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الحمد هلل رب العالمين ،والصَلة والسَلـ على أشرؼ اْلنبياء والمرسلين ،نبينا محمد وعلى آلو
وصحبو أجمعين.
أما بعد:
فإف العلم الذي سندرسو معكم -إف شاء اهلل -ىو ف ي العقائد ،وشرح متن العقيدة الطحاوية في
كل ليلة -إف شاء اهلل -من ليالي ىذه الدورة المباركة ،وستكوف المدة (مدة الدرس) في الغالب
ساعة قد تزيد أحيانا وقد تنقص أحيانا ،في الغالب ستنتهي في الساعة العاشرة -إف شاء اهلل.-
لكن قد تزيد المدة أحيانا؛ نظرا لكوف البحث يحتاج إلى استكماؿ ،وقد تنقص ،ثم تكوف بعدىا
اْلسئلة -إف شاء اهلل -وقد مضى على وفاة سماحة شيخنا الشيخ عبد العزيز بن عبد اهلل بن باز -
رحمة اهلل عليو -نسأؿ اهلل أف يتغمده بواسع رحمتو ،وأف يجمعنا بو في دار كرامتو ،قد مضى على

العقيدة الطحاوية

وفاتو شهر نسأؿ اهلل أف يغفر لو ،وأف يتغمده برحمتو ،وأف يجزيو عن اْلسَلـ والمسلمين خير
الجزاء.
وأسأؿ اهلل -سبحانو وتعالى -وسوؼ يكوف الشرح شرح العقيدة الطحاوية -إف شاء اهلل-
سوؼ يكوف شرحا متوسطا ،أسأؿ اهلل أف يجعل عملنا خالصا لوجهو الكريم ،وأف يجعل ىذا العمل
نافعا لعباد اهلل ،وأسألو -سبحانو وتعالى -أف ينفع بو الغائب والحاضر ،وأف يجعلو من العمل الذي
ال ينقطع إنو جواد كريم.
ىذا العلم الذي ندرسو وىو علم العقائد ودراسة العقيدة الطحاوية يتعلق بعلم اْلصوؿ ىو علم
اْلصوؿ ،وعلم اْلصوؿ بالنسبة (علم أصوؿ الدين) بالنسبة إلى غيره ىو أشرؼ العلوـ ،فهو أشرؼ
العلوـ ،علم أصوؿ الدين أشرؼ العلوـ؛ ْلف شرؼ العلم بشرؼ المعلوـ ،والمعلوـ ىو اهلل -سبحانو
وتعالى ،-والعلم باهلل وأسمائو وصفاتو وأفعالو ،فالعلم يشرؼ بشرؼ المعلوـ ،والمعلوـ ىو اهلل
سبحانو ،العلم باهلل وأسمائو وصفاتو وأفعالو.
فتبين بهذا أف علم أصوؿ الدين أشرؼ العلوـ؛ ْلف شرؼ العلم إنما يكوف بشرؼ المعلوـ،
والمعلوـ ىو اهلل -سبحانو وتعالى ،-فعلم أصوؿ الدين يتعلق بالعلم باهلل وأسمائو وصفاتو وأفعالو،
وىذا ىو الفقو اْلكبر بالنسبة إلى فقو الفروض؛ ولهذا لما كتب اْلماـ أبو حنيفة النعماف -رحمو
اهلل -أوراقا جمعها في أصوؿ الدين سماىا الفقو اْلكبر ،وأما فقو فروع الدين فهو الفقو اْلصغر،
فيكوف العلم علمين :علم أصوؿ الدين وىذا ىو الفقو اْلكبر ،وعلم فروع الدين وىذا ىو الفقو
اْلصغر.
علم أصوؿ الدين ىو علم العقائد ،العلم باهلل وأسمائو وصفاتو وأفعالو ىذا العلم اْلكبر ،وىذا
ىو الفقو اْلكبر ،والثاني فقو الفروض ،وىو العلم باْلوامر والنواىي والحَلؿ والحراـ.
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فيكوف العلم علمين :علم أصوؿ الدين وىذا ىو الفقو اْلكبر ،وعلم فروع الدين وىذا ىو الفقو
اْلصغر ،وإف كاف لشيخ اْلسَلـ -رحمة اهلل عليو -ابن تيمية ،شيخ اْلسَلـ ابن تيمية -رحمة اهلل
عليو -لو كَلـ فيو تقسيمو إلى أصوؿ وفروع.
وعلم أصوؿ الدين وىو العلم باهلل وأسمائو وصفاتو الحاجة إليو فوؽ كل حاجة ،حاجة العباد إليو
فوؽ كل حاجة ،وضرورتهم إليو فوؽ كل ضرورة ،وحاجتهم إليو أشد من حاجتهم إلى الطعاـ
والشراب ،بل أشد من حاجتهم إلى النفس الذي يتردد بين جنبي اْلنساف؛ ْلف اْلنساف إذا فقد
الطعاـ والشراب وفقد النفس مات الجسد ،والموت ال بد منو ،وال يضر موت الجسد إذا صلح
القلب ،أما إذا فقد العلم باهلل وأسمائو وصفاتو والعلم بشرعو ودينو مات قلبو وروحو.
وبهذا يتبين أف حاجة العباد إلى علم أصوؿ الدين والعلم باهلل وأسمائو وصفاتو وأفعالو فوؽ كل
حاجة ،وضرورتهم إليو فوؽ كل ضرورة؛ وذلك ْلنو ال حياة للقلوب وال نعيم وال طمأنينة وال سعادة
إال بأف تعرؼ ربها وخالقها ،وفاطرىا ،ومعبودىا بأسمائو وصفاتو وأفعالو.
ويكوف مع ذلك أحب إليها من كل شيء ،ويكوف سعيها فيما يقربها إليو دوف غيره من سائر
خلقو.
ىذا ىو نعيم القلوب وروحها وطمأنينتها وسعادتها أف تعرؼ ربها وخالقها وفاطرىا ومعبودىا
بأسمائو وصفاتو وأفعالو ،ويكوف مع ذلك أحب إليها من كل شيء ،ويكوف مع ذلك سعيها وعملها
فيما يقربها إليو -سبحانو وتعالى.-
ولما كانت العقوؿ عقوؿ البشر ال تستقل بمعرفة ىذا اْلمر وىو العلم باهلل وأسمائو وصفاتو
وأفعالو ،ال تستقل بمعرفة ذلك على التفصيل اقتضت حكمة اهلل ورحمتو بعباده أف أرسل الرسل
يعرفوف باهلل ،ويدعوف إلى اهلل ،ويبشروف من أجابهم ،وينذروف من عصاىم وخالفهم ،وجعل -سبحانو
ّ

وتعالى -مفتاح دعوة الرسل وزبدة رسالتهم معرفة المعبود -سبحانو وتعالى -بأسمائو وصفاتو
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وأفعالو ،وعلى ىذه المعرفة تبنى مطالب الرسالة كلها ،وعلى ىذه المعرفة تبنى مطالب ىذه الرسالة
كلها من أولها إلى آخرىا ،على معرفة المعبود بأسمائو وصفاتو وأفعالو تبنى مطالب الرسالة كلها من
أولها إلى آخرى ا ،ىذا ىو اْلصل العظيم أصل الدين ،أصل الدين أف تعلم ربك ،أف تعلم اهلل ،أف
تعرؼ ربك بأسمائو وصفاتو وأفعالو ،ثم يتبع ذلك أصَلف عظيماف:
اْلصػل اْلوؿ :معرفة شريعة اهلل المتضمنة معرفة الطريق الموصل إلى اهلل ،معرفة الطريق الموصل
إلى اهلل ،وىي شريعتو المتضمنة ْلمره ونهيو تعرؼ الطريق الموصل ،وذلك بأف تعرؼ الطريقة
الموصلة إلى اهلل ،ما ىو الطريق الموصل إلى اهلل؟ ىي شريعة اهلل المتضمنة ْلمره ونهيو.
واْلصػل الثاني :معرفة حاؿ السالكين والسائرين إلى اهلل ما لهم بعد الوصوؿ إليو من النعيم
المقيم.
ىذه ىي اْلصوؿ الثَلثة ا لعظيمة ،وأصلها وأساسها معرفة اهلل ،والعلم باهلل وأسمائو وصفاتو
وأفعالو ،والثاني :معرفة الطريق الموصل إلى اهلل وىي شريعتو المتضمنة ْلمره ونهيو ،والثالث :معرفة
حاؿ الناس وجزائهم في اآلخرة ،وىذه ىي أقساـ العلم النافع ،ىذه الثَلثة ىي أقساـ العلم النافع،
وليس ىناؾ قسم رابع.
أقساـ العلم النافع ثَلثة:
القسم اْلوؿ :معرفة اهلل والعلم باهلل ومعرفتو بأسمائو وصفاتو وأفعالو.
الثاني :معرفة دين اهلل وىي شريعتو المتضمنة ْلمره ونهيو.
الثالثة :معرفة جزاء الناس وحالهم بعد الموت ،ماذا يكوف جزاء المتقين المؤمنين الموحدين؟
ا لجنة ،وجزاء الكفار والعصاة النار ،ويتبع ذلك معرفة ما يكوف في أمور البرزخ من سؤاؿ منكر
ونكير ،ومن عذاب القبر ونعيمو.
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ومعرفة العلم بأحكاـ البعث والنشور ،والوقوؼ بين يدي اهلل



وتطاير الصحف ،ووزف

اْلعماؿ واْلشخاص والورود على الحوض ،والمرور على الصراط ،ثم االستقرار في الجنة أو في
النار.
ىذه ىي أقساـ العلم النافع الثَلثة وليس ىناؾ قسم رابع كما قاؿ العَلمة ابن القيم -رحمو
اهلل -في الكافية الشافية:
والعلػ ػ ػ ػ ػ ػػم أقس ػ ػ ػ ػ ػ ػػاـ ث ػ ػ ػ ػ ػػَلث م ػ ػ ػ ػ ػػا له ػ ػ ػ ػ ػػا

مػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػن رابػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػع والحػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػق ذو تبيػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاف

علػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػم بأوص ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاؼ اْللػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػو وفعلػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػو

وك ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػذلك اْلسػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػماء للرحػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػمن

واْلم ػ ػ ػ ػ ػػر والنهػ ػ ػ ػ ػػي ال ػ ػ ػ ػ ػػذي ىػ ػ ػ ػ ػػو دينػ ػ ػ ػ ػػو وجػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػزاؤه ي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػوـ الميعػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاد الثانػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػي




ىذه أقساـ العلم ثَلثة:
والعلػ ػ ػ ػ ػ ػػم أقسػ ػ ػ ػ ػ ػػاـ ثػ ػ ػ ػ ػ ػػَلث مػ ػ ػ ػ ػ ػػا لهػ ػ ػ ػ ػ ػػا

م ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػن راب ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػع والحػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػق ذو تبيػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاف

علػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػم بأوصػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاؼ اْللػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػو وفعلػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػو

وكػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػذلك اْلسػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػماء للرحػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػمن

ىذا اْلوؿ" ،واْلمر والنهي الذي ىو دينو" ىذا الثاني" ،وجزاؤه يوـ الميعاد الثاني" ىذا الثالث،
وأعرؼ الناس باهلل أتبعهم للطريق الموصل إليو ،والطريق الموصل إلى اهلل كما سبق ىي شريعتو -
سبحانو وتعالى -المتضمنة ْلمره ونهيو.
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فأعرؼ الناس باهلل أتبعهم للطريق الموصل إليو الذي يمتثل اْلوامر ،ويجتنب النواىي ،ويعمل
بشرع اهلل ودينو ،ىذا ىو أقوـ الناس ،وأتبعهم أتبع الناس للصراط المستقيم؛ ولهذا سمى اهلل -

سبحانو وتعالى -كتابو المنزؿ على رسولو 

وىو القرآف العظيم روحا؛ لتوقف الحياة الحقيقية

عليو ،وسماه نورا؛ لتوقف الهداية عليو قاؿ سبحانو:
سبحانو:

        

قاؿ

                

                   

.            
سماه اهلل شفاء قاؿ سبحانو:



         

  واهلل -سبحانو وتعالى -أرسل رسولو بالهدى ودين الحق؛ ليظهره على الدين كلو ولو كره

المشركوف ،وقد بلغ النبي  البَلغ المبين ،وأوضح الحجة للمستغفرين ،ومضى على طريقو 
الصحابة ،السلف الصالح الصحابة والتابعوف واْلئمة من بعدىم ،فاىتدوا بهديو  وترسموا خطاه،
وآمنوا باهلل وبمَلئكتو وكتبو ورسلو وباليوـ اآلخر والقدر خيره وشره ،وامتثلوا أوامر اهلل ،واجتنبوا
نواىيو ،واستناروا بنور اهلل ،فكانوا على الهدى المستقيم.
وىم أىل السنة والجماعة والصحابة والتابعوف وتابعوىم ،ومن تبعهم بإحساف إلى يوـ الدين ىم
أىل السنة والجماعة ،وىم أىل الحق ،وىم الطائفة المنصورة ،ثم لما بَػ ُع َد العهد ،خلف من بعدىم

خلوؼ ،غيروا وبدلوا وتفرقوا في دينهم شيعا وأحزابا ،ولكن اهلل -سبحانو وتعالى -حفظ على ىذه

اْلمة أصوؿ دينها ،كما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي 

أمتي على الحق ظاىرين ال يضرىم من خذلهم  وفي لفظ آخر:
من خالفهم حتى يأتي أمر اهلل تبارؾ وتعالى . 
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ال تزاؿ طائفة من

ال يضرىم من خذلهم ،وال
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فتصدى العلماء واْلئمة ْليضاح أصوؿ الدين وفروعو ،والرد على أىل البدع بدعهم وإيضاح
الحق ،فنصر اهلل بهم الحق وألفوا المؤلفات ،وكتبوا الردود ،ألفوا المؤلفات في عقائد ...في عقيدة
السلف الصالح ،ومن ىؤالء اْلئمة اْلماـ أبو جعفر أحمد بن محمد بن سَلمة اْلسدي الطحاوي
نسبة إلى قرية طحا من صعيد مصر المولود سنة تسع وثَلثين ومائتين ،والمتوفى سنة إحدى وعشرين
وثَلثمائة ،ألف ىذه الرسالة في العقيدة المعروفة بالعقيدة الطحاوية مؤلفها أبو جعفر أحمد بن محمد
بن سَلمة اْلسدي الطحاوي.
ألف ىذه الرسالة في عقيدة السلف الصالح ،وتلقتها اْلمة بالقبوؿ ،وتلقاىا العلماء بالقبوؿ سلفا
وخلفا ،وفي ىذه الرسالة بياف عقيدة أىل السنة والجماعة ،وإف كاف قد يَلحظ على ىذه الرسالة
ملحوظات يسيرة قد تتمشى مع معتقد المرجئة ،نبو عليها العلماء ،وسيأتي التنبيو عليها -إف شاء
اهلل ، -وىناؾ أيضا عبارات مشتبهة وفيها إيهاـ ،لكن القاعدة في ىذا أف العبارات المشتبهة تفسر

بالعبارات الواضحة؛ ْلف القاعدة عند أىل العلم أف النصوص المشتبهة من كتاب اهلل 

تفسر

بالنصوص الواضحة المحكمة وترد إليها.
ىذه ىي طريقة أىل العلم الراسخين في العلم يردوف المتشابو إلى المحكم ،ويفسروف النصوص
المتشابهة من النصوص المحكمة فيتضح اْلمر ،وكذلك أيضا النصوص المتشابهة في سنة رسوؿ اهلل



تفسر بالنصوص الواضحة المحكمة فيزوؿ االشتباه ،وكذلك أيضا النصوص المشتبهة في كَلـ

أىل العلم تفسر بالنصوص الواضحة من كَلمهم ،وال يتعلق بالنصوص المتشابهة ال يتعلق بالنصوص
المتشابهة ويترؾ النصوص المحكمة الواضحة إال أىل الزيغ والظَلـ ،كما قاؿ اهلل -سبحانو وتعالى-
في كتابو العظيم:

              

                   

.                  
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قد ثبت عن عائشة -رضي اهلل عنها -أنها قالت" :



إذا رأيتم الذين يتبعوف ما تشابو منو

فأولئك الذين سمى اهلل فاحذروىم  ،" ثم قرأت ىذه اآلية ،فأىل الزيغ يتعلقوف بمتشابهو ويتركوف

المحكم ،فمثَل إذا تعلق النصراني بقوؿ اهلل 

         

وقاؿ :نحن ضمير الجمع ،وىذا يدؿ على أف اآللهة ثَلثة ،يقوؿ أىل الحق :أنت من أىل الزيغ ىذه

من النصوص المشتبهة ،الواجب عليك أف تردىا إلى النصوص الواضحة المحكمة ،كقوؿ اهلل 
             

.         

عليك أف ترجع ىذا النص المشتبو إلى النص المحكم" ،نحن" يقولها في لغة العرب يقولها
الواحد المعظم لنفسو ،وىكذا ىذا مثاؿ ،ومثاؿ ذلك أيضا من السنة النبوية قد يتعلق بعض دعاة
السفور (سفور النساء) ببعض النصوص المشتبهة ويقولوف :إف مثَل حديث الخثعمية في صحيح

البخاري في حجة الوداع  جاءت إلى النبي 
وتنظر إليو فجعل النبي  يصرؼ وجو الفضل إلى الطرؼ اآلخر . 

تسألو وكاف رديفو الفضل ،فجعل ينظر إليها،

قالوا :ىذا يدؿ على أف المرأة سافرة كاشفة الوجو ،وىذا يدؿ على أف المرأة يجوز لها كشف

الوجو ،وأف كشف الوجو ليس بواجب ،ويستدلوف أيضا بحديث أسماء أنها جاءت إلى النبي 
وعليها ثياب رقاؽ ،فأعرض النبي  عنها بوجهو ،وقاؿ  :يا أسماء إف المرأة إذا بلغت المحيض
ال يصلح أف يرى منها إال ىذا وىذا ،وأشار إلى وجهو وكفيو . 
قالوا :ىذا يدؿ على أيش ؟ يدؿ على كشف الوجو ،نقوؿ لهم :أنتم من أىل الزيغ ،أنتم تعلقتم
بالنصوص المتشابهة ،لماذا تركتم النصوص المحكمة الواضحة تركتم قوؿ اهلل
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   والحجاب ما يحجب

العقيدة الطحاوية

المرأة عن الرجل ،الحجاب يكوف جدارا ،ويكوف بابا ،ويكوف غطاء على الوجو

   

.                 
وكذلك ثبت في صحيح البخاري في قصة اْلفك لما سار الجيش ،وترؾ عائشة -رضي اهلل
عنها -قالت:



جلست في مكاف الجيش لعلهم يفقدونها ثم يرجعوف ،وكاف صفواف بن المعطل

السلمي قد جاء متأخرا فلما رأى سواد إنساف عرفها ،وجعل يقوؿ :إنا هلل وإنا إليو راجعوف -
استرجع -وكانت نائمة حيث قالت :فاستيقظت باسترجاع صفواف ،فخمرت وجهي بجلبابي ،وكاف
يعرفني قبل الحجاب



وىذا في صحيح البخاري قولها" :



فخمرت وجهي بجلبابي



"

صريح في تغطية الوجو وكاف يعرفني قبل الحجاب" دليل على أف النساء قبل الحجاب يكشفن
الوجوه ،وأما بعد الحجاب فكن يسترف الوجوه.
وفي سنن أبي داود عن عائشة -رضي اهلل عنها -أنها قالت  :كاف الركباف يمروف بنا ونحن

مع رسوؿ اهلل 


محرمات ،فإذا حازونا أسدلت إحدانا جلبابها على وجهها ،فإذا جاوزونا كشفناه

فنقوؿ لهم :كيف تتعلق بحديث أسماء وحديث الخثعمية وتتركوف ىذه النصوص المحكمة ،

عليك أف تفسر حديث الخثعمية بما يتناسب مع ىذه النصوص ،ثم حديث أسماء ىذا ضعيف ،وفيو
علل كثيرة؛ فهو منقطع؛ ْلنو من رواية خالد بن دريك عن عائشة ،وخالد بن دريك لم يسمع عن
عائشة ،ثم ىو منكر ..المتن منكر ال يمكن أف تكوف أسماء بنت أبي بكر وىي أخت عائشة وامرأة

الزبير وامرأة عاقلة دينة تدخل على النبي 

في ثياب رقاؽ ،ىذا ال يمكن تصف البشرة فهو فيو

علل متعددة كثيرة.
ومن رواية أيضا سعيد بن بشير وىو ضعيف أيضا ،ولو صح جدال لكاف محموال على ما قبل
الحجاب ،فالمقصود من ىذا أف أىل الزيغ يتعلقوف بالنصوص المتشابهة ،ويتركوف النصوص
المحكمة ،وأما الراسخوف في العلم فإنهم يأخذوف بالنصوص المحكمة ،ويرجعوف إليها النصوص
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المتشابهة ،ومن ذلك أيضا في القرآف الكريم؛ ْلىمية ىذا المثاؿ أف نصوص العلو محكمة يأتي أىل
الزيغ ،ويتعلقوف بنصوص المعية

                 

.     
يأتي أىل البدع وأىل الزيغ ونفاة الصفات فيقولوا :ىذا دليل على أف اهلل مختلط بالمخلوقات،
وأف اهلل معهم ،نقوؿ لهم :أنتم أىل الزيغ لماذا تركتم النصوص المحكمة نصوص العلو والمعية
   

 في سبعة مواضع



           

                   

   

.     

حتى إف نصوص العلو تزيد على ثَلث آالؼ أفراد ،وعلى ثَلث آالؼ دليل كلها صريحة في أف
اهلل فوؽ السماوات ،فوؽ عرشو ،مستو على عرشو ،بائن من خلقو ،ثم تتعلق بنصوص المعية ،المعية
ال تفيد االختَلط في لغة العرب أقوؿ :ال تزاؿ العرب تقوؿ :ما زلنا نسير والقمر معنا ،ىذا معروؼ
في لغة العرب ،والقمر فوقك ،وتقوؿ :فَلف معو كذا ،وقد يكوف فوؽ رأسو.
فالمقصود أف طريقة أىل الزيغ يتعلقوف بالنصوص المتشابهة ،ويتركوف النصوص المحكمة ،أما
طريقة الراسخين في العلم فإنهم يفسروف يأخذوف بالنصوص المحكمة ويرجعوف إليها النصوص
المتشابهة ويفسرونها بها ،فيزوؿ اْلشكاؿ ،وىكذا كَلـ أىل العلم فإذا رأيت كَلما لعالم اشتبو
عليك مشتبو ترجع إلى كَلمو الواضح تفسر بو كما سيأتي في بعض كَلـ أبي جعفر الطحاوي ،وىذه
العقيدة الطحاوية كما سبق تلقاىا العلماء بالقبوؿ ،وشرحت بشروح متعددة ،لكن ىذه الشروح ال
تتمشى مع معتقد أىل السنة والجماعة.
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وأحسن شروح لها ىو شرح العقيدة المعروفة اآلف التي منتشر المطبوع الذي ألفو علي بن علي
بن أبي العز الحنفي المولود سنة سبعمائة وواحد وثَلثين ،والمتوفى سنة سبعمائة واثنين وتسعين ،ىذا
أفضل الشروح وأحسنها ،قد ذكر -رحمو اهلل -في مقدمتها :أف العقيدة الطحاوية شرحت شروحا
متعددة إال أنها ال تتمشى مع معتقد أىل السنة والجماعة ،فأراد أف يشرحها شرحا يتمشى مع معتقد
أىل السنة والجماعة.
وطريقتنا -إف شاء اهلل -أننا ال نقرأ الشرح ،وإنما نشرح المتن شرحا يكوف متوسطا ،أو أقل من
المتوسط يحصل بو الفائدة ،والمقصود -إف شاء اهلل -وإال لو أراد اْلنساف أف يتوسع يحتاج إلى
وقت طويل ،لكن سيكوف -إف شاء اهلل -الشرح شرحاً مناسبا ،يكوف فيو بياف معتقد أىل السنة
والجماعة ،وبياف ما يخالفو من أىل البدع ،ليس طويَل فيمل وليس قصيرا مخَل ،وإنما يكوف -إف

شاء اهلل -متوسطا ،ونقرأ جملة جملة ،ثم نشرح.
بين -رحمو اهلل -في ىذه المقدمة أنو يريد أف يبين عقيدة السلف الصالح على ما يعتقده اْلماـ
أبو حنيفة النعماف ب ن ثابت ،والصاحب وصاحبو اْلكبر أبو يوسف يعقوب بن إبراىيم اْلنصاري،
والصاحب الثاني أبو عبد اهلل محمد بن الحسن الشيباني ،وما يعتقدونو في أصوؿ الدين ،ويدينوف بو
رب العالمين ،بين -رحمو اهلل -أف ىذه العقيدة تتمشى مع معتقد أىل السنة والجماعة.
وخص ىؤالء الثَلثة؛ ْلف أبا حنيفة ىو إماـ اْلحناؼ ،المذىب الحنفي ،أو أئمة المذىب
الحنفي ،وىو -رحمو اهلل -الطحاوي وكذلك السالف كل منهم أحناؼ في المذىب في الفروع،
يتمذىبوف بمذىب أبي حنيفة ،وىذه العقيدة في أصوؿ الدين ليست خاصة باْلحناؼ ،بل ىي عامة،
اْلحناؼ والمالكية والشافعية ،ا لتمذىب إنما ىو في الفروع ،في فروع الدين ،في أحكاـ الصَلة
والزكاة والصوـ والحج يتمذىب في مذىب أبي حنيفة ،أما العقيدة والتوحيد فهذه العقيدة واحدة
ليس فيها اختَلؼ.
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والعقيدة ىي مأخوذة من العقد وىو الربط ،وسميت عقيدة؛ ْلف اْلنساف يجزـ ويعتقد في نفسو،
مأخوذة من عقد البيع ونحوه ،ثم استعملت في التصميم واالعتقاد الجازـ ،وتطلق العقيدة على ما
يدين بو اْلنساف ربو ،ويعتقده من أمور الدين ،إف كاف ما يعتقده اْلنساف إف كاف مطابقا للواقع فهي
عقيدة صحيحة ،وإف كاف مخالفا للواقع فهي عقيدة فاسدة.
إذف العقيدة ىي ما يجزـ بو اْلن ساف ،ويعتقده ويتيقنو في قرارة نفسو يسمى عقيدة ،لكن إف كاف
ىذا االعتقاد موافقا للحق ،إف كاف ىذا االعتقاد مطابقا للواقع فهي عقيدة صحيحة ،وإف كاف مخالفا
للواقع فهي عقيدة فاسدة ،فمثَل الجهمية والمعتزلة والشيعة والرافضة كلهم لهم عقيدة ،ويجزموف
بها ،لكنها عقائد فاسدة باطلة؛ لمخالفتها للحق ،وأىل السنة والجماعة عقيدتهم موافقة للحق فهي
عقيدة صحيحة ،والعقيدة ىي اْلساس ىي أساس بناء المجتمعات ،ىي اْلساس الذي يبنى عليو
المجتمع ،فإف كاف المجتمع عقيدة أفراده سليمة صار مجتمعاً قويا متماسكا ،وإف كانت عقيدة

أفراده منحرفة صار مجتمعا متفككا منهارا.

قد دلت التجارب أف صَلح سلوؾ الفرد يتناسب مع مدى صَلح عقيدة أفراده ،وأف انحراؼ
اْلنساف ،انحراؼ سلوكو يتناسب مع مدى تضاؤؿ عقيدتو وانحرافو ،والعقيدة السليمة الصحيحة
تعصم الدـ والماؿ ،وتصحح جميع اْلعماؿ ،والعقيدة الفاسدة تهدر الدـ والماؿ وتفسد جميع
اْلعماؿ ،قاؿ اهلل تعالى:



         وقاؿ سبحانو:
وقاؿ -عليو الصَلة والسَلـ:-

        

فاقتلوه



وقاؿ -عليو الصَلة والسَلـ:-







من بدؿ دينو

ال يحل دـ امرئ مسلم إال بإحدى ثَلث :الثيب

الزاني ،والنفس بالنفس ،والتارؾ لدينو المفارؽ للجماعة . 
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ودؿ ىذا على أف العقيدة السليمة تعصم الدـ والماؿ ،ال يحل دمو وال مالو ما داـ اعتقاده
صحيحا إال إذا ارتكب واحدة من ثَلث :الزاني بعد اْلحصاف ،والقاتل عمدا ،والثاني المرتد الذي
فارؽ دينو  من بدؿ دينو فاقتلوه . 
فالعقيدة الصحيحة تعصم الدـ والماؿ ،والعقيدة الفاسدة تهدر الدـ والماؿ ،والعقيدة الصحيحة
تصحح جميع اْلعماؿ ،لو صحت العقيدة صحت اْلعماؿ كلها ،إذا كانت العقيدة سليمة صحت
الصَلة ،وصح الصوـ ،وصحت الزكاة ،وصح الحج ،وجميع العبادات صارت صحيحة.
أما إذا فسدت العقيدة فسدت جميع اْلعماؿ ،إذا دعا اْلنساف غير اهلل ،أو ذبح لغير اهلل ،أو
نذر لغير اهلل ،أو طاؼ بغير بيت اهلل؛ تقربا لذلك الغير ،أو فعل ناقضا من نواقض اْلسَلـ ،اعتقد
عدـ وجوب ال صَلة ،أو عدـ وجوب الزكاة ،أو عدـ وجوب الحج ،أو اعتقد حل الزنا ،أو حل
الخمر ،أو حل الربا ،أو حل عقوؽ الوالدين فسدت العقيدة ،وبطلت اْلعماؿ كلها ،ال تصح الصَلة
وال الزكاة وال الصوـ وال الحج ،فكلها تكوف باطلة.
كما قاؿ سبحانو:

             

                 

فالعقيدة الصحيحة السليمة تصحح جميع اْلعماؿ ،وتعصم الدـ والماؿ ،والعقيدة الفاسدة المنحرفة
تهدر الدـ والماؿ ،وتفسد جميع اْلعماؿ.
ومن ثم اتجهت جهود اْلنبياء والمصلحين إلى إصَلح عقائد المجتمعات قبل كل شيء ،كل
نبي أرسلو اهلل يدعو قومو إلى إصَلح العقيدة



         كما أخبر

اهلل عن نوح وىود وصالح وشعيب وغيرىم ،ونبينا محمد  مكث في مكة ثَلثة عشر عاما يدعو
الناس إلى إصَلح العقيدة ويقوؿ لقومو  :قولوا ال إلو إال اهلل  ولم يصنع شيئا ،ولم يجد شيئا
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من التشريعات إال الصَلة؛ لعظم شأنها فإنها فرضت قبل الهجرة بسنة أو بسنتين أو بثَلث ،كل ىذه
المدة يدعو قومو إلى إصَلح العقيدة ،ويقوؿ  :قولوا ال إلو إال اهلل تفلحوا . 

ثم لما ىاجر النبي 

إلى المدينة ،وثبتت العقيدة نزلت بقية التشريعات ،شرع اْلذاف ،شرعت

صَلة الجماعة ،فرض الزكاة ،فرض الصوـ ،فرض الحج ،فرض الجهاد ،شرع اهلل إقامة الحدود ،حد
الزنا ،حد السرقة ،حد شرب الخمر… وىكذا.
وتبين بهذا أف العقيدة ىي اْلساس الذي تبنى عليو اْلعماؿ ،وىي التي تعصم الدـ والماؿ،
والعقيدة الصحيحة تصحح جميع اْلعماؿ نعم.

يد أَو ُؿ َد ْع َوةِ الر ُس ِل
التػ ْو ِح ُ
أَنْػواعُ التػو ِح ِ
يد َوَم َعانِ ِيو
ْ
َ
يق الل ِو :أَف اللو و ِ
اؿ -رِحمو اللو :-نَػ ُق ُ ِ ِ ِ ِ ِ ِ
ين بِتَػ ْوفِ ِ
يك لَوَُ ،وَال
اح ٌد َال َش ِر َ
قَ َ َ َ ُ ُ
ََ
وؿ في تَػ ْوحيد اللو ُم ْعتَقد َ
َش ْي َء ِمثْػلُوُ.
نقوؿ في توحيد اهلل معتقدين بتوفيق اهلل أف اهلل واحد ال شريك لو ،ىذه أوؿ جملة في ىذه
الع قيدة قاؿ :نقوؿ في توحيد اهلل معتقدين بتوفيق اهلل :أف اهلل واحد ال شريك لو" ،نقوؿ في توحيد
يوحد توحيدا ،وىو اْلفراد أي انفرد ،والتوحيد ىو إفراد اهلل بالعبادة" ،نقوؿ
وحد ّ
اهلل" التوحيد مصدر ّ
في توحيد اهلل" يعني في جعل اهلل واحدا ال شريك لو ،نقوؿ في توحيد اهلل معتقدين يعني عن عقيدة
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وعن شيء نجزـ بو ،ونتيقن بو ،ولكن بتوفيق اهلل ليس بحوؿ منا وال قوة ،ولكن اهلل ىو الذي وفقنا
لهذا االعتقاد السليم.
نقوؿ في توحيد اهلل معتقدين بتوفيق اهلل ،يعني بتوفيق اهلل وإعانتو ال يستطيع اْلنساف أف يفعل
شيئا ،وال أف يعتقد شيئا ،وال أف يقوؿ شيئا ،وال أف يفعل إال بتوفيق اهلل وإعانتو؛ ولهذا قاؿ المصنف
رحمو اهلل : -نقوؿ في توحيد اهلل معتقدين بتوفيق اهلل :أف اهلل واحد ال شريك لو ،أف اهلل واحد الشريك لو ،واحد ال شريك لو في ذاتو ،وال في صفاتو ،وال في أسمائو ،وال في أفعالو ،وال في ألوىيتو
وعبادتو.
ويدخل في ىذه الجملة "نقوؿ في توحيد اهلل" في قولو "أف اهلل واحد ال شريك لو " يدخل في
ذلك التوحيد بأنواعو الثَلثة :التوحيد توحيد اهلل ،واعتقاد أف اهلل واحد ال شريك لو يشمل توحيد اهلل،
واعتقاد أنو واحد ال شريك لو في ذاتو ،وفي ربوبيتو ،وفي أسمائو وصفاتو وأفعالو ،وفي ألوىيتو
وعبادتو.
والتوحيد توحيد اهلل ينقسم إلى ثَلثة أقساـ :ىي المعروفة عند أىل العلم بتوحيد الربوبية ،وتوحيد
اْللوىية ،وتوحيد اْلسماء والصفات ،وىذه اْلنواع أو ىذا التقسيم ليس مأخوذا من الرأي والعقل،
ما أخذه العلماء من عند أنفسهم ،وإنما أخذوه من النصوص ،دليلهم االستقراء والتتبع ،استقراء
النصوص وتتبع النصوص دلت على أف التوحيد ينقسم إلى ىذه اْلقساـ الثَلثة :توحيد اهلل في
ربوبيتو ،وتوحيد اهلل في أسمائو وصفاتو ،وتوحيد اهلل في ألوىيتو وعبادتو.
إذف دليل ىذا التقسيم االستقراء والتتبع للنصوص ،وكل قسم عليو دليل ،وإذا كاف كل قسم
عليو دليل ما يكوف مبتدعا كما يزعم بعض الناس يقوؿ :ىذا التقسيم مبتدع ،وقاؿ بعضهم :قاؿ إف
ىذا التقسيم للتوحيد مثل تقسيم مثل التثليث عند النصارى ،والعياذ باهلل ،نسأؿ اهلل السَلمة
والعافية.
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ىذه اْلقساـ مأخوذة من كتاب اهلل وسنة رسولو  كما سيأتي ،كل نوع وكل قسم عليو دليل،
وىو أيضا حاؿ الناس الموحدين هلل ال تخلو من ىذه اْلمور الثَلثة ،قد يكوف اْلنساف موحدا في
ربوبية اهلل ،وقد يكوف موحدا في أسمائو وصفاتو ،وقد يكوف موحدا في ألوىيتو وعبادتو ،وقد يكوف
موحدا هلل في ربوبيتو وأسمائو وصف اتو وألوىيتو ،وقد يكوف موحدا هلل في ربوبيتو ولم يكن موحدا هلل
في ألوىيتو ،فأحواؿ الناس تختلف.
وىذا التقسيم إنما دؿ عليو كتاب اهلل وسنة رسولو  استقرأ العلماء النصوص وتتبعوىا فوجدوا
أف ىذا التوحيد أف التوحيد ينقسم إلى ىذه اْلقساـ الثَلثة:
القسم اْلوؿ :توح يد الربوبية ،وىو إثبات حقيقة ذات الرب وأفعالو ،إثبات حقيقة ذات الرب
وأفعالو ،بأف تعتقد أف اهلل واجب الوجود لذاتو -سبحانو وتعالى ،-وأنو ىو القائم بنفسو المقيم
لغيره ،وأنو ىو الرب مربي عباده ،وأنو ىو الخالق ،وأنو ىو المالك ،وأنو ىو المدبر ،فَل بد من ىذه
اْلمور ،ال بد في توحيد اهلل في ربوبيتو من ىذه اْلمور:
اْلمػر اْلوؿ :إثبات حقيقة ذات الرب ،بأف تعتقد أف اهلل واجب الوجود لذاتو ،لم يسبقو عدـ،
وال يلحقو عدـ -سبحانو وتعالى ،-فهو واجب الوجود لذاتو ،بخَلؼ المخلوؽ فإف وجوده ليس
واجبا وال ممتنعا؛ ْلنو لو كاف واجبا لما سبقو العدـ ،كوف العدـ سبق وجود المخلوؽ دليل على أف
وجوده ليس واجبا بل جائز ،وليس ممتنعا؛ ْلف اهلل خلقو وأوجده ،فالممتنع ال يوجد فدؿ على أف
وجوده (وجود المخلوؽ) وجود جائز ،سبقو العدـ ويلحقو العدـ ويلحق حياتو الضعف والنقص ،أما
وجود اهلل فهو وجود واجب لذاتو لم يسبقو عدـ -سبحانو وتعالى ،-وال يلحقو عدـ وال يلحق حياتو
نقص وال ضعف وال تغير وال فساد وال سنة وال نوـ.
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ولم يتفرع من شيء ،وال يتفرع منو شيء ،كما قاؿ سبحانو:

       

             فَل بد من إثبات حقيقة ذات الرب ،واعتقاد
أف اهلل واجب الوجود لذاتو ،لم يسبقو عدـ وال يلحقو عدـ -سبحانو وتعالى.-
ثانيػا :اْليماف بربوبية اهلل واعتقاد أف اهلل ىو الرب وغيره مربوب ،فهو الرب ىو رب العباد وغيره
مربوب كما قاؿ سبحانو:

      

ىو رب العالمين ،وكل ما سوى اهلل

عالم ،واهلل تعالى رب ىؤالء العالم ،وغيره مربوب.
ثالثػا :إثبات أف اهلل ىو الخالق وغيره مخلوؽ ،كما قاؿ سبحانو:

      

.       
رابعا :اعتقاد أو إثبات أف اهلل ىو المالك وغيره مملوؾ ،فهو مالك كل شيء وغيره مملوؾ.
خامسا :اعتقاد وإثبات أف اهلل ىو المدبر وغيره مدبر ،فهو مدبر الخلق وىو المحيي وىو
المميت وىو الرازؽ وىو الرزاؽ ،وىو منزؿ المطر ،مسبب اْلسباب ،يحيي ويميت ،ويعز ويذؿ،
ويخفض ويرفع ،ويقبض ويبسط ،فهو مدبر سبحانو وغيره مدبر.
بهذا يكوف اْلنساف وحد اهلل في ربوبيتو ،أثبت وجود اهلل واعتقد أف اهلل واجب الوجود لذاتو،
وأثبت ربوبية اهلل واعتقد أنو ىو الرب وغيره مربوب ،وأثبت أف اهلل ىو الخالق وغيره المخلوؽ،
وأثبت أف اهلل ىو المالك وغيره المملوؾ ،وأثبت أف اهلل ىو المدبر وغيره المدبر ،ومع ذلك ال يكفي
ىذا التوحيد في اْليماف والنجاة من النار ،وال يكوف اْلنساف مسلما بهذا التوحيد.
ىذا النوع من التوحيد أقر بو الكفار ،مشركو قريش .قاؿ اهلل تعالى:
    

سبحانو:

    

             يقوؿ
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.                   
إذف ىذا النوع من التوحيد أقر بو كفار قريش ،ومع ذلك لم يدخلوا في اْلسَلـ ،بل قاتلهم
رسوؿ اهلل  واستحل دماءىم وأموالهم؛ ْلنهم لم يأتوا بَلزمو وىو توحيد اْللوىية والعبادة.
الثاني :توحيد اْلسماء والصفات ،وىو اْليماف واْلقرار بأسماء اهلل الحسنى وصفاتو العَل التي
ثبتت بالكتاب والسنة ،واْليماف بها وإثباتها هلل على ما يليق بجَللو وعظمتو من غير تحريف وال
تعطيل ،ومن غير تكييف وال تمثيل.
واْلسماء والصفات توقيفية ليس ْلحد أف يخترع هلل أسماء وصفات من عند نفسو ،بل اْلسماء
وال صفات توقيفية ،ما ثبت بالكتاب والسنة أنو اسم هلل أو وصف أثبتناه لو ،وما لم يثبت بالكتاب
والسنة نتوقف ال نثبتو ،فَل بد من اْليماف واْلقرار والعلم بما هلل من اْلسماء والصفات على الوجو
الَلئق باهلل  من غير تكييف وال تمثيل وال تحريف وال تعطيل.
وىذا النوع أيضا من التوحيد أقر بو كفار قريش ،كانوا يقروف ،كاف المشركوف يقروف بجنس ىذا
النوع ،ولم يوجد عندىم منهم إنكار لشيء من اْلسماء والصفات إال في اسم الرحمن خاصة ،فأنزؿ
اهلل



.     

ولما أمر النبي 

أف يكتب الكتاب في صلح الحديبية وقاؿ للكاتب  :اكتب  . قاؿ

سهيل الذي صالح النبي  بالمشركين :اكتب باسمك اللهم ،فإننا ال نعرؼ الرحمن وال الرحيم
.
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قاؿ الحافظ ابن كثير -رحمو اهلل :-والظاىر أف إنكارىم السم الرحمن إنما ىو من باب التعنت
والعناد ،وإال فقد وجد في أشعار الجاىلية ما يثبت اسم الرحمن هلل  كما قاؿ الشاعر:

وما يشأ الرحمن يعقد ويطلق
فإنكارىم للرحمن من باب التعنت والعناد ،ولم يعرؼ عنهم إنكار شيء منها من اْلسماء إال في
اسم الرحمن خاصة ،وىذا النوع من التوحيد وىو توحيد اْلسماء والصفات ال يكفي باْليماف
واْلسَلـ ،وال يدخل اْلنساف في اْلسَلـ حتى يقر بَلزمو ،وىو توحيد اْللوىية والعبادة.
يعني ىذا النوع من التوحيد وىو توحيد اْلسماء والصفات كالنوع السابق كتوحيد الربوبية ال
يكفي في كوف اْلنساف مسلما مؤمنا موحدا ،ولكن في نجاتو من النار ودخوؿ الجنة حتى يوحد اهلل
في ألوىيتو.
النوع الثالث :توحيد اْللوىية والعبادة ،وىو توحيد اهلل بأفعاؿ العباد.
النوع اْلوؿ :وىو توحيد الربوبية توحيد اهلل بأفعاؿ الرب ،الخلق والرزؽ واْلماتة واْلحياء ىذه
أفعاؿ اهلل ،فأنت توحد اهلل بأفعالو ىو ،توحيد اهلل بأفعالو ،توحيد الربوبية توحيد اهلل بأفعالو.
أما توحيد اْللوىية فهو توحيد اهلل بأفعاؿ العباد بأفعالك أنت أيها اْلنساف من صَلة وزكاة وصوـ
وحج وبر للوالدين وصلة للرحم ،ىذه أفعالك أنت وأمر بمعروؼ ونهي عن منكر وكف نفسك عن
المحرمات تتقرب بها إلى اهلل ،توحد اهلل بها بأف تتقرب إلى اهلل ،وتخلصها هلل ،وتريد بها وجو اهلل
والدار اآلخرة ،ىذا ىو توحيد العبادة.
وتوحيد العبادة ىو أوؿ دعوة الرسل وآخرىا ،وأوؿ منازؿ الطريق ،وأوؿ مقاـ يقوـ فيو السالك
إلى اهلل ،وىو أوؿ دعوة الرسل وآخرىا كما أخبر اهلل تعالى عن اْلنبياء.
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قاؿ اهلل تعالى:
وقاؿ سبحانو:

               

                    

                    

          وقاؿ سبحانو:
      وقاؿ سبحانو:

       

          

.       
ىذا التوحيد توحيد اْللوىية ىو أوؿ الدين وآخره ،وظاىره وباطنو ،وأوؿ دعوة الرسل وآخرىا،
وأوؿ منازؿ الط ريق ،وأوؿ مقاـ يقوـ فيو السالك إلى اهلل ،وأوؿ ما يدخل بو المسلم في اْلسَلـ،

وآخر ما يخرج بو من الدنيا كما قاؿ النبي  في الحديث الصحيح  :من كاف آخر كَلمو ال إلو

إال اهلل دخل الجنة . 
وىذا التوحيد ْلجلو خلق اهلل الخليقة ،وْلجلو أرسل اهلل الرسل ،وْلجلو أنزؿ اهلل الكتب ،وْلجلو
قاـ سوؽ الجهاد ،وْلجلو حقت الحاقة ،وْلجلو وقعت الواقعة ،وْلجلو انقسم الناس إلى شقي
وسعيد ،إلى كفار ومؤمنين ،وىذا التوحيد ىو الغاية المحبوبة هلل والمرضية لو ،ىو الغاية المحبوبة هلل،
والغاية التي ترضي اهلل  ىذا التوحيد.
وىذا التوحيد ى و الذي وقعت فيو الخصومة بين اْلنبياء والرسل في قديم الدىر وحديثو ،اْلنبياء
والرسل إنما نازعهم وخاصمهم مخاصمة منهم في ىذا التوحيد ،بخَلؼ توحيد الربوبية ،وتوحيد
اْلسماء والصفات فهما توحيداف فطرياف قد أقر بهما جميع الخلق إال من شذ ،إال بعض الطوائف
التي شذت وانتكست فطرتها ،وعميت بصيرتها.
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وإال فجميع الخَلئق يقروف بتوحيد الربوبية وتوحيد اْلسماء والصفات ،والنزاع والخصومة بين
اْلنبياء والرسل في ىذا التوحيد ،وىو توحيد اْللوىية والعبادة ،والتوحيد توحيد الربوبية وتوحيد
اْلسماء والصفات ىما الوسيلة والغاية تفيد العبادة واْللوىية توحيد الربوبية وتوحيد اْلسماء
والصفات أف تعرؼ ربك ،وتعلم ربك بأسمائو وصفاتو وأفعالو فإذا عرفت ربك عبدتو ،وتقربت إليو،
وأخلصت العبادة لو ،فتوحيد الربوبية واْلسماء والصفات أف تعلم ربك بأسمائو ،وتعرؼ ربك بأسمائو
وصفاتو وأفعالو ،تعرؼ معبودؾ ثم تعبده وتخلص لو العبادة.
ومن العلماء من قسم التوحيد إلى قسمين ،كشيخ اْلسَلـ وابن القيم قالوا :التوحيد ينقسم إلى
قسمين ،وىذا التقسيم بالنسبة إلى الخبر واْلنشاء ،بالنسبة إلى الخبر واْلنشاء قالوا :ينقسم إلى
قسمين:
القسم اْلوؿ :توحيد في المعرفة واْلثبات.
والقسم الثاني :توحيد في الطلب والقصد ،توحيد في المعرفة واْلثبات وىذا يشمل توحيد
الربوبية وتوحيد اْلسماء والصفات ،يقاؿ لو توحيد في المعرفة واْلثبات ،ويقاؿ لو التوحيد القولي،
ويقاؿ لو التوحيد االعتقادي ،ويقاؿ لو التوحيد العلمي الخبري.
والثاني :توحيد اْلرادة والطلب وىو توحيد العبادة.
قاؿ العلماء :إف التوحيد اْلوؿ وىو التوحيد في المعرفة واْلثبات كما ذكر العَلمة ابن القيم -
رحمو اهلل -وغيره ىو إثبات حقيقة ذات الرب وأسمائو وصفاتو وأفعالو ،وإثبات عموـ قضائو وقدره
وحكمتو ،وقد أفصح القرآف عن ىذا النوع كل اْلفصاح ،كما في أوؿ سورة الحديد ،وسورة طو،
وآخر سورة الحشر ،وأوؿ سورة الم تنزيل السجدة ،وسورة اْلخَلص بكمالها.
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:-سبحانو وتعالى- وكما في قولو

                

.     
            



:أوؿ سورة الحديد فيها

                  
          

:أوؿ سورة طو فيها

    

                 
                  

.          
           

:أوؿ سورة الم تنزيل السجدة كذلك

                   

وىكذا سورة

               

.اْلخَلص بكمالها
  

 التوحيد اْلرادي الطلبي مثل ما تضمنت سورة قل يا أيها الكافروف:والنوع الثاني

                   



: ومثل ما تضمنتو اآلية الكريمة آية آؿ عمراف    

     

                  

.               
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وكذلك أيضا ما تضمنت سورة يونس أولها وأوسطها وآخرىا

                 
                  

.                    
                 

:في آخرىا

                 

.    
      

:جملة سورة اْلنعاـ أنكر اهلل تعالى على المشركين شركهم

                
              
  

:قاؿ بعد ذلك



: ثم قاؿ             

                 

.       
 فإف القرآف إما، بل كل سورة في القرآف متضمنة،وغالب سور القرآف متضمنة لنوعي التوحيد
 ونهي، وإما دعوة إلى توحيده،خبر عن اهلل وأسمائو وصفاتو وأفعالو وىذا ىو التوحيد العلمي الخبري
 وإما أمر ونهي وإلزاـ بطاعتو وذلك من، وىذا ىو التوحيد اْلرادي الطلبي،عن الشرؾ وعبادة غيره
.حقوؽ التوحيد ومكمَلتو
 وما يكرمهم بو في اآلخرة،وإما خبر عن أىل التوحيد وما حصل لهم في الدنيا من النصر والعز
 وإما خبر عن أىل الشرؾ وما أصابهم في الدنيا من النكسة،من الثواب فهذا جزاء من حقق التوحيد
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والهزيمة ،وما يكوف في اآلخرة وما تكوف عاقبتهم وما يحصل لهم في اآلخرة من العذاب والنكاؿ،
وىذا جزاء من خرج عن التوحيد ،فالقرآف كلو في التوحيد وحقوقو وجزائو وجزاء أىلو ،وفي شأف
الشرؾ وأىلو وجزائهم.
والفاتحة (سورة الفاتحة) كذلك كلها توحيد:
   توحيد
 

توحيد



      

     توحيد

    

         

لطريق المنعم عليهم وىم أىل التوحيد



توحيد



توحيد متضمن للهداية

       ىم الذين فارقوا

التوحيد ،فهذا التوحيد.
فالقرآف كلو من أولو إلى آخره على ىذا بهذا التفصيل كلو في التوحيد وحقوقو وجزاء أىلو ،وفي
شأف الشرؾ وأىلو وجزائو ،والتوحيد توحيد الربوبية نفاة الصفات أدخلوا فيو أدخلوا في ىذا التوحيد
نفي الصفات ،المعطلة للجميع وغيرىم وقالوا :إف معنى التوحيد نفي الصفات ،وقالوا :إف إثبات
الصفات يستلزـ تعدد الواجب ،والواجب عندىم يسموف اهلل الواجب ،ويسموف المخلوؽ الممكن.
قالوا :إف إثبات الصفات يستلزـ تعدد الواجب.
ففرارا من ذلك قالوا :نفي الصفات حتى ال يكوف واجب إال واحد ،إنما لو سمع وبصر وعلم
وقدرة صار الواجب متعددا ،وىذا من أبطل الباطل ،ىذا من الفساد؛ فإف إثبات ذات مجردة عن
جميع الصفات واْلسماء ال توجد في الخارج ،ال يوجد شيء في الخارج إال لو اسم وصفة ،فإذا
نفيت اْلسماء والصفات عن شخص فَل يمكن أف يوجد.
فإذا قلت :ىناؾ شيء موجود لكن ليس لو طوؿ وال عرض وال عمق وليس فوؽ وال تحت وال
خلف وال يمين وال شماؿ ال وجود لو إال في الذىن ،وىؤالء سلبوا اْلسماء والصفات عن الرب،

24

العقيدة الطحاوية

معنى ذلك أنهم لم يثبتوا ربا وال خالقا إنما كل شيء في الذىن والعياذ باهلل ،وقد أفضى ىذا التوحيد
ببعضهم إلى أف وصلوا إلى الحلوؿ واالتحاد -نعوذ باهلل -حتى قالوا :إف الوجود واحد ،وقالوا
بالحلوؿ واالتحاد ،ووقعوا في شر من مذىب النصارى؛ فإف النصارى خصوا حلوؿ الرب بالمسيح
عيسى ابن مريم ،وىؤالء الجهمية الغَلة قالوا :إف اهلل حاؿ في كل مكاف تعالى اهلل عما يقولوف علوا
كبيرا.
فلما وصلوا إلى القوؿ بالحلوؿ واالتحاد ،وقالوا :إف الوجود واحد تفرع عن ىذا التوحيد -اللي
يسمونو توحيدا وىو من أعظم الشرؾ -تفرع عن ذلك القوؿ بأف الوجود واحد ،وقالوا :وتفرع عن
ىذا القوؿ بأف فرعوف على الصواب وأنو مصيب حينما قاؿ:

    

 وقالوا :إف

ُعبّاد اْلصناـ على الحق والصواب ،وأنهم إنما عبدوا اهلل ولم يعبدوا غيره ،وقالوا :ال فرؽ في
التحريم بين اْلـ واْلخت واْلجنبية ،وال بين الزنا والخمر ،وال بين الماء والخمر ،وال بين الزنا
والنكاح.
وقالوا :الكل من عين واحد ،بل ىو العين الواحد ،ومن فروع االتحادية قالوا :إف اْلنبياء ضيقوا
وبعدوا عليهم المقصود ،واْلمر وراء ذلك كلو ،فهذا -والعياذ باهلل -سببو أف ىؤالء
على الناسّ ،
أعرضوا عن كتاب اهلل وسنة رسولو ،وتركوا كتاب اهلل وراءىم ظهريا فتولتهم الشياطين ،فقالوا ىذه
المقاالت التي سودوا بها اْلوراؽ ،وأضلوا بها الناس ،وتكلموا بالكفر الصراح -نسأؿ اهلل السَلمة
والعافية.-

معنى قولو تعالى" ليس كمثلو شيء"
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قَ َ ِ
"وَال َش ْي َء ِمثْػلُوُ" .
اؿ َ -رح َموُ اللوُ تَػ َعالَىَ :-

"وال شيء مثلو" يقوؿ المؤلف -رحمو اهلل" :-نقوؿ في توحيد اهلل معتقدين بتوفيق اهلل أف اهلل

واحد ال شريك لو ،وال شيء مثلو" ،أي :أف اهلل -سبحانو وتعالى -ال يماثلو شيء من المخلوقات ال
في ذاتو وال في صفاتو وال في أفعالو ،فليس لو مثيل -سبحانو وتعالى ،-كما قاؿ:

  

       فمن اعتقد أف هلل مثيَل في ذاتو ،أو مثيَل في صفاتو ،أو مثيَل في
أفعالو فقد كفر؛ ْلنو تنقص الرب -سبحانو وتعالى ،-وْلنو لم يثبت واجب الوجود لذاتو.
فاهلل تعالى ال مثيل لو ال في ذاتو ،وال في صفاتو ،وال في أفعالو ،ومن اعتقد هلل مثيَل فهو في
الحقيقة لم يعبد اهلل ،وإنما يعبد مثَل صوره في خيالو ،ونحتو لو فكره ،وىو من عباد اْلوثاف ال من
عباد الرحمن ،وىو مشابو للنصارى في كفرىم؛ ولهذا قاؿ العَلمة ابن القيم:
لسػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػنا نشػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػبو وصػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػفو بصػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػفاتنا  إف المش ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػبو عاب ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػد اْلوث ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاف




وقاؿ:
فه ػ ػ ػ ػ ػ ػػو النسػ ػ ػ ػ ػ ػػيب بمشػ ػ ػ ػ ػ ػػرؾ نص ػ ػ ػ ػ ػ ػراني

م ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػن ش ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػبو اهلل العظ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػيم بخلق ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػو
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فمن شبو اهلل بخلقو فقد شابو النصارىْ ،لف النصارى شبهوا المسيح باهلل ،وقالوا :ىو ابن اهلل -
تعالى اهلل عما يقولوف ،-ومن مثل اهلل بخلقو فهو في الحقيقة ما عبد اهلل ،وإنما عبد وثنا ،كما أف من
نفى صفات اهلل وأسماءه وصفاتو فهو في الحقيقة لم يثبت شيئا ،وإنما عبد عدما ال وجود لو.
ولهذا يقوؿ العلماء :المشبو الممثل يعبد صنما ،والمعطل يعبد عدما ،والموحد يعبد إلها واحدا
فردا صمدا ،فالممثل مشبو يعبد عدما ،اعتقد أف هلل مثيَل في صفاتو ،أو في أفعالو ىذا عبد وثنا
والذي نفى اْلسماء والصفات قاؿ :ليس هلل سمع وال بصر وال علم وال قدرة وال إرادة وليس فوؽ
السماوات وال تحتها ونفى جميع اْلسماء والصفات ىذا في الحقيقة ما أفاد شيئا؛ ْلنو ال يوجد
شيء مسلوب اْلسماء والصفات ،كل موجود ال بد من صفات حتى الجماد.
ىذه الماصة لها طوؿ ولها عرض ولها عمق وله ا ارتفاع ،فإذا قلت أنا أثبت ماصة لكن ىذه
الماصة ليس لها طوؿ وال عرض وال عمق وال ارتفاع ،وليس لها مجس وليست فوؽ وال تحت وال
داخل العالم وال خارجو أيش تكوف؟.
عدـ ىذا ىو الذي فعلو نفاة الصفات قالوا :إف اهلل ليس لو علم وال بصر وال سمع وال إرادة،
وليس فوؽ السم اوات وال تحتها ،وال داخل العالم وال خارجو ،وال مباين لو وال محايد لو ،وال متصل
بو وال منفصل عنو أيش يكوف؟ عدـ؟ لو قلت :صف المعدوـ بأكثر من ىذا ما استطعت ،بل إف ىذا
ممتنع -والعياذ باهلل -أشد من العدـ؛ ولهذا فإف المعطل يعبد عدما ،ال وجود لو ،ليس ىناؾ شيء
مسلوب اْلسماء والصفات ،ال وجود لو في الخارج أبدا.
ولذلك ىؤالء المعطلة يعبدوف عدما ،والممثل الذي يمثل اهلل يعبد وثنا ،والموحد يعبد إلها
واحدا فردا صمدا ،فيكوف مذىب أىل السنة والجماعة مذىبا خالصا صافيا من بين فرث ودـ ،من
بين فرث التعطيل ودـ التشبيو والتمثيل ،نقف على ىذا وفق اهلل الجميع لطاعتو ونسأؿ اهلل للجميع
التوفيق والعلم النافع والعمل الصالح ونبقى مع اْلسئلة إف كاف ىناؾ أسئلة بعض الوقت.
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كماؿ قدرة اهلل وانتفاء العجز عنو



ِ ِ ِ
ِ
ِِ
ِ
ين نَبِيػنَا ُم َحم ٍد َو َعلَى آلِ ِو
ينَ ،والص ََلةُ َوالس ََل ُـ َعلَى أَ ْش َرؼ ْاْلَنْبيَاء َوالْ ُم ْر َسل َ
الْ َح ْم ُد للو َرب الْ َعالَم َ
و ِِ ِ
ين.
َ َ
ص ْحبو أَ ْج َمع َ
ِ
اؿ ِْ
اـ الط َح ِ
"وَال َش ْي َء يُػ ْع ِج ُزهُ" .
قَ َ
اْل َم ُ
اوي َ -رح َموُ اللوُ تَػ َعالَىَ :-



بعد أف ذكر الطحاوي -رحمو اهلل -أف عقيدة أىل السنة والجماعة في توحيد اهلل ،وأنهم
يعتقدوف أف اهلل واحد ال شريك لو ،وال شيء مثلو ،يعني ال يماثلو شيء من مخلوقاتو قاؿ" :وال شيء
يعجزه" يعتقد أىل السنة والجماعة وأىل الحق أف اهلل ال يعجزه شيء؛ لكماؿ قدرتو -سبحانو
وتعالى.-
كما قاؿ -سبحانو وتعالى:-
     



        وقاؿ سبحانو:

وقاؿ سبحانو:

  

          

.        
وىذا النفي وىو "وال شيء يعجزه" يستلزـ إثبات ضده من الكماؿ ،وىكذا كل نفي ورد في

الكتاب والسنة في حق الرب 

فإنما ىو ْلثبات ضده من الكماؿ ،ليس نفيا صرفا وال محضا،

بل يستلزـ إثبات ضده من الكماؿ.
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ولذا قاؿ سبحانو:
 فهذا النفي





       وقاؿ:

       ؛ لكماؿ علمو وقدرتو ،وكما قاؿ سبحانو:

     نفي الظلم ْلثبات كماؿ ضده


      



      ؛ لكماؿ عدلو

           ؛ لكماؿ علمو

لكماؿ قوتو واقتداره

؛ لكماؿ حياتو

       

 



     ؛

    

؛

لكماؿ عظمتو وجَللو وكبريائو.
وىكذا كل نفي يأتي في الكتاب والسنة فإنما ىو ْلثبات ضده من الكماؿ ،لتضمن إثبات ضده
من الكماؿ ،ال يرد في النصوص الكتاب والسنة أف في الصرؼ المحض الذي ال يستلزـ شيئا؛ ْلف
النفي المحض والصرؼ ليس فيو كماؿ؛ ولهذا يوصف المعدوـ بالنفي الصرؼ المحض ،ومن ذلك
من النفي الصرؼ المحض قوؿ الشاعر العربي:
قُػبَػيػلَػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػةٌ ال يغ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػدروف بذم ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة  وال يظلمػ ػ ػ ػ ػ ػػوف الن ػ ػ ػ ػ ػػاس حب ػ ػ ػ ػ ػػة خ ػ ػ ػ ػ ػػردؿ




نفى عنهم الغدر ،ونفى عنهم الظلم ،لكن ليس المراد أنهم مقتدروف ،بل المراد يريد ضعفهم؛
لعجزىم وضعفهم بدليل ما قبل البيت وما بعده ،وبدليل أنو صغرىم بقولو قُػبَػيػلَةٌ ىذا التصغير
للتحقير ،فهم ال يغدروف بذمة وال يظلموف الناس؛ لضعفهم وعجزىم ،وإنما يكوف نفي الغدر ونفي
الظلم إنما يكوف كماال إذا كاف مع القدرة ،أما إذا كاف مع العجز فَل يكوف كماال ،وكما في قوؿ
الشاعر:
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لك ػ ػ ػ ػػن ق ػ ػ ػ ػػومي وإف ك ػ ػ ػ ػ ػانوا ذوي ع ػ ػ ػ ػػدد

ليس ػ ػػوا م ػ ػػن الش ػ ػػر ف ػ ػػي ش ػ ػػيء وإف ىان ػ ػػا

يج ػ ػػزوف م ػ ػػن ظل ػ ػػم أى ػ ػػل الظل ػ ػػم مغف ػ ػػرة

ومػ ػ ػ ػػن إس ػ ػ ػ ػػاءة أى ػ ػ ػ ػػل السػ ػ ػ ػػوء إحسػ ػ ػ ػػانا

فهو ينفي عن قومو الشر قاؿ:
ليس ػ ػػوا م ػ ػػن الش ػ ػػر فػ ػػي شػ ػػيء وإف ىانػ ػػا

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

ومع ذلك يجزوف من ظلم أىل الظلم مغفرة -إذا ظلمهم أحد غفروا لو ،وإذا أساء إليهم أحد
أحسنوا إليو ،ىذا كماؿ ل و كانوا قادرين ،لكنهم يفعلوف ذلك لعجزىم بسبب عجزىم وضعفهم ،فلم
يكن كماال في حقهم ،ىذا ال يرد في أسماء اهلل وصفاتو ،ال يرد في كتاب اهلل والسنة ىذا النفي
الصرؼ ،إنما الذي يرد كما سمعتم النفي الذي يستلزـ إثبات ضده إلى الكماؿ

   

   ؛ لكماؿ عدلو.


           ؛ لكماؿ علمو ال يعجزه شيء ؛ لكماؿ

قوتو واقتداره



       ؛ لكماؿ حياتو وقيوميتو وىكذا.
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 جاءت في باب اْلسماء والصفات باْلثبات المفصل والنصوص في كتاب اهلل وسنة رسولو
   

: فالنفي في النقائص والعيوب عن اهلل يأتي مجمَل كقولو سبحانو،وبالنفي المجمل

                      
     

 أما اْلثبات فإنو يأتي مفصَل، فيأتي النفي نفي النقائص والعيوب مجمَل

             

  

.                  
 وىذه أسماء هلل وىي متضمنة،فاْلسماء والصفات إثبات اْلسماء والصفات تأتي مفصلة
                   

للصفات

               
                

.       
 أما أىل، أما النفي فيأتي مجمَل، اْلسماء والصفات تأتي مفصلة،ىذا من اْلثبات المفصل
 فإنهم يأتوف بنفي مفصل، فإنهم يأتوف بإثبات مجمل ونفي مفصل،الكَلـ وأىل البدع فعكسوا
 النفي، فإذا أرادوا أف يصفوا اهلل إذا أرادوا أف ينفوا النقائص عن اهلل يأتوا بالتفصيل،وإثبات مجمل
 وليس بذي لوف وال رائحة، وليس بذي أعضاء، فيقوؿ ليس بذي جثة،المفصل واْلثبات المجمل
وال طعم وال مجثة وال كذا وال كذا وال لحم وال دـ وال عرؽ… إلى آخره تفصيَلت بنفي النقائص
.والعيوب
 وىذا النفي في نفي، عكسوا ما دؿ عليو الكتاب والسنة،أما اْلثبات فإنهم يأتوف بإثبات مجمل

 فإف اْلدب والكماؿ النقائص والعيوب مع كونو مخالفا للكتاب والسنة ففيو إساءة أدب مع اهلل
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أف تنفي النقائص إجماال وال تعددىا وهلل المثل اْلعلى ،لو أراد إنساف أف يمدح أميرا ،أو ملكا ،أو
رئيسا فيقوؿ لو :أنت لست بزباؿ ،ولست بحجاـ ،ولست بكساح ،ولست بكذا ىذا يؤدب إذف،
يؤدب ويعزر وإف كاف صادقا ،فهو صادؽ فالملك واْلمير ليس بزباؿ وال حجاـ وال بكساح وال جزار
وال كذا لكن ىذا فيو إساءة أدب.
وإنما الكماؿ أف تأتي بالنفي المجمل فتقوؿ :أنت لست مثل أحد من رعيتك ،أنت أعلى منهم
وأجل وأكمل ،فهذا يكوف مدحا ،إذا ك اف ىذا في حق المخلوؽ ففي حق الخالق أولى ،فإذف منهج
الكتاب والسنة في اْلثبات والنفي أف يكوف النفي مجمَل ،نفي النقائص والعيوب يكوف مجمَل،
واْلثبات يكوف مفصَل ،إثبات السمع والبصر والعلم والقدرة والحياة ،وقد يأتي النفي مفصَل للرد
على أىل البدع.
لقولو -سبحانو وتعالى:-
      



      للرد على الكفرة الذين نسبوا الولد إلى اهلل

ىذا ْلجل الرد عليهم ،أما أىل البدع فإنهم ينفوف نفيا مفصَل ويثبتوف

إثباتا مجمَل ،فينبغي للمسلم أف يعلم ما دؿ عليو الكتاب والسنة ،وأف يحذر طريقة أىل البدع .نعم.

كلمة التوحيد ال إلو إال اهلل

اؿ َ -رِح َموُ اللوُ تَػ َعالَىَ ":-وَال إِلَوَ غَْيػ ُرُه " .
قَ َ

" وال إلو غيره " ىذه ىي كلمة التوحيد " ال إلو إال اهلل " التي بعث اهلل بها المرسلين ،وأنزؿ اهلل

من أجلها الكتب ،وخلق الخلق الخليق ة من أجلها كما سبق "ال إلو غيره" ىو معنى "ال إلو إال اهلل "،
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ومعناىا ال معبود بحق إال اهلل ،وقد أخبر اهلل تعالى عن إبراىيم -عليو الصَلة والسَلـ -بقولو:



.              
ىذا ىو معنى كلمة التوحيد
   ىذا النفي



             

    ىذا ىو اْلثبات ،ومعنى كلمة التوحيد " ال إلو غيره "

ىو معنى " ال إلو إال اهلل " ،وإثبات التوحيد إنما ىو بالنفي واْلثبات ،إثبات توحيد ىذه الكلمة إنما
ىو بالنفي واْلثبات المقتضي للحصر " ال إلو إال اهلل ".
ولهذا لما قاؿ -سبحانو وتعالى:-
   

     

قاؿ بعدىا:



   

؛ ْلف اْلثبات وحده يتطرؽ إليو احتماؿ تقوؿ" :اهلل إلو؟" ،يتطرؽ إليو

احتماؿ ،قد يخطر بخاطر شيطاني فيقوؿ :إذا كاف إلهنا اهلل فهل لنا إلو غيره؟.
ولهذا قاؿ سبحانو:
 

     

ثم قاؿ بعدىا:

      

فإذف إثبات التوحيد بهذه الكلمة إنما ىو من أجل النفي واْلثبات المقتضي للحصر ،وليس

ىناؾ توحيد إال بنفي وإثبات "ال إلو غيره" ال بد من النفي واْلثبات حتى يكوف التوحيد ،كفر وإيماف،
كفر بالطاغوت وإيماف باهلل " ال إلو" ىذا كفر بالطاغوت" ،إال اهلل "ىذا إيماف باهلل.

نفي وإثبات ففيها كفر وإيماف كفر بالطاغوت "ال إلو"" ،إال اهلل" إيماف باهلل  تخلية ثم تحلية

"ال إلو" ىذا تخلية ،نفيت جميع اآللهة التي تعبد من دوف اهلل ثم أثبت اْللوىية هلل  و "ال إلو إال
اهلل " "ال" نافية للجنس ،و"إلو" اسم ها ،والخبر محذوؼ "ال إلو حق إال اهلل" التقدير " ال إلو حق إال
اهلل " ،واْللو معناه المعبود ،اْللو معناه المعبود ال معبود بحق إال اهلل.
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وىذه الكلمة كلمة التوحيد ال تنفع صاحبها إال بتحقيق شروطها التي دلت عليها النصوص من

كتاب اهلل وسنة رسولو  فَل بد من العل م المنافي للجهل ،ال بد من العلم المنافي للجهل ،قاؿ
سبحانو:



         فبدأ بالعلم قبل القوؿ والعمل.

"باب العلم قبل القوؿ والعمل" ،ثم استشهد
ولهذا قاؿ البخاري -رحمو اهلل -في صحيحوٌ :
بهذه اآلية         ال بد من العلم ،وقاؿ -سبحانو     :-
                 

.  
ال بد م ن العلم ،العلم المنافي للجهل تعلم أف ىذه الكلمة مشتملة على نفي وإثبات ،وال بد أف
تعرؼ الشيء الذي تنفيو ،والشيء الذي تثبتو ،فهي تنفي اْللوىية عن غير اهلل وتثبتها هلل ،تنفي جميع
أنواع العبادة لغير اهلل وتثبتها هلل



والعبادة ىي اسم لكل ما يحبو اهلل ويرضاه من اْلقواؿ

واْلعماؿ الظاىرة والباطنة كل ما أمر بو الشرع ونهى عنو الشرع .كل ما أمر بو أمر إيجاب أو
استحباب يمتثل ،وكل ما نهى عنو نهي تحريم أو تنزيو يترؾ ،ىذه ىي العبادة طاعة هلل وإخَلص لو.
ال بد من العلم ،وال بد من اليقين يقولها عن يقين ٍ
مناؼ للشك والريب إف قالها وعنده شك

وتردد تَػرد َد في أف اْللو ىو المعبود بحق ال تنفع ىذه الكلمة ،ال بد أف يقولها عن يقين ٍ
مناؼ للشك
َ

ص ُدقوف.
والريب ،وال بد من الصدؽ المانع من النفاؽ ،فإف المنافقين يقولونها لكن ال يَ ْ

يقولونها بألسنتهم وقلوبهم مكذبة ،قاؿ اهلل 

        

وقاؿ سبحانو:

        

  بألسنتهم

    

 بقلوبهم،

               

.     
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وال بد من اْلخَلص المنافي للشرؾ  .إذا قاؿ ىذه الكلمة ال إلو إال اهلل ،ولم يخلص أعمالو هلل،
فإف وقع في عملو شرؾ بطلت ىذه الكلمة وانتقضت فالشرؾ ينقضها ويحبط جميع اْلعماؿ  .قاؿ
سبحانو:

         

      

وقاؿ سبحانو:

وقاؿ سبحانو:



 

        

.   
ال بد من اْلخَلص .إذا وقع الشرؾ في عمل العبد بطل توحيده وإيمانو وانتقض كما لو توضأ
وأحسن الوضوء وتطهر وأحسن الطهارة ثم أحدث ،خرج منو بوؿ أو غائط أو ريح بطلت الطهارة،
كذلك كلمة التوحيد إذا قالها عن غير إخَلص في عملو شرؾ فإف شركو ينقض التوحيد.
ال بد من علِ ْمٍ مناؼ للجهل ،ويقين مناؼ للشك والريب ،وصدؽ مانع من النفاؽ وإخَلص
مناؼ للشرؾ ،وال بد من المحبة لهذه الكلمة وْلىلها والسرور بذلك ،وال بد من االنقياد بحقوقها،
وىى اْلعماؿ الواجبة بفعل الواجبات ،وترؾ المحرمات.
منقادا ضد حقوقها ،وال بد من القبوؿ المنافي للترؾ فقد يقولها بعض الناس لكن
المنقاد يكوف ً

ال يقبلها ممن يدعوف إليها تعصبا وتكبرا إذا وجدت ىذه الشروط ،فإف ىذه الكلمة تكوف صحيحة،
ويكوف قالها عن تحقيق .ال بد من إخَلص التعلق باهلل . 
أما َمن قالها ب لسانو ولكنو ينقضها بأفعالو ،أو قالها وقلبو مكذب فإنها ال تنفع ،وال بد أيضا أف

يوحد اهلل في ربوبيتو وفى أسمائو وصفاتو كما سبق في البارحة .أنواع التوحيد الثَلثة متَلزمة  .توحيد
الربوبية ،وتوحيد اهلل بأفعالو ىو ،وتوحيد اْللوىية ،توحيد اهلل بأفعالك أنت أيها العبد ،وتوحيد
اْلسماء والصفات كذلك .ىذه اْلنواع الثَلثة متَلزمة ،كلها مطلوبة ،ال بد أف توحد اهلل في ربوبيتو،
وتوحد اهلل في أسمائو ،وصفاتو ،وتوحد اهلل في عبادتو وألوىيتو.
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َمن لم يأت بنوع من ىذه اْلنواع فَل يصح التوحيد من لم يوحد اهلل في ربوبيتو فهو كافر ولو
زعم أنو يعبد اهلل ،وال يمكن أف يعبد اهلل وىو ال يوحد اهلل في ربوبيتو ،كذلك من زعم أنو يوحد اهلل
موحدا.
في أسمائو وصفاتو ،ولكنو لم يوحد اهلل في عبادتو لم يكن ً

ىذه اْلنواع الثَلثة متَلزمة ،توحيد اْللوىية متضمن بتوحيد الربوبية بمعنى أف َمن َعبَ َد اهلل
يوحد اهلل في
وأخلص التعلق باهلل  فَل بد أف يكوف قد وحد اهلل في ربوبيتو في ظل ذلك ال بد ّ

ربوبيتو إنما عبد اهلل العتقاده أف اهلل ىو الخالق الرازؽ المدبر المحيي المميت الذي بيده النفع

والضر .
ِفإ ًذا توحيد اْللوىية متضمن لتوحيد الربوبية ،أما توحيد الربوبية فإنو مستلزـ لتوحيد اْللوىية،
بمعنى أف َمن وحد اهلل في ربوبيتو ،واعتقد أف اهلل ىو الخالق ،والرازؽ ،المدبر ،المحيي ،المميت،

فإف ىذا االعتقاد ،وىذا التوحيد يوجب لو أف يوحد اهلل في ألوىيتو ولكن ليس واحد يلتزـ بما يلزمو

يلزـ َمن يوحد اهلل في ربوبيتو أف يوحد اهلل في ألوىيتو.

لكن ليس كل واحد يلتزـ بما لزمو.والدالالت عند العلماء من أىل اْلصوؿ ثَلث دالالت:

ٔ -داللة التضمن .
ٕ -داللة المطابقة .
ٖ -داللة االلتزاـ .
قلنا :إف توحيد اْللوىية متضمن لتوحيد الربوبية ،وتوحيد الربوبية مستلزـ لتوحيد اْللوىية ،فما
معنى االستلزاـ ؟ وما معنى التضمن ؟ وما معنى المطابقة ؟.
داللة التضمن :ىو داللة الشيء على جزء معناه أو على بعض معناه  .وداللة االلتزاـ :داللة
الشيء على خارج معناه  .وداللة المطابقة :داللة الشيء على جميع معناه.
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فمثَل َمن َعبَد اهلل فإنو وحد اهلل في ربوبيتو ووحد اهلل في ألوىيتو ،فتكوف داللة توحيد العبادة
داللة مطابقةْ ،لنو دؿ على جميع ما نهى؛ ْلف توحيد العبادة يشمل أمرين:
يشمل توحيد الربوبية ،وتوحيد اْللوىية ،فداللة العبادة على توحيد الربوبية ،واْللوىية داللة
مطابقة ،وداللة توحيد العبادة على توحيد الربوبية داللة تضمن؛ ْلنو يدؿ على جزء معناه ،فتوحيد
الربوبية جزء من معنى توحيد اْللوىية ،وداللة العبادة واْللوىية على الربوبية واْللوىية داللة مطابقة
ىي داللة الشيء على جميع معناه.
أما داللة توحيد الربوبية على توحيد اْللوىية فهي داللة التزاـ؛ ْلنو خارج عن معناه مثل داللة
ا لتوبة على التائب فالتوبة غير التائب داللة الوالد على الولد ،فالولد غير الوالد شيء خارج عنو،
فتوحيد الربوبية غير توحيد اْللوىية.
فداللة توحيد الربوبية على داللة توحيد اْللوىية داللة التزاـ ىو شيء خارج عن معناه .أما داللة
اْللوىية على الربوبية فهي داللة تضم ن ْلنو في ظل اْللوىية توحيد الربوبية ،ىذه الثَلث دالالت
تسمى داللة التضمن ،وداللة االلتزاـ ،وداللة المطابقة.
فداللة االلتزاـ داللة الشيء على خارج معناه كداللة توحيد الربوبية على توحيد اْللوىية ،وداللة
التضمن ىي داللة الشيء على جزء من معناه كداللة توحيد اْللوىية على توحيد الربوبية ،وداللة
المطابقة :داللة الشيء على جميع معناه كداللة اْللوىية على الربوبية واْللوىية.
ومعنى اْللو كما سبق ىو المعبود ،وبعض أىل الكَلـ كاْلشاعرة وغيرىم أخطئوا في تفسير اْللو،
فقالوا :اْللو فيو تقدير الخبر ،قالوا :ال إلو موجود إال ا هلل ،وفسروا اْللو بالخالق ،وىذا خطأ ،لو كاف

المعنى ال خالق إال اهلل لما حصل نزاع بين النبي 

وأممهمْ ،لف اْلمم يقروف بأنو ال خالق إال اهلل.
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وبعض أىل الكَلـ كاْلشاعرة وغيرىم يقولوف :معنى ال إلو إال اهلل :ال خالق إال اهلل ،أو ال قادر
على االختراع إال اهلل ،وىذا غلط كبير؛ ْلنو لو كاف معنى ال خالق إال اهلل لما حصل نزاع وقتاؿ
وجهاد من الرسل للكفرة؛ ْلف الكفرة يقروف بأنو ال خالق إال اهلل ،ال خالق إال اهلل ،ىذا ال إشكاؿ فيو
عندي.
وال يتبين عظمة ىذه الكلمة "ال إلو إال اهلل" وأنها كلمة التوحيد التي تنفي الشرؾ إال بتفسير اْللو
بالمعبود ،وتقدير الخبر بحق ال إلو بحق إال اهلل  .ال معبود بحق إال اهلل ،وبهذا يتبين عظمة ىذه
الكلمة ْلف اآللهة موجودة ،ولكنها آلهة باطلة ،قاؿ سبحانو:

      

إذا لهم آلهة ،وقاؿ سبحانو:
ً           

    

                    

.        
إذا فيو معبودات؛ اليهود ،الكافروف لهم معبود يعبدوف اْلصناـ ،واْلوثاف ،لهم إلو ،وجميع
ً
الكفرة كل إنساف لو معبود ،لكن ،وكل إنساف لو دين ،لكن المعبود بحق ىو اهلل  .ما سواه إال باطل،
قاؿ سبحانو:



.            

وكل إنساف لو دين .الكفار لهم دين لكن دين باطل؛ ولهذا قاؿ سبحانو:
  وقاؿ اهلل عن أىل الكتاب إنهم قالوا:
باطل ،والدين الحق ىو دين اْلسَلـ





    

       فلهم دين لكن دين

.       

فتفسير اْللو بالخالق تفسير باطل  .الذين فسروا ىذا الكَلـ كاْلشاعرة وغيرىم؛ ْلنو لو كاف
ص َل خَلؼ بين اْلنبياء وبين أممهم ،ولما حصل قتاؿ.
اْللو ىو الخالق لما َح َ
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وال يتبين عظمة ىذه الكلمة ،وأف كلمة التوحيد التي تنفي الشرؾ إال بتفسير اْللو ىو المعبود،
وىذا معناىا في اللغة العربية اْللو ىو المعبود ،وإلو اسم ال النافية للجنس من أخوات إف تنصب
االسم ،وترفع الخبر ،وإلو اسمها .والخبر محذوؼ تقديره ال إلو حق ،ال معبود حق إال اهلل.
صفتا القدـ والبقاء
قَ َ ِ
ِ
يم بََِل ابْتِ َد ٍاءَ ،دائِ ٌم بََِل انْتِ َه ٍاء .
اؿ َرح َموُ اللوُ تَػ َعالَى :قَد ٌ

قوؿ الطحاوي -رحمو اهلل " :-قديم بَل ابتداء دائم بَل انتهاء " ،يقوؿ إف ،يريد أف يوصفو بَل

انتهاء.
كلمة القديم ما وردت في أسماء اهلل ،وإنما أحدثها أىل الكَلـ ،لكن الطحاوي -رحمو اهلل-
لما رأى أف ىذه الكلمة ال تدؿ على االسم الذي ورد في الكتاب والسنة ،إنما ورد اْلوؿ واآلخر.
اْلوؿ واآلخر اسماف ْلزلية اهلل وأبديتو ،لما رأى الطحاوي ىذا قاؿ " قديم بَل ابتداء دائم بَل
انتها ء" .فقديم بَل ابتداء تساوى اسم اْلوؿ ،ودائم بَل انتهاء تساوى اسم اآلخر ،ولكن تسمية اهلل
بأنو قديم محدث ،أحدثو أىل الكَلـ.
وأىل السنة والجماعة ال يسموف اهلل بأنو قديم؛ ْلف اْلسماء والصفات توقيفية ،ومعنى توقيفية
أي أننا نقف على ما ورد في الكتاب والسنة ،ما ورد في الكتاب والسنة من اْلسماء والصفات نثبتو
هلل ،وما ورد في الكتاب والسنة نفيًا وعلنًا ننفيو عن اهلل.

وما لم يرد في الكتاب والسنة نفيًا وال إثباتًا نتوقف :مثل الجسم والحيز والعرض  .فقوؿ
الطحاوي قديم ،دائم ،ىذا ليس من اْلسماء لكن لما رأى- ...والقديم ال يفيد معنى اْلوؿ ،-لكن
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لما رأى أنو ال يفيد بقولو قديم بَل ابتداء أي قديم ال ابتداء لو ،ودائم ال انتهاء آلخريتو ،قديم ال
ابتداء ْلوليتو ،ودائم ال انتهاء آلخريتو.
لكن ما حاجتنا لها ،ينبغي أف نكتفي بما ورد في الكتاب والسنة ،فنقوؿ اهلل اْلوؿ واآلخر كما
قاؿ سبحانو:



            وثبت في صحيح مسلم

الدعاء المشهور أف النبي  قاؿ:



اللهم رب السموات واْلرض ورب العرش العظيم ربنا ورب

كل شيء فالق الحب والنوى ،منزؿ التوراة واْلنجيل والفرقاف أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ
بناصيتو ،اللهم أنت اْلوؿ فليس قبلك شيء وأنت اآلخر فليس بعدؾ شيء ،وأنت الظاىر فليس
فوقك شيء ،وأنت الباطن فليس دونك شيء اقض عنا الدين وأغننا من الفقر . 

ىذا الحديث فيو إثبات أربعة أسماء هلل 

اْلوؿ واآلخر والظاىر والباطن ،وىذه اْلسماء

اْلربعة كل اسمين منها متقابَلف فاْلوؿ واآلخر متقابَلف والظاىر والباطن متقابَلف.
فاْلوؿ واآلخر اسماف ْلزليتو وأبديتو ،فاْلوؿ اسم ْلبديتو -سبحانو وتعالى ،-والمعنى أنو اْلوؿ

الذي ليس ْلوليتو بداية ،واآلخر الذي ليس آلخريتو نهاية ،ولهذا فسرىا النبي  في ىذا الحديث
أنت اْلوؿ فليس قبلك شيء ،وأنت اآلخر فليس بعدؾ شيء . 
فقاؿ  :اللهم َ

اسماف ْلزليتو وأبديتو ،واسماف لعلوه وفوقيتو ،وعدـ حجب شيء من المخلوقات ،وأنو ال

يحجب شيء من المخلوقات؛ ولهذا قاؿ :وأنت الظاىر فليس فوقك شيء ،وأنت الباطن فليس
دونك شيء ،وىو سبحانو الظاىر الذي ليس فوقو شيء؛ ْلنو -سبحانو وتعالى -فوؽ السموات،
وفوؽ العرش مستو على عرشو ظاىر بخلقو.
وىو الباطن الذي ال يحجبو شيء من المخلوقات ال يخفى عليو شيء يرى كل شيء ،ويبصر كل
شيء -سبحانو وتعالى ،-وال يخفى عليو شيء من خلقو؛ من أعمالهم وسكناتهم وحركاتهم ،واْلوؿ
واآلخر معلوـ وصف اهلل باْلوؿ واآلخر معلوـ مستقر في ِ
الفطَر ،فإف الموجودات ال بد أف تنتهي إلى
ْ
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قطعا للتسلسل؛ فإننا نشاىد حدوث الحوادث من النبات والحيواف والمعادف
واجد الوجود لذاتو ً
وحوادث التحوؿ وغيرىا.
وىذه المخلوقات ليست ممتنعة؛ ْلف الممتنع ال يمكن أف يوجد؛ ْلنها وجدت وليست واجبة
الوجود لذاتها؛ ْلنها كانت معدومة ثم وجدت فدؿ على أنها جائزة ،وجودىا جائز ليس ممتنعا؛ ْلنها
وجدت ،والممتنع ال يوجد.
وليست واجبة الوجود لذاتها؛ ْلنها كانت معدومة ثم وجدت فدؿ على أنها جائزة ،والجائز ىو
الذي يوجد بعد أف كاف معدوما.
وىذا المخلوؽ الذي يوجد بعد أف كاف معدوما ال بد لو من موجد يوجده ،وإال بقي معدوما كما
قاؿ سبحانو:

          

أي حدثوا من غير شيء أـ ىم

أحدثوا أنفسهم ال بد لهم موجد ،واهلل تعالى ىو واجد الوجود لذاتو -سبحانو وتعالى ،-وىو اْلوؿ
الذي ليس ْلولو بداية ،واآلخر الذي ليس آلخريتو نهاية ،كما أنو الظاىر الذي ليس فوقو شيء،
والباطن الذي ليس دونو شيء -سبحانو وتعالى.-
وأما اسم القديم مع أنو لم يرد في الكتاب والسنة إال أنو ال يفيد التقدـ على كل شيء إنما يفيد
التقدـ تقدما نسبيا وال يفيد التقدـ على كل شيء كما قاؿ -سبحانو وتعالى:-



 

.    
يسمى العرجوف القديم إذا وجد العرجوف الجديد لكن ليس متقدما على كل شيء .
وقاؿ -سبحانو وتعالى:-

          

"واْلقدموف" مبالغة في القديم وقاؿ سبحانو:



الق َدـ
      ومنو ُسميت َ

قدـ اْلنساف؛ ْلنها تتقدـ بدف اْلنساف والفعل يأتي متعديا والزما  .أخذني ما قدـ وما حدث
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.ويقاؿ :قدـ ىذا يَػ ْق ُد ُمو يعنى تقدمو ،وقاؿ سبحانو في فرعوف:

    

 يعنى

يتقدمهم في النار.
ومنو :قوؿ القديم والجديد في الشافعي ،فالقوؿ القديم ما أخذ بو في العراؽ ،والقوؿ الجديد ما
أخذ بو في مصر فسمى القديم بالنسبة للقوؿ الجديد ،فالمقصود أف كلمة القديم ما تريد التقدـ
على كل شيء مع أنها لم ترد في الكتاب والسنة اسم القديم فهو ال يفيد التقدـ على كل شيء،
سْبتو إلى ما بعده صار قديما ،وإذا نسبتو إلى ما بعده صار جديدا
وإنما يفيد التقدـ النسبي إذا نَ َ
بخَلؼ اْلوؿ واآلخر.



