال كجهها ُب الصبلة ،إذا ٓب يكن عندىا رجاؿ أجانب تكشف كجهها ُب
الص بلة ،فإف كاف عندىا رجاؿ أجانب سًتت الوجو حىت ُب الصبلة ،نعم كجزل اهلل ىذا السائل خَتا.
تنبيو ىذا ،نعم.
ىل ىناؾ فرؽ بُت الكرسي كالعرش؟ فهل يقاؿ :استول اهلل على الكرسي مثبل؟
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ج :الكرسي غَت العرش ،كما ُب اٟتديث:
الكرسي ،إال كحلقة ألقيت ُب فبلة من األرض





ما السماكات السبع كاألراضُت السبع بالنسبة إٔب

بالنسبة للكرسي إٔب العرش كحلقة ملقاة ُب فبلة من

األرض ،إذف العرش ٥تلوؽ عظيم كالكرسي ٥تلوؽ عظيم .كصح عن ابن عباس قاؿ :إف الكرسي موضع

القدمُت لربنا 

كالعرش ال يقدر قدره إال اهلل .فالكرسي ٥تلوؽ عظيم أكرب من السماكات كاألرض،

نسبة السماكات إليو كحلقة ،كُب لفظ  :كدراىم سبعة ألقيت ُب صحراء من األرض



كنسبة

الكرسي إٔب العرش كذلك :كحلقة ألقيت ُب فبلة من األرض .فالكرسي غَت العرش ،ىذا ىو الصواب.
ُب قولو :إهنما شيء كاحد .كلكنو قوؿ ضعيف ،كأضعف منو أف يقوؿ :الكرسي علمو .ىذا قوؿ
باطل .نعم.
يقوؿ :قابلت رجبل يثبت صفيت العلو كا١تعية ،فكيف يرد عليو؟
ج :نعم ،سيأٌب ىذا -إف شاء اهلل ،-أىل السنة كلهم أىل اٟتق ،يثبتوف العلو كا١تعية ،ال منافاة بينهما
كال تناقض بينهما ،خبلفا ألىل البدع :أىل البدع يبطلوف العلو ...يبطلوف علو اهلل با١تعية ،يضربوف
النصوص بعضها إٔب بعض ،ك٬تعلوف صفة ا١تعية تنقض صفة العلو كتبطلها ،كىذا من أبطل الباطل؛ ألنو
ليس معٌت ا١تعية أف اهلل ٥تتلط با١تخلوقات ،ا١تعية ُب لغة العرب معناىا مطلق ا١تصاحبة ،كىي ٗتتلف
باختبلؼ ا١تتعلقات كمصحوهبا ،فتقوؿ :فبلف مع فبلف .يعٍتُ :ب الرأم .كإف كاف ىذا ُب ا١تشرؽ كىذا ُب
ا١تغرب ،فبلف مع فبلف ،يعٍتُ :ب الرأم كُب االعتقاد .كتقوؿ :األمَت مع اٞتيش .كاٞتيش قد يكوف ُب
مكاف كاألمَت ُب مكاف ،يعٍت :معو ُب الرأم كالتدبَت كالتسيَت ،كيقاؿ :فبلف زكجتو معو .كقد تكوف ُب
ا١تشرؽ أك ُب ا١تغرب ،يعٍت :عصمتها معو .فا١تعية ال تفيد االختبلط كال االمتزاج ،كإ٪تا معناىا مطلق
ا١تصاحبة ،كتفيد مع ا١تصاحبة ا١تقارنة ُب أمر من األمور.
كتقوؿ العرب :ما زلنا نسَت كالقمر معنا .كالقمر ىل ىو ٥تتلط باألرض؟ أـ ٤تاز للقمر؟ أـ ٦تاثل لو؟
 +ما زلنا نسَت كالنجم معنا ،كتقوؿ :ا١تتاع معك .كإف كاف فوؽ رأسك ،فبل منافاة بُت العلو كا١تعية ،لكن
أىل البدع ليسوا من أىل ا١تعرفة؛ من أىل اٞتهل ،فهم جهلوا معٌت ا١تعية ُب اللغة ،كضربوا النصوص بعضها
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ببعض ،كأبطلوا نصوص العلو كالفوقية بنصوص ا١تعية ،كأما أىل السنة فآمنوا بالنصوص من جانبُت ،كٚتعوا
بينهما ٚتعا صحيحا .نعم.
أحسن اهلل إليكم ،يقوؿ :ىل الذم يستشعر أف اهلل يراقبو ُب كل مكاف ،ىل ىو مثل الذم يقوؿ :إف
اهلل ُب كل مكاف؟
ج :ال ،الذم يقوؿ :اهلل ُب كل مكاف .ىذا كافر -أعوذ باهلل ،-كالذم يستشعر أف اهلل يراقبو ُب كل
مكاف ،ىذا اإلحساف ،ىذا عبد اهلل على اإلحساف ،كاٟتديث  :اإلحساف أف تعبد اهلل كأنك تراه ،فإف
ٓب تكن تراه فإنو يراؾ



ىذه ا١تراقبة ،الذم يراقب اهلل كيعبد اهلل على ا١تشاىدة ،كأف اهلل يراه ،يعبد اهلل

على أنو يراه ،فإف ضعف عن ىذه ا١ترتبة ،فإنو يعبد اهلل على أف اهلل يراه ،فبل يقاؿ :إف ىذا مثل ىذا .كيف
يقاؿ ىذا مثل ىذا؟! ىذا كافر يؤمن بأف اهلل ُب كل مكاف ،كىذا ٤تسن عبد اهلل با١تشاىدة ،فكيف يقاؿ
ىذا مثل ىذا؟! نعم.
ذكرًب -أحسن اهلل إليكم -أف االستواء يأٌب متعد بالواك ،بدليل قولو -تعأب:-

   

 )ُ(    لكن ىذا متعد بػ"على" كليس بػ"الواك"؟
ج :نعم ،أقوؿ :ىذا يأٌب متعد بػ"إٔب" ،كيأٌب با١تعية كل كاحدة منهم لو معٌت ،إذا كاف جاء بالواك ىذا
تفيد ا١تساكاة ،استول ا١تاء كا٠تشب ،يعٍت :تفيد ا١تعية ،استول ا١تاء مع ا٠تشب ،ىذا لو معٌت كىذا معٌت،
أما إذا جاء متعد بػ"على" ،فهذا يفيد العلو كاالرتفاع



 )ِ(    نعم.

كفق اهلل اٞتميع لطاعتو ،كثبت اهلل اٞتميع على ا٢تدل ،كصلى اهلل على ٤تمد كآلو كصحبو.

صفة الوجو
 - 1سورة المؤمنون آية .28 :
 - 2سورة الزخرف آية .13 :
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الدليل على إثبات صفة الوجو والذات هلل تعالى
بسم اهلل الرٛتن الرحيم اٟتمد هلل رب العا١تُت ،كصلى اهلل على كسلم كبارؾ على عبده كرسولو ،نبينا
٤تمد كآلو كصحبو أٚتعُت.
قاؿ اإلماـ عبد الغٍت ا١تقدسي ُب كتابو "االقتصاد ُب االعتقاد":

كمن الصفات اليت نطق هبا القرآف كصحت هبا األخبار الوجو ،قاؿ اهلل 
 )ُ(   قاؿ  )ِ(          كركل أبو موسى  عن النيب
 قاؿ  :جنات الفردكس أربع :ثنتاف من ذىب ،حليتهما كآنيتهما كما فيهما ،كثنتاف من فضة،
حليتهما كآنيتهما كما فيهما ،كما بُت القوـ كبُت أف ينظركا إٔب رهبم  إال رداء الكربياء على كجهو ُب
    

جنة عدف .
بسم اهلل الرٛتن الرحيم اٟتمد هلل رب العا١تُت ،كالصبلة كالسبلـ على أشرؼ األنبياء كا١ترسلُت ،نبينا
٤تمد ،كعلى آلو كصحبو أٚتعُت .أما بعد:
من الصفات اليت جاءت ُب القرآف العزيز ،كثبتت ُب السنة ا١تطهرة ،صفة الوجو هلل -عز كجل-؛ ك٢تذا
قاؿ ا١تؤلف" :كمن الصفات اليت نطق هبا القرآف قوؿ اهلل -تعأب-

       

(ّ)

نطق هبا القرآف ،يعٍت :أثبتها اهلل -تعأبُ -ب كتابو ،كصحت هبا األخبار ،يعٍت األخبار :األحاديث عن
رسوؿ اهلل ُ ب صفة الوجو ،استدؿ على ذلك باألدلة من الكتاب العزيز ،كمن السنة ا١تطهرة ،قاؿ اهلل -
تعأب:-



.)ْ(       

 - 1سورة القصص آية .88 :
 - 2سورة الرحمن آية .27 :
 - 3سورة الجاثية آية .29 :
 - 4سورة القصص آية .88 :
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نقوؿ )ُ(      :فيها إثبات الوجو هلل ،إثبات الوجو كالذات ،كقاؿ 
 )ِ(     كأىل البدع ينكركف صفة الوجو هلل  اٞتهمية كا١تعتزلة كاألشاعرة أيضا ،كإف
صفة الوجو من الصفات الذاتية الثابتة هلل  كاألشاعرة يتأكلوهنا ،منهم من يؤك٢تا بالذات ،منهم من
   

يقوؿ :بالذات .كجو ربك ،أم :ذاتوٕ .تدكف ىذا ُب تفسَت اٞتبللُت ،يقوؿ:



 )ّ(    أم:

ذاتو .قصدىم بذلك إنكار للوجو ،كاآلية فيها إثبات الوجو كالذات.
ككذلك أيضا بعض األشاعرة :البغدادم كغَته من األشاعرة ،أكلوا الوجو بالذات ،كمنهم من فوض،
بعض األشاعرة احملدثُت كالبيهقي كغَته ،فإهنم فوضوا (أىل الصفة) ،كالتفويض معناه :تفويض ا١تعٌت.
يقولوف :ال نعلم معٌت ىذه الصفة ،نفوضها إٔب اهلل ،ال نعلم معناىا .التفويض ىو عدـ إثبات معٌت
لنصوص الصفات .كىذا باطل ،قاؿ بعض أىل العلم :إف التفويض شر من التعطيل ،ا١تفوضة شر من
ا١تعطلة ،ا١تفوضة الذين ال يثبتوف معاين الصفات ،يقولوف :ال ندرم معٌت االستواء ،معٌت اليدين ،معٌت
الوجو ،يقولوف :ال ندرم معناىا ،كأهنا حركؼ التينية ،كأهنا حركؼ أعجمية ال نفهم معناىا ،كىذا غلط؛
ألف اهلل -سبحانو كتعأب -أمر نبيو أف يتدبر القرآف كلو ،كٓب يستثن شيئا ،قاؿ:
     

 )ٓ(  كقاؿ -تعأب:-

(ْ)



   

              

.)ٔ(         

 - 1سورة القصص آية .88 :
 - 2سورة الرحمن آية .27 :
 - 3سورة الرحمن آية .27 :
 - 4سورة محمد آية .24 :
 - 5سورة النساء آية .82 :
 - 6سورة القمر آية .17 :
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كمن األشاعرة من أثبتها كابن فورؾ ،ككذلك البيهقي -رٛتو اهلل ،-كإف كاف من األشاعرة أثبتوىا،
ٓتبلؼ البغدادم كاآلمدم ،فإهنم أكلوىا بالذات ،كمنهم من فوض الصفة ،ا١تفوضة طائفة تقابل ا١تعطلة،
ا١تعطلة الذين عطلوا الرب من صفات كمالو كتأكلوا الصفات ،أكلوا صفة االستواء باالستيبلء ،أكلوا صفة
الوجو بالذات ،ىؤالء ا١تعطلة ،كأما ا١تفوضة فهم الذين يفوضوف ا١تعاين (معاين الصفات) ،يقولوف :ال ندرم
ما معناىا .يقوؿ :أيش معناىا؟ ال نعلم معناىا .كأىل اٟتق أثبتوا الصفات ،أثبتوا الصفات كأثبتوا معانيها،
كفوضوا الكيفية.
الكيفية ال يعلمها إال اهلل ،كما قاؿ اإلماـ مالك -رٛتو اهلل١ -تا سئل عن االستواء ،قاؿ" :االستواء
معلوـ ،كالكيف ٣تهوؿ ،كاإلٯتاف بو كاجب" .نعرؼ معٌت العلم كإنو ضد اٞتهل ،نعرؼ السمع كأنو ضد
الصمم ،نعرؼ البصر كىو ضد العمى ،نعرؼ ا١تعٌت نثبت ا١تعٌت ،ا١تفوضة يقولوف :ال ندرم أيش معناىا؟
معٌت البصر ،كال ندرم معٌت السمع ،كما ندرم معٌت العلم ،ما ندرم ،حركؼ نلوكها بألسنتنا ،ال ندرم ما
معناىا ،نفوض معناىا إٔب اهلل .ىذا باطل ،ا١تعاين معلومة ،إ٪تا الذم ال يعلم ىو الكيفية (كيفية الصفات)،
كيفية الصفات ال يعلمها إال اهلل ،كيفية صفة العلو ،كيفية صفة السمع ،كيفية صفة االستواء ،كيفية صفة
الوجو ،ال يعلمها إال اهلل ،أما ا١تعٌت فهو معلوـ .ك٢تذا ا١تؤلف -رٛتو اهلل -قاؿ" :من الصفات اليت نطق هبا
القرآف كصحت هبا األخبار الوجو" .استدؿ بآيتُت من كتاب اهلل ،اآلية األكٔب قوؿ اهلل -تعأب:-
 )ُ(      فيو إثبات الوجو ،كا١تؤكلة يقولوف:
قصدكا من ذلك إنكار الوجو،





 

 )ِ(       إال ذاتو،

.)ّ(        

ىذا من القرآف العزيز ،كاستدؿ من السنة بأدلة ،منها حديث أيب موسى األشعرم 
الشيخاف كغَت٫تا ،أف النيب  قاؿ  :جنات الفردكس أربع :ثنتاف من ذىب ،حليتهما كآنيتهما كما
الذم ركاه

 - 1سورة القصص آية .88 :
 - 2سورة القصص آية .88 :
 - 3سورة الرحمن آية .27 :
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فيهما ،كثنتاف من فضة ،حليتهما كآنيتهما كما فيهما  كُب لفظ آخر:



جنتاف من ذىب ،آنيتهما

كما فيهما ،كجنتاف من فضة ،آنيتهما كما فيهما ،كما بُت القوـ كبُت أف ينظركا إٔب رهبم إال رداء الكربياء
على كجهو ُب جنة عدف .
يقوؿ  :إال رداء الكربياء على كجهو  فيو إثبات الوجو ،كفيو إثبات الرؤية ،كأف اهلل -تعأب -يرل
يوـ القيامة ،كفيو إثبات الكربياء (إثبات الكربياء هلل عز كجل) ،قاؿ اهلل -تعأب:-
       

(ُ)

   

فهذا اٟتديث فيو إثبات بعض الصفات :صفة الوجو،

كصفة الرؤية ،كصفة الكربياء .كالرؤية سيتكلم عنها ا١تؤلف -رٛتو اهلل ،-صفة الرؤية سيأٌب الكبلـ عليها،
كىي من الصفات اليت اشتد النزاع فيها بُت أىل السنة كأىل البدع.
يقوؿ  :كما بُت القوـ كبُت أف ينظركا إٔب رهبم ،إال رداء الكربياء على كجهو ُب جنة عدف  ىذا
خاص با١تؤمنُت ،ا١تؤمنُت يركف رهبم -سبحانو كتعأبُ -ب اٞتنة ،كُب موقف القيامة أيضا يركنو ،كأما غَت
ا١تؤمنُت اختلف العلماء ُب رؤيتهم هلل ُب موقف القيامة :من العلماء من قاؿ :يراه أىل ا١توقف كلهم
مؤمنهم ككافرىمٍ ،ب ٭تتجب عن الكفرة .كمن العلماء من قاؿ :إنو ال يراه إال ا١تؤمنوف كا١تنافقوف؛ ألف
ا١تنافقُت صاركا مع ا١تؤمنُت ُب الدنيا ،كجرت عليهم أحكاـ اإلسبلـ ،فصاركا معهم ُب اآلخرةٍ ،ب بعد ذلك
ينفصل ا١تؤمنوف عن الكفار ،كيضرب بينهم بسور لو باب .كقاؿ نفر من أىل العلم :إنو ال يراه إال
ا١تؤمنوف ،كأما الكفار فإهنم ٭تجبوف عن اهلل ،قاؿ اهلل -تعأب:-

       

.)ِ( 
كالذين قالوا :إ ف الكفار يركف رهبم يوـ القيامة ،قالوا :ىذه الرؤية ال تفيدىم ،كلكن يستزيدكف هبا عذابا
إذا حجبوا ،كىذا مثل السارؽ حُت يرل السلطاف ٍب يعاقبو ،فإنو ال يستفيد من ىذه الرؤية إال عقوبة ،كفيو
 - 1سورة الجاثية آية .37 :
 - 2سورة المطففين آية .15 :
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إثبات اٞتنة ،كأف ا١تؤمنُت يتفاكتوف ُب درجاهتم  جنتاف من ذىب ،آنيتهما كما فيهما  ىذه للمقربُت
(السابقُت ا١تقربُت)



كجنتاف من فضة ،آنيتهما كما فيهما

اهلل -تعأبُ -ب سورة الرٛتن:

       

 )ّ(    ىذه للمقربُتٍ ،ب قاؿ:
   

(ٓ)





للمقتصدين أصحاب اليمُت ،كما قاؿ



(ُ)

    

(ِ)

 )ْ(     ىذه للمقتصدين،

 
 

 )ٔ(   يعٍت أربع جنات ،فا١تؤمنوف يتفاكتوف ُب درجاهتم ُب اٞتنة

على حسب أعما٢تم .نعم.
كركل أبو موسى قاؿ قاـ فينا رسوؿ اهلل ...
كفيو الرد على من أنكر اٞتنة كالنار كاٞتهمية ،فاٞتهمية أنكركا اٞتنة كالنار ،كقالوا :إف اٞتنة كالنار...
ا١تعتزلة يقولوف :إهنما ال توجداف إال يوـ القيامة .ا١تعتزلة قالوا :إف اٞتنة كالنار ٗتلقاف يوـ القيامة ،كأما اآلف
فهما عدـ .كىذا من أبطل الباطل؛ اهلل -تعأب -أخرب أف اٞتنة موجودة ،كالنار أعدت للكافرين،



كيفتح باب إٔب ا١تؤمن باب إٔب اٞتنة ،يأتيو منو ركحها كطيبها ،كالكافر يفتح لو باب إٔب النار ،يأتيو ْترىا
كعذاهبا



كاألركاح (أركاح ا١تؤمنُت) ُب اٞتنة تنعم ،كأركاح الكفار ُب النار تعذب ،كُب اٞتنة الولداف

كاٟتور ،قوؿ ا١تعتزلة من أبطل الباطل ،ككذلك اٞتهمية يقولوف :إهنم يوـ القيامة تفنياف ،اٞتنة كالنار تفنياف
ٚتيعا .كىذا من أبطل الباطل .نعم.

 - 1سورة الرحمن آية .46 :
 - 2سورة الرحمن آية .48 :
 - 3سورة الرحمن آية .57 :
 - 4سورة الرحمن آية .62 :
 - 5سورة الرحمن آية .62 :
 - 6سورة الرحمن آية .64 :
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كركل أبو موسى قاؿ  :قاـ فينا رسوؿ اهلل  بأربع فقاؿ :إف اهلل ال يناـ ،كال ينبغي لو أف يناـ،
ٮتفض القسط كيرفعو ،يرفع إليو عمل الليل قبل النهار ،كعمل النهار قبل الليل ،حجابو النار ،لو كشفها
ألحرقت سبحات كجهو كل شيء أدركو بصرهٍ ،ب قرأ:



  )ُ(        ركاه

مسلم.
نعم ،كرد اٟتديث كركاه اإلماـ مسلم كما قاؿ ا١تؤلف -رٛتو اهلل ،-كركاه أيضا اإلماـ أٛتد ُب مسنده،

كابن ماجو ُب سننو ،كالبيهقي ُب "األٝتاء كالصفات" ،كُب لفظ ١تسلم قاؿ  :قاـ فينا رسوؿ اهلل 
بأربع كلمات ،فقاؿ :إف اهلل ال يناـ ،كال ينبغي لو أف يناـ ،ٮتفض القسط كيرفعو  فيو  :أف اهلل ال
يناـ كال ينبغي لو أف يناـ  ألف اهلل منزه عن النوـ ،فالنوـ ضعف ٭تتاج إليو الضعيف ،ا١تخلوؽ ٭تتاجو إٔب
النوـ حىت يسًتيح ،كاهلل -تعأب -ال يتعب كال يلحقو تعب،
كتعأب ٮتفض القسط كيرفعو العدؿ،



       

(ِ)

سبحانو

يرفع إليو عمل الليل قبل عمل النهار ،كعمل النهار قبل عمل

الليل ،حجابو النار -كُب لفظ :حجابو النور -لو كشفها ،أك لو كشفو ألحرقت سبحات كجهو كل شيء
أدركو بصره -كُب لفظ :لو كشفو ألحرقت سبحات كجهو ما انتهى إليو بصره من خلقوٍ ،-ب قرأ:

 

. )ّ(       
كىذا اٟتديث استدؿ بو ا١تؤلف على إثبات الوجو ،قولو  :ألحرقت سبحات كجهو  فيو إثبات
الوجو هلل -تعأب ،-كفيو أف اهلل -تعأب -ال يراه أحد ُب الدنيا؛ ألنو احتجب عن خلقو -سبحانو كتعأب-
بالنار أك النور ،كلو كشف اٟتجاب الحًتؽ ا٠تلق ،كال يستطيع الناس أف يثبتوا لرؤية اهلل ُب الدنيا؛ ك٢تذا ١تا
سأؿ موسى الرؤية ،كلم اهلل موسى بدكف كاسطة (من كراء حجاب) ،فلما كلمو طمع موسى -عليو الصبلة
 - 1سورة النمل آية .8 :
 - 2سورة البقرة آية .255 :
 - 3سورة النمل آية .8 :
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كالسبلـُ -ب الرؤية قاؿ:



 )ُ(      قاؿ :اآلف يا رب ٝتعت كبلمك من دكف حجاب،

         

للرؤية،



(ِ)

ما تستطيع ببشريتك ىذه ،ما تتحمل ،ما تستطيع أف تثبت

 )ّ(     اٞتبل صم صخر عظيم،

       

إف كاف اٞتبل ثبت للرؤية فأنت تستطيع ،كإال فبل ،فلما ٕتلى اهلل للجبل تدكك اٞتبل ،اندؾ كساخ
 )ٓ(     يغمى عليو ،فلما أفاؽ موسى قاؿ:

(ْ)



      

 )ٔ(  أنو ال يراؾ أحد ُب الدنيا إال مات ،كال جبل إال تدكك.

ك٢تذا الصواب أف النيب 

ٓب ير ربو ليلة ا١تعراج ،كإ٪تا كلمو اهلل من كراء حجاب ،كفرض عليو

الصلوات ٜتسُت صبلة من كراء حجاب ،كال يستطيع أحد أف يرل اهلل ُب الدنيا ،ال جربيل كال غَته من
ا١تبلئكة كال غَتىم.
احتجب اهلل من خلقو ُب ىذا اٟتديث ُ-ب صحيح مسلم -بالنار كالنور ،كجاء ُب اآلثار :أنو احتجب
من خلقو بنار كنور كظلمة كثلج ،فبل يستطيع أحد أف يرل اهلل ،كال يستطيع أحد أف يتحمل رؤية اهلل ُب
الدنيا ،بل ٭تًتقوف ،لو كشف اٟتجاب الحًتقوا ،كلكن ُب يوـ القيامة ينشأ اهلل ا١تؤمنُت نشأة قوية،
يتحملوف فيها رؤية اهلل ،فلينظر ا١تؤمنوف إٔب رهبم يوـ القيامة ،ينشئوف نشأة قوية ،ينزؿ اهلل مطرا يثبت من
أجساد الناس ،كينشأ الناس نشأة قوية ،الصفات الذاتية ىي ذكات ،لكن الصفات تتبدؿ الصفات ،كالذات
ىي ىي ،اٞتسد ىو الذم يعاد ،يبلى كلو إال عجب الذنبٍ ،ب يعيده اهلل ،يعيد الذرات اليت استحالت ىي
 - 1سورة األعراف آية .143 :
 - 2سورة األعراف آية .143 :
 - 3سورة األعراف آية .143 :
 - 4سورة األعراف آية .143 :
 - 5سورة األعراف آية .143 :
 - 6سورة األعراف آية .143 :
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ىي ،إال أ ف الصفات ىي اليت تتبدؿ ،فينشئهم اهلل نشأة قوية ،فيتحملوف رؤية اهلل ُب الدنيا؛ ك٢تذا قاؿ اهلل
-تعأب:-



 )ُ(              كيدخل ُب ىذه ا١تقولة:

   

(ِ)

 

يدخل نبينا -عليو الصبلة كالسبلـ-؛ فإنو بشر كلمة اهلل من كراء حجاب ،ىذا ىو

الصواب.

قاؿ بعض أىل العلم :إف النيب 

رأل ربو ليلة ا١تعراج ببصره .كالصواب أنو رآه بعُت قلبو كٓب يره

بعينيو ،كىذا ىو الصواب الذم عليو احملققوف من الصحابة كغَتىم ،فهذا اٟتديث فيو تنزيو اهلل عن النوـ،
كفيو أف اهلل احتجب من خلقو بالنار أك النور ،كفيو أف اهلل ال يراه أحد ُب الدنيا؛ لقولو:
سبحاف كجهو كل شيء



ك٤تمد شيء ،كُب لفظ آخر:





ألحرقت

ما انتهى إليو بصره من خلقو

من



خلقوٚ :تيع ا٠تلق ،ك٤تمد  من ا٠تلق .فلم ير ربو ليلة ا١تعراج بعُت رأسو ،كإ٪تا رآه بعُت قلبو ،كلكنو ٝتع
كبلـ اهلل ،كلمة اهلل من دكف كاسطة ،من كراء حجاب .نعم.
إثبات صفة الوجو هلل تعالى
فهذه صفة ثابتة بنص الكتاب كخرب الصادؽ األمُت ،فيجب اإلقرار هبا كالتسليم كسائر الصفات الثابتة
بواضح الدالالت
نعم ،فهذه يعٍت :صفة الوجو ،كىذه صفة ثابتة بنص الكتاب كما ٝتعنا:


(ّ)

      

كخرب الصادؽ األمُت ٬تب اإلقرار هبا كالتسليم٬ ،تب على كل مسلم أف يقر هبذه الصفة (بصفة

الوجو) ،كيثبت الوجو هلل  كسائر الصفات الثابتة ،خبلفا ١تن أنكر الصفات :كاٞتهمية كا١تعتزلة ،أنكركا

 - 1سورة الشورى آية .51 :
 - 2سورة الشورى آية .51 :
 - 3سورة القصص آية .88 :
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الصفات ،قالوا :ليس هلل كجو كال علم كال ٝتع كال بصر .كخبلفا لؤلشاعرة الذين تأكلوىا بالذات ،كبعض
األشاعرة أثبتها كالبيهقي كغَته .نعم.

صفة النزول
تواتر األدلة على إثبات صفة النزول هلل تعالى

كتواترت األخبار كصحت اآلثار بأف اهلل 

ينزؿ كل ليلة إٔب السماء الدنيا ،فيجب اإلٯتاف بو

كالتسليم لو ،كترؾ االعًتاض عليو ،كإمراره من غَت تكييف كال ٘تثيل كال تأكيل كال تنزيو ينفي حقيقة النزكؿ.
انتقل ا١تؤلف إٔب إثبات صفة النزكؿ ،انتهى الكبلـ على إثبات صفة الوجو ،انتقل إٔب إثبات صفة
النزكؿ ،قاؿ" :كتواترت األخبار كصحت اآلثار بأف اهلل  ينزؿ كل ليلة إٔب ٝتاء الدنيا" .ا١تؤلف يقوؿ:
إف صفة النزكؿ ثابتة بالتواتر ،كالتواتر دليل قطعي ،كيقابل دليل التواتر يقابلو دليل اآلحاد ،األدلة نوعاف:
متواتر كآحاد.
فا١تتواتر :ىو الذم يركيو عدد كثَت يستحيل تواطؤىم على الكذب ،من أكؿ السند إٔب آخره ،كيكوف
مستندا إٔب حس (إٔب الرؤية أك السماع) .كما دكف ذلك فهو آحاد ،كاآلحاد أنواع :قد يكوف غريبا ،كقد
يكوف عزيزا ،كقد يكوف مشهورا ،فالغريب الذم يركيو كاحد عن كاحد ،كالعزيز الذم يركيو اثناف ،كا١تشهور
الذم يركيو ثبلثة فأكثر ما ٓب يصل إٔب حد التواتر.
فا١تؤلف يقوؿ :إف صفة النزكؿ ثابتة بالتواتر ،بالنصوص ا١تتواترة ،ركاه ٚتع غفَت من الصحابة ،كصحت
اآلثار بأف اهلل -تعأب -ينزؿ كل ليلة إٔب ٝتاء الدنيا ،كىذا النزكؿ يليق ّتبلؿ اهلل كعظمتو ،ال نكيفو كال
نعلم كيفية النزكؿ ،فإذا قاؿ قائل :ما كيفية النزكؿ؟ نقوؿ كما قاؿ اإلماـ مالك -رٛتو اهلل ،نقوؿ :-النزكؿ
معلوـ ،كالكيف ٣تهوؿ ،كاإلٯتاف بو كاجب ،كالسؤاؿ عنو بدعة .النزكؿ معلوـ ُب اللغة العربية ،كأما كيفية
نزكؿ الرب فبل تكيف ،ال نقوؿ :على كيفية كذا .كسيأٌب أف ا١تؤلف يقوؿ :ال نقوؿ :ٮتلو من العرش أك ال
ٮتلو .يأٌب الكبلـ ُب ىذا.
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فيقوؿ ا١تؤلف" :كتواترت األخبار كصحت اآلثار بأف اهلل  ينزؿ كل ليلة إٔب السماء الدنيا" .كجاء
ُب األخبار أنو ...األخبار تواترت بأنو ينزؿ ُب الثلث األخَت من الليل ،كُب بعضهاُ  :ب الثلث األكؿ


أك ُب النصف األكؿ ،فيقوؿ :من يدعوين فأستجيب لو؟ من يستغفرين فأغفر لو؟ من يدعوين

فأستجيب لو؟ من يسألٍت فأعطيو؟ من يدعوين فأستجيب لو؟ كمن يسألٍت فأعطيو؟ كمن يستغفرين فأغفر
لو؟ حىت يطلع الفجر.
فيجب على كل مؤمن اإلٯتاف بصفة النزكؿ كالتسليم هلل ،كترؾ االعًتاض لو ،كإمراره من غَت تكيف كال
٘تثيل ،ال نكيف ،كال تأكيل ،فبل تكيف  ،كال تقوؿ :ينزؿ على كيفية كذا .كال تقوؿ :ينزؿ مثل نزكؿ
ا١تخلوؽ .كال تأكيل كما أكؿ ا١تبتدعة ،قالوا :ينزؿ أمره ،أك ينزؿ ملك .ىذا تأكيل باطل ،كال تنزيو ينفي
حقيقة النزكؿ.
ا١تؤلف يقوؿ" :كال تنزيو ينفي حقيقة النزكؿ" .يشَت إٔب الرد على الذين أكلوا صفة النزكؿ بنفي حقيقة
ىذه الصفة ،كذلك أهنم يدعوف ...أهنم يدعوف أف اإلثبات اٟتقيقي يتناَب مع التنزيو ،كأف التنزيو يقتضي
نفي الصفة ،نقوؿ :ىذا باطل .فا١تؤلف يقوؿ :كال تنزيو ينفي حقيقة النزكؿ .فهذا التنزيو الذم ينفي حقيقة
النزكؿ باطل ،فالتنزيو الذم يزعم صاحبو أنو ينفي حقيقة التنزيو ىو باطل ،التنزيو اٟتقيقي ىو إثبات الصفة
على كجو يليق ّتبلؿ اهلل كعظمتو .نعم.
فركل أبو ىريرة  أف رسوؿ اهلل  قاؿ  :ينزؿ ربنا  كل ليلة إٔب ٝتاء الدنيا حُت يبقى
ثلث الليل اآلخر ،يقوؿ :من يدعوين فأستجيب لو؟ من يسألٍت فأعطيو؟ من يستغفرين فأغفر لو؟ حىت

يطلع الفجر  كُب لفظ  :ينزؿ اهلل 



كال يصح ٛتلو على نزكؿ القدرة كال الرٛتة كال نزكؿ

ا١تلك.
نعم ،كىذا اٟتديث صحيح ركاه اإلماـ مالك ُب موطئو ،كركاه البخارم -رٛتو اهللُ -ب مواضع ُب
"كتاب التهجد" ،كُب "كتاب الدعوات" ،كُب "كتاب التوحيد" ،يقوؿ اهلل -تعأب:-
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(ُ)

كركاه اإلماـ مسلم ُب "كتاب صبلة ا١تسافرين" ،كركاه اإلماـ أٛتد ُب مواضع ،كركاه

أبو داكد ُب سننو كتاب "السنة" ،كباب الرد على اٞتهمية ،كركاه الًتمذم ُب "كتاب الدعوات" ،كركاه ابن
ماجو ُب كتاب اإلقامة ،كركاه غَتىم ،كىو من األحاديث ا١تتواترة ،كفيو  :أف اهلل -تعأب -ينزؿ كل ليلة
إٔب ٝتاء الدنيا حُت يبقى ثلث الليل اآلخر ،فيقوؿ :من يدعوين فأستجيب لو؟ من يسألٍت فأعطيو؟ من
يستغفرين فأغفر لو؟ حىت يطلع الفجر .
كال يتكلف اإلنساف كيتحذلق كما يقوؿ بعض الناس :إف الليل ٮتتلف ُب األماكن ،فيكوف ُب
مكاف ...يكوف عندنا اآلف ثلث الليل اآلخر ،يكوف ُب الببلد األخرل عندىم النهار ،عندىم ُب الضحى
أك بعد الظهرٍ ،ب يأٌب ثلث الليل اآلخر ،فبل يزاؿ الرب ينزؿ .ىذا بعض الناس استشكل ىذا ،كىذا نشأ
من كونو مثل نزكؿ الرب بنزكؿ ا١تخلوقات ،نقوؿ :اإلشكاؿ الذم ُب ذىنك اآلف كقع بسبب التمثيل ،ألغ
التمثيل من ذىنك كيزكؿ اإلشكاؿ.
نقوؿ :إف اهلل ينزؿ ،كال نعرؼ كيف ينزؿ ،ال تكيف ،ىذا نزكؿ ا١تخلوؽ اإلشكاؿ ،كإف معناه :ال يزؿ
ينزؿ ُب كل مكاف ُب البلد الفبلين ينزؿ ثلث الليل ،كإذا انتهى جاء ثلث الليل ُب مكاف ثاين ينزؿ ،كإذا
انتهى جاء ثلث الليل ُب ا١تشرؽ ،كإذا جاء ثلث الليل ُب ا١تغرب ،كال يزاؿ الرب ينزؿ.
نقوؿ أنت اآلف ىذا اإلشكاؿ كقع ُب ذىنك بسبب التشبيو كالتمثيل ،شبهت نزكؿ ا٠تالق بنزكؿ
ا١تخلوؽ؛ فأشكل عليك األمر ،أما إذا ألغيت من ذىنك التمثيل كالتشبيو ،نعلم كال نعرؼ كيف ينزؿ ،فعل
يفعلو على كجو كما يليق ّتبللو كعظمتو ،ال نكيف كال ندرل ما الكيفية ،فأنت ُب أم مكاف من أرض
اهلل إذا جاء ثلث الليل اآلخر ىذا كقت التنزؿ اإل٢تي ،تضر ٍع إٔب اهلل كادعو سبحانو.

يقوؿ ا١تؤلف -رٛتو اهلل" :-كال يصح ٛتلو على نزكؿ القدرة ،كال الرٛتة ،كال نزكؿ ا١تلىك" ،ىذا تأكيل
ى
ا١تتأكلُت ،ا١تتأكلوف بعضهم قاؿ :ينزؿ اهلل ،قاؿ :ينزؿ قدرتو ،كبعضهم قاؿ :تنزؿ الرٛتة ،كبعضهم قاؿ :ينزؿ

ا١تلك ،كىذا من أبطل الباطل؛ الرٛتة ُب كل كقت ،نزك٢تا ما ٮتصص ُب ثلث الليل ،ككذلك ا١تلك ،ا١تلك
 - 1سورة الفتح آية .15 :

78

االقتصاد ُب االعتقاد

يقوؿ :من يدعوين فأس تجيب لو؟ ىل يستطيع أحد أف يقوؿ :من يدعوين فأستجيب لو؟ من يسألٍت
فأعطيو؟ من يستغفرين فأغفر لو؟ ىل ا١تلك يقوؿ ىذا الكبلـ؟ ىل ٯتكن ١تخلوؽ أف يقوؿ :من يدعوين
فأستجيب لو؟ من يستغفرين فأغفر لو؟ من يسألٍت فأعطيو؟ ال ٯتكن أف يكوف ىذا إال اهلل ،اهلل -سبحانو
كتعأب -ىو الذم يقوؿ من يدعوين فأستجيب لو؟ كمن يسألٍت فأعطيو؟ من يستغفرين فأغفر لو؟ كهبذا
يبطل تأكيل ا١تبتدعة بأف ا١تعٌت نزكؿ أمره ،أك نزكؿ رٛتتو ،أك نزكؿ ا١تلك ،ىذا من أبطل الباطل .نعم.
١تا ركل مسلم بإسناده عن سهيل بن أيب صاّب ،عن أبيو ،عن أيب ىريرة عن رسوؿ اهلل  قاؿ:

ينزؿ اهلل 



إٔب السماء الدنيا حُت ٯتضي ثلث الليل ،فيقوؿ :أنا ا١تلك ،أنا ا١تلك ،من ذا الذم يدعوين

فأستجيب لو؟ من ذا الذم يستغفرين فأغفر لو؟ حىت يضيء الفجر .
نعم ،كىذه إحدل طرؽ اٟتديث ،إحدل طرقو ركاية اإلماـ مسلم ،كركاه أيضان الًتمذم ُب سننو ،قاؿ:
"حىت ٯتضي ثلث الليل" كُب بعضها" :حىت ٯتضي نصف الليل" -كما سيأٌب -ىذه إحدل الركايات ،نعم،
السماف ،نعم.
كسهيل بن أيب صاّب ىو ذكواف ،ذكواف ٌ

كركل رفاعة بن عرابة اٞتهٍت أف رسوؿ اهلل  قاؿ  :إذا مضى نصف الليل ،أك ثلث الليل ،ينزؿ

أحدا غَتم ،من ذا الذم يستغفرين أغفر لو؟ من
اهلل  إٔب السماء الدنيا ،فيقوؿ :ال أسأؿ عن عبادم ن

ذا الذم يدعوين أستجيب لو؟ من ذا الذم يسألٍت أعطيو؟ حىت ينفجر الصبح  ركاه اإلماـ أٛتد كىذاف

اٟتديثاف يقطعاف تأكيل كل متأكؿ...
ىذا اٟتديث -يقوؿ ا١تؤلف -ركاه اإلماـ أٛتد يعٍت ُب مسنده -رٛتو اهلل -كرفاعة بن عرابة ،كيقاؿ
عرادة اٞتهٍت ،كيقاؿ إف عرادة ىو اسم جده ،كاٟتديث ركاه اإلماـ أٛتد -كما قاؿ ا١تؤلفُ -ب مسنده،
كركاه ابن ماجو ُب سننو ،كركاه الدارمي ُب الرد على اٞتهمية ،كذكر ُب اٟتديث ثبلث ركايات قي كقت
النزكؿ :حُت ٯتضي ثلث الليل األكؿ ،كحُت ٯتضي نصف الليل األكؿ ،كحُت ٯتضي ثلث الليل اآلخر،
كاألحاديث -أكثر األحاديث -على أنو حُت ٯتضي ثلث الليل األخر ،األحاديث متواترة ُب ىذا.
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كركاية النصف كالثلث انفرد هبا مسلم ُب بعض طرقو -كما قاؿ ىذا شيخ اإلسبلـ ابن تيمية رٛتو اهلل-
قاؿ :إف ركاية أنو ينزؿ حُت يبقى ثلث الليل اآلخر ىذه متواترة أخرجها الشيخاف كغَت٫تا ،كأف ركاية الثلث
أيضا اإلماـ أٛتد ُب مسنده.
كالنصف انفرد هبا مسلم ُب بعض األحاديث ،كىنا ركاىا ن

كأخبار النزكؿ متواترة ُب اٞتملة؛ كلذلك يقوؿ ابن عبد الرب :إنو حديث كثَت الطرؽ متواتر من جهة

النقل؛ ك٢تذا اتفق السلف على إثبات صفة النزكؿ هلل 

على ما يليق ّتبللو كعظمتو ،كأف نزكلو -

سبحانو -ال يشبو نزكؿ ا١تخلوقات ،كأف اهلل مستو على عرشو -كما أخرب عن نفسو -كفوؽ ا١تخلوقات،
كىو ينزؿ كل ليلة إٔب ٝتاء الدنيا كما يليق ّتبللو كعظمتو ،من غَت تكييف.
كأئمة السنة كلهم أطبقوا على ىذا ،كاستدلوا بالنصوص -كشيخ اإلسبلـ ابن تيمية كغَته -أف اهلل
ينزؿ كل ليلة إٔب السماء الدنيا ،كينزؿ عشية عرفة ،كينزؿ يوـ القيامة لفصل القضاء ،كال منافاة بُت نزكلو
نزكال ال يشابو نزكؿ ا١تخلوقُت ،يليق ّتبللو كعظمتو ،ال تيعلم
كاستوائو على العرش؛ ألنو -سبحانو -ينزؿ ن
كيفيتو ،ال نعلم كيفيتو ،كال ندرم كنهها؛ ك٢تذا قاؿ اإلماـ اآلجرم ٤-تمد بن اٟتسُت اآلجرم :-اإلٯتاف
هبذا كاجب ،كال يسع ا١تسلم العاقل أف يقوؿ :كيف ينزؿ؟ كال يرد ىذا إال ا١تعتزلة ،كأما أىل اٟتق فيقولوف:
اإلٯتاف بو كاجب ببل كيف؛ ألف األخبار قد صحت عن رسوؿ اهلل  أف اهلل  ينزؿ إٔب ٝتاء الدنيا
كل ليلة ،كالذين نقلوا لنا ىذه األخبار ىم الذين نقلوا لنا األحكاـ من اٟتبلؿ كاٟتراـ ،فكيف تقبل األخبار
اليت رككا ُب اٟتبلؿ كاٟتراـ كال تقبل األحكاـ اليت رككا ُب الصفات؟ األخبار اليت نقلوىا إلينا من اٟتبلؿ
كاٟت راـ ،كعلم الصبلة كالزكاة كاٟتج كاٞتهاد ،ككما قبل العلماء منهم ذلك ،كذلك قبلوا منهم ىذه السنن.
قاؿ اآلجرم :إف من رد ىذا فهو ضاؿ خبيثٍ ،٭ت ىذركنو ك٭تىذركف منو.

كمن األئمة أبو بكر بن خزٯتة -رٛتو اهلل -لو كتاب التوحيد ،كتاب عظيم ،اعتمده أىل اٟتق ،كأىل

السنة كاٞتماعة ينقلوف عنو ،قاؿ بعد أف ذكر ىذه األخبار قاؿ:
نشهد شهادة مقر بلسانو ،مصدؽ بقلبو ،مستيقن ٔتا ُب ىذه األخبار من ذكر نزكؿ الرب ،من غَت أف
أعلى ىمنا أنو ينزؿ،
نصف الكيفية؛ ألف النيب ا١تصطفى ٓب يصف لنا كيفية نزكؿ خالقنا إٔب السماء الدنيا ،ك ٍ
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كاهلل -جل كعبلٓ -ب يًتؾ -كال نبيو عليو الصبلة كالسبلـ -بياف ما با١تسلمُت إليو حاجة من أمر دينهم؛
فنحن قائلوف مصدقوف ٔتا ُب ىذه األخبار من ذكر النزكؿ ،غَت متكلفُت القوؿ بصفتو أك من صفتو
الكيفية؛ إذ النيب ٓ ب يصف لنا كيفية النزكؿ ،كُب ىذه األخبار ما باف كثبت كصح أف اهلل -جل كعبل-
فوؽ السماء الدنيا ،الذم أخربنا نبينا  أنو ينزؿ إلينا؛ إذ ٤تاؿ ُب لغة العرب أف يقوؿ ينزؿ من أسفل إٔب
أعلى ،كمفهوـ ا٠تطاب أف النزكؿ من أعلى على أسفل .نعم ،كهبذا يتبُت أف صفة النزكؿ أٚتع عليها أىل
السنة كاٞتماعة ،كتواترت هبا األخبار عن رسوؿ اهلل  نعم.
كىذاف اٟتديثاف يقطعاف تأكيل كل متأكؿ ،كيدحضاف حجة كل مبطل.
نعم ،اٟتديثاف يقطعاف تأكيل كل متأكؿ ،من يقوؿ :إنو ينزؿ أمره أك ينزؿ ا١تلك ،بصراحتو فيو أف اهلل
ىو الذم ينزؿ بنفسو ،كيقوؿ :من يسألٍت؟ من يدعوين؟ من يستغفرين؟ نعم.
أحاديث النزول متواترة رواىا جمع من الصحابة

كركل حديث النزكؿ :علي بن أيب طالب ،كعبد اهلل بن مسعود ،كجبَت بن يمطٍعًم ،كجابر بن عبد اهلل،

كأبو سعيد ا٠تدرم ،كعمرك بن ىعبى ىسة ،كأبو الدرداء ،كعثماف بن أيب العاص ،كمعاذ بن جبل ،كأـ سلمة
زكج رسوؿ اهلل  كخلق سواىم.
يعٍت يبُت ا١تؤلف -رٛتو اهلل -أف أحاديث النزكؿ متواترة ،ركاىا عددٚ ،تع من الصحابة ،منهم :علي
مقيدا بليلة النصف من
بن أيب طالب ،أخرج ركايتو البللكائي ُب شرح أصوؿ اعتقاد أىل السنة ،كابن ماجو ن
شعباف .كعبد اهلل بن مسعود عند اإلماـ أٛتد ُب مسنده ،كالشريعة لآلجرم ،كشرح أصوؿ اعتقاد أىل
السنة .كجبَت بن مطعم أخرج ركايتو ُب شرح أصوؿ اعتقاد أىل السنة ،كالسنن البن أيب عاصم ،كمسند
اإلماـ أٛتد ،كسنن الدارمي ،كالتوحيد البن خزٯتة.
كجابر بن عبد اهلل أخرج ركايتو ُب شرح أصوؿ اعتقاد أىل السنة ،كالتوحيد البن خزٯتة .كأبو سعيد
ا٠تدرم ُب شرح أصوؿ اعتقاد أىل السنة ،كالسنن البن أيب عاصم ،كسنن الًتمذم .كعمرك بن عبىسة بن

خالد بن حذيفة حديثو عند اإلماـ أٛتد ُب ا١تسند ،كشرح أصوؿ اعتقاد أىل السنة .كأبو الدرداء أخرج
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ركايتو ابن خزٯتة ُب كتاب التوحيد ،كُب شرح أصوؿ اعتقاد أىل السنة .كعثماف بن أيب العاص أخرج ركايتو
البخارم ُب التاريخ الكبَت ،كسَت أعبلـ النببلء ،كاإلماـ أٛتد ُب ا١تسند ،كابن خزٯتة ُب التوحيد .كعثماف بن
أيب العاص ركايتو عند ابن أيب عاصم ُب السنة ،كمعاذ بن جبل ركايتو ُب شرح أصوؿ اعتقاد أىل السنة ،كأـ
سلمة ُب شرح أصوؿ اعتقاد أىل السنة.
كبعض الركايات قد يكوف فيها ضعف ،كمنها ما اتفق عليو الشيخاف ،كلكن ٣تموعها يشد بعضها
بعضا ،كتشهد ٢تا
بعضا ،كيقوم بعضها ن
بعضا ،حىت ُب الركايات كاآلثار اليت فيها ضعف يشد بعضها ن
األحاديث الصحيحة؛ فذكر البللكائي ُب شرح أصوؿ اعتقاد أىل السنة أف حديث النزكؿ ركاه عن النيب
 عشركف نف نسا ،فهي لكثرهتا بلغت حد التواتر ،اليت بلغت حد التواتر ٕتعل ىذا األمر من األمور
أحدا أف ينكر ،كأف يكابر إال من غلب عليو ا٢تول ،كمن
ا١تسلمة ا١تعلومة من الدين بالضركرة ،اليت ال يسع ن
كاف إ٢تو ىواه فبل حيلة فيو ،نعم.
اإليمان بصفة النزول من اير وصف أو كيفية
ك٨تن مؤمنوف بذلك مصدقوف ،من غَت أف نصف لو كيفية ،أك نشبهو بنزكؿ ا١تخلوقُت.
نعم ،يقوؿ ا١تؤلف٨ :تن -يعٍت معشر أىل السنة كاٞتماعة -مؤمنوف بذلك ،مصدقوف بصفة النزكؿ،
من غَت كصف أك كيفية ،ما نقوؿ :إف الكيفية على كذا أك على كذا مثل نزكؿ ا١تخلوؽ ،أك نكيف ،نقوؿ:
اهلل أعلم بالكيفية ،ال نشبو صفة النزكؿ بنزكؿ ا١تخلوقُت ،كال نكيفو نقوؿ :إنو على كيفية كذا ،كإ٪تا علم
الكيفية موكوؿ إٔب اهلل  نعم.
كقد قاؿ بعض العلماء :يسئل أبو حنيفة عنو -يعٍت عن النزكؿ -كقاؿ :ينزؿ ببل كيف.

ا١تؤلف -رٛتو اهلل -أراد بعد أف ذكر النصوص كاألحاديث ا١تتواترة ،أراد أف يذكر أقواؿ أىل العلم من

أىل السنة كاٞتماعة الذين أثبتوا ىذه الصفة ،كقد سئل أبو حنيفة -كىو أحد األئمة األربعة -عن النزكؿ،
فقاؿ :ينزؿ ببل كيف ،يعٍت ينزؿ الرب -سبحانو كتعأب -ببل كيف ،ركل ىذا البيهقي ُب األٝتاء
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كالصفات ،ينزؿ يعٍت أثبت النزكؿ ،ينزؿ ببل كيف ،ىذا قوؿ أىل السنة كاٞتماعة ،ما نقوؿ على كيفية كذا
أك يشبو نزكؿ ا١تخلوؽ ،الكيف منفي ،نعم ،ال يعلمو إال اهلل ،نعم.
كقاؿ ٤تمد بن اٟتسن الشيباين -صاحبو :-األحاديث اليت جاءت أف اهلل يهبط إٔب ٝتاء الدنيا ،ك٨تو
ىذا من األحاديث ،أف ىذه األحاديث قد ركهتا الثقات ،فنحن نركيها كنؤمن هبا كال نفسرىا.
نعم ،ىذا القوؿ حملمد بن حسن الشيباين ،الصاحب الثاين أليب حنيفة ،كالصاحب األكؿ لئلماـ،
األكرب ،أبو يوسف ،كىذا الصاحب الثاين يقوؿ :األحاديث اليت جاءت ُب أف اهلل يهبط إٔب ٝتاء الدنيا
ك٨توىا من األحادي ث ،ىذه األحاديث قد ركهتا الثقات يعٍت الركاة الثقات ،فنحن نركيها كنؤمن هبا كال
نفسرىا ،يعٍت ال نفسرىا تفسَت اٞتهمية ،تفسَت أىل البدع ،تفسَت ا١تؤكلُت الذين يؤكلوهنا ،كيفسركف النزكؿ
بنزكؿ ا١تلك أك نزكؿ القدرة أك نزكؿ الرٛتة ،ال نفسرىا كال نفسر الكيفية ،كإ٪تا نركيها كنؤمن هبا كنصدؽ
هباً ،
كنكل العلم بالكيفية إٔب اهلل  نعم.
كركيٍنا عن عبد اهلل بن أٛتد بن حنبل قاؿ :كنت أنا كأيب عابرين ُب ا١تسجد ،فسمع قاصا يقص
ْتديث النزكؿ فقاؿ :إذا كانت ليلة النصف من شعباف ينزؿ اهلل  إٔب ٝتاء الدنيا ببل زكاؿ كال انتقاؿ
كال تغَت حاؿ .فارتعد أيب -رٛتو اهلل -كاصفر لونو كلزـ يدم ،كأمسكتو حىت سكنٍ ،ب قاؿ :قف بنا على

ىذا ا١تتخوض ،فلما حاذاه قاؿ :يا ىذا ،رسوؿ اهلل أغَت على ربو 
 كانصرؼ.

منك ،قل -كما قاؿ رسوؿ اهلل

نعم ،كىذه القصة ركاىا عبد اهلل بن أٛتد بن حنبل عن أبيو ،قاؿ :كنت أنا كأيب عابرين ُب ا١تسجد،
قاصا يقص ،القاص ىو الواعظ ،كالغالب أف ىؤالء القاصُت الذين يقصوف -يعظوف الناسُ -ب
فسمعنا ن
الغالب أهنم ليس عندىم علم ،يعظوهنم بالقصص كاٟتكايات كاألحاديث الضعيفة كا١توضوعة ،فعبد اهلل بن
أٛتد بن حنبل مر بأبيو ُب ا١تسجد ،كٝتع كاعظا -الذم يعظ الناس يسمى قاصا -فقاؿ ُب حديثو :ىذا
قاص يقص عليهم ،يتكلم ُب حديث النزكؿ ،فقاؿ :إذا كاف ليلة النصف من شعباف ينزؿ اهلل - ىذا
كبلـ القاص -ينزؿ اهلل  إٔب ٝتاء الدنيا ببل زكاؿ كال انتقاؿ كال تغَت حاؿ ،اإلماـ أٛتد أنكر قولو :ببل
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زكاؿ كال انتقاؿ كال تغَت حاؿ ،قاؿ عبد اهلل :فارتعد أيب -رٛتو اهلل -كاصفر لونو ،كلزـ يدم ،كُب لفظ:
كأمسك يدم ،من كاف باهلل  +++فهو منو أخوؼ.
تغَت اإلماـ أٛتد ،اصفر لونو كارتعد ،قاؿ ابنو عبد اهلل :حىت أمسكت يديو ،ٯتسكها حىت سكن ،فلما
سكن مسكو كمر بو على القاص ،فلما حاذه قاؿ :يا ىذا ،رسوؿ اهلل أغَت منك على اهلل  قل -كما
أغَت كال
قاؿ رسوؿ اهلل كانصرؼ ،الرسوؿ قاؿ :ينزؿ ربنا ،كٓب يقل :ببل تغَت كال انتقاؿ كال زكاؿ ،أنت ٍ
الرسوؿ أغَت على اهلل؟ الرسوؿ أغَت منك ،كالرسوؿ ما قاؿ :ال زكاؿ كال انتقاؿ كال تغَت ،لكن ال تتجاكز

كبلـ الرسوؿ 
نعم.

ذكرا ٢تذه القصة،
كانصرؼ اإلماـ أٛتد ،ما قاؿ غَت ىذا ،يعٍت يقوؿ احملققٓ :ب أجد ن

قاؿ حنبل :قلت أليب عبد اهلل -يعٍت أٛتد بن حنبل :-ينزؿ اهلل إٔب ٝتاء الدنيا قلت نزكلو بعلمو أك
ٔتاذا؟ فقاؿ ٕب :اسكت عن ىذا ،ما لك ك٢تذا؟ أىٍم ً
ض اٟتديث على ما ركم ببل كيف كال حد ،على ما

جاءت بو اآلثار ،كٔتا جاء بو الكتاب.

ىذه القصة ركاىا البللكائي ُب شرح أصوؿ اعتقاد أىل السنة ،كحنبل ىذا ىو حنبل بن إسحاؽ بن
حنبل بن ىبلؿ بن قاسم أبو علي الشيباين ،ابن عم اإلماـ أٛتد كتلميذه ،قاؿ ا٠تطيب :كاف ثقة ثبتنا ،قاؿ

حنبل :قلت أليب عبد اهلل يعٍت أٛتد بن حنبل :ينزؿ اهلل إٔب ٝتاء الدنيا قلت نزكلو بعلمو أك ٔتاذا؟ فأنكر
اإلماـ أٛتد علي كقاؿ ٕب :اسكت عن ىذا ،ال تقل بو ،ما لك ك٢تذا؟ ً
أمض اٟتديث على ما ركم ببل
ٌ
كيف كال حد ،ال ًتزد على اٟتديث على ما جاءت بو اآلثار كما جاء بو الكتاب ،يعٍت ٔتا جاء بو الكتاب
العزيز ،كا١تعٌت أف النصوص نصوص الصفات من اآليات كاألحاديث ي٘تضى ،ٯتضيها ا١تسلم كٯتررىا كما
جاءت ،كال يتأكؿ تأكيبل ٮتالف ظواىر النصوص ،كيؤمن هبا من غَت تعرض للكيفية ،نعم.
كقاؿ اإلماـ إسحاؽ بن راىويو :قاؿ ٕب األمَت عبد اهلل بن طاىر :يا أبا يعقوب ،ىذا اٟتديث الذم
تركيو عن رسوؿ اهلل " ينزؿ ربنا  كل ليلة إٔب ٝتاء الدنيا" ،كيف ينزؿ؟ قاؿ :قلت :أعز اهلل األمَت!
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ال يقاؿ ألمر الرب  كيف ،إ٪تا ينزؿ ببل كيف ،كمن قاؿ ٮتلو العرش عند النزكؿ أك ال ٮتلو ،فقد أتى
بقوؿ مبتدع كرأل ٥تًتع.
نعم ،كىذه ا١تقالة عن اإلماـ إسحاؽ بن راىويو اإلماـ ا١تعركؼ ،ىو إماـ كبَت من اٟتفاظ ،كىو أبو
يعقوب اٟتنظلي ،كمن أئمة أىل السنة كاٞتماعة ،قاؿ لو األمَت عبد اهلل بن طاىر ،كىذا عبد اهلل بن طاىر
بن اٟتسُت أبو العباس أمَت خراساف ُب زمانو ،من أشهر كالة العصر العباسي ،يقوؿ األمَت إلسحاؽ بن
راىوية اإلماـ ا١تشهور :يا أبا يعقوب ،أبو يعقوب كنية اإلماـ أيب إسحاؽ ،يا أبا يعقوب ،األمَت يسأؿ أبا
إسحاؽ ،أبا إسحاؽ كنيتو أبو يعقوب :ىذا اٟتديث الذم تركيو عن رسوؿ اهلل " ينزؿ ربنا  كل
ليلة إٔب ٝتاء الدنيا" ،كيف ينزؿ؟ األمَت يسأؿ اإلماـ إسحاؽ بن راىويو ،يقوؿ لو ،يقوؿ األمَت ،كيف
ينزؿ؟ تركم أف اهلل ينزؿ إٔب ٝتاء الدنيا ،كيف ينزؿ؟ تأدب اإلماـ مع األمَت قاؿ :قلت :أعز اهلل األمَت! ال
يقاؿ ألمر الرب كيف ،إ٪تا ينزؿ ببل كيف ،ىذا كبلـ اإلماـ ر نادا على األمَت ،قاؿ :أعز اهلل األمَت دعاء لو،

ال يقاؿ ألمر الرب  كيف ،إ٪تا ينزؿ ببل كيف ،انتهى الكبلـ ىنا.

من قوؿ ا١تؤلف ىذا" :كمن قاؿ ٮتلو العرش عند النزكؿ أك ال ٮتلو ،فقد أتى بقوؿ مبتدع كرأل ٥تًتع"،
نإذا ا١تؤلف عبد الغٍت يرل أنو ال يقاؿ إنو ٮتلو العرش كال يقاؿ ال ٮتلو ،كأف ىذا من ا١تبتدع ،ىذا قوؿ
مبتدع؛ فنقوؿ أنو ينزؿ الرب كال نقوؿ ٮتلو العرش كال ما ٮتلو العرش.
كذكر شيخ اإلسبلـ ابن تيمية -رٛتو اهلل -أف العلماء ٢تم ثبلثة أقواؿ ُب ىذه ا١تسألة :ا١تسألة األكٔب:
أنو ال ٮتلو العرش عند نزكلو ،أف اهلل ينزؿ كال ٮتلو العرش؛ ألف نصوص الفوقية كالعلو ٤تكمة ،كأما النزكؿ
فهو فعل يفعلو ،اهلل أعلم بكيفيتو .كالقوؿ الثاين للعلماء ،الذم اختاره ا١تؤلف :ال يقاؿ ٮتلو كال يقاؿ ال
ٮتلو ،السكوت .كالقوؿ الثالث الذم قاؿ ٮتلو منو العرش ،كىذا أضعفها.
كذكر شيخ اإلسبلـ أف أقول ىذه األدلة كأصح ىذه األقواؿ القوؿ األكؿ ،كىو أف يقاؿ ال ٮتلو منو
العرش ،قاؿ ش يخ اإلسبلـ ابن تيمية :منهم من ينكر أف يقاؿ ٮتلو أك ال ٮتلو منو العرش ،كنقل ىذا عن
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اٟتافظ ا١تقدسي ،عبد الغٍت ا١تقدسي ،كمنهم من قاؿ بل ٮتلو منو العرش ،كىذا أضعفها ،كصنف ابن منده
ُب اإلنكار على من قاؿ ال ٮتلو منو العرش.
كقاؿ شيخ اإلسبلـ -رٛتو اهلل ،ابن تيمية ١ ،تا ذكر األقواؿ ُب ىذه ا١تسألة :القائلوف بأنو ٮتلو منو
العرش طائفة قليلة من أىل اٟتديث ،كٚتهورىم على أنو ال ٮتلو منو العرش ،كىو ا١تأثور عن األئمة ا١تعركفُت
يبُت أف
بالسنة ،كٓب ينقل عن أحد منهم بإسناد صحيح كال ضعيف أف العرش ٮتلو منو ،نإذا شيخ اإلسبلـ ٌ

قوؿ ٚتهور احملدثُت أنو ال ٮتلو منو العرش ،كىناؾ قوؿ قليل ،قوؿ طائفة قليلة ،أنو ٮتلو منو العرش ،كالقوؿ
الثالث أنو ال يقاؿ ٮتلو كال ٮتلو ،كما اختار عبد الغٍت كغَته ،كقالوا :إف القوؿ بأنو ٮتلو أك ال ٮتلو قوؿ
مبتدع ،هبذا يتبُت أف ٚتهور احملدثُت على أنو ال ٮتلو منو العرشٍ ،ب يليو القوؿ الثاين أف يقاؿ ال ٮتلو أك
ٮتلو ،كالثالث -كىو أضعفها -كىو القوؿ بأنو ٮتلو من العرش ،نعم.
كمن صفاتو -سبحانو -الواردة ُب كتابو العزيز ،الثابتة عن رسولو ا١تصطفى األمُت ،اليداف ،قاؿ اهلل





.)ُ(    

صفة اليدين ،نقف على ىذا؛ ألف البحث ُب صفة اليدين طويل ،نعم.
س :أحسن اهلل إليكم! ىذه ٣تموعة من األسئلة ،يقوؿ أحد األخوة :ىناؾ قاعدة للمصنف بالنسبة
لتخريج األحاديث ،كىي أنو إذا ٓب ٮترج اٟتديث فهذا معناه أف اٟتديث متفق عليو ،ىل ىذه القاعدة
مضطردة يا شيخ؟
 أم مصنف ؟ صاحب الكتاب ُب آخر الرسالة ذكره.ج :ىذا قد يكوف اصطبلحا لو ،كقد يضطرد ىذا ،كلكن قد ال يكوف ىذا قاعدة مضطردة ،قد يوجد
بعض األحاديث ال يعزكىا كلكنها متفق عليها ،يعٍت كأف ا١تصنف أخذ على نفسو أنو إذا سكت عن
اٟتديث فمعناه ركاه الشيخاف ،لكن قد يسكت كيكوف ركاه أحد٫تا؛ ألف اإلنساف بشر قد يغلط ،لكن
 - 1سورة المائدة آية .64 :
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ىذا ُب الغالب ،كُب الغالب أنو ينص على أنو ركاه الشيخافُ ،ب الغالب ينص ،كإذا سكت فركاه الشيخاف،
لكن قد يوجد خبلؼ ىذا على قلة ،نعم.
كخصوصا أف اٟتضور
س :يقوؿ نرجو من فضيلتكم توضيح الفائدة الًتبوية من إثبات صفة النزكؿ،
ن
غالبيتهم طبلب علم ،فيحتاجوف إٔب ىذا البناء اإلٯتاين ،كىو قياـ الليل ،الذم ىو دأب األنبياء كالصاٟتُت.
ج :نعم ،ال شك أف ا١تؤمن يستفيد من ىذه األحاديث -أحاديث النزكؿ -أف اهلل -سبحانو كتعأب-
يستجيب الدعاء ُب ىذا الوقت ،كىو ثلث الليل اآلخر؛ ك٢تذا يقوؿ العلماء إنو كقت التنزؿ اإل٢تي؛ ىذا
الوقت كقت شريف ،كنصف الليل الثاين أفضل من نصف الليل األكؿ ،كثبت ُب األحاديث الصحيحة أف
النيب  كاف يصلي من الليل ،كأكتر أكؿ الليل ،كأكتر أكسطوٍ ،ب انتهى كتره إٔب السحر ،كجاء ُب حديث
عائشة  :أف النيب  كاف يقوـ ثلث الليل اآلخر  كجاء ُب الصحيح  :أف النيب  كاف يناـ
إذا صلى العشاء ،أكل إٔب فراشو ،فإذا انتصف الليل أك قبلو بقليل أك بعده بقليل قاـ عليو الصبلة كالسبلـ
يصلي .
كجاء ُب حديث آخر  :أحب الصبلة إٔب اهلل صبلة داكد؛ كاف يناـ نصف الليل ،كيقوـ ثلثو ،كيناـ
سدسو



فكاف داكد -عليو السبلـ -يناـ النصف األكؿٍ ،ب يقوـ السدس الرابع كالسدس ا٠تامسٍ ،ب

يناـ السدس السادس حىت يستعُت بو على أعماؿ النهار ،ىذه النومة ُب السدس األخَت ألنو كاف ملكا
حاكما ٭تكم بُت الناس:



.)ُ(           

كثبت ُب األحاديث الصحيحة أف النيب  كاف يقوـ السدس ا٠تامس كالسادس ،كهبذا يتبُت أف
النصف األخَت ىو أفضل الليل ،كىو السدس الرابع كا٠تامس كالسادس ،كأما النصف األكؿ فإنو ينامو داكد
عليو السبلـ -كينامو نبينا  فيكوف النصف األخَت -النصف الثاين بأسداسو الثبلثة -ىو أفضل الليل،فالسدس الرابع كا٠تامس يقومو داكد ،كالسدس ا٠تامس كالسادس يقومو نبينا عليو الصبلة كالسبلـ.
 - 1سورة ص آية .26 :
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فينبغي للمسلم -كالسيما طالب العلم -أف يكوف لو نصيب من ىذا الوقت العظيم ،الوقت الثمُت،
كقت التنزؿ اإل٢تي ،الرب  ينزؿ كل ليلة إٔب ٝتاء الدنيا ،كيقوؿ :من يدعوين فأستجيب لو؟ من يسألٍت
فأعطيو؟ من يستغفرين فأغفر لو؟ حىت يطلع الفجر ،ىذا كقت عظيم ،ككقت ٙتُت ،كلو كقت قصَت ،ينبغي
أف يكوف ا١تسلم أف يكوف ُب ىذا الوقت من الذاكرين هلل كثَتا ،من ا١تستغفرين باألسحار ،من ا١تستيقظُت
ال من النائمُت.
كجاء ُب اٟتديث  :أف النيب  قيل لو :إف رجل قد ناـ حىت طلع الفجر ،قاؿ :ذاؾ رجل قد باؿ
الشيطاف ُب أذنو  ركاه البخارم ُب الصحيح قيل ا١تعٌت أنو ناـ عن كرده من الليل ،كقيل ا١تعٌت أنو ناـ كٓب
يصل شيئنا ،أك ناـ عن صبلة العشاء ،كقيل إنو ناـ عن كرده من الليل ،فينبغي للمسلم -كال سيما طالب

العلم -أف يستفيد من أحاديث النزكؿ كالتنزؿ اإل٢تي ،كأف الرب -سبحانو كتعأب -ينزؿ ُب ىذا الوقت
الشريف ،كيقوؿ :من يدعوين؟ من يسألٍت؟ من يستغفرين؟ فيكوف ا١تسلم ُب ىذا الوقت من الداعُت كمن
السائلُت كمن ا١تستغفرين ،نعم.
س :أحسن اهلل إليكم! أسئلة كثَتة حوؿ معٌت يسبيحات كجهو ،معٌت السبحات؟

ج :اهلل أعلم ،قاؿ بعضهم ،ذكر بعضهم كالسفاريٍت كغَته ،فسركا أف سبحات الوجو ىي أنوار بصره،

كاهلل أعلم ،نعم.
س :يقوؿ أال ٭تتج أىل البدع بقولو" :أحرقت سبحات كجهو ما انتهى إليو من بصره" ،بأف اهلل -
سبحانو كتعأب -ينتهي بصره ،كأنو ال ٭تيط اهلل بكل شيء ،كيف يرد عليهم؟
ج :ال ىذا باطل ،ىذا ما يأٌب ،لو كشفو ألحرقت سبحات كجهو ما انتهى إليو بصره من خلقو ،يعٍت
ٚتيعا ،لو كشفو ألحرقت سبحات كجهو ما انتهى إليو بصره،
٭تًتؽ ا٠تلق كلهم ،يعٍت بصره ٭تيط با٠تلق ن

كا١تعٌت لو كشفو ألحرقت سبحات كجهو ٚتيع ا٠تلق؛ ألف اهلل -تعأب -يدرؾ ٚتيع ا٠تلق ،نعم ،ما يرد ىذا
الكبلـ ،كبلـ السائل ،نعم.
س :يقوؿ :ىل ٬توز أف يدعو ا١تسلم بالصفة ،كقولو :يا كجو اهلل؟
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ج :ما ٬توز ،قاؿ شيخ اإلسبلـ ابن تيمية :إف دعاء الصفة ردة عن اإلسبلـ ،كفر كردة ،ما ٬توز يقوؿ
يا كجو اهلل ،يقوؿ يا رٛتة اهلل ارٛتيٍت ،يا قدرة اهلل أنقذيٍت ،يا كجو اهلل أعطٍت كذا ككذا ،ما ٬توز ،ىذا حراـ
كبدعة ،حىت قاؿ شيخ اإلسبلـ :إنو كفر ،إف ىذا كفر ُب الرد على  +++قاؿ :إنو كفر كردة؛ كذلك ألف
اهلل -تعأب -بذاتو كأٝتائو كصفاتو ىو ا٠تالق ،فبل تنادل الصفة كحدىا ،لكن كرد االستعانة بالصفة:



أعوذ بعزة اهلل كقدرتو من شر ما أجد كأحاذر  ككذلك القسم" :كعزة اهلل" ،قاؿ  :كعزتك ال أسألك
غَت ىذا  قاؿ إبليس" :كبعزتك ألغوينهم أٚتعُت" ،كألنو ٮتاطب اهلل ،أما نداء الصفة كحدىا فبل ٬توز،
نعم ،كال كبلـ متشابو بعض العامة يقوؿ :يا كجو اهلل ،ينبغي إنكار ىذا ،ما ينبغي ىذا ،ينبغي إنكاره على
مثل ىذا ،كأنو ال ٬توز :يا كجو اهلل ،معركؼ عند بعض البادية ،كبعض الناس ،نعم.
أيضا مثلو يقوؿ :اللهم إين أسألك بعلوؾ فوؽ خلقك.
س :ك ن

ج :ال ،ينبغي لئلنساف أف يسأؿ باألسئلة الشرعية ا١تعركفة " :نسألك بأٝتائك اٟتسٌت كصفاتك

العلى" ،نعم.

س :يقوؿ ما الفرؽ بُت السؤاؿ كالدعاء ُب قولو 

اٟتديث القدسي:



من يسألٍت فأعطيو؟ من

يدعوين فأستجيب لو؟  ؟
ج :السؤاؿ أخص ،أخص من الدعاء ،كاالستغفار كذا أخص؛ فالدعاء أعم ،الدعاء أعم من السؤاؿ،
كألف الدعاء يشمل العبادة .العبادة دعاء ،كالدعاء أخص ،كاالستغفار أخص ،فاالستغفار نوع من السؤاؿ،
كالسؤاؿ نوع من الدعاء ،ففي األكؿ أعم ،من يدعوين ىذا أعمٍ ،ب جاء األخص ىو السؤاؿٍ ،ب جاء
األخص ىو االستغفار ،االستغفار سؤاؿ لكنو نوع من السؤاؿ أعم يشمل االستغفار ،كاالستغفار نوع من
السؤاؿ كالسؤاؿ نوع من الدعاء ،نعم.
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س :قرأت ُب فتول شيخ اإلسبلـ -رٛتو اهلل -أف قوؿ اهلل -جل كعبل:-

      

 )ُ( ليس من آيات الصفات.
ج :نعم ،صحيح ليس من آيات الصفات ،فثم كجو اهلل جهة اهلل ،كالذين قالوا إهنا من آيات الصفات
ضموا إليها أدلة أخرل ،كمثلو قوؿ اهلل -تعأب:-

       

(ِ)

ليست من آيات

الصفات ،فبل يثبت اٞتنب هلل ،كمن أثبتها ضم إليها أدلة أخرل ،فهذه ليست من آيات الصفات ،فثم
كجو اهلل أم اٞتهة ،نعم.
أيضا :كيف يرد على أىل البدع الذين يستدلوف هبا على كجود اهلل ُب كل مكاف؟
س :يقوؿ ن
ج :ال ىذا باطل ،أدلتهم داحضة:

       

(ّ)

ىذا ُب السفر ،إذا اجتهد

اإلنساف ،كإتو إٔب أم قبلة ،فهي القبلة ا١تشركعة ،إذا اجتهدت كلو أخطأت ،أىل البدع أقوؿ اٟتلولية ىذه
حجتهم داحضة ،ليس ُب اآلية دليل ٢تم؛ ألف ىذا ُب السفر ،إذا إتو اإلنساف إٔب أم جهة ،بعد أف يعمل
ما بيده من عبلمات ،إذا أخطأ فقد أصاب ،نعم.
س :يقوؿ :قاؿ ابن قدامة ُب اللمعة ُب حديثو عن الصفات :نؤمن هبا ال كيف كال معٌت ،ىل ىذا
تفويض؟
ج :قا ؿ بعضهم تفويض ،كقيل ال كيف يعٍت ال نكيف ،كال معٌت يعٍت ال معٌت للكيفية ،أك ال معٌت
على ما يعتقده أىل الباطل ،على معٌت تأكيل أىل الباطل ،٭تملوه على ىذا ألف ابن قدامة من أىل السنة
كاٞتماعة ،فبل كيف ال نكيف ،كال معٌت فسره بو أىل الباطل من ا١تعتزلة كاألشاعرة كغَتىم ،نعم.
س :أحسن اهلل إليكم! قلتم -رعاكم اهلل :-أف البيهقي فوض صفة الوجوٍ ،ب قلتم :إف من األشاعرة
من أثبت صفة الوجو ،كمنهم البيهقي.
 - 1سورة البقرة آية .115 :
 - 2سورة الزمر آية .56 :
 - 3سورة البقرة آية .115 :
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ج :نعم ،أثبتها ،البيهقي أثبتها ،نعم.
سُ :ب حديث اٞتارية اليت سأ٢تا رسوؿ اهلل  ىل فيو داللة على اختبار الناس ُب عقائدىم ،أف ىذا
أشعرم؟
ج :نعم؛ ألف ىذه يراد عتقها ،كالعتق يشًتط فيو اإلٯتاف للجارية؛ فأراد النيب ٮتتربىا أىي مؤمنة حىت
تعتق أك ال؟ الرسوؿ ما اخترب اٞتوارم األخرل ،لكن ىذه ١تا أراد عتقها اختربىا النيب  حىت يعلم ىل
ىي مؤمنة فتعتق أك غَت مؤمنة فبل تعتق ،قاؿ :أعتقها فإهنا مؤمنة؛ ألنو أراد أف يعتق جارية مؤمنة ،نعم،
كأما امتحاف الناس ُب عقائدىم ال ،ىذا ما ٯتتحن إال إذا كجدت األسباب ،نعم.
س :ىل صحيح أف اإلماـ ابن القيم -رٛتو اهلل -قاؿ بفناء النار؟
ج :ليس بصحيح ،قاؿ بعضهم :إنو قاؿ بفناء النار ،يشاىد ُب النونية كُب بعض الكتب أطاؿ ،فيها
ما يدؿ على أنو يقوؿ بفناء النار ،كفيها أيضا ما يدؿ على أنو ٓب يقل بفناء النار ،فاألقرب -كاهلل أعلم-
أف لو قولُت ُب ىذا ،كىو أنو رجع عن أحد٫تا ،كاألقرب أنو رجع ،كإال لو كبلـ طويل ُب بعض كتبو كُب
النونية ظاىرىا أنو يقوؿ بفناء النار ،كلو كبلـ ُب نفس الكتاب يدؿ على أنو ال يقوؿ بفناء النار؛ ك٢تذا
بعضهم رد على من قاؿ :إنو قاؿ بفناء النار بكبلمو ،الذم ىو الصريح أك قريب من الصريح ،بأهنا ال
تفٌت ،كبعضهم قاؿ :إنو يقوؿ إنو يفٌت ،استدؿ بكبلمو الذم يدؿ على أنو يفٌت ،كىذا قالو البعض ُب أحد
ا١تناقشات ُب الرسائل ،كقلت :الذم يظهر ٕب أف لو قولُت ،كأنو رجع عن إحدا٫تا ،كاألقرب أنو رجع عن
القوؿ بفناء النار.
كأما شيخ اإلسبلـ ابن تيمية قاؿ بعضهم :إنو يقوؿ بفناء النار ،كالصواب أنو ال يقوؿ بفناء النار،
كاضح ،كبلـ شيخ اإلسبلـ صريح بأنو ال يقوؿ بفناء النار ،لكن ابن القيم كجد لو ما يدؿ على ىذا ،كلو
كبلـ يدؿ على أنو يقوؿ بفناء النار ،لو ىذا كلو ىذا ،فيحمل على أنو لو قولُت رجع عن أحد٫تا ،نعم.
س :يقوؿ اشتغل ُب مراجعة الكتب ا١تًتٚتة ،ىذا سائل من ا١تدينة ا١تنورة عرب الشبكة يقوؿ :اشتغل ُب
كثَتا ما ٧تد من يًتجم لفظة اهلل أكرب بػ(Is Allah
مراجعة الكتب ا١تًتٚتة إٔب اللغة اإل٧تليزية ،ك ن
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 Greater)،كفيها معٌت التفضيل كا١تقارنة ،سؤإب ىنا :ىل تأٌب ىذه اللفظة هبذا ا١تعٌت ،أك تعترب ىذه
الًتٚتة خطأ؟
ج :ىذه الًتٚتة خطأ ،ال ينبغي أف تًتجم اهلل أكرب ،سبحاف اهلل ،كاٟتمد هلل ،كاهلل أكرب ،ال تًتجم،
ينطق هبا العريب كالعجمي ،كذلك القرآف ،ألفاظ القرآف ،ال تًتجم ألفاظو ،كلكن يًتجم ا١تعٌت ،ككذلك
الدعاء ال يًتجم ،كالتشهد ال يًتجم ،ينبغي حفظو ،كالفاٖتة ال تًتجم ،كالتكبَتات ال تًتجمٝ ،تع اهلل ١تن
ٛتده كالتسبيحات؛ ك٢تذا فإف ا١تًتٚتُت ا١تعركفُت بالورع نسمعهم إذا جاءت ُب الًتٚتة إذا جاءت آية قرأىا،
كإذا جاء سبحاف اهلل قرأىا ،كإذا جاء اهلل أكرب قرأىا باللغة العربية ،فبل يًتٚتها ،كىذا ىو الصواب أهنا ال
تًتجم ،كإ٪تا ٭تفظها العجمي ٭تفظها؛ ٭تفظ اهلل أكرب كال تًتجم لو ،٭تفظ سبحاف اهلل كاٟتمد هلل كاهلل
أكرب  ،٭تفظ التشهد ،٭تفظ الفاٖتة كىكذا ،فبل ينبغي أف تًتجم ،كىذه اٟتمد هلل ٭تفظها األعجمي كررىا
كٝتع التكبَت اهلل أكرب مرات مرات ،حفظها ،كعرؼ معناىا ،يعرؼ معناىا ،نعم.
س٨ :تب التنبيو على اإلخوة الكراـ الذين يسألوف عن الدركس ،ىل ٯتكن اٟتصوؿ عليها ُب ا١توقع؟
بعد عشر دقائق مباشرة من انتهاء أصحاب الفضيلة من إلقاء دركسهم ينزؿ الدرس مسجبل على موقع
اٞتامع مباشرة ،باإلضافة إٔب بثو إٔب السجوف كعدد من ا١تواقع ،ىذه سائلة -أحسن اهلل إليكم -تسأؿ
كتقوؿ بأهنا مسحورة بسحر التفريق بينها كبُت زكجها ،كىي دائمة الرفض لو بسبب ىذا األمر ،تقوؿ :ىل
علي إٍب -كىذا األمر يتعبٍت -ىل أنا آٙتة ٔتنعي لزكجي؟
أكال ،قد ال تكوف مسحورة ،قد يكوف ىذه كراىية،
أكال على األخت أف تتحقق ىل ىي مسحورة ن
ج :ن
ليس كل ما يصاب بو اإلنساف سحر ،السحر حق ،لكن ليس كل ما يصاب بو اإلنساف سحر ،بعض
الناس ٕتده إذا أصابو كجع قليل قاؿ أنا مسحور ،كمن أصابو كجع قاؿ عُت ،أصبت بعُت ،العُت حق،
كالسحر حق ،لكن ليس كل شيء سحر ،كىذه األخت الظاىر اآلف أهنا عاقلة كفا٫تة كتكتب اآلف كتفهم،
من يقوؿ أهنا مسحورة؟ فالظاىر أهنا ليست مسحورة؛ ألهنا فا٫تة كعاقلة ،ا١تسحور ُب الغالب ما يعقل،
ا١تقصود أنو على األخت أف تتحقق من ىذا.
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كلو قدر أهنا مسحورة تسعى ،تسعى ُب إزالة السحر بالرقية الشرعية ،أك اٟتصوؿ على السحر ،أك على
ا١ترأة الساحرة ،يوجد اآلف ا٠تدـ؛ ١تا كثر ا٠تدـ كا٠تادمات ُب البيوت كثر السحر بسبب ا٠تدـ كا٠تادمات،
كمع ذلك ما أعترب كثَت من النا س ،اآلف كثَت من الناس يأٌب با٠تادـ كا٠تادمة كىو ليس لو هبم حاجة ،لكن
من باب الفخر كا٠تيبلء كا١تباىاة؛ حىت يستدين بعضهم ،فبلف عنده خادـ كأنا ما عندم خادـ؟ كنتيجة
ىذا إنو ٭تصل ىذا الببلء كىذا السحر.
أكال أنا أنصح بعدـ اإلكثار من ا٠تدـ كا٠تادمات ،كأنو ينبغي لئلنساف أال يأٌب
فينبغي لئلنساف ...ن
با٠تادـ كال ا٠تادمة كال قائد السيارة إال للضركرة القصول اليت ال غٌت عنهاٍ ،ب بعد ذلك يأٌب با٠تادـ
أيضا من ا١تسلمُت
كا٠تادمة ٭تتاط ،ٮتتار الناس الطيبُت ا١تسلمُت ،ال يستقبل الكفرة كال الكافرات ،كٮتتار ن

كا١تسلمات؛ ألف ا١تسل م ٮتاطب مسلم ُب اإلسبلـ يوجهو ،لكن الكافر ال حيلة فيو ،كال حوؿ كال قوة إال
باهلل.
كعلى اإلنساف أنو يسعى بإزالة السحر ،إذا كانت ا٠تادمة سحرهتا يعٍت تطلب منها أف ٗتربىا مكاف
السحر حىت يزاؿ ،كتعمل الرقية الشرعية ،كتتضرع إٔب اهلل كتسألو السبلمة كالعافية ،كإذا فعلت شيء كىي
بدكف اختيارىا ملجئة فبل إٍب عليها ،مضطرة كال تستطيع دفع ىذا الشيء ،كىي ما عندىا استطاعة ،كىي
لو كاف عندىا استطاعة ما فعلتو؛ فبل تبلـ:



 )ُ(        تكوف معذكرة ُب ىذه

اٟتالة ،نعم.
س :نود التنبيو لئلخوة كاألخوات الذين ُب السجوف ،كىم يتابعوف ىذه الدكرة أهنم بإمكاهنم -بعد
متابعة ىذه الدكرة -الدخوؿ ُب االختبار ا١تقرر بعد هناية كل منت ،ك٘تنح ٢تم اٞتوائز كغَتىم من اٟتضور،
ىذا سؤاؿ من السجن -أحسن اهلل إليكم -من سجن النساء كرد إلينا ،إحدل األخوات ُب السجن تقوؿ:
ى ل من صلى العشاء كالفجر ُب ٚتاعة يكفي عن قياـ الليل؟ كما معٌت من صلى الفجر ُب ٚتاعة فهو ُب
ذمة اهلل؟ كىل يكوف ٤تفوظنا من اآلفات؟
 - 1سورة البقرة آية .286 :
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ج :ثبت ُب حديث النيب  أنو قاؿ:



من صلى العشاء ُب ٚتاعة فكأ٪تا قاـ نصف الليل ،كمن

صلى الفجر ُب ٚتاعة فكأ٪تا قاـ الليل كلو  ؛ ىذا فيو فضل عظيم ١تن صلى الفجر ُب ٚتاعة ،كصلى
العشاء ُب ٚتاعة ،ككذلك اٟتديث اآلخر:



من صلى الفجر ُب ٚتاعة فهو ُب ذمة اهلل ،فبل يطلبنكم

اهلل من ذمتو بشيء .
ككرد أف اٟتجاج بن يوسف ،الظآب ا١تعركؼ ،أمَت العراؽ ُب عهد عبد ا١تلك بن مركافُ ،ب زمانو ،أيٌب
إليو برجل يريد قتلو؛ ألنو مشهور بالظلم كالقتل ،فسألو ىل صليت الفجر ُب ٚتاعة؟ قاؿ :نعم؛ فًتكو
كقاؿ :إنو ٝتع اٟتديث" :من صلى الفجر ُب ٚتاعة فهو ُب ذمة اهلل".
فهذا من فوائد صبلة الفجر ُب ٚتاعة ،كقوؿ السائل :ىل يكفي ىذا عن قياـ الليل؟ ال ،لكن ىذا فيو
فضل صبلة الع شاء كصبلة الفجر ُب ٚتاعة ،فهو على خَت عظيم ،كإذا صلى مع ذلك ُب آخر الليل ،أك
صلى من الليل؛ فهذا نور على نور صبلة الليل فيها فضل عظيم ،كىي من صفات ا١تؤمنُت ،كمن صفات
ا١تتقُت ،ك٢تا فضل عظيم:

               

 )ُ(              فلها فضل عظيم ،فينبغي
للمسلم أف يكوف عنده ٫تة ،عليو يصلي الفجر ُب ٚتاعة ،كيصلي العشاء ُب ٚتاعة ،كيكوف لو نصيب
ككرد من قياـ الليل ،نعم.
س :أحسن اهلل إليكم! يقوؿ لوحظ على بعض األخيار ٦تن ٭تضركف ىذه الدكرة -كال نزكي على اهلل
أحدا -أهنم ٭تضركف إٔب ىذه الدركس كقد تفوهتم الصبلة مع اٞتماعة؛ فما توجيهكم حفظكم اهلل؟ مع
ن
العلم أنو لوحظ أكثر من ٚتاعة تصلي ُب كقت كاحد.
ج :ينبغي لطالب العلم أف يكوف قدكة ،كأف يكوف سباقنا إٔب ا٠تَت ،كطالب العلم ينبغي لو أف يكوف
٤تافظا على الصلوات ا٠تمس ،كأف يتقدـ كأال يتأخر ،حىت ال يكوف قدكة سيئة لغَته ،كثبت ُب اٟتديث
 - 1سورة الذاريات آية .18-15 :
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عن النيب  أنو قاؿ  :لو يعلم الناس ما ُب التهجَت كالنداءٍ ،ب ٓب ٬تدكا إال أف يستبقوا ،الستبقوا



كالتهجَت التبكَت إٔب الصلوات ،لو يعلموا ما فيو من األجر الستبقوا كلتسا٫توا ،الستبقوا عليو حىت ٕترل

بينهم القرعة كالسهم ،كقاؿ 
يؤخرىم اهلل  كُب لفظ:





تقدموا فأ٘توا يب ،كليأًب بكم من بعدكم ،ال يزاؿ قوـ يتأخركف حىت

حىت يؤخرىم اهلل ُب النار



فبل ينبغي للمسلم أف يكوف متأخرا يتتلتل

كيتأخر ،كال سيما إذا كاف طالب العلم .طالب العلم ينبغي أف يكوف قدكة لغَته؛ كيتقدـ ليكوف قدكة لغَته.
كال ينبغي أف تقاـ ٚتاعتاف ُب مسجد كاحد ُب مكاف كاحد ،بل ييكتفى ّتماعة كاحدة ،إذا جاءت
اٞتماعة الثانية يصلوا مع اٞتماعة األكٔب ،كال ينبغي ىذا ،كقد توجد ٚتاعتاف ألف اٞتماعة الثانية مسافركف،
فيصلوا صبلة أخرل ،قد ٭تصل ىذا ،لكن إذا كانت صبلة كاحدة ،ما ينبغي أف تقاـ ٚتاعتاف ُب مكاف
كاحد ،نعم.
س :سؤاؿ عرب شبكة ا١تعلومات ماذا عن قوؿ :أعوذ بكلما ت اهلل التامات ،ىل يقاؿ بأف ىذا دعاء
بصفة من صفات اهلل؟
ج :استعاذة ،سبق ىذا ،سبق أف قلنا :االستعاذة ال بأس هبا ،االستعاذة كردت" :أعوذ بكلمات اهلل
من شر ما خلق"" ،أعوذ بعزة اهلل كقدرتو من شر ما أجد كأحاذر"" ،اللهم إين أعوذ برضاؾ من سخطك،
كٔتعافاتك من عقوبت ك" ،دعاء نبوم ،االستعاذة بالصفة ال بأس ،ا١تمنوع نداء الصفة ،يا رٛتة اهلل ،يا كجو
اهلل ،يا قدرة اهلل ،ىذا ا١تمنوع ،أما االستعاذة بالصفة فبل بأس ،ككذلك القسم ،اٟتلف ،كعزة اهلل ككبلـ اهلل
ال بأس بو ،نعم ،ال يسأؿ بوجهو اهلل ،السؤاؿ بوجو اهلل فيو ضعف ،نعم ،السؤاؿ بوجو اهلل توسل ،نعم.
س :من أ١تانيا ىذا السؤاؿ ،كرد إلينا من عمر ُب أ١تانيا ،يسأؿ :ىل ٬توز اٞتمع مع القصر للمسافر
ا١تقيم ُب أ١تانيا ١تدة يعلم أهنا تزيد عن شهر ،يقوؿ ٨تن ٣تموعة سافرنا إٔب أ١تانيا لكل منا قصد من السفر،
إما لعمل أك مرافقة مريض أك غَت ذلك م ن األسباب ،ا١تهم ُب األمر أننا نقيم كال نعلم مىت نعود ،ككنا طيلة
ا١تدة ا١تاضية نقصر الصبلة ،فماذا علينا اآلف؟
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ج :ىذه ا١تسألة فيها خبلؼ بُت أىل العلم ،كىي للمسافر إذا أقاـ ُب مكاف ىل يقصر الصبلة أكال
يقصر الصبلة؟ كىل يًتخص برخصة السفر أك ال؟ أما إذا أقاـ ُب مكاف كىو ال يعلم مدة إقامتو ،ما يدرم
مىت تنتهي ،كأف يكوف لو حاجة أك معاملة ،إف انتهت اليوـ مشى أك بعد يومُت أك بعد ثبلثة ما يدرم،
مىت ما انتهت حاجتو مشى ،ىذا ال يزاؿ مسافرا ،يًتخص برخص السفر ،لو أف يقصر كأف ٬تمع ،لكن إذا
كاف ُب البلد ينبغي لو أف يصلي مع الناس كال يصلي كحده ،إذا كاف كحده ال ينبغي لو أف يقصر الصبلة
كيصلي ،ينبغي أف ٬تيب ا١تؤذف ،كإذا كانا اثنُت فأكثر فهم با٠تيار إف شاءكا صلوا مع الناس كأ٘توا الصبلة
كىذا ىو األفضل -أك أف يصلوا كحدىم قصركا.أما إذا أقاـ ُب مكاف كىو يعلم مدة إقامتو ،كأف إقامتو أكثر من أربعة أياـ؛ فالصواب الذم عليو ٚتهور
العلماء أنو إذا نول أف يقيم ُب أكثر من أربعة أياـ ،يعٍت يزيد على إحدل كعشرين صبلة ،فإف أحكاـ
السفر تنقطع من أكؿ فريضة تتمها ،ىذا ىو الصواب الذم عليو ٚتهور العلماء ،كاحتجوا ْتديث أنس أف

النيب 

١تا قدـ مكة ُب حجة الوداع أقاـ أربعة أياـ يقصر الصبلةٍ ،ب انتقل إٔب مٌت ،قالوا ما زاد على

أربعة أياـ فإنو يتم؛ ألننا ٖتققنا أف النيب  نول ىذه اإلقامة أربعة أياـ.
كقالوا :إف الصبلة فريضة عظيمة ،كينبغي أف يكوف ىناؾ حد ،كلو قلنا إنو ليس ىناؾ حد فمعٌت ذلك
أف يكوف ا١تسافر يقصر سنُت طويلة ،قد ينتقل إٔب بلد كيقوؿ أنا أجلس عشر سنُت كأرجع إٔب بلدم؛
معٌت ىذا أف يقصر الصبلة عشر سنُت؟ فينبغي أف يكوف ىناؾ حد ،كاٟتد ىو أربعة أياـ ،جاء ُب األصل
أف ا١تسافر ىو الذم يرحل كيظعن ،لكن استثنيت أربعة أياـ لفعل النيب ُ ب حجة الوداع؛ ألنو عزـ على
اإلقامة أربعة أياـ.
أما ُب غزكة الفتح فإنو أقاـ تسعة عشر يوما ،لكنو ٓب ً
ينو اإلقامة ،كإ٪تا أقاـ لتثبيت التوحيد كقواعده،
كتثبيت الدين ،كإزالة معآب الشرؾ ،ككذالك ُب تبوؾ ما نول إقامة مستقرةٓ ،تبلؼ أربعة أياـ ُب حجة
الوداع فإنو نول اإلقامة ،الصواب الذم عليو ٚتهور العلماء أنو إذا نول أف يقيم أكثر من أربعة أياـ ال
يًتخص ،من أكؿ فريضة يتم الصبلة ،أما إذا كانت إقامتو يوما أك يومُت أك ثبلثة أك أربعة فإنو يًتخص
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برخص السفر ،إذا كانوا اثنُت أك ثبلثة با٠تيار :إف صلوا كحدىم قصركا ،كإف صلوا مع الناس أ٘توا ،أما إذا
كاف كاحدا ال ،ال يصلى كحده ،بل عليو أف يصلي مع اٞتماعة ،نعم.
س :من سجن النساء ،ىذه سائلة تقوؿ :نسيت قراءة التشهد األكؿ ُب الركعة الثانية ُب صبلة العشاء،
فهل أقرأىا ُب الركعة الثالثة ،أـ أكتفي بسجود السهو؟
ج :تكتفي بسجود السهو ،إذا فات التشهد األكؿ أك ترؾ قراءة التشهد األكؿ يصلي ركعتُت؛ على ما

جاء ُب حديث عبد اهلل بن ْتينة  :أف النيب 

قاـ كترؾ التشهد األكؿ ،فلما انتظر الناس تسليمو

سجد سجدتُت ٍب سلم بعد التشهد .
نافعا ،كثبت اهلل اٞتميع على ا٢تدل ،كصلى اهلل على
علما ن
كفق اهلل اٞتميع لطاعتو ،كرزؽ اهلل اٞتميع ن

٤تمد كآلو كصحبو كالتابعُت.

صفة اليدين
األدلة من الكتاب والسنة على صفة اليدين
بسم اهلل الرٛتن الرحيم اٟتمد هلل رب العا١تُت ،كصلى اهلل كسلم كبارؾ على عبده كرسولو نبينا ٤تمد
كآلو كصحبو أٚتعُت ،قاؿ اإلماـ اٟتافظ تقي الدين عبد الغٍت ا١تقدسي ُب كتاب االقتصاد ُب االعتقاد:
كمن صفاتو -سبحانو -الواردة ُب كتابو العزيز ،الثابتة عن رسوؿ اهلل ا١تصطفى األمُت :اليداف ،قاؿ اهلل

 )ُ(      كقاؿ 
ىريرة عن النيب  قاؿ  :ا لتقى آدـ كموسى ،فقاؿ موسى :يا آدـ ،أنت أبونا ،خلقك اهلل بيده ،كنفخ
         

(ِ) كركل أبو

فيك من ركحو ،كأسجد لك مبلئكتو ،خيٌبتنا كأخرجتنا من اٞتنة ،فقاؿ آدـ :أنت موسى ،كلمك اهلل
 - 1سورة المائدة آية .64 :
 - 2سورة ص آية .75 :
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تكليما ،كخط لك التوراة بيده ،كاصطفاؾ برسالتو ،فبكم كجدت ُب كتاب اهلل:

    

(ُ)
علي قبل أف ٮتلقٍت بأربعُت سنة .قاؿ النيب
اهلل
قدره
أمر
على
فتلومٍت
قاؿ:
سنة.
بعُت
ر
بأ
قاؿ:
؟
 
ٌ

 فحج آدـ موسى .