فإف اْلوؿ يفيد أف اهلل -سبحانو وتعالى -ىو اْلوؿ الذي ليس ْلوليتو بداية كما فسرىا النبي


اللهم أنت اْلوؿ فليس قبلك شيء



واآلخر ىو الذي ليس آلخريتو نهاية ،كما فسرىا

النبي  بقولو  :وأنت اآلخر فليس بعدؾ شيء . 

وال يرد على ىذا كوف الجنة والنار باقيتاف ،وكوف الناس إذا بُِعثوا يبقوف؛ ْلف وجودىم إنما بإيجاد

اهلل لهم؛ ْلف بقائهم بإبقاء اهلل لهم نعم.

اْلقرار بدواـ بقائو سبحانو وتعالى
يد .
قَ َ
اؿ َ -رِح َموُ اللوُ تَػ َعالَىَ :-ال يَػ ْفنَى َوَال يَبِ ُ

ال يفنى وال يبيد اهلل -سبحانو وتعالى -ىذا تأكيد لقولو:

قديم بَل ابتداء ،دائم بَل انتهاء.
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ىو ال يفنى وال يبيد ىو -سبحانو وتعالى -الباقي والزائل ،وىو الباقي الذي لم يزؿ -سبحانو
وتعالى -وال يزاؿ وال يتطرؽ إليو الفناء وال التغير وال البَلء؛ ْلف حياتو كاملة -سبحانو وتعالى -ىو
الحي القيوـ.
والفناء والبَػْيد متقارباف ،فهذا تأكيد لكونو -سبحانو وتعالى -ىو اْلوؿ ،وىو الباقي ،وىو
اآلخر ،وىو الحي القيوـ الذي ال يتطرؽ إليو ضعف ،وال نوـ ،وال ِسنَة ،وال يتطرؽ إليو موت ،وال

تغير؛ ْلنو كامل -سبحانو وتعالى ،-وال فناء ،وال بيد ،بخَلؼ المخلوؽ فإنو يفنى ،ويبيد ،ويزوؿ،
ويضعف ،ويمرض ،ويتفرؽ ،ويموت ،أما اهلل -سبحانو وتعالى -فهو اْلوؿ ،واآلخر ،وىو الحي
القيوـ لو الحياة الكاملة.
وىو الموصوؼ بصفات الكماؿ الذي ال يتطرؽ إليو نقص في وجو من الوجوه .

كل ما يحدث في الكوف فهو بإرادتو سبحانو
يد .
قَ َ
اؿ َ -رِح َموُ اللوَُ :-وَال يَ ُك ُ
وف إِال َما يُ ِر ُ

وال يكوف إال ما يريد ىذا فيو إثبات اْلرادة ،وكل ما يكوف في ىذا الكوف فاهلل أراده؛ ْلنو ال يقع

في ملك اهلل إال ما يريد ،فَل يكوف شيء إال ما أراده اهلل كل ما في ىذا الكوف من المخلوقات فاهلل
أراد وجودىا؛ ْلف اهلل ىو المالك ،المدبر ،المسيّر ،فَل يكوف في ملكو إال ما يريد ،فَل يكوف في
ملك اهلل إال ما يريد من الذوات والصفات واْلفعاؿ.

كل ما في ىذا الكوف من الموجودات ،من اْلعياف ،والذوات والصفات ،واْلفعاؿ ،فاهلل أراد
الق َدرية ،الذين
وجودىا؛ ْلنو ال يكوف في ملكو إال ما يريد ،وأراد -رحمو اهلل -أف يرد على َ
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يقولوف ...القدرية من المعتزلة يقولوف :إنو يقع في ملك اهلل شيء ال يريده اهلل فيقولوف :إف اهلل تعالى
أراد اْليماف من الناس كلهم ،ولكن الكافر والعاصي أراد الكفر ،والمعصية فوقع الكفر ،واهلل ال يريد
الكفر ،ووقعت المعاصي ،واهلل ال يريد المعاصي.

فألزمهم أىل السنة والجماعة بأنهم قالوا بأنو يقع في ملك اهلل ما ال يريد .وىذا يلزـ ِمنو تَػنَػقص

الرب  وأنو يقع في ملكو شيء ال يريده ،تنقص للرب -سبحانو وتعالى ،-وأىل السنة والجماعة
لك ْفر والمعاصي كونا وقدرا ،لكنو ال يريدىا دينا وشرعا
يقولوف :إف اهلل تعالى ،وإف كاف أراد وقوع ا ُ
.وال يحبها ،وال يرضاىا ،وال يأمر بها ،بل ينهى عنها ،ويبغضها ،ويسخطها ،ويكرىها ،فاهلل تعالى وإف
أرادىا كونا وقدرا إال أنو ال يريدىا دينا وشرعا.
ولهذا يقسم أىل السنة والجماعة اْلرادة إلى قسمين أو إلى نوعين:
إرادة كونية ،قَ َدريةَ ،خ ْلقية؛ ىذه اْلولى.

والثانية :إرادة دينية شرعية ْأمرية .فاْلولى إرادة كونية ،قَ َدريةَ ،خ ْلقية :ترادؼ المشيئة ،وىى
مشيئتو الشاملة لجميع الموجودات.
الق َدرية الخلقية ىي المشيئة الشاملة لجميع الحوادث  .جميع ما في الكوف
ىذه اْلرادة الكونية َ

يقع باْلرادة الكونية .واْلرادة الثانية :إرادة دينية شرعية ْأمرية :متضمنة للمحبة واْلرادة ،ولكل نوع
من النوعين أدلة من الكتاب العزيز ومن السنة.
الخ ْلقية قوؿ اهلل تعالى:
فمن أدلة اْلرادة الكونية َ
الق َدرية َ

       

.                
ىذه إرادة كونية قدرية من أراد اهلل أف يهديو لإلسَلـ شرح صدره ،ومن أراد أف يضلو جعل
صدره ضيقا حرجا.
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ىذه



: إنو قاؿ لقومو-عليو الصَلة والسَلـ- ومن اْلدلة قوؿ اهلل تعالى عن نوح

                  

 كونا

     

.     

،يعنى كونا وقدرا


        

إرادة كونية

 كونا وقدرا        

 أما اْلرادة الدينية والشرعية فمن  

    

وقدرا

:ومن اْلدلة قوؿ اهلل تعالى

               
       



:أدلتها قوؿ اهلل تعالى

  وقوؿ اهلل    



،يعنى دينا وشرعا

.          
               

:وقولو

                 
      

: وقولو سبحانو 

     

.      
 فأىل السنة والجماعة جمعوا بين النصوص فقسموا اْلرادة إلى. ىذه إرادة دينية شرعية
 ولم يقسموىا ِمن. وإرادة دينية شرعية ْأمرية. َخ ْلقية كما في ىذه اآلية،  كونية، إرادة قَ َدرية:قسمين
. استدلوا بالنصوص، إنما أخذوا ىذا من النصوص.! ال.عند أنفسهم
 وىي، وال يتخلف ُمرادىا،الق َدرية ىي اْلرادة الشاملة لجميع الحوادث
َ فاْلرادة الكونية
." وما لم يشأ لم يكن، "ما شاء اهلل كاف:المذكورة في قوؿ المسلمين
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اْلرادة الكونية مرادفة للمشيئة :ما شاء اهلل كاف ،وما لم يشأ لم يكن  .وأما اْلرادة الدينية
الشرعية فهي مذكورة في قوؿ الناس :ىذا يفعل ما ال يريده اهلل يعني يفعل ما ال يحبو اهلل؛ ولهذا لو
قاؿ اْلنساف :واهلل ْلفعلن كذا -إف شاء اهلل -ثم ال يفعل ال يحل ،حتى ولو كاف الذي لم يفعلو
واجبا أو مستحبا.
لو قاؿ :واهلل ْلصلين الضحى -إف شاء اهلل -ثم لم يصل ال يحل يتعلق بالمشيئة لم يشأ اهلل أف
يصلى.
لكن لو قاؿ واهلل ْلصلين الضحى إف أحب اهلل ثم لم يصل فعليو كفارة يمين؛ ْلف اهلل يحب أف
تصلى الضحى.
والق َدرية ،واهلل -سبحانو وتعالى -ىدى أىل السنة والجماعة إلى
ففرؽ بين اْلرادتين الكونية َ
والق َدرية ما عندىم إال إرادة واحدة ،وىى اْلرادة الدينية الشرعية وعموا عن
ذلك .أما المعتزلة َ
اْلرادة الكونية فضلوا سواء السبيل .ما عندىم إال إرادة كونية ،إرادة دينية شرعية .والجبرية ما

عندىم إال إرادة واحدة ،وىى اْلرادة الكونية.
وأنكروا اْلرادة الدينية الشرعية فضلوا ،وأىل السنة والجماعة أخذوا نوعي اْلرادة  .القدرية
والمعتزلة قالوا :ما عندنا إال إرادة دينية شرعية واستدلوا بالنصوص التي أثبتت اْلرادة اْلرادة
الشرعية ،وأغمضوا أعينهم عن النصوص التي تثبت اْلرادة الكونية والجبرية من الجهمية واْلشاعرة
أثبتوا اْلرادة الكونية واستدلوا بالنصوص ،وأغمضوا أعينهم عن اْلدلة التي تثبت اْلرادة الدينية
الشرعية.
وأىل السنة والجماعة -ىداىم اهلل -أخذوا أدلة القدرية والمعتزلة التي يثبتوا فيها اْلرادة الدينية
الشرعية وقالوا :ىذه حق ،وأخذوا اْلدلة التي أثبتها الجبرية في اْلرادة الكونية وقالوا :ىذه حق.
وكتاب اهلل وسنة رسولو  ال يتنافوا؛ يصدؽ بعضو بعضا ،ىذه حق ،وىذه حق.
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فاْلرادة نوعاف- ،فهداىم اهلل .-فاْلرادة الدينية والشرعية تتضمن المحبة والرضا ،واْلرادة
الكونية القدرية ىي المشيئة الشاملة؛ وْلف من قاؿ :إنو ليس ىناؾ إال إرادة دينية وشرعية يلزموا
مَلزـ ،وقاؿ لهم شبو ،المعتزلة يقولوف لو قلنا :إف اهلل قدر المعاصي ،وعذب عليها فصار غالبا ففرارا
من ذلك أنكروا أف يكوف اهلل أراد المعاصي فألزمهم أىل السنة بأنكم فررتم من شيء ووقعتم في شر
مما فررتم منو ،وقعتم في كونو يقع في ملك اهلل ما ال يريده تقع المعاصي واهلل ال يريدىا ،ىذا شرط
المذىب وأيضا يلزمكم على ذلك أف تكوف إرادة العاصي والكافر تغلب إرادة اهلل ،اهلل أراد من
العاصي عند القدرية اْليماف وىو أراد الكفر ،فوقعت إرادة العبد ،ولم تقع إرادة اهلل ،ىذا من
أباطيلهم.
أما أىل السنة فقالوا كل شيء في ىذا الوجود أراده اهلل كونا وقَ َدرا الكفر والمعاصي وغيرىا،
ولكن لو حكمة .هلل الحكمة البالغة في ذلك ،لكنو ال يريد الكفر والمعاصي دينا وشرعا ،وال يحبها
بل يبغضها وينهى عن ذلك ،فاهلل تعالى لو الحكمة البالغة ،ومن حكمو وأسراره من إيجاد الكفر
والمعاصي ظهور قدرة اهلل على إيجاد المتقابَلت والمتضادات ،فالكفر يقابل اْليماف ،والمعصية
تقابل الطاعة ،كما أف الليل يقابل النهار.
ومنها ظهور العبوديات المتنوعة التي لوال تقدير اهلل للكفر والمعاصي لما حصلت المعاصي
منها :انقساـ الناس إلى شقي وسعيد ،والى مؤمن وكافر؛ وْلف اهلل تعالى خلق للجنة أىلها ،وخلق
للنار أىلها ،ووعد الجنة بأىل ،ووعد النار بأىل.
وفى الحديث أف اهلل قاؿ للجنة  :أنت رحمتي أرحم بك من أشاء ،وأنت النار عذابي أعذب
بك من أشاء ،ولكليكما علَي ملؤىا . 
ومنها ظهور العبوديات التي يحبها اهلل كعبودية الجهاد في سبيل اهلل ،وعبودية الوالء والبراء
وعبودية اْلمر بالمعروؼ ،والنهي عن المنكر لو لم يكن ىناؾ كفر وال كفار وال عصاة أين ىذه
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العبودية؟ أين عبودية الجهاد في سبيل اهلل؟ أين عبودية الجهاد والصبر ؟ أين عبودية الوالء والبراء ؟
أين عبودية الحب في اهلل والبغض في اهلل ؟ وىكذا.
ىذه ِح َكم وأسرار ،اهلل تعالى قدرىا ال لذاتها بل لما يترتب عليها من ِ
الح َكم ،وكوف الكفر
والمعاصي يحصلوا ضررا على اْلشخاص الذين قدر عليهم ىذا ضرر نسبي ،ضرر نسبي ال يضاؼ
الخ ْلق ،واْليجاد ،والتقديم.
إلى اهلل ،والذي يضاؼ إلى اهلل إنما ىو َ

وىذا الخلق واْليجاد مبني على الحكمة فَل يسمى شرا بالنسبة إلى اهلل ،ولكن يسمى شرا

بالنسبة إلى العبد الذي أضره وأساء إليو ،أما بالنسبة إلى اهلل فَل يضاؼ إليو الذي يضاؼ إلى الخلق

واْليجاد والتقدير ،وىو مبني على الحكمة كما قاؿ النبي 

في الحديث الصحيح:



والشر

ليس إليك . 
فالمقصود أف قوؿ المصنف -رحمو اهلل :-وال يكوف إال ما يُ ِريد يبين معتقدات أىل السنة
والجماعة في إثبات اْلرادة الكونية الشاملة والرد على المعتزلة الذين أنكروا اْلرادة الكونية القدرية،
وأنهم ضلوا كما أف الجبرية أنكروا اْلرادة الشرعية ،وضلوا في عدـ إثباتهم لإلرادة الدينية الشرعية.
وىدى اهلل أىل السنة والجماعة فأثبتوا اْلرادة بنوعيها ،وعملوا بالنصوص من الجانبين

 

        أسأؿ اهلل أف يجعلني وإياكم منهم نعم.
معرفة البشر ربهم بأسمائو وصفاتو وعجزىم عن اْلحاطة بكنهو وحقيقتو
قَ َ ِ
اـ.
اـَ ،وَال تُ ْد ِرُكوُ ْاْلَفْػ َه ُ
اؿ َ -رح َموُ اللوَُ :-ال تَػْبػلُغُوُ ْاْلَ ْو َى ُ

ال تبلغو اْلوىاـ وال تدركو اْلفهاـ :اْلوىاـ :جمع َو ْىم وىو الظن ،واْلفهاـ :جمع فَػ ْهم وىو
العلم.
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ولهذا يقوؿ أىل اللغة :توىمت الشيء :ظننتو ،وفَ ِهمت الشيء ( َعلِمتو ) والمعنى أف اهلل -
الو ْىم وال يحيط بو علم كما قاؿ -سبحانو وتعالى    :-
سبحانو وتعالى -ال يبلغو َ
.   
فاهلل تعالى ال يحيط بو العباد وال يعلموف كنهو وحقيقيتو وإنما يعلمونو بأسمائو وصفاتو؛ ولهذا
قاؿ -سبحانو وتعالى:-



      فاهلل -سبحانو وتعالى -لكمالو وعظمتو

ال يحيط بو العباد ،ىم يعلمونو سبحانو ،لكن ال يحيطوف بو علما كما أنهم يرونو يوـ القيامة.
المؤمنوف يروف ربهم ،لكنهم ال يحيطوف بو رؤية ال يحيطوف بو رؤية لكمالو وعظمتو ىو أكبر من
كل شيء ،وكذلك يعلمونو ولكنهم ال يحيطوف بو علما فَل يعلموف كنهو وحقيقتو؛ فالبشر ال يدركوف
كنو اهلل وحقيقتو ،وإنما يعلمونو بأسمائو وصفاتو وأفعالو كما قاؿ -سبحانو وتعالى-





     وىذا يدؿ على كمالو وعظمتو -سبحانو وتعالى -نعم.
تنزيو اهلل عن مشابهة مخلوقاتو
قَ َ ِ
اـ.
اؿ َ -رح َموُ اللوُ تَػ َعالَىَ :-وَال يُ ْشبِوُ ْاْلَنَ َ

وال يشبو اْلناـ أي أف اهلل -سبحانو وتعالى -ال يشبو أحدا من خلقو واْلناـ ىم الناس كما قاؿ

اهلل تعالى:



 .     وقيل :المراد بهم الثقَلف الجن واْلنس ،وقيل :المراد

بهم كل ذي روح .واْلقرب اْلناـ :الناس .واْلفضل اْلناـ :الناس .وال يشبو اْلناـ :المعنى ال يشبو
أحدا من خلقو.
ً

49

العقيدة الطحاوية

وأراد المصنف الرد على المشبهة الذين يشبهوف اهلل بخلقو ويغلوف في اْلثبات ،فيقوؿ أحدىم:

ِع ْلم اهلل كعلم المخلوقين وقدرتو كقدرتهم ،وسمعو كسمعهم واستواؤه كاستوائهم.

وىذا ىو مذىب المشبهة والغالب أف المشبهة من غَلة الشيعة  .وأوؿ من قاؿ إف اهلل جسم:
ىشاـ بن الحكم الرافضي وبياف بن سمعاف التميمي الذي تنسب إليو البيانية من غالية الشيعة.
ِ
الج َواليقي وداود
وكاف يقوؿ :إف اهلل على صورة اْلنساف .ومن المشبهة ىشاـ بن سالم َ
الج َواربي ،ومذىبهم الغلو في اْلثبات حتى أدخلوا في ذلك ما نفاه اهلل ورسولو.
َ

صافح ويعانَق ،ويحاضر ويسامر ،وينزؿ عشية
حتى أثبتوا أف اهلل يُرى في الدنيا باْلبصار وأنو يُ َ
عرفة على َج َمل ،وقاؿ بعضهم :إنو يندـ ويحزف ويبكي.
تعالى اهلل عما يقولوف علوا كبيرا ،كما قالت اليهود ،شابهوا اليهود في ىذا ،وىؤالء ما قدروا اهلل

حق قدره ،قاؿ -سبحانو وتعالى:-

          

.
كيف يقولوف :إف اهلل ينزؿ بين طبقتين ينزؿ عشية عرفة على جمل ويكوف بين طبقات ،تكوف
السماء فوقو واْلرض تحتو ،فيكوف مختلطا بالمخلوقات -تعالى اهلل عما يقولوف.-
واهلل تعالى يقوؿ:
الحديث الصحيح

          



 وثبت في

أف اهلل يضع السماوات يوـ القيامة على إصبع ،واْلرضين على إصبع ،والماء

والثرى على إصبع ،والجباؿ على إصبع ،وسائر خلقو على إصبع ،ثم يهزىن بيده فيقوؿ :أنا الملك
أين ملوؾ اْلرض؟  خمسة أصابع!.
وفى الحديث:
أحدكم





ما السماوات السبع واْلرضين السبع في كف الرحمن إال كخردلة في كف

ومعلوـ أف اْلنساف إذا كاف في يده خردلة فهو مسيطر عليها مستو ،عليها ،إف شاء
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قبضها وإف شاء جعلها تحتو ،فكيف يقوؿ ىؤالء الكفرة :إف اهلل ينزؿ عشية عرفة على َج َمل ،وتكوف
السماء فوقو واْلرض تحتو؟ -تعالى اهلل عما يقولوف علوا كبيرا.-

والتشبيو مذىب باطل قد جاءت النصوص بنفيو وإبطالو ،قاؿ اهلل تعالى:
     وقاؿ سبحانو:



    

      وقاؿ سبحانو:

  

.    
وقاؿ سبحانو:



        ومن شبو اهلل بخلقو ،اعتقد أف اهلل

يشبو المخلوقات فهو في الحقيقة لم يعبد اهلل على الحقيقة وإنما يعبد وثنا صوره خيالو ونحتو لو
فكره .فهم من عباد اْلوثاف ال من عباد الرحمن كما قاؿ العَلمة ابن القيم في كتابو (الشافية):
لسػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػنا نشػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػبو وصػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػفو بصػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػفاتنا  إف المش ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػبو عاب ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػد اْلوث ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاف




أحد
ومن شبو اهلل بخلقو فقد شابو النصارى ،وكما أف اهلل ال يشبو أحدا من خلقو فهو ال يشبهو ٌ
َ

من خلقو ،ومذىب المشبهة عكس مذىب النصارى؛ فالمشبهة شبهوا اهلل بخلقو وقالوا :إف اهلل مثل
المخلوقات والنصارى شبهوا المخلوؽ بالخالق.
المشبهة شبهوا الخالق بالمخلوؽ فقالوا :إف صفة اهلل كصفة المخلوؽ ،والنصارى شبهوا
المخلوؽ بالخالق فقالوا :إف عيسى ابن اهلل فالنسبة بين المشبهة والنصارى عكسية .وكل منهم
مشبهة.
ولهذا قاؿ العَلمة ابن القيم في كتابو (الشافية):
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فه ػ ػ ػ ػ ػ ػػو النسػ ػ ػ ػ ػ ػػيب لمشػ ػ ػ ػ ػ ػػرؾ نص ػ ػ ػ ػ ػ ػراني

م ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػن مث ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػل اهلل العظ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػيم بخلق ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػو

وقاؿ نعيم بن حماد شيخ البخاري -رحمو اهلل -من شبو اهلل بخلقو فقد كفر ،ومن أنكر ما
وصف اهلل بو نفسو أو وصفو بو رسولو فقد كفر ،وليس في ما وصف اهلل بو نفسو ،أو وصفو بو رسولو
من ذلك تشبيو ،قاؿ إسحاؽ بن راىويو اْلماـ المشهورَ :من شبو اهلل بخلقو فقاؿ :إف اهلل يشبو أحدا
من خلقو في صفاتو فهو كافر باهلل العظيم ،أو كما ورد عنو -رحمو اهلل.-

وبهذا يتبين أف المشبهة كفار ،وأف غالبهم من غَلة الشيعة ،نسأؿ اهلل السَلمة والعافية!.
نكتفي بهذا القدر ،نسأؿ اهلل للجميع العمل الصالح ،وصلى اهلل على محمد وآلو وصحبو.
اْلسئلة:
س :ما رأيكم في كتاب قوت القلوب ْلبى طالب المكي ؟
ج :ما قرأتو وال أحكم عليو بشيء .
س :ما رأيكم في كتاب شرح العقيدة الطحاوية لمؤلف يدعى عبد الغني الغنيمي الميداني
الحنفي الدمشقي المتوفى سنة ثماف وتسعين ومائتين وألف ،علما بأنو يباع في الرياض؟.
ج :ما قرأتو .لكن علي بن أبي العز شارح الطحاوية ىذه ذكر أف الطحاوية شرحت بشروح
متعددة ،وأف شراحها شرحوىا على ما يتمشى مع معتقد أىل الكَلـ وأىل البدع ،فأراد أف يشرحها
على معتقد أىل السنة والجماعة.
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فأنسب الشروح ىو ىذا الشرح "شرح الطحاوية" البن أبي العز المنتشر بين أيدي طلبة العلم،
ىذا الذي أنصح بقراءتو وما عداه فَل ينبغي؛ فلعلو من الشروح التي ذكر الشارح أنها تتمشى مع
معتقد أىل البدع.
وأما ما قرأت ىذا الشرح الذي ذكرت .نعم.
س :باب اْل فعاؿ أوسع من باب الصفات ،فهل معنى ىذا أف نقف على ورود اللفظ في النص
إف كاف فعَل فنطلقو فعَل دوف الوصفية ؟ .
الخ ْلق
الخ ْلق مثَل يثبت هلل على ما ورد َ
ج :نعم .اْلفعاؿ لها صفة اْلفعاؿ يطلق على لفظ الفعل َ

والتصوير والقبض والبسط والخفض والرفع كل ىذه صفات أفعاؿ على ما وردت.


         ما يشتق منها الماكر بل يقاؿ :يمكر اهلل المكر

الَلئق بو .يخادعوف اهلل وىو خادعهم يقاؿ :إف اهلل يخدع من خدعو ،وىو خادع من خدعو جاء
على لفظ الفعل ،وعلى لفظ اسم الفاعل باْلضافة لكن ما يشتق منو اسم الخادع.
وكذلك

        

وإف اهلل يكيد من كاد ،وال يشتق منها اسم

فيقاؿ :من أسماء اهلل الكائد إف فعل يأتي على لفظ الفعل  .نعم.
س :بعض أىل العلم يجعل شروط ال إلو اهلل شرطين فقط ىما :العلم واْلخَلص ويقوؿ :مرد
الشروط السبعة إلى ىذين الشرطين.
ج :نعم ىذا من باب االختصاص؛ ْلف الصدؽ المانع من النفاؽ من اْلخَلص؛ وْلف اليقين
كذلك ولكن عند التفصيل تفصيلها أولى  .نعم.
س :يقرر بعض أىل العلم أف شروط ال إلو اهلل ثمانية ،فما ىو الشرط الثامن ؟ .
ج :الكفراف -كما قالوا :-الكفر بما يعبد من دوف اهلل ،وىو معروؼ ،مأخوذ من الشروط
اْلخرى  .نعم.
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س :كيف اْلجابة عن ىذه الشبهة ،وىى قوؿ بعضهم :أنتم تقولوف :اْليماف قوؿ وعمل واعتقاد،
وشيخ اْلسَلـ محمد بن عبد الوىاب -رحمو اهلل -في اْلصوؿ الثَلثة يقوؿ في العلم :ىو معرفة
اهلل ،فاكتفى بالمعرفة وىذا مذىب باطل ،وجزاكم اهلل خيرا ؟.
ج :ىذا تفسير العلم ما قاؿ اْليماف ،تفسير العلم والمعرفة .اْليماف قوؿ وعمل واعتقاد ،ىذا
قوؿ أىل السنة قاطبة ،وبعضهم يقوؿ :قوؿ وعمل ،فالقوؿ :قوؿ القلب وىو اْلقرار والتصديق،
وقوؿ اللساف ،والعمل عمل القلب والجوارح ،أما تفسير العلم فهذا غير تفسير العلم والمعرفة،
والشيخ محمد فسر العلم بالمعرفة ،فتفسير العلم ما فيو تفسير اْليماف ،فالعلم غير اْليماف ،نعم.
السؤاؿ في غير محلو ،ما فيو وجو مقارنة .نعم.
س :أحسن اهلل إليكم ،يقوؿ السائل :إف من القواعد في الصفات أف باب اْلخبار أوسع من باب
الصفات يعنى ذلك أنو يجوز اْلخبار عن اهلل بشيء لم يرد في الكتاب والسنة ،لكن قيده بعضهم
بقولو مما ورد جنسو في الكتاب والسنة ،فهل ىذا القيد صحيح ،وإف كاف صحيحا فنرجو إيضاحو،
ومن ذكره من أىل العلم ؟.
ج :ىذا سبق قولو البارحة ىذا م ن باب الخبر أوسع من باب الصفات يخبر عن اهلل بأنو شيء
بأنو ذات وبأنو موجود  .ىذا من باب الخبر ،وال يقاؿ من أسماء اهلل الذات ،من أسمائو الموجود.
وشيخ اْلسَلـ كذلك في باب الرد على البدع ،يخبر شيخ اْلسَلـ علل بأنو الصانع والذات لها
أصل
وذل ػ ػ ػ ػ ػػك ف ػ ػ ػ ػ ػػي ذات اْلل ػ ػ ػ ػ ػػو وإف يش ػ ػ ػ ػ ػػأ .............................. 
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والصانع



        لها أصل.

والوجود كذلك لو أصل .نعم.
س- :أحسن اهلل إليكم -يقوؿ السائل :لو تخلف شرط من شروط ال إلو إال اهلل وتحقق الباقي
فهل تنفع صاحبها ؟ .
ج :ال بد من اجت ماعها  .من لم يحب ،تخلف العلم صار جاىَل ما نفع ،تخلف اْلخَلص صار
مشركا ما نفع ،تخلف اليقين صار شاكا ما نفع ،تخلف الصدؽ صار منافقا ما ينفع ،تخلفت المحبة
صار يكره أىل اْليماف وأىل التوحيد ما نفعو ،خالف القبوؿ ما قبل ىذه الكلمة ما نفعو.
خالف االنقياد؛ ما انق اد بحقوقها قاؿ ال إلو إال اهلل لكن ما قبلها ،ما انقاد بحقوقها ال بد من
الشروط ىذه.
س- :أحسن اهلل إليكم ،-ما جاء في دعاء الدخوؿ إلى المسجد " وسلطانو القديم " أال يدؿ
على صفة القديم ؟.
ج :ىذا وصف السلطاف ،وصف السلطاف .نعم.
س :يقوؿ السائل :ىل الدائم من أسماء اهلل  ؟.
ج :ما أذكر ىذا ،يحتاج إلى ثبوت .نعم.
س :وىل يصح إطَلؽ اسم اْلوؿ بدوف تقيده باآلخر ،وكذا الظاىر والباطن ،وىل يجوز أف
يتسمى اْلنساف بعبد الباطن أو عبد الظاىر ؟.
ج :نعم يجوز .لكن ىذه اْلسماء متقابلة ،اسماف متقابَلف ،الذي ال يطلق منو ،مثل الخافض
الرافع ،النافع الضار ،ما يطلق النافع فقط ،النافع الضار ،الخافض الرافع ،المعطي المانع.
أما اْلوؿ نعم وحده ،اْلوؿ واآلخر ،عبد اْلوؿ ،عبد اآلخر ال بأس .نعم.

55

العقيدة الطحاوية

س- :أحسن اهلل إليكم ،-يقوؿ السائل :عند دعوة إنساف إلى الدين الحنيف فما الرد عليو إذا
قاؿ :إف اهلل أراد لي ما أنا فيو من ضَلؿ ،كيف نرد عليو من الشرع ؟.
ج :ىذه مسألة القدر سيأتي البحث فيها ،نقوؿ :إف اهلل تعالى ...أنت مكلف بالشريعة إف اهلل،
تعالى أمرؾ باْليماف والتوحيد والطاعة ،وأرسل الرسل وأنزؿ الكتب لعباده ،فأنت مخلوؽ لعبادة اهلل،
أما القدر فهو سر اهلل في خلقو ىذا من شئوف اهلل ليس من شئونك.
أنت عبد مأمور باْليماف ،والتوحيد والطاعة وااللتزاـ بالشريعة ،وأنت عندؾ عقل ،وعندؾ سمع
وبصر تستطيع ...لست ...وال ممنوع وال مسلوب العقل.
أما تحتج بالقدر ليس حجة لك ،لو كاف القدر حجة لك لكاف حجة للكفرة؛ قوـ نوح ،وقوـ
شعيب وقوـ صالح ،وكاف حجة للكافر والسارؽ والزاني .ليس حجة .نعم.
س :أحسن اهلل إليكم ،يقوؿ السائل :كيف يجمع بين نفي تشبيو اهلل بخلقو مع ورود الحديث
وفيو  :أف اهلل خلق آدـ على صورتو ؟ . 
ج :ما فيو تشبيو ىذا خلق اهلل آدـ على صورتو كما ثبت في الصحيح ،ىذا إثبات الصورة هلل،
وىذا يقتضي نوعا من المشابهة ،كما حقق الشيخ ابن تيمية ،نوع من المشابهة ،وىي مشابهة في
مطلق الصورة ال في الجنس والمقدار ،نوع من المشابهة.

والمشابهة في مطلق الصورة ،لكنو ليس ،ال يقصد مشابهة مماثلة في ِ
الجنس وال في المقدار،

وشيخ اْلسَلـ لو كتاب عظيم في ىذا بياف تلبيس الجهمية ،وحفظ في رسالة كاملة "دكتوراه" وىو
اآلف تحت الطبع ،أو انتهى من الطبع ،على وشك الخروج -إف شاء اهلل -كتابو العظيم (بياف تلبيس
الجهمية) نعم.
السؤاؿ اْلخير :يقوؿ السائل :أنتم أشرتم بإصبعكم حفظكم اهلل أف اهلل يجعل الجباؿ على
إصبع ،وأشرتم بهذا ،فهل ىذا جائز؟.
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ج :نعم من باب تحقيق الصفة كما ثبت أف النبي قاؿ :إف اهلل كاف سميعا بصيرا أشار إلى أذنو
وعينو من باب تحقيق الصفة ،ليس المراد التشبيو .نعم.
حي ال يموت قيوـ ال يناـ
.

ِ ِ ِ
ِ
ِِ
ِ
ين ،نَبِيػنَا ُم َحم ٍد َو َعلَى آلِ ِو
ينَ ،والص ََلةُ َوالس ََل ُـ َعلَى أَ ْش َرؼ ْاْلَنْبيَاء َوالْ ُم ْر َسل َ
الْ َح ْم ُد للو َرب الْ َعالَم َ
و ِِ ِ
ين.
َ َ
ص ْحبو أَ ْج َمع َ
اؿ ِْ
اـ الط َح ِ
اـ.
قَ َ
اوي َ -رِح َموُ اللوُ تَػ َعالَىَ :-حي َال يَ ُم ُ
وت ،قَػي ٌ
وـ َال يَػنَ ُ
اْل َم ُ
.

الحمد هلل رب العالمين ،والصَل ة والسَلـ على رسوؿ اهلل ،وعلى آلو وصحبو ومن اتبع ىداه .أما
بعد:
قولو -رحمو اهلل" :-حي ال يموت قيوـ ال يناـ" في إثبات ىذين االسمين للرب -سبحانو
وتعالى -ىو اسم الحي واسم القيوـ ،وىما متضمناف ِ
لصفة الحياة ،وصفة القيومية ،فالحي اسم من
آخر.
أسماء اهلل  والقيوـ اسم َ

والحي متضمن لصفة الحياة ،والقيوـ متضمن لصفة القيومية؛ ْلف أسماء اهلل -سبحانو وتعالى-

مشتقة ،ليست جامدة ،وكل اسم من أسماء اهلل يدؿ على الصفة؛ الرحمن تدؿ على صفة الرحمة،
القادر يدؿ على صفة القدرة ،العليم يدؿ على صفة العلم ،وىكذا الحي يدؿ على صفة الحياة،
والقيوـ يدؿ على صفة القيومية؛ ْلف أسماء اهلل تعالى مشتقة ليست جامدة مشتملة على المعاني.
والحي والقيوـ اسماف عظيماف من أسماء الرب -سبحانو وتعالى -قد جمع اهلل -سبحانو وتعالى-
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بينهما في ثَلث آيات من كتابو  اآلية اْلولى قوؿ اهلل تعالى:
     

        

 أي آية الكرسي .والثانية قولو تعالى في أوؿ سورة آؿ عمراف   :

           والثالثة في سوة طو قولو سبحانو:


 .             فاهلل تعالى جمع بينهما في ىذه

اآليات الثَلث ،واسم الحي جاء في آيات أخرى قاؿ تعالى:

      

 .       وىذاف االسماف عظيماف من أعظم أسماء اهلل الحسنى ،حتى قاؿ



بعض أىل العلم :إنهما اسم اهلل اْلعظم؛ الذي إذا ُدعي بو أجاب وإذا سئل بو أعطى ،وجاء ىذا في

حديث أسماء بنت يزيد أف النبي 

قاؿ:



في ىاتين اآليتين اسم اهلل اْلعظم

  

                      

والحديث فيو ضعف ولكنو شاىد.
لهذا قاؿ بعض أىل العلم :إنهما اسم اهلل اْلعظم ،وما ذاؾ إال ْلف مدار اْلسماء الحسنى كلها
تعود إلى ىذين االسمين ،وإليها ترجع معانيها .والمؤلف -رحمو اهلل -قاؿ :حي ال يموت قيوـ ال
يناـ" فصفة الحياة ترجع إليها جميع صفات اْلفعاؿ وال يتخلف عنها إال لضعف الحياة ،واهلل تعالى
لو الحياة الكاملة ،فجميع صفات الكماؿ ترجع إليها.
والقيوـ الذي ال يناـ قيوـ يدؿ على كماؿ غناه -سبحانو وتعالى -وكماؿ دوامو وبقائو ،وىو
أكمل ِمن القديم ْلنو يدؿ على كماؿ دين الرب ،وكماؿ قوتو واقتداره ،ودواـ ذلك واستمراره أزال
وأبدا.
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ويدؿ على أنو واجب بنفسو ،وىو واجب الوجود؛ ولهذا قاؿ اهلل -سبحانو وتعالى:-
       جمع بينهما



  

 ،       فنفي السنة والنوـ يدؿ على

كماؿ الحياة والقيومية؛ ولهذا كانت ىذه اآلية وىي آية الكرسي أعظم آية في القرآف الكريم كما
ثبت ذلك في الصحيح ،وأف َمن قرأىا في ليلة لم يزؿ عليو من اهلل حافظ ،وال يقربو شيطاف حتى
يصبح ...                 .إلى ِ
آخر اآلية.
وما ذاؾ إال ْلف ىذين االسمين الحي والقيوـ يتضمناف صفات الكماؿ أكمل تضمن وأصدقو.
فإلى الحياة ترجع جميع صفات اْلفعاؿ ،والقيوـ ىو كامل ِ
الغنى والقدرة الذي ال يحتاج إلى أحد،
الغني الذي ال يحتاج إلى أحد بوجو من الوجوه ،القائم بنفسو المقيم لغيره -سبحانو وتعالى.-
فتضمن ىذاف االسماف جميع اْلسماء الحسنى أكمل تضمن وأفضلو وكاف النبي  كثيرا ما
يدعو ،كثيرا ما يتوسل إلى اهلل بهذين االسمين ،يا حي يا قيوـ ،يا حي يا قيوـ؛ فهما اسماف عظيماف

ثابتاف هلل 

متضمناف لصفة الحياة ،الحي متضمن لصفة الحياة ،والقيوـ متضمن لصفة القيومية،

ويعبّد :عبد الحي وعبد القيوـ .نعم.
صفتا الخلق والرزؽ
قَ َ ِ
ِ
اج ٍةَ ،ر ِاز ٌؽ بِ ََل ُم ْؤنٍَة .
اؿ َ -رح َموُ اللوُ تَػ َعالَىَ :-خال ٌق بََِل َح َ

وىذاف أيضا اسماف من أسماء الرب ،وىما الخالق والرازؽ ،فمن أسمائو الخالق ،ومن أسمائو

الرازؽ ،ىو خالق بَل حاجة إلى أحد؛ ْلنو كامل ال يحتاج إلى أحد -سبحانو وتعالى.-
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وىو الغني عن كل ما سواه.رازؽ بَل مئونة أي بَل ثقل وكلفة ومشقة ،واْلدلة على ذلك كثيرة
قاؿ اهلل تعالى،

                

.          
وقاؿ سبحانو:

                

          

وقاؿ سبحانو:



وقاؿ سبحانو:

      

 .              وثبت في

صحيح مسلم من حديث أبي ذر  أف النبي  قاؿ في الحديث الطويل  :يا عبادي لو أف
أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا،
يا عبادي لو أف أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من
ملكي شيئا ،يا عبادي لو أف أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني
فأعطيت كل واحد مسألتو ما نقص ذلك مما عندي إال كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر  أو
كما قاؿ عليو الصَلة والسَلـ.

وىو حديث قدسي من كَلـ اهلل 

لفظا ومعنى .فهو سبحانو رازؽ عباده وىو خالقهم -

سبحانو وتعالى -من غير حاجة ال يحتاج إلى أحد ،وىو رازقهم بَل مشقة ،وال كلفة؛ ْلنو كامل؛
وْلنو على كل شيء قدير -سبحانو وتعالى .-نعم.
من صفات اهلل الفعلية أنو يحيي ويميت
يت بََِل م َخافَ ٍة ،ب ِ
قَ َ ِ
ِ
شق ٍة .
اع ٌ
ث بََِل َم َ
َ
اؿ َ -رح َموُ اللوُ تَػ َعالَىُ :-مم ٌ َ
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مميت ْلنو -سبحانو وتعالى -يحيي ويميت من صفاتو الفعلية أنو يحيي ويميت ،من صفاتو
الفعلية :يحيي ويميت .وىو مميت بَل مشقة بَل مخافة يحيي ويميت ،مميت بَل مخافة باعث بَل
مشقة.
وىو يميت عباده ،يميت من يشاء إماتتو بَل مخافة من أحد ،ال يخاؼ من أحد؛ ْلنو ليس فوقو
أحد يخافو كما قاؿ -سبحانو وتعالى -حينما أىلك ثمود قوـ صالح:

    

 .       ىو ال يخاؼ من أحد -سبحانو وتعالى ،-ليس فوقو أحد وىو
الحكيم العليم ،ىو مميت بَل مخافة ،باعث يبعث عباده؛ يحييهم ويعيد إليهم أرواحهم ويبعث
أجسادىم بعد إماتتهم حينما يأمر إسرافيل فينفخ في الصور فتعود اْلرواح إلى اْلجساد ،ويقوـ الناس
لرب العالمين ،كما سيأتي في مبحث البعث.
ومن وافقهم؛ فإنهم يقولوف :صفة َع َدمية ،والصواب أف
والموت صفة الوجودية خَلفا للفَلسفة َ

الموت صفة وجودية ،والدليل على أنو صفة وجودية قوؿ اهلل تعالى:
     

    

والمعدوـ ال يوصف بكونو مخلوقا ىو الذي خلق الموت والحياة يدؿ

على أف الموت صفة وجودية ،وثبت في الصحيحين أف النبي  قاؿ  :يؤتى يوـ القيامة بالموت
على صورة كبش أملح فيذبح بين الجنة والنار ،فيقاؿ يا أىل الجنة خلود وال موت ،ويقاؿ يا أىل
النار خلود وال موت ،فيزداد أىل الجنة نعيما إلى نعيمهم ،ويزداد أىل النار حسرة إلى حسرتهم



.
وىذا بعد إخراج العصاة (عصاة الموحدين) من النار ،والموت وإف كاف عرضا إال أف اهلل يقلبو
الملَك -كما يتوىمو بعض الناس-
عينا؛ ْلف اهلل على كل شيء قدير ،والذي يُ َذبح ىو الموت ال َ
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ليس الذي يذبح الملك لكن الموت صفة وجودية جعلها اهلل بيد الملك ،فالذي يذبح الموت ال
الملك ،الملك ملك الموت موكل بو (بالموت)  ،واهلل على كل شيء قدير.
كما أف العمل الصالح يأتي اْلنساف في قبره على صورة شاب حسن ،والعمل القبيح يأتي على
أقبح صورة ،فاهلل تعا لى يجعل عملو عينا ،وكما يأتي القرآف في صورة الرجل الشاحب اللوف يعني
قراءتو عملو ،القرآف كَلـ اهلل ،والمراد القراءة والعمل.
وكما أف اْلعماؿ توزف يوـ القيامة في الميزاف يجعلها اهلل أعيانا ،وكما أف سورة البقرة وآؿ عمراف
يأتياف يوـ القيامة يظلَلف صاحبهما كأنهما غمامتاف أو غيابتاف أو صنفاف من ىذه اْلصناؼ يعني
عملو ،وكما أف العمل الصالح ،اْلعماؿ الصالحة تصعد إلى اهلل كما ثبت في الحديث الصحيح ،كما
ثبت في القرآف الكريم ،كما جاء في القرآف الكريم:



     

 .   نعم.
اتصاؼ الرب تعالى بصفات الكماؿ أزال وأبدا
اؿ -رِحمو اللو تَػعالَى :-ما َز َ ِ ِ ِِ ِ
يما قَػْب َل َخ ْل ِق ِو ،لَ ْم يَػ ْزَد ْد بِ َك ْونِ ِه ْم َشْيئًا لَ ْم يَ ُك ْن قَػْبػلَ ُه ْم
قَ َ َ َ ُ ُ َ
َ
اؿ بص َفاتو قَد ً
ِ
اف بِ ِ
ِمن ِ
اؿ َعلَْيػ َها أَبَ ِديا .
ك َال يَػ َز ُ
ص َفتِ ِوَ ،وَك َما َك َ
ص َفاتِِو أَ َزليا َك َذلِ َ
ْ

ما زاؿ بصفاتو قديما قبل خلقو لم يزدد بكونهم شيئا لم يكن قبلهم من صفتو وكما كاف بصفاتو

أزليا كاف بصفاتو أبديا المعنى :أف اهلل -سبحانو وتعالى -لم يزؿ متصفا بصفات الكماؿ ،صفات
الذات ،وصفات الفعل لم يزؿ -سبحانو وتعالى -متصفا بها ،ولم يكن فاقدا لشيء منها في وقت
من اْلوقات ،ومتصف بصفات الكماؿ قبل خلقو وبعد خلقو ،والصفات تنقسم إلى قسمين :صفات
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الذات وصفات اْلفعاؿ ،وصفات الذات ضابطها ىي التي ال تنفك عن الباري كالحياة والعلم
والقدرة والسمع والبصر.
وصفات اْلفعاؿ ضابطها ىي التي تتعلق بالمشيئة واالختيار ،كالنزوؿ واالستواء واْلحياء واْلماتة
والقبض والبسط والرضا والغضب والكراىة والسخط إلى غير ذلك من صفات اْلفعاؿ.
وصفات اْلفعاؿ عند أىل العلم ،وعند أىل الحكمة حقا يقولوف :إف قديمة النوع حادثة اآلحاد
يعني نوعها قديم وإف كان ت حادثة ،مثَل الكَلـ قديم النوع ،نوع الكَلـ قديم لكن أفعالو حادثة،
فاهلل تعالى يكلم رسلو ،يكلم أنبياءه ،يكلم الناس يوـ القيامة ،ويكلم آدـ ،ويكلم أىل الجنة.
أفراد الكَلـ حادثة ،وإف كاف نوع الكَلـ قديما ،ىذه صفات اْلفعاؿ ،قديمة النوع حادثة
اْلفعاؿ ،والرب -سبحانو وتعالى -لم يزؿ متصفا بصفاتو ،ولم تحدث لو صفة من الصفات بعد
خلقو ،بل كاف متصفا بصفة الكماؿ أزال وأبدا؛ ْلف ىذه الصفات صفة كماؿ ،وال يمكن أف يكوف
فاقدا لهذا الكماؿ في وقت من اْلوقات.
وْلف فقدىا نقص ،وال يمكن أف يتصف الرب بالنقص في أي وقت من اْلوقات ،وال يرد على
والطي والقبض والبسط والنزوؿ ،إلى غير ذلك؛
ىذا صفات اْلفعاؿ مثل الكَلـ واالستواء والتصوير
ّ

ْلنها قديمة النوع حادثة اآلحاد ،قديمة النوع حادثة اآلحاد ،وأراد المصنف الطحاوي -رحمو اهلل-

ومن وافقهم من الشيعة ،الذين يقولوف :إف صفات
الرد على أىل الكَلـ مثل الجهمية والمعتزلة َ
اْلفعاؿ كانت ممتنعة عن الرب -سبحانو وتعالى.-
ومن وافقهم من الشيعة يقولوف :كاف
كاف الرب ال يتكلم وال يفعل يقولوف ،الجهمية والمعتزلة َ
الرب ال يتكلم وال يفعل ،ىناؾ فترة ليس ىناؾ كَلـ وال فعل ،بل إف الكَلـ والفعل ممتنع عن الرب،
ثم انق لب فجأة فسار الكَلـ والفعل ممكنا ،انقلب من االمتناع إلى اْلمكاف ،اْلمكاف معناه القدرة،
القدرة على الشيء ،واالمتناع معناه عدـ إمكاف وجود الكَلـ والفعل.
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قالوا :إف الرب ال يقدر على الكَلـ ،وال على الفعل أوال ،ثم انقلب فجأة فصار ممكنا ،ىذا من
أبطل الباطل ،ووافقهم ابن ُكَلب ،عبد اهلل بن سعيد بن ُكَلب في أف صفات اْلفعاؿ كذلك كانت
ممتنعة ثم صارت ممكنة إال الكَلـ.
والكَلـ عنده متعلق بصفة الرب ،ال يتعلق بقدرة ومشيئة ،متعلق بذات الرب ال يتعلق بقدرة
ومشيئة ،وىذا كَلـ باطل.
ىذا مذىب ىؤالء أىل الكَلـ وأىل البدع وأىل الباطل ،وأىل السنة والجماعة يقولوف :إف الرب
سبحانو وتعالى -لم يزؿ متكلما ،ولم يزؿ فاعَل إلى ما ال نهاية ؛ ْلف الرب فعاؿ قاؿ -سبحانووتعالى-




.       

       وقاؿ سبحانو:



     وقاؿ سبحانو:

 

                  

وقاؿ سبحانو:

               

.         
فهذه النصوص تدؿ على أف الرب فعاؿ ،وكل حي فعاؿ ،والفعل صفة كماؿ ،فَل يمكن أف
يكوف فاقدا لهذا الكماؿ في وقت من اْلوقات.
قاؿ بعض أىل العلم :ال بد أف يوجد فترة ليس فيها كَلـ وال فعل ،ىناؾ فترة ما فيها كَلـ وال
فعل .قالواْ :لننا لو قلنا إف الكَلـ متسلسل ،والفعل متسلسل معناه :انسد علينا طريق إثبات
الصانع ،وىو اهلل فَل ندري ىل ىذه اْلفعاؿ أو الحوادث سابقة هلل أو ىو سابق عليها؟.
فَل بد في إثبات أف اهلل ىو اْلوؿ ال بد أنو فيو فترة ما فيو كَلـ وال فعل ،ثم بعد ذلك يأتي
الكَلـ والفعل حتى يكوف اهلل ىو اْلوؿ.
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ىذه شبهتهم.أىل السنة ردوا عليهم وقالوا من وجوه:
الوجو اْلوؿ :أف إثبات الفترة التي ليس فيها كَلـ ،وال فعل ال دليل عليها.
ال دليل على أف ىناؾ فترة ال يتكلم فيها الرب.
ثانيا :أف إثبات ىذه الفترة تعطيل للرب من الكماؿ والرب فعاؿ ،فعاؿ لما يريد ،فَل يمكن أف
يكوف فاقدا لهذا الكماؿ في وقت من اْلوقات.
ثالثا :أف قولكم :إف الكَلـ والفعل كاف ممتنعا على الرب ثم انتقل فجأة فصار ممكنا ،ما الذي
جعلو ينقلب من االمتناع إلى اْلمكاف إذا كاف الرب فعاال وكاف الرب كامَل -سبحانو وتعالى -وكاف
لو الكماؿ ولم يتجدد لو شيء فما الذي جعل الكَلـ والفعل ممتنعا ثم جعلو ممكنا؛ وْلنو ما من
وقت يقدر ،اْلمكاف ،ما من وقت يقدر إال واْلمكاف ثابت قبلو إلى ما ال نهاية.
فَل تستطيعوف أف تحددوا وقتا يكوف بدءا للفعل واْلمكاف ،وثالثا أنو يلزمكم على ىذا أف العالَم
ليس حادثا ،والعالَم حادث ،والحادث ممكن ،والمعنى ممكن أنو يجوز أف يوجد ،ويجوز أال يوجد
إذا أراد اهلل إيجاده أوجده ،وإذا لم يرد فَل إذا أراد اهلل شيئا من خلقو ُوجدوا إذا لم يرد ال يوجد.

وقولكم :إف الرب ىو اْلوؿ ،نعم إف الرب ىو اْلوؿ الذي ليس قبلو شيء ،وكوف الحوادث

متسلسلة في المستقبل ال يمنع أف يكوف اهلل ىو اْلوؿ؛ ْلننا نقوؿ :كل فرد من أفراد الحوادث
مسبوؽ بالعدـ موجود بإيجاد اهلل لو كل فرد من أفراد الحوادث والمخلوقات مسبوؽ بالعدـ ،واهلل
تعالى أوجده بعد أف كاف معدوما.
وإذا وصفنا بهذا الوصف ال يلزـ ىذه الفترة .فنقوؿ :الحوادث متسلسلة في اْلزؿ في الماضي
إلى ما ال نهاية.
وأيضا من الردود أنكم خالفتم النصوص فإف النصوص فيها أف الرب فعاؿ
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وْلنكم بهذا تنقصتم الرب -سبحانو وتعالى -حيث نفيتم عنو صفة الكماؿ ،وىو الفعل
والكَلـ ،وىذه تسمى مسألة تسلسل الحوادث.
الحوادث :المخلوقات ،النبات ،الحيواف ،اْلشجار ،والطيور والحيوانات والسماوات
واْلرضين ...إلى غيرىا تسمى حوادث ىذه ىي الحوادث المتسلسلة.
قاؿ أىل السنة :الحوادث متسلسلة في الماضي بمعنى أف الرب لم يزؿ يفعل ويخلق خلقا بعد
خلق إلى ما ال نهاية في اْلزؿ ،ولكن كل فرد من أفراد ىذه المخلوقات مسبوؽ بالعدـ ،موجود
بإيجاد اهلل لو ،ليس لو من نفسو وجود وال عدـ ،اهلل أوجده بعد أف كاف معدوما.
كل فرد من أفراد ...أما نوع الحوادث فهو متسلسل إلى ما ال نهاية ،كما أف الحوادث متسلسلة
في المستقبل إلى ما ال نهاية ،فكما أف تسلسل الحوادث في المستقبل ال يمنع أف يكوف اهلل ىو
اآلخر فكذلك تسلسلها في الماضي ال يمنع أف يكوف اهلل ىو اْلوؿ؛ ْلف الحوادث متسلسلة في
المستقبل باالتفاؽ حتى أىل البدع وافقوا على أف الحوادث متسلسلة في المستقبل؛ ْلف اهلل ال يزاؿ
يُ ْح ِدث ْلىل الجنة نعيما بعد نعيم إلى ما ال نهاية.
والمقصود أف معنى الحوادث متسلسلة ،الحوادث :يعني المخلوقات ،متسلسلة يعني مستمرة.
الصور العقلية التي يتصورىا العقل أربع صور:
الصورة اْلولى :الحوادث متسلسلة في الماضي وفي المستقبل.
الصورة الثانية :الحوادث غير متسلسلة ال في الماضي وال في المستقبل.
والصورة الثالثة :الحوادث متسلسلة في المستقبل ال في الماضي.
الصورة الرابعة :الحوادث متسلسلة في الماضي ال في المستقبل.
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ىذه صور عقلية  ،ثَلث صور قاؿ بها الناس  ،وصورة لم يقل بها أحد  ،الحوادث متسلسلة في
الماضي وفي المستقبل ىذا قوؿ أىل السنة والجماعة  ،وىذا ىو الصواب والذي تدؿ عنو النصوص
.
الحوادث غير متسلسلة ال في الماضي وال في المستقبل ىذا قوؿ جهم بن صفواف والحذير بن
عَلؼ  ،وأنكر عليو ذلك أىل السنة وبَد ُعوه وصاحوا بو.

الحوادث متسلسلة في المستقبل دوف الماضي ىذا قوؿ كثير من أىل الكَلـ من الجهمية

والمعتزلة ومن وافقهم من الشيعة.
الحواد ث متسلسلة في الماضي ال في المستقبل ما قاؿ بو أحد  ،صورة عقلية ما قاؿ بها أحد .
تكوف الصور أربع  .ثَلث صور قاؿ بها أحد وصورة لم يقل بها أحد.
يقوؿ الشيخ الطحاوي -رحمو اهلل" :-مازاؿ من صفاتو القديم قبل خلقو" أراد بذلك الرد على
أىل الكَلـ وأىل البدع الذين يقولوف :إف الحوادث غير متسلسلة في الماضي ،وإف ىناؾ فترة
عطلوا فيها الرب عن الكَلـ والفعل.
ولهذا قاؿ لهم أىل السنة :ما الفرؽ بين تسلسل الحوادث في الماضي وفى المستقبل أنتم
وافقتم على أف الحوادث متسلسلة في المستقبل ،وأف الرب ال يزاؿ يزيد أىل الجنة نعيما إلى نعيم،
إلى ما ال نهاية ،وىذا ال يمنع أف يكوف سبحانو ىو اآلخر الذي ليس بعده شيء ،وكذلك تسلسل
الحوادث في الماضي ال يمنع أف يكوف اهلل ىو اْلوؿ الذي ليس قبلو شيء؛ ْلننا نقوؿ كل فرد من
أفراد الحوادث مسبوؽ بالعدـ مخلوؽ بعد أف لم يكن أوجده اهلل بعد أف كاف معدوما ،ويكفينا ما
نذكر فترة...
ونقوؿ :نوع الحوادث متسلسل ومستمر في الماضي كما أف نوع الحوادث متسلسل ومستمر
في المستقبل.
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والصفات -كما سبق -الذاتية والفعلية ثابتة للرب -سبحانو وتعالى -بخَلؼ أىل البدع ،فإنهم
الكَلبية فإنهم أثبتوا الصفات الذاتية
أنكروا الصفات الذاتية والفعلية كالجهمية والمعتزلة ،وأما ُ
وأنكروا الصفات الفعلية فتكوف المذاىب ثَلثة:
أىل السنة أثبتوا الصفات الذاتية والفعلية  .أىل البدع من الجهمية والمعتزلة نفوا الصفات
الذاتية والفعلية ،عبد اهلل بن سعيد كَلب زعيم الكَلبية أثبت الصفات الذاتية ،ونفى الصفات الفعلية
وشبهتو في ذلك يقوؿ :لئَل تحل الحوادث بذات الرب يسمونها مسألة حلوؿ الحوادث .يقولوف:
(الكَلبية واْلشاعرة):
لو أثبتنا الصفة الفعلية من الغضب والرضا والكراىة والسخط والقبض والبسط واْلحياء واْلماتة
والخفض والرفع والطي واالستواء والنزوؿ لَلَ ِزَـ من ذلك حلوؿ الحوادث بذات الرب ،واهلل منزه عن
حلوؿ الحوادث.

قاؿ أىل السنة :ما مرادكم بحلوؿ الحوادث؟ ىذا القوؿ وىو حلوؿ الحوادث قوؿ ُم ْج َمل ال بد

فيو من التفصيل ،إف أردتم بحلوؿ الحوادث أف اهلل يحل في بذاتو شيء من مخلوقاتو ىذا ما حصل
فاهلل -سبحانو وتعالى -ال يحل في ذاتو شيء من مخلوقاتو.
وإف أردتم بأف اهلل تجدد لو صفات لم يكن متصفا بها خلقها لنفسو أو سماه بها الناس فهذا
باطل ،وإف أردتم بحلوؿ الحادث نفي أف يكوف اهلل يغضب ويرضى ويكره ويسخط ،ويستوي ،ينزؿ
كما يشاء ،ويكوف متصفا باالستواء ،بالنزوؿ ،بالطي ،بالقبض والبسط والخفض والرفع ،ىذا باطل
ىذه المعاني.
وىذه الصفات ثابتة هلل وال ننفيها عن اهلل بتسميتكم إياىا بأنها حلوؿ الحوادث ،بل نقوؿ :ىذه
الصفة ثابتة هلل وقولكم :إف تسميتكم لها بحلوؿ الحوادث ىذا باطل.
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ويتبع ىذا البحث مسائل :المسألة اْلولى الصفة ،ىل ىي زائدة على الموصوؼ أو غير زائدة،
وىل الصفة غير الموصوؼ أو الصفة ىي الموصوؼ؟ ىل الصفة زائدة على الموصوؼ أو غير زائدة
؟ وىل الصفة غير الموصوؼ أو ليست غيرىا؟ والجواب أف ىذا مفهوـ مجمل ال بد فيو من
التفصيل فَل يقاؿ :إف الصفة غير الموصوؼ ،وال يقاؿ :إنها ىي الموصوؼ ،وال يقاؿ :الصفة زائدة
على الموصوؼ ،وال يقاؿ غير زائدة بل ال بد من التفصيل ،بل يقاؿ :إف أردتم بذلك أف الرب -
سبحانو وتعالى -لو ذات منفصلة عن الصفة فهذا قوؿ باطل.
قوؿ الصفة غير الموصوؼ ،وأف ذات الرب -سبحانو وتعالى -غير متصفة بالصفات ،وأف ىناؾ
ذات مجردة منفصلة عن الصفات فهذا باطل.
وإف أردتم أف الصفات لها معنى يفهم منها غير ما يفهم من الصفات فهذا صحيح ،لكن ليس
ىناؾ ذات منفصلة عن الصفات ،بل الذات ال بد أف توصف بالصفات ،فليس ىناؾ ذات مجردة إال
في الذىن.
فإف أردتم أف ىناؾ ذاتا مجردة منقطعة عن الصفات فهذا باطل فَل يقاؿ :إف الصفات غير
ذلك ،وإف أردتم أف الذات متصلة بالصفات فهذا معنى صحيح.
وىناؾ فرؽ بين أف يقاؿ :الصفات غير الذات وبين أف يقاؿ :الصفات غير اهلل ،فالقوؿ بأف
الصفات غير اهلل باطل؛ ْلف اهلل -تعالىْ -لف اسم اهلل اسم لو -سبحانو وتعالى -متصف بصفاتو
اسم للذات المقدسة ْلسمائو وصفاتو ،أما الصفات غير الرب -سبحانو وتعالى -نعم الصفات لها
معاف غير معنى الذات .
أما الرب ،فَل يقاؿ إف اهلل ،إف صفات اهلل غير اهلل ،ما يقاؿ :إف صفات اهلل غير اهلل؛ ْلف اهلل -
تعالى -اسم الرب -سبحانو وتعالى -اسم اهلل  ،اسم لذاتو -سبحانو وتعالى -متصفا بالصفات؛
ولهذا استعاف النبي  بالصفات:



أعوذ بعزة اهلل وقدرتو من شر ما أجد وأحاذر   أعوذ
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بكلمات اهلل التامات من شر ما خلق



وال يعوذ بمخلوؽ عليو الصَلة والسَلـ

أعوذ برضاؾ من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك
تحتي



استعاف بالعظمة







اللهم إني

 وأعوذ بعظمتك أف أغتاؿ من

أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت لو الظلمات



ىذا استعانة باهلل،

فالصفات ال تنفصل عن الذات.
فاهلل -تعالى -ىو الذات المقدسة المتصفة بالصفات ،فاهلل -تعالى -بذاتو وصفاتو وأسمائو ىو
الخالق وغيره مخلوؽ ،فإف أريد أف ىناؾ ذات منفصلة مجردة عن الصفات فهذا باطل ،وأف أريد أف
الذات متصلة بصفاتها ،نعم فهذا صحيح.
وكذلك أيضا من المسائل :المسألة الثانية :قولهم :االسم  .ىل االسم غير المسمى أو عين
المسمى؟ ىل االسم ىو المسمى أو غير المسمى ؟ يقولوف :اسم اهلل ىل ىو المسمى أو غير
المسمى؟ أيضا فيو تفصيل ،فَل يقاؿ :إنو ىو المسمى ،وال يقاؿ غير المسمى بل فيو تفصيل ،فإف
أريد االسم ىو المسمى تارة يراد باالسم المسمى ،كما تقوؿ :قاؿ اهلل كذا كما تقوؿ :سمع اهلل لمن
حمده.
فاالسم يراد بو المسمى ،وتارة يراد بو اللفظ الداؿ على المسمى ،كما تقوؿ اهلل اسم عربي
والرحمن اسم عربي ،الرحمن ا سم من أسماء اهلل ،ىذا مراد اللفظ الداؿ على المسمى ،أما إذا قاؿ
اهلل ،سمع اهلل لمن حمده فاالسم يراد بو المسمى فَل بد من التفصيل في ىذه المسائل.
وكذلك قولهم :الصفة ال ىي غير الموصوؼ ،وال ىي عين الموصوؼ .أيضا لو معنى الصفة ال
ىي غير الموصوؼ وال عين الموصوؼ .ليست غير الموصوؼ ؛ ْلنو ال يوجد في الخارج ذات إال
متصل بالصفات ،وال ىي عين الموصوؼ؛ ْلف الصفة لها معنى غير معنى الذات.
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وعلى كل حاؿ فهذه المباحث مباحث عظيمة ،ولوال أف أىل الكَلـ وأىل البدع تكلموا بالكَلـ
الباطل لما تكلم أىل العلم بذلك ،ولكن إف كاف السلف والسابقوف كانوا في عهدىم ذلك ،لكن لما
تكلم أىل البدع بالكَلـ الباطل وملئوا بها اْلوراؽ والكتب ،اضطر أىل العلم إلى رد الكَلـ الباطل.
ومن ذلك قوؿ الطحاوي -رحمو اهلل" :-إنو لم يزؿ متصفا بصفاتو قبل خلقو ،وكما كاف في
صفاتو أزليا كذلك لم يزؿ بصفاتو أبديا".
المعنى أف اهلل -تعالى -متصف بصفاتو باْلزؿ إلى ما ال نهاية في القدـ فهو اْلوؿ -سبحانو
وتعالى -بذاتو وصفاتو ليس قبلو شيء ،وىو اآلخر -سبحانو وتعالى -ليس بعده شيء .
ما زاؿ في صفاتو قديما قبل خلقو .قلنا :إف مذىب أىل السنة والجماعة أف الرب -سبحانو
وتعالى -لم يزؿ متص فا بصفاتو الذاتية والفعلية ،وأف الرب لم يزؿ فعاال؛ ْلف الفعل من كماؿ ذاتو
المقدسة ،والرب لم يزؿ يفعل ،ويخلق الخلق من بعد خلق ،إلى ما ال نهاية في اْلزؿ.
وال ينفي أف يكوف -سبحانو وتعالى -ىو اْلوؿ الذي ليس قبلو شيء ،فهو اْلوؿ ليس قبلو
شيء ،ولكنو -سبحانو وتعالى -متصف بصفات الكماؿ ،والفعل صفة الكماؿ

    

.   
فلم يزؿ يفعل ،ويخلق بعد خلقو؛ ْلف نوع الحوادث دائمة في الماضي ،كما أنها دائمة في
المستقبل ،وىذا ما يسمى بتسلسل الحوادث في الماضي ،ولكن كل فرد من أفراد ىذه الحوادث
وال مخلوقات مسبوؽ بالعدـ ،كائن بعد أف لم يكن ،وليس لها من نفسها وجود أو عدـ ،بل اهلل
يوجدىا بعد أف كانت معدومة.
واهلل ىو اْلوؿ الذي ليس قبلو شيء ،وىي موجودة باختياره -سبحانو وتعالى -وإرادتو ،وليس
ىناؾ فترة يعطل فيها الرب ،ىذا ىو قوؿ أىل السنة والجماعة الذي تشهد لو النصوص.
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أما أىل الكَلـ كالجهمية والمعتزلة وغيرىم فأثبتوا فترة عطلوا فيها الرب عن الفعل والكَلـ،
وزعموا بذلك أنهم يريدوف أف يثبتوا أف اهلل ىو اْلوؿ الذي ليس قبلو شيء ،وأنو إذا قيل :إف
الحوادث متسلسلة ودائمة في الماضي يذىب بذلك أف ال يكوف اهلل ىو اْلوؿ.
وىذا باطل؛ فإف أىل الكَلـ يثبتوف فترة يعطلوف فيها الرب ،وأىل السنة ال يثبتوف فترة ،ويقولوف
إف الحوادث متسلسلة ودائمة ،لكنها مخلوقة بعد أف لم تكن ،خلقها اهلل بإرادتو واختياره.
أما مذىب الفَلسفة كأرسطو والفارابي وابن سينا وغيرىم من الفَلسفة المتأخرين ،وىم الذين
يسموف الفَلسفة اْللهيين ،فإنهم قالوا :إف المخلوقات والحوادث مقارنة للرب ،مَلزمة لو في اْلزؿ
وفي اْلبد.
قالوا :إنها ِ
مقارنة للرب ،فلم يثبتوا أف اهلل ىو اْلوؿ الذي ليس قبلو شيء ،بل قالوا :إنها مقارنة
لو في الزماف ،فهذه المخلوقات مقارنة لو في الزماف ،ىذا أزال وأبدا ،وىي الزمة لو ،ال يستطيع
االنفكاؾ عنها ،ليست مخلوقة باختياره وإرادتو ،بل ىي الزمة لو أزال وأبدا؛ ْلنو علتها ،وىي
المعلولة ،وتقدمو عليها إنما ىو كتقدـ العلة للمعلوؿ ،وىي الزمة لو كلزوـ النور للسراج والمصباح،
ال يستطيع الفكاؾ عنها ،فهي الزمة لو أزال وأبدا.
ولم يثبت أرسطو وجودا هلل إال من جهة كونو مبدأ للكثرة ،وعلة غائية لحركة الفلك ،بل ىذه
الكثرة وىذه المخلوقات مبدؤىا اهلل ،أي كأنو جزء منها -أعوذ باهلل ،-وىو العلة لها ،محرؾ لها.
كفرىم العلماء ،كفرىم شيخ اْلسَلـ ابن تيمية -رحمو اهلل -وقاؿ :أنتم أنكرتم أف يكوف اهلل
متقدما في الزماف ،وأنكرتم أف يكوف اهلل ىو اْلوؿ الذي ليس قبلو شيء ،حينما قلتم :إف الحوادث
والمخلوقات مقارنة للرب في الزماف ،أنكرتم أف يكوف اهلل ىو اْلوؿ الذي ليس قبلو شيء ،ولم تثبتوا
أف ىذه الحوادث مخلوقة هلل بقدرتو ومشيئتو ،وقلتم :إنها الزمة لو أزال وأبدا ،فأنكرتم تقدمو في
الزماف ،فكانوا بذلك كفارا.
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ثم ناقش العلماء شيخ اْلسَلـ ابن تيمية وغيره ،ناقشوا أىل البدع -أىل الكَلـ من الجهمية
والمعتزلة -قالوا :أنتم خالفتم الفَلسفة ،فأثبتم فترة حتى تثبتوا أف اهلل ىو اْلوؿ الذي ليس قبلو
شيء ،ولم تقولوا كقوؿ الفَلسفة :إف المخلوقات ِ
مقارنة هلل في الزماف.
لكنكم حينما أنكرتم العلو -علو الرب على خلقو واستواءه على العرش -وقلتم :إف اهلل مختلط
بالمخلوقات ،على قوؿ بعض الجهمية ،أنكروا العلو واالستواء ،وقالوا :إنو مختلط بالمخلوقات -
تعالى اهلل عما يقولوف.-
وقاؿ بعضهم ،ونفى بعضهم عنو الوصفين المتقابلين فقالوا :ال داخل العالم ،وال خارجو ،وال
مباين لو ،وال محايز لو ،وال متصل بو ،وال منفصل عنو.
فالجهمية اْلولى قالوا بالحلوؿ -بحلوؿ الرب ،-والجهمية المتأخروف قالوا بنفي النقيضين :ال
داخل العالم وال خارجو ،وال ف وقو وال تحتو ،وال مباين لو وال محايز لو ،وال متصل بو وال منفصل
عنو .ماذا يكوف؟ عدـ ،بل ممتنع ،فالطائفتاف -الجهمية اْلولى والثانية -كَلىما لم يثبت أف اهلل
فوؽ المخلوقات ،وأنو مستو على العرش ،بائن من خلقو.
قاؿ شيخ اْلسَلـ :أنكرتم أف يكوف اهلل متقدما في المك اف ،فلم تثبتوا أف اهلل ىو الظاىر الذي
ليس فوقو شيء ،كما أف الفَلسفة أنكروا تقدـ اهلل في الزماف ،وأف يكوف ىو اْلوؿ الذي ليس قبلو
شيء ،فأنتم أنكرتم تقدـ اهلل في المكاف ،فلم تثبتوا أف اهلل فوؽ المخلوقات ،فصرتم بهذا مماثلين
للفَلسفة.
الفَلسفة أنكروا تقدـ اهلل في الزماف ،فلم يثبتوا أف اهلل ىو اْلوؿ الذي ليس قبلو شيء ،وأنتم
أنكرتم تقدـ اهلل في المكاف ،فلم تثبتوا أف اهلل ىو الظاىر الذي ليس فوقو شيء ،واهلل تعالى وصف
نفسو بهذه الصفات اْلربع ،وبهذه اْلسماء اْلربعة متقابلة:
.     
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ففسرىا النبي 

فسر اْلولية بنفي تقدـ شيء عليو ،وفسر ِ
اآلخر بنفي أف يكوف بعده شيء،

وفسر الظاىر بنفي أف يكوف فوقو شيء ،فقاؿ -عليو الصَلة والسَلـ -في الحديث الصحيح:



اللهم أنت اْلوؿ فليس قبلك شيء ،وأنت اآلخر فليس بعدؾ شيء ،وأنت الظاىر فليس فوقك
شيء ،وأنت الباطن فليس دونك شيء . 
فما الفرؽ بين كفركم وكفر الفَلسفة؟ الفَلسفة كفروا ْلنهم أنكروا تقدـ اهلل في الزماف ،وأنتم
كفرتم ْلنكم أنكرتم تقدـ اهلل في المكاف.
فهذه فائدة مهمة في بياف ما عليو أىل البدع من الجهمية والمعتزلة ،في إنكراىم علو اهلل على
عرشو ،وأنو مماثل ْلنكار الفَلسفة ،فالفَلسفة أنكروا تقدـ اهلل في الزماف ،وىؤالء أنكروا تقدـ اهلل
في المكاف.
المسألة الثانية :سبق في مسألة "ىل الصفات زائدة على الذات أو ليست زائدة؟" وقلنا :إنو
يفرؽ بين صفات اهلل وصفات غيره ،فغير اهلل يقاؿ إف الصفة زائدة على الذات ،بمعنى أف لها معنى
غير معنى الذات ،وإف كاف ال يتصور أف ىناؾ ذاتا منفصلة عن الصفات ،لكن يفهم من معاني
الصفات ما ال يفهم من الذات ،فإف أريد أف ىناؾ ذاتا مجردة فهذا ليس بصحيح ،وإف أريد أف
الصفات لها معنى غير معنى الذات فهذا صحيح.
أما اهلل -سبحانو وتعالى -فَل يقاؿ :إف صفاتو غير ذاتو ،بل اهلل -سبحانو وتعالى -بذاتو وصفاتو
ىو اهلل ،اهلل بذاتو وصفاتو ،مسمى اهلل يدخل فيو الذات والصفات ،فَل يقاؿ :إف الصفات غير
الذات ،فَل يقاؿ :اهلل وعلمو اهلل وقدرتو.
ولهذا أنكر اْلماـ أحمد -رحمو اهلل -في الرد على الجهمية -كتاب الرد على الزنادقة -على
أىل البدع لما قالوا :اهلل وقدرتو ،اهلل وعلمو ،اهلل ونوره .قاؿ :ال نقوؿ ىذا ،ال نقوؿ اهلل وعلمو ،اهلل
وقدرتو ،اهلل ونوره .بل نقوؿ :اهلل بعلمو وقدرتو ونوره ،ىو الحي الذي ال إلو إال ىو ،ىو اهلل ال إلو إال
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ىو بعلمو وقدرتو .وال نقوؿ :اهلل وعلمو ،اهلل وقدرتو ،اهلل ونوره؛ ْلف الواو تفيد المغايرة ،بل نقوؿ:
اهلل بعلمو وقدرتو ونوره ،ىو اهلل الذي ال إلو إال ىو.
صفتا الخالق والبارىء
قَ َ ِ
اد اسم "الْ َخالِ ِق" ،وَال بِِإح َد ِ
اث الْبَ ِري ِة
َ ْ
س بَػ ْع َد َخ ْل ِق الْ َخ ْل ِق ْ
استَػ َف َ ْ َ
اؿ َ -رح َموُ اللوُ تَػ َعالَى" :-لَْي َ
اس َم "الْبَ ِ
اري".
استَػ َف َ
اد ْ
ْ

ليس بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالق ،وال بإحداث البرية استفاد اسم الباري" المعنى :أنو -

سبحانو وتعالى -اسمو الخالق ،واسمو الباري لم يزؿ لو ىذا االسم من أسمائو الخالق ،ومن أسمائو
البارئ ،واهلل الخالق والبارئ ،أي برأ البرية وأحدثها والذي خلق الخلق ىو لم يزؿ متصفا بصفاتو،
ولم يزؿ لو اْلسماء الحسنى؛ ْلنو -سبحانو وتعالى -قادر على الفعل؛ وْلنو فعاؿ وىو قادر على
الفعل في أي وقت.
خَلفا ْلىل البدع الذين يقولوف :إف ىناؾ فترة عطلوا فيها الرب عن الكَلـ والفعل ،فقالوا :إف
الكَلـ والفعل كاف ممتنعا ثم انقلب فجأة فصار ممكنا ،فالرب -سبحانو وتعالى -لم يزؿ وال يزاؿ
متصفا بصفاتو وبأسمائو الحسنى؛ ْلنو فعاؿ وقادر على الفعل في أي وقت ،والفعل لو ممكن في أي
وقت ،والفعل صفتو -سبحانو وتعالى -والمفعوؿ ىو المخلوؽ المنفصل وىو سبحانو يخلق بكَلـ:


.            
وماداـ أنو فعاؿ وقادر على الفعل في أي وقت فهو متصف بالصفات ،فاْلنساف حينما يتكلم

ويكوف قادرا على الكَلـ يقاؿ :إنو مت كلم ،متصف بالكَلـ ،فإذا تكلم أمس ثم تكلم اليوـ يقاؿ :إنو
متكلم وإذا كاف ساكتا ،وىو قادر على الكَلـ يقاؿ إنو متكلم بالقوة ،وإذا تكلم يقاؿ :إنو متكلم
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بالفعل؛ ْلنو قادر على الكَلـ والكاتب إذا كاف يكتب ويباشر الكتابة ،يقاؿ :كاتب بالفعل وإذا رفع
يده عن القلم يق اؿ كاتب بالقوة؛ ْلنو قادر على الكتابة ،فالقادر على الفعل يكوف فاعَل ،واهلل -
سبحانو وتعالى -فعاؿ قادر على الفعل في أي وقت من اْلوقات.
ولهذا ىو -سبحانو وتعالى -الخالق وىو البارئ قبل الخلق وبعده ،وكما سبق أف الحوادث
متسلسلة في الماضي والرب لم يزؿ يفعل ،ويخلق إلى ما ال نهاية في اْلزؿ.نعم.
>-- >-اهلل تعالى ىو الرب بكل معاني الربوبية قبل أف يخلق الخلق
قاؿ رحمو اهلل " :لو معنى الربوبية وال مربوب ومعنى الخالق وال مخلوؽ " .
نعم لو معنى الربوبية وال مربوب؛ ْلنو -سبحانو وتعالى -ىو ُم َربي عباده وحافظهم ويحفظهم
ويربيهم ويدبر أمرىم وىو الخالق وال مخلوؽ ،وىذا قد يفهم منو أنو يميل إلى قوؿ أىل الكَلـ
الذين يقولوف :إف ىناؾ فترة ليس فيها مخلوؽ كما سبق أف اهلل -تعالى -لم يزؿ فعاال ،وليس ىناؾ
فترة ليس فيها فعل؛ ْلف الرب لم يزؿ فعاال مطلقا في كل وقت فعاؿ لما يريد -سبحانو وتعالى-
وىو فاعل وقادر على الفعل ،وعلى ىذا فلو معنى الربوبية ،ولو معنى الخالق في كل وقت في اْلزؿ
وفى اْلمر .نعم.
اهلل تعالى ىو الخالق قبل إنشاء الخلق وبعد إنشائو
قاؿ رحمو اهلل" :وكما أنو محيي الموتى بعد ما أحيا استحق ىذا االسم قبل إحيائهم كذلك
استحق اسم الخالق قبل إنشائهم".
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نعم ىو -سبحانو وتعالى -محيي الموتى يحيي ويميت ،وكذلك أيضا الخالق قبل إنشائهم وبعد
إنشائهم ،وىو من صفاتو الفعلية أنو يحيي ويميت ،ومن أسمائو الخالق ؛ وذلك ْلنو قادر على الفعل
في أي وقت فهو فعاؿ في كل وقت ،ولذلك فلو صفات الفعل وىو يحيي ويميت -سبحانو
وتعالى -وىو الخالق في كل وقت ،وفي كل زماف ؛ ْلنو قادر وفعاؿ -سبحانو وتعالى ،-والفعل لو
ممكن في أي وقت من اْلوقات .نعم.
متعلقات القدرة والرد على المعتزلة
قاؿ رحمو اهلل" :ذلك بأنو على كل شيء قدير".
ذلك بأنو على كل شيء قدير ،فلكونو -سبحانو وتعالى -متصفا بصفاتو الذاتية والفعلية في
اْلزؿ ،وأنو لم يزؿ فعاال ،وأنو ليس ىناؾ فترة يعطل فيها الرب ذلك ،بأنو على كل شيء قدير ،كل
شيء على اهلل ،كل شيء عليو قدير -سبحانو وتعالى -فهو على كل شيء قدير ،وأراد بذلك الرد
على المعتزلة الذين يقولوف ،ما يق ولوف :إف اهلل على كل شيء قدير ،بل يقولوف :إف اهلل على ما يشاء
قدير.
فأولواَ "إنو على كل
ْلف ىناؾ شيء ال يقدر عليو اهلل عند المعتزلة ،وىى أفعاؿ العباد ،ولذلك ّ
شيء قدير" يقولوف :على كل شيء يقدر عليو ،على كل شيء قادر عليو وأفعاؿ العباد ال يقدر عليها؛
ْلف أفع اؿ العباد من خير وشر وطاعة ومعصية ىم الذين خلقوىا وأوجدوىا واهلل ال يقدر عليها كما
سبق ،أو قالوا :إف العباد أحدثوا أفعاال من طاعات ومعاصي.
ولهذا قالوا :إف العبد يستحق الثواب على اهلل كما يستحق اْلجير أجره؛ ْلنو ىو الذي أوجده؛
وقالوا :إنو يجب على اهلل أف يعاقب العاصي ،وأف يخلد صاحب الكبيرة في النار؛ ْلنو توعد بذلك
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وال يخلف وعيده ولذلك قالوا :إف أفعاؿ العباد ال يقدر عليها الرب ،وليس ىذا موضع الرد عليهم
لكن لعلو يأتي إف شاء اهلل في المستقبل ،فهم يقولوف ال يقولوف إف اهلل على كل شيء قدير ،بل
يقولوف :إنو على ما يشاء قدير ولذلك إذا رأيت في بعض الكتب يذكر في آخرىا ،وىو على ما يشاء
قدير ،فاعلم أف ىذا يتمشى مع بعض المعتزلة ،وال يرد على ذلك قولو -تعالى-

   

.     
ىذا مقيد بجمعهم وعلى جمعهم إذا يشاء قدير ،فَل يقاؿ :إنو على ما يشاء قدير بل يقاؿ :إنو
على كل شيء قدير؛ ْلف معنى قولو:

        

يفهم منها أف ىناؾ

شيئا ال يشاءه اهلل فَل يقدر عليو ويفعلو العباد وىذا باطل؛ ْلنو تأوؿ القوؿ على كل شيء قدير ،
على كل شيء يقدر عليو ،وعل ي ىذا قياس ما قاؿ ما يقيد اهلل بكل شيء عليم ،أو يقاؿ بكل شيء
يعلمو عليم كما قالوا :إنو على كل شيء يقدر عليو إنو على كل شيء مقدور لو قدير.
أما أفعاؿ العباد فليس مقدور لو .وىذا من أبطل الباطل وىو مصادـ لنصوص القرآف والسنة واهلل
-تعالى -يقوؿ

         

        وكل

من صيغ العموـ كل شيء كل ما يسمى شيئا  ،فاهلل -تعالى -يقدر عليو ،وال يرد على ىذا الممتنع
الذي ال يمكن؛ ْلنو ال يسمى شيئا؛ وعند أىل السنة أف اهلل على كل شيء قدير؛ فالممتنع الذي ال
يمكن وجوده ال يسمى شيئا؛ فَل يرد على ىذا قولو مثل كوف الشيء موجودا معدوما في وقت واحد
ىل يقاؿ :إف ىذا يقدر عليو اهلل يكوف الشيء موجودا معدوما في وقت واحد.
ومثل قولهم :ىل يقدر على خلق مثل نفسو؟ ومثل قولهم ىل يقدر على إعداد نفسو؟
والجواب :إف ى ذا من ممتنع تماما ىذه اْلمور ممتنعة؛ ْلنو ال يمكن إيجادىا وال يتصور
إيجادىا ،وال تسمى شيئا باتفاؽ العقَلء ما تسمى شيئا ،ليست داخلة في قولو كل شيء
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وكوف الشيء موجودا معدوما ال يسمى شيئا ،ومثل خلقو نفسو أو إعداد

نفسو ال يسمى شيئا ،وال يتصور وجوده حتى يقاؿ :إنو شيء ال يسمى شيئا باتفاؽ العقَلء ،وال
يمكن وجوده ،وال يتصور وجوده فَل يكوف داخَل في عموـ كل شيء.
اختلف العلماء في المعدوـ الذي يمكن وجوده قالوا :ىو شيء ىل يسمي شيئا؟ أو ال يسمي
شيئا ؟.
والصواب أنو يسمي شيئا في الذكر والكتاب والعلم كما قاؿ -سبحانو وتعالى-

  

          الساعة ما جاءت سماىا اهلل شيئا فهي شيء عظيم
في الذكر ،في العلم؛ في علم اهلل ،وفي الكتاب وفي الذكر،
مثل قولو -سبحانو وتعالى-

       

             

يكن شيئا في الوجود لكنو شيء في علم اهلل وذكره وكتابو وقولو -سبحانو -عن زكريا:
       



لم



لم تك شيئا في الوجود ،ولكنو شيء في علم اهلل وذكره

وكتابو ،أما الممتنع الذي ال يمكن وجوده ،فهذا ال يسمى شيئا ،فَل يقاؿ :إنو داخل تحت القدرة؛
ْلنو يسمى شيئا وال يسمى شيئا .نعم.
الخلق جميعا كلهم فقراء إلى اهلل
قاؿ رحمو اهلل" :ذلك بأنو على كل شيء قدير ،وكل شيء إليو فقير ،وكل أمر عليو يسير" .
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نعم ،ىذا وصفو سبحانو  .على كل شيء قدير ،وكل شيء عليو يسير .ليس ىناؾ شيء على اهلل
عسير سبحانو وتعالى ،وكل شيء يسير عليو سبحانو وتعالى ،فَل يعجزه شيء ،وال يشق عليو شيء -
سبحانو وتعالى . -أعد الجملة ذلك.
قاؿ رحمو اهلل" :ذلك بأنو على كل شيء قدير ،وكل شيء إليو فقير ،وكل أمر عليو يسير".
نعم ،كل شيء إليو فقير؛ ْلف المخلوقين كلهم فقراء إلى اهلل كما قاؿ سبحانو:

   

                   

    ليس ذلك بشاؽ على اهلل بل كل شيء يسير عليو ،وقاؿ -سبحانو:-
    وقاؿ سبحانو:



  

           يعني ىين

عليو ،أىوف بمعنى ىين ،فكل شيء ىين على اهلل ،وكل شيء يسير على اهلل ،وكل مخلوؽ فهو فقير
إلى اهلل  واهلل ىو الغني -سبحانو وتعالى -نعم.
الرد على الممثلة والمشبهة والمعطلة
ال يحتاج إلى شيء



.         

نعم ،ال يحتاج إلى شيء من اْلشياء ،بشيء شاملة جميع الموجودات فهو ال يحتاج إلى أي
مخلوؽ



     ىذا رد على الممثلة والمشبهة.

على المعطلة الذين ينكروف اْلسماء والصفات .ىذه اآلية
  





     رد

     

فيها رد على الممثلة والمشبهة ،ورد على المعطلة؛ رد على الممثلة والمشبهة الذين
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يشبهوف اهلل بخلقو ،ويمثلوف الصفات بصفات المخلوقين ،وىو ليس كمثلو شيء  .وىو رد على
المعطلة الذين ينكروف اْلسماء والصفات وىو السميع البصير نعم.
اهلل سبحانو خلق الخلق وىو عالم بو
قاؿ رحمة اهلل " خلق الخلق بعلمو".
خلق الخلق بعلمو -سبحانو وتعالى -فهو ال يخفى عليو شيء في اْلرض ،وال في السماء وىو
عليم بكل شيء كما قاؿ -سبحانو:-
     



       وقاؿ سبحانو:

خلق الخلق بعلمو قاؿ -سبحانو:-



   

    

                     
                  

.                
وىو -سبحانو وتعالى -خلق الخلق بعلمو ،وىو -سبحانو وتعالى -يعلمهم قبل خلقهم ويعلمهم
بعد خلقهم  .وىذا فيو رد أراد المؤلف الرد على المعتزلة الذين يقولوف :إنو ال يعلم الخلق إال بعد
خلقو ،وىذا من أبطل الباطل؛ ْلف علم اهلل شامل للماضي والحاضر والمستقبل فهو سبحانو يعلم ما
كاف في الماضي ويعلم ما يكوف في المستقبل والحاضر ،وأيضا يعلم ما لم يكن أف لو كاف كيف
يكوف ،يعلم ما لم يكن أف لو كاف كيف يكوف.
فالشيء الذي لم يكن يعلمو لو كاف كما في قولو سبحانو عن الكفار الذين سألوا الرجعة إلى
الدنيا قاؿ سبحانو:
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 وىو يعلم ما لم يكن أف لو كاف كيف يكوف؛ ومثل قولو اهلل

ىذا علمو بحالهم؛ بالشيء الذي لم يكن لو كاف كيف

      

.يكوف
   

:" في المنافقين الذين تخلفوا عن غزوة "تبوؾ- سبحانو تعالى- ومثل قوؿ اهلل

               
               

.  بما لم يكن أف لو كاف كيف يكوف-سبحانو وتعالى-  ىذا من علمو 
 يعني شرا بعضهم       



يعلم سبحانو لو خرجوا ماذا يحصل

         

 إف الشر ىو الفتنة والفساد:يقولوف

 وىذا من لطفو سبحانو بعباده أنو ثبطهم ومنعهم حتى ال يفسدوا على عباد اهلل   
.المؤمنين نعم
قدر اهلل مقادير الخلق قبل خلق السماوات واْلرض
." وقدر لهم أقدارا
ّ " قاؿ رحمة اهلل

 قدر اْلقدار واآلجاؿ وجعل لكل شيء من مخلوقاتو-سبحانو وتعالى-  اهلل:قدر لهم أقدارا
ّ
  

:وقاؿ سبحانو

       

:أقدارا وأجَل قاؿ سبحانو

 قدر مقادير الخَلئق كما في الحديث الذي ثبت-سبحانو وتعالى-  ومن ذلك أف اهلل  
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في صحيح مسلم في حديث عبد اهلل بن عمرو بن العاص  أف النبي 

قاؿ:



قدر اهلل

مقادير الخَلئق قبل أف يخلق السموات واْلرض بخمسين ألف سنة وكاف عرشو على الماء . 
وىو -سبحانو -قدر مقادير الخَلئق قبل أف يخلق السموات واْلرض بخمسين ألف سنة ،وقدر
لكل أجل كتاب ،وخلق كل شيء فقدره تقديرا .وثبت في الصحيحين من حديث عبد اهلل بن مسعود

 قاؿ  :حدثنا رسوؿ اهلل  وىو الصادؽ المصدوؽ ،قاؿ :إف أحدكم يجمع خلقو في بطن
أمو أربعين يوما نطفة ،ثم يكوف علقو مثل ذلك ،ثم يكوف مضغة مثل ذلك ،ثم يرسل إليو الملك
فينفخ فيو الروح ويؤمر بأربعة كلمات :بكتب رزقو وأجلو وعملو وشقي أـ سعيد فواهلل الذي ال إلو
غيره إف أحدكم ليعمل بعمل أىل الجنة حتى ما يكوف بينو وبينها إال ذراع ،فيسبق عليو الكتاب
فيعمل بعمل أىل النار فيدخلها ،وإف أحدكم ليعمل بعمل أىل النار حتى ما يكوف بينو وبينها إال
ذراعا فيسبق عليو الكتاب فيعمل بعمل أىل الجنة فيدخلها . 
وىذا من تقديره تقدير اْلجل ،ومن ذلك أف اهلل -سبحانو وتعالى -قدر الموت على كل أحد،
وجعل لو أجَل مقدرا كما قاؿ سبحانو:

           

                 

.                   
اهلل -تعالى -قدر الموت على كل مخلوؽ  .فَل يتأخر عن ىذا اْلجل وال يتقدـ إذا جاء أجلهم
ال يستأخروف ساعة وال يستقدموف ،وأسباب الموت متعددة سواء كاف قدر اهلل الموت على العبد
بالمرض أو بالقتل أو بالغرؽ أو بالحرؽ أو بأي سبب من اْلسباب فهو مات بأجلو الذي قدره اهلل
عليو.
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وىذا فيو الرد على المع تزلة الذين يقولوف :إف المقتوؿ قطع عليو أجلو ،قالوا :إف المقتوؿ قطع
عليو أجلو ،ولو لم يقتل لعاش إلى أجل آخر ،وىذا باطل .ىذا من أبطل الباطل ؛ ْلف اهلل -تعالى-
قدر الموت ،وجعل لو أسبابا ،قدر بأف ىذا سيموت بالقتل لكن ما يتقدـ وال يتأخر .المقتوؿ مقدر
عليو ،مقدر عليو الموت بسبب القتل وال يتأخر وال يتقدـ ،كما أف الذي قدر عليو الموت بالمرض
كذلك أو بالهدـ أو بالغرؽ أو بالحرؽ أو بغير ذلك من اْلسباب.
يقوؿ المعتزلة :إف المقتوؿ قطع عليو أجلو ىذا من أبطل الباطل؛ ْلف معنى ذلك أف يكوف لو
أجَلف جعل اهلل أجَل ال يصل إليو أو أف اهلل جعل لو أجلين كالجاىل الذي ال يعلم العواقب ،وىذا
من أبطل الباطل ،والصواب أف المقتوؿ كغيره أجلو مقدر بالقتل ال يتقدـ وال يتأخر ىو داخل في

قوؿ اهلل 



           ومن بذلك أف حديث أـ

حبيبة بنت أبي سفياف أنها قالت للنبي -صلى اهلل عليو و سلم  -اللهم أمتعني بأبي قبل زوجي

رسوؿ اهلل ،وبأبي أبي سفياف وبأخي معاوية ،فقاؿ النبي 

لقد سألت اهلل بآجاؿ مضروبة وأياـ

معدودة وأرزاؽ مقسومة ال يؤخر اهلل شيئا عن أجلو وال يتقدـ شيء عن حلو ولو سألت اهلل أف يعيذؾ
من عذاب في النار أو عذاب في القبر لكاف خيرا وأفضل  أو كما قاؿ -عليو الصَلة والسَلـ.-
وىذا دليل واضح بأف اآلجاؿ مضروبة ومعدودة ،ولهذا كاف اْلماـ أحمد -رحمو اهلل -يكره أف
يدعى لو بطوؿ العمر ويقوؿ :إف ىذا أمر فرغ منو ،لكن ظاىر الحديث من أـ حبيبة أنو جائز ؛ ْلف
النبي قاؿ:



لو سألت اهلل أف يعيذؾ من عذاب النار أو عذاب القبر لكاف أفضل  ولم يقل:

إنو ممنوع فدؿ على جوازه لكن ينبغي أف يقيد بالطاعة.
إذا قلت :أطاؿ اهلل عمرؾ على طاعتو ىذا حسن أما أف تقوؿ أطاؿ اهلل عمرؾ فقط ىذا ليس

دعاء ،منو ما جاء في الحديث أف النبي  قاؿ  :خيركم من طاؿ عمره وحسن عملو وشركم من
طاؿ عمره وساء عملو



إذا طاؿ العمر على شر ىذا شر ليس خيرا ،وإذا طاؿ العمر على خير
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ىذا خير ،فإذا أردت أف تدعو ْلخيك وتقوؿ :أطاؿ اهلل عمرؾ على طاعتو ،ونحن في لهجتنا
الدارجة نقوؿ أطاؿ اهلل عمرؾ ،طوؿ اهلل عمرؾ ،ينبغي أف يضاؼ إليها :على طاعتو  .حتى تحصل
الفائدة وتكوف الدعوة فيها خير.
وبهذا القوؿ نكتفي .أسأؿ اهلل لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح ،وأف يوفقنا جميعا إلى
العمل الصالح الذي يرضيو ،إنو على كل شيء قدير ،وصلى اهلل وسلم وبارؾ على سيدنا محمد
وعلى آلو وصحبو أجمعين.
س :يقوؿ السائل :ىل ثبت اسم القادر كونو من أسماء اهلل الحسنى وما الدليل عليو ؟ .
ج :القادر القدير من أسماء اهلل



       أما القادر يحتاج إلى تأمل في

وقت آخر إف شاء اهلل .نعم.
س :أحسن اهلل إليك م .يقوؿ السائل :كثيرا ما يدعو اْلئمة بهذا الدعاء في القنوت يا حناف يا
مناف فهل الحناف اسم من أسماء اهلل الحسنى ؟ .
ج :المناف نعم ورد




اللهم إني أسألك بأف لك الحمد أنت المناف بديع السموات واْلرض

أما الحناف ما أذكر شيئا على ىذا ،لكن أظن شيخ اْلسَلـ ابن تيمية -رحمو اهلل -ذكر ىذا

فيحتاج إلى بحث ومراجعة أما المناف فثابت  .نعم.
س :أحسن اهلل إليكم .يقوؿ السائل :سبق وأف ذكرتم أنو ال يجوز الدعاء بالصفات مثل يا رحمة

اهلل ارحميني وفي الحديث عن الرسوؿ  قاؿ:



أعوذ بعزة اهلل وقدرتو من شر ما أجد وأحاذر

 فكيف الجمع بين القولين ؟ .
ج :االستعاذة غير الدعاء االستعاذة جائزة



أعوذ بكلمات اهلل التامات من شر ما خلق

ثابتة ؛ ْلف اهلل -تعالى -بذاتو وصفاتو ىو المستعاف بو





أعوذ بعزة اهلل وقدرتو من شر ما أجد

وأحاذر   أعوذ بكلمات اهلل التامات من شر ما خلق   أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت
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لو الظلمات

 

أعوذ بعظمتك أف أغتاؿ من تحتي



ىذه كلها ثابتة واالستعاذة بالصفات

استعاذة باهلل ؛ ْلف اهلل بذاتو وصفاتو  اللهم إني أعوذ برضاؾ من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك
 أدلة كثيرة بخَلؼ النداء والدعاء.
الدعاء ىذا ىو الممنوع ،والذي قاؿ شيخ اْلسَلـ :إنو ردة؛ ْلنو يشعر بفصل الصفة عن الذات؛
وْلف فيو خطاب مناداة اهلل باسم اْلنثى ،ويشعر بأف الصفة متصلة بخَلؼ االستعاذة ،فإنو ثابت في
أدلة كثيرة كما سمعت ،وىو استعاذ باهلل وأسمائو وصفاتو وىذا توكيد ىذا  ،ورد في أدلة كثيرة ال
سم كذلك بالعزة وقاؿ اهلل عن إبليس
حصر لها ،ومنو َ
الق َ

 

    وبقصة

الرجل الذي ىو آخر أىل النار خروجا منها وآخر أىل الجنة دخوال فيها "وعزتك" القسم بالعزة .نعم
.
س :أحسن اهلل إليكم .يقوؿ السائل :كيف نقوؿ إف الحوادث متسلسلة في الماضي ورسوؿ اهلل
صلى الو عليو وسلم -يقوؿ  :كاف اهلل وال شيء معو  ؟.ج :نعم  ،كاف اهلل وال شيء قبلو …  الحديث ،كاف اهلل ولم يكن شيء قبلو وكاف اهلل ولم
يكن شيء معو ولم يكن غيره ،ىذا مما استدؿ بو شيخ اْلسَلـ -رحمو اهلل -على أف اهلل ىو اْلوؿ
ليس قبلو شيء وال ينفي أف يكوف فعاال ىذا من صفاتو ىو فعاؿ فهو اهلل ،وليس معو شيء؛ ْلف كل
فرد من أفراد الحوادث مسبوؽ بالعدـ لكن ال نثبت فترة نعطل فيها الرب ما في منافاة ،كاف اهلل
وليس شيئا قبلو ىو اْلوؿ واآلخر ،ىو اْلوؿ وليس قبلو شيء ،وكاف اهلل وليس شيئا قبلو ،وىو فعاؿ
لم يزؿ يفعل ،ولم يزؿ يخلق إلى ما ال نهاية.
كل فرد من أفراد المخلوقات مسبوؽ بالعدـ أوجده اهلل بعد أف لم يكن فاهلل ىو اْلوؿ ،وليس
قبلو شيء ،سبحانو وتعالى وىو ليس قبلو شيء -نعم -فَل منافاة .
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 أليس قولو تعالى: ىذا سائل يقوؿ. أحسن اهلل إليكم:س

. اآلية دليَل على اسم القادر هلل جل وعَل ؟...    
. نعم.  ىذه اآلية دليل، بلى:ج
        

إشعار بفناء الجنة نريد كشف

 في قولو تعالى: يقوؿ السائل. أحسن اهلل إليكم:س

             

. ىذه الشبهة ؟
  

 غلطت يا أخي في قراءة اآلية.  ما فيو إال ما شاء ربك في الجنة ىذه في النار:ج

                  
       

: أما في الجنة.  ىذا في النار      

: قاؿ بعدىا  

           

  

.  يعني غير منقطع  
 إف ىذا االستثناء إنما ىو يرجع إلى:فهذا قاؿ أىل العلم
  

      

:وأما قولو

: الموت الذي كتب عليهم أو حالتهم في البرزخ ولهذا قاؿ بعدىا،موت هم في الدنيا
. نعم. يعني غير منقطع  

 قد تأتيني بعض التخيَلت كتخيل الرب أو العرش حتى: يقوؿ السائل. أحسن اهلل إليكم:س
أعتقد أني أخرج من اْلسَلـ بها فبم تنصحوني ؟
. أعد يا شيخ علي السؤاؿ-أيش
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يقوؿ :قد تأتيني بعض التخيَلت كتخيل الرب أو العرش حتى أعتقد أني أخرج من اْلسَلـ بها
فبم تنصحوني ؟ .
ج :أنصحك بأف تقطع التفكير الخيالي في اهلل -تعالى -وتعلم أف اهلل -سبحانو وتعالى -فوؽ
ما يخطر بالباؿ أو يدور في الخياؿ ،واهلل -تعالى -ال يماثلو أحد من خلقو ،وعليك أف تفكر بأسماء
اهلل وصفاتو؛ ْلف العباد كما تدري يعلموف اهلل بأسمائو وصفاتو ،وال يعلموف كنهو ال يعلم كنهو
وكيفيتو إال ىو سبحانو وتعالى ،ولهذا قاؿ سبحانو:

      

أما تخيل

سهل لعرش مخلوؽ .نعم.
العرش ٌ

س :أحسن اهلل إليكم،يقوؿ السائل :ذكرتم البارحة الكَلـ في أنواع ..؟ .

ج :ال تلق الحديث  ،حديث أبي ىريرة  :إف الشيطاف يأتي لإلنساف ،ويقوؿ لو من خلق كذا؟
ومن خلق كذا؟ حتى يقوؿ :من خلق اهلل؟ ،قاؿ النبي :فإذا وجد ذلك أحدكم فلينتو  يعني يقطع
التفكير وليستعذ باهلل من الشيطاف ،وجاء في حديث آخر في غير الصحيح  :وليقرأ اهلل أحد اهلل
الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن لو كفوا أحد . 
يقطع التفكير ويقوؿ :آمنت باهلل ورسلو  .اهلل أحد اهلل الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن لو كفوا
أحد ،فليقطع التفكير ،ويقوؿ :آمنت باهلل ورسلو .اهلل أحد اهلل الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن لو
كفوا أحد ،ويفكر في أسماء اهلل وصفاتو .نعم.
س :أحسن اهلل إليكم .يقوؿ السائل :ذكرتم البارحة الكَلـ في أنواع اْلرادة  ،وبناء على ذلك
فهل يجوز للشخص إذا سئل عن شيء لم يفعلو من أمور العبادة أف يقوؿ ما أراد اهلل ذلك ؟ .
ج :ال  .ال يقوؿ :ما أراد اهلل ذلك إال أراد اْلرادة الكونية ،وأما إذا أراد اْلرادة الدينية فَل؛ ْلف
اهلل أراد ذلك وأحب أف العبد أف يفعل الواجبات والمستحبات وبالمناسبة أف اْلرادتين :اْلرادة
الكونية واْلرادة القدرية من الفروؽ بينهما أف اْلرادة الكونية ال تتخلف ،ال يتخلف المراد بخَلؼ
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اْلرادة الدينية فقد تتخلف ،فإذا أراد اهلل كونا وقدرا للعبد أف يفعل ال بد أف يفعل ال يتخلف .فَل
يتخلف أحد عن الموت إف أراد اهلل لو الموت ال يتخلف.
أما اْلرادة الدينية فقد يقع مرادىا ،وقد ال يقع فاهلل -تعالى -أمر جميع الناس جميع المؤمنين
قاؿ:

   

من الناس من صلى ومنهم من لم يصل ويجتمعاف في حق المؤمن المطيع

كأبي بكر فاهلل أراد لو اْليماف كونا وقدرا ،وأراد لو اْليماف دينا وشرعا ،وتتخلف اْلرادة الدينية كما
في أبي لهب فاهلل أراد من أبي لهب اْليما ف شرعا ودينا لكنو ما أراد لو كونا وقدرا فوقعت اْلرادة
الكونية.
إذا اْلرادة الكونية ال يتخلف مرادىا ،واْلرادة الدينية قد يتخلف مرادىا .اْلرادة أيضا اْلرادة
ً
الكونية تتعلق بفعل المريد وىو اهلل ،واْلرادة الدينية تتعلق بفعل العبد ،اهلل أراد من العبد أف يصلي
وأف يصوـ ،فإف أراده كونا وقدرا وقع وإف لم يرد لم يقع نعم.
س :أحسن اهلل إليكم .كيف يكوف الجمع بين اآلجاؿ المضروبة ،وبين حديث  وينسأ لو في
أجلو…  وبين حديث  إف الدعاء والقدر ليعتلجاف في السماء …  ؟ .
ج :نعم ىذه من المباحث الداخلة في ىذا ذكرنا السائل قولو في الحديث  :إف صلة الرحم
تزيد في العمر



وفي الحديث:



من أحب أف ينسأ لو في أثره ،من أحب أف يبسط لو رزقو

وينسأ لو في أثره فليصل رحمو   ال يزيد في العمر إال الصلة . 
فصلة الرحم تزيد في العمر بمعنى أف اهلل قدر ىذا الشيء في سببو قدر أف ىذا يطوؿ عمره
بص لة الرحم قدر اْلمرين صلة الرحم وطوؿ العمر ،وْلنو ال بد من وقوع صلة الرحم لكن للسبب.
فالقضاء ينقسم إلى قسمين قضاء مبرـ ىذا ال يتخلف وقضاء معلق بالسبب كما في حديث قدسي
 أف اهلل -تعالى -قاؿ :وإني إذا قضيت قضاء يا محمد إني إذا قضيت قضاء فإنو ال يرد …
يعني قضاء مبرما ،أما القضاء غير المبرـ المعلق بالسبب فهذا معلق بسبب يقع بسبب.
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فمثَل قدر اهلل على ىذا أف يطوؿ عمره بصلة الرحم وقدر أف ىذا ينقص عمره بقطيعة الرحم،
فاْلمراف مقدراف طوؿ العمر والصلة ىذا ىو السبب ،واْلمراف مقدراف قصر العمر والسبب الذي ىو
القطيعة .وأما قولو-تعالى-
ينقص من عمر معمر آخر

     



        والمراد وما

.         

كقولو :عندي درىم ونصفو يعني نصف درىم آخر ليس الدرىم اْلوؿ  .مثل قولو تعالى:

 

.        أي :من عمر معمر آخر إال في كتاب ،وكذلك أيضا الدعاء
قد يكوف سببا إذ قدر اهلل ،كتب اهلل أف يحصل المقدور بهذا السبب يكوف اْلمراف مقدراف  .نعم.
س :أحسن اهلل إليكم .يقوؿ السائل :ىل يجوز الحلف بمثل ىذه العبارات :وحياة اهلل أو وعلم
اهلل ،أو مصحف اهلل ،أو وكَلـ اهلل ؟ .
ج :نعم وعلم اهلل ،وحياة اهلل ،وكَلـ اهلل .أما مصحف اهلل ال ،ما يقاؿ :ومصحف اهلل أو تقوؿ
والمصحف؛ ْلف المصحف فيو كَلـ اهلل ،وفيو غيره ،فيو الورؽ ،وفيو المداد ،وفيو الكتابة فهو
مخلوؽ فَل يقل :والمصحف يقوؿ :وكَلـ اهلل  ،بكَلـ اهلل ،وبعلم اهلل  ،بحياة اهلل ،بصفاتو ،وبعزة اهلل
مثل قوؿ اهلل -تعالى:-



  وقوؿ الرجل الذي ىو آخر أىل الجنة خروجا من النار  :ال

وعزتك ال أسألك غيره …  . نعم.
س :أحسن اهلل إليكم .يقوؿ السائل :ىل طبقة الموحدين في النار ،تفنى بعد خروجهم منها أو ال
؟.
ج :قاؿ بعض أىل العلم :إنو ما جاء من اآلثار فهو محموؿ على الطبقة التي فيها العصاة ،وعلى
كل حاؿ فهم يخرجوف من النار ،وأما نار الكفار فهي باقية مستمرة -نسأؿ اهلل السَلمة والعافية-
نعم أبد اآلباد  .نعم.
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س :أحسن اهلل إليكم .يقوؿ السائل :إف اهلل قبل كل شيء ،وىذا معلوـ أليس ىذا فيو أف ىناؾ
فترة كاف اهلل ولم يكن شيء موجود سواه ،أليس ىذا يدؿ على أف الحوادث لها بداية ،وليس لها
نهاية ؟ .
ج :ىذا كَلـ أىل البدع كما سمعتم ،ولن نعيد الكَلـ مرة أخرى ،نعيده مرة أخرى نرجع إلى
الكَلـ السابق اآلف ترجع إلى الشريط واسمع الكَلـ ،أىل البدع يقولوف فيو فترة ،وأىل السنة
يقولوف ما فيو فترة كاف اهلل ولم يكن شيء قبلو ما يلزـ يكوف فيو فترة؛ ْلف الرب فعاؿ ،والفعل صفة
كماؿ ،ولم يزؿ الرب يفعل تقوؿ فيو فترة تجعل الرب تعطل الرب ىات الدليل على ىذه الفترة ما
فيو دليل.
وكوف اهلل قبل كل شيء وىو اْلوؿ ال يمنع أف يكوف فعاال في كل وقت ،كل فرد من أفراد
الحوادث مسبوؽ بالعدـ كائن بعد أف لم يكن  .نعم.
س :أحسن اهلل إليكم .يقوؿ السائل :كيف نرد على من قاؿ :إف صفات اْلفعاؿ حادثة اآلحاد
يلزـ عليو أف يكوف اهلل محَل للحوادث ؟ .
ج :ال يلزـ؛ ْلف ىذا بالنسبة للمخلوؽ ،صفات الخالق ليست كصفات المخلوؽ ىذا يلزـ
بالنسبة للمخلوؽ ،أما اهلل فَل يلزـ؛ ْلف اهلل ليس كمثلو شيء كما أخبر عن نفسو

  

       نعم .
س :أحسن اهلل إليكم .ىذا سائل يقوؿ :حدث اليوـ مشكلة مع والدتي ،وىي سريعة الغضب
كثيرة الشتم واللعن ،وقامت اليوـ بعد غضب شديد بسب اهلل جل وعَل ،وقالت بعبارة صريحة :اهلل
يلعن الذي خلقك  .فأنا اآلف محتار ماذا أفعل معها ،وما المطلوب مني بنصحها بعد ىذا الذنب
العظيم ؟ .
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ج :ال حوؿ وال قوة إال باهلل إف كاف الغضب سيطر عليها حتى إنها فقدت عقلها وفكرىا فَل
تؤاخذ ،وإف كاف معها شعور فهذا ردة عن اْلسَلـ نعوذ باهلل ،عليها التوبة واالستغفار والندـ ،وعليك
بعد ذلك أف تتوب إلى اهلل إف كنت تسببت في غضبها وإغضابها ،وعليك أف تبتعد عن كل ما
يغضبها ،وأف تخرج من البيت ،ليس لك أف تتسبب في غضبها ،كيف تتسبب في غضبها ،مهما كاف
ال تتسبب في غضبها ،ولو في أمور مكروىة ،فالمقصود أنها إف كاف غاب عنها شعورىا وال تعقل
فمرفوع عنها القلم؛ ْلنها ال عقل لها  رفع القلم عن ثَلث…  وإف كاف معها شعورىا فهذه
ردة نسأؿ اهلل السَلمة والعافية ،فالواجب التوبة ،عليها التوبة والندـ على ما مضى والعزـ الجازـ على
عدـ العود  ،وأنت أيضا تأثم ،عليك إثم عظيم إف كنت متسببا في غضبها فعليك التوبة واالستغفار
والندـ على ما مضى وال تعد في إغضابها مرة أخرى .نعم.
س :أ حسن اهلل إليكم السؤاؿ اْلخير يقوؿ :ما ىي أشهر كتب المعتزلة واْلشاعرة في ىذا الزماف
حتى ال نقع فيها ؟ .
ج :اْلحسن أال تقرأ الكتب ىذه ،كتب المعتزلة واْلشاعرة كثيرة عبد الجبار المعتزلي لو اْلصوؿ
الخمسة  ،جوىرة التوحيد في مذىب اْلشاعرة وغيرىا كتب ال حصر لها وال داعي لذكرىا ،إنما
عليك بقراءة كتب أىل السنة والجماعة .
وفق اهلل الجميع لطاعتو  ،ورزؽ الجميع العلم النافع ،وصلى اهلل وسلم وبارؾ على محمد وعلى
آلو وصحبو وسلم .نعم.
آجاؿ الخَلئق مقدرة
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الحمد هلل رب العالمين ،والصَلة والسَلـ على أشرؼ اْلنبياء والمرسلين ،نبينا محمد ،وعلى آلو
وصحبو أجمعين.
قاؿ اْلماـ الطحاوي -رحمو اهلل تعالى" :-وقدر لهم أقدارا وضرب لهم آجاال ".


الحمد هلل رب العالمين ،والصَلة والسَلـ على نبينا محمد وعلى آلو وصحبو أجمعين .أما بعد:
قد سبق الكَلـ عن ىاتين الجملتين "قدر لهم أقدارا وضرب آجاال " وقلنا :إف اهلل -تعالى-
جعل لكل شيء قدرا ،وخلق كل شيء فقدره تقديرا ،سبق أف اهلل ػ سبحانو ػ ضرب اآلجاؿ ،وجعل
لكل نفس أجَل

           

وسبق الكَلـ عن

حديث أـ حبيبة .نعم.
شموؿ علمو سبحانو وتعالى
قاؿ رحمو اهلل :ولم يخف عليو شيء قبل أف يخلقهم وعلم ما ىم عاملوف قبل أف يخلقهم.

في ىذا إثبات علم اهلل 

وسبق الكَلـ على علم اهلل ،واْلدلة  ،والمؤلف كرر قاؿ :خلقهم

بعلمو ،ثم قاؿ :لم يخف عليو شيء قبل أف يخلقهم.
والمعنى أف علم اهلل -سبحانو وتعالى -سابق للمقادير ومراتب القدر كما ىو معلوـ أربع:
المرتبة اْلولى :العلم الشامل لجميع الكائنات ،علم اهلل الشامل لجميع الكائنات. ،
الثانية :كتابتو لها في اللوح المحفوظ.
الثالثة :إرادتو ومشيئتو.
الرابعة :خلقو وإيجاده .
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ىذه مراتب القدر من لم ي ؤمن بها لم يؤمن بالقدر ،واْلدلة عليها كثيرة .قاؿ اهلل -تعالى:-
          



           ىذا

دليل على إثبات العلم والكتاب .
قاؿ سبحانو:

                 

       ولإلرادة أدلة كثيرة كما سبق .
    

        

       وللخلق واْليجاد أدلة كثيرة

         

   

ومن أنكر المرتبة اْلولى ،والثانية العلم والكتابة ،فقد

كفره أىل العلم ؛ ْلف من أنكر العلم نسب اهلل إلى الجهل.
وكانت القدرية اْلولى ينكروف العلم والكتابة  ،وىم الذين قاؿ فيهم اْلماـ الشافعي -رحمو اهلل-
ناظروا القدرية بالعلم فإف أقروا بو خصموا وإف أنكروه كفروا فمن أنكر العلم والكتابة فهم القدرية
اْلولى كفروا ،فإنهم يكفروف بهذا ؛ ْلنهم ينسبوف اهلل إلى الجهل ،فقد انقرضت القدرية اْلولى ،وأما
عامة القدرية فهم يثبتوف العلم والكتابة وينكروف عموـ اْلرادة والمشيئة بجميع الكائنات حتى تشمل
أفعاؿ العباد ،قالوا :إف أفعاؿ العباد ما أرادىا اهلل وال خلقها  .العباد ىم الذين أرادوىا وخلقوىا .
وعلم اهلل -كما سبق -شام ل للماضي والمستقبل والحاضر بل لما لم يكن أف لو كاف كيف
يكوف كما قلنا



          بين اهلل أنو يعلم حالهم لو ردوا .

وأدلة العلم كثيرة الكتاب والسنة

               

.   
والدليل العقلي على ثبوت العلم هلل  أنو يستحيل إيجاد ىذه اْلشياء مع الجهل العقل يحيل
إيجاد اْلشياء مع الجهل؛ وْلف اْليجاد يستلزـ اْلرادة ،واْلرادة تستلزـ تصور المراد ،وتصور المراد
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ىو العلم فثبت علم اهلل في الشرع والعقل؛ في الشرع اْلدلة كثيرة

        

                    
                     

.        
وكما سبق علم اهلل شامل لما مضى وللمستقبل وللحاضر ولما لم يكن أف لو كاف كيف يكوف
والعقل أيضا دؿ على ثبوت العلم هلل؛ ْلنو يستحيل إيجاد اْلشياء مع الجهل؛ وْلف اْليجاد يستلزـ
اْلرادة ،واْلرادة تستلزـ تصور المراد ،وتصور المراد ىو العلم  .نعم.
من قسم مراتب القدر إلى ستة مراتب ،وقسم المشيئة إلى مشيئة سابقة وحالية ؟ وأضاؼ اْلمر
للمراتب؟
معروؼ عند أىل العلم أف المراتب أربعة والمشيئة واحدة .
المشيئة ما تنقسم ،المشيئة واحدة ،واْلرادة تنقسم إلى قسمين . ،وىذه معروفة أنها أربع،
وشيخ اْلسَلـ -رحمو اهلل -جعلها على درجتين ،وكل درجة تتضمن مرتبتين ،الدرجة اْلولى العلم
تتضمن مرتبة ا لعلم والكتابة ،والثانية اْلرادة واْليجاد والخلق ،أربع مراتب ما نعرؼ أف أحدا قسمها
ستا .نعم.
اهلل تعالى خلق الخلق لعبادتو وتوحيده
قاؿ رحمو اهلل تعالى" :وأمرىم بطاعتو ونهاىم عن معصيتو" .
في ىذا أف اهلل -سبحانو وتعالى -أمر العباد بطاعتو ونهاىم عن معصيتو  ،ذكر ىذا بعد الخلق
والقدر ،ذكر الشرط لبياف أف اهلل -سبحانو وتعالى -خلق الخلق لعبادتو وتوحيده وطاعتو لما ذكر أف
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خلقهم أف اهلل -تعالى -خلق الخلق بعلمو قاؿ ::وأمرىم بطاعتو ونهاىم عن معصيتو ،ففيو بياف أف
اهلل خلق العباد لتوحيده وطاعتو كما قاؿ سبحانو:

        

ومعنى يعبدوف يوحدوف ،التوحيد بامتثاؿ اْلوامر واجتناب النواىي  ،قاؿ سبحانو:
          



 

 اهلل -تعالى -خلق الخلق لعبادتو

وتوحيده وطاعتو أمرىم بطاعتو ونهاىم عن معصيتو ،وىذه ىي العبادة التي خلق الخلق من أجلها،
العبادة أف تمتثل لألوامر وتجتنب النواىي وتقف عند الحدود  ،وتستقيم على دين اهلل ،ىذه ىي
العبادة التي خلق الخلق لتوحيد اهلل وطاعتو ،طاعة اْلوامر ،واجتناب النواىي ،فعل اْلوامر الواجبة
والمستحبة ،ترؾ النواىي المحرمة والمكروىة .نعم.
ما شاء اهلل كاف وما لم يشأ لم يكن
قاؿ رحمو اهلل تعالى" :وكل شيء يجري بتقديره ومشيئتو  ،ومشيئتو تنفذ ال مشيئة للعباد إال ما
شاء لهم ،فما شاء لهم كاف وما لم يشأ لم يكن".
نعم ىذا في بياف مشيئة الرب ،وأف كل شيء يجري بتقديره ومشيئتو ،وأف مشيئة اهلل نافذة أما

مشيئة العباد فهي تابعة لمشيئة اهلل 

مشيئة اهلل نافذة ،ال يتخلف ما شاءه اهلل كما يقولوف" :ما

شاء اهلل كاف وما لم يشأ لم يكن" كل شيء شاءه اهلل ال بد أف يوجد ،وما لم يشأ اهلل وجوده فإنو ال
يكوف  ،كل شيء يجري بتقدير اهلل ومشيئتو  ،ومشيئة اهلل نافذة وإرادتو الكونية ال تتخلف ،والمشيئة
ال تنقسم إلى قسمين ،إنما الذي ينقسم إلى قسمين اْلرادة .
اْلرادة تنقسم إلى قسمين:
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 اْلرادة الكونية،إرادة كونية قدرية ترادؼ المشيئة وإرادة دينية شرعية ترادؼ المحبة والرضا
 وكل شيء يجري بقضاء، ما شاء اهلل كاف وما لم يشأ لم يكن. والمشيئة ال تنقسم،مرادفة للمشيئة
 وقد ال تنفذ؛ ْلف مشيئة العباد، أما مشيئة العباد فقد تنفذ، ومشيئة اهلل نافذة،اهلل وقدره ومشيئتو
           

:-سبحانو وتعالى- تابعة لمشيئة اهلل كما قاؿ اهلل

.          



:-سبحانو-  وقاؿ  

             
         

:-سبحانو-  وقاؿ       

:-تعالى-  وقاؿ          
    

:-سبحانو- وقاؿ



:-سبحانو-  وقاؿ 

:-سبحانو-  وقاؿ           



                 

.
 فمشيئة اهلل نافذة أما مشيئة العباد فهي تابعة، المعنى واحد،واْلرادة الكونية ىي مرادؼ المشيئة

 وقد يشأ العبد شيئا فيقع؛، فقد يشاء العبد شيئا لكن ال يقع؛ ْلف اهلل لم يشأ وقوعو لمشيئة اهلل
.  ْلف اهلل أراد وقوعو فمشيئة العبد تابعة لمشيئة اهلل

  

  على الكفار احتجاجهم بالمشيئة كقولو-سبحانو وتعالى- وقد أنكر اهلل
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               اآلية من سورة النحل.
وقاؿ اهلل  -سبحانو وتعالى -عن نوح:

           

         

فهؤالء المشركوف احتجوا بالمشيئة ،فأنكر اهلل

عليهم ذلك؛ ْلنهم احتجوا بالمشيئة على محبة اهلل ورضاه ،فاستدلوا بها على أف ما شاءه اهلل أحبو
ورضيو ،وأف المشيئة دليل على المحبة والرضا ،ولوال أنو شاءه ،لوال أنو أحبو ورضيو لما شاءه فأنكر
اهلل عليهم ذلك؛ ْلف اهلل قد يشاء الشيء وال يرضاه وال يحبو ،أو أف اهلل أنكر عليهم أنهم جعلوا
المشيئة دليَل على الرضا والمحبة أو أنهم عارضوا شرع اهلل ودينو في مشيئتو ،عارضوا قضاء اهلل
وقدره بالشرط أو عارضوا دين اهلل وشرعو بالمشيئة



.      

يعارض ما شرعو اهلل بالمشيئة  ،المشيئة واْلرادة الكونية ال يتخلف
فأنكر اهلل عليهم ذلك فَل َ

مرادىا ،واهلل حكيم فيما يقدره ويشاءه -سبحانو وتعالى ، -فإذا قدر اهلل الشرؾ على العبد فلو
الحكمة البالغة ،وال يكوف ىذا حجة لو في جواز الشرؾ  ،لو قدر اهلل المعصية على العبد فلو
الحكمة البالغة ،وال يكوف ىذا دليل اهلل على جواز المعصية ،وعلى فعل المعصية فلهذا أنكر اهلل
عليهم نعم.

مسألة الضَلؿ والهدى
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يهدي من يشاء ،ويعصم ويعافي فضَل  ،ويضل من يشاء ويخذؿ ويبتلي عدال .
ىذا فعلو -سبحانو وتعالى -يهدي من يشاء ويعصم ،ويعافي فضَل منو وإحسانا  ،ويضل ويبتلي
عدال منو وحكمة ،ىو يهدي ويعصم ويعافي فضَل ،ويضل ويبتلي حكمة منو وعدال سبحانو وتعالى،
وىذه المسألة؛ وىي مسألة الهدى والضَلؿ مسألة عظيمة من أىم مسائل القدر حتى إف العَلمة ابن
القيم -رحمو اهلل  -قاؿ :إنو قلب أبواب القدر؛ مسألة الهدى والضَلؿ ،ىذه تسمى مسألة الهدى
والضَلؿ قلب أبواب القدر ومسائلو.
وأراد المؤلف -رحمو اهلل -الطحاوي الرد على القدرية والمعتزلة الذين يقولوف :إنو يجب على
اهلل فعل اْلصلح للعبد ،يقولوف :يجب على اهلل فعل اْلصلح للعبد  ،وىي مسألة الهدى والضَلؿ.
والقدرية أنكروا أف يهدي اهلل أحدا أو أف يضل أحدا فقالوا :إف العبد ىو الذي يهدي نفسو ،وىو
الذي يضل نفسو  ،أما اهلل فَل يهدي أحدا ،وال يضل أحدا ،وأجابوا على النصوص قالوا معنى
يهدي :يعنى يبين لو الطريق الصواب ويسميو مهتديا ،ومعنى يضلو ،أي يسميو ضاال  ،أو يحكم عليو
باْلضَلؿ بعد خلقو اْلضَلؿ من نفسو.
فهذه المسألة وىي مسألة الهدى والضَلؿ مسألة عظيمة من مسائل القدر ،وال بد من بياف
مراتب الهداية وأقسامها حتى يتبين ىذا الباب.
مراتب الهداية أربعة:
المرتبة اْلولى :الهداية العامة لكل مخلوؽ إلى ما يصلحو ىداية اهلل العامة لكل مخلوؽ إلى
مصالح معاشو ،وما يقيمو ىذه الهداية العامة عامة لكل مخلوؽ لآلدميين والطيور والوحوش والصغار
والكبار واْلطفاؿ ،ىداية اهلل العامة لكل مخلوؽ إلى ما يصلحو في معاشو وإلى ما يقيمو ،ويدخل في
ذلك :ىداية الطيور إلى أوكارىا ،وىداية اْلنعاـ إلى مراتعها ،وىداية الطفل إلى ثدي أمو ،وىداية
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اْلنساف إلى ما يصلحو في معاشو وما يقيم بو أمور حياتو ،ىداه اهلل كيف يأكل ،كيف يشرب ،كيف
ينكح.
الحيوانات ىداىا اهلل تعرؼ كيف تأكل وكيف تشرب وكيف تنكح أنثاىا.
ىي عامة شاملة لآلدميين وللحيوانات وللوحوش وللطيور ،قاؿ اهلل -سبحانو وتعالى:-

 

             ىذه دليل الهداية العامة ،وقاؿ -
سبحانو -في جواب موسى لفرعوف:

          

 كل

المخلوقات ىداىا اهلل إلى ما يصلحها في معاشها؛ فاْلبل والبقر والغنم ىداىا اهلل كيف تأكل وكيف
تذىب إلى الماء وتشرب كيف تذىب إلى المراعي .الطفل من حين سقوطو من بطن أمو ىداه اهلل
إلى أف يلتقم ثدي أمو ىذه ىي الهداية العامة ،الطيور ىداىا اهلل إلى أوكارىا جلب غذائها لصغارىا



         ىذه عامة لآلدميين ولغيرىم وىذه ما أنكرىا أحد.
النوع الثاني من الهداية :ىداية البياف والداللة واْلرشاد والتعليم والدعوة واْلبَلغ  ،التعليم
والدعوة إلى ما يصلح اْلنساف في معاده ،وىذه خاصة باآلدميين خاصة بالمكلفين من الجن
واْلنس ،ىداية تسمى ىداية البياف والداللة واْلرشاد والتعليم والدعوة إلى ما يصلح اْلنساف في
معاده يوـ القيامة إلى ما يكوف سببا في نجاتو من النار وإيداعو بما أوجب اهلل عليو ،وىذه المرتبة ىي
حجة اهلل على خلقو ال يعذب اهلل أحدا حتى تقوـ عليو الحجة ،وحتى يُهدى ىذه الهداية وىي التي

أرسل من أجلها الرسل وأنزؿ من أجلها الكتب قاؿ سبحانو:
        وقاؿ سبحانو:

     

         

يعني ما كاف اهلل ليضلهم بعد أف ىداىم وبين لهم طريق الخير فلما بين لهم طريق الخير وتركوه
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أضلهم عقوبة لهم،



        

ىذه ىي ىداية الداللة

واْلرشاد.
وقاؿ -سبحانو:-

  

طريق الخير وطريق الشر،

      ىديناىم يعني دللناىم

        

طريق الخير وطريق الشر واستحبوا العمى على الهدى جاءتهم العقوبة

فلما بين اهلل لهم

   

.      
وىذه ىي ىداية ثابتة للرسل واْلنبياء والمصلحين والدعاة كلهم يقدروف عليها قاؿ اهلل -تعالى-

للنبي 

       

أي ترشد وتدؿ وتبلغ وتدعو ،ىذه ىداية يقدر

عليها الرسوؿ  -عليو الصَلة والسَلـ -ويقدر عليها الدعاة والمصلحوف يهدوف الناس ىداية الداللة
واْلرشاد والبياف والتبليغ والدعوة ىذه خاصة بالمكلفين من اْلنس والجن وليست للحيوانات وال
الطيور ،ىذه ىداية يعني بياف وإرشاد الناس إلى اْلمر الذي خلقوا لو بياف ما أوجب اهلل عليهم من
توحيده وطاعتو وترؾ معصيتو.
اهلل -تعالى -ال يعذب أحدا حتى تقوـ عليو الحجة حتى تقوـ الحجة عليو وحتى يتبين لو ما
أوجب اهلل عليو ،كما قاؿ-تعالى:-

           

وقاؿ -سبحانو:-

إذا بعث الرسوؿ

   

        

وأرشد الناس ودلهم على ما أوجب اهلل عليهم من التوحيد والطاعة واجتناب المعصية قامت الحجة
عليهم  .إذا قامت الحجة بعد ذلك استحقوا العذاب ،إذا لم يعملوا ،ىذه ىداية والبياف والداللة
واْلرشاد ،وىذه المرتبة ما أنكرىا المعتزلة.
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النوع الثالث :ىداية التوفيق واْللهاـ والتسديد وجعل اْلنساف يقبل الحق ويرضاه ويختاره وخلق
ىداية القلب ىذه خاصة باهلل  ،ال يقدر عليها إال اهلل  ،ال يقدر عليها أحد من الخلق ال اْلنبياء وال

غيرىم وىذه ىي المنفية عن النبي  نفاىا اهلل بقولو:
   

        

فهو ال يهدي يعني ال يخلق الهداية في القلب وال يوفق وال يلهم وال يجعلو يقبل الحق

ويختاره ويرضاه إال اهلل  ،ولو كانت ىداية الداللة واْلرشاد لكاف النبي 

أرشد من أحب ومن

أبغض.
وقاؿ سبحانو:

            

يهدي ويضل ،فالهداية واْلضَلؿ ،بيد اهلل 

فاهلل -تعالى-

والعبد ىو الضاؿ والمهتدي وال بد في وقوع ىذه

الهداية من أمرين:
اْلمر اْلوؿ :الهداية من اهلل ،يعني يهديو اهلل.
والثاني :االىتداء من العبد فإذا ىداه اهلل واىتدى حصلت لو الهداية بالتوفيق وكذلك اْلضَلؿ
من اهلل ،والعبد ىو الضاؿ إذا أضلو اهلل فضل صار ضاال.

فالهداية واْلضَلؿ بيد اهلل 

وقد اتفقت رسل اهلل وكتبو المنزلة على أف اهلل يهدي من يشاء

ويضل من يشاء ،وأنو من يهده اهلل فَل مضل لو ومن يضلل فَل ىادي لو.
وىذه المسألة مسألة الهداية واْلضَلؿ مسألة عظيمة؛ ْلف أفضل ما يقدره اهلل على العبد وأجل
ما يقسمو لو ىو الهداية وأعظم ما يبتلي اهلل بو العبد وأعظم مصيبة تصيبو ىو أف يقدر اهلل عليو
اْلضَلؿ ،وكل نعمة فهي دوف نعمة الهداية ،وكل مصيبة ىي دوف مصيبة اْلضَلؿ ،فلذلك كانت
الهداية واْلضَلؿ بيد اهلل . 
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ىذه المرتبة أنكرىا المعتزلة والقدرية أنكروىا فأنكر عليهم أىل السنة وبد ُعوىم وضللوىم ،وىذا

ىو معنى قوؿ المؤلف  -رحمو اهلل" :-يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضَل ويضل من يشاء ويبتلي
حكمة وعدال ".
المعتزلة والقدرية قالوا :الهداية واْلضَلؿ بيد العبد وليس بيد اهلل الهداية واْلضَلؿ أنكروا ىذه
المرتبة  .أنكر عليهم أىل السنة وقالوا :النصوص واضحة ْلف اهلل  -سبحانو وتعالى -بيده الهداية
واْلضَلؿ قاؿ:



لما قيدىا بالمشيئة

           لو كانت الهداية بيد العبد


       ولكن اهلل -سبحانو وتعالى -خص المؤمن

بنعمة دينية دوف الكافر  ،كما قاؿ -سبحانو:-
-سبحانو:-



        وقاؿ

              

.          
ىذه النعمة اختص اهلل بها المؤمنين اختصهم بنعمة دينية جعلهم يقبلوف الحق ويرضوف بو
ويختارونو وألهمهم إياه وخلق الهداية في قلوبهم فصاروا مهتدين  .ولو الفضل واْلحساف .والكافر
أضلو اهلل خذلو وأضلو اهلل وابتَله  -كل ذلك -عدال منو حكمة بالغة -سبحانو وتعالى.-

فالهداية واْلضَلؿ بيد اهلل 

 .فالمؤمن اختصو اهلل بهذه النعمة الدينية دوف الكافر والكافر

خذلو اهلل .والمعتزلة والقدرية أنكروا ىذه المرتبة ،وقالوا :الهداية واْلضَلؿ بيد العبد  ،وتأولوا
النصوص بقولو:

        

قالوا معناه :يهدي أي يسميو مهتديا ويبين

لهم طريق الصواب فسروىا بهداية الداللة واْلرشاد .ويضل من يشاء قالوا :يسميو ضاال أو يحكم
عليو باْلضَلؿ بعد أف يخلق الضَلؿ من نفسو ،وىذا من أبطل الباطل.
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القدرية يضربوف مثَل في ىذا ،واهلل -تعالى -قاؿ:



      لكنهم يضربوف

مثَل يقولوف :إف اهلل -تعالى -لم يهد أحدا ولم يضل أحدا ،ولكن العبد ىو الذي اختار الهداية
بنفسو وخلق الهداية لنفسو ،والكافر اختار اْلضَلؿ وخلق اْلضَلؿ لنفسو ،واختار اْلضَلؿ لنفسو،
واهلل -تعالى -لم يخص المؤمن بنعمة دينية ولم يخذؿ الكافر ،وىذا مبني على شبهتهم السابقة.
وىو أف لو ىدى ىؤالء وأضل ىؤالء لكاف ىذا جورا ،واهلل عادؿ ال يجور ،وسبق الجواب على
ىذه الشبهة ،وأف اهلل لو الحكمة البالغة فيما يقدره ،وأف اهلل عاقبهم لما لم يستجيبوا للحق بعد
ظهوره ووضوحو عاقبهم كما سبق في اآلية
     

لهم  ،وقاؿ -سبحانو:-



        

فلما بين لهم ما يتقوف واتضح لهم اْلمر فلم يقبلوه أضلهم اهلل عقوبة

       

وقاؿ -سبحانو:-



 

.             
فقالواِ :مثْ ُل اهلل في ذلك ِمثْ ُل رجل لو ابناف أعطى كل واحد منهما سيفا ،وقاؿ لهما جاىدا بو في

سبيل اهلل فاْلوؿ أطاع والده وجاىد بو في سبيل اهلل والثاني عصى والده وجعل يستعرض رقاب
المسلمين ويقتل المسلمين .ىذا اختار طريق الحق ،وىذا اختار طريق الضَلؿ من نفسو  ،ىذا من
نفسو وىذا من نفسو  ،واهلل -تعالى -ما خص اْلوؿ بهداية وال خص الثاني باْلضَلؿ .وىذا من

أبطل الباطل فمرتبة الهداية ىداية التوفيق والتسليم ىذه خاصة باهلل 

وىذه أنكرىا المعتزلة

والقدرية وىي خاصة باهلل.
وأما الهداية الثانية -التي ىي الداللة واْلرشاد -فهي حجة اهلل على خلقو ،ال يعذب أحدا حتى
يهديو ىداية الداللة واْلرشاد كما سبق:

           

.
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واآليات والنصوص في بيانها كثيرة كقولو سبحانو وتعالى:



     

                 

.  
والمرتبة الرابعة :الهداية إلى طريق الجنة والنار يوـ القيامة ،فالكفار يهديهم اهلل إلى النار،
والمؤمنوف يهديهم اهلل إلى الجنة ،قاؿ سبحانو وتعالى في الكفار:

     

             اآلية من سورة الصافات.
وقاؿ سبحانو في المؤمنين:

           

       

فهذه ىداية بعد قتلهم يهديهم إلى طريق الجنة ،ويصلح

بالهم في إلغاء خصومهم وقبوؿ أعمالهم ،فهذه مراتب الهداية.
المرتبة اْلولى الهداية العامة والمرتبة الرابعة ليس فيهما إشكاؿ ،إنما البحث في المرتبة الثانية،
مرتبة الهداية الداللة واْلرشاد ،وىداية التوفيق والتسديد ،ىذا محل النزاع والخَلؼ بينهم وبين أىل
السنة.
أىل السنة يقسموف الهداية إلى قسمين :ىداية داللة وإرشاد ،وىداية توفيق وإلهاـ.
والقدرية والمعتزلة ليس عندىم إال ىداية واحدة :ىداية الداللة واْلرشاد .وىداية التوفيق يردونها
إلى ىداية البي اف واْلرشاد ،وىذا من أبطل الباطل ،وىذا مبني على أصلهم الفاسد وىو قولهم
بوجوب فعل اْلصلح للعبد على اهلل قالوا :يجب على اهلل فعل اْلصلح للعبد .وما داـ يجب على
اهلل فعل اْلصلح للعبد قالوا :فَل يمكن أف يهدي اهلل أحدا وال أف يضل أحدا.
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وىذا أيضا مبني على أصلهم اآلخر ،وىو القوؿ بأف أفعاؿ العباد مخلوقة لهم ،فالعباد ىم الذين
خلقوا الهداية والضَلؿ ،ىم الذين يخلقوف الطاعات والمعاصي ،ولو خص اهلل أحدا بالهداية وخذؿ
أحدا لكاف ظالما ،واهلل عدؿ ال يجور.
وكما سبق أف اهلل لو حكمة بالغة -كما سبق -في بياف حكمة اهلل في تقدير الكفر والمعاصي
وغيرىا ،وأف الذي ينسب إلى اهلل إنما ىو الخلق ،وىو مبني على الحكمة ،والذي ينسب إلى العبد
ىو المباشرة والكسب.
ولهذا فإف الهداية واْلضَلؿ بيد اهلل ،فاهلل تعالى يهدي ويضل ،والعبد يباشر فيكوف ىو المهتدي
وىو الضاؿ ،العبد ىو المهتدي وىو الضاؿ ،واهلل يهدي ويضل

       

             

وال بد فيها من أمرين :الهداية

واْلضَلؿ ،ىذا من اهلل ،والعبد من ىواه ،االىتداء والضَلؿ ،المباشرة والكسب .نعم.
تقلب العباد في مشيئة اهلل
اؿ َ -رِح َموُ اللوُ تَػ َعالَى" :-وكلهم يتقلبوف في مشيئتو بين فضلو وعدلو" .
قَ َ
نعم كل العباد يتقلبوف بين مشيئتو وفضلو كما قاؿ سبحانو:

     

         ىو -سبحانو وتعالى -يهدي من يشاء فضَل منو وإحسانا،
ويضل من يشاء مشيئة وحكمة وعدال



.      

اهلل -سبحانو وتعالى -عليم بالمحاؿ التي تصلح للهداية ،عليم بالمحل الذي يصلح لغرس
الكرامة فيهديو ،وعليم بالمحل الذي ال يصلح لغرس الكرامة فَل يهديو.
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وىو -سبحانو وتعالى -يتصرؼ في عباده ،والظلم ىو وضع الشيء في غير موضعو ،واهلل تعالى
وضع اْلشياء في مواضعها ،وال يكوف اْلنساف ظالما ،وال يكوف أحد ظالما ،وال يكوف الشخص
ظالما إال إذا منع الشخص مما يستحقو.
واهلل تعالى ما منع الكافر شيئا يستحقو ،فالهداية واْلضَلؿ ملكو وبيده -سبحانو وتعالى -فهو
يهدي من يشاء ويضل من يشاء ،يهدي من يشاء فضَل وإحسانا ،ويضل من يشاء مشيئة وحكمة
وعدال.
والعباد والناس كلهم خلق اهلل وعبيده يتصرؼ فيهم ،ولم يمنع أحدا شيئا لو حتى يكوف ظالما،
حملو أوزار غيره؛ ولهذا قاؿ:
فالظلم ىو أف تمنع أحدا من حقو ،أو تُ ّ

       

                   

.     
والظلم يختلف الناس في تفسيره ،ولعلو يأتي  -إف شاء اهلل -في العقيدة بياف الظلم ،حقيقة
الظلم ،وأقسامو ،واْلقواؿ فيو .نعم.
تعالي اهلل سبحانو عن اْلضداد واْلنداد
اؿ َ -رِح َموُ اللوُ تَػ َعالَى" :-وىو متعاؿ عن اْلضداد واْلنداد" .
قَ َ

نعم ،اهلل تعالى متعاؿ عن اْلضداد واْلنداد" ،اْلضداد" جمع ِ
ضد وىو المخالف ،و"اْلنداد"
جمع نِد وىو ِ
المثل ،فهو سبحانو ال مخالف لو  ،ما شاء اهلل كاف وما لم يشأ لم يكن  فَل
يمكن أف يخالفو شيء ،مشيئتو نافذة  ،ما شاء اهلل كاف وما لم يشأ لم يكن  وال مثل لو ،كما
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قاؿ سبحانو:

       

فَل ضد لو ،وال مخالف لو ،وال مثل لو -سبحانو

وتعالى .-نعم.
ال راد لقضاء اهلل
قاؿ -رحمو اهلل" :-ال راد لقضائو ،وال معقب لحكمو ،وال غالب ْلمره" .
"ال راد لقضائو ،وال معقب لحكمو ،وال غالب ْلمره" ،ال يرد قضاء اهلل راد ،إذا قضى اهلل شيئا
فَل يرده أحد ،ال بد من وقوعو ،وال معقب لحكمو ،يعني ال يؤخر أحد حكم اهلل ،بل ال بد أف ينفذ،
وال غالب ْلمر اهلل؛ ْلف اهلل -سبحانو وتعالى -ىو الغالب ،وىو الواحد القهار.
فَل يرد قضاء اهلل أحد وال يؤخر حكمو ،بل ال بد أف ينفذ قضاء اهلل ،وال بد أف ينفذ حكم اهلل
في وقتو ،وال يؤخره أحد ،وال يغلب أمر اهلل غالب؛ ْلف اهلل إذا أراد شيئا قاؿ لو :كن فيكوف ،فَل
يغلب أمر اهلل شيء؛ ْلف اهلل ىو الواحد القهار -سبحانو وتعالى .-نعم.
اْليماف بأف كل شيء يجري بمشيئة اهلل وقدره
قاؿ -رحمو اهلل" :-آمنا بذلك كلو ،وأيقنا أف كَل من عنده" .
"آمنا" يعني صدقنا ،صدقنا بذلك ،واعتقدنا ذلك" .وأيقنا" من اليقين ،وىو االستقرار ،يعني ثبت
ىذا في قلوبنا واستقر ،فاليقين ىو االستقرار من يقن الماء إذا استقر في المكاف.
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والمعنى أف كل شيء يجري بقضاء اهلل وقدره وإرادتو وتكوينو ومشيئتو ،مشيئة اهلل نافذة ،وقدر
اهلل جار ماض ،وما أراده اهلل ال بد أف يكوف ،وما أراده اهلل فينا ال بد أف يوجد ،آمنا بذلك وصدقنا،
واستقر ذلك في قلوبنا؛ ْلف ىذا من اْليماف بقضاء اهلل وقدره ،ال بد من ذلك كما سبق.
ال بد من اْليماف بعلم اهلل باْلشياء ،وكتابتها في اللوح المحفوظ ،وإرادتو لكل من يوجد في ىذا
الكوف ،ال بد أف اهلل أراده ،وخلقو ،وإيجاده.
وىذا مكتوب قبل أف تخلق الخَلئق بخمسين ألف سنة ،كما ثبت في حديث عبد اهلل بن عمرو

بن العاص أف النبي 

قاؿ:



قدر اهلل مقادير الخَلئق قبل أف يخلق اهلل السموات اْلرض

بخمسين ألف سنة وكاف عرشو على الماء  . نعم.
وإف محمدا عبده المصطفى ونبيو المجتبى
قاؿ -رحمو اهلل :-وإف محمدا عبده المصطفى ونبيو المجتبى .
وإف "وإف محمدا" إف عطف على قولو" :نقوؿ في توحيد اهلل معتقدين بتوفيق اهلل :إف اهلل واحد
ال شريك لو" .فالصواب "إف" كما سبق؛ ْلف "إف" تكسر بعد القوؿ .تقرأ الجملة اْلولى" :نقوؿ في
توحيد اهلل معتقدين بتوفيق اهلل :إف اهلل واحد ال شريك لو ،وإف محمدا عبده المصطفى ورسولو
المجتبى" ىذه معطوفة عليو ،إف محمدا" معطوفة على "إف اهلل وحده ال شريك لو" .تقرأ الجملة
اْلولى علشاف نصحح الخطأ الذي سبق قبل ليلتين ،و"إف" مكسورة ،تكسر بعد القوؿ

  

                    

 .      نعم.
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قاؿ -رحمو اهلل" :-نقوؿ في توحيد اهلل معتقدين بتوفيق اهلل :إف اهلل واحد ال شريك لو ،وإف
محمدا عبده المصطفى ،ونبيو المجتبى ،ورسولو المرتضى .
نعم ،عطف إثبات النبوة على إثبات التوحيد "نقوؿ في توحيد اهلل معتقدين بتوفيق اهلل :إف اهلل
واحد ال شريك ل و" .ىذا إثبات التوحيد :توحيد اهلل في ربوبيتو ،وفي أسمائو ،وصفاتو ،وأفعالو ،وفي
ألوىيتو وعبادتو.
ثم قاؿ" :وإف محمدا عبده المصطفى ،ونبيو المجتبى ،ورسولو المرتضى" .المجتبى والمصطفى
والمرتضى متقاربة ،يعني أف محمد بن عبد اهلل بن عبد المطلب الهاشمي القرشي العربي المكي ثم
المدني ىو رسوؿ اهلل ،عبد اهلل ورسولو ،اجتباه اهلل ،واصطفاه ،وارتضاه ،واختصو بالرسالة والنبوة -
عليو الصَلة والسَلـ ،-واصطفاه على العالمين.
ال بد من اْليماف بهذا :بأف محمدا رسوؿ اهلل ،عبد اهلل ورسولو ،وأنو خاتم النبيين ،وأنو ال نبي
بعده ،وأنو أفضل اْلنبياء.
من لم يؤمن بهذا ،وأنو رسوؿ اهلل إلى العرب والعجم ،والجن واْلنس ،من لم يؤمن بهذا فليس
بمؤمن ،ولو زعم أنو يوحد اهلل ،وأنو يعبد اهلل ،وأنو يوحد اهلل في ربوبيتو ،وفي أسمائو وصفاتو وأفعالو،
وىو ال يشهد أف محمدا رسوؿ اهلل ال يصح إيمانو وال توحيده ،ولو قاؿ زعم أنو يشهد أف ال إلو إال
اهلل ،ولكنو ال يشهد أف محمدا رسوؿ اهلل لم يصح التوحيد ،يكوف كافرا.
شهادتاف ال تصح إحداىما بدوف اْلخرى :من شهد أف ال إلو إال اهلل ولم يشهد أف محمدا رسوؿ
لم تقبل منو ،ومن شهد أف محمدا رسوؿ اهلل ولم يشهد أف ال إلو إال اهلل لم تقبل منو ،ال بد من
الشهادتين.
وإذا أطلقت إحداىما دخلت فيها اْلخرى ،إذا أطلقت إحداىما دخلت فيها اْلخرى ،وإذا
اجتمعتا تُفسر الشهادة اْلولى بتوحيد اهلل ،والثانية الشهادة برسالة النبي . 
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ولهذا نفى اهلل اْليماف عن أىل الكتاب :اليهود والنصارى؛ ْلنهم لم يشهدوا أف محمدا رسوؿ
اهلل ،وإف كانوا يزعموف أنهم مؤمنوف باهلل.
قاؿ اهلل تعالى في سورة براءة:

           

                

.   
نفى عنهم اْليماف؛ ْلنهم ما آمنوا بمحمد ،ما شهدوا أف محمدا رسوؿ اهلل ،وإف كانوا يزعموف
أنهم آمنوا باهلل ،وأنهم يعملوف بكتبهم ،لكن ىذا اْليماف ،اْليماف نفي عنهم ،ما صح وال اعتبر
إيمانا؛ ْلنهم لم يشهدوا أف محمدا رسوؿ اهلل ،فَل بد من الشهادة بأف محمد بن عبد اهلل بن عبد
المطلب بن ىاشم القرشي العربي المكي ثم المدني أنو رسوؿ اهلل حقا ،وأنو عبد اهلل ورسولو.
وقد جمع اهلل لو بين العبودية والرسالة ،وىذه أفضل المقامات ،أكمل المقامات -مقامة العبد-
العبودية والرسالة ،وكلما حقق اْلنساف العبودية هلل كلما علت درجتو ومرتبتو عند اهلل.
وال يمكن أف يخرج أحد عن العبودية أبدا ،فالناس -بل جميع المخلوقات -معبدة هلل العبودية
العامة ،قاؿ سبحانو:



            كل من في

السموات واْلرض يأتي معبدا ،ىذه العبودية العامة ،ومعناىا أف كل مخلوؽ تنفذ فيو مشيئة اهلل
وقدرتو وإرادتو ،ال يمتنع.
وأما العبودية الخاصة ،فهذه خاصة بالمكلفين الذين يعبدوف اهلل باختيارىم ،يعبدوف اهلل ويوحدونو

من الجن واْلنس والمَلئكة ،ىذه العبادة خاصة ،وأكمل المقامات للنبي 
والرسالة.
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ولهذا وصف اهلل نبيو 

في أشرؼ المقامات بالعبودية والرسالة ،وصف اهلل نبيو بالعبودية في

أشرؼ المقامات.
والرسوؿ -عليو الصَلة والسَلـ -أكثر الناس عبودية هلل  مقاـ العبودية ىو أكبر المقامات،
وال يخرج أحد عن عبودية اهلل ،وكلما حقق اْلنساف عبوديتو هلل كلما علت درجتو ومرتبتو.
ولما كاف اْلنبياء أكثر الناس عبودية هلل كانوا أفضل الناس وأقرب الناس إلى ربهم . 
ونبينا محمد  أكمل الناس في عبوديتو؛ ولهذا وصفو اهلل بالعبودية في المقامات الشريفة:
وصفو بالعبودية في مقاـ اْلسراء:

         

.   
وصفو بالعبودية في مقاـ الدعوة إلى اهلل:

          

.  
وصفو بالعبودية في مقاـ الوحي:



وصفو بالعبودية في مقاـ التحدي:

.       
           

.  

فهذه أكمل المقامات ،أشرؼ المقامات ،وصف اهلل نبيو محمدا 

بالعبودية ،وىو أكمل

الناس تحقيقا للعبودية -عليو الصَلة والسَلـ ،-وىو أعبد الناس ،وأتقى الناس ،وأزىد الناس،
وأخشع الناس ،وأكرـ الناس -عليو الصَلة والسَلـ ،-وأكرـ الناس ،وأطوع الناس لربو . 
والنبوة في ثبوتها كَلـ للناس ،كثير من أىل الكَلـ والنظر ،كثير من أىل الكَلـ ومن أىل النظر
يثبتوف النبوة بالمعجزات ،فيروف أف المعجزات ىي الدليل على النبوة.
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والمعجزات ال شك أنها من دالئل النبوة ،لكن ليست دالئل النبوة محصورة في المعجزات ،بل
دالئل النبوة كثيرة  ،دالئل تدؿ على نبوة النبي كثيرة ،منها المعجزات ،وخوارؽ العادات التي يجريها
اهلل على يد النبي ،مثل اْلسراء والمعراج.
وكذلك من أعظم المعجزات أيضا القرآف الكريم من دالئل نبوتو -عليو الصَلة والسَلـ،-
ومنها نبع الماء بين أصابعو -عليو الصَلة والسَلـ ،-وتكثير الطعاـ ،إخباره عن المغيبات ،ما يخبره
اهلل  من دالئل نبوتو.
ىذه من دالئل النبوة -المعجزات ،-ولكن ىناؾ أيضا دالئل كثيرة ،حتى ألف العلماء مؤلفات
كدالئل النبوة للبيهقي وغيره.
والناس يعرفوف الصادؽ من الكاذب في أمورىم وأمور دنياىم ،والنبوة يدعيها أصدؽ الناس،
ويدعيها أكذب الناس ،والناس يفرقوف بين الصادؽ وبين الكاذب.
يعرفوف الصادؽ من الكاذب في أخباره وأقوالو وأفعالو ،فَل بد أف يقوؿ للناس كَلما ،وال بد أف
يخبرىم بأخبار ،وال بد أف يفعل أشياء ،فيعرؼ الناس الصادؽ من الكاذب.
بل إف الناس يعرفوف الصادؽ من الكاذب في غير دعوى النبوة ،فأنت تعرؼ الصادؽ من
الكاذب في بيعو وشرائو ،تعرؼ المهندس الصادؽ ،تعرؼ الطبيب الصادؽ الناصح؛ ولهذا تجد
بعض الناس يشترى من فَلف ْلنو صادؽ ،وال يشتري من فَلف ْلنو كاذب.
فإذا كاف ىذا في أمور الناس ،يعرفوف الصادؽ من الكاذب ،فكيف ال يُعرؼ الصادؽ من
الكاذب في دعوى النبوة؟!
فالنبي يعرؼ الناس صدقو فيما يخبر بو من اْلخبار ،وبما يفعلو من أمور كلها مشتملة على علوـ
وأحواؿ يتبين بها صدقو ،فصدؽ النبي ووفائو ومطابقة أقوالو ْلفعالو دليل على نبوتو.
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ومن أمثلة ذلك :استدالؿ خديجة ،استدالؿ خديجة بنت خويلد -رضي اهلل عنها -زوج النبي
بما جبل اهلل نبيو على الصفات الحميدة على أنو الصادؽ ،وبما جبلو اهلل عليو من اْلخَلؽ:

الصدؽ والوفاء والشيم ،بأف اهلل ال يخزيو؛ ْلنو صادؽ.
لما جاءه جبريل في أوؿ البعثة في صورتو التي خلق عليها ،وقد مأل ما بين السماء واْلرض،
رعب النبي  رعبا شديدا ،وجاء إلى زوجو خديجة ،وقاؿ :خفت أف يختلج عقلي.
وىدأت من روعو وقالت:



كَل واهلل ال يخزيك اهلل أبدا؛ إنك لتصل الرحم ،وتصدؽ

الحديث ،وتحمل الكل ،وتكسب المعدوـ ،وتعين على نوائب الحق



فاستدلت بهذه الصفات

العظيمة ،وأف من جبلو على ىذه الصفات العظيمة ال يخزيو اهلل أبدا.

والنبي 

يعلم أنو صادؽ ،ولكن يخشى أف يكوف عرض لو عارض سوء ،فبينت لو خديجة أنو

ال يمكن أف يعرض لو عارض سوء؛ ْلف اهلل لما جبلو على ىذه الصفات الحميدة فَل يخزيو -
سبحانو وتعالى ،-ىذا من اْلدلة التي يستدؿ بها على نبوة النبي ،ادعى النبوة ،وصدقتو خديجة في
الحاؿ ،استدلت على صدقو بهذه اْلعماؿ.
ومن ذلك أيضا :تصديق ورقة بن نوفل ابن عم خديجة ،وكاف امرأ تنصر في الجاىلية ،وكاف
يكتب من اْلنجيل بالعربية ،فجاءت خديجة بالنبي  إلى ابن عمها ،وقالت :اسمع من ابن أخيك.

فأخبره النبي 

خبره ،فآمن بو وصدقو في الحاؿ ،واعترؼ بنبوتو ،وقاؿ:



ىذا الناموس

الذي كاف يأتي موسى  الناموس ىو صاحب السر ،أو صاحب السر في الخير ،وىو جبريل ،ىذا
جبريل الذي ينزؿ على موسى ،وآمن في الحاؿ ،وتمنى أف يكوف جذعا ،كاف شيخا كبيرا قد عمي
وطعن في السن ،فتمنى أف يكوف جذعا حين يخرجو قومو.
خرجي ىم؟! قاؿ :نعم ،لم
قاؿ  :ليتني كنت جذعا حين يخرجك قومك .فقاؿ النبي َ أوُم ّ

يأت أحد بمثل ما أتيت بو إال عودي . 
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فآمن  فهو ممن آمن ،جاء في حديث أف النبي 
استدؿ بذلك على صدؽ النبي . 
وكذلك أيضا ىرقل ملك الروـ لما كتب لو النبي  لو الكتاب يدعوه إلى اْلسَلـ كتب لو:

شهد لو بالجنة ،المقصود أف ورقة



من محمد رسوؿ اهلل إلى ىرقل عظيم الروـ أما بعد ..أسلم تسلم يؤتك اهلل أجرؾ مرتين،

فإف أبيت فإف عليك إثم اْلريسيين و

          

                   

.    
قاؿ في أوؿ الكتاب:



السَلـ على من اتبع الهدى



فاىتم ىرقل بهذا الكتاب اىتماما

عظيما ،وسأؿ في بلده :ىل يوجد أحد من العرب؟ -وكاف أبو سفياف في ذلك الوقت في الشاـ في
تجارة ومعو أصحابو -فقيل :نعم ىاىنا .فقاؿ :علي بو.
فجيء بأبي سفياف ومعو قومو ،ووضع أبا سفياف أمامو ،ووضع أصحابو خلفو ،وقاؿ لترجمانو -
ترجمة :-قل لهم :أيكم أقرب نسبا من ىذا الرجل؟ فقالوا :أبو سفياف.
تقدـ أبو سفياف وجعلهم خلفو ،وقاؿ لترجمانو :نسائل ىذا الرجل مسائل فإف كذبني فكذبوه،
ولهذا تحاشى أبو سفياف الكذب وىو في كفره وقاؿ :لوال أف يؤثر علي الكذب لكذبت.

فسألو أسئلة استدؿ بها على صدؽ النبي 

واعترؼ بنبوتو ،قاؿ لو :كيف ىذا الرجل؟



كيف نسب ىذا الرجل؟ قاؿ :ىو ذو حسب فينا . 
ثم أجاب لما سألو عشرة أسئلة أو أكثر ،أكثر من عشرة أسئلة ،أجاب على كل سؤاؿ قاؿ:
وكذلك اْلنبياء تبعث في أحسابهم . 
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وسألو قاؿ:



ىل في آبائو من ملك؟ قالوا :ال .فقاؿ :لو كاف في آبائو من ملك لقلت رجل

يطلب ملك أبيو . 
وسألو



ىل أتباعو ضعفاء الناس أو أشرافهم؟ فقالوا :ضعفاؤىم .فقاؿ :وكذلك أتباع الرسل

في أوؿ اْلمر . 
وسألو  أتباعو ىل يزيدوف أو ينقصوف؟ فقاؿ :يزيدوف .فقاؿ :وكذلك أتباع الرسل . 
وسألو فقاؿ:

ىل يرتد أحد منهم سخطة لدينو بعد أف يدخل فيو؟ قالوا :ال .قاؿ :وكذلك



اْليماف إذا خالطت بشاشتو القلوب . 
وسألو  كيف الحرب بينكم وبينو؟ قالوا :سجاؿ نداؿ عليو ويدالوف علينا  يعني مرة ننتصر
عليو ،ومرة ينتصر علينا فقاؿ  :كذلك الرسل تبتلى في أوؿ أمرىا ثم تكوف لها العاقبة . 
وسألو



ماذا يأمركم؟ قاؿ :يأمرنا بعبادة اهلل ،وينهانا عما كاف يعبد آباؤنا ،ويأمرنا بالصَلة

والصلة والعفاؼ والصدؽ .قاؿ :وكذلك الرسل . 
ثم قاؿ لهم:



إف ىذا ىو النبي ،وقد كنت أعلم أنو خارج ،لكن ما أظن أنو فيكم ،ولو

أستطيع أف أصل إليو لغسلت عن قدميو



لوال ما أنا فيو من الملك لذىبت إليو وغسلت عن

قدميو  ،وإف كنت صادقا فسيملك موضع قدمي ىاتين . 

ثم أُخرج أبو سفياف وقومو ،فقاؿ لهم أبو سفياف حين خرج  :لقد أَِم َر أَ ْم ُر ابن أبي كبشة إنو
ليخافو ملك بني اْلصفر " أَِم َر" يعني عظم ،لقد أَِم َر يعني عظم شأنو" ،ابن أبي كبشة" نسبة إلى
أحد أجداده الغامضين من جهة الرضاع ،وكانت العرب إذا كانت تكره اْلنساف تنسبو إلى جد
غامض.
قاؿ أبو سفياف:



فما زلت موقنا أف اْلسَلـ سيظهر حتى أدخل اهلل علي اْلسَلـ وأنا كاره

.
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فهذا ىرقل استدؿ على نبوة النبي  بهذه اْلدلة من غير خوارؽ العادات ،من غير المعجزات.
وكذلك النجاشي -رحمو اهلل ورضي عنو -لما جاءه الصحابة وىاجروا إليو سألهم ،واستخبرىم

خبر النبي 

واستقرأىم القرآف فقرءوا عليو ،فقاؿ لهم:



إف ىذا والذي آتى بو موسى من

مشكاة واحدة . 
وبهذا يتبين أف اْلدلة على نبوة اْلنبياء كثيرة ،ليست خاصة بالمعجزات وخوارؽ العادات كما
يزعمو بعض أىل الكَلـ والنظر من اْلشاعرة وغيرىم ،بل اْلدلة -دالئل النبوة -كثيرة ،منها
المعجزات ،ومنها خوارؽ العادات ،ومنها معرفة حاؿ الشخص وأخباره ،يُعرؼ صدقو من أخباره،
ومن أقوالو ،ومن أعمالو ،ومن وفائو وصدقو ،ومن مطابقة أقوالو ْلعمالو ،كما سبق في ىذه اْلمثلة.
ولكن أىل الكَلـ في ىذا يخصوف دالئل النبوة بالمعجزات ،حتى إف المعتزلة أنكروا خوارؽ
العادات التي تجري على أيدي المؤمنين ،وخوارؽ العادات التي تجري على أيدي السحرة ،قالوا:
حتى ال يلتبس النبي بغيره.
قالوا :خوارؽ العادات ال تجري إال على أيدي نبي .أما خوارؽ السحرة أنكروىا ،مع أنها واقعة،
وأنكروا الخوارؽ ،كرامات اْلولياء ،قالوا :لو أثبتنا كرامات اْلولياء وخوارؽ السحرة اللتبس النبي
بغيره ،ففرارا من ذلك أنكروا خوارؽ العادات ،وقالوا :ال خوارؽ للعادة إال على يد نبي.
وىذا من أبطل الباطل ،وىذا من جهلهم ،ظنوا أنو ليس ىناؾ دليل على نبوة النبي إال خوارؽ
العادات والمعجزات ،ودالئل النبوة كثيرة.
واْلنبياء والرسل -عليهم الصَلة والسَلـ -على مراتب ودرجات ،فالرسل أفضل من اْلنبياء،
وىل ىناؾ فرؽ بين النبي والرسوؿ؟
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نعم ،ىناؾ فرؽ بين النبي والرسوؿ ،من العلماء من قاؿ :إف الفرؽ بين النبي والرسوؿ أف كَل من
النبي والرسوؿ يوحى إليو ،لكن الرسوؿ يوحى إليو بشرع ويؤمر بتبليغو ،والنبي يوحى إليو وال يؤمر
بتبليغو ،فإذا أوحي إليو وأمر بتبليغو كاف رسوال ،وإف لم يأمر بتبليغو كاف نبيا.
ولكن ىذا قوؿ مرجوح ،والصواب أف الفرؽ بين ا لنبي والرسوؿ :أف الرسوؿ ىو الذي يرسل إلى
أمة كافرة فيؤمن بو بعضهم ويكفر بو بعضهم ،نوح -عليو الصَلة والسَلـ -أرسل إلى الكفار ،آمن
بو بعضهم وكفر بو بعضهم ،ىود رسوؿ ،صالح رسوؿ.

والذين أرسلوا بشرائع يرسلوف إلى أمم كافرة ،وينزؿ عليهم شرائع ،أوامر ونواهٍ ،يؤمن بو بعضهم،

ويكفر بو بعضهم ،مثل نوح ،وىود ،وصالح ،وشعيب ،وإبراىيم ،وموسى ،وعيسى ،ونبينا محمد 
.
أما النبي فهو الذي يرسل إلى قوـ مؤمنين -ما يرسل إلى الكفار -يرسل إلى قوـ مؤمنين،
ويكلف بالعمل بشريعة سابقة ،فمثَل آدـ -عليو الصَلة والسَلـ -نبي ،لكنو نبي إلى بنيو ،ولم يقع
الشرؾ في زمانو ،وشيث نبي.
ولهذا كاف نوح أوؿ رسوؿ بعثو اهلل إلى أىل اْلرض بعد وقوع الشرؾ ،فنوح أوؿ رسوؿ بعثو اهلل
بعد وقوع الشرؾ ،وْلنو أرسل إلى بنيو وإلى غير بنيو ،أما آدـ قبلو ،وكذلك أيضا شيث قبلو ،لكن ما
وقع الشرؾ ،وقعت المعاصي كما قتل قابيل أخاه ىابيل.
ولهذا قاؿ اهلل سبحانو:

             

.      
قاؿ ابن عباس -رضي اهلل عنهما :-كاف بين آدـ ونوح عشرة قروف كلهم على اْلسَلـ ،ثم وقع
الشرؾ ،ىذا معنى قولو:



.          
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وبالمثل داود وسليماف أنبياء؛ ْلنهم كلفوا بالعمل بالتوراة جميعا إلى بني إسرائيل الذين جاءوا
بعد موسى ،داود وسليماف وزكريا ويحيى كلهم كلفوا بالعمل بالتوراة حتى جاء عيسى ،ىؤالء ىم
اْلنبياء ،فاْلنبياء على ىذا.
فالصواب الذي أقره وحكمو أىل العلم :أف الرسوؿ ىو الذي يبعث إلى أمة من أىل الشرائع
الكبيرة ،الذين يرسلوف إلى أمم ،إلى أمة كافرة ،يؤمن بو بعضهم ويكفر بعضهم.
واْلنبياء ىم الذين يوحى إليهم ،ويرسلوف إلى المؤمنين خاصة ،ويكلفوف بالعمل بشريعة سابقة.
وإلى ىنا نكتفي ،وفق اهلل الجميع لطاعتو ،ورزؽ اهلل الجميع العلم النافع والعمل الصادؽ،
وصلى اهلل على محمد وآلو وأصحابو وسلم.
سبق باْلمس الكَلـ على الفروؽ بين النبي وبين الرسوؿ ،وقلنا :إف الصواب أف الفرؽ بين النبي
والرسوؿ أف الرسوؿ ىو الذي يأتي بشريعة مستقلة ،وأنو يرسل إلى قوـ يؤمن بو بعضهم ويكفر بو
بعضهم ،كنوح وىود وصالح وشعيب وإبراىيم وموسى وعيسى ومحمد -عليهم الصَلة والسَلـ.-
أما النبي فهو الذي يكلف بالعمل بشريعة سابقة ،أو يرسل إلى مؤمنين ،فأنبياء بني إسرائيل الذين
جاءوا بعد موسى -عليو الصَلة والسَلـ -كلهم كلفوا بالعمل بالتوراة ،ويسموف أنبياء ،داود
وسليماف وزكريا ويحيى إلى آخره حتى جاء عيسى ،وعيسى -عليو السَلـ -جاء بشريعة مستقلة،
وىو تابع أيضا لما جاء في التوراة ،ولكنو خفف بعض اْلحكاـ وقاؿ:

    

.    
وجاء سؤاؿ باْلمس في قصة يونس -عليو الصَلة والسَلـ ،-وأنو أُرسل إلى أمة ،وأنهم آمنوا،
كاف السؤاؿ ىل ينطبق ىذا على يونس؟ نقوؿ :نعم ،ينطبق ىذا على يونس؛ ْلف يونس جاء بشريعة
مستقلة.
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 وتركهم، ردوا عليو دعوتو فغاضبهم نبيهم يونس، أف يونس في ا ْلوؿ ردوا عليو دعوتو:وثانيا
 وتمنوا، فلما ذىب ندـ قومو     




 وركب البحر وىو مغاضب،وذىب

  ثم أرسلو اهلل إليهم مرة أخرى فآمنوا كما قاؿ، لما رأوا أسباب العذاب تمنوا رجوعو،رجوعو
.  أرسلو اهلل إلى مائة ألف أو يزيدوف فآمنوا

 ثم، أنهم أوال ردوا عليو دعوتو: ثانيا، ما آمنوا أوال أنو جاء بشريعة مستقلة،فهم في اْلوؿ صدوا
 إذا جاءت-سبحانو وتعالى-  ْلف اهلل-ىذه اْلمة-  أف اهلل استثنى عليهم: وثالثا،آمنوا بعد ذلك
-سبحانو وتعالى-  كما قاؿ اهلل،أسباب العذاب وانعقدت أسباب العذاب فَل يفيد اْليماف بعد ذلك
                 

:

.                 
 وكما حصل لفرعوف فإف فرعوف الذي،إذا جاءت أسباب العذاب ونزؿ العذاب ال ينفع اْليماف
: قاؿ اهلل تعالى، لكن ما نفع، لما نزؿ بو العذاب آمن    



ادعى الربوبية وقاؿ

                

.               
 لكن ىل. آمنت وأنا من المسلمين:قاؿ
لماذا؟ ما نفع ْلف

     

:فرعوف الذي يقوؿ للناس

         

:نفع؟ ما نفع قاؿ اهلل

 كما في اآلية، إذا نزؿ العذاب وانعقدت أسباب العذاب ما ينفع اْليماف،العذاب إذا نزؿ ما ينفع
                

:الكريمة

.                  
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قوـ يونس استثناىم اهلل ،مستثنوف ،استثناىم اهلل ،انعقدت أسباب العذاب وآمنوا ،فصح منهم
اْليماف ،كما قاؿ اهلل -سبحانو وتعالى:-
إذف قوـ يونس مستثنوف

          

             

.          
وبهذا يتبين أف أمة يونس ليست خارجة عن القاعدة ،أرسلت بشريعة مستقلة ،وردوا عليو دعوتو
في أوؿ اْلمر ،ثم بعد ذلك آمنوا لما انعقدت أسباب العذاب ،واستثناىم اهلل.
المسألة الرابعة :ىناؾ أيضا من دالئل النبوة -دالئل النبوة كما سبق كثيرة -من دالئل النبوة :ما
أبقاه اهلل تعالى من اآلثار ،من آثار اْلمم ،فإف اهلل تعالى أبقى آثار اْلمم المهلَكة ،فإف اهلل تعالى
ينصر المؤمنين ،ويؤيدىم على القوـ الكافرين.
والكفار يهلكهم ويعاقبهم ،وبقيت آثارىم متواترة ،يعرفها الناس جميعا ،متواترة كتواتر الطوفاف
الذي أغرؽ اهلل بو قوـ نوح ،وغرؽ فرعوف ،وكذلك أيضا آثار اْلمم المهلَكة كآثار قوـ لوط ،وقوـ
ىود ،وقوـ صالح.
ولهذا في سورة الشعراء يقوؿ اهلل تعالى بعد كل قصة ،لما ذكر قصة موسى ،ثم قصة إبراىيم ،ثم
قصة نوح ،ثم قصة ىود ،ثم قصة صالح ،ثم قصة لوط ،ثم قصة شعيب قاؿ:

     

.            
ومن دالئل النبوة :ما اشتملت عليو الشرائع التي جاء بها اْلنبياء من العلوـ واْلعماؿ واْلحواؿ
العظيمة ،وما اشتملت عليو من الرحمة للخلق ،ودعوتهم إلى ما فيو خَلصهم ونجاتهم ،ودعوتهم إلى
ترؾ ما فيو ىَلكهم ،ىي مشتملة على علوـ وأحواؿ وصفات إذا تخلق بها الناس وعملوا بها حصلت
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لهم السعادة ،وتحذر مشتملة على التحذير من أسباب الهَلؾ ،ومن اْلخَلؽ السيئة ،واْلخَلؽ
الرذيلة ،فهذه من دالئل النبوة .نعم.
س :أحسن اهلل إليكم ،فضيلة الشيخ ىل يلزـ من كوف الرسوؿ أف يكفر بو بعض أمتو ْلف يونس
عليو الصَلة والسَلـ؟
 ىل يلزـ إيش؟ ىل يلزـ من كوف الرسوؿ أو تعريفو أف يكفر بو البعض ،ويونس عليو السَلـ أرسلو اهلل إلى مائةألف أو يزيدوف فآمنوا؟ .
ج :لكن في اْلوؿ ردوا دعوتو ،ىذا ىو المعروؼ اآلف ،لكن يصدؽ عليهم أنهم ردوا دعوتو أوؿ
اْلمر ثم آمنوا ،نعم ،ىذا ىو المعروؼ عند أىل العلم.
وتجد اْلنبياء كلهم ىكذا ،موسى ،وعيسى ،ونبينا محمد  وإبراىيم ،وىود ،وصالح ،وشعيب
كلهم كفر بهم كثير وآمن بهم قليل.

فنبينا محمد  أكثر الناس تابعا كما قاؿ   إني ْلرجو أف أكوف أكثرىم تابعا  لكن

ىناؾ من لم يؤمن من أمتو؛ ْلف الرسوؿ رسوؿ إلى الثقلين -الجن واْلنس -إلى قياـ الساعة ،وىذه
اْلمة -أمة الرسوؿ عليو الصَلة والسَلـ -فيها أمة اْلجابة وأمة الدعوة ،أمة الدعوة الكفار ..نعم.
س :أحسن اهلل إليكم  .سائل يقوؿ :يستدؿ بعض أىل السنة على منع تسلسل الحوادث في
الماضي لما صح عنو -عليو الصَلة والسَلـ -أنو قاؿ:



أوؿ ما خلق اهلل القلم



فهل يدؿ

على أف في المخلوقات أوال؟ .
ج :أوال :مسألة التسلسل ىذه من المسائل المجملة التي لم تأت في الكتاب والسنة ،والمراد
دواـ الحوادث ،المراد الدواـ واالستمرار ،وىذا الحديث:
 قاؿ بعضهم :إنو أوؿ المخلوقات.
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والصواب أف العرش سابق لو ،ولهذا قاؿ ابن القيم رحمو اهلل تعالى:
والن ػ ػ ػػاس مختلف ػ ػ ػػوف فػ ػ ػ ػػي القل ػ ػ ػػم ال ػ ػ ػػذي

ك ػ ػ ػ ػ ػػتب القض ػ ػ ػ ػ ػػاء ب ػ ػ ػ ػ ػػو م ػ ػ ػ ػ ػػن الدي ػ ػ ػ ػ ػػاف

ى ػ ػ ػػل كػ ػ ػػاف قبػ ػ ػػل العػ ػ ػػرش أو ىػ ػ ػػو بعػ ػ ػػده

ق ػ ػ ػ ػػوالف عن ػ ػ ػ ػػد أب ػ ػ ػ ػػي العػ ػ ػ ػػَل الهم ػ ػ ػ ػػذاني

والح ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػق أف الع ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػرش قب ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػل ْلن ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػو  قبػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػل الكتابػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة ك ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاف ذا أرك ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاف




فالصواب أف العرش مخلوؽ قبل القلم ،أما قولو  :أوؿ ما خلق اهلل القلم قاؿ لو :اكتب



فاْلولية مقيدة بالكتابة ،والمعنى أنو قاؿ لو :اكتب عند أوؿ خلقو  أوؿ ما خلق اهلل القلم قاؿ لو:
اكتب  والمعنى :قاؿ لو :اكتب أوؿ ما خلقو ،اْلولية مقيدة بالكتابة ..نعم .أحسن اهلل إليكم .
س :يقوؿ السائل :في آخر كتاب "العقل والنقل" ذكر شيخ اْلسَلـ -رحمو اهلل -الخَلؼ في
علم اهلل :ىل يتجدد أو ال؟ ورجح -رحمو اهلل -أنو يتجدد .فما المراد بتجدد علم اهلل سبحانو؟ .
ج :ما أعرؼ ،ىذا يحتاج إلى تأمل والنظر في العبارة وما قبلها وما بعدىا .نعم.
س :أحسن اهلل إليكم يقوؿ السائل :ما حكم قوؿ "شاء القدر"" ،وتدخلت عناية السماء" خاصة
أف مثل ىذه اْللفاظ تكثر عند بعض الكتاب والمثقفين المعاصرين؟ .
ج  -نعم ،اْلولى تركو ،اْلولى أف يقوؿ" :شاء اهلل" وال يقوؿ" :شاءت اْلقدار" ،اْلولى تركو،
واْلولى أف يعبر بالتعبيرات التي وردت في النصوص التي جاء فيها" :اقتضت حكمة اهلل"" ،واقتضت
حكمة اهلل"" ،وعناية اهلل" ،جاء التعبير بها عند بعض السلف ،ابن القيم ذكر ىذا.
أما قوؿ" :شاءت اْلقدار" ىذا ما ورد ،اْلولى أف يلتزـ اْلنساف بألفاظ النصوص ،وال يأت
بشيء من عند نفسو .نعم.
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س :أحسن اهلل إليكم.يقوؿ السائل :ما الفرؽ بين القضاء والقدر ،وما المراد بالحديث:



ال

يرد القضاء إال الدعاء  ؟ .
ج :ىناؾ فروؽ بينهما ذكرىا العلماء ،وذكروا أنو قد يجتمعاف وقد يفترقاف ،فالقضاء يطلق على
أمور،

    

قُضي اْلمر :فُرغ منو ،لو معاف عدة ،ولكن قد يجتمعاف ويراد

بالقضاء القدر ،و قد يفترقاف ،قد ذكر ىذا الطحاوي ابن عامر في القضاء ،يرجع إليو.
أما الحديث:



ال يرد القدر إال الدعاء



معناه :أف اهلل تعالى يقدر ،الدعاء مقدر ،فاهلل

تعالى يجعل المقدور لو سبب ،وسببو الدعاء.
وكما جاء في الحديث أف




القدر والدعاء والبَلء يعتلجاف بين السماء واْلرض فأيهما غلب

فالمعنى أف اهلل تعالى قد يستجيب لدعاء الشخص ،ويجعل اهلل الدعاء سببا في حصوؿ

المقدور ،ويكوف ىذا مقدر في اْلزؿ ،مثل صلة الرحم ،ثم قدر أف يعافي اهلل ىذا العبد من مرضو
بدعائو ،فاهلل قدر الدعاء وقدر العافية ،وجعل الدعاء سببا في العافية ،فيكوف القدر سببا ،وىو من
القدر ،ىو من القدر الذي قدره اهلل .أي نعم.
س :يقوؿ السائل :ىل يجوز لعن الكافر بعينو ،وىل يفرؽ بين الحي والميت؟ .
ج :ال ينبغي لعن الكافر الحي بعينو ،بل يدعى لو بالهداية ،إال من اشتد أذاه ،أذية المسلمين،
فَل بأس إذا اشتد أذاه كما آذى المسلمين فَل بأس.
أما الميت فَل يلعن ،قاؿ النبي:



ال تسبوا اْلموات فإنهم أفضوا إلى ما قدموا



إال إذا

ترتب على ذلك مصلحة لألحياء ،كأف يحذر اْلنساف من كفر ىذا الكافر أو من بدعتو ،حتى ال
يضر الناس ،فَل بأس ،ىذا مستثنى ،وأما بدوف مصلحة فَل يسب الميت  ال تسبوا اْلموات
يقوؿ النبي  :ال تسبوا اْلموات فإنهم أفضوا إلى ما قدموا . 
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وأما لعن الفاسق والكافر :فالفاسق ال يلعن بعينو ،ولهذا لما جيء للنبي  برجل شرب الخمر
لعنو بعض الصحابة فقالوا :لعنو اهلل -أو أخزاه -ما أكثر ما يؤتى بو ،فقاؿ النبي   ال تلعنوه
فإنو يحب اهلل ورسولو . 
والمشروع أف يلعن العصاة على العموـ ،يقوؿ :لعن اهلل من شرب الخمر 5/ ،لعن اهلل السارؽ
يسرؽ البيضة فتقطع يده ويسرؽ الحبل فتقطع يده  ، 5/لعن اهلل الخمر ،لعن اهلل شارب الخمر ،لعن
اهلل آكل الربا ،أما فَلف بن فَلف آكل الربا ال تلعنو ،فَلف بن فَلف السارؽ ال تلعنو ،ادع لو بالهداية.
وكذلك الكافر بعينو ال تلعنو؛ ْلنو قد يهديو اهلل ،فادع لو بالهداية ،ويستثنى من ىذا ما إذا اشتد

أذاه ،فَل بأس بلعنو إذا اشتد أذاه على المسلمين ،فَل بأس كما دعا النبي  على بعض الكفار،

فلما قيل للنبي 

إف دوسا عصت فادع اهلل عليهم ،قيل :ىلكت دوس .قاؿ النبي   اللهم

اىد دوسا وأت بهم  فهداىم اهلل لإلسَلـ.
س :أحسن اهلل إليكم .يقوؿ السائل :ىل أسلم النجاشي ،وىل يعد صحابيا؟ .