بسم اهلل الرٛتن الرحيم كاٟتمد هلل رب العا١تُت ،كصلى اهلل كسلم كبارؾ على عبد اهلل كرسولو نبينا ٤تمد
كعلى آلو كصحبو كسلم أٚتعُت ،أما بعد:

قاؿ ا١تؤلف -رٛتو اهلل تعأب" :-كمن صفاتو -سبحانو -الواردة ُب كتابو العزيز ،الثابتة عن رسولو 
عن رسولو ا١تصطفى األمُت :اليداف ،سبق الكبلـ على بعض الصفات؛ صفة االستواء ،صفة العلو ،صفة
أيضا صفة النزكؿٍ ،ب تكلم ا١تؤلف -رٛتو اهلل -على صفة اليدين ،قاؿ:
الوجو ،ككذلك ن

"كمن صفات اهلل -سبحانو كتعأب -الواردة ُب كتابو العزيز ،الثابتة عن رسولو ا١تصطفى األمُت:

اليداف"؛ من صفات اهلل اليداف ،كاليداف صفة هلل  كىذه الصفة ثابتة بالكتاب العزيز كبالسنة ا١تطهرة،
استدؿ ا١تؤلف -رٛتو اهلل -بآيتُت من كتاب اهلل  األكٔب قولو -تعأب  :-بل يداه مبسوطتاف
فيو إثبات اليدين هلل  كأف هلل يدين ،تثنية ،كأضاؼ الضمَت إليو -سبحانو:-



    

(ِ) كاآلية فيها الرد على اليهود -قبحهم اهلل -الذين قالوا يد اهلل مغلولة ،قاؿ اهلل -تعأب:-

  

.)ّ(                  
كاآلية الثانية قولو -تعأب:-

         

(ْ)

؛ فاآليتاف فيهما إثبات

اليدين هلل ،ككجو الداللة أف اهلل -تعأب -أثبت لنفسو يدين اثنتُت ،كأضافهما إٔب نفسو الكرٯتة بضمَت
 - 1سورة طه آية .121 :
 - 2سورة المائدة آية .64 :
 - 3سورة المائدة آية .64 :
 - 4سورة ص آية .75 :
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اإلفراد:



 )ُ(    يعٍت الرب -سبحانو كتعأب -كاآلية األخرل:

 )ِ(     كأما قوؿ اهلل -تعأب:-
من آيات الصفات؛



    

سبحانو كتعأب -إٔب نفسو بضمَت اإلفراد ،فقاؿ:

 )ّ(       فليست

(ْ)



    

يعٍت بقوة كقدرة ،من آد يئيد ،كٓب يضفها الرب -

 )ٓ(   بصفة اٞتمع بأيد تدؿ على القوة

كالعظمة ،كمعٌت اآلية كالسماء بنيناىا يعٍت بقوة كقدرة ،كليست من آيات الصفات؛ ألهنا من آد يئيد ،كألف
اهلل أتى بصيغة اٞتمع اليت تقتضي التعظيم



 ،)ٔ(   كٓب يضفها لنفسو بضمَت اإلفراد.

ٓتبلؼ ىاتُت اآليتُت فإف اهلل -تعأب -قاؿ:



 )ٕ(    أتى باليدين بصيغة التثنية،

كأضافها إٔب نفسو بضمَت اإلفراد ،ككذلك اآلية األخرل:

         

خاطب اهلل -تعأب -إبليس ١تا امتنع من السجود آلدـ ،قاؿ اهلل:

(ٖ)

        

.)ٗ(       
أيضا ا١تؤلف -رٛتو اهلل -على إثبات صفة اليدين هلل بالسنة ،استدؿ ْتديث أيب ىريرة ُ ب
كاستدؿ ن

احتجاج آدـ كموسى ،كىذا اٟتديث ركاه البخارم -رٛتو اهللُ -ب صحيحو ُب عدة مواضعُ ،ب كتاب
 - 1سورة المائدة آية .64 :
 - 2سورة ص آية .75 :
 - 3سورة الذاريات آية .47 :
 - 4سورة الذاريات آية .47 :
 - 5سورة الذاريات آية .47 :
 - 6سورة الذاريات آية .47 :
 - 7سورة المائدة آية .64 :
 - 8سورة ص آية .75 :
 - 9سورة ص آية .75 :
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التفسَت ،كُب كتاب القدر ،كُب كتاب التوحيد ،ككذلك ركاه مسلم ُب كتاب القدر ،باب احتجاج آدـ
كموسى -عليهما السبلـ -كركاه أبو داكد ُب سننو ُب كتاب السنة ،كالًتمذم ُب كتاب القدر ،باب ما جاء
ُب احتجاج آدـ كموسى ،كابن ماجو أيضا ُب مقدمة ُب باب القدر.
ككجو الداللة من اٟتديث ُب قوؿ موسى -عليو الصبلة السبلـ -ألبيو آدـ:



يا آدـ ،أنت أبونا

خلقك اهلل بيده  ىذا كجو الداللة ،قاؿ  :خلقك اهلل بيده  فأضاؼ اليد إٔب اهلل بضمَت اإلفراد
"بيده" ،قاؿ موسى  :يا آدـ ،أنت أبونا ،خلقك اهلل بيده ،كنفخ فيك من ركحو
فهذا اٟتديث ركاه ُب حديث احتجاج آدـ كموسى ،التقيا فقاؿ موسى:





يا آدـ ،أنت أبونا،

خلقك اهلل بيده  ؛ يذكر فضائلو كخصائصو  ،يا آدـ ،أنت أبونا ،خلقك اهلل بيده ،كنفخ فيك من
ركحو ،كأسجد لك مبلئكتو
خلق ا٠تلق كلو بقدرتو،





ثبلثة أكصاؼ كلها اختص اهلل هبا آدـ ،خلقو اهلل بيده ،فاهلل -تعأب-

 )ُ(            لكن آدـ لو ميزة كلو

خصوصية ،أف اهلل خلقو بيده ،ىذه ميزة كخصوصية آلدـ ،ىي تشريف لو كتكرًن لو من بُت ا١تخلوقات،
خلقو اهلل بيده ،ككذلك نفخ فيو من ركحو ،يعٍت من الركح اليت خلقها.
فاإلضافة -إضافة ا١تخلوؽ إٔب خالقو -تقتضي التشريف كالتكرًن ،نفخ فيو من الركح اليت خلقها،
كأضاؼ إليو التشريف ،كما يقاؿ :عيسى ركح اهلل ،ركح من األركاح اليت خلقها اهلل ،ككما يضاؼ الكعبة
إٔب بيت اهلل كالناقة -ناقة صاّب -ناقة اهلل ،إضافة ٥تلوؽ إٔب خالقو للتشريف كالتكرًن ،كذلك  :كنفخ
فيك من ركحو



الركح اليت خلقها -سبحانو كتعأب -كأضافها إٔب نفسو للتشريف،



كأسجد لك

مبلئكتو  ىذه كلها خصائص.
يقوؿ١ :تا التقى آدـ كموسى ،قاؿ موسى :يا آدـ ،أنت ميزؾ اهلل هبذه ا١تميزات ،خصك هبذه الفضائل
العظيمة ،خلقك اهلل بيده ،كنفخ فيك من ركحو ،كأسجد لك مبلئكتو ،خيٌبتنا كأخرجتنا من اٞتنة ،كُب
لفظ آخر١ :تاذا أخرجتنا كنفسك من اٞتنة ،مع إف اهلل أعطاؾ ىذه ا٠تصائص ،كىذه من غَتة موسى -
 - 1سورة يس آية .82 :
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عليو السبلـ -يريد يقوؿ :أنت الس بب ُب خركجنا من اٞتنة ،كإال كاف بقينا ُب اٞتنة .فقاؿ آدـ -عليو
أيضا ذكر
تكليما ،كخط لك التوراة بيده ،كاصطفاؾ برسالتو ،ن
الصبلة كالسبلـ :-أنت موسى ،كلمك اهلل ن

تكليما ،كلمو اهلل من كراء حجاب ،من غَت كاسطة ،كخط لك التوراة
خصائص موسى قاؿ :كلمك اهلل ن
أيضا.
بيده ،كىذا فيو إثبات صفة اليد ن
اٟتديث فيو إثبات صفة اليد ُب موضعُت؛ ُب قوؿ موسى  :خلقك اهلل بيده  كُب قوؿ آدـ:

كخط لك التوراة بيده ،كاصطفاؾ برسالتو





فموسى ذكر آلدـ ثبلث خصائص ،كذكر آدـ ١توسى ثبلثة

خصائص؛ كلمك اهلل تكليما ،كخط لك التوراة بيده ،كاصطفاؾ برسالتو ،فبكم كجدت ُب كتاب اهلل:



 )ُ(      قاؿ موسى :بأربعُت سنة.
ىذا تقدير خاص مأخوذ من القدر السابق ،كىو ما كتب ُب اللوح احملفوظ؛ ألف اللوح احملفوظ مكتوب
فيو كل شيء ،كما ثبت ُب صحيح مسلم من حديث عبد اهلل بن عمرك بن العاص ،أف النيب  قاؿ:
 كتب اهلل مقادير ا٠تبلئق قبل أف ٮتلق السماكات كاألرض ٓتمسُت ألف سنة ،ككاف عرشو على ا١تاء


كالكتاب ال يغادر صغَتة كال كبَتة إال أحصاىا ،قاؿ اهلل -تعأب  :-كال حبة ُب ظلمات األرض

كال رطب كال يابس إال ُب كتاب مبُت  كىو اللوح احملفوظ ،كقاؿ -تعأب  :-ككل شيء أحصيناه
ُب إماـ مبُت  كىو اللوح احملفوظ ،كل شيء مكتوب ُب اللوح احملفوظ ،كل ما يكوفُ ،ب اٟتديث:



١تا خلق اهلل القلم قاؿ لو :اكتب .قاؿ :يا ريب ،كماذا أكتب؟ قاؿ :أكتب مقادير كل شيء؛ فجرل ُب
تلك الساعة ٔتا ىو كائن إٔب يوـ القيامة  كل ما ىو كائن إٔب يوـ القيامة من الذكات كالصفات
كاٟتركات

كالسكوف :

.)ِ(               

 - 1سورة طه آية .121 :
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لكن ىذا تقدير مأخوذ من القدر السابق  ،فبكم كجدت ُب كتاب اهلل:

    

 )ُ(  قاؿ :بأربعُت سنة  ىذا تقدير خاص ،كما أف اإلنساف ييكتب عليو تقدير خاص ،لو تقدير
خاص ،التقدير العمرم؛ كذلك أنو إذا مضى عليو أربعة أشهر ُب بطن أمو أرسل اهلل با١تلك ،فيكتب رزقو
يقدر اهلل ما يكوف ُب تلك
كأجلو كعملو كشقيا أك سعيدا ،كىناؾ تقدير سنوم ،كىو التقدير ُب ليلة القدرٌ ،

السنة من صحة كمرض ،كإعزاز كإذالؿ ،كإشقاء كإسعاد ،كفقر كغٌت ،كىناؾ تقدير يومي كل يوـ ،قاؿ -

سبحانو:-

       

(ِ) كل يوـ ُب شأف ،يعز كيذؿ ،كٮتفض كيرفع ،كيغٍت كيفقر،

ك٭تيي كٯتيت -سبحانو كتعأب -فهذا تقدير خاص ،تقدير مأخوذ من القدر السابق.
قاؿ آدـ ١توسى  :فبكم كجدت ُب كتاب اهلل:



 )ّ(      قاؿ :بأربعُت

علي قبل أف ٮتلقٍت بأربعُت سنة  قاؿ النيب   فحج
سنة ،قاؿ آدـ :فتلومٍت على عمل قدره اهلل ٌ
آدـ موسى  كُب لفظ أنو كررىا ثبلث قاؿ  :فحج آدـ موسى ،فحج آدـ موسى ،فحج آدـ موسى؛

يعٍت غلبو باٟتجة .
ما ىو الشيء الذم الـ موسى عليو ،ىل موسى الـ آدـ على الذنب؟ ال؛ ألف آدـ قد تاب منو،
كالتائب من الذنب كمن ال ذنب لو ،ىل المو عليو؟ ما الذم المو عليو؟ إذنا اللوـ إ٪تا المو من أجل
ا١تصيبة اليت حصلت لو بسبب خركجو من اٞتنة ،كىذه مصيبة ،ال شك أهنا مصيبة ،فاحتج آدـ بالقدر،
قاؿ :ا١تصيبة مكتوبة علي ،كاالحتجاج بالقدر على ا١تصائب ال بأس ،جائز ،٭تتج اإلنساف بالقدر ،إذا
أصابتو مصيبة قاؿ إنا هلل كإنا إليو راجعوف ،قدر اهلل كما شاء اهلل ،لكن االحتجاج بالقدر على الذنب ال،
٦تنوع ،فهو ما ْتجة ،لو كاف الذنب حجة لكاف حجة للكفرة كبطل التشريع.
 - 1سورة طه آية .121 :
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كىذا اٟتديث فيو إثبات اليد هلل ُب موضعُت؛ ُب قوؿ موسى  :خلقك اهلل بيده  كُب قوؿ آدـ:
أيضا فيو إثبات القدر ،احتج بو بعضهم
 كخط لك التوراة بيده  ففيو إثبات اليد هلل ،كىذا اٟتديث ن
على رفع الذنب كالعقاب عمن عصى اهلل ،كىم اٞتربية ،كىذا باطل ،كبعضهم قاؿ :إف ىذا اٟتديث

كل من الطائفتُت قد ضلت سواء السبيل.
يقتضي رفع الذنب كالعقاب عمن عصى اهلل ،كىذا باطل ،ه

بعض ا١تبتدعة استدؿ هبذا اٟتديث على االحتجاج بالقدر ،كقاؿ :القدر حجة للعاصي ،كىم اٞتربية،

قالوا :اإلنساف ٣تبور على أفعالو ،فبل يبلـ على أفعالو .كىذا من أبطل الباطل ،كطائفة أخرل رفعوا اللوـ
كالذنب كالعقاب عن العاصي ،كطائفة أخرل -كىم القدرية -طائفة رفعت اللوـ كالذنب عن العاصي،
كاحتجوا بالقدر ،كطائفة كذبت بالقدر كقالوا :إف اهلل -تعأبٓ -ب يقدر أفعاؿ العباد ،كإ٪تا العباد ىم
شرا ،طاعة كمعصية ،كاهلل -
ا٠تالقوف ألنفسهم ،كىم ا١تعتزلة ،قالوا :العباد ىم ا٠تالقوف ألنفسهم ن
خَتا أك ن

تعأبٓ -ب ٮتلق أفعاؿ العباد؛ فلهذا إ٪تا يبلـ كيعذب على فعلو ،كقابلتهم اٞتربية فقالوا :اإلنساف ٣تبور على
أفعالو.

ك٢تذا علق شيخ اإلسبلـ -رٛتو اهلل -على ىذا اٟتديث ،قاؿ :إف ىذا اٟتديث ضلت فيو طائفتاف:
طائفة كذبت بالقدر ١تا ظنوا أنو يقتضي لرفع الذنب كالعقاب عمن عصى اهلل ألجل القدر ،كطائفة شر من
ىؤالء جعلوا القدر حجة ،كقد يقولوف :القدر حجة ألىل اٟتقيقة الذين شهدكا ،كىم كالصوفية ،الصوفية
فعبل ،يلغوف أفعا٢تم ك٬تعلوهنا أفعاال هلل،
الذين يسموف أنفسهم أىل اٟتقيقة ،الذين ال يركف أف ٢تم ن
كيقولوف :إف اإلنساف إذا شهد اٟتقيقة رفع عنو التكليف ،كصار ال يؤمر كال ينهى ،كصار من ا٠تاصة الذين
ٕتاكزكا مرتبة العامة ،فبل تكليف عليو.
أحدا يسقط عنو التكليف كعقلو معو ،ما عدا اٟتائض كالنفساء
كىذا من أبطل الباطل ،من قاؿ :إف ن

تدا؛ ما ُب أحد يسقط عنو التكليف إال إذا زاؿ
ُب الصبلة خاصة ،فإنو يستتاب ،فإف تاب كإال قتل مر ن
العقل رفع التكليف ،كالصيب كالشيخ ا١تخرؼ كاجملنوف ،ىذا مرفوع عنو القلم ،كمن عداه فليس ىناؾ أحد
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يرفع عنو التكليف ،كل كاحد مكلف حىت ٯتوت ،قاؿ -تعأب:-

      

(ُ)
تدا.
أحدا يسقط عنو التكليف كعقلو معو يستتاب ،فإف تاب كإال قتل مر ن
 فمن اعتقد أف ن

ىؤالء اٞتربية كىؤالء ا١تبلحدة -من الصوفية كغَتىم -يركف أف اإلنساف إذا ٕتاكز مرتبة العامة ،كصار
من أىل اٟتقيقة ،كألغى صفاتو كأفعالو ،كجعلها صفات هلل؛ سقط عنو التكليف ،كيستدلوف بقوؿ اهلل -
تعأب:-



 )ِ(       كيفسركف اليقُت با١توت.

يقوؿ شيخ اإلسبلـ ابن تيمية -رٛتو اهلل :-من الناس من يقوؿ ُ-ب ىذا اٟتديث -إ٪تا حج آدـ
موسى؛ ألنو أبوه ،أك ألنو قد تاب ،أك ألف الذنب كاف ُب شريعة كاللوـ ُب شريعة أخرل؛ ألف ىذا يكوف
ُب الدنيا دكف اآلخرة ،ككل ىذا باطل ،كالصواب أف كجو اٟتديث أف موسى -عليو الصبلة كالسبلـ -الـ
أباه ألجل ا١تصيبة اليت ٟتقتو ،من أجل أكلو من الشجرة ،فقاؿ لو١ :تاذا أخرجتنا كنفسك من اٞتنةٓ ،ب يلمو
أيضا ،كلو
جملرد كونو أذنب ذنبنا كتاب منو؛ فإف موسى يعلم أف التائب من الذنب ال يبلـ ،كىو قد تاب ن
كاف آدـ يعتقد رفع ا١تبلـ عنو ألجل القدر ٓب يقل:

         

.)ّ(    
كا١تؤمن مأمور عند ا١تصائب أف يصرب كيسلم ،كعند الذنوب يستغفر كيتوب ،قاؿ اهلل -تعأب:-



.)ْ(        
كال يزاؿ أىل العلم يبينوف معٌت اٟتديث كيردكف على من ٓب يفهم ىذا اٟتديث ،من ا١تعتزلة الذين
يقولوف ٓتلق أفعاؿ العباد ،كمن اٞتربية الذين يقولوف إف العباد ٣تبوركف على أفعا٢تم ،كاإلماـ ابن القيم -
 - 1سورة الحجر آية .99 :
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رٛتو اهلل -فإنو ٌبُت أف ُب ىذا اٟتديث ..قاؿ :إف ىذا اٟتديث فيو رد على من ٓب يفهمو من ا١تعتزلة ،كأيب

علي اٞتبائي كمن كافقو ،كقاؿ :لو صح لبطلت نبوة األنبياء ،لو صح االحتجاج بالقدر لبطلت نبوة

األنبياء؛ فإف القدر لو كاف حجة للعاصي بطل األمر كالنهي ،فإف العاصي بًتؾ األمر أك فعل النهي -إذا
صحت لو حجة بالقدر السابق -ارتفع اللوـ عنو ،كىذا من ضبلؿ أىل البدع كجهلهم باهلل كرسولو كسنتو.
كأىل البدع يؤكلوف اليد ،بعضهم يؤك٢تا بالقدرة ،كبعضهم يؤك٢تا بالنعمة ،كىذا باطل؛ إذا أك٢تا بالقدرة
يكوف ا١تعٌت:

         

(ُ) يعٍت بقدرٌب ،يفسد ا١تعٌت ،كالقدرة كاحدة،

بنعميت" ،النعم كثَتة
ليست القدرة اثنتُت ،ككذلك إذا فسرىا بالنعمة" :ما منعك أف تسجد ١تا خلقت
ٌ
ليست اثنتُت ،فنعم اهلل ال تعد كال ٖتصى )ِ(          ،؛ فتأكيل أىل البدع
لليد بالقدرة أك بالنعمة يفسد بو ا١تعٌت كال يستسيغو عاقل أف يقاؿ١ :تا خلقت بيدم نعميت أك قدرٌب ،نعم.
اإليمان بثبوت اليدين هلل  من اير تكييف وال ت بيو
قاؿ -رٛتو اهلل :-فبل نقوؿ يد كيد ،كال نكيف كال نشبو ،كال نتأكؿ اليدين على القدرتُت -كما يقوؿ
أىل التعطيل كالتأكيل -بل نؤمن بذلك ،كنثبت لو الصفة من غَت ٖتديد كال تشبيو ،كال يصح ٛتل اليدين

على القدرتُت؛ فإف قدرة اهلل كاحدة ،كال على النعمتُت؛ فإف نعم اهلل  ال ٖتصى ،كما قاؿ 

 

.)ّ(       
ا١تؤلف -رٛتو اهلل -من أىل السنة كاٞتماعة ،اٟتافظ عبد الغٍت ،كيقوؿ :إننا معشر أىل السنة
كاٞتماعة ،ال نقوؿ يد كيد ،ال نقوؿ يد اهلل كيد ا١تخلوؽ ،ىذا تشبيو٘ ،تثيل ،كاهلل ليس كمثلو شيء ،كال
نكيف ،ال نقوؿ :إف يد اهلل كيفيتها كذا ،كال نشبو نقوؿ :إف يد اهلل تشبو كذا ككذا ،كل ىذا باطل ،كل
 - 1سورة ص آية .75 :
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ىذا من طريقة أىل ا لتمثيل كالتكييف كالتشبيو ،قاؿ :كال نتأكؿ اليدين على القدرتُت؛ ىذه طريقة أىل
التأكيل كالتحريف ،ال نتأكؿ اليدين على القدرتُت ،كما يقوؿ أىل التعطيل كالتأكيل من ا١تعتزلة كاألشاعرة
كغَتىم ،بعضهم يتأكؿ اليد بالقدرة ،كاليدين بالقدرتُت ،اليداف القدرتاف أك النعمتاف ،كىذا من أبطل الباطل
كما بُت ا١تؤلف رٛتو اهلل.
كتأكيل اليد بالقدرة فيو إبطاؿ للخصائص اليت خص اهلل هبا بعض ٥تلوقاتو؛ فآدـ خصو اهلل بأف خلقو
بيده ،فإذا فسرت اليد بالقدرة يكوف ا١تعٌت :ما خلقت بقدرٌب ،فتزكؿ ا٠تصيصة ،إبليس ٥تلوؽ بقدرة اهلل،
فإذا كاف إبليس ٥تلوقا بقدرة اهلل ،كآدـ ٥تلوقا بقدرة اهلل؛ زاؿ التفضيل آلدـ كاهلل -تعأب -فضل آدـ لقولو
-تعأب:-



 )ُ(     ككذلك خط اهلل التوراة ١توسى بيده ،فإذا قيل اليد القدرة ،خط اهلل

التوراة بقدرتو ،زالت ا٠تصوصية.
ككذلك أيضا تأكيل اليد بالقدرة أ ك بالنعمة يفسد بو ا١تعٌت؛ ألف التثنية ُب القدرة كالتثنية ُب النعمة
بنعميت أك بقدرٌبٌ ،النعم ليست اثنتُت ،كإ٪تا نعم اهلل ال تعد كال ٖتصى ،كالنعم
يفسد هبا ا١تعٌت١ ،تا خلقت
ٌ

-نعم اهلل٥ -تلوقة ،كأما يداه فهما صفة لو 

ككذلك القدرة ،القدرة صفة أخرل غَت اليد ،كالقدرة

كاحدة؛ فبل يقاؿ :خلقت بقدرٌب ،القدرة ليست اثنتُت ،بل ىي قدرة كاحدة؛ كهبذا يتبُت أف تأكيل أىل
الباطل لليد بالقدرة أك النعمة تأكيل باطل.
كما أف ٘تثيل كتكييف أىل التمثيل لليد بأيدم ا١تخلوقُت ،ا١تشبهة من غبلة ا١تشبهة من الشيعة
كالبيانية كالسا١تية -البيا نية أتباع بياف بن ٝتعاف التميمي ،كالسا١تية أتباع ىشاـ بن سآب اٞتواليقي كداكد
اٞتوارمي -كغَتىم من غبلة الشيعة من ا١تشبهة ،ىؤالء يقوؿ أحدىم :هلل يد كيدم ،ككجو كوجهي،
كاستواء كاستوائي .كىذا من أبطل الباطل ،كىم من الكفار ،من شبو اهلل ٓتلقو كفر؛ ك٢تذا قاؿ أئمة أىل
السنة كاٞتماعة :من شبو اهلل ٓتلقو كفر ،من مثٌل اهلل ٓتلقو كفر ،كمن نفى ما كصف اهلل بو نفسو أك كصفو

بو رسولو كفر ،كليس فيما كصف اهلل بو نفسو أك كصفو بو رسولو ذلك تشبيو ،ىذا مركم عن نعيم بن
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ٛتاد ا٠تزاعي كغَته من أئمة السلف ،كلهم قالوا :من شبو اهلل ٓتلقو كفر ،كمن نفى ما كصف اهلل بو نفسو
أك كصفو بو رسولو كفر.
ا١تؤلف -رٛتو اهلل -يقوؿ :بل نؤمن بذلك ،كنثبت لو الصفة ،نثبت ما أثبتو اهلل لنفسو من الصفات من
غَت ٖتديد؛ يعٍت من غَت ٖتديد كيفية الصفة ،يعٍت ال ٨تدد كيفيتها؛ ألف الكيفية ال يعلمها إال اهلل.
فالسلف يثب توف الصفة ،كيثبتوف معاين الصفات الظاىرة ،كينفوف عنو ا١تشاهبة كالكيفية ،كال تشبيو يعٍت ال
نشبو ،ال نقوؿ :إف يد اهلل تشبو يد ا١تخلوؽ ،كال يصح ٛتل اليدين على القدرتُت كما يقوؿ أىل التأكيل
من ا١تعتزلة كاألشاعرة؛ فإف قدرة اهلل  كاحدة ،قاؿ ا١تؤلف :قدرة كاحدة ،كاليد ىنا اليداف اثنتاف ،فكيف
تؤكؿ اليداف بالقدرتُت؛ فإف قدرة اهلل  كاحدة.

كال على النعمتُت؛ يقوؿ ا١تؤلف :فإف نعم اهلل 

ال ٖتصى؛ ألف إذا أكلت اليدين بالنعمتُت ١-تا

خلقت بنعميت -صار فيو حصر للنعم بأهنا اثنتاف ،كنعم اهلل ال تعد كال ٖتصىٍ ،ب إف النعم ٥تلوقة،

كصفات اهلل ليست ٥تلوقة -كما قاؿ 



 )ُ(        نعم.

اإليمان بكل ما ثبت من الصفات مثل المحبة والم يئة واإلرادة وايرىا
قاؿ -رٛتو اهلل :-ككل ما قاؿ اهلل ُ ب كتابو ،كصح عن رسولو ،بنقل العدؿ عن العدؿ ،مثل احملبة
كا١تشيئة كاإلرادة ،كالضحك كالفرح كالعجب ،كالبغض كالسخط كالكره كالرضا ،كسائر ما صح عن اهلل
ت عنها أٝتاع بعض اٞتاىلُت ،كاستوحشت منها نفوس ا١تعطلُت.
كرسولو ،كإف نىػبى ٍ

نعم ،يقوؿ ا١تؤلف -رٛتو اهلل" :-ككل ما قاؿ اهلل ُ ب كتابو ،كصح عن رسولو 
عن العدؿ؛ فإنا نؤمن هبا -يعٍت من الصفات -نثبتها هلل  كنقبلها.
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كل ما قاؿ اهلل ُ ب كتابو من الصفات ،ككل ما صح عن رسوؿ اهلل 

ُب السنة الثابتة بنقل

العدؿ عن العدؿ ،يعٍت الركاة ،الركاة يكوف عدؿ عن عدؿ ،كيكوف السند متصبل ،كال يكوف اٟتديث شاذا
كال معلوال ،ىذا ا ٟتديث الصحيح ،الصحيح أف يركيو عدؿ عن عدؿ ،كالعدؿ ىو ما اجتمع فيو أمراف:
٣تركحا ُب دينو ،ككاف ضابطنا ُب النقل؛ فهذا
العدالة ُب الدين ،كُب الضبط ،يعٍت إذا كاف ضابطنا ،كٓب يكن ن

العدؿ الضابط السليم ُب دينو ،فإذا كاف الركاة كلهم عدكال من أكؿ السند إٔب آخره ،ككاف السند متصبل،

كٓب يكن شاذا كال معلبل؛ فإف اٟتديث يكوف صحيحا كيكوف مقبوال.
ا١تؤلف يقوؿ :إذا كاف اٟتديث صحيح بأف ركاه العدؿ عن العدؿ ،كاتصل السند مع كماؿ الضبط ،مع
معلبل؛ فإننا نقبلو كنثبت الصفات اليت كردت ُب ىذا اٟتديث ،كمثٌل ٢تذا قاؿ:
شاذا كال ن
الضبط ،كٓب يكن ن
مثل احملبة كا١تشيئة كاإلرادة ،كالضحك كالفرح كالعجب ،كالبغض كالسخط ،كالكره كالرضا ،ىذه أمثلة
للصفات ،كىذه الصفات ثابتة بالكتاب كالسنة ،بعضها ثابت بالكتاب كالسنة ،بعضها ثابت بالسنة فقط
مثل احملبة.

احملبة ثابتة ُب الكتاب كالسنةُ ،ب الكتاب العزيز كالسنة ا١تطهرة ،كمن أدلة إثباهتا قوؿ اهلل 
 )ُ(       كقاؿ -سبحانو:-
     
    

(ٓ)



(ّ)

      

(ِ)

         

.)ٔ(      
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(ْ)
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كُب اٟتديث الذم ركاه الشيخاف  :إذا أحب اهلل العبد نادل جربيل إف اهلل ٭تب فبلننا فأحبو؛
فيحبو جربيل ،فينادم جربيل ُب أىل السماء إف اهلل ٭تب فبلننا فأحبوه؛ فيحبو أىل السماءٍ ،ب يوضع لو

القبوؿ ُب األرض



ركاه البخارم ُب صحيحو ُب مواضعُ :ب كتاب بدء ا٠تلقُ ،ب كتاب األدبُ ،ب

كتاب التوحيد ،كركاه اإلماـ مسلم ُب كتاب الرب كالصلة.
فنثبت احملبة هلل  ألهنا ثابتة بالكتاب كالسنة خبلفنا ألىل البدع ،نقوؿ :إف اهلل ٭تب ،نثبت احملبة هلل

على ما يليق ّتبللو كعظمتو ،كال ٯتاثل ا١تخلوقُت ُب ٤تبتو ،كأما أىل البدع فإهنم تأكلوىا؛ ا١تعتزلة أنكركىا،
كاٞتهمية كاألشاعرة أكلوىا باإلرادة ،قالوا :أحب يعٍت أراد ،أكلوىا باإلرادة؛ ألهنا من الصفات السبع اليت
يثبتوهنا ،األشاعرة يثبتوف سبع صفات :اٟتياة ،كالكبلـ ،كالبصر ،كالسمع ،كالعلم ،كالقدرة ،كاإلرادة ،كما
عدا ىذه الصفات فإهنم يسلكوف فيها أحد مسلكُت :إما أف يردكىا إٔب الصفات السبع ،كإما أف يتأكلوىا
فمثبل الرضا يؤكلوهنا بالثواب ،كالثواب أثر على الرضا،
بأثر الصفات ببعض ا١تخلوقات من النعم كالعقوبات؛ ن
الغضب يؤكلوهنا باالنتقاـ ،كاالنتقاـ أثر على الغضب ،الثواب ٥تلوؽ كاالنتقاـ ٥تلوؽ ،فهم أكلوىا ببعض
ا١تخلوقات ،أك يردكهنا إٔب الصفات السبع ،كىنا يقوؿ :احملبة يعٍت معناىا أراد أف ٭تب؛ حىت أكلوىا
باإلرادة.
أيضا ُب الكتاب العزيز كُب السنة ا١تطهرة ،كمن أدلتها قوؿ اهلل -تعأب:-
كا١تشيئة؛ كذلك ا١تشيئة ثابتة ن
              

(ُ)

         

                     

.)ِ(   
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- قاؿ

)ِ(

:قاؿ

)ُ(

       

:ككذلك اإلرادة ثابتة

                

.)ّ(         



:-سبحانو

: أك اإلرادة نوعاف، اإلرادة تنقسم إٔب قسمُت-تشيئة١ٓتبلؼ ا- كاإلرادة تنقسم إٔب قسمُت
 إرادة،تشيئة كاإلرادة الكونية كاحدة١ ا، مرادفة للمشيئة،تشيئة١ إرادة كونية ًخلقية ترادؼ ا:النوع األول
 فهو سبحانو إذا أراد شيئا، كىي تتعلق بكل ما يشاء اهلل فعلو كإحداثو،تشيئة١كونية خلقية قدرية ترادؼ ا
)ْ(

            

: كما قاؿ سبحانو،كشاءه كاف عقب إرادتو لو
.تشيئة١تلقية ترادؼ ا٠ىذه اإلرادة الكونية ا

تذكورة ُب قولو١ كىذه ىي ا،تا ٭تبو كيرضاه٦ ، تتعلق ٔتا يأمر اهلل بو عباده، إرادة دينية ش رعية:والثانية
     

  (ٓ) كُب قولو        

تع اهلل بُت اإلرادتُت ُب قولوٚ  كقد،ىذه إرادة دينية شرعية
       

)ٔ(



:تعأب

      

أل ىذه اإلرادة الكونية

)ٕ(

      



. (ٖ) ىذه إرادة كونية               
.253 :  سورة البقرة آية- 1
.125 :  سورة األنعام آية- 2
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كاإلرادتاف ٕتتمعاف ُب حق ا١تؤمنُ ،ب حق ا١تؤمن ا١تطيع ٕتتمعاف ،كتنفرد اإلرادة الكونية ُب حق
العاصي كالكافرُ ،ب حق العاصي تكوف اإلرادة الكونية ،كُب حق ا١تؤمن ٬تتمع اإلرادتاف ،فاهلل -تعأب -أراد
اإلٯتاف من أيب بكر كونا كقدرا كدينا كشرعا فوقع ،اإلرادتاف ٕتتمعاف ُب حق ا١تؤمن ،كتنفرد الكونية ُب حق
العاصي ،اإلرادة الكونية ال يتخلف متعلقها كمرادىا فبل ٯتكن أف يتخلفٓ ،تبلؼ اإلرادة الدينية الشرعية
قد ٖتصل كقد ال ٖتصل ،فاهلل -تعأب -أ راد اإلٯتاف من أيب بكر كونا كقدرا ،كأراده من أيب بكر دينا كشرعا
فوقع ،كأراد اإلٯتاف من أيب ٢تب دينا كشرعا ،كٓب يرده كونا كقدرا فوقعت اإلرادة الكونية ،كٓب تقع اإلرادة
الدينية.
فاهلل -تعأب -أراد من العباد أف يعبدكه كيوحدكه كٮتلصوا لو العبادة ،أراد منهم أف يقيموا الصبلة كيؤتوا
الزكاة ،لكن ىذا دينا كشرعا ،أما كونا كقدرا فلو اٟتكمة البالغة ،من الناس من أراد منهم أف يعبدكه ٟتكمة
بالغة ،كمنهم من أراد منهم أال يعبدكه ،فوقعت اإلرادة الكونية كاإلرادة الدينية ُب حق ا١تؤمن ا١تطيع،
كٗتلفت اإلرادة الدينية ُب حق العاصي كالكافر؛ ك٢تذا فإف قولو تعأب:
      

(ُ)

     

إرادة دينية شرعية ،كلو كانت إرادة كونية لكاف كل أىل

البيت أسلموا ،بل ٧تد من أىل البيت من ٓب يسلم ،أبو ٢تب من أىل بيت النيب كٓب يسلم ،كأبو جهل كٓب
يسلم فإرادة دينية شرعية:

            

(ِ)

كهبذا يتبُت الفرؽ بُت اإلرادتُت.
كأىل السنة كاٞتماعة قسموا اإلرادة إٔب قسمُت :إرادة كونية قدرية ،كإرادة دينية شرعية عمبل
بالنصوص ،فسلموا من التناقض ،كأما أىل البدع فإهنم ٓب يعملوا إال ببعض النصوص ،فاٞتربية من األشاعرة
كاٞتهمية ما أثبتوا إال اإلرادة الكونية ،كأنكركا اإلرادة الدينية الشرعية فضلوا ،كا١تعتزلة بالعكس أثبتوا اإلرادة
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الدينية الشرعية كأنكركا اإلرادة الكونية فضلوا ،اٞتربية كاألشاعرة كاٞتهمية استدلوا بالنصوص اليت فيها إثبات
اإلرادة الكونية فقط ،كأغمضوا أعينهم عن النصوص اليت فيها إثبات اإلرادة الدينية الشرعية ،كا١تعتزلة
استدلوا بالنصوص اليت فيها إثبات اإلرادة الدينية الشرعية ،كأغمضوا أعينهم عن النصوص اليت تثبت اإلرادة
الكونية القدرية كأىل السنة ماذا عملوا ؟.
أخذكا النصوص اليت تثبت اإلرادة الكونية القدرية كصفعوا هبا كجوه ا١تعتزلة كأبطلوا مذىبهم ،كأخذكا
نصوص اإلرادة الدينية الشرعية ،كصفعوا هبا كجوه اٞتربية من األشاعرة كاٞتهمية فأبطلوا مذىبهم ،كاستدلوا
بأدلة ىؤالء كىؤالء ،كأثبتوا اإلرادتُت فسلموا من التناقض فهداىم اهلل للحق كللصراط ا١تستقيم الذم ىو
ىدل بُت ضبللتُت.
كمن الصفات -يقوؿ ا١تؤلف -كمن الصفات اليت نثبتها كدلت عليو النصوص الضحك ،الضحك ىذا
من الصفات اليت ثبتت ُب السنة ا١تطهرة ،كٓب تأت ُب الكتاب العزيز ،من أدلتها ما ثبت ُب الصحيحُت من
ك اللوي إً ىٔب ر يجلى ٍ ً
اٞتىن ىة
ُت يىػ ٍقتي يل أى ىح يد ي٫تىا ٍاآل ىخىر يى ٍد يخ ىبل ًف ٍ
حديث أيب ىريرة  أف النيب  قاؿ  :يى ٍ
ض ىح ي
ى
 كاٟتديث صحيح ركاه البخارم ُب صحيحو ُب كتاب اٞتهاد ،كمسلم أيضا ُب كتاب اإلمارة كمعٌت ىذا
أف رجلُت يقتتبلف ُب اٞتهاد ،مسلم ككافر فيقتل الكافر ا١تسلم فيكوف شهيداٍ ،ب ٯتن اهلل على الكافر
باإلسبلـ بعد ذلك فيسلم كٯتت على اإلسبلـ ،فيدخل اٞتنة فكبل٫تا يدخل اٞتنة.
كمن األدلة أيضا حديث أيب ىريرة عند البخارم ُب قصة الرجل الذم ىو آخر أىل النار خركجا منها،
كآخر أىل اٞتنة دخوال ،كاٟتديث طويل ركاه الشيخاف البخارم كمسلم ،أك ركاه البخارم ُب الصحيح ُب
كتاب التوحيد ،كفيو أف ىذا الرجل إذا خرج من النار ،ككذا كال تزاؿ كجهو مصركفة إٔب النار يقوؿ  :يىا
ؼ ىك ٍج ًهي ىع ًن الن ًار ىفق ٍد قى ىشبىًٍت ًر٭تي ىها ىكأى ٍحىرقىًٍت ذى ىك ياؤىىا ،فيأخذ اهلل عليو العهود كا١تواثيق أال يطلب
اص ًر ٍ
ىرب ٍ

غَتىا ،فبل يسكت فيعطيو ،فيصرؼ اهلل كجهو عن النارٍ ،ب بعد ذلك ترفع لو شجرة فيها كذا ككذا،

فيسكت ما شاء اهللٍ ،ب يقوؿ :يا رب قربٍت إٔب الشجرة ،فيقوؿ اهلل كيلك يا ابن آدـ ما أغدرؾ ،كربو يعذره
ألنو يرل شيئا ال صرب لو فيدنيو من الشجرة ،فيسكت ما شاء اهللٍ ،ب ترفع لو شجرة ،كىكذا حىت يصل إٔب
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باب اٞتنة فيقوؿ ُب النهاية :يا رب قرب ٕب باب اٞتنة فيقوؿ :كيلك يا ابن آدـ ما أغدرؾ ،يا رب ال أكوف
أشقى خلقك بك ،فإذا كصل إٔب اٞتنة انفتحت لو اٞتنة ،كرأل ما فيها من النعيم ،ككذا فيسكت ما شاء
اهلل ،فيقوؿ :يا رب أدخلٍت اٞتنة ،فيضحك اهلل لو قاؿ :فيقوؿ أيضا ال أكوف أشقى خلقك ،فبل يزاؿ يدعو
حىت يضحك اهلل منو ،فإذا ضحك منو قاؿ :ادخل اٞتنة  ،ىذا فيو إثبات الضحك هلل .
ككذلك الفرح من الصفات اليت جاءت ُب الكتاب العزيزُ ،ب حديث أنس بن مالك ا١تتفق على
ً
ً ً
ً ًً ً
ضلوي بأىٍر ً
ض
صحتو ،يقوؿ النيب   للوي أشد فرحا بًتىػ ٍوبىة ىعٍبده م ٍن أى ىحد يك ٍم إذا استيقظ ىعلىى بىع ًَته قى ٍد أى ى
فى ىبلةو  ركاه البخارم ُب الصحيح ُب كتاب الدعوات كركاه اإلماـ مسلم ُب كتاب التوبة ُب بعضها كصف
٢تذ ا الرجل أنو كاف ُب أرض فبلة مهلكة ،كفقد بعَته كْتث عنو فلم ٬تده ،كعليو طعامو كشرابو كىو ُب
صحراء ،ما يستطيع ما يهتدم إٔب شيء ،فأيس فلما أيس ناـ ٖتت شجرة ليموت ،أيس ما كجد البعَت من
ٚتيع اٞتهات ،نظر تعب كال حولو بلد ،كال يستطيع ا١تشي ،كال ماء كال شيء ،فناـ ٖتت شجرة ليموت،
فناـ فلما استقيظ كجد الراحلة قائمة عند رأسو ىك ىعلىٍيػ ىها طى ىع ياموي ىك ىشىرابيوي ،ىي حياتو ،فشهق ىكأى ىخ ىذ من شدة
ت ىعٍب ًدم ىكأىنىا
الفرح ،كجعل ينادم ربو يريد أف يقوؿ :اللهم أنت ريب كأنا عبدؾ فأخطأ ىفق ىاؿ  :الل يهم أىنٍ ى
ك أى ٍخطىأى ًم ٍن ًشد ًة الٍ ىفىرًح .
ىرب ى
ً
ك  لكن إذا تكلم بكلمة الكفر ذاىبل غَت
ت ىعٍبدم ىكأىنىا ىرب ى
ىذه كلمة كفرية قاؿ  :الل يهم أىنٍ ى
متعمد فبل يؤاخذ ،كلو قا٢تا عن عمد صار كفرا ،ىذه كفر ىذا يدؿ على أف حاكي الكفر ال يكفر،
ً
ك  يقوؿ  :الل يهم
ت ىعٍبدم ىكأىنىا ىرب ى
كا١تتكلم بكلمة الكفر عن غَت عمد ال يكفر قاؿ  :الل يهم أىنٍ ى
ت ريب ىكأىنىا عبدؾ  أى ٍخطىأى ًم ٍن ًشدةً الٍ ىفىرًح.
أىنٍ ى
ذىل فقاؿ اهلل -تعأب -ففي اٟتديث  :هلل أشد فرحا بتوبة عبده من ىذا الرجل بفرحو براحلتو

فيو إثبات صفة الفرح هلل كما يليق ّتبلؿ اهلل كعظمتو ال يشبو فرح ا١تخلوؽ.
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ككذلك العجب أيضا ،صفة العجب ثابتة ُب السنة ا١تطهرةُ ،ب حديث أيب ىريرة اللي ركاه البخارم ُب
صحيحو  عجب اهلل من قوـ يدخلوف اٞتنة بالسبلسل  ركاه البخارم ُب كتاب اٞتهاد ،كركاه اإلماـ
أٛتد ُب ا١تسند كأبو داكد
كفيو أيضا ثبت ُب صحيح البخارم  -حديث آخر ُ -ب قصة األنصارم الذم استضافو فقَت ،كذلك
 أف رجبل فقَتا جاء استضافو النيب -صلى اهلل عليو كسلم ،فسأؿ أزكاجو -بيوت النيب  متعددة تسع
أبيات -كسأؿ كل بيت ىل عندكم شيء ؟ قالوا :ال كاهلل إال ماء ما عندنا إال ماء ،تسع أبيات من أبيات
النيب  ما كجدكا شيئا للضيف ،كل بيت يقوؿ :ىل عندكم شيء للضيف ؟ قالوا :يا رسوؿ اهلل إال ماء،

فقاؿ النيب 

من يضيف ىذا كلو اٞتنة ،قاؿ رجل من األنصار :أنا أضيفو يا رسوؿ اهلل ،فذىب بو إٔب

امرأتو فقاؿ :أكرمي ضيف رسوؿ اهلل ،قالت :كاهلل ما عندنا إال طعاـ الصبياف -ما عندنا شيء إال طعاـ
الصبياف ،طعاـ يكفي األطفاؿ ،-فقاؿ نوميهم كعلليهم فنومتهمٍ ،ب أطفأ السراج كأك٫تو أنو يأكل ،كجعل
الضيف يأكل حىت شبع كأصبح الرجل كامرأتو كأطفالو طاكين ،فلما أصبح كجاء إٔب النيب  قاؿ لو النيب



لقد عجب اهلل أك ضحك من فبلف كفبلف  كُب لفظ:



من صنيعكما بضيفكما البارحة



 لقد عجب اهلل -أك ضحك اهلل -من صنيعكما بضيفكما البارحة .
ىذا فيو إثبات العجب ،كأيضا جاء العجب ُب القرآف العزيز قاؿ ُب بعض القراءات ُب سورة الصافات:
ُ )ُ(      ب قراءة "بل ع ً
كف " يكوف الضمَت هلل على ىذه القراءة
ب
ج
ت ىكيى ٍس ىخ ير ى
ىٍ ى ٍ ي
ً
كف" قراءة حفص معركفة      
ت ىكيى ٍس ىخ ير ى
يكوف فيو إثبات صفة العجب "بى ٍل ىعجٍب ي
(ِ)
ً
ت" فيو إثبات صفة العجب.
لكن على القراءة "بى ٍل ىعجٍب ي
ككذلك أيضا إثبات صفة البغض ،كىي تقابل احملبة ،كىذه ثابتة أيضا ُب اٟتديث الصحيح  :إف اهلل
إذا أحب عبدا دعا جربيل إين أحب فبلنا فأحبو  كُب ركاية  :إذا أبغض عبدا دعا جربيل إين أبغض
 - 1سورة الصافات آية .12 :
 - 2سورة الصافات آية .12 :
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فبلنا فأبغضو ،قاؿ :فيبغضو جربيلٍ ،ب ينادم ُب أىل السماء :إف اهلل يبغض فبلنا فأبغضوه؛ فيبغضونوٍ ،ب
توضع لو البغضاء ُب األرض  ركاه اإلماـ مسلم ُب صحيحو ىذا فيو إثبات البغض هلل.
ككذلك  -من  -من الصفات الثابتة ُب الكتاب العزيز السخط الثابتة ُب القرآف قاؿ اهلل -تعأب:-
        

(ُ)

فيو إثبات السخط قاؿ سبحانو:



  

 )ِ(        كىي ثابتة أيضا ُب السنة ا١تطهرة ُب حديث أيب سعيد ا٠تدرم

عن النيب 

يقوؿ ألىل اٞتنة:



ىل تريدكف أزيدكم؟ قالوا :يا ربنا أٓب تبيض كجوىنا؟ أٓب ٕترنا من

النار؟ فيقوؿ اهلل  أنا أعطيكم أفضل من ذلك ،قالوا يا رب كأم شيء أفضل من ذلك؟ فيقوؿ :أحل
عليكم رضواين فبل أسخط عليكم أبدا  كىذا اٟتديث ركاه الشيخاف -ركاه اإلماـ البخارم كركاه اإلماـ
مسلمُ -ب إثبات السخط هلل ثابت ىذه الصفة ثابتة ُب القرآف كُب السنة.
كالكره كذلك إثبات الكره ثابت ُب القرآف العزيز ،قاؿ اهلل -تعأبُ -ب حق ا١تنافقُت:

  

 )ّ(         كثابتة أيضا ُب السنة ا١تطهرة ُب اٟتديث الذم
ركاه الشيخاف ،عن عائشة -رضي اهلل عنها -أف النيب  قاؿ  :من أحب لقاء اهلل أحب اهلل لقاءه،
كمن كره لقاء اهلل كره اهلل لقاءه .
كالرضا أيضا ىذه من الصفات الثابتة ُب القرآف كُب السنةُ ،ب القرآف العزيز قاؿ اهلل -تعأب:-
     

(ْ)

كقاؿ سبحانو:

      

 - 1سورة محمد آية .28 :
 - 2سورة المائدة آية .87 :
 - 3سورة التوبة آية .46 :
 - 4سورة المائدة آية .119 :
 - 5سورة الزمر آية .7 :
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ا١تطهرةُ ،ب صحيح البخارم ُب قصة األقرع كاألبرص كاألعمى قصة طويلة كفيو قاؿ ُب آخر اٟتديث ا١تلك
لؤلعمى:



فقد رضي اهلل عنك كسخط على صاحبيك



فقد رضي اهلل عنك ،كسخط على

صاحبيك ،فيو إثبات الرضى كالسخط.

كذلك ثبت ُب صحيح مسلم ُب الدعاء ا١تشهور قوؿ النيب 
سخطك





اللهم إين أعوذ برضاؾ من

استعاذ بصفة الرضى من صفة السخط ،استعاذ بصفة الرضى من صفة السخط ،ىذه كلها

ثابتة.
قاؿ ا١تؤلف -رٛتو اهلل" :-كسائر ما صح عن اهلل كرسولو من الصفات نثبتها هلل ،كإف نبت عنها أٝتاع
بعض اٞتاىلُت" ( نبت نبا ينبو إذا ٕتاَب يعٍت ٕتافت عنها أٝتاع بعض اٞتاىلُت ) ألهنا ال توافقهم كال
توافق أىواءىم ،فبعض اٞتاىلُت من ا١تبتدعة كغَتىم تنبو أٝتاعهم عن بعض الصفات فبل يثبتوهنا كاٞتهمية
ت عنها أٝتاع بعض اٞتاىلُت ،كاستوحشت منها نفوس ا١تعطلُت ،ا١تعطلة
كا١تعتزلة كغَتىم ،يقوؿ :كإف نىػبى ٍ
تستوحش نفوسهم تستوحش ،كلذلك بعضهم إذا ٝتع آيات الصفات ارتعد ،فا١تؤلف يقوؿ٨ :تن نثبتها ما
داـ أف اهلل أثبتها لنفسو كأثبتها لو رسولو ،كإف ٕتافت عنها أٝتاع بعض اٞتاىلُت ،كإف استوحشت منها
نفوس ا١تعطلُت فبل يضرنا ىذا ،نعم.

صفة النفس
إخبارا عن
قاؿ -رٛتو اهلل :-ك٦تا نطق هبا القرآف ،كصح هبا النقل من الصفات :النػ ٍفس ،قاؿ اهلل  ن

نبيو عيسى -عليو السبلـ -أنو قاؿ:

 )ُ( كقػاؿ 

               

      

(ُ) كقاؿ ١ توسى -عليو السبلـ:-

.)ِ(   
 - 1سورة المائدة آية .116 :
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كركل أبو ىريرة عن النيب  قاؿ  :يقوؿ اهلل  أنا عند ظن عبدم يب ،كأنا معو حُت يذكرين،
شربا
فإف ذكرين ُب نفسو ذكرتو ُب نفسي ،كإف ذكرين ُب مؤل ذكرتو ُب مؤل خَت منهم ،كإف اقًتب إٕب ن
باعا ،كإف أتاين ٯتشي أتيتو ىركلة .
اعا ،كإف اقتػرب إٕب ذراعػنا اقًتبت إليو ن
اقًتبت إليو ذر ن

كركل أبو ىريرة  قاؿ :قاؿ رسوؿ اهلل 



١تا خلق اهلل ا٠تلق كتب ُب كتاب ،فكتبو على

نفسو ،فهو موضوع عنده على العرش :إف رٛتيت تغلب غضيب .
نعم ،كىذا ا ١تقطع من كبلـ ا١تؤلف ،يقوؿ ا١تؤلف :ك٦تا نطق بو القرآف ،كصح هبا النقل من الصفات:
النػ ٍفس ،ذكر ا١تؤلف أف من صفات اهلل النفس ،كيثبت هلل نفسا كجعلها من الصفات ،كىذا قوؿ لبعض
العلماء فقالوا :إف من الصفات النفس ،كمنهم من قاؿ :إف النفس ىي الذات اجملردة عن الصفات ،ككل
من القولُت ليس بصحيح ،كالصواب الذم عليو ٚتهور العلماء أف ا١تراد بالنفس اهلل ،ا١تراد بالنفس اهلل نفسو
ا١تتصلة بالصفات ا١تراد بالنفس اهلل ،يعٍت :ذاتو سبحانو ا١تتصلة بصفاتو ،ليس ا١تراد هبا ذاتا ٣تردة عن
الصفات ،كليس ا١تراد بالنفس صفة للذات ،بل ا١تراد بالنفس اهلل نفسو اهلل ،يعٍت :ا١تراد بالنفس اهلل اليت ىي
ذاتو ا١تتصلة بالصفات ،ليس ا١تراد بالنفس ذاتا ٣تردة عن الصفات -كما قالو بعضهم -كليست النفس
صفة للذات ،بل النفس ىي الذات نفس اهلل ،النفس ىي اهلل أم :ذاتو متصفة بالصفات ،ىذا ىو الصواب
الذم عليو ٚتهور العلماء كما حقق ذلك أىل العلم من احملققُت كشيخ اإلسبلـ ابن تيمية -رٛتو اهلل-
كغَته من احملققُت.
كأما القوؿ بأف الصفات من النفس كما ذىب إليو أصحاب ىذا ا١تذىب قوؿ لبعض أىل العلم ،كىو
كأف الدارمي أيضا ُب رده على بشر ا١تريسي ٯتيل إٔب ىذا القوؿ كأهنا صفة ،لكن الصواب أف النفس ىي
الذات ،ىي الذات ا١تتصفة بالصفات؛ ك٢تذا قاؿ شيخ اإلسبلـ ابن تيمية -رٛتو اهللُ -ب ٣تموع الفتاكم ُب
اٞتزء التاسع صفحة ِِٗ قاؿ :كيراد بنفس الشيء ذاتو كعينو ،كما يقاؿ رأيت زيدا نفسو كعينو ،كقد قاؿ
 - 1سورة األنعام آية .12 :
 - 2سورة طه آية .41 :
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 )ُ(           كقاؿ:

تعأب:



تعأب:

     

(ّ)



 )ِ(       كقاؿ

كُب اٟتديث الصحيح أنو قاؿ ألـ ا١تؤمنُت:



لقد قلت بعدؾ

أربع كلمات لو كزف ٔتا قلتيو لوزنتهن :سبحاف اهلل عدد خلقو ،سبحاف اهلل زنة عرشو ،سبحاف اهلل رضا
نفسو ،سبحاف اهلل مداد كلماتو .
كُب اٟتديث الصحيح اإل٢تي عن النيب  يقوؿ اهلل -تعأب:-



أنا عند ظن عبدم يب ،كأنا معو

حُت يذكرين ،إف ذكرين ُب نفسو ذكرتو ُب نفسي ،كإف ذكرين ُب مئل ذكرتو ُب مئل خَت منهم



ىذه

النصوص اليت ذكرىا انظر تعليق الشيخ -رٛتو اهلل -قاؿ :فهذه ا١تواضع ا١تراد فيها بلفظ النفس عند ٚتهور
العلماء ،فهذه ا١تواضع ا١تراد فيها بلفظ النفس عند ٚتهور العلماء اهلل نفسو اليت ىي ذاتو ،فهذه ا١تواضع
ا١تراد فيها بلفظ النفس عند ٚتهور العلماء اهلل نفسو اليت ىي ذاتو ا١تتصفة بصفاتو ،ليس ا١تراد هبا ذاتا
منفكة عن الصفات ،كال ا١تراد هبا صفة للذات ،كطائفة من الناس ٬تعلوهنا من باب الصفات كما يظن
طائفة أهنا الذات اجملردة عن الصفات ،ككبل القولُت خطأ ،ككبل القولُت خطأ.
ما ٫تا القوالف ؟ الذم يقوؿ :إف النفس صفة للذات خطأ ،كالذم يقوؿ إف النفس ىي الذات اجملردة
عن الصفات خطأ ،كالصواب أف النفس ىي اهلل ،كىي نفسو اليت ىي ذاتو ا١تتصفة بصفاتو ،فالنفس ىي
اهلل ،ىي ذات اهلل ا١تتصفة بالصفات ،ىذا ىو الصواب الذم عليو احملققوف خبلفا ١تا ذىب إليو ا١تؤلف ىنا
من أف النفس ىي الصفات ،النفس ىي اهلل ذات اهلل ا١تتصفة بالصفات ،الصفات كلها صفة للنفس،
الصفات العلم كالرٛتة كالقدرة كاٟتب كالبغض كالكراىة كالسخط كلها صفات للنفس ،النفس نفس اهلل
موصوفة بالغضب بالرضى بالسخط بالفرح بالعجب.

 - 1سورة المائدة آية .116 :
 - 2سورة األنعام آية .54 :
 - 3سورة آل عمران آية .28 :
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إذف نفس اهلل ىي اهلل كىي ذاتو ا١تتصفة بالصفات ،ليست ذاتا ٣تردة عن الصفة ،كليست النفس ذاتا
٣تردة عن الصفات ،كليست النفس صفة للذات بل النفس ىي الذات ،ىي ذات اهلل ا١تتصفة بالصفات،
نعم.
نقف على ىذا كفق اهلل اٞتميع لطاعتو ،بقية الوقت لؤلسئلة.
أحسن اهلل إليكم ىذه ٣تموعة من األسئلة ،نبدؤىا بسؤاؿ كرد من السجن من إحدل األخوات تقوؿ:
بأف عليها كف ارة صياـ شهرين متتابعُت ،كىي حامل ُب الشهر ا٠تامس ىل تصوـ الشهرين أـ تنتظر حىت
تلدٍ ،ب تصوـ كىي خائفة أف يباغتها ا١توت كىي ٓب تصم ،كتقوؿ ُب آخر سؤا٢تا :ىل يغفر اهلل ٕب كبَتٌب
كأنا تائبة كنادمة عما فعلت أفتوين مأجورين ؟
أما صيامها فإف كانت تستطيع الصوـ فإنو ينبغي ٢تا أف تبادر ،كإف كاف يشق عليها الصوـ فهي
معذكرة تنتظر بعد الوالدةٍ ،ب تصوـ شهرين متتابعُت ،كأما خوفها من الذنب فإف كانت فإذا تابت توبة
نصوح فإف اهلل يتوب عليها،
العظيم:



التائب من الذنب كمن ال ذنب لو



فاهلل -تعأب -يقوؿ ُب كتابو

                    

أٚتع العلماء على أف ىذه اآلية ُب التائبُت؛ ألف اهلل عمم كأطلق قاؿ:

(ُ)

      

 )ِ(              يعٍت :للتائبُت حىت الشرؾ ،من تاب تاب
اهلل عليو ،إذا تابت توبة نصوح تكوف خالصة تتوب توبة ألجل اهلل ال رياء كال ٝتعة كال ألجل الدنيا،
كيكوف اإلنساف أقلع عن ا١تعصية ،كندـ ع لى ما مضى ،كعزـ عزما جازما على أال يعود إٔب ا١تعصية ،كرد
ا١تظلمة إٔب أىلها إف كانت بينو كبُت الناس ،ككانت توبة قبل ا١توت قبل نزكؿ العذاب ،كقبل بلوغ الركح إٔب

 - 1سورة الزمر آية .53 :
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اٟتلقوـ ،كقبل طلوع الشمس من مغرهبا ُب آخر الزماف ،فإهنا توبة نصوح مقبولة من أم ذنب كاف ،من
تاب تاب اهلل عليو ،نعم.

كردت لفظة اليد هلل 

ُب القرآف مفردة كمثناة كٚتعا ،بعض أىل العلم ٛتلوا لفظة اٞتمع ُب اليد

على غَت ظاىرىا ،كاهلل  -عز كجل أثبت اٞتميع ُب القرآف ،فلماذا ٨تدد أهنا يداف كال نقوؿ :أننا نثبت اليد
من غَت أف ٨تدد العدد ؟
أنا تكلمت قد بينت ىذا ُب أثناء الدرس ،لكن كاف السائل ما انتبو ،كلو رجع لوجد الكبلـ موضحا،
فإف جاءت بصيغة اٞتمع ليست من الصفات قاؿ اهلل -تعأب:-



 )ُ(    كىذه من

آد يئيد مصدر آد يئيد أيدا من القوة؛ كألف اهلل أضافها إٔب نفسو بصيغة اٞتمع ،أم :للتعظيم مثل قولو:



 )ِ(   ما يقاؿ هلل أعُت ىذه صيغة اٞتمع ال.
ٓتبلؼ اليد فإذا أضيفت إٔب اهلل بضمَت اإلفراد دؿ على أهنا صفة مثل:
   

(ْ)

تثنية ،أما بيدم

اٞتنس فيو إثبات اليد هلل

     

(ٓ)

   

فا١تراد اٞتنس جنس اليد ،ا١تراد

           

كا١تراد اٞتنس ،كاآلية اليت فيها التثنية بينت أف هلل يداف



من الصفات ،كإ٪تا ىي مصدر آد يئيد أيدا ،نعم.
 - 1سورة الذاريات آية .47 :
 - 2سورة القمر آية .14 :
 - 3سورة المائدة آية .64 :
 - 4سورة ص آية .75 :
 - 5سورة الممك آية .1 :
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(ّ)

تثنية



 )ٕ(   يدم ،أما



(ٔ)

ُب إثبات اليد هلل

 )ُ(  فليست
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قلتم أحسن اهلل إليكم ُب الدرس ا١تاضي :إف سؤاؿ الصفة حراـ ،كلكن سؤاؿ اهلل بالصفة ال شيء فيو
مثل :اللهم إين أسألك برٛتتك كعزتك فما الفرؽ ؟
ما فيو اشتباه حىت يكوف ىناؾ فرؽ ،ما فيو اشتباه ،ال يوجد اشتباه ،سؤاؿ الصفة ينادم ،ينادم الصفة
يقوؿ :يا كجو اهلل ،يا قدرة اهلل أنقذيٍت يا رٛتة اهلل ،ٮتاطب اهلل بصيغة األنثى ىذا حراـ ،ىذا حراـ ،كال
٬توز نداء الصفة ،قاؿ شيخ اإلسبلـ :إنو كفر ،أما التوسل بصفات اهلل فأنت تسأؿ اهلل كٕتعل الوسيلة
لذات اهلل ،اللهم إين أسألك بأٝتائك اٟتسٌت ،كصفاتك العلى أف تغفر ٕب ،ىل ىذا يشتبو هبذا ؟ كيف
يقوؿ السائل :فما الفرؽ ؟ ما فيو اشتباه حىت يقاؿ :فما الفرؽ ؟ ىذا الذم ينادم الصفة يقوؿ :يا رٛتة اهلل
ارٛتيٍت ،يا قدرة اهلل أنقذيٍت ،ىذا كأنو فصل الصفة عن الذات ،كخاطب ٓتطاب األنثى يا رٛتة اهلل ،كاهلل
بذاتو كصفاتو -سبحانو كتعأب -ىو الرب ،ىو ا١تسئوؿ بذاتو كصفاتو كأٝتائو ،أما الذم يتوسل إٔب اهلل
بأٝتائو كصفاتو ىذا ٓب يفقو القرآف ،كأدلتو ٮتاطب بيا اهلل ا٠تطاب ١تن ؟ هلل ،أسألك بأم شيء ؟ بأٝتائك
اٟتسٌت كصفاتك العلى ،توسل أسألك بإٯتاين ،أسألك بعملي الصاّب ،ىل ىذا يشتبو مع ىذا حىت يقاؿ:
ما الفرؽ ،نعم ،ينبغي للسائل أف يتأمل -نعم -حىت ال يقوؿ ما الفرؽ ؟ نعم.
يقوؿ  -أحسن اهلل إليكم  -ثبت ُب اٟتديث  ككلتا يديو ٯتُت  كعندنا بعض العادات إذا قدـ
للشخص بالشماؿ قاؿ  :مشالك ٯتُت  !! فهل ىذا جائز ؟
أل ليس بصحيح " ،مشالك ٯتُت " غلط ما ىو بصحيح ،مشالو مشاؿ كٯتينو ٯتُت ،ىذا للرب خاصة،
كلتا يديو ٯتُت





فإذا بعض الناس كبعض العامة إذا أعطيتو شيء أك مد يده اليسار قاؿ :ما ٮتالف

مشالك ٯتُت ،مشالك ٯتُت يعٍت :يربر ىذا ا١توقف يربر عملو ،عملو غلط اليد اليمٌت لؤلخذ كاإلعطاء ،بعض
الناس يعطيك بيده الشماؿ فيأخذه كيقوؿ لك :مشالك ٯتُت ،أل غلط تقوؿ لو :يا أخي ما آخذه من
الشماؿ أعطٍت بيدؾ اليمُت ،علمو اآلداب ،إذا أعطاؾ بيده اليسرل ال تأخذ بيده الشماؿ ،قل لو :يا أخي
أعطٍت بيمينك ،كىذا أحسن كحصل عندم ُب بعض ا١تقاالت ١تا يعطيٍت بيده الشماؿ ،قلت يا أخي :ما
 - 1سورة الذاريات آية .47 :
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آخذ بيدؾ الشماؿ ،بيدؾ اليمُت فيقوؿ :جزاؾ اهلل خَتا ،أنا غلطت ،كأنا كذا ،أما قوؿ مشالك ٯتُت ىذا
تربير ،تربير للغلط أل ،ىذا غلط غلطاف ،كيف تربر غلطو بشمالك ٯتُت؟ ليست مشالو ،مشالو مشاؿ كٯتينو
ٯتُت ،ىذا هلل  قاؿ اهلل -تعأب  :-ككلتا يديو ٯتُت  كُب اٟتديث  :ككلتا يدم ريب ٯتُت مباركة


يعٍت :كلتا يديو ٯتُت ُب الفضل كالشرؼ كاٞتود كعدـ النقص كالضعفٓ ،تبلؼ ابن آدـ فإف الشماؿ

فيها نقص كفيها ضعف ،أما الرب فبل يلحق يديو نقص كال ضعف  ،كلتا يديو ٯتُت



ُب القوة

كالفضل كالشرؼ كالكرـ ،كإال فلو ٯتُت كمشاؿ -سبحانو -كما جاء ُب صحيح مسلم إثبات الشماؿ ،كقاؿ
بعض أىل العلم :إف ىذا من إثبات الشماؿ هلل طعنوا فيو ،كإف كانت ُب مسلم ،كقالوا :إف تفرد هبا بعض
الركاة ،بعض أىل العلم يقوؿ :كلتا يديو تسمى ٯتُت ،كمنهم من قاؿ  :كلتا يديو ٯتُت



يعٍتُ :ب

الشرؼ كالكرـ كالفضل كعدـ النقص ،كلكن األخرل تسمى مشاال كما جاء ُب صحيح مسلم ،نعم.
أسئلة كثَتة حوؿ حديث احتجاج آدـ كموسى ،أكؿ سؤاؿ فيها ذكر موسى -عليو السبلـ -قولو
تعأب:

      

(ُ)

ىل ذكرىا على أهنا آية من كتاب اهلل -تعأب -كىو القرآف

بعد ؟
الكرًن ؟ مع أنو ٓب ينزؿ ي

أل آدـ ،آدـ يقوؿ ١توسى :ىل كجدت ُب كتاب اهلل يعٍت :التوراة كتاب اهلل ،ما ىو مقصود القرآف،

يعٍت :موجود ىذا ُب التوراة كُب القرآف ،فهل كجدت ُب كتاب اهلل ،يعٍت :التوراة اليت أنز٢تا اهلل عليك
     

(ِ)



قاؿ :نعم ،ليس ا١تراد ُب القرآف ٮتاطبو ،كسيخاطبو ُب كتاب اهلل الذم

أنزؿ عليو ىذا ،كتاب اهلل جنس ،كتاب اهلل جنس ،يعٍت :الكتب اليت أنز٢تا اهلل على أنبيائو كلها تسمى
كتبا ،كتاب اهلل ،التوراة كتاب اهلل ،كاإل٧تيل كتاب اهلل ،كالزبور كتاب اهلل ،كالقرآف كتاب اهلل ،فمراد آدـ
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كتاب اهلل يعٍت :التوراة اليت أنز٢تا اهلل عليك  ،ىل كجدت ىذا قاؿ :نعم ،فحج آدـ موسى  يعٍت:
غلبو ،غلبو باٟتجة ،نعم.
ىل التوراة ىي األلواح اليت ألقاىا موسى -عليو السبلـ -؟
التوراة إ٪تا أنز٢تا اهلل بعد إغراؽ فرعوف ،بعد ىبلؾ فرعوف قاؿ اهلل -تعأب:-

   

              

(ُ)

كٓب

يهلك اهلل أمة هببلؾ عاـ بعد نزكؿ ال توراة ،فبنزكؿ التوراة رفع العذاب العاـ ،فدؿ ىذا على أف األلواح ىذه
قبل نزكؿ التوراة ،اهلل -تعأب -أنزؿ على إبراىيم صحف كموسى صحف

     

 )ِ(      غَت التوراة ،التوراة إ٪تا نزلت بعد ذلك ،كاأللواح اليت كتبها اهلل التوراة اليت
أنز٢تا اهلل على األلواح على موسى ،إ٪تا كاف ىذا بعد أف عبد بنو إسرائيل العجل ككاف ىذا بعد ىبلؾ
فرعوف.
فلما جاء موسى -عليو الصبلة كالسبلـ -ككجدىم يعبدكف العجل أخربه اهلل قبل ذلك أهنم يعبدكف
العجل



١ )ّ(        تا ذىب موسى ١تيقات اهلل كاستخلف أخاه ىاركف كىو

نيب مثلو قاؿ:
اٟتلي





 )ْ(          فجاء السامرم فصنع ٢تم من

 )ٓ(      كقاؿ



 )ٔ(       فعبدكه ،هناىم

ىاركف كمنعهم فلم يقبلوا كبلمو كأرادكا قتلو كقالوا :ال

          

 - 1سورة القصص آية .43 :
 - 2سورة األعمى آية .19- 18 :
 - 3سورة طه آية .85 :
 - 4سورة األعراف آية .142 :
 - 5سورة األعراف آية .148 :
 - 6سورة طه آية .88 :

123

االقتصاد ُب االعتقاد

(ُ) ما نقبل كبلمك حىت يأٌب موسى ،موسى ذىب ١تيقات ربو أربعُت ليلة فأخربه اهلل

    

.)ِ(       
فلما جاء موسى ككجدىم يعبدكف العجل غضب غضبا شديدا ،كألقى األلواح تكسرت من شدة
الغضب ،كىذا فيو دليل على أنو ليس من رأل كمن ٝتعُ ،ب األكؿ أخربه اهلل أهنم عبدكا العجل ،لكن ما
غضب ىذا الغضب الشديد ١تا رآىم بعينو يعبدكف العجل ،كاهلل -تعأب -عفا عنو ،دليل على أف الغضباف
معفو عنو ،ألقى األلواح كفيها كبلـ اهلل حىت تكسرت من شدة الغضب ،كأخذ برأس أخيو ىاركف كىو نيب
كرًن مثلو كجره برأسو كٟتيتو ،قاؿ :كيف تًتكهم يعبدكف العجل
            

        

(ّ)

     

.)ْ( 
يقوؿ ىاركف :أنا ما قصرت ،لكن ما قبلوا مٍت

       

(ٓ)

  

 )ٔ(    نصحتهم لكن أرادكا قتلي ،كقى ىاؿ" :يا ابٍ ىن أيـ" من باب االستعطاؼ ،كإال
كإال ىو أخوه ألبيو كأمو لكن من باب االستعطاؼ

           

 )ٕ(          فهذا ٭تتمل أهنا التوراة ؛ ألف ىذا بعد عبادهتم العجل
العجل بعد إغراؽ فرعوف ،فيحتمل -كاهلل أعلم -أهنا التوراة ؛ ألف التوراة إ٪تا نزلت بعد ىبلؾ فرعوف ،كىذا
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بعد ىبلؾ فرعوف ،عبدكا العجل كاهلل -تعأب -عفا عنو ألنو ا١تكاف عنده لو منزلة عند اهلل؛ ألف إلقاء
األلواح كفيها كبلـ اهلل حىت تكسر ،ىذا لو كاف مع الشعور لكاف ذنبا ،لكن اهلل عفا عنو معفو عنو ،من
اشتد غضبو كٓب يكن معو شعور ىذا معفو عنو ،فعفا اهلل عن موسى.
كمن أيضا الفوائد هبذه ا١تناسبة أحب أف أفيدكم ىذه الفائدة ىو أف الصوفية -اآلف -ا١تبلحدة الذين
يقولوف بوحدة الوجود ،كىم منتشركف اآلف ،رٔتا اإلخواف الذين ُب الشبكة ُب ببلدىم يعلموف ىذا ،ككذلك
بعض اإلخواف ا١توجودين ىنا يعلموا أف الصوفية طبقات كفرؽ متعددةُ ،ب كل بلد ٕتد عددا من فرؽ
الصوفية ،ككل فرقة ٢تم شيخ ،كىذه الفرؽ كلها تقود إٔب النار ،منها التيجانية كالقادرية كالنقشبندية كغَتىا
من الطرؽ ،ككلها طرؽ توصل إٔب النار ،كأغلبها طرؽ كفرية ٕتد ُب البلد الواحد أكثر قد يوجد مائة طريقة،
ٕتدىا ُب مصر كُب الشاـ كُب إفريقيا ،كُب كل مكاف ،كُب سوريا ،كُب كل مكاف ،ككل بلد بعد ىذه الببلد
ٕتد فيها فرقا صوفية كلها تقود إٔب النار.
كبعضهم -بعض الصوفية -يتفاكتوف بعضهم يصل إٔب القوؿ بوحدة الوجود ،يصل إٔب القوؿ بوحدة
الوجود ،يعٍت :يقوؿ :إف الوجود كاحد ،فالرب ىو العبد ،كالعبد ىو الرب حىت قاؿ من رؤسائهم ابن عريب
رئيس كحدة الوجود:
العب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد رب وال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرب عب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد

ي ـ ـ ـ ـ ـ ــا ليـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــعر م ـ ـ ـ ـ ـ ــن المكلـ ـ ـ ـ ـ ـ ــف

إن قلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت عبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد ف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذاك بي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت

أو قلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت رب أن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى يكل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــف

اختلط عليو األمر ما يدرم من الرب ؟ يقوؿ :أنت الرب كأنت العبد  -نعوذ باهلل  ،-أنت الرب كأنت
العبد ،الوجود كاحد ،كيقوؿ ١تا قيل لو :رب مالك كعبد ىالك كأنتم ذلك ،كالعبد فقط  - ++نعوذ باهلل -
ىذه كحدة الوجود أعظم الناس كفرا كضبلال ،كفر كل كافر جزء من كفرىم ،إذا كاف ا١تشبهة كفارا ألهنم
يشبهوف اهلل ٓتل قو فكيف ٔتن يقوؿ :إف اهلل ىو ا٠تلق ٚتيعا؟ إذا كاف ا١تشبهة اٟتلولية الذين يقولوف :إف اهلل
حل ُب ا١تخلوقات كفارا ككذا أىل اٟتق يقولوف كيف يكوف الرب حاال ُب بطوف السباع كأجواؼ الطيور؟

125

االقتصاد ُب االعتقاد

فكيف من يقوؿ :إف اهلل ىو نفس السباع كنفس البطوف كنفس األجواؼ ىؤالء أعظم الناس كفرا من
ا١تبلحدة ،ا١تبلحدة يركف أف الوجود كاحد ،ما ُب فرؽ بُت الرب كبُت العبد.
كمنهم ابن عريب ،كابن عريب ىذا رئيس كحدة الوجود ،كلو مؤلفات لو كتاب يسمى كتاب " ا٢تيو "
يقوؿ :إف الذكر ىو ىو ىو ىو ،لو كتاب الفتوحات ا١تكية ،كلو كتاب فصوص اٟتكم ،يعارض فيو القرآف
مثبل فص قصة قوـ نوح فص ،قصة قوـ ىود فص ،قصة موسى مع فرعوف فص ،كقاؿ على ىذه اآلية ىذا
الشاىد الذم أردت أف أذكره لكم ،انظر -كالعياذ باهلل -يقوؿ :إف فرعوف حينما قاؿ:
 

(ُ)

   

مصيب ،مصيب ألف الوجود كاحد ،كيقوؿ :إف اإلنساف يتمثل ،يقوؿ :الرب -كالعياذ باهلل،

يتجلى ُب صورة معبود كما يتجلى ُب صورة فرعوف ،معبود كما يتجلى ُب صورة و
ىاد كما ُب صورة الرسل،
فهو كاحد.
ففرعوف -يقوؿ ابن عريب -مصيب حينما قاؿ:



 )ِ(     ألف الوجود كاحد كالرب

ىو العبد ،كيقوؿ :إف كل من عبد شيئا من دكف اهلل فهو مصيب ،فالذم يعبد النار مصيب ،كالذم يعبد
العجل مصيب ،كالذم يعبد كل شيء مصيب ،كالكفر إ٪تا ىو بالتخصيص الذم ٮتصص شيئا كيقوؿ :ال
يعبد إال ىذا ،ىذا ىو الكافر عندنا كالعياذ باهلل.
كابن عريب حينما جاء قصة قوـ نوح ،حينما جر موسى ىاركف بلحيتو ماذا تظنوف سيقوؿ ؟ كيف
يفسر ىذه اآلية ؟ يقوؿ :إف موسى جر ىاركف فأخذه برأسو كٟتيتو ليش؟ ١تاذا تنكر عليهم عبادة العجل
؟! ىم على حق ال تنكر عليهم عبادة العجل ،ىم على حق اآلف فكيف تنكر عليهم كىم على حق؟.
كيقوؿ :إف فرعوف أغرؽ ؟ ١تاذا أغرؽ ؟ أغرؽ تطهَتا لو حىت يزكؿ اٟتسباف كالوىم ،يعٍت :فرعوف يتوىم
أنو ىو الرب الناس كلهم أرباب ،فلما ظن ُب ذىنو أنو ىو الرب كحده أغرؽ تطهَتا لو حىت يزكؿ الوىم
 - 1سورة النازعات آية .24 :
 - 2سورة النازعات آية .24 :
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كاٟتسباف ،ىذا تطهَت لفرعوف حىت يزكؿ ك٫تو كحسبانو أف الربوبية خاصة بو الربوبية ،كل الناس أرباب كل
رب ككل عبد ما ُب إال أنت يا فرعوف ،فأغرؽ تطهَتا لو حىت يزكؿ اٟتسباف كالوىم.
قصدم من ىذا تعلموف أف الصوفية ا١تبلحدة من أكفر خلق اهلل ،كأهنم طوائف كمنهم كحدة الوجود،
ىذا مذىب كحدة الوجود ،كىم موجودكف اآلف ُب كل مكاف ،كاإلخواف يعلموف ىذا ،كثَت من اإلخواف
الوافدين إٔب ىذا البلد يعلموف ىذا ،كاإلخواف الذين ُب الشبكة يسمعوف يعلموف ىذا ،أىل كحدة الوجود
ىم أكفر الناس ،كىذا مذىبهم يقولوف :الوجود كاحد ،كفرعوف مصيب ،كموسى جر ىاركف ينكر عليو
إنكاره على بٍت إسرائيل عبادة العجل ،نسأؿ اهلل السبلمة كالعافية ،نعم.
أحسن اهلل إليكم ،يقوؿ :كيف علم آدـ كموسى أف تلك ا١تعصية قدرىا اهلل عليو قبل أربعُت سنة ؛
ألنو ١تا سألو" :بكم كجدت ُب كتاب اهلل قاؿ بأربعُت سنة" ىل أطلع على اللوح احملفوظ ؟
قلنا :إف ىذا قدر ،كالقدر ىذا مأخوذ من اللوح احملفوظ ،ىذا قدر قبل أف ٮتلقٍت بأربعُت سنة ،آدـ
قاؿ ١توسى :كم كجدت مكتوبا عليو



 )ُ(      قاؿ :كجدت ُب كتاب اهلل قبل

أربعُت سنة ،يعٍتُ :ب التوراة كُب الكتاب الذم أنزلو على موسى ،ففيو أنو مكتوب على آدـ قبل أف ٮتلق
بأربعُت سنة

      

(ِ) كيف يقاؿ :أنو أطلع على اللوح احملفوظ ،ىذا قدر

مأخوذ من القدر السابق ،قدر مأخوذ قبل خلق آدـ بأربعُت سنة ،كاللوح احملفوظ مىت مكتوب ؟ قبل خلق
السماكات كاألرض ٓتمسُت ألف سنة ،فهذا قدر مأخوذ من اللوح احملفوظ ،كتب ُب الكتاب الذم أنزلو
اهلل على موسى :إف آدـ مكتوب عليو أنو يعصي اهلل قبل أف ٮتلق بأربعُت سنة
 )ّ(  نعم.

 - 1سورة طه آية .121 :
 - 2سورة طه آية .121 :
 - 3سورة طه آية .121 :
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أحسن اهلل إليكم ،آخر سؤاؿ كصل من أ١تانيا من أحد اإلخوة ا١تستمعُت عرب الشبكة :قاؿ :قلت
ألحد اإلخوة اهلل يهديك -إف شاء اهلل -قاؿ :بدكف أف تقوؿ :إف شاء اهلل ،بل اعزـ ُب الدعاء ،كيف ك٨تن
نقوؿ للمريض :ال بأس طهور إف شاء اهلل ؟
نعم ،ىو مصيبٍ ،اع ًزـ ،ال تقوؿ" :إف شاء اهلل" ،ال تقيد تقوؿ" :اهلل يهديك" ،قاؿ النيب   ال

يقولن أحدكم :اللهم اغفر ٕب -إف شئت -اللهم ارٛتٍت -إف شئت -ليعزـ ا١تسألة ،فإنو ال مكره لو



ىذا مصيب ،ال شك أنو مصيب ،ادع لو جزما ،ال تقيد؛ كألف قولك :إف شاء اهلل يفيد بأنك غَت ٤تتاج
إٔب ىذا الدعاء ،اللهم اغفر ٕب -إف شئت ،-يعٍت :إف شئت يا اهلل فاغفر ٕب ،كإف شئت فبل تغفر ٕب
فلست ْتاجة ،ىذا غلط ،اجزـ فليعزـ :اللهم اغفر ٕب ،اللهم ارٛتٍت ،ال تقل :إف شئت ،كال إف شاء اهلل،
اهلل يهديك ال تقل :إف شاء اهلل ،أما القوؿ للمريض :طهور -إف شاء اهلل -فهذا من باب ا٠ترب عند أىل
العلم ،ليس من باب اإلنشاء ،نعم.
كفق اهلل اٞتميع لطاعتو ،ثبت اهلل اٞتميع على ا٢تدل ،كصلى اهلل على ٤تمد كعلى آلو كصحبو كسلم.
السبلـ عليكم كرٛتة اهلل كبركاتو
بسم اهلل الرٛتن الرحيم اٟتمد هلل رب العا١تُت ،كالصبلة كالسبلـ على أشرؼ األنبياء كا١ترسلُت ،نبينا
٤تمد كعلى آلو كصحبو أٚتعُت.
أما بعد:
فقد كقفنا على ْتث ُب النفس ُب قوؿ ا١تؤلف :ك٦تا نطق هبا القرآف ،كصح هبا النقل من الصفات:
النػ ٍفس .كقلنا البارحة :إف ُ -ب الليلة ا١تاضية  -إف ٚتهور العلماء على أف النفس ىي اهلل -سبحانو
كتعأب -ىي ذاتو ا١تتصفة بالصفات ،كأف من قاؿ :إهنا صفة ،أك قاؿ :إهنا الذات اجملردة فقد غلط كما بُت
ذلك األئمة ،مثل الشيخ شيخ اإلسبلـ ابن تيمية كغَته -رٛتو اهلل ،-فتكوف النفس ىي اهلل ،ىي ذات اهلل
ا١تتصفة بالصفات ،كا١تؤلف ىنا مشى على أهنا صفة من الصفات كىو قوؿ ،كىناؾ قوؿ آخر بأهنا الذات
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اجملردة ،كىذا أيضا ال شك أنو باطل ،فهما قوالف خبلؼ الصواب ،كأف الصواب أف النفس ىي اهلل ،كىي
ذاتو ا١تتصفة بالصفات.
استدؿ ا١تؤلف -رٛتو اهلل -على أف هلل نفسا بالكتاب كالسنة ،أما الكتاب فقوؿ اهلل -تعأب:-
              

 )ِ(   قاؿ اهلل إخبارا عن عيسى أنو قاؿ لربو:

(ُ)

 

        

            

 )ّ(    فأقره اهلل على قولو )ْ(      :فأثبت هلل نفسا كقاؿ 
(ٓ)
فأثبت لنفسو نفسا ،كقاؿ ١ توسى :
           
  

.)ٔ(    
كاستدؿ من السنة ْتديث أيب ىريرة الذم ركاه البخارم -رٛتو اهللُ -ب صحيحو كراكه اإلماـ مسلم

أيضا كالًتمذم كابن ماجو كأٛتد ُب ا١تسند أف النيب  قاؿ يقوؿ اهلل 
النيب  إٔب ربو  فهو من كبلـ اهلل ،قاؿ يقوؿ اهلل  فهو من كبلـ اهلل لفظا كمعٌت كالقرآف -
اٟتديث القدسي  -من كبلـ اهلل لفظا كمعٌت ،يقوؿ اهلل   أنا عند ظن عبدم كأنا معو حُت
كىو حديث قدسي أضافو

يذكرين ،فإف ذكرين ُب نفسو ذكرتو ُب نفسي ،كإف ذكرين ُب مئل ذكرتو ُب مئل خَت منهم ،كإف اقًتب إٕب
شربا تقربت إليو ذراعا ،كإف اقًتب إٕب ذراعا اقًتبت إليو باعا ،كإف أتاين ٯتشي أتيتو ىركلة .

 - 1سورة المائدة آية .116 :
 - 2سورة المائدة آية .116 :
 - 3سورة المائدة آية .116 :
 - 4سورة المائدة آية .116 :
 - 5سورة األنعام آية .12 :
 - 6سورة طه آية .41 :
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ىذا حديث قدسي ركاه الشيخاف كغَت٫تا ،كىو من كبلـ اهلل 


فإف ذكرين ُب نفسو ذكرتو ُب نفسي

يذكرين





كفيو إثبات أف هلل نفسا ُب قولو:

كىذا ىو الشاىد من اٟتديث ،كقولو:

كأنا معو حُت



فيو إثبات ا١تعية هلل ،صفة أخرل أيضاُ ،ب إثبات النفس هلل كإثبات ا١تعية ،كىذه معية خاصة ؛

ألف ا١تعية نوعاف :معية عامة كمعية خاصة ،ا١تعية العامة ىي معية اهلل ٞتميع ا٠تلق ،فاهلل -تعأب -مع خلقو
بإحاطتو كباط بلعو كنفوذ قدرتو كمشيئتو ،كرؤيتو ٢تم من فوؽ عرشو ،كٝتعو لكبلمهم ،ىذه ا١تعية العامة،
كمقتضاىا االطبلع كاإلحاطة كتأٌب ُب سياؽ احملاسبة كاجملازاة كالتخويف لقولو سبحانو:

  

                       

 )ُ(        تأٌب ُب سياؽ احملاسبة كاجملازاة ،كقولو سبحانو:
 )ِ(        كقولو سبحانو:



    

 )ّ(         كىو معهم

ىذه معية عامة ،كتكوف للمؤمن كالكافر عامة ،ا١تعية العامة تكوف للمؤمن كالكافر ،كمقتضاىا االطبلع
كاإلحاطة ،كتأٌب ُب سياؽ احملاسبة كاجملازاة كالتخويف.
أما ا١تعية ا٠تاصة فهي خاصة با١تؤمن خاصة با١تؤمنُت معيتو سبحانو مع الصابرين قولو:
 )ْ(     كتكوف للمتقُت
      

اٟتديث  :كأنا معو حُت يذكرين



(ٔ)



   

 )ٓ(      مع ا١تقسطُت

   

مع ا١تتقُت كمع احملسنُت ،كيكوف مع الذاكرين كما ُب ىذا

ىذه معية خاصة للذاكرين ،فهي خاصة با١تؤمن كمقتضاىا النصر

 - 1سورة المجادلة آية .7 :
 - 2سورة الحديد آية .4 :
 - 3سورة النساء آية .178 :
 - 4سورة األنفال آية .46 :
 - 5سورة البقرة آية .194 :
 - 6سورة النحل آية .128 :
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كالتأييد كاٟتفظ كالكبلءة ،كتأٌب ُب سياؽ ا١تدح كالثناء ككقولو 
النيب ُ ب الغار ىو كأبو بكر يوـ ا٢تجرة ،أبو بكر قاؿ يا رسوؿ اهلل" :لو أف أحدىم نظر إٔب موضع
قدميو ألبصرنا" فقاؿ النيب  لو  )ِ(         :ما ظنك يا أبا بكر باثنُت اهلل


ثالثهما  كىذه معية خاصة ككقولو سبحانو ١توسى كىاركف:

١ )ُ(       تا كاف

      

(ّ)



 )ْ(          فلما دخل فرعوف معهم ُب ا٠تطاب جاءت ا١تعية العامة
العامة

     

   

(ٔ)

(ٓ)

فلما دخل فرعوف معهم ُب ا٠تطاب جاءت ا١تعية العامة

ك١تا انفرد موسى كىاركف انفردت ا١تعية ا٠تاصة

 

    

.)ٕ(  
ىذه ا١تعية ا٠تاصة كىو مع ا١تتقُت كمع احملسنُت كمع الصابرين ،كمع الناس كلهم بعلمو كإحاطتو ،كمع
ا١تتقُت كمع احملسنُت كمع الصابرين بعونو كنصره كتأييده كتوفيقو كتسديده ،كمع الناس كلهم باطبلعو
كإحاطتو كىو فوؽ العرش -سبحانو كتعأب ،-ال منافاة بُت ا١تعية كبُت الفوقية ال منافاة ،ألف ا١تعية ليس
معناىا االختبلط كاالمتزاج ا١تعية ُب لغات العرب يعٍت :مطلق ا١تصاحبة.

 - 1سورة التوبة آية .47 :
 - 2سورة التوبة آية .47 :
 - 3سورة طه آية .46 :
 - 4سورة طه آية .46 :
 - 5سورة الشعراء آية .15 :
 - 6سورة الشعراء آية .15 :
 - 7سورة طه آية .46 :
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أما أىل البدع كاٞتهمية كا١تعتزلة كغَتىم فإهنم ضاقت صدكرىم كضاقوا ذرعا ُب اٞتمع بُت النصوص،
كضربوا النصوص بعضها ببعض -نعوذ باهلل ،-فأبطلوا نصوص الفوقية كا١تعية اليت تزيد نصوص الفوقية
كالعلو اليت تزيد على ثبلثة آالؼ دليل من نصوص ا١تعية.
كقال وا :إف ا١تعية توجب االختبلط كاالمتزاج ،كأف اهلل مع ا٠تلق ٥تتلط هبم ،كأنكركا نصوص الفوقية
كا١تعية كالعلو ،كىذا من جهلهم كضبل٢تم كا٨ترافهم كزيغهم كاتباعهم ا٢تول ،فاٟتديث فيو إثبات ا١تعية
ا٠تاصة كىي معية مع الذاكرين  كأنا معو حُت يذكرين فإف ذكرين ُب نفسو ذكرتو ُب نفسي كإف ذكرين
ُب مئل ذكرتو ُب مئل خَت منهم  كىم ا١تبلئكة كقولو ُب آخر اٟتديث  :كإف اقًتب إٕب شربا اقًتبت
إليو ذراعا كإف اقًتب إٕب ذراعا اقًتبت إليو باعا كإف أتاين ٯتشي أتيتو ىركلة  كُب لفظ  :كمن تقرب
إٕب شربا تقربت منو ذراعا ،كمن تقرب إٕب ذراعا تقربت منو باعا



ىذا فيو إثبات القرب هلل ،ىذا فيو

إثبات القرب هلل ،كاٟتديث فيو إثبات ا١تعية ،كفيو إثبات النفس.
كالقرب جاء خاصا كٓب يأت عاما ،عند بعض أىل العلم ،عند احملققُت من أىل العلم كشيخ اإلسبلـ
ابن تيمية كابن القيم أف القرب ال يكوف إال خاصا ،كال يكوف عاما كخاصا كا١تعية ؛ ألهنا تكوف عامة
كخاصة ،كأما القرب فإنو ال يكوف إال خاصا ،كىو نوعاف :قرب من الداعُت باإلجابة ،كقرب من العابدين

باإلثابة ،فاألكؿ مثل قولو 
الداعُت

        

        

(ِ)

(ُ)

يعٍت :قريب من إجابة دعاء

كٓب يقل :إنو قريب من كل أحد ،قريب من السائلُت

باإلجابة.

كمثلو ما ثبت ُب الصحيح أك ُب الصحيحُت من حديث أيب موسى األشعرم 
ُ ب سفر فارتفعت أصواتنا بالتكبَت ،فقاؿ النيب   اربعوا على أنفسكم فإنكم ال تدعوف أصم كال

قاؿ كنا مع النيب

غائبا ،إف الذم تدعونو أقرب إٔب أحدكم من عنق راحلتو .
 - 1سورة البقرة آية .186 :
 - 2سورة البقرة آية .186 :
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 كليس فيو، فهو قريب من الداعُت،-أيها الداعوف-  تدعونو أقرب إٔب أحدكم،فهو قريب من الداعُت
           

:-تعأب-  كمثلو قوؿ اهلل،أنو قريب من كل أحد

                     
      

 ىذا النوع الثاين كىو القرب من العابدين باإلثابة،للمستغفرين التائبُت

: كىو كقولو سبحانو عن شعيب،تستغفرين التائبُت ليس قريبا من كل أحد١من ا

)ِ(

)ُ(

    

تستغفرين التائبُت كما١ (ّ) فهو رحيم كدكد با           



.تيب للعابدين كللسائلُت٣ أنو قريب
               

:كأما قولو تعأب

 بدليل أنو،تبلئكة أقرب إٔب العبد من حبل الوريد١ فا،تبلئكة١ قرب العبد من ا،تبلئكة١ (ْ) ف هذا قرب ا 
             

:تلكُت فقاؿ١قيده بوقت تلقي ا

تراد قرب اهلل ٓب يقيد بوقت١ كلو كاف ا،تتلقيُت١تن أقرب إليو كقت تلقي ا٨ :يعٍت
 (ٔ) قاؿ        



)ٓ(

   

: كمثلو قولو تعأب ُب سورة الواقعة،تلكُت١تلقي ا

.61 :  سورة هود آية- 1
.61 :  سورة هود آية- 2
.97 :  سورة هود آية- 3
.16 :  سورة ق آية- 4
.17-16 :  سورة ق آية- 5
.85 :  سورة الواقعة آية- 6
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العلماء :ا١تعٌت أف ا١تبلئكة أقرب إٔب قلب العبد من أىلو
ا١تبلئكة





 )ُ(     كلكن ال تبصركف

.)ِ(         

كذىب بعض العلماء إٔب أف القرب يكوف عاما كخاصا كا١تعية تكوف عامة كخاصة ،كمثل القرب
ا٠تاص مثل ما سبق

 )ّ(        كحديث أيب موسى كمن القرب قرب العبد



من اإلثابة قولو تعأب:

     

(ْ)

فالساجد قريب من اهلل

     

(ٓ) فالساجد قريب من اهلل ؛ ألنو عابد هلل ،ذىب آخركف من أىل العلم إٔب أف القرب يكوف عاما كيكوف
خاصا ،كقالوا كمثلوا للقرب العاـ بقولو تعأب:
قرب اهلل كا١تعٌت ٨تن أقرب إليو بالعلم

        

     

(ٔ)

كقالوا :ىذا

(ٕ) كقاؿ بعضهم٨ ،تن أقرب إليو بالعلم

كالرؤية ،كقاؿ بعضهم :بالعلم كالرؤية كالقدرة.
ككذلك قالوا ُب:



 )ٖ(         كلكن احملققُت كشيخ اإلسبلـ

كابن القيم قالوا :إف القرب ال يأٌب إال خاصا كال يأٌب عاما ،كأما القرب ُب اآليتُت فهو قرب ا١تبلئكة ،فهذا
اٟتديث القدسي فيو إثبات أف هلل نفسا ،كفيو إثبات ا١تعية ،كفيو إثبات القرب ،كذكر شيخ اإلسبلـ ابن
تيمية -رٛتو اهلل -أف قرب العباد بالتقرب إليو ىذا يقر بو ٚتيع الطوائفٚ ،تيع من يثبت العلو ،كمن أنكر
 - 1سورة الواقعة آية .85 :
 - 2سورة الواقعة آية .85 :
 - 3سورة البقرة آية .186 :
 - 4سورة العمق آية .19 :
 - 5سورة العمق آية .19 :
 - 6سورة ق آية .16 :
 - 7سورة ق آية .16 :
 - 8سورة الواقعة آية .85 :
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علو اهلل فهم ينكركف ىذا القرب ،يقوؿ شيخ اإلسبلـ -رٛتو اهللُ -ب الصحيحُت عن النيب  أنو قاؿ:
يقوؿ اهلل -تعأب  :-من تقرب إٕب شربا تقربت إليو ذراعا ،كمن تقرب إٕب ذراعا تقربت إليو باعا ،كمن
أتاين ٯتشي أتيتو ىركلة .
كقربو قاؿ :كقربو من العباد تقرهبم إليهم ٦تا يقر بو ٚتيع من يقوؿ ،إنو فوؽ العرش ،سواء قالوا مع ذلك
إنو تقوـ بو األفعاؿ االختيارية أك ٓب يقولوا ،كأما من ينكر ذلك فمنهم من يفسر قرب العباد بكوهنم يقاربونو
كيشابونو من بعض الوجوه فيكونوف قريبُت منو ،كىذا تفسَت أيب حامد كا١تتفلسفة فإهنم يقولوف :الفلسفة
ىي التشبو باإللو على قدر الطاقة.
الدليل الثاين من السنة الذم استدؿ بو ا١تؤلف -رٛتو اهلل -على إثبات أف هلل نفسا حديث أيب ىريرة

قاؿ :كركل أبو ىريرة  قاؿ :قاؿ رسوؿ اهلل 



١تا خلق اهلل ا٠تلق كتب ُب كتاب ،فكتبو على

نفسو ،فهو موضوع عنده على العرش :إف رٛتيت تغلب غضيب .
ككجو الداللة من قول و" :فكتبو على نفسو" فأثبت هلل نفسا ،كما أف اٟتديث فيو إثبات الرٛتة كفيو
إثبات الغضب ،كاٟتديث سبق ُب مبحث العلوُ ،ب مبحث العلو سبق ،ذكره ا١تؤلف -رٛتو اهلل -قرأناه لو
رجعنا إليو ُب حديث العلو ىناؾ ذكر ىناؾ قاؿ كركاه أبو ىريرة  قاؿ ٝتعت رسوؿ اهلل  يقوؿ:



إف اهلل  كتب كتابا قبل أف ٮتلق ا٠تلق ،إف رٛتيت سبقت غضيب  فهو عنده فوؽ العرش كىنا قاؿ
ذكر نفس اٟتديث



١تا خلق اهلل ا٠تلق كتب ُب كتاب ،فكتبو على نفسو ،فهو موضوع عنده على

العرش :إف رٛتيت تغلب غضيب



ىل تركف ُب سياؽ اٟتديثُت سواء كلبل ٥تتلف ؟ ٥تتلف ،فاألكؿ ساؽ

ىناؾ  إف اهلل  كتب كتابا قبل أف ٮتلق ا٠تلق ،إف رٛتيت تسبق غضيب فهو عنده فوؽ العرش  ما
ُب "فكتبو على نفسو" كىنا قاؿ ١ تا خلق اهلل ا٠تلق كتب ُب كتاب ،فكتبو على نفسو  ىناؾ استدؿ
بو على العلو ،كليس فيو "فكتبو على نفسو" ىنا استدؿ بو على إثبات النفس "فكتبو على نفسو".
كاحملقق قاؿ :ركاه الشيخاف ىنا كىناؾ ،ركاه البخارم كمسلم ،كلكن بعد البحث ٓب أجد كلمة "فكتبو
على نفسو" ُب الصحيحُت ،بل كال ُب السنن كال ُب الكتب التسعة كلمة "فكتبو على نفسو".
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فكيف احملقق يقوؿ :إنو ركاه البخارم كركاه مسلم كٓب ينبو على ىذه اللفظة ،ىذه اللفظة ليست
موجودة ُب اٟتديث كإ٪تا كما ساقو األكؿ ،كما ساقو ا١تؤلف األكؿ  :إف اهلل  كتب كتابا فهو عنده
فوؽ العرش ،إف رٛتيت تسبق غضيب .
ىنا أتى بزيادة "فكتبو على نفسو" ىذه الزيادة ٓب أجدىا ُب الصحيحُت كال ُب السنن كال ُب الكتب
نفسا ،كيي ٍكتىػ ىفى باألدلة من الكتاب كمن
التسعة ،كعلى ىذا فيكوف اٟتديث ليس فيو دليل ُب إثبات أف هلل ن
السنة ،نعم ،ىذا ما كقفنا عليو ُب القراءة.