ج :نعم ،أسلم النجاشي ،أسلم ال شك في ىذا ،فالنبي 
البخاري :أف النبي  نعى النجاشي حين مات ،وصلى عليو ،ذىب بالصحابة إلى الصحراء وصلى
عليو وكبر عليو أربعا وقاؿ  :مات أخوكم  نعاه الرسوؿ . 
صحابي ال ،ىو ما رأى النبي  من شرط الصحابي أف يرى النبي  وىو ما رأى النبي . 
نعى النجاشي لما مات كما ذكر

نعم.
س :أحسن اهلل إليكم.السؤاؿ اْلخير يقوؿ :إف من يرى واقع الكفار في ىذا العصر يرى أنهم ال
يسمعوف عن اْلسَلـ إال كل أمر قبيح ،ولم يتيسر لهم أف يعيشوا في مجتمعات مسلمة ،وقد يقع في
القلب شيء من أف ذلك ينافي عدؿ اهلل وحكمتو ،فهل ىؤالء الكفار الذين لم تبلغهم الدعوة
بشكلها الصحيح.
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أعد السؤاؿ..إف من يرى واقع الكفار في ىذا العصر يرى أنهم ال يسمعوف عن اْلسَلـ إال كل أمر قبيح ،ولم
يتيسر لهم أف يع يشوا في مجتمعات مسلمة ،وقد يقع في القلب شيء من أف ذلك ينافي عدؿ اهلل،
فهل ىؤالء الكفار الذين لم تبلغهم الدعوة بشكلها الصحيح معذوروف أو ال ،وما رأي فضيلتكم
فيمن زعم بأف ىذا ظلم من اهلل لهم ،وىل يبلغ حد الكفر بقولو ىذا ؟ .
ج:القوؿ بأنو ما بلغتهم ،ىذا بعيد؛ ْلف وسائل اْلبَلغ ووسائل اْلعَلـ كثيرة اآلف ،فالظاىر أف
الدعوة بلغتهم ،ولكن لو قدر أف ىناؾ أحدا لم تبلغو الدعوة فهو في حكمو حكم الفترات ،حكم
أىل الفترات ،واهلل تعالى يقوؿ:



.        

وأىل الفترات الذين لم تبلغهم الدعوة فيهم أقواؿ ْلىل العلم ،ذكر الحافظ رحمو اهلل في الفتح
أقواال ،وذكر أيضا العَلمة ابن القيم في أواخر "طريق الهجرتين" أرجحها :أنهم يمتحنوف يوـ القيامة،
وأنهم يجرى لهم امتحاف ،وأنهم يخرج لهم عنق من النار ويردونها ،فمن وردىا كانت عليو بردا
وسَلما ،ومن عصى تبين فيو علم اهلل.
وجاء ىذا في أحاديث كثيرة ال تخلو من ضعف سرية وغيره ،وأنو يؤتى بأىل الفترة وباْلصم
وبالشيخ الهرـ وبالمجنوف ،وأنهم يمتحنوف ،ولكن اْلحاديث يشد بعضها بعضا فتكوف من باب
الحسن لغيره كما رجح ذلك شيخ اْلسَلـ ابن تيمية وابن القيم ،ىذا أصح ما قيل فيو ،فيكوف
حكمو حكم أىل الفترات.
وأما مسألة كونهم لم يتبين عدؿ اهلل فيهم :نعم اهلل تعالى يقوؿ:

     

   فمن لم تبلغو الدعوة فإنو ال يعذب حتى تقوـ عليو الحجة ،وأىل الفترات يمتحنوف.
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أما قولو :لم يت بين فيهم عدؿ اهلل ،وأف ىذا يصل لدرجة الكفر .نقوؿ :ال ،الجواب ىو أف من لم
تبلغو الدعوة ال يعذب حتى تقوـ عليو الحجة ،أمره إلى اهلل ،واهلل تعالى عادؿ ،وقد قاؿ:
     

  

من لم تبلغو الدعوة ولم يبلغو الرسوؿ ولم يبلغو القرآف ال يعذب،

وىو معذور ،ولو امتحاف آخر ..نعم.
أحسن اهلل إليكم ،ومتع بكم على طاعتو ،وصلى اهلل وسلم على نبينا محمد وآلو وأصحابو
وأتباعو.
وفق اهلل الجميع على طاعتو.

ختم النبوة بمحمد 

وإنو خاتم اْلنبياء .
نعم "وإنو خاتم اْلنبياء" :يعني محمدا -عليو الصَلة والسَلـ -خاتم اْلنبياء ،معطوؼ على
قولو" :نقوؿ في توحيد اهلل معتقدين بتوفيق اهلل إف اهلل واحد ال شريك لو ،وإف محمدا عبده
المصطفى ورسولو المجتبى".

"وإنو خاتم اْلنبياء" :فَل بد في صحة اْليماف برسالة محمد 

أف يعتقد المسلم ويؤمن بأنو

خاتم اْلنبي اء ،بأف محمد بن عبد اهلل بن عبد المطلب الهاشمي القرشي العربي رسوؿ اهلل حقا ،وأنو
خاتم اْلنبياء ،ليس بعده نبي.
فمن زعم أف بعده نبي فهو كافر بعد أف تقوـ عليو الحجة ،قاؿ اهلل تعالى:
.          
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وثبت في الحديث عن النبي  أنو قاؿ:



إف مثلي ومثل اْلنبياء قبلي كمثل رجل بنى بيتا

فأحسنو وأجملو إال موضع لبنة من زاوية ،فجعل الناس يطوفوف بو ويعجبوف ويقولوف :لوال تلك
اللبنة .فأنا تلك اللبنة وأنا خاتم النبيين - عليو الصَلة والسَلـ -رواه اْلماـ مسلم في صحيحو.
وقاؿ -عليو الصَلة والسَلـ:-



إف لي أسماء :أنا أحمد ،وأنا محمد ،وأنا الماحي الذي

يمحو اهلل بي الكفر ،وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدميو ،وأنا العاقب ليس بعده نبي



والعاقب الذي ليس بعده شيء.

وفي حديث ثوباف يقوؿ النبي   وإنو سيكوف في أمتي كذابوف ثَلثوف كلهم يزعم أنو نبي.

وأنا خاتم النبيين ال نبي بعدي . 
وقاؿ -عليو الصَلة والسَلـ:-



أعطيت ست خصاؿ :أعطيت جوامع الكلم ،ونصرت

بالرعب ،وأعطيت الشفاعة ،وأحلت لي الغنائم ،وكاف النبي يبعث إلى قومو خاصة وأرسلت إلى
الناس كافة ،وختم بي النبيوف  أو كما قاؿ -عليو الصَلة والسَلـ.-
والشاىد من الحديث أنو قاؿ  :وختم بي النبيوف  فهذه اْلدلة تدؿ على أنو خاتم النبيين،
وأنو ليس بعده نبي ،فمن اعتقد أف بعده نبي فهو كافر ،وال يصح إيمانو ،ولهذا من ادعى النبوة بعده
فهو كافر ،كمسيلمة الكذاب ،واْلسود العنسي.
ومن ذلك مرزا غَلـ أحمد القادياني الذي ادعى النبوة ،أجمع أىل الحق على أنهم فرقة خارجة
عن اْلسَلـ ،القاديانية الذين يتبعوف أحمد مرزا غَلـ قادياني في الهند ،ويعظموف بلدة قادياف
ويحجوف إليها ،ىؤالء كفار ،فرقة خارجة عن المسلمين ،خارجة عن اْلسَلـ ،كما أقر بذلك أىل
العلم وأجمعوا على ذلك في العصر الحاضر .نعم.
محمد  إماـ اْلتقياء
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.  وإماـ اْلتقياء:-رحمو اهلل- قاؿ
 وىو الذي يخشى، واْلتقياء جمع تقي، إماـ اْلتقياء-عليو الصَلة والسَلـ- يعني ىو محمد
 وىو، التقي ىو الذي يعبد اهلل مخلصا لو الدين،  وىو الذي يعبد اهلل مخلصا لو الدين،اهلل ويتقيو
. وينتهي عما حرـ اهلل عليو،الذي يؤدي ما فرض اهلل عليو
   

: يقتدى بو ويتبع كما قاؿ سبحانو، إماـ اْلتقياء-عليو الصَلة والسَلـ- فهو

عليو الصَلة- وىو

             

. فهو مقدمهم وإمامهم، لو النصيب اْلوفر من صفات المتقين-والسَلـ
      



:واهلل تعالى وصف المتقين بصفات كقولو سبحانو

            
                
               

.                 
 وىو إماـ، أسبق الناس إلى ىذه الصفات-عليو الصَلة والسَلـ-  وىو،ىذه صفات المتقين
. نعم. إلى يوـ القيامة-عليو الصَلة والسَلـ-  تقتدي بو أمتو،المتقين
 سيد المرسلين محمد
.  وسيد المرسلين:-رحمو اهلل- قاؿ
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وسيد المرسلين ىذا وصفو -عليو الصَلة والسَلـ -أنو سيد المرسلين ،فهو سيد المرسلين
جميعا ،وىو سيد الناس ،كما ثبت في اْلحاديث الصحيحة أنو -عليو الصَلة والسَلـ -أفضل
الناس ،فهو سيدىم.
وإذا كاف سيد المرسلين -والمرسلوف أفضل الناس -فهو سيد العالمين -عليو الصَلة والسَلـ-
كما ثبت من الحديث الصحيح أف النبي -عليو الصَلة والسَلـ -قاؿ:



أنا سيد ولد آدـ يوـ

القيامة ،وأنا أوؿ من ينشق عنو القبر ،وأنا أوؿ شافع وأوؿ مشفع - عليو الصَلة والسَلـ.-
فاختاره اهلل -سبحانو وتعالى ،-واصطفاه على خلقو كما في الحديث  :إف اهلل اصطفى كنانة
من ولد إسماعيل ،واصطفى قريشا من كنانة ،واصطفى من قريش بني ىاشم ،واصطفاني من بني
ىاشم  فهو -عليو الصَلة والسَلـ -أفضل الناس.
وقاؿ -عليو الصَلة والسَلـ  :-أنا سيد ولد آدـ يوـ القيامة وال فخر  وىو أفضل الناس،
وسيد المرسلين ،وسيد ولد آدـ ،فهو أفضل الناس -عليو الصَلة والسَلـ -على اْلطَلؽ.
وأما ما جاء في بعض اْلحاديث من النهي عن تفضيلو كحديث:
 ورواية:





ال تفضلوني على موسى

ال تخيروني على موسى؛ فإف الناس يصعقوف يوـ القيامة فأجد موسى باطشا بساؽ

العرش ،فَل أدري أفاؽ قبلي أـ كاف ممن استثنى اهلل؟ . 
وفي لفظ:



ال تفضلوني على موسى؛ فإف الناس يصعقوف يوـ القيامة فأكوف أوؿ من يفيق،

فإذا موسى آخذ بقائمة من قوائم العرش ،فَل أدري أفاؽ قبلي أـ جوزي بصعقة يوـ الطور . 
ىذا الحديث لو سبب ،وىو أف يهوديا قاؿ  :والذي اصطفى موسى على العالمين" ،فسمعو
مسلم فلطمو ،قاؿ :أتقوؿ ىذا ورسوؿ اهلل



بين أظهرنا؟ فاشتكاه ،فجاء اليهودي واشتكى

المسلم للنبي  فقاؿ النبي  ال تفضلوني على موسى وال تخيروني على موسى . 
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ىذا لو سبب ،فيكوف النهي محموؿ على ما إذا كاف التفضيل على وجو الحمية والعصبية وىوى
النفس ،وىذا منهي عنو ،أو يكوف التفضيل على وجو الفخر.
فإف الجهاد -وىو أفضل اْلعماؿ -إذا كاف على وجو الحمية والعصبية فإنو ال يكوف جهادا في

سبيل اهلل ،كما ثبت في الحديث  :أف النبي  سئل عن الرجل يقاتل حمية والرجل يقاتل عصبية
أي ذلك في سبيل اهلل؟ فقاؿ :من قاتل لتكوف كلمة اهلل ىي العليا فهو في سبيل اهلل . 
فإذف النهي محموؿ على ما إذا كاف التفضيل على وجو العصبية والحمية وىوى النفس ،أو كاف
على وجو الفخر ،أو كاف على وجو االنتقاص للمفضوؿ ،أو أف النهي محموؿ على ما إذا كاف خاصا،
أما إذا كاف عاما فَل بأس.
ومثلو الحديث اْلخر  :ال تفضلوا بين اْلنبياء  فيجاب عنو بأجوبة:
الجواب اْلوؿ :بأف النهي محموؿ على ما إذا كاف التفضيل على وجو الحمية والعصبية وىوى
النفس.
ثانيا :أنو محموؿ -النهي محموؿ -على ما إذا كاف على وجو الفخر؛ ْلف الفخر منهي عنو ،قاؿ

إلي أف تواضعوا حتى ال يفخر أحد على أحد وال يبغي أحد على أحد
النبي   إف اهلل أوحى ّ



.

الثالث :أف النهي محموؿ على ما إذا كاف على وجو االنتقاص للمفضوؿ.
الرابع :أف النهي محموؿ على ما إذا كاف خاصا ،أما إذا كاف عاما فَل بأس تفضيلو على عموـ
الناس ،ال بأس ،أما تفضيلو خاصة كتفضيلو على موسى فيكوف منهيا عنو.
وأما الحديث الذي يروى  :ال تفضلوني على يونس بن متى  وأف بعض الشيوخ امتنع عن
تفسيره حتى أعطي ماال جزيَل ،فلما أعطي ماال جزيَل فسره وقاؿ :معناه ال تفضلوني على يونس بن
متى؛ وذلك ْلف قرب يونس بن متى وىو في بطن الحوت في قعر البحار كقربي من اهلل ليلة
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المعراج  ،ال تفضلوني على يونس بن متى  وذلك ْلف قرب يونس بن متى من اهلل وىو في قعر
البحار في بطن الحوت كقربي من اهلل ليلة المعراج.
فهذا الحديث باطل ،محرؼ لفظا ،وباطل معنى ،وىذا يدؿ على جهل ىؤالء بالحديث ،بألفاظ
الحديث ومعانيو.
أوؿ ىذا الحديث محرؼ ،لم يرد ىكذا ،إنما صواب الحديث  :ال يقولن أحد إني خير من
يونس بن متى



ال يقولن أحدكم إني خير من يونس بن متى  وفي لفظ  :من قاؿ أنا

خير من يونس بن متى فقد كذب . 

فليس فيو نهي النبي 

عن تفضيلو على يونس ،واْلنبياء يتفاضلوف كما قاؿ اهلل تعالى:

        



         فليس فيو نهي

تفضيل النبي  على يونس.
ثم أيضا ىذا التفسير تفسير باطل ،وىو أف يونس بن متى وىو في قعر البحار قربو من اهلل كقرب

محمد 

ليلة المعراج وىو فوؽ السبع الطباؽ ،ىذا باطل ،ىذا ذكره بعضهم ،وأظنو ابن علي

الجويني ،ىذا يتمشى مع القوؿ بنفي العلو ،يعني أف اهلل ليس في العلو ،وأف من كاف فوؽ السبع
الطباؽ ومن كاف في بطن الحوت في قعر البحار فقربهم سواء.
ىذا باطل ،اهلل تعالى في العلو فوؽ العرش ،ومحمد -عليو الصَلة والسَلـ -في العلو ،عرج بو
إلى العلو ،إلى اهلل في العلو ،ويونس في قعر البحار ،فأين ىذا من ىذا؟ كيف يقاؿ :إف قربهما
واحد؟
وليس فيو نهي تفضيل محمد -عليو الصَلة والسَلـ -على يونس ،وكيف يقاؿ :إنو ال يفضل
عليو ومحمد -عليو الصَلة والسَلـ -عرج اهلل بوُ ،عرج بو إلى السماء ،فهو مقرب معظّم مبجل،
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ويونس ممتحن مؤدب مسجوف في قعر البحار ،فأين المعظم المقرب المبجل من الممتحن
المؤدب؟
ولكن الحديث ،صواب الحديث  :ال يقوؿ أحدكم إني خير من يونس بن متى  وفي لفظ:
 من قاؿ إني خير من يونس بن متى فقد كذب  وذلك ْلنو ال ينبغي لإلنساف أف يفضل نفسو
على يونس ،حتى لو كاف فاضَل ،فكيف إذا كاف مفضوال؟ فكيف على نبي كريم يفضل نفسو عليو؟
وىذا ال يقولو نبي ،ومن قاؿ إنو خير من يونس بن متى حتى ولو كاف فاضل التقدير لكاف قولو
ىذا يحط من مرتبتو ،ويكوف ناقصا ،وتكوف مرتبتو نازلة ،فَل يكوف أفضل منو ،ىذا لو قالو أحد ،من
قاؿ ذلك فهو كاذب.
وىو من باب التقدير ،وإف كاف ال يقولو نبي كريم ،يعني من قاؿ ىذا ،لو قاؿ ىذا أحد فهو
كاذب ،وىذا من باب الشرط المقدر كقولو تعالى:



     والنبي 

معصوـ من الشرؾ ،ولكن الوعد والوعيد لبياف مقادير اْلعماؿ.
وسبب ذلك أف يونس -عليو الصَلة والسَلـ -لما ذىب مغاضبا والتقمو الحوت وىو مليم
فسبح وقاؿ:



           يظن بعض الناس أنو ال

يحتاج إلى ما يحتاج إليو يونس ،وأنو ال يحتاج إلى الندـ؛ ْلنو لم يذنب كما أذنب يونس.
وكذلك نبينا  نهاه اهلل عن التشبو بيونس قاؿ:

و أمره بالتشبو بأولي العزـ:



        

.            

فقد ي ظن بعض الناس أنو خير من يونس بن متى ،وأنو ال يحتاج إلى ىذا المقاـ ،إلى مقاـ
االستغفار والتسبيح ،وىذا باطل؛ ْلف كل أحد يحتاج إلى أف يستغفر من ذنبو ،وكل أحد ظالم
لنفسو.
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وقد أخبر اهلل عن اْلنبياء كلهم ،أولهم آدـ ،وآخرىم نبينا محمد  أخبر اهلل عن آدـ أنو قاؿ
عن اْلبوين:
اهلل عنو



         

    موسى أخبر

.       

محمد -عليو الصَلة والسَلـ -وىو أشرؼ الخلق كما في حديث االستفتاح:
وجهي  وقاؿ:





وجهت

اللهم أنت الملك ال إلو إال أنت ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي إنو

ال يغفر الذنوب إال أنت . 
فكل أحد يحتاج إلى ما احتاج إليو يونس فمن وقع في نفسو أنو خير من يونس بن متى فهو
كاذب .نعم.

ثبوت الخلة لنبينا 
قاؿ -رحمو اهلل :-وحبيب رب العالمين .

يعني نبينا 

حبيب رب العالمين ،بل خليل رب العالمين ،لو قاؿ الشيخ الطحاوي" :وخليل

رب العالمين" لكاف أولى؛ ْلف الخلة أكمل من المحبة ،ثبت لو -عليو الصَلة والسَلـ -الخلة كما
ثبتت ْلبراىيم.
قاؿ -عليو الصَلة والسَلـ:-



إني أبرأ من اهلل أف يكوف لي منكم خليل ،إف اهلل اتخذني

خليَل كما اتخذ إبراىيم خليَل  وبالحديث اآلخر:



لو كنت متخذا من أمتي خليَل التخذت

أبا بكرا خليَل ولكن صاحبكم خليل الرحمن  يعني نفسو.
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فإذف الخلة ثابتة لنبينا 
لغير الخليل قاؿ اهلل تعالى:

والخلة أعلى مقامات المحبة ،أعلى مقامات المحبة ،والمحبة ثابتة

                

.      
ىذه المحبة ثابتة لهم ،لكن الخلة فوؽ ذلك ،والخلة لم تكن إال الثنينْ :لبراىيم ومحمد -
عليهم السَلـ ،-فهما الخليَلف.
وأما ما يقولو بعض الناس ويزعمو من أف الخلة ْلبراىيم والمحبة لمحمد ،ويقوؿ :إبراىيم خليل
اهلل ،ومحمد حبيب اهلل .ىذا باطل ،بل محمد أيضا خليل اهلل.
ويروى في ذلك حديث رواه الترمذي  :إف إبراىيم خليل اهلل ،أال وأنا حبيب اهلل وال فخر
ىذا حديث ضعيف ،ال يصح ،رواه الترمذي:






إف إبراىيم خليل اهلل ،أال وأنا حبيب اهلل وال فخر

ىذا حديث ضعيف ،في سنده ضعيفاف :زمعة بن صالح ،وسلمة بن وىراف ،وىما ضعيفاف؛ فَل

يصح الحديث.
والصواب أف محمدا خليل اهلل كما أف إبراىيم خليل اهلل ،فقوؿ الشيخ" :ىو حبيب الرحمن"
يوىم أنو ال يثبت الخلة لمحمد ،لو قاؿ" :وخليل الرحمن"" ،وخليل رب العالمين" كاف أحسن ،لو
قاؿ الطحاوي بدؿ "وحبيب رب العالمين"" :وخليل رب العالمين" لكاف أحسن؛ حتى يثبت الخلة،
فالخلة ثابتة الثنينْ :لبراىيم ومحمد -عليهما الصَلة والسَلـ.-
والخلة ىي نهاية المحبة -نهايتها-؛ وذلك ْلف المحبة مراتب ،المحبة لها مراتب ،ولها درجات
ومراتب:
أوؿ مراتب المحبة العَلقة ،وىي تعلق القلب بالمحب ،ثمة عَلقة تعلق القلب بالمحب.
المرتبة الثانية :إرادة ،وىي إدارة المحبوب وطلبو لو ،إرادة المحب للمحبوب وطلبو لو.
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المرتبة الثالثة :الصبابة ،وىي انصباب القلب إلى المحب ،بحيث ال يملكو كانصباب الماء إلى
الحجور.
الرابع :الغراـ ،وىو الحب المَلزـ للقلب ،سمي غراما لمَلزتو لو ،ومنو الغريم ،سمي غريما
لمَلزمتو لغريمة صاحب الدين إذا لقي المدين لزمو ،ومنو قولو تعالى في جهنم:

   

   يعني مَلزما.
المرتبة الخامسة :المودة والود ،وىو صفو المحبة وخالصها ولبها ،ومنو قولو تعالى:





.          
المرتبة السادسة :ال شغف ،وىو الحب الذي وصل إلى شغاؼ القلب ،وىو غَلفو ،وىي الجلدة
التي دوف الحجاب.
المرتبة السابعة :العشق ،وىو الحب المفرط الذي يخشى على صاحبو ،وىذا ال يوصف بو
الرب ،ىذه المرتبة ال يوصف بها الرب ،وال يوصف العبد بها في محبتو لربو؛ ْلنو لم يرد ،ولعل
الحكمة في ذلك أنها محبة مع شهوة.
الثامن :التتيم ،وىو التعبد ،ومنو تيم اهلل أي عبد اهلل ،يقاؿ :تيمة الحب .أي عبّده وذللػو.

التاسع :التعبد ،وىو غاية الذؿ مع غاية المحبة ،يقاؿ :طريق معبد إذا وطئتو اْلقداـ ،غاية الذؿ

مع غاية المحبة ،ومحبة العبودية خاصة باهلل ،وال تكوف إال هلل ،وىي غاية الذؿ مع غاية الحب ،فإذا
صرفت لغير اهلل كانت شركا.
العاشر :الخلة ،وىي سميت خلة ْلنها لتخللها القلب والروح ،تتخلل القلب والروح حتى تصل
إلى سويدائك ،كما قاؿ الشاعر:
ق ػ ػ ػ ػػد تخلل ػ ػ ػ ػػت مس ػ ػ ػ ػػلك ال ػ ػ ػ ػػروح من ػ ػ ػ ػػي  ول ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػذا س ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػمي الخليػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػل خلػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػيَل
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والخلة ىي نهاية المحبة وكمالها ،وال يتسع القلب ْلكثر من خليل واحد ،القلب يمتلئ ما يتسع

ْلكثر من خليل واحد؛ ولهذا قاؿ النبي   لو كنت متخذا من أىل اْلرض خليَل التخذت أبا
بكر خليَل ولكن صاحبكم خليل اهلل  يعني نفسو -عليو الصَلة والسَلـ.-
يعني لو كاف في قلبي متسع لكاف ْلبي بكر ،ولكن قلبي امتأل بخلة اهلل ،فليس فيو متسع ،لو
كاف فيو متسع لكاف ْلبي بكر ،لكن القلب ال يتسع ْلكثر من خليل ،امتأل قلبو -عليو الصَلة
والسَلـ -بخلة اهلل ،فَل يتسع ْلكثر من واحد.

أما المحبة فيتسع قلبو لكثير يحب عائشة ويحب أبا بكر ،وأسامة ِحبو ،وزيد أبوه ،أسامة ِحبو
وابن ِحبو فيتسع القلب ْلكثر من واحد ىذا بالنسبة للمخلوؽ للنبي  أما اهلل -سبحانو وتعالى-
أما الخلة بالنسبة هلل فهي صفة لجَلؿ وعظمة اهلل .واهلل -تعالى -يوصف من ىذه المراتب باْلرادة
والمحبة والمودة والخلة ىذه اْلربع يوصف بها اهلل أما بقية المراتب فَل  ،فلم يرد ،والخلة ىي
نهايتها وكمالها وىى أنو تتخلل القلب وتصل إلى سويدائو ويمتلئ بها القلب ،وال يتسع ْلكثر من

واحد فالخلة ْلبراىيم ومحمد  ىذا بالنسبة للنبي 

امتأل قلبو بخلة اهلل ،أما اهلل فاتصافو

بالخلة كسائر صفاتو يليق بجَللو وعظمتو ال تشبو صفاتو صفات المخلوقين  .نعم.
كل من ادعى النبوة بعده  كاذب
قاؿ رحمو اهلل :وكل دعوى النبوة بعده فَػغَي وىوى .
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نعم كل َمن ادعى النبوة بعد فَػغَي وىوى ،كل من ادعى النبوة بعد النبي 

ىو المنحرؼ عن علم وىوى أي اتبع ىوى نفسو

فهو ٍ
غاو والغاوي

         

.     
ومن ادعى النبوة فهو غاو منحرؼ سيكوف ىالكا ،والغاوي ىو الذي انحرؼ عن علم ،والضاؿ
ىو الذي انحرؼ عن جهل ىما داءاف :الغي والضَلؿ.
فالغي ىو ترؾ العمل مع العلم  ،والضَلؿ عمل مع جهل ،وقد برأ اهلل نبيو الكريم من ىذين
الوصفين قاؿ سبحانو:



           ليس ضاال فيكوف

غاويا ال يعمل بل ىو راشد ليس ٍ
جاىَل ،بل ىو على علم من ربو ،وليس ٍ
غاويا راشد ،والراشد ىو
الذي يعلم ويعمل والغاوي ىو الذي يعلم وال يعمل ،والضاؿ ىو الذي يعمل بدوف علم  .إي نعم.
عموـ بعثتو  لإلنس والجن
وىو المبعوث إلى عامة الجن.
وىو المبعوث -عليو الصَلة والسَلـ -إلى عامة الجن يعني أنو رسوؿ اهلل إلى خلقو يعني الجن
واْلنس فهو رسوؿ اهلل إلى الجن واْلنس -عليو الصَلة والسَلـ -واْلدلة في ىذا واضحة ،قاؿ اهلل
تعالى:

                

             

ثم قالوا بعد ذلك:



     فهذا دليل على أنو مرسل إليهم.
كذلك سورة الجن:
سورة الرحمن:

               

     

      قرأىا النبي  عليهم
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وقرأىا على اْلنس فقاؿ النبي 



لَْلجن أحسن ردا منكم ما قرأت عليهم ىذه اآلية

 

     من مرة إال قالوا :وال بشيء من نعمك يا ربنا نكذب فلك الحمد . 
ِ
اسم اهلل عليو
وثبت أيضا أنهم  جاءوا للنبي  وأنهم سألوه الزاد فقاؿ :لكم ُكل َعظْم ذُك َر ُ

يعود أوفر مما كاف عليو لحما وكل بعرة   ...أي علف لدوابكم ،قاؿ النبي   ال تستنجوا
بالعظم والروث فإنو زاد إخوانكم من الجن . 

وثبت في قصة أبي ىريرة أف النبي 

قاؿ:



ال تبرح مكانك وأف الجن بو حركة ولغط

وأصوات  فأراد أف يذىب لكنو ذكر قوؿ النبي   ال تبرح مكانك فلما جاء النبي 

أخبره قاؿ يا رسوؿ اهلل سمعت كذا وكذا وخشيت عليك فتذكرت قولك :ال تبرح قاؿ ىل سمعت؟
قاؿ :نعم فجاءه فأراه النبي  مكاف نيرانهم وأخبره أنهم سألوه كذا وكذا . 
فهذه أدلة تدؿ على أنو مرسل إلى الجن -عليو الصَلة والسَلـ .-قاؿ ابن القاسم :إنو لم يرسل

نبي إلى اْلنس وللجن إال محمد 

لكن ىذا بعيد ؛ ْلف ظاىر قولو تعالى:

      ظاىره بأف موسى مرسل إليهم
 

وكذلك أيضا قولو تعالى:

   

       

     

دليل أنو أُ ْر ِسل إليهم ُر ُس ٌل

 

.   
فإذف أحد الثقلين أرسل إليهم الرسل ،ولكن النبوة والرسالة ىل تكوف في الجن ىل يكوف من
الجن رسوؿ ونبي قاؿ بعضهم :ىذا روي عن الضحاؾ بن مزاحم أنو يكوف من الجن نبي ،وقاؿ
آخروف كمجاىد وغيره والذي روي عن ابن عباس :أف الرسل تكوف من اْلنس خاصة ،وأما الجن
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وف كما في اآلية
َ يكوف فيهم نُ ُذ ٌر يُػْن ِذ ُر
.   

  

: وأما قولو تعالى،  والجن إنما يكوف فيهم نُ ُذ ٌر،النبوة والرسالة تكوف في اْلنس

فَل يلزـ من ذلك أف يكوف الرسل منهم وإنما أحدىما وىو اْلنس
   

     

: ثم قاؿ         



:كقولو تعالى

. وىو المالح دوف العذب، وإنما يخرج اللؤلؤ من أحدىما  
 أف يكوف من،ظاىرىا أنو يكوف منهم الجن

    

 ال مانع:وقاؿ آخروف

 إف القوؿ يخرج منهما اللؤلؤ والمرجاف ليس بصحيح أنو اللؤلؤ والمرجاف ال: وقالوا. الجن رسل
.يكوف بل قد يخرج من الحلو واهلل أعلم بالصواب
مرسل إلى كافة الورى إلى عموـ الناس إلى يوـ القيامة العرب والعجم ىذه

 وأما قوؿ النبي

.أدلة واضحة وال شك في ىذا
 إف النبوة رسالة خاصة بالعرب فهو كافر قاؿ: إلى عموـ الناس أو قاؿ من أنكر رسالة محمد
    

: وقاؿ سبحانو

       

       

:تعالى

: وقاؿ سبحانو      

 إلى يوـ القيامة كل           
.         
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وقاؿ سبحانو:

وقاؿ 

            

في حديث صحيح:



جميعا عموما،

والذي نفسي بيده ال يسمع بي أحد من ىذه اْلمة يهودي وال

نصراني ثم ال يؤمن بي إال دخل النار  ىذه اْلدلة تدؿ على عموـ الرسالة.
وأما قوؿ بعض النصارى :إف النبوة خاصة بالعرب فيقاؿ لهم :إذا أثبتم أنو رسوؿ إلى العرب
أثبتم أنو يلزمكم أف تثبتوا أنو رسوؿ اهلل إلى الناس عامة ما داـ أثبتم أنو رسوؿ ،فالرسوؿ ال يكذب ،
وقد أخبر أنو رسوؿ اهلل إلى الناس كافة فيلزمكم تصديقو وإال فاكفروا ما دمتم أثبتوا أنو رسوؿ ،ولو
إلى العرب فنقوؿ الرسوؿ ىل يكذب الرسوؿ؟ نقوؿ :ال يكذب ،نقوؿ :إف الرسوؿ أخبر أنو رسوؿ
اهلل إلى الناس كافة وما داـ أثبت أنو رسوؿ للناس كافة كما في الحديث:
كافة

 



وأرسلت إلى الخلق

فضلت على اْلنبياء بست :أعطيت جوامع الكلم ،ونصرت بالرعب  ،وأحلت لي

الغنائم ،وجعلت لي اْلرض مسجدا وطهورا ،وأرسلت إلى الخلق كافة ،وختم بي النبيوف . 
وكذلك اآليات ،فيلزمكم أف تؤمنوا بالقرآف ،فإذا لم تؤمنوا بالقرآف… ففي القرآف النصوص
واضحة في عموـ الرسالة ،فإذا لم تؤمنوا بالقرآف ولم تصدقوه كفرتم وإف صدقتموه في أنو رسوؿ
فصدقوا في إخباره بأنو رسوؿ اهلل إلى الناس كافة  .إي نعم .
الرسوؿ ىو المبعوث لعامة الجن واْلنس بالحق والهدى
قاؿ رحمو اهلل" :وىو المبعوث إلى عامة الجن وكافة الورى بالحق والهدى وبالنور والضياء" .
كافة الورى يعني الناس كافة الناس ،والجن سبقو إلى كافة الناس من الجن ،إلى كافة الناس من
العرب والعجم بالحق والهدى والنور والضياء.
ىذا وصف الشرع الذي جاء بو عليو  أنو بالحق ،وىو ضد الباطل ليس فيو باطل أرسلو اهلل
بالحق والهدى والعلم النافع ،اهلل تعالى أرسلو بالحق الذي المطابق للواقع والهدى العلم النافع الذي

141

العقيدة الطحاوية

يثم ر العمل الصالح والنور الذي يستضاء بو ويوصل إلى اهلل وجنتو ودار الكرامة ،والضياء أبلغ من
النور كما قاؿ -سبحانو تعالى:-



        فإف الضياء نور

فيو حرارة ،والقمر فيو نور بدوف حرارة ،والشمس فيها نور بحرارة.

وذلك أف ىذا الشرع فيو نور وضياء ،وحرارة الشرع الذي بو جاء محمد 

نور فيو بياف

وإيضاح ودعوة وتعليم وبياف حق اهلل.
وفيو حرارة أيضا :قوة وقمع المجرمين  ،وجهاد الكافرين ،وإقامة الحدود فهو نور وضياء،
فالشرع حق ليس فيو باطل ،وىدى علم نافع في العمل الصالح ،ونور إيضاح للحق وضياء نور فيو
حرارة قمع المجرمين جهاد الكافرين إقامة الحدود ىذا ىو وصف الشرع الذي جاء بو -عليو
الصَلة والسَلـ. -

القرآف كَلـ اهلل تعالى
القرآف كَلـ اهلل تعالى ليس بمخلوؽ
قاؿ رحمو اهلل :وإف القرآف كَلـ اهلل.
نعم كمل !.
وصدقَو المؤمنوف على ذلك حقا ،وأيقنوا على أنو
منو بدأ بَل كيفية قوال ،وأنزلو على رسولو َو ْحيًاَ ،

فمن سمعو فزعم أنو كَلـ البشر فقد كفر ،وقد
كَلـ اهلل تعالى بالحقيقة ليس بمخلوؽ ككَلـ البرية َ
ذمو اهلل وعابو وأوعده بسقر حيث قاؿ تعالى:

    

 .فلما أوعد اهلل بسقر لمن

قاؿ إف ىذا إال قوؿ البشر علمنا وأيقنا أنو قوؿ خالق البشر وال يشبو قوؿ البشر.
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"وإف القرآف كَلـ اهلل" بالكسر معطوؼ على قولو" :نقوؿ في توحيد اهلل بتوفيق اهلل :إف اهلل واحد
ال شريك لو ،وإف محمد عبده المصطفى ،وإف القرآف كَلـ اهلل" الكل معموؿ قوؿ :نقوؿ :إف اهلل
محمدا عبده
واحد ال شريك لو نقوؿ في توحيد اهلل" :إف اهلل واحد ال شريك لو ،ونقوؿ :إف
ً
المصطفى ورسولو" ونقوؿ" :إف القرآف كَلـ اهلل".

القرآف كَلـ اهلل ،صفة من صفاتو ،فالقرآف كَلـ اهلل 

تكلم بو وأنزلو على نبيو وحيا ،وليس

بمخلوؽ كما يقوؿ أىل البدع ،وليس معنى قائم بالنفس بل ىو كَلـ اهلل تكلم بو بحرؼ وصوت
محمدا  ليلة المعراج ،وسمع موسى كَلـ اهلل.
يسمع سمعو جبرائيل ،وكلم اهلل
ً

ىذا ىو الحق الذي عليو أتباع الرسل من أىل السنة والجماعة والصحابة والتابعين وأتباعهم :أف

القرآف كَلـ اهلل ،وأنو صفة من صفاتو  وأف اهلل تكلم بحرؼ وصوت يسمع ،وأنو ليس بمخلوؽ
ككَلـ البشر؛ خَلفا ْلىل البدع ،ومسألة الكَلـ مسألة عظيمة ،وىي من المسائل الكبار المشهورة
التي تنازع الناس فيها ،وىي من الصفات العظيمة التي اشتد النزاع فيها بين أىل السنة وأىل الحق
وبين المخالفين لهم  ،ففي معنى كَلـ اهلل وحقيقة كَلـ اهلل مذاىب للناس ،وىذه المسألة من
المسائل العظاـ.
ولما كاف النزاع فيها شديدا بين أىل السنة وأىل البدع؛ ولما كاف الحق قد يلتبس بالباطل لكثرة
من خاض في ىذه المسألة؛ فَل بد من استعراض المذاىب في ىذه المسألة وبياف القوؿ الحق الذي

تشهد لو اْلدلة والنصوص ،وتشهد لو العقوؿ والفطر ال بد من بياف القوؿ الحق الذي تقتضيو
النصوص ،وتشهد بو العقوؿ السليمة والفطر المستقيمة ،والناس تنازعوا في كَلـ اهلل على مذاىب،
لكن أبرز المذاىب في ىذه المسألة ثمانية مذاىب ىذه ْلىل اْلرض جميعا سبعة مذاىب باطلة،
والمذىب الثامن ىو قوؿ الحق.
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ومع كوف ىذه المذاىب الباطلة سبعا يقوؿ العَلمة ابن القيم -رحمو اهلل :-ىذه المذاىب
السبعة ىي الذائعة بين الناس وبين فضَلء العالم ال يعرفوف غيرىا مع بطَلنها ،وىذه المذاىب بعضها
فكرية وبعضها مبتدعة.
المذىب اْلوؿ مذىب االتحادية ،المذىب الثاني مذىب الفَلسفة ،المذىب الثالث مذىب
السالمية ،المذىب الرابع الكرامية ،المذىب الخامس مذىب الكَلبية ،المذىب السادس مذىب
اْلشعرية ،المذىب السابع مذىب الجهمية والمعتزلة ،المذىب الثامن مذىب أىل السنة والجماعة،
ىذه أبرز المذاىب وىناؾ مذاىب أخرى لك ن ليست مشهورة ،لكن ىذه أبرز المذاىب ،مذاىب
أىل اْلرض جميعا في مسمى كَلـ اهلل ما ىو ؟
المذىب اْلوؿ مذىب االتحادية  :واالتحادية ىم الذين يقولوف بوحدة الوجود وأف الوجود واحد
يقولوف :إف كَلـ اهلل كل كَلـ يسمع في الوجود فهو كَلـ اهلل ،سواء كاف حقا وصدقا أو كذبا وسواء،
كاف نظما أو نثرا سواء ،كاف حقا أو باطَل وزورا وبهتانا وسواء كاف كَلـ اْلعجميين ،أو كأصوات
الطيور ،أو الحيوانات كلو كَلـ اهلل ،نعوذ باهلل من ذلك.
كما قاؿ زعيمهم ابن عربي الطائي رئيس وحدة الوجود:
أال ك ػ ػ ػ ػػل ق ػ ػ ػ ػػوؿ ف ػ ػ ػ ػػي الوج ػ ػ ػ ػػود كَلم ػ ػ ػ ػػو س ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػواء علينػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػا نػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػثره ونظمػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػو




لكن موجود في كتابو "الفتوحات المكية"
س ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػواء علينػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػا نػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػثره ونظمػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػو

أال ك ػ ػ ػ ػػل ق ػ ػ ػ ػػوؿ ف ػ ػ ػ ػػي الوج ػ ػ ػ ػػود كَلم ػ ػ ػ ػػو
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فإذا مذىب االتحادية كل كَلـ يسمع في الوجود فهو كَلمو سواء كاف نظما أو نثرا ،سواء كاف
حقا أو باطَل ،وسواء كاف كَلـ آدميين أو غيره.
وىذا المذىب م بني على مذىبهم في القوؿ بوحدة الوجود؛ فإف مذىبهم أف الوجود واحد ليس
ىناؾ موجودات ،ليس ىناؾ رب وعبد وال خالق وال مخلوؽ ،بل الوجود واحد الرب ىو العبد والعبد
ىو الرب ،والخالق ىو المخلوؽ والمخلوؽ ىو الخالق ال فرؽ بينهم؛ ولهذا يقوؿ ابن عربي الطائي:
يػ ػ ػ ػ ػ ػػا ليػ ػ ػ ػ ػ ػػت ش ػ ػ ػ ػ ػػعري َم ػ ػ ػ ػ ػػن المكل ػ ػ ػ ػ ػػف

الػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػرب عبػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػد والعبػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػد رب

أو قػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػلت رب أنػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػى يُ َكلػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػف

إف قل ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػت عبػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػد فػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػذاؾ ميػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػت

إف ثبت عليو اْلمر إذف العبد ىو الرب ،والرب ىو العبد أيهما المكلف ،إف قلت :عبد فذاؾ
ىالك ،وأنتم ذلك والعبد فقط
مالك وعبد ٌ
ميت وذاؾ نفي وإف قلت رب أنى يُ َكلف وقاؿ أيضا رب ٌ

والكثرة ،وىم ىؤالء االتحادية من أكثر خلق اهلل أكثر خلق اهلل ىم االتحادية وىم منافقوف زنادقة

يظهروف اْلسَلـ ويبطنوف الكفر فهم في الدرؾ اْلسفل من النار ،نعوذ باهلل من المنافق والمنافقوف.
واهلل -تعالى -يقوؿ:



        وكل كفر ،فجزاء َمن َك َف َر النار،

نسأؿ اهلل السَلمة والعافية ،ليس بعد ىذا كفر ليس فوؽ ىذا إنكار كامل لوجود اهلل فإذف مذىبهم
في القوؿ بوحدة الوجود مذىبهم في الكَلـ مبني على القوؿ بوحدة الوجود وأصل ىذا المذاىب
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نشأ من إنكا ر مسألة المباينة والعلو أنكروا علو اهلل على الخلق ،وأنكروا مباينتو لهذه المخلوقات،
منفصَل عنها وال مبينا لها وال فوقها وقرروا ىذه القاعدة  ،وىذا اْلصل.
قالوا :ليس
ً
فلما تقرر ىذا عندىم وىو إنكار مباينة اهلل للمخلوقات ،وإنكار العلو صاروا بين أمور ثَلثة :إما
أف يقولوا :إنو معدوـ ال وجود لو ،وىذا ما استساغوه؛ ْلف الناس يكذبوف ،فقالوا :إف اهلل معدوـ
كذبوه ،وىم منافقوف زنادقة؛ ْلف ىؤالء االتحادية يظهروف اْلسَلـ ويخفوف الكفر؛ ويدعوف
اْلسَلـ؛ ولهم مؤلفات تحقق وتنشر ككتاب "الدرة" وغيره تحقق ولهم مؤلفاتهم محققة توجد في
كثير من اْلقطار العربية وتطبع بورؽ ثقيل وخط واضح وتحقق.
وىناؾ من يدافع عن ابن عربي يدافع عنو ويقوؿ :إنو معذور ال تظنوا أف ىذا المذىب ما ىو
موجود مذىب االتحادية؟ موجود ومنتشر وىناؾ رجل في السوداف على عهد النميري الحاكم اْلوؿ
يقاؿ لو العربي ادعى أف اهلل َحل فيو ،وقاؿ :إنو ىو اهلل والعياذ باهلل فَل تظنوف أف مذىب االتحادية
ما ىو موجود ،وىم من أكثر خلق اهلل بل أكثر خلق اهلل.

لهذا اقتضى العلماء لبياف ىذا الكفر ويدعوف أنهم أولياء اهلل وىم الخواص والعياذ باهلل ،ىذا ابن
العربي لو مؤلفات وكتب "الفتوحات المكية" ولو مؤلفات في الفقو فَل بد من بياف الشرح حتى ال
ينطلي على بعض الناس ،فلما أنكروا مباينتو لخلقو وعلوه فصاروا بين واحد من ثَلثة أمور:
اْلمر اْلوؿ :أف يقولوا بأف اهلل معدوـ ال وجود لو صراحة ،وىذا ما استساغوه؛ ْلف الناس
يكشفوف كفرىم؛ وىم زنادقة يظهروف اْلسَلـ ،ويبطنوف الكفر فاستبعدوا ىذا اْلمر.
اْلمر الثاني :أف يقولوا :إف اهلل ال داخل العالم وال خارجو وال فوقو وال تحتو وال مغاير لو ،وال
محايد لو ،وال متصل بو ،وال منفصل عنو كما قاؿ الجهمية الذين نفوا عن اهلل النقيضين قالوا ىذا
أيضا ما استساغوا ىذا القوؿ ،وقالوا ىذا غير متصور وال يمكن تصور ىذا.
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فاختاروا القوؿ الثالث :وىو أف اهلل ىو عين المخلوقات ،فالخالق ىو المخلوؽ والرب والعبد
كل ما تروه ىو الرب .قاؿ ابن عربيِ :
شئت بو فالواسع اهلل،
"س ْر حيث شئت فإف اهلل ثَم وقُل ما َ
فكل شيء تراه ىو اهلل ،واهلل ىو عين ىذه المخلوقات ،وىو عين ىذه الموجودات" .والشيء ال
يحايد نفسو ،وال ينافيها فثبت عند ىؤالء المَلحدة أف اهلل عين ىذه المخلوقات؛ فلما ثبت عندىم
أف اهلل عين ىذه المخلوقات ،قالوا :إف كل كَلـ في الوجود ىو كَلمو سواء كاف حسنا أو قبيحا،
وسواء كاف كفرا أو إيمانا ،وكل اسم فهو لو حسن أو قبيح ،وكل صفة فهي لو صفة نقص أو كماؿ،
وىذا مذىب كفري شديد بل ىم أعظم الناس كفرا ،كفى أف يقاؿ :يجرؤ عاقل أف يقوؿ كل كَلـ
يسمع في ىذا الوجود كَلـ اهلل من الكفر والسب والشتم والغناء والباطل إلى غير ذلك.
وىؤالء كفرة ال يؤمنوف باهلل وال بمَلئكتو وال بكتبو وال برسلو وال باليوـ اآلخر وال بالقدر خيره
وشره فهم أكثر الناس ،نسأؿ اهلل السَلمة والعافية ،ومن فروع ىذا المذىب أنهم يقولوف :إف فرعوف
مصيب حينما قاؿ:



     وكذلك عباد اْلصناـ واْلوثاف يكونوف على الحق ىم

على الحق وال صواب ،وكل من عبد شيئا فهو مصيب من عبد النار فهو مصيب  ،من عبد الصنم
فهو مصيب ،ومن عبد النيراف فهو مصيب  ،ومن عبد العجل فهو مصيب كلهم مصيبوف  ،وإنما
الكفر بالتخصيص ال تنهى أحدا عن شيء فإذا خصصت شيئا ،وقلت :ال يجوز عبادة إال ىذا
الشيء فهذا ىو الكفر التخصيص.
وابن عربي لو ُم َؤلَف من مؤلفاتو أنو يقوؿ :إف فرعوف مصيب حينما قاؿ:

    

 ويقوؿ :إنو أُ ْغ ِرؽ لما أَ ْغ َرقو اهلل لما أُ ْغ ِرؽ في البحر قاؿ ىذا اْلغراؽ تطهير لو الحسباف والوحي
تطهير لو؛ ْلنو ظن أنو الرب وحده ،وىذا غلط حينما قاؿ



     كل واحد رب

فلما حسب ىذا الحسباف أغرؽ تطهيرا لو ،ىذا ىو الحسباف ويقوؿ معارضة لكتاب اهلل إف موسى -
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عليو الصَلة والسَلـ -لما أخذ برأس ىاروف ولحيتو حينما عبدوا العجل يقوؿ أخذ برأسو ولحيتو
يقوؿ لماذا تنهاىم عن العجل وىم على الصواب.
المؤلفات موجودة اآلف ،وىناؾ من يدافع عنها ،نسأؿ اهلل السَلمة والعافية ،ومن فروع ىذا
المذىب أنو ال فرؽ بين الزنى والنكاح ،وال بين الخمر والماء ،وال بين اْلـ واْلخت واْلجنبية الكل
واحد ،ومن فروع ىذا اْلمر ضيقوا على الناس وبعدوا عليهم اْلصوؿ ،والواقع وراء ذلك كلو ،نسأؿ
اهلل السَلمة والعافية.
فالمقصود أف ىذا المذىب الكفري ىو موجود موجودة مؤلفاتو ،نبو عليها العلماء ،وىناؾ من
يدعي أنهم على الصواب واالتحادية ،وأنهم أولياء اهلل وىناؾ من يعتذر عنهم فَل بد أف يكوف طالب
العلم على حذر ،وعلى إلماـ بهذا المذىب الخبيث الذي ىو أكفر مذىب في اْلرض ،نسأؿ اهلل
السَلمة والعافية ،وبهذا القدر نكتفي لئَل نسترسل في الكَلـ ،ونسأؿ اهلل للجميع العلم النافع
والعمل الصالح ،ونسأؿ اهلل للجميع السَلمة والعافية من الفتن إنو على كل شيء قدير ،وصلى اهلل
على وسلم وبارؾ على سيدنا محمد ،وعلى آلو وأصحابو والتابعين .
س :أحسن اهلل إليكم يقوؿ السائل :ما قوؿ أىل السنة والجماعة في مسألة حياة اْلنبياء في
قبورىم أىي حياة حقيقية أـ برزخية؟ وإذا قلنا :إنها حقيقية فهي حجة للصوفية الذين يدعوف اْلنبياء
والصالحين ويتوسلوف إليهم بالدعاء بحجة أنهم أحياء وإذا قلنا :إنها برزخية لم يكن ثمة فرؽ بينهم
وبين سائر المؤمنين نرجوا توضيح ذلك ؟ أفادكم اهلل.
ج :حياة اْلنبياء حياة حقيقية برزخية؛ لكنها ال تشبو حياة الدنيا والروح لها تعلقات بالبدف
تختلف فتعلق الروح بالبدف في الحياة الدنيا غير تعلقها بو بالبرزخ  ،وغير تعلقها بو في النوـ ،وغير
تعلقها بو في يوـ القيامة ،فالنائم روحو لها تعلق بو  .فالروح قد تذىب إلى مكاف بعيد ولكنها قريبة،
فإذا ضربت رجلك جاءت الروح بسرعة ،وكما سيأتي في قصة موسى -عليو الصَلة والسَلـ -رآه
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النبي  ليلة المعراج ليلة أسري بو قائما يصلي ،ورآه في السماء السادسة فالروح سريعة فهي حياة

برزخية حقيقية ،لكنها ليست كحياة الدنيا ،والرسوؿ 
تعالى:

      

واْلنبياء ميتوف ،وال يقاؿ :إنهم أحياء قاؿ

وىذه الحياة البرزخية ال تنافي أنهم ميتوف ،ولذلك من دعا

اْلموات فهو كافر ،ولو كاف الميت حي الحياة البرزخية أنت منهي أف تدعو الميت ،ولو كاف لو حياة
برزخية ،وال إشكاؿ في ىذا  .نعم.
س:أحسن اهلل إليكم يقوؿ السائل:
إف اهلل ال يفتقر لوجود خلقو فهو الكامل بذاتو وصفاتو سبحانو ،وبما أف الصفات ال تنفك عن
الذات فالفعل ممكن الحدوث فهو موصوؼ بو ،وإف لم يحدث في وقت من اْلوقات فلماذا

يصرؼ النص عن ظاىره في قولو 

 كاف اهلل وليس معو شيء



أو كما قاؿ -عليو الصَلة

والسَلـ. -
ج -السؤاؿ يدؿ على عدـ فهم السائل  ،اهلل تعالى متصف بفعلو والفعل غير المفعوؿ ،والفعل
وصفو -سبحانو وتعالى -قائم بذاتو والمفعوؿ المخلوؽ المنفصل فَل تخلط بين ىذا وىذا ،فالرب
فعاؿ صفة الفعل قائم بذاتو ،وىو غير المفعوؿ المخلوؽ المنفصل المخلوؽ ،السماوات واْلرض
مخلوقة هلل ،والخلق غير المخلوؽ والفعل غير المفعوؿ فالخلق وصف اهلل ،والفعل وصف اهلل،
والمفعوؿ المخلوؽ ىو المفعوؿ المنفصل ،واهلل تعالى يوصف بأنو فعاؿ ،والمخلوقات منفعلة ليست
ىي الفعل وليست ىي الخلق .نعم.
س -أحسن اهلل إليكم يقوؿ السائل :ىل يجوز القوؿ :وال يسأؿ عن اهلل متى كاف؛ ْلف اهلل ىو
خالق الزماف؟
ج -نعم اهلل -تعالى -ىو أوؿ كل شيء ،أوؿ ال بداية لو كما أف آخريتو ال نهاية لها  .نعم.
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س -أحسن اهلل إليكم يقوؿ السائل :ما رأيكم بكتاب "عمر أمة اْلسَلـ وظهور المهدي عليو

السَلـ" وىو كتاب توصل فيو الباحث -وىو من جامعة عربية -إلى أف ُعمر أمة محمد  ما بين
ألف وأربعمائة إلى ألف وخمسمائة سنة استنادا لبعض أحاديث الصحيحة واآلثار عن علماء اْلسَلـ

اْلولين كالسيوطي وغيره؟ حفظكم اهلل .
ج -ما رأيت الكتاب وال قرأتو ،ولكن تحديد عمر اْلمة تحديد باطل ليس ىناؾ دليل ،وال أظن
يثبت أف ىناؾ تحديد بالسنين لكن اهلل -سبحانو وتعالى -جعل عَلمات للساعة وأشراط ،وأشراط
الساعة الكبار إذا ظهرت كلها فالساعة تعقبها



   

 كما قاؿ اهلل تعالى  ،أما

التحديد بالمئات واآلالؼ فهذا ال دليل عليو وال يثبت في ىذا شيء  .نعم.

س -أحسن اهلل إليكم :جاء في الحديث عن النبي 

في قولو عن موسى:



ال أدري ىل

أفاؽ قبلي أو ال ؟ أـ كاف ممن استثناه اهلل  والسؤاؿ من ىم الذين استثناىم اهلل من الصاعقة .
ج -الصواب أف ىذا وىم من بعض الرواة كما نبو على ذلك محققوف من أىل العلم والحديث
كاالعَلمة ابن القيم وغيره وأف صواب الحديث:
القيامة فإذا موسى ِ
آخذ بقائمة من قوائم العرش فَل أدرى أفاؽ قبلي أـ ُج ِ
ي بصعقة يوـ الطور 
وز َ
.


ال تفضلوني على مثلي فإف الناس يصعقوف يوـ

وىذه الصعقة إنما ىي صعقة في موقف القيامة ،وسببها تجلي اهلل للخَلئق لفصل القضاء حينما

يتجلى اهلل لفصل القضاء خشية ،ثم يفيقوف فأوؿ من يفيق النبي  فيجد موسى قائما آخذ بقائمة

العرش قاؿ نبينا 

فَل أدري ىل موسى صعق فأفاؽ أـ أنو لم يصعق مجازاة لو بصعقة يوـ الطور

وعلى كل حاؿ فهي َمْنػ َقبَة لموسى ،ولكن الفضيلة الخاصة ال تدؿ على الفضل العاـ وإنما ىي منقبة

لموسى أنو لما يزوؿ الصعق ،ويفيق نبينا  يجد موسى قاعدا ،قاؿ  :ما أدري ىل صعق فأفاؽ

قبلي أـ أنو لم يصعق مجازاة لو بصعقة يوـ الطور؟ . 
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أما رواية بعضهم  فَل أدري أفاؽ قبلي أو كاف ممن استثنى اهلل  فهذا وىم بعض الرواة ؛
ْلف الصعق ليس فيو استثناء ،لماذا يستثنى ،ليس استثناء في صعقة الموت ،قاؿ اهلل تعالى:

 

               صعقة الموت حين ينفخ إسرافيل
في آخر الدنيا ،فيصعق الناس ويموتوف ولكن ىناؾ َمن يستثنو اهلل منها اْلرواح ال تموت؛ ْلنها باقية؛
وكذلك ما في الجنة من الحور وغيرىا باقية ىذا مما استثناىم اهلل.

أما صعقة التجلي فليس فيها؛ فالصواب أنها لمن ثبت في حديث البخاري استثناء ولكن ىذه
اللفظة رأى بعض الرواة



وال أدري أفاؽ قبلي أـ كاف ممن استثناىم اهلل



صواب  ،وصواب

الحديث ما جاء في الرواية  أفاؽ قبلي أـ جوزي بصعقة يوـ الطور  أما لفظة  أفاؽ قبلي أـ
كاف من الذين استثناىم اهلل



وىم من بعض الرواة كما نبو على ذلك المحققوف من أىل العلم

والحديث؛ وذلك ؛ ْلف الصعقة في يوـ القيامة التي سببها التجلي لفصل القضاء ما فيها استثناء كل
الناس يصعقوف إنما االستثناء في الصعقة التي تكوف في آخر الدنيا صعقة الموت ،نعم .واهلل أعلم .
س -أحسن اهلل إليكم :ما معنى قوؿ وىب بن منبو" :نظرت في القدر فتحيرت ونظرت فيو
فتحيرت ووجدت أعلم الناس بالقدر أكفهم عنو وأجهل الناس بالقدر أفقهم بو" ال سيما وقد كثر
خوض الطَلب في القدر بَل فائدة بعد الدرس في القدر .
ج -لسنا مكلفين بتفسير كَلـ وىب بن منبو  ،وىب بن منبو من العلماء التابعين ومنبو من
العلماء الذين أسلموا من بني إسرائيل ،قد يكوف قولو صوابا ،وقد يكوف خطأ ،ولسنا ُمتَػ َعب ِدين بأف
نفسر كَلمو ،نعم فنحن نفسر كَلـ اهلل وكَلـ رسولو ىذا من الصحة والقدر ال يجب لإلنساف أف
يخوض فيو ،وكما سيأتي -إف شاء اهلل -في الطحاوية أف قوؿ الطحاوي" :القدر سر اهلل في الخلق
فمن سئل عن فعل فقد رد حكم الكتاب ،ومن رد حكم الكتاب كاف من الكافرين" سيأتي -إف شاء
اهلل -ال نستعجل .نعم.
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س-أحسن اهلل إليكم ،ىل النبي



أفضل من السموات واْلرض ومن ميكائيل وجبرائيل

وأفضل من العرش والكرسي وأفضل من كل شيء ؟

ج -نعم ظاىر اْلدلة أنو أفضل المخلوقات 

ىذا وىو أفضل المرسلين ،الصواب وأفضل

المَلئكة ومسألة تفضيل اْلنبياء وتفضيل صالح البشر على المَلئكة فيها كَلـ أىل العلم من
العلماء ،من قاؿ :إف اْلنبياء أفضل ومنهم من قاؿ :إف المَلئكة أفضل ،ومنهم قاؿ :إف صالح البشر
أفضل.
شارح الطحاوية قاؿ" :إف ىذه المسألة من فضوؿ الكَلـ ،فاْلولى تركها" .لكن حقق شيخ
اْلسَلـ ابن تيمية ىذه المسألة وقاؿ" :إني كنت أظن ىذه المسألة من بدع الكَلـ فتبين لي أنها
مسألة أثرية صحابية سلفية ،وحقق القوؿ بأف اْلنبياء وسائر الرسل أفضل من المَلئكة لكن ىذا عند
ك ماؿ حالهم عند دخوؿ الجنة ،وإف كاف حاؿ المَلئكة قد يكوف في الدنيا أفضل ،لكن في النهاية
حاؿ اْلنبياء وصالح البشر أفضل" .نعم .
س-أحسن اهلل إليكم في أي كتب السنة ورد لفظ  أعطيت ستا -وفيها وختم بي النبيوف
فرواية الصحيحين  أعطيت خمسا لم يعطهن غيري  ولم يذكر فيها  وختم بي النبيوف





ج  -أعطيت ست خصاؿ  أخرجها مسلم عن شرح الطحاوية فارجع إليها .نعم.
س-أحسن اهلل إليكم ىل ىناؾ فرؽ بين العارؼ والعالم عند الصوفية .
ج -الصوفية عندىم العارؼ من المعرفة والعلم  ،اهلل تعالى يوصف بالعلم ال بالمعرفة؛ وسيأتي
كَلـ الطحاوي -رحمو اهلل -وذلك بأف اهلل ما ىو إلو معرفة وأف ىذا منتقد  .نعم.
س -يقوؿ السائل :ىل يجوز لنا أكل لحوـ َمن يدعي وحدة الوجود .

ج -نعم التحريم ال غيبة إال لفاسق إذا أظهر فسقو ليس لو غيبة ،فإذا ما رأيت إنساف يحلق

لحيتو ،وقلت فَلف يحلق لحيتو ىل تكوف غيبة ؟ ال فهو الذي فضح نفسو إذا المجاىر بالمعصية ال
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غيبة لو ،والمجاىر بالبدعة أعظم ،والمجاىر بالكفر أعظم وأعظم ،فالتحذير من البدع والمنكرات،
والتحذير من الكفر ما يسمى غيبة ،ىذا نصح هلل ولرسلو ،والنصيحة واجبة  ،التحذير من الكفر
والبدع ىذا ليس غيبة ،والتحذير من الشر حتى إف الميت كما جاء في الحديث:
اْلموات فإنهم أفضوا إلى ما قدموا





ال تسبوا

ال يسب الميت لكن إذا كاف في التحذير من بدعة الميت

مصلحة لألحياء نحذر من بدعتو حتى ال يتضرر اْلحياء .نعم.
ممن يدعي وحدة الوجود؟
س-ىل يجوز لنا أكل لحوـ َ

ج -إذا كانت لحوـ تعني غ يبتهم فقد سبق الجواب ،ىل يجوز أكل ذبيحتهم أما الذبائح

فالكافر ال تصح ذبيحتو أما اليهود والنصارى فَ ُم ْستَثْػنَػ ْو َف ،أىل الكتاب قاؿ تعالى:
        

  

ىذا إذا عرفت أنهم يذبحوف على الطريقة الشرعية أو

جهلت الحاؿ ،أما إذا علمت أنو يذبح بالصعق أو بالكهرباء أو بالخنق ىذا ،ال تأكل أو يقوؿ حين
الذبح :باسم المسيح ،فَل تأكل لكن إذا جهلت ما تدري فاْلصل حَلؿ لآلية ،وذلك ؛ ْلف اليهود
وأىل الكتاب مستثنوف فكفرىم أخف.
أما الوثنيوف وأما المجوس وأما المنافقوف فهؤالء أعظم وأعظم ىؤالء ذبائحهم ولحومهم ال تحل
.
س -توجد لدينا جامعة تابعة للصوفية تدرس أمورا كفرية ،فما النصيحة التي تقدمونها لنا؟ وما
الواجب علينا تجاه أصحابها ؟
ج -الواجب االبتعاد بأنفسكم فَل تدرسوا في ىذه الجامعة ،وأف تحذروا المسلمين من الدخوؿ
فيها تحذروا الناس ،وتبينوا ضَللها ،وتبينوا أف ما ىم عليو كفر وضَلؿ نصحا هلل ولكتابو ولرسولو
وْلئمة المسلمين وعامتهم .نعم .
السَلـ عليكم ورحمة اهلل وبركاتو
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الحمد هلل رب العالمين والصَلة والسَلـ على أشرؼ اْلنبياء والمرسلين نبينا محمد  وعلى

آلو وصحبو أ جمعين ،أما بعد فإف مبحث الكَلـ مبحث عظيم ،وىو من المسائل التي اشتد النزاع
فيها بين أىل السنة وبين المخالفين لهم كما سبق بياف ذلك ،وقلنا :إف المسألة فيها ثمانية أقواؿ
للناس في مسمى كَلـ اهلل . 
المذىب اْلوؿ مذىب االتحادية :سبق الكَلـ عليو باْلمس ،والمذىب الثاني مذىب الفَلسفة
المشاءوف ومن تبعهم من متكلم ومن متصوؼ كابن سينا والفارابي وابن عربي
وأتباعهم  ،الفَلسفة َ
الفعاؿ على النفس الفاضلة
اض من العقل َ
خير فَ َ
وغيرىم ،الفَلسفة مذىبهم في كَلـ اهلل  أنو ٌ

الذكية فحصل لها تصورات وتصديقات لحصر ما قبلت منو فكَلـ اهلل ليس حرفا وال صوت ،ولكنو
ٍ
معاف تفيض على النفوس الفاضلة الذكية.
ويحصل لها تصورات وتصديقات بحسب ما قبلتو من ىذا الفيض ،وىذا المذىب في الكَلـ
مبني على مذىبهم في القوؿ ِبق َدـ العالم ،وأف العالم الزـ هلل أزال وأبدا ،فالفَلسفة يذىبوف إلى أف

العالم الزـ هلل ال ينفك عنو في اْلزؿ ،وال في اْلبد كلزوـ الضوء للسراج فَل يقولوف :إف العالم

حادث بل يقولوف :إف العالم قديم كقدـ اهلل وىذا المعنى إنكار لوجود اهلل وأنو واجب الوجود بذاتو
وأنو اْلوؿ الذي ليس قبلو شيء فَػبَػنَػ ْوا على ىذا اْلصل ،وىو القوؿ ِبق َدـ العالم أف الكَلـ معنى
يفيض على النفس الفاضلة الذكية فيحصل لها تصورات وتصديقات بحسب ما قبلت منو.
وأصل ىذا أنهم لم يؤمنوا بالرب الذي أخبر عن نفسو أنو اْلوؿ ،وليس قبلو شيء ،والذي عرؼ
اسمو الرسل الفعاؿ لما يريد المتصف بالصفات القادر على كل شيء المتكلم بقدرتو ومشيئتو؛ لما
لم يؤمنوا بالرب -سبحانو وتعالى -الذي وصف نفسو وسماىا بأسماء وصفات؛ لما لم يؤمنوا بذلك
قالوا :إف العالم قديم ،ثم إف الكَلـ فضل فاض من العقل الفعاؿ.
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وحقيقة ىذا المذىب الكفر باهلل ومَلئكتو وكتبو ورسلو واليوـ اآلخر والقدر خيره وشره .فهم لم
يؤمنوا برسلو فهم كفرة مَلحدة ؛ ْلنهم لم يؤمنوا باهلل ربا وإلها ومعبودا بالحق ،وأنو اْلوؿ الذي ليس
قبلو شيء ،وأنو الغني بذاتو الذي ال يحتاج إلى أحد ،وأف لو الكماؿ في أسمائو وصفاتو فلم يؤمنوا
بو بالرب وال بالمَلئكة ولم يؤمنوا بالكتب المنزلة ولم يؤمنوا بالرسل ،ولم يؤمنوا باليوـ اآلخر ،وال
بالبعث والنشور ،وال بالجنة والنار ،ولم يؤمنوا بالقدر فهم كفرة مَلحدة ،نسأؿ اهلل السَلمة والعافية.
وىم يلتقوف مع االتحادية الذين يقولوف :الوجود واحد ،العبد ىو الرب ،والرب ىو العبد ،وىؤالء
يقولوف :إف العالم قديم والزـ للرب ولم يثبتوا ربا غنيا خالقا قادرا بمشيئتو ،وقالوا :إف الرب ىو أوؿ
ىذا العالم ،وىو المحرؾ لو ،وىو العلة ،وىو مبدأ ىؤالء الكفرة  ،وىو العلة الغائية لحركتو ىم بهذا
يلتقوف مع االتحادية كلهم كفرة كلهم مَلحدة زنادقة ،نسأؿ اهلل السَلمة والعافية.
ىذاف المذىباف كفرياف ،ولكن العلماء يذكروف ىذه المذاىب ؛ ْلف المَلحدة تستروا باسم
اْلسَلـ ،وىم يظهروف اْلسَلـ ويبطنوف الكفر واْللحاد ،وكذلك الفَلسفة ىناؾ من يظن من الناس
أنهم على حق ،وأنهم على صواب ،وأنهم أىل علم ،وأىل قواعد ،وأصوؿ فاغتر بهم كثير من الناس
من أىل البدع ،وظنوا أنهم على حق وصواب ،ىذاف المذىباف كفرياف.
المذىب الثالث :مذىب السالمية أتباع ىشاـ بن سالم الجواليقي وتبعهم بعض أتباع اْلئمة
اْلربعة أو بعض من ينتسب للحديث ذىبوا إلى أف كَلـ اهلل ألفاظ ومعاني وحروؼ وأصوات قديمة
في اْلزؿ لم تزؿ وال تزاؿ وال يقولوف :إف الكَلـ متعلق بقدرة اهلل ومشيئتو بل يقولوف :إف الكَلـ
قديم ألفاظو ومعانيو ،والحروؼ واْلصوات وما دامت اْللفاظ قديمة فالحروؼ التي تؤلف ىذه
اْلصوات قديمة ،وما دامت المعاني قديمة ،فالحروؼ التي تتألف من ىذه اْللفاظ قديمة.
وىم يقولوف :إف كَلـ اهلل نوعاف نوع يصنع بواسطة ونوع يصنع بغير واسطة كما ُس ِمع بجبرائيل
محمد  كَلـ اهلل بواسطة جبرائيل ،لكن الكَلـ وإف كاف لفظا ومعنى ،وإف كاف
وبواسطة كما َس ِمع
ٌ
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بحرؼ وصوت إال أنو قديم لم يزؿ وال يزاؿ وال يزاؿ الرب يتكلم في القدـ واْلزؿ ،وأيضا حروؼ
الكلمات كلمات الرب مقترنة ال يسبق بعضها بعضا .الباء مع السين مع الميم كلها يتكلم بها للرب
دفعة واحدة ىكذا يقولوف.
وقالوا :إف الحروؼ إنما تسمع متعاقبة بالنسبة لسمع اْلنساف وإال فالحروؼ مقترنة وشبهتهم في
ذلك ؛ ْلف ىذا المذاىب مبني على أف الكَلـ ال بد أف يقوـ بمتكلم وأف الرب ليس محَل
للحوادث قالوا :لو قلنا :إف كَلـ الرب متعلق بقدرتو ومشيئتو لصار محَل للحوادث لصار يحفظ
الكَلـ في ذاتو فَل أقوؿ :إف الكَلـ متعلق بقدرتو ومشيئتو بل يقولوف :إف الكَلـ قديم في اْلزؿ لم
يزؿ وال يزاؿ وإف كانت حروؼ وأصوات لم يزؿ الرب يتكلم في القدـ واْلزؿ ،لكن ال يتعلق الكَلـ
بقدرتو ومشيئتو متى شاء تكلم بل يقولوف :إف الكَلـ قديم أزلي ال يزاؿ الرب يتكلم الحروؼ مقترنة.
ولهذا يسمونهم باْلقرانية نسبة إلى االقتراف الذي ذكروا في الحروؼ ،وأف الرب يتكلم بها دفعة
واحدة الباء مع السين مع الميم ليست متعاقبة ،تأتي السين بعد الياء قالوا لو قلنا :إف الحروؼ
م تعاقبة للزـ ذلك أف يحدث الحرؼ الثاني في ذات الرب فيكوف ذلك محل للحوادث ،وىذا
مذىب باطل.
وقولهم :إف الكَلـ ألفاظ ومعاف وحروؼ وأصوات قائمة بذات الرب فهذا حق  ،لكن قولهم :إنو
ال يتعلق بقدرتو ومشيئتو فهذا باطل ،الرب لم يزؿ يتكلم الكَلـ قديم لكن ألفاظو لم تزؿ حادثة
متعلق بمشيئتو فهو يكلم جبريل ويكلم المَلئكة ويكلم اْلنبياء ويكلم الناس يوـ القيامة ،فالقوؿ بأنو
ال يتعلق بقدرتو ومشيئتو تعطيل للرب من الكماؿ وتنقص للرب.

مخالف ِ
للحس،
فكذلك قولهم :إف الحروؼ مقترنة وأنو ال يسبق بعضها بعضا تخليط وىذياف
ٌ

وما ىو معلوـ بالفطرة ؛ ْلف الكلمة إذا كانت مكونة من حرفين فَل يمكن للمتكلم أف يتكلم
بالحرؼ الثاني إال بعد اْلوؿ ،وال وجود للكلمة إال بالتعاقب والقوؿ بأنها غير متعاقبة تخليط
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وىذياف غير متصور ،وقولهم :إنو يلزـ من ذلك أف تحدث الحروؼ في ذات الرب ،فهذا باطل ؛
ْلف ىذا يلزـ ب النسبة للمخلوؽ أما الخالق فكَلمو ال يشبو كَلـ المخلوقين ؛ ْلف الرب ال يشابو
المخلوقين ال في ذاتو وال في صفاتو وال في أفعالو سبحانو.
المذىب الرابع مذىب الكَلبية :أتباع عبد اهلل بن سعيد بن كَلب يروف أف كَلـ الرب معنى قائم
بنفس الرب ليس بحرؼ وال صوت أف كَلـ الرب معنى قائم بنفس الرب ليس بحرؼ وال صوت وال
يسمع ،وىو الزـ لذاتو كلزوـ السمع والبصر والعلم فالكَلـ معنى قائم بالنفس ليس بحرؼ وال
صوت وال يسمع وىو الزـ لذات الرب كلزوـ الحياة والسمع وللبصر وىو أربع ٍ
معاف في نفسو:
اْلمر والنهى والخبر واالستفهاـ.
وأما الحروؼ واْلصوات فهذه الحكاية دالة على كَلـ اهلل وليست كَلـ اهلل وليس في المصحف
كَلـ بزعمهم بل ما فيو إنما ىو حروؼ وكلمات دالة على كَلـ اهلل ،وليس ىي كَلـ اهلل فكَلمو اهلل
في نفسو ال يسمع والحروؼ واْلصوات حكاية دالة عليو ،وىذا المذىب مبني بأف الكَلـ ال بد أف
يق وـ بالمتكلم ،وعلى ىذا أيضا أف اهلل ليس محَل الحوادث؛ ْلنو لو كاف حرفا وصوتا لكاف محَل
للحوادث ومرارا من ذلك قالوا ليس بحرؼ وال صوت ،وإنما ىي حكاية دالة عليو.
ويُػنَاقش ىؤالء الكَلبية :أنتم تقولوف :إف الحروؼ واْلصوات حكاية عن كَلـ اهلل .فحكاية
الشيء إنما تك وف باْلتياف بمثل الشيء من غير زيادة وال نقصاف وال تقديم وال تأخير تقوؿ :حكيت
الحديث بعينو تريد أف الرواية مطابقة للحديث من غير زيادة وال نقص ،والحروؼ واْلصوات ليست
مطابقة للمعنى القائم بنفس الرب فكيف يقاؿ :إنها حكاية لكَلـ اهلل.
ثانيا :لو كانت الحروؼ واْل صوات حكاية عن كَلـ الرب كما تزعموف فلزـ من ذلك أف تكوف
صفات اهلل محكية  ،ولو مثل وشبيو واهلل ليس لو مثل وال شبيو.
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ثالثا :لو كانت الحروؼ واْلصوات حكاية عن كَلـ اهلل  ،لكاف الناس قد أتوا بكَلـ مثل كَلـ
اهلل ،وحينئذ يبطل تحديهم ،وقد قاؿ تعالى:

         

            وقاؿ أيضا:

    

.               
فلو كانت الحروؼ واْلصوات حكاية لكَلـ اهلل ْلتى الناس بمثل كَلـ اهلل ،وىنا يبطل تحديهم
أين عجزىم؟
ورابعا :لو كاف الحروؼ واْلصوات حكاية عن كَلـ اهلل للزـ عليو أف يحكي بحرؼ وصوت ما
ليس بحرؼ وال صوت ،وىذا باطل ومذىب الكَلبية مذىب باطل.
المذىب الخامس :مذىب اْلشاعرة أتباع أبي الحسن اْلشعري يقولوف :إف الكَلـ معنًى قائم
بنفس الرب بمعنى واحد قائم بنفس الرب ليس بحرؼ وال صوت ال يسمع لكنو معنى واحد ،شيء
واحد ،ال يتنوع ْلربع أشياء كما يقوؿ الكَلبية الذين يقولوف بأف الكَلـ أربع أنواع :اْلمر ،والخبر،
والنهي ،واالستفهاـ.
أما اْلشاعرة فيقولوف :بأف الكَلـ معنًى واحد ال يتعدد وال يتبعض وال يتجزأ وال يتكثر ،بل ىو
معنًى واحد ،والحروؼ واْلصوات عبارة دالة عليو ،فهذا يقوؿ حكاية ،وىذا يقوؿ عبارة ،وكونو أمر

ونهى وخبر واس تفهاـ قالوا :ىذه الصفات اْلضافية لهذا المعنى الواحد ،ولكنها ليست أنواع بل
صفات إضافية لذلك النوع الواحد فهو نوع واحد وىم صفات تضيف لهذا المعنى يكوف الخطاب
أمر يكوف أمرا باْلضافة نهيا باْلضافة وخبرا باْلضافة واستفهاما باْلضافة فهي صفة إضافية كما أف
اْلنساف لو صفات إضافية ،فأنت شخص واحد توصف بأنك أب باْلضافة إلى أبنائك ،وتوصف
بأنك ابن باْلضافة إلى آباءؾ وتوصف بأنك خاؿ بالنسبة ْلوالد اْلخت.
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وأنت شخص واحد فهذه الصفات إضافية تسمى أباَ وابنا وعما وخاال باْلضافة كذلك كَلـ

الرب بمعنى واحد ،وكونو أمرا ونهيا وخبرا واستفهاما من الصفات اْلضافية ،وقولو :توراة وإنجيل
وقرآف وزبور ،قالوا :ىذا تقسيم للعبارة للدالالت ،ال للمدلوؿ  ،فالمدلوؿ واحد  ،وىو المعنى القائم
بنفس الرب بحسب العبارة كَلـ الرب معنى قائم بالنفس لكن إف عبرت عنو بالعربية فهو القرآف،
وإف عبرت بالعبرانية فهو ا لتوراة ،وإف عبرت عنو بالسيريانية فهو اْلنجيل ،وإف عبرت عنو بالداودية
فهو الزبور ،وىو شيء واحد ومعنى واحد فقالوا :إف الحروؼ تقصير بالنسبة للدالالت والعبارات
فالحروؼ واْلصوات عبارة دالة عليو.
وبعضهم يرى أنو ال فرؽ بين مذىب الكَلبية واْلشاعرة فبعض اْلشاعرة يقوؿ :إف المذىب
واحد ؛ ْلف ُكَل من المذىبين يتفق على أف الكَلـ معنى قائم بنفس الرب ،واتفقوا على أف الحروؼ
واْلصوات دالة على كَلـ الرب فتكوف الكَلبية قالوا :حكاية واْلشاعرة قالوا :عبارة ال يتعلق بغرض
علمي فيكوف مذىبا اْلشاعرة والكَلبية متقاربين ،ومذىب اْلشاعرة ىو المذىب الذي يكاد يقنع
العقل ويسموف أنفسهم بأىل السنة والجماعة.
وفي بعض اْلزمنة طبق اْلمر أىل السنة إال عدد قليل منهم فيسمونهم بأىل السنة أيضا فَ ُم ِهم

معرفة مذىب اْلشاعرة .

المذىب السادس مذىب الكرامية :وكاف الترتيب أف يكوف قبل مذىب الكَلبية واْلشاعرة وىم
أتباع محمد بن كراـ يقولوف :إف كَلـ اهلل حروؼ وأصوات وألفاظ ومعاف قائمة بذات الرب ويتعلق
بقدرتو ومشيئتو ،فالحروؼ ألفاظ ومعاف وحروؼ وأصوات وكَلـ اهلل متعلق بمشيئتو وقدرتو يتكلم
متى شاء إف شاء إال أف الكَلـ حادث في ذاتو كاف الكَلـ ممتنعا عن الرب ال يقدر عليو ،ثم انقلب
فجأة فصار ممكنا.
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فقولهم :إف كَلـ الرب ألفاظ ومعاف ،حروؼ أصوات قائم بذاتو ،ومتعلق بقدرتو ومشيئتو فهذا
حق ،وىو موافق ْلىل السنة والجماعة لكن قولهم :إف كَلـ الرب حادث في ذاتو فهذا باطل قالوا:
إف الكَلـ كاف ممتنعا عن اهلل ،ثم انقلب فجأة فصار ممكنا .كاف ىناؾ فترة أوال ال يقدر أف يتكلم
ثم انتقل فجأة فصار يتكلم ،وىذا َمْبنِ ّي على أف القوؿ بأف الكَلـ قديم يوجب أف تتسلسل
الحوادث والموجودات.
قالوا :لو قلنا بأف كَلـ الرب قديم ليس حادثا لزـ التسلسل في الحوادث والموجودات ولو
حدث طريق إثبات اْلولية ،ف َل نستطيع أف نثبت أف اهلل ىو اْلوؿ وليس قبلو شيء ففرارا من ذلك
قالوا :إف الكَلـ كاف ممتنعا على الرب ،ثم انقلب فجأة فصار ممكنا ،وىذا باطل أوال أف الكَلـ
صفة كماؿ ،وصفة الرب الكماؿ ،فكيف يخلو الرب من ىذا الكماؿ في وقت من اْلوقات؟!
وإذا خَل من الكماؿ صار ذلك نقصا ،واهلل ال يوصف بالنقص كاف الكَلـ ممتنعا أي كاف عاجزا
عن الكَلـ فوصفتم اهلل بالنقص ،ونفيتم الكماؿ عنو ،وكيف يكوف كَلمو ممتنعا ،ثم يصير ممكنا ؟
إذا كانت حاؿ الرب سواء ،ولم تتجدد لو صفة الكَلـ ،فكيف يكوف الكَلـ ممتنعا كما قالوا ،إذف
ما الذي جعلو ينقلب م ن االمتناع إلى الكَلـ إذا كاف ممتنعا كما قالوا؟ إذف ما الذي جعلو ينقلب من
االمتناع إلى الكَلـ؟
فإذا كاف الرب كامَل في صفاتو وذاتو وأسمائو ،وفيها الكماؿ ،ما الذي يجعل الرب يخلو من
ىذا الكماؿ في وقت من اْلوقات ،ويوصف بالنقص والعجز ،وىم لم تتجدد لو صفة الكَلـ ولم
يستفدىا من غيره ،فالرب لم يزؿ وال يزاؿ متصفا بالكماؿ من صفاتو وأسمائو.
أما القوؿ بأف الطريق ينسد بإثبات اْلولية ،فنقوؿ :ال ينسد فاهلل ىو اْلوؿ ،وليس قبلو شيء،
وىو فعاؿ -سبحانو وتعالى -ويتكلم ويخلق بالكَلـ ،إنما أمره إذا أراد شيئا فإنما يقوؿ لو :كن
ف يكوف ،وكل فرد من أفراد المخلوقات مسبوؽ بالعدـ  ،مخلوؽ بعد أف كاف معدوما خلق اهلل بقدرتو
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ومشيئتو ،وإذا وصف كل فرد من المخلوقات بهذا فَل يلزـ من ذلك أف يكوف ىناؾ فترة يعطل فيها
الرب.
السابع وىو مذىب الجهمية :وتلقاه منهم المعتزلة فنسب إليهم يقاؿ مذىب الجهمية ومذىب
المعتزلة وىو القوؿ بأف كَلـ الرب ألفاظ ومعاف وحروؼ وأصوات متعلق بقدرتو ومشيئتو إال أنو
مخلوؽ خارج عن ذاتو ،خلقو الرب خارجا عن ذاتو فصار بو متكلما.
وقولهم :إف كَلـ الرب ألفاظ ومعاف وحروؼ وأصوات متعلق بقدرتو ومشيئتو فهذا حق ولكن
قولهم :إنو مخلوؽ فهذا باطل فقالوا :نحن نقوؿ :إف كَلـ الرب ألفاظ ومعاف وحروؼ وأصوات
تتعلق بقدرتو فيتكلم متى شاء إذا شاء إال أف الكَلـ مخلوؽ ،خلقو خارج عن ذاتو فصار بو متكلما
ىذه الحروؼ واْلصوات خلقها خارجة عن ذاتو فصار متكلما بها خلقها من الهواء فمن ذلك
الجسم ابتدأ الكَلـ بدأ من اهلل ال من اللوح المحفوظ ،وال من الجسم.
قالوا :إف اهلل -تعالى -لما نادى موسى من شاطئ الوادي اْليمن في البقعة المباركة من الشجرة
قالوا :إف اهلل خلق الكَلـ في الشجرة فهي التي قالت :إنما أرى اهلل رب العالمين ،فإذف يقولوف :إف
الكَلـ مخلوؽ خارج ذاتو وإف كاف ألفاظا ومعاف وحروفا وأصوات بمشيئتو إال أنو مخلوؽ ،وىذا
المذىب مبني على نفس الصفات عن الرب لئَل يذىب إلى التشبيو والتجسيد مبني على أنو يلزـ
ْلثبات الصفات للرب التشبيو والتجسيد ومشابهة المخلوقات ،ففرارا من ذلك نفوا الصفات ،نفوا
الصفات فرارا من التشبيو والتجسيد .
ىذه سبعة مذاىب ،وكلها باطلة وىي التي تدور في العالم لكن ىذه المذاىب مذاىب االتحادية
 ،ومذاىب الفَلسفة  ،ومذاىب السالمية ،ومذاىب الكرامية ىذه كلها مذاىب باطلة واضحة
البطَلف وليست منتشرة انتشارا كبيرا ،وقد رددنا عليها وبقية المذاىب المنتشرة والسائدة :اْلشاعرة،
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واحدا مذىب اْلشاعرة مذىب منتشر طبق
والكَلبية ،فاْلشاعرة والكَلبية يكاداف يكوناف مذىبًا ً
اْلرض حتى إف كثيرا من الفقهاء وغيرىم مذىبهم يتمشى مع مذىب اْلشاعرة.
الفقهاء من الحنابلة وغيرىم ومذىب أيضا كثير من اْلحناؼ مذىبهم أشعري بعض الحنابلة حتى
صاحب " الروض المربع" أوؿ ما بدأ في الشرح :بسم اهلل الرحمن فسر الرحمة باْلنعاـ على طريقة
اْلشاعرة واْلنعاـ ليست الرحمة ،كثير من الفقهاء وغيرىم مذىبهم يتماشى مع مذىب اْلشاعرة وقد
يوافقهم بعض المحدثين في بعض كالحافظ ابن حجر -رحمو اهلل -فبعض الصفات أَولَ َها على طريقة
اْلشاعرة الغضب والرضا والكَلـ وكذلك النووي رحمو اهلل في شرح صحيح مسلم يؤوؿ الصفات

على طريقة اْلشاعرة.
والسبب في ىذا أف ىؤالء العلماء الفطاحل المحدثين لم يوفقوا لمن ينشئهم على معتقد أىل
السنة والجماعة في سن الطلب ظنوا أف ىذا ىو الحق.
المحصلة لهم أعماؿ عظيمة في خدمة اْلسَلـ لكن ىذه اْلخطاء صدرت منهم عن اجتهاد لم
يتعمدوا  ،ولم ينشئوا مع مذىب أىل السنة والجماعة ،فإذا كاف ىؤالء العلماء الكبار وقعوا في
الغلط ولم يهتدوا إلى مذىب أىل السنة والجماعة ،فإذا قرأت ما في الحديث تجد تأويَلتهم الكثيرة
فتذكر أقواؿ كثيرة تأويل اليد خطأ وتأويل السنة والجماعة وال يزؿ ،فإذا كاف بمعتقد أىل السنة
والجماعة وال يزاؿ فإذا كاف العلماء الفطاحل زلوا فأنت يخشى عليك أف تزؿ ،فإذف مذىب
اْلشاعرة مذىب سائد ،وكذلك المعتزلة والجهمية ومذىب أىل السنة والجماعة  .تبقى ىذه
المذاىب الثَلث ىي المنتشرة اآلف .
المذىب الثامن مذىب أىل السنة والجماعة :وىم الصحابة والتابعوف لهم بإحساف وأتباعهم
واْلئمة وىم أتباع الرسل ،وىذا الباب عن الرسل مذىبهم في كَلـ الرب أف اهلل موصوؼ بالكَلـ
وأف الكَلـ من صفاتو الذاتية التصافو بو في اْلزؿ فاهلل تعالى موصوؼ بالكَلـ أزال وأبدا فهو من
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صفاتو الذاتية التصافو سبحانو بو في اْلزؿ  ،ومن صفاتو الفعلية لكوف الكَلـ بمشيئة الرب واختياره
فالكَلـ من صفاتو الذاتية ومن صفاتو الفعلية فهو من صفاتو الذاتية ؛ ْلف نوع الكَلـ قديم ومن
صفاتو الفعلية؛ ْلف اهلل يتكلم بقدرتو ومشيئتو ويتكلم بما شاء إذا شاء كيف شاء سبحانو ،وأف نوع
الكَلـ قديم وإف لم يكن الصوت المعين قديما.
ٍ
ومعاف بحرؼ وصوت يُ ْس َمع وأف نوع الكَلـ قديم وإف لم يكن الصوت
وأف كَلـ اهلل ألفاظ
المعين قديما ،وأف كَلـ الرب -سبحانو وتعالى -ليس حاال في المخلوقات وال متحدا بهم ،بل
الرب بائ ن بذاتو وصفاتو من خلقو منفصل عنهم ،والقرآف كَلـ اهلل لفظو ومعانيو ليس كَلـ اهلل
الحروؼ دوف المعاني وال المعاني دوف الحروؼ ،وأما ألفاظ العباد وأصواتهم وحركاتهم وأداتهم
وأفعالهم فكل ذلك مخلوؽ بأمر اهلل . 
ىذا معتقد أىل السنة والجماعة في الكَلـ أف كَلـ اهلل من صفاتو الفعلية والذاتية أف اهلل متصف
بالكَلـ أزال وأبدا ،ومن صفاتو الذاتية ْلنو مت ِ
ف بو في اْلزؿ ،ومن صفاتو الفعلية لكوف الكَلـ
صٌ
ُ
ٍ
ومعاف بحرؼ
واقعا بمشيئتو وقدرتو ىو يتكلم بما شاء كيف يشاء متى يشاء ،وأف كَلـ اهلل ألفاظ
وصوت يسمع ،وأف نوعو قديم ،ولكن الصوت المعين قديم.
وأف اهلل بائن من خلقو في ذاتو وصفاتو ،وأف كَلـ اهلل ليس حاال في المخلوقات بل ىو بائن في
ذاتو وصفاتو -سبحانو وتعالى -وكونو يتكلم بمشيئتو وقدرتو من لوازـ ذاتو المقدسة -سبحانو
وتعالى -والقرآف كَلـ اهلل لفظو ومعناه ليس اللفظ دوف المعنى ،وال المعنى دوف اللفظ ،أما ألفاظ
العباد وحركاتهم وأدائهم فكل ذلك مخلوؽ بائن عن اهلل . 
ىذه المذاىب الثمانية ىي أبرز المذاىب في كَلـ الرب ،وىذه المذاىب تدور على أصلين:
اْلصل اْلوؿ ىل كَلـ الرب واقع بمشيئتو واختياره وقدرتو أو بغير مشيئتو واختياره ،واْلصل الثاني
ىل كَلـ الرب قائم بذاتو ومتصف بو أو ىو خارج عن ذاتو ومنفصل عنو.
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ىذه المذاىب الثمانية كلها تدور على ىذين اْلصلين ،اْلصل اْلوؿ اختلفوا في ذلك فقاؿ
بعضهم :إف كَلـ الرب واقع بغير مشيئتو واختياره ،وىم أربعة طوائف:
اْلولى قالت :إف كَلـ الرب واقع بغير مشيئتو واختياره ،وىو معنى يفيض منو على نفس شريفة
تتكلم بو وىم الفَلسفة.
وطائفة قالت :إف كَلـ الرب معنى قائم بو ألفاظ ومعاف وحروؼ وأصوات قديمة في اْلزؿ لم
تزؿ وال تزاؿ وىم السالمية.
وطائفة قالت :بأف كَلـ الرب واقع بغير مشيئتو واختياره وىو معنى قائم بنفسو جامع ْلربعة
معاف :ىي اْلمر والنهي والخبر واالستفهاـ وىم الكَلبية ،وطائفة قالت :إف كَلـ الرب معنى قائم
بنفسو وىو واحد ال يتبعض وال يتعدد وال يتكثر وىم اْلشعرية ىذه أربعة طوائف ،وقاؿ بعضهم :إف
كَلـ الرب واقع بمشيئتو واختياره ،وىم أربعة طوائف:
طائفة قالت :إف كَلـ ا لرب واقع بمشيئتو واختياره ،وىو الذي يتكلم بو الناس كلهم وىو يسمع
من جميع الناس وىم االتحادية ،وطائفة قالت :إف كَلـ الرب واقع بمشيئتو واختياره وىو ألفاظ
ومعاف وحروؼ وأصوات إال أنو حادث في ذاتو كائن بعد أف لم يكن وىم الكرامية.
وطائفة قالت :إف كَلـ الرب واقع بمشيئتو واختياره وىو ألفاظ وحروؼ ومعاف وأصوات إال أنها
مخلوقة خارجة عن ذاتو وىم الجهمية والمعتزلة وطائفة قالت :إف كَلـ الرب قائم بذاتو واقع بمشيئتو
واختياره وىو قديم النوع حادث اآلحاد بحرؼ وصوت يُ ْس َمع وىم أىل السنة والجماعة.

أما اْلصل الثاني :وىو ىل كَلـ الرب قائم بذاتو ومتصف بو أو خارج عن ذاتو ومنفصل عنو،

فاختلفوا فيو فقاؿ بعضهم :إف كَلـ الرب خارج عن ذاتو ومنفصل عنو ،وىم ثَلثة طوائف:
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طائفة قالت :إف كَلـ الرب خارج عن ذاتو ومنفصل عنو ،وىو ٍ
معاف تفيض على النفوس الفاضلة
الذكية وىم الفَلسفة وطائفة قالت :إف كَلـ الرب خارج عن ذاتو ومنفصل عنو ،وىو الذي يتكلم بو
الناس كلهم حقو وباطلو وىم االتحادية.
وطائفة قالت :إف كَلـ الرب خارج عن ذاتو ومنفصل عنو وىو ىذه الحروؼ واْلصوات خلقها
خارجة عن ذاتو فصار بها متكلما ،وقاؿ بعضهم :واقع بذاتو متصف بو ،وىم خمس طوائف:
طائفة قالت :إف كَلـ الرب قائم بذاتو متصف بو وىو ألفاظ ومعاف وحروؼ واْلصوات لم تزؿ ،
وال تزاؿ ،وىم السالمين.

ٍ
ومعاف وحروؼ وأصوات إال أنو
وطائفة قالت :إف كَلـ الرب قائم بذاتو ومتصف بو وىو ألفاظ

حادث في ذاتو كائن بعد أف لم يكن ،وىم الكرامية.

وطائفة قالت :إف كَلـ الرب قائم بذاتو ومتصف بو ،وىو معنى جامع ال ٍ
معاف ىي اْلمر والنهي

والخبر واالستفهاـ  ،وىم الكَلبية.
وطائفة قالت :إف كَلـ الرب قائم بذاتو ومتصف بو وىو معنى واحد ال يتعدد وال يتبعض وال
يتجزأ وال يتكثر وىم اْلشاعرة.
وطائفة قالت :إف كَلـ اهلل قائم بذاتو ومتصف بو وىو قديم النوع حادث اآلحاد وىم أىل السنة
والجماعة فتبين بهذا أف ىذه المذاىب ترجع لهذين اْلصلين.
والذين أثبتوا الصوت في كَلـ اهلل خمس طوائف :طائفة قالت :إف كَلـ اهلل بصورة وىو الذي
يتكلم بو للناس كلهم وىم االتحادية.
وطائفة قالت :إف كَلـ اهلل بالصوت وى ذه الحروؼ واْلصوات خلقها خارجة عن ذاتو فصار بها
متكلما ،وىم الجهمية والمعتزلة.
وطائفة قالت :إف كَلـ اهلل بالصوت حادث في ذاتو كائن بعد أف لم يكن وىم الكرامية.
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وطائفة قالت :إف كَلـ اهلل بصوت ،وىو ألفاظ معاف لم تزؿ ،وال تزؿ في اْلزؿ وىم السالمية،
وطائفة قالت :إف كَلـ اهلل بالصوت قديم النوع وحادث اآلحاد وىم أىل السنة والجماعة.
والذين لم يثبتوا الصوت ثَلث طوائف :طائفة قالت :إف كَلـ اهلل ليس بصوت وىو معنى يفيض
على النفس الشريفة فتتكلم بها وىم الفَلسفة.
وطائفة قالت :إف كَلـ اهلل ليس بحرؼ وال صوت لكنو معنى جامع ْلربع معاف :اْلمر والنهى
والخبر واالستفهاـ وىم الكَلبية.
وطائفة قالت :إف كَلـ اهلل ليس بصوت ،وىو معنى واحد ال يتجزأ ويتعدد وال يتبعض وال يتكثر
وىم اْلشاعرة .
ىل الصوت المسموع من كَلـ اهلل ىل يقاؿ :إنو مخلوؽ أو غير مخلوؽ؟ ىذا فيو تفسير إف
يد بو الصوت المسموع عن اهلل ،فهذا كَلـ غير مخلوؽ ،وإذا أريد بو الصوت المسموع عن المبلغ
أُ ِر َ

ففيو تفصيل.

الم َؤدى بالصوت
وإف أريد بو الصوت الذي روي بو كَلـ اهلل فهذا مخلوؽ ،وإف أريد بو الكَلـ ُ

فهذا كَلـ اهلل .

ومسمى الكَلـ اختلفوا فيو ىل اللفظ أو المعنى؟ قاؿ بعضهم :إف مسمى الكَلـ حقيقة في
المعنى مجاز في اللفظ وىم اْلشاعرة ،واْلصل في الكَلـ المعنى ،وأما اللفظ مجاز.
وقيل :إف الكَلـ حقيقة في اللفظ مجاز في المعنى ،وىذا مذىب المعتزلة ،وقيل :إف الكَلـ
حقيقة في كل من اللفظ والمعنى فإطَلقو على المعنى وحده حقيقة وإطَلقو على اللفظ حقيقة ،وىذا
مذىب ابن علي الجويني :وقيل إف الكَلـ حقيقة في اللفظ والمعنى على سبيل الجواز فإطَلقو على
أحدىما إطَلقو على جزء معناه ،وإطَلقو عليهم على سبيل الجمع إطَلؽ على كل معناه.
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وىذا ىو الذي عليو أكثر العقَلء وىو :الصواب مسمى الكَلـ اللفظ والمعنى  ،ليس مسمى
الكَلـ اللفظ فقط  ،كما تقوؿ المعتزلة ،وال مسمى الكَلـ المعنى كما تقوؿ اْلشاعرة  ،وال مسمى
اللفظ وحده والمعنى وحده كما يقوؿ ابن علي الجويني فمسمى الكَلـ اللفظ والمعنى.


وقيل :إف الكَلـ حقيقة في كل من اللفظ والمعنى ،فإطَلقو على المعنى وحده حقيقة ،وإطَلقو
على اللفظ حقيقة ،وىذا مذىب أبي علي الجويني ،وقيل :إف الكَلـ حقيقة في اللفظ والمعنى على
سبيل الجمع ،فإطَلقو على أحدىما إطَلؽ على جزء المعنى ،وإطَلقو عليهما على سبيل الجمع
إطَلؽ على كل المعنى.
وىذا ىو الذي عليو أكثر العقَلء ،وىو الصواب أف مسمى الكَلـ اللفظ والمعنى ،ليس مسمى
الكَلـ اللفظ فقط كما تقوؿ المعتزلة ،وال مسمى الكَلـ المعنى كما تقوؿ اْلشاعرة ،وال مسمى
اللفظ وحده والمعنى وحده كما يقوؿ أبو علي الجويني.
فالمسمى الكَلـ واللفظ والمعنى  ،لكي أتكلم أو كَلـ أو ىذا الكَلـ اسم للفظ والمعنى.
حقيقة مذىب أىل السنة والجماعة في كَلـ الرب  أف كَلـ اهلل محفوظ في الصدور مقروء
باْللسن مكتوب في المصاحف محفوظ في الصدور معلوـ في القلوب  ،مقروء مسموع باآلذاف،
وىو في ىذه المواضع كلها حقيقة.
فإذا قيل في المصحف كَلـ اهلل فُهم منو معنًى حقيقي ،وإذا قيل فيو مداد كتب بو فهم منو معنى

حقيقي ،وإذا قيل :في المصحف خط فَلف الكاتب فهم منو معنى الحقيقية.

وإذا قيل المداد في المصحف فالظرفية فيو غير الظرفية المفهومة من قولك :فيو السماوات
واْلرض وفيو محمد وعيسى ،وىي غير الظرفية المفهومة من قولك :فيو خط فَلف الكاتب ،وىي
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غير الظرفي ة المفهومة من قولك :فيو مداد كتب بو ،وىي غير الظرفية المفهومة من قولك :في
المصحف كَلـ اهلل.
ىذه كلها حقائق فالمصحف فيو كَلـ اهلل ،وفيو خط فَلف ،وفيو مداد كتب بو وفيو محمد
وعيسى يعني ذكر محمد وعيسى وفيو السماوات واْلرض أي ذكر السماوات واْلرض.
ومن لم يتنبو لهذه الفروؽ ضل ولن يهتدي إلى الصواب ،وكذلك ال بد من االنتباه للفرد بين
القراءة والمقروء فالقراءة فعل القارئ والمقروء كَلـ الرب.
وقد استدؿ اْلماـ البخاري -رحمو اهلل -في كتابو الصحيح على أف أفعاؿ العباد مخلوقة في
نصوص التبليغ على أف أفعالهم -ومن ذلك كَلمهم وأفعالهم وأصواتهم -كلها مخلوقة ،استدؿ
بنصوص التبليغ كقولو سبحانو:
   

وقولو:

              

      

وىذا من رسوخو في العلم ،فإف ذلك يتضمن

أصلين عظيمين ضل فيها أىل الزيغ:

اْلصل اْلوؿ :أف المبلغ ليس لو من الكَلـ إال مجرد التبليغ فليس ُمْن ِشئًا وال محدثًا للكَلـ؛ إذ

لو كاف الكَلـ من عنده لكاف ُمْنشئًا محدثًا للكَلـ ولم يكن مبلغًا؛ فالمبلغ إنما يبلغ كَلـ غيره إذا

قرأت:



إنما اْلعماؿ بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى



تقوؿ ىذا كَلمك أو كَلـ الرسوؿ؟

كَلـ الرسوؿ.
وإذا قرأت قوؿ امرئ القيس-:
قفػ ػ ػػا نبػ ػ ػػك م ػ ػػن ذكػ ػ ػػرى حبي ػ ػػب ومنػ ػ ػػزؿ  بس ػ ػػقط اللػ ػ ػػوى ب ػ ػػين الػ ػ ػػدخوؿ فحومػ ػ ػػل
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تقوؿ ىذا كَلـ امرئ القيس  ،أنت مبلغ عنو  ،والكَلـ المرئ القيس ليس لك .



إنما

اْلعماؿ بالنيات  - الكَلـ للرسوؿ ليس لك  ،فالمبلغ إنما يبلغ كَلـ غيره.
اْلصل الثاني :أف التبليغ فعل المبلغ وحقيقتو أف يورد إلى الموصل إليو ما حملو إليو غيره فلو
مجرد التبليغ  ،قد ترجم اْلماـ البخاري -رحمو اهلل -في الصحيح في كتاب التوحيد باب قراءة
الفاجر والمنافق ال تجاوز حناجرىم ،أراد من ذلك أف أفعاؿ العباد وقراءتهم وأصواتهم مخلوقة ،ىم
يقرءوف كَلـ اهلل بأصواتهم فأصواتهم وقراءتهم ىي أفعالهم ،والمقروء كَلـ اهلل.
وحقيقة كَلـ اهلل الخارجية ىي ما يسمع منو أو من المبلغ عنو حقيقة كَلـ اهلل الخارجية ما يسمع

منو كما سمعو جبرائيل ،وكما سمعو نبينا محمد  وكما سمعو موسى وكما يسمعوف نص كَلـ اهلل

يوـ القيامة ،فحقيقة كَلـ اهلل الخارجية ىي ما يُسمع منو أو من المبلغ عنو ،فإذا سمعو السامع
فكَلـ اهلل لو مسموع ،وإذا علمو وحفظو فكَلـ اهلل لو محفوظ  ،وإذا قرأه فكَلـ اهلل لو مقروء ،وإذا
مجازا صح
كتبو فكَلـ اهلل لو مكتوب ،وىو حقيقة في ىذه المواضع كلها ال يصح نفيها ،ولو كاف ً

نفيو.

مجازا لقيل ما قرأ القارئ كَلـ اهلل ،وما كتب الكاتب كَلـ اهلل  ،وما سمع السامع كَلـ
ولو كاف ً

اهلل أو ما حفظ الحافظ كَلـ اهلل وىذا حق ْلف ده فيو خطأ فهو حقيقة في ىذه المواضع كلها.

فكَلـ اهلل محفوظ في الصدور ،معلوـ في القلوب ،مقروء باْللسن  ،مكتوب في المصاحف،
والفرؽ بين كوف القرآف في زبر اْلولين  ،وبين كوف القرآف في لوح محفوظ  ،وفي كتاب مكنوف،
وفي رؽ منشور واضح فإف معنى

      

يعني :ذكره ووصفو واْلخبار عنو،

وفي زبر اْلولين في كتب اْلولين ،فالقرآف في اْلنجيل والتوراة ذكره وخبره ،والوصف عنو وليس

المراد أف القرآف نزؿ في التوراة واْلنجيل؛ ْلف القرآف إنما أنزلو اهلل على محمد  كما أف فيو خبر

النبي . 
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وأما ما ترى في رؽ منشور في لوح محفوظ في كتاب مكنوف يعني مكتوب فيو؛ ولهذا قاؿ اْلماـ
أبو حنيفة -رحمو اهلل -في كتابو ،في رسالة سماىا "الفقو اْلكبر" قاؿ ما معناه:

"وكَلـ اهلل في المصاحف مكتوب ،وعلى اْللسن مقروء ،وفي القلوب محفوظ ،وعلى النبي 

منزؿ ،ولفظنا في القرآف مخلوؽ والقرآف غير مخلوؽ ،وما ذكر اهلل في القرآف عن موسى -عليو
إخبارا عنهم ،وكَلـ موسى وغيره من
الصَلة والسَلـ -وعن إبليس وفرعوف كذلك كَلـ اهلل
ً
المخلوقين مخلوؽ.
وكَلـ اهلل ليس ككَلـ المخلوقين ،يعلم ال كعلمنا ،ويقدر ال كقدرتنا ،ويرى ال كرؤيتنا ،ويتكلم ال
ككَلمنا"  ،أو كما قاؿ رحمو اهلل .

واْلدلة على ثبوت كَلـ الرب 
كثيرة منها قوؿ اهلل  ... منها :تكلم اهلل -سبحانو وتعالى -كَلـ اهلل ْلنبيائو ورسلو ،وكَلـ اهلل
وأف اهلل يتكلم بحرؼ وصوت ،وأف اهلل موصوؼ بالكَلـ

مع أىل الجنة قاؿ اهلل تعالى:

  

    وقاؿ:



   وقاؿ:



.       
ومن السنة ما ثبت في الحديث الذي رواه ابن ماجو:



بينا أىل الجنة في نعيمهم إذ سطع

لهم نور فرفعوا رءوسهم فإذا الرب -جل جَللو -قد أشرؽ عليهم من فوقهم فقاؿ :السَلـ عليكم يا
ونورا
أىل الجنة ،فَل يزالوف في نعيم حتى يتوارى عنهم فطاب بركة ً
والحديث وإف كاف فيو ضعف إال أف لو شواىد.



ومن اْلدلة على أف اهلل يتكلم ،وأف الكَلـ قائم بو قوؿ اهلل -تعالى-

أو كما جاء في الحديث،
    

                  

     

نفى التكليم عنهم عن أعدائو قاؿ :ال يكلمهم أي ال يكلمهم
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كَلـ اهلل تكلي م بل يكلمهم كَلـ سخط وغضب كما أخبر اهلل أنو يكلم أىل النار ويقوؿ:

 

.     
مقررا  ،ولو كاف ال يكلمهم لتساووا ىم
ونفي الكَلـ عن أعداء اهلل يدؿ على أف اهلل يكلم عباده ً

وأعدائو في عدـ الكَلـ  ،أي :لو كاف ال يكلم أعدائو فسخطو عليهم فهو يكلم أولياءه لرضاه
عنهم.
ومن اْلدلة قوؿ اهلل -تعالى -أو قوؿ النبي في الحديث الصحيح:



أعوذ بكلمات اهلل

التامات من شر ما خلق   أعوذ بكلمات اهلل التامات التي ال يجاوزىن بر وال فاجر  فالنبي



استعاذ بكلمات اهلل  ،فدؿ على أف كَلـ اهلل غير مخلوؽ كما تقوؿ المعتزلة؛ ْلف النبي  ال

يستعيذ بمخلوؽ.
ب في صحيحو :باب كَلـ الرب مع أىل الجنة وغيرىم وذكر فيو عدة
فالبخاري -رحمو اهلل -بَػو َ

أحاديث.

ومن اْلدلة العقلية على أف الرب يتكلم والكَلـ قائم بو :أف الكَلـ صفة كماؿ ،والرب -سبحانو
وتعالى -ال يخلو من الكَلـ فَل بد أف يتصف الرب بالكَلـ ،فالكَلـ صفة كماؿ ،فَل يخلو الرب
وعبّاده:
من ىذا الكماؿ ،وعدـ الكَلـ نقص ينزه عنو الرب كما قاؿ اهلل -تعالى -عن العجل ُ



                  

   وقاؿ في اآلية اْلخرى:

             

.
فعلى أف عدـ الكَلـ نقص يستدؿ بو على عدـ ألوىية العجل ،فالعجل ما يتكلم ،بنو إسرائيل
عبدوا العجل قاؿ اهلل -تعالى-
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ىذا نقص يستدؿ بو على عدـ ألوىية العجل ،فنفي رجوع القوؿ يدؿ على عدـ ألوىية العجل،
وبنو إسرائيل سكتوا ما قالوا :إف اهلل ال يتكلم فهم في ىذه الخصلة أحسن من المعتزلة  ،المعتزلة
قالوا :إف اهلل ال يتكلم ،والكَلـ مخلوؽ ،وأما بنو إسرائيل الذين عبدوا العجل ما قالوا :ربك ال
يتكلم لما قيل لهم :إف العجل ال يتكلم ما قالوا :وربك ال يتكلم فكانوا في ىذه الخصلة أحسن من
المعتزلة.
ومن اْلدلة على أف كَلـ اهلل قديم النوع حادث اآلحاد قوؿ اهلل -تعالى:-
        

  

 وفي اآلية اْلخرى:



  

     

فقولو "محدث" صريح في حدوث آحاد كَلـ اهلل  ،وال يفهم من ذلك أف تحل

الحوادث في ذات الرب؛ ْلف كَلـ اهلل ال يماثل كَلـ المخلوقين ،إنما كَلـ المخلوقين ىو الذي
يلزـ منو الحدوث في ذواتهم ،أما كَلـ الرب فَل يماثل كَلـ المخلوقين.
أيضا على أف كَلـ اهلل آحاده حادثة قوؿ اهلل -تعالى:-
ومن اْلدلة ً

     

                اهلل -تعالى -أخبر
عن سماعو لكَلـ المجادلة بلفظ الماضي "سمع" وىذا يدؿ على أف المجادلة والجداؿ الذي حصل
كاف قبل نزوؿ اآلية.
ثم نزلت اآلية بعد المجادلة فدؿ ىذا على نزوؿ اآلية ،وأف الرب تكلم في ىذه اآلية بعد
حصوؿ الحادثة ،وىي المجادلة .

فالمرأة التي جاءت تجادؿ النبي  في زوجها ىي خولة بنت حكيم لما ظاىر منها قالت:



إلي ضاعوا أو إليو جاعوا وجعلت تجادؿ النبي فيقوؿ" :ما أرؾ إال
أشكو إلى اهلل صبية إف ضممتهم ّ

حرمت عليو" فجاءت تشتكي إلى اهلل فقالت :أشكو إلى اهلل صبية (أوالدىا الصغار) إف ضممتهم
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إلي ضاعوا أو إليو جاعوا قالت عائشة -رضي اهلل عنها -إنو يخفى علي بعض الكَلـ من المرأة
سبحاف من وسع سمعو اْلصوات



لكن اهلل سمع كَلمها من فوؽ سبع سماوات وأنزؿ:

 

.           
فهذا دليل على أف آحاد كَلـ اهلل حادثة متى تكلم اهلل ،قد سمع تكلم بعد حصوؿ القصة بعد
المجادلة ،فهذا دليل على حدوث آحاد كَلـ اهلل ،وأف كَلـ اهلل وإف كاف قديم النوع لكن أفراده
حادثة ،ومثل قوؿ اهلل تعالى:

            

  فاهلل أخبر عن خروج نبيو 

أوؿ النهار بلفظ الماضي قد غدوت ،وىذا يدؿ على سبق

التبوؤ للخبر يعني أف النبي خرج أوؿ النهار وبوأ المؤمنين مقاعد للقتاؿ ثم أنزؿ اهلل:
       

  

فالتبوؤ والخروج سابق لنزوؿ اآلية  ،وىذا يدؿ على أف

كَلـ اهلل أفراده حادثة.
ومثل قولو تعالى:

          

"ثم" تفيد

الترتيب والتراخي ،فالخلق والتصوير خلق آدـ وتصويره سابق ثم تكلم اهلل قاؿ للمَلئكة :اسجدوا
آلدـ.
واْلدلة في ىذا كثيرة ،والمعتزلة لهم ُشبَوٌ في قولهم :إف كَلـ اهلل مخلوؽ وىي موجودة اآلف
ومنتشرة في فكر تراه  ،مذىب اْلشاعرة والمعتزلة يدرس اآلف في بعض البلداف العربية ولهم مؤلفات
موجودة حتى كثير من المفسرين اآلف غلطوا في ىذا فالزمخشري كتابو "الكشاؼ" مبني على ىذا
حتى قاؿ البلقيني" :استخرجت من الكشاؼ اعتز ًاال بالمناقيش" بالمنقاش خفي منها أنو قاؿ في قولو





       قاؿ :أي فوز أعظم من الجنة ىو قصده بذلك إمكاف

رؤية اهلل يوـ القيامة الرؤية أعظم نعيم وىو الجنة.
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إذا كانت كتب التفسير اآلف موجود فيها مذىب المعتزلة فقد يقرأ طالب العلم وينطلي عليو فَل
بد لطالب العلم أف يكوف على إلماـ ببعض الشبو ،فمذىب المعتزلة ومذىب اْلشاعرة مذىباف
منتشراف ،ومذىب اْلشاعرة أكثر ولهم ُشبَو ،ونحن حينما نستعرض يعني شيئًا من شبههم حتى يكوف
طالب العلم على شيء من اْللماـ بشبههم والرد عليها.

من شبو المعتزلة العقلية أنهم يقولوف :إنو يلزـ من إثبات الكَلـ هلل التشبيو والتجزيء لو قلنا :إف
اهلل يتكلم والمخلوؽ يتكلم تشابو الخالق والمخلوؽ واهلل ليس كمثلو شيء.
والجواب عن ىذه الشبهة أف نقوؿ :إننا إذا قلنا :إف اهلل يتكلم ،وال نعلم كيف يتكلم زالت ىذه
الشبهة نقوؿ :إف اهلل يتكلم ليس ككَلـ المخلوؽ يتكلم ،وال نعلم كيف يتكلم اهلل ليس لو مثيل ال
في ذاتو ،وال في صفاتو وال في أسمائو وال في أفعالو ىو يتكلم ،وال نعرؼ كيف يتكلم قالوا :لو قلنا:
إف اهلل يتكلم لزـ من ذلك صوت يخرج من الرئة يكوف أضراس يلزـ من الكَلـ أضراس وأسناف
ولساف ولثة وشفتاف ،واهلل منزه عن ذلك فَل نقوؿ :إف اهلل يتكلم حتى ال يشابو المخلوقين الذين
يتكلموف بألسنتهم ويخرج الكَلـ من الرئة.
ففرارا من
وكذلك ً
أيضا من الشفتين ومن اْلضراس والحروؼ منها ما يخرج من اْلضراس الخ ً
ذلك قالوا :ال يتك لم نقوؿ :إف اهلل يتكلم وال نعلم كيف يتكلم ،ونحن نرى بعض المخلوقات تتكلم،
وال نرى كيف تتكلم فهذه الجلود تنطق يوـ القيامة واْلرجل واْليدي تشهد قاؿ اهلل تعالى:
           
       

وقاؿ تعالى:

 





     ىل الجلود واْليدي واْلرجل لها

لساف ولها شفتاف ولها أضراس؟ قاؿ تتكلم بَل بدوف شيء بدوف أضراس وأسناف وال شفة وال رئة
كيف تتكلم؟ كيف تتكلم الجلود كيف تتكلم اْلرجل؟ ما نعلم.
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كذلك ثبت تسبيح الحصا والطعاـ بين يدي النبي-صلى اهلل عليو وسلم -يسبح الحصا والطعاـ
كيف يتكلم الحصا والطعاـ ىل لها أضراس وأسناف ،وقاؿ  :إني أعرؼ الحجر يسلم علي بمكة
-عليو الصَلة والسَلـ



-كذلك الجذع حن وصاح وبكى مثل بكاء الصبي وجعل يهدئو فجعل

يهدأ شيئًا فشيئًا كما يهدأ الصبي  ،الجذع لو لساف؟ .

إذا كانت بعض المخلوقات تتكلم ،وال نعلم كيف تتكلم فمن باب أولى أف اهلل يتكلم وال نعلم

كيف يتكلم ،وعلى ىذا تبطل ىذه الشبهة من شبههم يقولوف إف اهلل خلق الكَلـ في محل ال في
محل عند بعضهم وفي محل آخر عند بعضهم مخلوؽ أضيف إلى اهلل نقوؿ لهم :الذين يقولوف :إف
الكَلـ خلق ال في محل كيف يكوف الكَلـ مخلوقًا ال في محل الكَلـ معنى من المعاني ال بد أف
يقوـ بغيره محاؿ أف يكوف الكَلـ مخلوقًا ال في محل.
متكلما بو
ونقوؿ للطائفة الثانية الذين يقولوف :إنو خلق في محل لكنو أضيف إلى اهلل فصار اهلل
ً

متصَل بو  ،الكَلـ ال بد أف يكوف بمتكلم
قائما بغير ذات الرب ،ويكوف ً
نقوؿ كيف يكوف الكَلـ ً

متكلما لو صح اهلل أف يوصف اهلل
كيف يقولوف :إف الكَلـ مخلوؽ خارج عن ذات اهلل فصار اهلل بو
ً
بكَلمو صفات لم تقم بو لصح أف يوصف فيما خلقو في غيره من المخلوقات من الصفات من
الروائح واْللواف والطعوـ والطوؿ والقصر لو صح أف يتكلم اهلل بكَلـ قاـ بغيره للزـ أف يكوف ما
كَلما لو كما فرض ذلك االتحادية وىذا
خلقو في غيره من الحيوانات ،وما أحدثو من الجمادات ً
باطل.
وكيف يوصف اهلل بصفة قامت بغيره لو صح أف يوصف اهلل بصفة قامت بغيره لو صح أف يوصف
الشخص بصفة قامت بغيره لصح أف يقاؿ لألعمى بصير ،ولصح أف يقاؿ للبصير أعمى؛ ْلف اْلعمى
قاـ وصف البصر بغيره والبصير قاـ وصف العمى بغيره وىذا باطل لو كاف الكَلـ بدأ من اهلل بدأ من
متكلما لكاف قوؿ فرعوف
غيره وقاـ بو
ً



     صدقًا وىذا باطل.
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ومن ُشبَههم يقولوف :إف الكَلـ كَلـ اهلل مخلوؽ لكنو أضيف إلى اهلل إضافة تشريف وتكريم ،

كما أف البيت بيت الكعبة أضيف إلى اهلل للتشريف بيت اهلل والناقة أضيفت إلى اهلل ناقة اهلل تشريف

والعبد عبد اهلل أضيف إلى اهلل تشريف والروح أضيف إلى تشريف ،كذلك الكَلـ أضيف إلى اهلل وإف
كاف مخلوقًا كغيره للتشريف والتكريم ىذه من شبههم.
والجواب أف ىذه الشبهة باطلة وذلك أف المضاؼ نوعاف :النوع اْلوؿ أعياف قائمة بذاتها
كالبيت والعبد والرسوؿ والروح قاؿ عبد اهلل  ،روح اهلل عيسى روح اهلل وكلمتو  ،ىذا بيت اهلل ناقة
اهلل ىذه إضافة مخلوؽ إلى خالقو ْلنها أعياف قائمة البيت عين قائم بنفسو  ،الناقة عين قائمة
بنفسها ،العبد عين قائم بنفسو الروح عين قائم بنفسها ،فإذا أضيفت إلى اهلل فهي إضافة مخلوقة إلى
خالقو ،وىذه اْلضافة للتشريف والتكريم وتقتضي ىذه اْلضافة التشريف والتكريم لما امتاز بو ذلك
المضاؼ من الصفات.
النوع الثاني إضافة معاني وأوصاؼ ال تقوـ بنفسها كالعلم والقدرة والسمع والبصر والكَلـ ىل
ىذه تقوـ بنفسها ىل الكَلـ ذات قائم بنفسو ىل العلم ذات قائم بنفسو ،ىذه إضافة صفة إلى
موصوؼ إضافة معاني إلى الموصوؼ وتقتضي ىذه اْلضافة اتصاؼ الموصوؼ بهذه الصفات
وقيامها بو وىذا فرؽ بديهي ال ينكره إال من أنكر المحسوسات.
ىذه من أبرز الشبو التي يشبو بها المعتزلة الذين يقولوف :إف القرآف ليس كَلـ اهلل وإنما ىو
متكلما ،وبهذا القدر نكتفي ونسأؿ اهلل للجميع العلم النافع والعمل
مخلوؽ خلقو في غيره فصار بو
ً
الصالح  ،وصلى اهلل على محمد وآلو وصحبو وسلم.


والصَلة والسَلـ على رسوؿ اهلل  ،يقوؿ السؤاؿ :فضيلة الشيخ
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س -أليس من الغلط أف تبين الحوادث للربط جملة الحتماؿ ىذا البحث معنى حق كما يحتمل
باطَل ،وعلى ىذا فعلى من ينتسب إلى مذىب أىل السنة أف يستفصل عن المراد فإف أريد
معنى ً
بحلوؿ الحوادث أف الرب يشبو المخلوقين فإف ىذا المعنى يحمل على الرب سبحانو  ،وإذا أريد
يشبو المخلوقين فإف ىذا المعنى يحمل على الرب سبحانو ،وإف أريد بحلوؿ الحوادث اتصاؼ الرب
بصفات اختيارية فإف ىذا المعنى يحمل بكوف الرب سبحانو يتصف بصفات اختيارية متى شاء؟ .
ج  -نعم ىذا قلناه  ،قلنا :إف قولهم يلزـ من ذلك حلوؿ الحوادث بالرب ارتبط بكل ىذا في
الدرس الماضي ذكرنا كل ىذا أنو يستفسر إف أردتم أنو يتصف بقياـ الحوادث وأنو يحل في شيء
من مخلوقاتو ىذا باطل ،وإف أردتم أنو يتصف بالصفات االختيارية مثل الخلق والتصوير والطي
واالستواء والنزوؿ فهذه المعاني ثابتة هلل ومتصف بها ،وال يضرنا تسميتكم إياىا بأنها حوادث ،نعم
ىذا التفصيل ال بد منو وبيػنَا ىذا.

س -يقوؿ السائل :كيف أجمع بين أف آحاد كَلـ اهلل حادثة كما في قصة المجادلة ،وأف كَلـ

اهلل حدث بعد سماع التي تجادؿ في زوحها ،وبين أف القرآف نزؿ جملة واحدة في اللوح المحفوظ،
منجما للحوادث ؟
ثم نزؿ ً

منجما على حسب
منجما على الحوادث منجم يعني ً
نجوما ً
ج -أنت أجبت على السؤاؿ نزؿ ً

الحوادث ،وىذه من الحوادث ،أما القوؿ ىذا مروي عن ابن عباس أف الكَلـ نزؿ جملة واحدة إلى
اللوح المحفوظ ىذا قوؿ ابن عباس ،وقد يقاؿ إف ىذا يتمشى مع مذىب اْلشاعرة؛ ْلف اْلشاعرة
كما سيأتي يقولوف :إف الكَلـ معنى قائم بنفس الرب ،وأف جبريل ما سمع كَلـ اهلل لكن اهلل اضطر
جبريل ففهم المعنى القائم بنفسو فعبر عنو وأحيانًا يقولوف :إف جبريل أخذه من اللوح المحفوظ
فالقوؿ فيو كَلـ.
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منجما على حسب
ورد عن ابن عباس أف القرآف أنزؿ جملة واحدة إلى بيت العزة ،ثم أنزؿ
ً
منجما على حسب الحوادث ىذا ىو
الحوادث فهذا فيو نظر .قوؿ ابن عباس :وقولو ثم نزؿ
ً

الجواب يعني أنو إذا حدثت حادثة تكلم اهلل كما في قصة المجادلة ىذا ىو التنزيل  ،التنزيل نزولو

شيئًا بعد شيء كَلـ اهلل نزوؿ القرآف شيئًا بعد شيء على حسب الحوادث نعم أحسن اهلل إليكم.
س  -ىل كَلـ اْلنبياء الموجود في القرآف مخلوؽ أو غير مخلوؽ؟

ج -مثل ما س بق عن اْلماـ أبي حنيفة يقوؿ ما ذكر اهلل في القرآف عن موسى وعن اْلنبياء ىذا
إخبارا عنهم ما في القرآف قاؿ اهلل عن موسى:
كَلـ اهلل ً

       

إخبارا عن موسى أما كَلـ موسى الذي يتكلم
        ىذا كَلـ اهلل ً
إخبارا عن موسى ما أخبر اهلل في
بو مخلوؽ لكن ما أخبر اهلل في القرآف عن موسى فهذا كَلـ اهلل ً

القرآف عن فرعوف أنو قاؿ:



إخبارا عن فرعوف ما أخبر اهلل عن
     ىذا كَلـ اهلل ً

إخبارا عن إبليس ،أما كَلـ فرعوف في زمانو ىذا
إبليس أنو قاؿ امتنع عن السجود آلدـ ىذا كَلـ اهلل ً
إخبارا عنهم
مخلوؽ  ،وكَلـ إبليس حينما يتكلم مخلوؽ ،لكن ما ذكر اهلل في القرآف ىذا كَلـ اهلل ً

ال يلتبس اْلمر.

س  -يقوؿ السائل :ىَل بينتم لنا الفرؽ بين قوؿ السالبية في القرآف وقوؿ الكَلبية إذ إف
ظاىرىما التشابو.
ج -ىناؾ فرؽ واضح  ،السالبية يقولوف :القرآف كَلـ اهلل ألفاظ ومعاف وحروؼ وأصوات ،
حرؼ وصوت موجود في اْلزؿ ال يتعلق الكَلـ بقدرتو ومشيئة تقوؿ لم يزؿ الرب يتكلم

  

     قد سمع اهلل قوؿ التي تجادلك في اْلزؿ مستمر الكَلـ ىكذا يقولوف ألفاظ
ومعاف وحروؼ وأصوات تسمع.
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أما الكَلبية فهناؾ فرؽ بينهم من جهتين :الكَلبية ال يقولوف :إف كَلـ اهلل اللفظ والمعنى بس
المعنى فقط  ،وكذلك اْلشاعرة والسالبية يقولوف اللفظ والمعنى.
ثانيًا :أف الكَلبية يقولوف :إف كَلـ اهلل حرؼ وصوت يسمع والكَلبية واْلشاعرة يقولوف :كَلـ
اهلل ليس بحرؼ وال صوت الحروؼ واْلصوات ىذه مخلوقة ،والكَلـ معنى قائم بنفس الرب ال
يسمع خبط خبط واضح نعم .أحسن اهلل إليك.
س -يقوؿ السائل :من المعروؼ أف القوؿ بأف الكَلـ صفة ذاتية فعلية من كَلـ المتأخرين وكاف
المتقدموف يقولوف بأنو صفة فعلية فهل ىم مخطئوف ؟
ج  -ما قالوىا ،ما قالوا ىذا المتقدموف لم يبتلوا بأىل البدع فهم يقولوف القرآف كَلـ اهلل
ويسكتوف لكن لما جاء أىل البدع وتكلموا بكَلـ الباطل بين العلماء أف كَلـ اهلل قديم النوع وىو
صفة ذاتية وحادث اآلحاد نعم .أحسن اهلل إليكم
س -يقوؿ السائل ما معنى أف أفراد كَلـ اهلل حادثة ؟
ج -على ظاىره أفراد اهلل يعني حينما يتكلم تأتي المجادلة وتكلمت ،تكلم اهلل حدث الكَلـ
تكلم اهلل يعني وقع في مشيئتو وقدرتو يكلم اهلل الناس يوـ القيامة يكلم جبريل  ،أما نوع الكَلـ أزلي
لم يزؿ الرب يتكلم .أحسن اهلل إليكم.
س -يقوؿ السائل :إف البعض يشككوف في نسبة كتاب "الفقو اْلكبر" لإلماـ أبي حنيفة
النعماف؛ ْلف فيو مسائل لم تكن في زمانو فما صحة ذلك؟
ج -ما أعلم ىذا  ،التشكيك ىذا كثير الطلبة المتأخروف يشككوف في كل شيء .قالوا "الفقو
اْلكبر" ليس لإلماـ أحمد ،وقالوا كذلك "الرسالة" ليست لإلماـ أبي حنيفة  ،رسالة "الصَلة" ليست
لإلماـ أحمد ،ورسالة "الزنادقة" ليست لإلماـ أحمد قاؿ بعض البدع ال يريدوف أف تثبت؛ ْلف فيو ردا
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عليهم ،ىذا التشكيك يحتاج إلى دليل ،أما كل من شكك ،وقاؿ :إف ىذا ليس كَلـ ال يقبل منهم
إال بدليل نعم .أحسن اهلل إليكم.
س -ىل يجوز القوؿ بأف اْلشاعرة من الفرؽ الثَلث والسبعين التي مأواىا النار بسبب مخالفتها
لهدى رسوؿ اهلل  وىل يخص ذلك علماءىم.
ج -اهلل أعلم بهذا لكن اْلشاعرة أقرب المذاىب إلى السنة وىم من أىل السنة فيما وافقوا فيو
أىل السنة .وأما مسألة كونهم متوعدوف يختلف ىذا قد يكوف إنساف عالم اجتهد وأداه اجتهاده ولم
يتعمد يكوف معذور كالعلماء كالمحدثين فالحافظ ابن حجر والنووي وغيرىم رحمهم اهلل ىؤالء علماء
خدموا السنة ونفعوا اْلمة ىل لهم ىذه الهفوات ىذه اْلخطاء غير متعمدة اجتهدوا ولم ينشئوا من
قبل مشايخهم على معتقد أىل السنة وأظن أف ىذا ىو الحق نعم .أحسن اهلل إليكم.
س -ىل رجع أبو الحسن اْلشعري في ما فعل في كَلـ اهلل تعالى ؟
ج -نعم رجع لكن بقيت عليو بعض اْلشياء كما ذكرنا  ،في الجملة رجع ،كما بين في كتاب
"اْلبانة" كاف على طريقة اْلشاعرة لكن أتباعو ما رجعوا لكن بقيت عليو بعض اْلشياء نعم .أحسن
اهلل إليكم.
س -لماذا ال نستعمل كلمة أزلي في العبارة التالية :كَلـ اهلل أزلى النوع حادث اآلحاد تفاديًا
الستعماؿ كلمة ِ
الق َدـ التي ال تعبر عن أزلية الصفة خاصة وأنكم قد نبهتم عن كلمة قديم في حق

الرب سبحانو.

مثَل نقوؿ سلطانو القديم ىذا وصف وصف للكَلـ
ج -نعم قديم ىذا ال يوصف بو الرب ىذا ً
ليس أما وصف الرب معروؼ ىو اْلوؿ ليس قبلو شيء لكن العلماء يقولوف قديم النوع في معنى أنو
وأبدا  ،ىذا يعني العبارة يتساوى
وأبداً ،
مراد  ،لو ولهذا قلنا :إف الرب موصوؼ بالكَلـ ً
أزال ً
أزال ً
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وأبدا نعم قديم النوع يعني
وسلطانو القديم .لذا نعرؼ أف الرب متكلم بو لم يزؿ الكَلـ صفة لو ً
أزال ً
ليس لو بداية .أحسن اهلل إليكم.

س -ورد في تفسير ابن كثير عند كثير عن قوؿ اهلل تعالى:

     

  قاؿ المصنف :بأيد أي بقوة  ،فهل ىو من تأويل الصفات؟ وىل يجوز جمع يد على أيد؟
ج  -ليست منها ليست من تأويل الصفات ليست ىذه من الصفات من أيد من أدى يأيد بقوة
وقدرة إنما اليد التي يثبت في قولو تعالى:

      

    أما ىذا

من آد يأيد من قوة بأيد! بقوة ليس المراد اليد التي ىي الصفة .نعم وليس ىذا من التأويل.
أحسن اهلل إليكم وجمعنا بكم على طاعتو وصلى اهلل وسلم على نبينا محمد وفق اهلل الجميع
لطاعتو.
السَلـ عليكم ورحمة اهلل وبركاتو


الحمد هلل رب العالمين والصَلة والسَلـ على أشرؼ اْلنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آلو
وصحبو أجمعين.
أما بعد
موصوال عن صفة الكَلـ وقلنا :إف ىناؾ ثَلثة مذاىب منتشرة في مسألة
فَل يزاؿ الحديث
ً
عظيما ،وىي مذىب أىل السنة والجماعة  ،ومذىب المعتزلة ،ومذىب اْلشاعرة.
الكَلـ
انتشارا ً
ً

سبق الكَلـ على مذىب أىل السنة وأدلتهم ،واستعرضنا بعض الشبَو للجهمية والمعتزلة الشبو
العقلية؛ ولهم شبو شرعية باْلدلة بنصوص من الكتاب والسنة من شبو شرعية ،استدلوا على ما ذىبوا

إليو من أف القرآف مخلوؽ ،وأف كَلـ اهلل مخلوؽ استدلوا بقوؿ اهلل --عز وجل:-
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فوجو االستدالؿ أنهم قالوا :إف كل من صيغ العموـ فتعم كل شيء

     

ويدخل في ىذا العموـ صفة الكَلـ ،ويدخل في ىذا العموـ صفة الكَلـ فيكوف الكَلـ مخلوقًا
فيكوف القرآف مخلوقًا



     والقرآف شيء من اْلشياء ،وكَلـ اهلل شيء من اْلشياء

فيكوف مخلوقًا.
أجاب أىل السنة والجماعة عن ىذه الشبهة بأجوبة:
الجواب اْلوؿ :أف الخالق -سبحانو وتعالى -اسم الخالق يشمل الذات والصفات فصفاتو
ليست خارجة عن مسمى ذاتو فاهلل -سبحانو وتعالى -بذاتو وصفاتو ىو الخالق ،وما سواه مخلوؽ ،
فهو الخالق بذاتو وصفاتو ،وكَلمو صفة من صفاتو ليست خارجة عن مسمى اسمو فاهلل ىو الخالق
بذاتو وصفاتو وما سواه مخلوؽ.
ويقاؿ للمعتزلة :كيف أدخلتم كَلـ اهلل الذي ىو صفة من صفاتو في ىذا العموـ وأخرجتم أفعاؿ
العباد فقلتم :إف اهلل لم يخلقها َمن الذي أخرج أفعاؿ العباد عن ىذا العموـ ىذا يدؿ على أنكم أىل
ىوى ،كيف أخرجتم من ىذا العموـ أفعاؿ العباد



     للذوات والصفات واْلفعاؿ

وأفعاؿ العباد داخلة في ىذا العموـ فتكوف مخلوقة ،فكيف أخرجتموىا عن عموـ الكل وأدخلتم في
ىذا العموـ الكَلـ الذي ىو صفة من صفاتو؟
وىذا يدؿ على أف المعتزلة أصحاب ىوى متناقضوف كيف يدخلوف في ىذا العموـ صفات اهلل ،
صفة الكَلـ الذي ىو صفة من صفات اهلل الذي ىو داخل في مسمى اسمو ،ويخرجوف عن ىذا
العموـ أفعاؿ العباد فيقولوف :إنها ليست مخلوقة هلل بل ىو خالق لها ،ىذا يدؿ على أنهم أىل ىوى.
الجواب الثاني :أف الكَلـ صفة من صفات اهلل ،بو تكوف المخلوقات فاهلل تعالى يخلق بالكَلـ
قاؿ سبحانو:
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وتعالى -بين الخلق واْلمر فقاؿ:



      فالخلق شيء واْلمر شيء آخر ،فلو كاف

الكَلـ مخلوقًا ولو كاف اْلمر مخلوقًا للزـ أف يكوف مخلوقًا بأمر آخر ،واآلخر بآخر إلى ما ال نهاية
فيلزـ التسلسل وىو باطل ،ويتبين بهذا أف الكَلـ صفة من صفات اهلل بو تكوف المخلوقات؛ ْلف اهلل
يخلق كل شيء



.            

والجواب الثالث :أف عموـ كل في كل موضع بحسبو فلما قاؿ اهلل 
اهلل بها عاد

   

في الريح التي أىلك

   تدمر كل شيء ىذه من صيغ العموـ؛ لكن العموـ في كل

موضع بحسبو بدليل أف ىناؾ بعض اْلشياء ما دمرتها؛ ولهذا قاؿ سبحانو:

    

   فالمساكن ما دمرتها الريح وال دمرت الريح السماوات واْلرض فالمعنى -واهلل أعلم-



    يصلح للتدمير أو يستحق التدمير عادة.
ومثل قوؿ اهلل  عن ملكة سبأ:

     

ىناؾ أشياء ما أوتيتها ،والمعنى

واهلل أعلم -وأوتيت من كل شيء يصلح للملوؾ ،فكذلك عموـ كل في ىذه اآلية الكريمة المراداهلل خالق كل شيء مخلوؽ كل شيء ال مراد بو المخلوقات ،وال يدخل في ذلك صفات اهلل ،ال
يدخل في ذلك الكَلـ؛ ْلنو صفة من صفاتو داخل في مسمى اسمو.
الجواب الرابع :أف فرض مذىب المعتزلة أف تكوف جميع الصفات مخلوقة من العلم والقدرة
والحياة ،وىذا صريح الكفر يعني فرض مذىبهم أف يقولوا كل الصفات مخلوقة ،أليس الكَلـ صفة
من صفات اهلل ،فإذا كاف الكَلـ مخلوقًا إذا يلزمكم أف تقولوا :جميع الصفات مخلوقة :العلم ،
كفرا صراح ،إذف فرض مذىبهم يوصل إلى
والقدرة ،والحياة ومن قاؿ :إف حياة اهلل مخلوقة فهو كافر ً
كفارا صرحاء.
الكفر لكنو ال يلتزـ بهذا ،لو التزموا كانوا ً
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ومن شبههم الشرعية التي استدلوا بها قوؿ اهلل -تعالى-
   



    

     قالوا" :جعل" بمعنى خلق والمعنى إنا خلقناه قرآنا عربيا

وىذا يدؿ على أف القرآف مخلوؽ أجاب أىل الحق عن ىذا االستدالؿ بأنو استدالؿ باطل؛ ْلف
جعل إنما تكوف بمعنى خلق إذف تعدت إلى مفعوؿ واحد ال إلى مفعولين إذا تعدت إلى مفعوؿ واحد
جعل تصدر عن خلق كقولو -تعالى:-

            

                  

     

.     

"جعل" بمعنى خلق في ىذه اآليات،



        وخلقنا من الماء كل

شيء حي ،أما إذا تعدت إلى مفعولين فَل تكوف بمعنى خلق وفي ىذه اآلية تعدت إلى مفعولين
     كقولو تعالى:



       فلو فسرت جعل بمعنى

خلق لفسد المعنى

       

خلقتم اهلل كفيَل ،

      

عضين

      

وكذلك في ىذه اآلية



ىل يستطيع معتزلي أف يقوؿ المعنى وقد
ىل يقوؿ المعتزلي الذين خلقوا القرآف

ىل يمكن أف تفسر جعل بمعنى خلق ال يمكن،

     

ال تكوف بمعنى خلق ،وبهذا يبطل استدالؿ

المعتزلة بهذه اآلية.

الدليل الثالث :استدلوا بقوؿ اهلل 



      قالوا :ىذا وجو الداللة أف

اهلل أخبر أف القرآف قوؿ رسوؿ ،ودؿ على أف القرآف مخلوؽ ،وليس كَلـ اهلل؛ ْلف اهلل نسبو إلى
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الرسوؿ قاؿ:

    

وىو مخلوؽ ،واهلل خلق الرسوؿ ،وخلق كَلمو فيكوف القرآف

مخلوقًا.
أجيب عن ىذه الشبهة بأجوبة:
الجواب اْلوؿ :أف اهلل تعالى قاؿ:

   

والرسوؿ إنما يبلغ عن المرسل فلم يقل:

إنو قوؿ نبي ،بل قاؿ قوؿ رسوؿ الرسوؿ ال ينشئ الكَلـ ،وإنما يبلغ كَلـ غيره ،فدؿ على أف الكَلـ
كَلـ اهلل ،والرسوؿ يبلغ كَلـ اهلل ،إنو لقوؿ رسوؿ الرسوؿ يبلغ عن المرسل ،ولهذا لم يقل :إنو نبي.
الجواب الثاني :أف الرسوؿ جاء في موضعين من كتاب اهلل  في موضع في سورة التكوير:



             وىذا المراد بو الرسوؿ الملكي وىو
جبريل ،وجاء في سورة الحاقة

              

        

وىذه المراد بو الرسوؿ البشري وىو محمد -عليو الصَلة

والسَلـ -أي الرسولين أحدث نظم القرآف أي الرسولين على زعمكم أيها المعتزلة أحدث نظم
القرآف إف أحدثو محمد امتنع أف يحدثو جبريل  ،وإف أحدثو جبريل امتنع أف يحدثو محمد.
وىذا يدؿ على بطَلف قولكم ىذا يدؿ على أف المراد أف الرسوؿ مبلغ واهلل تعالى تكلم بالقرآف
وسمعو جبرائيل وبلغو إلى محمد ثم قرأه محمد -عليو الصَلة والسَلـ -وبلغو اْلمة.
ابعا :أنو قاؿ في وصفو
رً



     في سورة التكوير واْلمين ووصفو باْلمانة يدؿ

على أنو يبلغ ما أرسل بو كما أنزؿ ال يزيد وال ينقص فجبريل يبلغو كما سمعو من اهلل  على ما
أرسل بو ال يزيد فيو وال ينقص منو.
داخَل في
خامسا :أف قولكم :إف قوؿ المعتزلة :إف محمد أحدث نظم القرآف ىذا القوؿ يجعلو ً
ً

الوعيد الذي توعد اهلل بو الوليد بن المغيرة الذين قاؿ اهلل عنو
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اهلل قاؿ توعد من قاؿ بأف ىذا القرآف قوؿ

البشر بأف يصليو سقر فمن قاؿ إف القرآف قوؿ محمد ومحمد بشر -عليو الصَلة والسَلـ -فهو
داخل في ىذا الوعيد ويكوف المعتزلة داخلين في ىذا الوعيد.
ومن أدلة أىل السنة والجماعة على أف القرآف كَلـ اهلل أف اهلل أخبر بأنو منزؿ

  

                   

  

.       

فهذه النصوص صريحة في أف القرآف منزؿ  ،اعترض المعتزلة على ىذه النصوص التي فيها أف
القرآف منزؿ قالوا :إف اْلخبار عن القرآف أنو منزؿ ال يمنع أف يكوف مخلوقًا؛ ْلننا نجد أف بعض
المخلوقات أخبر اهلل عنها بأنها منزلة وىي مخلوقة ،وقد اتفقتم معنا يا أىل السنة على أنها مخلوقة،
فاهلل تعالى قاؿ عن الحديد:

   

فاهلل أخبر عن الحديد أنو منزؿ؛ ومع ذلك فهو

مخلوؽ؛ وأنتم توافقوننا على ىذا.
وقاؿ تعالى:

        

مخلوقة وأنتم توافقننا على ىذا قاؿ تعالى:



أخبر اهلل عن اْلنعاـ بأنها منزلة وىي

     أخبر اهلل أنو أنزؿ من السماء

ماء ،والمطر مخلوؽ وأنتم توافقن نا على ىذا ،الحديد واْلنعاـ والمطر مخلوقة مع أف اهلل أخبر أنها
منزلة فكذلك القرآف مخلوؽ ،ولو أخبر اهلل بأنو منزؿ ،فَل يمنع أف يكوف مخلوقًا.
أجيب عن ىذا االعتراض أجاب أىل الحق أف ىناؾ فرؽ بين إنزاؿ القرآف وإنزاؿ الحديد
واْلنعاـ والمطر .فإنزاؿ القرآف صريح ف ي اآليات أنو منزؿ من عند اهلل ال من غيره منزؿ من عند اهلل
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 ،تنزيل الكتاب من اهلل العزيز الحميد من اهلل
    

          

     فهو صريح بأنو منزؿ من عند اهلل.

أما الحديد فإف إنزالو مطلق ما أخبر اهلل أف الحديد منزؿ من عنده قاؿ:



   فهو

مطلق وذلك أف الحديد إنما يؤخذ من الجباؿ والجباؿ عالية على وجو اْلرض فإنزاؿ الحديد يؤخذ
من أعالي الجباؿ؛ وكلما كاف أخذ الحديد من أعلى الجبل كاف حديده أجود فهذا إنزاؿ من الجباؿ


.      
واْلنعاـ أخبر اهلل أنها منزلة



        وذلك أف اْلنعاـ إنما تخلق

بالتوالد والتوالد يستلزـ إنزاؿ الذكور الماء من أصَلبها إلى أرحاـ اْلناث فهذا إنزاؿ الماء من
أصَلب الذكور إلى أرحاـ اْلناث ،ثم اْلجنة تنزؿ من بطوف اْلمهات على وجو اْلرض فهذا إنزاؿ.


      وأما إنزاؿ المطر قاؿ اهلل:



    ىو مقعد

طهورا ،وفي اآلية اْلخرى
بأنو من السماء والسماء العلو من جهة العلو وأنزلنا من السماء ماء
ً
      
 

والمعصرات السحاب اآلية اْلخرى





  

والمزف ىو السحاب فتبين بهذا الفرؽ بين إنزاؿ القرآف وإنزاؿ الحديد واْلنعاـ والمطر،

وذلك أف إنزاؿ القرآف صريح بأنو منزؿ من عنده سبحانو بخَلؼ الحديد واْلنعاـ والمطر.
ىذه أمثلة لشبو اْلشاعرة حتى يكوف طالبي العلم على بصيرة من ىذا ؛ ْلنك لو فتحت
"الكشاؼ" للزمخشري أو غيره تجد ىذه التأويَلت تجد ىذه التأويَلت فيكوف طالب العلم على
وم َدونَة في الكتب
بصيرة من أمره إذا عرؼ بعض اْلمثلة يقيس عليها بقية اْلمثلة ،وىذه موجودة ُ

وفي التفاسير ،فطالب العلم حينما يبحث ويقرأ قد ينطلي عليو بعض ىذه التأويَلت فيكوف على

بصيرة  ،ومسألة الكَلـ من المسائل العظيمة المهمة.
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ننتقل إلى شبو اْلشاعرة  ،اْلشاعرة وىم طائفة كبيرة يسموف أنفسهم أىل السنة وتأويَلتهم
موجودة ومنتشرة في الكتب التي بين أيديكم في كتب الفقو وغيرىا في كتب اْلصوؿ ،أصوؿ الفقو
وغيرىا ،كلها موجودة تأويَلت اْلشاعرة وقد يسموف أنفسهم أىل السنة  ،وىم ينافسوف أىل السنة
في كثير من اْلزماف فَل بد للمسلم لطالب العلم على إلماـ بحقيقة مذىب اْلشاعرة وبياف بعض

الشبو التي يركزوف عليها حقيقة مذىب اْلشاعرة في كَلـ اهلل 
معنى قائم بالنفس ليس بحرؼ وال صوت معنى قائم بنفس الرب  واهلل تعالى ال يُ ْس َمع منو
والقرآف يقولوف :إف كَلـ اهلل

الكَلـ بل الكَلـ معنى قائم بنفسو ال يسمع.

وأما الموجود في المصاحف فهذا عبارة عن كَلـ اهلل عبر بو جبريل أو عبر بو محمد ويسمى ما
مجازا ،ولهذا إذا قلت لبعض اْلشاعرة عند التسامح يقوؿ اْلشاعرة:
في المصحف كَلـ اهلل
ً
المصحف فيو كَلـ اهلل يقولوف المصحف كَلـ اهلل  ،كَلـ اهلل في المصحف لكن عند المناظرة وبياف
مجازا؛ ْلنو تأدى بو
حقيقة المذىب يقولوف :ال ليس في المصحف كَلـ اهلل لكن نسميو كَلـ اهلل ً

كَلـ اهلل؛ وْلنو دليل على كَلـ اهلل؛ أما كَلـ اهلل فهو معنى قائم بنفسو ولهذا -والعياذ باهلل -بعضهم

قد يدوس في المصحف بين قدميو ويقوؿ ليس فيو كَلـ اهلل نسأؿ اهلل السَلمة والعافية.
فإذف حقيقة مذىب اْلشاعرة أف كَلـ اهلل معنى قائم بنفسو ،وأما النظم المسموع المقروء في
المصاحف فهو دليل على القرآف مخلوؽ فعلى ىذا يكوف القرآف من شيئين أو كَلـ اهلل من شيئين ،
شيء لو نصفاف ،ن صفو غير مخلوؽ وىو المعنى القائم بنفس الرب والحروؼ والكلمات مخلوقة
فيقولوف نصفو مخلوؽ ونصفو غير مخلوؽ نصفو مخلوؽ وىو الحروؼ والكلمات التي يقرؤىا
القارئ ونصفو غير مخلوؽ وىو المعنى القائم بنفس الرب كيف عرؼ جبريل ما في نفس اهلل قالوا:
لهم أقواؿ في ذلك بعضهم يقوؿ :إف اهلل اضطر جبريل ففهم المعنى القائم بنفسو اضطر ًارا فعبر عنو

فهذا عبارة عبر بها جبريل ،اهلل اضطره ففهم المعنى القائم بنفسو فعبر عنو يعني مثل ،مثاؿ ذلك أف
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يكوف عندؾ أخرس ال يتكلم فيشير إليك باْلشارة ثم تكتب إشارتو تفهم إشارتو وتكتبها ىذا ،
والعياذ باهلل ،جعل اهلل كاْلخرس نسأؿ اهلل العافية عاجز عن الكَلـ.
وبعضهم يقوؿ :إف جبريل أخذه من اللوح المحفوظ وبعضهم يقوؿ :فهمو من الرب؛ ْلف اهلل
اضطره ففهم المعنى القائم بنفسو؛ فإذف حقيقة مذىب اْلشاعرة أف نصفو مخلوؽ ،وىو الحروؼ
والكلمات ونصفو غير مخلوؽ ،وىو المعنى القائم بنفسو ،وىذا يوافق نصف مذىب المعتزلة ،
المعتزلة يقولوف :القرآف مخلوؽ لفظو ومعناه اللفظ والمعنى مخلوؽ ،واْلشاعرة يقولوف :معناه غير
مخلوؽ ،ولفظو مخلوؽ.
فهم يوافقوف المعتزلة في نصف مذىبهم كما أف اْلشاعرة يشابهوف النصارى في مسألة اعتقادىم
في عيسى ،فإف النصارى يعتقدوف أف عيسى مكوف من شيئين جزء من اْللو وجزء من الناس اتحدا
واحدا يقاؿ لو المسيح المسيح عيسى ابن مريم فيو جزء من اْللو وجزء من
وامتزجا فصارا شيئًا ً
الناس امتزجا وصارا ىذا ىو المسيح عندىم.
واْلشاعرة لو شبو بهذا المذىب  ،فإف اْلشاعرة يقولوف :إف كَلـ اهلل معنى قائم بنفسو ،وأما
اْللفاظ والحروؼ والكلمات دليل يفهم بها المعنى القائم بنفس الرب فإفهاـ المعنى القديم الذي
ىو في نفس الرب بواسطة اْللفاظ والحروؼ والكلمات يشبو امتزاج الَلىوت بالناسوت الذي قالتو
النصارى في عيسى ،عيسى النصارى قالوا :امتزج الَلىوت بالناسوت واْلشاعرة قالوا :إف القرآف
معنى قائم بنفس الرب لكنو ال يفهم إال بواسطة اْللفاظ التي يتكلم بها اآلدميوف فإفهاـ المعنى
القديم بواسطة اللفظ الذي يتكلم بو اآلدميوف يشبو امتزاج الَلىوت بالناسوت الذي قالتو النصارى
في عيسى.
محمد ا أحدث لفظ القرآف؛ ْلنهم يقولوف إما أحدثو جبريل أو محمد
كما أف قوؿ اْلشاعرة :إف
ً

يشبو قوؿ الوليد بن المغيرة عن القرآف إنو قوؿ البشر قاؿ:
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ويتناولهم ىذا الوعيد فإف الوليد بن المغيرة قاؿ:

     

  واْلشاعرة قالوا:

ىذا الذي في المصحف قوؿ البشر فيدخلوف في ىذا الوعيد من أدلة اْلشاعرة على أف القرآف معنى
قائم بالنفس ال يُ ْس َمع ليس بحرؼ وال صوت وال لفظ استدلوا بقوؿ اهلل تعالى:



 

.               
قالوا :وجو الداللة أف اهلل قاؿ:

    

فدؿ على أف القوؿ إنما يكوف في

النفس وأما اْللفاظ والحروؼ واْلصوات فليست من القوؿ؛ ْلف اهلل قاؿ:

    

فدؿ على أف كَلـ اهلل معنى قائم بنفسو.
وأجيب عن ىذا االستدالؿ بجوابين :الجواب اْلوؿ جواب بالمنع والجواب الثاني جواب
بالتسليم.
الجواب اْلوؿ جواب بالمنع ،وىو أف نقوؿ :نمنع أف يكوف المراد في اآلية في قولو:
   

سرا
المعنى القائم بالنفس ،وإنما المراد القوؿ ً

   



 يعني

يقولوف سرا يتكلموف بألسنتهم سرا كما قالو أكثر المفسرين ،وذلك أف اليهود كانوا يأتوف النبي
ويقولوف ساـ عليك ،والساـ الموت ،وىم يظهرف أنهم يلقوف السَلـ فيحلفوف هلل ويقولوف ساـ عليك

سرا لو كاف نبيًا عذبنا بقولنا لو ما
يعني الموت ثم إذا خرجوا من عند النبي  قاؿ بعضهم البعض ً
نقوؿ ،فأنزؿ اهلل



سرا فيما بينهم وبين
          يعني يقولوف ً

بعضهم إذا خرجوا من عند النبي  لو كاف نبيًا لعذبنا بقولنا؛ ْلننا نقوؿ ساـ عليك وىذا ىو الذي

عليو أكثر المفسرين ويؤيده ما ثبت في الصحيحين في الحديث القدسي أف النبي  قاؿ  من

ذكرني في نفسو ذكرتو في نفسي ومن ذكرني في مأل ذكرتو في مأل خير منهم من ذكرني في نفسو
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سرا بدليل قولو  :ومن ذكرني في مأل   من ذكرني في نفسو
سرا ذكر اهلل ً
 معناه تكلم ً
سرا ذكرتو في نفسي  ومن ذكرني في مأل ذكرتو في مأل خير منو . 
 يعني ً

جدال ومعنى التسليم أف توافق الخصم من
الجواب الثاني :جواب بالتسليم وىو أف نقوؿ سلمنا ً

ىذه الجهة لترد عليو من جهة أخرى ىذا معنى التسليم عندنا معنى التسليم يعني أف توافق الخصم
على ما يقولو من ىذه الجهة لترد عليو من جهة أخرى مثل الفارس الذي يأتي إلى العدو وقد تحصن
بحصن فينصرؼ يوىم العدو بأنو منهزـ فإذا خرج العدو كر عليو فضربو  ،سلمنا أف قولو تعالى:



    قوؿ في النفس وأنو ليس فيو حروؼ وال كلمات.
جدال لكن اآلية مقيدة بأنو قوؿ في النفس ،وإذا قيد القوؿ بأنو في النفس تقيد وإذا قيد
سلمنا ً
تقيد  ،ويقولوف في أنفسهم ونظيره الحديث الصحيح  :إف اهلل عفا عن أمتي ما حدثت بو أنفسها
ما لم تتكلم أو تعمل  فإذا قيد القوؿ بأنو في النفس تقيد ىل قيد كَلـ اهلل أنو في النفس
     ىل قاؿ اهلل :وكلم اهلل موسى في نفسو



 

   ىل قاؿ :وكلمو

في نفسو ،فإذا قيد القوؿ بأنو في النفس تقيد أما إذا لم يتقيد فَل يكوف القوؿ في النفس ،وإنما
قوال يتكلم بو المتكلم حروؼ وألفاظ وكلمات.
يكوف ً
ومن اْلدلة التي يركز عليها اْلشاعرة وىي منتشرة وموجودة في الكتب االستدالؿ ببيت من
الشعر منسوب إلى اْلخطل.
ػيَل
إف الكػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػَلـ لفػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػي الف ػ ػ ػ ػ ػ ػػؤاد وإنم ػ ػ ػ ػ ػ ػػا  جعػ ػ ػ ػػل اللسػ ػ ػ ػػاف عل ػ ػ ػ ػػى الفػ ػ ػ ػػؤاد دل ػ ػ ػ ػ ً
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وجو الداللة :قالوا :إف ىذا بيت عربي ،والقرآف نزؿ بلغة العرب ،وأثبت الشاعر العربي أف
الكَلـ إنما يكوف في الفؤاد أي :في النفس ،وأما ما يكوف في اللساف الحروؼ والكلمات ،واللفظ
فهذا دليل على الكَلـ الذي في النفس فدؿ على أف كَلـ اهلل معنى قائم بنفسو ال بحرؼ وال صوت
إف الكَلـ لفي الفؤاد.
الكَلـ في الفؤاد ،وأما اللساف فهو دليل على ما في الفؤاد ،والقرآف نزؿ بلغة العرب وىذا شاعر
عربي أثبت أف الكَلـ إنما يكوف في النفس ،أما اْللفاظ والحروؼ واْلصوات فهي دليل عليو ،فدؿ
ىذا على أف كَلـ اهلل معنى قائم بنفسو ليس بحرؼ وال صوت ،وىذا ىو الذي نقرره ىكذا يقوؿ
اْلشاعرة أجاب أىل الحق عن ىذا االستدالؿ في أجوبة.
الجواب اْلوؿ :أنا ال نسلم أف ىذا البيت لألخطل فهذا البيت مصنوع مختلق ال يوجد في
ديواف اْلخطل وكثير من النحويين ينكروف نسبتو إليو فكيف تستدلوف ببيت مصنوع مختلق ال أساس
لو من الصحة منسوب إلى اْلخطل خطأ غلط أنتم نسبتموه إلى اْلخطل ،واْلخطل ما قالو بدليل أنو
ال يوجد في ديوانو ،وبدليل أف النجاة وأىل اللغة أنكروا نسبتو إليو وبهذا يبطل استدالتكم تصنعوف
بيتًا ثم تستدلوف بو على كَلـ اهلل وكَلـ رسولو ىذا الجواب اْلوؿ.

الجواب الثاني :سلمنا وىذا التسليم كما سبق من جهة للرد من جهة أخرى سلمنا بصحة البيت

وأف اْلخطل قالو لكنو قوؿ واحد من أىل اللغة فَل يقبل حتى يوافقو أىل اللغة ،وإذا كاف حديث

رسوؿ اهلل 

معلَل فكيف ببيت من
ال يقبل حتى يصح سنده وتعدؿ رواتو وال يكوف شاذًا وال ً

الشعر ال يدرى من قالو بيت من الشعر قالو واحد لكن ما وافقو أىل اللغة فيكوف شاذًا.
حديث الرسوؿ -عليو الصَلة والسَلـ -إذا جاء مخالفا لألصوؿ صار علة ما يقبل؛ ْلف من
شرط الصحيح أف يكوف السند متصل ،وأف يكوف الرواة عدوؿ ثقات ،وأف ال يكوف الحديث شاذ
وال معلل وىذا بيتي شاذ ال يقبل.
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الجواب الثالث :سلمنا صحة البيت وسلمنا نسبتو إلى اْلخطل سلمنا قبوؿ أىل اللغة لو لكن
ليس مقصود الشاعر بقولو :إف الكَلـ لفي الفؤاد .الكَلـ العاري عن اْللفاظ والحروؼ والكلمات
بل مقصود الشاعر أف الكَلـ الحقيقي ىو الذي يهيئو اْلنساف في نفسو ويزنو بعقلو قبل أف ينطق بو
ويتروى إف كَلمنا في الرد على الكَلـ الحقيقي الكَلـ الموزوف.
الكَلـ الذي يتروى فيو صاحبو ويهيئو في نفسو ويزنو في عقلو قبل أف ينطق بو ىذا ىو الكَلـ
الحقيقي ،أما الكَلـ الذي يجري على اللساف من دوف تَػ َر ٍو ومن دوف نظر فهذا يشبو كَلـ النائم
والهاذي ال قيمة لو اللساف إذا أراد أف يتكلم يتكلم بكَلـ موزوف وبكَلـ مهيأ ،ولهذا روي البيت
برواية أخرى وىي أقرب إلى الصحة.
إف البي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاف لف ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػي الف ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػؤاد وإنم ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػا.................... 




إف البياف لفي الفؤاد وىذا أقرب للصحة .
ابعا :سلمنا صحة البيت وأنو لألخطل وسلمنا موافقة أىل اللغة لو وسلمنا أف المراد بالبيت
رً
الكَلـ النفسي العاري عن الحروؼ واْللفاظ لكنو قوؿ نصراني اْلخطل نصراني قوؿ نصراني،
والنصارى قد ضلوا في معنى الكَلـ فإف النصارى زعموا أف المسيح ىو كلمة اهلل كلمة كن نفس
الكلمة قاؿ النصارى :إف عيسى نفس الكلمة .
وأىل السنة يقولوف :ليس نفس الكلمة عيسى مخلوؽ بالكلمة ،وليس نفس الكلمة:
                

 

إذف عيسى مخلوؽ

بالكلمة ،ىذا عند أىل الحق النصارى يقولوف عيسى نفس الكلمة النصارى ىم أنفسهم ضلوا في
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معنى الكَلـ فكيف تستدؿ بقوؿ نصراني ضل أفيستبدؿ بقوؿ نصراني قد ضل في معنى الكَلـ
على معنى الكَلـ ؟
كيف نستدؿ بقوؿ نصراني ضل في معنى الكَلـ على معنى الكَلـ ؟ ويترؾ ما يعرؼ بمعنى
الكَلـ من النصوص واللغة.
فاسدا وىو أف يسمى
سادسا :سلمنا ً
جدال االستدالؿ بقوؿ النصارى لكن البيت يلزـ عليو معنى ً
ً

متكلما
متكلما  ،يلزـ على البيت لو سلمنا االستدالؿ بو معنى فاسدا وىو التسمية اْلخرى
اْلخرس
ً
ً

 ،لقياـ الكَلـ بنفسو ،وإف لم يتكلم بو يلزـ عليو أف يسمى اْلخرس متكلما لقياـ الكَلـ بنفسو ،وإف

حسا ،وبهذا يبطل استدالؿ
لم ينطق بو واْلخرس ال يسمى
متكلما ال ً
ً
شرعا وال عقَل وال لغة وال ً
اْلشاعرة بهذا البيت.
واحدا ال يتعدد
ومما ناقش بو أىل الحق اْلشاعرة أنهم قالوا :اْلشاعرة يقولوف :إف الكَلـ معنى ً

واحدا ،والتعدد والتجزؤ والتكثر في الدالالت والعبارات.
وال يتجزأ وال يتكثر معنى ً

قالوا لهم :اهلل تعالى أخبر أف موسى سمع كَلـ اهلل فهل سمع موسى جميع المعنى أو بعض

المعنى ىل سمع موسى جميع المعنى ،أو بعض المعنى إف قلتم سمع جميع المعنى فقد زعمتم أف
موسى سمع جميع كَلـ اهلل ،وىذا باطل ،وإف قلتم سمع بعض كَلـ اهلل فقد قلتم بالتبعض وأبطلتم
مذىبكم بأنفسكم  ،ال محيد لكم عنهما ،إف قلتم سمع جميع المعنى فقد زعمتم أف موسى سمع
جميع كَلـ اهلل ،وإف قلتم سمع البعض فقد قلتم بالتبعض وىذا خَلؼ مذىبكم.
ومن المناقشات أف يقاؿ :لو كاف الكَلـ معنى قائما بالنفس كما تزعموف أيها اْلشاعرة وأف
أوال :أف يلزـ على قولكم:
الدالالت والعبارات ىي التي تختلف للزـ على ذلك مَلزـ فاسدة منهاً :
إف الكَلـ معنى قائم بالنفس وأنو ال يتعدد وال يتبعض أف يكوف معنى قولو
معنى قولو:



     وأف يكوف معنى قولو:
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   ىو معنى قولو:
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    وأف يكوف معنى آية الدين ىو معنى آية الربا ،وأف يكوف معنى
 ىو معنى



     

   وىذا باطل.

ثالثًا :لو كاف الكَلـ معنى قائم بالنفس وأف المصحف ليس فيو شيء من كَلـ اهلل لجاز
للم ْح ِدث مس المصحف ،وىذا خَلؼ ما أجمع عليو اْلئمة اْلربعة أنو يجب على المحدث أف
ُ
يتوضأ لِ َمس المصحف ،كما جاء في الحديث الذي كتبو النبي  لعمرو بن حزـ  :أال يمس
القرآف إال طاىر . 
فلو كاف المصحف ما فيو كَلـ اهلل لجاز للمحدث مسو ولو كاف القارئ ما يقرأ كَلـ اهلل لجاز
للجنب أف يقرأ وى و لم يغتسل وكذلك الحائض عند كثير من الفقهاء على الخَلؼ في المسألة لو
متكلما  ،ويقاؿ
متكلما واْلخرس ال يسمى
كاف الكَلـ معنى قائم بالنفس للزـ أف يسمى اْلخرس
ً
ً
لألشاعرة :إف النصوص الكثيرة تبطل قولكم :إف الكَلـ معنى قائم بالنفس إف كَلـ اهلل معنى قائم
بنفسو منها قوؿ اهلل تعالى:

            

         اْلشارة إلى أين تعود

    

        ىل اْلشارة تعود إلى ما في نفس اهلل ؟ أو تعود إلى القرآف
المتلو المسموع المكتوب في المصاحف ال شك أف اْلشارة تعود إلى القرآف المتلو باْللسن
المكتوب في المصاحف؛ ْلف ما في نفس اهلل غير مشار إليو ما في نفس اهلل غير مشار إليو وال متلو
وال مسموع.
وكذلك قولو :ال يأتوف بمثلو الضمير يعود إلى ما في نفس اهلل ،أو إلى ما في ىذا القرآف المتلو
المكتوب في المصاحف ،ال شك أنو يعود إلى ما في المصحف؛ ْلف ما في نفس اهلل ال حيلة إلى
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الوصوؿ إليو فهو غير متلو ،وغير مسموع كذلك أي ًضا قوؿ اهلل 

    

.           
صريح في أف الذي يسمعو المشرؾ كَلـ اهلل ،ولم يقل حتى يسمع ما ىو عبارة عن كَلـ اهلل كما
تقولوف حتى يسمع كَلـ اهلل  ،دؿ على أف السامع إنما يسمع كَلـ اهلل والقارئ إنما يقرا كَلـ اهلل
كذلك أيضا من اْلدلة ما ثبت في اْلحاديث الصحيحة:
مما أحدث أال تكلموا في الصَلة



وحديث





أف اهلل يحدث من أمره ما يشاء ،وإف

إف صَلتنا ىذه ال يصلح فيها شيء من كَلـ

الناس إنما ىي التسبيح والتهليل قراءة القرآف  أو كما ورد.
عامدا بغير مصلحتها بطلت صَلتو ،وقد
وقد أجمع العلماء على أف اْلنساف المصلي لو تكلم ً

أيضا على أنو لو حدث نفسو بشيء في صَلتو ،وأف ما يقوـ في القلب من تصديق بأمور
أجمعوا ً
دنيوية وطلب ال يبطل الصَلة فحديث النفس الذي يكوف في القلب من تصديق بأمور دنيوية وطلب
عامدا لغير مصلحتها  ،فدؿ على أف الكَلـ إنما ىو
ال يبطل الصَلة وإنما يبطلو عندما يتكلم بلسانو ً
لفظ ومعنى ،والكَلـ الذي يتكلم بو اللساف بلسانو دؿ على أف كَلـ اهلل لفظ ومعنى وأف اهلل تكلم

بو بحرؼ وصوت يسمع.
أيضا ما ثبت في الصحيحين عن النبي-صلى اهلل عليو وسلم -أنو قاؿ  :إف اهلل
ومن اْلدلة ً

تجاوز ْلمتي عما حدثت بو أنفسها ما لم تتكلم بو أو تعمل  ففرؽ النبي  بين حديث النفس
وبين الكَلـ ،وأخبر أف اهلل عفا عن حديث النفس وأف ما تكلم بو اْلنساف بلسانو ال يعفى عنو فدؿ
على أف الكَلـ لفظ ومعنى حروؼ وأصوات.

أيضا ما ثبت في السنين من حديث معاذ  لما قاؿ النبي   أال أدلك على
ومن اْلدلة ً

مَلؾ ذلك كلو …  في حديث معاذ الطويل لما سئل النبي  فسألو الرجل  … عن عمل
يدخلو الجنة ويبعده عن النار قاؿ :لقد سألت عن عظيم وإنو ليسير على من يسره اهلل عليو تعبد اهلل
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ال تشرؾ بو شيئًا وتقيم الصَلة وتؤتي الزكاة ثم قاؿ :أال أخبرؾ بمَلؾ ذلك كلو ثم أخذ بلساف نفسو
ثم قاؿ :كف عليك ىذا قاؿ معاذ فقلت يا رسوؿ اهلل وإنا لمؤاخذوف بما نتكلم بو؟ قاؿ :ثكلتك

أمك يا معاذ وىل يكب الناس في النار على وجوىم أو قاؿ على مناخرىم إال حصائد ألسنتهم . 

فأخبر النبي 

أف اْلنساف إنما يؤاخذ بما يتكلم بو بلسانو فدؿ على أف الكَلـ ألفاظ ومعاني

جميعا واهلل تكلم بو
حروؼ وأصوات وكذلك كَلـ اهلل  تكلم بو كَلـ اهلل اسم للمعنى واللفظ ً
ميعا ،وأف كَلـ اهلل بحرؼ
وحرؼ وصوت يسمع بهذا يتبين أف مسمى كَلـ اهلل المعنى واللفظ ج ً

وصوت يسمع والحق أف التوراة واْلنجيل والزبور والقرآف كلهم من كَلـ اهلل وكَلـ اهلل ال يتناىى،

ولو كاف البحر ومد بسبعة أبحر وجعل ما في اْلرض من اْلشجار كلو أقَلـ والبحار مداد يكتب بو
لتكرث اْلقَلـ ونفذت مياه البحر وما نفذت كلمات اهلل:
                  




 
فهذه المسألة مسألة الكَلـ مسألة عظيمة اشتد النزاع فيها بين أىل السنة وبين المخالفين لهم،
والتبس اْلمر على كثير من الناس ،وال سيما مذىب اْلشاعرة ثم مذىب المعتزلة فينبغي لطالب العلم
أف يعتني بهذا اْلمر ،وأف يعتني بالنصوص ،وأف ينبغي لطالب العلم أف يعتني بهذا اْلمر ،وأف يعتني
بالنصوص ،وأف يتأمل حينما يقرأ في الكتب حتى ال يلتبس عليو معتقد أىل السنة والجماعة المأخوذ
من نصوص الكتاب والسنة من كتاب اهلل وسنة رسولو في مذىب المعتزلة واْلشاعرة المبني على
اْلراء واْلىواء والشهوات .نعم اقرأ وإف القرآف كَلـ اهلل.
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الحمد هلل رب العالمين ،والصَلة والسَلـ على أشرؼ اْلنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آلو
وصحبو أجمعين.
قوال".
قاؿ اْلماـ الطحاوي -رحمو اهلل تعالى" :-وإف القرآف كَلـ اهلل منو بدا بَل كيفية ً
وإف القرآف كَلـ اهلل ،الطحاوي اآلف يقرر مذىب أىل السنة والجماعة أف القرآف كَلـ اهلل يعني
لفظو ومعناه ،ىذا ىو اْلصل ،فالكَلـ ىي لفظة تشمل اللفظ والمعنى ،وإف القرآف كَلـ اهلل لفظ
ومعنى منو بدا.
ىذا فيو الرد على المعتزلة والرد على اْلشاعرة فإف المعتزلة ال يقولوف منو بدا يقولوف بدا من
شيء آخر بدأ من الشجرة أو بدأ من الهواء أو بدأ من اللوح المحفوظ خلقو اهلل في اللوح المحفوظ
فأضافو إليو إضافة تشريف وتكريم وكذلك اْلشاعرة ال يقولوف منو بدا بل يقولوف :لم يبد منو شيء،
كَلما وال لفظًا وال حرفًا وال صوتًا وإنما
الكَلـ معنى قائم بنفسو لم يبد ما سمع منو ما سمع جبريل ً
جبريل ىو الذي أحدث لفظ القرآف أو أحدثو محمد ْلنو فهم المعنى القائم بنفس الرب اضطره اهلل

ففهم المعنى أو أف اهلل خلقو في الهواء وأخذه من الهواء.
وأىل السنة يقولوف :القرآف منزؿ غير مخلوؽ منو بدا وإليو يعود ،فالقرآف كَلـ اهلل منزؿ نزلو اهلل
      

غير مخلوؽ كما تقولو المعتزلة منو بدا ،بدا من اهلل

  

  وإليو يعود في آخر الزماف في آخر الزماف.
من أشراط الساعة الكبار التي تعقبها الساعة مباشرة أشراط الساعة كما ىو معروؼ عشرة:

أولها :خروج المهدي في آخر الزماف يبايع لو اسمو اسم النبي 

وكنيتو أبو عبد اهلل محمد

جورا ،يبايع لو في وقت ليس للناس فيو إماـ ،فيو أحاديث
المهدي ،يمأل اْلرض ً
عدال كما ملئت ً
كثيرة بعضها صحيح وبعضها ضعيف وبعضها موضوع فهي ثابتة.
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ثم يخرج الدجاؿ في زمنو يدعي الصَلح ،ثم يدعي النبوة ثم يدعي الربوبية ،ثم ينزؿ عيسى ابن
مريم يقتلو ،ثم يخرج يأجوج ومأجوج ثم بعدىا تتتابع أشراط الساعة ،تهدـ الكعبة -والعياذ باهلل -ثم
يصلي الناس إلى الجهة ثم ينسوا الجهة وينزع القرآف من الصدور ومن السطور في آخر الزماف؛ إذا
ترؾ الناس العمل بو نزع من صدورىم من صدور الرجاؿ ،ونزع من المصاحف ،فيصبح الناس ال
يجدوف في صدورىم آية وال في المصاحف آية -نعوذ باهلل -إذا ترؾ الناس العمل بو .ىذه ىي
أشراط الساعة.
ومنها الدخاف الذي يمأل اْلرض ،ومنها طلوع الشمس من مغربها ،ومنها الدابة ،ثم يعقب ذلك
نار تخرج من قعر عدف تسوؽ ،الناس إلى المحشر فهو شرط من أشراط الساعة ،وقولو" :وإليو
يعود" يعني يعود إلى اهلل في آخر الزماف ،فالقرآف منزؿ غير مخلوؽ منو بدا ،بدا من اهلل ،وإليو يعود
في آخر الزماف يعود إلى اهلل حينما يترؾ الناس العمل بو فينزع من صدور الناس ومن المصاحف -
نسأؿ اهلل السَلمة والعاقبة -نعم.
القرآف أنزؿ على الرسوؿ وحيا
قوال وأنزلو على رسولو وحيا .
منو بدا بَل كيفية ً
القرآف أنزلو على رسولو وحيا ،ىذا رد على قوؿ المعتزلة واْلشاعرة ،فإف المعتزلة ال يقولوف :أنزلو
بل يقولوف :خلق و وأنزلو على رسولو وحيا أنزؿ اهلل على رسولو وحيا أنزلو اهلل على رسولو وحيا ،وذلك
أف اهلل تكلم بو وسمعو جبرائيل سمع كَلـ اهلل بحرؼ وصوت.
ثم أوصلو جبرائيل إلى محمد -عليو الصَلة والسَلـ -وأنزلو على رسولو وحيا ،ىذا فيو رد لقوؿ
المعتزلة ورد لقوؿ اْلشاعرة؛ ْلف اْلشاعرة ال يقولوف :أنزلو بل يقولوف :إف القرآف معنى قائم بالنفس،
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أما ما في المصاحف ما في شيء منزؿ عند اْلشاعرة ،ليس ىناؾ شيء منزؿ إنما الموجود في
المصاحف ىذا أحدثو جبريل أو محمد عبارة عن كَلـ اهلل عبارة عما في نفس اهلل.
إيماف وتصديق المؤمنين بأف القرآف كَلـ اهلل
حقا .
وصدقو المؤمنوف على ذلك ً
حقا
نعم صدقو المؤمنوف ،المؤمنوف صدقوا أف ىذا كَلـ اهلل ،واعترفوا واعتقدوا أف ىذا كَلـ اهلل ً
ال مرية فيو وال شك ،ىكذا أىل السنة والجماعة ،وىكذا أىل الحق يصدقوف ويؤمنوف بأف القرآف
كَلـ اهلل حقا من قلوبهم ىذا وأنو كَلـ اهلل ألفاظو ومعانيو.
تيقن المؤمنين بأف القرآف كَلـ اهلل بالحقيقة
وأيقنوا أنو كَلـ اهلل -تعالى -بالحقيقة .
"وأيقنوا أنو كَلـ اهلل -تعالى -بالحقيقة" أيقنوا يعني :تيقنوا ليس عندىم شك وال ريب أف القرآف
الموجود في المصاحف المقروء باْللسن المكتوب في المصاحف أنو كَلـ اهلل بالحقيقة.
وىذا فيو رد أيضا على المعتزلة واْلشاعرة فإنهم ال يقولوف :ىذا كَلـ اهلل بالحقيقة يقولوف :كَلـ
اهلل مخلوؽ واْلشاعرة ال يقولوف :إنو كَلـ اهلل بالحقيقة بل يقولوف :كَلـ اهلل بالحقيقة معنى قائم
مجازا يسمى كَلـ
بنفسو ،أما ىذا الموجود في المصاحف فليس كَلـ اهلل بالحقيقة وإنما كَلـ اهلل ً

مجازا يسمى كَلـ اهلل قالوا :لماذا يسمى ما في
اهلل قالوا :يسمى ما في المصحف كَلـ اهلل
ً
المصحف كَلـ اهلل؟ مجاز لماذا يسمى كَلـ اهلل؟ قالواْ :لف كَلـ اهلل تأدى بو فهو مجاز عن كَلـ

200

العقيدة الطحاوية

اهلل كَلـ اهلل ال يسمع ل يس بحرؼ وال صوت وإنما قائم بنفسو لكن يسمى كَلـ اهلل مجازا من باب
المجاز ال الحقيقة؛ ْلنو دليل على كَلـ اهلل؛ وْلف كَلـ اهلل تأدى بو؛ وْلنو فهم بو كَلـ اهلل المعنى
القائم بنفسو وإال كَلـ اهلل فهو قائم بنفسو ال يسمع والزـ لذات الرب كلزوـ الحياة والعلم والسمع
والبصر.
القرآف كَلـ اهلل ليس بمخلوؽ ككَلـ البرية
وأيقنوا أنو كَلـ اهلل بالحقيقة ليس بمخلوؽ ككَلـ البرية .
"ليس بمخلوؽ" :ىذا فيو رد على المعتزلة والجهمية ،فالمذىب مذىب الجهمية تحوؿ إلى
المعتزلة ،تبناه المعتزلة ليس بمخلوؽ ككَلـ البرية ،ىذا رد على المعتزلة ،فإنهم يقولوف :الكَلـ
مخلوؽ كَلـ اهلل مخلوؽ ،بل يقولوف :ىو معناه ككَلـ الناس واْلشاعرة يقولوف :نصفو مخلوؽ
ونصفو غير مخلوؽ نصفو غير مخلوؽ وىو المعنى القائم بالنفس ،ونصفو مخلوؽ ،وىو اْللفاظ
المقروءة المتلوة المسموعة المكتوبة في المصاحف.
كفر من قاؿ القرآف كَلـ البشر صراحة من دوف شبهة
فمن سمعو فزعم أنو كَلـ البشر فقد كفر .
ىذا تصريح بأف من قاؿ :بأف كَلـ اهلل إنو كَلـ البشر فقد كفر ىذا إذا قالو من دوف تأويل إذا
قاؿ :إف القرآف كَلـ اهلل القرآف كَلـ البشر كفر ،من قالو من دوف تأويل ،من زعم أف القرآف كَلـ
متأوال كاْلشعري لشبهة حصلت لو ،فهذا يدرأ عنو التكفير؛
البشر ىذا كافر باْلجماع ،لكن إذا قالو ً
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ْلف لو شبهة؛ ْلف لو شبهة فهو ما قاؿ صراحة :إنو كَلـ البشر ،بل يقوؿ :أعترؼ أف القرآف كَلـ
اهلل ،لكن كَلـ اهلل معنى قائم بنفسو ،أما ما في المصاحف واْللفاظ ىذا يتأدى بو كَلـ اهلل ،فهذا
قالو عن شبهة ما قالو بدوف شبهة قاؿ :إف القرآف كَلـ البشر ،من قاؿ :إف القرآف كَلـ البشر
مثَل قاؿ
صراحة من دوف شبهة ىذا كافر ،ومن قالو عن تأويل فهذا يدرأ عنو الحد ،مثل مثاؿ ذلك ً
اهلل تعالى:



      من قاؿ :إف اهلل لم يستو على العرش بدوف شبهة إنو

كافر ،ىذا رد كَلـ اهلل أنكر اهلل يقوؿ:

      

وىو يقوؿ :لم يستو

على العرش ىذا كافر باْلجماع ،لكن شخص يقوؿ :على العين والرأس أنا أومن أف ىذه آية في
كتاب اهلل ،لكن معنى استوى استولى لشبهة حصلت لو ىذا ال يكفر؛ ْلف ىذا قاؿ عن شبهة
وتأويل ،فكذلك من قاؿ :إف القرآف كَلـ البشر فهو كافر كما قاؿ اهلل عن الوليد بن المغيرة:
      قاؿ اهلل:



 

    أما من قاؿ عن تأويل كاْلشعري فهذا ال

يكفر؛ ْلف لو شبهة ،ولهذا اْلشاعرة ال يكفروف .نعم.
ذـ اهلل من قاؿ إف القرآف كَلـ البشر وتوعده
وقد ذمو اهلل وعابو وأوعده بسقر حيث قاؿ تعالى:



.    