رؤية المؤمنين لربهم في اآلخرة
كأٚتػع أىل اٟتق ،كاتفق أىل التوحيد كالصدؽ أف اهلل -تعأب -ييرل ُب اآلخػرة ،كما جػاء ُب كتابو،
كصح عن رسولو  قاؿ اهلل .)ُ(           
جلوسا ليلة مع رسوؿ اهلل  فنظر إٔب القمر ليلة
كركل جرير بن عبد اهلل البجلي  قاؿ  :كنا ن

أربع عشرة فقاؿ :إنكم سًتكف ربكم  كما تركف ىذا القمر ،ال تضاموف ُب رؤيتو ،فإف استطعتم أال
تغلبػوا على صػبلة قبػل طلػوع الشمس كقبل غركهبا فافعلػواٍ ،ب قػرأ:

      

  )ِ(    كُب ركاية  :سًتكف ربكم عياننا .
نعم انتقل ا١تؤلف -رٛتو اهلل -إثبات صفة الرؤية ،كصفة الرؤية من الصفات اليت اشتد فيها النزاع بُت
أىل السنة كبُت أىل البدعة ،كىي من العبلمات الفارقة بُت أىل السنة كبُت أىل البدعة ،كقلت لكم :إف
ىذه الصفات مثل صفة العلو كصفة الرؤية كصفة الكبلـ ،ىذه الصفات الثبلث اشتد ُب ىذا النزاع بُت
أىل السنة كبُت أىل ا لبدع ،كىي من العبلمات الفارقة بُت أىل السنة كبُت أىل البدع ،فمن أثبتها فهو من
 - 1سورة القيامة آية .23-22 :
 - 2سورة ق آية .39 :
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أىل السنة ،كمن نفاىا فهو من أىل البدع ،صفة العلو صفة الكبلـ صفة الرؤية ىذه الثبلث ينكرىا
اٞتهمية كا١تعتزلة كاألشاعرة ،األشاعرة يثبتوف الرؤية لكن ما يثبتوهنا على كجهها يثبتوهنا ُب غَت جهة،
األشاعرة يقولوف :إف اهلل يرل لكن من أين يرل ؟ من فوؽ ؟ يقولوف :أل ،من ٖتت ؟ أل ،أماـ ؟ أل ،خلف
؟ أل ،ٯتُت ؟ أل ،مشاؿ ؟ أل ،أين يرل ؟ ال ُب جهة ىل ىذا معقوؿ ؟ ال يعقل؛ ك٢تذا أنكر ٚتهور العقبلء
على األشاعرة ،كضحكوا منهم كقالوا :كيف تثبتوف الرؤية بدكف مقابل ؟ ما ُب رؤية إال مقابلة الرؤية ،ال بد
٢تا من مقابلة للمرئي ،فكيف تثبتوف الرؤية كال تثبتوف ا١تقابلة ،قالوا :ىذا باطل بداىة ،العقوؿ تنكر ىذا ؛
ألف األشاعرة اآلف مذبذبوف ال إٔب ىؤالء كال إٔب ىؤالء ،ىم يريدكف أف يكونوا مع أىل السنة ُب إثبات
الرؤية ،كيريدكف أف يكونوا مع ا١تعتزلة ُب نفي اٞتهة كنفي العلو فلم يستطيعوا ،فأثبتوا الرؤية كنفوا العلو.
ك٢تذا ألزمهم سلط عليهم ا١تعتزلة كألزموىم قالوا :أنتم اآلف مذىبكم مذبذب غَت معقوؿ غَت متصور،
فأنتم بُت أحد أمرين ،فإما أف تثبتوا العلو مع الرؤية فتكونوا أعداء لنا مثل أىل السنة ،كإما أف تنفوا الرؤية
فتكونوا أصحاب لنا فتكونوا معنا ،أما أف تكونوا ىكذا مذبذبُت ال إٔب ىؤالء كال إٔب ىؤالء ،ىذا غَت
معقوؿ كغَت متصور ،ككذلك الكبلـ أثبتو األشاعرة لكن ما أثبتوه على كجهو ،الكبلـ يقولوف ىو معٌت قائم
بالنفس ،مثل العلم ما ُب حرؼ كال صوت الكبلـ ُب نفسو كما أف العلم ُب نفسو فالكبلـ ُب نفسو ،كيف
تكلم ؟ كيف يعرؼ الكبلـ ؟ قالوا :اضطر جربيل اضطرارا ،ففهم ا١تعٌت القائم بنفسو فتكلم هبذا القرآف،
ىذا الكبلـ كبلـ جربيل ،اضطره اهلل اضطرارا ففهم ما ُب نفسو فعرب عنو ،جعل اهلل أخرس نعوذ باهلل.

كمنهم من قاؿ الذم عرب عنو ٤تمد 

ال جربيل ،كمنهم من قاؿ :أخذه جربيل من اللوح احملفوظ،

إذف ما أثبتوا الكبلـ على كجهو ،كالعلو أنكركه ،هبذا يتبُت أف الرؤية ما أثبتها ىؤالء الطوائف الثبلث
اٞتهمية كا١تعتزلة كاألشاعرة ،فإهنا العبلمات الفارقة بُت أىل السنة كبُت أىل البدعة ،أٚتع عليها أىل السنة؛
ك٢تذا قاؿ ا١تؤلف -رٛتو اهلل :-كأٚتػع أىل اٟتق ،كاتفق أىل التوحيد كالصدؽ أف اهلل -تعأب -ييرل ُب
اآلخػرة ،قاؿ -رٛتو اهلل :-كأٚتػع أىل اٟتق ،كاتفق أىل التوحيد كالصدؽ كىم أىل السنة كاٞتماعة ،كىم
الصحابة كىم الرسل كالصحابة كالتابعوف كاألئمة كأتباعهم كمن بعدىم من أىل السنة كاٞتماعة إٔب يوـ
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القيامة ،اتفقوا على إثبات الرؤية أىل اٟتق ،كخالفهم أىل الباطل كأٚتػع أىل اٟتق ،كاتفق أىل التوحيد
كالصدؽ أف اهلل -تعأب -ييرل ُب اآلخػرة ،كما جػاء ُب كتابو ،كصح عن رسولو .

أما الكتاب استدؿ ا١تؤلف -رٛتو اهلل -بقوؿ اهلل 

(ُ)
(ّ)



         

 )ِ(     بالضاد أخت الصاد من النضرة كالبهاء كاٟتسن

بالظاء أخت الطاء

     

(ْ)

     

يعٍت :تنظر إٔب رهبا فا١تراد هبا تنظر إٔب رهبا بأبصارىا،

ككجو الداللة أف اهلل أضاؼ النظر إٔب الوجو الذم ىو ٤تلو ،كعداه بأداة إٔب الصر٭تة ُب نظر العُت ،كأخبله
من قرينة تدؿ على خبلؼ موضوعو كحقيقتو ،فدؿ على أف ا١تراد هبا النظر بالعُت اليت ُب الوجو إٔب الرب -
سبحانو -

.)ٓ(         

ا١تؤلف -رٛتو اهلل -اقتصر على آية ،كىناؾ أدلة أخرل تدؿ من القرآف غَت اآلية ىذه ،مثل قولو تعأب:
    

(ٔ)



 )ٕ(        جاء ُب تفسَت ا١تزيد أنو النظر إٔب

كجو اهلل الكرًن ،كقولو سبحانو:

       

بأف الزيادة ىي النظر إٔب كجو اهلل الكرًن.

 - 1سورة القيامة آية .23-22 :
 - 2سورة القيامة آية .22 :
 - 3سورة القيامة آية .23 :
 - 4سورة القيامة آية .23 :
 - 5سورة القيامة آية .23-22 :
 - 6سورة ق آية .35 :
 - 7سورة ق آية .35 :
 - 8سورة يونس آية .26 :
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كقولو سبحانو:



 )ُ(        يعٍت :الكفار قاؿ الشافعي -رٛتو اهلل -

 :فلما ا٨تجب ىؤالء بالسخط دؿ على أف أكلياءه يركنو ُب الرضا كإال لو كاف ا١تؤمنوف ال يركنو لتساكل
األعداء كاألكلياء ! فلما حجب اهلل األعداء عن الرؤية ،دؿ على أف األكلياء يركنو كلو كاف ا١تؤمنوف ال يركنو
لتساككا ىم كاألعداء ُب اٟتجب كلكن اهلل حجب الكفرة ،فدؿ على أف ا١تؤمنُت يركنو ال ٭تجبوف

 

 )ِ(       اآلية فيها إثبات الرؤية للمؤمنُت ،ا١تؤلف اقتصر على آية كاحدة.
كأما األحاديث فهي متواترة ،كما قاؿ العبلمة ابن القيم -رٛتو اهلل -قاؿ :إف األحاديث متواترة ،ركاىا
من الصحابة ٨تو ثبلثُت نفسا ُب الصحاح كالسنن كا١تسانيد ،فهي متواترة ،كمن ذلك ما استدؿ بو ا١تؤلف
رٛتو اهلل -حديث جرير بن عبد اهلل البجلي قاؿ  :كنا جلوسا عند النيب  فنظر إٔب القمر ليلة أربععشرة قاؿ :إنكم سًتكف ربكم كما تركف ىذا القمر ال تضاموف ُب رؤيتو



اٟتديث راكه البخارم ُب

كتاب التوحيد ،كركاه ابن خزٯتة أيضا ُب كتاب التوحيد ،كركاه عبد اهلل بن أٛتد ُب كتاب السنة كفيو أف
ا١تؤمنُت يركف رهبم كرؤيتهم للقمر ،كىذا تشبيو للرؤية بالرؤية ،كليس تشبيها للمرئي با١ترئي.
كا١تعٌت أنكم تركف ربكم رؤية كاضحة ،كما تركف القمر ليلة البدر رؤية كاضحة ،كليس ا١تراد تشبيو اهلل
بالقمر ،اهلل -تعأب -ال يشبو أحدا من خلقو ،بل ا١تراد تشبيو الرؤية بالرؤية كما يقوؿ العلماء :اٟتديث فيو
تضاموف " يركل بالتخفيف أم :ال يلحقكم ضيم ُب
تشبيو الرؤية بالرؤية ال ا١ترئي با١ترئي ،كقولو " :ال ي
رؤيتو ،كما يلحق الناس عند رؤية الشيء ،فإهنم قد يلحقهم ضيم ُب طلب رؤيتو ،كقيل " :ال تضاموف"
بالتشديد أم :ال يضم بعضكم إٔب بعض.
أما األشاعرة الذين أنكركا ا لعلو ففسركه ٔتا ينسجم مع مذىبهم القائل بنفي العلو مع إثبات الرؤية،
ىذه فسركا تضاموف بالتشديد ؛ ألف معناه ال تتضاموف ُب رؤيتو باالجتماع ُب جهة أم :ال تظلموف فيو
 - 1سورة المطففين آية .15 :
 - 2سورة المطففين آية .15 :
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برؤية بعضكم دكف بعض ،كأنكم تركنو ُب جهاتكم كلها ،كىو يتعأب عن اٞتهة ،كقوؿ النيب   فإف
استطعتم أف ال تغلبوا  كجاء ُب أحاديث كثَتة أف النيب  قاؿ  :إنكم تركف ربكم كما تركف القمر
ليلة البدر



كُب بعضها:



أنكم تركف ربكم كما تركف الشمس صحوا ليس دكهنا سحاب



من

حديث أيب ىريرة كغَته.

فاألحاديث صر٭تة ُب ىذا ،كمع صراحتها أنكرىا أىل البدع ،كُب اٟتديث يقوؿ النيب 
استطعتم أف ال تغلبوا على صبلة قبل طلوع الشمس كقبل غركهبا فافعلوا
      

(ُ)





ٍب قرأ



فإف

   

فإف استطعتم أف ال تغلبوا على صبلة قبل طلوع الشمس

 ما ىي ؟ صبلة الفجر كقبل غركهبا ؟ صبلة العصر.
ٍب قرأ



 )ِ(          صبلة الفجر كصبلة العصر ،فيو

اٟتث على العناية هباتُت الصبلتُت بزيادة العناية مع بقية الصلوات ،كفيو دليل أف احملافظة على ىاتُت
الصبلتُت من أسباب رؤية اهلل ُب اٞتنة؛ ك٢تذا ١تا أخرب النيب بالرؤية قاؿ  :فإف استطعتم أف ال تغلبوا على

صبلة قبل طلوع الشمس ،فافعلوا  فإف ذلك من أسباب رؤية اهلل 

كُب ركاية



سًتكف ربكم

عيانا  يعٍت :معاينة مواجهة ،نعم.
رؤية اهلل  أعظم نعيم يعطاه أىل اٞتنة
قاؿ -رٛتو اهلل :-كركل صهػيب عن النػيب  قاؿ  :إذا دخل أىل اٞتنة اٞتنة نودكا :يا أىل اٞتنة،
موعدا ٓب تركه ،فيقولوف :ما ىو ؟ أٓب يبيض كجوىنا ،كيزحزحنا عن النار ،كيدخلنا اٞتنة ؟
إف لكم عند اهلل ن

 - 1سورة ق آية .39 :
 - 2سورة ق آية .39 :
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قاؿ :فيكشف اٟتجاب فينظركف إليو ،قاؿ :فواهلل ما أعطاىم اهلل شيئنا أحب إليهم من النظر إليوٍ ،ب تبل



  )ُ(       ركاه مسلم.
نعم ،كىذا اٟتديث حديث صهيب ركاه مسلم ُب صحيحو ،كفيو إثبات رؤية ا١تؤمنُت لرهبم  كفيو
الكتاب العز ىيز ،فسر اٟتديث ُب قولو:
تفسَت اآلية تفسَت الزيادة بأهنا الرؤية ،كىذا ٦تا فسرت فيو السنةي
ى



 )ِ(       بالنظر إٔب كجو اهلل الكرًن ،فاٟتسٌت ىي اٞتنة ،كالزيادة النظر إٔب كجو
اهلل الكرًن



 )ّ(       الذين أحسنوا ىم ا١تؤمنوف ،الذين أحسنوا ُب عبادة اهلل،

كأحسنوا إٔب ا٠تلق ٢تم اٟتسٌت ،كىي اٞتنة ك٢تم الزيادة كىي النظر إٔب كجو اهلل الكرًن ،إذا دخل أىل اٞتنة
اٞتنة نودكا  :إف لكم عند اهلل موعدا ٓب تركه  كُب راكية  :يريد أف ينجزكموه فيقولوف ما ىو ؟ أٓب
يبيض كجوىنا كيزحزحنا عن ال نار كيدخلنا اٞتنة؟ قاؿ :فيكشف اٟتجاب فينظركف إليو ،قاؿ :فواهلل ما
أعطاىم اهلل شيئا أحب إليهم من النظر إليو .

ىذا فيو دليل على أف رؤية اهلل 

أعظم نعيم ،يعطاه أىل اٞتنة حىت إهنم ينسوف ما ىم فيو من

النعيم ،ينسوف ما ىم فيو من نعيم اٞتنة عند رؤيتهم هلل ،كىذا يدؿ على أنو ال يراه أحد ُب الدنيا ،ىذا يؤيد

القوؿ الصحيح أف اهلل -تعأب -ال يراه أحد ُب الدنيا ،كأف النيب 

ٓب ير ربو ليلة ا١تعراج ؛ ألهنا نعيم

كادخرت للمؤمنُت ُب اٞتنة ،رؤية اهلل نعيم ادخرت للمؤمنُت ُب اٞتنة ،فبل يراه أحد ُب الدنيا ال الرسل كال
غَتىم ،كألف البشر أك الناس أك ا٠تلق ال يستطيعوف الثبات لرؤية اهلل لبشريتهم الضعيفة ُب الدنيا ،نعم.
أقوال أئمة السلف في رؤية المؤمنين لربهم

كقاؿ مالك بن أنس  الناس ينظركف إٔب اهلل -تعأب -بأعينهم يوـ القيامة.
 - 1سورة يونس آية .26 :
 - 2سورة يونس آية .26 :
 - 3سورة يونس آية .26 :

141

االقتصاد ُب االعتقاد

ىذا دليل من اآلثار ،من أقواؿ السلف كاإلماـ مالك بن أنس -رٛتو اهلل -اإلماـ ا١تشهور يقوؿ :الناس
ينظركف إٔب اهلل -تعأب -بأعينهم يوـ القيامة ،ىذا ركاه اآلجرم ُب كتاب الشريعة ،نعم كىذا ىو قوؿ أىل
السنة كاٞتماعة قاطبة ،كلهم يقولوف مثلما قاؿ اإلماـ مالك :الناس ينظركف إٔب اهلل -تعأب -بأعينهم يوـ
القيامة ،كقصده من ى ذا الرد على ا١تعتزلة ،ا١تعتزلة يفسركف الرؤية بالعلم ،ينظركف إٔب اهلل يعٍت :يعلموف اهلل
بقلوهبم ،كيقولوف إف معٌت قولو  :إنكم سًتكف ربكم كما تركف القمر  ستعلموف ربكم كما تعلموف
أف القمر قمر ،كىذا من أبطل الباطل ،كاألشاعرة يفسركف الرؤية بغَت اٞتهة ،كمنهم  -من األشاعرة  -من
كافق ا١تعتزلة كقاؿ :إف ا١تراد بالرؤية زيادة العلم ،زيادة العلم ُب القلب ،كىذا باطل ،نعم.
كقاؿ أٛتد بن حنبل :من قاؿ :إف اهلل ال يرل ُب اآلخرة فهو كافر.
نعم ،ىذا فيو أف السلف كفركا من أنكر الرؤية ،من قاؿ :إف اهلل ال يرل ُب اآلخرة فهو كافر ،ىذا قوؿ
أئمة السلف ،كالتكفَت ١تا ىو على العموـ يقاؿ :من أنكر رؤية اهلل فهو كافر ،من قاؿ :القرآف ٥تلوؽ فهو
كافر ،أما الشخص ا١تعُت فبل يكفر حىت تقوـ عليو اٟتجة حىت توجد الشركط كتنتفي ا١توانع ،فبلف ابن
فبلف ال يكفر إال إذا كجدت الشركط كانتفت ا١توانع ،لكن على العموـ يقاؿ :من أنكر رؤية اهلل فهو كافر،
من قاؿ :القرآف ٥تلوؽ فهو كافر ،كىكذا لكن الشخص ا١تعُت ال يكفر إال بعد قياـ اٟتجة عليو ،كبعد
كجود الشركط كانتفاء ا١توانع ؛ ألف الشخص ا١تعُت ال يدرل ما حالو ؟ قد يكوف دخل ُب اإلسبلـ من
جديد ،قد يكوف ما بلغتو األدلة  ،قد يكوف عنده شبهة كلو أزيلت لرجع ،قد يكوف قاؿ قاؿ قوال ٣تمبل،
فالشخص ا١تعُت ال يكفر إال بعد قياـ اٟتجة عليو ،إذا كجدت الشركط كانتفت ا١توانع ،لكن على العموـ
نعم ،كما قاؿ اإلماـ أٛتد -رٛتو اهلل :-من قاؿ :إف اهلل ال يرل ُب اآلخرة فهو كافر ،من قاؿ :القرآف
٥تلوؽ فهو كافر ،ىكذا ،من ترؾ الصبلة فهو كافر ،لكن ا١تعُت ال بد من قياـ اٟتجة عليو ،نعم.

صفة الكالم
الخالف بين أىل السنة وايرىم في صفة الكالم
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متكلما بكبلـ مسمػوع مفهوـ مكتػوب ،قاؿ اهلل 
كمن مذىب أىل اٟتق أف اهلل ٓ ب يزؿ
ن



.)ُ(      

نعم انتقل ا١تؤلف -رٛتو اهلل -إٔب إثبات صفة الكبلـ ،كسيطيل فيها كىي من الصفات اليت اشتد النزاع
فيها بُت أىل السنة كبُت أىل البدع ،كىي من العبلمات الفارقة بُت أىل السنة كبُت أىل البدعة ،بُت
مذىب أىل اٟتق قاؿ :كمن مذىب أىل اٟتق كىم الرسل كأتباعهم الصحابة كالتابعوف كأتباعهم كاألئمة
متكلما بكبلـ مسمػوع مفهوـ مكتػوب.
كالعلماء كأىل السنة كاٞتماعة يقوؿ :إف اهلل ٓ ب يزؿ
ن

فأىل السنة يقولوف :إف اهلل -تعأب -متكلم بكبلـ ْترؼ كصوت مسموع ،مفهوـ ،كبلـ اهلل مسموع

ٝتعو جربائيل منو -سبحانو كتعأب -كاهلل -تعأب -ينادم الناس يوـ القيامة كيسمعوف كبلمو ،كبلـ اهلل
مسموع ،مفهوـ يفهم ،مفهوـ ُب القلوب ،تفهمو القلوب كتعلمو ،ككبلـ اهلل مقركء باأللسن أيضا ،مكتوب
ُب ا١تصاحف ،كل ىذا حق ،ككونو ُب ىذه ا١تواضع كلها حق ،فكبلـ اهلل إذا قرأه قارئ فهو مقركء لو ،كإذا
ٝتعو ال سامع فهو مسموع لو ،كإذا حفظو اٟتافظ فهو ٤تفوظ لو ،كإذا علمو كفهمو ُب قلبو فهمو مفهوـ لو
كمعلوـ ،كىو ُب ىذه ا١تواضع كل اٟتق ،كا١تصحف فيو كبلـ اهلل ،كالقارئ يقرأ كبلـ اهلل فهو مقركء ،كبلـ
اهلل مقركء مسموع مكتوب معلوـ ٤تفوظ ُب الصدكر ،كىو ُب ىذه ا١تواضع كلها حقُ ،ب ا١تواضع كلها
حقيقة كليس ٣تازا ؛ ألف اجملاز يصح نفيو ،فيقاؿ ما قرأ القارئ كبلـ اهلل ،ما ٝتع القارئ كبلـ اهلل ،ىذا
باطل ،ما ينفع ىذا ،دؿ على اٟتقيقة يقاؿ :قرأ القارئ كبلـ اهللٝ ،تع السامع كبلـ اهلل ،كتب الكاتب
كبلـ اهلل ،حفظ اٟتافظ كبلـ اهلل ،نظر ُب كبلـ اهلل ،كتب كبلـ اهلل ُب ا١تصحف ،قرأ كبلـ اهلل من
ا١تصحف ،نظر ُب كبلـ اهلل ُب ا١تصحف ،فهو حق حقيقة ُب ىذه ا١تواضع كلها ،كلو كاف ٣تازا لصح نفيو،
لكن ال يصح نفيو.

 - 1سورة النساء آية .164 :
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استدؿ ا١تؤلف -رٛتو اهلل -من الكتاب العزيز بقولو 
على ىذه اآلية ،كىناؾ أدلة منها قولو تعأب:





 )ُ(      اقتصر

 )ِ(   أيضا،

 )ّ(    ىذا إثبات النداء ،النداء ىو الكبلـ من بعد،

      

     

 )ْ(    موسى ،ىذا النداء كالتقريب كقربناه ٧تيا ،ا١تناجاة الكبلـ من قرب ،كالنداء الكبلـ من
بػي ٍع ود ،كنادل اهلل األبوين
اهلل -اقتصر على





 )ٓ(   فاألدلة ُب ىذا كثَتة ،النداء كالقرب ،لكن ا١تؤلف -رٛتو

.)ٔ(      

كأىل البدع أنكركا الكبلـ قالوا :لو كاف اهلل يتكلم لكاف الكبلـ ْترؼ كصوت ٟتل لصار ٤تبل
للحوادث ،٭تدث الكبلـ كاٟتركؼ ُب ذاتو ،كىذا ال يليق بو ،إ٪تا يليق با١تخلوؽ اٟتادث ،إ٪تا ىذا باطل،
ألف ىذا كبلـ ا١تخلوؽ ،ككبلـ اهلل ال يشابو كبلـ ا١تخلوؽ ،إ٪تا ٭تل اٟتوادث ُب ذاتو ا١تخلوؽ ،كالرب يتكلم
بكبلـ ليس ُب كبلـ ا١تخلوقُت ،ال نعلم كيف يتكلم ؟
قالوا :لو قلنا إف اهلل يتكلم للزـ من ذلك أف يكوف لو شفتاف كأضراس كأسناف؛ ألف الذم يتكلم
فاٟتركؼ ٗترج من الشفتُت ،كمن األضراس كمن الثنية العليا كمن الثنية السفلى كحافة اللساف ،كاهلل منزه عن
ذلك ،نقوؿ :من قاؿ إف ىذا يلزـ ؟ من قاؿ إف ىذا يلزـ ؟ نرل بعض ا١تخلوقات تتكلم كليس ٢تا أضراس
كال لساف ،اٞتلود تنطق:



 )ٕ(           اٞتلود ٢تا

 - 1سورة النساء آية .164 :
 - 2سورة األعراف آية .143 :
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 - 4سورة مريم آية .52 :
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 - 6سورة النساء آية .164 :
 - 7سورة النور آية .24 :
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لساف؟ كبل ،كقاؿ النيب  :إين ألعرؼ حجرا يسلم علي ُب مكة  اٟتجر لو لساف ؟ كبل ،يسلم على

النيب  كٝتع تسبيح الطعاـ يب يدم النيب  ككاف النيب 

ٮتطب على جزع ٍب أٌب لو ٔتنرب ،فلما

خطب على ا١تنرب صاح اٞتزع ،صاح حىت كاد أف ينشق ،فنزؿ النيب كجعل يهدئو كما يهدئ الصيب حىت
سكت ،اٞتزع لو لساف ؟ لو صوت ؟ لو أضراس ؟ إذا كاف بعض ا١تخلوقات تتكلم كال نعرؼ كيف تتكلم
؟ فكيف تنكركف أف اهلل يتكلم ،كال نعرؼ كيف يتكلم ،لكن أىل البدع  -كالعياذ باهلل  -ابتلوا ٔتخالفة
النصوص كاإلعراض عنها كتأكيلها كدفعها ،نسأؿ اهلل السبلمة كالعافية.
كاآلية ىي تأكيد با١تصدر
ينفي اجملاز ،ينفي اجملاز

      

      

(ِ)

(ُ)

قاؿ العلماء :إف التأكيد با١تصدر

فهذا ا١تصدر ينفي التأكيل كينفي اجملاز،

كحاكؿ بعض أىل البدع كسبعض اٞتهمية شق عليهم ىذه اآلية كاآليات اليت فيها أف اهلل يتكلم حىت ٘تٌت
بعضهم أف ٭تكها من ا١تصحف ،٭تك آيات الكبلـ -كالعياذ باهلل٘ -تٌت أف ٭تكها من ا١تصحف ،آيات
العلو كنصوص العلو كحرؼ قولو

      

(ّ)

قرأىا بعض أىل اٞتهمية " ىكىكل ىم

ً
يما " فجعل الرب ىو ا١تكلم كموسى ىو ا١تتكلم حىت ينفي عن الرب الكبلـ حرفها قرأىا
اللوى يم ى
وسى تى ٍكل ن
ً
يما " يعٍت :موسى ىو ا١تتكلم كاهلل ال يتكلم ،فقاؿ لو بعض أىل السنة :ىب يا عدك
"كىكل ىم اللوى يم ى
وسى تى ٍكل ن
ى
اهلل أنك استطعت أف ٖترؼ ىذه اآلية فكيف تقوؿ ُب قولو تعأب )ْ(     :ما تستطيع
ٖترفها ،قاؿ معٌت:



(ٓ)
"كل ىمو" الكبلـ معناه اٞترح،
   جرحو بأظافَت اٟتكمة ،فقاؿ :معٌت ى
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يدمى ،يعٍت جرحو ،قصده من ذلك إنكار الكبلـ
نقوؿ :ظل فبلف ىكٍلمو ى

      

 )ُ(      ال حيلة ُب من أضلو اهلل ،نعم.

األدلة على إثبات الكالم هلل 
كركل عدم بن حاًب قاؿ :قاؿ رسوؿ اهلل   ما منكم من أحد إال سيكلمو اهلل يوـ القيامة،
ليس بينو كبينو ترٚتاف .
كركم
ىذه اللفظة فيها أقواؿ" :تيػ ٍر يٚتاف" بضمتُت ،ك "تىػ ٍر ىٚتاف" بفتحتُت ،ك "تىػ ٍر يٚتاف" بالفتح كالضم ،ي
أيضا ركاية رابعة "تيػ ٍر ىٚتاف" ،كعلى ىذا فبل يغلط أحد فيها ،تيػ ٍر يٚتاف ،تىػ ٍر ىٚتاف تىػ ٍر يٚتاف تيػ ٍر ىٚتاف ،كالًتٚتاف :ىو

الواسطة الذم ينقل الكبلـ من لغة إٔب لغة ،يًتجم ،ينقل الكبلـ من شخص إٔب شخص أك من لغة إٔب
لغة ،نعم ..أيش؟ ىي فيها كجهاف" :تىػ ٍر ىٚتاف" ك "تيػ ٍر يٚتاف" ما فيها إشكاؿ ،ك "تىػ ٍر يٚتاف" ،أما "تيػ ٍر ىٚتاف" ففيها

كبلـ ،الركاية الرابعة ،نعم..

ٍ ب ينظر أٯتن منو فبل ينظر إال شيئنا قدموٍ ،ب ينظر أشأـ منو فبل يرل إال شيئا قدموٍ ،ب ينظر تلقاء

كجهو فتستقبلو النار ،فمن استطاع منكم أف يقي كجهو النار كلو بشق ٘ترة فليفعل .

نعم ،كىذا اٟتديث حديث عدم بن حاًب 

كىو حديث صحيح ركاه البخارم ُب مواضعُ ،ب

كتاب الرقاؽ ،كُب كتاب التوحيد ،كركاه اإلماـ مسلم ُب كتاب الزكاة ،كركاه الًتمذم كابن ماجو كابن خزٯتة
ُب كتاب التوحيد ،كاآلجرم ُب الشريعة ،كغَتىم ،كفيو إثبات رؤية اهلل -عز كجل.
يقوؿ النيب   ما منكم من أحد إال سيكلمو اهلل يوـ القيامة  فيو إثبات لكبلـ اهلل  ،إال
سيكلمو اهلل يوـ القيامة ليس بينو كبينو ترٚتاف  فيو إثبات لكبلـ اهلل ،كأف اهلل يكلم كل أحد ،ليس بينو
كبينو كاسطة ،يعٍت بدكف كاسطة ،ليس ىناؾ كاسطة ينقل الكبلـ بُت اهلل إٔب العبد أك من العبد إٔب اهلل،
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قاؿ :اهلل يكلمو بدكف كاسطة ،ليس بينو كبينو كاسطة ،ترٚتاف يعٍت كاسطة ،الذم ينقل الكبلـ من شخص
إٔب شخص أك من لغة إٔب لغة.
كُب اللفظ اآلخر:



ما منكم من أحد سيحاضره ربو ٤تاضرة ،يقوؿ فعلت كذا يوـ كذا ككذا،

كفعلت كذا يوـ كذا ككذا ،كسًتت عليك ،فيقوؿ :يا رب ،أٓب تغفرىا ٕب؟ قاؿ :بلى قد غفرهتا لك .

كىنا يقوؿ النيب 



ما منكم من أحد إال سيكلمو اهلل يوـ القيامة ،ليس بينو كبينو ترٚتافٍ ،ب

ينظر أٯتن منو فبل ينظر إال شيئنا قدمو
أشأـ منو -يعٍت جهة الشماؿ -فبل يرل إال شيئا قدموٍ ،ب ينظر تلقاء كجهو -إٔب األماـ -فتستقبلو النار،


تنظر عن ٯتينك ما ترل إال عملك من أمامك،



ٍب ينظر

فمن استطاع منكم أف يقي كجهو عن النار كلو بشق ٘ترة فليفعل .
ىذا ُب فضل الصدقة ،كأف الصدقة تقي من النار ،شق ٘ترة :نصف ٘ترة ،من أراد من استطاع أف يقي
كجهو النار٬ ،تعل بينو كالنار حجاب ،بشق ٘ترة ،تصدؽ على الفقَت بنصف ٘ترة ،فليفعل ،نصف ٘ترة تنفع
ٕتمع عنده شيء
الفقَت ،الفقَت إذا أعطيتو أنا نصف ٘ترة كىذا أعطاه نصف ٘ترة كىذا أعطاه نصف ٘ترة ٌ
ىسد جوعتو.
كُب اللفظ اآلخر:



فمن ٓب ٬تد فبكلمة طيبة



إذا كنت ال تستطيع كال شيء قليل فالكلمة

الطيبة تقوـ مقاـ الصدقة ،ترد الفقَت بكبلـ طيب ،فتقوؿ لو :ال يا أخي ما عندم شيء اآلف ،كلكن -إف
شاء اهلل -تأتينا ُب ا١تستقبل سيأتينا خَت -إف شاء اهلل -كتأتينا ُب يوـ كذا أك بعد كذا ،كلمة طيبة تقوـ
مقاـ الصدقة عند عدمها ،أك عند عدـ القدرة عليها  ،فمن استطاع منكم أف يقي كجهو النار كلو بشق
٘ترة -يعٍت نصف ٘ترة -فليفعل  كُب اللفظ اآلخر  :فمن ٓب ٬تد فبكلمة طيبة .

كاٟتديث صريح ُب إثبات الكبلـ هلل 

كأف اهلل -تعأب -يكلم الناس يوـ القيامة ،نعم ،كفيو الرد

على أىل البدع الذين أنكركا كبلـ اهلل ،اٞتهمية كا١تعتزلة كغَتىم.
كركل جابر بن عبد اهلل قاؿ١  :تا قيتً ىل عبد اهلل بن عمرك بن حراـ قاؿ رسوؿ اهلل  يا جابر ،أال
كفاحا ،قاؿ:
أخربؾ ما قاؿ اهلل ألبيك؟ قاؿ :بلى ،قاؿ :كما ىكلم اهلل ن
أحدا إال من كراء حجاب ،ككلم أباؾ ن
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علي أعطيك ،قاؿ :يا ربٖ ،تييٍت فأيقٍػتى يل فيػك ثانية ،قػاؿ :إنو سبق مٍت أهنم إليها ال
يا عبد اهلل٘ ،تن ٌ
يػرجعوف ،قاؿ :فأبلغ من كرائي ،فأنػزؿ اهلل              
يٍ ى
  )ُ(    ركاه ابن ماجو.
نعم ،كىذا اٟتديث ال بأس بسنده ،ركاه ابن ماجو ُب ا١تقدمة ُب باب ما أنكرت اٞتهمية ُب كتاب
اٞتهاد ،كركاه الًتمذم أيضا ُب كتاب التفسَت ،كابن أيب عاصم ُب السنة ،كأخرجو اٟتافظ ُب ا١تستدرؾ،
كقاؿ :صحيح اإلسناد ،كإسناده حسن ال بأس بو ،فيو إثبات الكبلـ هلل  كفيو منقبة لعبد اهلل بن حراـ،
كىو كالد جابر  كقيتًل شهيدا يوـ أحدُ ،ب غزكة أحد ،فقاؿ النيب  البنو جابر  :يا جابر ،أال

أحدا إال من كراء
أخربؾ ما قاؿ اهلل ألبيك؟  عبد اهلل بن حراـ  .قاؿ :بلى ،قاؿ :كما كلم اهلل ن
كفاحا  يعٍت ما كلم اهلل أحدا إال من كراء حجاب ،يعٍت من كراء كاسطة ،ك"كلم
حجاب ،ككلم أباؾ ن

كفاحا" :يعٍت مواجهة ،ليس بينو حجاب كال كاسطة ،ىذه منقبة ،منقبة لعبد اهلل بن حراـ ،أف اهلل
أباؾ ن
أحدا إال من كراء
كلمو بدكف كاسطة .كأما غَته فهم من كراء حجاب ،قاؿ البنو جابر :إف اهلل ما كلم اهلل ن

حجاب إال أباؾ فإف اهلل كلمو كفاحا من دكف حجاب.

علي أعطيك ،ىذه منقبة عظيمة،
ما الذم قاؿ اهلل لو؟ قاؿ اهلل لعبد اهلل بن حراـ :يا عبد اهلل٘ ،تن ٌ
علي أعطيك .فقاؿ عبد اهلل بن حراـ :يا ربٖ ،تييٍت فأيقٍػتى يل فيػك ثانية،
يقوؿ اهلل لعبد اهلل بن حراـ٘ :تن ٌ
لى ٌما رأل فضل الشهادة ،كأف الشهادة منزلة عالية ،كأف الشهيد لو فضل عظيم٘ ،تٌت أف ييعاد للدنيا مرة ثانية

حىت ييقتل شهيدا مرة ثانية ،حىت يضاعف لو األجر ،يصَت بأجر شهيدين ،فقاؿ اهلل :إنو سبق مٍت أهنم
إليها ال يػيٍر ىجعوف ،ال يىػ ٍرًجعوف إٔب الدنيا أك ال يػيٍر ىجعوف.
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كىذا أيضا قالو الشهداء الذين قيتلوا ُب بعض الغزكات ،سألوا اهلل أف يرجعهم فقاؿ اهلل :إين كتبت بأهنم
إليها ال يػيٍر ىجعوف ،قاؿ" :فأبلغ من كرائي" ،كىذا جاء أيضا ُب قصة الشهداء ،سألوا اهلل أف يبلغ من كرائهم

فأنزؿ اهلل 



.)ُ(                

بىػلغ اهلل عن عبد اهلل بن حراـ ،كبلغ عن الشهداء ،أخرب اهلل أف حا٢تم أهنم ُب عيش طيب ،كأهنم أحياء

يرزقوف عند اهلل ،ليسوا أموات ،ال ٖتسبنهم أهنم أموات ،بل ىم أحياء ،يعٍت غَت اٟتياة اٟتقيقية ،حياة
برزخية ،غَت اٟتياة اٟتقيقية ،زالت عنهم ا٢تموـ اليت ُب الدنيا ،كاألكدار كاألنكاد ،كاألمراض كاألسقاـ،
كا٠توؼ كالفنت اليت ُب الدنيا ،كل شيء زاؿ عنهم ،كٖتققوا السعادة األبدية ،ك٢تذا جاء ُب اٟتديث أنو
ما من مسلم ٯتوت يكوف لو خَت عند اهلل فيود أف يرجع إٔب الدنيا





أم مسلم ٯتوت كلو منزلة كيرل

مكانو ُب اٞتنة ما ٭تب أف يرجع إٔب الدنيا ،إال الشهيد؛ فإنو يتمٌت أف يرجع حىت ييقتل مرة أخرل ١تا يرل
من فضل الشهادة ،ما من أحد ٯتوت  ما من مؤمن ٯتوت كلو عند اهلل خَت فيود أف يرجع إٔب الدنيا إال
الشهيد؛ فإنو يود أف يرجع إٔب الدنيا مرة أخرل حىت يقتل شهيدا مرة أخرل .
فا١تؤمن إذا رأل ما أعد اهلل لو من الكرامة ما يتمٌت أف يرجع إٔب الدنيا ،كال يود أف يرجع إٔب الدنيا
أبدا؛ ألنو زالت عنو ٚتيع -يعٍت ا١تكدرات ا٢تموـ ،كاألسقاـ كاألمراض ،كخوؼ ا١توت كالفنت اليت ُب
معرض لؤلسقاـ ،معرض للفنت ،معرض للهموـ ،معرض للمصائب
الدنيا -كلها زالت عنوُ ،ب الدنيا ٌ
كلؤلمراض ،كل شيء ىذه كلها زالت عن ا١تؤمن.
كالشهداء ٢تم منزلة عالية عند اهلل ،ك٢تذا جاء ُب اٟتديث ،ثبت ُب اٟتديث  أف أركاح الشهداء ُب
حواصل طَت خضر تسرح ُب اٞتنة ،كتلج أهنارىا كتأكل من ٙتارىا ،كتأكم إٔب قناديل معلقة ُب العرش
كأما ا١تؤمن غَت الشهيد فإف ركحو تتنعم كحدىا ،تأخذ شكل طائر ،كما ُب اٟتديث اآلخر
ا١تؤمن طائر يعلق ُب شجر اٞتنة حىت يرجعو اهلل إٔب جسده يوـ يبعث .
 - 1سورة آل عمران آية .169 :

149





نسمة

االقتصاد ُب االعتقاد

أما الشهداء ١تا بذلوا أجسادىم كأجسامهم هلل حىت قيتًليوا ىع ٌوض اهلل أركاحهم أجسادا تتنعم بواسطتها،

كىي حواصل طَت خضر ،فكاف تىػنىػعم الشهيد أكرب من تنعم ا١تؤمن غَت الشهيد ،كإف كاف كل منهما ركحو

ُب اٞتنة ،نعم.

كالقرآف كبلـ اهلل  ككحيو كتنزيلو ،كا١تسموع من القارئ كبلـ اهلل  قاؿ اهلل 

 

.)ُ(     
الشهداء حياهتم حياة برزخية ،يعٍت اهلل -تعأب -قاؿ:



 )ِ(   يعٍت :حياة برزخية ،كلكنهم

ىم أموات ،أموات بالنسبة إٔب أىل الدنيا كاألحكاـ ،كحياة األنبياء أكمل من حياة الشهداء ،حياة األنبياء
أكمل من حياة الشهداء ،كاهلل -تعأب -قاؿ لنبيو الكرًن:
ميت



      

(ّ)

أخرب أنو

.)ْ(             

كمع ذلك ركحو -عليو السبلـ -جسده طرم ال يبلى ،كقاؿ -عليو الصبلة كالسبلـ  :-إف اهلل ىحرـ

علي ركحي حىت
علي إال رد اهلل ٌ
على األرض أف تأكل أجساـ األنبياء  كقاؿ  :ما من أحد يسلم ٌ

أرد عليو السبلـ .

كحي اة الشهداء حياة الربزخية ،كىي أكمل من حياة غَت الشهداء ،كلكن حياة األنبياء أكمل منهم،
كىل يبقى جسد الشهيد كما يبقى جسد األنبياء؟ اهلل أعلم ،لكن يكجد بعض الشهداء من تبقى أجسادىم
مدة ،مدة طويلة ٓب تبلى ،ككأنو -كاهلل أعلم -كلما كانت الشهادة أكمل كلما كاف بقاء جسده أطوؿ،

كأما األنبياء فإف األرض ال تأكل أجسادىم؛ ألف اهلل ىحرـ على األرض أف تأكل أجساـ األنبياء ،كمع ذلك

فهم ميتوف ُب أحكاـ الدنيا ،كىم أحياء حياة برزخية؛ ألف اٟتياة أنواع ،ألف تعلق الركح بالبدف أنواع ،تعلق
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الركح بالبدف ُب بطن أمو ٢تا تعلق ،ك٢تا تعلق بو بعد خركجو من بطن أمو ،ك٢تا تعلق بو عند ا١توت ،عند
النوـ ،ك٢تا تعلق بو بعد ا١توت ُب الربزخ ،ك٢تا تعلق بو بعد البعثٜ ،تس تعلقات ،كأكملها تعلق الركح بو
يوـ القيامة؛ ألنو ُب الدنيا اآلف األحكاـ على البدف أكثر منها على الركح.
كيتنعم أكثر من الركح ،كُب الربزخ إذا مات اإلنساف بالعكس ،يكوف األٓب كالنعيم
ك٢تذا يتأٓب البدف ٌ
على الركح أكثر ،األحكاـ على الركح أكثر من اٞتسد ،كُب يوـ القيامة سيكوف األحكاـ على الركح كالبدف
على حد سواء ،فهي أكمل اٟتاالت ،كفق اهلل اٞتميع لطاعتو ،كصلى اهلل على ٤تمد كعلى آلو كصحبو
كسلم.
نعم ،تعلق الركح بالبدف ٢تا متعلقات٢ ،تا تعلق بو حينما يكوف جنينا ُب بطن أمو ،كمن مقتضيات ىذا
التعلق أف اٞتنُت يأتيو رزقو من طريق كاحدة ىو السرة ،دـ ،كمنها أنو ال يأكل كال يرضع كال كذا ،كإذا يكلد
صار تعلق ركحو تعلق بآخر ،صار يتنفس كيرضع ،كا١تيع ،ككذلك النائم ٢تا تعلق بو ُب اٟتالة الثانية ،تعلق
النائم تعلقها أهنا الركح سريعة تذىب كٕتيء ،كقد ٗتتلط بأركاح ا١توتى كبغَتىم ،كلكنها سريعة؛ ألهنا من
طبيعة ا٠تفة ْتيث إنك إذا ضربت رجلو رجعت الركح ُب النائم ُب اٟتاؿ ،ك٢تا تعلق بو ُب الربزخ ،فًتد إليو،
كيأتيو ا١تلكاف كي سأالنو :من ربك ،كما دينك ،كمن نبيك؟ كيضيق عليو ُب قربه أك يوسع لو ،كيفتح لو باب
إٔب النار أك باب إٔب اٞتنة ،كالتعلق ا٠تامس تعلقها بو بعد البعث ،ىذا أكمل التعلقاتٖ ،تصل الركح
كالبدف كل منهما يأخذ قسطو كامبل من النعيم أك من العذاب.
فالكفار -كالعياذ باهلل -تعذب أركاحهم كأجسادىم ،كل منها يأخذ قسطو من العذاب ،كا١تؤمن -
نسأؿ اهلل الكرًن من فضلو -ينعم بدنو كركحو ،كل منهما يأخذ قسطو كامبل ،نعم.
األسئلة.
نعم..
س :ىذا توضيح من أحد األخوة حوؿ اٟتديث الذم ذيكر ُب لفظ "على نفسو" ،قاؿ اٟتديث أخرجو
مسلم ُب كتاب التوبة ،قاؿ :حدثنا علي بن خشرـ ،أخربنا ابن ضمرة ،عن اٟتارث بن عبد الرٛتن ،عن
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عطاء ،عن أىب ىريرة قاؿ :قاؿ رسوؿ ١  تا قضى اهلل ا٠تلق كتب ُب كتابو على نفسو ،فهو موضوع
عنده :إف رٛتيت تغلب غضيب  صحيح مسلم \ ْ \ َُِٖ.
طيب ،بارؾ اهلل فيو٨ ،تن اآلف راجعناه قبل أف نأٌب ،راجعناه ُب النسخة ا١توجود فيها التسعة كال
كجدناه ،لكن جزاه اهلل خَتا األخ ،إننا قرأنا مسلم مرات ،كلكن نرجع إليو إذا كاف موجودا ُب صحيح
مسلم ،فهذا فائدة ،على ىذا يكوف ا١تؤلف مصيبا ُب ىذا ،لكن احملشي كاف ركاه الشيخاف البخارم كمسلم
كغَت٫تا ،كإذا قد يكوف من أفراد مسلم فهو موضوع عنده كتب ُب كتاب على نفسو ،كا١تؤلف قاؿ :فهو
مكتوب على نفسو ،لفظ الكتاب عندكم أيش؟ كتبو على نفسو ،ىنا قاؿ :كتب ُب كتاب على نفسو،
بارؾ اهلل فيكم.
س :األسئلة كثَتة اٟتقيقة حوؿ إثبات صفة ا٢تركلة هلل -جل كعبل -أكثر من ٜتسة أسئلة كردت حوؿ
ا١توضوع.
مثل ما سبق ُب ا١تراد من القرب ،القرب سبق ذكرنا أف القرب يكوف قرب اهلل من العبد ،قربو من

العابدين باإلثابة كقربو من السائلُت باإلجابة ،ىذا ُب صفة القرب هلل 

كمن ٙترات ىذا القرب أف اهلل

أسرع با٠تَت من العبد ،كأف اهلل ال يقطع عن العبد الثواب حىت يقطع عنو العمل ،النوكم كٚتاعة فسركا "من
أتاين ٯتشي أتيتو ىركلة" قالوا :معناه أف اهلل ال يقطع الثواب حىت يقطع العبد العمل ،كأف اهلل أسرع با٠تَت
من العبد ،لكن ىذا من ٙترات القرب ،ليس ىو إتياف يليق ّتبلؿ اهلل كعظمتو ،كىو تقرب من العباد إٔب اهلل
تعأب -بالطاعات ،كتقرب من اهلل -تعأب -بالثواب ،ىو من القرب ا٠تاص.نعم..

س :أيضا ٣تموعة من األسئلة حوؿ موضوع حديث عدم بن حاًب ،مر معنا أنو ال أحد يرل اهلل 
ُب الدنيا ،ككرد ُب اٟتديث أف عبد اهلل بن حراـ ىكلٌم اهلل كفاحا ،فهل يلزـ من ذلك أنو رأل اهلل  كىذا
أيضا سؤاؿ كرد من األخوات ُب النساء ٦تا يدؿ على ا١تتابعة حوؿ ىذا ا١توضوع.
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ليس فيها أنو اآلخر ىكل ًمو كفاحا ،الكبلـ من دكف كاسطة ،الكبلـ من دكف كاسطة ،كلو قيل إنو رآه

فهذا بعد ا١توت ،كُب اٟتديث الذم ثبت ُب صحيح مسلم عن النيب 

قاؿ:



إنكم لن تركا ربكم

حىت ٘توتوا .
كعبد اهلل بن حراـ قد مات ،لكن ُب اٟتديث أنو كلمو كفاحا ،يعٍت من دكف كاسطة ،كليس فيها أنو
رآه ،كمن العلماء من قاؿ :إنو يلزـ من ىذا الرؤية ،كإذا قيل هبذا فيكوف ىذا بعد ا١توت ،إ٪تا ال يرل اهلل
أحد ُب الدنيا ،كثبت ُب صحيح مسلم  كاعلموا أنكم لن تركا ربكم حىت ٘توتوا  كقد مات عبد اهلل
ه

بن حراـ.

نعم..
س :أيضا كيف يوفق بُت أحاديث عدـ رؤية اهلل ُب الدنيا كبُت قوؿ النيب   رأيت ريب الليلة ُب
أحسن صورة  أيش؟ حديث  :رأيت ريب الليلة ُب أحسن صورة  مع األحاديث اليت تنفي رؤية
اهلل ُب الدنيا.
أم ىذا ُب ا١تناـ ،ىذا ُب ا١تناـ ،قولو  :رأيت ريب الليلة ُب أحسن صورة  كفيها  :فوضع يده
بُت ثديي حىت كجدت برد أناملو  كىذا حديث اختصاـ ا١تؤل األعلى شرحو ابن رجب -رٛتو اهللُ -ب
رسالة ٝتاه حديث اختصاـ ا١تؤل األعلى



أف اهلل تعأب قاؿ :يا ٤تمد ،أتدرل فيما ٮتتصم ا١تؤل األعلى؟

فقلت :ال يا رب ،فوضع يده بُت كتفي حىت كجدت برد أناملو بُت ثديي ،فعلمت ،فقلت :يا ربُ ،ب نقل
األقداـ إٔب اٞتماعات ،ككثرة ا٠تطى إٔب ا١تساجد ،كانتظار الصبلة بعد الصبلة .
ىذا ُب الرؤية ُب ا١تناـ ،رأيت ريب الليلة ُب أحسن صورة ،ليس ُب اليقظةُ ،ب اليقظة ُب ليلة ا١تعراج من
العلماء من قاؿ أنو رآه بعُت رأسو ،كاحملققوف على أنو رآه ،على أف اهلل كلمو بدكف كاسطة ،كأنو رآه بعُت
قلبو ،فلم يره بعُت رأسو ُب اليقظة ،نعم.
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س :أحسن اهلل إليكم ،ذكرًب يوـ االثنُت ا١تاضي بأف ا١تسحور ال يفقو ،كلكن لو قلنا ذلك ألصبح كل
ا١تسحورين ال يفقهوف ،كيعدكف ٦تن يرفً ىع عنهم القلم ُب اجملازاة ُب األعماؿ ،كقد يس ًحر النيب  كٓب يداخلو
شيء ُب الرسالة كالشريعة فيما يبدك ىكذا.
من قاؿ يسحر النيب -صلى اهلل عليو كسلم؟ ال ،السحر ىنا يتعلق ُب أمور الدنيا ،فكاف ٮتيل إليو أنو

يفعل الشيء كال يفعلو ،كليس ٓب يصب عقلو شيء من ذلك ،كٓب يتعد إٔب شيء من التشريع ،نقوؿ:
ا١تصاب كا١تسحوركف الذين زالت عقو٢تم ىؤالء ىم الذين يػيٍرفىع عنهم القلم ،أما من يس ًحر كلكنو ال يزكؿ
عقلو ،كإ٪تا فيو شيء ،قد يوجد بعض ا١تسحورين كما ٝتعنا اآلف من الذين يقرءكف يقولوف :يوجد بعض
ا١تسحورين يسحر ،كلكنو يعقل ،يكوف السحر ُب جانب من اٞتوانب ،نعم ،لكن الذم زاؿ عقلو با١ترة،
نعم ،ىذا مرفوع عنو القلم الذم زاؿ عقلو با١ترة.
نعم..
س :من سجن النساء إحدل األخوات تسأؿ عن قوؿ النيب   بدأ اإلسبلـ غريبا كسيعود غريبا
كما بدأ  كحديث:



ستفًتؽ ىذه األمة على ثبلث كسبعُت فرقة كلها ُب النار إال كاحدة  ما

معٌت ىذا؟
 بدأ اإلسبلـ غريبا كسيعود غريبا كما بدأ  على ظاىره ىذا فيو بياف أف اإلسبلـ سيكوف غريبا،
كأنو ستعود غربة اإلسبلـ مرة أخرل كما كانت ُب أكؿ األمرُ ،ب أكؿ اإلسبلـ بدأ اإلسبلـ غريبا ،فكاف
النيب  ىو أكؿ مؤمن ُب ىذه األمةٍ ،ب تبعو على ذلك حر كعبد ،فاٟتر أبو بكر ،كالعبد ببلؿ ،كآمن بو
من النساء خد٬تة ،كىكذا ،فلم يزؿ اإلسبلـ ينتشر شيئا بعد شيء ،فهو بدأ غريبا ،كسيعود غريبا ُب
ا١تستقبل ما يكوف على اإلسبلـ إال العدد القليل ،ىذا معٌت  بدأ اإلسبلـ غريبا كسيعود غريبا كما بدأ
.
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كأما حديث "افًتقت" ىذا حديث آخر



افًتقت اليهود على إحدل كسبعُت فرقة ،كافًتقت

النصارل على اثنتُت كسبعُت فرقة ،كستفًتؽ ىذه األمة على ثبلث كسبعُت فرقة كلها ُب النار إال كاحدة
.
ىذا فيو ٖتذير من الفرؽ الضالة ،كفيو أف أىل السنة كاٞتماعة ىم أىل اٟتق ،كالصواب أف ىذه الفرؽ
كلها من فرؽ األمة ،ليست كافرة ،ىم فرؽ مبتدعة ،ك٢تذا قاؿ العلماء :إف اٞتهمية كالقدرية الذين ينكركا
العلم خارجوف من الثنتُت كسبعُت فرقة ،لكفرىم كضبل٢تم ،فدؿ على أف ىؤالء الفرؽ ليسوا خارجُت من
اإلسبلـ ،كإ٪تا ىم مبتدعة ،كالذم على اٟتق ىم أىل السنة كاٞتماعة ،قاؿ بعض العلماء :إف ىذه الفرؽ
منهم الكافر كمنهم ا١تبتدع ،كلكن الظاىر أف ىذه الفرؽ من الفرؽ ا١تبتدعة.
نعم..
س :أيضا -أحسن اهلل إليكم -كصل عرب شبكة ا١تعلومات اٟتديث ُب كتاب التوبة باب سعة رٛتة اهلل
تعأب ،كاألخوة يسألوف عن رقم اٟتد يث ألفُت كسبعمائة ككاحد كٜتسُت ،كصلنا عرب شبكة ا١تعلومات،
نفس اٟتديث ،أحد األخوة أبو عبد اهلل من الرياض عرب شبكة ا١تعلومات بعث بو.
رقم اٟتديث كم؟ حديث ألفُت كسبعمائة ككاحد كٜتسُت.
ىذا ىو نفس الذم ذكره األخ ،ىذا الرقم ،ألفُت كسبعمائة ككاحد كٜتسُت.
س :يقوؿ ىناؾ ٚتاعة منتشرة ُب ىذا العصر ،كىم األحباش ،يقولوف ُب العلو :إف اهلل موجود ببل
مكاف .ىل سبقهم ُب ىذا أحد من الفرؽ؟  -نعم أيش  -ىناؾ ٚتاعة منتشرة ُب ىذا العصر ىم
األحباش ،يقولوف ُب العلو :إف اهلل موجود ببل مكاف .ىل سبقهم ُب ىذا أحد هبذا القوؿ؟
نعم ،ىذا قوؿ اٞتهمية ،يقولوف بأف اهلل ليس لو مكافُ ،ب كل مكاف ،قالوا :إف اهلل موجود ُب كل
مكافُ ،ب السماء كُب األرض ،كُب بطوف السباع ،كُب كل مكاف ،حىت ٓب ينزىوا اهلل عن ا١تكاف األمكنة
القذرة ،تعأب اهلل عما يقولوف ،اٞتهمية سبقهم األحباش ىؤالء ٝتعنا أهنم على مذىب النصارل ،أهنم
نصارل ،إف كاف ىؤالء الذين نسمع عنهم موجودين اآلف يسموف األحباش ،كجدكا ُب جنوب ا١تملكةُ ،ب
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لبناف يا شيخ ،أيش؟ ُب لبناف الذين ُب جنوب ا١تملكة اآلف نصارل يسموف األحباشٝ ،تعنا أهنم نصارل،
اآلف يسموف األحباش ،رأيناىم ُب جنوب ا١تملكة ،ىذا إف كاف ىؤالء على مذىبهم .ا١تقصود أف ىذا قوؿ
اٞتهمية ،ينكركف العلو ،كيقولوف :ليس لو مكاف ،ذاىب ُب اٞتهات كلها ُب كل مكاف ،نعوذ باهلل.
نعم..
س :يقوؿ كيف ٧تمع بُت حديث عدم كاألحاديث كاآليات اليت تثبت أف اهلل ال يكلم بعض الفئات
أف اهلل أيش -ال يكلم بعض الفئات؟ىذا من اٞتمع بُت النصوص ،يعٍت أكضح من ىذا أف يقوؿ القائل ُب بعض اآليات أف اهلل -تعأب -
قاؿ:

     

(ُ)

كأهنم ال يسألوف ،كُب بعض اآليات أهنم ينطقوف كينكركف ،كما ذكر

اإلماـ أٛتد ُب الرد على الزنادقة ،كمشاىد القيامة متعددة ،ففي بعض ا١تشاىد ،بعض مواقف القيامة ،ٮتتم
على أفواىهم ،كال يتكلموف ،كال ينطقوف ،كُب بعضها ٮتلى بينهم كبُت الكبلـ فينكركف ،فا١تشاىد متعددة


 )ِ(          ال يسأؿ ُب كقت ،كُب كقت آخر ييسأؿ ،يوـ القيامة

يوـ طويل ،لو مشاىد متعددة ،يوـ طويل ،ففي كقت ال يسألوف ،كُب كقت يسألوفُ ،ب كقت

  

 )ّ(       كال ينطقوف ،كُب كقت يٮتىلٌى بينهم كبُت الكبلـ فيتكلموف كينكركف.
نعم..

س :يسأؿ يقوؿ :كيف ٧تمع بُت قوؿ الرسوؿ 



حجابو النور ،لو كشفو ألحرقت سبحات

كجهو ما انتهى إليو بصره من خلقو  كبُت األدلة الواردة ُب رؤية اهلل تعأب؟ ككشف اٟتجاب؟
ما فيو منافاة ،اهلل -تعأب -ال ٭تجبو أحد من خلقو ،احتجب من خلقو بالنور ،كىو -سبحانو
كتعأب -ال ٮتفى عليو شيء من أحواؿ عباده ،كىو يراىم ،يكشف اٟتجاب ىذا ُب يوـ القيامة يكشف
 - 1سورة النمل آية .85 :
 - 2سورة الرحمن آية .39 :
 - 3سورة الرحمن آية .39 :
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اٟتجاب ،فينظركف إليو ُب يوـ القيامة ال ٭تًتقوف ،إ٪تا ٭تًتقوف ُب الدنيا ،لو كشفو ألحرؽ سبحات كجهو ما
انتهى إليو بصره من خلقو ُب الدنيا ،أما ُب يوـ القيامة فيكشف اٟتجاب فينظر إليو ا١تؤمنوف ال ٭تًتقوف؛
ألف اهلل نى ٌشأىم نشأة قوية كنىػ ٌعمهم -سبحانو كتعأب -برؤيتو.
نعم..

س :إحدل األخوات من السجن تقوؿ :ىل ٬توز ُب صبلة قياـ الليل أف أقرأ من ا١تصحف ألنٍت ال
أحفظ إال القليل؟
ال بأس ،ال بأس ،فصبلة الليل صبلة طويلة ،إذا كانت طويلة تقرأ ،أما ُب الفرائض فإهنا تكتفي ٔتا
ٖتفظ من السور أك من قصار السور مع الفاٖتة ،أما صبلة الليل ال بأس ،صبلة إذا ٘تكن اإلنساف ككاف فيو
كقت و
كاؼ فبل بأس أف يقرأ من ا١تصحف.
نعم..
س :أيضا من سجن النساء :ىل يسمع ا١تيت السبلـ كدعاء أىلو؟ ىل يسمع ا١تيت السبلـ كالدعاء،
كىل يعرؼ من يسلم عليو كيدعو لو عند الوقوؼ عند قربه؟
اهلل أعلم ،ا١تيت ٨تن مأموركف بالسبلـ عليو ،كالنيب  يقوؿ  :ما من أحد يسلم علي إال رد اهلل
علي ركحي
ٌ
األصل ،فبل يعلم أحوالو ،األصل أنو ال يعلم أحواؿ الناس كال ما ىم عليو ،كلكننا مأموركف بالسبلـ عليو


أما كونو يعرؼ اهلل أعلم ،األصل أف ا١تيت انقطع عملو ،انقطع عن الدنيا ،ىذا ىو

كالدعاء لو.
نعم..
س :ما معٌت ا١تهيمن؟ كما رأيكم فيمن يقوؿ :إف صفة ا٢تيمنة ىي صفة االستيبلء؟
ا١تهيمن يعٍت الذم ،كلمة االستيبلء ما تنفع ،كلمة االستيبلء معناىا أنو كاف عاجزا ٍب غلب ،ىذا
االستيبلء ،ما تكوف ُب حق اهلل ،معناه القدرة ،اهلل -تعأب٤ -تيط بعباده قادر عليهم ٤تيط هبم.
نعم..
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س :ىل ٬توز اٟتج ١تن عليو دين كٓب يستطع قضاءه ،كىل ٬توز لو أف يتصدؽ بشيء يسَت؟
إذا كاف عليو دين حاؿ فيجب عليو أف يقضي الدين قبل اٟتج ،أما إذا كاف الدين غَت حاؿ ،كىو
يستطيع الوفاء ،فبل بأس ،أما إذا كاف الدين حاال فهو ال يستطيع أف ٭تج ،إما أف يوُب دينو كإما أف ٭تج،
فإف الدين يم ىق ٌدـ ،يقضي دينو ٍب ٭تج ،نعم ،أما إذا كاف الدين غَت حاؿ ،أك كاف مالو فيو سعة يستطيع أف

٭تج كيقضي دينو فبل بأس.
نعم..

س :ىل يػي ٍف ىهم من كبلـ الشيباين -رٛتو اهلل -التفويض عندما قاؿ :إف ىذه األحاديث قد ركهتا
الثقات ،فنحن نركيها كنؤمن هبا كال نفسرىا -اإلماـ الشوكاين -ىمٌر بنا ُب صفحة َٗٓ أنو قاؿ :األحاديث
ركهتا الثقات٨ ،تن نركيها كنؤمن هبا كال نفسرىا؟

٭تمل على أهنا ال نفسرىا تفسَت اٞتهمية ،ال نفسرىا تفسَت أىل البدع ،٭تسن الظن بأىل العلم أىل
السنة كاٞتماعة.
نعم..
كفق اهلل اٞتميع لطاعتو ،كثبت اهلل اٞتميع على ا٢تدل ،كصلى اهلل على ٤تمد كعلى آلو كصحبو كسلم.
السبلـ عليكم كرٛتة اهلل كبركاتو ،بسم اهلل الرٛتن الرحيم اٟتمد هلل رب العا١تُت ،كصلى اهلل كسلم كبارؾ
على عبد اهلل كرسولو نبينا ٤تمد كعلى آلو كصحبو أٚتعُت.
أما بعد:
البارحة اٟتديث الذم فيوُ :ب الكتاب الذم كتبو الرب على نفسو ،الذم جاء بو اإلخواف الذم
أخرجو مسلم ،كجدنا ُب كتاب التوبة كما ذكر اإلخواف هبذا اللفظ١  :تا قضى اهلل ا٠تلق كتب ُب كتاب
على نفسو فهو موضوع عنده :إف رٛتيت تغلب غضيب



"١تا قضى اهلل ا٠تلق" ،كُب لفظ آخر١  :تا

خلق اهلل ا٠تلق .
١ تا قضى اهلل ا٠تلق كتب ُب كتاب على نفسو فهو موضوع عنده :إف رٛتيت تغلب غضيب .
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كُب اللفظ اآلخر:



١تا خلق اهلل ا٠تلق ،كتب ُب كتاب على نفسو فهو موضوع عنده :إف رٛتيت

تغلب غضيب .
بارؾ اهلل ُب اإلخواف الذين أتوا باٟتديث ،كا١تؤلف -رٛتو اهلل -أتى بلفظ الذم ذكره ا١تؤلف١  :تا
خلق اهلل ا٠تلق ،كتب ُب كتاب فكتبو على نفسو فهو موضوع عنده على العرش إف رٛتيت تغلب غضيب
.
كٓب أجد ىذا اللفظ ُب مسلم كما ذكر اإلخواف" :كتب ُب كتاب على نفسو" ،كُب اللفظ الذم ذكره
ا١تؤلف" :كتب ُب كتاب فكتبو على نفسو" ،كأنا عهدت بتخريج اٟتديث ألحد اإلخواف ،كخرجو من
اٞتهاز كقاؿ اعتذر بأنو مستعجل ،كأنو تعلق هبذا اللفظ فكتبو على نفسو ،قاؿٓ :ب أجد ىذه اللفظة ،لكن
ا١تقصود إثبات الكتاب ،كأف اهلل كتبو على نفسو ،كا١تقصود ُب النهاية إثبات النفس ،ىذا ا١تقصود ،بأم
لفظ كاف.
فاألخ الذم عهدت إليو بتخريج اٟتديث قاؿ :ما كجده ُب التسعة ،اعتذر بأنو تعلق باللفظة اليت ُب
اٟتديث" :فكتبو على نفسو" كاعتذر بأنو مستعجل أيضا ،كاإلخواف -جزاىم اهلل خَتا -أتوا بو هبذا
اٟتديث من صحيح مسلم ،فجزاىم اهلل خَتا ،ككفق اهلل اٞتميع ١تا ٭تبو كيرضاه ،نعم ،أحسنت.
مذىب أىل السنة والجماعة في أن القرآن كالم اهلل لفظا ومعنى
بسم اهلل الرٛتن الرحيم اٟتمد هلل رب العا١تُت ،كصلى اهلل كسلم كبارؾ على عبده كرسولو ٤تمد كآلو
كصحبو أٚتعُت.
قاؿ ا١تؤلف -رٛتنا اهلل كإياه :-كالقرآف كبلـ اهلل  ككحيو ،كتنزيلو ،كا١تسموع من القارئ كبلـ اهلل

 قاؿ اهلل 

      

(ُ)

كإ٪تا ٝتعػو مػن التإب ،كقاؿ اهلل -عػز كجل:-



 )ِ(       كقاؿ  )ُ(           كقاؿ 
 - 1سورة التوبة آية .6 :
 - 2سورة الفتح آية .15 :
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٤تفوظ ُب الصدكر ،كما قاؿ 



(ِ)

كىو

.)ّ(           

بسم اهلل الرٛتن الرحيم اٟتمد هلل ،كالصبلة كالسبلـ على رسوؿ اهلل ،كعلى آلو كأصحابو كمن كااله ،أما
بعد :فقاؿ ا١تؤلف -رٛتو اهلل تعأب :-كالقرآف كبلـ اهلل  ككحيو ،كتنزيلو.
ىذا ىو معتقد أىل السنة كاٞتماعة ،كىو الذم دلت عليو النصوص أف القرآف كبلـ اهلل ،كبلـ اهلل
لفظو كمعناه ،القرآف كبلـ اهلل لفظو كمعناه ،ليس كبلـ اهلل حركفو كمعانيو ،ألفاظو كمعانيو ،ليس كبلـ اهلل
ألفاظو دكف ا١تعاين كال ا١تعاين دكف اٟتركؼ ،خبلفا ألىل البدع ،فإف ا١تعتزلة أنكركا أف يكوف القرآف كبلـ
اهلل ،بل قالوا :إف القرآف ٥تلوؽ لفظو كمعناه ،كىذا كفر كضبلؿ كما سيأٌب ،ك +يقولوف :إف القرآف ٥تلوؽ
لفظو كمعناه ،كاألشاعرة يقولوف :الكبلـ ىو ا١تعٌت فقط دكف اٟتركؼ ،اٟتركؼ ليست كبلـ اهلل ،قالوا :ليس
ُب ا١تصحف كبلـ اهلل ،ا١تصحف ما فيو كبلـ اهلل ،كبلـ اهلل معٌت قائم بالنفس ،قائم بنفس الرب ،كالرب -
سبحانو -اضطر جربيل ففهم ا١تعٌت القائم بنفسو ،فعرب هبذا القرآف ،أك عرب بو ٤تمد ،على قولُت :منهم من
يقوؿ :إف القرآف عبارة عرب هبا جربيل عما ُب نفس اهلل ،عن ا١تعٌت الذم ُب نفس اهلل ،كمنهم من قاؿ :إف
الذم عرب بو ٤تمد ،كمنهم من قاؿ -طائفة ثالثة من األشاعرة قالوا :-إف جربيل أخذ القرآف من اللوح
احملفوظ ،كاهلل -تعأبٓ -ب يتكلم بالقرآف ،كٓب يسمع منو القرآف.
كىذه أقواؿ باطلة ،كهبذا يتبُت أف ا١تعتزلة يقولوف :القرآف ٥تلوؽ لفظو كمعناه ،كاألشاعرة يقولوف :القرآف
ىو ا١تعٌت كاللفظ ٥تلوؽ ،اللفظ كبلـ البشر ،فيكوف مذىب األشاعرة نصف مذىب ا١تعتزلة ،ا١تعتزلة
يقولوف :القرآف اللفظ كا١تعٌت ٥تلوقاف ،كاألشاعرة يقولوف :اللفظ كاٟتركؼ ٥تلوقة ،كا١تعٌت ليس ٔتخلوؽ،
ك٢تذا فإف بعض األشاعرة -كالعياذ باهلل -يغلوف ُب ىذا حىت يقوؿ أحدىم :القرآف ما فيو ،ا١تصحف ما فيو
 - 1سورة الحجر آية .9 :
 - 2سورة الشعراء آية .194-192 :
 - 3سورة العنكبوت آية .49 :
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كبلـ اهلل -كالعياذ باهلل -حىت ال ،قد يغلو بعضهم فيقوؿ فيدكس ا١تصحف بقدمو كيقوؿ :ليس فيو كبلـ
اهلل ،نعوذ باهلل ،كىذا كفر ناشئ عن ىذا ا١تذىب الباطل ،يقوؿ بأف القرآف ىو ا١تعٌت القائم بنفس الرب،
كأف اٟتركؼ كاأللفاظ ليست من كبلـ اهلل.
ك٢تذا يقوؿ أىل السنة كاٞتماعة :القرآ ف كبلـ اهلل ،حركفو كمعانيو ،ليس كبلـ اهلل اٟتركؼ دكف ا١تعاين
كال ا١تعاين دكف اٟتركؼ ،كما قاؿ شيخ اإلسبلـ ُب العقيدة الواسطية ،عقيدة عظيمة ٥تتصرة ُب معتقد أىل
السنة كاٞتماعة ،أنصح كل طالب علم أف ٭تفظها ،أف ٭تفظها ،القرآف كبلـ اهلل لفظو كمعناه ،حركفو

كمعانيو ،كما قاؿ ا١تؤلف رٛتو اهلل ،القرآف كبلـ اهلل 
جربيل ،فسمعو جربائيل من اهلل  فنزؿ بو على قلب ٤تمد ،كما قاؿ سبحانو :

ككحيو :يعٍت أكحاه اهلل ،يعٍت أكحاه اهلل إٔب

 )ُ(  ىو جربيل



 )ِ(   يعٍت يا ٤تمد

   

         

(ّ) فالقرآف منزؿ غَت ٥تلوؽ ،كمن قاؿ إنو ٥تلوؽ ىك ىفر.

يمنىػٌزؿ ،حركفو كمعانيو ،لفظو كمعناه ،تكلم اهلل بو ،فسمعو جربائيل فنزؿ بو على قلب ٤تمد  ك٢تذا

قاؿ ا١تؤلف

-رٛتو اهلل :-كالقرآف كبلـ اهلل 

ككحيو كتنزيلو كا١تسموع من القارئ كبلـ اهلل ،نعم،

ا١تسموع من القارئ كبلـ اهلل ،إذا قرأ القارئ فأنت تسمع كبلـ اهلل.
كما أنك إذا حفظت  +بسم اهلل الرٛتن الرحيم ++
بسم اهلل الرٛتن الرحيم قاؿ ا١تؤلف -رٛتو اهلل تعأب :-كالقرآف كبلـ اهلل  ككحيو كتنزيلو كا١تسموع
من القارئ كبلـ اهلل .
قلنا إف :قوؿ ا١تؤلف -رٛتو اهلل" :-كالقرآف كبلـ اهلل عز كجل" ىذا ىو معتقد أىل السنة كاٞتماعة ،أف
القرآف كبلـ اهلل ،لفظو كمعناه ،حركفو كألفاظو كمعانيو ،خبلفا ألىل البدع كا١تعتزلة القائلُت بأف القرآف
 - 1سورة الشعراء آية .193 :
 - 2سورة البقرة آية .97 :
 - 3سورة الشعراء آية .195-194 :
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٥تلوؽ لفظو كمعناه ،كخبلفا لؤلشاعرة القائلُت بأف القرآف ىو ا١تعٌت النفسي القائم بنفس الرب ،كأما
اٟتركؼ كاأللفاظ فليست من كبلـ اهلل ،كإ٪تا ىي عبارة ىع ٌرب هبا جربيل أك ىع ٌرب هبا ٤تمد عما ُب نفس اهلل،

ىذا باطل ،كالصواب أف القرآف كبلـ اهلل لفظو كمعناه ،كما قاؿ ا١تؤلف :كالقرآف كبلـ اهلل 
أكحاه اهلل إٔب جربائيلٝ ،تعو منوٝ ،تع جربائيل من اهلل القرآف ،فنزؿ بو على قلب ٤تمد  ككحيو كتنزيلو

ككحيو

كما قاؿ سبحانو:
(ِ)

      

(ُ)

          

          
(ّ)



.)ْ(      

كا١تسموع من القارئ كبلـ اهلل ،القارئ حينما يقرأ يسمع منو كبلـ اهلل ،كأما الصوت فهو صوت
القارئ ،كما قاؿ العلماء :الصوت صوت القارئ كالكبلـ كبلـ البارم ،العباد ٥تلوقوف بأفعا٢تم كحركاهتم
كسكناهتم كألفاظهم كأدائهم ،كالقرآف كبلـ اهلل منزؿ غَت ٥تلوؽ ،فا١تسموع من القارئ كبلـ اهلل ،ك٢تذا ُب
اٟتديث يقوؿ النيب   زينوا القرآف بأصواتكم .



أضاؼ األصوات إليهم ،الصوت يينسب إٔب اإلنساف ،كُب اٟتديث حديث الرباء  :صليت مع النيب
صبلة العشاء فقرأ بسورة "كالتُت كالزيتوف" ،فما ٝتعت صوتا أحسن منو



أضاؼ الصوت إليو،

فالصوت صوت العبد ،منهم من صوتو حسن ،كمنهم من صوتو ثخُت ،كمنهم من صوتو دقيق ،كالقرآف
كالكبلـ كبلـ اهلل.

 - 1سورة الشعراء آية .193 :
 - 2سورة الجاثية آية .2-1 :
 - 3سورة غافر آية .2-1 :
 - 4سورة فصمت آية .2 :
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استدؿ ا١تؤلف على أف ا١تسموع من القارئ كبلـ اهلل بقوؿ اهلل 
(ُ)

      

فى ىد ٌؿ على أف ا١تسموع كبلـ اهلل ،يقوؿ ا١تؤلف" :كإ٪تا ٝتعػو مػن التإب" ،من التإب الذم يتلو القرآف،

كقاؿ اهلل 
كقاؿ  )ّ(           فالذكر ىو القرآف ،قاؿ نزلنا ،فهو منزؿ،
منزؿ على النيب  من عند اهلل ،كاهلل -تعأبُ -ب العلو ،تكلم هبذا القرآف ،كٝتعو جربائيل ،كنزؿ بو على
(ْ)
قلب ٤تمد  كقاؿ               
خطاب للنيب .)ٓ(       


 )ِ(       فأضاؼ الكبلـ إٔب اهلل.

"كىو ٤تفوظ ُب الصدكر" ،يعٍت كبلـ اهلل٤ ،تفوظ ُب الصدكر إذا حفظو اٟتافظ ،فالقرآف ٤تفوظ ُب

صدره كما قاؿ 

           

(ٔ)

ككيف ما تصرؼ فهو

كبلـ اهلل ،إف قرأه القارئ فا١تقركء كبلـ اهلل ،كإف ٝتعو السامع فا١تسموع كبلـ اهلل ،كإف حفظو اٟتافظ
فاحملفوظ كبلـ اهلل ،كإف كتبو الكاتب فا١تكتوب كبلـ اهلل ،كىو ُب ىذه ا١تواضع كلها حقيقة ليس ٔتجاز،
فالقرآف كبلـ اهلل مقركء باأللسنة٤ ،تفوظ ُب الصدكر ،مسموع باآلذاف ،مكتوب ُب ا١تصاحف ،كىو ُب ىذه
ا١تواضع كلها حق ليس ٔتجاز؛ ألنو لو كاف ٣تازا لصح نفيو كقيل :ما قرأ القارئ كبلـ اهلل ،ما ٝتع السامع
كبلـ اهلل ،ما حفظ اٟتافظ كبلـ اهلل ،ىذا باطل ،ما يتوجو نفيو ،فدؿ على أنو حقيقة.
كبلـ اهلل مسموع حقيقة ،مقركء حقيقة٤ ،تفوظ حقيقة ،مكتوب حقيقة ،نعم.
 - 1سورة التوبة آية .6 :
 - 2سورة الفتح آية .15 :
 - 3سورة الحجر آية .9 :
 - 4سورة الشعراء آية .194-192 :
 - 5سورة الشعراء آية .194 :
 - 6سورة العنكبوت آية .49 :
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كأىل السنة ٢تم أدلة كثَتة يذكر ا١تؤلف -رٛتو اهلل -شيئا منها ،كأىل البدع ٢تم يشبىو ،يشبىو شرعية كشبو

عقلية ،ا١تعتزلة كاألشاعرة كغَتىم من أىل البدع ،كأىل السنة يردكف عليهم ُب الكتب ا١تطولة ،نعم.
استذكار القرآن

تفصيا من
كركل عبد اهلل بن مسعػود  قاؿ :قاؿ رسػوؿ اهلل   استذكركا القرآف ،فلهو أشد ٌ
صدكر الرجاؿ من النعم من يع يقلًو  كىو مكتوب ُب ا١تصاحف.
تفصيا  يعٍت :خركجا ،أشد خركجا ،التفصي ىو ا٠تركج كالتخلص،
 استذكركا القرآف فلهو أشد ٌ
كاٟتديث أخرجو اإلماـ مسلم ُب صحيحو ،كالبخارم -أيضا -كأٛتد كالدارمي كغَتىم.
كاٟتديث فيو اٟتث على استذكار القرآف،



استذكركا القرآف



فقولو:



استذكركا القرآف



دؿ على أف القرآف ٤تفوظ ُب الصدكر يستذكره اإلنساف ،فدؿ على أف اٟتافظ ٭تفظ كبلـ اهلل ،ك٢تذا
يستذكره حىت ال ينساه  ،فلهو أشد تفصيا من صدكر الرجاؿ من النعم  النعم :يعٍت اإلبل ،من يع يقلًو
كُب اللفظ اآلخر  :من عقلها  يعٍت اإلبل إذا كانت معقلة ،كمعقلة يعٍت مربوطة أيديها بالعقاؿ،
فالبعَت إذا برؾ يؤتى ْتبل يربط فيو ركبة البعَت ،تؤخذ على فخذه كتربط ،كالركبة الثانية ،حىت ال تتفلت،
فاإلبل إذا كانت معقلة ُب مكاف كاحد تتفلت ،يقوـ كاحد ٭ترؾ يده حىت ينفلت العقاؿٍ ،ب يراه الثاين قاـ،

كونو يتفلت حىت ينفلت العقاؿٍ ،ب ينفلت من الرجل األخرل ٍب ينطلق ،تتفلت ،فالنيب 

شبو تفلت

القرآف من الصدكر مثل تفلت اإلبل ا١تعقلة ،تتفلت شيئا بعد شيء ،لكن إذا كاف عندىا صاحبها
يتعاىدىا ،الذم يتفلت يربطو ثبتت ُب مكاهنا ،كذلك اإلنساف إذا كاف يستذكر القرآف بقي ،كإذا كاف ال
يستذكره نسي.

كالشاىد أف النيب 

قاؿ:



استذكركا القرآف



دؿ على أف القرآف ٤تفوظ ُب الصدكر ،كىو

مكتوب..
نعم ،تفضل..
القرآن مكتوب في المصاحف منظور باألعين
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كىو مكتوب ُب ا١تصاحف ،منظور باألعُت ،قاؿ اهلل 
 )ُ(   كقاؿ .)ِ(                

       

نعم ،كىو يعٍت أف القرآف مكتوب ُب ا١تصاحف ،القرآف مكتوب ُب ا١تصاحف ،منظور باألعُت كما أنو
مقركء باأللسن ،كمسموع باآلذاف ،كىو ُب ىذه ا١تواضع كلها حقيقة ،القرآف مكتوب ُب ا١تصاحف ،استدؿ
عليو بقوؿ اهلل تعأب:



 )ّ(          ككتاب مسطور ،ىو القرآف،

ُب رؽ :أم اٞتلد ،منشور :يعٍت مكتوب ُب رؽ ،كقاؿ 

         

 )ْ(     يعٍت :مكنوف ُب كتاب ،فدؿ على أف القرآف مكتوب ُب ا١تصاحف.
نإذا ا١تصاحف فيها كبلـ اهلل ،كفيها الرد على األشاعرة الذين يقولوف :إف ا١تصاحف ما فيها كبلـ اهلل،
األشاعرة يقولوف :ما فيها كبلـ اهلل ،ا١تكتوب ُب ا١تصاحف عبارة عن كبلـ اهلل ،عبارة يعرب هبا عن كبلـ اهلل،
أين كبلـ اهلل؟ كبلـ اهلل يكوف ُب نفسو ،ما يسمعُ ،ب نفسو ،نإذا كيف كتب ُب ا١تصاحف؟ قالوا :ىذا
ليس كبلـ اهلل ،بل ىو عبارة كدليل على كبلـ اهلل ،عبارة ىع ٌرب بو جربيل أك عرب بو ٤تمد عما ُب نفس اهلل،

كإال فليس ُب ا١تصاحف كبلـ اهلل ،كىذا من أبطل الباطل ،ا١تصاحف فيها كبلـ اهلل ك٢تذا قاؿ اهلل 
 )ٓ(          كقاؿ
.)ٔ(     

 - 1سورة الطور آية .3-1 :
 - 2سورة الواقعة آية .79-77 :
 - 3سورة الطور آية .3-1 :
 - 4سورة الواقعة آية .79-77 :
 - 5سورة الطور آية .3-1 :
 - 6سورة الواقعة آية .79-77 :
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كما أف القرآف مسموع باآلذاف ،مقركء باأللسن٤ ،تفوظ ُب الصدكر ،كذلك مكتوب ُب ا١تصاحف،
منظور باألعُت أيضا ،اإلنساف ينظر بعينو كبلـ اهلل ،إذا فتح ا١تصحف كقرأ فهو ينظر كبلـ اهلل ،ينظر كبلـ
اهلل ،كإذا قرأه فهو يقرأ كبلـ اهلل ،كإذا ٝتعو فهو يسمع كبلـ اهلل ،كإذا كتبو فهو يكتب كبلـ اهلل ،كىو ُب
ىذه ا١تواضع كلها حق ،ىذا ىو الصواب خبلفا ألىل البدع ،نعم ،الذم عليو أىل السنة كاٞتماعة كما
دلت عليو النصوص.
السفر بالقرآن إلى أرض العدو

العدك
العدك؛ ٥تافة أف ينالو ٌ
كركل عبد اهلل بن عمر  :أف النيب  هنى أف يي ىسافر بالقرآف إٔب أرض ٌ
.
نعم ،كىذا اٟتديث الذم ركاه ابن عمر ركاه الشيخاف ،البخارم -رٛتو اهللُ -ب صحيحو ُب كتاب
اٞتهاد ،كمسلم ُب كتاب اإلمارة ،كأخرجو -أيضا -أبو داكد كابن ماجو كاإلماـ مالك ،كأٛتد ُب ا١تسند،
كالبللكائي ُب شرح أصوؿ اعتقاد أىل السنة كغَتىم.
العدك" ىذه العبارة من قوؿ اإلماـ مالك ،كما ذكر ذلك أبو داكد ليست من
كقولو٥" :تافة أف ينالو ٌ
العدك" ىذه زيادة
العدك  ىذا اٟتديث٥" ،تافة أف ينالو ٌ
اٟتديث  ،هنى أف يي ىسافر بالقرآف إٔب أرض ٌ
من اإلماـ مالك مدرجة.

كالشاىد من اٟتديث أنو هنى أف يي ىسافر بالقرآف ،يعٍت با١تصحف ،فدؿ على ا١تصحف فيو القرآف،
القرآف ُب ا١تصحف ،كفيو الرد على األشاعرة الذين يقولوف ا١تصحف ليس فيو القرآف كإ٪تا ىو عبارة عن
القرآف ،كلذلك -كالعياذ باهلل -بعضهم بعض غبلهتم كفساقهم يهُت ا١تصحف كيدكسو بقدمو كيقوؿ ما فيو
كبلـ اهلل ،نعوذ باهلل.
 هنى أف يي ىسافر بالقرآف إٔب أرض العد ٌك  ،ا١تراد بأرض العدك يعٍت ببلد الكفار ،هنى أف يي ىسافر

العدك ،خوفا من أف ٯتتهنوه ،هني اإلنساف
بالقرآف إٔب ببلد الكفار١ ،تاذا؟ قاؿ اإلماـ مالك٥ :تافة أف ينالو ٌ
أف يسافر با١تصحف إذا سافر إٔب ببلد الكفار؛ حىت ال ٘تسو أيديهم فبل يهينوه ،لكن اآلف ُب العصر
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اٟت اضر ٧تد ا١تصحف ُب ببلد الكفار اآلف ،ا١تصاحف موجودة ُب ببلد الكفار اآلف ،كأيضا ىم أيضا
يقرءكنو ُب إذاعاهتم بل يستفتحوف ُب إذاعاهتم بالقرآف ،اختلفت اٟتالة اآلف ،فصار اآلف ما ٮتشى عليو،
النيب  اٟتالة ىذه مقيدة يعٍت بعلة ،هنى أف يي ىسافر بالقرآف لعلة لئبل تنالو أيديهم ،اآلف صارت تنالو
أيديهم ،ليس باختيارنا اآلف ،ىم أخذكه منذ أزمنة طويلة ،كىو عندىم اآلف ،ا١تصاحف موجودة عند
الكفار ،كيقرءكنو ُب إذاعاهتم ،كالقرآف ٤تفوظ .كىو اآلف ال ٮتشى عليو اآلف ،لكن ىذا ليس بأيدينا اآلف،
أخذه من أيديهم ليس بأيدينا اآلف ،اآلف بُت أيديهم ا١تصاحف عندىم ،كاألشرطة عندىم ،كىو يقرأ ُب
العدك ٥ تافة أف ينالو
اإلذاعات ،لكن ىذا كجو اٟتديث ،النيب   هنى أف يي ىسافر بالقرآف إٔب أرض ٌ

العدك ،أف تنالو أيديهم فيمتهنوه ،كالشاىد قولو  :يي ىسافر بالقرآف  ،فدؿ على أف ا١تصحف فيو كبلـ
ٌ

اهلل ،فيو الرد على األشاعرة الذين يقولوف ليس ُب ا١تصحف كبلـ اهلل ،نعم.

كقاؿ عثماف بن عفاف 
القراءة ُب ا١تصحف.

القرآن كالم اهلل

ً
علي يوـ كليلة حىت أنظر ُب كبلـ اهلل عز كجل" يعٍت
"ما أيحب أف يأٌب ٌ

نعم ،كىذا األثر ،أثر عثماف بن عفاف ا٠تليفة الراشد ،كىو ركاه البيهقي بلفظ" :لو أف قلوبنا طهرت ما
علي يوـ ال أنظر ُب ا١تصحف".
شبعنا من كبلـ ربنا ،كإين ألكره أف يأٌب ٌ

ىذا ذكره البيهقي ُب (األٝتاء كالصفات) ،كالشاىد قولو" :حىت أنظر ُب كبلـ ريب" ،فدؿ على أف كبلـ

اهلل منظور ُب ا١تصاحف ،اإلنساف إذا قرأ ُب ا١تصحف ينظر كبلـ اهلل ،كما أنو يقرأ كبلـ اهلل فهو ينظر كبلـ
اهلل ،فهذا أثر عثماف بن عفاف  فيو دليل على أف ا١تصحف فيو كبلـ اهلل ينظره القارئ ،ىم ٍن فتح
ا١تصحف فهو ينظر كبلـ اهلل ،كما أف من قرأ فهو يقرأ كبلـ اهلل ،ككما أف من ٝتع القارئ فهو يسمع كبلـ
اهلل ،ككما أف من كتب القرآف فهو يكتب كبلـ اهلل ،كىو ُب ىذه ا١تواضع كلها حقيقة ،نعم.

كقاؿ عبد اهلل بن أيب مليكة" :كاف عكرمة بن أيب جهل 
فيقوؿ :كتاب ريب  ككبلـ ريب عز كجل".
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نعم ،كىذا عبد اهلل بن أيب مليكة من التابعُت -رٛتو اهلل -يقوؿ :كاف عكرمة بن أيب جهل ،كىو عمرك
بن ىشاـ بن ا١تغَتة بن عمرك ا١تخزكمي القرشي ،أسلم عاـ الفتح ،كأبلى ُب حركب الردة ببلءن حسننا ،قيل
إنو توُب ُب خبلفة أيب بكر  كاف يأخذ ا١تصحف فيضعو على كجهو فيقوؿ" :كتاب ريب عز كجل"،

كىذا اجتهاد منو  كجاء -أظنُ -ب ترٚتتو ما يدؿ أنو قد رٔتا قبل ا١تصحف ،كيقبل ا١تصحف كيقوؿ:
"كبلـ ريب" كيقبلو ،كىنا فيو أنو يضعو على كجهو ،كىذا اجتهاد منو ،كىذا اجتهاد منو -رضي اهلل عنو.
كبعض العامة اآلف ٕتده إذا أخذ ا١تصحف قىػبلو أك كضعو على جبهتو ،ىذا جاء من فعل عكرمة بن

أيب جهل ،كٓب يرد عن النيب  أنو فعل شيئا من ذلك ،كال عن كبار الصحابة أهنم فعلوا شيئا من ذلك،
فاألكٔب ترؾ ذلك ،الوضع على اٞتبهة أك تقبيلو األكٔب تركو ،ا١تهم العمل بو ،ا١تهم العمل بو ،لو قبلو
اإلنساف كما عمل بو ما أفاده التقبيل ،ا١تهم العمل هبذا القرآف ،تنفيذ أحكامو ،كتصديق أخباره ،ىذا ىو
الذم ينفع اإلنس اف ،يصدؽ أخباره ،كينفذ أحكامو ،ٯتتثل األكامر ك٬تتب النواىي ،كينزجر بالزكاجر ،كيتعظ
با١تواعظ ،كيقف عند حدكده ،كيعمل ٔتحكمو ،كيؤمن ٔتتشاهبو.
ىذه ىي التبلكة اٟتقيقية اليت تنفع اإلنساف ،قاؿ اهلل تعأب:
     

(ُ)

     

فالتبلكة نوعاف :تبلكة حكمية كتبلكة لفظية ،فالتبلكة اللفظية أف تقرأ

القرآف ،ىذه عبادة ،لكن التبلكة اليت عليها مدار السعادة كالشقاكة ىي التبلكة اٟتكمية ،كىي تنفيذ
أحكامو كتصديق أخباره ،ىذه اليت عليها مدار السعادة ،أما كوف اإلنساف يػي ىقبلو أك يضعو على جبهتو كال

يعمل بو ،ما يفيده ،ىذا اجتهاد من عكرمة  نعم.

القرآن اير مخلوق
كأٚتع أئمة السلف ،كا١ت ٍقتى ىدل هبم من ا٠تلف على أنو غَت ٥تلوؽ ،كمن قاؿ ٥تلوؽ فهو كافر.
ي

 - 1سورة البقرة آية .121 :
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نعم ،يقوؿ :كأٚتع أئمة السلف ،كا١ت ٍقتى ىدل هبم من ا٠تلف على أنو -يعٍت -القرآف غَت ٥تلوؽ ،كمن
ي
قاؿ ٥تلوؽ فهو كافر ،ىذا قاؿ بو أئمة السلف ،كا١ت ٍقتى ىدل هبم من ا٠تلف ،كال عربة بأىل البدع الذين
ي
خالفوا ُب ذلك ،من قاؿ القرآف ٥تلوؽ فهو كافر ،كما أف من أنكر رؤية اهلل فهو كافر ،كىذا كما سبق على
العموـ ،حكم على ال عموـ يقاؿ :من قاؿ القرآف ٥تلوؽ فهو كافر ،أما الشخص ا١تعُت فبل بد من قياـ
اٟتجة عليو ،ما يكفر حىت توجد الشركط كتنتفي ا١توانع ،فإذا كجدت الشركط كانتفت ا١توانع حكم بكفره؛
ألنو قد يكوف الشخص ا١تعُت جاىبل ما يدرم ،قد يكوف تكلم بكبلـ ال يفهم معناه ،قد يكوف دخل ُب
اإلسبلـ من جديد ما يعلم اٟتكم ،قد يكوف يشبو عليو كلبس عليو ،فالشخص ا١تعُت ال يكفر إال بعد قياـ
اٟتجة عليو ،لكن ىذا على العموـ ،من قاؿ القرآف ٥تلوؽ فهو كافر ،من أنكر رؤية اهلل فهو كافر ،نعم.
القرآن بدأ من اهلل وإليو يعود

كقاؿ علي بن أيب طالب ُ ب القرآف" :ليس ٓتالق كال ٥تلوؽ ،كلكنو كبلـ اهلل ،منو بدأ كإليو يعود".