ذـ اهلل من قاؿ :إف القرآف كَلـ البشر وتوعده اهلل بأنو سيصليو سقر وىذه نزلت في الوليد بن
المغيرة كما قاؿ اهلل:

                 

                     قاؿ
اهلل:



                 فمن قاؿ:
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إف القرآف ككَلـ البشر من دوف تأويل فهو كافر ولو ىذا الوعيد ،أما من قاؿ عن تأويل فهو على
خطر عظيم ،ولكن الشبهة التي حصلت لو ،والتأويل الذي حصل لو يدرأ بها عن نفسو التكفير ال
يكفر نعم .
كَلـ اهلل ليس ككَلـ البشر
فلما أوعد اهلل بسقر لمن قاؿ



       علمنا وأيقنا أنو قوؿ خالق البشر،

وال يشبو قوؿ البشر.
نعم .لما توعد اهلل الوليد بن المغيرة حينما قاؿ :قوؿ البشر علمنا أف كَلـ اهلل ليس ككَلـ
البشر ،بل اهلل -تعالى -ليس لو مثيل كما قاؿ تعالى:



أحدا من
     وال يشابو ً

خلقو ،وال يماثل أحدا من خلقو ال في ذاتو وال في صفاتو وال في أفعالو وال في أسمائو -سبحانو
وتعالى -؛ ْلف اهلل لما توعد من قاؿ :إف ىذا إال قوؿ البشر أيقنا من قلوبنا ولم نشك في أف كَلـ
اهلل ليس ككَلـ البشر؛ ْلف اهلل ليس لو مثيل ،وقد نفى عن نفسو مماثلة شيء من خلقو كما قاؿ -
سبحانو:-
سبحانو:-

     


وقاؿ -سبحانو:-

      

        وقاؿ -سبحانو:-

         وقاؿ -سبحانو:-
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قاؿ -رحمو اهلل -تعالى :ومن وصف اهلل بمعنى من معاني البشر فقد كفر .
نعم ،ومن وصف اهلل بمعنى من المعاني من معاني البشر كالصفات وقاؿ :إف اهلل مثل
المخلوقات كما تقوؿ المشبهة وىم من غَلة الشيعة يقولوف :علم اهلل كعلم المخلوقين وصفاتو
كصفاتهم وقد قالوا :إف اهلل مثل اْلنساف ،من قاؿ ذلك كفر ،من وصف اهلل بمعنى من معاني البشر
فهو كافر من دوف تأويل ،قاؿ :إف اهلل مثل المخلوقات ،إف اهلل يشابو المخلوقات ويماثلها ىذا كافر؛
ْلنو تنتقص الرب؛ وْلنو صادـ النصوص اهلل -تعالى -يقوؿ :ليس كمثلو شيء وىو يقوؿ :اهلل مثل
اْلشياء اهلل -تعالى -يقوؿ:


      وىو يقوؿ :ال لو سمي لو شيء مماثل وىي المخلوقات.

اهلل يقوؿ:

     

وأمثاال ونظراء ىذا كافر باالتفاؽ،
دادا
ً
وىو يجعل هلل أن ً

ولكن من قاؿ ذلك عن تأويل تدرأ عنو الشبهة.
من أبصر وقرأ النصوص تبين لو أف اهلل سبحانو ال يماثل شيئًا من مخلوقاتو
ومن وصف اهلل بمعنى من معاني البشر فقد كفر ،ومن أبصرىا فاعتبر وعن مثل قوؿ الكفار
انزجر .
من أبصر ىذا وتبين لو وقرأ النصوص تبين لو أف اهلل -سبحانو وتعالى -ال يماثل شيئًا من
مخلوقاتو ،وأنو كامل في ذاتو صفاتو وأفعالو ،وأنو ال شبيو لو ،وال مثيل لو وال سمي لو وال كفو لو أف
أحدا من خلقو،
من أبصر ىذا فقاؿ عن بصيرة اعتبر ،واتضح لو الحقيقة ،وأف اهلل -تعالى -ال يشابو ً

وحينئذ ينزجر عن قوؿ الكفار فإف الكفار ىم الذين يمثلوف اهلل بخلقو ويتنقصونو كاليهود وأشباىهم
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          وكذلك المشبهة

الذين يقولوف :إف اهلل مثل المخلوقات وإف سمعو كسمعهم.
قوال يماثل قوؿ الكفار.
من أبصر ىذا اعتبر وانزجر عن أف يقوؿً :
اهلل تعالى بصفاتو ليس كالبشر
ومن وصف اهلل بمعنى من معاني البشر فقد كفر ،فمن أبصرىا فاعتبر وصمت لقوؿ الكفار انزجر
وعلم أنو بصفاتو ليس كالبشر .
علم أنو أي الرب بصفاتو ليس كالبشر؛ ْلف اهلل يقوؿ:
  



     

اهلل ال سمي لو وال مثل لو وال ند لو وال كفو لو -سبحانو وتعالى -ال في ذاتو وال في

صفاتو وال في أسمائو وال في أفعالو.
وفق اهلل الجميع للعلم النافع والعمل الصالح وصلى اهلل على نبينا محمد.
س :ما ىي غاية أىل اْلىواء من قولهم :إف القرآف مخلوؽ ؟ وماذا سيتوصلوف إليو من قولهم؟.
ج :المعتزلة لما قالوا :إف القرآف مخلوؽ؛ ْلنهم شبهتهم كما ىو معروؼ يقولوف :إنو يلزـ من
إثبات الصفات هلل التشبيو والتجسيد وقياـ الحوادث بو فلو قلنا :إف اهلل يتكلم والقرآف غير مخلوؽ
جسما؛ ْلف اْلجساـ ىي التي تتكلم ففر ًارا من التشبيو
صفة من صفاتو لشابو المخلوقين ولصار
ً
محَل للحوادث تحدث الكَلـ في
والتجسيد ،وكذلك قالوا :لو كاف الكَلـ صفة قائمة هلل لصار اهلل ً
ذاتو ىذه غايتهم لو شبهة شبهتهم أنو يلزـ من إثبات الصفات هلل التشبيو والتجسيم وقياـ الحوادث
بو كما سبق.
س :أحسن اهلل إليكم يقوؿ السائل :ىل يثبت كتاب الحيدة للكناني ؟.
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ج :كتاب الحيدة لعبد العزيز الكناني بعض الناس يقوؿ :إنو ال يثبت لكن بعض العلماء نسبوه
إليو كشيخ اْلسَلـ ابن تيمية وغيره من أىل العلم كابن القيم وغيره ،فاْلصل ثبوتو لكن بعضهم ذكر
عن الذىبي أنو ذكر أنو ال يثبت ،لكن ىذا مشهور نسبتو إلى الكناني ،وىذا يحتاج إلى مراجعة ،قد
يكوف ىناؾ الذين قالوا :إنو لم يثبت عندىم لكنو ثبت عند غيرىم من طرؽ أخرى ،فاْلئمة والعلماء
الزالوا ينسبوف ىذا الكتاب لإلماـ عبد العزيز الكناني.
س :أحسن اهلل إليكم يقوؿ السائل :ىَل أوضحتم المفعولين في قولو تعالى:

   

  ؟.
ج :المفعوؿ اْلوؿ الهاء في جعلناه والثاني قرآنًا وعربيًا وصف صفة لو ،المفعوؿ اْلوؿ الهاء
الضمير في جعلناه والمفعوؿ الثاني قرآنًا.
س :يقوؿ السائل :ما مدى صحة تسميتهم باْلشاعرة مع أف أبا الحسن اْلشعري رجع عن

مذىبهم ؟.
ج :اْلشعري رجع في الجملة لكن بقيت عليو بعض اْلشياء ،لكن ىم لم يرجعوا أتباعو تمسكوا
سابقا فبقوا على المذىب أما ىو رجع في الجملة ،وبقيت عليو بعض اْلشياء.
بما كاف عليو ً
س :يقوؿ السائل :في كَلـ الشارح عن مسألة القوؿ بخلق القرآف لم أره ذكر اْلشاعرة أو
سماىم في شرحو فلماذا؟.
ج :إذا ذكر المذىب معروؼ أف ىذا مذىبهم ناقشهم مناقشات كثيرة ما أدري يحتمل أنو
سماىم ،وإذا لم يسهم يكفي أوصافهم معروفة ،ابن القيم يقوؿ :في بعضهم من لم نسمهم لكثرتهم؛
ْلف أبا العز نقل ىذه النقوؿ عن شيخ اْلسَلـ وابن القيم وابن كثير نقَل حرفيًا.
س :يقوؿ السائل :قد قررنا أف مذىب أىل السنة أف كَلـ اهلل -تعالى -ألفاظ ومعاني وحروؼ
وأصوات ،فما الدليل على العبارة اْلخيرة الحروؼ واْلصوات ال سيما أنها لم ترد في النصوص؟.
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ج :الدليل أحاديث كثيرة:



      التكليم ونادى ،والنداء إنما يكوف

من الزمة الصوت؛ ْلف النداء من بعد

      

والكَلـ في اْلصل

التكليم ال بد من صوت وكذلك ما جاء في الحديث  :إف اهلل ينادي آدـ يوـ القيامة بصوتو ،إف
اهلل ينادي يوـ القيامة بصوت يسمعو من بعد كما يسمعو من قرب



وىذا ال يكوف إال كَلـ اهلل،

أما كَلـ المخلوؽ فالقريب يسمع أكثر من البعيد ،أما كَلـ اهلل ينادي يصوت يسمعو من بعد كما
يسمعو من قرب على حد سواء واْلدلة في ىذا كثيرة  ،القوؿ والكَلـ والنداء من معناىا الصوت في
حديث المظالم:



إف اهلل ينادي بصوت….



واْلدلة في ىذا كثيرة  ،وفي الحديث  :إف

اهلل ينادي آدـ يوـ القيامة يقوؿ :يا آدـ يقوؿ :لبيك وسعديك فيقوؿ :أخرج من ذريتك بعث النار -
في الصحيحين -فيقوؿ :يا رب كم؟ يقوؿ :من كل ألف تسعمائة وتسعين في النار وواحد في الجنة


ىذا جاء في الحديث تسعمائة وتسعين بالنص ،يكوف على تقدير تسعمائة وتسعة وتسعين في

النار وواحد في الحنة ،فهذا صريح واْلدلة في ىذا كثيرة في مسألة الصوت.
س :يقوؿ السائل :اختَلفات اْلشاعرة عن الحنابلة أليست من االختَلؼ واالجتهاد السائغ
قديما
الذي ال يخرجهم عن أىل السنة والجماعة والفرقة الناجية
ً
خصوصا أف معهم أئمة من العلماء ً

وحديثًا.
ج :ما في مقارنة بين اْلشاعرة والحنابلة  ،الحنابلة ىذا مذىب في الفروع  ،الحنابلة والشافعية
والمالكية ىذا مذىب فقهي ،أما اْلشعري ىذا مذىب في اْلصوؿ في االعتقاد قد يكوف اْلشعري
حنبلي ،وقد يكوف شافعي ،وقد يكوف مالكي ،وقد يكوف حنفي ال تقارف بين الحنبلي وبين اْلشعري
 ،اْلشعري قارف بينو وبين السني ،فاختَلفهم عن الحنابلة ،واختَلفهم عن الشافعية ،واختَلفهم عن
المالكية ،واختَل فهم عن الحنفية ىذه المذاىب اْلربعة مذاىب في الفروع في الفقو ،أما اْلشعري
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قابلو بالسنة ،والمعتزلة بصرؼ النظر عن مذىبو قد يكوف أشعري وحنفي ،وقد يكوف أشعري وحنبلي،
والخَلؼ ما ىو اختَلؼ عن اجتهادات لكن االختَلؼ في مسائل عقدية كما سمعتم.
س :يقوؿ السائل :إف بعضهم يقوؿ في قولو تعالى:
          

الكوني مثل قولو 



        

يقولوف :إف المراد بكلمات في اهلل ىو كَلمو

أعوذ بكلمات اهلل التامات من شر ما خلق



فهل ىذا صحيح؟ وىل

يقسم الكَلـ إلى كوني وشرعي؟.
ج :نعم صحيح الكَلـ كوني وشرعي الكوني مثل قولو تعالى:

       

     والشرعي مثل القرآف والتوراة واْلنجيل الذي كلم اهلل بو وشرعو لعباده.
س :يقوؿ السائل :ما رأي فضيلتكم فيمن يقوؿ :إف القرآف من صنع اهلل -تعالى-؟
ج :ىذا غلط القرآف كَلـ اهلل ما يقاؿ :من صنع اهلل



        الصنع

ىذه كلمة موىمة؛ ْلف الصنع يطلق على الخلق ،المقصود القرآف كَلـ اهلل ليس لو أف يعبر بهذا
التعبير الموىم يقوؿ :القرآف كَلـ اهلل كما قاؿ السلف كما قاؿ أىل الحق ،نعم.
س :يقوؿ السائل :ما أفضل الكتب التي عرضت لمسألة الكَلـ مع ذكر شبهة المخالفين والرد
عليها على وجو التفصيل؟.
ج :كتب أىل السنة كثيرة في ىذا ذكر شيخ اْلسَلـ في مجموع الفتاوى في مواضع ،وابن القيم
وجها،
وجها في الرسالة التسعينية تسعين ً
وشيخ اْلسَلـ ردا عليهم -على اْلشاعرة -من تسعين ً
تسمى الرسالة التسعينية في مسألة الكَلـ ىذه رسالة خاصة ،وحققت اآلف والرسالة في كلية أصوؿ
الدين ،طبعت في ثَلث مجلدات الرسالة التسعينية ،وابن القيم ذكر ىذا في كثير من كتبو ال سيما
خيرا.
في مختصر الصواعق وغيرىا  ،نعم -وفق اهلل الجميع لطاعتو -جزاكم اهلل ً
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رؤية المؤمنين لربهم
أقواؿ أىل العلم في رؤية المؤمنين لربهم


الحمد اهلل رب العالمين والصَلة والسَلـ على أشرؼ اْلنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آلو
وصحبو أجمعين.
قاؿ اْلماـ الطحاوي -رحمو اهلل تعالى :-والرؤية حق ْلىل الجنة بغير إحاطة وال كيفية .



والحمد هلل رب العالمين ،والصَلة والسَلـ على نبينا محمد وعلى آلو وصحبو أجمعين أما

بعد.
قاؿ المؤلف -رحمو اهلل تعالى :-والرؤية حق ْلىل الجنة بغير إحاطة وال كيفية بين المؤلف -
رحمو -اهلل ىنا ،واعتقد أىل السنة والجماعة في أف الرؤية حق ْلىل الجنة بغير إحاطة وال كيفية،
ولم يذكر الرؤية قبل دخوؿ الجنة والرؤية قبل دخوؿ الجنة فيها ثَلثة أقواؿ ْلىل العلم:
القوؿ اْلوؿ :أف المؤمنين يروف بهم في المحشر في الموقف في المحشر قبل دخوؿ الجنة ال
يراه إال المؤمنوف خاصة.
جميعا مؤمنهم وكافرىم ،ثم يحتجب عن الكفرة
القوؿ الثاني :أنو يراه المؤمنوف يراه أىل الموقف ً

فَل يرونو بعد ذلك.

القوؿ الثالث :أنو يراه المؤمنوف والمنافقوف لما ثبت في حديث الصحيح في صحيح البخاري بل في
الصحيحين :من أف الكفرة يساقوف إلى النار وتبقى ىذه اْلمة فيها منافقوىا ،وأف اهلل يتجلى لهم ىذه
ثَلثة أقواؿ ْلىل العلم  ،ال يراه إال المؤمنوف في المحشر يراه أىل الموقف مؤمنهم وكافرىم ،ثم
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يحتجب عن الكفرة فَل يرونو بعد ذلك يراه المؤمنوف والمنافقوف ،أما رؤية المؤمن لربو في الجنة
ىذه ال شك فيها خاصة ْلىل الجنة بعد الموقف ،ومسألة الرؤية من أشرؼ مسائل أصوؿ الدين،
وىي رؤية اهلل في اآلخرة رؤية اهلل رؤية المؤمنين لربهم في الجنة من أشرؼ مسائل أصوؿ الدين،
وىي التي ْلجلها شمر المشمروف وتنافس المتنافسوف ،وْلجلها حرـ الذين ىم عن ربهم محجوبوف
وعن بابو مطرودوف ،مسألة الرؤية من المسائل العظيمة ،وىي من المسائل التي اشتد النزاع فيها بين
أيضا مسألة العلو ،علو اهلل
أىل السنة وبين المخالفين لهم من أىل البدع كمسألة الكَلـ ،وكذلك ً
فوؽ سماواتو فوؽ عرشو ،ىذه المسائل الثَلث وىذه الصفات الثَلثة ىي العَلمة الفارقة بين أىل

السنة وبين أىل البدع ،خذوىا قاعدة من أثبت رؤية اهلل في اآلخرة ،وأثبتت كَلـ اهلل ،وأف اهلل يتكلم
بحرؼ وصوت ،وأف كَلـ اهلل لفظ ومعنى ،وأثبتت رؤية اهلل في اآلخرة فهو من أىل السنة ،ومن
أنكرىا أو نفاىا فهو من أىل البدعة ،نعم .الرؤية والكَلـ والعلو من أثبتها فهو من أىل السنة
الرؤية والكَلـ والعلو ىذه الصفات الثَلث من أثبتها فهو من أىل السنة ،من أثبت رؤية اهلل في
اآلخرة وأثبت كَلـ اهلل وأف اهلل يتكلم بحرؼ وصوت وأف كَلـ اهلل لفظ ومعنى ،وأثبت العلو وأف اهلل
فوؽ السماوات مستو على عرش و بائن من خلقو فهو من أىل السنة ،ومن أنكرىا فهو من أىل البدع،
ىذه ىي العَلمة الفارقة بين أىل السنة والجماعة ،ومسألة الرؤية مسألة أيضا اشتد النزاع فيها مثل
الكَلـ بين أىل السنة وبين أىل البدع ،فأىل البدع لهم مصنفات ومؤلفات اْلشاعرة لهم مؤلفات
والمعتزلة لهم مؤلفات والخوارج اْلباضية لهم مؤلفات فهم يستعرضوف أدلة أىل السنة ويرددوف
عليها ،كما أننا نستعرض أدلة الخوارج والمعتزلة وأدلة اْلشاعرة ونرد عليها.
ىم كذلك يستعرضوف اْلدلة التي نستدؿ بها ويردوف عليها ،ولهم مؤلفات قد وزعت بعض
الرسائل من سنتين ،بعض الطوائف وزع وا رسالة في المسجد الحراـ فيها نفي الرؤية ونفي الكَلـ
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ونفي العلو والفوقية ويقولوف :إف ىذا ىو الحق فيردوف على أىل السنة ويسموف أنفسهم أىل الحق
واالستقامة ،فَل تظنوف أف بحث مثل ىذه المسائل ليس بعيدا عنا بل ىم موجودوف اآلف الذين
يتبنوف نفي الرؤية من المعتزلة والخوارج اْلباضية وكذلك الكَلبية واْلشعرية ،ىم موجودوف اآلف
موجودوف بين أظهرنا ،ولهم مؤلفات موجودوف في القديم والحديث؛ ولذلك ينبغي على طالب العلم
والحريص على اتباع السنة ومنهج السلف الصالح وأىل السنة والجماعة ،إذا أطلق السلف الصالح
المراد ىم الصحابة والتابعوف أىل السنة والجماعة ىم الفرقة الناجية وىم الطائفة المنصورة وىم
السلف الصالح وأتباعهم بإحساف.
س :بعض اْلخواف يسأؿ عن السلف وعن السنة أو عن السلفية إذا أطلقت وحدىا قد تكوف
فرقة ينظر ىل ىي ملتزمة بالسنة أو غير ملتزمة بها؟
ج :إذا قيل :السلف الصالح المراد بهم الصحابة والتابعوف والتابعوف لهم بإحساف لكن أىل السنة
والجماعة ىم الفرقة الناجية وىم الطائفة المنصورة أما إذا قيل :السلفية ىذه السلفية أو السلف فقط
ما من خلف إال ولو سلف لكن إذا قيد السلف بالسلف الصالح ،فالمراد بهم الصحابة والتابعوف
لهم بإحساف؛ ولهذا بع ض الناس يشكل عليو الجماعات السلفية وغير السلفية ينظر ىذه السلفية إذا
كانوا ملتزمين بما عليو السلف الصالح بما عليو الصحابة والتابعوف بما عليو أىل السنة والجماعة
بما عليو الفرقة الناجية فهم على الحق؛ ْلف النبي قاؿ لما بين الفرؽ وأف ىذه اْلمة تفترؽ على
ثَلث وسبعين فرقة كلها في النار إال واحدة قيل :من ىي يا رسوؿ اهلل قاؿ  :من كاف على مثل ما
أنا عليو اليوـ وأصحابي  ىذا ىو الميزاف  ،الميزاف ىو ما كاف عليو الرسوؿ --صلى اهلل عليو
وسلم -والصحابة الكراـ السلف الصالح وىم أىل السنة والجماعة وىم الفرقة الناجية ،ومن
خالفهم فليس منهم ولو سمى نفسو بالسلفية أو سمى نفسو باسم آخر .أقواؿ المذاىب في رؤية اهلل
في اآلخرة
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والواجب على اْلنساف أف يلزـ الحق وأف يبحث عن ما دؿ عليو كتاب اهلل وسنة رسولو 
فيعمل بو ويعمل بما قرره أىل السنة والجماعة من الحق المأخوذ من كتاب اهلل وسنة رسولو 
فالرؤية -رؤية اهلل في اآلخرة -مسألة عظيمة من أشرؼ مسائل أصوؿ الدين اختلف الناس في رؤية
اهلل في اآلخرة على ثَلثة مذاىب مشهورة:
المذىب اْلوؿ  :مذىب أىل السنة والجماعة وىم الصحابة والتابعوف لهم بإحساف ومن تبعهم
من اْلئمة أف اهلل يُرى في اآلخرة باْلبصار عيانًا مواجهة لهم ،وىذا مذىب الصحابة والتابعين واْلئمة

وتابعوىم وأئمة الدين كاْلئمة اْلربعة -أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد -وسفياف الثوري وأبي

أيضا سائر الفقهاء
عمرو واْلوزاعي والليث بن سعد وأبي يوسف وغيرىم من اْلئمة والعلماء وكذلك ً

وأىل الحديث كلهم على ىذا االعتقاد ،وكذلك بعض الطوائف التي تنتسب إلى الحديث كالكرامية
والسالمية ،كلهم يثبتوف أف اهلل يرى في اآلخرة باْلبصار عيانًا مواجهة ،فهم يثبتوف رؤية اهلل باْلبصار

أيضا الفوقية ،وأنهم يروف ربهم من فوقهم فهم يثبتوف اْلمرين يثبتوف الفوقية والعلو ويثبتوف
ويثبتوف ً
الرؤية.
المذىب الثاني :نفي الرؤية في اآلخرة يقولوف :اهلل ال يُرى في اآلخرة ال يُرى باْلبصار ،وليس لو

جهة وليس لو مكاف فهم نفوا الرؤية ونفوا الفوقية ،وىذا مذىب الجهمية والمعتزلة والخوارج
واْلمامية ،فإف اْلمامية لهم قوالف :القدماء من اْلمامية وىم الرافضة يثبتوف الرؤية ،وجمهور
المتأخرين ينفوف الرؤية ،فجمهور المتقدمين يثبتوف الرؤية وجمهور المتأخرين ينفونها فيكوف نفي
الرؤية ىو مذىب الجهمية والمعتزلة والخوارج ،وجمهور المتأخرين من اْلمامية ويسموف اْلمامية؛
إماما فهم ينفوف اْلمرين ينفوف الرؤية وينفوف الفوقية والعلو ،فيقولوف:
ْلنهم يقولوف :بإمامة اثني عشر ً

إف اهلل ليس لو مكاف فليس فوؽ المخلوقات بل ىو في كل مكاف  -نسأؿ اهلل السَلمة والعافية-
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ويقولوف :إف اهلل ال يُرى في اآلخرة ينفوف اْلمرين عكس مذىب أىل السنة يثبتوف اْلمرين يثبتوف
الفوقية والعلو والرؤية باْلبصار فهو يُرى باْلبصار عيانًا في اآلخرة وىؤالء يقولوف :ال يرى وليس لو

مكاف ليس فوؽ وال يُرى.
المذىب الثالث :مذىب بين مذىب أىل السنة وبين مذىب الجهمية يقولوف :إف اهلل يرى ال في

جهة أثبتوا الرؤية ونفوا الفوقية والعلو فقالوا :يُرى ال في جهة وىذا مذىب طائفة من الكَلبية
واْلشاعرة مذىب اْلشاعرة أثبتوا الرؤية ونفوا الفوقية والعلو فهم مذبذبوف بين ىؤالء وبين ىؤالء فهم
دائما في
أخذوا أثبتوا الرؤية فكانوا مع أىل السنة ونفوا العلو والفوقية فكانوا مع المعتزلة وتجدىم ً

الغالب أف مذىب اْلشاعرة مذبذب بين ىؤالء وبين ىؤالء ،ولهذا يسميهم بعض العلماء خناثى ال
أنثى وال ذكر فهم في مبحث الرؤية كانوا مع أىل السنة في إثبات الرؤية وىم مع المعتزلة في نفي
الفوقية والعلو ،وكذلك في مبحث الكَلـ كما سبق يقولوف :الكَلـ لفظ ومعنى المعنى حقيقة كانوا

مع أىل السنة في أف المعنى حق ،وكانوا مع المعتزلة في أف اللفظ مخلوؽ ،فهم بين ىؤالء وبين
ىؤالء فتكوف المسألة فيها ثَلثة مذاىب:
أىل السنة يثبتوف الرؤية والفوقية  ،الجهمية والمعتزلة ،والخوارج وجمهور اْلمامية المتأخرين ينفوف
الرؤية والفوقية ،الكَلبية واْلشاعرة يثبتوف الرؤية وينفوف الفوقية والعلو  .أدلة أىل السنة في مسألة
إثبات الرؤية
وأىل السنة اعتصموا بالكتاب والسنة ،واستدلوا بالنصوص الكثيرة من كتاب اهلل وسنة رسولو

أيضا باْلجماع والعقل الصريح ؛ إذف أدلتهم استدلوا بالكتاب واستدلوا بالسنة
 واستدلوا ً
واستدلوا باْلجماع واستدلوا بالعقل الصريح وأدلتهم كثيرة .
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لكن من أدلتهم من القرآف الكريم قوؿ اهلل تعالى:

        

المؤمنوف لهم ما يشاءوف فيها أي :الجنة ولدينا مزيد ىي رؤية اهلل في اآلخرة ،فسرىا العلماء بأف
المزيد ىو رؤية اهلل في اآلخرة .
الدليل الثاني قوؿ اهلل -تعالى:-

       

والحسنى المراد بها

الجنة ،والزيادة النظر وإلى وجو اهلل الكريم كما جاء تفسير ذلك في الحديث الصحيح الذي رواه
اْلماـ مسلم بأف  الزيادة ىي النظر إلى وجو اهلل الكريم . 
الدليل الثالث من القرآف الكريم قوؿ اهلل -تعالى:-

        



     الثاني بالظاء من النظر

 ناضرة اْلولى بالضاد من النضرة والبهاء والحسن ،

بالعين  ،ووجو الداللة من اآلية على أف اهلل يرى في اآلخرة أف اهلل -سبحانو وتعالى -أضاؼ النظر
إلى الوجو أف اهلل أضاؼ النظر الوجو الذي ىو محلو وعداه بأداة إلى الصريحة في نظر العين وأخلى
الكَلـ من قرينة تدؿ على خَلؼ موضوعو وحقيقتو ،فدؿ على أف المراد النظر بالعين التي في الوجو
إلى الرب -جل جَللو-؛ ْلنو أضاؼ النظر إل ى الوجو الذي ىو محلو وعداه بأداة إلى الصريحة في
نظر العين ،وأخلى الكَلـ عن قرينة تدؿ على خَلؼ موضوعو وحقيقتو فدؿ على أف المراد النظر
بالعين التي في الوجو إلى الرب -جل جَللو -وذلك أف النظر لو عدة استعماالت بحسب صَلتو
وتعديتو بنفسو فإذا عدى بنفسو ،النظر إذا عدي بنفسو معناه التوقف واالنتظار كقولو تعالى:



يعني توقفوا وانتظروا وإذا عدي بفي فمعناه التفكر واالعتبار كقولو:



    

      

وإذا عدي بإلى فمعناه المعاينة باْلبصار كقولو :انظروا

إلى ثمره إذا أثمر وينعو وىنا إلى ربها ناظرة معناه النظر بالعين ،
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الدليل الرابع قوؿ اهلل تعالى:



        وجو الداللة أف اهلل -

سبحانو وتعالى -أخبر أف الكفار محجوبوف عن اهلل فَل يرونو فدؿ على أف أولياءه يرونو ،وإال لو كاف
المؤمنوف ال يرونو لتساووا ىم والكفار في الحجب ،فلما أف حجب الكفار دؿ على أف المؤمنين ال
يحجبوف وبهذا استدؿ اْلماـ الشافعي -رحمو اهلل -فقاؿ :لما أف حجب ىؤالء في السخط دؿ أف
أولياءه يرونو في الرضا ،ىذه أمثلة من الكتاب العزيز على إثبات رؤية المؤمنين لربهم يوـ القيامة. ،
وأما السنة فاْلحاديث فيها متواترة رواىا من الصحابة نحو ثَلثين صحابيًا فهي متواترة في
الصحاح والسنن والمسانيد رواىا نحو ثَلثين صحابيًا ساقها العَلمة ابن القيم -رحمو اهلل -في كتابو
حادي اْلرواح إلى بَلد اْلفراح فهي متواترة ومن المعلوـ أف المتواتر يفيد العلم القطعي فَل تجوز
مخالفتو ومع ذلك خالف الجهمية والمعتزلة ىذه النصوص ،وىي متواترة من أمثلتها ما ثبت في

ناسا قالوا :يا رسوؿ اهلل ىل نرى ربنا يوـ القيامة؟ فقاؿ -عليو
الصحيحين عن أبي ىريرة   أف ً

الصَلة والسَلـ :-ىل تضاموف في رؤية القمر ليلة البدر قالوا :ال يا رسوؿ اهلل قاؿ :ىل تضاموف في
رؤية الشمس ليس دونها سحاب قالوا :ال يا رسوؿ اهلل قاؿ :فإنكم ترونو كذلك . 
الدليل الثاني  :ما ثبت في الصحيحين من حديث جرير بن عبد اهلل البجلي  قاؿ  :كنا

جلوسا عند رسوؿ اهلل 

فنظر إلى القمر ليلة البدر فقاؿ :إنكم تروف ربكم كما تروف ىذا ال

تضاموف في رؤيتو . 

الدليل الثالث :حديث أبي موسى اْلشعري  عن النبي 

أنو قاؿ:



وجنتاف من فضة

آنيتها وما فيهما ،وجنتاف من ذىب آنيتهما وما فيهما وما بين القوـ وبين أف يروا ربهم إال رداء
الكبرياء على وجهو في جنة عدف  رواه الشيخاف.

الدليل الرابع :حديث عدي بن حاتم 

وفيو:



وليلقين اهلل أحدكم يوـ يلقاه وليس بينو

رسوال فيبلغك؟ فيقوؿ :بلى يا رب فيقوؿ:
وبينو حجاب وال ترجماف يترجم لو فيقوؿ :ألم أبعث إليك ً
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ماال وأتفضل عليك؟ فيقوؿ :بلى يا رب  والشاىد في الحديث قولو  :وليس بينو
ألم أعطك ً
وبينو حجاب  ىذا صريح في الرؤية.

الدليل الخامس :ما ثبت في صحيح مسلم من حديث صهيب الرومي  أف النبي  قاؿ:



إذا أدخل أىل الجنة الجنة نادى مناد :يا أىل الجنة إف لكم موعدا عند اهلل يريد أف ْينجزكموه

فيقولوف :ما ىو؟  ،ألم ي بيض وجوىنا؟ ألم يثقل موازيننا؟ ألم يدخلنا الجنة ويجرنا من النار؟ قاؿ :بلى
فيكشف الحجاب فينظروف إليو فما أعطوا شيئًا أحب إليهم من النظر إليو وىي الزيادة  رواه

اْلماـ مسلم في صحيحو  ،ىذه أمثلة من النصوص المتواترة ،وىي كثيرة كما سبق رواىا نحو ثَلثين
صحابيًا في الصحاح والسنن والمسانيد ،وىي صريحة في رؤية المؤمنين لربهم يوـ القيامة ،ولما ساؽ
العَلمة ابن القيم -رحمو اهلل -ىذه النصوص قاؿ بعد ذلك فكأنك تشاىد رسوؿ اهلل  وىو يقوؿ
ذلك ويبلغو لألمة وال شيء أقر ْلعينهم منو ،وشهدت الجهمية والفرعونية والرافضة والقرامطة
والباطنية وفرؽ الصابئة والمجوس واليوناف بكفر من اعتقد ذلك وأنو من أىل التشبيو والتجسيد
وساعدىم على ذلك كل عدو للسنة وأىلها ،واهلل ناصر كتابو وسنة رسولو ولو كره الكافروف .الرد
عل شبو نفاة الرؤية
يقوؿ :إف ىؤالء الجهمية والفرعونية والرافضة وغيرىم شهدوا بأف من أثبت الرؤية شهدوا بكفره
شهدوا بأنو كافر وقالوا :إنو من أىل التشبيو والتجسيد ،ىل الجهمية والمعتزلة والرافضة وغيرىم
يكفروف من أثبت الرؤية من قاؿ :إف اهلل يُرى في اآلخرة يقولوف ::كافر لماذا؟ قالواْ :لنو شبو اهلل
بخلقو؛ ْلنو جسد الذي يرى ىو الجسم الذي يكوف محدودا ومجسما الذين يكوف محدود وجسم،
أما الرب فَل يُرى فليس بجسم وليس محدود ليس لو مكاف يحصره فليس لو مكاف وال يُرى ،ىكذا

يقولوف :فقالوا :من أثبت العلو وأف اهلل لو مكاف وأثبت الرؤية فهو كافر ْلنو مشبو ومجسم ،فإذف
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ىم أىل البدع يكفروف أىل السنة والجماعة ما موقف نفاة الرؤية من ىذه النصوص؟ ىل وقفوا
مكتوفي اليدين؟ ىل وقفوا مكتوفين؟ أو أجابوا عنها ،أجابوا عن ىذه النصوص من الكتاب والسنة
تأولوىا وحرفوىا وقالوا :على لساف بشر المريسي بشر المريسي جهمي معتزلي جهمي قالوا :إف
المراد بالرؤية في ىذه اْلحاديث الرؤية القلبية وىي العلم المراد الرؤية القلبية وىي العلم  ،فمعنى

قوؿ النبي   تروف ربكم كما تروف القمر  تعلموف أف لكم ربًا كما تعلموف أف ىذا القمر
قمرا قالوا :المراد العلم  تروف ربكم كما تروف القمر ال تضاموف في رؤيتو  قالوا :المعنى
ً
تعلموف ربكم فيو ال تعتريكم فيو الشكوؾ والريب كما تعلموف في القمر أنو قمر وليس المراد الرؤية

باْلبصار لكن أنتم أيها المشبهة يعنوف أىل السنة توىمتم أف المراد الرؤية باْلبصار وىذا تشبيو
منكم وتنقص للرب فليس المراد الرؤية بالبصر؛ ْلف ىذا تشبيو وتجسيد ،وإنما المراد الرؤية بالقلب
وقالوا :واللغة العربية تدؿ على ما قلنا فالعرب تقوؿ لألعمى :ما أبصره! يعني ما أعلمو تقوؿ
لألعمى :ما أبصره! يعني ما أعلمو المراد العلم وتقوؿ العرب :نظرت في المسألة وليس للمسألة جرـ
ينظر إليها وليس المراد الرؤية كما توىموف باْلبصار؛ ْلف اهلل تفى ذلك عن نفسو بقولو:



   والدليل على ما قلنا أف الرؤية بمعنى العلم نصوص كثيرة منها قولو تعالى:

 



        يعني ألم تعلم فدؿ على أف الرؤية في ىذه النصوص المراد بها
العلم ىذا ىو جواب نفاة الرؤية عن ىذه النصوص .
أجاب أىل السنة عن ىذا االعتراض بأجوبة:
الجواب اْلوؿ  :أف النبي  فسر الرؤية في ىذه اْلحاديث برؤية البصر النبي  قرف التفسير

مقاال فالتفسير مقروف بالحديث ،فالنبي 
بالحديث فلم يدع لمتأوؿ ً

قاؿ:



تروف ربكم كما

تروف الشمس والقمر  وىذا صريح في رؤية العين رؤية البصر الثاني أف تفسير الرؤية بالعلم تفسير
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مخالف لتفسير النبي 

مع كونو لم يؤثر عن عالم لم يفسر الرؤية في ىذه اْلحاديث بالعلم إال

جاىل ظالم فكيف يترؾ تفسير رسوؿ اهلل 

المقروف بحديثو إلى تفسير جاىل ضاؿ ليس لو

مستند وال يؤثر عن عالم؟
الجواب الثالث :أف أىل اللغة أجمعوا على أف اللقاء إنما يكوف معاينة باْلبصار ،فنقل أبو

العباس أحمد بن يحيى المعروؼ بثعلب نقل إجماع أىل اللغة أف المراد باللقاء في قوؿ اهلل 
         



أف اللقاء ىو المعاينة باْلبصار بسند

صحيح فأجمع أىل اللغة على أف اللقاء ىو المعاينة باْلبصار.

ابعا :أف النبي  قاؿ  :إنكم تروف ربكم كما تروف القمر  فأدخل كاؼ التشبيو على ما
رً

المصدرية الموصولة بتروف التي تؤوؿ مع صلتها بالمصدر ،وىي الرؤية فيكوف المعنى إنكم تروف
ربكم ك رؤية الشمس والقمر ،وىذا ومعلوـ أننا نرى الشمس والقمر بأبصارنا من فوقنا ،فيجب أف
تكوف رؤية اهلل كذلك باْلبصار من فوؽ.
الخامس :أننا ال ننكر أف الرؤية لها معاف متعددة تكوف الرؤية بالبصر وتكوف الرؤية بالقلب

وتكوف الرؤية رؤية الحلم كقوؿ النبي  في الحديث الصحيح  :رأيت ربي في أحسن صورة



يعني في النوـ ،فالرؤية تكوف بالبصر وتكوف الرؤية بالعلم ،وتكوف الرؤية رؤية الحلم في النوـ ،ولكن

ال بد من قرينة تبين المعنى المراد ،وأي قرينة فوؽ ىذه القرينة فوؽ قولو   إنكم تروف ربكم
كما تروف الشمس صحوا ليس دونها سحاب



؟فهل ىذا مما يتعلق برؤية البصر أو مما يتعلق

برؤية القلب وىل يخفى ىذا على ذي البصيرة؟ .السادس :أف تفسير الرؤية بالعلم تفسير مخالف

لتفسير النبي  ومخالف للغة ويترتب عليو فساد المعنى مع ما فيو من المعاندة لرسوؿ اهلل 
فإف تفسيركم أيها النفاة للرؤية بالعلم تقولوف :إنكم تروف ربكم كما تروف القمر أي :تعلموف أف لكم
ربًا ال تشكوف في ربوبيتو كما ال تشكوف في القمر أنو قمر ،ىذا الشك زائل عن المؤمنين وعن
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الكفار يوـ القيامة؛ ْلنو في موقف القيامة كل يعلم ريو حتى الكفرة حتى النفاة حتى من أنكروا وجود
اهلل إذا كاف يوـ القيامة علموا بربهم وتيقنوا ربهم ،فالشك في الربوبية زائل عن جميع أىل الموقف

مؤمنهم وكافرىم والنبي 

خص المؤمنين بالرؤية وبشرىم ىذه البشرى؟ ما قيمة ىذه البشرى وما

فائدة التخصيص إذا كاف المراد بالرؤية العلم؟ ْلف العلم حاصل لجميع أىل الموقف مؤمنهم
وكافرىم كلهم إذا وقفوا يوـ القيامة عرفوا ربهم وعلموا ربهم وال يشكوف فيو ،فما قيمة تخصيص
المؤمنين بالرؤية؟ ما قيمة بشرى النبي  للمؤمنين بأنهم يروف ربهم يوـ القيامة؟ ما فائدة تخصيص

مخالفا للغة يفسد فيو المعنى وال
المؤمنين بالرؤية؟ فتفسير الرؤية بالعلم في ىذه اْلحاديث مع كونو
ً

سليما مع ما فيو من المعاندة للرسوؿ . 
يكوف الحديث معنى ً

قاؿ النفاة للرؤية لما أجيبوا بهذه اْلجوبة قالوا :ألجأنا إلى نفي الرؤية إلى نفي رؤية اهلل في

اآلخرة حكم العقل بأف رؤيتو -تعالى -محاؿ ال يتصور إمكانها ىذا ىو الذي ألجأنا الذي ألجأنا إلى
أف نفينا رؤية اهلل في اآلخرة حكم العقل بأف رؤية اهلل -تعالى -محاؿ ال يتصور إمكانها؛ ْلنهم يروف
كما سيأتي في أدلتهم أف اهلل ليس بجسم وال داخل العالم وال خارجو ،وما كاف كذلك ال تمكن رؤيتو
قالوا :حكم العقل ىو الذي ألجأنا لهذا حكم العقل بأف رؤية اهلل محاؿ ال يتصور وجودىا وال يتصور
إمكانها ،أجاب أىل السنة بأف ىذه دعوى منكم خالفكم فيها أكثر العقَلء قولكم :إف العقل يحكم
بأف الرؤية محالة ىذه دعوى خالفكم فيها أكثر العقَلء ،بل لو عرض على العقل السليم موجود قائم
بنفسو ال يمكن رؤيتو لحكم بأف ىذا محاؿ ،فأكثر العقَلء يخالفونكم في ىذا لو عرض على العقل
السليم بأف ىناؾ موجود قائم بنفسو ال تمكن رؤيتو لحكم بأف ىذا محاؿ دليل أىل السنة من
اْلجماع قالوا :أجمع الصحابة والتابعوف ومن بعدىم من اْلئمة والعلماء على أف اهلل -تعالى -يُرى
في اآلخرة باْلبصار أجمع على ىذا الصحابة والتابعوف قبل مجيء الجهمية والرافضة والمعتزلة
والخوارج أجمع الصحابة والتابعوف ومن بعدىم من اْلئمة على أف المؤمنين يروف ربهم بأبصارىم
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عيانا في اآلخرة ،وما زاؿ العلماء واْلئمة وأىل السنة يتناقلوف ىذا اْلجماع يرويو المتأخر عن
المتقدـ ،والمتقدـ يورثو للمتأخر يقدروف ذلك ويفتوف بذلك ويقولوف :بذلك ويتجملوف بذلك ينقلوف
جيَل عن جيل وقرنًا بعد قرف بل كاف من أكثر رجائهم وأجزؿ ثوابهم
ىذا بعضهم عن بعض ويتوارثونو ً
عند اهلل أنهم يرونو في اآلخرة أعظم نعيم من اهلل يلقاه أىل الجنة ىو رؤية اهلل في اآلخرة ،فأنتم أيها

النفاة نفيتم أعظم نعيم يعطاه أىل الجنة وىو الرؤية ،وقد نقل البيهقي -رحمو اهلل -إجماع الصحابة
على إثبات الرؤية وأف الصحابة أجمعوا على ذلك ،وال زاؿ أىل السنة والجماعة واْلئمة والعلماء
يؤلفوف المؤلفات ويعدوف من أنكر الرؤية أنو معطل من أىل التعطيل ،ومن تراجمهم باب إثبات الرؤية
والرد على الجهمية ويعدوف من أنكر الرؤية من أىل التعطيل ،ومن مؤلفاتهم :باب الوعيد لمنكر
الرؤية كما فعل شيخ اْلسَلـ وغيره -رحمو اهلل -فثبت بهذا إجماع الصحابة ومن بعدىم من التابعين
واْلئمة والعلماء على إثبات رؤية اهلل في اآلخرة قبل مجيء نفاة الرؤية. ،
أما دليلهم من العقل قالوا :إف الرؤية أمر وجودي ال يتعلق إال بموجود ،وما من أكمل وجودا كاف
أحق بالرؤية من غيره واهلل -تعالى -أكمل وجودا من غيره فهو أحق أف يرى من غيره يوضح ذلك أف
تعذر الرؤية إما لخفاء المرئي وإما لضعف وآفة في الرائي واهلل -تعالى -ليس بو خفاء فهو أظهر من
كل موجود ،وإنما تعذرت رؤيتو في الدنيا لضعف القوة الباصرة ،فإذا كاف يوـ القيامة نشئ المؤمنوف
تنشئة قوية بجوارح وأبصار قوية يتحملوف بها رؤية اهلل في اآلخرة ،أما في الدنيا فَل يستطيعوف أف
يروا اهلل ال يستطيع البشر لضعف بشريتهم أف يروا ربهم في الدنيا ،ولهذا لما سأؿ موسى ربو الرؤيا
قاؿ:



صعقا،
       فلما تجلى اهلل للجبل تدكدؾ الجبل وخر موسى ً

وإذا كاف اْلنساف في الدنيا اآلف ال يستطيع أف يرى الشمس ويحد بها ،وىي مخلوقة فكيف يستطيع
أف يرى اهلل؟ بل إف اْلنساف ال يستطيع أف يرى الملك على صورتو إال إذا قواه اهلل ،قاؿ اهلل -
تعالى:-
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  يعني لمات ال يستطيع اْلنساف أف يرى الملك على صورتو والنبي  لما رأى الملك على
شديدا وذىب إلى زوجتو ،وقاؿ :دثروني دثروني وقواه اهلل ،فإذا كاف اْلنساف البشر
صورتو رعب رعبًا ً

ال يستطيعوف أف يروا الملك على صورتو وال يستطيع أف يرى الشمس ويحدؽ فيها ويحدؽ فيها وىي

مخلوؽ فيكف يستطيع أف يرى اهلل في الدنيا؟ ال يستطيع البشر أف يروا اهلل لكن في اآلخرة ينشئهم
اهلل تنشئة قوية بأجساـ قوية وأبصار قوية يتحملوف فيها رؤية اهلل . 
ىذه أدلة أىل السنة من الكتاب والسنة واْلجماع والعقل على إثبات رؤية المؤمنين لربهم يوـ
القيامة ،أما الكَلبية واْلشاعرة ،فهم أثبتوا الرؤية ونفوا الجهة والفوقية وىم أرادوا بذلك أف يجمعوا
بين االعتقادين بين اعتقاد نفي الجسمية عن اهلل وبين إثبات الرؤية لما ليس بجسم بالحس فأرادوا
أف يثبتوا الرؤية؛ ْلنهم لم يجرءوا على إنكارىا ولم يستطيعوا إنكارىا لكن أرادوا أف يبقوا مع المعتزلة
في نفس الجهة والفوقية فهم ال يريدوف أف يفارقوا المعتزلة ،فكانوا مع المعتزلة في نفي الفوقية عن
اهلل والعلو؛ ْلف اهلل ليس بجسم والذي ليس بجسم وال يكوف المكاف إال لألجساـ ،واهلل ليس بجسم

فَل يكوف لو مكاف ،فأرادوا أف يجمعوا بين االعتقادين بين اعتقاد نفي الجسمية عن اهلل  وبين
إثبات الرؤية لما ليس ب جسم بالحس ،فأرادوا أف يكونوا مع أىل السنة في إثبات الرؤية وأف يكونوا

مع المعتزلة في نفي الجهة والفوقية فعجزوا عن ذلك فلجأوا إلى حجج السفسطائية وىي الحجج
المموىة التي توىم أنها حجة وليست بحجة؛ ْلف الحجج أقساـ ىناؾ حجج يقينية تفيد اليقين،
ىناؾ حجة تفيد اليقي ن ،وىناؾ حجة دوف اليقين ،وىناؾ حجة موىمة مرائية وىي التي توىم أنها
حجة وليست بحجة ،وىذه كحجة اْلشاعرة كما أف الناس أقساـ ،فمن الناس من ىو فاضل تاـ
الفضيلة ومن الناس من ىو دوف ذلك في الفضل ،ومن الناس من ىو مرائي يوىم أنو فاضل وليس
بفاضل ،فلما عجزوا عن ذلك قالوا :نثبت الرؤية وننفي الجهة والفوقية فقالوا :إف اهلل يُرى ال في
جهة أين يُرى من فوؽ قالوا :ال من تحت قالوا :ال من أماـ قالوا :ال خلف قالوا :ال عن يمين ،قالوا:
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ال عن شماؿ قالوا :ال أين يُرى؟ قالوا ال في جهة ىذا مذىب اْلشاعرة أثبتوا الرؤية ونفوا الجهة
والفوقية .
مناقشتهم ناقشهم أىل السنة بجوابين:
الجواب اْلوؿ :وىو أف يقاؿ :إنكم أيها الكَلبية واْلشاعرة انفردتم بهذا القوؿ عن طوائف بني
مواجها للرائي
آدـ وخرجتم بو عن ضرورات العقل ،فإنو في بدائو العقوؿ أف كل مرئي ال بد أف يكن
ً

مباينًا لو ال يمكن أف يكوف ىناؾ مرئي قائم بنفسو إال بجهة للرائي ال بد أف يكوف مباينًا للرائي
مواجها لو أما أف يوجد مرئي ليس في جهة ىذا ال يعقل؛ ولهذا ضحك جمهور العقَلء من الكَلبية
ً
واْلشعرية حينما أثبتوا الرؤية ونفوا الجهة قالوا :ىذا ال يمكن وال يتصور خرجتم بذلك عن ضرورات

العقوؿ خرجتم بذل ك عما ىو معروؼ في بدائو العقوؿ ال بد للرؤية من جهة ال بد أف يكوف المرئي
مواجها للرائي مباينًا لو ،إما أف يكوف ىناؾ مرئي ليس لو جهة ،فهذا ال يعقل وال يتصور؛ ولهذا أنكر
ً
على الكَلبية واْلشاعرة جميع طوائف بني آدـ وضحكوا من إثباتهم الرؤية إنكارىم الجهة والفوقية

قالوا :ىذا ال يمكن وال يتصور وال يعقل ،فإنو يلزـ من الرؤية أف يكوف المرئي بجهة من الرائي؛ ولهذا
تسلط عليهم المعتزلة وقالوا :أنتم اآلف وقعتم في الفخ كيف تثبتوف الرؤية وال تثبوف الجهة؟ ال بد أف
تثبتوا الجهة والفوقية فتكونوا أعداء لنا مع المشبهة أو تنفوا الرؤية فتكونوا معنا ،أما أف تبقوا مذبذبين
تثبتوف الرؤية وتنكروف الجهة والفوقية فهذا غير معقوؿ غير متصور وال يمكن.

الجواب الثاني :اْلحاديث المتواترة عن النبي 

الصريحة اْلخبار المتواترة الصريحة في أف

المؤمنين يروف ربهم يوـ القيامة كما في اْلحاديث الصحيحة أف النبي 
القيامة؟ قاؿ:



الحديث الثاني

سئل ىل نرى ربنا يوـ

ىل تضاروف في رؤية الشمس والقمر قالوا :ال قاؿ :فإنكم ترونو كذلك  وفي



ىل نرى ربنا قاؿ :نعم كما تروف الشمس صحوا ليس دونها سحاب وكما تروف

القمر صحوا ليس دونو سحاب



وفي الحديث اآلخر
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يعني مواجهة،
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فهذه النصوص صريحة في أننا نرى ربنا كما نرى الشمس والقمر كيف نرى الشمس والقمر من أي
جهة نراىا؟ من فوؽ وىو عيانا يعني معاينة مواجهة معاينة ،فاْلحاديث صريحة في ىذا ،وليس المراد
من اْلحاديث تشبيو اهلل بالقمر والشمس -تعالى اهلل -بل المراد تشبيو الرؤية بالرؤية والمعنى أننا
نرى ربنا يوـ القيامة رؤية واضحة ال لبس فيها من فوقنا كما أننا نرى الشمس والقمر رؤية واضحة ال
تشبيها للمرئي بالمرئي ،ليس المراد تشبيو اهلل
لبس فيها من فوقنا ،ىو تشبيو للرؤية بالرؤية وليس
ً
بالشمس والقمر ،فاهلل ليس لو مثيل       سبحانو       
بل المراد تشبيو الرؤية بالرؤية.
وبطل بهذا دعوى الكَلبية واْلشاعرة من أنو يمكن أف تكوف ىنا كرؤية بَل جهة لما ألزموا بذلك
وألزمهم الخناؽ قالوا :عندنا دليل عقلي على أف الرؤية ممكنة بدوف جهة قاؿ الكَلبية واْلشاعرة:
عندنا دليل من العقل يدؿ على أف الرؤية ممكن أف تكوف من غير جهة وىو أف اْلنساف يرى صورتو
في المرآة وليس في جهة ،اْلنساف يرى نفسو في المرآة وليس في جهة منها ىذه رؤية بدوف جهة،
فكذلك اهلل يرى ال في جهة أجاب أىل الحق بأف ىذا تلبيس منكم أيها الكَلبية واْلشاعرة ىذا
تلبيس منكم ،فإف اْلنساف ال يرى صورتو الحقيقية في المرآة وإنما يرى خياؿ صورتو تنطبع في
أيضا في جهة منها ،أما ما يراه أمامو يرى خياؿ صورتو تنطبع في الجسم
الجسم الصقيل وىو ً
الصقيل وىو في جهة منها ،فتبين بهذا أف ىذا الدليل العقلي الذي زعموه ال قيمة لو ،وبطل بهذا
ىذا المذىب وىو أنو يلزـ الكَلبية واْلشاعرة أف يثبتوا الجهة والعلو حتى يكونوا من أىل السنة أو
ينفوا الرؤية فيكونوا كالمعتزلة وأنو ال يمكن لهم البقاء على ىذا المذىب ،ومع ذلك فهم أقرب إلى
الحق من المعتزلة؛ ْلف من أثبت شيئًا من الحق فهو أقرب ولو كاف متناقضا ىم متناقضوف ،ولكن
مع ذلك ىم أقرب إلى الحق من المعتزلة النفاة؛ ْلنهم أثبتوا الرؤية وىي حق ،وإف كاف يلزمهم أف
يثبتوا الفوقية والعلو لكن مع ذلك ىم أقرب للحق من نفاة الرؤية.
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أما نفاة الرؤية من الجهمية والمعتزلة ومن تبعهم من الخوارج واْلمامية لهم شبة عقلية ولهم شبة
شرعية أخشى أف يطوؿ بنا المقاـ لعلنا نقتصر على ىذا ونؤجل استعراض شبو النفاة للغد -إف شاء
اهلل -ونسأؿ اهلل للجميع العلم النافع والعمل الصالح وصلى اهلل على سيدنا محمد وعلى آلو وصحبو
.


الحمد هلل رب العالمين والصَلة والسَلـ على أشرؼ المرسلين نبينا محمد ،وعلى آلو وصحبو
أجمعين .أما بعد:
فإف مسألة الرؤية مسألة عظيمة من أشرؼ مسائل أصوؿ الدين كما سبق ،ومن المسائل التي
اشتد النزاع فيها بين أىل السنة ،وبين المخالفين لهم من أىل البدع ،وسبق البارحة أف ُسقنا أدلة أىل

السنة والجماعة الذين يثبتوف رؤية المؤمنين لربهم في اآلخرة.
ُ

وأما النفاة الذين ينفوف رؤية اهلل في اآلخرة مثل الجهمية والمعتزلة ،ومن تبعهم من الخوارج

المستدؿ غير محق
واْلمامية فلهم شبو ،شبو عقلية وشبو شرعية ،والمراد بالشبو اْلدلة لكن إذا كاف
َ
سمى شبها .شبها عقلية وشبها شرعية.

واْلصل الذي قادىم إلى ىذا ىو اعتمادىم على العقل ،العقل ىو اْلساس عند المعتزلة عند
النفاة ،بَلؤىم إنما جاءىم من تقديم العقل على النقل واالعتماد على العقل ،وجعل العقل أساس
فهم ،اعتمدوا على عقولهم ،وتركوا كتاب اهلل وراءىم ظهريا ،فلما اعتمدوا على العقل أولوا النصوص
التي تدؿ على إثبات الرؤية؛ ْلنهم اعتمدوا على عقولهم ،فلما كاف العقل ىو اْلصل ىو اْلساس

عند النفاة حرفوا ْلجلو النصوص من كتاب اهلل -تعالى -وسنة رسولو  حتى يوافق عقولهم فمن
شبو الرؤية العقلية.
الدليل العقلى:
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أوال :ىو أنهم قالوا :إنو يلزـ من إثبات رؤية اهلل أف يكوف اهلل ذا جهة ،ويلزـ من كونو ذا جهة أف
ً
متحيزا،
محدودا ،وال
جسما ،وليس
محدودا
جسما ،أو أف يكوف
ً
ً
ً
ً
ومتحيزا ،واهلل ليس في جهة ً
يكوف ً
فالرؤية منتفية؛ النتفاء الزمها ،وىو الجهة قالوا :ولو أثبتنا الرؤية للزـ بذلك أف يكوف اهلل ذا جهة،

محدودا وأف يكوف متحيزا
ويلزـ من كونو ذا جهة أف يكوف جسما ،ويلزـ من كونو جسما أف يكوف
ً
تنقص للرب.
وىذا ٌ

محدودا ،وال
جسما ،وال
ً
فاهلل ليس في جهة ،مستغن عن الجهات ،ال تحويو الجهات ،واهلل ليس ً

متحيزا ،فالرؤية منتفية؛ ْلنتفاء الزمها ،وىو الجهة ،وقد يصوغوف ىذا الدليل بصياغة منطقية،
ً
فيصوغوف الدليل مركبا من مقدمتين ونتيجة كما ىو معروؼ عند أىل المنطق فيقولوف في صياغة
الدليل :اهلل ليس في جهة ،وكل ما ليس في جهة ال يرى ،فالنتيجة اهلل ال يرى ىذا الدليل المنطقي،
مكوف من مقدمتين ونتيجة ،والنتيجة مستخلصة من المقدمتين ،اهلل ليس في جهة ىذه المقدمة
اْلولى مكونة من مبتدأ ،أو خبر.
المقدمة الثانية كل ما ليس في جهة ال يرى النتيجة تؤخذ من المقدمتين وىو أنك تحذؼ مبتدأ
الجملة اْلولى وخبر الجملة الثانية فتأخذ النتيجة اهلل ال يُرى ،وأنت إذا سلمت لهم المقدمتين
ألزموؾ بالنتيجة يقولوف :ا هلل ليس في جهة إذا سلمت ثم يأتوف بالمقدمة ،وكل ما ليس في جهة ال
يُرى ،إذا سلمت ألزموؾ بالنتيجة أف اهلل ال يُرى ،لكن الطريقة في ىذا أنك تعارض المقدمة اْلولى
فَل تسلم بها أو تعارض المقدمة الثانية فَل تسلم بها ،أو تعارض كَل المقدمتين حتى تبطل النتيجة.
أوال  :أف يقاؿ :ما قولكم في الجهة ؟ تقولوف :إنو يلزـ من إثبات
والجواب عن ىذه الشبهة ً :
رؤية اهلل أف يكوف في جهة بالجهة ..ىل مرادكم بالجهة أمر وجودي ؟ أو أمر عدمي ؟ ىل مرادكم
بالجهة أمر مخلوؽ ؟ أو أمر عدمي ؟ ومن المعلوـ أنو ليس ىناؾ في ىذا العالم إال الخالق
والمخ لوؽ ،فإف أردتم بالجهة أمرا وجوديا يعني أمرا مخلوقا ،فاهلل منزه أف يكوف في جهة بهذا
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المعنى ،فليس في شيء من مخلوقاتو ،وىو سبحانو ال ..لم يدخل في ذاتو شيء من مخلوقاتو ،وال
في مخلوقاتو شيء من ذاتو ،فهو بائن عن مخلوقاتو -سبحانو وتعالى ،-فإف أردتم بالجهة جهة
وجودية مخلوقو تحويو وتحصره  ،وتحيط بو إحاطة الظرؼ بالمظروؼ ،فاهلل منزه عن الجهة بهذا
المعنى؛ ْلف اهلل ليس في جهة من خلقو ،وليس في شيء من خلقو ،وال يحويو شيء من خلقو ،وال
يحصره شيء من خلقو -سبحانو وتعالى -فهو أعظم ،وأعلى ،وأجل ،وىو متميز عن خلقو منفصل
بائن عنهم -سبحانو وتعالى.-
فاهلل ليس في جهة بهذا المعنى ،وإف أردتم بالجهة أمرا عدميا غير مخلوؽ أمرا عدميا ،وىو ما
فوؽ العرش؛ ْلف ىذه المخلوقات سقف عرش الرحمن ما فوؽ العرش ليس ىناؾ أحد إال اهلل  ،فإف
أردتم بالجهة أمرا عدميا ،وىو ما فوؽ العرش ،فإف نفيكم الجهة بهذا المعنى باطل ،فاهلل في جهة
فإذا ال
نفى في العلو بعد أف تنتهي المخلوقات إلى سقف عرش الرحمن اهلل في العلو فوؽ العرشً ،
بد من التفصيل ،فإف أردتم بالجهة أمرا مخلوقا فاهلل ليس في جهة ،وإف أردتم بالجهة أمرا عدميا،
وىو ما فوؽ العرش ،فاهلل في جهة وعلى ىذا فقولكم :اهلل ليس في جهة في المقدمة اْلولى ،إف
أردتم بالجهة أمرا عدميا.
فنقوؿ :المقدمة اْلولى باطلة،قولكم اهلل ليس في جهة إف أريد بو أمرا عدميا نقوؿ :ىذه المقدمة
باطلة ،وال دليل على إثباتها بل نقوؿ :اهلل في جهة بهذا المعنى؛ ْلف الجهة أمر عدمي ،والمعنى أف
اهلل في الع لو فوؽ العرش ،وإف أردتم بالجهة أمرا وجوديا بطلت المقدمة الثانية ،وىو قولكم :كل ما
ليس في جهة ال يرى؛ ْلنو ال يلزـ أف يكوف كل مرئي في جهة مخلوقة ،فإف سطح العالم يمكن أف
يُرى ،وليس العالم في عالم آخر ،كل ما ليس في جهة ال يرى يعني كل ما ليس في شيء مخلوؽ ال

يرى ىذا باطل؛ ْلف سطح العالم لم يمكن أف يرى ،وليس العالم في عالم آخر ،وإال لزـ التسلسل
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يكوف العالم في عالم ،والعامل في عالم إلى ما ال نهاية ،وإذا بطلت المقدمتين ،أو بطلت إحداىما
بطلت النتيجة ،وىو من قولكم :اهلل ال يُرى ىذا ىو الدليل اْلوؿ العقلي.

الدليل الثاني لنفاة الرؤية هلل 

قالوا :اهلل ليس بجسم ،وال ىو داخل العالم وال خارجو ،وما

كاف كذلك ال تمكن رؤيتو ،ويقولوف :اهلل ليس بجسم وال داخل العالم وال خارجو ،وما كاف كذلك ال
تمكن رؤيتو وأجيب عن ىذا الدليل العقلى بأجوبة:
الجواب اْلوؿ :أف إثبات ما ال يكوف داخل العالم وال خارجو أمر ال يمكن اْلحساس بو،
والحكم الفطري يحيل إثبات شيء ،أو أمر ال يمكن اْلحساس بو أف إثبات ما ال يكوف داخل العالم
وال خارجو ال يمكن اْلحساس بو ،والحكم الفطري يحيل وجود ما ال يمكن اْلحساس بو.
الجواب الثاني :سلمنا وجود أمر ،أو شيء ال يمكن اْلحساس بو فوجود ما يمكن اْلحساس بو
أولى سلمنا وجود أمر ،سلمنا التسليم ىذا جدؿ سلمنا من جهة لنرد من جهة أخرى ،سلمنا وجود
موجودا فوؽ العالم ليس
أمر ال يمكن اْلحساس ،فوجود ما يمكن اْلحساس بو أولى ،فمن أثبت
ً
بجسم يمكن اْلحساس بو ،كاف قولو أقرب إلى العقل ممن أثبت موجودا ال يمكن اْلحساس بو
وليس داخل العالم وال خارجو.
الجواب الثالث :أف رؤية ما ليس بجسم وال في جهة إما أف يحوزه العقل ،وإما أف يمنعو ،فإف
جوزه فَل كَلـ ،وإف منعو كاف منع العقل ْلثبات موجود ال داخل العالم ،وال خارجو أشد وأشد.
الجواب الرابع :أف رؤية الباري -تعالى -إما أف تكوف ممكنة وإما أف ال تكوف ممكنة فإف كانت
ممكنة ،بطل قولكم بإثبات موجود ال يمكن اْلحساس بو ،وىو ما ال يكوف ال داخل العالم وال
خارجو ،وإف قلتم رؤيتو غير ممكنة قيل لكم :فحينئذ ىو غير محسوس ،فَل يقبل فيو حكم الوىم،
فإف قلتم رؤيتو غير ممكن ة قيل لكم :ىو غير محسوس ،وإف قلتم :رؤيتو ممكنة ،إما أف تكوف رؤيتو
ممكنة ،وإما أف ال تكوف ممكنة.
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فإف كانت ممكنة بطل قولكم بإثبات موجود غير محسوس ،وىو ما ال يكوف داخل العالم وال
فَل يقبل فيو حكم الوىم ،فثبت
خارجو ،وإف قلتم :غير ممكنة قيل لكم :فحينئذ ىو غير محسوس ً
أف رؤية اهلل -سبحانو وتعالى -مناسبة لو ،وليست كالرؤية المعهودة لألجساـ ،ىذه اْلدلة العقلية
يصارع فيها الخصم باْلدلة التي يعتقدىا دليل بدليل ،دليل عقلي يرد عليو برد عقلي.
أما أدلتهم الشرعية وشبههم الشرعية فاستدلوا بأدلة:
الدليل اْلوؿ  :استدلوا بقوؿ اهلل -تعالى:-

         

                  

                 

ووجو االستدالؿ قالوا :وجو االستدالؿ أف اهلل نفي رؤية موسى لو بلن فقاؿ " :لن تراني " فلن
تقتضي النفي المؤبد فدؿ على أف اهلل ال يُرى في اآلخرة ،أجاب أىل الحق عن استداللهم.

أوال :نحن ال نوافق أف " لن " تقتضي النفي المؤبد ،بل نقوؿ بأف القوؿ بأف لن تقتضي النفي
ً

المؤبد قوؿ ضعيف مرجوح عند النحاة وأىل اللغة أف " لن " ال تقتضي النفي المؤبد بدليل تحديد
الفعل بعدىا في قوؿ اهلل -تعالى:-

              

   فلو كانت للنفي المؤبد لما ُحدد الفعل بعدىا ،فلما حدد الفعل بعدىا دؿ على أنها
ليست للنفي المؤبد.
ولهذا قاؿ ابن مالك -رحمو اهلل -تعالى -ألفيتو:
وم ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػن رأى النف ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػي بل ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػن مؤبػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ًدا  فقولػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػو اردد وس ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػواه فاعض ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػدا
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يعني قولو ضعيف رد ىذا القوؿ لضعفو.
الجواب الثاني :أف لن ال تفيد النفي المؤبد ،وال تفيد دواـ النفي في اآلخرة حتى ولو قيدت
بالتأييد حتى ،وال جاء التأبيد بعدىا ،فهي ال تفيد دواـ النفي بالتأبيد ،والدليل على ذلك قوؿ اهلل -
تعالى -عن اليهود:

           

 فأخبر اهلل عن

الكفار أنهم ال يتمنوف الموت بسبب ما قدمت أيديهم من الكفر ،ولن يتمنوه قيدت " لن " بالتأبيد
ثم أخبر اهلل أنهم تمنوا الموت في اآلخرة.
كما أخبر اهلل عن أىل النار أنهم قالوا:

       

ىذا ىو تمني

للموت ،فتمنوه في اآلخرة ،فدؿ على أف لن ال تفيد دواـ النفي في اآلخرة حتى ولو قيدت بالتأبيد،
فكيف إذا لم تقيد بالتأبيد.
الجواب الثالث :أف نقوؿ :إف اآلية الكريمة وىي قوؿ اهلل -تعالى " -لن تراني " لموسى

 

            تدؿ على ثبوت الرؤية في اآلخرة من
وجوه متعددة.
الوجو اْلوؿ  :أف موسى -عليو الصَلة والسَلـ -سأؿ ربو الرؤية ،ولو كانت الرؤية مستحيلة،
وغير ممكنة لما سألها موسى -عليو الصَلة والسَلـ -وىو كليم الرحمن وأعلم الناس بربو في وقتو،
فهو ال يجهل الجائز في حق اهلل -تعالى ،-فلما سأؿ موسى دؿ على أف الرؤية ممكنة ليست
مستحيلة ال يتحمل الرؤية ال يستطيع.
الوجو الثاني :أنو لو كانت الرؤية مستحيلة وغير ممكنة؛ ْلنكر اهلل على موسى سؤالو رؤيتو ،كما
نوحا -عليو الصَلة والسَلـ -لما ِ
أغرؽ ابنو الكافر نادى
أنكر اهلل على نوح سؤالو نجاة ابنو ،فإف ً
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ربو

                 

أنكر اهلل عليو فقاؿ:

                 

          

فلو كانت الرؤية غير جائزة؛ ْلنكر اهلل على موسى

سؤالو ،كما أنكر على نوح سؤالو نجاة ابنو ،لكن اهلل لم ينكر على موسى سؤالو ،ولكنو ال يستطيع
النظر ،ال يستطيع رؤية اهلل في الدنيا ببشريتو الضعيفة.
الوجو الثالث :أف اهلل -تعالى -أجاب موسى بما يدؿ على جواز الرؤية ،ولم يجبو بما يدؿ على
نفيها ،لو كانت الرؤية غير جائزة ْلجاب اهلل موسى بما يدؿ على نفي الرؤية واستحالتها فقاؿ لو :إني
ال أرى " أو ال تمكن رؤيتي ،أو لست بمرئي ،وإنما أجابو قاؿ:



   ولم يقل :إني ال أرى،

أو ال تمكن رؤيتي ،وا لفرؽ بين الجوابين ظاىر ،كما تأمل تعدد فرؽ بين " لن تراني " أو ال يمكن أف
أُرى ،أو ال تجوز رؤيتي ،أو لست بمرئي.
الوجو الرابع :أف اهلل لم يعلق الرؤية بشىء مستحيل كاْلكل ،والشرب ،والنوـ؛ ْلف ىذا اْلكل،
والشرب ،والنوـ مستحيل على اهلل ،وإنما علقو بشيء ممكن ،وىو استقرار الجبل فقاؿ :اهلل
لموسى:

             

واهلل قادر على أف

مستقرا ،فلم يعلقو بشيء مستحيل ،كاْلكل ،والشرب ،والنوـ ،وإنما علقو بشيء
يجعل الجبل
ً
مستقرا.
ممكن ،وىو استقرار الجبل ،واهلل قادر على أف يجعل الجبل
ً

الخامس :أف موسى -عليو الصَلة والسَلـ -ال يستطيع رؤية اهلل -تعالى -في الدنيا ببشريتو،

لضعف القوة البشرية عن تحمل رؤية اهلل -تعالى ،-فإذا كاف يوـ القيامة نشأ اهلل المؤمنين تنشئة قوية
يستطيعوف بها الثبوت لرؤيتو -سبحانو وتعالى.-
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السادس :أف اهلل تجلى للجبل وىو جماد ،وال ثواب لو وال عقاب عليو ،فألف يتجلى اهلل لرسلو
وأوليائو وعباده المؤمنين في دار كرامتو من باب أولى.
السابع :أف اهلل نادى موسى ،وناجاه ،وكلمو ،ومن جاز عليو التكليم ،وأف يسمع مخاطبو كَلمو
جاز عليو… جاز رؤيتو في اآلخرة أف اهلل نادى موسى ،وناجاه ،وكلمو ،فمن جاز عليو النداء
والتكليم ،وأف يسمع مخاطبو كَلمو جاز أف يراه من باب أولى في الدار اآلخرة.
الثامن :أف رؤية اهلل نعيم ،وىو أعظم نعيم ،والنعيم يكوف ْلىل الجنة وال يكوف ْلىل الدنيا؛
فلذلك فلذلك منع موسى من رؤية اهلل؛ ْلف الرؤية نعيم ،أعظم نعيم يعطاه أىل الجنة ىو رؤية اهلل،
كما جاء في الحديث؛ ؛ ولذلك أعظم نعيم يعطاه أىل الجنة ىو الرؤية ،فإذا كشف اهلل -سبحانو
وتعالى -الحجاب ورآه المؤمنوف نسوا ما ىم فيو من لذة ،فهم في أعظم نعمة يعطاىا أىل الجنة،
فالرؤية نعيم ،وال نعيم ال يكوف ْلىل الدنيا ،وإنما يكوف ْلىل الجنة؛ فلذلك نفى اهلل رؤية موسى لو
في الدنيا ،وبهذا يبطل استدالؿ نفاة الرؤية بهذه اآلية الكريمة.
الدليل الثاني :استدلوا بقوؿ اهلل -تعالى:-



       

.    
وجو االستدالؿ:
قالوا :إف اهلل نفى إدراؾ اْلبصار لو ،فدؿ على أف اهلل ال يُرى في اآلخرة ،وىذا نفي للرؤية،
جيب بجوابين:
والجواب أُ َ

الجواب اْلوؿ :أف اهلل نفى اْلدراؾ ،ولم ينف الرؤية؛ وا ْلدراؾ قدر زائد على الرؤية وىو أخص

من الرؤية ،والرؤية أعم ،ونفي اْلخص ال يدؿ على نفي اْلعم ،إف اهلل نفى اْلدراؾ ولم ينف الرؤية،
ففرؽ بين الرؤية وبين اْلدراؾ ،فالرؤية أعم من اْلدراؾ ،واْلدراؾ أخص ،ونفي اْلخص ال يدؿ على
نفي اْلعم ،واْلنساف قد يرى الشيء ال يدركو؛ ْلف اْلدراؾ ىو اْلحاطة ،فاهلل نفى اْلدراؾ وىو
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اْلحاطة ،ولم ينف الرؤية ،فأنت ترى السماء لكن ىل تحيط بها رؤية؟ ال تحيط بها من جميع
جهاتها ترى جزءا منها فأنت ترى السماء لكن ىل تحيط بها رؤية وأنت ترى البستاف الواسع لكن ال
تحيط بو رؤية ،ترى الجبل وال تحيط بو رؤية ،ترى المدينة أنت في مدينة الرياض اآلف ىل تحيط
بها؟ ال تحيط بها من خَلؿ الرؤية ال تحيط بها.
وإذا كاف اْلنساف يرى بعض المخلوقات وال يحيط بها رؤية ،فكيف يحيط باهلل -سبحانو
وتعالى -؟ فاهلل -تعالى -يُرى وال يحاط بو رؤية كما أنو يُعلم وال يحاط بو علما -سبحانو وتعالى-
فهو يُرى وال يحاط بو رؤية لكماؿ عظمتو ،وكونو أكبر من كل شيء.

والدليل على أف نفي الرؤية غير نفي اْلدراؾ ،غير نفي الرؤية ما أخبر اهلل -سبحانو وتعالى -عن

موسى -عليو الصَلة والسَلـ -حينما سار بالجيش وتبعو فرعوف وقومو
     

     

فسرى موسى بجيش وتبعو فرعوف بجيشو فلما تراءى قاؿ اهلل:

                 



الرؤية

ثابتة " فلما تراءى الجمعاف ".
الجمع الجمعاف ىما الجيشاف :الجمع الذي يقوده موسى ،والجمع الذي يقوده فرعوف،
 

رأى بعضهم اآلخر ثبتت الرؤية

      

فنفى موسى اْلدراؾ فقاؿ :كَل لستم بمدركين



 

لمحاط بنا،

ٌ

فإذا الرؤية ثابتة تراءى
ً      

الجمعاف ولكن نفى موسى اْلحاطة.
يعنى يقوؿ قوـ موسى -عليو الصَلة والسَلـ:-

    سوؼ يحيط بنا فرعوف



ماذا نفعل ؟ البحر أمامنا ،فإف خضناه غرقنا ،وفرعوف وجيشو خلفنا ،فإف وقفنا أدركنا ،ماذا نفعل ؟
    فقاؿ موسى" :كل"ا لستم بمدركين
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فضرب البحر بعصاه فصار يبسا في الحاؿ ،اثني عشر طر ًيقا فسلكو موسى وقومو ،وتبعو فرعوف
وقومو ،فلما خرج موسى من الجهة الثانية وتكامل جيش فرعوف أمر اهلل البحر ينطبق عليهم ،وأف
يعود إلى حالتو ،فإذًا الرؤية ثابتة ،تراءى الجمعاف فموسى نفى اْلدراؾ ،ولستم بمدركين فدؿ على أف
اْلدراؾ قدر زائد على الرؤية وىو اْلحاطة ،فاهلل -تعالى -يُرى ولكن ال يحاط بو رؤية ،لكماؿ
عظمتو ،وكونو أكبر من كل شيء.
الجواب الثاني :أف اآلية سيقت مساؽ المدح ،اآلية سيقت مساؽ المدح والمدح إنما يكوف
بالصفات الثبوتية ،أو بالنفي الذي يتضمن إثبات ضده من الكماؿ ال بالنفي المحض اآلية سيقت
مساؽ المدح ،اهلل أثنى على نفسو بأنو



    اآلية سيقت مساؽ المدح ،والمدح

إنما يكوف بشيئين:
علما.
الشيء اْلوؿ :الصفات الثبوتية كما يمدح نفسو بأنو بكل شيء قدير ،وأحاط بكل شيء ً

والثاني :النفي الذي يتضمن إثبات ضده من الكماؿ ،كنفي السنة والنوـ بكماؿ قيوميتو
     

ىذا نفي ،لكن يتضمن إثبات ضده من الكماؿ حياتو وقيوميتو .ال يعجزه

شيء لكماؿ قوتو ،واقتدار نفي الموت لكماؿ حياتو
نفي الولد والشريك والصاحبة لكماؿ ربوبيتو


 

لكماؿ علمو ،فكذلك ىذه اآلية

      

لكماؿ عدلو،

          

    

لكماؿ عظمتو ،وكونو أكبر من كل

شيء ،فالنفي المحض فالنفي.
فالكماؿ إنما يكوف بالنفي الذي يتضمن إثبات ضده من الكماؿ كما في ىذه اآليات ،أو يكوف
بالصفات الثبوتية.
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كماال؛ ْلف المعدوـ يوصف بالنفي الصرؼ المحض
ً أما النفي المحض الصرؼ فهذا ال يكوف
:مدحا لو قيل
ً  فلو كاف المراد من اآلية نفي الرؤية فقط لما كاف،والمعدوـ ال يمدح
ً  ولما كاف،كماال
 

: المعدوـ ال يُرى لو قاؿ، لم يكن في ىذا مدح، ال تراه العيوف   

 لو كاف معنى اآلية كما تقولوف أيها   





معنى

 كاف معنى: لو قيل  

 فما، لم يكن في ىذا مدح؛ ْلف المعدوـ ال يُرى،ال تراه العيوف

    

النفاة

كماال إذا تضمن إثبات ضده من الكماؿ وىو إثبات الرؤية ونفي
ً فائدة ىذا النفي ؟ ولكن إنما يكوف
 وال تدركو لكماؿ عظمتو ولكونو أكبر من كل شيء، والمعنى تراه اْلبصار ولكن ال تحيط بو،اْلد راؾ
 فتبين أف اآلية تدؿ على إثبات الرؤية ولكن المنفي ىو اْلدراؾ وىو اْلحاطة-سبحانو وتعالى. وأعظم من كل شيء، أكبر من كل شيء-سبحانو- لكونو
          
        

وقاؿ

:-تعالى-  استدلوا بقوؿ اهلل:الدليل الثالث

: وقاؿ سبحانو     

                

                 

:سبحانو

     

 أنكر على، أنكر على من سأؿ رؤيتو وذمو-تعالى-  وجو الداللة من ىذه اآليات أف اهلل:قالوا
 فدؿ على أف اهلل، والصيحة بالصاعقة لظلمهم،ىؤالء حينما سألوا رؤية اهلل وذمهم وعاقبهم بالصاعقة
 وذمهم وعاقبهم، لو كاف اهلل يرى لما أنكر على ىؤالء الذين طلبوا رؤية اهلل،ال يُرى في اآلخرة
                بالصاعقة
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فإذا الذين سألوا رؤية اهلل ذمهم اهلل
ً

وعاقبهم وأنكر عليهم وعاقبهم بالصاعقة لظلمهم فدؿ على أف اهلل ال يُرى في اآلخرة ،ىذا
استدالؿ.
والجواب الرد أف يقاؿ :إف ىؤالء الذين ذمهم اهلل وعاقبهم وأنكر عليهم؛ ْلنهم سألوا شيئًا

ممنوعا ،سألوا رؤية اهلل في الدنيا إلحافًا ألحفوا في السؤاؿ ،سألوا رؤية اهلل إلحافًا ،فذمهم وعاقبهم
ً
وأنكر عليهم وعاقبهم بالصاعقة .

لكن لو سألوا رؤية اهلل في اآلخرة لما ذمهم اهلل ،فإف الصحابة -رضواف اهلل عليهم -سألوا النبي

 رؤية اهلل في اآلخرة قالوا:
سحاب





ىل نرى ربنا ؟ فقاؿ :نعم ،كما تروف الشمس صحوا ليس دونها

فلما سألوا رؤية اهلل في اآلخرة أثبت ذلك ،أثبت الرؤية وبشرىم بذلك ،وحسنو لهم

بشرىم بذلك بُشرى جميلة وأنهم يروف اهلل في اآلخرة ،لكن ىؤالء الذين أنكر اهلل عليهم وذمهم
ممنوعا؛ ولذلك عاقبهم اهلل بالصاعقة ،وذمهم
ممنوعا في الدنيا ،سألوا
وعاقبهم؛ ْلنهم سألوا شيئًا
ً
ً

وعاب عليهم ،لكن لو سألوا رؤية اهلل في اآلخرة كما سأؿ الصحابة لما ذمهم اهلل ،ولما أنكر عليهم

بل لبشرىم ،بل إف النبي  بشر الصحابة ،وحسنها لهم ،وبشرىم بشرى جميلة ،فدؿ على أف اهلل

يُرى في اآلخرة ،أما في الدنيا فَل يُرى -سبحانو وتعالى -وبهذا يبطل استدالؿ ىؤالء النفاة بأف اهلل

ال يُرى في اآلخرة ،ىذه أمثلة.

ننتقل بعد ذلك إلى رؤية اهلل في الدنيا حكم رؤية اهلل في الدنيا :ىل رؤية اهلل في الدنيا ممكنة ؟

أو غير ممكنة ؟ وىل ىي واقعة ؟ أو غير واقعة ؟ تحرير محل النزاع:
أوال :اتفقت جميع الطوائف على أف اهلل يُرى في المناـ كما نقل ذلك شيخ اْلسَلـ ابن تميمة
ً

أف جميع الطوائف اتفقوا على أف اهلل يُرى في النوـ إال الجهمية ،فإنهم أنكروا ذلك لشدة إنكارىم
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للرؤية فمن شدة إنكارىم لرؤية اهلل أنكروا رؤيتو في المناـ ،لكن رؤيتو في المناـ جائزة عند جميع
الطوا ئف ،وال يلزـ من ذلك أف يكوف ما يراه اْلنساف ،وىو أف يرى اهلل -سبحانو وتعالى -على
صفتو التي ىو عليها ،بل إف رؤية اْلنساف هلل في المناـ على حسب اعتقاده ،فإف كاف اعتقاده
صحيحا رأى ربو في حالة حسنة ،في صورة حسنة ،وإف كاف اعتقاده فيو خلل رأى ربو في صورة
ً
مناسبة العتقاده.
إذا رؤية اهلل في المناـ جائزة عند
كما قاؿ ذلك أبو العباس ابن تميمة -رحمو اهلل -تعالىً -
جميع الطوائف ما عدا الجهمية ،رؤية اهلل في اليقظة ىذا محل نزاع ،رؤية اهلل في اليقظة :ىل يمكن
ْلحد أف يرى اهلل في اليقظة في الدنيا ؟
ذىبت المشبهة إلى أف اهلل يُرى في الدنيا ،وأنو يُحاضر ويُسامر ويُصافح ويعانق وينزؿ عشية
عرفة على جبل -قبحهم اهلل وأخزاىم -ىؤالء المشبو كفرة من غَلة الشيعة يقولوف :إف اهلل على
صورة اْلنساف ،وإف اهلل يشبو اْلنساف في ذاتو وصفاتو ىؤالء كفرة أثبتوا أف اهلل يُرى في الدنيا -
قبحهم اهلل.-
كذلك بعض الصوفية قالوا :يمكن أف يكوف اهلل في الخضرة إذا رأيت خضرة شيئًا أخضر ،قالوا:

ال ندري لعل ربنا يكوف في ىذه الخضرة -قبحهم لهم ،-أما ما عدا المشبة فأجمعت اْلمة على أف
اهلل -تعالى -ال يراه أحد في الدنيا.
أجمعت اْلمة سوى المشبة على أف اهلل ال يراه أحد في الدنيا ،ولم يختلفوا في ذلك إال في نبينا

محمد  فاختلفوا في رؤيتو لربو ليلة المعراج ىل رأى ربو ؟ أو لم يرى ربو ؟ واتفقوا على أف النبي
 لم ير ربو في اْلرض ىذا باْلجماع ،اتفقوا على أف النبي  لم ير ربو في اْلرض ،واتفقوا على

أف النبي 

رأى ربو بعين قلبو ال بعين رأسو ىذا محل اتفاؽ ،والمراد بالرؤية بعين القلب العلم

الزائد عن العلم العادي.
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والخَلؼ بين العلماء في رؤية النبي 

لربو ليلة المعراج خاصة ىل رآه أو لم يره؟ فإذف

أجمعت اْلمة سوى المشبو على أف اهلل ال يراه أحد في الدنيا غير النبي  وأجمعوا على أف النبي
 لم ير ربو في اْلرض وأجمعوا على أف النبي  رأى ربو بعين قلبو ،واختلفوا في رؤية النبي لربو
بعيني رأسو ليلة المعراج في السماء ،ىل رآه ؟ أو لم يره ؟ على ثَلثة أقواؿ:
القوؿ اْلوؿ :أف النبي  رأى ربو بعيني رأسو ليلة المعراج خاصة.
القوؿ الثاني :أف النبي  لم ير ربو ليلة بعيني رأسو ،وإنما رآه بعين قلبو.
القوؿ الثالث :التوقف في المسألة.

فتكوف اْلقواؿ والمذاىب ثَلثة :القوؿ اْلوؿ :أف النبي 

رأى ربو ليلة المعراج في السماء

بعينى رأسو ،وىذا مروي عن ابن عباس -رضي اهلل عنهما -وأتباعو وىي رواية عن اْلماـ أحمد -
رحمو اهلل -واختار ىذا القوؿ النووى بشرح صحيح مسلم وأبو الحسن اْلشعرى وأتباعو واختاره ابن
خزيمة في كتاب التوحيد اْلماـ محمد بن إسحاؽ وابن خزيمة في كتاب التوحيد ،واختاره أبو
إسماعيل الهروي وكل ىؤالء رأوا أف النبي  رأى ربو بعيني رأسو ليلة المعراج.
إذف ىو رواية اب ن عباس ورواية عن اْلماـ أحمد ،واختاره النووي واْلشعري أبو الحسن اْلشعري
وأبو إسماعيل الهروي ومحمد بن إسحاؽ وابن خزيمة في كتاب التوحيد ،دليل واستدلوا بقوؿ اهلل -
تعالى:-

             

          

روي عن ابن عباس  ىي رؤية عين أُريها النبي 
رؤية النبي  ربو بعينو ،ذكر ذلك اْلماـ محمد بن إسحاؽ وابن خزيمة في كتاب التوحيد ،قالوا:
فهذا الدليل على أف النبي  رأى ربو بعينو ،ىذه اآلية       :

ليلة أسري بو ،وفي رواية ىي رؤيا عين
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             قاؿ ابن عباس :ىي رؤيا
عين أريها النبي  ليلة أسرى بو ،وفي رواية رؤيا عين رؤية النبي  ربو بعينو.

القوؿ الثاني :أف النبي 

لم يرى ربو بعين رأسو ليلة المعراج وإنما رآه بعين قلبو ،وىذا مروي

عن عائشة -رضي اهلل عنها -فإنها قالت لمسروؽ لما سألها :ىل رأى محمد  ربو ؟ قالت :لقد
قف َش ْعري مما قلت ،ثم قالت :من حدثك أف محمد رأى ربو فقد كذب.

أيضا
وفى رواية أنها قالت :من قاؿ :إف محمد رأى ربو فقد أعظم على اهلل الفرية  ،وىذا مروي ً

عن ابن مسعود ،وعن أبي ىريرة واختلف فيو جماعة من الصحابة والتابعين ،وىو قوؿ كثير من
الفقهاء والمحدثين والمتكلمين ،بل ىو قوؿ جمهور العلماء ،وىو الصواب كما سيأتي.
واستدلوا على أف النبي  لم ير ربو بعين رأسو بأدلة:
الدليل اْلوؿ :فقوؿ اهلل -تعالى:-
 

              

          فهذه اآلية فيها بياف أنواع الوحي ،وأف

رسوال ،وإما أف
اهلل -تعالى -إذا كلم الرسوؿ فإما أف يكوف وحيا ،أو من وراء حجاب ،أو يرسل ً
يكوف وحيًا يلقى في روعو ،أو يكوف من وراء ج اب كما كلم اهلل موسى من وراء حجاب ،وكما كلم

محمدا  من وراء حجاب
ً



         فقوؿ اهلل -تعالى:-

    يدخل في ذلك محمد  فهو بشر
  

 

           

فمحمد بشر كلمو اهلل من وراء حجاب ،ىو محجوب عن رؤية اهلل ،كلمو اهلل بدوف

واسطة سمع كَلـ اهلل ،وفرض اهلل عليو الصلوات خمسين صَلة في اليوـ والليلة ،ثم خففت ثم
خففها اهلل إلى خمس صلوات ،كلمة اهلل بدوف واسطة لكن من وراء حجاب لم يره.
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نص اآلية:

               

كلم محمد 

  فاهلل

ليلة المعراج من وراء حجاب ،لم يكشف الحجاب حتى يراه ،وإنما كلمو من وراء

حجاب نص اآلية.

الدليل الثاني :ما ثبت في صحيح مسلم عن أبي ذر  أنو سأؿ النبي 

رأيت ربك ؟ فقاؿ -عليو الصَلة والسَلـ :-نور أنى أراه؟



فقاؿ:



ىل

في اسم استفهاـ بمعنى كيف ".

والمعنى نور كيف أراه ؟ المعنى أف الحجاب أف النور حجاب يمنعني من رؤية اهلل نور أنى أراه والنور
حجاب بينى وبينو يمنعني من رؤيتو فكيف أراه ؟ ىل رأيت ربك؟ ،قاؿ :أنى أراه؟ .وفي رواية :وفي
نورا ،وىو الحجاب.
لفظ :رأيت ً

الدليل الثالث :ما ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي موسى اْلشعرى  أف النبي 

قاؿ:



إف اهلل ال يناـ وال ينبغي لو أف يناـ ،يخفض القسط ويرفعو ،يرفع إليو عمل الليل قبل عمل

النهار ،وعمل النهار قبل عمل الليل ،حجابو النور



وفي رواية " :النار " والمعنى واحد النار

بمعنى النور ،حجابو النور ،وفي رواية النار لو كشفو ْلحرقت سبحات وجهو ما انتهى إليو بصره من
خلقو.

وجو الداللة من قولو  حجابو النور يعني اهلل -سبحانو وتعالى -احتجب بالنور لو كشفو يعني

الحجاب ْلحرقت سبحات وجهو ما انتهى إليو بصره من خلقو ،ىذا صريح في أف اهلل لو كشف
الحجاب ْلحرؽ من جميع خلقو ،ومحمد  من خلقو.
حجابو النور وفي رواية النار لو كشفو ْلحرقت سبحات وجهو ما انتهى إليو بصره من خلقو،

والنبي 

من خلق اهلل ،فلو ك شف الحجاب ْلحرقت سبحات وجو الرب ما انتهى إليو بصره من

خلقو.
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ىذا دليل على أف النبي  لم ير ربو بعيني رأسو في ليلة المعراج؛ ْلف الحجاب يمنعو من رؤية

اهلل؛ ْلنو احتجب عن جميع خلقو بالنور ،ىذه اْلدلة كلها تدؿ على أف النبي 

لم ير ربو بعيني

رأسو.
وأما أىل الق وؿ الثالث الذين توقفوا قالوا :نتوقف يعني ما ندري ال نقوؿ :إف النبي  رأى ربو
بعينى رأسو ،وال نقوؿ :إنو لم يره ،وىذا رواية القرطبي -رحمو اهلل -والقاضي عياض وغيرىما قالوا:

نحن نتوقف ال نقوؿ :إف النبي 

رأى ربو ،وال نقوؿ :إنو لم ير ،قالوا :اْلف اْلدلة متكافئة ،أدلة

ىؤالء تكافئ ىؤالء ،وليس في المسألة دليل قاطع واستدؿ بو ىؤالء وما يستدؿ بو ىؤالء ظواىر
قابلة للتأويل؛ فلذلك توقفوا ما تبين لهم اْلمر ،قالوا :نحن نتوقف ال نقوؿ :رآه ،وال ما رآه؛ ْلف
ىؤالء لهم أدلة ،وىؤالء لهم أدلة ،وأدلة ىؤالء محتملة التأويل ،وأدلة ىؤالء محتملة التأويل ،وبهذا
ال نجزـ بأحد القولين ،فَل نقوؿ :إنو يراه ،وال :إنو لم يره ،فنتوقف في المسألة.

والصواب في المسألة والراجح من ىذه اْلقواؿ القوؿ بأف النبي  لم ير ربو بعيني رأسو ،ىذا

ىو الصواب؛ ْلف اْلدلة التي استدلوا بها صريحة واضحة وكوف القاضي والقرطبي ما تبين لهم ىذه
اْلدلة ىذا يدؿ على تفاوت الناس في اْلفهاـ ،الناس يتفاوتوف في اْلفهاـ ىم لم يتبين ،ولكن يتبين
لغيرىم فقوؿ اهلل -تعالى:-

              

صريح

فالنبى  وكلمو اهلل من وراء حجاب.
وكذلك حديث أبي ذر  حجابو النور  وكذلك حديث " النار " وحديث أبي ذر  رأيت

نورا  صريح أدلة صريحة في أف النبي 
ً
خلقو ،ومنهم محمد  وأف أي مخلوؽ ال يثبت لرؤية اهلل في الدنيا ،وذلك؛ ْلف الرؤية نعيم فَل

محجوب عن ربو بالنور ،وأف اهلل احتجب عن جميع

أوال؛ ْلنو
تكوف إال ْلىل الجنة فَل تكوف لألنبياء ،وال لغيرىم فَل يمكن ْلحد أف يرى اهلل في الدنيا ً
ال يستطع أف يثبت لرؤية اهلل فكيف يستطيع البشر أف يثبت لرؤية اهلل؟ فكيف يستطيع البشر أف
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يثبت لرؤية اهلل إذا كاف اْلنساف ال يستطيع أف يثبت لرؤية الشمس وىي مخلوقة؟ ،ىل تستطيع أف
تثبت لرؤية الشمس؟ تحدؽ في الشمس بعينك تنعمي تعمى لو حدقت في الشمس ،ذىب بصر
عينك ما تستطيع أف ترى الشمس وىي مخلوقة فكيف يستطيع البشر أف يرى اهلل؟ بل إف البشر ال
الملَك على الصورة التي خلق عليها.
يستطيعوا أف يروا َ

ولهذا لما اقترح المشركوف أف يكوف الرسوؿ من المَلئكة أخبر اهلل أف ىذا ال يكوف ،وقاؿ -

سبحانو وتعالى:-

          

    

  يعني :لماتوا

 

فيمكن مقارنتو واْلخذ عنو ،فإذا كاف الناس البشر ال يستطيعوف أف

الملَك على الصورة التي خلق عليها ،فكيف يستطيعوف أف يروا اهلل؟ والنبى  ثبتو اهلل حينما
يروا َ
رأى جبريل في أوؿ بعثو على الصورة التي خلق عليها ،ثبتو اهلل ،وجاء يرجف فؤاده إلى زوجو وقاؿ:

خشيت على نفسي فإذا البشر ال يستطيعوف أف يروا الملك ،وىو مخلوؽ ،فكيف يستطيعوف أف يروا
اهلل ،إذا كاف اْلنساف ال يستطيع أف يرى الشمس وىي مخلوقة ويحدؽ بها من شدة شعاعها فكيف
يستطيع أف يرى اهلل؟ ،ال يستطيع الناس أف يروا اهلل في الدنيا ،وال يستطيع أحد من الرسل وال غيرىم

وال نبينا محمد 
المعروفة أف النبي  رأى ربو بعيني رأسو.

ىذا ىو الصواب؛ وْلف اْلدلة صريحة؛ وْلنو ال يوجد شيء من اْلحاديث

ليس ىناؾ شيء من النصوص يدؿ على أف النبي 

رأى ربو بعينو ليلة المعراج ولم يقلو أحد

من الصحابة بل إف اْلحاديث تدؿ على نفي الرؤية ،وأف النبي  رأى ربو ،وىو قوؿ اهلل سبحانو:
              

    

فالمراد بو اآليات ليس المراد رؤية اهلل
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لما أسري بو وعرج بو ورأى اآليات أخبر الناس فصار فتنة واختبار لهم ،حيث صدقو قوـ،

وكذبو آخروف.
فإذا المراد بالرؤية
ً

     

اآليات فلما أراه اآليات أخبر الناس فصار فتنة

واختبارا لهم حيث صدقو قوـ وكذبو آخروف ،ولهذا قاؿ سبحانو:

      

   أي اختبارا وامتحانا حيث صدقو قوـ ،وكذبو آخروف.

ومن اْلدلة على أف النبي 

لم ير ربو ليلة المعراج بعيني رأسو قوؿ اهلل  -تعالى:-

      

 وقولو:

     

 وقولو:

 

 

     فاهلل أخبر أنو رأى اآليات ورأى جبريل ،ولو كاف اهلل أراه نفسو لكاف ذكر ذلك
أىم وأولى من ذكر اآليات فاهلل -تعالى -أخبر أنو



     

           

      أي من اآليات ،وقاؿ:



ىذه رؤية اآليات ،وقاؿ:



      أى :جبريل فلما

نوه اهلل على رؤيتو لآليات ورؤيتو لجبريل دؿ على أنو لم يُره نفسو.

ولو كاف اهلل أراه نفسو لنوه عن ذلك؛ ْلف رؤية اهلل أعظم وأعظم وأشرؼ وأجل من ذكر اآليات

وذكر جبريل ،فلما لم يذكر اهلل أنو رأى ربو وأنو أراه نفسو وإنما ذكر رؤية اآليات ،وذكر رؤية

اآليات ،وذكر جبريل دؿ على أف النبي 

لم ير ربو ،ولو رأى لذكره اهلل ،وبين؛ ْلف ذكر ذلك

أعظم وأىم وأشرؼ فكيف ينوه اهلل على رؤيا النبي  لآليات ورؤيتو لجبريل ،وال ينوه عن رؤيتو لو

سبحانو وتعالى -؟ فدؿ على النبي  لم ير ربو بعيني رأسو ،وإنما رآه بعين قلبو.أما ما روي عن ابن عباس ،وما روي عن اْلماـ أحمد -رحمو اهلل -فإف الروايات التي رويت عن
ابن عباس بعضها مطلق وبعضها مقيدة فما روي عن ابن عباس أنو قاؿ :رآه ،وفي رواية :أنو قاؿ :رآه
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بفؤاده فيحمل المطلق عل ى المقيد ،فالروايات عن ابن عباس بعضها مطلق وبعضها مقيد بعضها فيها
أنو رآه وبعضها قاؿ :إنو رآه بفؤاده فيحمل المطلق على المقيد ،فالرواية التي فيها أنو رآه تحمل
على رؤية الفؤاد وأنو رآه بقلبو ،وكذلك ما روي عن اْلماـ أحمد -رحمو اهلل -فإنو تارة يطلق الرواية،
وت ارة يقوؿ :رآه بفؤاده ،فيحمل المطلق على المقيد ،وليس ىناؾ رواية عن ابن عباس ،وعن اْلماـ

أحمد صريحة بأف النبي 

رأى ربو بعيني رأسو ،وإنما الروايات إما مطلقة وإما مقيدة برؤية الفؤاد،

وإما مطلقة برآه أو مقيدة برؤية الفؤاد وفي رواية رآه بفؤاده ،وىذا ىو الصواب الذي عليو والذي

عليو المحقوؽ أف النبي 

لم ير ربو بعيني رأسو وإنما رآه بفؤاده ،وما ورد من اآلثار وما ورد عن

السلف من إثبات الرؤية فهي المحمولة على رؤية الفؤاد على رؤية القلب ،وما ورد من اآلثار وما ورد
من السلف من نفي الرؤية فهي محمولة على نفي الرؤية بالعين عن الرأس وبذلك تجتمع اْلدلة بهذا.

ما ورد من اآلثار أف النبي 
النبي  فهو محموؿ نفي رؤيتو بعين رأسو ،وكذلك ما ورد عن السلف وعن العلماء بأف النبي 

رأى ربو فهو محموؿ على أنو رآه بقلبو ،وما ورد من اآلثار أف

رآه فهو محمولة على رؤية القلب والفؤاد ،وما ورد عن الصحابة وعن السلف والعلماء واْلئمة بأنو

لم يره بأف النبي 

لم ير ربو ،فهي محمولة على أنو لم ير ربو بعين رأسو ،وبذلك تجتمع اْلدلة

واآلثار وال تختلف كما بين ذلك أىل التحقيق أىل العلم من أىل التحقيق كشيخ اْلسَلـ ابن تميمة

رحمو اهلل تعالى ،-وىذا ىو التحقيق في المسألة أف النبي  لم ير بو بعين رأسو ،وإنما رآه بعينقلبو ،والرؤية بعين القلب في العلم العلم الزائد عن العلم العادي ،وما جاء عن اْلماـ أحمد ،أو عن
ابن عباس ،أو غيرىم من السلف ،أو من اآلثار من إثبات الرؤية فهي محمولة على رؤية الفؤاد ،وما
جاء عن ابن عباس ،أو عن اْلماـ أحمد ،أو عن السلف ،أو عن اآلثار من نفي الرؤية فهي محمولة
على نفي الرؤية بالعين بعين رأسو ،وبهذا تجتمع اْلدلة وال تختلف واهلل الموفق للصواب،
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وبهذا نأتى إلى ..ونكتفى بهذا القدر ،وأسأؿ اهلل -تعالى -لي ولكم العلم النافع ،والعمل
الصالح وصلى اهلل وسلم وبارؾ على عبده ورسولو نبينا محمد وعلى آلو وأصحابو والتابعين.
س :ورد الحديث:



فاستحيا فاستحيا اهلل منو



وورد في الحديث اآلخر:



وال أحد

أغير من اهلل  ىل يوصف اهلل بالحياء والغيرة :أـ ال ؟.
ج :نعم يوصف اهلل بالحياء قاؿ اهلل -تعالى:-
       وقاؿ -تعالى:-

        

           

   وفي الحديث  فاستحيا فاستحيا اهلل منو  وىو من الصفات التي تليق باهلل  وال
أحدا من صفاتو كسائر الصفات وال يلزـ منو ما يلزـ من حياء المخلوؽ وكذلك الغيرة
يماثل فيها ً

الغيرة كذلك من اْلوصاؼ الفعلية قاؿ النبي 

في الحديث الصحيح-:



أتعجبوف من غيرة

سعد ؟ أتعجبوف من غيرة سعد ْلنا أغير منو واهلل أغير مني ومن أجل غيرتو ……
الحديث اآلخر





وفي

ال أحد أغير من اهلل ومن أجل غيرتو حرـ الفواحش ما ظهر منها وما بطن



ىذا في إثبات الغيرة هلل كما يليق بجَللو وعظمتو يوصف اهلل بالغيرة كسائر الصفات يوصف اهلل
بالغيرة كسائر الصفات الفعلية مثل الغضب والرضا والسخط والمحبة والكراىية والغيرة والحياء كلها
أحدا من خلقو
صفات تليق بجَلؿ اهلل وعظمتو ،وىي الصفات الكاملة ليس فيها نقص ال يماثل فيها ً
-سبحانو وتعالى.-

س :ىل يصح التسمي بعبد المنعم وعبد المحسن وعبد الناصر؟.
ج :إذا ثبت أنو اسم من أسماء اهلل يجوز  ،عبد المحسن ثابت وال يزاؿ اْلئمة والعلماء يعبّدوف
لو وكذلك المنعم ما أذكر اآلف الحديث الذي وردت فيو ،لكن يغلب على الظن أنو ثابت والناصر
جاء في:



     يحتاج إلى تأمل ىل ىو من أسماء اهلل أو ليس من أسماء اهلل".
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س :ما الفرؽ بين االعتقاد واليقين؟ وىل لو عبر أىل السنة بقولهم :يقين أىل السنة بدؿ اعتقاد
أىل السنة كاف أولى؛ ْلف االعتقاد فيو شيء من عدـ التثبت ؟ .
ج :االعتقاد يفيد اليقين واالعتقاد من العقد والربط ومنو عقد البيع ،ويطلق على التصديق الجازـ
باطَل فهو
واالعتقاد ىو اليقين لكن إذا كاف ىذا االعتقاد موافق للحق فهو اعتقاد صحيح وإذا كاف ً
اعتقاد باطل مثل يقين اليهود والنصارى على ما ىم عليو ىذا يقين باطل  ،يقين أىل البدع على ما
ىم عليو يقين باطل واعتقاد أىل الحق يقين اعتقاد صحيح  ،واالعتقاد ليس ظنًا إنما ىو يقين
س :ىل يُرى المَلئكة يوـ القيامة؟.

ج :اهلل تعالى أعظم وىو يُرى إذا كاف يُرى اهلل -سبحانو وتعالى -فالمَلئكة من باب أولى



                 كيف يدخلوف
عليهم وىم ال يرونهم ظاىر اْلدلة أنهم يرونهم ورؤية اهلل أعظم نعيم يرضاه أىل الجنة رؤية الملك
دوف ذلك بكثير.
س :ما رأيكم في وصف اهلل بالحمية فيقاؿ :إف هلل حمية على عباده المؤمنين ؟ .
ج :القاعدة عند أىل السنة والجماعة أف اْلسماء الصفات توقيفية ليس لنا أف نسمي اهلل بأسماء
مخترعة من عند أنفسنا وال بصفة من الصفا ت فَل يقاؿ :إف من صفات اهلل الحمية إال بدليل ،وال
وصفا أف اهلل وصف نفسو أو وصفو رسولو بالحمية لكن أف الغيرة ثابتة.
أذكر ً
دفاعا عن الزمخشري في كتاب الكشاؼ بالنسبة لرؤية الرب -سبحانو :-إف
س :قد يقوؿ قائل ً

دخوؿ الجنة يتضمن رؤية الرب ،وبذلك فإف أقصى ما يتمناه العبد دخوؿ الجنة؛ ْلف بحصولو يرى
الرب؟
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ج :ال معروؼ عنو أنو ينفي الرؤية ويدافع عنها بشدة؛ ولهذا قاؿ البلقيني :استخرجت منو
اعتز ًاال بالمناقيش؛ ْلنها أشياء خفية منها أنو قاؿ في قولو تعالى:
 

     

أي فوز أعظم من الجنة؟ وقصده بذلك إنكار الرؤية وىو معروؼ عنو؛ ْلف يضم كَلمو

بعضو إلى بعض وينفي الرؤية.
س :سبق أف الصفات لها نظراف النظر إلى المعنى وىذا يثبتو أىل السنة والجماعة ،والنظر الثاني
الكيفية ىذه يفوضونها وبناء على ذلك كيف يحمل قوؿ اْلماـ الطحاوي :فمن وصف اهلل بمعنى من
معاني البشر فقد كفر؟.
ج :يعني من وصف اهلل بصفات البشر التي ىي من خصائصهم بأف قاؿ :إف صفات اهلل كصفات
البشر وأف اهلل كالبشر أو قاؿ :إف اهلل كالبشر في الحاجة أو في غير ذلك فمن خصائص البشر الفقر
والحاجة والنقص في صفاتهم وأعمالهم ،فمن قاؿ :إف اهلل مثلهم كفر؛ ْلف اهلل كامل في ذاتو وصفاتو
وال يوصف بنقائص البشر.
سابقا وىو وصف اهلل بصفات ثابتة ولو كانت صفاتًا
س :في سؤاؿ لو آخر يقوؿ :أليس ما قررناه ً
سابقا
للمخلوقين كالعلم والقدرة وأف المحذور ىو عدـ تفويض الكيفية فكيف التوفيق بين ما قررناه ً
وبين قوؿ اْلماـ أو عَلـ يحمل قولو؟.
ج :إف الصفات المشتركة مثل العلم ثابتة للخالق والمخلوؽ لكن من دوف مشابهة من دوف
مماثلة  ،مقصود الطحاوي من قاؿ :إف علم اهلل مثل علم المخلوؽ ،وأما من قاؿ :إف اهلل يوصف
بالعلم والمخلوؽ يوصف العلم ،والخالق علمو يخصو والمخلوؽ علمو يخصو فَل إشكاؿ في ذلك،
لكن من قاؿ :إف علم الخالق مثل علم المخلوؽ أو قاؿ :إف محبة الخالق مثل محبة المخلوؽ أو
قاؿ :إف يد الخالق مثل يد المخلوؽ ىذا ىو الذي يقصده الطحاوي ىذا وصف اهلل بمعنى من معاني
البشر أما من قاؿ :إف اهلل لو يد والمخلوؽ لو يد ،ولكن صفات الخالق تخصو وصفات المخلوؽ
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تخصو ىذا ما وصف اهلل بمعنى من معاني البشر نزه اهلل ،أما من قاؿ :يد اهلل مثل أيدي المخلوقين ،
علم اهلل مثل علم المخلوقين سمع اهلل مثل سمع المخلوقين ىذا وصف اهلل بمعنى من معاني البشر.
معتمدا
س :ما الضابط للتأويل الذي بو يدرأ بو التكفير عن المبتدعة ال سيما وأف أكثرىم يكوف
ً

على أدلة أو شبو؟.

ج :المقصود أف يكوف عنده شبهة ال يكوف جحد ،أما من جحد الصفات ىذا كفر ،أما من كاف
كفر السلف فقالوا :من قاؿ :إف
لو شبهة يدرأ عنو التكفير بالشبهة ،وقد يكفر لكن بالعموـ مثل ما ّ
القرآف مخلوؽ فهو كافر والمعتزلة يق ولوف :إف القرآف مخلوؽ ،أما الشخص المعين فَلف بن فَلف،
فهذا ال يكفر حتى تقاـ على الحجة يبين لو ويوضح لو الحق ثم يتبين لو الحق ويصر يحكم بكفره
بعد ذلك ،أما إذا كاف لو شبهة ولو تأويل ولم تقم عليو الحجة فَل يكفر.
س :ىذا السائل يذكر عنكم أنكم سبق أف أجبتم عن سؤاؿ من قاؿ للميت :ادع اهلل لي فقلت:
قوال قويًا أنو شرؾ أكبر لِ َم لَ ْم تجزموا بأنو شرؾ أكبر ؟.
إف فيو ً
ج :ىذا؛ ْلنو ما دعا الميت وطلب منو المدد أو طلب منو االستغاثة إنما طلب منو شيئًا يخصو،
وىذا فيو كَلـ ذكره البعض فيو كَلـ لشيخ اْلسَلـ ،وفيو كَلـ لبعضهم ،واْلقرب المنع إذا كاف
يدعوه يدعو الميت وىو عظاـ رميم مثل لو قاؿ :يا فَلف اشفع لي عند ربك ،كذلك إذا قاؿ :أعطني
كذا أو كذا ،فاْلقرب عندي أف الحكم واحد ،لكن المسألة فيها كَلـ لشيخ اْلسَلـ وغيره تحتاج
المسألة إلى تحرير حتى يجزـ اْلنساف.
س :ما المقصود باْلمامية المتقدمين واْلمامية المتأخرين مع التمثيل -أثابكم اهلل -؟.
ج :اْلمامية ىم الرافضة لهم أسماء يقاؿ لهم الرافضة؛ ْلنهم رفضوا زيد بن علي حينما سألوه
عن أبي بكر وعمر فقاؿ :ىما وزيرا جدي رسوؿ اهلل فرفضوه فسموا بالرافضة وسموا باْلمامية؛ ْلنهم
يقولوف :بإمامة اثن ي عشر يقولوف ::اثني عشر أئمة منصوصين معصومين من سَللة على بن أبي
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طالب ،وىم علي بن أبي طالب ثم الحسن بن علي ثم الحسين بن علي ثم علي بن الحسين زين
العابدين ثم محمد بن علي الباقر ثم جعفر بن محمد الصادؽ ثم موسى بن جعفر الكاظم ثم علي بن
موسى الرضا ثم محمد بن عل ي الجواد ثم علي بن محمد الهادي ثم الحسن بن علي العسكري ثم
محمد بن الحسن المهدي المنتظر الذي دخل سرداب سامراء بالعراؽ سنة ستين ومائتين ولم يخرج
إلى اآلف قاؿ شيخ اْلسَلـ :مضى عليو أربع مائة سنة ،ونحن نقوؿ مضى عليو في زماننا اآلف ألف
ومائتا سنة ،ولم يخرج ىذه اْلئمة يسموف باْلمامية؛ ْلنهم يقولوف :بإمامة اثني عشر ،فالمتقدموف
منهم يثبتوف الرؤية جمهورىم والمتأخروف ينفوىا.
س :ىَل أوضحتم الفرؽ بين ابن عربي وابن العربي اْلشبيلي لما في ذلك من اللبس؟ .
ج :ابن عربي محمد بن يحيي بن عربي بدوف ألػ الطائي ىذا رئيس وحدة الوجود ،أما أبو بكر
ابن العربي وكذلك آخر محمد بن العربي من غير ألػ فليس منهم محمد بن العربي ىذا المفسر
المعروؼ العالم المشهور ىذا غيره ،أما محمد بن يحيي بن عربي بدوف ألػ ىذا ىو رئيس وحدة
الجود واقرءوا تراجم ىؤالء ،أما محمد ابن العربي بألػ ،ىذا ليس ىذا غير ىذا فيو ابن عربي أبو بكر
أيضا ابن العربي آخر لكن ىذا متقدـ ،ابن عربي في القرف
بن العربي صاحب التفسير ،وفيو غيره ً
السادس تقريبا أو السابع ،لقبو محيي الدين ابن عربي وىو مميت الدين ،ىذا رئيس وحدة الوجود،
أما ابن العربي بأؿ ىذا آخر مفسر معروؼ.
س :ىل ثبت عن أحد من السلف أنو رأى اهلل في المناـ كما ذكرت ذلك بعض الكتب ،وما
مدى صحة ذلك؟
ج :ذكر شيخ اْلسَلـ ابن تيمية أف رؤية اهلل في المناـ ثابتة ،وأف جميع الطوائف أثبتوا الرؤية في
المناـ إال الجهمية من شدة إنكارىم لرؤية اهلل حتى أنكروا رؤية اهلل في المناـ ،ويقوؿ شيخ اْلسَلـ
--رحمو اهلل :-إف جميع الطوائف يثبتوف الرؤية في المناـ وال شيء في ذلك لكن ال يلزـ من ذلك
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أف يكوف ما رآه اْلنساف مشابو هلل ،بل يقوؿ :إف رؤيتو على حسب اعتقاده ،فإذا كاف اعتقاده
صحيح رأى اهلل برؤية حسنة ،وإذا كاف اعتقاده غير صحيح رأى اهلل رؤية مناسبة العتقاده ،ولما كاف

اعتقادا ،وأكمل الناس عبودية رأى اهلل في أحسن صورة كما في الحديث
النبي  أصح الناس
ً



رأيت ربي في أحسن صورة فوضع كفيو فقاؿ :يا محمد أتدري فيم يختصم الناس -ىذا االختصاـ

في المأل اْلعلى -فقلت :ال يا رب فوضع يده بين كتفي حتى وجدت برد أناملو فعلمت ما بعد
ذلك . 
المقصود أف الرؤية في المناـ يقوؿ شيخ اْلسَلـ :ثابتة عند جميع الطوائف عدا الجهمية .
س :ما الضابط الذي يفرؽ بو بين اْلسماء والصفات الواردة في الكتاب والسنة؟ .
ج :اْلسماء ما ورد إطَلقو على اهلل فهو اسم مثل العليم الحكيم السميع البصير ،أما الصفة ما
ورد على نص الصفة

                

علما ىذه صفة فما ورد على نص الصفة نقوؿ :صفة وما ورد إطَلقو على اهلل فهو اسم
نقوؿً :



                     

         

اهلل  ،أما الصفة مثل

      ىذه كلها أسماء أطلقت على

                

    وىكذا االسم يطلق ما يرد إطَلقًا على اهلل  والصفة ما ورد على لفظ الصفة واْلسماء
ليست أسماء جامدة ،أسماء اهلل متضمنة الصفات ،أسماء اهلل مشتقة ليست جامدة كل اسم يتضمن
صفة ،فالعليم يتضمن صفة العلم  ،القدير يتضمن صفة القدرة ،الحليم يتضمن صفة الحلم ،الرحيم
جامدا بل ىو
يتضمن صفة الرحمة ،اهلل يتضمن صفة اْللوىية ،وىكذا كل اسم يتضمن الصفة ليس ً
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مشتق  ،الحي يتضمن صفة الحياة ،وىكذا وفق اهلل الجميع لطاعتو ورزقنا العلم النافع وصلى اهلل
وسلم على سيدنا محمد وآلو وصحبو وسلم.



الحمد هلل رب العالمين ،والصَلة والسَلـ على نبينا محمد وعلى آلو وصحبو أجمعين أما

بعد:
قاؿ المؤلف رحمو اهلل -تعالى :-والرؤية حق ْلىل الجنة بغير إحاطة وال كيفية ،سبق أف
أيضا في م وقف القيامة قبل دخولهم الجنة وىذا متفق عليو ،واختلف في غير
المؤمنين يروف ربهم ً
المؤمنين ىل يروف ربهم أـ ال يرونو على أقواؿ ثَلثة:
جميعا يروف اهلل  مؤمنهم وكافرىم ثم يحتجب عن الكفرة.
القوؿ اْلوؿ  :أف أىل الموقف ً
القوؿ الثاني :أنو ال يراه إال المؤمنوف ،أنو يراه المؤمنوف والمنافقوف.

القوؿ الثالث :أنو ال يراه إال المؤمنوف خاصة ،وكذلك ىذه اْلقواؿ في تكليم اهلل ْلىل الموقف،
نفس اْلقواؿ الثَلثة ،ىل يكلم اهلل أىل الموقف ؟ قيل :ال يكلم اهلل إال المؤمنين ،ال يكلمو سبحانو
إال المؤمنين ،وقيل :يكوف التكليم للمؤمنين وللكفرة ثم ال يكلمو الكفرة ،وقيل :يكوف التكليم
للمؤمنين والمنافقين ،ىذه اْلقواؿ الثَلثة تجري في التكليم.
ويقوؿ المؤلف -رحمو اهلل تعالى :-والرؤية حق ْلىل الجنة ،ما لم يتسع من المؤلف لرؤية
المؤمنين في موقف القيامة ،واْلحاديث ثابتة في رؤية المؤمنين لربهم في موقف يوـ القيامة ،وأنهم
يرونو أربع مرات كما ثبت في بعض اْلحاديث :يرونو في المرة اْلولى ،ثم في المرة الثانية يتحوؿ في
غير الصورة التي يعرفونو ،فيكبروف ويقولوف :نعوذ باهلل منك ىذا مكاننا فيأتينا ربنا فإذا أتانا ربنا
عرفناه ،ثم في المرة الثالثة يتحوؿ في الصورة التي يعرفونو فيسجدوف لو ،حينما يجعل بينو وبينهم
عَلمة ،يجعل لهم عَلمة ،وىي كشف الساؽ فيسجدوف لو ،فإذا وقفوا رأوه ثم تحوؿ رأوه في
الصورة التي تحوؿ مما الصورة التي رأوه فيها أوؿ مرة ،فيرونو أربع مرات -سبحانو وتعالى -في
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موقف القيامة ،المؤمنوف يرونو من قبل دخولهم الجنة ،وأما بعد دخولهم الجنة فكذلك ،فهناؾ
أحاديث متواترة في ىذا سبق ،ورؤية اهلل -سبحانو وتعالى.-
عقَل في الدنيا
الخَلصة في مبحث الرؤية أف رؤية اهلل -سبحانو وتعالى -باْلبصار جائزة ً
عقَل سؤاؿ موسى ربو أف ينظر إليو
واآلخرة؛ ْلف كل موجود يجوز أنو يُرى ،ومن اْلدلة على جوازىا ً
       

شرعا :فهي
فموسى ال يسأؿ إال جائزا في حق اهلل -تعالى ،-وأما ً

عقَل في الدنيا واآلخرة،
جائزة وواقعة في اآلخرة وممتنعة في الدنيا رؤية اهلل -تعالى -باْلبصار جائزة ً
شرعا فهي جائزة وواقعة في اآلخرة وممتنعة في الدنيا.
وأما ً

أيضا في كتاب التوحيد
ومن أصلح اْلدلة على ذلك ما ثبت في صحيح مسلم رواه ابن خزيمة ً

أف النبي 

قاؿ:



واعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا



واْلحاديث في رؤية المؤمنين

لربهم متواترة كما سبق رواه عامة الصحابة نحو ثَلثين صحابيا.
وقوؿ المؤلف -رحمو اهلل :-بغير إحاطة ،وال كيفية يعني أف اهلل سبحانو يُرى ،ولكن ال يحاط بو

رؤية لكماؿ عظمتو وكونو أعظم من كل شيء وأكبر من كل شيء كما قاؿ -سبحانو:-





   فهو يرى وال يحاط بو رؤيةً لكماؿ عظمتو ،وكونو أعظم من كل شيء ،وإذا كانت
بعض المخلوقات ترى وال يحاط بها رؤية ،فكيف بالخالق؟ الخالق أولى وأولى أف ال يحاط بو فأنت
ترى البستاف ،وال تحيط بو رؤية ،وترى الجبل وال تحيط بو رؤية ،وترى السماء وال تحيط بها رؤية،
وترى المدينة وال تحيط بها رؤية وىي مخلوقات ،فالخالق أولى أال يحاط بو رؤية كما أنو -سبحانو
علما كما قاؿ -سبحانو وتعالى:-
وتعالى -يُعلَم ،وال يحاط بو ً

       

     وال كيفية ،أي ال نكيف ال نقوؿ :يُرى على كيفية كذا ،وعلى كيفية كذا..
أو أنا نراه وكيفية كذا تثبيت الرؤية ،وأف المؤمنين يروف ربهم بأبصارىم واهلل أعلم بالكيفية.
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من أدلة رؤية المؤمنين لربهم
قاؿ -رحمو اهلل -تعالى :-والرؤية حق ْلىل الجنة بغير إحاطة ،وال كيفية كما نطق بو كتاب ربنا


.         
نعم ىذا صريح  ،اآلية صريحة في النظر في رؤية المؤمنين لربهم؛ ْلف اهلل أضاؼ النظر إلى الوجو

الذي ىو محلو ،وعداه بأداة " إلى " الصريحة في نظر العين ،وأخلى الكَلـ عن قرينة تدؿ على
موضوعو وحقيقتو ،فدؿ على أف المراد النظر بالعين التي في الوجو إلى الرب -جل جَللو -نعم.
النهي عن الخوض في الصفات
وتفسيره على ما أراده اهلل -تعالى -وعلمو " ،تفسيره على ما أراده اهلل -تعالى -وعلمو.
نعم ال تدخل في الكيفية ،وال نتأوؿ ،فالصفات ال تُكيف ،علمها عند اهلل إلى اهلل -سبحانو
وتعالى -يُرد علمها إلى اهلل نعم.
ما جاء في أحاديث الرسوؿ مفسر لما أراد اهلل

وكل ما جاء في ذلك من الحديث الصحيح عن الرسوؿ -صلى اهلل عليو وعلى آلو وسلم -فهو
كما قاؿ " :ومعناه على ما أراد " .

نعم كل ما جاء من اْلحاديث فهو مفسر على ما أراده اهلل ،وعلى ما أراده رسولو  كما جاء

عن اْلماـ الشافعي -رحمو اهلل -أنو ق اؿ " :آمنت باهلل وبما جاء عن اهلل وعلى مراد اهلل ،وآمنت
برسوؿ اهلل وبما جاء عن رسوؿ اهلل وعلى مراد رسوؿ اهلل " .نعم.
النهي عن الخوض في كيفية الرؤية
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ال ندخل في ذلك متأولين بآرائنا وال متوىمين بأىوائنا .
يعني ال ندخل في ذلك في الكيفية بأف نتوىم بأىوائنا نتوىم بظنوننا وأىوائنا كما توىمت
متحيزا،
جسما ،أو أف يكوف
ً
المعتزلة فهم توىموا بأىوائهم وظنونهم أنو يلزـ من رؤية اهلل أف يكوف ً

محدودا ،قالوا :لو أثبت رؤية اهلل لألبصار للزـ من ذلك أف يكوف اهلل في جهة وأف يكوف
وأف يكوف
ً

تحيزا ،ىذا توىم ،توىم بظنونهم وأىوائهم ،فلما توىموا ىذا
ً
جسما ،وأف يكوف م ً
محدودا ،وأف يكوف ً
التوىم نفوا الرؤية ،وتأولوا بآرائهم ،وقالوا :معناه العلم فَل نكوف بذلك متوىمين بأىوائنا ،وال متأولين

باطَل للرؤية ،ثم نفوىا وأثبتوا لها معنًى
بآرائنا كما يفعل نفاة الرؤية كالمعتزلة توىموا بظنونهم معنى ً
باطَل بآرائهم فتوىموا أوال بظنونهم ثم تأولوا معنى بآرائهم لما توىموا أنو يلزـ من الرؤية رؤية الرب

ومتحيزا ،نفوا ذلك ،ثم أثبتوا معنى للرؤية بآرائهم وأىوائهم ،وقالوا :معناه
جسما
بالعين أف يكوف
ً
ً
العلم .نعم.
التسليم هلل والرسوؿ ورد المتشابو للعلماء
فإنو ما سلم في دينو إال من سلم هلل  ولرسولو -صلى اهلل عليو وعلى آلو وسلم ،-ورد علم
ما اشتبو عليو إلى عالِمو .
نعم ما سلم في دينو إال من سلم هلل  وىذا ىو يعني دين المرء ال يسلم إال إذا سلّم بالشرع،

بنصوص الشرع الكتاب والسنة ،فالواجب كماؿ التسليم هلل ولرسولو  ورد علم ما اشتبو إلى عالم
فيُسلّم المسلم بنصوص الوحيين الكتاب والسنة ،وال يعترض عليهما ،وال يعترض عليهما بالشكوؾ

مثَل " :العقل يشهد بضد ما دؿ عليو النقل " والعقل أصل
والشبو والتأويَلت الفاسدة كأف يقوؿ ً

النقل ،فإذا عارضو قدمنا العقل ،وىذا من أبطل الباطل فَل ،فالواجب التسليم هلل ولرسولو 
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والتسليم لنصوص الوحيَػْين وأف يرد المسلم علم ما اشتبو إلى عالم وأف يسلم لنصوص الوحيين
الكتاب والسنة ،وال يعترض عليهم بشكوؾ وال ُشبو ،وال يقوؿ :العقل يشهد بضد النقل ،والعقل
أصل النقل ىذا ،فإذا عارضو قدمنا العقل ،ىذا ىو االعتراض ،ىذا اعتراض وعدـ تسليم ،الواجب

التسليم والخضوع لنصوص الكتاب والسنة ،والقبوؿ .نعم.
التسليم واالنقياد واْلذعاف لنصوص الوحيين
قاؿ -رحمو اهلل :-ال تثبت قدـ اْلسَلـ إال على ظهر التسليم واالستسَلـ .
نعم ال تثبت قدـ اْلسَلـ إال على التسليم ،يعني على ظهر التسليم واالستسَلـ ،يعني ال يثبت
وينقد إليهما ،وال يعترض عليها ،وال يعارضها برأيو ومعقولو
إسَلـ من لم يسلم بنصوص الوحيينْ ،

الزىري فيما رواه البخاري عنو " :من اهلل الرسالة ،ومن
وقياسو ،كما قاؿ اْلماـ محمد بن شهاب ُ
الرسوؿ البَلغ ،وعلينا التسليم ،وىذا كَلـ جامع نافع ،وال نجاة للعقل إال بتوحيد ،بتوحيد اهلل 
وتوحيد متابعة الرسوؿ ،فهما توحيداف ال نجاة للعبد إال من عذاب اهلل إال بهما ،ال نجاة للعبد من
عذاب اهلل إال بهذين التوحيدين :توحيد ِ
المرسل ،وىو اهلل -سبحانو وتعالى ،-وتوحيد متابعة الرسوؿ

فنوحد الم ِ
رسل وىو اهلل بالعبادة والخضوع ،والذؿ واْلنابة والتوكل ،ونوحد الرسوؿ  بالتحاكم إليو
ُ

فَل نتحاكم إلى غيره ،وال نرضى بحكم غيره بل ننقاد ْلمره -عليو الصَلة والسَلـ -ونتلقى خبره

معقوال أو نجملو شبهة أو شكا ،أو نقدـ عليو
بالقبوؿ والتصديق دوف معارضو بخياؿ باطل نسميو
ً
آراء الرجاؿ وزبالة أذىانهم ،أو نتوقف على تنفيذ أمره وتصديق خبره على ِ
عرضو على قوؿ شيخ أو
إماـ أو لمذىب أو طائفة ،فإف أذنوا نُفذ ،وقُبل خبره ،وإال فُوض ،ىكذا يفعل الذين لم يستسلموا
لنصوص الوحيين ،بل الواجب التحكيم والتسليم واالنقياد واْلذعاف ،وال يمكن أف يكوف العقل

صحيحا ،ىذا ال يُمكن ،فما جاءت بو الشريعة يوافق العقوؿ الصحيحة ،وال
نقَل
الصريح يخالف ً
ً
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أبدا ىذا ال يكوف ،لكن إذا جاء من ينكر ذلك فإف كاف
يمكن أف يخالف نقل صحيح ً
يحا ً
عقَل صر ً

صريحا ،بل ىو مجهوؿ جهالة ،ولو حقق
عقَل
النقل
صحيحا فذلك الذي يدعي أنو معقوؿ ليس ً
ً
ً
النظر لظهر لو ذلك ،أما إذا كاف النقل غير صحيح فإنو ال يصلح للمعارضة ،بعض الناس يقوؿ :إذا
تعارض العقل ،والنقل وجب تقديم النقل ،إذا تعارض العقل والنقل وجب تقديم النقل؛ ْلف كَل من
العقل والنقل مدلوؿ والجمع بين المدلولين جمع بين النقيضين ،ورفعهما رفع النقيضين.
إذا تعارض العقل ،والنقل فإنو يجب تقديم فإف كَل من العقل والنقل مدلوؿ والجمع بين
المدلولين جمع بين النقيضين ،ورفعهما رفع للنقيضين ،وتقديم العقل ممتنع؛ ْلف العقل قد دؿ على

صحة السمع ووجوب قبوؿ ما أخبر بو الرسوؿ  فلو أبطلنا النقل لكنا قد أبطلنا داللة العقل ،ولو
معارضا للنقل؛ ْلف ما ليس بدليل ال يصلح لمعارضتو شيء من
أبطلنا داللة العقل لم يصلح أف يكوف
ً

اْلشياء فكاف تقديم العقل موجبًا عدـ تقديمو ،فَل يجوز تقديمو ،وأىل الكَلـ وأىل البدع من معتزلة

وغيرىم إنما أوتوا من تقديمهم العقل على النصوص ،وتقديم العقل لو آثار سيئة ،لو آثار.

تقديم العقل على النصوص لو آثار في نقصاف التوحيد فمن لم يسلم للرسوؿ  -عليو الصَلة
والسَلـ -نقص توحيده ،فإنو يقوؿ برأيو وىواه وتقديم العقل على السمع تقديم للعقل على
النصوص من مصادر الفساد في العالم ،وذلك أف الفساد في العالم دخل من ثَلث فِ َرؽ ،إما من
وعباد السوء ،من الملوؾ
الملوؾ الجائرة ،ومن علماء السوء ،وأحبار السوء ،ومن رىباف السوء ُ

العباد الذين يتعبدوف على جهل وضَلؿ ،فالملوؾ
الظلمة ،ومن العلماء المنحرفين ،ومن الرىباف ُ
الجائرة يعترضوف على الشريعة بالسياسات الجائرة ،ويعارضونها بها ويقدمونها على حكم اهلل ورسولو،
وعلماء السوء ،وىم العلماء الخارجوف عن الشريعة بآرائهم ،وأقيستهم الفاسدة المتضمنة تحليل ما

حرـ اهلل ورسولو أو تحريم ما أباحو اهلل ورسولو ،ىؤالء يقدموف ،يخرجوف عن الشريعة ،ويقدموف
آراءىم ومقاصدىم ناقصة وف اسدة على نصوص الوحيين ،ورىباف السوء ،وىم جهاؿ المتصوفة الذين
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يعترضوف على حقائق اْليماف والشرع باْلذواؽ والمواجين والخياالت والكشوفات الباطنة الشيطانية
فالملوؾ الجورة ،الجائروف يقولوف :إذا تعارضت السياسة والشرع قدمنا السياسة ،وعلماء السوء
ورىباف السوء ،عباد السوء يقولوف :إذا تعارض الذوؽ
يقولوف :إذا تعارض العقل والنقل قدمنا العقلُ ،
والكشف ،وظاىر الشرع قدمنا الذوؽ والكشف.

ولهذا قاؿ عبد اهلل بن المبارؾ اْلماـ المعروؼ -رحمو اهلل " :-وىل أفسد الدين إال الملوؾ
مثَل للنقل مع العقل وىو
مثَل للنقل مع العقل ،يضربوف ً
وأحبار سوء ورىبانُها " والعلماء يضربوف ً
وذلك أف العقل مع النقل كالعامي المقلّد مع العالم المجتهد ،العقل كأنو عامي مقلد كالعامي المقلد،

عالما
والنقل يعني النصوص كالعالم المجتهد ،بل ىو دوف ذلك بكثير ،فإف العامي يمكنو أف يصير ً
عالما فدلو ،فدؿ عليو عاميًا
ويتعلم ،وال يمكن للعالم أف يكوف نبيًا ً
رسوال ،فإذا عرؼ العامي المقلد ً
دؿ عاميا
عالما فجاء عامي آخر يريد أف يستفتي فدلو ىذا العاميّ ،
آخر ،إذا عرؼ العامي المقلد ً
آخر على العالم يستفتي ،ثم اختلف المفتي والداؿ العامي الذي دلو ،فإف المستفتي يأخذ بقوؿ من

؟ بقوؿ العالم وال أـ بقوؿ العامي الذي دلو ؟ يأخذ المستفتي يجب عليو قبوؿ المفتي دوف الداؿ،
فلو قاؿ الداؿ العامي الداؿ :الصواب معي دوف المفتي؛ ْلني أنا اْلصل في علمك بأنو مفتي ،فإذا
قدمت قولو على قولي قدحت في اْلصل الذي بو عرفت أنو مفتي ،فلزـ القدح في فرعو ،فيقوؿ لو
المستفتى :أنت لما شهدت لو بأنو ٍ
مفت ،ودللت عليو وشهدت لو بوجوب تقديمو دونك فموافقتي
لك في ىذا العلم المعين ال تستلزـ موافقتك في كل مسألة وخطؤؾ فيما خالفت فيو المفتى الذي
ىو أعلم منك ال يستلزـ خطأؾ في علمك بأنو مفت ،ىذا مع علمو بأف ذلك المفتي قد يخطئ،

والعقل يعلم أف الرسوؿ 

معصوـ في خبره عن اهلل -تعالى -ال يجوز عليو الخطأ فيجب عليو

التسليم لو واالنقياد ْلمره .نعم.
النهي عن التكلم في أمور الدين بغير علم
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" فمن راـ علم ما ُحظر عنو علمو ولم يقنع بالتسليم فهمو حجبو مرامو عن خالص التوحيد
وصافي المعرفة وصحيح اْليماف " .
شرعا ،كأف يريد أف
محظورا عليو
علما
ممنوعا منو ً
ً
ً
المعنى :من راـ يعني :من أراد وقصد أف يعلم ً

فإذا من راـ علم ىذا
يعلم الكيفية كيفية الصفات ،يعلم يريد أف يعلم حقائق اآلخرة ىذا ممنوعً ،
العلم المحظور ،ومن راـ علم ُح ِظر عنو ما منع منو ،من راـ علم ما ُحظر عليو علمو ،حجبو مرامو
عن صحيح االعتقاد وصافي المعرفة ،وصحيح اْليماف ،يعني قصد ،وأراد أف يصل إلى العلم الذي
شرعا تعلم الكيفية في الصفات ،وعلم حقائق اآلخرة ،ولم يقنع بالتسليم فهمو ما ُمنع
ُمنع منو ً
بالتسليم للنصوص ،حجبو مرامو،يعني ىذا القصد السيئ حجبو عن صافى المعرفة ،وصحيح
االعتقاد ،وصحة اْليماف ،فصار في إيمانو خلل في تحقيقو للتوحيد ضعف ونقص ،وفي إيمانو
ممنوعا منو.
دخن؛ ْلنو طلب شيئًا
ً

ممنوعا منو ،أنت ُمنِعت من علم الكيفية ،ما تستطيع أف
فالواجب على اْلنساف أال يطلب شيئًا
ً

تصل إلى علم كيفية ال صفات اتصاؼ الرب بالصفة ممنوع من أف تطلب علم كيفية الذات ذات
الرب ممنوع من ما تعلم حقائق اآلخرة ،فإذا طلبت ىذا الشيء ،أو لم تقنع بالتسليم فإف طلبك ىذا
يحجبك عن المعرفة الصحيحة ،ويحجبك عن حقيقة التوحيد ويحجبك عن صحة اْليماف ،فيكوف
في إيمانك دخن ،وسبب اْلعراض  ،وسبب اختَلؿ كثير من الناس ىو اْلعراض عن كل كَلـ اهلل
وكَلـ رسوؿ اهلل  واالشتغاؿ بكَلـ اليوناف ،واآلراء المختلفة.
علما لم يكن معروفا ،وإنما
ولهذا يُسموف أىل الكَلـ ،وإنما ُس ّموا أىل كَلـ؛ ْلنهم لم يشيدوا ً

أتوا بزيادة كَلـ ال يفيد وىما يضربونو من القياس ْليضاح ما ُعلم من الحس ،وإف كاف ىذا القياس

وأمثالو امتحنوا بو في موضع آخر ومع من ينكر الحس .نعم.
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انتياب الحيرة من عدؿ عن الكتاب والسنة إلى غيرىما
شاكا ال مؤمنًا
تائها ً
فيتذبذب بين الكفر واْليماف والتصديق والتكذيب واْلقرار واْلنكار موسوسا ً
جاحدا مكذبًا .
مصدقًا وال
ً

يعني ىذا اْلنساف الذي يريد أف يعلم أو يصل إلى العلم الذي ُمنع منو يبق في حيرة وشك
ويتذبذب ويضطرب بين اْليماف وبين الكفر وبين التصديق أو التكذيب وبين اْلقرار وبين اْلنكار.

حائرا ضاال بسبب عدـ ثباتو وبسبب تجاوزه لحده ،فإف اْلنساف حده أف يكلم
ويكوف
موسوسا ً
ً
تائها ً

ما أمر ما شرع اهلل ورسولو ،وما أمر اهلل بو بمعرفتو من العلم النافع كأف يعلم أسماء الرب وصفاتو

ومعانيها ،ويعلم ما شرعو اهلل في كتابو وفي سنة رسولو  العلم الحَلؿ والحراـ واْلوامر والنواىي،
ويعلم ما يكوف في الجزاء في يوـ المعاد من أمور البرزخ وأمور اآلخرة.
تائها
والكنو فهذا ال يطلبو ،فإذا طلبو صار عنده وسوسة ،صار
أما الحقائق والكيفية ُ
موسوسا ً
ً
حائرا ضاال متذبذبًا مضطربًا بين الكفر واْليماف بين التصديق والتكذيب بين اْلقرار واْلنكار،
ً

والواجب على اْلنساف أف يقف عند حده وأف يطلب العلم الشرعي ،وأف يقف عند حده وال يطلب
العلم الذي منع منو حتى يثبت إيمانو ويرسخ يقينو ،ويحقق توحيده وإيمانو باهلل ورسوؿ  أما إذا

موسوسا
تحاوز حده فإنو يبقى بين الشك واليقين ،وبين اْلقرار والتكذيب ،وبين اْليماف والتكذيب
ً

حائرا- ،نسأؿ اهلل السَلمة والعافية .نعم.
ً
تائها ً

الرد على من تأوؿ رؤية اهلل

وال يصح اْليماف بالرؤية ْلىل دار السَلـ لمن اعتبرىا منهم بوىم أو تأولها بفهم .
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يقوؿ المعنى " :ال يصح اْليماف بالرؤية .يعني برؤية اهلل يوـ القيامة لمن اعتبرىا منهم بوىم أو
أحدا
تأويلها بفهم ،والمعنى أف من تأوؿ توىم رؤية توىم أنها تشبو رؤية المخلوقين ،أو أف اهلل يشبو ً

أحدا من خلقو فتوىم أف اهلل يُرى على صفة ،كذا ىذا توىم يظنو؛ ْلنو بعد ىذا
من خلقو لو يماثلو ً
التوىم إف ثبت أف ما توىمو من الرب كاف مشبها ،وإف نفى الرؤية من أصلها ْلجل ىذا التوىم صار

معطَل ،فَل يصح اْليماف بالرؤية لمن توىمها بوىم ،يعني :توىم فظن أف رؤية اهلل تشبو أف
جاحدا ً
ً
مشبها،
اهلل يُرى على صفة تماثل أحد من خلقو ،ىذا توىم لظنو بعد ذلك أثبت ىذا التوىم صار ً
معطَل أو تأولها بعضهم نفى تأوؿ الرؤية بفهم يفهمو يعني:
وإف نفى الرؤية من أجل ىذا الوىم صار ً

تأويَل كما
فهما يخالف ظاىرىا ،ويخالف ما يفهمو العرب فحرؼ الرؤية وسمى تحريفو ً
ادعى أف لها ً

فعلت المعتزلة ،تأولوا الرؤية بالعلم تأولوىا بفهم أوال توىموا بظنونهم ،وىو إف يلزـ من إثبات رؤية

اهلل في اآلخرة أف يكوف اهلل شبيها بالمخلوقين.
فَل يصح اْليماف بالرؤية لمن توىمها بوىم يعني :توىم بظنو أف رؤية اهلل تشبو أف اهلل يُرى على

صفتو يماثل أحدا من خلقو ىذا توىم يظن ثم بعد ذلك إف أثبت ىذا التوىم صار مشبها ،وإف نفى
الرؤية من أجل ىذا الوىم صار معطَل أو تأولها بفهم يعني :تأوؿ الرؤية بفهم يفهمو يعني :ادعى أف
فحرؼ الرؤية وسمى تحريفو تأويَل كما فعلت
لها فهما يخالف ظاىرىا ويخالف ما يفهمو العرب ّ
المعتزلة تأولوا الرؤيا بالعلم أولها بفهم أو ال توىموا بظنونهم وأىوائهم أنو يلزـ من إثبات رؤية اهلل
باآلخرة أف يكوف اهلل شبيها بالمخلوقين ،وأف يكوف جسما وأف يكوف متحيزا وأف يكوف محدودا،
توىموا ىذا التوىم ،ثم نفوا ىذا التوىم ،وتأولوا الرؤية بفهم خاطئ بفهم منحرؼ ،وقالوا :إف معنى
الرؤية ىي العلم فهم توىموا أوال ،ثم تأولوا وحرفوا ثانيا فَل يصح الرؤية باْليماف لمن اعتبرىا بوىم
لمن توىم أنو يلزـ من الرؤية كذا وكذا وأف يكوف اهلل يشابو المخلوقين ،ثم يتأولها بفهم ويقوؿ :إف
معناه الرؤية العلم وىذا ليس تأويَل صحيحا ،وإنما ىو تحريف سماه أىلو تأويَل.
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نعم ومن أبى إال تحريف أدلة الرؤية وسمى ىذا التحريف تأويَل كما فعلت المعتزلة فإنهم يفتحوف
بابا للمَلحدة للباطنية فتحوا بابا للباطنية فأولوا نصوص المعاد والجنة والنار والحساب فقالوا :إف
الجنة إف المعاد ىذا خياؿ ليس صحيحا والجنة والنار خياؿ ،فلما قاؿ لهم المعتزلة وأىل الكَلـ:
نصوص المعاد ثابتة نصوص الجنة والنار صحيحة ثابتة باْلدلة القطعية ومعناىا واضح ،قاؿ لهم
الباطنية :أنتم أولتم نصوص الرؤية ونصوص الرؤية ث ابتة ومعناىا ثابت فما الذي يبيح لكم أف تتأولوا
نصوص الصفات ويمنعنا من تأويل نصوص المعاد والجنة والنار؟ ففتحوا بابا للمَلحدة فأولوا
نصوص المعاد والجنة والنار والحساب ،وىذا ىو الذي أفسد الدنيا والدين ،وىكذا فعلت اليهود
والنصارى في نصوص التوراة واْلنجيل ،وقد حذرنا اهلل أف نفعل مثلهم وأبى المبطلوف إال سلوؾ
سبيلهم نعم.
صفات اهلل
كل صفة تضاؼ إلى الرب تفسيرىا بترؾ التأويل
إذ كاف تأويل الرؤية وتأويل كل معنى يضاؼ إلى الربوبية بترؾ التاويل ولزوـ التسليم عليو دين
المسلمين .
إذ كاف تأويل الرؤية وتأويل كل معنى ي ضاؼ إلى الربوبية بترؾ التأويل التأويل اْلوؿ معناه
التفسير ،والتأويل الثاني معناه التحريف تأويل الرؤية يعني :تفسير الرؤية وتفسير كل معنى كل صفة
تضاؼ إلى الرب تفسيرىا بترؾ التحريف بترؾ التأويل أي :التحريف.
تأويلها الصحيح وتفسيرىا الصحيح أف تترؾ التحريف تأويل الرؤية وتأويل كل معنى يضاؼ إلى
الربوبية من الصفات إنما يكوف في أي شيء في ترؾ التأويل الذي ىو التحريف ،فالتأويل اْلولى
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معناىا التفسير ،التأويل الثانية الكلمة الثانية معناىا التحريف ،فتفسير الرؤية وتفسير جميع المعاني
التي تضاؼ إلى الرب من الصفات ،تفسيرىا الحقيقي ىو أف تترؾ التحريف فَل تحرفها فلتجر
النصوص على ظاىرىا ،فالمعنى كما قاؿ اْلماـ مالك -رحمو اهلل -تعالى --لما سئل عن االستواء
قاؿ :االستواء معلوـ والكيف مجهوؿ واْليماف بو واجب والسؤاؿ عنو بدعة .نعم.
النفي والتشبيو من أمراض القلوب
ومن لم يتوؽ النفي والتشبيو زؿ ولم يصب التنزيو .
ومن لم يتوؽ النفي والتشبيو زؿ ولم يصب التنزيو من لم يتوؽ النفي في الصفات يعني :والتشبيو
زؿ ولم يصب التنزيو ال بد من توقي ىذين اْلمرين النفي ،يعني :نفي الصفات وتعطيلها كما فعلت
الجهمية والمعتزلة واْلشاعرة فيمن نفوا من الصفات نفوا الصفات والتشبيو كما فعلت المشبهة
فقالوا :إف صفات الخالق كصفات المخلوؽ ،فَل بد أف تتوقى ىذين اْلمرين ،تتوقى النفي في باب
التنزيل ،وتتوقى التشبيو والتمثيل في باب اْلثبات وىذا ىو الذي فعلو أىل السنة والجماعة أثبتوا

الصفات هلل  علي بجَللو وعظمتو ،وتوقوا النفي في باب التنزيل فلم يعطلوا ولم ينفوا الصفات،
وتوقوا التشبيو في باب اْلثبات فلم يقولوا :إنها مماثلة لصفات المخلوقين بل أثبتوا الصفات ونفوا

الكيفية ،وىذاف النوعاف مرض مرض النفي ومرض التعطيل والتشبيو مرضاف عظيماف وىما مرضاف
للقلوب المرض اْلوؿ مرض شبهة والمرض الثاني مرض شهوة .
فأمراض القلوب تنقسم إلى قسمين :القسم اْلوؿ مرض الشبهة والقسم الثاني مرض الشهوة
وكَلىما مذكوراف في القرآف فمن مرض الشهوة قوؿ اهلل -تعالى:-

    

     أي :مرض الشهوة ومن م رض الشبهة ،ومن اْلدلة على مرض الشبهة قوؿ اهلل
-تعالى:-



        وقولو:
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ومرض الشبهة أشد من مرض الشهوة؛ ْلف مرض

الشهوة يرجى لو الشفاء بقضاء الشهوة ومرض الشبهة ال شفاء لو إال أف يتداركو اهلل برحمتو والشبهة
تكوف في الصفات ،وتكوف في مسألة القدر وأشد الشبهتين ما كاف من أمر القدر  .نعم
تنزيو الرب ىو وصفو كما وصف نفسو نفيا وإثباتا
فإف ربنا -جَل وعَل -موصوؼ بصفات الوحدانية منعوت بنعوت الفردانية ليس في معناه أحد
من البرية.
فإف ربنا -جَل وعَل -موصوؼ بصفات الوحدانية منعوت بنعوت الفردانية ليس في معناه أحد
من البرية المعنى أف اهلل -سبحانو وتعالى -موصوؼ بما وصف بو نفسو من النفي واْلثبات
فموصوؼ بصفات الوحدانية ،وىذا مأخوذ من قوؿ اهلل -تعالى -من سورة اْلخَلص موصوؼ
بصفات الوحدانية كما في قولو -تعالى-
قولو -تعالى-



      منعوت بنعوت الفردانية كما في



         ليس في معناه أحد من البرية يعني :ال يماثلو

أحد من خلقو كما قاؿ -سبحانو وتعالى:-



       والوحدانية والوصف،

والنعت متقارباف الوصف والنعت إما مترادفاف أو متقارباف.
فالوصف يطلق على الذات ،والنعت يطلق على الفعل ،وكذلك الوحدانية والفردانية متقاربتاف،
فالوحدانية للذات يقصد بها الذات والفردانية للصفات فهو -سبحانو وتعالى -متوحد في ذاتو متفرد
في صفاتو ال يشبو أحدا من خلقو ،وىذا المؤلف -رحمو اهلل -أتى بهذه الكلمات وىي من باب
السجع لو لم يلتزـ السجع كاف أحسن ،فقوؿ ليس في معناه أحد من البرية قوؿ اهلل -سبحانو-
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     أحسن من قولو :ليس في معناه أحد من

البرية .نعم.
اهلل تعالى ال يحويو شيء وال يحيط بو شيء
وتعالى عن الحدود والغايات واْلركاف واْلعضاء واْلدوات ال تحويو الجهات الست كسائر
المبتدعات.
ىذه االعتبارات التي أطلقها المؤلف -رحمو اهلل -فيها إجماؿ وفيها احتماؿ وإلهاـ ،ولهذا
شراح الطحاوية الذين شرحوىا قبل ابن أبي العز فسروىا على ما يتأولو أىل الصفات ،وىو يتعالى
عن الحدود والغايات واْلركاف واْلعضاء واْلدوات ال تحويو الجهات الست كسائر المبتدعات ىذه
العبارات موىمة ،وإف كاف -رحمو اهلل -أراد معنى حسنا أراد بذلك نفي التشبيو وأف اهلل -تعالى -ال
يماثل أحدا من خلقو ػ وال يريد أف ينفي العلو ولكن بعضهم قاؿ :إف مرادىم في العلو ال تحويو
الجهات الست وىي معروفة الجهات الست الفوقية والتحتانية واْلماـ والخلف واليمين والشماؿ
قاؿ بعضهم :إف مراده أف ينكر علو اهلل وأف اهلل في العلو ،وىذا ليس بصحيح؛ ْلنو كما سيأتي.
قاؿ :محيط بكل شيء وفوقو عن الرب -سبحانو وتعالى -فهو أثبت الفوقية فَل بد أف يفسر أف
يفسر كَلمو المشتبو بكَلمو الواضح فهو ال يقصد -رحمو اهلل -نفي العلو ،وإنما أراد تنزيو الرب -
سبحانو وتعالى -عن مشابهة المخلوقات لكن اْلولى في مثل ىذا أال يطلق اْلنساف ىذه العبارات
وأف يعتصم بالنصوص.
فالواجب الوقوؼ في باب أسماء اهلل وصفاتو عند ما جاء في الكتاب والسنة نفيا وإثباتا ،وينظر
في ىذا الباب يعني :باب اْلسماء والصفات فما أثبتو اهلل ورسولو أثبتناه وما نفاه اهلل ورسولو نفيناه،
واْللفاظ التي ورد بها النص يعتصم بها في اْلثبات والنفي فيثبت ما أثبتو اهلل ورسولو من اْللفاظ
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والمعاني ،وأما اْللفاظ التي لم يرد نفيها وال إثباتها فَل تطلق حتى ينظر في مقصود قائلها ،فإف كاف
معنى صحيحا ق بل ،لكن ينبغي التعبير عنو بألفاظ النصوص دوف اْللفاظ المجملة إال عند الحاجة
مع قرائن تبين المراد ،والحاجة مثل أف يكوف الخطاب مع من ال يتم المقصود معو إال المخاطب بها
مثل ىذه اْللفاظ الذي ذكرىا المصنف ،ومثل المركب والجسم والحيز والجوىر والجهة والعرض
والحدود والغايات واْلركاف واْلعضاء واْلدوات ،وقد ال تحويو الجهات الست كل ىذه اْللفاظ
مجملة ألفاظ تحتمل حقا وباطَل.
وال ينبغي لإلنساف أف يطلق مثل ىذه اْللفاظ بل يعتصم بنصوص الكتاب ،نصوص الكتاب
والسنة كافية ،والناس لهم في مثل إطَلؽ ىذه اْللفاظ ثَلث أقواؿ طائفة من الناس تنفيها وتقوؿ:
ليس مركبا وال جسما وال حيزا وال جوىرا وال تحويو الجهة ،وطائفة تثبتها وتقوؿ :ىو جوىر ىو
عرض ،وطائفة تفصل وىم المتبعوف للسلف الصالح فَل يطلقوف نفيها وال إثباتها إال إذا تبين ما أثبت
بها أف ما أثبت بها ثابت وما نفي بها فهو منفي؛ ْلف المتأخرين قد صارت ىذه اْللفاظ في
اصطَلحهم فيها إجماؿ وإيهاـ كغيرىا من اْللفاظ االصطَلحية ىذه اْللفاظ لم يرد بها نص من
الكتاب وال من السنة ،فمثَل إذا قاؿ :اهلل ليس مركبا نقوؿ :ما مرادؾ بمركب ،التركيب لو معاني:
أحدىا :التركيب لمتباينين فأكثر ،ويسمى تركيب مزج كتركيب الحيواف من الطبائع اْلربع
واْلعضاء يكوف ىذا المعنى منفيا عن اهلل.
والثاني :تركيب الجوار كمصراعي الباب ونحو ذلك نقوؿ :الزـ من إثبات صفات اهلل إثبات ىذا
التركيب.
الثالث :التركيب من اْلجزاء المتماثلة ويسمونها الجواىر المفردة ،وىذا يكوف الجسم مركب من
الجوا ىر المفردة ،وىل يمكن التركيب من جزئين أو أكثر؟ كل ىذا باطل ال يقاؿ :إف صفات اهلل
مركبة بهذا المعنى.

264

العقيدة الطحاوية

الرابع :التركيب من الهيولة الصورة كالخاتم مثَل ىيولها الفضة وصورتها معروفة ىذا ال يقاؿ في
صفة اهلل.
الخامس :التركيب من الذات والصفات ىذا يسمونو تركيبا ْلجل أف ينفوا بو الصفات يقولوف:
ىذا صحيح يقولوف :اهلل مركب يعني :لو ذات وصفات نقوؿ :ىذا صحيح اهلل لو ذات وصفات لكن
تسمية غير تسميتكم ،وىذا تركيب باطل ال يعرؼ في اللغة وال في استعماؿ الشرط فَل نوافقكم
على ىذه التسمية .السادس :التركيب من الماىية ووجوبها وىذا يرفضو الذىن ،كذلك الجسم يقوؿ:
اهلل ليس بجسم نقوؿ :ما مرادكم بجسم؟ يطلق الجسم على ما تركب من جزءين فصاعدا أو ما
تركب من ثَلثة أجزاء ويقاؿ :والحق أف لفظ جسم لفظ مجمل ال يثبت وال ينفى إال بعد االستفسار،
فإف أردتم بنفي الجسم نفي الصفات فهذا باطل ،وإف أردتم بو أف اهلل مستغنن عن غيره عاؿ على
خلقو بائن منهم فهذا حق لكن ال ينبغي التعبير بالجسمية ال تقولوا جسم وىو ليس بجسم الجوىر
يقوؿ :اهلل جوىر أو ليس بجوىر فما مرادكم بجوىر؟ يطلق الجوىر على ما يقابل العرض ،ويطلق
عند أىل الكَلـ على العين التي ال تقبل االنقساـ ،وكل ىذا معاني باطلة فهي من اْللفاظ المجملة،
كذلك التحيز والحيز يراد بالتحيز الوجود في محل أو مكاف والحيز المكاف والمحل ،وبهذا الكَلـ
اصطلحوا على تسمية استواء اهلل على العرش وعلوه على خلقو تحيزا نقوؿ :ىذا باطل تسمية التحيز
باطل ،فاهلل مستو على عرشو ،وأما تسمية التحيز فهذا باطل.
والجواب أف يقاؿ :من المعروؼ أف الموجود شيئ إنما ينسب إلى الوجود فإف كاف موجودا ىو
أشرؼ الموجودات فواجب أف ينتسب من الموجود المحسوس إلى الحيز اْلشرؼ وىي السماوات
ولشرؼ ىذا الحيز قاؿ اهلل -تعالى:-
    

         

أما إذا أردتم بنفي التحيز والحيز أف اهلل مستغن عن خلقو بائن منهم عاؿ
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على خلقو فهذا حق لكن ينبغي التعبير بألفاظ النصوص كذلك يقولوف :إف اهلل منزه عن الحدود ما
مرادكم بالحدود؟.
يقولوف :ب أف اهلل لو حد أو ليس لو حد بقوؿ مجمل ال بد من استفصاؿ الشيخ الطحاوي -رحمو
اهلل -أراد بلفظ الحد الرد على المشبهة كداود والجواربي وأمثالهم من القائلين بأف اهلل جسم وأنو
جثة ولو أعضاء ،لكن أىل الكَلـ جروا الطحاوي وأدخلوا في عباراتو معنى باطَل فنقوؿ مثَل ما
مرادكم بالحد إذا قلتم :اهلل لو حد أو ليس لو حد ،إف أردتم بالحد العلم والقوؿ ،والمعنى أف العباد
يحدوف اهلل ويعلموف هلل حدا فهذا منتف بَل منازعة ،فالعباد ال يعلموف هلل حدا فاهلل -تعالى -لو حد
يعلمو والعباد ال يعلموف هلل حدا كما قاؿ سهل بن عبد اهلل وقد سئل عن ذات اهلل فقاؿ :ذات اهلل
موصوفة بالعلم غير مدركة باْلحاطة وال مرئية باْلبصار في دار الدينا وىي موجودة بحقائق اْليماف
من غير حد وال إحاطة وال حلوؿ وتراه العيوف في العقبى ظاىرا في ملكو وقدرتو وقد حجب الخلق
عن معرفة كنو ذاتو ودلهم عليو بآياتو فالقلوب تعرفو والعيوف ال تدركو ينظر إليو المؤمن باْلبصار من
غير إحاطة وال إدراؾ نهاية .
فإف أردتم بقولكم :إف هلل لو حدا وأف العباد قد يعلموف هلل حدا فهذا باطل ،وإف أردتم بنفي
الحد وقلتم :إف اهلل ليس هلل حدا يعني :أف البشر ال يعلموف حدا وال يحدوف شيئا من صفاتو فهذا
حق فإف السلف متفقوف على أف البشر ال يعلموف هلل حدا وأنهم ال يحدوف شيئا من صفاتو.
قاؿ أبو داود والطياليسي :كاف سفياف وشعبة وحماد بن زيد وحماد بن سلمة وشريك وأبو عوانة
ال يحدوف وال يشبهوف وال يمثلوف يرووف الحديث وال يقولوف :كيف ،وإذا سئلوا قالوا :باْلثر فمراد
الشيخ الطحاوي -رحمو اهلل -تعالى -ىنا أف يتعالى عن الحدود أف يتعالى على أنو يحيط أحد
بحده؛ ْلف المعنى أف اهلل متميز عن خلقو منفصل عنهم مباين لهم سئل عبد اهلل بن المبارؾ -رحمو
اهلل : -بم نعرؼ ربنا؟ قاؿ بأنو على العرش بائن من خلقو قيل :بحد قاؿ بحد يعني :أنو متميز عن
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خلقو منفصل لم يدخل في ذاتو شيء من صفاتو وفي خلقو وال في خلقو شيء من ذاتو ،ومن نفى
الحد بهذا المعنى معنى جعل اهلل فوؽ من المخلوقات.
فإذا قاؿ :ليس هلل حد يعني :أف اهلل إذا قاؿ هلل حد يعني :بأف اهلل منفصل عن مخلوقاتو بائن
منهم فهذا صحيح ،وإذا قاؿ :ليس هلل حد أراد بذلك أف اهلل خلق من المخلوقات فهذا باطل ،وإذا
قاؿ :هلل حد يعني :هلل حد يعلمو فهذا صحيح ،وإذا قاؿ :ليس هلل حد يعني :العباد ال يعلموف هلل
حدا فهذا صحيح فَل بد من التفسير كذلك الغايات قولو :يتعالى عن الحدود والغايات اصطلح نفاة
الحكمة والتعليل من الجبرية وغيرىم من المعتزلة وغيرىم على تسمية الحكم والغايات التي يفعل من
أجلها أغراضا فيسمونها الغاية فيقولوف :إف اهلل منزه عن الغايات التي يتكلم ويفعل ْلجلها ويفعل
ْلجلها غرضا وقالوا لضعفاء العقوؿ :اعلموا أف ربكم منزه عن اْلعراض واْلغراض واْلبعاض
والجهات والترك يب والتجسيم والتشبيو ،واستقر ذلك في قلوب المبلغين عنهم فيبقى السامع إذا
صرحوا بذلك يبقى السامع متحيرا بين نفي ىذه الحقائق التي أثبتها اهلل لنفسو وأثبتها لو جميع رسلو
وسلف اْلمة وبين إثباتهم ،فنقوؿ لهم :أنتم قلتم إف اهلل منزه عن الغايات فما مرادكم بالغايات إف
أردتم بالغايات ىذا المعنى من أنو سبحانو ال يفعل وال يتكلم لحكمة ومصلحة ورحمة فهذا باطل،
وإف أرتم بنفي الغايات أف اهلل ال يحتاج إلى أحد وال يفعل لحاجة وال يفعل لمؤثر لمؤثر يؤثر فيو
وموجب يوجب عليو فهذا حق لكن ينبغي االعتصاـ بألفاظ النصوص؛ ْلنها أسلم.
كذ لك قوؿ الطحاوي :يتعالى عن اْلركاف واْلعضاء واْلدوات والجوارح ،أىل الكَلـ لهم
مصطلحات فيسموف إثبات الصفات هلل تجسيما وتشبيها وتمثيَل ويسموف العرش حيزا وجهة،
ويسموف الصفات أعراض ويسموف اْلفعاؿ حوادث ،ويسموف الحكم والغايات التي يفعل ْلجلها
أغراضا ،ويسموف إثبا ت الوجو واليدين أبعاضا فيقولوف :اهلل منزه عن اْلعراض واْلغراض واْلبعاض
والجهات والتركيب والتجسيم والتشبيو فيستدلوف بهذه اْللفاظ اْلركاف واْلعضاء واْلدوات
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والجوارح على نفي بعض الصفات الثابتة باْلدلة القطعية كاليد والوجو  ،ولكن ال يقاؿ لهذه
الصفات :إنها أعضا ء أو جوارح أو أدوات أو أركاف؛ ْلنها تحتمل معاني باطلة؛ ْلف الركن جزء ماىية
فيقاؿ :إذا سميتها أركانا ،والركن جزء ماىية واهلل -تعالى -ىو اْلحد الصمد ال يتجزأ وال يتفرؽ
        

وقولكم :اْلعضاء فيها معنى التفريق والتبعيض أي :التقطيع

وجعل الشيء أعضاء وىذا المعنى منفي ،ومن ىذا المعنى قوؿ اهلل -تعالى:-
  



   

والجوارح فيها معنى االكتساب واالنفتاح ،واْلدوات ىي اآلالت التي ينتفع بها في

جلب المنفعة ودفع المضرة فكل ىذه المعاني منتفية عن اهلل -تعالى -فإذا أريد بذلك بها ذلك فهو
بحق ،ولهذا لم يرد ذكرىا في صفات اهلل لكن ينبغي التعبير باْللفاظ الشرعية؛ ْلف اْللفاظ الشرعية
صحيحة المعاني سالمة من االحتماالت الفاسدة فَل يجوز العدوؿ عنها نفيا وال إثباتا لئَل يثبت بها
معنى فاسد أو ينفى معنى صحيح ،كذلك إف أريد بنفي الصفات نفي الجوارح واْلعضاء نفي
الصفات الثابتة ،إف أريد بها نفي الصفات الثابتة كالوجو واليدين فهذا باطل فهذه ثابتة كما قاؿ أبو
حنيفة رحمو اهلل في الفقو اْلكبر :لو يد ووجو ونفس كما ذكر اهلل -تعالى -في القرآف بذكر اليد
والوجو والنفس فهو لو صفة بَل كيف ،وال يقاؿ :إف يده قدرتو ونعمتو؛ ْلف فيها إبطاؿ الصفة.
وىذا الذي قالو اْلماـ أبو حنيفة ثابت باْلدلة القطعية قاؿ اهلل -تعالى:-
     

تعالى:-
سبحانو:
وقاؿ:



    

          وقاؿ -

    
    

   وقاؿ:

     

       وقاؿ:

    وقاؿ:

"لما يأتي الناس آدـ فيقولوف لو:





   وقاؿ

       

     وقاؿ في حديث الشفاعة:

…خلقك اهلل بيده وأسجد لك مَلئكتو وعلمك أسماء كل
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شيء  وقاؿ   ح جابو النور لو كشفو ْلحرقت سبحات وجهو ما انتهى إليو بصره من خلقو


من خلقو ىذا كلو ثابت كذلك الجهة نفيها مجمل فَل يجوز إطَلؽ نفيو وال إثباتو إال مع البياف

التفصيلي كما سبق باْلمس الرد على نفاة الرؤية.
كذلك أيضا قوؿ الطحاوي -رحمو اهلل -وال تحويو الجهات الست كسائر المبتدعات مراده -
رحمو اهلل -أف اهلل ال يشبو المخلوقات ،لكن أىل الكَلـ قالوا :مراده نفي العلو؛ ْلف العلو من
الجهات الست ولكن ىذا ليس بصحيح بل مراده نفي جهة مخلوقة أف اهلل ليس في جهة مخلوقة
بدليل أنو أثبت العلو ،فيما بعد وقاؿ :محيط بكل شيء وفوقو ،لكن الطحاوي -رحمو اهلل -ينتقد
لماذا عبر بهذه التعبيرات ىذه التعبيرات التي تشتمل على حق وباطل كاف اْلولى بأال يعبر بهذه
التعبيرات ويكتفي ويعتصم بنصوص الكتاب والسنة .
ثم أيضا في قوؿ الطحاوي -رحمو اهلل -ال تحويو الجهات الست كسائر المبتدعات إشكاؿ
إشكاالت اْلشكاؿ اْلوؿ أف إطَلؽ مثل ىذا اللفظ مع ما فيو من اْلجماؿ واالحتماؿ كاف تركو
أولى وإال تسلط عليو الخصوـ وألزموه بالتناقض في إثبات اْلحاطة والفوقية ونفي جهة العلو يقولوف:
أنت يا طحاوي متناقض كيف أنت تقوؿ :ال تحويو الجهات الست فتنفي العلو ثم تقوؿ :محيط
بكل شيء وفوقو وتثبت العلو ألزموه بالتناقض لكن نقوؿ :إف الطحاوي ما يقصد مقصوده أف اهلل
منزه عن الجهات الست المخلوقة فهو يقصد معنى صحيحا ،لكن مع ذلك نقوؿ :اْلولى أف يعتصم
الطحاوي وغيره باْللفاظ الشرعية حتى ال تسلط عليو الخصوـ.
اْلشكاؿ الثاني :أف قوؿ الطحاوي كسائر المبتدعات يفهم المبتدعات المخلوقات يفهم منو أنو
ما من مخلوؽ إال وىو محوي وىذا فيو نظر فإنو إف أراد أنو محوي بأمر وجوده فممنوع فإف العالم
ليس في عالم آخر وإال لزـ التسلسل ليس كل شيء مخلوؽ محوي بمخلوؽ آخر فإننا نرى العالم
ليس محويا بعالم آخر ،وإف أراد أمرا عدميا ف ليس كل مبتدع في العدـ بل منها ما ىو داخل في غيره
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كالسماوات واْلرض في الكرسي ونحو ذلك ،ومنها ما ىو منتهى المخلوقات كالعرش فسطح العالم
ليس في غيره من المخلوقات قطعا للتسلسل.
ويمكن أف يجاب عن ىذا اْلشكاؿ بأف قوؿ الطحاوي :كسائر المبتدعات بمعنى البقية ال
بمعنى الجميع ،ويؤيد ىذا أف ىذا أصل معناىا أصل معناىا البقية ،ومنو السؤر وىو ما يلقيو الشارب
في اْلناء فيكوف مراد الطحاوي بقوؿ :كسائر المخلوقات كغالب المخلوقات ال جميعها إف السائر
على الغالب أدؿ منو على الجميع فيكوف المعنى أف اهلل -تعالى -غير محوي كما يقوؿ أكثر

المخلوقات ،محويا بل ىو غير محوي بشيء -تعالى -اهلل 

والخَلصة أف الطحاوي -رحمو

اهلل -أراد بذلك بهذه المعاني أراد بها معنى صحيحا وأف اهلل منزه عند الحدود والغايات واْلركاف

واْلعضاء مراده إثبات صفة اهلل 

وأف اهلل ال يشابو المخلوقين ،وأف اهلل ليس فيو شيء من

م خلوقاتو بدليل أنو أثبت العلو فيما بعد قاؿ :محيط بكل شيء لكن تسلط عليو الخصوـ لما أطلق
ىذه العبارات فكاف اْلولى بالطحاوي أف يعتصم بألفاظ النصوص حتى ال يوصف بالتناقض وحتى ال
يتسلط عليو الخصوـ نعم.
اْلسراء والمعراج
ثبوت اْلسراء والمعراج بشخصو في اليقظة
قاؿ -رحمو اهلل -تعالى :-والمعراج حق وقد أسري بالنبي صلى اهلل عليو وعلى آلو وسلم وعرج
بشخصو في اليقظة إلى السماء ثم إلى حيث شاء اهلل من العَل وأكرمو اهلل بما شاء وأوحى إليو ما
أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى فصلى اهلل عليو وسلم في اآلخرة واْلولى .
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ىذا البحث في إثبات اْلسراء والمعراج للنبي  واْلسراء ثابت في كتاب اهلل 
تعالى-

قاؿ -

             

 

ومن أنكر اْلسراء كفر؛ ْلنو مكذب هلل وما كذب بشيء من كتاب اهلل ،والمعراج ثابت

باْلحاديث الصحيحة التي تفيد العلم والقطع ،لكن من أنكر ذلك فحتى تقوـ عليو الحجة ويبين لو.
واْلسراء أصل اْلسراء لغة السير ليَل يقاؿ :أسرى يسري إسراء ويأتي الزما فيقاؿ :سرى الرجل

ويأتي متعديا فيقاؿ :أسرى بو ،وأما اْلسراء شرعا واصطَلحا فهو السفر برسوؿ اهلل  من مكة إلى
بيت المقدس ليَل على البراؽ ،والبراؽ دابة دوف البغل وفوؽ الحمار أبيض طويل.
والعَلقة بين المعنى اللغوي واالصطَلحي أنهما يشتركاف في السير ليَل المعنى اللغوي
واالصطَلحي كَلىما فيو السير ليَل فكل من المعنيين فيو السير في الليل ،لكن المعنى اللغوي
أوسع ،ثم يأتي المعنى االصطَلحي بقيود وشروط زائدة على المعنى اللغوي وىو كونو سفرا وبرسوؿ
اهلل  وعلى البراؽ ومن مكة إلى بيت المقدس.
أما المعراج لغة فهو على وزف مفعاؿ مشتق من العروج وىي آلة العروج التي يعرج فيها ويصعد،

يشمل السلم ويشتمل الدرجة والمعراج شرعا واصطَلحا ىو العروج برسوؿ اهلل 

ليَل من بيت

المقدس إلى السماء ،واآللة التي عرج عليها -عليو الصَلة والسَلـ -ىي بمنزلة السلم ،وال يعلم
كيف ىو؟ ال يعلم كيفية ىذه اآللة وحكمو حكم غيره من المغيبات نؤمن بو وال نشتغل بكيفيتو.
والع َلقة بين المعنى اللغوي واالصطَلحي في المعراج يشتركاف في أف كَل منهما صعود وعروج

من أسفل إلى أعلى ،فالعروج لغة الصعود من أسفل إلى أعلى ،والعروج شرعا العروج برسوؿ اهلل 