نعم ،ىذا األثر عن علي 

يقوؿ كبلـ اهلل ُب القرآف" :ليس ٓتالق كال ٥تلوؽ ،كلكنو كبلـ اهلل".

نعم ،ألنو صفة من صفاتو ،القرآف صفة ،صفة اهلل ،ليس خالقا كال ٥تلوقا ،فاهلل -تعأب -ىو ا٠تالق بذاتو
كصفا تو ،أما الكبلـ فهو صفة اهلل ،ليس ٓتالق كلكنو كبلـ اهلل ،منو بدأ كإليو يعود ،نعم يعٍت منو بدأ ،كُب
لفظ سيأٌب" :كمنو خرج كإليو يعود" ،يعٍت أف القرآف بدأ من اهلل ،يعٍت اهلل تكلم بو ،ك "إليو يعود" :يعٍت
يرفع القرآف ُب آخر الزماف من الصدكر كمن السطور.
قاؿ اإلماـ أٛتد -رٛتو اهلل :-كبلـ اهلل من اهلل ليس ببائن منو ،كاإلماـ أٛتد كبلـ اهلل من اهلل ليس
ببائن منو ،كشيخ اإلسبلـ -رٛتو اهلل -بىػُت معٌت كبلـ اإلماـ أٛتد قاؿ :ىذا معٌت قوؿ اإلماـ أٛتد ىو
معٌت قوؿ السلف :القرآف كبلـ اهلل منو بدأ كمنو خرج كإليو يعود.
يقوؿ :كليس معٌت قوؿ السلف كاألئمة إنو منو خرج كمنو بدأ أنو فىػىرؽ ذاتو كحل بغَته؛ فإف كبلـ
ا١تخلوؽ إذا تكلم بو ال يفارؽ ذاتو ك٭تل بغَته ،فكيف يكوف كبلـ اهلل؟! لكن مقصود السلف الرد على
اٞتهمية الذين يزعموف أف القرآف خلقو اهلل ُب غَته ،فيكوف قد ابتدأ كخرج من ذلك احملل الذم خلق فيو ال
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من اهلل ،كما تقوؿ اٞتهمية :كبلـ اهلل ١توسى خرج من الشجرة



من الشجرة ،كىو ٥تلوؽ ُب الشجرة ،فالشجرة ىي اليت قالت:

 )ُ(   قالوا :إف الكبلـ خرج

      

 )ِ(  ىل يقوؿ ىذا عاقل مسلم؟!
فبُت السلف كاألئمة أف القرآف من اهلل منو بدأ كخرج ،فقو٢تم" :منو بدأ" يعٍت أف اهلل تكلم بو ،كليس
٥تلوقا ُب غَته خرج من غَته ،كإليو يعود يوـ القيامة ُب آخر الزماف ،كىو من أشراط الساعة الكبار ،إذا ترؾ
الناس العمل هبذا القرآف يرفًع ُب آخر الزماف ،كىو من أشراط الساعة بعد خركج ا١تهدم ،كالدجاؿ ،كيأجوج
كمأجوج ،كنزكؿ عيسى ابن مرًن ،تتابع أشراط الساعة ،منها الدخاف ،كمنها طلوع الشمس من مغرهبا،
كمنها الدابة ،كمنها نزع القرآف من ا١تصاحف من صدكر الرجاؿ إذا ترؾ الناس العمل بو ،نعوذ باهلل ،ينزع
من صدكرىم كمن مصاحفهم ،فيصبحوف ال ٬تد أحد ُب صدره آية كال ُب ا١تصاحف شيئا ،كال ُب
ا١تصاحف آية ،نعوذ باهللُ ،ب آخر الزماف ،ىذا معٌت "منو بدأ كإليو يعود" ،نعم.
كقاؿ عبد اهلل بن عباس ،كعبد اهلل بن مسعود" :القرآف كبلـ اهلل منو بدأ ،كإليو يعود".

نعم ،ىذا -أيضا -أثر عن عبد اهلل بن عباس 

كابن مسعود مثل أثر علي بن أيب طالب "القرآف

كبلـ اهلل منو بدأ ،كإليو يعود" ،نعم ،كفيو الرد على اٞتهمية الذين يقولوف :إنو ٥تلوؽ ،كا١تعتزلة ،أم ٥تلوؽ
ُب غَته ،نعم.

 - 1سورة القصص آية .37 :
 - 2سورة القصص آية .37 :
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كركم عن سفياف بن عيينة قاؿٝ :تعت عمرك بن دينار يقوؿ :أدركت مشاٮتنا كالناس منذ سبعُت سنة
ي

يقولوف" :القرآف كبلـ اهلل ،منو بدأ كإليو يعود" ،ركاه ٤تمػد بن جرير بن يزيد الفقيػو ،كىبػة اهلل بن اٟتسػن بن
عمرك بن دينار أبا ىريرة كابن عباس كابن عمر.
منصػور اٟتافظ الطربياف ُب كتػاب السنػة ٢تما ،كقد أدرؾ ي

نعم ،كىذا األثر عن سفياف بن عيينة اإلماـ ا١تعركؼ :قاؿٝ :تعت عمرك بن دينار ،اإلماـ الكبَت

ا١تعركؼ يقوؿ :أدركت مشاٮتنا كالناس منذ سبعُت سنة يقولوف" :القرآف كبلـ اهلل ،منو بدأ كإليو يعود" ،ركاه
٤تمػد بن جرير ،ىو اإلماـ ا١تفسر ا١تعركؼ شيخ ا١تفسرين ،كىبػة اهلل بن اٟتسػن -أيضا -كذلك الطربم ٢تما
ك تاباف ُب ،كل منهما لو كتاب ُب العقيدة ركيا ىذا ُب كتابيهما ،كتاب السنة ٢تما أف" :القرآف كبلـ اهلل،
منو بدأ كإليو يعود".
يقوؿ ا١تؤلف" :كقد أدرؾ عمرك بن دينار" يعٍت بعض الصحابة ،أدرؾ أبا ىريرة ،أدرؾ ابن عباس،
كأدرؾ ابن عمر كىو يقوؿ :أدركت مشاٮتنا كالناس منذ سبعُت سنة ،نإذا مشاٮتهم الصحابة ،الصحابة
ككبار التابعُت ،ىم مشايخ عمرك بن دينار ،أدركهم يقولوف" :القرآف كبلـ اهلل ،منو بدأ كإليو يعود"،
كالصحابة أفضل الناس بعد األنبياء ،ككبلمهم حجة ،كبلـ الصحايب إذا ٓب ٮتالفو غَته فهو حجة ،نعم.
الدليل على أن القرآن كالم اهلل

كاحتج أٛتػد على ذلك بأف اهلل ىكلم موسى ،فكاف الكبلـ من اهلل كاالستماع من موسى ،كبقولػو 



.)ُ(     

نعم ،احتج اإلماـ أٛتد على ذلك ،يعٍت على أف القرآف كبلـ اهلل ،كأف الكبلـ بدأ من اهلل على ذلك
بأف اهلل ىكلم موسى ،فكاف الكبلـ من اهلل كاالستماع من موسى ،احتج بقولو تعأب:

 )ِ(   كبقولػو 



.)ّ(     

 - 1سورة السجدة آية .13 :
 - 2سورة النساء آية .164 :
 - 3سورة السجدة آية .13 :
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  (ِ) كبقولو    



نإذا الكبلـ من اهلل

 (ْ) ىذا حجة ُب     



)ّ(

)ُ(

     

:قولو

        

:أيضا

 فكاف الكبلـ من اهلل كاالستماع،تػد على ذلك بأف اهلل كلم موسىٛ كاحتج اإلماـ أ،أف القرآف بدأ من اهلل
    

. (ٓ) كأيضا األدلة ُب ىذا كثَتة    

. نعم،تؤلف اكتفى ببعضها١ ا، (ٕ) األدلة كثَتة      



  كبقولػو،من موسى



)ٔ(

   

.نعم
تا٦  إنكم لن تتقربوا إٔب اهلل بأفضل : قاؿ األرت أف النيب
ٌ كركل الًتمذم من ركاية خباب بن

. يعٍت القرآف خرج منو

إنكم لن تتقربوا إٔب اهلل



:قاؿ

 تؤلف الًتمذم إٔب خباب أف النيب١تديث عزاه اٟ ىذا ا،نعم

 ال من،تا خرج منو" دؿ على أف القرآف بدأ من اهلل٦" : الشاىد قولو، يعٍت القرآف تا خرج منو٦ بأفضل
     

: قولو تعأب، إف الشجرة ىي اليت بدأ منها الكبلـ:تهميةٞالشجرة كما تقوؿ ا

                  
               

.13 :  سورة السجدة آية- 1
.13 :  سورة السجدة آية- 2
.1 :  سورة الزمر آية- 3
.2 :  سورة فصمت آية- 4
.13 :  سورة السجدة آية- 5
.1 :  سورة الزمر آية- 6
.172 :  سورة النحل آية- 7
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 )ُ(          اٞتهمية كاألشاعرة كا١تعتزلة يقولوف :الكبلـ بدأ
من الشجرة ،فالشجرة ىي اليت قالت
العافية ،ىل الشجرة تقوؿ

         

       

(ّ)

(ِ)

نسأؿ اهلل

؟! ىم يقولوف :بدأ من الشجرة،

العلماء أىل السنة يردكف عليهم ،يقولوف إف القرآف بدأ من اهلل  إنكم لن تتقربوا إٔب اهلل بأفضل ٦تا خرج
منو



كاحملقق يقوؿ ٓب ٬تد ىذا اٟتديث ُب سنن الًتمذم ،كلكن كجد فيو ركاية مقاربة عن أيب أمامة بلفظ:
 ما تقرب العباد إٔب اهلل ٔتثل ما خرج منو  كركاية أخرل عن جبَت بن نفَت  :إنكم لن ترجعوا إٔب
اهلل بأفضل ٦تا خرج منو  يعٍت القرآف كيقوؿ :إف ىذا اٟتديث -حديث جبَت -عزاه شيخ اإلسبلـ ابن
تيمية إٔب اإلماـ أٛتد ،نعم.
الحروف المكتوبة واألصوات المسموعة عين كالم اهلل

كنعتقد أف اٟتركؼ ا١تكتوبة كاألصوات ا١تسموعة ىع ٍُت كبلـ اهلل  ال حكاية كال عبارة ،قاؿ اهلل 



 )ْ(          كقػاؿ:

 )ٔ(      كقاؿ:





 )ٓ(      كقاؿ:

 )ٕ(   كقاؿ:

 - 1سورة القصص آية .37-29 :
 - 2سورة القصص آية .37 :
 - 3سورة القصص آية .37 :
 - 4سورة البقرة آية .2-1 :
 - 5سورة األعراف آية .2-1 :
 - 6سورة يوسف آية .1 :
 - 7سورة الرعد آية .1 :
 - 8سورة مريم آية .1 :
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 )ُ(   فمن ٓب يقل إف ىذه األحرؼ عُت كبلـ اهلل 

فقد مرؽ من الدين ،كخرج عن ٚتلة

ا١تسلمُت ،كمن أنكر أف يكوف حركفنا فقد ىكابىػىر العياف كأتى بالبهتاف.

نعم ،يقوؿ ا١تؤلف -رٛتو اهلل :-كنعتقد -يعٍت معشر أىل السنة كاٞتماعة ،-كنعتقد -يعٍت ٨تن أىل

السنة كاٞتماعة -أف اٟتركؼ ا١تكتوبة كاألصوات ا١تسموعة عُت كبلـ اهلل 

ال حكاية كال عبارة ،ىذه

عقيدة أىل السنة كاٞتماعة ،نعتقد أف اٟتركؼ ا١تكتوبة ىي كبلـ اهلل ،اٟتركؼ ا١تكتوبة ُب ا١تصاحف ىي
كبلـ اهلل ،كاألصوات ا١تسموعة ىي كبلـ اهلل ،الصوت صوت القارئ ،كا١تسموع كبلـ اهلل ،الصوت صوت
القارم كالكبلـ كبلـ البارم ،فنعتقد أف اٟتركؼ ا١تكتوبة ىي كبلـ اهلل ،فالذم ينظر ُب ا١تصحف ينظر
كبلـ اهلل ،كاألصوات ا١تسموعة كبلـ اهلل ،فالذم يسمعو السامع كبلـ اهلل كإف كاف الصوت صوت القارئ،
عُت كبلـ اهلل  ال حكاية كال عبارة.
قصد ا١تؤلف ىنا الرد على أىل البدع الذين يقولوف إف اٟتركؼ كاألصوات حكاية عن كبلـ اهلل ،ىذا
يقولو الكبلبية أتباع عبد اهلل بن سعيد بن كبلب ،يقولوف :اٟتركؼ كاألصوات ليست كبلـ اهلل ،كإ٪تا ىي
حكاية عن كبلـ اهلل .كقالت األشاعرة :اٟتركؼ كاألصوات عبارة عن كبلـ اهلل .ككل من القولُت باطل،
كاٟتكاية كالعبارة متقارباف ،كمذىبهم أف اٟتركؼ كاأللفاظ ليست كبلـ اهلل ،سواء ٝتيت حكاية أك ٝتيت
عبارة ،فإذنا فماذا يكوف كبلـ اهلل عندىم؟ ا١تعٌت ،أما اٟتركؼ كاألصوات كاأللفاظ ليست كبلـ اهلل،
كا١تصاحف ليس فيها كبلـ اهلل ،أين كبلـ اهلل؟ يقولوف :كبلـ اهلل معٌت نفسي قائم ُب نفس الرب ،ال
يي ٍس ىمع ،ال يسمع ،كما أف العلم قائم بنفسو ،فالكبلـ قائم بنفسو ،يعٍت مثل العلم.

كىذا باطل ،كا١تؤلف رده كقاؿ :نعتقد مثل أىل السنة كاٞتماعة أف اٟتركؼ ا١تكتوبة كاألصوات

ا١تسموعة

عُت كبلـ اهلل 

ال حكاية كال عبارة ،ال حكاية كما يقولو الكبلبية ،يقولوف :اٟتركؼ

كاألصوات حكاية كاأللفاظ ،كال عبارة كما يقولو األشاعرة.
 - 1سورة الشورى آية .2-1 :
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ٍب استدؿ ا١تؤلف -رٛتو اهلل -باآليات للرد عليهم ،كقوؿ اهلل 
     

أمامنا ،قاؿ



(ُ)

       

كجو الداللة قاؿ "ذلك الكتاب" ،الكتاب اآلف حركؼ ،حركؼ مكتوبة

 )ِ(        ىو كبلـ اهلل ،كقاؿ:

      

نإذا الكتاب الذم أينٍ ًزؿ إٔب النيب  ىو كبلـ اهلل ،كالكتاب الذم أنزؿ فيو حركؼ كألفاظ ،كقاؿ:
 )ْ(      كالكتاب فيو حركؼ ،كقاؿ:
(ٔ) كقاؿ:





 )ٓ(   كقاؿ:

(ّ)

  

   

 )ٕ(     فهذا كبلـ اهلل ،كىو حركؼ.

يقوؿ ا١تؤلف :فمن ٓب يقل إف ىذه األحرؼ عُت كبلـ اهلل  فقد مرؽ من الدين ،كخرج عن ٚتلة
ا١تسلمُت .يعٍت يقوؿ من أنكر أف ىذه اٟتركؼ كبلمو فقد مرؽ من الدين ،يعٍت :خرج من الدين ،كخرج
عن ٚتلة ا١تسلمُت ،يعٍت خالف ا١تسلمُت" ،مرؽ من الدين" يعٍت معناه أهنا ٥تلوقة ،كمن قاؿ القرآف ٥تلوؽ
فهو كافر ،كما قاؿ العلماء ،لكن األشاعرة يقولوف :نصف القرآف ٥تلوؽ كنصفو غَت ٥تلوؽ ،نصفو ٥تلوؽ
كىو اٟتركؼ كاأللفاظ ،كنصفو غَت ٥تلوؽ كىو ا١تعٌت ،أما ا١تعتزلة يقولوف٥ :تلوؽ حركفو كمعانيو ،ألفاظو
كمعانيو ٥تلوقة ،كاألشاعرة يقولوف :ال اٟتركؼ ٥تلوقة كا١تعاين كبلـ اهلل غَت ٥تلوقة.
"كمن أنكر أف يكوف حركفنا فقد كابر العياف كأتى بالبهتاف" ،يعٍت من أنكر أف يكوف القرآف حركفنا فقد

كابر العياف ،يعٍت معاين ،اآلف إذا فتحت تعاين أيش؟ تعاين اٟتركؼ ،فمن يقوؿ "ليست كبلـ اهلل" كابر
 - 1سورة البقرة آية .2-1 :
 - 2سورة البقرة آية .2 :
 - 3سورة األعراف آية .2-1 :
 - 4سورة يوسف آية .1 :
 - 5سورة الرعد آية .1 :
 - 6سورة مريم آية .1 :
 - 7سورة الشورى آية .2-1 :
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العياف ،كابر اٟتس ،كأتى بالبهتاف ،كيقصد من ىذا ا١تؤلف -رٛتو اهلل -الرد على األشاعرة ،ككذلك
الكبلبية الذين يقولوف :القرآف عبارة عن كبلـ اهلل أك حكاية عن كبلـ اهلل ،ككبلـ اهلل إ٪تا ىو معٌت نفسي
يقوـ بنفس الرب .كىذا من أبطل الباطل ،نعم.
الرد على األ اعرة والكالبية الذين يقولون الحروف ليست من كالم اهلل

كركل الًتمذم من طريق عبد اهلل بن مسعود  عن رسوؿ اهلل  أنو قاؿ  :فمن قرأ حرفا من
كتاب اهلل  فلو عشر حسنات  قاؿ الًتمذم :ىذا حديث صحيػح كركاه غَته من األئمة كفيو:



أما إين ال أقوؿ (آب) حرؼ ،كلكن ألف حرؼ ،كالـ حرؼ ،كميم حرؼ .
نعم ،كىذا اٟتديث ركاه الًتمذم ُب كتاب فضائل القرآف ،كفيو أنو قاؿ:
اهلل فلو عشر حسنات





من قرأ حرفا من كتاب

فيو إثبات أف القرآف حركؼ ،كفيو الرد على األشاعرة كالكبلبية الذين يقولوف

اٟتركؼ ليست من كبلـ اهلل ،يقوؿ  من قرأ حرفا من كتاب اهلل  فلو عشر حسنات  كفيو ركاية
 أما إين ال أقوؿ (آب) حرؼ ،كلكن ألف حرؼ ،كالـ حرؼ كميم حرؼ .
فإذا قرأ ا١تسلم (آب) ىذه ثبلثة حركؼ بثبلثُت حسنة ،كل حرؼ بعشر حسنات( ،آب) ثبلثُت حسنة
١تن تقبل اهلل ،نعم.
الرد على من أنكر أن يكون القرآن حروفا

اءة يم ىفسىرنة
كركل يعلى بن ٦تىٍلك عن أـ سلمة  أهنا نعتت قراءة رسوؿ اهلل  فإذا ىي تنعت قر ن
حرفنا حرفنا  ركاه أبو داكد ،كأبو عبد الرٛتن النسائي ،كأبو عيسى الًتمذم ،كقاؿ :حديث حسن صحيح
غريب.

نعم ،كىذا اٟتديث -كما ذكر ا١تؤلف -ركاه أبو داكد كالنسائي ،كاإلماـ أٛتد ُب مسنده ،كالبخارم
ُب خلق أفعاؿ العباد ،كالنسائي ُب فضائل القرآف ،كفيو أف أـ سلمة نعتت ،يعٍت :كصفت ،النعت الوصف،
مفسرة حرفنا حرفنا ،يعٍت النيب  ما يسرع ،كإ٪تا يقف
اءة
ن
كصفت قراءة رسوؿ اهلل  فإذا ىي تنعت قر ن
على رءكس اآلم ،كيقوؿ:
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(ُ)

تنعت حرفا حرفا مفسرا ،كىذا فيو الرد على من أنكر أف يكوف القرآف حركفا من األشاعرة كالكبلبية

كغَتىم ،نعم.
كركل سهل بن سعد الساعدم قاؿ  :بينا ٨تن نقًتم إذ خرج علينا رسوؿ اهلل  فقاؿ :اٟتمد
هلل ،كتاب اهلل كاحد ،كفيكم األخيار ،كفيكم األٛتر كاألسود ،اقرءكا القرآف قبل أف يأٌب أقواـ يقرءكنو
يقيموف حركفو كما يقاـ السهم ،ال يتجاكز تراقيهم ،يتعجلوف أجره كال يتأجلونو  .ركاه أبو بكر اآلجرم
كأئمة غَته.
نعم ،ىذا اٟتديث ركاه أبو بكر اآلجرم ُب أخبلؽ ٛتلة القرآف ،كركاه أبو داكد ُب السنن بإسناد جيد،
كفيو قوؿ أف النيب قاؿ:



اٟتمد هلل ،كتاب اهلل كاحد ،كفيكم األخيار ،كفيكم األٛتر كاألسود ،اقرءكا

القرآف قبل أف يأٌب أقواـ يقرءكنو يقيموف حركفو كما يقاـ السهم ،ال يتجاكز تراقيهم ،يتعجلوف أجره كال
يتأجلونو



يعٍت أنو ال يقبل منهم" ،يقيموف حركفو إقامة السهم" ،يعٍت :يقرءكف قراءة ٣تودة ،لكن ال

يقبل منهم" ،ال يتجاكز تراقيهم" ،الًتقوة :العظم الذم فوؽ الكتف ،ما ٬تاكز الًتقوة ،غَت مقبوؿ منهم،
نسأؿ اهلل العافية ،لعدـ إخبلصهم ،ك٢تذا قاؿ :يتعجلوف أجره كال يتأجلونو ،يأخذكف أجرىم مقدما ُب
الدنيا مثل ا١تاؿ ،يأخذكف ا١تاؿ مقابل القراءة ،ىذا أجرىم.
"كال يتأجلونو" ما يطلبوف األجر ا١تؤجل ،كىو الثواب عند اهلل -عز كجل-؛ كإ٪تا يتعجلونو يأخذكف
أجرىم مقدما ،كىم ٬تودكنو كيقرءكنو قراءة ٣تودة ،يقيمونو إقامة جيدة كإقامة السهم ،لكنو ال ٬تاكز تراقيهم
لعدـ إخبلصهم؛ ألهنم قصدكا بذلك الدنيا ،ىم يتعجلوف أجره كال يتأجلونو ،فيو التحذير من القراءة من
أجل الدنياٖ ،تذير اإلنساف الذم يريد بعمل اآلخرة الدنيا.
كالشاىد من اٟتديث قولو" :يقيموف حركفو" ،فأثبت أف القرآف حركؼ ،أثبت أف القرآف حركؼ،
كأثبت أف القرآف يقرأ ،كأف ما يقرأه القارئ كبلـ اهلل ،كأف ما يسمعو السامع كبلـ اهلل ،كأف كبلـ اهلل حركؼ
فيو الرد على من أنكر أف يكوف كبلـ اهلل حركفا ،من األشاعرة كالكبلبية ،نعم.
 - 1سورة الفاتحة آية .4-2 :
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كرًكم عن أيب بكر كعمر -رضي اهلل عنهما -أهنما قاال" :إعراب القرآف أحب إلينا من حفظ بعض
ي

حركفو".

نعم ،كىذا اٟتديث أكرده ابن قدامة -رٛتو اهللُ -ب ا١تناظرة اليت جرت بينو كبُت بعض أىل البدع ،كفيو
قاؿ ،كىذا األثر عن أيب بكر كعمر -رضي اهلل عنهما -أهنما قاال" :إعراب القرآف أحب إلينا من حفظ
بعض حركفو" ،يعٍت كوف اإلنساف ي٬تىود القراءة كيقرأ قراءة ي٣تىودة مرتلة أحب إلينا من كونو ٭تفظ بعض
اٟتركؼ كىو ال يقرأ قراءة ك٣تودة كال يتأمل معانيها ،فأف يقرأ القرآف كيتفهم معانيو ك٭تفظ بعض اآليات
أكٔب من الذم ٭تفظ آيات كثَتة كىو ال يعرهبا ،كإ٪تا يعرهبا كيتأملها ك٬تودىا كيتفهم معانيها أكٔب من كونو
٭تفظ آيات كثَتة ال يػي ٍع ًرهبا.

كىذا مثل ما قاؿ عبد الرٛتن السل مي التابعي اٞتليل" :تركنا مشاٮتنا الذين يقرءكف القرآف ،عثماف بن

عفاف كعبد اهلل بن مسعود ،قالوا :كنا ال نتجاكز عشر آيات حىت نتعلم معانيها كالعمل هبا ،قالوا :فحفظنا
العلم كالعمل ٚتيعا ،أك فتعلمنا العلم كالعمل ٚتيعا".
يعٍت كوف اإلنساف يتفهم اآليات اليت يقرؤىا ،كيتفهم معانيها كيتدبرىا ك٬تودىا أحسن من كونو ٭تفظ
آيات كثَتة من غَت إعراب كمن غَت تىػ ىفهم ،كالشاىد ىو "من حفظ بعض حركفو" ،فأثبت أف القرآف
حركؼ ،كفيو الرد على من أنكر أف يكوف القرآف حركفا من األشاعرة كالكبلبية نعم.

"سئل علي 
كركل أبو عبيد ُب فضائل القرآف بإسناده قاؿ :ي

عن اٞتنب يقرأ القرآف؟ فقاؿ :ال،

كال حرفا".

نعم ،كىذا أخرجو أبو شيبة ُب مصنفو كابن قدامة ُب كتاب القرآف قاؿ" :سئل علي  عن اٞتنب
يقرأ القرآف؟ فقاؿ :ال ،كال حرفا" ،يعٍت أف اٞتنب ال يقرأ القرآف ،كلكن غَت اٞتنب يقرأ القرآف عن ظهر
قلب ،كلو كاف ٤تدثا ،أما اٞتنب فبل كال ،كُب اللفظة ا١تعركفة ُب األثر أنو قاؿ" :فبل ،كال آية" ،ىنا قاؿ:
"فبل ،كال حرفا".
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كالشاىد إثبات اٟترؼ كأف القرآف حركؼ ،كىذه ا١تسألة ٥تتلف فيها بُت أىل العلم ،قراءة القرآف
للجنب ،ا١تشهور عند ٚتهور العلماء أف اٞتينيب ال يقرأ القرآف حىت يغتسل ،أما إذا ٓب يكن عليو جنابة أك
كاف ٤تدثا حدثا أصغر فلو أف يقرأ القرآف بدكف مس ا١تصحف ،أما ا١تصحف فبل ٯتسو حىت يتوضأ ،لكن

عن ظهر قلب فبل بأس ،كأما اٟتائض كالنفساء ففيهما خبلؼ ،فاٞتمهور أيضا قاسوا اٟتائض كالنفساء
على اٞتنب ،فقالوا :اٟتائض كالنفساء ال تقرآف القرآف ،كقاسوا على اٞتنب كاستدلوا ْتديث ضعيف،
كالصواب القوؿ الثاين ،كىو أف اٟتائض تقرآف القرآف عن ظهر قلب ،كال تقاساف على اٞتنب؛ ألف اٞتنب
مدتو قليلة ،كاٞتنب يستطيع يغتسل كيقرأ القرآف ،لكن اٟتائض كالنفساء ال تستطيع ،مدهتما تطوؿ ،قد
تكوف مدة النف اس أربعُت يوما ،قد تكوف حافظة للقرآف ،قد تنسى القرآف ،قد تكوف مدرسة تدرس أك
طالبة ،فهي ٖتتاج ،فالصواب أف ٢تا أف تقرأ عن ظهر قلب ،كال ٘تس ا١تصحف إال من كراء القفازين فتقرأ،
ألف اٟتديث ضعيف ،كقياسو على اٞتنب قياس مع الفارؽ ،أما اٞتنب فالصواب أنو ال يقرأ القرآف حىت
يغتسل ،كقاؿ بعض أىل العلم :لو أف يقرأ القرآف.
نعم..
لعلنا نقف على ىذا ،مضت ا١تدة؟ مضت عشر الدقائق؟ طيب نقف على ىذا األسئلة.
استمرارا للحديث السابق -أحسن اهلل إليك -أحد اإلخوة كجد اللفظ عند البخارم  -ىاه  -أحد
اإلخوة أيضا كجد اللفظ عند البخارم ،قل ت لئلخواف لعلنا نبحثو ُب البخارم ،لعلو يكوف ُب البخارم،
لكن قلت لئلخواف لو كاف ُب البخارم لكاف كجدكه اإلخواف باألمس ،جاء بلفظو؟ نعم ،يقوؿ :كجدت
ُب صحيح البخارم مع عمدة القارم ُب اجمللد ُٔ اٟتديث رقم َْْٕ من حديث أيب ىريرة ،كلفظو فيو:
"كىو يكتب على نفسو" ،كُب مسلم كابن ماجو أيضا ،كىو يكتب على نفسو؟ نعمُ ،ب اللفظة اللي مرت
ما ىو مكتوب على نفسو .نعم ،بارؾ اهلل فيك .نعم.
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سُ :ب من إحدل نزيبلت السجن تقوؿ :كرد عن أنس بن مالك  كانت زينب بنت جحش

تفخر على أزكاج النيب 

تقوؿ :زكجكن أىاليكن كزكجٍت اهلل من فوؽ سبع ٝتاكات ،ىل ٬توز الفخر

ٔتثل ىذه األمور؟
نعم ،ىذه منقبة ،ال شك أهنا منقبة ،كا١تنقبة مزية خصها اهلل هبا ،ك٢تذا ما أنكر عليها ،ما أنكر عليها
الصحابة كال أنكر عليها أزكاج النيب  أقرهنا على ذلك ،ىذه منقبة ،من أكرمو اهلل فهذه مفخرة لو.
نعم..
سُ :ب صحة األثر ا١تركم عن ابن عباس  أف القرآف نزؿ ٚتلة كاحدة إٔب السماء الدنيا ٍب نزؿ بعد
ذلك على جربيل ،ما تفسَت ىذا األثر؟ كىل فيو تأييد لقوؿ األشاعرة إف جربيل أخذ القرآف من اللوح
احملفوظ؛ ألننا ٝتعنا من ينكر ىذا األثر ٢تذه الشبهة؟
نعم ،ىذا مركم عن ابن عباس ،كسنده ال بأس بو عن ابن عباس ،كعلى القوؿ بصحتو فبل منافاة
لكونو نزؿ ٚتلة كاحدة من اللوح احملفوظ إٔب بيت العزة ،كما أف القرآف مكتوب ُب اللوح احملفوظ ،كتكلم
اهلل بو ،كأنزلو على نبيو  على حسب أحوالو ،ال مانع.
نعم..
س :ما معٌت قو٢تم" :القرآف قدًن النوع متجدد اآلحاد"؟
ال سلف يقولوف :القرآف قدًن النوع ،يقولوف :كبلـ اهلل قدًن النوع حادث اآلحاد ،كبلـ اهلل عموما ليس
خاصا بالقرآف ،كبلـ اهلل قدًن النوع حادث اآلحاد ،كا١تعٌت قدًن النوع :يعٍت الكبلـ قدًن ،كأما أفراده فهي

حادثة ،مثل القرآف نزؿ منجما على حسب اٟتوادث١ ،تا جاءت اجملادلة ٕتادؿ النيب 
كتشتكي إٔب اهلل أنزؿ اهلل:

ُب زكجها
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 )ُ(        ىذا آحاد ،آحاد الكبلـ متجدد .أما نوع الكبلـ فاهلل -تعأب -قدًن،
ٓب يزؿ اهلل متكلما ،ىذا كصف اهللٓ ،ب يزؿ متكلما إذا شاء كيف شاء مىت شاء.
أما األفراد فهي حادثة ،ىكلٌم اهلل موسى ،كلم اهلل ٤تمدا ليلة ا١تعراج ،كيكلم اهلل الناس يوـ القيامة ،كُب
اٟتديث



أف اهلل ينادم يوـ القيامة يا آدـ ،يقوؿ :لبيك كسعديك ،فيقوؿ :أخرج بعث النار  ىذا

من األفراد ،أفراد الكبلـ حادثة متجددة ،كأما نوع الكبلـ فهو قدًنٓ ،ب يزؿ اهلل متكلما مىت شاء إذا شاء،
كأما األفراد فهي حادثة ىذا معٌت قوؿ السلف" :كبلـ اهلل قدًن النوع حادث اآلحاد" ،نعم ،ليس خاصا
بالقرآف.
س :ما حكم دخوؿ ا١تسابقات ُب القرآف بنية أخذ ا١تاؿ؟
أما إذا كاف مقابل القراءة -يعٍت قراءة القرآف -ال يؤخذ األجر عليها ،يعٍت يقرأ القرآف كيعطى أجرة،
لكن تعليمو القرآف ال بأس بو ،التعليم:



إف أحق ما أخذًب عليو أجرا كتاب اهلل  أما كوف اإلنساف

يقرأ جملرد القراءة فهذه عبادة ،كالعبادات ال يؤخذ عليها األجر؛ ك٢تذا يقوؿ القرآف ،أخذ األجرة عن نفس
التبلكة ال ٬توز ،ال ٬توز أخذ األجرة عن نفس التبلكة.
يعٍت اإلنساف يقرأ القرآف اآلف ،اتل القرآف كأعطيك ماال ،اقرأ جزءا كأعطيك مقابلو كذا ،اقرأ القرآف
كأعطيك مقابلو ،ىذا ما ٬توز االستئجار عليو ،كىذا عاـ ليس خاصا بالقرآف؛ ٚتيع العبادات ال تؤخذ
عليها األجرة ،األذاف ال يؤخذ عليو األجرة؛ ألنو عبادة ،القرآف ال يؤخذ عليو أجرة التبلكة ،اٟتج ال يؤخذ
عليو أجرة ،كىكذا ٚتيع العبادات ال تؤخذ عليها األجرة؛ ألف العبادة ال يؤخذ عليها أجرة كا١تعٌت
االستئجار.
أما إذا أعطي اإلنساف أرزاقا من بيت ا١تاؿ للمؤذنُت كلؤلئمة كللقارئُت كللمقرئُت كللمتعلمُت أك أعطوا
إعانات من دكف استئجار فبل بأس بو ،ىذا بيت ا١تاؿ ال بد أف يقوـ بكفالة ا١تؤذنُت كاألئمة كالقضاة
كا١تدرسُت كالدعاة ال بأس بو ،ككذلك لو أعطوا إعانات من دكف مشارطة.
 - 1سورة المجادلة آية .1 :
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أما إف كاف ىناؾ مشارطة فبل ٬توز ألف ىذا تبلكة ،إذا كنت تشارط شخصا تعطيو كذا كتعطيو كذا،
أما إذا كنت تعطيو إعانة من دكف شرط للتشجيع ،أك يعطى من بيت ا١تاؿ -أرزاقا من بيت ا١تاؿ -فهذا ال
بأس بو ،أما عن نفس التبلكة ىذا ما ٬توز ،مثل إنساف يقوؿ :أصلي بكم ،أنا أصلي بكم لكن كل كقت
كذا ككذا دراىم ،ىذا ما ٬توز.
سئل اإلماـ أٛتد عن رجل يقوؿ :أصلي بكم رمضاف بكذا ككذا در٫تا ،فقاؿ :أسأؿ اهلل العافية ،كمن
يصلي خلف ىذا؟! ككذلك اٟتج ،كوف اإلنساف ٭تج ما يقصد إال ا١تاؿ ،ىذا ال ٬توز ،لكن إذا أخذ ا١تاؿ
ليتوصل بو إٔب اٟتج ليستعُت بو على طاعة اهلل فبل بأس؛ ك٢تذا فرؽ العلماء بُت من أخذ ليحج أك حج
ليأخذ ،أخذ ليحج أك حج ليأخذ أحد٫تا ٦تنوعة كاألخرل جائزة ،أخذ ا١تاؿ ليحج أك حج ليأخذ ا١تاؿ.
أما من حج ليأخذ ،يعٍت :ما حج إال ألجل ا١تاؿ ،ىذا ىو الذم يقوؿ فيو شيخ اإلسبلـ :ٮتشى أف
يكوف داخبل ُب قوؿ اهلل تعأب:

             

 )ُ(            كأما من أخذ ليحج ،يعٍت :أخذ ا١تاؿ ليتوصل
بو إٔب اٟتج ليكوف كسيلة يريد أف ٭تج عن أخيو ا١تسلم ،فهو يستفيد أيضا ٦تا ٭تصل ُب مكة من التطوع ٍب
يرد الباقي؛ ألنو ما مقصوده ا١تاؿ ،يرد الباقي على صاحبو إال إذا ٝتح لو كأعطاه فبل بأس.
كهبذا يتبُت أف االستئجار على نفس التبلكة ما ٬توز ،أما إف أعطي من بيت ا١تاؿ أك إعانات من دكف
مشارطة فبل بأس بو ،كىذا ليس خاصا بالتبلكة ،التبلكة كاإلمامة كا١تأذنة كغَتىا من ٚتيع العبادات كاٟتج،
ى
ال يؤخذ عليها أجرة مشارطة ،لكن بعض العلماء قالوا :إذا تعطل فبل بأس من االستئجار للضركرة كإال
فاألصل ٦تنوع ،لكن ما يعطى من بيت ا١تاؿ ىذه ركاتب ليست أجرة ،أك إعانات من جيوب احملسنُت من
دكف مشارطة فبل بأس ،ا١تمنوع ا١تشارطة كاالستئجار ،نعم.

 - 1سورة هود آية .16-15 :
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ىل التوراة ٥تلوقة ،أـ كبلـ اهلل ،كإذا كانت كبلـ اهلل فكيف قاؿ آدـ ١توسى -عليو السبلـُ -ب
اٟتديث  :كخط لك التوراة بيده  ؟
ب اهلل كلها يمنزلة غَت ٥تلوقة ،كتب اهلل منزلة ،ىي كبلـ اهلل ،التوراة كاإل٧تيل كالزبور كالقرآف،
التوراة ،يكتي ي

كلها كبلـ اهلل ،ما يقاؿ :إنو ٥تلوؽ" ،خط التوراة بيده" كىذا يلزـ منها أف تكوف ٥تلوقة؟!! ما يلزـ أف
تكوف ٥تلوقة ،ىذا فيو كتابة اهلل -تعأب -يوصف بالكتابة  :كتب ُب كتاب ىو عنده فوؽ العرش



"خط التوراة بيده" ىذه أيضا كما أنو خلق آدـ بيده ،ىذه ميزة آلدـ ،ىنا خط التوراة
كصف ،ىذا كصف ،ى
بيده ،نقوؿ :ىذا ما يلزـ منو ا٠تلق ،نعم ،التوراة كبلـ اهلل كاإل٧تيل كبلـ اهلل كالزبور كبلـ اهلل كالقرآف كبلـ

اهلل ،كلها منزلة غَت ٥تلوقة ،نعم.
إحدل األخوات تقوؿ :ىل ٕب أف أؤخر ٖتية ا١تسجد إٔب حُت انتهاء الدرس ،علما بأين ال آٌب إال بعد
بدايتو ،كىل أقضي التحية إذا نسيتها؟
أل ،التحية من حُت تكوف ،ما ٬تلس اإلنساف حىت يصلي التحية ،كإذا نسيها ال حرج إف شاء اهلل،
الصواب أهنا مستحبة ،بعض الظاىرية رأل أهنا كاجبة ،لكن لو جلست كنسيت تقوـ إذا ذكرت فتأٌب هبا،
نعم.
قاؿ صاحب الكتاب :إف من قاؿ :القرآف ٥تلوؽ ،فهو كافر ،ىل يكفر من يقوؿ :القرآف كبلـ اهلل ،ال
أقوؿ ٥تلوؽ أك غَت ٥تلوؽ؟
نعم ،قاؿ العلماء ىذا متوقف ،من توقف كقاؿ :ال أقوؿ ٥تلوؽ أك غَت ٥تلوؽ ،قد كفر ،قيل أظن
لئلماـ أيب حنيفة :القرآف ٥تلوؽ -أك غَته -من قاؿ القرآف ٥تلوؽ ،قاؿ كفر ،طيب من قاؿ :ال أقوؿ
٥تلوؽ كال غَت ٥تلوؽ؟ قاؿ :كفر ،ككذلك أيضا قيل لئلماـ أيب حنيفة :من ٓب يقل إف اهلل فوؽ السماكات
فهو كافر ،كمن قاؿ :أنا ال أدرم ُب السماكات أك ُب األرض أك ليس ُب األرض ،فهو كافر ،ا١تقصود أف
من أنكر العلو فهو كافر ،كمن قاؿ إف القرآف ٥تلوؽ أك توقف فهو كافر -نعوذ باهلل ،-ال بد أف ٬تزـ بأف
القرآف كبلـ اهلل غَت ٥تلوؽ ال يتوقف ،نعم.

183

االقتصاد ُب االعتقاد

إحدل األخوات تسأؿ بأهنا امرأة ملتزمة تقوؿ :ما حكم الذىاب إٔب الٍ يمىزيػنى ًة إذا كانت تعرؼ
باألخبلؽ الطيبة ،ىل أذىب؟
تزيُت -نعم -أنا أنصح هبا أال تذىب إليها ،ألف ىذا من التكلف ،ككوهنا إذا تذىب فذىاهبا كدخو٢تا
ليس من اٟتاجات ،ال ينبغي للمرأة أف ٗترج من بيتها إال ٟتاجة ،كىذه ليست من اٟتاجات اٟتمد هلل،
تكتفي ٔتا تعملو ُب بيتها ،كىذا ٮتشى عليها ،أكال ىذه ا٠تركجة بدكف حاجةٍ ،ب أيضا إذا كانت تًتدد
عليها ال بد أف تتكلف ،٭تصل تكلفات كقد تتجاكز بعض األشياء ،فتعمل بعض األشياء ا١تمنوعةٍ ،ب
أيضا تدرب غَتىا كتشجع غَتىا على الذىاب إٔب احملبلت كيراىا من يراىا من الرجاؿ كقد تتهم ،قد
تذىب إٔب ىذا كقد يتعرض ٢تا بعض الفساؽ ،فنصيحيت ٢تا أال تذىب إليها كتًتؾ التكلف ،نعم.
بعضهن -أحسن اهلل إليك -أيضا يعٍت ٗترج عورهتا عندىا؟
ىذا ما ٬توز ،ىذا إذا كانت ٗترج عورهتا حراـ عليها ،ال ٬توز ٢تا كلو كانت امرأة ،أك تسًت عورهتا عن
ا١ترأة ،لكن ُب الغالب أف اليت تذىب أيضا ال بد تبدم شيئا كتكوف متجملة كال بد تتجاكز بعض األشياء
كتعمل بعض األشياء ،ككوف ترددىا أيضا عليها قد يرل بعض الناس أك بعض الفساؽ أهنا متساىلة
فيتعرضوف ٢تا بالسوء كاألذل ،فنصيحيت ٢تا أف تلزـ بيتها كأف تًتؾ الًتدد إٔب ىذا أك التكلفات ،نعم.
أكثر من سؤاؿ اٟتقيقة حوؿ موضوع عدـ تكفَت ا١تعُت حىت تقوـ عليو اٟتجة كتتوفر الشركط كتنتفي
ا١توانع ،أكثر من سؤاؿ يسأؿ عن الضابط ١تثل ىذه األمور ،كيف يعرؼ مثل ىذا؟
يعٍت يبُت لو ،يبُت لو ىذا األمر ،كيبُت لو الدليل كأف ىذا كفر كردة كتكشف الشبهة إذا كاف لو شبهة،
فإذا علم كأصر حكم بكفره بعد ذلك ،ىذا معناه يعٍت ييبُت لو ،يقاؿ :ىذا كفر ،يبُت لو إذا كاف فيو الدليل

من القرآف كمن السنة كمن إٚتاع العلماء ،كيبُت لو أنو ٬تب عليو الرجوع كيبُت لو الدليل ،فإذا أصر كعرؼ

كٓب يكن عنده شبهة حكم بكفره بعد ذلك ،كإف كاف عنده شبهة أزيلت فإف رجع فاٟتمد هلل كإال حكم
بكفره ،نعم.
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لعل آخر سؤاؿ -أحسن اهلل إليكم -حوؿ بعض اإلخوة الذين ُب األماـ إذا أقيمت الصبلة يضايقوف
أصحاب الصف األكؿ حىت ال يتمكن الواحد من ا٠تشوع ُب الصبلة ،كأيضا سؤاؿ آخر حوؿ حجز
األماكن ُب الصفوؼ ،كرٔتا ذىب بعضهم مدة طويلة كترؾ ا١تكاف ٤تجوزا؟
نعم ،ينبغي لئلخواف كل يلزـ مكانىو ،كال يضايق ا١تضايقة الشديدة ْتيث اإلنساف ما يتمكن من
السجود كمن القياـ ،كل كاحد يريد الصف األكؿ كيريد الصف الثاين كيأٌب من ا٠تلف كىو يأٌب من األماـ
ما ينبغي ،ينبغي لئلنساف -يعٍت -أف يأٌب هبدكء كبأدب كبدكف إيذاء ،يعٍت :يصلي حيث ينتهي بو ا١تكاف.
ككذلك حجز األمكنة ،ال ينبغي لئلنساف أف ٭تجز ا١تكاف إال إذا كاف ُب ا١تسجد ،أما إذا كاف مدة
طويلة كيذىب ك٬تلس أك يذىب إٔب بيتو مدة طويلة أك يذىب لعمل ٍب يرجع كقد حجز فهذا ال ٬توز لو،
أما الذم ٭تجز إنساف موجود ُب ا١تسجد يتكئ على عمود أك أراد أف يتوضأ أك ٟتاجة قريبة ٍب رجع فهو
أحق بو ،أما الساعات الطويلة فبل ،كفق اهلل اٞتميع لطاعتو ،كثبت اهلل اٞتميع على ا٢تدل ،كصلى اهلل على
٤تمد كعلى آلو كصحبو كسلم.
من كفر بحـرف من القرآن
بسم اهلل الرٛتن الرحيم اٟتمد هلل رب العا١تُت ،كصلى اهلل كسلم كبارؾ على عبده كرسولو نبينا ٤تمد
كآلو كصحبو أٚتعُت ،قاؿ ا١تؤلف رٛتو اهلل:
كقاؿ عبػد اهلل بن مسعود " من كفر ْتػرؼ منػو  -يعٍت القرآف  -فقد كفر بو أٚتع" .كقاؿ أيضا:
"من حلف بسورة البقرة فعليو بكل حرؼ منها ٯتُت".
بسم اهلل الرٛتن الرحيم اٟتمد هلل رب العا١ت ُت ،كالصبلة كالسبلـ على نبينا ٤تمد كعلى آلو كصحبو
أٚتعُت ،أما بعد.
فبل يزاؿ ا١تؤلف -رٛتو اهلل -يتكلم عن صفة الكبلـ هلل  كأف معتقد أىل السنة كاٞتماعة أف اهلل -
تعأب -موصوؼ بالكبلـ ،كأف كبلـ اهلل لفظ كمعٌت ،اسم للفظ كا١تعٌت ،كأنو حركؼ كألفاظ ،حركؼ
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ككلمات ،ىكرد على أىل البدع من األشاعرة كغَتىم الذين يقولوف :إف القرآف ٥تلوؽ لفظا كمعٌت ،كا١تعتزلة،
أك يقولوف :إف القرآف ليس ْترؼ كال بصوت كإ٪تا ىو معٌت نفسي ،كاألشاعرة.

فا١تؤلف -رٛتو اهلل -بُت أنو حركؼ ،كأنو لو أسقط حرفا من الفاٖتة ما صحت صبلتو ،ككذلك من

كفر ْترؼ منو فإنو يكوف كافرا بالقرآف؛ ك٢تذا قاؿ عبػد اهلل بن مسعود 

"من كفر ْتػرؼ منػو -يعٍت

القرآف -فقد كفر بو أٚتع" ،كىذا ركاه الطربم ُب مقدمة تفسَته ،كالبللكائي ُب شرح أصوؿ اعتقاد أىل
السنة ،كقاؿ أيضا" :من حلف بسورة البقرة فعليو بكل حرؼ ٯتُت" أخرجو عبد الرزاؽ ُب مصنفو.
ألف كل حرؼ من حركؼ البقرة كغَتىا من السور فهو من القرآف ،من حلف ْترؼ من القرآف ،من
حلف بسورة البقرة فسورة البقرة تشمل ألفاظها كحركفها كمعانيها؛ ك٢تذا قاؿ ابن مسعود " من حلف
بسورة البقرة فعليو بكل حرؼ ٯتُت" ،نعم.
كالم اهلل صفة من صفاتو ال يجوز ترك حرف من حروفو
كقاؿ طلحة بن يمصرؼ" :قرأ رجل على معاذ بن جبل فًتؾ ك ناكا فقاؿ :لقد تركت حرفنا أعظم من جبل

أحد".

نعم ،كىذا ُب القوؿ ا١تنسوب لطلحة بن مصرؼ أنو قاؿ" :لقد تركت حرفنا أعظم من جبل أحد"،
نعم ،كىذا ا١تعٌت الصحيح ،يعٍت :من ترؾ حرفا ،ال شك أنو أعظم من اٞتبل؛ ألف كبلـ اهلل صفة من
صفاتو كال ٬توز إسقاط شيء منو كال ترؾ حرؼ من حركفو ،كا١تعٌت صحيح أنو أعظم من اٞتبل ،كإف كانت
ىذه ا١تقالة من ابن مصرؼ ذكر احملقق أنو ٓب ٬تد من ذكرىا ،نعم ،لكن ا١تعٌت صحيح ،نعم.

تدبر القرآن وسيلة إلى العمل بما فيو
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كقاؿ اٟتسػن البصرم ُب كبلـ لو :قاؿ اهلل 



 )ُ(       كما

تدبػ ير آياتو إال اتباعو ،أما كاهلل ما ىو ْتفظ حركفو ،كإضاعة حدكده ،حىت إف أحدىم ليقوؿ :قد قرأت
القرآف كلو فما أسقطت منو حرفان ،كقد أسقطو كاهلل كلو.
نعم كىذا ركاه ابن كثَت ُب التفسَت كعزاه إٔب ابن أيب حاًب اٟتسن البصرم اإلماـ ا١تعركؼ العآب التابعي

اٞتليل فهو قاؿ :قاؿ اهلل 



.)ِ(       

يقوؿ -رٛتو اهلل" :-كما تدبر آياتو إال اتباعو" يعٍت :يتدبر اآليات كيعمل هبا ألف التدبر كسيلة إٔب
العمل؛ ك٢تذا قاؿ -سبحانو كتعأب:-

          

 )ّ( فالتدبر كسيلة إٔب العمل ،طريق إٔب العمل ،فتدبر القرآف كسيلة مظنة ا٢تدل ككسيلة إٔب العلم ،فالعلم
ٖتت تدبر القرآف؛ ك٢تذا يقوؿ -رٛتو اهلل" :-كما تدبػيير آياتو إال اتباعو ،أما كاهلل ما ىو ْتفظ حركفو،
كإضاعة حدكده ،حىت إف أحدىم ليقوؿ :قد قرأت القرآف كلو فما أسقطت منو حرفان ،كقد أسقطو كاهلل
كلو".
يعٍت :ما أسقط منو حرفا -يعٍت ُب القراءة ،-كلكنو أسقطو كلو حيث ٓب يعمل بو كٓب يتبعو ،فإذا ٓب
يعمل بو كٓب يتبعو فقد أسقطو كلو كإف أقاـ حركفو؛ ألف التبلكة كإف كانت عبادة مستقلة إال إهنا كسيلة إٔب
العمل ،فإذا ٓب يعمل بو ٓب ٖتصل الفائدة ،قامت عليو اٟتجة كصار عذابا عليو كصار القرآف حجة عليو،
فبل يكفي كوف اإلنساف يقرأ القرآف فقط كال يعمل بالقرآف بل ا١تسلم يقرأ كيعمل كيتبع ،نعم.
وجوب اإليمان بالقرآن كلو
 - 1سورة ص آية .29 :
 - 2سورة ص آية .29 :
 - 3سورة ص آية .29 :
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كقاؿ عبد اهلل بن ا١تبارؾ" :من كفر ْترؼ من القرآف ،فقد كفر بالقرآف ،كمن قاؿ :ال أؤمن هبذه البلـ،
فقد كفر.
هبذا الكبلـ ،لعلو هبذا الكبلـ ،نعم ،كىذا ا١تقاؿ لعبد اهلل بن ا١تبارؾ اإلماـ العآب الزاىد ا١تشهور قاؿ:
"من كفر ْترؼ من القرآف ،فقد كفر بالقرآف كلو" ،نعم ألنو ٬تب اإلٯتاف بالقرآف كلو ،فمن آمن ببعضو
ككفر ببعضو فقد كفر باٞتميع ،كعبد اهلل بن ا١تبارؾ قاؿ ىذا الكبلـ أخذا من قوؿ اهلل -تعأب:-



                  

(ُ) كمن قاؿ ال أؤمن هبذا الكبلـ كىو كبلـ اهلل فقد كفر ،نعم.
الرد على من يقولون إن كالم اهلل معنى قائم بالنفس

كركل عبد اهلل بن أنيس  قاؿٝ :تعت رسوؿ اهلل  يقوؿ  :ي٭تشر الناس يوـ القيامة -كأشار
بيده إٔب الشاـ -عراة غرال بػي ٍه نما ،قاؿ :قلت :ما يهب نما؟ قاؿ :ليس معهم شيء ،فيناديهم بصوت يسمعو من

بىػ يعد كما يسمعو من قىػ يرب :أنا ا١تلك ،أنا الدياف ،ال ينبغي ألحد من أىل اٞتنة أف يدخل اٞتنة ،كأحد من
أىل النار يطلبو ٔتظلمة ،كال ينبغي ألحد من أىل النار أف يدخل النار ،كأحد من أىل اٞتنة يطلبو ٔتظلمة

حىت أقصو منو ،قالوا :ككيف كإ٪تا نأٌب اهلل عراة يغ ٍرال بػي ٍه نما؟ قاؿ :باٟتسنات كالسيئات
كٚتاعة من األئمة.



ركاه أٛتد

نعم ،كىذا اٟتديث ركاه اإلماـ أٛتد كما قاؿ ا١تؤلف -رٛتو اهللُ -ب ( ا١تسند ) ،كركاه البخارم -رٛتو
اهللُ -ب ( األدب ا١تفرد ) كاٟتاكم ُب ( ا١تستدرؾ ) كا٠تطيب البغدادم كغَتىم ،كىو حديث مشهور ،كىو
حديث يسمى حديث ا١تظآب.
كالبخارم -رٛتو اهلل -أيضا ركاه معلقا ُب صحيحو قاؿ  :رحل جابر بن عبد اهلل إٔب عبد اهلل بن
أنيس ُب طلب حديث كاحد



كىذا فيو الرحلة ُب طلب العلم؛ ك٢تذا ركاه البغدادم فيو الرحلة ،كأنو

 - 1سورة البقرة آية .85 :
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رحل ُب طلب ىذا اٟتديث ،أف جابرا رحل إٔب عبد اهلل بن أنيس ُب الشاـ ،من ا١تدينة للشاـ ُب طلب ىذا
اٟتديث.
قاؿ البخارم -رٛتو اهلل  :-كرحل جابر بن عبد اهلل إٔب عبد اهلل بن أنيس ُب طلب حديث كاحد
 كركاه البخارم أيضا مرة بصيغة التمريض قاؿ  :كيي ٍذكر عن جابر بن عبد اهلل أنو رحل
بصيغة اٞتزـ قاؿ  :كرحل جابر بن عبد اهلل لعبد اهلل بن أنيس ُب طلب حديث كاحد .



كمرة

كاش ًتل لذلك بعَتا ٢تذه ا١تهمةُ ،ب طلب حديث كاحد ،خبلفا لطلب العلم ،العلماء من الصحابة
كمن بعدىم كاف ٢تم عناية ُب طلب اٟتديث كيتحملوف ا١تشاؽ ،رحل ُب طلب حديث كاحد ،مسافة
شهر:



رحل جابر بن عبد اهلل إٔب عبد اهلل بن أنيس شهرا ُب طلب حديث كاحد ،كاشًتل ٢تذه ا١تهمة

بعَتا ،فلما كصل إليو كطرؽ عليو الباب كخرج من خرج قاؿ :قل لو :جابر بن عبد اهلل بالباب ،فلما خرج
قاؿ :حديث عن النيب بلغٍت عن النيب ُب ا١تظآب ،فخشيت أف ٘توت أك أموت قبل أف أٝتعو



فذكر

اٟتديث.
كالشاىد من اٟتديث قولو" :فيناديهم بصوتو" ففيو إثبات الصوت كأف كبلـ اهلل بصوت يسمع ،كفيو
الرد على األشاعرة كاٞتهمية كالفبلسفة الذين يقولوف :إف كبلـ اهلل معٌت قائم بالنفس ،فاألشاعرة كاٞتهمية
يقولوف :الكبلـ معٌت قائم بالنفس ،إال أف الكبلبية يقولوف :الكبلـ أربعة و
معاف ُب نفسو :ىي األمر كالنهي
كا٠ترب كاالستفهاـ .كاألشاعرة يقولوف :معٌت كاحد ال يتجزأ كال يتعدد كال يتكثر ،بل ىو معٌت كاحد.
الفرؽ بُت مذىب األشاعرة كالكبلبية كل منهما يقوؿ :الكبلـ معٌت قائم بالنفس ،إال أف الكبلبية
يقولوف :ىو أربعة معاف ُب نفسو :ىي األمر كالنهي كا٠ترب كاالستفهاـ ،كاألشاعرة يقولوف :ىو معٌت كاحد
ال يتعدد كال يتجزأ كال يتكثر كال يتنوع ،بل ىذا النوع لو صفات ،فإف قرأتو بالعربية فهو القرآف ،إف عربت
عنو بالعربية فهو القرآف ،كإف عربت عنو بالعربانية فهو التوراة ،كإف عربت عنو بالسريانية فهو اإل٧تيل ،كإف
عربت عنو بالداكدية فهو الزبور ،كىو شيء كاحد ،ىكذا يقوؿ األشاعرة ،كاحد لكن لو صفات.
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أب بالنسبة إٔب أبنائك ،كابن بالنسبة
كٯتثلوف لذلك مثل اإلنساف ،اإلنساف لو صفات متعددة ،فأنت ه

إٔب آبائك كأجدادؾ ،كأنت عم بالنسبة إٔب أبناء أخيك ،كأنت خاؿ بالنسبة إٔب أبناء أختك ،كأنت كاحد
توصف بأنك أب كابن كعم كخاؿ ،فكذلك القرآف معٌت كاحد يوصف بأنو قرآف كتوراة كإ٧تيل ،التنوع إ٪تا
ىو ُب العبارات ُب الدالالت ال ُب ا١تدلوؿ.
كأما الكبلبية فيقولوف :أربع معاف ُب نفسو :ىي األمر كالنهي كا٠ترب كاالستفهاـ ،ككل منهما يقوؿ:
اٟتركؼ كاألصوات دليل على القرآف كليست فيها القرآف ،دليل على كبلـ اهلل ،إال أف الكبلبية يسموهنا
حكاية اٟتركؼ كاألصوات ،كاألشاعرة يسموهنا عبارة ،كالفبلسفة يقولوف :ليس الكبلـ ْترؼ كإ٪تا ىو معٌت
يفيض من العقل الفعاؿ على النفس الشريفة فيحصل ٢تا تصورات كتصديقات ْتسب ما ........+
فهذا اٟتديث فيو رد على ىذه الطوائف الثبلث ،على الكبلبية كاألشاعرة كالفبلسفة الذين ينكركف أف
يكوف كبلـ اهلل بصوتو ،كىذا اٟتديث صريح قاؿ:



فيناديهم بصوتو



كأصح منو ما ثبت ُب

الصحيح  :أف اهلل -تعأب -ينادم آدـ يوـ القيامة بصوت يسمعو من بىػ يع ىد كما يسمعو من قرب،
كينادم آدـ فيقوؿ :لبيك كسعديك ،فيقوؿ :أخرج بعث النار  ىذا فيو إثبات الصوت.
كحديث" :٭تشر الناس يوـ القيامة -كأشار بيده إٔب الشاـ؛ ألنو مكاف احملشر -عراة :ال ثياب عليهم،
غرالٚ :تع األغرؿ كىو األقلف ،كالغرلة القلفة ،يعٍت :غَت ٥تتونُت ،األغرؿ :غَت ا١تختوف ،اٞتلدة اليت تقطع
من الصيب كىو صغَت من الذكر ت رجع إليو يوـ القيامة فيكوف غَت ٥تتوف ،عراة ال ثياب عليهم ،حفاة -كما
ُب اللفظ اآلخر -ال نعاؿ عليهم ،غرال :غَت ٥تتونُت ،بػي ٍه نما :ليس معهم شيء ،كل القصاص باٟتسنات
كالسيئات".


فيناديهم الرب -سبحانو كتعأب -بصوت يسمعو من بعد كما يسمعو من قرب :أنا ا١تلك ،أنا

ا لدياف ،ال ينبغي ألحد من أىل اٞتنة أف يدخل اٞتنة ،كأحد من أىل النار يطلبو ٔتظلمة ،كال ينبغي ألحد
من أىل النار أف يدخل النار ،كأحد من أىل اٞتنة يطلبو ٔتظلمة حىت أقصو منو- ،ىذا حديث ُب ا١تظآب-
قالوا :ككيف يا رسوؿ اهلل؟! -كيف يكوف القصاص ما عندنا شيء ما ُب دراىم كال فضة كال ذىب كال
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أكراؽ نقدية كال أمتعة ،انتهت ،فقاؿ :كإ٪تا نأٌب اهلل عراة يغ ٍرال بػي ٍه نما٨ ،تشر ىكذا ما حىت الثياب ،ما ُب
ثياب كال نعاؿ -فقاؿ :باٟتسنات كالسيئات  ىناؾ قصاص باٟتسنات كالسيئات ،نعم.
إثبات الصوت في كالم اهلل

كركل عبد اهلل بن مسعود  أف النيب 

قاؿ:



إذا تكلم اهلل بالوحي ٝتع صوتو أىل السماء

كجر السلسلة على الصفواف ،فيخركف سجدا  كذكر اٟتديث.
حديث عبد اهلل بن مسعود  ىذا ركاه البخارم تعليقا ُب كتاب التوحيد ،يقوؿ عبد اهلل بن مسعود:
إف النيب  قاؿ  :إذا تكلم اهلل بالوحي ٝتع صوتو أىل السماء كجر السلسلة على الصفواف ،فيخركف
سجدا  كلو شواىد ،ركاه البخارم تعليقا ُب كتاب التوحيد كلو شواىد ،كأخرج ٨توه ُب كتاب التفسَت ُب
قوؿ اهلل:

         

(ُ)

        

.)ِ(   
كالشاىد إثبات الصوت ُب كبلـ اهلل "ٝتع صوتو أىل السماء" ،كأف كبلـ اهلل بصوت يسمع ،كفيو الرد
على من أنكر الصوت من الكبلبية كاألشاعرة كالفبلسفة" ،كجر السلسلة على الصفا" سلسلة اٟتديد،
على الصفا أك الصفواف ،الصفواف :اٟتجر األملس ،كىذا من باب التقريب ليس فيو تشبيو كاهلل أعلم

الصوت ا١تسموع من كبلـ اهلل بالصوت ا١تسموع من السلسلة ،كقولو 
ربكم كما تركف القمر



ُب اٟتديث:



إنكم تركف

ليس ىذا فيو تشبيو هلل بالقمر كإ٪تا التشبيو للرؤية بالرؤية كىنا تشبيو للصوت

بالصوت.
يعٍت كما أف الصوت ا١تسموع من السلسلة عادة يكوف قويا فكذلك الصوت ا١تسموع من كبلـ اهلل
يكوف قويا ،كإال فصوت اهلل ال يشبو صوت ا١تخلوقُت ،نعم.
الرد على القائلين بأن الحرف والصوت ال يكون إال من مخارج
 - 1سورة الحجر آية .18 :
 - 2سورة سبأ آية .23 :
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كقوؿ القائل بأف اٟترؼ كالصوت ال يكوف إال من ٥تارج باطل ك٤تاؿ .قاؿ اهلل 
(ُ)
ككذلك قاؿ  إخبارا عن السماء كاألرض أهنما 
        
  

 )ِ(     فحصل القوؿ من غَت ٥تارج كال أدكات.
نعم ىكم ٍل.

كركم عن النيب " أنو كلمو الذراع ا١تسمومة ،كصح :أنو سلم عليو اٟتجر ،كسلمت عليو الشجرة".
نعم ىذه شبو ا١تنكرين للحرؼ كالصوت ُب كبلـ اهلل  بُت ا١تؤلف -رٛتو اهلل -شبههم ىكرد عليها

قاؿ :كقوؿ القائل من ا١تنكرين ألف يكوف كبلـ اهلل ْترؼ كصوت شبهتهم يقولوف :اٟترؼ كالصوت ال
يكوف إال من ٥تارج ،معركؼ أف اإلنساف إذا تكلم ٥تارج اٟتركؼ معركفة ،تكوف من أطراؼ اللساف،
حركؼ من أطراؼ اللساف ،حركؼ من حافة اللساف ،حركؼ من اإلطباؽ بُت الشفتُت ،كىذا يلزـ منو أف
يكوف الرب لو ٥تارج ٟتركفو فيكوف لو لساف ،كيكوف لو شفتاف كيكوف لو أضراس كىذا ٤تاؿ ،ىذه شبهة
من؟ شبهة من ينكر أف يكوف كبلـ اهلل بصوت كْترؼ.
يقوؿ ا١تؤلف -رٛتو اهلل : -ىذا ٤تاؿ كىذا كبلـ باطل ال كجو لو؛ ألف ىذا فيو تشبيو ا٠تالق با١تخلوؽ،
تشبيو ا٠تالق با١تخلوؽ اآلدمي ،كاهلل نفى عن نفسو ٦تاثلة ا١تخلوقات فقاؿ:
 )ّ(    قاؿ -سبحانو:-
قاؿ



     

             

 )ٓ(       قاؿ -سبحانو:-

 - 1سورة ق آية .37 :
 - 2سورة فصمت آية .11 :
 - 3سورة الشورى آية .11 :
 - 4سورة النحل آية .74 :
 - 5سورة اإلخالص آية .4 :
 - 6سورة مريم آية .65 :
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فَتد عليهم أكال :بأ ف التمثيل باطل ،كاهلل ليس لو مثيل ،ىذا التمثيل كالتمثيل باطل فبل ٯتكن أف ٯتاثل
ا٠تالق ا١تخلوؽ ،كثانيا :جواب ثاف ،أنو يوجد بعض ا١تخلوقات تتكلم من غَت ٥تارج ،من غَت أسناف من
غَت أضراس من غَت شفتُت كمن غَت لساف ،كإذا كانت ا١تخلوقات ٯتكن أف تتكلم من دكف ٥تارج حركؼ
فإمكاف ذلك ُب حق الرب أكٔب.
٧تد بعض ا١تخلوقات ،تكلمت كليس ٢تا لساف ،ال لساف كال أضراس كال شفتُت كال أسناف ،فقولكم:
ال بد أف يكوف من ٥تارج ،ىذا باطل ذكر أدلة:

الدليل األول :جهنم النار تكلمت ،قاؿ اهلل 
 

(ُ)

         

"كتقوؿ" إذف جهنم تكلمت ،جهنم ىل ٢تا لساف ،ىل ٢تا أضراس ،ىل ٢تا أسناف ،ىل ٢تا

شفتاف؟ فإذا أمكن أف تتكلم بعض ا١تخلوقات من دكف ٥تارج ،فإمكاف ذلك ُب حق الرب أكٔب.
الدليل الثاني :قوؿ اهلل -تعأب -عن السماء كاألرض ،ككذلك قاؿ  إخبارا عن السماء كاألرض
أهنما:



 )ِ(     قاؿ اهلل -تعأب -للسماء كاألرض:

  

(ّ)

      

أم :السماكات كاألرض ،ىل السماء كاألرض ٢تما أضراس أك أسناف أك شفتاف ،أك

٥تارج؟ ك٢تذا قاؿ ا١تؤلف" :فحصل القوؿ من غَت ٥تارج كال أدكات" ،حصل القوؿ من السماء كاألرض
كمن جهنم من غَت ٥تارج للحركؼ كال أدكات ال أسناف كال أضراس ،كإذا أمكن ىذا ُب ا١تخلوؽ ،أمكن ُب
ا٠تالق من باب أكٔب.

كذلك الدليل الثالث :حديث ركم عن النيب 

"أنو كلمو الذراع ا١تسمومة" كا١تؤلف يشَت إٔب

حديث أيب ىريرة ُب قصة الشاة ا١تسمومة اليت أىداىا اليهود للنيب  يوـ فتح خيرب  :أىدت اليهودية
 - 1سورة ق آية .37 :
 - 2سورة فصمت آية .11 :
 - 3سورة فصمت آية .11 :
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للنيب 

ذراعا مشوية ككانت الذراع تعجبو فنهس منها هنسة ٍب نطق الذراع كتكلم ،تكلم الذراع بأنو

مسموـ  كىذا ركاه البخارم -رٛتو اهللُ -ب كتاب اٞتزية كا١توادعة ،كركاه البيهقي ُب دالئل النبوة ،فهذه
الذراع اآلف اليت تكلمت ىل ٢تا أضراس أك أسناف؟ ىل ٢تا ٥تارج أك أدكات؟ فإذا أمكن ىذا ُب ا١تخلوؽ،
أمكن ُب ا٠تالق من باب أكٔب.

الدليل الرابع :كصح أنو سلم عليو اٟتجر ،كذلك حادث تسليم اٟتجر على رسوؿ اهلل 

ركاه

مسلم ُب صحيحو كالًتمذم ُب سننو ،قاؿ -عليو الصبلة كالسبلـ  :-إين ألعلم حجرا كاف يسلم علي
ُب مكة  فهل اٟتجر لو أضراس أك أسناف أك ٥تارج أك أدكات؟!
الدليل الخامس :قولو :كسلمت عليو الشجرة ،كىذا كرد ُب حديث علي

ا١تستدرؾ قاؿ :صحيح اإلسناد ،الشجرة سلمت على النيب 



عند اٟتافظ ُب

كٝتع الكبلـ منها ،كليس ٢تا ٥تارج كال

أدكات كال أضراس كال أسناف ،كإذا أمكن ىذا ُب ا١تخلوؽ أمكن ىذا ُب ا٠تالق أكٔب؛ ك٢تذا رد اإلماـ أٛتد
رٛتو اهلل -على أىل البدع كقاؿ :كأما قو٢تم إف الكبلـ ال يكوف إال من جوؼ كفم كشفتُت كلساف ،أليساهلل قاؿ للسماكات كاألرض:



.)ُ(         

استدؿ اإلماـ أٛتد باآلية كقاؿ:



 )ِ(      اٞتباؿ تسبح! ىل اٞتباؿ

٢تا أضراس كأسناف؟ فقاؿ :أتراىا سبحت ّتوؼ كفم كلساف كشفتُت؟! كاٞتوارح إذا شهدت على الكافر:
             

(ّ)



اليد كالرجل تشهد كليس ٢تا

أضراس كال أسناف ،أتراىا أهنا نطقت ّتوؼ كفم كلساف؟! كلكن اهلل أنطقها كيف يشاء من غَت أف يكوف

 - 1سورة فصمت آية .11 :
 - 2سورة األنبياء آية .79 :
 - 3سورة فصمت آية .21 :
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ّتوؼ كال فم كال شفتُت كال لساف؛ كهبذا تبطل شبهة ىؤالء ا١تنكرين للحرؼ كالصوت ُب كبلـ اهلل 
نعم.

اإليمان بالقضاء والقدر
كأٚتع أئمة السلف من أىل اإلسبلـ على اإلٯتاف بالقدر خَته كشره ،حلوه كمره ،قليلو ككثَته ،بقضاء
اهلل كقدره ،ال يكوف شيء إال بإرادتو ،كال ٬ترم خَت كشر إال ٔتشيئتو ،خلق من شاء للسعادة كاستعملو هبا
فضبل ،كخلق من أراد للشقاء كاستعملو بو عدال ،فهو سر استأثر بو ،كعلم حجبو عن خلقو،

 )ُ(      قاؿ اهلل 
كقاؿ -تعأب:-

  

         

(ِ)

               

 )ّ(   كقاؿ 



.)ْ(       

نعم ،انتقل ا١تؤلف -رٛتو اهلل -إٔب مبحث القضاء كالقدر فقاؿ" :كأٚتع أئمة السلف من أىل اإلسبلـ
على اإلٯتاف بالقدر خَته كشره" ،نعم كما قاؿ ا١تؤلف -رٛتو اهلل :-أٚتع أئمة السلف من أىل اإلسبلـ
على اإلٯتاف بالقضاء كالقدر كما أمر اهلل تعأب ُب كتابو ،أمر اهلل تعأب باإلٯتاف بالقرآف كاهلل تعأب أخرب
بقضائو كقدره كأنو قدر األشياء ،فاإلٯتاف بالقدر كاجب بالكتاب كالسنة كاإلٚتاع قاؿ اهلل تعأب ُب كتابو

 - 1سورة األنبياء آية .23 :
 - 2سورة األعراف آية .179 :
 - 3سورة السجدة آية .13 :
 - 4سورة القمر آية .49 :
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العظيم:




 )ُ(       كقاؿ -سبحانو:-

      

(ِ)

كُب السنة ا١تطهرة ُب حديث جربائيل ا١تشهور١  :تا سأؿ النيب 
تؤمن باهلل كمبلئكتو ككتبو كرسلو كاليوـ اآلخر ،كتؤمن بالقدر خَته كشره

عن اإلٯتاف فقاؿ :اإلٯتاف أف



كاإلٚتاع ،أٚتع العلماء كأئمة السلف من أىل اإلسبلـ على اإلٯتاف بالقدر ،فاإلٯتاف بالقدر كاجب
بالكتاب كالسنة كاإلٚتاع ،كاإلٯتاف بالقدر يشمل اإلٯتاف ٔتراتبو األربع ،لو أربع مراتب ال بد من اإلٯتاف هبا،
من ٓب يؤمن هبذه ا١تراتب ٓب يؤمن بالقدر.
ا١ترتبة األكٔب :العلم الشامل لكل شيء ،للماضي كاٟتاضر كا١تستقبل كا١تستحيل أيضا ،فاهلل -تعأب-
يعلم ما كاف ُب ا١تاضي ،كيعلم ما يكوف ُب ا١تستقبل كاٟتاضر ،كيعلم ما ٓب يكن لو كاف كيف يكوف ،ال بد
من أف نؤمن هبذا ،اهلل -تعأب -علم األشياء قبل كوهنا ،علم األشياء ُب ا١تاضي ،كيعلم األشياء ُب ا١تستقبل
كاٟتاضر ،كيعلم ما ٓب يكن لو كاف كيف يكوف ،حىت الذم ال يكوف يعلمو.
قاؿ اهلل -تعأب -عن الكفار:
 

(ّ)

            

لو علم اهلل فيهم خَتا ألٝتعهم ،ما أٝتعهم اآلف لكن أخرب عن علمو:

     

 )ْ(         كقاؿ اهلل -سبحانو -عن الكفار ١تا طلبوا اإلعادة

 - 1سورة القمر آية .49 :
 - 2سورة الفرقان آية .2 :
 - 3سورة األنفال آية .23 :
 - 4سورة األنفال آية .23 :
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 ما ٯتكن أف، (ُ) لو ردكا لكن ال يردكف         
)ِ(

         



:إٔب دار الدنيا

        :يردكا

:تنافقُت الذين ٗتلفوا عن غزكة تبوؾ١كقاؿ عن ا

                

.ترتبة األكٔب العلم١ (ّ) ىذه ا          
 كل ما يكوف من الذكات، كىو اإلٯتاف بأف اهلل كتب كل شيء ُب اللوح احملفوظ، ا لكتابة:ترتبة الثانية١ا
   

:-تعأب-  قاؿ اهلل،تركات كالسكنات كالرطب كاليابسٟكالصفات كاألقواؿ كاألفعاؿ كا

                      
        
  

-سبحانو-  (ْ) كقاؿ         

:-سبحانو-  (ٓ) كقاؿ               

 فيو إثبات العلم كإثبات، (ٔ) كىو اللوح احملفوظ             
، ىو اإلماـ، (ٕ) كىو اللوح احملفوظ       
)ٖ(



:-سبحانو-  كقاؿ،الكتابة

           

:-سبحانو- كقاؿ
.28 :  سورة األنعام آية- 1
.28 :  سورة األنعام آية- 2

.47-46 :  سورة التوبة آية- 3
.59 :  سورة األنعام آية- 4
.22 :  سورة الحديد آية- 5
.77 :  سورة الحج آية- 6
.12 :  سورة يس آية- 7
.39 :  سورة الرعد آية- 8
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كثبت ُب صحيح مسلم من حديث عبد اهلل بن عمرك بن العاص -رضي اهلل عنهما -أف النيب 
قاؿ  :كتب اهلل مقادير ا٠تبلئق قبل أف ٮتلق السماكات كاألرض ٓتمسُت ألف سنة ككاف كعرشو على
ا١تاء



"ٜتسُت ألف سنة" ،كتابة ا١تقادير سابقة ٠تلق السماكات كاألرض ٓتمسُت ألف سنة ،كقاؿ -

عليو الصبلة كالسبلـ  :-أكؿ ما خلق اهلل القلم قاؿ لو :اكتب ،قاؿ :يا رب كماذا أكتب؟ قاؿ اكتب
مقادير كل شيء حىت تقوـ الساعة  كُب لفظ  :فجرل ُب تلك الساعة ٔتا ىو كائن إٔب يوـ القيامة
 ىاتاف مرتبتاف ال بد من اإلٯتاف هبما.
ا١ترتبة الثالثة :اإلرادة كا١تشيئة ،كىو أف كل شيء يقع ُب ىذا الوجود ال بد أف تسبق كجوده مشيئة اهلل
كإرادتو ،ال ٯتكن أف يقع ُب الكوف إال ما شاءه اهلل ،إال ما شاءه كأراده -سبحانو -كتعأب ،ال يقع ُب ملك
اهلل إال ما يريده ،ىذه ا١ترتبة الثالثة.
ا١ترتبة الرابعة :ا٠تلق كاإل٬تاد ،اإلٯتاف بأف اهلل خلق كأكجد كل شيء ُب ىذا الكوف ،كل شيء ُب ىذا
الكوف فاهلل خلقو كأكجده:
(ِ)

       

     

(ّ)

(ُ)

       

فهذه مراتب القدر األربعة من ٓب يؤمن هبا ٓب يؤمن بالقدر ،أىل السنة

كاٞتماعة آمنوا هبذه ا١تراتب ككلها ٝتعتم األدلة عليها من الكتاب العزيز.
كالقدرية طائفتاف:
الطائفة األكٔب :القدرية األكٔب الذين أنكركا ا١ترتبتُت األكليُت العلم كالكتابة ،أنكركا ىاتُت ا١ترتبتُت ىؤالء
كفار ،كفار ألف من أنكر العلم نسب اهلل إٔب اٞتهل كىذا كفر ،فمن أنكر علم اهلل السابق ككتابتو
للمقادير فهو كافر ،كىؤالء يكًج يدكا ُب أكاخر عصر الصحابة ،خرجوا ىؤالء القدرية ،كىم الذين خرجوا ُب

 - 1سورة القمر آية .49 :
 - 2سورة الفرقان آية .2 :
 - 3سورة الرعد آية .16 :
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البصرة فجاء ٛتيد الطويل كصاحبو أنكركا مقالتهم كقالوا :إف األمر مستأنف ،األمر مستأنف كجديد ما
سبق ُب تقدير اهلل ،فأنكر عليهم بعض التابعُت من علماء البصرة.
كسألوا عبد اهلل بن عمرٛ ،تيد الطويل كصاحبو قالوا أكؿ ما حدث ُب القدر ُب البصرة ،قالوا :لو يكف ىق
لنا بعض أصحاب النيب لنسألو ،قالوا :فوفق لنا عبد اهلل بن عمر فسألناه كقلنا :يا أبا عبد الرٛتن ،إنو ظهر
لنا قبلنا قوـ يتكفركف العلم -يعٍت يطلبوف العلم -كيزعموف أف األمر أنف -يعٍت مستأنف كجديد ما سبق
فيو تقدير اهلل -فقاؿ :أخرب ىؤالء أين منهم برمء كأهنم برآء مٍت ،كاهلل لو كاف ألحد مثل أحد ذىبا ٍب
أنفقو ُب سبيل اهلل ما قبلو اهلل منو حىت يؤمن بالقدر.
ٍب ركل عن أبيو عمر بن ا٠تطاب  :أف النيب  سألو جربائيل عن اإلٯتاف فقاؿ :اإلٯتاف أف تؤمن
باهلل كمبلئكتو ككتبو كرسلو كاليوـ اآلخر كالقدر خَته كشره



ىؤالء القدرية األكٔب الذين أنكركا العلم

كالكتابة كفار؛ ألهنم نسبوا اهلل إٔب اٞتهل كىم انقرضوا ،انقرضوا ىؤالء كىم الذين قاؿ فيهم اإلماـ الشافعي
رٛتو اهلل -كغَته" :ناظركا القدرية بالعلم ،فإف أقركا بو خ ًص يموا ،كإف أنكركه كفركا".
ي
الطائفة الثانية :عامة القدرية ا١تتأخركف الذين أثبتوا العلم كالكتابة كلكنهم أنكركا عموـ ا١تشيئة كعموـ
ا٠تلق ،ما أنكركا ا١تشيئة -ا١ترتبة الثالثة كالرابعة ،-أنكركا عموـ ا١تشيئة كعموـ ا٠تلق ،فقالوا :إف اهلل علم
األش ياء ككتبها ،كشاء كل شيء إال أفعاؿ العباد ما شاءىا ،من خَت أك شر من طاعة كمعصية ،كخلق كل
شيء إال أفعاؿ العباد ما خلقها خَتا أك شرا لشبهة حصلت ٢تم؛ ك٢تذا يدرأ عنهم التكفَت ،ما كفرىم
العلماء؛ ألف ىذه الشبهة اليت حصلت ٢تم قالوا :لو قلنا :إف اهلل قدر ا١تعاصي خلقها كعذب عليها كاف
ظا١تا؛ ففرارا من ذلك قالوا :إف العباد ىم الذين خلقوا أفعا٢تم استقبلال من دكف اهلل  كىم الذين شاءكا
أفعا٢تم كىم الذين خلقوا الطاعات كا١تعاصي حىت يستحقوا الثواب على الطاعات كيستحقوا العقوبة على
ا١تعاصي.
لكن يقاؿ ٢تم :أنتم فررًب من شيء ككقعتم ُب شيء ٦تن فررًب منو ،أنتم فررًب من القوؿ بأف اهلل خلق
ا١تعصية كعذب عليها ،لكن كقعتم ُب شر ٦تا فررًب منو على مذىبكم يكوف يقع ُب ملك اهلل ما ال يريد،
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معناه تقع ا١تعاصي بدكف إرادة اهلل كتقع الطاعات بدكف إرادة اهلل كىذا أمر عظيم ،ككذلك أيضا يلزـ على
مذىب كم أف مشيئة العاصي كالكافر تغلب مشيئة اهلل؛ ألف على مذىبكم اهلل شاء الطاعة من العبد كالعبد
شاء ا١تعصية فوقعت مشيئة العبد كٓب تقع مشيئة اهلل ،فهذا مصيبة ،ىذا أمر عظيم.
أما القوؿ بأف اهلل خلق ا١تعصية كعذب عليها فليس فيو نسبة الظلم إٔب اهلل؛ ألف الذم ينسب إٔب اهلل
ا٠تلق كاإل٬تاد ،كا٠تلق كاإل٬تاد مبٍت على اٟتكمة ،كالذم ينسب إٔب العبد ا١تباشرة كالتسبب كالفعل ،فهو
عذب على فعلو ،كأما كوف اهلل خلقها خلقها ٟتكمةٟ ،تكم كأسرار ،فالذم ينسب إٔب اهلل ا٠تلق كاإل٬تاد
كا٠تلق مبٍت على اٟتكمة؛ ك٢تذا فإهنا ال تكوف شرا إذا نسبتها إٔب اهلل ال تكوف شرا؛ ألف اهلل خلقها ٟتكمة
كإذا نسبتها إٔب العبد فهي شر؛ ألنو باشرىا ككسبها فساءتو كضرتو كعذب عليها ،كىذا معٌت قوؿ الرسوؿ
  كالشر ليس

إليك 

يعٍت :الشر احملض الذم ال حكمة ُب إ٬تاده كتقديره ليس إٔب اهلل ،ىذا ال كجود لو ،ما فيو شر ٤تض،
كل الشركر ا١توجودة شركر نسبية ،فهي شر بالنسبة للعبد كخَت بالنسبة إٔب اهلل ،خَت بالنسبة إٔب اهلل ألف
اهلل خلقها ٟتكم كأسرار ،فتكوف خَتا لو بالنسبة إٔب اهلل ،كشرا بالنسبة للعبد؛ ألنو باشرىا كتسبب فيها
كفعلها فلحقو الضرر ،فهو الواجب على ا١تسلم ،كأىل السنة كاٞتماعة آمنوا ٔتراتب القدر كلها كقالوا :إف
اهلل خلق كل شيء كشاء كلو اٟتكمة البالغة؛ فهو يهدم من يشاء فضبل منو كإحسانا ،كيضل من يشاء
عدال منو كحكمة.
كا١تعتزلة قالوا :إنو ال يهدم من يشاء كال يضل من يشاء ،فالعبد ىو الذم يهدم نفسو كيضل نفسو،
كأما قولو:

        

(ُ)

فتأك٢تا ا١تعتزلة كالقدرية قالوا" :يهدم" يعٍت :يسميو

مهتديا" ،كيضل" :يسميو ضاال ،كإال فالعبد ىو الذم يهدم نفسو كيضل نفسو ،كقالوا :إف اهلل ليس على
كل شيء قدير ،ا١تعتزلة يقولوف :ليس على كل شيء قدير ،بل يقولوف :على ما يشاء قدير.
 - 1سورة النحل آية .93 :

211

االقتصاد ُب االعتقاد

ك٢تذا ُب بعض الكتب ٕتد ُب آخرىا" :كاهلل على ما يشاء قدير" ىذا يتمشى مع مذىب ا١تعتزلة،
قصدىم من ىذا إنكار دخوؿ أفعاؿ العباد ُب قدرة اهلل ،فيقولوف" :كاهلل على ما يشاء قدير" ُب بعض
الكتب كىذا غلط ،كالوجو "كاهلل على كل شيء قدير" ،أما "كاهلل عل ى ما يشاء قدير" ىذا يتمشى مع
مذىب ا١تعتزلة؛ ألف اهلل قدير على ما يشاؤه كليس قديرا على ما ال يشاؤه كيفعلو العباد ،أفعاؿ العباد ال
يشاؤىا فليس قديرا عليها كىذا غلط.
كأما قولو:



 )ُ(        ىذا مقيد باٞتمع،

     

 )ِ(   ك٢تذا ا١تؤلف -رٛتو اهلل -بىػُت معتقد أىل السنة كاٞتماعة فقاؿ" :كأٚتع أئمة السلف من
أىل اإلسبلـ على اإلٯتاف بالقدر خَته كشره ،حلوه كمره" ،يعٍت :أىل اإلسبلـ أٚتعوا على القدر سواء خَتا
أك شرا ،خَتا ٦تا ٭تصل لئلنساف ٦تا يعطيو اهلل من النعم كالفضل كالنعمة كا١تاؿ كالصحة كالولد ،أك شرا أك
مصيبة كمصائب قد تكوف شرا بالنسبة إليو كا١تصائب كا١تعاصي اليت تقدر عليو.
"حلوه كمره" سواء كاف حلوا كا٠تَت أك مرا كا١تصائب اليت ٖتصل لئلنساف ،قليلو ككثَته كلو بقضاء اهلل
كقدره ،ال يكوف شيء إال بإرادة اهلل ،ىذا معتقد أىل السنة كاٞتماعة ،لكن ا١تعتزلة يقولوف :أل ،تكوف
ا١تعاصي بدكف إرادتو ،كال ٬ترم خَت كشر إال ٔتشيئتو ،لكن ا١تعتزلة يقولوف أل ىم كالقدرية ،ا١تعتزلة ُب
الصفات القدرية ُب األفعاؿ يقولوف٬ :ترم ا٠تَت كالشر بدكف مشيئتو على العبد.
قاؿ ا١تؤلف" :خلق من شاء للسعادة كاستعملو هبا فضبل -يعٍت :اهلل -تعأب -تفضل عليو -كخلق من
أراد للشقاء كاستعملو بو عدال" ،لو اٟتكمة بالغة فبل يكوف ظا١تا ،استعملو للشقاء ألف ا٢تداية ملك هلل
كليست ملكا للعبد ،فمن أعطاه ا٢تداية فهذا فضلو كمن منعو ا٢تداية فهذا عدلو كحكمتو ،فبل يكوف ظا١تا
سبحانو كتعأب-؛ ك٢تذا قاؿ ا١تؤلف" :خلق من شاء للسعادة كاستعملو هبا فضبل ،كخلق من أراد للشقاءكاستعملو بو عدال ،فهو سر استأثر بو ،كعلم حجبو عن خلقو" ،القدر سر ،سر اهلل ُب خلقو.
 - 1سورة الشورى آية .29 :
 - 2سورة الشورى آية .29 :
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ك٢تذا يقوؿ الطحاكم -رٛتو اهلل" :-كال قدر سر اهلل ُب خلقو طواه عن أنامو كحجبو عن مرامو ،فمن
سأؿًٓ :بى فعل؟ فقد رد حكم الكتاب ،كمن رد حكم الكتاب كاف من الكافرين .ك٢تذا قاؿ ا١تؤلف -رٛتو
اهلل -ىو سر استأثر بو ،كعلم حجبو عن خلقو ،ال أحد يعلمو ،سر اهلل ُب خلقو أشقى ىؤالء كأسعد
ىؤالء ،جعل ىذا شقيا كجعل ىذا سعيدا ،كجعل ىذا عا١تا كجعل ىذا جاىبل ،كجعل ىذا عاقبل كجعل
ىذا مسلوب العقل ،كىذا طويبل كىذا قصَتا ،كىذا فقَتا كىذا غنيا ،كىذا يعمر كىذا ال يعمر ،كىذا ٯتوت
طفبل كىذا ٯتوت شيخا ،كىذا ٯتوت كهبل كىذا ٯتوت ُب بطن أمو.
ىذا سر اهلل ،سر اهلل ُب خلقو ،لو اٟتكمة البالغة ،سر استأثر بو كعلم حجبو عن خلقو:

  

 )ُ(      ال يسأؿ عما يفعل لكماؿ حكمتو ال ألنو خارج ا١تشيئة كما يقولو من
أنكر حكم اهلل اٟتكم كالتعليل من ا١تعتزلة كغَتىم ،ال يسأؿ عما يفعل لكماؿ حكمتو كىم يسألوف ،قاؿ

اهلل 

                 

                 

(ِ)

لو اٟتكمة

البالغة.
كقاؿ -تعأب:-

              

 )ّ(    لو شاء لفعل ذلك ،لكن لو اٟتكمة البالغة ،كقاؿ 

    

" )ْ(   كل شيء" عموـ ،صيغة للعموـ ،كل شيء سواء كاف خَتا أك شرا ،خبلفا للمعتزلة الذين
يقولوف :ا١تعاصي كالطاعات ليست بقدر ،نعم.
 - 1سورة األنبياء آية .23 :
 - 2سورة األعراف آية .179 :
 - 3سورة السجدة آية .13 :
 - 4سورة القمر آية .49 :
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كركل علي بن أيب طالب  قاؿ  :كنا ُب جنازة ُب بقيع الغرقد فأتانا رسوؿ اهلل 

فقعد

كقعدنا حولو ،كمعو ٥تصرة فنكس كجعل ينكت ٔتخصرتو ٍب قاؿ :ما منكم من أحد إال قد كتب مقعده
من اٞتنة كمقعده من النار ،فقالوا :يا رسوؿ اهلل ،أفبل نتكل على كتابنا؟ فقاؿ :اعملوا فكل ميسر ١تا خلق
لو ،أما من كاف من أىل السعادة فييػيىسر لعمل أىل السعادة ،كأما من كاف من أىل الشقاكة فييسر لعمل

أىل الشقاءٍ ،ب قرأ:



  )ُ(            اآلية.

نعم ،كىذا اٟتديث متفق عليو ركاه الشيخاف البخارم كمسلم -رٛتها اهلل ،-ركاه البخارم ُب مواضع
كمسلم أيضا ُب كتاب القدر ،كركاه أيضا أبو داكد ُب سننو كالًتمذم كابن ماجو كأٛتد ُب ا١تسند ،كىو

حديث صحيح ركاه علي بن أيب طالب 

قاؿ" :كنا ُب جنازة ُب بقيع الغرقد"" ،الغرقد" :نوع من

الشجر ،شجر العضاة ،شجر الشوؾ ،كىو من شجر اليهود ،يكوف ُب آخر الزماف ،بىػُت النيب  أنو إذا

نزؿ عيسى ابن مرًن ييسلط ا١تؤمنوف على اليهود فيقتلوهنم قتبل ذريعا حىت ٮتتبئ اليهودم كراء الشجر
كاٟتجر ،فيتكلم الشجر كاٟتجر آية من آيات اهلل فيقوؿ الشجر كاٟتجر :يا مسلم ىذا يهودم خلفي تعاؿ
فاقتلو ،إال شجر الغرقد فبل يتكلم فإنو من شجر اليهود يكوف معهم ،شجرىم يكوف معهم ..إال شجر
الغرقد.
النيب ُ ب ىذه القصة يقاؿ  :خرجوا ُب جنازة فقعد النيب  كقعدنا حولو ،كمعو ٥تصرة -يعٍت:
عصا -فنكس كجعل ينكت ٔتخصرتو ٍب قاؿ :ما منكم من أحد إال قد يكتب مقعده من اٞتنة كمقعده من
النار



ىذا الشاىد فيو إثبات الكتابة ،ىو أف ا١تقادير كلها مكتوبة ،فقالوا" :يا رسوؿ اهلل ،أفبل نتكل

على كتابنا؟" كُب اللفظ اآلخر" :كندع العمل" ما داـ كل أحد مكتوب اآلف شقي أك سعيد ُب اٞتنة أك ُب
النار١ ،تاذا ال نكتفي بالكتاب كال نعمل؟!



أفبل نتكل على كتابنا كندع العمل؟ فقاؿ :اعملوا فكل

 - 1سورة الميل آية .7-5 :
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ميسر ١تا خلق لو ،أما من كاف من أىل السعادة فسييػيىسر لعمل أىل السعادة ،كأما من كاف من أىل
الشقاكة فسييسر لعمل أىل الشقاءٍ ،ب قرأ اآلية          :
  )ُ(              نعم.

كركل عبد اهلل بن مسعود  قاؿ  :حدثنا رسوؿ اهلل 

كىو الصادؽ ا١تصدكؽ ،أف خلق

أحدكم ٬تتمع ُب بطن أمو أربعُت يوما نطفةٍ ،ب يكوف علقة مثل ذلكٍ ،ب يكوف مضغة مثل ذلكٍ ،ب
يبعث اهلل إليػو ملكػا بأربع كلمػات ،ييكتػب رزقػو كأجلو كعملو كشقي أك سعيد ،فوالذم ال إلو غَته إف
أحدكم ليعمل بعمل أىل اٞتنة حىت ال يكوف بينو كبينها إال ذراع ،فيسبق عليو الكتاب ،فيعمل بعمل أىل
النار فيػدخلها ،كإف أحػدكم ليعمل بعمل أىل النار حىت ما يكوف بينو كبينها إال ذراع ،فيسبق عليو
الكتاب ،فيعمل بعمل أىل اٞتنة فيدخلها .
نعم ،كىذا اٟتديث حديث صحيح متفق عليو ،ركاه البخارم -رٛتو اهللُ -ب صحيحو ُب مواضع،
كركاه اإلماـ مسلم أيضا ُب كتاب القدر ،كركاه أبو داكد كابن ماجو كغَتىم ،كىو من أحاديث األربعُت
النوكية اليت ٭تفظها صغار الطلبة.

يقوؿ عبد اهلل بن مسعود" :حدثنا رسوؿ اهلل 

كىو الصادؽ ا١تصدكؽ"" ،ىو الصادؽ" يعٍتُ :ب

قولو كُب كبلمو" ،ا١تصدكؽ" من ربو" ،الصادؽ ا١تصدكؽ" الصادؽ ُب كبلمو ا١تصدكؽ من قبل ربو" ،أف
خلق أحدكم ٬تتمع" كُب اللفظ اآلخر٬" :تمع ُب بطن أمو أربعُت يوما نطفةٍ ،ب يكوف علقة مثل ذلكٍ ،ب
يكوف مضغة مثل ذلك" ،أربعوف كأربعوف كأربعوف مائة كعشركف ،يعٍت :أربعة أشهر ،إذا مضت أربعة أشهر
يبعث اهلل لو ملكا بأربع كلمات ،بكتب رزقو كأجلو كعملو كشقي أك سعيد ،ىذه أربع كلمات.
كُب اللفظ اآلخر +يقاؿ  :يا رب ما الرزؽ ،ما األجل ،ما العمل ،ما الشقاكة كالسعادة؟ فيكتب ما قيل
لو ،جاء ُب بعض األحاديث أف ا١تلك يدخل على النطفة بعد مضي اثنُت كٙتانُت يوما ،ىذا ىو الشاىد،
 - 1سورة الميل آية .17-5 :
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أف الشاىد إثبات القدر ،كأف اإلنساف يقدر عليو كىو ُب بطن أمو ،يكتب ما ٬ترم عليو من الرزؽ كاألجل
كالعمل كالشقاكة كالسعادة ،كىذا القدر مأخوذ من القدر السابق من اللوح احملفوظ ،يوافقو كال ٮتالفو
مأخوذ منو ،يعٍت :ىذا مكتوب ُب اللوح احملفوظٍ ،ب ىذه كتابة ثانية خاصة بابن آدـ اٞتديد ،ال ٮتالف
القدر السابق.
ٍب بىػُت ،من القدر بىػُت فقاؿ" :فوالذم ال إلو غَته" أىقٍ ىس ىم "فوالذم ال إلو غَته" يعٍت :ال معبود غَته -

سبحانو كتعأب -ال معبود ْتق غَته" ،إف أحدكم ليعمل بعمل أىل اٞتنة حىت ال يكوف بينو كبينها إال ذراع،

فيسبق عليو الكتاب" ،الكتاب الذم كتب عليو كىو ُب بطن أمو ،كما كتب ُب اللوح احملفوظ" ،فيعمل
ً
ب عليو" ،كإف أحػدكم ليعمل بعمل أىل النار حىت ما
بعمل أىل النار فيػدخلها" ،ال بد أف يصَت إٔب ما يكت ى
يكوف بينو كبينها إال ذراع ،فيسبق عليو الكتاب" الذم كتب عليو كىو ُب بطن أمو كُب اللوح احملفوظ،
"فيعمل بعمل أىل اٞتنة فيدخلها".
جاء ُب اٟتديث اآلخر بياف ىذا١ ،تا شق ىذا على الصحابة قاؿ النيب  :إف أحدكم ليعمل بعمل
أىل اٞتنة فيما يبدك للناس كإنو من أىل النار ،كإف أحدكم ليعمل بعمل أىل النار فيما يبدك للناس



ككذا ،كاهلل أعلم ،ىذا يكوف فيو أف بعض الناس يكوف ىكذا فيما يبدك للناس كبعضهم ال يكوف ىكذا،
نعم.

كُب حديث عمر بن ا٠تطاب 

الذم ركاه مسلم ُب الصحيح ،كأبو داكد ُب السنن ،كغَت٫تا من

األئمة  :أف جربيل -عليو السبلـ -قاؿ للنيب  ما اإلٯتاف؟ قاؿ :أف تؤمن باهلل كمبلئكتو ككتبو كرسلو
فعلت ذلك فقد آمنت؟ قاؿ :نعم  كفيو من األدلة ما لو
كاليوـ اآلخر ،كالقدر خَته كشره ،قاؿ :فإذا ي
استقصيناه ألدل إٔب اإلمبلؿ.

نعم ،كىذا حديث عمر بن ا٠تطاب ا١تشهور الذم ركاه مسلم ُب صحيحو بطولو كركاه أبو داكد ُب
السنن كغَتىم من األئمة ،كأخرجو البخارم من ركاية أيب ىريرة ٥تتصرا ،كفيو أف النيب ١ تا سألو جربيل
عن اإلٯتاف ذكر أركاف اإلٯتاف الستة كجعل الركن السادس اإلٯتاف بالقدر قاؿ" :أف تؤمن باهلل" ىذا الركن
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األكؿ" ،كمبلئكتو" ىذا الركن الثاين" ،ككتبو" ىذا الثالث" ،كرسلو" ىذا الرابع" ،كاليوـ اآلخر" ىذا ا٠تامس،
"كالقدر" ىذا ىو السادس ،كىذا ىو الشاىد أف النيب  جعل اإلٯتاف بالقدر ىو الركن السادس من أركاف
اإلٯتاف.
فمن ٓب يؤمن بالقدر فليس ٔتؤمن ،من أنكر القدر فليس ٔتؤمن؛ ألنو أنكر أصبل من أصوؿ اإلٯتاف
فيكوف كافرا ،من جحد القدر كأنكره فهو كافر ألف ىذه األصوؿ الستة ،كىي اإلٯتاف باهلل كاإلٯتاف با١تبلئكة
كاإلٯتاف بالكتب كاإلٯتاف بالرسل كاإلٯتاف باليوـ اآلخر كاإلٯتاف بالقدر خَته كشره ،ىذه األصوؿ الستة أثبتها
القرآف العزيز ،ككضحها كبينها النيب ُب سنتو ،كأٚتع ا١تسلموف عليها كٓب ٮتالف ُب شيء منها إال من خرج
عن دائرة اإلسبلـ كصار من الكافرين ،نسأؿ اهلل السبلمة كالعافية.
فعلت ذلك فقد آمنت؟ قاؿ :نعم
كُب ىذا قوؿ القائل  :فإذا ي
اٟتديث حديث عظيم فيو بياف مراتب الدين ،كأف الدين لو مراتب ثبلثة؛ ألف النيب


يعٍت سأؿ جربائيل ،كىذا



قاؿ ُب آخر

اٟتديث  :أتاكم جربيل يعلمكم دينكم  فجعل الدين ثبلث مراتب ،فقد سأؿ عن اإلسبلـ كاإلٯتاف

كاإلحساف ،كجاء ُب بعضها أف النيب 

قاؿ ٢تم ُب بعض الركايات" :سلوين سلوين ،فهابوا أف يسألوه

فأرسل اهلل جربائيل ُب صورة رجل يسألو حىت يتعلم الناس كيستفيدكا منو".
ا١تؤلف يقوؿ" :كفيو من األدلة ما لو استقصيناه ألدل إٔب اإلمبلؿ" ،يعٍت ُب إثبات القدر من األدلة ما
لو استقصيناه ألدل إٔب السأـ إٔب اإلمبلؿ ،يعٍت من كثرهتا؛ ألف األدلة كثَتة من ىذا ،األدلة كثَتة حصرىا
يؤدم إٔب ا١تلل كالسآمة ،نعم.
فالقدرية كما سبق طائفتاف :القدرية األكٔب الذين أنكركا العلم كالكتابة ،كالطائفة الثانية عامة القدرية
الذين أنكركا عموـ ا١تشيئة كاإلرادة ،ىؤالء كلهم فيمن أنكر شيئا من القدر ،كيقابلهم طائفة أخرل تيسمى
اٞتربية ،يسموىا اٞتربية ،الذين يقولوف :إف العبد ٣تبور على أفعالو٣ ،تبور على أفعالو ليس لو اختيار،

اإلنساف كالريشة ُب ا٢تواء ال يقدر على أف يفعل شيئا فهو ٣تبور على أفعالو.
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كىؤالء -كالعياذ باهلل -يعذركف اإلنساف ،يعذركنو من شركو كمعاصيو كيقولوف :إنو ٣تبور على أفعالو ،ما
داـ أنو قيدر كل شيء إذف ليس لو اختيار كال قدرة٣ ،تبور ،فاهلل -تعأب -ىو ا١تصلي كالصائم ،ىكذا
يقولوف :اهلل -تعأب -ىو ا١تصلي كالصائم ،كالعبد كعاء للفعل ،فيقولوف :إف العبد كالكوب الذم يصب
فيو ا١تاء كاهلل كصباب ا١تاء فيو ،يصب فيو األفعاؿ صبا ،فأفعالو كلها اضطرارية مثل حركة ا١ترتعش كالنائم
كحركة األشجار ،ما لو خيار.
كالعياذ باهلل ىؤالء يعتذركف على اهلل ،يقولوف :كيف يعذب اهلل العبد على ما خلقو فيو؟! كيف يػي ىقد ير
عليو ٍب يعذبو ،كىو ليس لو قدرة كال اختيار كال امتناع عن القدر؟! يقوؿ :فمثل اهلل كمثل من كجد شخصا
كأكثقو كأكثق يديو كرجليو ٍب ألقاه ُب ا١تاء كقاؿ لو :ال يصيبك البلل:
ألقـ ـ ـ ـ ــاه فـ ـ ـ ـ ــي الـ ـ ـ ـ ــيم مكتوفـ ـ ـ ـ ــا وقـ ـ ـ ـ ــال لـ ـ ـ ـ ــو


إي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاك إيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاك أن تبتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل بالمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء


كىم ٭تتجوف على شركهم كأفعا٢تم بالقدر؛ ك٢تذا يسموف ا١تشركية ،ىؤالء يسموف ا١تشركية ،كقاؿ اهلل:
                    

  

(ُ)

فهم ٭تتجوف بالقدر كيركنو حجة كيقولوف :الزاين معذكر ،السارؽ معذكر ،كا١تشرؾ معذكر.

كالعياذ باهلل ،ىؤالء آمنوا بالقدر كأنكركا األكامر الشرعية ،أنكركا الشرع ،أىلٍغى ٍوا ،ىذا مذىب خبيث مذىب
باطل؛ ألف معناه إنكار الشرائع ،إنكار الرسل معناه الرسل عبث كالشرائع عبث ال قيمة ٢تا؛ ألهنم يعذركف

أنفسهم ك٭تتجوف بالقدر ،فهم آمنوا بالقدر كأنكركا الشرع ،األكامر كالنواىي.
كأما القدرية األكٔب الذين يقولوف :إف العبد ٮتلق فعل نفسو خَتا أك شرا ،يسموهنا القدرية اجملوسية نسبة
إٔب اجملوس؛ ألف اجملوس يقولوف ٓتالقُت النور كالظلمة ،النور خلق ا٠تَت كالظلمة خلقت الشر ،فقالوا بوجود
 - 1سورة النحل آية .35 :
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ًٍ
خالقُت ،كالقدرية قالوا :إف العبد ٮتلق فعل نفسو ،فجعلوه خالقا مع اهلل ،فقالوا بتعدد ا٠تالق ،فسموا
خالق ٍُت اثنُت ،كالقدرية أثبتوا
٣توسية ١تشاهبتهم للمجوس ُب القوؿ بتعدد ا٠تالق ،إال أف اجملوس تثبت ى
ً
خالقُت ،كل كاحد ٮتلق فعل نفسو.
فهؤالء يسموف اجملوسية؛ ألهنم كذبوا بالقدر كآمنوا بالشرع األكامر كالنواىي ،كأكلئك يسموف ا١تشركية أك
يسموف اٞتربية ،ىؤالء يسموف القدرية النفاة كىم القدرية اجملوسية ،كأكلئك يسموف القدرية ا١تثبتة أك القدرية
اجملربة كىم القدرية ا١تشركية ،فالقدرية ا١تشركية آمنوا بالقدر كأنكركا األمر كالنهي ُب الشرع ،كالقدرية اجملوسية
آمنوا بالشرع كىي األكامر كالنواىي كأنكركا القدر ،فأيهم أشد فسادا كبعدا كضبلال؟!!
ال شك أف القدرية ا١تشركية أشد١ ،تاذا؟ ألف القدرية اجملوسية أثبتوا الشرع كاألكامر كالنواىي ،يعظموف
الشرائع كاألكامر كالنواىي ،أما القدرية ا١تشركية أبطلوا الشرائع كاألكامر كالنواىي ،تكوف الشرائع عبثا -كالعياذ
باهلل -كاألكامر كالنواىي عبثا ،كالرسل عبثا -نسأؿ اهلل السبلمة كالعافية ،-يكوف قوـ نوح معذركف ُب
شركهم على مذىبهم -نعوذ باهلل ،-ككذلك قوـ ىود كقوـ صاّب ،نسأؿ اهلل السبلمة كالعافية.
فالقدرية اجملوسية أثبتوا األمر كالنهي كأنكركا القدر ،كالقدرية ا١تشركية أنكركا األمر كالنهي كأثبتوا القدر،
كىناؾ طائفة ثالثة أيضا يسموف اإلبليسية ،آمنوا باألمر كالنهي كبالقدر كالشرع لكن جعلوا ىذا تناقضا من
الرب ،قالوا :الرب متناقض ،نعوذ باهلل كيف يأمر كينهى كيقدر خبلؼ ذلك؟ فتكوف الطوائف ثبلثا:
ا١تشركية كاجملوسية كاإلبليسية.
اجملوسية أثبتوا األمر كالنهي كأنكركا القدر ،ا١تشركية بالعكس أثبتوا القدر كأنكركا األمر كالنهي ،اإلبليسية
أثبتوا القدر كاألمر كالنهي إال إهنم جعلوا الرب متناقضا قالوا :ىذا يبطل ىذا ،الشرع يبطل القدر ،كالقدر
يبطل الشرع ،قالوا :الرب متناقض ،كىؤالء يسموف إبليسية ألهنم منسوبوف إٔب شيخهم إبليس ،شيخهم
إبليس الذم اعًتض على اهلل ١تا قاؿ اهلل:



 )ُ(         إبليس

امتنع قاؿ :ما ٯتكن أسجد! كيف أسجد كأنا خَت منو ،عنصرم أحسن من عنصره ،عنصر آدـ الطُت
 - 1سورة البقرة آية .34 :
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كعنصر إبليس النار ،كالنار أفضل من الطُت ،كال ٮتضع الفاضل للمفضوؿ:
    

      

(ُ)

أكؿ من قاس قياسا فاسدا ىو إبليس ،القياس الفاسد اآلف ىو أيش؟ القياس ُب مقابلة النص ،النص
أماـ إبليس:

   

(ِ)

ىذا النصٍ ،ب رد النص بالقياس الفاسد ،كىناؾ -كالعياذ باهلل -من

يعتذر عن إبليس ،ىناؾ بعض الكفرة كالقدرية يعتذركف عن إبليس يقولوف :إبليس مسكُت مظلوـ! إبليس
مسكُت مظلوـ! أراد أف ينزه جبهتو عن السجود لغَته فطرد كلعن ما ذنبو؟! ىذا الذم قاؿ فيهم شيخ
اإلسبلـ :تساقوف طيرا إٔب النار معشر القدرية ،نسأؿ اهلل العافية ،كىذا كما قاؿ بعضهم عن نفسو :إنو كاف
من جند إبليس فارتقى بو اٟتاؿ حىت صار إبليس من جنده.
ىل يدافعوف عن إبليس كيتهموف الرب يقولوف :الرب ظآب -نعوذ باهلل ،-الرب ظآب -نعوذ باهلل -
كإبليس مظلوـ؛ ألنو أراد أف ينزه جبهتو عن السجود لغَته فطرد كلعن ما ذنبو؟! ىؤالء الكفرة -كالعياذ
باهلل -ال يستغرب ىذا إذا كاف اليهود قالوا:


(ْ)

       

(ّ)

     

فهذا من جنس مقالتهم ،ىؤالء اهتموا الرب بالظلم كقالوا :إف الرب متناقض؛ ك٢تذا ٝتوا اإلبليسية،

شيخهم إبليس ،نسأؿ اهلل السبلمة كالعافية ،نعوذ باهلل من زيغ القلوب كنسأؿ اهلل لنا كلكم الثبات على
دينو كاالستقامة على عليو حىت ا١تمات ،نعم.
بسم اهلل الرٛتن الرحيم ذكرًب حفظكم اهلل قبل يومُت أف األحباش من فرقة النصارل كأهنم ُب جنوب
ا١تملكة ،كٔتراجعة ا١توسوعة ا١تيسرة تبُت أف األحباش طائفة ضالة تنسب إٔب عبد اهلل اٟتبشي ،كىي ٖتيي
مناىج أىل الكبلـ كالصوفية كالباطنية ،يؤكلوف صفات اهلل ببل ضابط شرعي كيؤكلوف االستواء باالستيبلء،
 - 1سورة األعراف آية .12 :
 - 2سورة البقرة آية .34 :
 - 3سورة آل عمران آية .181 :
 - 4سورة المائدة آية .64 :
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كيزعموف أف جربيل ىو الذم أنشأ ألفاظ القرآف ،كاألحباش ُب مسألة اإلٯتاف من ا١ترجئة اٞتهميةُ ،ب القدر
اٞتربية يستغيثوف باألموات يسبوف الصحابة كخاصة معاكية كعائشة -رضي اهلل عنهما ،-ييكفركف ابن تيمية

كابن عبد الوىاب ،ينتشركف ُب لبناف بصورة كبَتة كُب أكربا كأمريكا ككندا كأسًتاليا كالسويد كالدا٪تارؾ ،كال
يعلم أهنم ُب جنوب ا١تملكة ،كذكر فتول لسماحة الشيخ ابن باز -رٛتو اهلل...-
يا أخي ىذا األحباش اللي ذكرت غَت اللي ذكرت ،اللي ذكرت ُب ا١توسوعة شيء ،لكن ىؤالء
شاىدهتم يقولوف :جاءكا من اٟتبشة اآلف موجودكف يتسللوف إٔب ا١تملكة من جهة اٞتنوب كىم نصارل،
اآلف موجودكف اآلف غَت ىؤالء ،ىؤالء يتسللوف ٞتنوب ا١تملكة ،اآلف يأتوف من اٟتبشة ،ىذا يسموهنم
األحباش باللغة العامية ،يقولوف :ىؤالء أحباش .كىم نصارل معركفوف اآلف موجودكف غَت ىؤالء ،نعم.
أحسن اهلل إليكم أسئلة كثَتة حوؿ من حلف ْترؼ أك من حلف بسورة البقرة ،أرجو إيضاح ىذا ،ىل
ا١تراد بكل حرؼ من سورة البقرة عليو ٯتُت؟ كشخص آخر ٭تلف كثَتا بالقرآف يقوؿ :ىل علي كفارة بكل
حرؼ من القرآف ..كىكذا؟
ىذا ظاىر كبلـ ا١تؤلف -رٛتو اهلل -قاؿ :فعليو أٯتاف ،لكن الذم يظهر -كاهلل أعلم -أنو إذا حلف
بالقرآف فيمينو كاحدة ،إذا حلف بكبلـ اهلل فيمينو كاحدة ،ىذا الذم أقره أىل العلم ،لكن ظاىر كبلـ
ا١تؤلف يقوؿ" :فعليو أٯتاف" ،بكل حرؼ ،عليو أٯتاف ،ىذا فيو نظر ٭تتاج إٔب دليل ،كالذم يظهر كالذم قرره
أىل العلم أف من حلف بالقرآف بكبلـ اهلل فيمينو كاحدة ،فقاؿ :ككبلـ اهلل ،كالقرآف ..ال أفعل إال كذا،
فيمينو كاحدة ،ككذلك من حلف بسورة البقرة ،ليس معٌت ذلك أنو كل حرؼ عليو ٯتُت ،ىذا ٭تتاج إٔب
دليل ،نعم.
يسأؿ عن الذين يفسركف معٌت "ال إلو إال اهلل" بأهنا إخراج اليقُت الفاسد ،ىل ىذا التفسَت صحيح؟
ىذا ٚتاعة الت بليغ يقولوفٗ :ترج اليقُت الفاسد كتدخل اليقُت الصحيح ،ىذا ليس على إطبلقو ،قد
يكوف عنده يقُت فاسد فيخرجو ،كقد يكوف عنده شك ما عنده يقُت ،بعض الكفار بعضهم عنده شك،
فإذا كحد اهلل كقاؿ" :ال إلو إال اهلل" أزاؿ الشك ،ليس كل أحد عنده يقُت ،بعض الناس يكوف عنده يقُت،
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بعض الكفرة يكوف عنده يقُت بشركو كمعبوداتو ،فإذا كحد اهلل خرج اليقُت الفاسد كتيقن التوحيد كاٟتق،
كبعض الكفار ليس عنده يقُت بل عنده شك كريب كشبو ،فإذا كحد اهلل زاؿ الشك كالريب ،فهذا ليس
بصحيح كبلمهم ،ما كل أحد ٮترج اليقُت الفاسد ،بعض الكفرة ٮترج اليقُت الفاسد ،كبعض الكفرة ٮترج
الشك كالريب كيتيقن ،نعم.

ثبت ُب اٟتديث الصحيح قولو   إنك على ما تشاء قدير ُ ب حديث ً
آخر من يدخل اٞتنة،

فما توجيهكم؟ -نعم إنك أيش" -إنك على ما تشاء قدير" ُب حديث آخر من يدخل اٞتنة ،يقوؿ ثبت
ىذا؟
إذا ثبت ىذا يكوف معناه مثل اآلية:
بالثواب ،نعم ،كال ينفي ىذا قولو:

ُب قولو 





        

(ُ)

ألف اهلل كعده

 )ِ(       نعم.

ما منكم من أحد إال كسيكلمو اهلل



ىل الكبلـ عاـ للمؤمنُت كالكفار أـ ىو

خاص با١تؤمنُت؟
"إال سيكلمو اهلل" من دكف كاك ،ظاىره "ما منكم من أحد إال سيكلمو ربو" ىذا ظاىره العموـ كال يلزـ
من ذلك الرؤية ،كالرؤية كما سبق ُب موقف القيامة فيها ثبلثة أقواؿ :من العلماء من قاؿ :إف الرؤية تكوف
٢تم ٚتيعا ٍب ٭تتجب عن الكفرة ،كمنهم من قاؿ :الرؤية خاص ة با١تؤمنُت كا١تنافقُت ،كمنهم من قاؿ :خاصة
با١تؤمنُت ،كاهلل -تعأب -أخرب:
الكفار،

          

       

(ْ)

(ّ)

ىذا

ال يكلمهم اهلل ،نعم ،ىذا الكبلـ فيو تعذيب ٢تم -

كالعياذ باهلل -نعم ،نسأؿ اهلل السبلمة كالعافية ،نعم.
 - 1سورة الشورى آية .29 :
 - 2سورة المائدة آية .127 :
 - 3سورة المؤمنون آية .176 :
 - 4سورة المؤمنون آية .178 :
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ىل نطق اٟتجر كالشجر فعبل كما ٝتعنا ُب بعض األخبار أنو نطق ،كنقل عن بعضهم ،كيقوؿ :مىت
يكوف نطق اٟتجر ،ىل ىو قبل نزكؿ عيسى -عليو السبلـ-؟
ت عليو الشجرة كسلم عليو
سلم ٍ
يعٍت ُب اٟتديث ا١تقصود ،ىو نىطى ىق ىُ اٟتجر كالشجر يمعجزةن للنيب  ى

اٟتجر ،كأما اللي ُب آخر الزماف ىذا بعد نزكؿ عيسى ،بعد نزكؿ عيسى -عليو السبلـ -يقتل الدجاؿ كىو
ملك اليهود ،الدجاؿ ،بعد ذلك يقاتل ا١تسلموف اليهود ،ييسلطوف عليهم كيقتلوهنم قتبل ذريعا فيختبئ
اليهودم كراء اٟتجر كالشجر ،فيتكلم الشجر كاٟتجر ُب ذلك الوقت كيقوؿ :يا مسلم ،ىذا يهودم خلفي
تعاؿ فاقتلو ،نعم ،ىذا يكوف بعد نزكؿ عيسى ،نعم.
ما الفرؽ بُت القضاء كالقدر ،كىل يلزـ اإلٯتاف كالرضا سواء؟
نعم فيو كبلـ ألىل العلم ،فيو كبلـ ،القضاء كالقدر إذا اجتمعا صار لكل كاحد منهما معٌت ،كإذا
أطلق أحد٫تا دخل فيو اآلخر ،القضاء لو معاف متعددة:
    

(ِ)

    

(ُ)

   

يأٌب ٔتعٌت األمر فيأٌب ٔتعاف متعددة ،كالقدر كذلك لو معاف متعددة ىذا إذا ٚتع

بينهما ،كأما إذا أطلق أحد٫تا دخل فيو اآلخر ،إذا أطلق القضاء دخل فيو القدر ،كإذا أطلق القدر دخل
فيو القضاء ،كإذا اجتمعا صار لكل منهما و
معاف ،نعم.
الرضا كاإلٯتاف -نعم ٬تب -الرضا مثل اإلٯتاف بالقضاء كالقدر؟
ال ،اإلٯتاف بالقضاء كالقدر كاجب ،اإلٯتاف كاجب كالصرب على القدر كاجب ،كأما الرضا ٔتا قدره اهلل
فهذا فيو تفصيل ،الصرب على ا١تصائب كعلى ما قدره اهلل ىذا كاجب ،ال ٬توز لئلنساف أف يتسخط كال
٬توز لئلنساف أف ٬تزع ،بل ٬تب عليو أف يصرب فبل ٬تزع ،٭تبس نفسو عن الشكول ،٭تبس نفسو عن اٞتزع
كلسانو عن التشكي كاٞتوارح عما يغضب اهلل ،ىذا كاجب ،كأما الرضا فهذا مستحب عند احملققُت من
أىل العلم ،يستحب لئلنساف الرضا بالقضاء كال ٬تب.
 - 1سورة فصمت آية .12 :
 - 2سورة اإلسراء آية .23 :
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أما الصرب كاجب ال ٬توز لئلنساف أف ٬تزع كال يتسخط ،بل ٭تبس لسانو عن التشكي كنفسو عن
اٞتزع كلسانو عن التشكي كاٞتوارح عما يغضب اهلل ،أما كونو يرضى فهذا مستحب ،كىناؾ مرتبة أعلى من
ىذا ىو أنو يصرب على ا١تصيبة كيرضى ،كىناؾ من يشكر اهلل ٕ+تاه ا١تصائب اليت ٖتصل ،كما يقدره اهلل
أقساـ:
القسم األول :اإلجزاع ،الذم ٬تزع ال يصربٕ ،تده يشكو يتكلم١ :تاذا قيد ىر علي ىذا؟ أنا كذا ،الناس

ما قدر عليهم١ ،تاذا حصل ٕب كذا ،أنا ماذا عملت..؟ كىكذا ،كٕتده يلطم خده كينتف شعره كيشق ثوبو،
ىذا جزع -نعوذ باهلل ،-ىؤالء حرموا األجر كعليهم الوزر.
الطائفة الثانية تجاه المقادير :الذين يصربكف ،ىؤالء يصربكف ال ٬تزعوف كال يتسخطوف كال يتشكوف
كليس ُب نفوسهم عندىا ىلع ،كال يعملوف ّتوارحهم ما يغضب اهلل ،ىذا كاجب ،ىؤالء أىتىػ ٍوا بالواجب.

كيرض ٍوف ،يرضوف بقضاء اهلل كقدره ،عندىم رضا كطمأنينة ألنو يعلم أف ا٠تَتة
الطائفة الثالثة :يصربكف ى

فيما اختاره اهلل ،كيعلم أف اهلل أعد للصابرين الثواب العظيم كاألجر الكبَت فهو يرضى ،يرضى بالثواب ،يعلم
أف اهلل يكفر سيئاتو ُب ىذه ا١تصيبة أك يرفع درجاتو فهو ر و
اض.

وىناك طائفة رابعة أعلى منها :كىو من يعترب ا١تصيبة نعمة يشكر اهلل عليها ،نعمة يشكر اهلل عليها
ألنو يوافق ربو فيما أراده كقضاه كفيما أحبو كما رضيو ،فهو يعترب ىذه ا١تصيبة نعمة يشكر اهلل عليها؛ ألنو
كفر فيها السيئات كرف ع هبا الدرجات ،فاعتربىا من النعم ،فاحملن ُب حق ىؤالء تكوف منحا كنعما يشكركف
اهلل عليها ،كىذا ال يكوف إال لعباد اهلل ا٠تيلص ،خواص ا١تؤمنُت ،نعم.

بعض الناس -أحسن اهلل إليكم -إذا أصيب شخص ..أصيب جاره :فبلف ما يستاىل؟
ىذه خطَتة ،ىذه خطَتة ينبغي اٟتذر من ىذا ،معناىا االعًتاض على اهلل" ،ما يستاىل" معناىا

االعًتاض على اهلل ،ما يصلح ىذا ،ينبغي التنبيو عليها ،نعم.
أحسن اهلل إليكم كنفع اهلل بعلمكم كجزاكم خَتا.
كفق اهلل اٞتميع لطاعتو ،ثبت اهلل اٞتميع على ا٢تدل ،كصلى اهلل على ٤تمد كعلى آلو كصحبو.
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اإلسراء والمعراج
اإلسراء بالجسد والروح يقظة ال مناما مرة واحدة
بسم اهلل الرٛتن الرحيم اٟتمد هلل رب العا١تُت ،كصلى اهلل كسلم كبارؾ على عبده كرسولو نبينا ٤تمد،
كآلو كصحبو أٚتعُت.
قاؿ اٟتافظ -رٛتو اهلل :-كأٚتع القائلوف باألخبار كا١تؤمنوف باآلثار أف رسوؿ اهلل  أسرم بو إٔب فوؽ
سبع ٝتاكاتٍ ،ب إٔب سدرة ا١تنتهى ،أسرم بو ليبل من ا١تسجد اٟتراـ إٔب ا١تسجد األقصى -مسجد بيت
ا١تقدسٍ ،ب عرج بو إٔب السماء؛ ّتسده كركحو ٚتيعاٍ ،ب عاد من ليلتو إٔب مكة قبل الصبح ،كمن قاؿ :إف

اإلسراء ُب ليلة كا١تعراج ُب ليلة فقد غلط ،كمن قاؿ إنو ناـ كأنو ٓب يسر ّتسده فقد كفر ،قاؿ اهلل 



.)ُ(               
كركل قصة اإلسراء عن النيب  أبو ذر كأنس بن مالك كمالك بن صعصعة كجابر بن عبد اهلل كشداد
بن أكس كغَتىم ،كلها صحاح مقبولة مرضية عند أىل النقل ٥ترجة ُب الصحاح.
بسم اهلل الرٛتن الرحيم اٟتمد هلل رب العا١تُت ،كصلى اهلل كسلم كبارؾ على عبده كرسولو نبينا ٤تمد،
كآلو كصحبو أٚتعُت ،أما بعد:

 - 1سورة اإلسراء آية .1 :
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نقل ا١تؤلف -رٛتو اهلل -الكبلـ عن القضاء كالقدر إٔب مبحث اإلسراء كا١تعراج ،كاإلسراء معناه ُب اللغة

ىو السفر ليبل ،كشرعا :ىو اإلسراء بنبينا ٤تمد  أك السفر ليبل بنبينا 

على الرباؽ بصحبة جربائيل

من مكة إٔب بيت ا١تقدس.
اإلسراء ُب اللغة :السفر ليبل ،كأما ا١تراد بو شرعا :السفر بنبينا  بصحبة جربائيل على الرباؽ ليبل من
مكة إٔب بيت ا١تقدس ،كأما ا١تعراج فهو مفعاؿ من العركج ،كىو صعود نبينا  ليبل من بيت ا١تقدس إٔب
السماء بصحبة جربائيل.

أكٌب با١تعراج ،كىي حالة كالسلم ،صعد 

عليها كمعو جربائيل حىت كصل إٔب السماء كدخل

السماكات ،كانتقل من ٝتاء إٔب ٝتاء حىت كصل إٔب سدرة ا١تنتهى.
أٚتع -يقوؿ ا١تؤلف رٛتو اهلل -أٚتع القائلوف باألخبار كا١تؤمنوف باآلثار أف رسوؿ اهلل  أسرم بو إٔب
فوؽ سبع ٝتاكاتٍ ،ب إٔب سدرة ا١تنتهى ،أسرم بو ليبل من ا١تسجد اٟتراـ إٔب ا١تسجد األقصى -مسجد
بيت ا١تقدسٍ -ب عرج بو إٔب السماء ،ا١تؤلف -رٛتو اهلل -أدمج اإلسراء با١تعراج أف رسوؿ اهلل أسرم بو إٔب
فوؽ ،كأسرم بو أكال من مكة إٔب بيت ا١تقدس ٍب عرج بو إٔب فوؽ؛ فأدمج ا١تؤلف -رٛتو اهلل -اإلسراء
با١تعراج ،قاؿ :أسرم بو إٔب فوؽ كىو أسرم بو أكال من مكة -من ا١تسجد اٟتراـ -إٔب بيت ا١تقدس ٍب عرج
بو إٔب فوؽ ،إٔب فوؽ سبع ٝتاكات ٍب إٔب سدرة ا١تنتهىٍ ،ب عاد؛ توضيح ا١تؤلف -رٛتو اهلل -فقاؿ :أسرم
بو ليبل من ا١تسجد اٟتراـ إٔب ا١تسجد األقصى ىذا اإلسراء مسجد بيت ا١تقدسٍ ،ب عرج بو ،ىذا تفصيل،
ٍب عرج بو إٔب السماء ّتسده كركحو ٚتيعاٍ ،ب عاد من ليلتو قبل الصبح.
ىذا ىو الصواب الذ م تدؿ عليو النصوص ،كالذم أٚتع عليو أىل السنة كاٞتماعة كاحملققوف من أىل
السنة كاٞتماعة.

كذلك أف النيب 
العظيم قاؿ سبحانو:

أسرم بو ُب الليل من مكة إٔب بيت ا١تقدس ،كاهلل -تعأب -بُت ذلك ُب القرآف
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(ُ)

كمن أنكر اإلسراء كفر؛ ألنو مكذب هلل،

كمن كذب اهلل كفر ،إال إذا ٓب يعلم ككاف مثلو ٬تهل ىذا يبُت لو ،يبُت لو النص ،كأف اهلل أخرب ُب القرآف أف

اهلل أسرل بنبيو 

ليبل من ا١تسجد اٟتراـ إٔب ا١تسجد األقصى فإف أصر كفر؛ ألنو كذب اهلل كمن كذب

اهلل كفر ،كمن قاؿ :إف ٤تمد 

ٓب يسر بو ليبل من ا١تسجد اٟتراـ إٔب ا١تسجد األقصى فقد كذب اهلل

كمن كذب اهلل فقد كفر.
كأما ا١تعراج فإنو جاء ُب األحاديث الصحيحة الثابتة عن النيب  كىي ُب الصحاح كُب غَتىا.
كاإلسراء كا١تعراج -كما ذكر ا١تؤلف رٛتو اهللُ -ب ليلة كاحدة ،ىذا ىو الصواب ،أف اإلسراء كا١تعراج
كاف ُب ليلة كاحدة ،أسرم بو أكال من مكة إٔب بيت ا١تقدس ،كٚتع لو األنبياء ىناؾ ،فصلى هبم إماما،
قدمو جربائيل ،فظهر فضلو -عليو الصبلة كالسبلـٍ ،-ب عرج بو إٔب السماء ،كقاؿ بعض العلماء :إف
اإلسراء ُب ليلة ،كا١تعراج ُب ليلة ،كىذا قوؿ ضعيف ،كالصواب أف اإلسراء كا١تعراج ُب ليلة كاحدة -كما قاؿ
ا١تؤلف رٛتو اهلل -أسرم بو ليبل من ا١تسجد اٟتراـ إٔب ا١تسجد األقصى -مسجد بيت ا١تقدسٍ ،-ب عرج بو
إٔب السماء.
كالصواب أف اإلسراء كا١تعراج ّتسده كركحو يقظة ال مناما مرة كاحدة ،ىذا ىو الصواب الذم تدؿ
عليو النصوص ،كمن األدلة ،من أقول األدلة قوؿ اهلل -تعأب:-

      

(ِ)

كالعبد اسم جملموع الركح كاٞتسد.
كجو الداللة أف العبد اسم جملموع اٞتسد كالركح ،فالصواب أف اإلسراء كا١تعراج ُب ليلة كاحدة ،كأنو
أسرم بو -عليو الصبلة كالسبلـّ -تسده كركحو مرة كاحدة.
اإلسراء كا١تعراج مرة كاحدة كٓب يتعدد ،كقاؿ بعض العلماء :إف اإلسراء ُب ليلة كا١تعراج ُب ليلة ،كقاؿ
آخركف من أىل العلم :إف اإلسراء كاف بركحو دكف جسده ،كىذا مركم عن عائشة كمعاكية -رضي اهلل
 - 1سورة اإلسراء آية .1 :
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عنهم ،-كقاؿ آخركف من أىل العلم :إف اإلسراء كاف مناما ،كقاؿ آخركف من أىل العلم :إف اإلسراء كاف
مرارا؛ مرة يقظة كمرة مناما ،كقاؿ آخركف :إف اإلسراء مرارا؛ مرة قبل الوحي كمرة بعده ،كىذه كلها أقواؿ
ضعيفة ،كالصواب ىو القوؿ األكؿ أف اإلسراء ُب ليلة ،اإلسراء كا١تعراج ُب ليلة كاحدة ،كأف اإلسراء كا١تعراج
كاف بركحو كجسده -عليو الصبلة كالسبلـ ،-كأنو كاف يقظة ال مناما ،كأنو كاف مرة كاحدة ٓب يتعدد.
كىناؾ فرؽ بُت من قاؿ :إف اإلسراء كاف مناما ،كمن قاؿ :إف اإلسراء كاف بركحو ،فالقائل إف اإلسراء
كاف بركحو قالوا :إف الركح ىي اليت عرج هبا ،كجسده و
باؽ -عليو الصبلة كالسبلـ ،-كلكن عرج بركحو،

كىذا االستقبلؿ للركح من خصائص النيب 

كإال فإف غَته ال تناؿ ركحو االستقبللية ،استقلت الركح

كأسرم هبا كعرج هبا.
كأما الذين قالوا :إف اإلسراء كاف مناما قالوا :إف الركح كاٞتسد ٓب يعرج هبما ،الركح كاٞتسد باقياف ُب

مكة ،كلكن ا١تلك ضرب لو األمثاؿ ،ا١تلك ضرب لو األمثاؿ ،يضرب األمثاؿ للنيب 

فتكوف الصورة

تأخذ شكل الصورة احملسوسة.
فالقائل :إف اإلسراء كاف بركحو قولو ٮتتلف عن قوؿ الذين قالوا :إف اإلسراء كاف مناما ،الذين قالوا :إف
اإلسراء بركحو قالوا :إف الركح ىي اليت عرج هبا عرج هبا ،كىذا استقل عن اٞتسد ،كىذا من خصائص النيب
 كالذين قالوا :إف اإلسراء مناما ،قالوا :إف ا١تلك ضرب األمثاؿ للنيب ُ ب النوـ ،كرؤيا األنبياء -مناـ
األنبياء كحي ،كما قاؿ اهلل -تعأب -عن نبيو إبراىيم أنو قاؿ البنو:

       

.)ُ(           
كأما الذين قالوا :إف اإلسراء كاف مناما استدلوا باٟتديث شريك بن أيب ٪تر ُب الصحيحُت كُب غَت٫تا،
كُب بعض ألفاظو أنو قاؿ ١تا ذكر قصة اإلسراء قاؿ:



ٍب استيقظت كأنا ُب ا١تسجد اٟتراـ  استدلوا

هبذه اللفظةٍ " :ب استيقظت" ،قالوا :إف اإلسراء كاف مناما ،كلكن شريك بن أيب ٪تر غلطو اٟتفاظُ ،ب
 - 1سورة الصافات آية .172 :
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ألفاظو ُب حديث اإلسراء؛ ك٢تذا ١تا ركل اإلماـ مسلم -رٛتو اهلل -حديث شريك قاؿ بعده" :فزاد كنقص
كقدـ كأخر" ،شريك بن أيب ٪تر حصل لو أغبلط كأكىاـ ،كإف كاف اٟتديث ُب الصحيحُت ،كلكن حصل لو
أغبلط كأكىاـ ُب بعض األلفاظ ،كإال تكوف كلو ُب الصحيحُت ٭تصل بعض األغبلط ُب بعض األلفاظ،
ىذه من أغبلط كأكىاـ شريكٍ  :ب استيقظت  ىذه من أغبلطو ،كمن بعضها  ككاف ذلك قبل
الوحي  كىذا من أغبلطو أيضا كالصواب أنو بعد الوحي ،اإلسراء كا١تعراج بعد الوحي كبعد النبوة ُب مكة
قبل ا٢تجرة بسنة أك بسنتُت أك بثبلث على خبلؼ.
فهذه أقواؿ ،قيل إف :اإلسراء ُب ليلة ا١تعراج ُب ليلتُت ،كقيل :إف اإلسراء كاف بركحو دكف جسده،
كقيل :إف اإلسراء كاف مناما ،كقيل :إف اإلسراء كاف مرارا؛ مرة يقظة كمرة مناما ،كىذا يفعلو بعض ضعفاء
اٟتديث ،كلما اشتبو عليهم لفظ زادكا مرة ،قاؿ بعضهم :مرتُت ،كبعضهم قاؿ :ثبلث مرات كلما اشتبو
عليهم ُب بعض ألفاظ اٟتديث زادكا مرة.
كالصواب الذم عليو احملققوف الذم تدؿ عليو النصوص أف اإلسراء كا١تعراج مرة كاحدة ُب ليلة كاحدة
يقظة ال مناما بركحو كجسده ،لقوؿ -سبحانو كتعأب:-
     

(ُ)



     

كالعبد اسم جملموع الركح كاٞتسد ،كأنو عاد -عليو الصبلة

كالسبلـ -إٔب مكة قبل الصبح كحدث الناس بذلك ،كارتد قوـ ٦تن أسلم ،كارتد قوـ ٦تن أسلم؛ ألنو ٓب
تتحمل عقو٢تم ،ككذلك أيضا ١تا أخرب النيب  كفار قريش استعظموا ىذا األمر كقالوا :يزعم ٤تمد أنو
ذىب إٔب بيت ا١تقدس ُب ليلة كاحدة ،ك٨تن نضرب السفر إليها مدة شهر كامل ،حىت سألوه عن عَت ٢تم
مر عليها ُب الطريق ،كأخربىم بذلك أخربىم أهنا ستصل ك١تا أخرب النيب بعض صناديد قريش
ُب الطريق ٌ
قالوا :ىل تقوؿ ىذا يا ٤تمد -عند -إذا اجتمع الناس قاؿ :نعم ،كاستعظموا ىذا يريدكف تكذيبو.
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ك١تا قالوا أليب بكر الصديق 

جاءكا إليو كقالوا :إف صاحبك يزعم أنو كذا ،كأنو ذىب إٔب بيت

ا١تقدس ،كذىب إٔب السماكات ،فقاؿ أبو بكر  إف كاف قاؿ ذلك فقد صدؽ؛ كلذلك ٝتي الصديق.
فا١تؤلف -رٛتو اهلل -بُت الصواب ُب ىذه ا١تسألة قاؿ :كأٚتع القائلوف باألخبار كا١تؤمنوف باآلثار أف

رسوؿ اهلل 

أسرم بوٍ ،ب قاؿ :ليبل من ا١تسجد اٟتراـ إٔب ا١تسجد األقصى -مسجد بيت ا١تقدسٍ ،ب

عرج بو إٔب السماء ّتسده كركحو ٚتيعا ،ىذا ىو الصواب الذم استدؿ عليوٍ ،ب عاد من ليلتو إٔب مكة قبل
ا لصبح ،يقوؿ ا١تؤلف كمن قاؿ :إف اإلسراء ُب ليلة ُب ليلة كا١تعراج ُب ليلة فقد غلط ،ىذا صحيح ،غلط
بعض العلماء كقاؿ :إف اإلسراء ُب ليلة كا١تعراج ُب ليلة ،كالصواب أنو ُب ليلة كاحدة ،كمن قاؿ :إنو مناـ
كأنو ٓب يسر ّتسده فقد كفر ،ىذا غريب من ا١تؤلف -رٛتو اهلل -تكفَت من قاؿ :إف اإلسراء كاف مناما،
كالصواب أنو ال يكفر؛ ألنو شبهة ،كإف كاف قولو ضعيفا ،كىو قوؿ ضعيف كإنو شبهة كاستدلوا ببعض
ألفاظ حديث شريك ،كفيو أنو قاؿٍ  :ب استيقظت  فالقوؿ ُب تكفَت ىذا ليس بالصواب ،كالصواب
أنو ال يكفر ،كالتكفَت ليس أمره با٢تي ًُف ،كٓب أر أحدا من العلماء كفر من قاؿ :إف اإلسراء كاف مناما،
كإ٪تا يقاؿ ىذا قوؿ ضعيف قوؿ ضعيف قوؿ مرجوح خبلؼ الصواب ،لكن اشتبو عليهم األمر ،اشتبو
عليهم بعض األلفاظ؛ ألنو شبهة ،فكيف يكفر من لو شبهة.

ٍب ذكر ا١تؤلف -رٛتو اهلل -الدليل فقاؿ :قاؿ اهلل 
        

بركحو كجسده .كجو الداللة قاؿ:



      
(ُ)

ىذا دليل على أف اإلسراء كا١تعراج كاف

 )ِ(  كالعبد اسم جملموع الركح كاٞتسد كما أف اإلنساف اسم

جملموع الركح كاٞتسد.
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يقوؿ ا١تؤلف

-رٛتو اهلل :-كركل قصة اإلسراء عن النيب 

أبو ذر كأنس بن مالك كمالك بن

صعصعة كجابر بن عبد اهلل كشداد بن أكس كغَتىم ،يعٍت :أف حديث اإلسراء جاء ُب أحاديث عدة،
ركاىا عدد من الصحابة أيب ذر كأنس كمالك كجابر كشداد.
يقوؿ ا١تؤلف :كلها صحاح مقبولة مرضية عند أىل النقل ٥ترجة بالصحاح نعم ىذا ىو اإلسراء ،متفق
عليو ركاه الشيخاف ،ركاه البخارم ُب صحيحو كركاه مسلم أيضا ُب صحيحو ،كركاه ابن قدامة ُب تفصلة
العلو ،كقاؿ ابن القيم -رٛتو اهلل :-إف قصة اإلسراء متواترة ،إهنا متواترة ،بعض العلماء ألف أفرد اإلسراء
كا١تعراج بتأليف خاص كالسيوطي كاٟتافظ ابن كثَت -رٛتو اهللٚ -تع طرؽ ىذا اٟتديث ُب تفسَته ُب سورة
اإلسراء كفيها الصحيح كالضعيف كاٟتسن.

كالرباؽ الذم أسرل بالنيب 

دابة ،الرباؽ دابة فوؽ اٟتمار كدكف البغلٝ ،تي براؽ لربيقو ك١تعانو،

خطوه م د البصر ،أف ا٠تطوة اليت ٮتطوىا مد البصر يعٍت :ا٠تطوة اليت ٮتطوىا مد البصر بنهاية بصره ىذه
ا٠تطوة ،يعٍت :أسرع من الطائرة ،أسرع من الطائرة كصل ىذه ا١تسافة ُب كقت كجيزٍ ،ب كذلك العركج
كالصعود إٔب السماكات ،بُت كل ٝتاء كٝتاء مسَتة ٜتسمائة عاـ ،كغلظ كل ٝتاء مسَتة ٜتسمائة عاـ،

كالسماكات عليها حراس ،يستفتح جربائيل كمعو النيب 

يقوؿ :من ىذا فيقوؿ :جربيل ،فيقوؿ :كمن

معك ؟ فيقوؿ٤ :تمد ،فيقولوف :أك قد أرسل إليو ؟ يعٍت :بعث فيقوؿ نعم ،فيقولوا مرحبا بو ،كلنعم اجمليء
جاء ،فيدخل ُب السماء األكٔب فوجد فيها آدـ أبو البشر فسلم عليو على النيب كرحب بو كقاؿ :مرحبا
بالنيب الصاّب كاالبن الصاّب.
ٍب عرج بو إٔب السماء الثانية ،فاستفتح جربائيل كل مرة يقولوف :من ىذا فيقوؿ جربيل ،فيقولوا كمن
معك ؟ فيقوؿ ٤تمد ،فيقوؿ أك قد أرسل إليو؟ فيقوؿ نعم فيقولوف نعم اجمليء جاء فوجد ُب السماء الثانية
ابٍت ا٠تالة :عيسى ك٭تِت ،فرحبا بو كأقرا بنبوتو كقاؿ كل منهما :مرحبا بالنيب الصاّب كاألخ الصاّب؛ ألنو
أخ ،أما آدـ فقاؿ :كاالبن الصاّبٍ ،ب عرج بو إٔب السماء الثالثة فوجد فيها إدريس فرحب بو كقاؿ مرحبا
بالنيب الصاّب كاالبن الصاّب كىذا دليل على أف إدريس قاؿ كاألخ الصاّب كٓب يقل :كاالبن الصاّب ُب
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السبللة األخوية كٓب يكن ُب السبللة األبوية ،كبعض العلماء يقوؿ :إف إدريس ىو جد نوح فيكوف أبا للنيب



كالقوؿ الثاين أنو أخ كىذا ىو الصواب ،كمن األدلة حديث ا١تعراج أنو ما قاؿ االبن الصاّب ،قاؿ األخ

الصاّب دؿ على أنو ليس ُب السبللة األبوية.
ٍب عرج بو إٔب السماء الرابعة فوجد فيها يوسف فرحب بو كأقر بنبوتو كقاؿ مرحبا :بالنيب الصاّب كاألخ
الصاّبٍ ،ب عرج بو إٔب السماء ا٠تامسة فوجد فيها ىاركف فرحب بو كأقر بنبوتو كقاؿ :مرحبا بالنيب الصاّب
كاألخ الصاّبٍ ،ب عرج بو إٔب السماء السادس ة فوجد فيها موسى فقاؿ :مرحبا بالنيب الصاّب كاألخ الصاّب،
فلما جاكزه بكى ،فقيل لو ما يبكيك ؟ قاؿ :أبكي ألف غبلما بعث بعدم يدخل اٞتنة من أمتو أكثر ما
يدخلها من أميت ،كإ٪تا بكى -عليو الصبلة كالسبلـٓ -ب يبك حسدا ،كإ٪تا يبكي تأ١تا على نيب إسرائيل
حيث ٗتلفوا مع أف أتباعو كثَتكف عليو الصبلة كالسبلـ.
ٍب عرج بو إٔب السماء السابعة فوجد فيها إبراىيم -عليو الصبلة كالسبلـ -فرحب بو كأقر بنبوتو كقاؿ:
مرحبا بالنيب الصاّب كاالبن الصاّب؛ ألنو أبوه ،ككجد إبراىيم قد أسند ظهره إٔب البيت ا١تعمور ،كالبيت
ا١تعمور كعبة ٝتاكية ٖتاذ م الكعبة األرضية لو سقط لسقط عليها ،يدخلو كل يوـ سبعوف ألف ملك
للصبلة كالطواؼ ٍب ال يعودكف إليو آخر الدىر؛ لكثرة ا١تبلئكة ما يصلهم الدكرٍ ،ب جاكز حىت كصل إٔب
سدرة ا١تنتهىٍ ،ب جاكز إٔب مكاف يسمع فيو صريف األقبلـٓ ،ب يصل إليو جربائيل كال غَتهٍ ،ب كلمو اهلل من
كراء اٟتجاب فوؽ سبع ٝتاكات على الصحيح ،كسيذكر ا١تؤلف -رٛتو اهللُ -ب ىذا ُب ْتث عن الرؤيا،
ففرض اهلل عليو ُب اليوـ كالليلة ٜتسُت صبلةٍ ،ب ١تا مر على موسى ُب السماء السادسة سألو أف يسأؿ ربو
التخفيف كقاؿ :إف أمتك ضعيفة ،ال تطيق ٜتسُت صبلة ُب اليوـ كالليلة ،كإف عاٞتت بٍت إسرائيل أكثر
من ذلك ،فالتفت إٔب جربيل كأنو يستشَته بو فأشار عليو أم نعم فعبل بو إٔب اٞتبار -جل جبللو -كسأؿ
ربو التخفيف فوضع عنو عشرا أك ٜتسا ُب بعض األحاديث ،كما زاؿ يًتدد بُت ربو كبُت موسى حىت
صارت ٜتس صلوات ،فأمره موسى ُب ا١ترة األخَتة أف يسأؿ ربو التخفيف كقاؿ لو :إف أمتك ضعيفة؛ ال
تطيق ٜتس صلوات ،اسأؿ ربك التخفيف ،إين عاٞتت بٍت إسرائيل أكثر من ذلك ،فقاؿ النيب " إين
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سألت ريب حىت استحييت ،كلكن أرضى كأسلم ،فنادل و
مناد من السماء :إين أمضيت فريضيت كخففت
عن عبادم ،ىي ٜتس ُب العدد ،كىي ٜتسوف ُب األجر ،ما يبدؿ القوؿ لدمٜ ،تس صلوات ٓتمسُت ُب
األجر اٟتسنة بعشر أمثا٢تا.
ككلمو اهلل بدكف كاسطة ،لكن من كراء حجاب ٓب يره على ىو الصحيح -كما سيأٌب ،-نعم.
رؤية النبي  ربو ليلة اإلسراء

كأنو  رأل ربو  كما قاؿ 
اإلماـ أٛتد فيما ركيناه عنو :كأف النيب  رأل ربو  فإنو مأثور عن النيب  صحيح ،ركاه قتادة


 )ُ(          قاؿ

كعكرمة عن ابن عباس ،كركاه اٟتكم بن أباف عن عكرمة عن ابن عباس ،كركاه علي بن زيد عن يوسف بن
مهراف عن ابن عباس ،كاٟتديث على ظاىره كما جاء عن النيب  كالكبلـ فيو بدعة ،كلكن نؤمن بو كما
جاء على ظاىرة كال نناظر فيو أحدا ،كركم عن عكرمة عن ابن عباس قاؿ :إف اهلل  اصطفى إبراىيم
با٠تلة ،كاصطفى موسى بالكبلـ ،كاصطفى ٤تمدا  بالرؤيا ،كركل عطاء عن ابن عباس قاؿ" :رأل ٤تمد



ربو مرتُت " ،كركم عن أٛتد -رٛتو اهلل -أنو قيل لو :مب ٕتيب عن قوؿ عائشة -رضي اهلل عنها:-

"من زعم أف ٤تمد قد رأل ربو  ...اٟتديث" ،قاؿ :بقوؿ النيب   رأيت ريب . 
كُب حديث ىشريك بن عبد اهلل بن أيب ى٪تًر عن أنس بن مالك  أف النيب  قاؿ  :فرجعت إٔب
ريب كىو ُب مكانو  كاٟتديث بطولو ٥ترج ُب الصحيحُت ،كا١تنكر ٢تذه اللفظة راد على اهلل كرسولو..

ىذا مبحث الرؤيا -رؤية النيب  لربو ليلة ا١تعراجٓ ،ب ٮتتلف العلماء أنو ٓب ير أحد ربو ُب الدنيا ،أىل
اٟتق ٬تمعوف على أنو ٓب ير أحد ربو ُب الدنيا ،كأنو ال يستطيع أحد أف يرل ربو ُب الدنيا ،ك١تا سأؿ موسى
الرؤيا:



 )ِ(       قاؿ اهلل:

         

 - 1سورة النجم آية .14-13 :
 - 2سورة األعراف آية .143 :
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 )ُ(              فبل يستطيع أحد أف يرل اهلل ُب
الدنيا؛ ألف اهلل احتجب عن خلقو بالنور ،كلو كشفو الحًتؽ ا٠تلق كلهم كما ُب اٟتديث حديث صحيح
ً
ً
ً
ص يرهي ًم ٍن ىخٍل ًق ًو .
ور لىٍو ىك ىش ىفوي ىألى ٍحىر ىؽ يسبي ىح ي
ات ىك ٍج ًهو ىما انٍػتىػ ىهى إًلىٍيو بى ى
مسلم  :ح ىجابيوي الن ي
كال عربة ُب بعض الصوفية الذم يزعم بعضهم أنو ٯتكن أف يرل اهلل ُب الدنيا ،بعض الصوفية ا١تبلحدة
أك أف اهلل موجود ُب األرض ُب ا٠تضرةُ ،ب كل خضرة ،يقولوف :لعل اهلل موجود ُب ىذه ا٠تضرة ،ىذا ال

عربة بو ،ال عربة بو ،لكن أٚتعت األمة قاطبة بعد ىؤالء على أنو ٓب ير أحد ربو ُب الدنيا ما عدا نبينا 
كأٚتعوا على أنو ٓب يره ُب األرض ،كإ٪تا اختلفوا ىل رآه ُب ليلة ا١تعراج فوؽ السماكات أك ٓب يره؟ على
قولُت :القوؿ األكؿ أنو رآه ،كىذا اختاره ا١تؤلف؛ ك٢تذا قاؿ :كأنو رأل ربو  اٟتافظ عبد الغٍت يرل أف
النيب  رأل ربو بعيٍت رأسو ليلة ا١تعراج ،كىذا من خصائصو ،كذىب إٔب ىذا أيضا بعض العلماء كالنوكم
أيضا ُب شرح صحيح مسلم كابن خزٯتة ُب كتاب التوحيد كالقاضي عياض كأبو اٟتسن األشعرم كأبو
إٝتاعيل ا٢تركم ،ذىبوا إٔب أف النيب  رأل ربو ليلة ا١تعراج ُب السماء بعيٍت رأسو.
كاستدلوا أيضا على ىذا ٔتا ركم ع ن اإلماـ أٛتد كاستدلوا على ىذا ٔتا ثبت عن ابن عباس ،ما ذكره
ا١تؤلف عن ابن عباس أنو قاؿ" :إف النيب  رأل ربو " ،ككذلك أيضا ركم عن اإلماـ أٛتد أنو قاؿ" :إف
النيب  رأل ربو" ،فقالوا ىذا كاستدلوا أيضا بقولو -سبحانو كتعأب:-
كقولو:

      

(ّ)

      

        

 رأل ربو بعيٍت رأسو.

 - 1سورة األعراف آية .143 :
 - 2سورة النجم آية .13 :
 - 3سورة النجم آية .12 :
 - 4سورة النجم آية .18 :
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(ِ)

فقالوا :إف النيب
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كالقوؿ الثاينٚ :تهور العلماء ٚتهور الصحابة قالوا :إف النيب 

ٓب ير ربو بعُت رأسو ،كإ٪تا رآه بعُت

قلبو ،ىذا الذم عليو اٞتماىَت كىو الصواب -كما سيأٌب ،-كاألدلة ُب ىذا كثَتة ،من أصرحها ما ركاه
مسلم ُب صحيحو عن أيب ذر  قاؿ" :سأؿ النيب  ىل رأيت ربك ؟ فقاؿ  :رأيت نورا  كُب
لفظة  :نور أىن أراه؟  فا١تعٌت أف النور حجاب ٯتنعٍت من رؤيتو ،ركاه اإلماـ مسلم ُب صحيحو كىو
صريح:



ىل رأيت ربك؟ قاؿ :نور أىن أراه؟



يعٍت :كيف أستطيع رؤيتو كالنور حجاب ٯتنعٍت من

رؤيتو  :نور أىن أره؟  كُب لفظ  :رأيت نورا  كاستدلوا أيضا ْتديث أيب موسى األشعرم أيضا

عند مسلم أف النيب 

قاؿ:



إف اهلل ال يناـ ،كال ينبغي لو أف يناـ ،ٮتفض القسط كيرفعو ،يرفع إليو

عمل الليل قبل عمل النهار ،كعمل النهار قبل عمل الليل حجابو النور  كُب لفظة  :النار لو كشفو
ألحرقت سبحات كجهو ما انتهى إليو بصره من خلقو



فقولو:

كشفو ألحرقت سبحات كجهو ما انتهى إليو بصره من خلقو





من خلقو



ىذا عاـ



لو

ك٤تمد من خلقو -عليو الصبلة

كالسبلـ -يشملو ىذا لو كشف اٟتجاب الحًتؽ ا٠تلق كلهم كمنهم ٤تمد -عليو الصبلة كالسبلـ.-
فهذا صريح
بقولو تعأب:



لو كشفو ألحرقت سبحات كجهو ما انتهى إليو بصره من خلقو  كاستدلوا أيضا

                   

 )ُ(   قولو:



 )ِ(    قولو:



 )ّ(    ك٤تمد بشر

     

 )ْ(                 ىذه أنواع الوحي الثبلث

 - 1سورة الشورى آية .51 :
 - 2سورة الشورى آية .51 :
 - 3سورة آل عمران آية .79 :
 - 4سورة الشورى آية .51 :
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 )ُ(              ك٤تمد كلمو اهلل من كراء حجاب بدكف

كاسطة ىذا الكبلـ ،لكن من كراء حجاب ٤تجوب عن الرؤيا عليو الصبلة كالسبلـ.
فبل يستطيع أحد أف يرل اهلل -تعأب -كألف الرؤيا نعيم ادخرىا اهلل ألىل اٞتنة ،كىي نعيم ،أعظم
نعيم ،كأما ما استدؿ بو القائلوف بأف النيب رأل ربو فليست صر٭تة ،فليست كاضحة أما قولو:

 

 )ِ(          ىذه رؤية جربيل ،قاؿ ىذه اآلية ُب سورة النجم:

 

ىذا جربيل

 

               

(ّ)

                     



(ْ)

جربيل رآه على صورتو اليت خلق عليها مرتُت؛ مرة ُب األرض ُب بدء الوحي ،كمرة ُب السماء عند

سدرة ا١تنتهى ،ىذا ىو جربيل؛ كألف اهلل -تعأب -قاؿ:

       

           

لذكر ذلك كاف أعظم قاؿ:

     

(ٔ)

(ٓ)

لنريو اآليات ،كلو كاف أراه نفسو

كٓب يقل :يراين أك ألريو نفسي قاؿ:

  

 )ٕ(   كرؤية اهلل أعظم.
كأما ما ركم عن ابن عباس -ركم عن ابن عباس أنو سئل ىل رأل ٤تمد  ربو ؟ قاؿ نعم ،مطلق،
كُب ركاية ث انية أنو قاؿ :رآه بفؤاده ،فا١تطلق ٭تمل على ا١تقيد فقولو :رآه ،٭تمل على أنو رآه بفؤاده ،يعٍت:
 - 1سورة الشورى آية .51 :
 - 2سورة النجم آية .13-12 :
 - 3سورة النجم آية .8-5 :
 - 4سورة النجم آية .12-9 :
 - 5سورة اإلسراء آية .1 :
 - 6سورة اإلسراء آية .1 :
 - 7سورة اإلسراء آية .1 :
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بقلبو ،ككذلك اإلماـ أٛتد ركم عنو أنو قاؿ :رآه ،كركم عنو أنو قاؿ :رآه بفؤاده ،فيحمل ا١تطلق على
ا١تقيد ،كٓب يقل ابن عباس أنو رآه بعيٍت رأسو ،ككذلك اإلماـ أٛتد ما قاؿ :إنو رآه بعيٍت رأسو.
كالركايات يفسر بعضها بعضا فركاية رآه تفسرىا ركاية رآه بفؤاده.

ىذا ىو الصواب عليو احملققوف عليو اٞتماىَت أف النيب 

ٓب ير ربو ليلة ا١تعراج بعينا رأسو كإ٪تا رآه

بفؤاده.
ثبت عن عائشة -رضي اهلل عنها -أنو سأ٢تا مسركؽ ىل رأل -تابعي -ىل رأل ٤تمد ربو ؟ فقالت:
لقد قف شعرم ٦تا قلتٍ ،ب قالت :من حدتك أف ٤تمد رأل ربو فقد كذب ،كُب لفظة أهنا قالت :لقد
أعظم على اهلل الفرية ،كىذا ىو الذم عليو احملققوف كقرره احملققوف كشيخ اإلسبلـ ابن تيمية كابن القيم
كغَتىم من احملققُت ،كقالوا :إف اٞتمع بُت النصوص ىو ىكذا ،النصوص كاآلثار الواردة عن السلف بعضها
رآهُ ،ب بعضها أنو رآه ،كبعضها أنو ٓب يره فيجمع بينهما بأف النصوص اليت فيها أنو رآه ٖتمل على رؤيتو
بقلبو ،كالنصوص اليت فيها أنو ٓب يره ٖتمل على أنو ٓب يره بعيٍت رأسو ،كهبذا ٕتتمع األدلة كال ٗتتلف،
فالنصوص كاآلثار اليت فيها أف النيب  رأل ربو ٤تمولة على رؤيتو بفؤاده بقلبو ،كالنصوص اليت فيها أنو ٓب
يره ٤تمولة على أنو ٓب يره بعُت رأسو ،كهبذا ٕتتمع األدلة كال ٗتتلف ،كل نص فيو أنو رأل ربو فا١تراد رآه
بقلبو ،ككل نص فيو أنو ٓب ير ربو أم ٓب يره بعُت رأسو ،كهبذا ٕتتمع األدلة كال ٗتتلف.

كبعد ىذا ننظر اآلف ُب كبلـ ا١تؤلف قاؿ :كأنو رأل ربو  كما قاؿ 

    

 )ُ(      إذف ا١تؤلف أثبت أنو رآه بعُت رأسو أنو رأل ربو بعُت رأسو ،كالدليل الذم
ذكره ا١تؤلف ال يدؿ على ما استدؿ بو؛ ألف ىذا ُب رؤية جربيل ،اقرأ اآلية من سورة النجم:
 )ِ( يعٍت :رأل النيب جربيل



  

 )ُ(    مرة ثانية يعٍت :رآه مرة ُب األرض كمرة ُب السماء

 - 1سورة النجم آية .14-13 :
 - 2سورة النجم آية .13 :
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 )ِ(     ىذه رؤية جربيل -رؤية جربيل ليس رؤية اهلل ،كهبذا ال يكوف ال يكفي دليل ١تا
ذىب إليو ا١تؤلف من أف النيب  رأل ربو بعُت رأسو.

الدليل الثاين استدؿ بقوؿ اإلماـ أٛتد ،قاؿ اإلماـ أٛتد فيما ركيناه عنو أف النيب  كأف النيب 
رأل ربو  نعم ،فإنو مأثور عن النيب صحيح ،ركاه قتادة كعكرمة عن ابن عباس ،كركاه اٟتكم بن أباف
عن عكرمة عن ابن عباس ،كركاه علي بن زيد عن يوسف بن مركاف عن ابن عباس ،لكن ىذا مراده بو رآه
يعٍت :رآه بفؤاده يعٍت :ىذا مطلق ،كاٟتديث على ظاىره كما جاء عن النيب  كالكبلـ فيو بدعة ،كلكن
نؤمن بو كما جاء على ظاىره كال نناظر ُب ذكره ،ىذا كبلـ اإلماـ أٛتد ،كىذا ٤تموؿ على أف ا١تراد بالرؤيا
الرؤيا بالفؤاد ،بقلبو ،كىي زيادة ُب العلم.
ٍب ركم عن اإلماـ أٛتد أنو رآه ىذا مطلق ،يقيد بالركاية الثانية أنو رآه بفؤاد،ق ككذلك ما ركم عن ابن
عباس أنو رآه يقيد بالركاية الثانية عن ابن عباس أنو رآه بفؤاده.
كالدليل الثالث من أدلة ا١تؤلف قاؿ :كركل عكرمة عن ابن عباس قاؿ " :إف اهلل  اصطفى إبراىيم
با٠تلة كاصطفى موسى بالكبلـ كاصطفى ٤تمدا بالرؤيا" ىذا إف صح عن ابن عباس فهو ٤تموؿ ،قولو رآه
ىذا مطلق ٭تمل على أنو رآه بفؤاده ،كإف كاف ظاىر أنو رآه بعُت رأسو ،فلو قيل إف مراده رآه بعيٍت رأسو
يكوف اجتهاد ابن عباس على حسب ما ظهر لو؛ ك٢تذا قاؿ :إف اهلل اصطفى إبراىيم با٠تلة ،كاصطفى
موسى بالكبلـ ،كاصطفى ٤تمدا بالرؤيا ،كل كاحد لو خصوصية ،ك٦تا يدؿ على أف ىذا ليس على إطبلقو
أف اهلل اصطفى إبراىيم با٠تلة ككذلك ٤تمد اصطفاه اهلل با٠تلة ،فإبراىيم خليل اهلل ك٤تمد خليل اهلل ،إذف
إبراىيم شارؾ ٤تمد ُب ا٠تلة ،كاصطفى موسى بالكبلـ كأيضا ٤تمد شارؾ موسى ُب الكبلـ ،فإف اهلل كلمو
من كراء حجاب ،كاصطفى ٤تمد بالرؤيا ىذا ليس بصحيح ،يعٍت :أنو رأل بعيٍت رأسو كإف يريد أنو رآه
بعيٍت قلبو ،كأف ىذا خاصة فهذا صحيح.
 - 1سورة النجم آية .13 :
 - 2سورة النجم آية .14 :
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ا١تقصود أف ىذا ليس فيو دليل كاضح على أف النيب 
با٠تلة ليس خاصا بو بل شاركو نبينا  كاصطفى موسى بالكبلـ ليس خاصا بو ،كإ٪تا شاركو نبينا 
رأل ربو بعيٍت رأسو؛ ألف اصطفاء إبراىيم

كاصطفى ٤تمد بالرؤيا إف صح عن ابن عباس ٭تمل على الرؤية اليت ىي بالفؤاد.
كركل عطاء عن ابن عباس قاؿ :رأل ٤تمد ربو مرتُت " رأل ربو يعٍت :بفؤاده ،ليس معٌت رآه بعيٍت
رأسو؛ ألف ىذا مطلق ٭تمل على مقيد ،كيستدؿ أيضا كركم عن أٛتد -رٛتو اهلل -أنو قيل :مب ٕتيب عن
قوؿ عائشة -رضي اهلل عنها :-من زعم أف ٤تمد قد رأل ربو  فقد كذب ،كقد أعظم على اهلل الفرية
"؟ ،قاؿ :بقوؿ النيب " رأيت ريب ُ " ب ىذا مثل ما سبق ،إما أف ٭تمل على الرؤيا بالفؤاد كلو ٛتل
على الرؤيا بعيٍت رأسو لو صح عنو يكوف ىذا ركاية ،كركاية أخرل عن اإلماـ أٛتد أنو رآه بفؤاده ،لو صح
٭تمل أنو ركاية ،كلكن ٯتكن أف ٭تمل على مراد رآه بفؤاده رأل ربو بفؤاده.
كُب حديث شريك بن عبد اهلل بن أيب ٪تر عن أنس  أف النيب  قاؿ" :فرجعت إٔب ريب كىو ُب
مكانو" كاٟتديث بطولو ٥ترج ُب الصحيحُت ،نعم كىذا ُب صحيح البخارم كصحيح مسلم كغَت٫تا كا١تنكر
٢تذه اللفظة راد على اهلل كرسولو لفظة  رجعت إٔب ريب كىو ُب مكانو  لكن ىل ىذا ُب إثبات الرؤيا
؟ فرجعت إٔب ريب كىو ُب مكانو أين إثبات الرؤيا؟ رآه ُب مكانو ما فيو يعٍت :دليل على الرؤيا ما فيو أنو
رآه.

كهبذا يتبُت أف الصواب أف النيب 

رأل ربو ليلة ا١تعراج بفؤاده ،كٓب يره بعيٍت رأسو ،ىذا ىو الصواب

الذم تدؿ عليو النصوص ،كالذم عليو احملققوف من أىل العلم كاآلثار الواردة ُب ىذا ما كرد منها بإثبات
الرؤيا ٤تمولة على رؤية الفؤاد ،كما كرد منها بنفي الرؤيا ٤تمولة على الرؤيا بعيٍت رأسو ،نعم.

اإليمان بال فاعة
كيعتقد أىل السنة كيؤمنوف أف النيب  يشفع يوـ القيامة ألىل اٞتمع كلهم شفاعة عامة ،كيشفع ُب
ا١تذنبُت من أمتو؛ فيخرجهم من النار بعد ما احًتقوا ،كما ركل أبو ىريرة  أف رسوؿ اهلل  قاؿ:
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لكل نيب دعوة يدعو هبا فأريد -إف شاء اهلل -أف أختبئ دعوٌب؛ شفاعة ألميت يوـ القيامة  كركل أبو
ىريرة  أنو قاؿ  :قلت يا رسوؿ اهلل ،من أسعد الناس بشفاعتك يوـ القيامة؟ قاؿ :لقد ظننت أف ال
يسألٍت عن ىذا اٟتديث أحد أكؿ منك ١تا رأيت من حرصك على اٟتديث ،إف أسعد الناس بشفاعيت يوـ
القيامة من قاؿ :ال إلو إال اهلل خالصا من قًبىل نفسو  ركاه البخارم كركل حديث الشفاعة بطولو أبو
بكر الصديق كعبد اهلل بن عباس كعبد اهلل بن عمر بن ا٠تطاب كأنس بن مالك كحذيفة بن اليماف كأبو
موسى عبد اهلل بن قيس كأبو ىريرة كغَتىم..
ضم الشفيع نفسو إٔب
نعم ،ىذا مبحث الشفاعة ،كالشفاعة ُب اللغة :الوساطة ،كا١تراد هبا شرعا إذا ٌ
ا١تشفوع لو ،فيكوف شفعا بعد أف كاف كترا ،إذا جاءؾ إنساف يسألك يسأؿ إنساف قاؿ يريد شيئا من
شخصٍ ،ب أنت ضممت صوتك إٔب صوتو شفعت لو ،فصرت أنت كىو اثنُت بعد أف كاف كاحدا ،بعد أف
كاف ىو يطلب اٟتاجة ٍب شفعت لو ،كضممت نفسك إليو فصر٘تا اثنُت ،كاالثناف شفع ،ضم الشفيع
نفسو إٔب غَته؛ ليكوف شفعا بعد أف كاف كترا ،بعد أف كاف الذم يسأؿ كاحد ،فإذا شفعت لو ضممت
صوتك إٔب صوتو؛ فصر٘تا اثنُت ،كاالثناف شفع كالواحد كتر.
كقيل طلب ا٠تَت للغَت ،كقيل معٌت الشفاعة :طلب ا٠تَت للغَت ،كقيل معٌت الشفاعة :مساعدة ذم
اٟتاجة صاحب اٟتاجة عند من ٯتلك اٟتاجة ،مساعدة ذم اٟتاجة صاحب اٟتاجة عند من ٯتلك اٟتاجة،
كالشفاعة تكوف يوـ القيامة حينما يشفع النيب



يأتيو الناس كيطلبوف منو أف يشفع ٢تم إٔب اهلل

ليحاسبهم ،فالنيب  يضم صوتو إٔب صوهتم كيساعدىم كيطلب من اهلل بعد أف يأتيو اإلذف يسجد ٖتت
العرشٍ ،ب يتجو إٔب اهلل فيسأؿ ربو أف يقضي بينهم فيكوف شفع للخبلئق.
فيكوف -عليو الصبلة كالسبلـ -شفع للخبلئق الشفاعة ضم صوتو إٔب صوهتم كساعدىم كطلب من
اهلل ،سأؿ اهلل -سبحانو كتعأب -أف يقضي بُت العباد كذلك بعد أف يأتيو اإلذف ال يشفع بدكف إذف ال بد
من اإلذف ،الشفاعة ٢تا شرطاف :إذف اهلل للشافع أف يشفع كرضاه عن ا١تشفوع لو ،كال ٯتكن ألحد يأٌب
يشفع حىت كلو كاف نبينا  كىو أكجو الناس عند اهلل ،كإذا كاف موسى قاؿ اهلل:
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 )ُ(  ك٤تمد أكجو كأكجو أعظم كجاىة ،كمع ذلك ال يستطيع كىو أفضل ا٠تلق أف يبدأ بالشفاعة أكال،
ال يشفع أكال بل يسجد ٖتت العرش -عليو الصبلة كالسبلـ -فيفتح اهلل عليو ٔتحامد يلهمو إياىا ال
٭تسنها بدار الدنياٍ ،ب يأٌب إليو اإلذف من الرب -سبحانو كتعأب -فيقوؿ :يا ٤تمد ارفع رأسك ،كقل
يسمع ،كاشفع تشفع ىذا للنيب ،فَتفع فيقوؿ الرسوؿ :يا رب أسألك أف تقضي بُت ا٠تبلئق فيشفعو اهلل
فيقضي بُت ا٠تبلئق.
كنبينا -عليو الصبلة كالسبلـ -لو شفاعات خاصة ،كلو شفاعات يشاركو فيها غَته -عليو الصبلة

كالسبلـ ،-فالشفاعات ا٠تاصة اليت ٗتص نبينا 

الشفاعة العظمى ،كالشفاعة العظمى تكوف ألىل

ا١توقف حينما يوقف الناس بُت يدم اهلل للحساب حفاة ال نعاؿ عليهم ،عراة ال ثياب عليهم ،غرال ٚتع
هبما ليس معهم شيء ،كيشتد الكرب كتدنو الشمس من الرؤكس كيزداد ُب حرارهتا
أغرؿ غَت ٥تتونُت ،ن
كاليوـ عظيم فيموج الناس بعضهم ُب بعض كما ىو معركؼ ُب حديث الشفاعة الطويل:
 فيأتوف أكال آدـ يطلبوا منو أف يشفع ٢تم فيعتذر ٢تم كيقوؿ :أكلت من الشجرة فبل أستطيع اسألوا
غَتمٍ ،ب يرشدىم إٔب نوح فيذىبوا إٔب نوح ،فيعتذر فيقوؿ :إف ريب غضب اليوـ غضبا ٓب يغضب قبلو مثلو
كٓب يغضب بعده مثلو ،ما أستطيع ،كقد دعوت على قومي دعوة أغرقتهم اذىبوا إٔب غَتم ،اذىبوا إٔب
إبراىيم -عليو السبلـ -فيأتوف إٔب إبراىيم فيسألونو الشفاعة فيعتذر كيقوؿ :ما أستطيع كيقوؿ إف ريب
غضب اليوـ غضبا ٓب يغضب قبلو مثلو كٓب يغضب بعده مثلو ،كإين كذبت ُب اإلسبلـ ثبلث كذبات
أجادؿ هبن عن دين اهلل ،قاؿ عن زكجتو أهنا أختو كنول أهنا أختو ُب اإلسبلـ ،ككسرت األصناـ كجعل
الفأس على الصنم الكبَت كقاؿ :ىذا ،جعلها كذبة ،كنظر ُب النجوـ فقاؿ :إين سقيم ،يريهم هبذا اللهب،
ىذه جعلها كذبات كمع ذلك يعتذر -عليو الصبلة كالسبلـ -كذبت ُب اإلسبلـ ثبلث كذبات اذىبوا إٔب
غَتم ،اذىبوا إٔب موسى ،فإنو كليم اهلل ،فيذىبوف إٔب موسى كيقولوف :يا موسى اشفع لنا عند ربك فيعتذر
كيقوؿ :إف ريب غضب اليوـ غضبا ٓب يغضب قبلو مثلو ،كٓب يغضب بعده مثلو ،إين قتلت نفسا ٓب أؤمر
 - 1سورة األحزاب آية .69 :
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بقتلها ١-تا قتل القبطي قبل النبوة ىذا قبل النبوة كمع ذلك يعتذر كتاب قبل النبوة كمع ذلك -اذىبوا إٔب
عيسى فإنو ركح اهلل ككلمتو ،فيذىبوف إٔب عيسى فيعتذر أيضا كال يذكر ذنبا إال أنو قاؿ :اٗتذت أنا كأمي
إ٢تا من دكف اهلل ،كلكن اذىبوا إٔب ٤تمد ،فإنو خاًب النبيُت ،فيذىبوف إٔب النيب  فيقوؿ :أنا ٢تا ،أنا ٢تا،
فيذىب فيسجد ٖتت العرش  فيفتح عليو ٔتحامد يلهمو إياىا ال ٭تسنها ُب دار الدنيا ،فيأتيو اإلذف من
الرب :يا ٤تمد ارفع رأسك ،كسل تعط ،كاشفع تشفع ،فيقوؿ :أسألك أف تقضي بُت عبادؾ فيقوؿ :أنا
أقضي بينهم ،أنا أقضي بينهم .
ىذا ىو ا١تقاـ احملمود الذم يغبطو األكلوف كاآلخركف ،قاؿ -سبحانو كتعأب:-
   

(ُ)

    

ىذا ىو ا١تقاـ احملمود ،الشفاعة يغبطو فيو األكلوف كاآلخركف ،جاء ُب بعض

األحاديث أف ا١تقاـ احملمود أف ٬تلسو معو على العرش ،كىذا جاء ُب أحاديث ذكرىا -استدؿ هبا بعض
أىل السنة كشيخ اإلسبلـ كغَته ،كإف صح يكوف ا١تقاـ احملمود شيئُت :الشفاعة كإجبلسو على العرش،
كىذا من خصائصو -عليو الصبلة كالسبلـ ،-ىذا ىو ا١تقاـ احملمود الذم يغبطو فيو األكلوف كاآلخركف ،ىذا
الفخر كىذا العز كلذلك قاؿ النيب  :أنا سيد كلد آدـ كال فخر ،أنا أكؿ من تنشق عنو األرض كال فخر،
كأنا أكؿ شفيع - عليو الصبلة كالسبلـ -ىذه خاصة بو ال يشاركو فيها أحد.
ال فاعة الثانية :كىي اإلذف ألىل اٞتنة ُب دخو٢تا ،ال يدخلوف اٞتنة حىت يشفع ٢تم النيب ُ ب أف
يؤذف ٢تم ُب دخو٢تا ،كىذه خاصة بو ،كىناؾ شفاعة ثالثة خاصة بو كىي الشفاعة عن ٗتفيف العذاب عن
عمو أيب طالب ،شفاعة ٗتفيف ،ما يؤخذ منها ،مات على الشرؾ أبو طالب ،مات على الكفر ،أيب أف
يقوؿ ال إلو إال اهلل ،كقا ؿ :ىو على ملة عبد ا١تطلب ،كملة عبد ا١تطلب الكفر ،لكن خف كفره ُب إيوائو
للنيب  كدفاعو عنو؛ فيشفع لو النيب شفاعة ٗتفيف ،ٮتفف عنو العذاب.
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ك٢تذا ثبت ُب األحاديث أف النيب 

سئل قيل يا رسوؿ اهلل :إف أبا طالب ٭تميك كيزكد عنك فهل

نفعتو ؟ قاؿ  :نعم :كجدتو ُب غمرات من نار ،فأخرجتو إٔب ضحضاح منها يغلي دماغو  كاف ُب
غمرات من نار ٗترج من ٚتيع اٞتهات ،فأخرج إٔب ضحضاح من نار يغلي منها دماغو من ىذا
الضحضاح ،كىو يظن أنو أشد أىل النار عذابا من شدة ما ٬تد كىو أخفهم ،ىذه شفاعة ٗتفيف خاصة.
كىناؾ شفاعات مشًتكة ،من ىذه الشفاعات ا١تشًتكة :الشفاعة ُب قوـ من أىل اٞتنة حىت ترفع
درجاهتم بدال من أف يكونوا ُب درجة سفلى يكونوا ُب درجة عليا ،كشفاعة ُب قوـ استحقوا دخوؿ النار فبل
يدخلوهنا من عصاة ا١توحدين ،العصاة استحقوا دخوؿ النار فيشفع ٢تم أال يدخلوىا فيشفعو اهلل ،كشفاعة
ُب قوـ دخلوا النار أف ٮترجوا منها من العصاة ىذه مشًتكة ،كشفاعة ُب قوـ تساكت حسناهتم كسيئاهتم أال
يدخلوا النار.

كقد تواترت األخبار عن النيب 

أنو قاؿ:



يدخل النار ٚتلة من أىل الكبائر من ا١تؤمنُت

ا١توحدين  ...مؤمنوف موحدكف مصلوف ،كال تأكل النار كجوىهم مكاف السجود ،لكن دخلوىا بالكبائر
ماتوا عليها بغَت توبة ،كىذا دخل النار؛ ألنو مات على الزنا من غَت توبة ،كىذا مات على الربا من غَت
توبة ،مات على التعامل بالربا ،كىذا مات على عقوؽ الوالدين ،ىذا مات على قطع صلة الرحم ،ىذا مات
على الغيبة ،ىذا مات على النميمة ،ىذا مات على نصرة الباطل ،ىذا مات على شهادة الزكر ،منهم من
يعفى عنو ،كمنهم من يدخل النار كيعذب ،كىذا مات ألنو قتل نفسا بغَت حق فيعذب ،كلكنهم يتفاكت
خركجهم ،منهم من ٮترج ٯتكث مدة طويلة ،كمنهم قليلة ،كمنهم من ٯتكث مدة طويلة حسب جرائمهم
كأعما٢تم ،فيخرجهم بالشفاعة.
يشفع ٢تم نبينا  أربع شفاعات ،كل مرة ٭تد اهلل لو حدا ،يشفع ُب من كاف ُب قلبو مثقاؿ دينار من
اإلٯتاف ،كذكركا ُب بعضو من كاف ُب قلبو مثقاؿ نصف دينار ،كُب بعضو من كاف ُب قلبو مثقاؿ حبة خردؿ
من إٯتاف ،كُب بعضها أخرج من كاف ُب قلبو أدىن أدىن أدىن مثقاؿ حبة خردؿ من إٯتاف ،كيشفع األنبياء،
كيشفع الشهداء ،كيشفع الصاٟتوف ،كيشفع أىل القرآف ،كيشفع ا١تبلئكة ،كتبقى بقية ال تنا٢تم الشفاعة،
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فيأخذىم رب العا١تُت برٛتتو فيقوؿ :شفعت ا١تبلئكة ،كشفع النبيوف ،كشفع الصاٟتوف ،كٓب يبق إال رٛتة
أرحم الراٛتُت ،فيخرج قوما من النار ٓب يعملوا خَتا قط ،يعٍت :زيادة عن التوحيد كاإلٯتاف ،فإذا تكامل
خركج العصاة كا١توحدين كٓب يبق منهم أحد أطبقت النار على الكفرة ّتميع أصنافهم ؛ اليهود كالنصارل
كالوثنيُت كالشيوعيُت كا١تبلحدة كا١تنافقُت ُب الدرؾ األسفل من النار ،فبل ٮترجوف منها أبدا أبدا ،قاؿ تعأب:


 )ُ(     يعٍت :مطبقة مغلقة ،قاؿ سبحانو:

 )ِ(        كقاؿ سبحانو:
     

(ّ)

كقاؿ سبحانو:

       

        

     

(ْ)

كاألحقاب ٚتع حقب،

كاٟتقب ىو ا١تدد ا١تتطاكلة كلما انتهى حقب يعقبو حقب إٔب ما ال هناية .نسأؿ اهلل السبلمة كالعافية.
كا١تؤمنوف الذين خرجوا يلقوف ُب هنر اٟتياة فينبتوف كما تنبت اٟتبة ُب ٛتيل السيل ،فإذا ىذبوا كنقوا
أذف ٢تم ُب دخوؿ اٞتنة.

ىذه ىي الشفاعات العامة ،ذكر ستة أك سبع شفاعات ،ثبلثة منها خاصة بالنيب 

كمنها ما ىو

ا١تشًتؾ ،أىل السنة كاٞتماعة كاألكلوف كأىل البدع كافقوا على الشفاعات ،الشفاعة العظمى ،كشفاعة أىل
اٞتنة ُب اإلذف بدخو٢تا ،كشفاعة أىل اٞتنة ،كخالفوا ُب الشفاعات اليت فيها إخراج العصاة من النار ،أك
الشفاعة فيمن استحق دخوؿ النار ،قاؿ بذلك ا٠توارج كا١تعتزلة كأىل البدع ،قالوا ما ُب شفاعة من داخل
النار ال ٮترج منها ،أنكركا الشفاعات؛ ألهنم يركف أف مرتكب الكبَتة كافر ٮتلد ُب النار ،ا٠توارج ككذلك
ا١تعتزلة يركف أف  ++من أىل ا١تلل يدخل ُب الكفر كٮتلد ُب النار ،فصاح هبم أىل السنة كبدعوىم

 - 1سورة الهمزة آية .8 :
 - 2سورة المائدة آية .37 :
 - 3سورة البقرة آية .167 :
 - 4سورة النبأ آية .23 :
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كضللوىم ،كبينوا ٢تم أف النصوص ُب ىذا متواترة ،كيف ينكركهنا كىي متواترة ؟ بلغت حد التواتر كمع ذلك
أنكركىا.
كاستدلوا بالنصوص اليت ُب الكفار ،جعلوىا ُب العصاة -ا٠توارج كا١تعتزلة ،-النصوص اليت ُب الكفار
جعلوىا ُب العصاة قولو تعأب:
 

(ُ)

                

            

(ِ)

ىذه للكفرة ،فجعلوىا

للعصاة فأنكر عليهم أىل السنة كاٞتماعة كبدعوىم كضللوىم ،كأنكركا عليهم كفسقوىم كجعلوىم من أىل
الفسق كمن أىل البدع.

يقوؿ ا١تؤلف -رٛتو اهلل" :-كيعتقد أىل السنة كيؤمنوف أف النيب 

يشفع يوـ القيامة ألىل اٞتمع

كلهم شفاعة عامة ،ىذه ىي الشفاعة العظمى ،كيشفع ُب ا١تذنبُت من أمتو فيخرجهم من النار بعد ما

احًتقوا ،ىذه شفاعة ُب خركج العصاة من ا١توحدين ،ىذه أنكرىا ا٠توارج كا١تعتزلة ،كما ركل أبو ىريرة 
أف رسوؿ اهلل  قاؿ  :لكل نيب دعوة يدعو هبا فأريد -إف شاء اهلل -أف أختبئ دعوٌب؛ شفاعة ألميت
يوـ القيامة



كىذا اٟتديث متفق عليو ،ركاه الشيخاف البخارم ُب صحيحو ُب كتاب الدعوات ،كُب

كتاب التوحيد ،كركاه مسلم ُب صحيحو ُب كتاب اإلٯتاف ،كركاه مالك ُب ا١توطأ ،كأٛتد ُب ا١تسند كغَتىم
كىو حديث صحيح ُب إثبات الشفاعة ،كفيو الرد على ا٠توارج كا١تعتزلة الذين أنكركا الشفاعة.

كركل أبو ىريرة 

أنو قاؿ:



قلت :يا رسوؿ اهلل من أسعد الناس بشفاعتك يوـ القيامة؟ قاؿ:

لقد ظننت أف ال يسألٍت عن ىذا اٟتديث أحد أكؿ منك؛ ١تا رأيت من حرصك على اٟتديث ،إف أسعد
النا س بشفاعيت يوـ القيامة من قاؿ :ال إلو إال اهلل خالصا من قبل نفسو  كُب لفظ  :من قلبو

 - 1سورة البقرة آية .254 :
 - 2سورة البقرة آية .123 :
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ركاه البخارم ُب صحيحو ،كركاه اإلماـ أٛتد ُب مسنده كفيو دليل على أف الشفاعة ال تكوف إال ألىل
التوحيد ،أما الكفار ال نصيب ٢تم ُب الشفاعة ،قاؿ تعأب:

      

(ُ)

إذف من مات على التوحيد لو الشفاعة ،من مات على التوحيد من أىل ا١تعاصي كمن أىل الكبائر،
قاؿ :ال إلو إال اهلل خالصا من قلبو ،لكن مات على كبَتة كىو ٥تلص كموحد ،لكن أضعف ىذا التوحيد
كاإلخبلص بالكبَتة ،قاؿ :ال إلو إال اهلل لكن مات يتعامل بالربا كىو موحد ،أك يعق كالديو ،أك يقطع رٛتو،
أك يغتاب الناس ،أك مات على الزنا من غَت توبة ،أك مات على سرقة من غَت توبة ،ىذا لو الشفاعة ،تكوف
لو الشفاعة يوـ القيامة إال بعفو اهلل عنو.
يقوؿ ا١تؤلف" :كركل حديث الشفاعة بطولو أبو بكر الصديق -رٛتو اهلل -ىذا ركاه اإلماـ أٛتد ُب
مسنده ،كأبو يعلى البزار كعبد اهلل بن عباس أيضا ُب ا١تسند حديثو ،كُب مسند الطيالسي ،كعبد اهلل بن
عباس أيضا ،ركاه البخارم ُب صحيحو كالبيهقي ،كعبد اهلل بن عمر بن ا٠تطاب أيضا ،ركاه البخارم ُب
كتاب التفسَت ،كركاه اإلماـ مسلم أيضا ُب صحيحو كالبيهقي كالبللكائي كابن ماجو ،كأنس بن مالك أيضا
ركاه مسلم ُب صحيحو ،كحديث أنس بن مالك ركاه البخارم ُب صحيحو ،كحديث حذيفة بن اليماف ركاه
مسلم ُب كتاب اإلٯتاف ،كأبو موسى عبد اهلل بن قيس -أبو موسى األشعرم أيضا -حديثو عند أيب عاصم
ُب كتاب السنة ،ككذلك أبو ىريرة حديثو ُب سنن الدارمي ،كغَتىم من الصحابة.
نعم.
ىناؾ من استدؿ ْتديثٓ  :ب يعملوا خَتا قط



على جواز دخوؿ اٞتنة كالرباءة من النار بدكف

أدىن عمل ،فما توجيهكم حفظكم اهلل؟
ىذا باطل ،إف اهلل -تعأب -قاؿ:

               

(ِ)

النصوص ترفض ىذا ،النصوص يضم بعضها إٔب بعض ،ما تأخذ بعض النصوص كتغمض عينيك عن
 - 1سورة المدثر آية .48 :
 - 2سورة النساء آية .48 :
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بعض النصوص ،ىذا الكافر ما ٮترج من النار كاٞتنة عليو حراـ فبل يدخلها ،مات على الكفر ما ٯتكن أف
يدخل ،دؿ على أف ٓب يفعلوا من خَت قط يعٍت :التوحيد كاإلٯتاف ،قاؿ :ال إلو إال اهلل ،كمن شرط التوحيد
الصبلة الذم ال يصلي ليس ٔتوحد ،كيدخل ُب ىذا من كحد اهلل ٍب مات ُب اٟتاؿ ،ما ٘تكن من العمل،
قاؿ :ال إلو إال اهلل ٍب مات ،ىذا مات على التوحيد كٓب يعمل.
كىناؾ بعض من قاؿ ال إلو إال اهلل دخل اٞتنة ُب اٟتاؿ ،كمنهم من قتل شهيدا ُب اٟتاؿ بعد ما أسلم،
لكن ىذا عمل ،ا١تقصود أف النصوص يضم بعضها إٔب بعض ،كال ينبغي لئلنساف أف ينظر إٔب النصوص
بعُت عوراء ،يأخذ بعض النصوص كيغمض عينو عن بعض النصوص ،ىذه طريقة أىل البدع ،ضم
النصوص بعضها إٔب بعض ،النصوص دلت على أف اٞتنة حراـ على الكافر ،كأنو ال ٮترج من النار الكافر
كيف كاٟتديث يقوؿ:



ٮترجوف من النار ٓب يعملوا خَتا

بد منو ،نعم ىذا ألف غَت ا١توحد ال ٮترج من النار أبدا أبدا



يعٍت :زيادة على التوحيد كاإلٯتاف ىذا ال

        

 )ُ(      اقرأ النصوص ،كاضم النصوص بعضها إٔب بعض ،ال تأخذ بعض النصوص
كتًتؾ البعض؛ فتكن من أىل الزيغ:


       

(ِ)

     

(ّ)

 )ْ(     كغَتىا من النصوص -كما سبق ،-نعم.
ىل الذم ال يصلي تشملو الشفاعة بأف ٮترج من النار ؟
ىذه ا١تسألة فيها خبلؼ ،إف كاف جاحدا لوجوهبا فهذا كافر باإلٚتاع كال تشملو الشفاعة ،كإف ٓب

٬تحد كجوهبا ،ففيو خبلؼ بُت أىل العلم ،كالصواب الذم عليو احملققوف من أىل العلم كالذم أٚتع عليو
الصحابة ،كنقل اإلٚتاع عبد اهلل بن شقيق العقيلي كإسحاؽ بن راىويو كابن حزـ كاإلماـ ابن حزـ كغَتىم،
 - 1سورة البقرة آية .167 :
 - 2سورة البقرة آية .167 :
 - 3سورة النبأ آية .23 :
 - 4سورة المائدة آية .37 :
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كىو الذم عليو احملققوف كاٞتمهور أنو يكوف كافرا ،كال تنالو الشفاعة كلو أقر بوجوهبا ،ما ينفعو ىذا اإلقرار
إذا ٓب يصل ،كذىب بعض ا١تتأخرين من الفقهاء كغَتىم إٔب أف كفره كفر أصغر إذا ٓب ٬تحد كجوهبا،
كقالوا :إف معو شعبة من شعب اإلٯتاف كىي التصديق؛ فيكوف كفره كفرا أصغر ،كعلى ىذا تنالو الشفاعة،
لكن ىذا ضعيف ،الصواب ىو القوؿ األكؿ أنو كافر كفر أكرب ٥ترج من ا١تلة؛ ١تا ثبت ُب صحيح البخارم

عن بريدة بن اٟتصيب أف النيب 

قاؿ:



من ترؾ صبلة العصر فقد حبط عملو

عملو ىو الكافر ،كبقية الصلوات مثل صبلة العصر ،قاؿ -عليو الصبلة كالسبلـ:-





كالذم ٭تبط

بُت الرجل كبُت

الكفر ترؾ الصبلة  ركاه اإلماـ مسلم ُب صحيحو عن جابر بن عبد اهلل كقاؿ -عليو الصبلة كالسبلـ:-
 العهد الذم بيننا كبُت الصبلة ،فمن تركها فقد كفر  جعل الصبلة حدا فاصبل بُت ا١تؤمن كالكافر.
نعم.
يقوؿُ :ب حديث الشفاعة  :شفعت ا١تبلئكة كاألنبياء  ...إٔب آخر اٟتديث ،كُب حديث آخر
كُب آخره  :كبقيت شفاعة أرحم الراٛتُت فيشفع إٔب نفسو -سبحانو كتعأب  -أرجو توضيح لفظة:
 فيشفع اهلل إٔب نفسو  ؟
ما أذكر ىذه اللفظة ،كلكنها على ظاىره يشفع مثل قولو :كتب يكتب على نفسو،
  

(ُ)



   

يا عبادم إين حرمت الظلم على نفسي  ما معٌت حرمت الظلم على نفسي؟ حرـ

على نفسو من نفسو ،كتب على نفسو من نفسو ،شفع من نفسو لنفسو ،نعم.
ىذا لو ثبت ىذا ،لكن ما رأيت ىذا ،لو ثبت ىذا يكوف مثل اٟتديث اآلخر ،يشفع لنفسو ،أنا ما
أذكر ىذا ،لكن إف صحت فهذا معناه ،نعم.
ىل يستطيع كل أحد أف يرل ربو ُب ا١تناـ ،كما صحة الكبلـ ا١تنسوب إٔب شيخ اإلسبلـ ابن تيمية -
رٛتو اهلل -حوؿ ىذا ا١توضوع؟
 - 1سورة األنعام آية .12 :

237

االقتصاد ُب االعتقاد

نعم رؤية اهلل ُب ا١تناـ ثابتة يثبتها ٚتيع الطوائفٚ ،تيع الطوائف يثبتوف الرؤية ُب ا١تناـ إال اٞتهمية من
شدة إنكارىم للرؤية حىت أنكركا رؤية اهلل ُب ا١تناـ ،يقوؿ شيخ اإلسبلـ :إف ٚتيع الطوائف أثبتوا رؤية اهلل ُب
ا١تناـ إال اٞتهمية من شدة إنكارىم للرؤية حىت أنكركا رؤية اهلل ُب ا١تناـ ،كال يلزـ من ىذا التشبيو ،كيرل
اإلنساف ربو على حسب اعتقاده؛ فإف كاف اعتقاده صحيحا رأل ربو ُب صورة حسنة ،كإف كاف اعتقاده
سيئا رأل ربو ُب صورة تناسب اعتقاده ،كال يلزـ من ىذا التشبيو ،ك١تا كاف النيب  صحيحا ُب اعتقاده
قاؿ ُب اٟتديث الصحيح  :رأيت ريب ُب أحسن صورة ُ ب ا١تناـ ،نعم.
سؤاؿ من إحدل نازالت السجن تقوؿ :من قتل نفسا بغَت حق كتاب إٔب اهلل ،كبعد تنازؿ أىل
ا١تقتوؿ ،ىل يعذب يوـ القيامة ،كماذا ٬تب عليو ليكفر عما عملو ،ككيف ٭تسن للمقتوؿ إذا استطاع ،كمن
أقيم عليو اٟتد ،ىل ىو كفارة عن عذاب اهلل يوـ القيامة؟
يعٍت :قتل عمدا ،القتل أعظم الذنوب بعد الشرؾ باهلل  يقوؿ اهلل -تعأب:-

   

 )ُ(               أعظم الذنوب
بعد الشرؾ باهلل القتل ،قتل ا١تؤمن بغَت حق ،كُب اٟتديث  :لزكاؿ الدنيا بأسرىا أىوف على اهلل من قتل
رجل مسلم  كُب اٟتديث  :ال يزاؿ الرجل ُب فسحة من دينو ما ٓب يصب دما حراما  قاؿ تعأب
ُب كتابو العظيم:

                 

    

(ِ)

كالقاتل عمدا يتعلق بو ثبلثة حقوؽ ال بد من أدائها ،فإذا أدل ىذه

اٟتقوؽ برئ ذمتو :حق اهلل كحق للمقتوؿ كحق ألكلياء القتيل ،ثبلث حقوؽ كاجبة ،فإذا أداىا برئت ذمتو.

 - 1سورة النساء آية .93 :
 - 2سورة المائدة آية .32 :
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اٟتق األكؿ :حق ألكلياء القتيل أكلياء القتيل ،يأٌب كيسلم نفسو إليهم كيصطلح معهم ،إف شاءكا قتلوه
قصاصا ،كإف شاءكا طلبوا الدية أك أكثر من الدية ،فإذا سلم نفسو إليهم كقتلوه قصاصا ،أك أخذكا منو
الدية ،اتفقوا معو على أخذ الدية أك أكثر منها ،سقط حقهم.
بقي حق اهلل كحق القتيل ،فإذا تاب فيما بينو كبُت اهلل توبة نصوحا ،بأف أقلع عن ىذه ا١تعصية ،كندـ
على ما مضى كتأسف ،كعزـ عزما جازما على أال يعود إليها مرة أخرل ،من شركط التوبة ،تاب اهلل عليو
كسقط حق اهلل.
بقي حق القتيل ا١تقتوؿ يوـ القيامة ،فإذا أدل اٟتقُت ،أدل حق أكلياء القتيل كأدل حق اهلل ،اهلل -
تعأب -يرضي ا١تقتوؿ عنو يوـ القيامةٍ ،ب يعطيو من الثواب كالدرجات ُب اآلخرة فيصفح عن أخيو فيتوب
اهلل عليو ،فإذا أدل ىذا اٟتقوؽ ىذه اٟتقوؽ اليت تتعلق بالقتيل.
كالصواب أف القاتل لو توبة ،كىذا الذم عليو اٞتماىَت ،كركم عن ابن عباس أنو قاؿ :ال توبة لو ،كركم
عنو أنو رجع أنو قاؿ بقوؿ اٞتمهور أف لو توبة ،كليس معٌت أنو ال توبة لو أنو ٮتلد ُب النار ،بل معناه أنو
يكوف ىناؾ موازنة بُت اٟتسنات كالسيئات ،فإذا رجحت السيئات فإنو يعذب ُب النار بقدر جرٯتتو ٍب ٮترج
منها ،أما إذا كاف لو توبة كاف  ،++لكن ىنا أف القوؿ بأنو ال توبة لو أنو ال بد أف يعذب ،يعذب ٍب ٮترج
منها ،كال ٮتلد كا١تشركُت ،كأما قولو تعأب:



 )ُ(   فا٠تلود خلوداف ،قولو ُب القاتل:

 

 )ِ(  خلود مؤمد لو أمد كهناية ،كخلود مؤبد ال هناية لو ،فا٠تلود ا١تؤبد الذم ال هناية لو خلود الكفرة،
كا٠تلود ا١تؤمد الذم لو أمد كهناية خلود بعض العصاة الذين فحشت جرائمهم كغلظت كالقاتل ،كا١تراد
با٠تلود ا١تكث الطويل ،كالعرب تقوؿ :أقاـ فيها فأخلد ،يسمى ا١تكث الطويل خلودا ،فخلود بعض العصاة
الذين كثرت جرائمهم كفحشت كغلظت ،ىذا خلود مؤمد لو هناية ،كلو مكث مدة طويلة ،كأما خلود
الكفرة فإنو خلود مؤبد ال هناية لو أبد اآلباد ،نسأؿ اهلل السبلمة كالعافية.
 - 1سورة النساء آية .14 :
 - 2سورة النساء آية .14 :
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 .....إذا تنازؿ أكلياء القتيل سقط حقهم ،بقي عليو التوبة فيما بينو كبُت اهلل ،تتوب ،إذا تابت بينها
كبُت اهلل أدت حق اهلل ،كبقي حق القتيل ،يرضيو اهلل يوـ القيامة كما سبق .....بينت اآلف أنو إذا أدت
حق القتيل كحق اهلل ،بقي حق القتيل يرضيو اهلل يوـ القيامة ،إذا استغفرت لو أك دعت لو أك أىدت لو شيئا
من اٟتسنات فهذا تربع منها ،كفق اهلل اٞتميع لطاعتو ،كرزؽ اهلل اٞتميع العلم النافع كالعمل الصاّب ،كثبت
اهلل اٞتميع على ا٢تدل ،كصلى اهلل على ٤تمد كعلى آلو كصحبو.

اإليمان بالحوض
بسم اهلل الرٛتن الرحيم اٟتمد هلل رب العا١تُت ،كصلى اهلل كسلم كبارؾ على عبده كرسولو نبينا ٤تمد،
كآلو كصحبو أٚتعُت.
قاؿ -رٛتو اهللٍ :-ب اإلٯتاف بأف لرسوؿ اهلل  حوضا ترده أمتو كما صح عنو ،كأنو كما بُت عدف إٔب
عماف بلقاء ،كركم من مكة إٔب بيت ا١تقدس ،كبألفاظ أخر ،ماؤه أشد بياضا من اللنب كأحلى من العسل،
كأكوابو عدد ٧توـ السماء ،ركاه عبد اهلل بن عمر ،كعبد اهلل بن عمرك ،كأيب بن كعب كأبو ذر ،كثوباف مؤب
رسوؿ اهلل  كأبو أمامة الباىلي كبريدة األسلمي.
بسم اهلل الرٛتن الرحيم اٟتمد هلل رب العا١تُت ،صلى اهلل كسلم على عبد اهلل كرسولو ،نبينا ٤تمد ،كعلى
آلو كصحبو أٚتعُت.
أما بعد:

يقوؿ ا١تؤلف -رٛتو اهللٍ" :-ب اإلٯتاف بأف لرسوؿ اهلل  حوضا ترده أمتو كما صح عنو" يعٍت٬ :تب

اإلٯتاف باٟتوض كىو ُب موقف القيامة ،حوض نبينا ٤تمد 

ُب موقف القيامة ،حوض طويل عرضو

مسافة شهر ،طولو مسافة شهر ،كعرضو مسافة شهر ،كما جاء ُب اٟتديث  :آلنيتو أكثر من عدد ٧توـ
السماء ،ماؤه أشد بياضا من اللنب ،كأحلى من العسل ،كأبرد من الثلج كأطيب ر٭تا من ا١تسك ،يصب فيو
ميزباف من هنر الكوثر ُب اٞتنة .

241

االقتصاد ُب االعتقاد

كحوض نبينا ٤تمد 

ُب موقف القيامة جاءت األحاديث متواترة ،األحاديث متواترة ُب إثبات

اٟتوض ،كما أف األحاديث ُب إثبات الشفاعة متواترة ،كأنكرىا ا٠توارج كا١تعتزلة مع أهنا متواترة ،كاألحاديث
ا١تتواترة ُب السنة قليلة ،األحاديث ا١تتواترة ُب السنة قليلة ،تقارب أربعة عشر أك ٜتسة عشر حديثا كإال
فالسنة كلها ثبتت ُب اآلحاد ُب اآلحاد ،خرب اآلحاد يشمل الغريب كالعزيز كا١تشهور ،ما ركاه أقل من عدد
التواتر فهو خرب آحاد ،كخرب اآلحاد إذا صح السند كعدؿ الركاة كٓب يكن فيو علة كال شذكذ فإنو مقبوؿ
صحيح يعمل بو العقائد كُب األعماؿ كُب األخبلؽ كُب كل شيء ،خبلفا ألىل البدع الذين يطعنوف ُب
خرب اآلحاد.
كاٟتوض من األحاديث ا١تتواترة -كاألحاديث ا١تتواترة قليلة كما سبق ،-منها حديث اٟتوض ،كمنها
حديث الشفاعة ،كمنها حديث  من بٌت هلل مسجدا  ..كمنها حديث  من كذب علي متعمدا
فليتبوأ مقعده من النار .
يقوؿ ا١تؤلف -رٛتو اهلل :-كأنو كما بُت عدف إٔب عماف البلقاء ،كالبلقاء بلدة ُب فلسطُت ،تنسب إٔب
البلقاء لقربو منها ،كركم من مكة إٔب بيت ا١تقدس ،كبألفاظ أخر ،يعٍت :حديث اٟتوض جاء فيو ألفاظ:
ماؤه أشد بياضا من اللنب ،كأحلى من العسل ،كأكوابو عدد ٧توـ السماء ،كل ىذا جاء ُب األحاديث؛
ك٢تذا قاؿ ركاه عبد اهلل بن عمر ركاه البللكائي ُب شرح أصوؿ اعتقاد أىل السنة ،كعبد اهلل بن عمرك ،ركاه
أٛتد ُب الطرباين كأيب كعب أي ضا كعبد اهلل بن عمرك ،متفق عليو من البخارم كمسلم ،كأيب بن كعب ُب

كذلك ركاية عند ابن أيب عاصم ُب السنة كأبو ذر أيضا ركايتو عند مسلم كثوباف مؤب رسوؿ اهلل 
حديثو عند مسلم ،كأبو أمامة الباىلي حديثو عند أٛتد ُب ا١تسند كالسنة البن أيب عاصم.
كىذه األحاديث اليت جاءت ُب ٖتديد اٟتوض بعضها -كما سبق -من عدف إٔب عماف البلقاء،
كبعضها من مكة إٔب بيت ا١تقدس ،كبعضها من جرباء إٔب أذرح ،كىذا االختبلؼ ليس فيو اعًتاض ،ىذا
االختبلؼ ال يدؿ على التعارض ،كإ٪تا ىذا من اختبلؼ التقدير؛ ألف ىذا كقع ُب أحاديث متعددة ،كليس
ُب حديث كاحد كما بُت ذلك القاضي عياض ،ككذلك القرطيب.
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يقوؿ -رٛتو اهلل :-ظن بعض الناس أف ىذه التحديدات ُب أحاديث اٟتوض اعًتاض كاختبلؼ

كليست كذلك ،كإ٪تا ٖتدث النيب 

ْتديث اٟتوض مرات عديدة ،كذكر فيها تلك األلفاظ ا١تختلفة

٥تاطبا بكل طائفة ٔتا كانت تعرؼ من مسافات كمواضعها ،فيقوؿ مثبل ألىل الشاـ ما بُت أذرح كجرباء،
كألىل اليمن من صنعاء إٔب عدف كىكذا ،كتارة يقدر بالزماف ،يقدره النيب بالزماف فيقوؿ :مسَتة شهر.
كذكر ابن أيب العز اٟتنفي ُب شرح الطحاكية يقوؿ :الذم يتلخص من األحاديث الواردة ُب صفة
اٟتوض أنو حوض عظيم كمورد كرًن ،ٯتد من شراب اٞتنة ،من هنر الكوثر الذم ىو أشد بياضا من اللنب،
كأبرد من الثلج ،كأحلى من العسل ،كأطيب ر٭تا من ا١تسك ،كىو ُب غاية االتساع ،عرضو كطولو سواء ،كل
زاكية من زكاياه مسَتة شهر.
كيقوؿ ابن أيب العز أف ا٠توارج كا١تعتزلة أنكركا اٟتوض ،فأخلق هبم أف يزادكا عن اٟتوض كيطردكا عنو،
جاء ُب بعض حديث صحيح أف النيب  قاؿ  :أنا فرطكم على اٟتوض ،كقاؿ لَتدف علي أناس من
أميت أعرفهم كيعرفوين ،فيحاؿ بيٍت كبينهم فأقوؿ :أصحايب -كُب لفظ أصيحايب أصيحايب -فيقاؿ :إنك ال
تدرم ما أحدثوا بعدؾ إهنم ٓب يزالوا مرتدين على أعقاهبم منذ تركتهم ،فأقوؿ سحقا سحقا ١تن غَت بعدم
 أم :بعدا بعدا.
فهذا أيضا يدؿ على أف األعراب الذين ارتدكا ،بعض األعراب الذين ارتدكا كٓب يثبت اإلٯتاف ُب قلوهبم،
كأما الصحابة -رضواف اهلل عليهم -الذم ثبت اإلٯتاف ُب قلوهبم فإف اهلل تعأب ثبتهم ،لكن بعض األعراب
الذين ٓب يثبت اإلٯتاف ُب قلوهبم منهم ا١ترتدكف كا١تنافقوف كالكفار ،كلهم ىؤالء ال يردكف على اٟتوض،
يطردكف كيزادكف نسأؿ اهلل السبلمة كالعافية ،نعم.

اإليمان بعذاب القبر
كاإلٯتاف بعذاب القرب حق كاجب كفرض الزـ ،ركاه عن النيب  علي بن أيب طالب ،كأبو أيوب كزيد
بن ثا بت كأنس بن مالك ،كأبو ىريرة كأبو بكرة كأبو رافع ،كعثماف بن أيب العاص ،كعبد اهلل بن عباس
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 ككذلك اإلٯتاف ٔتسألة منكر-نعم- ،تاء كغَتىمٝكأختها أ

  كعائشة زكج النيب،كجابر بن عبد اهلل
.كنكَت

تب اإلٯتاف بعذاب القرب كنعيمو٬ ،-تو اهللٛتؤلف ر١كما قاؿ ا-  اإلٯتاف بعذاب القرب حق كاجب،نعم
من

  كتاب اهلل تعأب كسنة رسولو، كل ىذا ثبت ُب األدلة، كسؤاؿ منكر كنكَت،كاتساعو كتضييقو

   
 

:ٍب قاؿ

)ُ(

       

فدؿ على أف العرض السابق ىذا ُب الربزخ

      

)ِ(

:-تعأب- القرآف قوؿ اهلل

      

:-سبحانو كتعأب-  (ّ) كقاؿ    

              
   

)ْ(

 

:-تعأب-  كمن األدلة على نعيمو قوؿ اهلل، (ٓ) ىذا من دليل على عذاب القرب 

                 


: ككذلك أيضا من األدلة قولو تعأب،توت إٔب قياـ الساعة١ من حُت ا،توت١ ىذا عند ا،(ٔ) ىذا من نعيمو

               

. (ٕ) ىذا دليل عذاب القرب             

.46 :  سورة غافر آية- 1
.46 :  سورة غافر آية- 2
.46 :  سورة غافر آية- 3
.57 :  سورة األنفال آية- 4
.57 :  سورة األنفال آية- 5
.37 :  سورة فصمت آية- 6
.93 :  سورة األنعام آية- 7
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كمن أدلة عذاب القرب حديث ابن عباس ُب الصحيحُت أف النيب 

مر بقربين قاؿ:



إهنما

ليعذباف كما يعذباف ُب كبَت ،أما أحد٫تا فكاف ال يستربئ من البوؿ ،كأما اآلخر فكاف ٯتشي بالنميمةٍ ،ب
أخذ جريدة رطبة فشقها نصفُت ،فقاؿ :لعلو ٮتفف عنهما ما ٓب ييبسا .
ككذلك أيضا حديث الرباء بن عازب ُب قصة قبض ركح ا١تؤمن كقبض الفاجر ،كأف ا١تؤمن ينزؿ عليو
مبلئكة بيض الوجوه ،معهم حنوط من اٞتنة ،ككفن من اٞتنة ،كالفاجر تأتيو مبلئكة العذاب ،معهم ا١تسوح
فيخرج ركحو ينتزعوهنا ،كا١تؤمن ٗترج تسل كما تسل الشعرة من العجُت ،كل ىذا ثبت ُب أحاديث.
ككذلك أيضا سؤاؿ منكر كنكَت ،يسأالف ا١تيت عن ربو ،كعن دينو ،كعن نبيو ،فيثبت اهلل الذين آمنوا
بالقوؿ الثابت كيضل اهلل الظا١تُت؛ ك٢تذا ذكر العلماء عذاب القرب كنعيمو ،كأنو متواتر ُب األخبار ،كما ذكر
ابن أيب العز اٟتنفي ُب شرح الطحاكية يقوؿ" :فعذاب القرب كنعيمو من األمور الغيبية اليت كردت ُب إثباهتا
النصوص الشرعية ،فبل يسعنا إال اإلٯتاف هبا ،كالتسليم هبا " ،يقوؿ ابن أيب العز" :قد تواترت األخبار عن
رسوؿ اهلل ُ ب ثبوت عذاب القرب كنعيمو ١تن كاف لذلك أىل ،كسؤاؿ ا١تلكُت فيجب اعتقاد ثبوت ذلك
كا إلٯتاف بو ،كال يتكلم ُب كيفيتو إذ ليس للعقل كقوؼ على كيفيتو ُب كونو ال عهد لو بو ُب ىذه الدار،
كالشرع ال يأٌب ٔتا تستحيلو العقوؿ ،كلكن قد يأٌب ٔتا ٖتار فيو العقوؿ ،فإف عود الركح إٔب اٞتسد ليس على
كجو ا١تعهود ُب الدنيا ،بل تعاد الركح إليو إعادة غَت إعادتو ا١تألوفة ُب الدنيا".
كجاء تسمية منكر كنكَت ،جاءت تسمية ا١تلكُت ٔتنكر كنكَت ،جاء ُب بعض األحاديث أنو إذا قرب
ا١تيت أك اإلنساف ،أتاه ملكاف أزرقاف أسوداف يقاؿ ألحد٫تا :منكر ،كاآلخر نكَت ،كأثبت أىل السنة
كاٞتماعة عذاب القرب كنعيمو ،كأنكر ذلك اٞتهمية ،كاٞتهمية مبلحدة ،كال سيما غبلهتم -نسأؿ اهلل
السبلمة -فبل عربة ٓتبلفهم.

ك٢تذا يقوؿ ا١تؤلف" :كاإلٯتاف بعذاب القرب حق كاجب كفرض الزـ ،ركاه عن النيب 

علي بن أيب

طالب ،كأبو أيوب كزيد بن ثابت كأنس بن مالك ،كأبو ىريرة كأبو بكرة كأبو رافع كعثماف بن العاص،
حديث علي بن أيب طالب ركاه البخارم ُب صحيحو ،كمسلم ُب صحيحو ،ركاه الشيخاف ،ككذلك حديث
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أيب أيوب األنصارم ركاه البخارم ُب صحيحو ،ككذلك زيد بن ثابت ركاه مسلم ُب صحيحو ،ككذلك
حديث أنس بن مالك ركاه البخارم ُب صحيحو ،كأبو ىريرة ركاه البخارم ُب صحيحو كتاب اٞتنائز ،كأبو
بكرة نفيع بن اٟتارث حديثو ُب مسند اإلماـ أٛتد ،كُب مسند ابن أيب شيبة ،ككذلك أبو رافع مؤب النيب
مؤب رسوؿ اهلل  حديثو ُب مسند اإلماـ أٛتد كصحيح ابن خزٯتة ،كعثماف بن أيب العاص كذلك ،كعبد
اهلل بن عباس حديثو ُب صحيح البخارم كمسلم ُب الصحيحُت ،ككذلك جابر بن عبد اهلل ُب صحيح
البخارم كصحيح مسلم أيضا ،كحديث عائشة عند البخارم أيضا كعند مسلم ،ككذلك حديث أٝتاء،
نعم.

اإليمان بأن الجنة والنار مخلوقتان ال تفنيان أبدا
كاإلٯتاف بأف اٞتنة كالنار ٥تلوقتاف ال تفنياف أبدا ،خلقتا للبقاء ال للفناء ،كقد صح ُب ذلك أحاديث
عدة ،كاإلٯتاف با١تيزاف..
كاإلٯتاف بأف اٞتنة كالنار ٥تلوقتاف ال تفنياف أبدا ،خلقتا للبقاء ال للفناء ،ىذا ىو معتقد أىل السنة
كاٞتماعة ،اتفق أىل السنة كاٞتماعة على أف اٞتنة كالنار ٥تلوقتاف موجودتاف اآلف ،كأف خلقهما سبق خلق
آدـ -عليو الصبلة كالسبلـ ،-كاألدلة على كجود٫تا اآلف كثَتة من الكتاب كمن السنة ،األدلة على كجود
اٞتنة قوؿ اهلل -تعأب:-
الدليل على كجود النار

    

(ُ)

(ّ)
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.)ْ(      

(ِ)

من
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من األدلة  -أكضح األدلة على خلق اٞتنة قصة آدـ -عليو الصبلة كالسبلـ:-

   

 )ُ(    كمن السنة ما ثبت ُب الصحيحُت حديث عبد اهلل بن عمرك أف رسوؿ اهلل 
قاؿ  :إف أحدكم إذا مات عرض عليو مقعده بالغداة كالعشي -إف أحدكم إذا مات عرض عليو مقعده
بالغداة كالعشي -يقاؿ :إف كاف من أىل اٞتنة فمن أىل اٞتنة ،كإف كاف من أىل النار ،فمن أىل النار
يقاؿ ىذه مقعدؾ حىت يبعثك اهلل ،حىت يبعثك اهلل يوـ القيامة .
ككذلك أيضا من األدلة على ثبوتو ما ثبت ُب األحاديث الصحيحة أف ا١تؤمن يفتح لو باب إٔب اٞتنة؛
فيأتيو من ركحها كطيبها ،كالفاجر يفتح بابو إٔب النار فيأتيو من حرىا كٝتومها ،موجودة اآلف ،كفيها
الولداف ،كفيها اٟتور ،كما يدؿ على ذلك حديث الكسوؼ ١تا صلى النيب ُ ب صبلة الكسوؼ ،فتقدـ
كتقدمت الصفوؼ ،كصار كأنو يتناكؿ شيئاٍ ،ب تأخر تكعكع كتكعكعت الصفوؼ ،فقالوا للنيب -صلى اهلل
عليو كسلم :يا رسوؿ اهلل ،بعد الصبلة رأيناؾ تقدمت كتأخرت ،قاؿ  :إين رأيت اٞتنة فتناكلت عنقودا
كلو أصبتو ألكلت منو ما بقيت ُب الدنيا ،كرأيت النار فلم أر منظرا كاليوـ قط أفظع ،كرأيت أكثر أىلها
النساء  كاٟتديث ركاه البخارم ُب صحيحو ُب الكسوؼ.
كقالت ا١تعتزلة كالقدرية :إف اٞتنة كالنار اآلف عدـ ليست ٥تلوقتاف معدكمتاف ،كإ٪تا ٗتلقاف يوـ القيامة،
كقالوا :إف كجود٫تا اآلف كال جزاء عبث ،كالعبث ٤تاؿ على اهلل.
ىكذا -كالعياذ باهلل -صاركا ٭تكموف عقو٢تم ،كيتبعوف آراءىم كأىواءىم ،يقولوف :إف اٞتنة كالنار كوف
كجود٫تا عبثا ،كجود٫تا اآلف كال جزاء عبث ،كالعبث ٤تاؿ على اهلل ،كإ٪تا ٗتلقاف كتنشئاف يوـ القيامة ،كىذا
باطل كما ثبت من األدلة ،دلت على أهنا موجودة اآلف ،فمن قاؿ إنو ال فائدة منها ،أركاح ا١تؤمنُت تنعم ُب
اٞتنة كأركاح الكفار تعذب ُب النار ،يفتح باب للميت إٔب اٞتنة ،كيفتح باب للفاجر إٔب النارٍ ،ب أيضا
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يعٍت :كوهنا معدة مهيئة غَت كوهنا يقاؿ إهنا ٗتلق يوـ القيامة ،كلكن ا١تعتزلة كالقدرية يعملوف بعقو٢تم،
٭تكموف عقو٢تم كآراءىم الفاسدة.
ك٫تا موجودتاف باقيتاف دائمتاف ال تفنياف ،كذىبت اٞتهمية إٔب أهنما تفنياف يوـ القيامة اٞتنة ،كىذا من
أبطل الباطل ،كنسب لبعض السلف أف اٞتنة باقية ،كلكن النار إذا مضى عليها مدد متطاكلة تفٌت ،كلكن
ىذا قوؿ ضعيف مرجوح ،كالصواب أهنما دائمتاف باقيتاف دائمتاف ،كأما قوؿ اٞتهمية أهنما تفنياف فهذا من
أبطل الباطل ،ىذا باطل ،صاح هبم أىل السنة كبدعوىم كقاؿ أبو ىذيل العبلؼ -شيخ ا١تعتزلة ُب القرف
الثالث :-إنو تفٌت حركات أىل اٞتنة كتكوف كاٟتجارة تفٌت اٟتركات ،تفٌت حركات أىل اٞتنة كالنار كتكوف
كاٟتجارة ،كىذا من أبطل الباطل ،من األقواؿ الفاسدة ،كالصواب الذم عليو أىل اٟتق ،كالذم تدؿ عليو
النصوص أف اٞتنة كالنار دائمتاف باقيتاف ال تفنياف باقيتاف بإبقاء اهلل ٢تم أبدا اآلباد ،نعم.

اإليمان بالميزان

كاإلٯتاف با١تيزاف ،قاؿ اهلل 



.)ُ(      

نعم٬ ،تب اإلٯتاف با١تيزاف ،كأنو ميزاف حسي لو كًفتاف عظيمتافً ،
الكفة أعظم من أقطار السماكات
كاألرض ،كلو لساف ،كاألدلة على ىذا كثَتة منها ما ذكره ا١تؤلف ،اآلية اليت استدؿ هبا:

  

                   

 )ِ(  قاؿ -سبحانو:-
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(ُ).
كُب اٟتديث الصحيح ا١تتفق عليو حديث أيب ىريرة  أف النيب  قاؿ  :إنو ليأٌب الرجل العظيم
السمُت يوـ القيامة ال يزف عند اهلل جناح بعوضة  كقاؿ:



اقرءكا إف شئتم فبل نقيم ٢تم يوـ القيامة

كزنا  كثبت ُب الصحيح  :أف ابن مسعود  كاف دقيق الساقُت فكشفت الريح عن ساقيو،
فضحك الصحابة ،فقاؿ النيب ً مم تضحكوف؟ قالوا :يا رسوؿ اهلل ،من دقة ساقيو .فقاؿ النيب 
كالذم نفسي بيده ٢تما ُب ا١تيزاف أثقل يوـ القيامة من جبل أحد .
كأىل السنة كاٞتماعة متفقوف على إثبات ا١تيزاف كأنو ميزاف حسي ،كمن األدلة حديث صحيح ىو
حديث أيب ىريرة ،آخر حديث ُب صحيح البخارم  :كلمتاف خفيفتاف على اللساف ،حبيبتاف إٔب
الرٛتن ،ثقيلتاف ُب ا١تيزاف :سبحاف اهلل كْتمده ،سبحاف اهلل العظيم  فهو ميزاف حسي لو كفتاف حسيتاف
تي ىوزف فيو أعماؿ العباد ،كيوزف فيو األشخاص حسنها كسيئها.

كأنكرت ا١تعتزلة ا١تيزاف ا ٟتسي ،كقالوا :إنو ليس ميزانا حسيا ،ليس ىناؾ ميزاف حسي ،كلكنو ميزاف

معنوم ،كا١تراد بو العدؿ ،ما ُب ميزاف كإ٪تا ا١تراد العدؿ ،كقالوا :إنو ما ٭تتاج إٔب ا١تيزاف إال البقاؿ كالفواؿ،
كأما الرب فبل ٭تتاج إٔب ا١تيزاف ،كتأكلوا ا١تيزاف بأنو العدؿ ،ا١تراد بو العدؿ؛ ك٢تذا يقوؿ ابن العز اٟتنفي :فبل
يلتفت إٔب ملحد معاند يقوؿ :األعماؿ أعراض ال تقبل الوزف ،كإ٪تا يقبل الوزف األجساـ.
فإف اهلل يقلب األعراض أجساما ،كيا خيبة من ينفي كضع ا١توازين القسط ُب يوـ القيامة ،كما أخرب
الشارع ٠تفايا اٟتكمة عليو ،كيقدح ُب النصوص بقولو" :ال ٭تتاج إٔب ا١تيزاف إال البقاؿ كالفواؿ" ،كما أحراه
بأف يكوف من الذين ال يقيم اهلل ٢تم يوـ القيامة كزنا! كلو ٓب يكن من اٟتكمة ُب كزف األعماؿ إال ظهور

 - 1سورة المؤمنون آية .173-172 :

248

االقتصاد ُب االعتقاد

عدؿ اهلل ،إال ظهور عدلو -سبحانوٞ -تميع عباده ،فبل أحد أحب إليو العذر من اهلل؛ كمن أجل ذلك
أرسل الرسل مبشرين كمنذرين فكيف ككراء ذلك من اٟتكم ما ال اطبلع لنا عليو؟!
اختلف العلماء :ىل ىناؾ موازين متعددة ،أك أنو ميزاف كاحد؟
على قولُت :من العلماء من قاؿ :إف ىناؾ موازين ،لكل شخص ميزاف ،كقيل :إنو ميزاف كاحد ،ميزاف
عظيم كفتاف فوؽ أقطار السماكات كاألرض ،كأما قولو -تعأب:-



 )ُ(   فجمعت موازين

بالنسبة إٔب األعماؿ ا١توزكنة ،كما أنو اختلف العلماء ُب أف حوض نبينا -عليو الصبلة كالسبلـُ -ب موقف

القيامة جاءت األدلة بأف لكل نيب حوضا من األنبياء ترد عليو أمتو ،كلكن حوض نبينا 

أعظمها

كأكثرىا كاردا ،نعم.

مبحث اإليمان
مسمى اإليمان
كاإلٯتاف بأف اإلٯتاف قوؿ كعمل كنية ،يزيد بالطاعة كينقص با١تعصية ،قاؿ اهلل -تعأب:-





 )ِ(     كقاؿ  )ّ(        كقاؿ 
 )ْ(     كركل أبو ىريرة  عن النيب  قاؿ  :اإلٯتاف بضع كسبعوف  كُب ركاية:
 



بضع كستوف شعبة ،كاٟتياء شعبة من اإلٯتاف



اهلل" ،كأدناىا إماطة األذل عن الطريق .
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فأفضلها قوؿ" :ال إلو إال

االقتصاد ُب االعتقاد

نعم ،مسمى اإلٯتاف عند أىل السنة كاٞتماعة كما قاؿ ا١تؤلف :قوؿ كعمل كنية ،يزيد بالطاعة كينقص
با١تعصية ،ىذا ىو مسمى اإلٯتاف ،مسمى اإلٯتاف عند أىل السنة كاٞتماعة :قوؿ باللساف ،كتصديق
بالقلب ،كعمل بالقلب ،كعمل باٞتوارح .أربعة أشياء :قوؿ القلب كىو تصديقو كإقراره ،كقوؿ اللساف كىو
نطقو ،كعمل القلب كىو النية كاإلخبلص كالصدؽ كاحملبة ،كعمل اٞتوارح كالصبلة كالصياـ كغَتىا.
ىذا مسمى اإلٯتاف ،قوؿ القلب كقوؿ اللساف ،كعمل القلب كعمل اٞتوارح ،يزيد بالطاعة كينقص
اإلنساف ربو زاد إٯتانو ،كإذا عصى نقص إٯتانو.
با١تعصية ،يزيد إذا أطاع
ي

كللعلماء عبارات ُب ىذا منها قو٢تم :اإلٯتاف قوؿ باللساف ،تصديق باٞتناف ،كعمل باألركاف .األركاف:

يعٍت اٞتوارح ،يزيد بالطاعة كينقص با١تعصية ،كمنها قو٢تم :اإلٯتاف :قوؿ كعمل كنية ،قوؿ يشمل قوؿ القلب
كالتصديق كاإلقرار ،كقوؿ اللساف كىو النطق ،كعمل يشمل عمل القلب كىو النية كاإلخبلص كعمل
اٞتوارح كالنية.

يزيد بالطاعة كينقص با١تعصية ،كىو يزيد كينقص ،كاستدؿ ا١تؤلف على ذلك بقولو 
 )ُ(     نإذا اإلٯتاف يزيد ،كقولو -سبحانو:-

كقاؿ 



 

      

(ِ)

.)ّ(      

كركل أبو ىريرة  عن النيب  أنو قاؿ  :اإلٯتاف بضع كسبعوف  كُب ركاية  بضع كستوف
شعبة ،كاٟتياء شعبة من اإلٯتاف



ىذا يدؿ على أف األعماؿ كلها داخلة ُب مسمى اإلٯتاف" ،بضع

كستوف أك بضع كسبعوف ،كاٟتياء شعبة من اإلٯتاف" ،اٟتياء عمل القلب ك١تسلم كأيب داكد:
قوؿ" :ال إلو إال اهلل" ،كأدناىا إماطة األذل عن الطريق



 - 1سورة التوبة آية .124 :
 - 2سورة الفتح آية .4 :
 - 3سورة المدثر آية .31 :

251



فأفضلها

االقتصاد ُب االعتقاد

أفضلها قوؿ" :ال إلو إال اهلل" ،نإذا اإلٯتاف بضع كستوف أك بضع كسبعوف ،كالبضع من ثبلثة إٔب تسعة،
كلها داخلة ُب مسمى اإلٯتاف  ،أعبلىا كلمة التوحيد" :ال إلو إال اهلل" ،كأدناىا إماطة األذل عن الطريق،
كبينهما -بُت األدىن كاألعلى -شعب متفاكتة ،منها ما يقرب من شعبة الشهادة :كالصبلة كالزكاة كالصوـ
كاٟتج ،فالصبلة شعبة ،كالصوـ شعبة ،كالزكاة شعبة ،كاٟتج شعبة ،كاألمر با١تعركؼ شعبة ،كالنهي عن ا١تنكر
شعبة ،كبر الوالدين شعبة ،كصلة الرحم شعبة ،كاإلحساف إٔب اٞتَتاف شعبة ..كىكذا.
شعب أعبلىا كلمة التوحيد ،كأدناىا إماطة األذل عن الطريق ،كاٟتياء شعبة من اإلٯتاف ،أم :شعبة
قلبية ،مثل للشعبة اللسانية ،الشعبة القولية ،الشعبة القولية ،قولو" :ال إلو إال اهلل" ،كالشعبة العملية أدناىا
إماطة األذل عن الطريق ،كالشعبة القلبية اٟتياء شعبة من اإلٯتاف ،كخالف ُب ذلك ا١ترجئة ،كا١ترجئة أقساـ،
فأقرهبم مرجئة الفقهاء ىو اإلماـ أبو حنيفة كأصحابو ،يركف أف اإلٯتاف شيئاف.
ا١تشهور عن اإلماـ أيب حنيفة ،اإلٯتاف شيئاف :تصديق القلب كاإلقرار باللساف فقط ،كأما عمل القلب
كعمل اٞتوارح فليس من اإلٯتاف ،كلكنهم يوافقوف ٚتهور أىل السنة ُب أف الطاعات مطلوبة ،الطاعات
كاجبة ،الواجبات كاجبات كاحملرمات ٤ترمات ،كمرتكب الكبَتة يستحق العقوبة ،إال أهنم ال يسموهنا إٯتانا،
األعماؿ ال يدخلوهنا ُب مسمى اإلٯتاف ،كالركاية الثانية عن اإلماـ أيب حنيفة أف اإلٯتاف ىو تصديق القلب،
كأما اإلقرار باللساف فهو ركن زائد ،كىذا مذىب ا١تاتريدية.
كذىبت الكرامية إٔب أف اإلٯتاف ىو النطق باللساف فقط ،فمن نطق بالشهادتُت فهو مؤمن ،كإذا كاف
مكذبا ُب الباطن يكوف منافقا  ،فيكوف ا١تؤمن كامل اإلٯتاف إذا نطق باللساف كىو ٥تلد ُب النار؛ ىذا من
تناقضو يلزـ على قو٢تم أف يكوف ا١تؤمن كامل اإلٯتاف كٮتلد ُب النار ،إذا نطق باللساف يكوف ىذا مؤمنا
كامل اإلٯتاف ،كإف كاف مكذبا بقلبو ٮتلد ُب النار ،فيجمع بُت متناقضُت ،ا١تؤمن كامل اإلٯتاف ٮتلد ُب
النار.
كأفسد منو مذىب اٞتهمية الذين يقولوف :اإلٯتاف ىو معرفة الرب بالقلب ،كالكفر ىو جهل الرب
بالقلب ،فعلى مذىب اٞتهمية يكوف إبليس مؤمنا؛ ألنو يعرؼ ربو بقلبو ،كفرعوف مؤمنا؛ ألنو يعرؼ ربو
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بقلبو ،إبليس يقوؿ" :قاؿ ريب أنظرين" يعرؼ ربو بقلبو ،كفرعوف ،أخرب اهلل عن موسى أنو قاؿ:
 )ُ(        كاليهود مؤمنوف على مذىب اٞتهم:

 

   

 )ِ(      كأبو طالب عم النيب  الذم مات على الشرؾ على مذىب اٞتهم
مؤمن؛ ألنو قاؿ:
ولق ـ ـ ـ ـ ـ ــد علم ـ ـ ـ ـ ـ ــت بـ ـ ـ ـ ـ ــأن ديـ ـ ـ ـ ـ ــن محمـ ـ ـ ـ ـ ــد


م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن خي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر أدي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان البري ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة دين ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا


فتكوف ا١ترجئة أربع طوائف ،أفسدىا مذىب الجهم :أف اإلٯتاف معرفة الرب بالقلب ،كالكفر جهل
الرب بالقلب؛ ىذا أفسد ا١تذاىب ،كيلزـ على ىذا ا١تذىب أف يكوف إبليس مؤمنا كفرعوف مؤمنا كاليهود
مؤمنُت كأبو طالب مؤمنا.
المذىب الثاني :مذىب الكرامية يليو ُب الفساد ،اإلٯتاف :النطق باللساف فقط ،كإذا كاف مكذبا ُب
القلب خلد ُب النار ،فإذا نطق بلسانو مؤمن كامل اإلٯتاف كىو ٥تلد ُب النار إذا كاف مكذبا.
المذىب الثالث :مذىب ا١تاتريدية كاألشاعرة ،أف اإلٯتاف :تصديق بالقلب فقط ،كىو ركم عن اإلماـ
أيب حنيفة :تصديق القلب فقط.
المذىب الرابع :مذىب مرجئة الفقهاء ،أف اإلٯتاف شيئاف :تصديق بالقلب كإقرار باللساف.
ىذه أربعة مذاىب :مذىب اٞتهم ،كمذىب الكرامية ،كمذىب ا١تاتريدية كاألشاعرة ،كمذىب مرجئة
الفقهاء ،أربعة مذاىب ،كا١تذىب ا٠تامس مذىب أىل السنة كاٞتماعة ،نعم.

 - 1سورة اإلسراء آية .172 :
 - 2سورة البقرة آية .146 :
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االستثناء في اإليمان
كاالستثناء ُب اإلٯتاف سنة ماضية ،فإذا سئل الرجل :أمؤمن أنت؟ قاؿ :إف شاء اهلل ،ركم ذلك عن عبد
اهلل بن مسعود ،كعلقمة بن قيس ،كاألسود بن يزيد ،كأيب كائل شقيق بن سلمة ،كمسركؽ بن األجدع،
كمنصور بن ا١تعتمر ،كإبراىيم النخعي ،كمغَتة بن ًم ٍق ىسم الضيب ،كفضيل بن عياض ،كغَتىم ،كىذا استثناء
على يقُت ،قاؿ اهلل .)ُ(          
نعم ،االستثناء ،يقوؿ ا١تؤلف" :كاالستثناء ُب اإلٯتاف سنة ماضية ،فإذا سئل الرجل :أمؤمن أنت؟ قاؿ:
إف شاء اهلل" .يعٍت :أىل السنة كاٞتماعة يركف أنو ال بأس ُب االستثناء ُب اإلٯتاف ،كيكوف االستثناء راجعا
إٔب العمل ال إٔب تصديق القلب ،يقوؿ :أمؤمن أنت؟ تقوؿ :إف شاء اهلل .يعٍت بالنسبة للعمل؛ ألف
األعماؿ كالواج بات متعددة ،فبل ٬تزـ اإلنساف بأنو أدل ما عليو ،بل يتهم نفسو كال يزكي نفسو بأنو أدل
ما عليو ،فقاؿ ا١تؤمن :إف شاء اهلل.
أما بالنسبة للتصديق فهو مصدؽ االستثناء ال يرجع إٔب التصديق؛ ك٢تذا فإف أىل السنة كاٞتماعة يركف
أنو ٬توز االستثناء بالنسبة للعمل ال بالنسبة ألصل اإلٯتاف كالتصديق؛ ك٢تذا البعض إذا سأؿ قاؿ :أمؤمن
أنت؟ قاؿ :نعم ،قاؿ :آمنت باهلل كرسلو كآمنت باهلل كمبلئكتو ككتبو كرسلو.
كأما ا١ترجئة فبل يستثنوف ُب اإلٯتاف؛ ألف اإلٯتاف شيء كاحد عندىم ال يزيد كال ينقص ،اإلٯتاف ىو
التصديق بالقلب ،ال يزيد كال ينقص ،فبل تقل :إف شاء اهلل؛ يقوؿ :ىل تشك ُب إٯتانك؟ يسموف من
يستثٍت إٯتانو ...يسموف أىل السنة الشكاكة ،يقولوف :أنتم شكاكة ُب إٯتانكم ،أنت ما تعرؼ نفسك أنك
مؤمن ،اإلنساف يعرؼ نفسو أنو مؤمن كما أنو يعرؼ أنو قرأ الفاٖتة ،ككما أنو يعرؼ نفسو أنو قرأ الفاٖتة،
ككما أنو ي عرؼ نفسو أنو ٭تب الرسوؿ كيبغض اليهود ،ما ٭تتاج استثناء ،كيف تشك فيما تقوؿ :أنا مؤمن
إف شاء ...تشك ُب إٯتانك؟! يسموف أىل السنة الشكاكة.
 - 1سورة الفتح آية .27 :
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كأما أىل السنة يقولوف :ال ،فيو تفصيل ،إف كاف االستثناء راجعا إٔب أصل اإلٯتاف ىذا ٦تنوع؛ أنت تريد
ترجع إٔب أصل اإلٯتاف ىذا ٦تنوع ،أما إذا أردت أف شعب اإلٯتاف متعددة كالواجبات كثَتة ،كال تزكي نفسك
كال تدرم بأنك ما أديت ما عليك ،بل تتهم نفسك ،ىذا ال بأس ،تقوؿ :أنا مؤمن إف شاء اهلل.
ككذلك إذا أراد اإلنساف التربؾ بذكر اسم اهلل فيقوؿ :إف شاء اهلل ،ككذلك إذا أراد عدـ العلم بالعاقبة
كأف العاقبة ال يعلمها إال اهلل جاز االستثناء ،أما إذا أراد الشك ُب أصل اإلٯتاف فهذا ٦تنوع؛ ك٢تذا قاؿ
ا١تؤلف" :االستثناء سنة ماضية ،فإذا سئل الرجل :أمؤمن أنت؟ قاؿ :إف شاء اهلل .ركم ىذا عن عبد اهلل بن
مسعود ،كعلقمة بن قيس ،كاألسود بن يزيد- ،ىؤالء األخيار كلهم يركف االستثناء -كأيب كائل شقيق بن
سلمة ،كمسركؽ بن األجدع ،كمنصور بن ا١تعتمر ،كإبراىيم النخعي" ...ىؤالء كلهم من التابعُت ،عبد اهلل
بن مسعود كمغَتة بن ًم ٍق ىسم الضيب كفضيل بن عياض كغَتىم من السلف.
يقوؿ ا١تؤلف" :كىذا استثناء على يقُت" يعٍت :إف االستثناء ُب اإلٯتاف ال يعٍت الشك ُب أصل اإلٯتاف؛

ألف ا١تستثٍت إذا أراد الشك ُب أصل اإلٯتاف ىذا ٦تنوع ،كإ٪تا إذا أراد العمل فبل بأس ،قاؿ اهلل 
       

كتعأب ،-ك٢تذا قاؿ اهلل -تعأب:-



(ُ)



ىذا استثناء ،فاهلل استثٌت كىو ال يشك -سبحانو

.)ِ(       

أبو بكر اآلجرم -رٛتو اهلل -يقوؿ :إف أىل العلم يستثنوف ُب اإلٯتاف ال على جهة الشك ،نعوذ باهلل
من الشك ُب اإلٯتاف ،كلكن خوؼ التزكية ألنفسهم من االستكماؿ لئلٯتاف ،ال يدرم أىو ٦تن يستحق
حقيقة اإلٯتاف أـ ال؛ كذلك أف أىل العلم من أىل اٟتق إذا يسئًلوا :أمؤمن أنت؟ قاؿ :آمنت باهلل كمبلئكتو
ككتبو كرسلو كاليوـ اآلخر كاٞتنة كالنار ..كأشباه ىذا ،كالناطق هبذا كا١تصدؽ بو بقلبو مؤمن ،كإ٪تا االستثناء
ُب اإلٯتاف ،ألنو ال يدرم أىو ٦تن يستوجب ما نعت اهلل  بو ا١تؤمنُت من حقيقة اإلٯتاف أـ ال.
 - 1سورة الفتح آية .27 :
 - 2سورة الفتح آية .27 :
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ىذا طريق الصحابة -رضي اهلل عنهم -كالتابعُت ٢تم بإحساف عندىم :أف االستثناء ُب األعماؿ ال
يكوف ُب القوؿ كالتصديق بالقلب ،كإ٪تا االستثناء ُب األعماؿ ا١توجبة ٟتقيقة اإلٯتاف ،نعم.
حقيقة اإليمان

كاإلٯتاف ىو اإلسبلـ كزيادة ،قاؿ اهلل 

           

 )ُ( كركل عبد اهلل بن عمر -رضي اهلل عنهما -قاؿٝ :تعت رسوؿ اهلل  يقوؿ  :بٍت اإلسبلـ على
ٜتس :شهادة أف ال إلو إال اهلل ،كأف ٤تمدا عبده كرسولو ،كإقاـ الصبلة ،كإيتاء الزكاة ،كصياـ شهر رمضاف،
كحج البيت  فهذه حقيقة اإلسبلـ.
كاإلٯتاف فحقيقتو ما ركاه أبو ىريرة فيما قدمناه ،كركل سعد بن أيب كقاص  قاؿ  :أعطى رسوؿ

اهلل  رىطا كأنا جالس ،كترؾ رسوؿ اهلل 
فبلف ،كاهلل إين ألراه مؤمنا؟! فقاؿ رسوؿ اهلل  أك مسلما؟ ذكر ذلك سعد ثبلثا كأجابو ٔتثل ذلكٍ ،ب

منهم رجبل ىو أعجبهم إٕب ،فقمت فقلت :مالك عن

قاؿ :إين ألعطي الرجل كغَته أحب إٕب منو خشية أف يكب ُب النار على كجهو .
قاؿ الزىرم :فنرل أف اإلسبلـ الكلمة ،كاإلٯتاف العمل الصاّب .قلنا :فعلى ىذا قد ٮترج الرجل من
اإلٯتاف إٔب اإلسبلـ كال ٮترج من اإلسبلـ إال إٔب الكفر باهلل .
نعم ،ىذه العبلقة بُت اإلٯتاف كاإلسبلـ ،ا١تؤلف يقوؿ" :اإلٯتاف ىو اإلسبلـ كزيادة" ،يعٍت :اإلٯتاف
أكمل من اإلسبلـ؛ ك٢تذا فإف اإلٯتاف يراد بو أداء الواجبات كترؾ احملرمات ،كاإلٯتاف ال يطلق إال على
ا١تطيع ،أما العاصي فإنو يطلق عليو اسم اإلسبلـ كال يطلق عليو اسم اإلٯتاف؛ فاإلٯتاف أصلو أعلى من
اإلسبلـ ،اإلسبلـ ٍب اإلٯتاف ٍب اإلحساف ،قاؿ يبقى الدين ثبلث مراتب :اإلسبلـ كاإلٯتاف كاإلحساف،
فاإلحساف أعلى مرتبةٍ ،ب يليو اإلٯتاف ٍب اإلسبلـ؛ فكل ٤تسن مؤمن ،كليس كل مؤمن ٤تسنا ،ككل مؤمن
مسلم ،كليس كل مسلم مؤمنا.
 - 1سورة الحجرات آية .14 :
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ا١تؤمن ىو الذم أدل الواجبات كترؾ احملرمات ،ىذا يقاؿ لو مسلم ،كيقاؿ مؤمن ،كأما ا١تسلم فإف كاف
مطيعا ٝتي مؤمنا ،كإف كاف عاصيا ٝتي مسلما ،كٓب يسم مؤمنا بإطبلؽ ،بل ال بد من القيد ،يقوؿ ا١تؤلف:

فاإلٯتاف ىو اإلسبلـ كزيادة؛ قاؿ اهلل 

            

(ُ).
كجو الداللة أف األعراب قالوا :آمنا .كىؤالء ضعفاء اإلٯتاف دخلوا ُب اإلسبلـ حديثا فقالوا :آمنا .فقاؿ
٢تم اهلل :قل ٓب تؤمنوا ،كلكن قولوا أسلمنا؛ ما كصلتم إٔب درجة اإلٯتاف ألنكم دخلتم ُب اإلسبلـ جديد ،ما
٘تكن اإلٯتاف ُب قلوبكم ،قل ٓب تؤمنوا كلكن قولوا أسلمنا ،فدؿ على أف اإلسبلـ ىو اإلٯتاف كزيادة،
كمسمى اإلسبلـ استدؿ لو ا١تؤلف -رٛتو اهللْ -تديث عبد اهلل بن عمر ُب الصحيحُت  :بٍت اإلسبلـ
على ٜتس :شهادة أف ال إلو إال اهلل كأف ٤تمدا رسوؿ اهلل ،كإقاـ الصبلة ،كإيتاء الزكاة ،كصياـ شهر
رمضاف ،كحج البيت .
يقوؿ" :فهذه حقيقة اإلسبلـ" حقيقتو يعٍت األعماؿ :الشهادتاف -النطق بالشهادتُت ،-كالصبلة،
كالزكاة ،كالصوـ ،كاٟتج .كاإلٯتاف حقيقتو ما كركاه أبو ىريرة فيما قدمناه ،يعٍت اٟتديث الذم سبق ،حديث
أيب ىريرة:



اإلٯتاف بضع كسبعوف شعبة ،أك بضع كستوف ،فأعبلىا قوؿ" :ال إلو إال اهلل" ،كأدناىا إماطة

األذل عن الطريق ،كاٟتياء شعبة من اإلٯتاف  ىذه حقيقة اإلٯتاف.
إذنا اإلٯتاف شعب كثَتة ،بضع كسبعوف ،كالبيهقي -رٛتو اهلل -تتبع ىذه الشعب كأكصلها إٔب أعلى
فإذا اإلٯتاف حقيقتو بضع كسبعوف شعبة،
البضع ،تسع كسبعوف ،كألف كتاب ٝتاه ( شعب اإلٯتاف ) ن
كاإلسبلـ حقيقتو األعماؿ ،كاستدؿ ا١تؤلف -رٛتو اهلل -على أف اإلسبلـ غَت اإلٯتاف ،كأف اإلٯتاف أكمل،
"اإلٯتاف إسبلـ كزيادة".

ُب حديث سعد بن أيب كقاص ،قاؿ  :أعطى رسوؿ اهلل 

رىطا كأنا جالس ،كترؾ رسوؿ اهلل

 رجبل ىو أعجبهم إٕب -أعطاه يعٍت نفلو من الغنيمة أك من األعطيات ،-فقلت :مالك عن فبلف يا
 - 1سورة الحجرات آية .14 :
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رسوؿ اهلل ما أعطيتو ،كاهلل إين ألراه مؤمنا؟! فقاؿ رسوؿ اهلل 

أك مسلما؟ -يعٍت ما كصل إٔب درجة

اإلٯتاف ، -ذكر ذلك سعد ثبلث مرات كأجابو ٔتثل ذلكٍ ،ب قاؿ :إين ألعطي الرجل كغَته أحب إٕب منو؛
خشية أف يكب ُب النار على كجهو .

يعٍت النيب 

يعطيو من الدنيا ،يتألفو حىت يتقول إٯتانو ،يعطى الرجل كغَته أحب ٥تافة أف يرتد عن

دينو فيكبو اهلل ُب النار إذا ٓب يعطو؛ فيعطيو النيب 
ككبو اهلل على كجهو ُب النار ،فالنيب  إ٪تا يعطي ليتألف على اإلسبلـ ،ما ىو يعطيو ىواء من باب

من الدنيا حىت يتقول إٯتانو؛ ألنو لو ٓب يعطو الرتد

ا٢تول ،كال ٤تاباة ،بل يعطيو ليتألف على اإلسبلـ ،فقوم اإلٯتاف ال يعطيو ،كضعيف اإلٯتاف يعطيو؛ حىت
يتقول إٯتانو.
كالشاىد :أف النيب قاؿ" :أك مسلما" دؿ على أف اإلسبلـ غَت اإلٯتاف ،قاؿ الزىرم -رٛتو اهلل :-فنرل
أف اإلسبلـ الكلمة -يعٍت :النطق بالشهادتُت ،-كلمة التوحيد ،كاإلٯتاف العمل الصاّب .يعٍت يقوؿ الزىرم:
اإلسبلـ ىو كلمة النطق بالشهادتُت ،كاإلٯتاف ىو العمل .كمقصود الزىرم -كىو إماـ رٛتو اهلل -ليس
مقصوده أف األعماؿ ما تدخل ُب مسمى اإلسبلـ ،بل مقصوده أف الكافر إذا نطق بالشهادتُت حكم
بإسبلمو ،كإال فحديث ابن عمر دؿ على أف العمل داخل ُب مسمى اإلٯتاف ،الشهادتاف كالصبلة كالزكاة
كالصوـ كاٟتج.
يقول المؤلف" :قل نا فعلى ىذا ٮترج الرجل من اإلٯتاف إٔب اإلسبلـ" يعٍت :ٮترج الرجل من اإلٯتاف إٔب
اإلسبلـ مىت؟ إذا عصى ،إذا عصى خرج من اإلٯتاف إٔب اإلسبلـ ،صار مسلما كال يسمى مؤمنا ،إذا كاف
مطيعا يؤدم الواجبات كترؾ احملرمات ىذا مؤمن بإطبلؽ ،كإذا عصى خرج من اإلٯتاف إٔب اإلسبلـ ،صار
يسمى مسلما كال يسمى مؤمنا ،لكن يسمى مؤمنا بقيد ،لكن ما يسمى بإطبلؽ ،يقاؿ :مؤمن ضعيف
اإلٯتاف ،مؤمن ناقص اإلٯتاف ،مؤمن بإٯتانو ،فاسق بكبَتتو ،كإذا كاف مطيعا يسمى مؤمنا بإطبلؽ ،كيسمى
مسلما.
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"فعلى ىذا قد ٮترج الرجل من اإلٯتاف إٔب اإلسبلـ ،كال ٮترج من اإلسبلـ إال إٔب الكفر باهلل -عز
كجل ،"-نعوذ باهلل ،ىذا قوؿ اإلماـ الزىرم ،يقوؿ :اإلسبلـ ىو الكلمة كاإلٯتاف ىو العمل.
كذىب بعض العلماء إٔب أف اإلٯتاف كاإلسبلـ مًتادفاف ،ك٫تا اٝتاف لشيء كاحد ،ذىب إٔب ىذا ٤تمد
بن نصر ا١تركذم ،كابن عبد الرب ،كاإلماـ البخارم.
والقول الثاني :التفريق بينهما ،كىو أف اإلسبلـ ىو العمل ،كاإلٯتاف أعماؿ القلوب ،كاإلسبلـ أعماؿ
اٞتوارح.
والقول الثالث :أنو ٗتتلف داللتهما بالتفريق كاالقًتاف ،فإذا افًتقا -اإلسبلـ كحده كاإلٯتاف كحده -
يشمل األعماؿ الظاىرة كاألعماؿ الباطنة ،كإذا اجتمعا فيسىر اإلسبلـ باألعماؿ الظاىرة كاإلٯتاف باألعماؿ
الباطنة ،كما ُب حديث جربيل ،فإنو سأؿ عن اإلسبلـ ففسر باألعماؿ الظاىرة ،كسأؿ عن اإلٯتاف ففسر
باألعماؿ الباطنة ،فإذا اجتمعا افًتقا كإذا افًتقا اجتمعا ،كىذا ىو الصواب أنو ٗتتلف داللتهما باالجتماع
كاالفًتاؽ.
إذا أط لق اإلٯتاف كحده دخل فيو اإلسبلـ ،كإذا أطلق اإلسبلـ كحده دخل فيو اإلٯتاف ،كإذا اجتمعا
فيسىر اإلسبلـ باألعماؿ الظاىرة كاإلٯتاف باألعماؿ الباطنة ،فمثبل :اإلٯتاف  ،اإلٯتاف بضع كسبعوف شعبة


يدخل فيو اإلسبلـ،

       

(ُ)

يدخل فيو اإلٯتاف ،كىكذا ..فإذا ذكر

اإلسبلـ كحده دخل فيو اإلٯتاف ،كإذا ذكر اإلٯتاف كحده دخل فيو اإلسبلـ ،كإذا اجتمعا فسر اإلسبلـ
باألعماؿ الظاىرة كاإلٯتاف باألعماؿ الباطنة ،كما ُب حديث جربيل ،ىذا ىو الصواب الذم تدؿ عليو
النصوص كالذم عليو احملققوف ،نعم.

اإليمان بخروج الدجال ونزول عيسى بن مريم وقتلو للدجال
 - 1سورة آل عمران آية .19 :
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كنؤمن بأف الدجاؿ خارج ُب ىذه األمة ال ٤تالة ،كما أخرب رسوؿ اهلل  كصح عنو ،كأف عيسى ابن
مرًن -عليو السبلـ -ينزؿ على ا١تنارة البيضاء شرقي دمشق ،فيأتيو كقد حصر ا١تسلموف على عقبة أفيق،
فيهرب منو فيقتلو عند باب لي ٌد الشرقي ،كلي ٌد من أرض فلسطُت بالقرب من الرملة على ٨تو ميلُت منها.

نعم ،من عقيدة أىل السنة كاٞتماعة اإلٯتاف بأف الدجاؿ خارج ُب ىذه األمة ال ٤تالة ،كما أخرب بو

النيب 

كصح بو ا٠ترب ،كالدجاؿ رجل من بٍت آدـ ٮترج ُب آخر الزماف ،يدعي الصبلح ،أكال يدعي أنو

رجل صاّبٍ ،ب يدعي النبوةٍ ،ب يدعي الربوبية ،كيقوؿ للناس :أنا الرب .كٝتي الدجاؿ؛ لكثرة الدجل
كالكذب ،صيغة مبالغة ،كىو الدجاؿ األكرب ،كالسحرة اآلف ا١توجودكف كلهم دجاجلة ،كلهم صغار ،لكن
الدجاؿ األكرب ىو الذم ٮترج ُب آخر الزماف ،ىذا آخرىم كأكربىم.
كىو من أ شراط الساعة الكبار اليت تتبعها الساعة مباشرة ،كقبلو ا١تهدم ،ٮترج ا١تهدم -رجل من أىل
بيت النيب  اٝتو كاسم النيب  ككنيتو ٤تمد بن عبد اهلل ا١تهدم ،من سبللة فاطمة ،يبايع لو ُب كقت
ليس للناس فيو إماـ ،بُت الركن كالباب -الكعبةُ ،-ب كقت ليس للناس فيو إماـ ،كالفنت كثَتة كاٟتركب
كثَتة ،كأىل السنة كاٞتماعة ٖتصرىم الفنت ُب ذلك الوقت ُب الشاـ.
ففي زمن ا١تهدم ٮترج الدجاؿ كتكوف حركبا طاحنة ُب أياـ ا١تهدم بُت اليهود كبُت ا١تسلمُت ،بُت
النصارل كذلك كا١تسلمُت ،كآخرىا فتح القسطنطينية ،تفتح القسطنطينية كيعلق الناس ا١تؤمنوف سيوفهم
على شجرة الزيتوف ،فيصيح الشيطاف :إف الدجاؿ قد خلفكم ُب أىليكم .فيخرج الدجاؿ كىو على ىذه
الصفة :أعور عينو اليمٌت كأف عينو عنبة طافية ،مكتوب بُت عينيو كافر ،يقرأه كل إنساف ،كل مؤمن ،معو
صورة اٞتنة كالنار ،ابتبلء كامتحاف.
٬ترم اهلل على يديو خوارؽ العادات الكثَتة٬ ،تريها اهلل على يديو ،منها أنو يأمر السماء فتمطر
كاألرض فتنبت ،كمنها أنو يأٌب إٔب ا٠تربة فتتبعها كنوزىا كيعاسيب النحل ،كيأٌب إٔب رجل فيقطعو نصفُت
كٯتشي بُت قطعتُت كىو ألنو ال يؤمن بوٍ ،ب يقوؿ لو :قم فيحييو اهلل ،فيستوم قائما فيقوؿ :أما تؤمن يب؟
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فقاؿ :ما ازددت فيك إال بصَتة ،أنت الدجاؿ اللعُت .كيدخل كل بلد إال مكة كا١تدينة؛ فإف ا١تبلئكة
تصف حو٢تا ٘تنع الدجاؿ من دخو٢تا.
كيأٌب إٔب السبخة ُب ا١تدينة ينعق ثبلث نعقات ،فيخرج إليو كل كافر ككافرة ،ككل منافق كمنافقة ،ككل
خبيث كخبيثة ،فعند ذلك تنفي ا١تدينة خبثها ُب ذلك الوقت كال يبقى فيها إال ا١تؤمنوف ،كيتبعوف الدجاؿ -
نسأؿ اهلل السبلمة كالعافية ،-كٯتكث ُب األرض أربعُت يوما ،اليوـ األكؿ طولو سنة ،تطلع الشمس كال
تغيب إال بعد ثبلٙتائة كٜتس كٜتسُت يوما ،كاليوـ الثاين طولو شهر ،ثبلثوف يوما ،تطلع الشمس كال تغيب
إال بعد شهر ،كاليوـ الثالث طولو ٚتعة -أسبوع ،-تطلع الشمس كال تغيب إال بعد أسبوع ،ثبلثة أياـ كبقية

األياـ كأيامنا  ،سئل النيب 

ماذا نعمل ُب الصلوات ُب األياـ الثبلثة؟ قاؿ :اقدركا لو  كل أربع

كعشرين ساعة ٜتس صلوات كالشمس طالعة ،قاؿ" :اقدركا لو".
كاألحا ديث ُب ىذا كثَتة ،منها حديث النواس بن ٝتعاف ،كىو حديث طويل ذكر فيو النيب  قصة
الدجاؿ ،كمنها حديث عبد اهلل بن عمر  :أف النيب  قاـ ُب الناس خطيبا -عليو الصبلة كالسبلـ-
كأثٌت على اهلل ٔتا ىو أىلوٍ ،ب ذكر الدجاؿ فقاؿ :إين ألنذركموه ،كما من نيب إال كقد أنذره قومو ،كلكن
سأقوؿ لكم فيو قوال ٓب يقلو نيب ُب قومو :إنو أعور ،كإف اهلل ليس بأعور .
كأخذ العلماء من حديث الدجاؿ إثبات العينُت للرب "فإف ربكم ليس بأعور" ،الدجاؿ أعور ،كاهلل -
تعأب -لو عيناف سليمتاف -سبحانو كتعأب -كاألحاديث ُب ىذا كثَتة ،كمذىب أىل السنة كاٞتماعة
الدجاؿ ا٠توار يج كاٞتهمية كمعظم ا١تعتزلة ،كالبخارم كاٞتبائي
كاحملدثُت كالفقهاء إثبات +العينُت ،كأنكر
ى
ا١تعتزٕب كموافقوه ،كقاؿ بعضهم :إف الدجاؿ صحيح خركجو كلكن الذم يدعي ليس ٥تارؼ كخياالت ال
حقائق ٢تا.
ذكر النوكم -رٛتو اهلل -نقبل عن عياض ،ىذا ُب شرح صحيح مسلم فقاؿ :إف ىذه األحاديث
للدجاؿ حجة ١تذىب أىل اٟتق ُب صحة كجوده ،كأنو شخص بعينو ابتلى اهلل بو عباده كأقدره على أشياء
من مقدرات اهلل -تعأب :-من إحياء ا١تيت الذم يقتلو ،كمن ظهور زىرة الدنيا كا٠تصب معو ،كجنتو كناره،
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معو صورة اٞتنة كالنار ،فالذم يعصيو يضعو ُب النار الذم يراىا الناس نارا ،كىي اٞتنة ،كالذم يضعو ُب
اٞتنة يراىا الناس اٞتنة ،كىي النار ،معكوس ،نسأؿ اهلل العافية.
ً
صب معو ،كجنتو كناره كهنريو ،كاتباع كنوز األرض لو ،كأمره السماء أف
يقوؿ :من ظهور زىرة الدنيا كا٠ت ٍ
٘تطر فتمطر ،كاألرض أف تنبت فتنبت ،فيقع كل ذلك بقدرة اهلل كمشيئتوٍ ،ب يعجزه اهلل بعد ذلك فبل يقدر
على قتل ذلك الرجل كال غَته ،كيبطل أمره كيقتلو عيسى ُب النهاية ،يقتلو عيسى ابن مرًن -عليو الصبلة
كالسبلـ ،-ينزؿ عيسى ابن مرًن من السماء ،يقتل الدجاؿ:

       

(ُ)

كال شك أف فتنتو فتنة عظيمة ،كجاء ُب صحيح مسلم:
أمر أكرب من الدجاؿ





ما بُت خلق آدـ كقياـ الساعة خلق أك

كفتنتو عظيمة ،كيأٌب إٔب أىل البادية ،فالذين يطيعونو من االبتبلء كاالمتحاف

تكوف أنعامهم ٝتينة ،كتأٌب ضركعها ٦تتلئة باللنب ،كالذين ال يطيعونو يصبحوف ٦تحلُت ك٘توت أنعامهم ،ىذا
من االبتبلء كاالمتحاف ،نسأؿ اهلل السبلمة كالعافية.
كبعض الناس أنكر الدجاؿ -كالعياذ باهلل ،-كأنكر نزكؿ عيسى ابن مرًن .ىناؾ رجل يقاؿ لو ٤تمد
فهيد أبو عيبة ،يقوؿ :إف الدجاؿ ٯتثل الباطل ،كنزكؿ عيسى ابن مرًن ٯتثل صورة اٟتق ،كإال ما فيو دجاؿ
كال عيسى .ىذا نسأؿ اهلل السبلمة كالعافية ىؤالء الذين يعتمدكف على عقو٢تم ،العقبلنيوف ينكركف
الدجاؿ ،ينكركف عيسى ،فيعملوف بعقو٢تم كأىوائهم.
كقاؿ ا١تؤلف -رٛتو اهلل :-كإف عيسى ابن مرًن -عليو السبلـ -ينزؿ على ا١تنارة البيضاء شرقي دمشق،
ىذا نزكؿ عيسى ابن مرًن ثابت ُب القرآف كُب السنة ،قاؿ اهلل -تعأب:-

      

 )ِ(           كثبت ُب الصحيح أف النيب 
 - 1سورة إبراهيم آية .27 :
 - 2سورة النساء آية .159 :

261

قاؿ:



ال

االقتصاد ُب االعتقاد

تقوـ الساعة حىت ينزؿ عيسى بن مرًن  كُب اللفظ  :كالذم نفسي بيده لينزؿ فيكم عيسى ابن مرًن
حكما مقسطا كإماما عدال ،فيكسر الصليب كيقتل ا٠تنزير كيضع اٞتزية كيفيض ا١تاؿ حىت ال يقبلو أحد
 ينزؿ حكما مقسطا ،٭تكم بشريعة نبينا ٤تمد  يكوف فردا من أفراد السنة احملمدية ،من أفراد األمة
احملمدية.
"حكما مقسطا" ،يعٍت :عادال" ،كإماما عادال ،فيكسر الصليب" ،الصليب :الذم يعبده النصارل
يكسره عيسى مبالغة ُب إبطاؿ ما ىم عليو ،يكسر الصليب كيقتل ا٠تنزير الذم يأكلونو" ،كيضع اٞتزية" ما
يقبل جزية ،ما يقبلو اإلسبلـ ىو الصحيح ،يعٍت اٞتزية تقبل ،يعٍت ٮتَت اليهود كالنصارل بُت اٞتزية
كاإلسبلـ أك القتاؿ ،كىذا مغيا بنزكؿ عيسى ،فإذا نزؿ عيسى انتهت ،راحت اٞتزية ،ما يبقى إال أمراف :إما
اإلسبلـ أك السيف ،كعيسى -عليو السبلـ -ينزؿ ك٭تكم بشريعة نبينا ٤تمد  فيكوف نبيا.
كأفضل ىذه األمة بعد نبيها عيسى كىو نيبٍ ،ب يليو أبو بكر الصديق ،يعاير هبا ،يقاؿ :رجل من ىذه
األمة أفضل من أيب بكر ،من ىو؟ عيسى نيب كىو من ىذه األمة ،كل نيب أخذ اهلل عليو ميثاقا  :لئن

بعث ٤تمد كأنت حي لتؤمنن بو كلتتبعنو  عيسى نزؿ بعد بعثة النيب 
احملمدية؛ ألف شريعة نبينا  ناسخة ٞتميع الشرائع؛ ك٢تذا يقوؿ  :إف عيسى ابن مرًن ينزؿ على ا١تنارة
فكاف فردا من أفراد األمة

البيضاء شرقي دمشق ،كقد ح ً
صر ا١تسلموف على عقبة أفيق -أفيق ىذه بلدة بُت دمشق كطربية ،كىي عقبة
ي
طويلة ٨تو ميلُت ،كما ذكر ُب تاج العركس ،-فيهرب منو -يعٍت :الدجاؿ يهرب من عيسى -فيقتلو عند

باب لد الشرقي  كلي ٌد من أرض فلسطُت ،جاء بالقرب من الرملة على ٨تو ميلُت منها.

جاء ُب اٟتديث اآلخر أف الدجاؿ إذا رأل عيسى ذاب كما يذكب ا١تلح ُب ا١تاء ،لو تركو ١تات لكنو

يقتلو عند باب لد.
نعم ..كمل

فقء موسى عين ملك الموت
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كنؤمن بأف ملك ا١توت أرسل إٔب موسى -عليو السبلـ -فصكو ففقأ عينو ،كما صح عن رسوؿ اهلل
 ال ينكره إال ضاؿ مبتدع راد على اهلل كرسولو ،كنؤمن بأف ا١توت يؤتى بو يوـ القيامة فيذبح ،كما ركل
أبو سعيد ا٠تدرم  قاؿ ،قاؿ رسوؿ اهلل   يؤتىى با١توت كهيئة كبش أملح فينادم و
مناد :يا أىل
ي
اٞتنة ،فيشرئبوف كينظركف ،فيقوؿ :ىل تعرفوف ىذا؟ فيقولوف :ىذا ا١توت .ككلهم قد رآهٍ ،ب ينادم :يا أىل
النار ،فيشرئبوف كينظركف فيقوؿ :ىل تعرفوف ىذا؟ فيقولوف :نعم ،ىذا ا١توت .ككلهم قد رآه ،فيذبحٍ ،ب
يقوؿ :يا أىل اٞتنة خلود فبل موت ،كيا أىل النار خلود فبل موتٍ ،ب قرأ:

     

. )ُ(         
نعم ،يقوؿ ا١تؤلف -رٛتو اهلل" :-كنؤمن بأف ملك ا١توت أرسل إٔب موسى -عليو الصبلة كالسبلـ-
فصكو ففقأ عينو ،كما صح عن رسوؿ اهلل -صلى اهلل عليو كسلم ،"-ىذا ثابت ُب اٟتديث الذم ركاه

الشيخاف عن أيب ىريرة 
صكو ففقأ عينو



قاؿ:



أرسل ملك ا١توت إٔب موسى -عليو الصبلة كالسبلـ -فلما جاء

كىذا ثابت؛ ألف أىل السنة كاٞتماعة يؤمنوف ٔتا ثبت ُب كتاب اهلل ،كٔتا صح عن

رسوؿ اهلل .
ك٢تذا قاؿ ا١تؤلف" :ال ينكره إال ضاؿ مبتدع راد على اهلل كرسولو" ،ىؤالء ا١تبتدعة كا١تبلحدة ال يؤمنوف
إال ٔتا هتواه عقو٢تمٕ ،تدىم يطعنوف ُب األحاديث الصحيحة كيؤكلوهنا بتأكيبلت باطلة ،كالواجب على
ا١تسلم التصديق ٔتا أخرب بو النيب  كصح عنو اعتقاده؛ ألف ذلك من اإلٯتاف بالغيب الذم أطلع اهلل عليو
رسولو.
ك٢تذا نقل النوكم عن ا١تازرم أنو قاؿ :كقد أنكر بعض ا١تبلحدة ىذا اٟتديث ،حديث" :أف ملك
ا١توت أف موسى صك عينو ففقأ عينو" فقد أنكر بعض ا١تبلحدة ىذا اٟتديث ،كأنكر تصوره ،قالوا :كيف
٬توز على موسى فقء عُت ملك ا١توت ،كيف يفقأ عُت ملك ا١توت؟!
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كأجاب بعض ا لعلماء عن ىذا بأجوبة :أحدىا أنو ال ٯتتنع أف يكوف موسى -عليو الصبلة كالسبلـ -
قد أذف اهلل لو ُب ىذه اللطمة ،كيكوف ذلك امتحانا +للرسوؿ كاهلل -سبحانو -يفعل ُب خلقو ما شاء
كٯتتحنهم ٔتا أراد ،أك أف موسى -عليو السبلـٓ -ب يعلم أنو ملك من عند اهلل كظن أنو رجل قصده يريد
نفسو فدافع عنها ،فأدت ا١تدافعة إٔب فقء عينو ال أنو قصدىا بالفقء ،كىذا جواب اإلماـ +ابن خزٯتة.
كقاؿ ابن قتيبة١ :تا ٘تثل ملك ا١توت ١توسى -عليو السبلـ :-كىذا ملك اهلل كىذا نيب اهلل ،كجاذبو،
لطمو موسى لطمة أذىبت العُت اليت ىي ٗتييل ك٘تثيل كليست حقيقة ،كعاد ملك ا١توت إٔب حقيقة خلقتو
الركحانية ،كما كاف ٓب ينتقص منو شيء٨ ،تن نؤمن بأف موسى صك عينو.
كمن ا١تعلوـ أف ا١تلك أعطاه اهلل القدرة على التشكل كالتصور:

     

 )ُ(     جربيل -عليو السبلـ -جاء إٔب النيب 

ُب صور متعددة ،كاف يأٌب كثَتا ُب

صورة دحية الكليب ،ككاف رجبل ٚتيبل ،جاء ُب صورة رجل أعرايب يسأؿ عن اإلسبلـ كاإلٯتاف كاإلحساف،
كرآه ُب الصورة اليت خلق عليها مرتُت :مرة ُب األرض ،كمرة ُب السماء لو أجنحة ،ا١تلك أعطاه اهلل القدرة
على التشكل.
كاألقرب -كاهلل أعلم -أنو ما علم أنو أنو ملك ،كما أف إبراىيم -عليو السبلـ -جاءه ا١تبلئكة ُب صورة
أضياؼ ،ما علم أهنم مبلئكةُ ،ب صورة رجاؿ ،كجاء هبم إٔب بيتو يظن أهنم ضيوؼ ،كماؿ إٔب أىلو سريعا
كجاء بعجل ،شول ٢تم العجل كقدمو إليهم١ ،تا قدمو ما مدكا أيديهم إليو ،خاؼ منهم ،لكن ضيوؼ ما
يأكلوف ،إذا الضيف إذا ما أكل يٮتشى أف يكوف جاء لشر ،قاؿ لو ا١تبلئكة٨ :تن مبلئكة ال نأكل كال
نشرب ،أخربكه ،ىم جاءكا ُب صورةو ما ىعلً ىم يه ٍم .كجاءكا إٔب لوط أيضا ما علم أهنم مبلئكةُ ،ب صورة
أضياؼ ،فبل يبعد أف يكوف أتى إٔب موسى كٓب يعلم أنو ملك.
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كيقوؿ ا١تؤلف" :كما صح أنو ال ينكره إال ضاؿ مبتدع راد على اهلل كعلى رسولو ،كنؤمن بأف ا١توت
يؤتى بو يوـ القيامة فيذبح" كذلك أنكر ىذا بعض أىل البدع ،قالوا :كيف ا١توت يذبح؛ ا١توت أمر
معنوم؟! نقوؿ :ىؤالء العقبلنيوف الذين ال يؤمنوف إال ٔتا هتواه عقو٢تم كيتأكلوف النصوص ،ىؤالء نسأؿ اهلل
السبلمة كالعافية ،ىؤالء يتبعوف أىواءىم ،كالواجب على ا١تسلم أف يؤمن ٔتا ثبت ُب كتاب اهلل كٔتا صح عن

رسوؿ اهلل 

كاهلل قادر على جعل ا١تعاين أجساما ،على قلب األعراض أجساما ،كاهلل على كل شيء

قدير.
ك٢تذا ثبت ُب اٟتديث الذم ركاه الشيخاف اللي ذكره ا١تؤلف -رٛتو اهللُ -ب حديث أيب سعيد قاؿ،

قاؿ رسوؿ اهلل 



يؤتى با١توت كهيئة كبش أملح فينادم مناد :يا أىل اٞتنة ،فيشرئبوف كينظركف -

يشرئبوف يعٍت :ٯتدكف أعناقهم كيرفعوف رؤكسهم للنظر -فيقوؿ :ىل تعرفوف ىذا؟ فيقولوف :ىذا ملك
ا١توت  .ككلهم قد رآهٍ ،ب ينادل :يا أىل النار ،فيشرئبوف كينظركف ،كىل تعرفوف ىذا؟ فيقولوف :نعم ،ىذا
ا١توت .كلهم عرفوه ككأهنم كلهم قد رآه ،فيذبحٍ ،ب يقاؿ :يا أىل اٞتنة خلود فبل موت ،كيا أىل النار
خلود فبل موت  كىذا بعد خركج العصاة من النار.
كجاء ُب اللفظ اآلخر:
-نعوذ باهللٍ -ب قرأ:



فيزداد أىل اٞتنة نعيما إٔب نعيمهم ،كيزداد أىل النار حسرة إٔب حسرهتم،

              

(ُ)



كاٟتديث صحيح ركاه الشيخاف :البخارم كمسلم -رٛتهما اهلل ،-كركاه غَت٫تا ،ركاه الًتمذم كأٛتد ُب (
ا١تسند ) كاآلجرم ُب ( الشريعة ).
قاؿ الًتمذم :كا١تذىب ُب ىذا عند أىل العلم من األئمة مثل :سفياف الثورم ،كمالك بن أنس ،كابن
ا١تبارؾ ،كابن عيينة ،كككيع كغَتىم ،إ٪تا رككا ىذه األشياءٍ ،ب قالوا :نركم ىذه األحاديث كنؤمن هبا ،كال
يقاؿ كيف ،كىذا الذم اختاره أىل اٟتديث أف تركل ىذه األشياء كما جاءت ،كيؤمن هبا كال تفسر ،كال
نتوىم كال يقاؿ كيف ،يعٍت :ال أفسر تفسَتا ٮتالف ظاىرىا ،كىذا أمر أىل العلم الذم اختاركه كذىبوا إليو.
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معٌت قو٢تم" :ال يفسر" أم :ال يفهم ٢تا ،ليس ا١تعٌت أنو ال يفهم ٢تا معٌت بل يقصدكف عدـ تفسَتىا
ٓتبلؼ ظاىرىا الذم تدؿ عليو ،نعم ،بارؾ اهلل ،كفق اهلل اٞتميع لطاعتو ،كصلى اهلل على ٤تمد كآلو
كصحبو.
أحسن اهلل إليكم ،ىذه ٣تموعة من األسئلة ٨تاكؿ أف نعرض األىم فاألىم حسب الًتتيب ا١تقركء ُب
الكتاب .يقوؿ :نرجو التكرـ بًتتيب األمور اليت ٘تر باإلنساف يوـ القيامة ،فهل كركد اٟتوض قبل الشفاعة،
كىل ا١تيزاف قبل الصحف ،كمىت يكلم اهلل  عباده ببل ترٚتاف ،نرجو ترتيب ىذه األمور اليت ٖتصل؟
أكال البعث يوـ القيامة ،يبعث اهلل األجساد ،ينزؿ اهلل أكال مطرا تنبت منو أجساد الناس ،كينشئوف
تنشئة غَت التنشئة ُب الدنيا ،النواة ىي لكن تنشأ الصفات ،فإذا كمل نباهتم أمر اهلل إسرافيل فنفخ ُب
الصور النفخة الثانية ،األكؿ فإف نفخة الصور النفخة األكٔب اليت ٯتوت فيها الناسٍ ،ب ٯتكث الناس أربعُت،
ٍب ينزؿ اهلل مطرا تنبت فيو أجساد الناسٍ ،ب يأمر اهلل إسرافيل فينفخ ُب الصور نفخة البعث فتأٌب األركاح
إٔب أجسادىا.
األركاح باقية ما ٘توتُ ،ب نعيم أك ُب عذاب ،فتدخل كل ركح ُب جسدىا فيقوـ كل كاحد ينفض
الًتاب عن رأسو كيقوموف يقفوف بُت يدم اهلل للحساب سراعا ،حفاة :ال نعاؿ عليهم ،عراة :ال ثياب
عليهم ،غرالٚ :تع أغرؿ ،غَت ٥تتوف ،كتدنو الشمس من رؤكسهم كيزاد ُب حرارهتا.
ٍب بعد ذلك يشتد الكرب بالناس يسألوف األنبياء الشفاعة ،يذىبوف إٔب آدـٍ ،ب كما سبقٍ ،ب نوحٍ ،ب
إبراىيمٍ ،ب موسىٍ ،ب عيسىٍ ،ب نبينا -عليو الصبلة كالسبلـٍ -ب يشفع نبينا  يشفعو اهلل ،فيقضي اهلل
بُت ا٠تبلئق ،٭تاسبهم ُب كقت كاحد ،ال يلهيو شأف عن شأف -سبحانو كتعأب ،-ابن آدـ الضعيف ما
يستطيع يتكلم مع اثنُت ُب كقت كاحد ،لكن الرب -سبحانو كتعأب -٭تاسب ا٠تبلئق ُب كقت كاحد،
كيفرغ -سبحانو كتعأب -من حساهبم ُب قدر منتصف النهار ،كُب كقت القيلولة يدخل أىل ً
اٞتنة اٞتنةى،
قاؿ -سبحانو:-



.)ُ(         
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بعد اٟتساب تعطى الصحف ،تتطاير الصحف باألٯتاف كبالشمائل ،كتوزف ا١توازين ،كيرد الناس على
اٟتوض ،اختلف العلماء ُب الًتتيب ،فمن العلماء من قاؿ :إف ا١تيزاف قبل اٟتوض ،كمنهم من قاؿ :اٟتوض
قبل ا١تيزاف .كاألقرب أنو أكال اٟتسابٍ ،ب الوركد على اٟتوضٍ ،ب ا١تيزاف بعد ذلك؛ ألنو لو كاف ا١تيزاف قبل
ذلك لكاف من خفت ميزانو ال يرد على اٟتوض ،كقد ثبت أنو يرد على اٟتوض أناس يطردكف ما يعلموف،
اٟتسابٍ ،ب اٟتوضٍ ،ب ا١تيزاف ،كتتطاي ر الصحفٍ ،ب بعد ذلك ا١تركر على الصراط ،فمن ٕتاكز الصراط
صعد إٔب اٞتنة ،كمن سقط سقط ُب النار -نعوذ باهللٍ ،-ب بعد ذلك دخوؿ اٞتنةٍ ،ب بعد دخوؿ العصاة
النار تكوف الشفاعة بعد ذلك فيهم ،نعمٍ ،ب بعد ذلك االستقرار ُب اٞتنة أك ُب النار ،نسأؿ اهلل السبلمة
كالعافية.
أحسن اهلل إليكم ،أسئلة كثَتة حوؿ فناء اٞتنة كالنار ،كما ينسب إٔب شيخ اإلسبلـ حياؿ ىذا األمر،
فبعض أىل البدع يذكر أف ابن تيمية قاؿ :إف اٞتنة كالنار تفنياف بعد مدة معينة ،نرجو توضيح ىذا؟
ال ،ىذا ابن القيم -رٛتو اهلل -كجد لو ُب كتاب الركح كُب غَته ما يدؿ على ىذا ،كالظاىر أف لو
قولُت :قوال بفنائها كقوال بعدـ فنائها ،كالصواب عدـ الفناء ،كأما شيخ اإلسبلـ -رٛتو اهلل -فنصوص كثَتة
عن شيخ اإلسبلـ -رٛتو اهلل -تدؿ على أنو يرل أف النار تبقى باقية ال تفٌت ،نعم.
أحسن اهلل إليكم ،ىناؾ من يقوؿ :إف األعماؿ شرط لصحة اإلٯتاف ،كيصف من يقوؿ بأنو شرط
كماؿ بأنو من ا١ترجئة ،كمن يقوؿ :إنو شرط كماؿ ،يصف ىؤالء بأهنم خوارج ،نرجو توضيح ىذه ا١تسألة،
يقوؿ :ىناؾ من يقوؿ :إف األعماؿ شرط لصحة اإلٯتاف ،كيصف من يقوؿ :بأف العمل شرط لكماؿ
اإلٯتاف بأنو مرجئة ،كىناؾ من يقوؿ :إنو شرط كماؿ ،كيصف ىؤالء بأهنم خوارج؟
األعماؿ داخلة ُب مسمى اإلٯتاف ،فالذم يقوؿ :إف األعماؿ غَت داخلة ُب مسمى اإلٯتاف ،ىذا من
ا١ترجئة ،كما سبق ،ا١ترجئة احملضة كىم اٞتهمية ،يركف أف األعماؿ غَت مطلوبة ،كمرجئة الفقهاء يركهنا ليست
داخلة ُب مسمى اإلٯتاف ،فالقوؿ بأهنا شرط كماؿ أك شرط ُب صحة ،الشرط غَت ا١تشركط ،ىذا ليس من
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أىل السنة ،أىل السنة يقولوف :اإلٯتاف مكوف من ىذه األمور :قوؿ باللساف ،تصديق بالقلب ،كعمل
بالقلب ،كعمل باٞتوارح ،كل ىذه أركاف اإلٯتاف داخلة ُب مسمى اإلٯتاف.
فالذم يقوؿ :إف العمل خارج ،سواء قاؿ :إنو شرط أك شرط كماؿ ،ىذا من ا١ترجئة ،ىذا قوؿ ا١ترجئة
كا٠توارج كا١تعتزلة يركف أف األعماؿ داخلة ُب مسمى اإلٯتاف ،مثل أىل السنة ،لكن يقولوف :إنو إذا نقص
شيء من العمل انتهى اإلٯتاف ،إذا فعل معصية انتهى اإلٯتاف كخرج إٔب الكفر ،دخل ُب الكفر كخلد ُب
النار ،كأىل السنة يقولوف :ال ،إذا فعل معصية يضعف إٯتانو كال ٮترج من اإلٯتاف كال يكفر كال ٮتلد ُب
النار ،نعم.
سؤاؿ من الكويت يقوؿ :رجل مسلم شرب ا٠تمرٍ ،ب بعد ما شرب سجد لغَت اهلل كمات على ذلك،
نسأؿ اهلل العافية كالسبلمة ،ىل ىذا الرجل مات على الكفر أـ على اإلسبلـ؛ ألنو فىػ ىق ىد عقلىو؟

أسأؿ اهلل العافية ،أمره إٔب اهلل؛ ىو الذم يتؤب حسابو ،نعم ،نسأؿ اهلل السبلمة كالعافية ،نعم.
يقوؿ :ما رأيكم ُب تعريف اإلٯتاف بأنو لغة التصديق ،كىل صحيح أف شيخ اإلسبلـ اعًتض على

ذلك ،نرجو إيضاح ىذه ا١تسألة؟
اإلٯتاف ُب اللغة أصلو التصديق ،كأما ُب الشرع كما ٝتعت ،اإلٯتاف ُب الشرع :قوؿ باللساف ،كتصديق
بالقلب ،كعمل بالقلب ،كعمل باٞتوارح .نعم األحناؼ -مرجئة الفقهاء -استدلوا با١تعٌت اللغوم ،قالوا :إف
اإلٯتاف ىو التصديق؛ قاؿ اهلل -تعأب -عن إخوة يوسف:

     

(ُ)

أمٔ :تصدؽ،

فقالوا :إف اإلٯت اف ىو التصديق ،فقالوا :فقط ىو التصديق بالقلب ،استدلوا باألمر اللغوم ،لكن أىل السنة
قالوا :جاء الشرع ببياف مسمى اإلٯتاف ،نعم.
ذكرًب -أحسن اهلل إليكم -باألمس أف من قاؿ بأف رجبل يدخل اٞتنة ببل عمل ىذا من أىل الزيغ
كمن أىل البدع ،يقوؿ :من ا١تقصود بقائل ىذه ا١تقولة؛ ألنو حصل لىبس باألمس حوؿ ىذا ا١توضوع؟
 - 1سورة يوسف آية .17 :

268

االقتصاد ُب االعتقاد

كأيش ا١تقصود؟ نقوؿ :ما فيو أحد يدخل اٞتنة بدكف عمل ،يعٍت بدكف توحيد ،ما فيو أحد يدخل
اٞتنة إال بالتوحيد ،ما مقصود أحد ،أقوؿ ما فيو مقصود أشخاص معينُت ،من يقوؿ :إف اٞتنة يدخلها أحد
بدكف توحيد ،ما ٯتكن ،ما يقوؿ أحد ىذا ،ما يقوؿ أحد من أىل السنة ،ما ىو مقصود أحد ،كإيش
ا١تقصود؟ ىل قلنا :إف ىناؾ أحد األشخاص؟ أنا ما أتكلم ُب أشخاص ،نقوؿ :إف اهلل -تعأب -قاؿ:



.)ُ(       
ما أحد يدخل اٞتنة إال بالتوحيد ،من ٓب ييصل فليس ٔتوحد فبل يدخل اٞتنة ،من مات ال يصلي غَت

موحد ،يقوؿ" :ال إلو إال اهلل" تنتقض عليو ،تبطل ،كما أف لو توضأ ٍب أحدث ،فكذلك إذا قاؿ" :ال إلو

إال اهلل" كٓب ييصل بطلت كلمة التوحيد ،من شرطها الصبلة ،ما ٯتكن أحد يدخل اٞتنة بدكف عمل إال من

نطق بالشهادتُت ٍب مات كٓب يتمكن من العمل ،نعم.

ما رأيكم فيمن يضع على القرب جريدة من ٩تل كيعتقد أف ذلك ٮتفف العذاب عن صاحب القرب؟
ال ،ىذا باطل ،ىذا من خصائص الرسوؿ -عليو الصبلة كالسبلـ ،-الرسوؿ مر بقربين فقاؿ :إهنما
يعذباف ،كما يعذباف ُب كبَتٍ ،ب كضع جريدة؛ ألنو أطلعو اهلل على ذلك ،فأنت ىل تعلم الغيب تضع
اٞتريدتُت ،أنت تعلم الغيب أنو يعذب ،أنت مثل الرسوؿ -عليو الصبلة كالسبلـ-؟!! الرسوؿ أطلعو اهلل
على أهنما يعذباف فوضع جريدتُت كقاؿ :لعلو ٮتفف عنهما ما ييبسا .أما أنت ما تعلم الغيب ،ما تدرم
ىل يعذب أك ينعم ،نعم.

نرل بعض الناس يرسم ميزانا لو كًفتىاف ،كيقوؿ" :حاسبوا أنفسكم قبل أف ٖتاسبوا" ،ىل ىذا الفعل
صحيح؟
ىذا جرأة من بعض الناس ،بعض الناس ُب ىذا الزمن صار عندىم جرأةٕ ،تده مثبل يرسم ميزانا ،يضع
كذإ ..تد بعض الناس يتصور طائرة ،يقوؿ :أنت سائرة إٔب اآلخرة ،كأنت كذا ،كيصور كذا ،كيصور
 - 1سورة النحل آية .32 :
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االنتقاؿ إٔب اآلخرة ،كيصور اٞتنة ،كيصور النار ..ىذه جرأة ُب بعض الناسُ ،ب ىذا الزمن صار عندىم
جرأة ،نسأؿ اهلل السبلمة كالعافية ،يتجرءكف على أشياء ما ٕترأ عليها من سبقهم ،نعم.
من الواجب على ا١تؤمن أف يسعو ما كسع ا١تؤمنُت :ينصح بالنصوص ،تلقي كلمة تبُت فيها النصوص،
األدلة من الكتاب كالسنة ،تذكر األدلة على إثبات ا١تيزاف ..ما ٖتتاج ترسم ميزانا كال شيئا ،كال ترسم ميزانا
كال ترسم جنة كال ترسم نارا ..نعم.
ُب حديث اٞتارية  :عندما سأ٢تا رسوؿ اهلل  من أنا؟ فقالت :رسوؿ اهلل .قاؿ أعتقها فإهنا مؤمنة
 كٓب يقل مسلمة ،كيف اٞتمع بُت ىذا اٟتديث كحديث سعد بن معاذ -رضي اهلل عنو-؟
يعٍت ىذا عند اإلطبلؽ ،أقوؿ :عند اإلطبلؽ اإلٯتاف يشمل ،مثل ما سبق ،إنو إذا أطلق أحد٫تا دخل
فيو اآلخر ،نعم.
قاؿ شيخ اإلسبلـ ُب الفتاكل :إف ٚتاىَت ا١ترجئة على أف عمل القلب من اإلٯتاف ،كفضيلتكم نىػ ىفٍيتي ٍم أف

يكوف ا١ترجئة يركف أف عمل القلب من اإلٯتاف؟

نعم ،بعض ا١ترجئة ٥تتلف ُب ىذا ،بعضهم أدخل أعماؿ القلوب كبعضهم ٓب يدخلها ،أما أعماؿ
اٞتوارح فهم ٓب يدخلوىا ،نعم.
يقوؿ :أشعر ُب قليب ببغض ١تن حوٕب ٦تن لديهم ا١تعاصي كال أتفاعل معهم ،سواء كانوا من الزمبلء ُب
العمل أك من األقارب أك من إخواين ُب اهلل ،كأجاىد قليب على أف يكوف البغض للفعل كليس لذات
الشخص ،كيعلم اهلل أين أكره ىذا ،أم :بغض ذات الشخص ،فماذا أفعل للتخلص من ىذا الشعور؟
عليك أف توإب كتعادم بقدر ا١تؤمن ،بقدر ما فيو من ا١تعاصي ،ا١تؤمن العاصي يوأب بقدر ما فيو من
الطاعات كيعادل بقدر ما فيو من ا١تعاصي ،كأما ا١تؤمن ا١تطيع فإنو موأب مواالة كاملة ،كالكافر يعادل
معاداة كاملة ،ىذا ىو الذم عليو أىل السنة ،أف الناس ثبلثة أقساـ :قسم يوأب مواالة تامة كىم ا١تؤمنوف
من ٚتيع الوجوه ،كقسم يعادل معاداة تامة كىم الكفار ،كقسم يوأب كيعادل كىم ا١تؤمنوف العصاة ،أف
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تواليو بقدر ما فيو من الطاعات كتبغضو بقدر ما فيو من ا١تعاصي ،يتسع قلبك ٢تذا؛ ألف اهلل -تعأب -يوإب
ىكذا.
ينبغي لئلنساف أف يوافق ربو ُب ا١تواالة كا١تعاداة ،فإذا رأيت شخصا مثبل ٭تافظ على الصلوات ا٠تمس،
كٕتده مثبل ٭تافظ على الصلوات ا٠تمسٕ ،تده عنده الغَتة على ٤تارموٕ ،تده مثبل ي ً
صل رٛتو كيرب كالديو
ى
ٖتبو ،لكن من جهة أخرل ٕتده مثبل يشرب ا٠تمر أك يشرب الدخاف أك ٭تلق ٟتيتو كيتعامل بالربا مثبل أك
يغش تبغضو ،إذا نظرت إٔب ا١تعاصي تبغضو بقدر ما فيو من ا١تعاصي ،كإذا نظرت إٔب الطاعات ٖتبو ،ال
تبغضو بغضا كامبل كال ٖتبو ٤تبة كاملة ،بل تواليو كتعاديو ،يكوف قلبك يتسع ٢تذا ك٢تذا ،ال تبغضو بغضا
كامبل كالكافر ،كال ٖتبو ٤تبة كاملة كا١تؤمن ا١تطيع ،بل تواليو كتعاديو ،تواليو بقدر ما فيو من اإلٯتاف
كالطاعات ،كتعاديو كتبغضو بقدر ما فيو من ا١تعاصي ،نعم.
يقوؿ :يعتقد بعض الناس أف الكفر إ٪تا ىو تكذيب ،فبل يكفر عندىم إال من كذب ،كينكر أقساـ
الكفر الباقية كيقوؿ :إهنا مستلزمة للتكذيب .فهل ىذا االعتقاد صحيح؟
ىذا اعتقاد ا١ترجئة ،ا١ترجئة يقولوف :ما فيو كفر إال بالتكذيب ،فاإلٯتاف ىو التصديق كالكفر ىو
التكذيب ،كىذا باطل ،الكفر يكوف بالتكذيب كيكوف باعتقاد القلب أيضا :إذا اعتقد أف هلل صاحبة أك
كلدا ،أك اعتقد أف هلل شريكا ُب ا١تلك ،أك اعتقد أف الصبلة غَت كاجبة أك اٟتج غَت كاجب ،أك اعتقد أف
الزنا حبلؿ أك الربا حبلؿ ،يكفر هبذه العقيدة.
كيكوف أيضا الكفر بالقوؿ :إذا سب اهلل كسب الرسوؿ  أك استهزأ باهلل أك بكتابو أك برسولو ،ىك ىفىر
بالقوؿ.
كيكوف بالفعل :كأف يسجد للصنم ،أك يدعو غَت اهلل ،أك يذبح لغَت اهلل ،أك يطوؼ بغَت بيت اهلل تقربا
يكفر ،أك يركع أك يسجد لغَت اهلل يكفر.
كيكوف بالرفض كالًتؾ :إذا ترؾ دين اهلل ال يتعلم كال يعمل بو كفر.

271

االقتصاد ُب االعتقاد

فالكفر يكوف بالقلب ،كيكوف بالقوؿ باللساف ،كيكوف بالعمل ،كيكوف بالرفض كالًتؾ ،الذم يرفض
دين اهلل ال يعبد ،ال يتعلم ،كال يعبد اهلل ،ىذا كافر؛ قاؿ اهلل -تعأب:-
  

(ُ)

    

أما القوؿ بأف الكفر ال يكوف إال بالتكذيب ىذا قوؿ ا١ترجئة ،نعم ،كىو قوؿ باطل،

كفق اهلل اٞتميع لطاعتو ،ثبت اهلل اٞتميع.

خصائص الرسول 
اختصاص النبي  بال فاعة في الخلق أجمعين
بسم اهلل الرٛتن الرحيم اٟتمد هلل رب العا١تُت ،كصلى اهلل كسلم كبارؾ على عبده كرسولو نبينا ٤تمد
كآلو كصحبو أٚتعُت ،قاؿ -رٛتو اهلل:-

فصل :كنعتقد أف ٤تمدا ا١تصطفى خَت ا٠تبلئق كأفضلهم كأكرمهم على اهلل 

كأعبلىم درجة

كأقرهبم إٔب اهلل كسيلة ،بعثو اهلل رٛتة للعا١تُت ،كخصو بالشفاعة ُب ا٠تلق أٚتعُت.
بسم اهلل الرٛتن الرحيم اٟتمد هلل رب ا لعا١تُت ،كالصبلة كالسبلـ على أشرؼ األنبياء كا١ترسلُت ،نبينا
٤تمد كعلى آلو كصحبو أٚتعُت ،أما بعد.
ىذا الفصل عقده ا١تؤلف -رٛتو اهلل -لبياف خصائص فضل نبينا ،فضائل نبينا ٤تمد  كخصائصو
اليت اختصو اهلل هبا كفضلو كرفعو على العا١تُت ،يقوؿ ا١تؤلف رٛتو اهلل :فصل" :كنعتقد أف ٤تمدا ا١تصطفى
خَت ا٠تبلئق كأفضلهم كأكرمهم على اهلل  كأعبلىم درجة كأقرهبم إٔب اهلل كسيلة ،بعثو اهلل رٛتة للعا١تُت،
كخصو بالشفاعة ُب ا٠تلق أٚتعُت.
كنعتقد معشر ا١تؤمنُت كمعشر ا١تسلمُت أف ٤تمد بن عبد اهلل بن عبد ا١تطلب ا٢تامشي القرشي العريب
ا١تكي ٍب ا١تدين رسوؿ اهلل ،كخاًب النبيُت خَت ا٠تلق ،نعتقد أنو -عليو الصبلة كالسبلـ -خَت ا٠تلق ،فهو
 - 1سورة األحقاف آية .3 :
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خَت ا٠تلق -عليو الصبلة كالسبلـ -كما قاؿ -عليو الصبلة كالسبلـُ -ب اٟتديث الصحيح كما سيأٌب ،أنو
قاؿ:



أنا سيد كلد آدـ ،كال فخر



فهو -عليو السبلـ -سيد الناس كخَت الناس ،خَت ا٠تبلئق

أٚتعُت ،يشمل ىذا ا١تبلئكة كالنبيُت كغَتىم؛ فهو أفضل ا٠تلق أٚتعُت -عليو الصبلة كالسبلـ ،-فهو خَت
ا٠تلق كأفضلهم كأكرمهم على اهلل  + ا٠تصائص ا٠تَتية كاألفضلية كاإلكراـ من اهلل .
فهو -عليو الصبلة كالسبلـ -خَت ا٠تلق كأفضل األنبياء كا١ترسلُت ،األنبياء أفضل الناس ،كا١ترسلوف
أفضلهم ،كأكٕب العزـ أفضلهم ،كنبينا -عليو الصبلة كالسبلـ -أفضل أكٕب العزـ كأفضل الرسل كأفضل ا٠تلق

أٚتعُت ،فهو خَت ا٠تلق كأكرمهم على اهلل 

كأعبلىم درجة؛ ألف درجتو -عليو الصبلة كالسبلـ-

الوسيلة ،كالوسيلة درجة ُب اٞتنة ال تنبغي أف تكوف إال لنبينا ٤تمد -صلى اهلل عليو كسلم-؛ ك٢تذا جاء ُب
اٟتديث  :من قاؿ مثل ما يقوؿ ا١تؤذف ٍب صلى على النيب ٍ ب قاؿ" :اللهم رب ىذه الدعوة التامة،
كالصبلة القائمة ،آت ٤تمدا الوسيلة كالفضيلة كابعثو مقاما ٤تمودا الذم كعدتو" ،إال حلت لو شفاعيت
.
الوسيلة ىي منزؿ نبينا -عليو السبلـ ،-ىي درجة نبينا -عليو السبلـ ،-بعض العامة يزيد فيها" :آت
٤تمدا الوسيلة كالفضيلة كالدرجة الرفيعة" غلط ىذا؛ الدرجة الرفيعة ىي الوسيلة ،لكن ىذا من زيادة العواـ
"آت ٤تمدا الوسيلة كالفضيلة كالدرجة الرفيعة" ىذه الوسيلة ىي الدرجة الرفيعة ،كما أف بعض الناس أك
بعض العواـ يزيد ُب استفتاحو" :سبحانك اللهم كْتمدؾ ،كتبارؾ اٝتك كتعأب جدؾ ،كال إلو غَتؾ كال
معبود سواؾ" "ال معبود سواؾ" ٔتعٌت :ال إلو غَتؾ ،يعٍت :ال معبود ْتق سواؾ ،العامة يزيدكف أشياء من
عند أنفسهم.
فنبينا -عليو السبلـ -أعلى النا س درجة ،منزلتو  +الوسيلة كسقفو عرش الرٛتن ،كأقرهبم إٔب اهلل كسيلة،
يعٍت :كجاىة كمكانة عند اهلل  أقرب الناس مكانة ككجاىة عند اهلل ىو نبينا -عليو السبلـ ،-كإذا كاف
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موسى -عليو السبلـ -قاؿ اهلل عنو:



 )ُ(      فمحمد  أعظم كجاىة؛ بعثو اهلل

رٛتة للعا١تُت ،العا١تُت :تشمل اٞتن كاإلنس كالعرب كالعجم؛ فهو -عليو الصبلة كالسبلـ -مبعوث إٔب
الناس كافة ،فهو رٛتة للعا١تُت.
أما ا١تؤمنوف فإف اهلل -تعأب -رٛتهم ببعثتو كأنقذىم بو من النار ،كأما الكفار فإنو قامت عليهم اٟتجة
ببعثتو -عليو الصبلة كالسبلـ -كأكجب اهلل جهادىم ،فإذا قتلوا كاف ىذا ٗتفيفا من عذاهبم لو استمركا ُب
حياهتم على الشرؾ ،فيكوف ىذا رٛتة ٢تم؛ ألنو لو استمركا على الكفر لزاد عداؤىم ،فإذا قتلوا ُب اٞتهاد ُب
سبيل اهلل ىخف عداؤىم ،بعثو اهلل رٛتة للعا١تُت ،قاؿ تعأب:

       

(ِ).
كخصو بالشفاعة ُب ا٠تلق أٚتعُت ،ىذا من خصائصو ،الشفاعة ،كىي الشفاعة العظمى ُب أىل
ا١توقف ٚتيعا ،كىي للمؤمنُت كللكفار عامةُ ،ب أىل ا١توقف للمؤمنُت كالكفار؛ ألهنا شفاعة ُب إراحة
الناس من ا١توقف ،يشفع ٢تم النيب  حىت ير٭تهم اهلل من ىذا ا١توقف حىت ٭تاسبهم ،كىي ا١تقاـ احملمود
الذم يغبطو فيو األكلوف كاآلخركف -عليو الصبلة كالسبلـ -نعم.
النبي  أعطي ٜتسا ٓب يعطهن نيب قبلو

ركل جابر بن عبد اهلل  أف رسوؿ اهلل 

قاؿ:



أعطيت ٜتسا ٓب يعطهن أحد من األنبياء

قبلي :نصرت بالرعب مسَتة شهر ،كجعلت ٕب األرض مسجدا كطهورا؛ فأٯتا رجل من أميت أدركتو الصبلة
فلييصل ،كأحلت ٕب الغنائم كٓب ٖتل ألحد قبلي ،كأعطيت الشفاعة ،ككاف النيب يبعث إٔب قومو خاصة

كبعثت إٔب الناس عامة .

ىذا اٟتديث ركاه الشيخاف :البخارم كمسلم -رٛتهما اهلل تعأب -كىو من أصح األحاديث ،يقوؿ
جابر  يركم عن النيب  أف نبينا  قاؿ  :أعطيت ٜتسا ٓب يعطهن أحد من األنبياء قبلي .
 - 1سورة األحزاب آية .69 :
 - 2سورة األنبياء آية .177 :
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األولى:



نصرت بالرعب مسَتة شهر



يعٍت :إذا ٝتعو العدك من مسافة شهر خاؼ كرعب،

يعٍت ىذا سبلح أعطاه اهلل ٕب ،كىو أف العدك إذا ٝتع بو ٔتسافة شهر أصابو الرعب ،كالرعب ىذا سبلح
لك على عدكؾ ،كىي لو كألمتو -عليو الصبلة كالسبلـ -للعاملُت بشريعة اهلل -تعأب -ينصرىم على
أعدائهم ،كيكوف ٢تم الرعب ،ينصرىم اهلل بالرعب ،الرعب ُب أعدائهم من مسَتة شهر ،يعٍت :ا٠توؼ،
كالرعب ىو ا٠توؼ.
الثانية  :كجعلت ٕب األرض مسجدا كطهورا؛ فأٯتا رجل من أميت أدركتو الصبلة فلييصل
من ا٠تصائص لنبينا  كىذه لؤلمة ٚتيعا" ،جعلت األرض مسجدا كطهورا" يصلي اإلنساف ُب أم


ىذه

مكافُ :ب الربُ ،ب البحرُ ،ب اٞتوُ ،ب أم مكاف إذا أدركتك الصبلة فصلٓ ،تبلؼ األمم السابقة ،ال
يصلوف إال ُب معابد خاصة ،أما ٨تن -كاٟتمد هلل -نصلي ُب أم مكاف ،ىسافًٍر تقف كتصليُ ،ب البلد
تصليُ ،ب ا١تسجدُ ،ب البيت تصلي ..أما من سبقنا فهم يصلوف ُب معابدىم ا٠تاصة؛ ك٢تذا قاؿ نبينا 
 أٯتا رجل من أميت أدركتو الصبلة فلييصل .

الثالثة  :كأحلت ٕب الغنائم كٓب ٖتل ألحد قبلي  الغنائم يعٍت :األمواؿ اليت يأخذىا ا١تسلموف من

العدك ُب اٞتهاد ُب سبيل اهلل ،إذا قاتل ا١تؤمنوف الكفار يغنموف أموا٢تم كمواشيهم كدكاهبم كذراريهم
كنسائهم ،تكوف الذرارم عبيدا ٢تم ،كالنساء كذلك جوارم ،كالرجاؿ كذلك يسًتقوهنم أك يقتلوهنم،
كاألمواؿ تكوف ٢تم ،كأما األ مم السابقة فإف الغنائم ال ٖتل ٢تم بل ٕتمع كتأٌب نار من السماء تأكلها ،ىذه
عبلمة القبوؿ ،من عبلمة القبوؿ أف تأٌب نار من السماء تأكل ما ٚتع ،أما ٨تن فأحل اهلل لنا الغنائم.
الرابعة :يقوؿ النيب   كأعطيت الشفاعة  كىي الشفاعة العظمى ُب أىل ا١توقف حىت يقضى
بينهم ،ىذه خاصة بو -عليو الصبلة كالسبلـ.-



الخامسة  :ككاف النيب يبعث إٔب قومو خاصة كبعثت إٔب الناس عامة  ىذه من خصائص النيب
ىذه خاصة لو ،كاف كل نيب يبعث إٔب قوموٕ ،تد نبيُت ُب كقت كاحد ،مثبل :لوط كإبراىيم ُب كقت
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كاحد ،كل كاحد يرسل إٔب قومو ،أما نبينا -عليو السبلـ -فإنو بعث إٔب الناس عامة :العرب كالعجم اٞتن
كاإلنسٚ ،تيع ا٠تلق ،نسخت الشرائع بعد بعثتو -عليو السبلـ -كليس بعده نيب.
كىذا ال يفيد اٟتصر" :أعطيت ٜتسا"؛ جاء ُب اٟتديث اآلخر" :أعطيت ستا" كذكر السادسة
"كأعطيت جوامع الكلم" أعطيت ستا ُب اٟتديث اآلخر ،ىنا أعطيت ٜتسا ،السادسة "كأعطيت جوامع
الكلم" ُب اللفظ اآلخر ،كاختصرت اٟتكمة اختصارا ،يعٍت :أعطي جوامع الكلم بأف يأٌب بالكبلـ القليل
الذم ٖتتو و
معاف غزيرة ،نعم.
النبي  سيد الناس يوـ القيامة

كركل أبو ىريرة  قاؿ  :كنا مع رسوؿ اهلل ُ ب دعوة ،فرفع إليو الذراع ككانت تعجبو ،فنهش

منها هنشة ٍب قاؿ :أنا سيد الناس يوـ القيامة  كذكر حديث الشفاعة بطولو.
نعم ،حديث الشفاعة حديث صحيح ركاه الشيخاف كغَت٫تا ،قولو :هنس -بالسُت ا١تهملة -كركم
هنش -بالشُت -كالنهس -بالسُت :-ىو القطع بأطراؼ األسناف ،كالنهش -بالشُت -باألضراس" ،النيب
 كاف ُب دعوة" يعٍت :دعي إٔب كليمة فرفعت إليو الذراع -اليد -ككانت تعجبو -عليو الصبلة كالسبلـ-
 ،كاف ٭تب الذراع فنهس منها هنسة بطرؼ أسنانوٍ ،ب قاؿ:



أنا سيد كلد آدـ ،أنا سيد الناس يوـ

القيامة  كُب اللفظ اآلخر  :أنا سيد كلد آدـ كال فخر  ىذا من خصائصو أنو سيد الناس -عليو
الصبلة كالسبلـ -سيد الناس ىنا ،كيوـ القيامة تظهر سيادتو ،يوـ القيامة حينما ٬تمع اهلل األكلُت كاآلخرين
عليو الصبلة كالسبلـ -نعم.النبي  أكؿ من يدخل اٞتنة

كركل أنس بن مالك  قاؿ :قاؿ رسوؿ اهلل 



آٌب يوـ القيامة باب اٞتنة فأستفتح فيقوؿ

ا٠تازف :من أنت؟ فأقوؿ ٤تمد .فيقوؿ :بك أمرت أال أفتح ألحد قبلك  ركاه مسلم.

نعم ،حديث ركاه اإلماـ مسلم -كما قاؿ ا١تؤلف رٛتو اهللُ -ب كتاب اإلٯتاف ،باب ُب قوؿ النيب 
 أنا أكؿ الناس يشفع ُب اٞتنة  كركاه اإلماـ أٛتد ُب مسنده ،كُب ىذا اٟتديث أف النيب  ىو
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الذم يستفتح باب اٞتنة ،كىو أكؿ من يدخل اٞتنة ،كأكؿ من يدخلها من األمم أمتو -عليو الصبلة
كالسبلـ -فهذه من خصائصو أنو يستفتح باب اٞتنة ،قاؿ  :آٌب يوـ القيامة باب اٞتنة فأستفتح فيقوؿ
ا٠تازف :من أنت؟ فأقوؿ ٤تمد .فيقوؿ :بك أمرت أال أفتح ألحد قبلك



ىذه من خصائصو كمن

فضائلو -عليو الصبلة كالسبلـ -نعم.
النبي  أكؿ من ينشق عنو القرب كأكؿ شافع كأكؿ مشفع

كعن أيب ىريرة  قاؿ :قاؿ رسوؿ اهلل 



أنا سيد كلد آدـ يوـ القيامة كال فخر ،كأكؿ من

ينشق عنو القرب ،كأكؿ شافع ،كأكؿ مشفع  ركاه مسلم كأبو داكد.
نعم ،كما قاؿ ا١تؤلف -رٛتو اهلل -كاٟتديث ركاه مسلم ُب كتاب الفضائل ،كركاه أبو داكد ُب كتاب
السنة ،كركاه اإلماـ أٛتد ُب ا١تسند ،يقوؿ النيب   أنا سيد كلد آدـ يوـ القيامة  ىذه من فضائلو
عليو الصبلة كالسبلـ -أنو سيد الناس كال فخر ،يعٍت :ال يقولو عن فخر -عليو الصبلة كالسبلـ ،-بلٮتربنا عن ذلك ألنو لو ٓب ٮتربنا ٓب نعلم ،فهو -عليو الصبلة كالسبلـ ىذا من التبليغ ،من الشريعة اليت
يبلغها ،يقوؿ  :أنا سيد كلد آدـ يوـ القيامة كال فخر  ال يقو٢تا عن فخر ،كإ٪تا عن تبليغ ،يبلغ األمة
كٮتربىم بفضلو -عليو الصبلة كالسبلـ.-
 كأكؿ من ينشق عنو القرب  يعٍت :بعد يوـ البعث ،يعٍت حُت يبعث اهلل الناس من قبورىم كتعود
األركاح إٔب أجسادىا تنشق القبور عنهم ،أكؿ من ينشق عنو القرب نبينا   كأكؿ شافع كأكؿ مشفع


أكؿ شافع؛ ألنو يشفع الشفاعة العظمى يوـ القيامة ،ىو يشفعو اهلل فهو أكؿ شافع كأكؿ مشفع،



أكؿ شافع  أكؿ من يشفع  ،كأكؿ مشفع  من قبل الرب -سبحانو كتعأب -نعم.

فضل الخلفاء الرا دين
كنعتقد أف خَت ىذه األمة كأفضلها بعد رسوؿ اهلل  صاحبو األخص ،كأخوه ُب اإلسبلـ كرفيقو ُب
ا٢تجرة كالغار ،أبو بكر الصديق ،كزيره ُب حياتو ،كخليفتو بعد كفاتو ،عبد اهلل بن عثماف عتيق بن أيب
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قحافةٍ ،ب بعده الفاركؽ أبو حفص عمر بن ا٠تطاب ،الذم أعز اهلل بو اإلسبلـ كأظهر الدينٍ ،ب بعده ذك

النورين أبو عبد اهلل عثماف بن عفاف ،الذم ٚتع القرآف كأظهر العدؿ كاإلحساف ،ابن عم رسوؿ اهلل 
كختىػنيو علي بن أيب طالب -رضواف اهلل عليهم -فهؤالء ا٠تلفاء الراشدكف كاألئمة ا١تهديوف.
ى

نعم ،انتقل ا١تؤلف -رٛتو اهلل -من بياف فضائل النيب 

كخصائصو إٔب فضائل ا٠تلفاء ،فضائل

الصحابة ،كبدأ با٠تفاء الراشدين األربعة ،قاؿ" :كنعتقد" -يعٍت معشر أىل السنة كاٞتماعة -أف خَت ىذه

األمة كأفضلها بعد رسوؿ اهلل 

أبو بكرٍ ،ب عمرٍ ،ب عثمافٍ ،ب علي ،ىذه ىي عقيدة أىل السنة

كاٞتماعة ،يعتقدكف أف خَت الصحابة كأفضل الناس بعد األنبياء أبو بكرٍ ،ب يليو ُب الفضيلة عمرٍ ،ب يليو
عثمافٍ ،ب يليو علي ،كترتيبهم ُب الفضيلة كًتتيبهم ُب ا٠تبلفة.
كمن أنكر فضلهم فهو من أىل الزيغ كالضبلؿ ،أك تكلم فيهم أك تنقصهم أك سبهم فهو من أىل الزيغ
كاال٨تراؼ كالضبلؿ ،كىذا ٣تمع عليو بُت أىل العلم ُب ترتيب ا٠تلفاء ،ا٠تليفتُت أبو بكر كعمر ،كأما
عثماف كعلي ففيهما خبلؼ ُب الفضل ،أما ا٠تبلفة فقد اتفق العلماء ،اتفق أىل السنة كاٞتماعة على
تقدًن عثماف على علي ُب ا٠تبلفة ،كمن قدـ عليا على عثماف ُب ا٠تبلفة فهو أضل من ٛتار أىلو ،كما
قاؿ شيخ اإلسبلـ ابن تيمية -رٛتو اهللُ -ب ( العقيدة الواسطية ) ،كىو من أىل الزيغ.
أما من قدـ عليا على عثماف ُب الفضيلة دكف ا٠تبلفة فهذا قوؿ ُب مذىب اإلماـ أيب حنيفة ،كاٞتمهور
على تقدًن عثماف أيضا على علي ُب الفضيلة كا٠تبلفة ،كركم عن أيب حنيفة أنو رجع كأنو كافق اٞتمهور،
فعلى ىذا يكوف إٚتاع تقدًن عثماف على علي ُب الفضيلة ىذا ىو قوؿ اٞتماىَت ،كُب ركاية عن أيب حنيفة
تقدًن علي على عثماف ُب الفضيلة دكف ا٠تبلفة ،كركم عنو أنو رجع ،أما ا٠تبلفة فهو إٚتاع ،من قدـ عليا
على عثماف ُب ا٠تبلفة فهو أضل من ٛتار أىلو.
ك٢تذا قاؿ ا١تؤلف -رٛتو اهلل" :-نعتقد أف خَت ىذه األمة كأفضلها بعد رسوؿ اهلل



صاحبو

األخص"؛ ألف لو صحبة خاصة كأخوة ُب اإلسبلـ ،كرفيقة ُب ا٢تجرة كالغار ،لو خصوصية كلو صحبة
خاصة؛ حيث إنو مبلزـ للنيب  كحيث إنو أكؿ من آمن بو ،كحيث إنو أكؿ من صدقو ،ككل أحد دعاه
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النيب 

إٔب اإلسبلـ يكوف عنده توقف إال أبا بكر فإنو ٓب يتوقف ،آمن ُب اٟتاؿ ،فهذه صحبة خاصة؛

كلذا قاؿ" :صاحبو األخص كأخوه ُب اإلسبلـ كرفيقو ُب ا٢تجرة" ىو الذم رافقو ُب ا٢تجرة من مكة إٔب
ا١تدينة كالغار ،أنزؿ اهلل -تعأب -فيهما:

          

(ُ)

صاحبو أبو

بكر.

ك١تا خاؼ أبو بكر على النيب 
قدميو ألبصرنا ،قاؿ لو النيب  " يا أبا بك ر ما ظنك باثنُت اهلل ثالثهما؟ "؛ ك٢تذا قاؿ ا١تؤلف" :كرفيقو ُب
ككاف ا١تشركوف يبحثوف عنهم قاؿ :لو أف أحدىم نظر إٔب موضع

ا٢تجرة كالغار أبو بكر الصديق" ىذا أبو بكر ،ىذه كنية ،كالصديق لقب ،كالصديق فعيل صيغة مبالغة من
قوة تصديقو ،كىو الصديق األكرب.
"ككزيره ُب حياتو" يعٍت :مبلزمتو لو كمشاكرتو لو" ،كخليفتو بعد كفاتو" ىو عبد اهلل بن عثماف ،اٝتو
عبد اهلل بن عثماف عتيق بن أيب قحافةٍ" ،ب بعده ُ-ب الفضيلة كا٠تبلفة -الفاركؽ أبو حفص عمر بن
ا٠تطاب" الفاركؽ لقب لو ،كأبو حفص كنية ،كاٝتو عمر عمر بن ا٠تطاب ،اٝتو عمر ،كلقبو الفاركؽ،
ككنيتو أبو حفص" ،الذم أعز اهلل بو اإلسبلـ ،كأظهر بو الدين"" ،أعز اهلل بو اإلسبلـ" ١تا أسلم قوم
ا١تسلموف ،صار ٢تم قوة بإسبلمو ،أعز اهلل بو اإلسبلـ كأظهر بو الدين ،كفتحت ُب أيامو الفتوح كمصرت
األمصار.
"ٍب بعده -الثالث -ذك النورين ،أبو عبد اهلل عثماف بن عفاف ،الذم ٚتع القرآف" ذك النورين عثماف؛

ألنو تزكج ابنتُت من بنات النيب 

تزكج كاحدة ٍب توفيتٍ ،ب تزكج األخرل ،فيقاؿ لو ذك النورين ،تزكج

رقية كأـ كلثوـ -رضي اهلل عنهم.-
عثماف بن عفاف الذم ٚتع القرآف ،كأظهر العدؿ كاإلحساف ،ىذه من خصائصو من فضائلو أنو ٚتع
القرآف ،اهلل أنزؿ القرآف على سبعة أحرؼ رٛتة باألمة كتسهيبل عليهمٍ ،ب بعد ذلك حصل اختبلؼ ُب
 - 1سورة التوبة آية .47 :
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بعض الغزكات ،ككاف حذيفة ُب مغازم أرمينية كأذربيجاف كرأل اختبلؼ الناس ُب القراءة ،كٝتع بعضهم

يقوؿ :قراءٌب أحسن من قراءتك .فجاء إٔب عثماف 

كقاؿ :يا أمَت ا١تؤمنُت أدرؾ ىذه األمة قبل أف

ٗتتلف ُب الكتاب اختبلؼ اليهود كالنصارل .فجمع الصحابة كشاكرىم فأٚتعوا على ٚتع الناس على
حرؼ كاحد ىو حرؼ قريش.
كىذا اٟترؼ تدخل فيو القراءات السبع كلها ،بل العشر داخلة ُب حرؼ كاحد ،كىو اٟترؼ الذم

درس فيو جربائيل النيب ُ ب السنة األخَتة اليت توُب فيها ،فهذا من فضائلو 

فجمع الناس على

مصحف ،على ىذا اٟترؼ ،ككتب ُب ذلك سبعة مصاحف ،تسمى ىذه ا١تصاحف األئمة ،أرسل لكل
ً
ص ور مصحفا :أرسل ألىل مكة مصحفا ،كإٔب أىل الكوفة مصحفا ،كألىل الشاـ مصحفا ،كألىل مصر
مٍ
مصحفا ،كأحرؽ بقية ا١تصاحف.
ذكر اٟتافظ ابن كثَت ىذه الفضيلة ُب ( البداية كالنهاية ) كقاؿ :إف من مناقبو الكبار كحسناتو العظيمة
 أف ٚتع الناس على قراءة كاحدة ،ككتب ا١تصحف على العرضة األخَتة اليت درسها جربيل على رسوؿ
اهلل ُ ب آخر ًس ًٍت حياتو ،كذكر أف سبب ذلك ما كقع من خبلؼ بينذ القراء ُب بعض الغزكات ،ككاف

معهم حذيفة بن اليماف 

فركب إٔب عثماف كأخربه ٔتا كاف كقاؿ :أدرؾ ىذه األمة قبل أف ٗتتلف ُب

كتاهبا كاختبلؼ اليهود كالنصارل ُب كتبهم.
عند ذلك ٚتع عثماف الصحابة كشاكرىم ُب ذلك ،كرأل أف يكتب ا١تصحف على حرؼ كاحد ،كأف
٬تمع الناس ُب سائر األقاليم على القراءة بو دكف سواه ،فاستدعى بالصحف اليت كاف الصديق أمر زيد بن
ثابت ّتمعها كأمر زيد بن ثابت أف يكتب كأف ٯتلي عليو سعيد بن العاص األمومْ ،تضرة عبد اهلل بن
الزبَت كعبد الرٛتن بن حارث ا١تخزكمي ،كأمرىم إذا اختلفوا ُب شيء أف يكتبوه بلغة قريش ،فكتب سبعة
مصاحف بعث هبا عثماف إٔب األمصار ،كيقاؿ ٢تذه ا١تصاحف األئمةٍ ،ب عمد إٔب بقية ا١تصاحف اليت
بأيدم الناس فحرقها لئبل يقع بسببها اختبلؼ.
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"ختىػنيو" يعٍت :زكج ابنتو فاطمة ،ىختىػنيو علي بن أيب طالب
ٍب ا٠تليفة الرابع ابن عم رسوؿ اهلل  ىختىػنيو ،ى

رضواف اهلل عليهم" ،فهؤالء ا٠تلفاء الراشدكف كاألئمة ا١تهديوف" من عقيدة أىل السنة كاٞتماعة اإلٯتاف بأف

ا٠تبلفة بعد النيب 

أليب بكر ٍب لعمر ٍب لعثماف ٍب لعلي ،كأف الطعن ُب خبلفة كاحد من ىؤالء ضبلؿ

كزيغ ،من عقيدة أىل السنة كاٞتماعة أف ترتيبهم ُب الفضل كًتتيبهم ُب ا٠تبلفة ،نعم.
كٓب يزؿ أىل السنة كاٞتماعة يًتضوف على الصحابة كيوالوهنم كينزلوهنم مناز٢تم اليت يستحقوهنا بالعدؿ
كاإلنصاؼ ال با٢تول كالتعصب ،كاهلل -تعأب -أثٌت عليهم كعد٢تم كزكاىم ككعدىم باٞتنة ك٢تذا قاؿ:
 )ُ(      قاؿ:



          

                
                  

.)ِ(        
أثٌت على ا١تهاجرين كأثٌت على األنصار ،كأما من سبهم أك تنقصهم أك طعن فيهم فهذا ١ترض ُب قلبو
كلنفاؽ ،إ٪تا يصدر م ن أىل النفاؽ كالزيغ كاال٨تراؼ كالرافضة كأشباىهم ،كقد نزلوا إٔب ىوة سحيقة فزادكا
هبا على اليهود كالنصارل ،الرافضة ،فإف اليهود كالنصارل ،..قيل لليهود :من خَت أىل ملتكم؟ قالوا
أصحاب موسى .كقيل للنصارل :من خَت أىل ملتكم؟ قالوا :أصحاب عيسى .كقيل للرافضة :من شر أىل
ملتكم؟ قالوا :أصحاب ٤تمد .نسأؿ اهلل السبلمة كالعافية ،فزادكا ُب ىذه ا٠تصلة على اليهود كالنصارل،
صاركا أسوأ حاال منهم ،نعوذ باهلل ،نعم.

الع رة المب رون بالجنة
 - 1سورة النساء آية .95 :
 - 2سورة الحشر آية .9-8 :
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ٍب الستة الباقوف من العشرة :طلحة بن عبيد اهلل ،كالزبَت بن العواـ ،كسعد بن أيب كقاص ،كسعيد بن
زيد بن عمرك بن نفيل ،كعبد الرٛتن بن عوؼ ،كأبو عبيدة بن اٞتراح -رضواف اهلل عليهم-؛ فهؤالء العشرة

الكراـ الربرة الذين شهد ٢تم رسوؿ اهلل 
ألمره ،كقد شهد رسوؿ اهلل  باٞتنة لثابت بن قيس ،كعبد اهلل بن سبلـ ،كلببلؿ بن رباح ،كٞتماعة من
باٞتنة ،فنشهد ٢تم هبا كما شهد ٢تم هبا؛ اتباعا لقولو كامتثاال

الرجاؿ كالنساء من الصحابة ،كبشر خد٬تة ببيت من قصب ال صخب فيو كال نصب ،كأخرب أنو رأل
الرميصاء بنت ملحاف ُب اٞتنة.
نعم ،يقوؿ ا١تؤلف -رٛتو اهللٍ" :-ب الستة الباقوف من العشرة" يعٍت :نشهد ٢تم باٞتنة ،كىم :طلحة بن
عبيد اهلل ،كىو من قريب لعثماف  ابن عمو ،كالزبَت بن العواـ ،كسعد بن أيب كقاص ،كسعيد بن زيد بن
عمرك بن نفيل ،كعبد الرٛتن بن عوؼ ،كأبو عبيدة بن اٞتراح كىو أمُت ىذه األمة -رضي اهلل عنهم؛
فهؤالء الستة مع األربعة ،ا٠تلفاء الراشدين ىم العشرة ا١تشهود ٢تم باٞتنة ،ككرد ذكر ىؤالء العشرة ا١تبشرين
باٞتنة ُب حديث سعيد بن زيد الذم ركاه أبو داكد ُب سننو كالًتمذم ،ككذلك ركاه اإلماـ أٛتد ُب ا١تسند.
ككردت أحاديث فيها الشهادة ٢تؤالء العشرة باٞتنة؛ ك٢تذا قاؿ :فهؤالء العشرة الكراـ الربرة الذين شهد
امتثاال ألمره.
٢تم رسوؿ اهلل  باٞتنة ،فنشهد ٢تم هبا كما شهد ٢تم هبا؛ اتباعا لقولو لقوؿ النيب  ك ن

فقد شهد رسوؿ اهلل  باٞتنة لغَت ىؤالء ،شهد النيب  باٞتنة لغَت ىؤالء ،ىؤالء العشرة نشهد ٢تم

باٞتنة ،كىناؾ غَتىم مشهود ٢تم باٞتنة ،كالقاعدة عن أىل السنة كاٞتماعة :أنو يشهد باٞتنة ١تن شهدت لو
النصوص.
كأما من ٓب يشهد لو بالنصوص فبل ،كقاؿ بعض العلماء ...العلماء ُب اإلشهاد باٞتنة ٢تم ثبلثة أقواؿ:
قوؿ أكؿ :أنو ال يشهد باٞتنة إال لؤلنبياء فقط .كالقوؿ الثاين :أنو يشهد باٞتنة لؤلنبياء ك١تن شهدت لو
النصوص ،كىذا ىو قوؿ اٞتمهور .كالقوؿ الثالث :أنو يشهد ٢تؤالء باٞتنة ،كيشهد ١تن شهد لو اثناف
عدالف باٞتنة.
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كمن ذلك أف أبا ثور كاف يشهد باٞتنة لئلماـ أٛتد بن حنبل ،كيستدلوف ْتديث  :أف النيب 
شرا ،فقاؿ:
كاف
جالسا فمر ّتنازة ،فأثٌت عليو ن
خَتا ،فقاؿ :كجبتٍ .ب مر ّتنازة أخرل ،فأثٌت عليو ن
ن
كجبت .فسئل النيب  ما كجبت؟ قاؿ :ىذا شهدًب عليو باٞتنة ،كجبت عليو اٞتنة ،كىذا شهدًب عليو
بالنار ،كجبت لو النار ،أنتم شهداء اهلل ُب األرض  كاٟتديث اآلخر -كاٟتديث صحيح  :-يوشك
أف تعلموا أىل اٞتنة من أىل النار ،قالوا :مب يا رسوؿ اهلل؟ قاؿ :بالثناء اٟتسن كالثناء السيئ  أخذ بعض
العلماء من ىذا أنو يشهد باٞتنة ١تن شهد لو عدالف.
كالصواب من ىذه األقواؿ أنو يشهد باٞتنة لؤلنبياء ،ك١تن شهدت لو النصوص خاصة ،كأما ىؤالء
الذين شهد ٢تم ،فهذا لو أدلتو ا٠تاصة ،كيقتصر على ما جاء كعلى ما كرد ُب النصوص ،كألنو لو فتح
الباب ،قل أحد إال ٕتد لو اثنُت يشهد اف لو باٞتنة ،فصار يشهد لكل أحد ،كالصواب أنو ال يشهد باٞتنة
إال ١تن شهدت لو النصوص :كالعشرة ا١تبشرين باٞتنة.
كمن ذلك ثابت بن قيس (ثابت بن قيس بن مشاس رضي اهلل عنو) ،كاف خطيب النيب  كذلك ألنو

كاف ٮتطب بُت يدم النيب 
تعأب:-




ككاف يرفع صوتو؛ ألف ا٠تطيب مضطر أف يرفع صوتو ،فلما نزؿ قولو –

 )ُ(          تأخر كخاؼ ،جعل يبكي ُب بيتو.

 )ِ(           خاؼ أف يكوف حبط عملو؛ ألنو

يرفع صوتو با٠تطبة أماـ النيب  ففقده النيب  فأرسل إليو ،فقاؿ :إنو كاف يرفع صوتو عند النيب 
فقد حبط عملو فهو من أىل النار ،فأرسل إليو النيب  فقاؿ  :قولوا لو إنو من أىل اٞتنة كليس من
أىل النار  فهذا شهادة من النيب .

 - 1سورة الحجرات آية .2 :
 - 2سورة الحجرات آية .2 :

283

االقتصاد ُب االعتقاد

كعبد اهلل بن سبلـ اإلسرائيلي 

أيضا ىذا مشهود لو باٞتنة ،ىذا جاء ُب البخارم  أنو قاؿ:

حدثٍت عبد اهلل بن ٤تمد قاؿ :حدثٍت أزىر السماف ،عن ابن عوف ،عن ٤تمد ،عن قيس بن عباد قاؿ:
جالسا ُب مسجد ا١تدينة ،فدخل رجل على كجهو أثر ا٠تشوع ،فقالوا :ىذا رجل من أىل اٞتنة.
كنت ن
فصلى ركعتُت ٕتوز فيهماٍ ،ب خرج كتبعتو ،فقلت :إنك حُت دخلت ا١تسجد قالوا :ىذا رجل من أىل
اٞتنة .قاؿ :كاهلل ما ينبغي ألحد أف يقوؿ ما ال يعلم ،كسأحدثك ٔتا ذاؾ  :رأيت رؤيا على عهد النيب



فقصصت عليو ،كرأيت كأين ُب ركضة ذكر من سعتها كخضرهتا كسطها عمود من حديد ،أسفلو ُب

األرض كأعبله ُب السماءُ ،ب أعبله عركة ،فقيل ٕب :ارؽ .قلت :ال أستطيع .فأتاين منصف فرفع ثيايب من
خلفي ،فرقيت حىت كنت ُب أعبلىا ،فأخذت بالعركة ،فقيل ٕب :استمسك .فاستيقظت كإهنا لفي يدم،

فقصصتها على النيب 

قاؿ :تلك الركضة اإلسبلـ ،كذلك العمود عمود اإلسبلـ ،كتلك العركة العركة

الوثقى ،فأنت على اإلسبلـ حىت ٘توت  كذلك الرجل ىو عبد اهلل بن سبلـ.
كقاؿ ٠تليفة :حدثنا ابن عوف ،عن ٤تمد قاؿ :حدثنا قيس بن عباد ،عن ابن سبلـ قاؿ :كصيف مكاف
منصف .ىذا ركاه البخارم ُب صحيحو ،كأخرجو مسلم أيضا ُب الفضائل ،كفيو الشهادة لعبد اهلل بن سبلـ
باٞتنة ،كىو عبد اهلل بن سبلـ اإلسرائيلي من بٍت إسرائيل.

كلببلؿ بن باح ا١تؤذف أيضا ،شهد لو النيب 
النيب  من ذلك خد٬تة زكج النيب  كأـ ا١تؤمنُت ،بشرىا النيب  بشر خد٬تة ببيت من قصب ال

باٞتنة ،ككذلك ٞتماعة من الرجاؿ كالنساء شهد ٢تم

صخب كال نصب ،قصب يعٍت :من اللؤلؤ (قصب اللؤلؤ ) ٣توؼ .كىذه منقبة ٠تد٬تة -رضي اهلل عنها،-
شهد ٢تا باٞتنة.
كأخرب أنو رأل الرميصاء بنت ملحاف ُب اٞتنة ،كالرميصاء جاءت ُب مسند اإلماـ أٛتد ،قاؿ :حدثنا

عفاف قاؿ :حدثنا أٛتد قاؿ :أخربنا ثابت ،عن أنس  أف رسوؿ اهلل 

قاؿ:



دخلت اٞتنة

فسمعت خشفة ،فقلت :ما ىذه ا٠تشفة؟ فقيل :الرميصاء بنت ملحاف  ىذا شهادة ٢تا باٞتنة.
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كالرميصاء قاؿ بعضهم :يقاؿ ٢تا الغميصى ،كىي أـ سليم بنت ملحاف ،كقيل :إهنا أختها ،كىي أـ

حراـ بنت ملحاف ،شهد ٢تا النيب 

باٞتنة كما ُب صحيح البخارم ،قاؿ :حدثنا عبد اهلل بن يوسف،

عن مالك ،عن إسحاؽ عبد اهلل بن أيب طلحة ،عن أنس بن مالك  أنو ٝتعو يقوؿ  :كاف رسوؿ

اهلل 

يدخل على أـ حراـ بنت ملحاف فتطعمو ،ككانت أـ حراـ ٖتت عبادة بن الصامت ،فدخل عليها

رسوؿ اهلل  فأطعمتو ،كجعلت تفلي رأسو ،فناـ رسوؿ اهلل ٍ ب استيقظ -ككاف بينو كبينها ٤ترمية عليو
الصبلة كالسبلـٍ ،-ب استيقظ كىو يضحك ،قالت :قلت كما يضحكك يا رسوؿ اهلل؟ قاؿ :ناس من أميت
عرضوا علي غزاة ُب سبيل اهلل ،يركبوف كبج ىذا البحر ملوكا على األسرة ،أك مثل ا١تلوؾ على األسرة -شك
إسحاؽ ،-قاؿ :فقلت :يا رسوؿ اهلل ،ادع اهلل أف ٬تعلٍت منهم .فدعا ٢تا رسوؿ اهلل ٍ ب كضع رأسو ٍب
استيقظ كىو يضحك ،فقلت :كما يضحك يا رسوؿ اهلل؟ قاؿ :ناس من أميت عرضوا علي غزاة ُب سبيل
اهلل -كما قاؿ ُب األكؿ ،-قالت :فقلت :يا رسوؿ اهلل ،ادع اهلل أف ٬تعلٍت منهم .قاؿ :أنت من األكلُت
.
فركبت البحر ُب زماف معاكية بن أيب سفياف ،فصرعت عن دابتها حُت خرجت من البحر فهلكت،
كىذا دليل على أف من غزا ُب سبيل اهللٍ ،ب مات ُب الطريق ذاىبا أك راجعا ،أف ىذه شهادة تعترب شهادة،
النيب  شهد ٢تا باٞتنة ،فهؤالء شهد ٢تم النيب  باٞتنة ،كىناؾ غَتىم ،منهم عكاشة بن ٤تصن شهد

لو النيب  كىو ُب السبعُت نألفا الذين يدخلوف اٞتنة بغَت حساب كال عذاب ،ككذلك ابن عمر 

مشهود لو باٞتنة ُب الرؤيا اليت رآىا ،بأنو رأل النار كأف ٢تا قرنُت ،كأنو جاءه ملكاف فقاال :لن تراع .قاؿ:

أعوذ باهلل من النار .كغَته ،ىناؾ عدد شهد ٢تم النيب 

باٞتنة من الرجاؿ كالنساء ،من شهدت ٢تم

النصوص نشهد ٢تم ،كذلك أىل البدر ،قاؿ النيب فيهم  :اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم  ككذلك
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أىل بيعة الرضواف كانوا ألفا كٜتسمائة ،أك ألفا كأربعمائة ككسر -رضي اهلل عنهم ،-قاؿ:

   

.)ُ(        

كُب اٟتديث الذم ركاه اإلماـ مسلم عن حفصة -رضي اهلل عنها ،-أف النيب 
النار أحد بايع ٖتت الشجرة



قاؿ:



ال يلج

ال يدخل النار ،ىذه شهادة ألىل بيعة الرضواف كألىل بدر ،فنشهد

باٞتنة ١تن شهدت ٢تم النصوص.
كأما من ٓب يشهد ٢تم (ٓب تشهد لو النصوص) نتوقف ،كال نشهد ألحد بعينو ،لكن نشهد بالعموـ،
كل مؤمن ُب اٞتنة ككل كافر ُب النار ،لكن فبلف بن فبلف بعينو تشهد أنو ُب اٞتنة ،نقوؿ :ما نشهد إال ما
شهدت لو النصوص .فبلف بن فبلف تشهد عليو بأنو ُب النار ،ال نشهد إال ٔتا شهدت لو النصوص ،مثل:
أيب ٢تب ن شهد لو بالنار ،أيب جهل نشهد لو بالنار .ككذلك من علمت خا٘تتو ،مات على الكفر ،قامت
عليو اٟتجة ،ىذا كافر ،يكفر كيشهد عليو بالنار .نعم.

ال هادة بالجنة لمن هد الرسول

٢ تم هبا

فكل من شهد لو رسوؿ اهلل  باٞتنة شهدنا لو ،كال نشهد ألحد غَتىم ،بل نرجو للمحسن ك٩تاؼ
على ا١تسيء ،كنكل علم ا٠تلق إٔب خالقهم ،فالزـ -رٛتك اهلل -ما ذكرت لك من كتاب ربك العزيز،
ككبلـ نبيك الكرًن ،كال ٖتد عنو ،كال تبتغي ا٢تدل ُب غَته ،كال تغًت بزخارؼ ا١تبطلُت كآراء ا١تتكلفُت ،فإف
الرشد كا٢تدل كالفوز كالرضا فيما جاء من عند اهلل كرسولو ،ال فيما أحدثو احملدثوف ،كأتى بو ا١تتنطعوف من
عوضا من قوؿ كل قائل،
آرائهم ا١تضمحلة ،كنتائج عقو٢تم الفاسدة ،كارض بكتاب اهلل كسنة رسولو ن
كزخرؼ كباطل.
 - 1سورة الفتح آية .18 :
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نعم كما قاؿ ا١تؤلف -رٛتو اهلل -قاؿ :ككل من شهد لو رسوؿ اهلل 

باٞتنة شهدنا لو ،كال نشهد

ألحد غَتىم ،ىذا عقيدة أ ىل السنة كاٞتماعة ،بل نرجو للمحسن ك٩تاؼ على ا١تسيء ،عقيدة أىل السنة
كاٞتماعة يشهدكف باٞتنة ١تن شهدت لو النصوص ،كال يشهد ألحد غَتىم ،لكن يرجوف للمحسن كٮتافوف
على ا١تسيء ،إذا رأينا إنسانا ٤تسنا مستقيما على طاعة ،نرجو لو ا٠تَت ،كنرجو أف يدخلو اهلل اٞتنة ،كال
يشهد لو بعينو ،كإذا رأينا إنسانا مسرفا يعمل ا١تعاصي كالكبائر كال يبإب٩ ،تاؼ عليو من النار كال نشهد
عليو بالنار٩ ،تاؼ على ا١تسيء كنرجو للمحسن ،كنشهد بالعموـ كل مؤمن ُب اٞتنة ككل كافر ُب النار ،أما
ا١تعُت بعينو ما نشهد باٞتنة إال من شهدت لو النصوص ،كال نشهد بالنار إال ١تن شهدت لو النصوص ،إال
من عرؼ أنو مات على الكفر كقامت عليو اٟتجة ،ىذا كافر.
ك٢تذا قاؿ ا١تؤلف :بل نرجو للمحسن ،ك٩تاؼ على ا١تسيء ،كنكل علم ا٠تلق إٔب خالقهم .نكل علم
ا٠تلق إٔب اهلل ،لسنا مكلفُت بأف نقوؿ :فبلف كذا كفبلف كذاٍ .ب قاؿ ا١تؤلف" :فالزـ رٛتك اهلل" .ىذا من
نصحو ،قاؿ :رٛتك اهلل .يدعو لك بالرٛتة ،الزـ -رٛتك اهلل -ما ذكرت لك من كتاب ربك العزيز ،ككبلـ
نبيك الكرًن ،الزـ النصوص كما دلت عليو (نصوص الكتاب كنصوص السنة) ،كال ٖتد عنو ،يعٍت :ال تبعد
عنو ،ال ٯتنة كال يسره ،كال تبتغي ا٢تدل ُب غَته ،ال تبتغي ا٢تدل ُب غَت النصوص ،ا٢تدل إ٪تا ىو ُب كتاب
اهلل كسنة رسولو ،قاؿ اهلل –تعأبُ -ب كتابو العزيز:

          

 )ُ(       كلو ذكر ا١تؤلف ىذه اآلية لكاف حسنا:

      

.)ِ(       
يقوؿ ا١تؤلف -ىذه نصيحة ،يقوؿ" :-كال تغًت بزخارؼ ا١تبطلُت كآراء ا١تتكلفُت" .ال تغًت هبم بالكبلـ
الذم يزخرفو أىل الباطل ،كما يتكلفو أىل الباطل كأىل البدع ،كا٠توارج مثبل الذين يكفركف أىل ا١تعاصي،
 - 1سورة األعراف آية .3 :
 - 2سورة األعراف آية .3 :
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يكفركف ا١تسلمُت با١تعاصي ،كا١تعتزلة الذين خرج من اإلٯتاف كدخل ُب الكفر ،كا١ترجئة الذين يقولوف :ال
يضر مع اإلٯتاف معصية ،كما ال يضر مع الكفر طاعة .ىذه كلها باطلة ،مذاىب باطلة ،الزـ الكتاب
كالسنة كال ٖت د عنو ٯتينا كال مشاال ،ابتعد عن مذاىب ا٠توارج كا١تعتزلة كا١ترجئة ،كغَتىم من أىل الضبلؿ
كاٞتهمية كا١تعتزلة؛ فإف الرشد كا٢تدل كالفوز كالرضا فيما جاء عن اهلل كرسولو ،ال فيما أحدثو احملدثوف،
ابتعد عن اٟتدث كعن البدع ُب الدين ،كأتى بو ا١تتنطعوف ،فالرشد كا٢تدل كالفوز كالرضا ُب الكتاب كالسنة،
فيما جاء عن اهلل كفيما جاء عن رسوؿ اهلل ،ال فيما أحدثو احملدثوف من البدع ،كال فيما أتى بو ا١تتنطعوف
من التنطع من آرائهم ا١تضمحلة ،كنتائج عقو٢تم الفاسدة ،من زبالة األذىاف كمن حطة األفكار ،كارض
بكتاب اهلل كسنة رسولو ،نعم الرضا  ،ارض بالكتاب كالسنة ،اكتفي هبما ،من ٓب يكتف بالكتاب كالسنة ال
عوضا من قوؿ كل
كفاه اهلل ،من ٓب يرض بالكتاب كالسنة ال أرضاه اهلل ،كارض بكتاب اهلل كسنة رسولو ن
قائل ،كزخرؼ كباطل ،يكفيك يعٍت ...يكفيك ،ارض بكتاب اهلل كسنة رسولو ،كاترؾ أقواؿ القائلُت ،كاترؾ

زخارؼ ا١تبطلُت ،ىذه نصيحة من ا١تؤلف رٛتو اهلل .نعم.

فضل االتباع
اتباع الكتاب والسنة والعمل بهما

فصل ُب فضل االتباع .ركم جابر بن عبد اهلل -رضي اهلل عنهما -قاؿ  :كاف رسوؿ اهلل  يقوؿ
ُب خطبتو٨ :تمد اهلل تعأب كنثٍت عليو ٔتا ىو أىلوٍ .ب يقوؿ :من يهده اهلل فبل مضل لو ،كمن يضلل فبل
ىادل لو ،إف اصدؽ اٟتديث كتاب اهلل ،كأحسن ا٢تدم ىدم ٤تمد ،كشر األمور ٤تدثاهتا ،ككل ٤تدثة
بدعة ،ككل بدعة ضبللة ،ككل ضبللة ُب النارٍ ،ب يقوؿ :بعثت أنا كالساعة كهاتُت ،ككاف إذا ذكر الساعة
اٛترت كجنتاه كعبل صوتو ،كاشتد غضبو كأنو منذر جيش يقوؿ :صحبكم مساكمٍ .ب قاؿ :من ترؾ ماال
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ضياعا فإٕب كعلي ،كأنا كٕب ا١تؤمنُت
فؤلىلو ،كمن ترؾ ديننا أك ن



ركاه مسلم كالنسائي .كٓب يذكر مسلم:

 ككل ضبللة ُب النار .

نعم ،كىذا الفصل عقده ا١تؤلف -رٛتو اهلل -لفضل االتباع (اتباع الكتاب كالسنة) ،فضل اتباع الكتاب
كالسنة كالعمل هبما ،فهذا الفصل يسرد فيو ا١تؤلف -رٛتو اهلل -آثارا كأخبارا ُب فضل اتباع الكتاب كالسنة
كالعمل هبما ،كأنو ٬تب على اإلنساف أف يعمل بالكتاب كالسنة ،كأف من اتبعهما فهو على اٞتادة
ا١تستقيمة.

ركل جابر بن عبد اهلل –رضي اهلل عنو -كقاؿ  :كاف رسوؿ اهلل 

يقوؿ ُب خطبتو٨ :تمد اهلل

كنثٍت عليو ٔتا ىو أىلو  ىذا ىو السنة :أف يبدأ ا٠تطيب ٓتطبتو -سواء كانت خطبة ٚتعة أك غَتىا،-
ْتمد اهلل كالثناء عليو ٔتا ىو أىلوٍ ،ب يثٍت بالصبلة على نبيوٍ ،ب يقوؿ :من يهده اهلل فبل مضل لو ،كمن
يضلل فبل ىادم لو .كىذا مأخوذ من الكتاب العزيز ،قاؿ اهلل –تعأب:-
     

(ُ)



       

.)ِ(         

من يهد اهلل فبل مضل لو ،من ىداه اهلل ككفقو كقذؼ ُب قلبو اٟتق ،فقبل اٟتق كرضي ٔتا اختاره ،فبل
أحد يضلو أبدا ،لو اجتمع كلهم على أف يضلوه ما استطاعوا ،كمن يضلل اهلل فبل ىادم لو ،من يضلل اهلل
كٮتذلو كيتخلى عنو ،من خذلو اهلل كأضلو فبل يستطيع أحد أف يهديو ،كلو اجتمع ا٠تلق كلهم على أف
يهدكه ما استطاعوا ،قاؿ اهلل –تعأب -لنبيو الكرًن ١تا عجز عن فداء عمو أيب طالب ،ككاف ٭تميو كيزكد عنو
أنزؿ اهلل:



.)ّ(                

إف أصدؽ اٟتديث كتاب اهلل ،أصدؽ اٟتديث كتاب اهلل ىو كبلـ اهلل 

كأفضل الكبلـ كأصدؽ

الكبلـ ،كأحسن ا٢تدم ىدم ٤تمد -صلى اهلل عليو كسلم-؛ ألنو -عليو الصبلة كالسبلـ -يهدم ،يعٍت:
 - 1سورة األعراف آية .178 :
 - 2سورة الكهف آية .17 :
 - 3سورة القصص آية .56 :
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يرشد كينصح كيبُت ،فهو على بينة من ربو ،كىو على نور من ربو ،فهديو أحسن ا٢تدم -عليو الصبلة

كالسبلـ-؛ ك٢تذا قاؿ اهلل 



 )ُ(       يعٍت :تدؿ كترشد.

فا٢تدل نوعاف :ىداية داللة كإرشاد ،كىذه ٯتلكها الرسوؿ -عليو الصبلة كالسبلـ ،-كىداية توفيق
كتسديد ،ىذه ال ٯتلكها إال اهلل .فقولو ُب العبارة  :كمن يضلل اهلل فبل ىادم لو  ىذه ىداية التوفيق
كالتسديد ،كقولو ىنا:



كأحسن ا٢تدم ىدم ٤تمد



ىذه ا٢تداية داللة كإرشاد .ا٢تداية ىدايتاف:

ىداية توفيق كتسديد ،ىذه ال يقدر عليها إال اهلل ،خلق ا٢تداية ُب القلوب:


(ِ)

كىداية داللة كإرشاد كنصح ،ىذه ٯتلكها الرسوؿ



       

كأحسن ا٢تدم ىدم رسوؿ اهلل



يعٍت:

داللتو كإرشاده.
 كشر األمور ٤تدثاهتا



شر األمور احملدث ،احملدث ُب الدين ،كاحملدث ُب الدين ىو ما أحدث

ُب دين اهلل ٥تالفا لشرع اهلل  .ككل ٤تدثة بدعة  كل ٤تدثة ُب الدين بدعة  ،ككل بدعة ضبللة،
ككل ضبللة ُب النار  كل ضبللة ُب النار ىذه ٓب يذكرىا مسلم كما ذكر ا١تؤلف ،كإ٪تا جاءت عند
النسائي  :كل ضبللة ُب النار .
ىكذا ٭تكي النيب ُب خطبتو يوـ اٞتمعة:
 

كمن يهديو اهلل فبل مضل لو ،كمن يضل فبل ىادم لو



إف أصدؽ اٟتديث كتاب اهلل ،كأحسن ا٢تدم ىدم ٤تمد ،كشر األمور ٤تدثاهتا ،ككل ٤تدثو

بدعة ،ككل بدعة ضبللة ،ككل ضبللة ُب النار



ٍب يقوؿ:



بعثت أنا كالساعة كهاتُت ك يفرؽ بُت

السبابة كالوسطى ،ككاف إذا ذكر الساعة اٛترت كجنتاه ،كعبل صوتو ،كاشتد غضبو ،كأنو منذر جيش
يقوؿ :صبحكم كمساكم  ىكذا ينبغي أف يكوف ا٠تطيب ،كاف إذا خطب ىكذا.

 - 1سورة الشورى آية .52 :
 - 2سورة األعراف آية .186 :
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بعض ا٠تطباء إذا خطبٕ ،تده متماكتا ،خطبة ضعيفة ،خطبتو تأٌب بالنوـ؛ ألنو متماكت (ميت) ،ال
ا٠تطبة ينبغي أف تكوف خطبة ُب شجاعة ٛتاس قوة ،يهز ا١تنرب ،٭تمر كجهو ،كيعلو صوتو؛ حىت يؤثر ُب
السامعُت ،ىكذا كاف النيب   كاف إذا خطب اٛترت كجنتاه كعبل صوتو ،كاشتد غضبو ،كأنو منذر
جيش يقوؿ :صبحكم كمساكم



ىذا ا٠تطيب ،ا٠تطيب الذم يكوف خاطبا عن ٛتاسة كقوة ،يعاِب

ا١تشاكل اليت كقع فيها الناس ،ما يكوف ا٠تطيب متماكتا ميتا ،يقرأ كأنو يقرأ ُب كتاب ،ال ،فا٠تطبة ٖتتاج
إٔب ٛتاسة كشجاعة.
ماال فؤلىلو ،كمن ترؾ ديننا أك ضياعا فإٕب كعلي   من ترؾ ماال
ٍب قاؿ النيب   من ترؾ ن

فؤلىلو



يعٍت :لورثتو.



كمن ترؾ دينا أك ضياعا فإٕب كعلي



يعٍت :يقضيو .فكاف ُب أكؿ األمر

كاف ال يصلي على من عليو دينٍ ،ب ١تا كسع اهلل عليو صار يقضي الدين -عليو الصبلة كالسبلـ -كيقوؿ:
ضياعا يعٍت:
 من ترؾ ماال فؤلىلو –للورثة ،-كمن ترؾ دينا  ...يقضيو -عليو الصبلة كالسبلـ ،-أك ن
الصغار ،أطفاؿ كعياؿ تسمى ضياعا ،فيكوف ٢تم من بيت ا١تاؿ.

ك٢تذا قاؿ العلماء :إنو إذا كاف بيت ا١تاؿ فيو سعة ،فإنو ينبغي أف تقضى فيو دكف األموات ،كتكفل فيو
ماال فؤلىلو ،كمن ترؾ دينا أك
األيتاـ؛ اقتضاء بالنيب  ك٢تذا قاؿ -عليو الصبلة كالسبلـ  :-من ترؾ ن
ضياعا فإٕب كعلي ،كأنا كٕب ا١تؤمنُت  ركاه مسلم نعم.
ن

حث النبي  أصحابو على التمسك بالكتاب والسنة

ركل زيد بن أرقم قاؿ  :قاـ فينا رسوؿ اهلل  خطيبنا ،فحمد اهلل كأثٌت عليو ككعظ كذكرٍ ،ب قاؿ:

أما بعد :أيها الناس ،فإ٪تا أنا بشر مثلكم يوشك أف يأتيٍت رسوؿ ريب  فأجيبو ،كأنا تارؾ فيكم الثقلُت:
أك٢تما كتاب اهلل فيو ا٢تدل كالنور ،من استمسك بو كأخذ بو ،كاف على ا٢تدل ،كمن تركو كأخطأه كاف على
الضبللة ،كأىل بييت أذكركم اهلل ُب أىل بييت" .ثبلث مرات"  ركاه مسلم.
نعم ،كىذا اٟتديث حديث زيد بن األرقم -رٛتو اهلل كرضي اهلل عنو -ركاه اإلماـ مسلم ُب "كتاب
فضائل الصحابة" ،كاإلماـ أٛتد ُب مسنده ،كالدارمي ُب سننو ،كفيو أف النيب  خطب الناس قاؿ:
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قاـ فينا رسوؿ اهلل  خطيبنا ،فحمد اهلل كأثٌت عليو  فيو أنو يستحب ا٠تطيب أف يبدأ ْتمد اهلل كالثناء

عليو  ،ككعظ كذكرٍ ،ب قاؿ :أما بعد  فالسنة أف يقوؿ :أما بعد .فهذا ىو األفضل ،أفضل من قوؿ
بعض الناس :كبعد .أما بعد أكٔب.


أما بعد :أيها الناس ،فإ٪تا أنا بشر مثلكم



فيو أف النيب  بشر ،ليس ربنا كال إ٢تا ،فيو الرد

على من يعبد النيب  كيقوؿ :إنو إلو .كبعض الناس يقوؿ :إنو نور ،كإنو جزء من اهلل .نعوذ باهلل ،ىذا
كفر كضبلؿ ،فالرسوؿ بشر ٟتم كدـ٥ ،تلوؽ من أـ كأب :من عبد اهلل بن عبد ا١تطلب ،كآمنة بنت كىب،
خلق منهما (من مائهما) كما ٮتلق سائر الناس ،أيضا ىو بشر ليس ...كليس جزءا من اهلل -كالعياذ باهلل-
كما يقولوف ،كا١تبلحدة كالضالوف ،بل ىو بشر -عليو الصبلة كالسبلـ ،-كلكنو أفضل الناس -عليو

الصبلة كالسبلـ  ،-فإ٪تا أنا بشر مثلكم ،يوشك أف يأتيٍت رسوؿ ريب 
يعٍت :فأجيبو ،يعٍت :ٯتوت .قاؿ اهلل:


كأنا تارؾ فيكم الثقلُت





فأجيبو



يعٍت :ا١توت.

.)ُ(      

ٝتاىم الثقلُت لعظمهما ككرب شأهنما ،كقيل :لثقل العمل هبما ،ك٫تا

الكتاب كالسنة  ،أك٢تما كتاب اهلل ،فيو ا٢تدل كالنور ،من استمسك بو كأخذ بو كاف على ا٢تدل  ال
شك أف من استمسك بالقرآف كاف على ا٢تدل ،كمن تركو كأخطأ كاف على الضبللة  ،كأىل بييت
كُب لفظو:



كسنيت أىل بييت ،أذكركم اهلل ُب أىل بييت "ثبلث مرات"





أىل بيتو يعٍت :ا١تؤمنوف:

زكجاتو -عليو الصبلة كالسبلـ ،-كعمو العباس كٛتزة ،كعلي كفاطمة كاٟتسن كاٟتسُت ،كزكجاتو .ىؤالء ىم

أىل بيتو ،فيجب على ا١تؤمن ٤تبتهم كمواالهتم هلل ،كلقرهبم من النيب 


فالنيب أكصى هبم كصية خاصة:

أذكركم اهلل ُب أىل بييت "ثبلث مرات"  يعٍت :مواالهتم ك٤تبتهم كإعطائهم حقوقهم ،ككف األذل

عنهم ،كإنزا٢تم مناز٢تم ،كالًتضي عنهم .نعم.
وصية الرسول  بالسمع والطاعة لوالة األمور
 - 1سورة الزمر آية .37 :
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كركل العرباض بن سارية السلمي  قاؿ  :كعظنا رسوؿ اهلل 

موعظة بليغة ،ذرفت منها

األعُت ككجلت منها القلوب ،كقاؿ قائل :يا رسوؿ اهلل ،كأهنا موعظة مودع ،فماذا تعهد إلينا؟ قاؿ:
عبدا حبشينا؛ فإنو من يعش منكم بعدم ،فسَتل
أكصيكم بتقول اهلل تعأب ،كالسمع كالطاعة كإف كاف ن
اختبلفا كثَتا ،كعليكم بسنيت كسنة ا٠تلفاء الراشدين ا١تهديُت ،عضوا علينا بالنواجذ ،كإياكم ك٤تدثات
األمور؛ فإف كل ٤تدثة بدعة ،ككل بدعة ضبللة



ركاه أبو داكد كالًتمذم كقاؿ :حديث صحيح .كركاه

ابن ماجو ،كفيو قاؿ  :كقد تركتكم على البيضاء ،ليلها كنهارىا ،ال يزيغ عنها بعدم إال ىالك .
كىذا حديث العرباض بن سارية السلمي  فيو أف النيب  أمر باالتباع ،كل ىذه النصوص ساقها
ا١تؤلف لبياف فضل االتباع ،كأنو ٬تب على اإلنساف أف يتبع الكتاب كالسنة ،كأف يعمل هبما ،كأف العاملُت
بالكتاب كالسنة ىم خَت الناس كأفضل الناس.
يقوؿ العرباض   كعظنا رسوؿ اهلل  موعظة بليغة  يعٍت مؤثرة.


ىنا األعُت ،كُب لفظة" :العيوف"  .ككجلت منها القلوب





ذرفت منها العيوف

يعٍت ألهنا حارة ،كألهنا خرجت من

القلب مؤثرة ،خرجت من القلب فنفذت إٔب القلوب ،ىي موعظة بليغة مؤثرة  ،ذرفت منها العيوف
من البكاء،



ككجلت منها القلوب



خافت منها القلوب.





فقاؿ قائل :يا رسوؿ اهلل ،كأهنا

موعظة مودع؟  كأنك يعٍت كدعتنا ،كأهنا آخر نصيحة (آخر كصية آخر نصيحة)؛ ألهنا حارة كمؤثرة،
 فماذا تعهد إلينا؟  ماذا توصينا؟ بأم شيء؟  قاؿ :أكصيكم بتقول اهلل  تقول اهلل كصية اهلل
لؤلكلُت كاآلخرين ،ككصية لنبيو ،قاؿ اهلل –تعأب:-

         

.)ُ(    
ىذه كصية اهلل لؤلكلُت كاآلخرين ،كىي كصية نبينا  قاؿ  :أكصيكم بتقول اهلل كالسمع كالطاعة


يعٍت :السمع كالطاعة لوالة األمور١ ،تن كاله اهلل أمركم ،اٝتعوا ٢تم كأطيعوا ،ال ٗترجوا عليهم كال

 - 1سورة النساء آية .131 :
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يدا من طاعتهم ،كىذا مقيد ٔتا إذا أمركا بطاعة اهلل كرسولو ،أما إذا أمركا
تقاتلوىم ،يعٍت كال تأخذكف ن
با١تعصية فبل يطاعوف.

ك٢تذا جاء ُب اٟتديث اآلخر ،قاؿ النيب 



إ٪تا الطاعة ُب ا١تعركؼ



كقاؿ -عليو الصبلة

كالسبلـ  :-ال طاعة ١تخلوؽ ُب معصية ا٠تالق  إ٪تا الطاعة ُب ا١تعركؼ ،فإذا أمر كٕب األمر با١تعصية
ال يطاع ،أك أمر األمَت با١تعصية ال يطاع ،أك الزكج إذا أمر زكجتو با١تعصية ال يطاع ،أك األب إذا أمر ابنو
با١تعصية ال يطيعو ،كلكن ال يتمرد عليو ُب غَتىا ،بس ما يطيعو ُب ا١تعصية ،لكن نسمع إذا أمركا با١تعصية
الناس يتمردكف كٮترجوف على كالة األمور ،نقوؿ :ال ،بس ا١تعصية ،إذا قاؿ :اشرب ا٠تمر .ال تطعو ،إذا
قاؿ لك :اشرب الدخاف .ال تطعو ،إذا أمرؾ كالدؾ تأٌب لو بالدخاف ،ال ما تطيعو ،لكن ال تتمرد عليو،
فانصحو فقل :يا أيب ،ما ٬توز كال يسوغ ٕب أف أطيعك ُب ا١تعصية .كىكذا.
إ٪تا السمع كالطاعة ُب طاعة اهلل ،كُب األمور ا١تباحة ،كالسمع كالطاعة ىذه كصية النيب  تقول اهلل،
عبدا حبشينا ،كُب اللفظ  :كإف كاف على
عبدا حبشينا  لو كاف األمَت ن
كالسمع كالطاعة  .كإف كاف ن

عبدا حبشينا ٣تدع األطراؼ  كُب لفظ  :كأف رأسو زبيبة  لو قطع األنف كاألذف
اآلخر كإف كاف ن
عبدا حبشينا؛ فإنو من
كصار أمَتا كتؤب على الناس٬ ،تب على الناس أف يسمعوا لو كيطيعوا  ،كإف كاف ن

كثَتا
يعش منكم بعدم فسَتل اختبلفا ن
رسولو ،كأطيعوا كالة األمور ُب طاعة اهللٍ ،ب قاؿ:


٭تصل اختبلؼ كاألمور تنكركهنا ،لكن الزموا كتاب اهلل كسنة


فعليكم بسنيت  الزموا سنيت  ،كسنة ا٠تلفاء

الراشدين ا١تهديُت من بعدم .
فواجب لزكـ الكتاب كالسنة ،كسنة ا٠تلفاء الراشدين إذا ٓب يكن ىناؾ سنة ،فيما ٓب يكن فيو سنة ،فإذا
ٓب تتبُت السنة يؤخذ من سنة ا٠تلفاء الراشدين ،أما إذا ظهرت السنة فإنو يؤخذ بالسنة ،كقد ٬تتهد بعض
ا٠تلفاء الراشدين اجتهادا ٮتالف السنة فيؤخذ بالسنة ،لكن إذا ٓب يكن ُب ا١تسألة سنة يؤخذ بسنة ا٠تلفاء
الراشدين.
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ٍب قاؿ النيب  :عضوا عليها بالنواجذ  يعٍت٘ :تسكوا هبا .كالنواجذ ىي األسناف اليت ُب األضراس،
كىذا ىو آخر األضراس .يعٍت إ٪تا أراد بذلك اٞتد ُب لزكـ السنة؛ ألف الذم ٯتسك بالشيء بُت أضراسو
كيعض عليو ،ٯتتنع من أف ينتزعو أحد منو ،كىذا أشد ما يكوف ُب التمسك.
 كإياكم ك٤تدثات األمور  يعٍت ٖتذير ،يعٍت :احذركا ٤تدثات األمور٤ ،تدثات األمور ىي البدع
اليت ٗتالف الكتاب كالسنةٍ .ب قاؿ  :فإف كل ٤تدثة بدعة ،ككل بدعة ضبللة  كعند النسائي -كما
سبق  :-ككل ضبللة ُب النار  ركاه أبو داكد كالًتمذم كقاؿ :حديث صحيح كركاه ابن ماجو كقاؿ-
:



كقد تركتكم على البيضاء ،ليلها كنهارىا ،ال يزيغ عنها بعدم إال ىالك



ىذه ركاية ابن ماجو،

كُب سنة أيب داكد أيضا قاؿ  :تركتكم على البيضاء  يعٍت :الشريعة البيضاء  .ليلها كنهارىا



يعٍت كاضحة كضوحها ليس فيو لبس  ،ال يزيغ عنها بعدم إال ىالك  نعم.
التحذير من فتنة الدنيا

كركل أبو الدرداء قاؿ  :خرج علينا رسوؿ اهلل  ك٨تن نذكر الفقر كنتخوفو فقاؿ :الفقر ٗتافوف؟
كالذم نفسي بيده ،لتصنب الدنيا عليكم حىت ال يزيغ قلب أحدكم إف أزاغو إال ىي ،كاًن اهلل ،قد
تركتكم"– ...كاًن اهلل" أحسن با٢تمز أفصح" ،كاًن اهلل" با٢تمز (٫تزة كصل) أحسن -كاًن اهلل ،قد تركتكم
على البيضاء ،ليلها كهنارىا سواء .قاؿ أبو الدرداء :صدؽ رسوؿ اهلل"– ...سواءى" ىذه عند الوقف
"سواء" ،-كاًن اهلل ،قد تركتكم على البيضاء ،ليلها كهنارىا سواءى .قاؿ أبو الدرداء :صدؽ رسوؿ اهلل 
تركنا على مثل البيضاء ،ليلها كهنارىا سواءى  ركاه ابن ماجو.

قوؿ ا١تؤلف -رٛتو اهلل :-كركل أبو الدرداء قاؿ  :خرج علينا رسوؿ اهلل 

ك٨تن نذكر الفقر

كنتخوفو ،فقاؿ :الفقر ٗتافوف؟ كالذم نفسي بيده ،لتصنب الدنيا عليكم ،حىت ال يزيغ قلب أحدكم إف
أزاغو إال ىي ،كاًن اهلل ،قد تركتكم على البيضاء ،ليلها كهنارىا سواء .قاؿ أبو الدرداء :صدؽ رسوؿ اهلل
 تركنا على مثل البيضاء ،ليلها كهنارىا سواء  ركاه ابن ماجو.

295

االقتصاد ُب االعتقاد

كىذا اٟتديث ركاه ابن ماجو ُب سننو ُب ا١تقدمة باب "اتباع سنة رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم" ،كال
بأس بسنده ،كىو حسن ،كفيو ٖتذير من فتنة الدنيا ،كأف الدنيا ٢تا فتنة ،كأنو ٮتشى على اإلنساف من الدنيا
أكثر ٦تا ٮتشى عليو من ال فقر ،كىذا كاقع ،فإف الفقر يتحملو بعض الناس كيصربكف ،لكن الدنيا إذا جاءت
الدنيا ال يستطيع كثَت من الناس ال يصرب عليها ،ك٢تذا قاؿ بعض السلف" :ابتلينا بالفقر فصربنا ،كابتلينا
بالدنيا فلم نصرب" .جاءت الدنيا كاألمواؿ ككذا ،تكوف فنت الشهوات كالشبهات.

يقوؿ النيب 
لكن للتأكيد:





الفقر ٗتافوف؟ كالذم نفسي بيده



قسم حلف كىو الصادؽ كإف ٓب يقسم،

لتصنب الدنيا عليكم حىت يزيغ قلب أحدكم إف أزاغو إال ىي  كىذا ىو الواقع ،كما

صبا ،نسأؿ اهلل أف يثبت قلوبنا على دينو كأال يزيغ قلوبنا.
ىو الواقع اآلف ُب عصرنا ،صبت الدنيا علينا ن



حىت ال يزيغ قلب أحدكم إف أزاغو إال ىي ،كاًن اهلل  قسم أيضا مرة ثانية ،يقسم مرتُت :كاًن اهلل (كاٯتن

اهلل) ،قسم "كاٯتن اهلل" حذؼ النوف "كاًن اهلل"  .قد تركتكم على البيضاء  الشريعة  ،ليلها كهنارىا
سواء



يعٍت :الشريعة كاضحة اآلف ،اٟتبلؿ كاضح كاٟتراـ كاضح،

قاؿ أبو الدرداء :صدؽ رسوؿ اهلل 



اٟتبلؿ بُت كاٟتراـ بُت

تركنا على مثل البيضاء ،ليلها كهنارىا سواء





كىذا فيو حث

ا١تؤلف على االتباع .نعم.

العمل بالكتاب والسنة وعدم التفريق بينهما

كركل أبو ىريرة  قاؿ :قاؿ رسوؿ اهلل 



إين قد خلفت فيكم ما ٓب تضلوا بعده ما أخذًب

هبما ،أك عملتم هبما :كتاب اهلل ،كسنيت .كلن يفًتقا حىت يردا علي اٟتوض



ركاه أبو القاسم الطربم

اٟتافظ ُب السنن.
كىذا اٟتديث حديث أيب ىريرة -كما ذكر ا١تؤلف -ركاه أبو القاسم الطربم ُب السننُ ،ب شرح أصوؿ
الفقو ألىل السنة ،كُب مسند اإلماـ أٛتد ،يقوؿ :حدثنا الزبَت قاؿ :حدثنا عبد ا١تلك بن أيب سليماف ،عن
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عطية العوُب ،عن أيب سعيد ا٠تدرم قاؿ :قاؿ رسوؿ اهلل   إين قد تركت فيكم ما إف أخذت بو لن
تضلوا بعدم (الثقلُت) ،أحد٫تا أكثر من اآلخر :كتاب اهلل ،حبل ٦تدكد من السماء إٔب األرض ،كعًتٌب
أىل بييت ،أال كإهنا لن يفًتقا حىت يردا علي اٟتوض



اٟتديث ىذا ضعيف ،فيو عطية العوُب ،كىو

ضعيف شيعي مدلس ،كىنا قاؿ  :كتاب اهلل كسنيت ُ ب اٟتديث اآلخر  :كتاب اهلل كعًتٌب .
كقد ذكر ابن القيم -رٛتو اهلل -ىذا اٟتديث ُب رده على األحناؼ الذين يقولوف :إف الزيادة على
ال كتاب نسخ ،مثل الوضوء (آية الوضوء) ليس فيها النية ،فالنية جاءت ُب السنة .يقوؿ :ىذا نسخ .رد
عليهم ابن القيم -رٛتو اهلل -كيقوؿ :إ٪تا حرـ رسوؿ اهلل كما حرـ اهلل .كذكر أيضا قاؿ صاّب بن موسى،

عن عبد العزيز بن رفيع ،عن أيب صاّب ،عن أيب ىريرة  قاؿ :قاؿ رسوؿ اهلل 



إين قد خلفت

فيكم شيئُت لن تضلوا بعد٫تا :كتاب اهلل ،كسنيت .كلن يفًتقا حىت ردا علي اٟتوض .
يقوؿ الشيخ ابن القيم :فبل ٬توز التفريق بُت ما ٚتع اهلل بينهما ،كيرد أحد٫تا باآلخر .يعٍت :ال ٬توز
أحدا أف يفًتض
التفريق بُت الكتاب كالسنة ،بل ٬تب العمل هبما ،بل سكوتو عما نطق بو ،كال ٯتكن ن
ذلك ،يعٍت مقصده أنو ٬تب على اإلنساف أف يعمل بالكتاب كالسنة كال يفرؽ بينهما ،ككذلك أيضا ذكر
بعض الشراح ىذا اٟتديث ،كىو دليل على االتباع ،كأنو ينبغي اإلنساف أف يتبع الكتاب كالسنة كأال يفرؽ
بينهما.


لن يفًتقا حىت يردا علي اٟتوض



يعٍت إٔب يوـ القيامة ،حىت ٯتوت اإلنساف٬ ،تب عليو أف

يعمل بالكتاب كالسنة كال يفرؽ بينهما ،بأف يعمل بأحد٫تا دكف اآلخر ،كالذين يردكف السنة ،أك الذين
يقولوف :نعمل بالقرآف كال نعمل بالسنة .أك يقولوف :إف السنة إذا جاءت بنص زائد عن القرآف ىذا نسخ.
ٍب يردكنو ،فهذا اٟتديث فيو رد عليهم ،كىو فيو اٟتث على االتباع ،كا١تؤلف ساقو من أجل اٟتث على
اتباع الكتاب كالسنة .نعم.
قول أبي بكر إنما أنا متبع ولست بمبتدع
كقاؿ أبو بكر الصديق ُ ب خطبتو" :إ٪تا أنا متبع كلست ٔتبتدع".
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نعم ،قاؿ ىذا من خطبتو  بعد توليو ا٠تبلفة ،ركاه ابن سعد ُب الطبقات ،كالطربم ُب تارٮتو ،كابن
كثَت ُب "البداية كالنهاية" .يقوؿ " إ٪تا أنا متبع كلست ٔتبتدع" .يعٍت :متبع بكتاب اهلل كسنة رسولو ،ما
آٌب بالبدع ا١تخالفة للدين ،كىكذا ينبغي للمسلم .نعم.
قول عمر قد فرضت لكم الفرائض وسنت لكم السنن وتركتم على الواضحة

كقاؿ عمر بن ا٠تطاب 

"قد فرضت لكم الفرائض كسنت لكم السنن ،كتركتم على الواضحة ،إال

أف تضلوا بالناس ٯتينا كمشاال".

نعم ،كىذا ركاه مالك ُب ا١توطأ ،يقوؿ عمر 

"قد فرضت لكم الفرائض ،كسنت لكم السنن،

كتركتم على الواضحة -يعٍت الشريعة الواضحة ،-إال أف تضلوا بالناس ٯتينا كمشاال" .يعٍت :ال ٘تيلوا ٯتينا كال
مشاال ،بل اعملوا بالكتاب كالسنة .نعم.
ن
قول ابن مسعود إنا نقتد وال نبتد ونتبع وال نبتدع

كقاؿ عبد اهلل بن مسعود " إنا نقتدم كال نبتدم ،كنتبع كال نبتدع ،كلن نضل ما ٘تسكنا باألثر".
نعم ،كىذا ركاه البللكائي ُب "شرح أصوؿ الفقو ألىل السنة" عن عبد اهلل بن مسعود  قاؿ" :إنا
نقتدم (يعٍت نقتدم بالرسوؿ -عليو الصبلة كالسبلـ ،-كنعمل بكتاب اهلل) ،كال نبتدم من عند أنفسنا
شيئا ،كنتبع (الكتاب كالسنة) ،كال نبتدع (ما نأٌب ببدعو) ،كلن نضل ما ٘تسكنا باألثر" .لن يضل اإلنساف
ما ٘تسك بالكتاب كالسنة كاآلثار الصحيحة .نعم.
تأويل األحاديث وإخراجها عن ظاىرىا

كركل األكزاعي عن الزىرم أنو ركل أف النيب 

قاؿ:



ال يزين الزاين حُت يزين كىو مؤمن



فسألت الزىرم ما ىذا؟ فقاؿ" :من اهلل العلم ،كعلى الرسوؿ الببلغ ،كعلينا التسليم ،أمركا أحاديث رسوؿ
اهلل  كما جاءت" .كُب ركاية" :فإف أصحاب رسوؿ اهلل  أمركىا".
نعم ،ىذا األكزاعي عن الزىرم ،تابعي مشهور (اإلماـ ا١تشهور) ،أنو ١تا ركل أف النيب  قاؿ  :ال
يزين الزاين حُت يزين كىو مؤمن  سأؿ األكزاعي الزىرم :ما ىذا ؟ (أيش معناه؟) فقاؿ الزىرم" :من اهلل
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العلم" .العلم الذم أنزلو ُب كتابو ،كالوحي الذم أنزلو على رسولو" .كعلى الرسوؿ الببلغ" ،بلغنا ىذا العلم
من اهلل ،كعلينا ٨تن التسليم" ،من اهلل العلم" ،ينزؿ علينا من اهلل ،كالرسوؿ ىو ا١تبلغ الذم بلغنا ىذا العلم،
العلم :الوحي ُب الكتاب كالسنة يبلغو الرسوؿ ،كعلينا التسليم٨ ،تن عبيد مأموركف" ،أمركا حديث رسوؿ
اهلل كما جاءت" .يعٍت :ال تؤكلوىا كال ٗترجوىا عن ظاىرىا .كُب ركاية :فإف أصحاب رسوؿ اهلل أمركىا.
كمعٍت ىذا :ال يزين الزاين كىو مؤمن .يعٍت :اإلٯتاف الواجب الكامل .يعٍت :ىو ضعيف اإلٯتاف ،كلكن
ليس بكافر ،الزاين ليس بكافر ،لكنو ضعيف اإلٯتاف" .ال يزين الزاين حُت يزين كىو مؤمن" .يعٍت :اإلٯتاف
الكامل الذم تربؤ بو ذمتو ،كيستحق بو دخوؿ اٞتنة كالنجاة من النار ،بل إذا زنا كمات ،فهو على خطر
من دخوؿ النار ،إال أف يتوب ،ككذلك ُب اٟتديث اآلخر:



ال يزين الزاين حُت يزين كىو مؤمن ،كال

يسرؽ السارؽ حُت يسرؽ كىو مؤمن .
ك٢تذا بُت العلماء ىذا كالنوكم -رٛتو اهلل ،-كقاؿ :ىذا اٟتديث ٦تا اختلف العلماء ُب معناه ،فالقوؿ
الصحيح الذم قالو احملققوف :إف معناه ال يفعل ا١تعاصي كىو كامل اإلٯتاف .كىذا من األلفاظ اليت تطلق
على نفي الشيء كيراد نفي كمالو ،ك٥تتاره كما يقاؿ :ال علم إال ما نفع ،كال ماؿ إال اإلبل ،كال عيش إال
عيش اآلخرة .كإ٪تا تأكلناه على ما ذكرناه ٟتديث أيب ذر كغَته  :من قاؿ :ال إلو إال اهلل .دخل اٞتنة،
كإف زنا كإف سرؽ .
كحديث عبادة بن الصامت ُب الصحيح ا١تشهور:



أهنم بايعوه على أف ال يسرقوا كال يزنوا كال

يعصواٍ ،ب قاؿ ٢تم :فمن كَب منكم فأجره على اهلل ،كمن فعل شيئنا من ذلك فعوقب ُب الدنيا فهو كفارة،
كمن فعل كٓب يعاقب فهو إٔب اهلل ،إف شاء عفا عنو ،كإف شاء عذبو

الصحيح ،مع قوؿ اهلل 





فهذاف اٟتديثاف مع نظائر٫تا ُب

 )ُ(               ما أٚتع

أىل اٟتق على أف الزاين كالسارؽ كالقاتل ،كغَتىم من أصحاب الكبائر غَت الشرؾ ،ال يكفركف بذلك ،بل
 - 1سورة النساء آية .48 :
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ىم مؤمنوف ناقصو اإلٯتاف ،إف تابوا سقطت عقوبتهم ،كإف ماتوا مصريُت على الكبائر كانوا ُب ا١تشيئة ،فإف
شاء اهلل عفا عنهم كأدخلهم اٞتنة ،كإف شاء عذهبم ٍب أدخلهم اٞتنة.
ىذا ىو الصواب الذم عليو أىل السنة كاٞتماعة :أف الزاين كالسارؽ كشارب ا٠تمر ىؤالء عصاة ،إف
تابوا تاب اهلل عليهم ،كإف ماتوا قبل التوبة فهم على خطر من دخوؿ النار ،قد يعذبوف كقد يعفى عنهم،
كإذا عذبوا فبل ٮتلدكف إال إذا استحلوا ،لو استحل الزىن أك استحل السرقة ،كرأل أنو حبلؿ ،ىذا كفر
كردة ،لكن إذا فعلو على إنو طاعة للشيطاف ،كيعلم أنو عاص ،يعلم أف الزىن حراـ ،يعلم إف الربا حراـ،
يًتاىب غلبتو شهوة ا١تاؿ ،يزين غلبتو الشهوة اٟتراـ ،يسرؽ غلبتو الشهوة ،يعلم إنو حراـ كيعلم إنو عاص ،ىذا
مؤمن ناقص اإلٯتاف.
أما إذا قاؿ :ال ،الزىن حبلؿ ،أك السرقة حبلؿ ،أك الربا حبلؿ .ىذا مرتد ،نعوذ باهلل ،نسأؿ اهلل
السبلمة كالعافية.
كفق اهلل اٞتميع لطاعتو كصلى اهلل ٤تمد كعلى آلو كصحبو كسلم .نقف على ىذا.
أحسن اهلل إ ليكم٣ ،تموعة من األسئلة يقوؿ :أرجو التكرـ بذكر بعض ا١تراجع اليت ٖتدثت ُب بعض
مواضيع الكتاب :كالرؤية كاٟتوض كاإلسراء كا١تعراج كغَتىا –أيش؟ -ذكر بعض ا١تراجع حوؿ الرؤية
كاٟتوض كاإلسراء كا١تعراج؟
ج :كتب العقائد كلها تكلمت ُب ىذا" :شرح الطحاكية" للطحاكم ،ابن أيب العز -رٛتو اهلل -بسط
ىذه البحوث ،ك٨تن شرحنا الطحاكية ،موجود الشرح مسجل ،ككذلك مطبوع ،كسيطبع -إف شاء اهلل-
شرح الطحاكية ،كالطحاكية اآلف ُب شرح ابن أيب العز شرح مطوؿ اآلف موجود ،ككذلك أيضا كتب أىل
السنة كلها فيها ،كتب أىل السنة كلهم يبحثوف ىذه ا١تباحثٚ ،تيع كتب أىل السنة ،مثل الكتب اليت
شرحناىا عدة شركح ،شرحت كلها ُب ...تتحدث عن السنة "شرح أصوؿ للدين" لبللكائي ،ك"شرح
أصوؿ اعتقاد أىل السنة" لبللكائي ،ك"الشريعة" لآلجرم ،ك"السنة" البن أيب زمنُت ،شرحناىا ُب العاـ
ا١تاضي ،ك"اإلٯتاف" كغَتىا من كتب العقائد .نعم.
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ما الراجح ُب نزكؿ القرآف على سبعة أحرؼ؟ كما ا١تراد هبذه السبعة أحرؼ ؟
جُ :ب خبلؼ بُت العلماء :منهم من قاؿ :إهنا سبع لغات .كمنهم من قاؿ :األحرؼ اللهجات .ك٢تذا
أنزلت ٗتفيفا لتوافق اللغات .كاٟترؼ الواحد يدخل فيو القراءات ،اٟتركؼ ليست قراءات ،اٟترؼ الواحد
يد خل فيو قراءات متعددة ،فيها خبلؼ ،ذكر العلماء شيئا من ىذا ،يراجع ،اٟتافظ ابن كثَت ذكر ُب شيء
من ىذا ُب مقدمة تفسَته .نعم.
أحسن اهلل إليكم ،بالنسبة لًتتيب فضائل الصحابة بعد العشرة ،ىل يقدـ أىل بدر على أىل بيعة
الرضواف؟ أـ ىناؾ تقدًن آخر؟
جُ :ب كبلـ من العل ماء ،منهم من قدـ أىل بدر ،كمنهم من قدـ أىل بيعة الرضوافُ ،ب كبلـ ألىل
العلم ُب ىذا ،كاألمر ُب ىذا سهل ،كلهم رضي اهلل ...نًتضى عنهم كنًتحم عليهم ،ككلهم نشهد ٢تم
بالفضل كاٞتنة .نعم.
ذكرًب -حفظكم اهلل -أثناء اٟتديث عن اٟتوض كالدجاؿ بعض األمور ،فمن أكؿ ناس يشربوف من
علما بوركد حديث ُب صحيح البخارم هبذا ،بأهنم أىل اليمن ،فهل ىذا صحيح؟
اٟتوض ،ن

ج :ما أذكر شيئا ُب ىذا ،ما أذكر أف أكؿ من يرد اٟتوض ،لكن ترد عليو أمتو -عليو السبلـ ،-لكن

األقرب -كاهلل أعلم -الصحابة ،الصحابة ىم على حسب الفضائل :ا٠تلفاء الراشدكف ىم أفضل الناس،
كىم أكؿ من يرد ،يرد الصديق كعمر كعثماف كعلي ال شك ،قبل أىل اليمن كغَتىم ،ىم أفضل الناسٍ ،ب
العشرة ا١تبشرين باٞتنةٍ ،ب الصحابة األفضل فاألفضل ،ىذا األقرب -كاهلل أعلم -حسب فضائلهم .نعم.
ذكرًب -أحسن اهلل إليكم -أف من قاؿ :إف اإلسراء كا١تعراج كقع منا نما ،كإنو ٓب يسر ّتسده .فبل يكفر.

خبلفنا لقوؿ ا١تؤلف ،أليس من قاؿ :إنو ٓب يسر ّتسده يكوف مكذبنا؛ ألف اهلل -سبحانو كتعأب -قاؿ:
 )ُ(     كالعبد اسم جملموع اٞتسد كالركح؟
 - 1سورة اإلسراء آية .1 :
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ج :ما زدت على أف ذكرت ٕب  +ما جئت بشيء جديد ،ىذا كبلـ كلو قلناه ،ما ُب سؤالك شيء
جديد ،قلنا :اإلسراء اسم جملموع الركح كاٞتسد ،ىذا ىو القوؿ كالصواب ،كأكلئك ٢تم شبهة ،كيف يكفركف
ك٢تم شبهة؟ تعلقوا ْتديث شريف ،قاؿ:



ٍب استيقظت



٢تم شبهة فبل يكفركف ،كإف كاف قو٢تم

ضعيفا ،فأنت ترد عليهم بالقوؿ الثاين ،ىذا القوؿ الصحيح :إف العبد اسم جملموع اٞتسد .لكن ىم ٢تم
دليل ٢تم شبو .نعم .الشيء الذم قلناه ما نردد .نعم.
أكال ما
ُب اٟتديث  :نصرت بالرعب  كقد كرد ُب لفظ  :نصرت بالرعب مسَتة شهرين  ن
صحة ىذا اللفظ؟ كىل ىذه النصرة تابعة ألمة ٤تمد صلى اهلل عليو كسلم؟
ج :ما ت كوف نصرت بالرعب مسَتة شهرين ،كإذا صحت فاٟتمد هلل زيادة خَت ،قلت :إف ىذا لو
كألمتو -عليو الصبلة كالسبلـ ،-كقلنا ىذا ُب الشرح .نعم .كألمتو -عليو الصبلة كالسبلـ-؟ نعم ،لو
كألمتو .نعم.
ما تفسَت تفلية رأس الرسوؿ  من قبل أـ حراـ بنت ملحاف؟
ج :بينو كبينها ٤ترمية -كما سبق -من الرضاع ،نعم بينو كبينها ٤ترمية عليو الصبلة كالسبلـ .نعم.
نقرأ كثَتا ُب كتب اٟتديث :إف ىذا الرجل من شيعة علي بن أيب طالب  ىل ىذا اللفظ يقصد بو
أنو من الرافضة؟
ج :من شيعة علي؟ ال ،ىذا ٣تمل ،ما يقاؿ :من الرافضة إال إذا كاف من الرافضة ،يتضح أنو من
الرافضة ،من شيعة علي ،يعٍت :الذين ٭تبونو كٯتيلوف إليو ،فالناس من شيعة علي ،كل ا١تؤمنُت من شيعة
على ،ىذا لفظ ٣تمل .نعم.

ىناؾ من يستدؿ على فضل علي 

على عثماف ،بأف عثماف ما شارؾ ُب معركة بدر- ...بأف

أيش؟ -بأف عثماف ما شارؾ ُب معركة بدر ،كقاؿ لعلي 



ك٭تبو اهلل كرسولو ٍ ب أعطيت لعلي ،فكيف نرد على ىذه الشبهة؟
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ج :ىذه ما ىي بشبهة ،ذكرت :علي لو فضائل ،كعثماف لو فضائل ،كمن فضائل عثماف  أف ٚتع
ا١تصحف ،كمنها أنو اشًتل بئر ركمة ،كقاؿ  :من يشًتم بئر ركمة كلو اٞتنة  كمنو أنو جهز جيش
العسرة ،كتكثر الفضائل.

ىذا لو فضائل كىذا لو فضائل ،ترد فضائل بفضائل ،كأما كونو ٗتلف عن غزكة بدر؛ فؤلف النيب 
خلفو ليمرض زكجتو (بنت النيب صلى اهلل عليو كسلم) ،كأعطاه مثل سهم من شارؾ ،جعلو من اجملاىدين،
فبل ترد فضائل بفضائل ،ينبغي لئلنساف أال يكوف ىكذا ،ترد فضائل بفضائل ،كل لو فضائل كاٟتمد هلل،
علي لو فضائل كعثماف لو فضائل ،فبل ترد الفضائل بالفضائل .نعم.
ُب حديث  :اقتدكا باللذين من بعدم  كيف نفهم مثل ىذا اٟتديث؟ كإذا جاء قوؿ اتفق عليو
أبو بكر كعمر -رضي اهلل عنهما ،-فهل يعترب القوؿ حجة ال يرد؟
ج :إذا ٓب ٮتالف السنةٓ ،ب يكن ٮتالف السنة ،نعم نأخذ بقوؿ ا٠تلفاء الراشدين ،أما إذا صار ُب

ا١تسألة سنة ،مثل ا١تتعة ،ا١تتعة النيب 
كصاركا يأمركف الناس باإلفراد ،كالنيب  أمر الناس با١تتعة ،اجتهدكا -رضي اهلل عنهم ،-كرأكا أف يؤمر
٘تتع ،كاجتهد ا٠تلفاء الثبلثة :أبو بكر الصديق ،كعمر ،كعثماف

الناس باإلفراد حىت ال  +٭تج كيعتمر ،كلكن السنة مقدمة ،فإذا ٓب يكن ُب ا١تسألة سنة ،نأخذ بقوؿ ا٠تلفاء
الراشدين ،أما إذا كاف ُب ا١تسألة سنة فالسنة مقدمة .نعم.
كرد حديث كيسأؿ عن صحتوُ ،ب أف عبد الرٛتن بن عوؼ  يدخل اٞتنة حبوا؟
ج :ما أظنو يصح ،أظنو ضعيفا اٟتديث ىذا .نعم.
يسأؿ عن السنة ُب خطبة اٞتمعة :ىل لو أف يلتفت ٯتينا كمشاال أـ ال؟
ج :ما أذكر شيئا ُب ىذا ،لكن لو دعت اٟتاجة ،إذا ٓب يكن ىناؾ مكرب صوت ،كدعت اٟتاجة،
كتبلغ ىؤالء كىؤالء ،ما أعلم ُب ىذا مانعا .نعم.
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ما رأيكم ُب ا ٠تلطة اليت ظهرت لعبلج العُت كالسحر ،كىي عبارة عن سدر كشب كملح ،تؤخذ من
كل كاحدة ملعقة كبَتة كتوضع ُب ماء كاؼ لبلغتساؿ ،كيقرأ بو آيات من القرآف ،يغتسل كل يوـ بعد
العصر ١تدة أسبوع كامل؟
ج :إذا كاف مفيدا فبل بأس ،ألف ىذا ما فيو ٤تظور ،كالطب إ٪تا ىو بالتجارب ،الشيء الذم ٬ترب
كما فيو ٤تظور سدر كشب ،ككذا ما فيو ٤تظور ،مثلما جاء عن كىب بن منبو :يؤخذ سبع كرقات من
السدر ،كتدؽ كتضرب ُب ماء ،كتقرأ فيو آية الكرسي ،كقواقل ىذا نافع للرجل إذا حبس عن امرأتو ،كىذا
٣ترب ،فإذا جرب كنفع فإذف فبل بأس؛ ألنو ما فيو ٤تظور ،ما فيو ٤تظور ،إذا كاف شيئا مباحا ،مشتقاتو
مباحة :سدر ككذا كشب ،ما فيو ٤تظور ،فإذا جرب كنفع فاٟتمد هلل .نعم.
ما رأيكم -أحسن اهلل إليكم -فيمن يقرأ ُب كتب ا١تعتزلة كالفرؽ الضالة؛ ١تعرفة مذاىبهم ،مع العلم أف
بعض العلماء ٭تذر من ذلك خوفا من الضبلؿ بآرائهم؟
ج :نعم٨ ،تذر؛ ألنو ما ينبغي لئلنساف أف يقرأ ُب كتب ا١تعتزلة ،إال إذا كاف عنده ْتث يريد أف يرد
عليهم من كتبهم ،عنده ْتث مثبل باحث ال بأس ،أما كاحد يفتح كتب أىل الضبلؿ ،ىذا قد تتمكن ىذه
الشبو من رأسو ،كقد ال يستطيع إزالتها كا٠تركج منها ،كننصح بقراءة كتب أىل السنة كاٞتماعة ،ك٨تذر من
قراءة أىل البدع :قراءة الصوفية ،ككتب ا١تعتزلة كاٞتهمية كالفبلسفة كغَتىا٨ ،تذر منها ،كال ينبغي لئلنساف
أف يقرأ فيها ،فليقرأ ُب كتب أىل السنة كاٞتماعة ،يكتفي بالكتاب كالسنة ،مثلما ٝتعت أف ا١تؤلف -رٛتو
اهلل -قاؿ" :ارض بالكتاب كالسنة كال تعدؿ عنهما" .ىذا كصية ،من ٓب يرض بالكتاب كالسنة فبل أرضاه
اهلل ،يكفي الكتاب كالسنة ككبلـ العلماء ،ماذا تستفيد من كتب ا١تعتزلة؟ كتب األشاعرة ،كتب الفبلسفة
كالصوفية ماذا تفيدىم؟ ككم من إنساف قرأ فيها فتمكنت الشبو كٓب يستطع ا٠تركج منها ،كصار من أىلها،
نسأؿ اهلل ال سبلمة كالعافية ،كالواجب اٟتذر من قراءهتا ،كاالكتفاء بقراءة كتب السنة ،كتاب اهلل  أكال،
ٍب كتب السنةٍ ،ب كبلـ أىل العلم ،أىل البصَتة من أىل السنة كاٞتماعة .كفق اهلل اٞتميع لطاعتو كثبت اهلل
اٞتميع كصلى اهلل على ٤تمد كآلو كصحبو كسلم.
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األخذ بالسنن تصديق لكتاب اهلل واستكمال لطاعتو
بسم اهلل الرٛتن الرحيم  .اٟتمد هلل رب العا١تُت ،كصلى اهلل كسلم كبارؾ على عبده كرسولو نبينا ٤تمد،
كآلو كصحبو أٚتعُت .قاؿ ا١تؤلف -رٛتو اهلل:-

كقاؿ عمر بن عبد العزيز  سن رسوؿ اهلل 

ككالة األمر بعده سننا ،األخذ هبا تصديق لكتاب

اهلل كاس تكماؿ لطاعتو ،كقوة على دين اهلل ،ليس ألحد تغيَتىا كال تبديلها ،كال النظر ُب رأم من خالفها،
فمن اقتدل ٔتا سنوا اىتدل ،كمن استبصر هبا بصر ،كمن خالفها كاتبع غَت سبيل ا١تؤمنُت ،كاله اهلل ما
تؤب ،كأصبله جهنم كساءت مصَتا.
بسم اهلل الرٛتن الرحيم .اٟتمد هلل رب العا١تُت ،كصلى اهلل كسلم كبارؾ على عبد اهلل كرسولو ،نبينا
٤تمد ،كعلى آلو كصحبو أٚتعُت .أما بعد:
عمبل
فا١تؤلف -رٛتو اهلل -يسوؽ األدلة كاآلثار ُب فضل االتباع (اتباع ما جاء ُب الكتاب كالسنة)؛ ن
بقوؿ اهلل تعأب:



.)ُ(             

كىذه ا١تقالة لعمر بن عبد العزيز -رٛتو اهلل ،-كىو ا٠تليفة الراشد ،ضمو بعض العلماء إٔب ا٠تلفاء
الراشدين األربعة ،ىذا ا١تقالة ركاىا اآلجرم ُب الشريعة ُب كتابو "الشريعة" ،كالبللكائي ُب شرحو أصوؿ
اعتقاد أىل السنة ،كابن بطة ُب "اإلبانة".
يقوؿ عمر بن عبد العزيز -رضي اهلل عنو كرٛتو" :-سن رسوؿ اهلل  ككالة األمر بعده سننا ،األخذ

هبا تصديق لكتاب اهلل كاستكماؿ لطاعتو ،كقوة على دين اهلل" .يعٍت ىذه السنن اليت سنها رسوؿ اهلل 
إ٪تا ىي كحي من اهلل ،ككالة األمر تابعوف ،طاعتهم تابعة لطاعة اهلل كطاعة رسولو ،ك٢تذا قاؿ اهلل ُب كتابو
العظيم:



.)ِ(            

 - 1سورة األعراف آية .3 :
 - 2سورة النساء آية .59 :
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كٓب يعد الفعل مع "أكٕب األمر" لبياف أف طاعة أكٕب األمر تابعة لطاعة اهلل كرسولو ،ك٢تذا قاؿ :سن
رسوؿ اهلل  ككالة األمر بعده سنننا .كالة األمر الذين يعملوف بالشريعة" .األخذ هبا تصديق لكتاب اهلل"،
ألف السنة كحي و
ثاف كال ٗتالف كتاب اهلل ،فاألخذ هبا تصديق لكتاب اهلل كاستكماؿ لطاعتو ،إف طاعة
الرسوؿ من طاعة اهلل:

       

(ُ)

        

(ِ)

"كقوة على دين اهلل" ،ال شك أهنا قوة على دين اهلل؛ ألف دين اهلل ىو العمل بالشريعة اليت ىي الكتاب
كالسنة.
فالعمل بالسنة قوة على دين اهلل ،ليس ألحد تغيَتىا كال تبديلها؛ ألهنا من عند اهلل ،فبل يغَت أحد شرع
اهلل إال طاغوت ،ليس ألحد تغيَتىا كال تبديلها ،كال النظر ُب رأم من خالفها ،من خالف ىذه السنن اليت
ىي كحي من اهلل ال ينظر ُب رأيو ،فمن اقتدل ٔتا سنوا اىتدل؛ ألنو صار على طريق مستقيم.
كمن استبصر هبا بصر ،كمن خالفها كاتبع غَت سبيل ا١تؤمنُت ،كاله اهلل ما تؤب ،كأصبله جهنم كساءت

مصَتا؛ أخذا بقوؿ اهلل -تعأبُ -ب قولو 

            

                  
                   

 )ّ( كىذه اآلية استدؿ هبا العلماء على حجية اإلٚتاع .نعم.
قاؿ األكزاعي...
إٚتاع ا١تسلمُت ،إٚتاع األمة مبٍت على دليل ،فاإلٚتاع مبٍت على دليل ،فإذا أٚتعت األمة على شيء
فهو مبٍت على دليل من الكتاب ،أك من السنة؛ ك٢تذا اإلٚتاع حجة قاطعة .نعم.
الصبر على السنة والوقوف حيث وقف القوم
 - 1سورة النور آية .54 :
 - 2سورة النساء آية .87 :
 - 3سورة النساء آية .115-114 :
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كقاؿ األكزاعي :اصرب على السنة ،كقف حيث كقف القوـ ،كقل فيما قالوا ،ككف عما كفوا ،كاسلك
سبيل سلفك الصاّب ،فإنو يسعك ما كسعهم.
نعم ،كىذا قالو األكزاعي -رٛتو اهلل ،-ركاه البللكائي ُب "شرح أصوؿ الفقو ألىل السنة" ،كىو العآب
ا١تشهور ،يقوؿ :اصرب على السنة .يعٍت :على سنة الرسوؿ .كقف حيث كقف القوـ ،يعٍت :من أىل السنة.
كقل فيما قالوا ،ككف عما كفوا ،كاسلك سبيل سلفك الصلح ،فإنو يسعك ما كسعهم.
ألف السلف الصاّب على اٟتق ،كعلى الطريق ا١تستقيم ،فأىل السنة إذا أٚتعوا على شيء فهو اٟتق،
كا١تراد هبم الصحابة كالتابعوف كمن تبعهم بإحساف إٔب يوـ الدين ،فهذه السنة ،ىؤالء يلزموف السنة كيقفوف
عندىا ،فعليك أف تتبع آثارىم ،كمن شذ عنهم فقد شذ .نعم.
كىذه ُب فضل االتباع ،ا١تؤلف ساقها ليبُت فضل االتباع (اتباع الكتاب كالسنة) .نعم.
من بو اهلل بخلقو فقد كفر
كقاؿ نعيم بن ٛتاد :من شبو اهلل ٓتلقو فقد كفر ،كمن أنكر ما كصف اهلل بو نفسو فقد كفر ،كليس ما
كصف اهلل بو نفسو تشبيها.
نعم ،كىذه ا١تقالة لنعيم بن ٛتاد ،ىو أبو عبد اهلل نعيم بن ٛتاد بن معاكية بن  +ا٠تزاعي ا١تركزم ،من
أشهر احملدثُت -رٛتو اهلل ،-توُب سنة ٙتاين كعشرين كمائتُت.
كىذه ا١ت قالة أكردىا الذىيب ُب العلو ،كشيخ اإلسبلـ ُب الفتاكل ،كابن القيم ُب اٞتيوش اإلسبلمية،
يقوؿ -رٛتو اهلل" :-من شبو اهلل ٓتلقو فقد كفر" .ألف ا١تشبو ُب اٟتقيقة ال يعبد اهلل ،كإ٪تا يعبد كثنا صوره
لو خيالو ،ك٨تتو لو فكره ،فهو من عباد األكثاف ال من عباد الرٛتن ،مشبو ،ما يعبد اهلل ،إ٪تا يعبد كثنا.
ك٢تذا قاؿ نعيم -رٛتو اهلل" :-من شبو اهلل ٓتلقو فقد كفر ،كمن أنكر ما كصف اهلل بو نفسو فقد
كفر" .ألنو عطل الرب؛ إذ أف إنكار الصفات كاألٝتاء معناه تعطيل للرب ،معناه٬ :تعل يكوف الشيء
عدما ،الشيء الذم ليس لو أٝتاء كال صفات ال كجود لو ،فلهذا يكفر من أنكر صفات اهلل.
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تشبيها ،كإ٪تا كصف اهلل ...اهلل
كليس ما كصف اهلل بو نفسو تشبيها ،يعٍت ما كصف اهلل بو نفسو ليس ن

أحدا من خلقو ،نعم ،كىذا كبلـ صحيح ،نعم.
تعأب كصف نفسو بصفات ال ٯتاثل ن
كقاؿ سفياف بن عيينة...

كىذا على العموـ ،أما الشخص ا١تعُت فبل بد من قياـ اٟتجة عليو .نعم.
كل يء وصف اهلل بو نفسو في القرآن فقراءتو تفسيره
كقاؿ سفياف عيينة :كل شيء كصف اهلل بو نفسو ُب القرآف فقراءتو تفسَته ،ال كيف كال مثل.
نعم ،كىذا أخرجو الدارقطٍت ُب كتاب "الصفات" ،كالصابوين ُب "عقيدة السلف كأصحاب اٟتديث"،
كالبللكائي ُب "شرح أصوؿ الفقو ألىل السنة" ،سفياف بن عيينة إماـ مشهور -رٛتو اهلل ،-يقوؿ" :كل
شيء كصف اهلل بو نفسو ُب القرآف فقراءتو تفسَته" .يعٍت٬ :ترل على ظاىره" ،قراءتو تفسَته" .قرأت:
      

(ُ)

تفسَته إثبات العلم هلل

      

(ِ)



تفسَته

إثبات السمع كالبصر ،قراءتو تفسَته .ال كيف كال مثل ،ال كيف :ال تقلٝ :تع اهلل كيفية كذا ،كال تقل:
ٝتع اهلل ٯتاثل ٝتع ا١تخلوقُت .ال كيف كال مثل ،أثبت الصفة كال تكيف كال ٘تثل،
   

(ّ)

    

إثبات العلم" ،قراءتو تفسَته" ،ال تتكلف ،ال تتأكؿ ،كال تنفي الصفة" ،قراءتو تفسَته"،

ٔتجرد أف تقرأه يتبُت لك التفسَت.
     

(ْ)

إثبات العلم،

     

الرحيم ،قراءتو تفسَته بدكف تكلف ال كيف كال مثل ،نعم.
 - 1سورة األحزاب آية .47 :
 - 2سورة النساء آية .134 :
 - 3سورة البقرة آية .255 :
 - 4سورة األنعام آية .73 :
 - 5سورة البقرة آية .163 :
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األحاديث التي تردىا الجهمية في الصفات والرؤية واإلسراء وقصة العرش
كقاؿ أبو بكر ا١تركزم :سألت أٛتد بن حنبل عن األحاديث اليت تردىا اٞتهمية ُب الصفات كالرؤية
كاإلسراء كقصة العرش ،فصححو أبو عبد اهلل كقاؿ :تلقتو العلماء بالقبوؿ٘ ،تر األخبار كما جاءت.
نعم أيش؟ اليت تردىا اٞتهمية ُب الصفات أيش؟
ُب الصفات ،كالرؤية كاإلسراء كقصة العرش ،فصححو أبو عبد اهلل ،قاؿ :كقصة العرش عندكم؟ نعم.
إماما ُب السنة شديد االتباع ،كىناؾ أبو بكر كىناؾ
ىذا أبو بكر ا١تركزم صاحب اإلماـ أٛتد ،كاف ن

أبو بكر ا١تركزم ،اثناف :كاحد ا١تركزم ،كالثاين ا١تركزم .يقوؿ سألت أٛتد بن حبل -رٛتو اهلل -عن
األحاديث اليت تردىا اٞتهمية ُب الصفات ُب إثبات الصفات :كالسمع كالبصر كالعلم كالقدرة ،كالرؤية أف
اهلل يرل ُب اآلخرة ،كاإلسراء كالعرش ،قصة العرش لعلها عند االستواء على العرش ،االستواء على العرش
فصححها عبد اهلل كقاؿ :تلقتها العلماء بالقبوؿ ،يعٍت ىذه النصوص ُب الصفات تلقتها العلماء بالقبوؿ،
تأكيبل ٮتالف ظاىرىا ،بل ٘تر كما جاءت
٘تر األخبار كما جاءت ،يعٍت :ال تؤكؿ ن

   

٘ )ُ(  تر كما جاءت ُب إثبات االستواء.
     

(ِ)

ٯتر كما جاءت ُب إثبات العلو ،ال يؤكؿ تأكيبل ٮتالف ظاىره ،ىذا

معٌت ىذا الكبلـ "تلقتو العلماء بالقبوؿ"ُ ،ب إثبات ا١تعاين كإثبات الصفات من غَت تأكيل٘ ،تر كما
جاءت ،ال ٖترؼ كال تؤكؿ .نعم.
اإليمان بالنصوص التي فيها إثبات صفة الرب  من اير تفسير وال ت بيو
كقاؿ٤ :تمد بن اٟتسن الشيباين صاحب أيب حنيفة :اتفق الفقهاء كلهم من الشرؽ إٔب الغرب على
اإلٯتاف بالقرآف كاألحاديث اليت جاءت هبا الثقات عن رسوؿ اهلل ُ ب صفة الرب  من غَت تفسَت
 - 1سورة األعراف آية .54 :
 - 2سورة البقرة آية .255 :
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كال تشبيو ،فمن فسر اليوـ شيئنا من ذلك ،فقد خرج ٦تا كاف عليو النيب  كأصحابو ،فإهنم ٓب يفسركه،

كلكن أفتوا ٔتا ُب الكتاب كالسنةٍ ،ب سكتوا ،فمن قاؿ بقوؿ جهم فقد فارؽ اٞتماعة؛ ألنو كصفو بصفة ال

شيء.
نعم ،أثر أبو بكر ا١تركزم موجود ُب "تاريخ بغداد" ك"تذكرة اٟتفاظ" ك"سَت أعبلـ النببلء" ،كأما ىذا
األثر عن ٤تمد بن اٟتسن الشيباين ،ىذا ىو الصاحب الثاين أليب حنيفة ،كالصاحب األكؿ أبو يوسف
الصاحب األكرب.
يقوؿ -رٛتو اهلل :-اتفق ...كىذا األثر موجود ُب  +ابن قدامى ،كعند أيب يعلى ُب طبقات اٟتنابلة،
يقوؿ -رٛتو اهلل :-اتفق الفقهاء كلهم من الشرؽ إٔب الغرب على اإلٯتاف بالقرآف ،كاألحاديث اليت جاءت
هبا الثقات عن رسوؿ اهلل ُ ب صفة الرب .
يعٍت :النصوص اليت فيها إثبات صفة الرب :كالعلم كالقدرة كالسمع كالبصر ،من غَت تفسَت ،يعٍت :من
غَت تفسَت ٮتالف ظاىرىا ،كتفسَت ا١توؤلة كتفسَت اٞتهمية .من غَت تفسَت كال تشبيو ،فمثبل:
    

(ُ)

  

اتفقوا على إثبات صفة العلم من غَت تفسَت للعلم ٔتا ٮتالف الظاىر ،أك تفسَت

اٞتهمية الذين ينفوف العلم ،كال تشبيو للعلم مثبل بعلم ا١تخلوؽ ،من غَت تفسَت كال تشبيو ،من غَت تفسَت
ٮتالف الظاىر كتفسَت ا١تؤكلة كاحملرفة ،فمن فسر اليوـ شيئا من ذلك ،يعٍت فسر من النصوص تفسَتا ٮتالف

ظاىرىا كتفسَت ا١تؤكلة ،فقد خرج ٦تا كاف عليو النيب 

كأصحابو ،فإهنم ٓب يفسركا ،يعٍتٓ :ب يفسركا

تفسَتا ٮتالف الظاىر ،كلكن أفتوا ٔتا ُب الكتاب كالسنة ٍب سكتوا.


 )ِ(       أفتوا بإثبات العلم كىكذا  إنكم



أفتوا بإثبات الرؤيةٍ ،ب سكتوا ،فمن قاؿ بقوؿ جهم فقد فارؽ اٞتماعة،

أفتوا ٔتا ُب الكتاب كالسنة
سًتكف ربكم كما تركف القمر
 - 1سورة األحزاب آية .47 :
 - 2سورة األحزاب آية .47 :
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يعٍت ٚتاعة ا١تسلمُت؛ ألنو كصفو بصفة ال شيء ،يعٍت اٞتهم ،أم كصفو بصفة العدـ ،اٞتهم كصفو بصفة
ال شيء ،يعٍت بصفة ا١تعدكـ؛ ألف اٞتهم أنكر األٝتاء كالصفات ،كجهم بن أيب صفواف ىذا من أىل
خرساف ،ككاف مؤب لبٍت راسب ،أك ىو الذم كاف خركجو ُب أكائل ا١تائة الثانية ،أخذ عقيدة نفي الصفات
عن اٞتعد بن درىم ،كاٞتع د بن درىم أكؿ من تكلم ُب نفي الصفات ،أكؿ من تكلم ُب اإلسبلـ ُب نفي
الصفات اٞتعدٍ ،ب أخذىا عنو اٞتهم ،فاٞتهم أنكر أكثر الصفات ،فمن قاؿ بقوؿ جهم فقد كصف اهلل
بصفة ال شيء ،يعٍت كصفو بالعدـ ،كا١تعدكـ ىو الذم ليس لو أٝتاء كال صفات ،كىذا كفر كضبللة نعوذ
باهلل .نعم.
كقاؿ عباد بن العواـ...
ركاه ابن قدامة أيضا ُب "ذـ التأكيل" ،كالبللكائي ُب "شرح أصوؿ اعتقاد أىل السنة" .نعم.
الرد على منكر أحاديث الصفات
كقاؿ عباد بن العواـ :قدـ علينا شريك بن عبد اهلل .فقلنا :إف قوما ينكركف ىذه األحاديث:



إف

اهلل ينزؿ إٔب ٝتاء الدنيا  ...كالرؤية ،كما أشبو ىذه األحاديث ،فقاؿ :إ٪تا جاء هبذه األحاديث من جاء
بالسنن ُب الصبلة كالزكاة كاٟتج ،كإ٪تا عرفنا اهلل هبذه األحاديث.
نعم ،عباد بن العواـ ىذا ابن عمر بن ا١تنذر اإلماـ احملدث الصدكؽ ،من نببلء الرجاؿ ،توُب سنة بضع
كٙتانُت كمائة ،يقوؿ :قدـ علينا شريك بن عبد اهلل .ىذا شريك بن عبد اهلل النخعي القاضي اٟتافظ
القاضي ،ثقة لكن تغَت حفظو بعد أف تؤب القضاء ،انشغل بالقضاء فضعف حفظو.
شريك بن عبد اهلل القاضي النخعي ،ك٢تذا إذا ركل ...كاف ُب السند شريك ،يكوف اٟتديث ضعيفا؛
قوما ينكركف ىذه
ألنو تغَت حفظو ،لكنو ثقة ،فقاؿ عباد :قدـ علينا شريك بن عبد اهلل الثقفي ،فقلنا :إف ن

األحاديث ،األحاديث ُب الصفات  :إف اهلل ينزؿ إٔب السماء الدنيا  يعٍت النزكؿ ،كالرؤية يعٍت :رؤية
اهلل ُب اآلخرة ،كما أشبو ىذه األحاديث.
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فقاؿ ،يعٍت قاؿ الشريك :إ٪تا جاء هبذه األحاديث من جاء بالسنن ،كالصبلة كالزكاة كاٟتج ،كإ٪تا عرفنا
اهلل هبذه األحاديث .يعٍت يقوؿ :الذم جاء بأحاديث الصفات ىو الذم جاء بالسنن :كالصبلة كالزكاة
كالصوـ كاٟتج ،إذا كنت تعمل بالنصوص اليت جاءت ُب الصبلة كالزكاة كالصوـ كاٟتج ،فاعمل بالنصوص
اليت ثبتت فيها الصفات ،ا لذم جاء هبذا ىو الذم جاء هبذا (الرسوؿ عليو الصبلة كالسبلـ) ،ىو الذم
جاء بالسنن اليت ُب الصبلة كالزكاة كالصوـ كاٟتج ،كىو الذم جاء بالنصوص اليت تثبت الصفات ،كإ٪تا
عرفنا اهلل هبذا األحاديث ،عرفنا اهلل هبذه األحاديث ،اهلل تعأب عرؼ نفسو بأٝتائو كصفاتو اليت أثبتها ُب
كتابو ،أك على لساف رسولو  فمن أنكرىا معناه ...من أنكرىا أنكر اهلل ،نعم .كىذا باطل ،نعم.

الحث على االلتزام بما صح عن اهلل ورسولو وصالح السلف
فهذه ٚتلة ٥تتصرة من القرآف كالسنة كآثار من سلف فالزمها ،كما كاف مثلها ٦تا صح عن اهلل كرسولو
٤تقورا مهجورا،
كصاّب سلف األمة٦ ،تن حصل االتفاؽ عليو من خيار األمة ،كدع أقواؿ من كاف عندىم ن
كمذموما ملوما ،كإف اغًت كثَت من ا١تتأخرين بأقوا٢تم كجنحوا إٔب اتباعهم ،فبل تغًت بكثرة أىل
مدحورا
مبعدا
ن
ن
ن

الباطل.

ىذا نصيحة من ا١تؤلف -رٛتو اهلل ،-يقوؿ :ذكرت لك ٚتلة ٥تتصرة من القرآف كالسنة ،أدلة ُب فضل
عمبل بقوؿ اهلل –تعأب:-
االتباع ،كأنو ٬تب على ا١تسلم أف يتبع ما جاء ُب الكتاب كالسنة ن
.)ُ(           

 - 1سورة األعراف آية .3 :
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يقوؿ :ىذه ٚتلة ٥تتصرة من القرآف كالسنة كآثار ما سلف فالزمها .الزمها أيها ا١تسلم ،كيا طالب العلم،
كما كاف مثلها ٦تا صح عن اهلل كعن الرسوؿ ،يعٍت الزـ ىذه النصوص كالزـ ما شاهبها من النصوص اليت
ثبتت ُب كتاب اهلل ،أك على لساف رسوؿ اهلل ٦ تا صح عن اهلل كرسولو كصاّب سالف األمة.
كذلك ما صح من كبلـ أىل العلم الذين يفسركف بو النصوص؛ ألف العلماء يفسركف النصوص...
العلماء يفسركف النصوص ،كتفسَتىم ليس بالرأم كا٢تول ،كإ٪تا تفسَتىم مبٍت على فهمهم للنصوص؛ ك٢تذا
قاؿ" :الزمها كما كاف مثلها ٦تا صح عن اهلل كرسولو كصاّب سلف األمة٦ ،تن حصل االتفاؽ عليو من خيار
األ مة" .ا١تراد بالسلف الذم اتفق العلماء على أهنم من خيار األمة ،على أهنم عدكؿ ،كعلى أهنم خيار،
كعلى أهنم ثقات :كالصحابة كالتابعُت كاتباعهم ،كاألئمة األربعة ،كالفقهاء السبعة كغَتىم ،كغَتىم من أىل
العلم الذين اتفقت األمة على عدالتهم كخيارىم.
كمذموما ملوما" .يعٍت :اترؾ أقواؿ احملقورين
مدحورا،
مبعدا
٤تقورا
مهجورا ن
ن
ن
ن
"كدع أقواؿ من كاف عندىم ن

ا١تهجورين ا١تبعدين ا١تدحورين ا١تذمومُت؛ بسبب ابتداعهم ُب الدين ،كا٨ترافهم عن سواء السبيل ،ىؤالء اترؾ
أقوا٢تم ،أىل البدع كالذين ا٨ترفوا عن اٞتادة ،ىؤالء اترؾ أقوا٢تم ،كال تغًت هبؤالء ،كإف اغًت كثَت من
ا١تتأخرين بأقوا٢تم كجنحوا إٔب اتباعهم ،فأنت ال تغًت ،فبل تغًت بكثرة أىل الباطل ،ليست العربة بالكثرة،
العربة ٔتن كاف مستقيما على اٞتادة.
ك٢تذا قاؿ اهلل –تعأبُ -ب كتابو العظيم:

            

 )ُ(         الكثرة ُب الغالب تكوف ىالكة،

 - 1سورة األنعام آية .116 :
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(ُ)

       

(ِ)

     

 )ّ(   فبل تغًت بالكثرة .نعم.
حديث بدأ اإلسالم اريبا وسيعود اريبا كما بدأ
فقد ركم عن رسوؿ اهلل  أنو قاؿ  :بدأ اإلسبلـ غريبنا كسيعود غريبنا كما بدأ ،فطوىب للغرباء



ركاه مسلم كغَته.

نعم ،كىذا اٟتديث حديث ركاه اإلماـ مسلم -رٛتو اهللُ -ب "كتاب اإلٯتاف" ،كابن ماجو ُب "كتاب
الفنت" ،كركاه الًتمذم قاؿ :حديث حسن صحيح .يقوؿ النيب   بدأ اإلسبلـ غريبنا ،كسيعود غريبنا
كما بدأ ،فطوىب للغرباء .

بدء اإلسبلـ غريبا؛ ألف بدأ ىذا اإلسبلـ برسوؿ اهلل 

كىو أكؿ مؤمنُت ىذه األمةٍ ،ب آمن بو أبو

بكر من الرجاؿٍ ،ب آمنت بو خد٬تة من النساءٍ ،ب آمن بو ببلؿ من العبيد كىكذا ،كآمن بو علي من
الصبياف ،بدأ اإلسبلـ غريبنا كسيعود غريبنا ُب آخر الزماف ،ال يبقى على اإلٯتاف القلة ،يعود كما بدء ،فطوىب

للغرباء.

طوىب :اٞتنة ،اٞتنة للغرباء الذين استمسكوا باإلسبلـ كعملوا هبذا الدين ،كٓب ينحرفوا كٓب يغًتكا
با٢تالكُت ،طوىب للغرباء ،كُب لفظ آخر:


الذين يصلحوف ما أفسد الناس





طوىب للغرباء الذين يصلحوف إذا فسد الناس  كُب لفظ:

كُب لفظ:



ىم قوـ صاٟتوف قليل ُب قوـ سوء كثَت ،فطوىب

للغرباء ،الذم يصلحوف إذا فسد الناس  أك  يصلحوف ما أفسد الناس  أك  قوـ صاٟتوف قليل
ُب قوـ سوء كثَت  نعم.
حديث ستفترق أمتي على ثالث وسبعين فرقة
 - 1سورة األعراف آية .187 :
 - 2سورة البقرة آية .243 :
 - 3سورة يوسف آية .173 :
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كركم عن رسوؿ اهلل  أنو قاؿ  :ستفًتؽ أميت على ثبلث كسبعُت فرقة ،كلها ُب النار إال كاحدة
 كُب ركاية  :قيل :فمن الناجية؟ قاؿ :ما أنا عليو كأصحايب  ركاه ٚتاعة من األئمة.
نعم ،كىذا اٟتديث ركاه الًتمذم ُب سننو ،كركاه ابن ماجو ،كركاه اإلماـ أٛتد ُب ا١تسند ،كاٟتاكم ُب
ا١تستدرؾ ،كىو حديث مشهور كلو طرؽ متعددة.
يقوؿ النيب   سنفًتؽ أميت على ثبلث كسبعُت فرقة  كقبلو  :افًتقت اليهود على إحدل
كسبعُت فرقة ،كافًتقت النصارل على اثنتُت كسبعُت فرقة ،كستفًتؽ ىذه األمة على ثبلث كسبعُت فرقة،
كلها ُب النار إال كاحدة ،قيل :من ىي يا رسوؿ اهلل؟ قاؿ :من كاف على مثل ما أنا عليو اليوـ كأصحايب
 كُب ركاية  :قيل فمن الناجية؟ قاؿ :ما أنا عليو كأصحايب  ركاه ٚتاعة من األئمة.
كىذا اٟتديث فيو بياف أف الفرقة الناجية كاحدة ،كىي من كانت على الصراط ا١تستقيم ،ىي ا١تتبعة
للكتاب كالسنة ،كىذا ىو الشاىد للفصل (لفصل االتباع) ،ىذه الفرقة الناجية ىي اليت ىي ا١تتبعة للكتاب
كالسنة ،ىم أىل السنة كاٞتماعة ،ىم الطائفة ا١تنصورة ،كىم أىل اٟتق ،ىم أىل اٟتق كىم الطائفة
ا١تنصورة ،كىي الفرقة الناجية ،كىم أىل السنة كاٞتماعة ،كل ىذه أٝتاؤىم ،بعض الناس يظن أف الفرقة
الناجية غَت الطائفة ا١تنصورة ،ال ،ىي الفرقة الناجية كىي الطائفة ا١تنصورة ،كىم أىل السنة كاٞتماعة ،كفيو
دليل على أف ىذه الفرؽ الثبلث كالسبعُت من فرؽ أىل البدع ،كتوعدكا بالنار ،كليسوا كفارا على الصحيح.
ك٢تذا قاؿ العلماء :إف اٞتهمية كالقدرية خارجوف من الثنتُت كالسبعُت فرقة .لكفرىم كضبل٢تم ،فدؿ
على أف الثنيتُت كالسبعُت فرقة مبتدعة ،كتوعدىم بالنار ،كأما الفرقة الناجية فهم أىل السنة كاٞتماعة،
سلموا من الوعيد ،فقاؿ بعض العلماء :إف ىؤالء الفرؽ فيهم الكافر كا١تبتدع .نعم.
الطوائف التي اختلفت في أحاديث الصفات
كاعلم -رٛتك اهلل -أف اإلسبلـ كأىلو أتوا من طوائف ثبلث :فطائفة ردت أحاديث الصفات ككذبوا
ضررا على اإلسبلـ كأىلو من الكفار ،كأخرل قالوا بصحتها كقبو٢تا ٍب تأكلوىا ،فهؤالء
ركاهتا ،فهؤالء أشد ن
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ضررا من الطائفة األكٔب ،كالثالثة جانبوا القولُت األكلُت كأخذكا بزعمهم ينزىوف كىم يكذبوف ،فأداىم
أعظم ن

ضررا من الطائفتُت األكليتُت ،فمن السنة البلزمة...
ذلك إٔب القولُت األكلُت ،ككانوا أعظم ن

ىذه الطوائف الثبلثة ،نبو ا١تؤلف -رٛتو اهلل -قاؿ :كاعلم .اعلم يعٍت :تيقن كاجزـ ،ال تظن كال تشك،

رٛتك اهلل :دعاء ،أف اإلسبلـ كأىلو أتوا من طوائف ثبلث ،أتوا يعٍت :جاءىم الضرر كٟتقهم الضرر من
طوائف ثبلث:
الطائفة األولى :طائفة ردت أحاديث الصفات ككذبوا ركاهتا ،كقالوا :إف ىذه أحاديث أخبار ال تقبل،
ضررا على اإلسبلـ كأىلو
فهي مردكدة كباطلة ،كىم اٞتهمية كا١تعتزلة كأشباىهم ،يقوؿ ا١تؤلف :ىؤالء أشد ن
من الكفار١ ،تاذا؟ ألف الكفار :كاليهود كالنصارل كالوثنيُت ،ىؤالء عدك اهلل ،مكشوؼ لكل أحد ،تعلم أنو

عدك لك كٕتتنب أقوالو كأفعالو ،تعرؼ أنو عدك ،ما يقبل منو شيء كافر ،لكن ىؤالء اٞتهمية ينتسبوف إٔب
اإلسبلـ ،ينتسبوف إٔب اإلسبلـ كيدعوف أهنم عملوا بالكتاب كالسنة ،كىم يردكف النصوص كيعطلوف الرب،
فهم كفار شاركوا الكفار ،أكلئك ُب الكفر ،إال أهنم لبسوا على ا١تسلمُت كانتسبوا إٔب اإلسبلـ ،كاغًت هبم
ضررا على اإلسبلـ كأىلو
بعض الناس فظنوا أهنم من أىل اإلسبلـ ،كأخذكا بأقوا٢تم كا٩تدعوا ،فصاركا أشد ن
من الكفار ،الكفار عدك مكشوؼ ظاىر ،لكن ىؤالء عدك متلبس يعيش بُت ا١تسلمُت.

والطائفة الثانية :طائفة قالوا بصحتها كقبو٢تا ٍب تأكلوىا ،كىم الطائفة ا١تؤكلة ،منهم ٚتهور األشاعرة،
فهؤالء أعظم ضررا من الطائفة األكٔب ،أعظم ضررا من اٞتهمية ،ا١تؤكلة شر من ا١تعطلة؛ ألف ا١تؤكلة مذىبهم
فمثبل
يتضمن التشبيو كالتعطيل كالتبلعب بالنصوص ،ن



 )ُ(       اٞتهمية قالوا...

نفوا الصفات ،نفوا الصفة كعطلوا الرب ،كىؤالء قالوا:



 )ِ(    ىذا صحيح ،النص صحيح

كمقبوؿ ،كلكن متأكؿ ،معٌت

    

(ّ)

 - 1سورة المائدة آية .119 :
 - 2سورة المائدة آية .119 :
 - 3سورة المائدة آية .119 :
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أكال ،فظنوا أف رضا الرب ليس كرضا ا١تخلوؽ ،ىذا تشبيو ،فلما كقع ُب نفوسهم التشبيو ،أكلوا
شبهوا ن
فحرفوا ،فقالوا :ننفي الرضا كنفسر بالثواب.
ثانياٍ ،ب تبلعبوا بالنصوص ،فصاركا شرا من الطائفة األكٔب
فهم شبهوا ن
أكالٍ ،ب عطلوا ن

  

 )ُ(  يقوؿ :ال ،ما نصف اهلل بالغضب؛ ألنو كصفو بالغضب شبناه با١تخلوؽ .إذف شبهوا١ ،تا شبهوا
أكال،
أكال قالوا :الغضب لو أثبتنا الغضب لصار شبيها با١تخلوؽ .فإذف شبهوا ن
عطلوا الرب من النص ،شبهوا ن
ٍب عطلوا ،فنفوا صفة الغضبٍ ،ب أكلوا ثالثنا ،تبلعبوا بالنصوص كقالوا :إف معٌت الغضب االنتقاـ ،غضب
شرا من ا١تعطلة األكٔب؛ ألهنم شبهوا
اهلل عليهم :انتقم ،فهؤالء كإف قبلوا النصوص ،إال أهنم تأكلوىا ،فصاركا ن

ضررا من الطائفة األكٔب.
أكالٍ ،ب عطلوا ثانيناٍ ،ب تعبوا بالنصوص ثالثنا ،فهؤالء أعظم ن

والطائفة الثالثة :يقوؿ جانبوا القولُت األكلُت ،كأخذكا بزعمهم ينزىوف كىم يكذبوف ،كىم ا١تفوضة

الذين فوضوا ا١تعٌت كنفوا الصفات ،الذين يقولوف :ال نعلم ا١تعاين ،ليس للنصوص معاف:
 

(ِ)

   

يقوؿ :ما ندرم أيش معٌت السوم؟ ما نعرؼ ا١تعٌت ،ال نعرؼ ا١تعٌت كال الكيفيةٓ .ب يثبتوا

الصفات ،نفوا الصفات كنفوا ا١تعٌت ،فيقولوف :إف النصوص ألفاظ ال يعرؼ مسلم منها إال اللفظ فقط،
ينطق باللفظ ،كأما ا١تعٌت فغَت معركؼ ،فهؤالء أدل ذلك إٔب القولُت األكلُت ،يعٍت :مذىبهم أدل هبم إٔب
ضررا من
القولُت األكلُت ،يعٍت :حرفوا كعطلوا الرب -سبحانو كتعأب ،-كادعوا أهنم ينزىوف ،فكانوا اعظم ن

الطائفُت األكلُت.

ولهذا قال كثير من العلماء :ا١تفوضة شر من ا١تعطلة .ا١تفوضة الذين يفوضوف ا١تعٌت ،نقوؿ :ما ندرم
أيش ا١تعٌت؟



 )ّ(     ما ندرم أيش معٌت االستواء؟ استول يعٍت :استقر ،نقوؿ :ما

 - 1سورة المجادلة آية .14 :
 - 2سورة األعراف آية .54 :
 - 3سورة األعراف آية .54 :
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ندرم أيش معٌت استول؟ استول حركؼ ما ندرم أيش معناىا؟ ألفاظ ال فرؽ بينها كبُت اٟتركؼ
األعجمية.
فأنت سواء تقرأ حركفا أعجمية ،أك تقرأ ألفاظ نصوص االستواء ،اٟتكم كاحد ،ألفاظ ما ندرم أيش
معناىا؟ قل معناىا باللغة العربية ،اهلل –تعأب:-

         

 )ِ(       ما قاؿ :إف آية الصفات



(ُ)



 )ّ(  ما يعرؼ معناىا،

قالوا :ما ندرم أيش معناىا؟ ال فرؽ بُت اٟتركؼ األعجمية كبُت حركؼ ألفاظ نصوص الصفات ،نفوض
ا١تعٌت ،ما ندرم أيش ا١تعٌت؟ إال أهنم ال يثبتوف الصفات ،ىؤالء يسموف ا١تفوضة ،فهم شر من ا١تعطلة.
فالمؤلف يقول :اإلسبلـ جاءه ضرر من ىذه الطوائف الثبلثة :ا١تعطلةٍ ،ب ا١تؤكلة لو ،كا١تفوضة ،فهم
جانبوا القولُت األكلُت ،كأخذكا بزعمهم ينزىوف ،زعمهم ينزىوف باطبل كىم يكذبوف ،فأداىم ذلك إٔب
ضررا من الطائفتُت األكليتُت .نعم.
القولُت األكلُت :عطلوا ،كشبهوا ،ككانوا أعظم ن

من السنة الالزمة السكوت عما لم يرد فيو نص عن اهلل ورسولو

فمن السنة البلزمة السكوت عما ٓب يرد فيو نص عن اهلل كرسولو ،أك يتفق ا١تسلموف على إطبلقو ،كترؾ
التعرض لو بنفي أك إثبات ،فكما ال يثبت إال بنص شرعي ،كذلك ال ينفى إال بدليل ٝتعي.
نعم ،يقوؿ :من السنة البلزمة السكوت عما ٓب يرد فيو نص عن اهلل كعن رسولو ،ما ٓب يرد فيو نص
عن اهلل كعن الرسوؿ نسكت ،ال نثبت كال ننفي ،فكما أننا ال نثبت إال بدليل ،فبل ننفي إال بالدليل ،فمن
السنة السكوت عما ٓب يرد فيو نص عن اهلل كعن رسولو ،أك يتفق ا١تسلموف على إطبلقو ،يعٍت على إطبلقو
على اهلل.

 - 1سورة القمر آية .17 :
 - 2سورة ص آية .29 :
 - 3سورة ص آية .29 :
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إذا اتفق ا١تسلموف على إطبلقو على اهلل ،ىذا معٌت اإلٚتاع ٦تا ٓب يستند إٔب نص ،أك اتفق ا١تسلموف
على نفيو عن اهلل ،ال بأس ،ىذا إٚتاع ،كأما ما ٓب يرد فيو نص كال كتاب ،كٓب يتفق ا١تسلموف على تركو ،ال
نًتكو ،نتوقف ال نثبت إال بدليل ،كال ننفي إال بدليل ،كترؾ التعرض لو بنفي أك إثبات.
الشيء الذم سكتت النصوص عنوٓ ،ب يرد فيو نص ،ال عن اهلل كال عن رسولو ،كال اتفق ا١تسلموف
على إطبلقو ،فهذا ال يًتؾ ،ال يثبت كال ينفى ،كال يتعرض لو بنفي كال إثبات ،بل يتوقف فيو؛ ألف اإلثبات
٭تتاج إٔب دليل ،كالنفي ٭تتاج إٔب دليل ،ك٢تذا قاؿ :كما ال يثبت إال بنص شرعي ،كذلك ال ينفى إال بدليل
ٝتعي .الدليل السمعي ا١تسموع من الكتاب كالسنة .نعم.
نسأؿ اهلل –سبحانو -أف يوفقنا ١تا يرضيو من القوؿ كالعمل كالنية ،كأف ٭تيينا على الطريقة اليت يرضاىا،
كيتوفانا عليها ،كأف يلحقنا بنبيو كخَتتو من خلقو ٤تمد ا١تصطفى كآلو كصحبو ،ك٬تمعنا معهم ُب دار
كرامتو ،إنو ٝتيع قريب ٣تيب.
نعم ،كىذا دعاء ا١تؤلف -رٛتو اهلل ،-سؤاؿ تضرع إٔب اهلل ،فنسأؿ اهلل –سبحانو -أف يوفقنا ١تا يرضيو
من القوؿ كالعمل كالنية ،كىذا ىو الش رع ،الشريعة جاءت بالقوؿ كالعمل كالنية ١تا يرضيو ،الذم يرضاه اهلل
ىو ما شرعو ُب كتابو كعلى لساف رسولو ،نسأؿ اهلل أف يوفقنا ١تا يرضيو من القوؿ ،ك١تا يرضيو من العمل،
ك١تا يرضيو من النية ،كأف ٭تيينا على الطريقة اليت يرضاىا كيتوفانا عليها.
الطريقة اليت جاء هبا اإلسبلـ ،كشرعها بنبينا ُ ب كتابو ،أك على لساف رسولو  شرعها اهلل لنا ُب
كتابو ،أك على لساف رسولو ،فنسأؿ اهلل أف ٬تيبنا على الطريقة اليت يرضاىا ،كيتوفانا عليها ،كأف يلحقنا
بنبيو كخَتتو من خلقو ٤تمد -عليو الصبلة كالسبلـ ،-ىو نيب اهلل كىو خَتتو من خلقو يعٍت أفضل ا٠تلق،
٤تمد ا١تصطفى ،الذم اصطفاه اهلل من بُت العا١تُت ،كآلو يعٍت :اتباعو على دينو .كيدخل ُب ذلك دخوال

أكليا أزكاجو كذريتو كأعمامو ،كعماه ٛتزة كالعباس ،كصحبو :أصحابو ٚتع صاحب ،كل من لقي النيب 
مؤمنا كمات على اإلسبلـ ،فهو من الصحابة.
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ك٬تمعنا معهم ُب دار كرامتو كىي اٞتنة ،إنو ٝتيع قريب ٣تيب ،ىذا توسل إٔب اهلل باٝتو السميع
كالقريب كاجمليب ،ثبلثة أٝتاء .نعم.
ككل حديث ٓب نضفو إٔب من أخرجو فهو متفق عليو ،أخرجو البخارم كمسلم ُب صحيحيهما.
ىذا اصطبلح ا١تؤلف ،يقوؿ :اٟتديث الذم ما أضافو إٔب شيء ،فهو متفق عليو ،كصدقو الشيخاف
البخارم كمسلم ،كإذا كاف ُب غَت٫تا فإنو يضيف إٔب من أخرجو .نعم.

خاتمة
كثَتا.
آخره كاٟتمد هلل كحده ،كصلى اهلل على سيدنا ٤تمد ،كآلو كصحبو كسلم ن
تسليما ن
اٟتمد هلل كصلى اهلل على نبينا ٤تمد ،يعٍت دعاء ،سؤاؿ اهلل أف يثٍت على نبيو ُب ا١تؤل األعلى ،صبلة اهلل
ىي ثناؤه على عبده ُب ا١تؤل األعلى ،صلى اهلل يعٍت :نسألك يا اهلل أف تثٍت على نبيك ٤تمد ،كعلى آلو:
كثَتا ،يعٍت :صل
أتباعو على دينو ،كصحبو :من صحبو ،من لقيو كمات على اإلسبلـ .كسلم تسليما ن
كثَتا،
كسلم ،دعاء ٢تم بالسبلـ ،يعٍت سلم من اآلفات من الشركر ُب الدنيا كاآلخرة ،ن
تسليما :ىذا تأكيد .ن

كثَتا :تأكيد للمصدر .كاٟتمد هلل رب العا١تُت.
ن
تسليما ىذا مصدر ،ن

كعلى ىذا ،كعليو ك٨تمد اهلل -سبحانو كتعأب -التماـ ،هبذا تكوف ىذه الليلة -إف شاء اهلل -آخر

كغدا إف شاء اهلل ما ُب درس عندم.
الدركس ،ن

قد يكوف يأتي كم بعض ا١تشايخ ،لكن بالنسبة للكتاب نكوف انتهينا منو ،كتكوف آخر الدركس ُب

كتاب التوحيد ىذا اليوـ ُب ىذه السنة -إف شاء اهلل ،-كنلتقي بكم -إف شاء اهللُ -ب السنة القادمة.
كاآلف إٔب األسئلة .نعم.
نسأؿ اهلل أف يرزقنا كإياكم العلم النافع كالعمل الصاّب .اللهم آمُت.
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أحسن اهلل إليكم ،أشكل على بعض اإلخوة ما تفضلتم بو من ذكر الطوائف ُب آخر الدرس ،كيف
ضررا من األكٔب كىم ا١تعطلة ،كقد ذكرًب أف ا١تعطلة
تكوف الطائفة الثانية ا١تؤكلة كىم ٚتهور األشاعرة ،أعظم ن
ليسوا من الفرؽ ا١تذكورة ،كإ٪تا ىم من ا٠تارجُت عن اإلسبلـ؟

ج :ا١ت عطلة :اٞتهمية ،كا١تعتزلة؛ ألهنم عطلوا اهلل من صفاتو ،كأما األشاعرة فإهنم أثبتوا سبع صفات،
كامبل ،كشر منهم يعٍتُ :ب الضرر على اإلسبلـ .كال يلزـ أف يكونوا أكثر منهم يعٍت:
ليسوا معطلة تعطيبل ن
ضررا على
كال يلزـ أف يكونوا أشد منهم زيادة ُب اإلٍب ،فاٞتهمية كإف كانوا أشد منهم ،كلكن ىؤالء أشد ن

ا١تسلمُت ،يقولوف :ألهنم لبسوا من أجل التلبيس ،فهم أشد ضررا على ا١تسلمُت؛ حيث أهنم يقوؿ :نقبل

النصوص ،النصوص نقلبها ما نردىاٍ ،ب يؤكلوهنا ،أما اٞتهمية ردكىا ،ردىم من األساس ما عرؼ الناس أهنم
مبطلوف ،اٞتهمية يقولوف :ما نقبل النصوص من األساس .عرؼ الناس أهنم مبطلوف ،فيقولوف ...لكن
ا١تصيبة ...كالتلبيس من شخص يقوؿ :أنا أقبل النصوص على العُت كالرأس ،لكن ٭ترفها يؤك٢تا ،فضرر ىذا
أشد على اإلسبلـ ،أشد من ضرر الطائفة األكٔب ،كال يلزـ لذلك أف يكوف أشد منو ُب اإلٍب ،لكن من
ناحية ضررىم على اإلسبلـ .نعم.
ما رأيكم فيمن يقوؿ :إف أكؿ ما ظهر اإلرجاء ُب زمن الصحابة؟ كالذم قاؿ بو ىو الصحايب ا٠تليل

عثماف بن مظعوف  كيقوؿ أيضا ُب حديث أيب ذر 

عندما قاؿ أبو ذر  :كإف زىن كإف سرؽ

 إف أبا ذر قاؿ هبذا .فما رأيكم؟ -أيش؟ -يقوؿ :إف أكؿ ما ظهر اإلرجاء ُب زمن الصحابة ،كأكؿ من
قاؿ بو عثماف بن مظعوف  ...كأيش قاؿ عثماف بن مظعوف؟ ماذا قاؿ؟
ىذا باطل ،ىذا السؤاؿ ػ قاؿ  :كإف زنا كإف سرؽ؟ قاؿ :كإف زنا كإف سرؽ  يعٍت :يبُت يسأؿ..
يعٍت :الصحابة يسألوف عما أيشكل عليهم كالنيب  يفسر ٢تم.
كا١ترجئة أصبل من اإلرجاء كىو التأخَت ،ا١ترجئة من اإلرجاء كىو التأخَت ،بعضهم قاؿ :إف ىناؾ من
يسمى مرجئة الصحابة من ا١تعٌت اللغوم ،كيقوؿ :إف ىناؾ بعض الصحابة الذين اعتزلوا الفريقُت علي
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كمعاكية كٓب يقاتلوا مع ىؤالء كال مع ىؤالء كابن عمر كغَتىم يسموهنم مرجئة الصحابة؛ ألهنم أرجئوا
الفريقُت إٔب اهلل كٓب يقاتلوا مع ىؤالء كال مع ىؤالء ،من ا١تعٌت اللغوم.
فالصحابة انقسموا ثبلثة أقساـ ُب زمن علي -رضي اهلل عنو :منهم ىمن تبُت أف عليا ىو احملق كىو
اإلماـ فانضموا إليو كىم ٚتهور الصحابة عمبل بقوؿ اهلل تعأب      :
 )ُ(            فأىل الشاـ بغاة كعلي ىو ا٠تليفة
الذم بايعو أكثر أىل اٟتل كالعقد.
كىناؾ آخركف كىم أىل الشاـ اشتبو عليهم األمر ،كظنوا أهنم يطالبوف بدـ عثماف ،فانضموا إٔب معاكية
يطالبوف بدـ عثماف.
كىناؾ طائفة اشتبو عليهم األمر ال تعرؼ اٟتق مع ىؤالء أـ مع ىؤالء فاعتزلوا الفريقُت ،كابن عمر
كٚتاعة ،كٝتاىم بعض الناس مرجئة الفقهاء.
أما ا١ترجئة كىم الذين ٓب يدخلوا العمل ُب مسمى اإلٯتاف ىذا ال يوجد ال ُب الصحابة كال ُب غَتىم،
عثماف بن مظعوف كغَته ما قالوا :إف األعماؿ غَت داخلة ُب مسمى اإلٯتاف -نعم ،كونو أبو ذر يسأؿ النيب
قاؿ ( :كإف زنا كإف سرؽ ) ما يدؿ على أنو ما يدخل األعماؿ ُب مسمى اإلٯتاف ،بل إنو يدخل األعماؿ
ُب مسمى اإلٯتاف ،يعٍت :عنايتو هبذا األمر كاىتماـ السائل ،سأؿ رسوؿ اهلل -يعٍت -شخص يًتؾ العمل،
يعٍت :يرتكب اٞترائم كإف زنا كإف سرؽ؟ ٌبُت لو النيب  أف ىذه اٞترٯتة تضعف اإلٯتاف كلكنها ال تقضي

عليو ،نعم.

أحسن اهلل إليكم ،أكثر من سؤاؿ حوؿ موقف أىل السنة كاٞتماعة من األلفاظ اجململة -أيش -ما
الضابط ُب ا١توقف من األلفاظ اجململة اليت يستخدمها بعض أىل العلم؟

 - 1سورة الحجرات آية .9 :
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ما ىي األلفاظ اجململة؟ على السائل أف ٭تدد األلفاظ اجململة علشاف ينظر ما ىي؟ نعم ،أما "ألفاظ
٣تملة" ُب ذىنو بس ُب رأسو! قد تكوف ألفاظنا ٣تملة عندؾ كليست ٣تملة عند غَتؾ ،حدد األلفاظ..
نعم.
سؤاؿ مشابو :األلفاظ اجململة احملتملة بُت اٟتق كالباطل كا٠تطأ كالصواب ُب ألفاظ العلماء من أىل
السنة كاٞتماعة كيف يٖتمل؟ فهناؾ من يقوؿ :ال ي٭تمل اللفظ اجململ على ا١تفصل ُب كبلـ العلماء ،فهل
ىذا صحيح؟
ليس بصحيح ىذا ،النصوص اجململة تيفسر بالنصوص ا١تفصلة ُب الكتاب كُب السنة ،إذا جاء نص
٣تمل ُب القرآف العزيز كنص مفصل يفسر بو ،ككذلك ُب السنة ،ككذلك ُب كبلـ العلماء ،إذا جاء نص
٣تمل أك ً
٤تتمل كنص مفصل ،ييفسر ىذا هبذا ،ىذه الطريقة عند أىل اٟتق ..نعم.
مرضت فلم تعدين ،قاؿ :يا رب ،كيف أعودؾ
مثبل اٟتديث القدسي يقوؿ الرب   عبدم
ي

علمت أف عبدم فبلننا ً
جعت
كأنت رب العا١تُت؟ قاؿ :أما
مرض فلو يعدتو لوجدت ذلك عندم؟ عبدم ،ي
ى
علمت أف عبدم فبلننا جاع ،فلو
فلم تطعمٍت ،قاؿ :رب كيف أطعمك كأنت رب العا١تُت؟ قاؿ :أما
ى

لوجدت ذلك عندم ،عبدم ،استسقيتك فلم تسقٍت ،قاؿ :رب ،كيف أسقيك كأنت رب العا١تُت؟
أطعمتو
ى

لوجدت ذلك عندم
قاؿ :أما علمت أف عبدم فبلننا استسقى فلو أسقيتو
ى



استسقيت " لكن فسر آخر اٟتديث ٌبُت أف الرب ٓب
جعت..
مرضت..
فأك يؿ اٟتديث ٣تمل" :
ي
ي
ي
ٯترض ،كٓب ٬تيع كٓب يعطش ،كإ٪تا الذم مرض العبد كجاع العبد كاستسقى العبد ،يفسر ىذا هبذا.

قد يكوف ُب حديث كاحد كقد يكوف ُب حديثُت ،فإذا جاء لفظ ٣تمل يفصل سواء كاف ُب نص كاحد

أك ُب نصوص متعددة ،نعم مثل  :قضى رسوؿ اهلل  بالشفعة ُب كل ما ٓب ييقسم
التفصيل  :فإذا كقعت اٟتدكد كصرفت الطرؽ فبل شفعة .
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ىذا إذا كقعت اٟتدكد كصرفت الطرؽ فبل يشفعة ،ىذا تفصيل يفصل اجململ ُب قولو  :قضى رسوؿ

كصرفت الطرؽ فبل شفعة ،فإذا جاء نص
اهلل ُ ب الشفعة ُب كل ما ٓب يقسم  أنو إذا كقعت اٟتدكد ي
٣تمل ٍب جاء ما يفسره يعمل بو ،فسر ىذا هبذا ُب النصوص كُب كبلـ العلماء ..نعم.
ىل يصح تسمية عمر بن عبد العزيز ا٠تليفة الراشد ا٠تامس؟
نعم ،بعض العلماء ضمو إٔب ا٠تلفاء الراشدين من ناحية العدؿ؛ ألنو عدؿ ،ألنو  ا٠تليفة الراشد
عدؿ كعمل بالسنة كعدؿ ُب الرعية ،كلكنو ليس من الصحابة ،كليس يلحق بالصحابة ،كلكن يلحق هبم
ُب العدؿ ُب ا٠تبلفة ،كأف خبلفتو خبلفة عدؿ ..نعم.
ك٢تذا أراد بعضهم أف ي قارف بُت عمر بن عبد العزيز كمعاكية بن أيب سفياف فقاؿ العلماء :إف الغبار

الذم دخل ُب أنف معاكية مع جهاده مع رسوؿ اهلل 

يعدؿ بورع عمر بن عبد العزيز كعدلو ،نعم،

فالصحابة ال يلحقهم من بعدىم إٔب يوـ القيامة ..نعم.

علما بأف معاكية بن أيب سفياف 
نإذا نكمل سؤالو للتوضيح ،يقوؿ :ن

أفضل منو ،أفبل يكوف ذلك

طعننا ُب معاكية؟

جاء اٞتواب ..سبق اٞتواب ،نعم.

يقوؿ :كيف ٧تمع بُت قوؿ النيب   ىمن نيوقش اٟتساب يعذب  كمناقشة ا١تؤمن ُب قولو 

 إف اهلل يدين ا١تؤمن فيضع عليو ىكنىػ ىفو كيسًته فيقوؿ :أتعرؼ ذنب كذا كذا..؟  اٟتديث؟


من نيوقش اٟتساب يعذب



ينبغي اإلنساف أف يأٌب يقوؿ ىذا كبُت قولو تعأب:

  

(ُ)
ً
ش اٟتساب يعذب
          مع حديث  ىمن نيوق ى

.

 - 1سورة النشقاق آية .8-7 :
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ىذا استشكلت فيو عائشة -رضي اهلل عنها -فسألت النيب  قالت ( :يا رسوؿ اهلل ،قاؿ اهلل تعأب:
            

(ُ)

كقاؿ عليو السبلـ :من نوقش

اٟتساب عذب ) ،قالت  :يا رسوؿ اهلل ،كيف تقوؿ :من نيوقش اٟتساب يعذب ،كاهلل يقوؿ:

 

 )ِ(           قاؿ :يا عائشة ،إ٪تا ذلك العرض ،كمن
نوقش اٟتساب عذب .
فهذا عرض..

      

(ّ)

ىذا العرض ..عرض األعماؿ ،أما من نوقش

اٟتساب فإنو يعذب ،نعم.
دخلت أنا كشخص شراكة ،أنا ببدين كىو ٔتالو من أجل تشغيل بعض ا١تشاريع ،كمن خبلؿ العمل
تبُت أف صاحيب قد اقًتض من بنك ربوم ،فهل ٭تق ٕب البقاء معو ُب الشركة ،أك ٬تب علي أف أفض
الشراكة؟
نعم ٬تب عليك أف تناصحو كيتخلص من الربا ،كإال فعليك أف تًتؾ الشركة بينك كبينو ،كإذا كاف
أحدكما منو العمل كالثاين منو ا١تاؿ فهذه شركة ا١تضاربة ،ال بأس هبا ،فبل ٯتكن ..كيف يقًتض من بنك
ربوم أك من ماؿ ربوم إذا كاف ىو صاحب ا١تاؿ ،يعٍت :كعلمت أنو اقًتضو فأعطاؾ ،نعم عليك أف
تناصحو فيخرج الربا كيتخلص منو ،كإال عليك أف تًتؾ شركتو ،نعم تًتؾ الشركة معو ..نعم.

ىناؾ من فسر ا١تقاـ احملمود بأنو إقعاد الرسوؿ 

على العرش ،كذكر السلف أف من أنكر ىذه

الفضيلة فهو جهمي ،مع أهنا جاءت بأسانيد ضعيفة كما ُب السنة للخبلؿ؟

 - 1سورة النشقاق آية .8-7 :
 - 2سورة النشقاق آية .8-7 :
 - 3سورة النشقاق آية .8 :
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نعم كىذا سبق ..ىذا الكبلـ أف ا١تقاـ احملمود ىو الشفاعة العظمى ،جاء ُب بعض األحاديث نعم أنو

إقعاد النيب 

على العرش معو ،كقاؿ شيخ اإلسبلـ كابن القيم كغَته :أنو ال ينكر ىذا إال اٞتهمية ،كىذا

يدؿ على أنو ثبت عندىم بسند صحيح ،فإذا ثبت بسند صحيح يكوف ا١تقاـ احملمود يشمل األمرين
الشفاعة ،كإقعاده على العرش عليو الصبلة كالسبلـ ..نعم.
يذكر بعض العلماء كابن قدامة ُب ذـ التأكيل أف السلف ٓب يكونوا يتعرضوف للصفات بتفسَت كال
تأكيل ،كنقل عنهم قو٢تم " :ال كيف كال معٌت " فهل يعٍت قو٢تم " :ال معٌت " أم :تفويض معناىا إٔب اهلل
تعأب -كما يزعم البعض؟ىذا قالو بعضهم ،بعضهم قاؿ :إف ابن قدامة -رٛتو اهلل -أنو فوض ،لكن ابن قدامة إماـ معركؼ أنو
من أىل السنة كاٞتماعة ،فينبغي أف ٭تمل كبلمو على معٌت " ال معٌت " يعٍت :على الوجو الذم يفسرىا
أىل البدع من اٞتهمية كا١تؤكلة ،نعم؛ ألنو إماـ ،فينبغي أف ٭تمل كبلمو على أحسن احملامل ،ألنو من أىل
السنة كاٞتماعة ..نعم.
يقوؿ :إذا سألٍت شخص عن معٌت صفة معينة من صفات اهلل كالرٛتن فما الرد عليهم؟ أـ أسكت ُب
مثل ىذه اٟتالة؟
الرٛتن اسم من أٝتاء اهلل ،تقوؿ :الرٛتن اسم من أٝتاء اهلل كمشتمل على صفة الرٛتن كل اسم مشتمل
على صفة؛ ألف أٝتاء اهلل مشتقة ليست جامدة ،كل اسم من أٝتاء اهلل مشتمل على صفة؛ تقوؿ :ىذا فيو
إثبات اسم الرٛتن ،كفيو إثبات صفة الرٛتة هلل .
يسأؿ يقوؿ :ىل ىناؾ اعًتاض أك حرج على تسمية ابن تيمية بشيخ اإلسبلـ ،حيث إف كاف لئلسبلـ
شيخ فهو الرسوؿ عليو الصبلة كالسبلـ؟
ىذا قوؿ ال كجو لو ،شيخ اإلسبلـ ابن تيمية كشي خ اإلسبلـ ٤تمد بن عبد الوىاب كغَتىم ،الرسوؿ
عليو الصبلة كالسبلـ ىو إماـ ا١تتقُت ..نعم.
أيضا.
أحسن اهلل إليكم ،موجود مؤلفات ألىل العلم ُب الرد على ىذا ن
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نعم .من قاؿ بأف تسمية شيخ اإلسبلـ بأنو كافر ..ال ىذا ػ ىذا يسأؿ عن كلمة شيخ اإلسبلـ ،شيخ
اإلسبلـ ابن تي مية كغَته التسمية بشيخ اإلسبلـ يقوؿ ىل معٌت ذلك أنو يتعارض مع كوف الرسوؿ ىو
اإلماـ.
أما مسألة اإلجابة على شيخ اإلسبلـ ىذا من ا١تناكئُت لو ،أىل البدع يردكف عليو يكفركهنا ،لكن
يسأؿ :كلمة "شيخ اإلسبلـ" نقوؿ لكن الرسوؿ -عليو الصبلة كالسبلـ -ىو إماـ ا١تتقُت ،الرسوؿ ىو إماـ
ا١تتقُت ،كرسوؿ رب العا١تُت -عليو الصبلة كالسبلـ ،كا١تبلغ عن اهلل ،أما شيخ اإلسبلـ ينسب إٔب اإلسبلـ،
ىذا شيخ اإلسبلـ ،فبلف شيخ اإلسبلـ ،ليس فيو ٤تظور ..نعم.
يقوؿ :كيف ٧تمع بُت قولو تعأب:



 )ُ(         كقولو تعأب:

 

 )ِ(     ؟
التفضيل ليس تفر نيقا ،لكن كاف ينبغي للسائل أف يقوؿ :كيف ٧تمع بُت ىذا كبُت قولو -صلى اهلل
عليو ك سلم  :-ال تفضلوين على األنبياء  أك  ال ٗتَتكين على األنبياء  ىذا الذم ينبغي
للسائل أف يسأؿ عنو ،نقوؿ :األنبياء متفاضلوف؛ قاؿ اهلل تعأب:
 )ّ( كقاؿ:



أما قولو:

        

.)ْ(        



ال تفضلوين على األنبياء



ال ٗتَتكين على موسى  ىذا ٤تموؿ على أنو من

باب التواضع -عليو الصبلة كالسبلـ -أك أف ىذا ٤تموؿ على من قاؿ ذلك على كجو التعصب ،أك على
كجو التنقص لؤلنبياء ،فهذا ال يصح كإال فاألنبياء يتفاضلوف لكن من أراد أف يفضل على كجو اٟتمية أك
التعصب فهذا ٦تنوع.
 - 1سورة البقرة آية .253 :
 - 2سورة البقرة آية .136 :
 - 3سورة البقرة آية .253 :
 - 4سورة اإلسراء آية .55 :
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اضعا لربو 
ككذلك ن
أيضا قاؿ -عليو الصبلة كالسبلـ -تو ن

نعم ،أما التفضيل ليس فيو تفريق بُت

الرسل ،كإ٪تا إنزاؿ ١تناز٢تم اليت أنز٢تم اهلل إياىا ،التفريق بُت الرسل ىو أف يؤمن ببعضهم كيكفر ببعض ،ىذا
التفريق ..نعم.
ما صحة حديث ( :لو دليتم ْتبل إٔب األرض السابعة لوقع على اهلل ) كما معناه؟
ىذا ضعيف  ،ركاه الًتمذم ،سنده ضعيف ،ركاه الًتمذم بسند ضعيف فيو ( :لو أدٔب أحدكم ْتبل
لوصل إٔب اهلل ) يعٍت :ىذا من باب الفرض كالتقدير ،أكال اٟتديث ضعيف ،لكن إذا قدرت صحتو فهذا
يفيد إحاطة الرب  كأف اهلل -تعأب -أحاط بكل شيء ،فلو أدٔب أحدكم ْتبل لوصل إٔب اهلل ،ا١تعٌت:
أنو ُب قبضة اهلل ،كأف اهلل ٤تيط بو ( ،لو ) شرط تقدير ،كالتقدير ال يقع ،ىذا مثل قولو تعأب:

 

 )ُ(    كالرسوؿ معصوـ من الشرؾ ،لكن ىذا شرط التقدير لبياف مقادير األشياء.
ٍب اٟتديث ضعيف ،لكن لو صح نقوؿ :ىذا شرط تقديرم لبياف إحاطة اهلل ،كأف اهلل -تعأب -أحاط
بكل شيء ..نعم.
ما معٌت اإلٟتاد ُب أٝتاء اهلل تعأب؟
اإلٟتاد :ا١تيل ،كا١تيل أنواع :منها إنكارىا ،منها تأكيلها ،تأكيل الباطل ،كا١تيل هبا عن اٟتق تشبيهها
بأٝتاء ا١تخلوقُت ،ىذا من اإلٟتاد ،إنكارىا بالكلية ىذا من اإلٟتاد ،تشبيهها بأٝتاء ا١تخلوقُت ىذا نوع من
اإلٟتاد ،تأكيلها بتأكيل باطل ىذا من اإلٟتاد.
ٟتدا ألنو مائل ،القرب الذم ٭تفر للميت ٬تعل ٟتد من
اإلٟتاد :ا١تيل ،كا١تيل أنواع ،كمنو ٝتي اللحد ن
ٟتدا ألنو مائل عن القرب إٔب جهة القبلة ..نعم.
حفرا آخر من جهة القبلة يسمى ٟتد ٝتي ن
جهة القبلة ن

 - 1سورة الزمر آية .65 :
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يقوؿ :كرد عن النيب 

حديث ُب آخر الزماف يكوف القابض على دينو كالقابض على اٞتمر ،ىل

يقاؿ :إف ىذا الزماف الذم نعيشو القابض على دينو كالقابض على اٞتمر ١تا حصل من الفنت كالشهوات
كا١تغريات؟
ال شك أف الزمن ىذا زمن فنت كشهوات كشبهات ،كالقابض على دينو كالقابض على اٞتمر ،لكن فيو
أزمنة متعددة كفيو أمكنة ٮتتلف بسبب األمكنة كاألزمنة.
فمن كاف ُب مكاف تكثر فيو البدع كاحملدثات ،كال يقبل فيو الناس اٟتق كيردكف اٟتق ،كال يقولو إال
قليل ،ك٭تصل ٢تم مشقة كأٓب ُب لزكمو للسنة كعملو بالكتاب كالسنة كيصرب ،فهذا ىو القابض على دينو،
كىذا ٮتتلف باختبلؼ األزمنة كاألمكنة كاألشخاص كاألحواؿ نعم.

ً
كمن كفر منهم بعض
أحسن اهلل إليكم٣ ،تموعة من األسئلة حوؿ الرافضة ىل يدخلوف ُب ىذه الفىرؽ ،ى

كخصوصا العواـ منهم؟
الصحابة ىل يكفر بعينو
ن

ىذا على حسب االعتقاد؛ من كاف يعتقد منهم تكفَت الصحابة من كاف يعتقد أف الصحابة كلهم

كفار أك يفسقهم فهذا تكذيب هلل؛ ألف اهلل زكاىم كأعد ٢تم ككعدىم باٞتنة قاؿ:

     

 )ُ( كمن كذب اهلل كفر.
فالذم يكفر الصحابة يقوؿ :إف الصحابة ارتدكا ككفركا بعد موت الرسوؿ  ىذا كالعياذ باهلل مكذب
هلل؛ ألف اهلل زكاىم ككعدىم باٞتنة قاؿ:



 )ِ(      الصحابة

 - 1سورة النساء آية .95 :
 - 2سورة النساء آية .95 :
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(ُ)

يعٍت :اٞتنة ،قاؿ:

       

(ِ)
ٚتيعا ،قاؿ:
األنصار
ك
ين
ر
ا١تهاج
ن

  

.)ّ(         
كذب اهلل ،كمن كذب اهلل فقد كفر ،كألهنم ىم الذين نقلوا لنا الشريعة كالدين ،إذا
كفرىم فقد ٌ
فمن ٌ
كفارا ،كيف يوثق بدين ينقلو كفار!!
كانوا اللي نقلوا الشريعة كالدين ن

كفارا كيف يوثق بدين ٭تملو
من الذم نقل لنا القرآف كالسنة؟ من ىم؟! أليس الصحابة ،إذا كانوا ن
الكفار؟ ىذه مصيبة! كيف يوثق بدين ٭تملو الكفار؟ اللي نقلوا الشريعة نقلوا الكتاب كالسنة ىم الصحابة،

فتكفَتىم معناه إبطاؿ للدين .نسأؿ اهلل السبلمة كالعافية.
أيضا ألهنم يعبدكف أ ىل البيت كيتوسلوف هبم الرافضة أغلبهم يعبدكف أىل البيت فهذا شرؾ كيزعموف
ك ن

أف القرآف غَت ٤تفوظ كأنو ما بقي إال الثلث اآلف ،كضاع ثلثاف ،ضاع ثلثا القرآف ،كٓب يبق إال الثلث ،كىذا
تكذيب هلل ُب قولو:

         

(ْ)

فمن زعم أف القرآف غَت ٤تفوظ ،كأنو ما بقي غَت الثلث ،فقد كذب اهلل ،كمن كذب اهلل كفر ،فهذه
ثبلثة أنواع من الكفر :تكفَت الصحابة كفر ،القوؿ بأف القرآف غَت ٤تفوظ كفر ،عبادة أىل البيت كالتوسل
هبم كفر ،ثبلثة أنواع من الشرؾ ،نسأؿ اهلل السبلمة كالعافية.
كىناؾ طائفة يقولوف :إف جربيل أخطأ ُب الرسالة ،كأف اهلل أرسلو إٔب علي ،كلكنو جربيل خاف ككصلها
إٔب ٤تمد ،خاف األمُت كصدىا عن حيدرة ،خاف األمُت جربيل ،خاف رسالة اهلل ،أرسلو اهلل إٔب علي
"حٍي ىد ىرةي" لقب علي ،خاف األمُت جربيل ،كصد الرسالة عن علي،
ٌ
كصدىا عن حيدرة ،أرسلو إٔب علي ،ى
صدىا عن "حيدرة" كىو علي إٔب ٤تمد؛ ىذا كفر بإٚتاع ا١تسلمُت ،نسأؿ اهلل السبلمة كالعافية.
 - 1سورة النساء آية .95 :
 - 2سورة المائدة آية .119 :
 - 3سورة الفتح آية .18 :
 - 4سورة الحجر آية .9 :
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يقوؿ :من ا١تعلوـ أف الذم عليو جنابة ال يقرأ القرآف ،كلكن ىل ٬توز لو أف يستمع للقرآف من اإلذاعة
كاألشرطة ك٨تو ذلك؟
نعم ،ال بأس ،اٞتنب يستمع للقرآف من اإلذاعة كمن األشرطة كمن القارئ ال بأس ،كبعض العلماء يرل
أيضا قاسوىم على اٞتنب،
أيضا ،لكن الصواب أنو ال يقرأ ،كأما اٟتائض كالنفساء فاٞتمهور ن
أنو يقرأ القرآف ن

قياسا على اٞتنب كٟتديث ضعيف كرد بذلك.
فقالوا :إف اٟتائض كالنفساء ال تقرآف القرآف ن

كالقوؿ الثاين ألىل العلم أف اٟتائض كالنفساء تقرآف القرآف عن ظهر قلب بدكف مس ا١تصحف؛ ألهنما

ال يقاساف على اٞتنب ،ألنو قياس مع الفارؽ ،فاٞتنب مدتو قليلة كيستطيع أف يغتسل كيقرأ ،لكن النفساء
يوما ،كقد تكوف حافظة القرآف فتنسى ،كقد
كاٟتائض ليس ذلك بأيديهن ،كقد تطوؿ مدة النفاس أربعُت ن
تكوف ٤تتاجة ..تكوف مدرسة أك طالبة ،كاٟتديث ضعيف ُب ىذا ،كالصواب أهنما تقرآف عن ظهر قلب.

أما اٞتنب فبل يقرأ ،لكن يستمع للقارئ ُب اإلذاعة كُب غَت اإلذاعة كيذكر اهلل كيسبح كيهلل كيكرب،
نعم.
أحسن اهلل إليكم٣ ،تموعة من األسئلة حوؿ "لعن ا١تعُت" ،ىل ٬توز لعن شخص بعينو مثل بعض
الذين أظهركا العداء لئلسبلـ؟
 مثل؟ بعض الذين أظهركا العداء لئلسبلـ ،كذكر ٣تموعة من األٝتاء :كحاكم إسرائيل مثبل ..الرئيساإلسرائيلي؟
نعم ،لعن ا١تعُت فيو خبلؼ بُت أىل العلم ،كالصواب من قوٕب العلماء قيل :ييلعن ،كقيل :ال ييلعن،
كالصواب من قوٕب العلماء أنو ال يلعن الشخص ا١تعُت ،كلكن ييلعن على العموـ ،كقوؿ النيب   لعن
اهلل السارؽ يسرؽ البيضة فتيقطع يده ،كيسرؽ اٟتبة فتقطع يده

ا٠تمر.
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فلعن الزناة على العموـ ،لعن السارؽ لعن ا١ترايب على كجو العموـ ال بأس ،أما فبلف ابن فبلف السارؽ،
فبلف ابن فبلف الزاين ال ،الصواب أنو ال يلعن؛ ١تا ثبت ُب اٟتديث الصحيح



أف رجبل كاف يشرب

كثَتا ما يؤتى بو ك٬تلد
ا٠تمر ،ككاف يقاؿ لو عبد اهلل ،ككاف يلقب ٛتار ككاف يضحك النيب  ككاف ن
يوما فجلد ُب ا٠تمر ،فقاؿ رجل :لعنو اهلل ،ما أكثر ما يؤتى بو! فقاؿ النيب  ال
لشرب ا٠تمر ،أٌب بو ن

تلعنو إنو ٭تب اهلل كرسولو  فنهى عن لعنو ،كألف إقامة اٟتد كافية.

ىذا ىو الصواب أف ا١تعُت ال يلعن ،كلكن يلعن على العموـ ،كقاؿ بعض أىل العلم :يلعن ،لكن
الصواب أنو ال يلعن ،قاؿ بعض أىل العلم :إال من اشتد أذاه ..من اشتد أذاه على ا١تسلمُت فبل بأس أف
يلعن بعينو ،اشتد أذاه كضرره كما ركم عن أيب حنيفة أنو لعن عمرك بن عبيد قاؿ :لعن اهلل عمرك بن عبيد
ىو الذم فتح للناس باب الكبلـ من شدة أذاه ،كمن اشتد أذاه على ا١تسلمُت كاف يؤذم ا١تسلمُت أك
يقاتل ا١تسلمُت أك يقتل ا١تسلمُت أك يسب ا١تسلمُت كيؤذيهم فبل بأس بلعنو ،نعم.
ىذه سائلة جاءت عرب شبكة ا١تعلومات :كاف بإب منشغبل بالغداء كقت صبلة الظهر ،ككنت أحدث
نفسي قبل الصبلة :ىل أؤدم الفرض فقط أـ أؤدم السنة قبل االنشغاؿٍ ،ب أتيت السجادة ككربت كبإب
أفرض أـ يسنةٍ ،ب تذكرت مباشرة بعد التكبَت ،أأقطع الصبلة كأحدد النية ،أـ
منشغل ،كٓب أحدد النية بعد :ه

أكملها يسنة؟

إذا أكملت السنة ال بأس ،لكن إذا كانت حينما كربت تعلم أهنا كربت للنافلة أك للفريضة ىي على

نيتها ،ىي اآلف تضع السجادة لتصلي اآلف أك لتتنفل ،ىي أعلم بنفسها إف كانت تريد أف تصلي تريد
السنة الراتبة فهذه سنة ،ككاف من عادهتا أهنا ال تصلي السنة الراتبة فهذه فريضة ،كإذا نوت ٍب عزمت النية
فبل يضرىا بعد ذلك ،لكن العربة ْتا٢تا ،ىي أعلم ْتا٢تا ،كإذا نوهتا نافلة اآلف حولتها إٔب نافلة فبل بأس
كاف الوقت كاسع ال بأس ٖتوؿ نافلة إذا حولتها نافلة ٖتولت ،نعم.
منفردا
لكن ما ينبغي لئلنساف أف ٭توؿ الفريضة إال ١تصلحة راجحة ،يعٍت :كأف يكوف اإلنساف يصلي ن

ٍب كجد ٚتاعة كىو ُب أثناء الصبلة ٬تعلها نافلة حىت يصلي مع اٞتماعة ،نعم.
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حوؿ اللعن العاـ ،يقوؿ :لعن ا١تنافقُت كالعلمانيُت مثبل ىكذا؟
نعم ىذا ال بأس ،على العموـ نعم :لعن اهلل الكفار ،لعن اهلل اليهود ،لعن اهلل اليهود كالنصارل ،لعن
اهلل العلمانيُت ،لعن اهلل السراؽ ،لعن اهلل ا١ترابُت ،لعن اهلل من أكل الرشوة ،لعن اهلل من قطع رٛتو ،لعن اهلل
من عق كالديو ،على العموـ ال بأس ،نعم ،أما فبلف بن فبلف فبل ،ىذا اللي فيو ..ػ نعم.
دائما حىت ُب الصبلة ،كأيكثر من االستعاذة ،كأنفث عن يسارم ،كلكن
يقوؿ :ابتليت بشبهات تراكدين ن

ال زالت تراكدين ،فكيف أٗتلص من ىذه الشبهات اليت أخشى على نفسي منها الكفر أك النفاؽ؟

ىذه من الشيطاف يريد أف يعذبك ،فإذا كنت ٕتد ُب نفسك مثبل كساكسا ..شكوكا ُب اهلل ُب الرب
سبحانو كتعأب ،أك ُب اٞتنة أك ُب النار ٭تدثك الشيطاف كأف يقوؿ :ما فيو جنة ما فيو نار ما فيو عذاب
قرب استعذ باهلل من الشيطاف ،كيعلم نفسو أنو مؤمن ،قل :أعوذ باهلل من الشيطاف ..أعوذ باهلل من الشيطاف،
آمنت باهلل كرسولو ،آمنت باهلل كرسولو،

              

 )ُ(    خارج الصبلةٍ ،ب يقطع التفكَت كيستمر.
أما إذا كثر الوساكس ُب الصبلة يستعذ باهلل كينفث عن يساره كيدخل ُب الصبلة كما قاؿ عثماف بن

أيب العاص أنو ١تا شكا إٔب النيب كثرة الوساكس فأمره النيب 

أف ينفث عن يساره نفثا خفيفا كلو ُب

الصبلة ،كيستعيذ باهلل من الشيطاف ،أما خارج الصبلة فمثلما سبق يقوؿ :آمنت باهلل كرسولو ،أعوذ باهلل
من الشيطاف الرجيم،



اهلل أحد اهلل الصمد ٓب يلد كٓب يولد كٓب يكن لو كفوا أحد



كيقطع التفكَت

كيستمر ُب أحوالو كأعمالو ،نعم.
يقوؿ :كجدت أقو ناما ُب بعض الدكؿ يقولوف بأمور حوؿ بعض األحاديث مثل األعور الدجاؿ ىو
التلفاز ،كأف الشمس خرجت من مغرهبا كىو العلم الذم يأٌب من الغرب ،كيأجوج كمأجوج ىم أىل الصُت
أم :غزكنا بصناعاهتم ،ك٨تو ذلك من التأكيبلت؟
 - 1سورة اإلخالص آية .4-1 :
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ىذه تأكيبلت باطلة ،ىذه تأكيبلت تشبو تأكيبلت العقبلنيُت الذين يعملوف بآرائهم كعقو٢تم الفاسدة،
ىذه تأكيبلت باطلة ،الدجاؿ ٮترج ُب آخر الزماف رجبل ،كيأجوج كمأجوج كذلك ٮترجوف ُب آخر الزماف،
كل ىذه تأكيبلت باطلة ،نعم.
يذكر بعض العلماء أنو ال ٭تدث العواـ بالصفات حىت ال يفتنوا فما كجو ذلك حفظكم اهلل؟
٭تدثوف كيبُت ٢تم ،يوضح ٢تم كيبُت ٢تم ا١تعٌت حىت ال يلتبس عليهم ،نعم.
نظرا لئلٟتاح كجدت نفسي
يا شيخ ،أحسن اهلل إليك ،أسئلة كثَتة ُب اٟتقيقة كردت من األخوة ،لكٍت ن

كثَتا ،نرجو منكم أف تذكركنا بشيء من سَتتو رٛتو اهلل،
مطو ن
اعا ٢تا فقد عايشت ٝتاحة الشيخ رٛتو اهلل ن
كما أىم السمات اليت استفد٘توىا منو رٛتو اهلل؟
كاهلل ىذه أسئلة كثَتة كتكررت يعٍت كٝتاحة شيخنا رٛتو اهلل ال ٗتفي ٝتاتو على اٞتميع كيكتب اآلف فيو
٣تلدات كثَتة ،اآلف كأظن كثَت من اإلخواف كلهم ٝتعوا كقرءكا رسائل كمؤلفات من الدكتور ناصر زىراين
جيدا
٣تلدا ن
أيضا ن
ن
أيضا كذلك ،اجمللد األخَت ،نعم الشيخ ٤تمد ا١توسى كذلك ن
٣تلدا ،ككذلك الشيخ ٤تمد ن

ُب ىذا ،كرسائل كثَتة ُب ىذا.

كسَتتو ما ٗتفى على اٞتميع -رٛتو اهللُ -ب علمو ككرعو كزىده كنفعو للناس كشفاعتو كصربه كٖتملو،
ىذا معلوـ لدل اٞتميع ،كا١تؤلفات موجودة اآلف كالكتب كالرسائل نشرت ُب الصحف كاجملبلت ،كٚتعت
أيضا كزارة الشئوف اإلسبلمية يعٍت ٣تلة كبَتة ُب صفاتو كمشائلو رٛتة اهلل كأعمالو موجودة من أرادىا كجدىا
ن

معا ُب دار كرامتو.
رٛتو اهلل رٛتة كاسعة عسى اهلل أف يتغمده برٛتتو كأف ٬تمعنا كإياكم كإياىم ن

يقوؿ :ما اٟتكم فيمن ٮتصص صبلة الفجر ٠تتم القرآف ،كأف يبدأ بالبقرة إٔب أف يصل إٔب الناس كل

يوـ قدر معُتٍ ،ب ٮتتم بعد ذلك؟
ال ،ترؾي ىذا أكٔب؛ ما كاف الرسوؿ يفعل ىذا ،الرسوؿ -عليو الصبلة كالسبلـ -ما كاف يفعل ىذا..
يقرأ القرآف من أكلو لكن يقرأ ما تيسر يقرأ مثبل كذا من ا١تفصل يقرأ اليوـ سورة كذا يقرأ من أكؿ السورة.
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أما كونو يبدأ القرآف من أكلو صبلة الفجر كٮتتم ُب آخره ما كاف ىذا يفعلو الرسوؿ كالصحابة يكوف
ىذا ُب صبلة الًتاكيح ،نعم تركو أكٔب.
أت ُب شرح العقيدة الواسطية أف أىل السنة كاٞتماعة ال ينفوف الكيف ُب صفات الرب على
قر ي
اإلطبلؽ ،فما معٌت ذلك؟
الكيفية ينفوهنا ،الكيفية كيفية الصفات ،ما تكيف الصفات ،لكن ا١تراد ا١تعٌت ،يعٍت ينفوف ا١تعٌت ،ا١تعٌت
يثبتونو ،أما الكيفية منفية كما قاؿ اإلماـ مالك :االستواء معلوـ كالكيف ٣تهوؿ ،فهذا ٯتكن غلطاف أنت
ُب قراءتك ،أنت اللي غلطاف ،ليس بصحيح ،فارجع إٔب نفسك نعم.
يقوؿ كما قرأت ُب الكتاب نفسو أهنم -أم أىل السنة -يفوضوف كيفية الصفات هلل ،ىذا معناه ،ىذا
تفوض ،كالكيف ٣تهوؿ نعم.
اللي نقولو ،الكيفية ٌ

يقوؿ :القصر يصح للمسافر لكن الذم سافر ٍب استقر ١تدة يومُت ُب مدينة معينة ،فهل ٬توز لو القصر

كاٞتمع بأف ٬تمع بُت ا١تغرب كالعشاء؟
ىذه مسألة تشكل على بعض الناس اآلف ،يظنوف أف القصر كاٞتمع الزـ كلو ُب البلد ،إذا كاف ا١تسافر
ُب البلد كيسمع اآلذاف اٟتمد هلل يصلي معهم ،يصلي مع الناس ،يصلي الصبلة ُب كقتها ،كإذا كاف كحده
٬تب عليو أف يصلي معهم.
أما إذا كانوا اثنُت كثبلثة أك أكثر فهم با٠تيار إف شاءكا صلوا مع اٞتماعة ،كإف صلوا كحدىم إذا صلوا
كحدىم قصركا ،كاٞتمع ما فيو حاجة إٔب اٞتمع ما داـ مقيما ،اٞتمع للي ماشي يسَت ،أما اللي مقيم
يصلي كل كقت ُب كقتها قص ر بدكف ٚتع كاٟتجاج ُب مٌت ،كإذا صلى مع الناس يصلي مع الناس كاٟتمد
هلل.
ىذا ُب بعض الناس يظن أنو إذا كاف مسافرا ال بد يقصر ك٬تمع فتجده ُب البلد كساكن كيسمع ا١تؤذف
كال يصلي الظهر كال العصر يركح البيت يسمع الظهر كالعصر ..ركعتُت ركعتُت١ .تاذا كأنت كحدؾ اآلف
مقيما صلي الظهر
كتسمع اآلذاف كال تقيم؟ ما ىو الزـ اٞتمع ،صل مع ا١تسلمُت ،اٟتمد هلل ما دمت ن
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معهم أربعة كالعصر معهم أربعة ،كاحصل على الفائدة ،أما إذا كنت ماشيا كجادا ُب السَت لكن ما فيو
داعي تقصر كٕتمع ،نعم.
إحدل األخوات تسأؿ عن أكل اٟتبوب ،أك تناكؿ حبوب منع اٟتمل؟
نعم ،حبوب منع اٟتمل ال ينبغي للمرأة أف تأكلها إال عند اٟتاجة ا١تلحة ،كأف تكوف صحتها ما
تتحمل ،كيكوف األكالد يتتابعوف ،بشرط أف ال تضر بصحتها ،كبشرط أال تقطع النسل ،أما إذا كانت تقطع
أيضا ،لكن إذا أٞتأهتا اٟتاجة بأف تكوف صحتها ما
النسل أك تضر بصحتها فبل ،أك كانت بدكف حاجة ن
تتحمل ،أك األكالد يتتابعوف كال تستطيع تربيتهم مثبل ،تأكل حبوبا حىت تكوف بعد سنتُت بدؿ كل سنة

كىي ٤تتاجة إٔب ىذا كصحتها ما تتحمل ال بأس ،كال تضر بصحتها.
كتركها أكٔب كلما أمكن ،ترؾ اٟتبوب فهو أكٔب ،نعم ،أما إذا كانت تقطع النسل فهذا حراـ ال ٬توز ،أك
تضر بصحتها ليس ٢تا أف تضر بصحتها ،نعم.
ما حكم قوؿ :أنا داخل على اهلل ٍب عليك؟
ىذه الكلمة عامية كأهنا احتماء ،استجارة ،يعٍت :ىذه استجارة ،يستجَت بالشخص ،إذا كاف يستطيع
ىذا الشخص أف ٬تَته كأف ٭تميو إذا كاف ٦تن ظلمو ،إنساف ظلمو ٍب استجار بو فبل بأس ،أما إذا كاف ظا١تا
ن
ال ،فليس لو أف ٭تميو كال أف ٬تَته منو ،كىو ظآب ،حىت يؤخذ منو اٟتق ،أك ارتكب جرٯتة كاستجار بو أال
يقاـ عليو اٟتد ،ىذا يكوف كما قاؿ النيب   لعن اهلل من آكل ٤تدثنا



كىذا فيو تفصيل ،إذا كاف ىذا الشيء يستطيعو اآلدمي ،أما إذا كاف ال يستطيع ،شيء ال يقدر عليو
إال اهلل ،يقوؿ :أنا داخل على اهلل ٍب عليك ،فليس لو ذلك ،يكوف ىذا شرؾ ،نعم.
يقوؿ :ىل ٯتكن أف يراد بإثبات الكيفية إثبات أصلها كنفي العلم هبا؟
الكيفية :أف يقاؿ :على كيفية كذا ،استواء اهلل كيفيتو كذا ،كاستواء ا١تخلوؽ أك على كيفية كذا ،ىذه
الكيفية ،الكيف ،علم اهلل كيفيتو كذاٝ ،تع اهلل كيفيتو كذا ،استواء اهلل كيفيتو كذا ،على كيفية معينة ،ىذا
باطل ،ال يكيف ،ال تكيف الصفات ،ال يعلم الكيفية إال اهلل .نعم.
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يقوؿ :ما رأم فضيلتكم فيمن يدرس ُب اٞتامعات كالكليات العلمية مثل اٟتاسب كالطب كا٢تندسة
كٯتيل إٔب دراسة العلم الشرعي ،فهل يًتؾ ىذه الكليات كيذىب إٔب كلية شرعية أـ ٭تضر عند ا١تشايخ
كالعلماء ُب ا١تساجد؟
الكليات ال بأس هبا ،الكليات مفيدة ،ال بأس هبا إذا بقي فيها ،كلكن كونو يدرس العلوـ الشرعية
أفضل ،إذا كاف يدرس العلوـ الشرعية ُب اٟتلقات ُب الدركس كيستفيد فاٟتمد هلل ،كإذا أحب أف ينقطع
للعلم الشرعي فهذا أفضل.
لكنو إذا كاف يدرس ُب كليات الطب أك ا٢تندسة أك الصيدلة كىو ٭تضر الدركس العلمية ك٭تضر
اٟتلقات اٟتمد هلل ىذا خَت ،ىذا يكوف يطلب العلم ُب كقت يدرس ىذه العلوـ كيستفيد منها كيفيد نعم.
كبَتا ٦تن حضر ىذه الدكرة سيغادركف إٔب بلداهنم بعد انتهائها ،نرجو من
يقوؿ :كما تعلموف أف ن
ٚتعا ن

ٚتيعا؟
فضيلتكم التكرـ بإسداء نصيحة ٢تم كلنا ن

ننصح اٞتميع كأنصح نفسي كإخواين بتقول اهلل 



ىي كصية اهلل لؤلكلُت كاآلخرين قاؿ اهلل تعأب:

 )ُ(             كىي كصية النيب ألمتو كما سبق

ُب حديث األمس أنو نصح الناس -عليو الصبلة كالسبلـ -كأمرىم بتقول اهلل ،قاؿ:



فإنو من يعش

كثَتا .
منكم فسَتل اختبلفنا ن

كأصل التقول توحيد اهلل ،كإخبلص الدين لو ،كأداء الواجبات كترؾ احملرمات ،اهلل قاؿ:

       


(ّ)

(ِ)

  

           

             

 - 1سورة النساء آية .131 :
 - 2سورة األحزاب آية .77 :
 - 3سورة الحشر آية .18 :
 - 4سورة النساء آية .1 :
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(ْ)
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(ُ)

        

          

.)ِ(    
فتقول اهلل مشلت الدين كلو ،أداء الفرائض كترؾ النواىي ،كإذا قرنت بالرب فيسر الرب بفعل األكامر،
كالتقول بًتؾ النواىي ،كقولو تعأب:



.)ّ(      

فأكصي نفسي كإخواين بتقول اهلل



كإخبلص األعماؿ هلل



كالعمل بالعلم الذم يعلمو

اإلنساف كنشره بُت الناس كالدعوة إليو حىت يكوف اإلنساف من الراْتُت؛ فإف اهلل -تعأب -بُت ُب كتابو
العظيم أف جنس الناس ُب خسارة كىبلؾ إال ا١تؤمنُت العاملُت الدعاة الصابرين ،قاؿ سبحانو:

 

                

(ْ)

أقسم -سبحانو كتعأب -كىو الصادؽ كإف ٓب يقسم ،أقسم بالعصر كىو الزماف ،كلو أف يقسم -
سبحانؤ -تا شاء من ٥تلوقاتو ،ال أحد ٭تسب عليو ،أما اإلنساف فبل يقسم إال باهلل كحده سبحانو كتعأب.


 )ٓ(   اٞتنس ،أفادت اٞتنس،

    

نب على علم،
إٯتاف مبٍت على العلم ،ليس ىناؾ إٯتاف ٓب يػي ٍ ى

 - 1سورة لقمان آية .33 :
 - 2سورة آل عمران آية .172 :
 - 3سورة المائدة آية .2 :
 - 4سورة العصر آية .3-1 :
 - 5سورة العصر آية .2 :
 - 6سورة العصر آية .2 :
 - 7سورة العصر آية .3 :
 - 8سورة العصر آية .3 :
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(ٔ)



 )ٕ(    ىذا إٯتاف

 )ٖ(   ىذه أداء الواجبات
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كترؾ احملرمات،



 )ُ(   ىذه الدعوة إٔب اهلل،



 )ِ(    ىذا الصرب على

على األذل .ىؤالء ىم الراْتوف.
كمل رْتو ،كمن ضيعها كملت خسارتو ،كمن
فمن استقاـ على ىذه الصفات كأداىا كاستكملها ي
انتقص شيئنا منها فاتو من الربح كحصل على ا٠تسارة بشيء ْتسب ما انتقص من ىذه الصفات.

نسأؿ اهلل -سبحانو كتعأب -أف ٬تعلنا كإياكم من الراْتُت ا١تؤمنُت ا١تتقُت ،الذين يعبدكف رهبم على

بصَتة ،الذين يعلموف كيعملوف كيدعوف اهلل على بصَتة ،كيصربكف على ما أصاهبم إنو كٕب ذلك كالقادر
عليو .كصلى اهلل كسلم كبارؾ على عبد اهلل كرسولو نبينا ٤تمد كعلى آلو كأصحابو كالتابعُت.

 - 1سورة العصر آية .3 :
 - 2سورة العصر آية .3 :
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