ليَل من بيت المقدس إلى السماء بآلة غيبية ال تعلم كيفيتها ،فالمعنى اللغوي واالصطَلحي يشتركاف
في أف كَل منهما فيو الصعود وعروج من أسفل إلى أعلى وىذا قدر مشترؾ ،ثم يأتي المعنى
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االصطَلحي بقيود وشروط زائدة على المعنى اللغوي وىو أف العروج بآلة خاصة وغيبية ومن مكاف
خاص وإلى علو خاص من بيت المقدس إلى السماء ،والمعنى اللغوي أوسع دائرة ،فإذف عرفنا أف

اْلسراء ىو اْلسراء برسوؿ اهلل 

ليَل من مكة إلى بيت المقدس على الدابة على البراؽ والبراؽ

دابة فوؽ الحمار ودوف البغل يعني :أكبر من الحمار وأقصر من البغل دابة بيضاء ،والعروج ىو
صعود النبي  من بيت المقدس إلى السماء بآلة غيبية.
العلماء لهم أقواؿ في اْلسراء والمعراج ىل أسري بو -عليو الصَلة والسَلـ -وعرج بو وىو
نائم؟ ىل أسري بو بروحو أو بروحو وجسده؟ العلماء لهم أقواؿ أربعة في ىذا أقواؿ العلماء في
اْلسراء والمعراج أربعة:
القوؿ اْلوؿ :أف اْلسراء كاف مناما أسري بو  وىو نائم وىذا أضعف.
القوؿ الثاني :أف اْلسراء كاف بروحو  دوف جسده وىذا نقلو إسحاؽ عن عائشة -رضي اهلل
عنها -ونقل عن معاوية ونقل عن الحسن البصري .
القوؿ الثالث :أف اْلسراء كاف مرارا مرة مناما ومرة يقظة وبعضهم قاؿ :مرة قبل الوحي ومرة بعد
الوحي وبعضهم قاؿ :اْلسراء ثَلث مرات مرة قبل الوحي ومرتين بعده وىذا يفعلو ضعفاء الحديث
كما سيأتي كلما اشتبو عليهم لفظ زادوا مرة يقولوف :اْلسراء كاف مرة مناما وكاف مرة يقظة فتكوف مرة
مناـ كالتوطئة والتمهيد لليقظة كما حصل في الوحي ،فإف النبي  في الوحي أوؿ ما ابتدأ بو الرؤيا

الصالحة فكاف ال يرى رؤيا إال وقعت مثل فلق الصبح ستة أشهر كاف بدئ بو الوحي من ربيع إلى
رمضاف ثم فاجأه الحق وجاء بعد ذلك جبريل وجاءه الوحي في رمضاف قالوا :كما أف الوحي كاف في
المناـ ثم في اليقظة فكذلك اْلسراء والمعرج كاف مرة مناما كتوطئة ثم كاف يقظة.
القوؿ الرابع :إف اْلسراء كاف بروحو وجسده مرة واحدة بعد الوحي يقظة ال مناما وىذا أرجح
اْلقواؿ وأصحها ،وىذا ىو الصواب أف اْلسراء والمعراج وقعا في ليلة واحدة في اليقظة ال في النوـ
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بروحو وجسده بجسد النبي 

وروحو بعد البعثة ،فاْلسراء كانت بروحو وجسده يقظة ال مناما مرة

واحدة في ليلة واحدة بعد البعثة وقبل الهجرة وإلى ىذا ذىب جمهور العلماء والمحدثين والفقهاء
والمتكلمين وتواردت على ىذا القوؿ ظاىر اْلخبار الصحيحة ،وال ينبغي العدوؿ عن ذلك وليس في
العقل ما يحيل ذلك حتى يحتاج إلى تأويل .
الفرؽ بين القوؿ اْلوؿ والثاني الفرؽ بين من قاؿ :إف اْلسراء كاف مناما وبين من قاؿ :إف

اْل سراء كاف بروحو ىو أف من قاؿ :إف اْلسراء كاف مناما قاؿ :إف رسوؿ اهلل  رأى في نومو أمثاال
مضروبة للمعلوـ في الصورة المحسوسة من قبيل الحلم فيرى كأنو قد عرج بو إلى السماء وذىب بو
إلى مكة وجسده باؽ وروحو باقية جسده باؽ وروحو أيضا لم تصعد ولم تذىب وإنما ملك الرؤيا
ضرب لو اْلمثاؿ ىذا معنى اْلسراء كذبا ،ومن قاؿ :إف اْلسراء كاف بروحو قاؿ :إف الروح ذاتها

أسري بها ففارقت الجسد ثم عادت إليو قالوا :وىذا من خصائص النبي  إذ أف غيره ال تناؿ روح
الصعود الكامل إلى السماء إال بعد الموت ،والقدر مشترؾ بين القولين الذي اتفقوا فيو ىو أف
الجسد باؽ كل من القولين بقوؿ الجسد باؽ لكن من قاؿ :إف اْلسراء كاف مناما قاؿ :الروح أيضا
باقية والملك ىو الذي ضرب لو اْلمثاؿ ،ومن قاؿ :اْلسراء كاف بروحو قاؿ الجسد باؽ والروح ىي
التي صعدت وأسري بها ثم رجعت .
اْلدلة استدؿ أىل القوؿ اْلوؿ القائلوف بأف اْلسراء كاف مناما بدليل شرعي ودليل عقلي الدليل
الشرعي استدلوا بحديث اْلسراء والمعراج الذي رواه شريك بن أبي نمر فإنو قاؿ في بعض ألفاظ
حديث شريك :إنو ختم القصة بقولو :ثم استيقظت



ثم استيقظت وأنا في المسجد الحراـ



لما ذكر الحديث اْلسراء النبي  قاؿ  :ثم استيقظت وأنا في المسجد الحراـ  قالوا :ىذا
دليل على اْلسراء كاف مناما لكن أجاب عنها نقاد الحديث بأف ىذه اللفظة غير ثابتة لما فيها ىذه
اللفظة غير ثابتة ،والحديث الذي رواه شريك بن أبي نمر غلطو الحفاظ في ألفاظ من حديث
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اْلسراء فهذه اْللفاظ وىي قولو:



ثم استيقظت وأنا في المسجد الحراـ



لم تثبت ال سيما

وأف اْلحاديث لم ترد بذكرىا وشريك بن عبد اهلل بن أبي نمر لو أغَلط غلطو الحفاظ في ألفاظ من
حديث اْلسراء ولهذا قاؿ اْلماـ مسلم -رحمو اهلل -بعدما روى حديث شريك بن أبي نمر :أورد
مسلم منو ثم قاؿ :فقدـ وآخر وزاد ونقص ىو شريك بن عبد اهلل بن أبي نمر.
الدليل الثاني للذين قالوا :إف اْلسراء كاف مناما :عقلي قالوا :إف اْلجساـ اْلرضية من طبيعتها
الثقل فَل يعقل أف تصعد إلى السماء وليست في الروحانيات كالمَلئكة فإنها خفيفة بخَلؼ الروح،
فإف من طبيعتها الخفة والجواب أف نقوؿ ىذا معارضة لمقصد العقل العقل ال يعارض النقل إذا صح
النقل فَل يجوز لنا أف نعارضو الواجب التسليم والخضوع لكَلـ اهلل وكَلـ رسولو وأف نتلقاه بقبوؿ
وتسليم وال نعارضو بعقولنا.
وأيضا نقوؿ لهم :لو لم يعقل صعود البشر أيضا نرد عليهم بو بدليل عقلي نقارع الحجة بالحجة
لو لم يعقل صعود البشر لما صح المقابل لو وىو نزوؿ المَلئكة اْلرض ،فأنتم تقولوف :اْلجساـ
اْلرضية من طبيعتها الثقل فَل يعقل أف تصعد إلى السماء نقوؿ لكم :المَلئكة من طبيعتها العلو
والخفة فَل يعقل أف تنزؿ إلى اْلرض ،فلو جاز استبعاد صعود البشر لجاز استبعاد نزوؿ المَلئكة،
وذلك يؤدي إلى إنكار النبوة والوحي وىذا كفر ،وبهذا يبطل قوؿ الذين قالوا :إف اْلسراء بروحو -
عليو الصَلة والسَلـ.-
دليلهم على ىذا ىو الدليل العقلي الذي استدؿ بو أىل القوؿ اْلوؿ قالوا :أف اْلجساـ اْلرضية
من طبيعتها الثقل فَل يعقل أف تصعد إلى السماء بخَلؼ الروح فإف من طبيعتها الخفة فَل مانع من
العروج بها.
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والجواب أف نقوؿ :ىذا معارضة للنصوص بالعقل والعقل ال يعارض النصوص ،والواجب التسليم
هلل ولرسولو ثم أيضا لو جاز استبعاد صعود البشر لجاز استبعاد نزوؿ المَلئكة وذلك يؤدي إلى
إنكار النبوة وىذا كفر ،ويرد على ىذا القوؿ أيضا بقوؿ اهلل سبحانو:


      والعبد يطلق على الروح والجسد وأيضا من أدلتهم استدلوا

بها استدلوا بقوؿ عائشة -رضي اهلل عنها:-

 ما فقد جسد رسوؿ اهلل  ولكن أسري بروحو  فَل ينكر ذلك من قولها ،وىذا إف صح

عن عائشة فهو اجتهاد منها ال تعارض بو النصوص .ويرد أيضا على من قاؿ :إف اْلسراء كاف مناما

أو اْلسراء بالروح يرد عليهم أنو لو كاف اْلسراء مناما ،وأف جسد النبي  وروحو باؽ في مكة ،ولو
كاف اْلسراء بروحو وجسده باؽ لما بادرت كفار قريش إلى تكذيب النبي  وال ما ارتدت جماعة

ممن كاف أسلم ْلنو ثبت أف النبي 

بعد اْلسراء والمعراج لما أخبر بذلك ارتدت جماعة بسبب

ذلك ،وقالوا :ال يمكن أف يصعد بروحو ال يمكن كيف يسافر إلى بيت المقدس مسافة شهر في ليلة
واحدة ثم يصعد إلى السماوات وبين كل سماء إلى سماء مسافة خمسمائة عاـ ويرجع في ليلة
واحدة استبعدوا ىذا -والعياذ باهلل -فارتدوا ،ولو كاف مناما أو اْلسراء كاف مناما أو كاف بروحو
وجسده باؽ لما أنكروه ولما بادروا ؛ ْلنهم يصدقوف بالرؤية يقاؿ :جسده باؽ عندىم ولما كاف ىناؾ
كبير شيء في النوـ واهلل -تعالى -قاؿ:

   

  والتسبيح إنما يكوف في

اْلمور العظاـ ،وىذا يدؿ على أف اْلسراء بروحو وجسده فإذف الصواب أف اْلسراء بروحو وجسده .
وأما أىل القوؿ الثالث فإذف لو كاف اْلسراء بالروح أو اْلسراء مناما لما بادرت كفار قريش إلى

تكذيبو تكذيب النبي  وما ارتدت جماعة ممن كاف أسلم؛ ْلنو ثبت أف النبي 

لما حدث

قريش حديث اْلسراء والمعراج تهكموا بو وسخروا منو ،ولو كاف اْلسراء مناما أو بروحو دوف جسده
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لما سخروا منو وتهكموا بو؛ ْلنهم يصدقوف بالرؤيا وال يستغربوف صعود الروح ماداـ الجسد باقيا
عندىم؛ وْلف اهلل قاؿ:



     وىذا إنما يكوف التسبيح عند اْلمور العظاـ

وىو اْلسراء بروحو وجسده .
أما أىل القوؿ الثالث الذين قالوا :كاف اْلسراء مرة مناما ومرة يقظة أو مرة قبل الروح ومرة بعده
أو مرتين مرة قبل الروح ومرة بعده أو مرتين أو مرة قبل الروح ومرتين بعده دليلهم قالوا :أرادوا أف
يجمعوا بين حديث شريك وقولو حين ختم القصة:



ثم استيقظت وأنا في المسجد الحراـ



وبين سائر راويات الحديث التي لم تذكر ىذه اْللفاظ ىذه اللفظة المستيقظة فقالوا :إف اْلسراء كاف
مرارا مرة مناما كما يفيده حديث شريك ومرة يقظة كما يفيد سائر الروايات ،وبعضهم قاؿ :مرة قبل
الوحي ومرة بعده وبعضهم قاؿ :ثَلث مرات مرة قبل الوحي ومرتين بعده جمعا بين اْلدلة في زعمهم
كلما اشتبو عليهم لفظ زادوا مرة للتوفيق بين اْلدلة في نظرىم ،وىذا يفعلو ضعفاء الحديث.
والجواب عن شبهتهم أجاب عنها العَلمة ابن القيم -رحمو اهلل -في زاد المعاد أجاب عنها بما

ملخصو قاؿ :بأنو ثبت في حديث اْلسراء والمعراج أف اهلل فرض على نبينا محمد  الصَلة في
أوؿ اْلمر خمسين صَلة في اليوـ والليلة ،ثم جعل النبي  يتردد بين ربو وبين موسى في السماء
السادسة في كل مرة يأمره موسى -عليو الصَلة والسَلـ -بأف يسأؿ ربو التخفيف ْلمتو فيحط اهلل
تبارؾ وتعالى -عنو خمسا وعشرا حتى صارت إلى خمس صلوات ثمفريضتي وخففت عن عبادي





نادى مناد أمضيت

فلو كاف اْلسراء والمعراج مناما للزـ من ذلك أف يعيد اهلل فرضية

الصَلة مرة ثانية خمسين ثم يحطها إلى خمس وىذا فاسد.
وبهذ ا يبطل ىذا القوؿ أما أىل القوؿ الرابع الذين قالوا :إف اْلسراء مرة واحدة بجسده وروحو
يقظة ال مناما في ليلة واحدة قبل البعثة قبل الوحي وبعد البعثة وقبل الهجرة ،ىذا القوؿ تؤيده
النصوص من الكتاب والسنة من ذلك ىذا ىو الصواب أف اْلسراء مرة واحدة ال مرارا بروحو
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وجسده ال مناما وال بالروح فقط يقظة ال مناما في ليلة واحدة اْلسراء والمعراج بعد البعثة وقبل
الهجرة من أدلة ىذا القوؿ قوؿ اهلل -تعالى-

       

     ووجو الداللة أف العبد إذا أطلق فهو عبارة عن مجموع الجسد والروح
     

العبد اسم للروح والجسد كما أف اْلنساف اسم لمجموع الجسد

والروح إذا أطلق وىذا يدؿ على أف اْلسراء بروحو وجسده.
ولهذا قاؿ الطحاوي -رحمو اهلل :-وعرج بشخصو بشخصو أسري بشخصو وأسري بشخصو
والشخص اسم للروح والجسد ،فالطحاوي -رحمو اهلل -يثبت أف اْلسراء بروحو وجسده كما عليو
المحققوف.
الدليل الثاني :ما ثبت في صحيح البخاري ومسلم -رحمهما اهلل -بروايات متعددة أنو أسري

برسوؿ اهلل  وعرج بشخصو إلى السماء وأنو اجتمع باْلنبياء وصلى بهم إماما وأنو التقى بعدد من
اْلنبياء في كل سماء وأف اهلل فرض عليو الصَلة خمسين ثم خففها إلى خمس بواسطة تردده بين ربو
وبين موسى وأنو رأى جبريل عند سدرة المنتهى على صورتو التي خلق عليها ،وكل ىذه الروايات
ظاىرىا أنو أسري بروحو وجسده -عليو الصَلة والسَلـ.-
وبهذا يتبين أف الصواب أنو أسري بروحو وجسده عليو الصَلة والسَلـ وأنو ال بد للمسلم أف
يؤمن باْلسراء والمعراج ،ومن أنكر اْلسراء كفر؛ ْلنو مكذب هلل ومن أنكر المعراج فَل بد من إقامة
الحجة عليو ،الفوائد اْلصولية المستنبطة من حديث اْلسراء والمعراج ،ىناؾ فوائد أصولية وىناؾ
فوائد عامة ،من الفوائد اْلصولية المستنبطة من حديث اْلسراء والمعراج
أوال :جواز النسخ قبل التمكن من الفعل جواز النسخ قبل التمكن من الفعل حيث فرضت
الصَلة خمسين أوال ثم نسخت بأف خففت إلى خمس وىذا في السماء قبل تمكن العباد من الفعل.
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ثانيا :الفائدة الثانية اْلصولية :جواز تأخير البياف إلى وقت الحاجة حيث أعلم النبي 

اْلمة

بفرضية الصَلة إجماال بدوف تفصيل ْلركانها وشروطها وىيئاتها وأوقاتها ،ثم لما جاء وقت الصَلة
نزؿ جبريل فأخبر جبريل النبي



بذلك وجاء وحدد لو اْلوقات أما الفوائد اْلخرى العامة

المستنبطة من حديث اْلسراء والمعراج ففيو أوال إثبات العلو هلل  من وجوه :حيث إف الرسوؿ -

عليو الصَلة والسَلـ -عرج بو إلى ربو 

ثم جاوز السبع الطباؽ ثم لما كاف يتردد بين ربو وبين

موسى في كل مرة يعلو بو جبرائيل إلى الجبار -تبارؾ وتعالى -فيو الرد على من أنكر العلو من
الجهمية والمعتزلة واْلشاعرة وغيرىم.
ثالثا :إثبات الكَلـ هلل  حيث فرض اهلل -سبحانو -عليو الصَلة بدوف واسطة وفيو الرد على
من أنكر الكَلـ.

رابعا :فضيلة نبينا محمد  وعظم منزلتو عند اهلل  حيث جاوز اْلنبياء كلهم وجاوز السبع

الطباؽ وصلى باْلنبياء إماما بعضهم استنبط أف رسوؿ اهلل رآه بعين رأسو لكن ىذا ضعيف كما سبق
باْلمس.

خامسا :مشاركة نبينا محمد  لموسى -عليو الصَلة والسَلـ -في التكليم وأف التكليم ليس

خاصا بموسى كما أف الخلة ليست خاصة بإبراىيم بل يشاركو فيها نبينا أيضا ،فكما أف إبراىيم خليل
اهلل فمحمد خليل اهلل وكما أف موسى كليم اهلل فمحمد كليم اهلل كلمو اهلل بدوف واسطة ليلة المعراج.
سادسا :شفقة موسى ورحمتو بهذه اْلمة حيث أمر نبينا محمد  أف يسأؿ ربو التخفيف ْلمتو
في الصَلة.
سابعا :عظم مخلوقات اهلل -تعالى -وسعتها ىذا يدؿ على عظمة الخالق .
ثامنا :معجزة الرسوؿ -عليو الصَلة والسَلـ -في ٍ
اْلسراء والمعراج في ليلة واحدة تاسعا
استشارة أىل الفضل والصَلح حيث التفت النبي  إلى جبريل كأنو يستشيره .
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مسألة :والحكمة من تقديم اْلسراء إلى بيت المقدس قبل المعراج ما الحكمة من تقديم اْلسراء

إلى بيت المقدس قبل المعراج الحكمة واهلل أعلم ْلظهار صدؽ دعوى النبي 

المعراج حيث

سألتو قريش عن نعت بيت المقدس فنعتو لهم وأخبرىم عن عيرىم التي مر عليها في طريقو ،ولو كاف
عروجو إلى السماء من مكة لما حصل ذلك إذ ال يمكن اطَلعو وال يمكن اطَلعهم على ما في

السماء لو أخبرىم عنو ،وقد اطلعوا على بيت المقدس فأخبرىم بنعتو ،وقيل :الحكمة أف يجمع 
في تلك الليلة بين رؤية القبلتين أو؛ ْلف بيت المقدس كاف ىجرة غالب اْلنبياء قبلو ،وحصل لو
الرحيل إليو في الجملة ليجمع بين أشراؼ الفضائل أو؛ ْلنو محل الحشد وغالب ما اتفق لو في تلك
الليلة يناسب اْلحواؿ اْلخروية فكاف الم عراج منو أليق بذلك أو للتفاعل ليحصل وللتفاعل بحصولو
أنواع التقديس لو حسا ومعنى ،أو ليجتمع باْلنبياء جملة وذىب بعض العلماء إلى أف الحكمة ىي
لتحصيل العروج مستويا بغير تعويج؛ ْلف كعب اْلحبار روى أف باب السماء الذي يقاؿ لو :مصعد
المَلئكة يقابل بيت المقدس لكن ى ذا فيو نظر لورود أف في كل سماء بيتا معمورا وأف الذي في
السماء الدنيا حياؿ الكعبة فكاف المناسب أف يصعد من الكعبة من مكة ليصعد إلى البيت المعمور
بغير تعويج وىذا ذكره الحافظ ابن حجر في فتح الباري.
والبراؽ دابة دوف البغل وفوؽ الحمار أبيض طويل يضع خطوه عند أقصى طرفو وبهذا ننتهي من
ىذا البحث تعيد كَلـ المؤلف -رحمو اهلل-
قاؿ -رحمو اهلل- -تعالى :-والمعراج حق وقد أسري بالنبي -صلى اهلل عليو وعلى آلو وسلم-
وعرج بو.
قولو :المعراج حق يعني :ثابت وكذلك أسري بشخصو حق ثابت ال بد من اْليماف بو نعم.
وعرج بشخصو في اليقظة إلى السماء.
عرج بشخصو يعني :الشخص اسم للروح والجسد ىذا إلى السماء عرج بروحو وجسده نعم.
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ثم إلى حيث شاء اهلل من العَل وأكرمو اهلل بما شاء وأوحى إليو ما أوحى.
ال شك أف اهلل أكرمو في عروجو وصَلتو باْلنبياء ورفعتو فوقهم وأكرمو اهلل بتكليمو لو وفرضو
الصَلة عليو نعم
       

نعم

        

       لم يزغ بصره ولم يكذب

فؤاده عليو الصَلة والسَلـ بل كل ما رآه فهو حق نعم.
فصلى اهلل عليو وسلم في اآلخرة واْلولى.
عليو الصَلة والسَلـ فصَلة اهلل على عبده أحسن ما قيل فيها :إنها ما رواه أبو العالية ما رتبو
في البخاري عن أبي العالية رضي اهلل و-رحمو اهلل -أنو قاؿ:



صَلة اهلل على عبده ثناؤه في

المأل اْلعلى . 


الحمد هلل رب العالمين والصَلة والسَلـ على نبينا محمد وعلى آلو وصحبو أجمعين وكاف من

حديث اْلسراء أنو 



أسري بجسده في اليقظة  -على الصحيح  -من المسجد الحراـ إلى

المسجد اْلقصى راكبا على البراؽ بصحبة جبرائيل عليو الصَلة والسَلـ فنزؿ ىناؾ ،وصلى باْلنبياء
إماما ،وربط البراؽ بحلقة باب المسجد ،وقد قيل :إنو نزؿ ببيت لحم فصلى فيو وال يصح عنو ذلك
البتة ،ثم عرج بو من بيت المقدس في تلك الليلة إلى السماء الدنيا فاستفتح لو جبريل ففتح لو فرأى
ىناؾ آدـ أبا البشر فسلم عليو فرحب بو ورد عليو السَلـ وأقر بنبوتو ،ثم عرج بو إلى السماء الثانية
فاستفتح لو فرأى فيها يحيي بن زكريا وعيسى ابن مريم -عليهما الصَلة والسَلـ -فلقيهما فسلم
عليهما فردا -عليو السَلـ -ورحبا بو وأقرا بنبوتو ،ثم عرج بو إلى السماء الثالثة فرأى فيها يوسف -
عليو الصَلة والسَلـ -فسلم عليو فرد عليو السَلـ ورحب بو وأقر بنبوتو ،ثم عرج بو إلى السماء
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الرابعة فرأى فيها إدريس فسلم عليو ورحب بو وأقر بنبوتو ،ثم عرج بو إلى السماء الخامسة فرأى
فيها ىاروف ابن عمراف فسلم عليو ورحب بو وأقر بنبوتو ،ثم عرج إلى السماء السادسة فلقي فيها
موسى فسلم عليو ورحب بو وأقر بنبوتو فلما جاوزه بكى موسى فقيل لو :ما يبكيك؟ قاؿ :أبكي؛ ْلنو
غَلـ بعث بعدي ي دخل الجنة من أمتو أكثر مما يدخلها من أمتي ،ثم عرج بو إلى السماء السابعة
فلقي فيها إبراىيم فسلم عليو ورحب بو وأقر بنبوتو ،ثم رفع إلى سدرة المنتهى ثم رفع لو البيت
المعمور ،ثم عرج بو إلى الجبار جل جَللو وتقدست أسماؤه فدنا منو حتى كاف قاب قوسين أو أدنى
فأوحى إ لى عبده ما أوحى وفرض عليو خمسين صَلة فرجع حتى مر على موسى فقاؿ :بم أمرت؟
قاؿ :بخمسين صَلة قاؿ :إف أمتك ال تطيق ذلك ارجع إلى ربك فاسألو التخفيف ْلمتك ،فالتفت
إلى جبريل كأنو يستشيره في ذلك فأشار أف نعم .إف شئت فعَل بو جبريل حتى أتى بو الجبار -تبارؾ
وتعالى -وىو في مكانو  ىذا نص البخاري في صحيحو.
وفي بعض الطرؽ



فوضع عنو عشرا ثم نزؿ حتى مر بموسى فأخبره فقاؿ :ارجع إلى ربك

فاسألو التخفيف فلم يزؿ يتردد بين موسى وبين اهلل -تبارؾ وتعالى -حتى جعلها خمسا فأمره موسى
بالرجوع وسؤاؿ التخفيف فقاؿ :قد استحييت من ربي ولكن أرضى وأسلم ،فلما نفذ نادى مناد قد
أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي . 
الحوض
ثبوت الحوض
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الحمد هلل رب العالمين والصَلة والسَلـ على أشرؼ اْلنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى

آىلو وصحبو أجمعين قاؿ اْلماـ الطحاوي -رحمو اهلل تعالى :-والحوض الذي أكرمو اهلل -تعالى-
بو غياثا ْلمتو حق .



الحمد هلل رب العالمين والصَلة والسَلـ على أشرؼ اْلنبياء والمرسلين -نبينا محمد-

وعلى آلو وصحبو أجمعين.
أما بعد:
فالحوض مما يتواتر فيو اْلحاديث الصحيحة ،وأصل الحوض في اللغة مجمع الماء أو ما يكوف
محَل لجمع الماء في الحقل مشتق من السيَلف ومنو قولهم :حاض الوادي إذا ساؿ وأما الحوض

الوارد في اْلحاديث فهو المراد بو شرعا ىو الحوض المورود للنبي 

في عرصات القيامة ،وقد

أنكر الحوض طوائف بعض الطوائف الخوارج وبعض المعتزلة.
وأما أىل الحق أىل السنة فإنهم يؤمنوف بالحق ويؤمنوف بالحوض وىو حق يجب اعتقاده
واْليماف بو ،ىكذا يراه أىل الحق يروف أىل السنة والجماعة أف الحوض حق يجب اعتقاده واْليماف
بو ،واْلدلة على ثبوتو كثيرة تبلغ حد التواتر رواه من الصحابة بضع وثَلثوف صحابيا منها حديث أنس
  مثل ما بين ناحيتي حوضي مثل ما بين المدينة وصنعاء أو مثل ما بين المدينة وعماف . 

ومنهما حديث أنس 

اْلباريق عدد نجوـ السماء





إف قدر حوضي ما بين أيلة إلى صنعاء من اليمن وإف فيو من

ومنها حديث يزيد الرقاشي



الكعبة أو قاؿ :صنعاء  ومنها حديث أبي بريدة عن أبيو 
اليمن



ومنها حديث ثوباف



إف لي حوضا كما بين إيليا إلى


حوضي كما بين عماف إلى

إف حوضي من عدف إلى عماف البلقاء

وتشديد الميم وىي مدينة معروفة .
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يقوؿ في النهاية ابن اْلثير :إنها مدينة قديمة بالشاـ من أرض البلقاء ومنها حديث عبد اهلل بن
عمرو بن العاص  حوضي مسيرة شهر وزواياه سواء  ومنها عند ابن ماجة  حوضي ما بين
المدينة إلى بيت المقدس  ومنها في رواية الدارقطني  ما بين ناحيتي حوضي كما بين المدينة
وجرباء وأذرح  وىما قريتاف بالشاـ قيل بينهما مسيرة ثَلثة أياـ.
فهذه ثمانية أحاديث وىذه اْلحاديث مختلفة في تحديد المسافة واختلف العلماء في الجمع
ب ين ىذه اْلحاديث التي اختلفت في تحديد المسافة على أقواؿ منها :أف اختَلفها إنما ىو؛ ْلنها
على وجو التقريب ال التحديد ،ومنها أف اختَلفها إنما ىو بالنسبة للطوؿ والعرض ،ومنها أف
اختَلفها بحسب ما يعرفو السائل من حجازي ويماني وشامي ،ومنها أف اختَلفها إنما ىو بالنسبة

للمجد في السير والبطيء فيو ،ومنها أف النبي 

أخبر بالمسافة القريبة أوال ثم أعلمو اهلل بالزيادة

فضَل منو ورحمة .
أما القوؿ اْلوؿ من ىذا االختَلؼ إنما ىو على وجو التحديد التقريب ال التحديد المعنى أنو
يقرب في كل منها مثَل لبعد أقطار الحوض وسعتو بما تسنح لو العبارة -عليو الصَلة والسَلـ-
ويقرب ذلك للعلم ببعد ما بين البَلد النائية بعضها من بعض ال على إرادة المسافة من حقها ،لكن
يجاب عن ىذا القوؿ بأف ضرب المثل والتقدير إنما يكوف فيما يتقارب ،وأما ىذا االختَلؼ
المتباعد الذي يزيد تارة على ثَلثين يوما وينقص إلى ثَلثة أياـ فل.
وأما الثاني وىو أف االختَلؼ بالنسبة إلى الطوؿ والعرض فيجاب عنو أو فيرده حديث عبد اهلل
بن عمرو بن العاص -رضي اهلل عنهما  -حوضي مسيرة شهر وزواياه سواء  وبهذا يكوف ىذاف
القوالف ضعيفاف وأرجح ىذه اْلقواؿ الثَلثة أرجحها الثَلث اْلخيرة وىي أف االختَلؼ بالنسبة إلى

المجد في السير والبطيء أو أف النبي 

أخبره بالمسافة القريبة أوال ثم أعلمو اهلل بالزيادة أو أف

االختَلؼ بحسب ما يعرفو السائل لكن أرجحها الرابع ،وىو أف النبي 
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أوال ،ثم الثالث وىو بحسب ما يعرفو السائل ،ثم الخامس والرابع وىو أف اختَلفو بالنسبة إلى
المجد في السير ىذا أرجحها اْلرجح أف االختَلؼ بالنسبة للمجد في السير والبطيء ،ثم يليو
الثالث وىو أف االختَلؼ بحسب ما يعرفو السائل ،ثم الرابع ثم الخامس وىو أف النبي  أخبره

اهلل بالمسافة القريبة أوال ثم أعلمو بالزيادة .
مسألة :ىل في العرصات حوض غير حوض النبي  ورد في اْلحاديث أف ىناؾ أحواضا أخرى

لألنبياء عليهم الصَلة والسَلـ وأف لكل نبي حوضا لكن حوض نبينا محمد 

أعظمها وأوسعها

وأحَلىا وأكثرىا واردا -جعلنا اهلل منهم بمنو وكرمو -من اْلدلة على أف لألنبياء لكل نبي حوض
حديث الحسن عن سمرة الذي أخرجو الترمذي في جامعو
أكثر واردا وإني ْلرجو أف أكوف أكثرىم واردا





إف لكل بني حوضا يتباىوف أيهم

ولكن ىذا من رواية الحسن عن سمرة ،وسماع

الحسن من سمرة اختلفوا فيو واْلرجح أنو لم يسمع منو إال حديث العقيقة.

ومنها حديث أبي سعيد   إف لي حوضا طولو ما بين الكعبة إلى بيت المقدس أشد بياضا

من اللبن آنيتو عدد نجوـ السماء وكل نبي يدعو أمتو ولكل نبي حوض ،فمنهم من يأتيو الفئاـ،
ومنهم من يأتيو العصبة ،ومنهم من يأتيو النفر ،ومنهم من يأتيو الرجَلف والرجل ،ومنهم من ال يأتيو
أحد فيقاؿ :لقد بلغت وإني ْلكثر اْلنبياء تبعا يوـ القيامة . 
مسألة :الحوض قبل الصراط أو بعد الصراط في ىذه المسألة قوالف للسلف في ىذه المسألة
قوالف :أحدىما أف الحوض يورد بعد الصراط يعني :يكوف المرور على الصراط أوال ثم بعد المرور
على الصراط يورد الحوض واختار ىذا الحافظ ابن حجر -رحمو اهلل -والسيوطي -رحمهما اؿ-لو
واحتج ىؤالء بحديث النضر بن أنس ،فإف ظاىره يقتضي ذلك وذلك أف النضر قاؿ:



سألت

رسوؿ اهلل  أف يشفع لي يوـ القيامة قاؿ :أنا فاعل قاؿ :وأين أطلبك يا نبي اهلل؟ قاؿ :اطلبني أوؿ
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ما تطلبني عند الصراط قاؿ :قلت :فإف لم ألقك على الصراط؟ قاؿ :فأنا عند الميزاف قاؿ :قلت:
فإف لم ألقك عند الميزاف؟ قاؿ :فأنا عند الحوض ال أخطئ ىذه الثَلثة مواطن يوـ القيامة . 
وكذلك أيضا من أدلتهم حديث لقيط واقد بني المنتفق فإف فيو أنو قاؿ في آخر الحديث:
فتطلعوف على الحوض





يعني :بعد المرور على الصراط القوؿ الثاني :أف الحوض يكوف في

الموقف قبل الصراط وىذا ىو الصواب ىذا ىو الصحيح لما يأتي من اْلدلة من الشرع والعقل،
منها من أدلة ىذه القوؿ اْلحاديث التي تدؿ على منع المرتدين على أعقابهم وأنهم يذادوف عن

الحوض كحديث أنس   ليردف علي ناس من أصحابي حتى إذا عرفتهم اختلجوا دوني فأقوؿ:

أصحابي ،فيقاؿ :ال تدري ما أحدثوا بعدؾ  ومنها حديث سهل بن سعد اْلنصاري   إني
فرطكم على الحوض من مر علي شرب ومن شرب لم يظمأ أبدا ليردف علي أقواـ أعرفهم ويعرفونني،

ثم يحاؿ بيني وبينهم  -وزاد أبو سعيد الخدري  فأقوؿ :إنهم من أمتي فيقاؿ :إنك ال تدري ما
أحدثوا بعدؾ فأقوؿ :سحقا سحقا لمن غير بعدي . 

فهذه اْلحاديث تدؿ على أف الحوض يورد قبل الصراط من وجهين اْلوؿ :لو كاف الورود على
الصراط قبل الحوض لكاف مثل ىؤالء المذادين الذين يذادوف عن الحوض ويطردوف ال يجاوزوف
الصراط؛ ْلنهم إف كانوا كفارا فالكافر ال يجاوز الصراط بل يكب على وجهو في النار قبل أف يجاوزه
وإف كانوا عصاة وىم من المسلمين ،فهؤالء وإف كانوا عصاة وىم من المسلمين فجازوا الصراط لم
يشفع لهم في دخوؿ النار أو عفا اهلل عنهم بدوف شفاعة ،وإف لم يكن شفاعة وال عفو دخلوا النار
ولبثوا فيها بقدر عصيانهم وحينئذ ي لزـ حجبهم عن الحوض مع أنهم من المسلمين وىذا بعيد
حجبهم عن الحوض ال سيما وعليهم سيما الوضوء وقد قاؿ النبي   أعرفهم غرا محجلين من

أثر الوضوء . 
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الثاني :لو كاف الورود على الصراط قبل الحوض للزـ أال يحجب عن الحوض أحد؛ ْلف من
جاوز الصراط ال يكوف إال ناج مسلم ومثل ىذا ال يحجب عن الحوض ،ومن اْلدلة من العقل أف
الناس يردوف الموقف عطاشا فمن المناسب ورود المؤمنين الحوض قبل مرورىم على الصراط ،وأما
حديث النضر بن أنس الذي استدؿ بو أىل القوؿ اْلوؿ على أف الصراط يكوف قبل الحوض يجاب
عنو بأجوبة :منها :أف المراد بالحوض فيو حوض آخر يكوف بعد الجواز على الصراط ال يذاد عنو
أحد كما جاء في بعض اْلحاديث كحديث لقيط بن عامر وفيو  :ثم ينصرؼ نبيكم وينصرؼ على
أثره الصالحوف فيسلكوف جسرا من النار فيطأ أحدكم الجمر فيقوؿ :حس يقوؿ ربك  أو أنو أال

فتطلعوف على حوض نبيكم على أظمأ -واهلل -ناىلة عليها قط ما رأيتها ،فلعمر إلهك ما يبسط أحد
منكم يده إال وضع عليها قدح يطهره من الطوؼ والبوؿ واْلذى . 
ثانيا :أف الحوض نفسو يمتد إلى ما وراء الجسر كما يفيده حديث ليقط ىذا وأف المؤمنين إذا
جاوزوا الصراط وقطعوه دنا لهم الحوض فشربوه منو فإنو ورد أف طولو شهر وعرضو شهر ،فإذا كاف
بهذا الطوؿ والسعة فما الذي يحيل امتداده إلى ما وراء الجسر ،وعلى ىذا فيرده المؤمنوف مرتين
مرة قبل الصراط ومرة بعده جمعا بين اْلدلة وىذا في حيز اْلمكاف ووقوعو موقوؼ على خبر
الصادؽ.
وىذا كَلـ العَلمة ابن القيم -رحمو اهلل -في زاد المعاد يقوؿ :إذا كاف الحوض بهذه السعة
طولو شهر مسافتو شهر فهذا يدؿ على أنو يمتد وأنو طويل وأنو يكوف ما وراء الجسر وأف الناس

يردونو مرة قبل الصراط ومرة بعد المرور على الصراط ،وجمع بعض أىل العلم فقاؿ :إف للنبي 

حوضين :أحدىما في الموقف قبل الصراط واآلخر داخل الجنة وىو الكوثر وكل منهما يسمى كوثرا،
ولكن ىذا ال يصلح جوابا عن حديث النضر؛ ْلنو صرح أنو يوـ القيامة وأجاب الحافظ ابن حجر -
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رحمو اهلل -عن ىذا الجواب قاؿ :وفيو نظر؛ ْلف الكوثر نهر داخل الجنة وماؤه يصب في الحوض
ويطلق على الحوض كوثرا لكونو يمد من نهر الكوثر.
وقاؿ الحافظ أيضا :ظاىر اْلحاديث أف الحوض بجانب الجنة لينصب فيو الماء من النهر الذي
داخلها وىذا يدؿ على أف الحوض بعد الصراط؛ إذ لو كاف قبل الصراط لحالت النار بينو وبين الماء
الذي يصب من الكوثر فيو.
وأجاب الحافظ عن اْلحاديث التي تدؿ على منع المرتدين على أعقابهم قاؿ :وأما ما أورد عليو
من أف جماعة يدفعوف من الحوض بعد أف يروه ويذىب بهم إلى النار ،فجوابو أنهم يقربوف من
الحوض بحيث يرونو ويروف الجنة فيدفعوف في النار قبل أف يخلصوا من بقية الصراط ،ولكن ىذا
تأويل بعيد .
وأجاب السيوطي عن إشكاؿ يرد على القوؿ أف الحوض يورد بعد الصراط قاؿ :فإذا قيل :إذا
خلصوا من الموقف دخلوا الجنة فَل يحتاجوف إلى الشرب من الحوض ،فالجواب بل ىم محتاجوف
إلى ذلك؛ ْلنهم محبوسوف ىناؾ ْلجل المظالم فكاف الشرب في موقف القصاص يعني :يكوف
الشرب على ما ذكر السيوطي بعد المرور على الصراط؛ ْلنو ثبت أف المؤمنين إذا تجاوزوا الصراط
حبسوا على قنطرة بين الجنة والنار قيل :إنها طرؼ الصراط وقيل :إف الصراط خاص بالمؤمنين حتى
يقتص بعضهم من البعض من اآلخر المظالم التي بينهم ،فإذا ىذبوا ونقوا دخلوا الجنة.
قاؿ السيوطي -رحمو اهلل :-يكوف في ىذا المكاف يكوف ىو الحوض في ىذا المكاف ،ولكن
ىذا أيضا بعيد؛ ْلف ىذا التأويل يرده اْلحاديث الكثيرة التي صرحت بأنو يزاد عن الحوض أقواـ قد
ارتدوا على أعقابهم ،وىذا يدؿ على أف الحوض في موقف الحساب ال في موقف قصاص المؤمنين
بعضهم من بعض ،وجمع بعض العلماء بين اْلحاديث بجمع آخر وىو أنو يقع الشرب من الحوض
قبل الصراط لقوـ ويتأخر الشرب بعد الصراط آلخرين بحسب ما عليهم من الذنوب واْلوزار حتى
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يهذبوا منها على الصراط ،قاؿ بعض أىل العلم :وىو جمع حسن القوؿ ،وعلى ىذا الجمع يكوف
ىناؾ حوضاف حوض قبل الصراط وحوض بعده أو أف الحوض نفسو يمتد إلى ما وراء الجسر كما
سبق ىذا في الجواب عن حديث النضر.
ىذه أقواؿ العلماء في الحوض ىل قبل الصراط أو بعد الصراط ولكن يعني :الحافظ ابن حجر
يقوؿ :إنو الصراط وابن القيم -رحمو اهلل -يقوؿ :ال مانع إذا صح الحديث يكوف من وراء الجسر
وبعض العلماء يقوؿ :الناس محتاجوف إلى أف يشربوا أيضا بعد الجسر.
لكن سماحة شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز -غفر اهلل لو ورحمو وجمعنا بو في الفردوس
اْلعلى -تنبو ْلمر لم يتنبو لو ىؤالء العلماء الذين قالوا إف الحوض قبل الصراط قاؿ سماحة شيخنا
رحمو اهلل :-إف صحت اْلخبار أنهم يردوف بعد الصراط فهذا نهر يردونو في الجنة؛ ْلف الصراطممدود على متن جهنم يصعد الناس عليو إلى الجنة ،فمن جاوز الصراط وصل إلى الجنة ،والحوض
في اْلرض فَل يرجعوف إلى اْلرض مرة ثانية بعد صعودىم إلى الجنة يعني :كيف يكوف الحوض بعد
الصراط ؟ الصراط ممدود على متن جهنم صعود يصعد الناس فيو من اْلرض إلى السماء فإذا انتهوا
وصلوا إلى الجنة ما فيو حوض ىناؾ كيف وأين يكوف الحوض؟ الحوض في موقف القيامة قبل
الصراط قبل المرور على الصراط وىذا ىو الذي تدؿ عليو اْلحاديث وتدؿ على أنو ،ويدؿ على
ذلك أنو يذاد أقواـ قد غيروا وبدلوا ىذا يكوف في موقف القيامة أما بعد المرور على الصراط انتهى
اْلمر ،من سقط في النار سقط في النار ،ومن تجاوز الصراط وصل إلى الجنة.
لكن السيوطي يقوؿ :يكوف في مكاف قبل دخولهم الجنة لكن ىذا بعيد والصواب الذي تدؿ
عليو النصوص أف الحوض يكوف قبل الصراط ىذا ىو الذي تدؿ عليو اْلحاديث الصحيحة.
وىل الحوض قبل الميزاف أو بعد الميزاف؟ أيضا في المسألة قوالف ْلىل العلم :أحدىما :أف
الميزاف أسبق من الحوض حجة ىذا القوؿ ظاىر حديث النضر بن أنس فإنو قدـ الميزاف على
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الحوض الثاني :أف الحوض قبل الميزاف ،وىذا ىو الراجح حجة ىذا القوؿ اْلحاديث التي تدؿ على
أنو يزاد عن الحوض أقواـ ق د ارتدوا على أعقابهم ،فلو كاف ورود الحوض بعد الميزاف لما حجب
عنو أقواـ؛ ْلف ىؤالء الذي خفت موازينهم يعرفوف أنو ال سبيل لهم إلى الشرب من الحوض فَل
يردونو إطَلقا.
ويدؿ على ذلك أيضا من العقل أف المعنى يقتضيو فإف الناس يخرجوف من قبورىم عطاشا ،فمن
المناسب أف ي كوف الورود على الحوض قبل الميزاف للحاجة الشديدة إلى الشرب فيقدـ قبل
الميزاف.
صفة الحوض :صفة الحوض كما وردت في اْلحاديث الذي يتلخص من اْلحاديث الواردة في
صفة الحوض أنو حوض عظيم ومورد كريم يمد من شراب الجنة من نهر الكوثر الذي ىو أشد بياضا
من اللبن وأبرد من الثلج وأحلى من العسل وأطيب ريحا من المسك ،وأنو في غاية االتساع وأف
عرضو وطولو سواء وأف كل زاوية من زواياه مسيرة شهر ،وكلما شرب منو فهو في زيادة واتساع وأنو
ينبت في خَللو من المسك والرفراؼ من اللؤلو وقضباف الذىب ويثمر ألواف الجواىر- ،فسبحاف
الخالق الذي ال يعجزه شيء.-
مكاف الحوض :بين القرطبي -رحمو اهلل -في التذكرة أف مكاف الحوض ال يكوف على ىذه
اْلرض وإنما يكوف في اْلرض المبدلة



      يكوف في اْلرض المبدلة

التي تظهر لنزوؿ الجبار -تعالى -فقاؿ القرطبي -رحمو اهلل -وال يخطر ببالك أنو في ىذه اْلرض
بل في اْلرض المبدلة أرض بيضاء كالفضة لم يسفك فيها دـ ولم يظلم على ظهرىا أحد ولم يظلم
على ظهرىا أحد ،قط تظهر لنزوؿ الجبار -جل جَللو -لفصل القضاء.
شبو المنكرين للحوض :قاؿ القرطبي -رحمو اهلل -تبعا للقاضي عياض :مما يجب على كل

مكلف أف يعلمو ويصدؽ بو أف اهلل قد خص نبيو محمد 
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وشرابو في اْلحاديث الصحيحة الشهيرة التي يحصل بمجموعها العلم القطعي؛ إذ قد روي ذلك عن

النبي 

من الصحابة ينيف على الثَلثين منهم في الصحيحين ما ينيف على العشرين وفي غيرىا

بقية ذلك مما صح نقلو ،واشتهرت رواتو ،ثم رواه كَل من التابعين أمثالهم ومن بعدىم أضعاؼ
أضعافهم ،وىلم جرا وأجمع إلى إثباتو السلف وأىل السنة من الخلف وأنكر ذلك طائفة من
المبتدعة وأحالوه على ظاىره وغلوا في تأويلو من غير استحالة عقلية وال عادية تلزـ من حملو على
ظاىره وحقيقتو وال حاجة إلى تأويلو من غير استحالة عقلية وال عادية تلزـ من حملو على ظاىره
وحقيقتو ال حاجة تدعو إلى تأويلو ،فحرفو من حرؼ إجماع السلف وفارؽ مذىب أئمة الخلف،
والذي أنكره الخوارج وبعض المعتزلة ،وممن كاف ينكر الحوض عبيد اهلل بن زياد أحد أمراء العراؽ
لمعاوية وولده الذي يطرد من الحوض ويذاد عنو دلت اْلحاديث على أف الذين ارتدوا كاْلعراب

الذين ارتدوا بعد وفاة النبي 

يطردوف ويذادوف ،ولهذا أخبرنا ىذه الحديث أنو



يذاد أقواـ

فيقوؿ النبي أصحابي أصحابي  وفي لفظ  أصحابي أصحابي فيقاؿ للنبي  إنك ال تدري ما
أحدثوا بعدؾ إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم  قاؿ بعد السفاريني -رحمو اهلل:-
إنو يطرد عن الحوض أقواـ ،أنواع جنس المفترين على اهلل وعلى رسولو من المحدثين في الدين
كالخوارج وسائر أىل اْلىواء والبدع المضلة ،وثانيا :كل من يرتد عن دين اهلل أو أحدث فيو ما ال
يرضاه اهلل ولم يأذف بو ،وأشدىم من خالف جماعة المسلمين كالخوارج والروافض والمعتزلة ،وثالثا:
الظلمة المسرفوف في الظلم في الظلم والجور وطمس معالم الحق وإذالؿ أىلو ،ورابعا :المتهتكوف
في ارتكاب المناىي والمعلنوف في اقتراؼ المعاصي المستخفوف بها.
ىذا قوؿ السفاريني -رحمو اهلل -يرى أف ىذه اْلنواع كل ىؤالء يطردوف عن الحوض ،لكن
ظاىر اْلحاديث الصحيحة أف الذين يزادوف إنما ىم الكفرة المرتدوف على أعقابهم المرتدوف عن
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الديانة ىذه ىو ظاىر اْلحاديث ،أما ىذه اْلنواع التي ذكرىا المفتروف على اهلل الكذب وعلى رسولو
الكفرة ال بأس ،أما كوف العصاة يذادوف ،فهذا محل نظر ويحتاج إلى دليل واهلل أعلم .نعم.
الشفاعة
الشفاعة حق
اؿ َ -رِح َموُ اللوُ تَػ َعالَى :-والشفاعة التي ادخرىا لهم حق كما روي في اْلخبار.
قَ َ

الشفاعة التي ادخرىا لهم حق كما جاء في اْلخبار الشفاعة في اللغة قيل :الوسيلة والطلب،

وال حق أنها مشتقة من الشفع الذي ىو ضد الوتر ،فهي إذا الشفاعة في اللغة ضم الشيء إلى الشيء
بو يصير الشيء زوجا بعد إذ كاف منفردا فكأف الشافع ضم سؤالو إلى سؤاؿ المشفوع لو ىذه
الشفاعة في اللغة مشتقة من الشفع وىي ضم الشيء إلى الشيء بو يصير الشيء زوجا بعد إذ كاف
منفردا ،وقيل :الوسيلة والطلب ،وأما الشفاعة شرعا واصطَلحا فقيل :سؤاؿ الخير للغير ،وقيل :ىي
التجاوز ىي السؤاؿ في التجاوز عن الذنوب والجرائم ،وقيل :ىي مساعدة ذي الحاجة صاحب
الحاجة عند من يملك الحاجة ،والمشفع والمشفع المشفع اسم فاعل من شفع يشفع فهو شافع
وشفيع وىو الذي يقبل الشفاعة والمشفع اسم مفعوؿ من شفع يشفع وىو الذي تقبل شفاعتو.
أقساـ الشفاعة :الشفاعة قسماف :مثبتة وىي ْلىل التوحيد ،ومنفية وىي ْلىل الشرؾ إذا
الشفاعة نوعاف :شفاعة مثبتة وىي ْلىل التوحيد الشفاعة ال تكوف إال للموحدين من مات على
التوحيد فلو الشفا عة ،والثانية :شفاعة منفية ،وىي ْلىل الشرؾ الشرؾ اْلصلي كما قاؿ اهلل:
    

 

الشفاعة المثبتة والشفاعة المثبتة ىي التي ال تكوف إال للموحدين
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ْلىل التوحيد ْلىل اْليماف ،أما الكفرة ال نصيب لهم في الشفاعة منفية عنهم إذا الشفاعة المنفية
للكفرة والشفاعة المثبتة للموحدين أقساـ الشفاعة المثبتة ثمانية:
القسم اْلوؿ :الشفاعة العظمى وىي التي تكوف في موقف القيامة ْلراحة الناس من الموقف

وىي خاصة بنبينا محمد  ودليلها حديث الصور الطويل وفيو  أف الناس يأتوف آدـ ثم نوحا ثم

إبراىيم ثم موسى ثم عيسى ثم يأتوف نبينا محمدا  فيذىب فيسجد تحت العرش في مكاف يقاؿ

لو :الفحص فيقوؿ اهلل :ما شأنك وىو أعلم؟ قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل 

فأقوؿ :يا ربي وعدتني

الشفاعة فشفعني في خلقك ،فاقض بينهم فيقوؿ الرب -سبحانو وتعالى -شفعتك أنا آتيكم فأقضي
بينهم قاؿ :فأرجع فأقف مع الناس . 
ولكن اْلئمة حينما يوردوف أحاديث الشفاعة حديث الشفاعة من طرؽ متعددة ال يذكروف فيو
الشفاعة العظمى في أف يأتي الرب لفصل القضاء كما ورد في حديث الصور مع أف فصل القضاء ىو
المقصود في ىذا المقاـ ومقتضى سياؽ أوؿ الحديث بل يعتدوف إلى الشفاعة في عصاة اْلمة
وإخراجهم من النار فما الحكمة من ذلك؟ يعني :العلماء إذا ذكروا حديث الشفاعة وصلوا إلى
موقف القيامة عدلوا وذكروا الشفاعة في إخراج العصاة من النار ولم يتكلموا في الشفاعة ْلراحة
الموقف ،فما السر وما الحكمة؟.
جواب ذلك أف مقصود السلف في االقتصار على ىذا المقدار من الحديث مقصودىم ىو الرد
على الخوارج والمعتزلة والزيدية الذين أنكروا خروج أحد من النار بعد دخولها فيذكروف ىذا القدر
من الحديث الذي في النص الصريح في الرد عليهم في بدعتهم ىذه المخالفة لألحاديث.
النوع الثاني من الشفاعة الشفاعة ْلىل الجنة في اْلذف لهم في دخولها ،ودليلهم ما في صحيح
مسلم عن أنس  أف رسوؿ اهلل  قاؿ  :أنا أوؿ شفيع في الجنة . 
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النوع الثالث :الشفاعة في أقواـ أف يدخلوا الجنة بغير حساب ودليلو حديث عكاشة بن محصن

حين دعا لو رسوؿ اهلل 

أف يجعلو من السبعين ألفا الذين يدخلوف الجنة بغير حساب وىو في

الصحيحين ومن اْلدلة أيضا قوؿ اهلل -تعالى -في جواب قوؿ النبي  لما قاؿ :أمتي أمتي قاؿ:


أدخل الجنة من أمتك من ال حساب عليو من الباب اْليمن



أدخل الجنة من أمتك من ال

حساب عليو الذين يدخلوف الجنة بغير حساب وىم شركاء الناس في بقية اْلبواب.
النوع الرابع :الشفاعة في رفع درجات قوـ من أىل الجنة فيها فوؽ ما كاف يقتضيو ثوابهم ومن
دليل ذلك حديث أنس  أنا أوؿ شفيع في الجنة . 
ىذه أربعة أنواع ما خالف فيها أحد وافق فيها حتى الخوارج والمعتزلة ىذه اْلنواع بأف الشفاعة
خاصة بالمؤمنين الشفاعة العظمى ما أنكرىا أحد وىي الشفاعة لفصل القضاء بين الناس ،والشفاعة
ْلىل الجنة في اْلذف لهم في دخولها ىذه للمؤمنين ،والشفاعة في أقواـ أف يدخلوا الجنة بغير
حساب ىذه للمؤمنين ،والشفاعة في رفع درجات قوـ من أىل الجنة ىذه للمؤمنين ما أنكرىا
الخوارج أو المعتزلة بقي أربعة أنواع ىي التي أنكرىا أىل البدع .
النوع الخامس :الشفاعة في قوـ تساوت حسناتهم وسيئاتهم ليدخلوا الجنة ودليلها ما أخرجو
الطبراني عن ابن عباس -رضي اهلل عنهما -قاؿ  السابق يدخل الجنة بغير حساب  والمتصل

برحمة اهلل والظالم نفسو وأصحاب اْلعراؼ يدخلونها بشفاعة النبي 

 .السادس :الشفاعة في

قوـ قد أمر بهم إلى النار ال يدخلونها ودليلها حديث حذيفة عند مسلم وفيو:
الصراط يقوؿ :رب سلم



ونبيكم على



السابع :الشفاعة في تخفيف العذاب عمن يستحقو وىي خاصة بأبي طالب عم النبي



وخاصة بالنبي  ودليلها ما ورد في طرؽ متعددة أف النبي  قيل لو  :إف أبا طالب يحميك
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ويذود عنك ويؤويك فهل نفعتو؟ قاؿ نعم وجدتو في غمرات من نار فأخرجتو منها إلى ضحضاح من
نار يغلي منها دماغو  أسأؿ اهلل السَلمة والعافية .

الثامنة :الشفاعة في أىل الكبائر من أمة محمد 

ممن دخلوا النار ليخرجوا منها وىذا أدلتو

متواترة تواتر بهذا النوع اْلحاديث من ذلك حديث أنس 
 وىذه شفاعة تتكرر من النبي  أربع مرات كما ثبت في حديث أنس وأنو في المرة اْلولى


يقاؿ:



شفاعتي ْلىل الكبائر من أمتي

أخرج من كاف في قلبو مثقاؿ شعيرة من إيماف ،وفي الثانية يقاؿ لو :أخرج من كاف في

قلبو مثقاؿ ذ رة أو خردلة من إيماف ،وفي الثالثة يقاؿ لو :أخرج من كاف في قلبو أدنى مثقاؿ حبة من
خردؿ من إيماف ،وفي الرابعة يقاؿ لو :يقوؿ ْلخرجن منها من قاؿ :ال إلو إال اهلل أو أخرج منها من
قاؿ :ال إلو إال اهلل



فالمتفق عليو من اْلمة اْلربعة اْلولى ،وىذه اْلربعة اْلخيرة مختلف فيها خالف فيها الخوارج
والمعتزلة وأنكروىا جهَل منهم بصحة اْلحاديث وعنادا ممن علم ذلك واستمر على بدعتو الوعيدية،
يعني :الخوارج والمعتزلة زعموا أف الشفاعة إنما ىي للمؤمنين خاصة في رفع بعض الدرجات،
والفائدة والحكمة من الشفاعة ىي إكراـ الشفيع في قبوؿ شفاعتو كما في الحديث:



اشفعوا

تؤجروا ويقضي اهلل على لساف نبيو ما يشاء  وحكمة إلهاـ الناس التردد إلى غير النبي 
موقف القيامة يسألوف اْلنبياء أف يشفعوا لهم ،ولم يلهموا لمجيء النبي  من أوؿ وىلة ْلظهار
فضلو وشرفو . 

في

أقساـ الناس في الشفاعة ثَلثة:
قسم غلوا في إثباتها فأثبتوىا مطلقة وىم المشركوف والنصارى والمبتدعوف من الغَلة في
المشايخ وبعض الصوفية فأثبتوا شفاعة اْلصناـ واْلوثاف ويجعلوف شفاعة من يعظمونو عند اهلل
كالشفاعة المعروفة في الدنيا.
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وقسم غلوا في نفيها فنفوا شفاعة نبينا محمد



وغيره في أىل الكبائر ،وىم الخوارج

والمعتزلة.

وقسم توسطوا وىم أىل السنة والجماعة فيقروف بشفاعة نبينا  في أىل الكبائر وشفاعة غيره

ويشترطوف لها شرطين أخذوىما من النصوص:
أحدىما :إذف اهلل للشافع أف يشفع ودليلو قوؿ اهلل -تعالى :-

      

  

والثاني :والثاني رضى اهلل عن المشفوع لو ،ودليلو قوؿ اهلل -تعالى:-

    

  وينفوف الشفاعة التي تكوف للمشرؾ عمَل بقوؿ اهلل -تعالى:-

    

 

ويوفوف الشفاعة التي تكوف للمشرؾ عمَل بقوؿ اهلل --تعالى:-

   

  

مسألة :اْلعماؿ الموعود عليها الشفاعة قاؿ السفاريني -رحمو اهلل -إف اْلعماؿ الموعود عليها
الشفاعة خمسة:
اْلوؿ :إخَلص التوحيد من قاؿ :ال إلو إال اهلل خالصا من قلبو ودليلو حديث أبي ىريرة أنو سأؿ

النبي  فقاؿ  :من أسعد الناس بشفاعتك يا رسوؿ اهلل .قاؿ :من قاؿ ال إلو إال اهلل خالصا من
قلبو



الثاني :الدعاء بما ورد بعد سماع النداء يعني :إجابة المؤذف والدعاء بما ورد ودليلو حديث
جابر:



من قاؿ حين يسمع النداء :اللهم رب ىذه الدعوة التامة والصَلة القائمة آت محمدا

الوسيلة والفضيلة وابعثو مقاما محمودا الذي وعدتو حلت لو شفاعتي يوـ القيامة
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الثالث :الصبر على ْلواء المدينة وجدبها ،ودليلو حديث سعد بن أبي وقاص  :ال يصبر أحد
على ْلواء المدينة وجدبها إال كنت لو شفيعا أو شهيدا يوـ القيامة



الرابع :الموت في أحد الحرمين ،ودليلو حديث سلماف  من مات في أحد الحرمين استوجب
شفاعتي وكاف يوـ القيامة من اآلمنين



الخامس :الصَلة على الرسوؿ 

عشرا في الصباح وعشرا في المساء ،ودليلو حديث أبي

الدرداء  :من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركتو شفاعتي يوـ القيامة  ىذا
الذي ذكره السفاريني -رحمو اهلل -لكن ىذه اْلنواع فيها نظر .
أما النوع اْلوؿ :وىو إخَلص التوحيد فهذا ال شك فيو أف من أخلص التوحيد هلل فهو من أىل
الشفاعة وىذا في الحديث في الصحيحين قاؿ:



من أسعد الناس بشفاعتك يا رسوؿ اهلل قاؿ:

من قاؿ ال إلو إال اهلل خالصا من قلبو  كذلك الثاني إجابة نداء المؤذف إذا أجاب المؤذف وقاؿ
ىذا الدعاء لكنو مقيد بإخَلص التوحيد يعني :إخَلص التوحيد ىذا قيد ،وأما الثالث الصبر على
ْلواء المدينة وجدبها فالحديث إف صح فهو محموؿ على الموحد الذي اجتنب الكبائر جمعا بين

اْلحاديث؛ ْلف النبي 

قاؿ:



الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضاف إلى رمضاف

مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر  ال بد من اجتناب الكبائر قاؿ --تعالى:-

  

           

أما الموت في أحد الحرمين وىو في حديث سلماف
شفاعتي وكاف يوـ القيامة من اآلمنين





من مات في أحد الحرمين استوجب

فَل أظن الحديث يصح ما أظن الحديث يصح ،والموت

في أحد الحرمين ليس باختيار اْلنساف وىذا ليس من عمل اْلنساف
  

     

ما أظن الحديث يصح ،ولكن لو صح فهو محموؿ على المؤمن الموحد والمؤمن الموحد
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ال شك أنو من أىل الشفاعة أنو من أىل الشفاعة ،وكذلك الصَلة على الرسوؿ عشرا في الصباح
وعشرا في المساء إف صح الحديث فهو محموؿ على من قاؿ ،على من فعل ذلك وكاف من
المؤمنين الموحدين.
شبو المنكرين للشفاعة:
وىم المعتزلة والخوارج أنكروا الشفاعة وأنكروا أف يخرج أحد من النار بعد دخولها استدلوا أوال
بقوؿ اهلل -تعالى:-
 

               

وقوؿ اهلل --تعالى:-

   وقوؿ اهلل --تعالى:-
  

              
             

دلت ىذه اآليات على أف من دخل جهنم من أىل الكبائر يخلد فيها وال تقبل فيو

الشفاعة ىكذا قالوا ،الرد عليهم أف ىذه اآليات مخصوصة بالكفار ،ويؤيد ىذا سياؽ الخطاب في
اآلية اْلولى والثالثة ،فإف اآلية نزلت ردا على اليهود في زعمهم أف آباءىم يشفعوف لهم.
الدليل الثاني :استدلوا بقوؿ اهلل --تعالى:-

      ووجو الداللة



أنها دلت على أف صاحب الكبيرة ال تنفعو الشفاعة الرد عليهم من قبل أىل السنة أف اآلية في
الكفار بدليل وصفهم في اآليات السابقة لها في قولو -تعالى:-
قولو:



      إلى

      

الدليل الثالث :استدلوا بقوؿ اهلل -تعالى:-



         ووجو

الداللة أف اآلية دلت على أف الظالم ليس لو شفيع يطاع ،والعاصي ظالم ،الرد أف المراد بالظالمين
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الكفار؛ ْلف الظلم إذا أطلق انصرؼ إلى الكفر إذا الكفر أعظم الظلم بدليل قوؿ اهلل -تعالى:-



     

الدليل الرابع :قوؿ اهلل -تعالى:-



        ووجو الداللة أف اآلية

دلت على أف من دخل النار فهو ىالك ال تنفعو الشفاعة بل ىو مبعد ممقوت غير مرضي عنو فَل
يدخل في قوؿ اهلل -تعالى:-



ْ      لف من أخزاه اهلل ال يرتضي الرد

أف المراد بقولو :تدخل النار يعني :تخلد المراد إنك من تدخل النار يعني :تخلد والمخلد في النار
ىالك ال تنفعو الشفاعة؛ إذ الخلود في النار خاص بمن مات على الكفر.
ويجاب عن الشبو الثَلث اْلولى بجواب آخر وىو أف الشفاعة المنفية ىي الشفاعة المعروفة
عند الناس على اْلطَلؽ وىي أف يشفع الشفيع إلى غيره ابتداء بدوف إذف فيقبل شفاعتو ،فأما إذا
أذف لو في أف يشفع فشفع لم يكن مستقَل بالشفاعة بل يكوف مطيعا لو تابعا لو في الشفاعة وتكوف
شفاعتو مقبولة ويكوف اْلمر كلو لآلمر المسئوؿ كما قاؿ اهلل --تعالى:-

      

والذي يبين أف ىذه ىي الشفاعة المنفية قوؿ اهلل -تعالى:-

       

          وقولو -سبحانو:-

         

 وقولو:



      وقولو:

         

والخَلصة أف المنفي الشفاعة التي يثبتها أىل الشرؾ ومن شابههم من أىل البدع من أىل
الكتاب والمسلمين الذين يظنوف أف للخلق عند اهلل من القدر أف يشفعوا عنده بغير إذنو كما يشفع
الناس بعضهم عند بعض فيقبل المشفوع إليو شفاعة شافع لحاجتو إليو رغبة ورىبة ،وكما يعامل
المخلوؽ المخلوؽ بالمعاوضة الكفار ال تنفعهم شفاعة الشافعين في اآلخرة ،ولكن قد يخف
العذاب عن بعض الكفار بسبب نصرتو ومعونتو فإنو تنفعو الشفاعة في تخفيف العذاب ال في إسقاط
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العذاب بالكلية ،وىذا خاص بأبي طالب وخاص بالنبي 

وبهذا يتبين أف أدلة الخوارج والمعتزلة

إنما ىي اْلدلة التي يستدؿ بها كلها في الكفرة.
التوسل طلب الشفاعة واالستشفاع طلب الشفاعة وىي االنضماـ وانضماـ اْلدنى إلى اْلعلى

ليستعين بو على ما يطلبو ويروجو ،االستشفاع بالنبي 
التوسل بو إذا قاؿ إنساف :أنا أتوسل بالنبي  أو أنا أستشفع بالنبي  في الدنيا فما المراد
وغيره في الدنيا إلى اهلل في الدعاء بمعنى

بالتوسل واالستشفاع؟ وىل ىو جائز أو غير جائز؟.

الجواب :أف ىذا مجمل فيو تفصيل؛ ْلف التوسل واالستشفاع بالنبي  يراد بو ثَلثة أمور أمراف

متفق عليهما بين المسلمين والثالث مختلف فيو ،أما اْلمراف المتفق عليهما التوسل بالرسوؿ 
بمعنى التوسل باْليماف بو وطاعتو فهذا فرض ال يتم اْليماف إال بو وىو أصل اْليماف واْلسَلـ .

الثاني :التوسل بالنبي 

بمعنى التوسل بدعائو وشفاعتو وىذا أيضا جائز ونافع يتوسل بو من

دعا لو وشفع وىذا كاف في حياة النبي  ويكوف يوـ القيامة يتوسلوف بشفاعتو ،ومن أنكر التوسل

بالرسوؿ 

بأحد ىذين المعنيين فهو كافر مرتد يستتاب فإف تاب وإال قتل مرتدا ،وإف كاف الثاني

أخفى من اْلوؿ التوسل بالنبي بمعنى التوسل باْليماف بو وطاعتو ىذا فرض أو التوسل بدعائو بمعنى
أنو يدعو وأنت تؤمن كما في حياتو وكما يكوف يوـ القيامة .
الثالث :التوسل بمعنى اْلقساـ على اهلل بذاتو والسؤاؿ بذاتو فهذا ىو الذي لم تكن الصحابة
يفعلونو في االستسقاء ونحوه ال في حياتو وال بعد مماتو ال عند قبره وال غير قبره وال يعرؼ ىذا في
شيء من اْلدعية.

فالصواب :أف ىذا ممنوع فإذا التوسل بالنبي 

التوسل باْليماف بو ىذا فرض التوسل بدعائو

في حياتو ويوـ القيامة ىذا أيضا جائز التوسل بذاتو ىذا ممنوع ،وأما حديث اْلعمى الذي فيو قل:


اللهم إني أسألك وأتوجو إليك بنبيك نبي الرحمة يا محمد إني أتشفع بك في رد بصري اللهم
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شفعو في  فالصواب أف اْلعمى توسل بدعاء النبي 

يدعو النبي  وىو يؤمن فإذا التوسل

بالذات ىذا ممنوع وكذلك التوسل بالجاه كأف يقوؿ :أتوسل بجاه فَلف أو بحق فَلف أو بحرمة فَلف
ىذا ممنوع وىذا مبتدع.
ولكن التوسل الشرعي إ ما بدعاء الحي الحاضر كأف يدعو وأنت تؤمن أو تتوسل باْليماف
والتوحيد -إيمانك باهلل ورسولو وتوحيده -أو تتوسل بعملك الصالح كالثَلثة كما توسل الثَلثة الذين
دخلوا الغار فانطبقت عليهم الصخرة توسل أحدىم ببره لوالديو ،والثاني توسل بعفتو عن الزنا،
والثالث توسل بأمانتو ىذا بعملك الصالح تتوسل بفقرؾ وحاجتك إلى اهلل ال بأس كقوؿ موسى:
        



ىذا ال بأس تتوسل بدعاء شخص حاضر تتوسل بالتوحيد

واْليماف تتوسل بأعمالك الصالحة تتوسل بفقرؾ وحاجتك إلى اهلل تتوسل بأسماء اهلل وصفاتو ال
بأس ،أما أف تتوسل بذاتو فَلف ىذا ممنوع تتوسل بجاه فَلف ىذا ممنوع تتوسل بحرمة فَلف ىذا
ممنوع تتوسل بحق فَلف ىذا ممنوع  .وفي الصحيحين وغيرىما عن جماعة من الصحابة -رضي اهلل
عنهم -في حديث الشفاعة .

منهما عن أبي ىريرة  قاؿ  :أتي رسوؿ اهلل  بلحم فدفع إليو منها الذراع وكانت تعجبو

فنهس منها نهسة ثم قاؿ :أنا سيد الناس يوـ القيامة وىل تدروف مم ذاؾ؟ يجمع اهلل اْلولين
واآلخرين في صعيد واحد يسمعهم الداعي وينفذىم البصر وتدنو الشمس فيبلغ الناس من الغم
والكرب ما ال يطيقوف وال يحتملوف فيقوؿ بعض الناس لبعض :أال تروف ما أنتم فيو؟ أال تروف ما قد
بلغكم؟ أال تنظروف من يشفع لكم إلى ربكم؟ فيقوؿ بعض الناس لبعض :أبوكم آدـ فيأتوف آدـ
فيقولوف :يا آدـ أنت أبو البشر خلقك اهلل بيده ونفخ فيك من روحو وأمر المَلئكة فسجدوا لك
فاشفع لنا إلى ربك أال ترى ما نحن فيو؟ أال ترى ما قد بلغنا؟ فيقوؿ آدـ :إف ربي قد غضب اليوـ
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غضبا لم يغضب قبلو مثلو ولن يغضب بعده مثلو وإنو نهاني عن الشجرة فعصيت ،نفسي نفسي
نفسي.
اذىبوا إلى غيري اذىبوا إلى نوح فيأتوف نوحا فيقولوف :يا نوح أنت أوؿ الرسل إلى أىل اْلرض
وسماؾ اهلل عبدا شكورا فاشفع لنا إلى ربك أال ترى ما نحن فيو؟ أال ترى ما قد بلغنا؟ فيقوؿ :نوح
إف ربي قد غضب اليوـ غضبا لم يغضب قبلو مثلو ولن يغضب بعده مثلو وإنو كانت لي دعوة دعوت
بها على قومي نفسي نفسي نفسي ،اذىبوا إلى غيري اذىبوا إلى إبراىيم فيأتوف إبراىيم فيقولوف :يا
إبراىيم أنت نبي اهلل وخليلو من أىل اْل رض أال ترى ما نحن فيو أال ترى ما قد بلغنا؟ فيقوؿ :إف ربي
قد غضب اليوـ غضبا لم يغضب قبلو مثلو ولن يغضب بعده مثلو وذكر كذباتو نفسي نفسي نفسي.
اذىبوا إلى موسى فيأتوف موسى فيقولوف أنت رسوؿ اهلل اصطفاؾ اهلل برساالتو وبتكليمو على
الناس اشفع لنا إلى ربك أال ترى ما نحن فيو؟ أال ترى ما قد بلغنا؟ فيقوؿ لهم موسى إف ربي قد
غضب اليوـ غضبا لم يغضب قبلو مثلو ولن يغضب بعده مثلو وإني قتلت نفسا لم أومر بقتلها نفسي
نفسي نفسي.
اذىبوا إلى غيري اذىبوا إلى عيسى فيأتوف عيسى فيقولوف :يا عيسى أنت رسوؿ اهلل وكلمتو
ألقاىا إلى مريم وروح منو قاؿ :ىكذا ىو وكلمت الناس في المهد فاشفع لنا إلى ربك أال ترى ما
نحن فيو؟ أال ترى ما قد بلغنا؟ فيقوؿ لهم عيسى :إف ربي قد غضب اليوـ غضبا لم يغضب قبلو مثلو
ولن يغضب بعده مثلو ولم يذكر ذنبا.

اذىبوا إلى غيري اذىبوا إلى محمد  فيأتونني فيقولوف :يا محمد أنت رسوؿ اهلل وخاتم اْلنبياء

غفر اهلل لك ما تقدـ من ذنبك وما تأخر فاشفع لنا إلى ربك أال ترى ما نحن فيو؟ أال ترى ما قد

بلغنا؟ فأقوـ فآتي تحت العرش فأقع ساجدا لربي  ثم يفتح اهلل علي ويلهمني من محامده وحسن
الثناء ما لم يفتحو على أحد قبلي فيقاؿ :يا محمد ارفع رأسك سل تعطو واشفع تشفع فأقوؿ :يا رب
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أمتي أمتي يا رب أمتي أمتي يا رب أمتي أمتي فيقاؿ :أدخل من أمتك من ال حساب عليو من الباب
اْليمن من أبواب الجنة وىم شركاء الناس فيما سواه من اْلبواب ثم قاؿ :والذي نفسي بيده لما بين
مصراعين من مصاريع الجنة كما بين مكة وىجر أو كما بين مكة وبُصرى  أخرجاه في الصحيحين

بمعناه واللفظ لإلماـ أحمد.

وقد جاء في حديث الصور التصريح بالشفاعة العظمى ومن مضمونو أنهم يأتوف آدـ ثم نوحا ثم

إبراىيم ثم موسى ثم عيسى ثم يأتوف رسوؿ اهلل محمد  فيذىب فيسجد تحت العرش في مكاف

يقاؿ لو :الفحص فيقوؿ اهلل ما شأنك وىو أعلم قاؿ رسوؿ اهلل 

فأقوؿ:



يا رب وعدتني

الشفاعة فشفعني في خلقك فاقض بينهم فيقوؿ -سبحانو و-تعالى :-شفعتك ،أنا آتيكم فأقضي
بينكم قاؿ :فأرجع فأقف مع الناس



ثم ذكر انشقاؽ السماوات وتنزؿ المَلئكة في الغماـ ثم

يجيء الرب -سبحانو وتعالى -لفصل القضاء والكروبيوف والمَلئكة المقربوف يسبحونو بأنواع
التسبيح قاؿ  :فيضع اهلل كرسيو حيث شاء من أرضو ثم يقوؿ :إني أنصت لكم منذ خلقتكم إلى
يومكم ىذا أسمع أقوالكم وأرى أعمالكم فأنصتوا لي فإنما ىي أعمالكم وصحفكم تقرأ عليكم فمن
وجد خيرا فليحمد اهلل ومن وجد غير ذلك فَل يلومن إال نفسو . 
إلى أف قاؿ:



فإذا أفضى أىل الجنة إلى الجنة قالوا :من يشفع لنا إلى ربنا فندخل الجنة ؟

فيقولوف :من أحق بذلك من أبيكم؟ إنو خلقو اهلل بيده ونفخ فيو من روحو وكلمو قبَل فيأتوف آدـ

فيطلب ذلك إليو وذكر نوحا ،ثم إبراىيم ثم موسى ثم عيسى ثم محمدا  إلى أف قاؿ :قاؿ رسوؿ
اهلل  فآتي الجنة فآخذ بحلقة الباب ثم أستفتح فيفتح لي فأُحيا ويرحب بي ،فإذا دخلت الجنة

فنظرت إلى ربي 

فخررت لو ساجدا فيأذف لي من حمده وتمجيده بشيء ما أذف بو ْلحد من

خلقو ثم يقوؿ اهلل -تعالى -لي :ارفع رأسك يا محمد واشفع تشفع وسل تعطو ،فإذا رفعت رأسي
قاؿ اهلل وىو أعلم :ما شأنك؟ فأقوؿ :يا رب وعدتني الشفاعة فشفعني في أىل الجنة يدخلوف الجنة
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فيقوؿ اهلل 

قد شفعتك وأذنت لهم في دخوؿ الجنة



الحديث رواه اْلئمة ابن جرير في

تفسيره والطبراني وأبو يعلى الموصلي والبيقهي وغيرىما واهلل أعلم.
الميثاؽ الذي أخذه اهلل تعالى من آدـ وذريتو
اؿ َ -رِح َموُ اللوُ تَػ َعالَى -والميثاؽ الذي أخذه اهلل تعالى من آدـ وذريتو حق.
قَ َ

الميثاؽ الذي أخذه اهلل -تعالى -من آدـ وذريتو حق ما ىو الميثاؽ؟ الميثاؽ لغة العهد والميثاؽ

شرعا واصطَلحا ىو العهد الذي أخذه اهلل -تعالى -من آدـ وذريتو ،فما ىو ىذا العهد الذي أخذه
اهلل من آدـ وذريتو؟ واْلصل في ذلك قولو -تعالى:-

        

                  
                  

 

ما ىو ىذا العهد؟ اختلف العلماء في ىذا العهد ما ىو على قولين مشهورين القوؿ اْلوؿ أف اهلل
تعالى -استخرج ذرية آدـ من صلبو من ظهره وأشهدىم على أنفسهم بلساف المقاؿ بأف اهلل ربهمثم عاىدىم وأف اهلل ميزىم إلى أصحاب اليمين وإلى أصحاب الشماؿ فيكوف العهد ىذا أف اهلل
سبحانو أخرج اْلرواح قبل خلق اْلجساد وأنو جعل فيها من المعرفة ما علمت بو ما خاطبها ربها
فشهدت ونطقت.
القوؿ الثاني :أف اهلل استخرج ذرية بني آدـ بعضهم من بعض من أصَلبهم بعد الوالدة شاىدوف
على أنفسهم أف اهلل ربهم ومليكهم وأنو ال إلو إال ىو ،فاْلخراج من ظهور بني آدـ بعضهم من بعض،
ومعنى أشهدىم على أنفسهم بلساف الحاؿ ال بلساف المقاؿ أي :دلهم على توحيده وفطرىم عليو
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بأف بسط لهم اْلدلة على ربوبيتو ووحدانيتو ،وشهدت بها عقولهم وبصائرىم التي ركبها اهلل فيهم،
فكل بالغ يعلم ضرورة أف لو ربا واحدا.
 ...فالمراد باْلشهاد فطرتهم على التوحيد ،فكل مولود يولد على الفطرة فقاـ ذلك مقاـ اْلشهاد
فيكوف إذا الميثاؽ ىو قولو :إف اهلل استخرج ذرية آدـ من ظهره اْلرواح وأنطقها ونطقت وشهدت ثم
أعادىا ،والثاني :أف المراد اْلدلة التي نصبها اهلل كل بالغ يعلم ضرورة أف لو ربا بما فطره اهلل عليو
وبما رصد لو من اْلدلة ،وىي كل شاىد بلساف الحاؿ ال بلساف المقاؿ.
اْلدلة التي استدؿ أىل القوؿ اْلوؿ الذين قالوا :إف اهلل استخرج ذرية آدـ وأنطقهم بلساف
المقاؿ بما يأتي:
أوال :حديث عمر بن الخطاب  الذي رواه اْلماـ أحمد  أف النبي  سئل عن ىذه اآلية
          

اآلية فقاؿ :إنو سئل يعني :عمر بن الخطاب

 سئل عن ىذه اآلية فقاؿ :سمعت رسوؿ اهلل 

سئل عنها قاؿ :إف اهلل خلق آدـ -عليو

الصَلة والسَلـ -ثم مسح ظهره بيمينو فاستخرج منو ذرية قاؿ :خلقت ىؤالء للجنة وبعمل أىل
الجنة يعم لوف ،ثم مسح ظهره فاستخرج منو ذرية قاؿ :خلقت ىؤالء للنار وبعمل أىل النار يعملوف

فقاؿ رجل :يا رسوؿ اهلل ففيم العمل؟ قاؿ  إف اهلل  إذا خلق العبد للجنة استعملو بعمل أىل
الجنة حتى يموت على عمل من أعماؿ أىل الجنة فيدخلو بو الجنة ،وإذا خلق العبد للنار استعملو

بعمل أىل النار حتى يموت على عمل من أعماؿ أىل النار فيدخلو بو النار



الدليل الثاني :ما رواه الترمذي عن أبي ىريرة  قاؿ :قاؿ رسوؿ اهلل   لما خلق اهلل آدـ

مسح ظهره فسقط من ظهره كل نسمة ىو خالقها من ذريتو إلى يوـ القيامة وجعل بين عيني كل
إنساف منهم وبيصا من نور ثم عرضهم على آدـ فقاؿ :أي ربي من ىؤالء؟ قاؿ :ىؤالء ذريتك فرأى
رجَل منهم فأعجبو وبيص ما بين عينيو فقاؿ :يا رب من ىذا؟ قاؿ :ىذا رجل من آخر اْلمم من
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ذريتك يقاؿ لو :داود قاؿ :يا رب كم عمره؟ قاؿ :ستوف سنة قاؿ :أي رب أعطو من عمري أربعين
فأخذ اهلل عليو الميث اؽ فلما انتهت المدة جاء ملك الموت ليقبض روح آدـ فقاؿ :أولم يبق من
عمري أربعين؟ قاؿ :أولم تعطها البنك لداود؟ فنسي آدـ ونسيت ذريتو وجحد آدـ وجحدت ذريتو
وخطئ آدـ فخطئت ذريتو



ىكذا جاء في الحديث والذي فيو اْلشهاد على الصفة التي قالها أىل ىذا القوؿ ،وردت في
أ حاديث عن ابن عباس رواه ابن عباس وابن عمر وتكلم فيها بعضهم ،ومن اْلدلة حديث ابن عباس

الذي رواه اْلماـ أحمد عن النبي 

قاؿ:



إف اهلل أخذ الميثاؽ من ظهر آدـ -عليو الصَلة

والسَلـ -بنعماف وىو واد إلي جنب عرفة  -يوـ عرفة فأخرج من صلبو كل ذرية ذرأىا فنثرىا بين
يديو ثم كلمهم قبَل قاؿ:



          إلى آخر اآلية وحديث عبد اهلل

بن عمرو الذي يرويو مجاىد عنو قاؿ :قاؿ رسوؿ اهلل 

        

   قاؿ :أخذوا من ظهره كما يؤخذ المشط من الرأس فقاؿ لهم :ألست بربكم قالوا:
بلى قالت المَلئكة :شهدنا

            

وأقوى ما يشهد لصحة ىذا القوؿ حديث أنس المخرج في الصحيحين عن النبي  أنو قاؿ:
 يقاؿ للرجل من أىل النار يوـ القيامة :أرأيت لو كاف لك ما على اْلرض من شيء أكنت مفتديا؟
قاؿ :فيقوؿ :نعم قاؿ :فيقوؿ :قد أردت منك أىوف من ذلك قد أخذت عليك في ظهر آدـ أال
تشرؾ بي شيئا فأبيت إال أف تشرؾ بي شيئا



وقد روي من طريق أخرى  قد سألتك أقل من

ذلك وأيسر فلم تفعل  فيرد إلى النار وليس فيو في ظهر آدـ.
أدلة القوؿ الثاني الذين يقولوف :إف اهلل -تعالى -نصب اْلدلة وأف اْلشهاد بلساف الحاؿ قالوا:
اآلية تدؿ على ىذا القوؿ من وجوه:
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أحدىا :أنو قاؿ في اآلية :من بني آدـ ولم يقل :من آدـ.
الثاني :أنو قاؿ :من ظهورىم ولم يقل :من ظهره وىو بدؿ بعض أو بدؿ اشتماؿ وىو أحسن.
الثالث :أنو قاؿ :ذريتهم ولم يقل :ذريتو.
الرابع :أنو قاؿ :وأشهدىم على أنفسهم وال بد أف يكوف الشاىد ذاكرا لما شهد بو وىو ال يذكر
شهادتو إال بعد خروجو إلى ىذه الدار ال يذكر شهادتو قبلو.
الخامس :أنو سبحانو أخبر أف حكمتو بهذا اْلشهاد إقامة للحجة عليهم لئَل يقولوا يوـ القيامة:
إنا كنا عن ىذا غافلين ،والحجة إنما قامت عليهم بالرسل والفطرة التي فطروا عليها بدليل قوؿ اهلل
-تعالى:-

             

سادسا :تذكرىم بذلك لئَل يقولوا يوـ القيامة :إنا كنا عن ىذا غافلين وال شك أنهم غافلوف عن
اْلخراج لهم من صلب آدـ كلهم وإشهادىم جميعا ذلك الوقت ىذا ال يذكره أحد منهم .
سابعا :أف ىناؾ حكمتين في ىذا اْلشهاد لئَل يدعوا الغفلة أو يدعوا التقليد في قولو:
           

 

إذ الغافل ال شعور لو ،والمقلد متبع في

تقليده لغيره ،وال تترتب ىاتاف الحكمتاف إال على ما قامت بو الحجة من الرسل والفطرة .
الثامن :أف اهلل توعدىم بجحودىم وشركهم في ادعائهم التقليد في قولو:
  



  

واهلل -سبحانو -إنما يهلكهم بمخالفة رسلهم وتكذيبهم بعد اْلعذار واْلنذار

بإرساؿ الرسل إذا أخبر أنو لم يكن ليهلك القرى بظلم وأىلها غافلوف .
التاسع :أنو سبحانو أخبر أنو أشهد كل واحد على نفسو واحتج عليو بهذا في غير موضع من
كتابو كقولو:
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الحجة التي أشهدىم على أنفسهم بمضمونها وذكرتهم بها رسلو بقولهم:



   

   

العاشر :أنو جعل اْلشهاد آية وىي الداللة الواضحة المبينة المستلزمة لمدلولها وإنما يتضح
ذلك بالفطرة التي فطر الناس عليها ال تبديل لخلق اهلل ،وىذا شأف آيات الرب تكوف واضحة بينة
مستلزمة لمدلولها قاؿ -تعالى:-

     

  ويؤيد ما قالوا

ويؤيد ىذا القوؿ أحاديث منها رواية الحسن عن اْلسود بن سريع من بني سعد قاؿ  :غزوت مع

رسوؿ اهلل  أربع غزوات قاؿ :فتناوؿ القوـ ذرية بعدما قتلوا المقاتلة فبلغ ذلك رسوؿ اهلل 
فاشتد عليهم مما قاؿ ،وقاؿ :ما باؿ أقواـ يتناولوف الذرية فقاؿ رجل يا رسوؿ اهلل أليسوا أبناء
المشركين؟ فقاؿ :إف خياركم أبناء المشركين أال إنها ليست نسمة تولد إال ولدت على الفطرة فما
تزاؿ عليها حتى يبين عنها لسانها فأبواىا يهودانها وينصرانها
قاؿ الحسن :ولقد قاؿ اهلل في كتابو:





          اآلية

ومنها حديث أبي ىريرة  في الصحيحين قاؿ :قاؿ رسوؿ اهلل 
الفطرة  وفي رواية:



ىل تحسوف فيها من جدعاء

 كل مولود يولد على

على ىذه الملة فأبواه يهودانو وينصرانو ويمجسانو كما تولد بهيمة جماء


ومنها حديث عياض بن حمار في صحيح مسلم قاؿ رسوؿ اهلل 

حنفاء فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم



إني خلقت عبادي



قالوا :والقوؿ اْلوؿ يضعفو أمراف إذ ىو متضمن لها أحدىما كوف الناس تكلموا حينئذ وأقروا
باْليماف وأنو بهذا تقوـ عليهم الحجة يوـ القيامة الثاني :أف اآلية دلت على ىذا ،واآلية ال تدؿ عليو
بالوجوه العشرة السابقة.
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أما اآلثار التي استدؿ بها أىل القوؿ اْلوؿ ،فأجاب عنها أىل القوؿ الثاني بأنها تدؿ على أف
اهلل -سبحانو -صور النسمة وقدر خلقها وأجلها وعملها واستخرج تلك الصور من مادتها ثم أعادىا
إليها وقدر خروج كل فرد من أفرادىا في وقتو المقدر لو وال تدؿ على أنها خلقت خلقا مستقرا
واستمرت موجودة ناطقة كلها في موضع واحد ثم يوصل منها إلى اْلبداف جملة بعد جملة كما قاؿ
ابن حزـ:ىذا ال تدؿ اآلثار عليو كما أنها ال تدؿ على سبق اْلرواح اْلجساد سبقا مستقرا ثابتا ،كما
قاؿ من قاؿ :إف اْلرواح مخلوقة قبل اْلجساد بل الرب يخلق منها جملة بعد جملة على الوجو
الذي سبق بو التقدير أوال فيجيء الخلق الخارجي مطابقا للتقدير السابق كشأنو -سبحانو -في
جميع مخلوقاتو فإنو قدر لها أقدارا وآجاال وصفات وىيئات ثم أخرجها إلى الوجود مطابقة لذلك
التقدير السابق.
فاآلثار المروية إنما تدؿ على ىذا المقدار وبعضها يدؿ على أف اهلل استخرج أمثالهم وصورىم
وميز أىل السعادة من أىل الشقاوة عليهم ىناؾ ،وأما اآلثار التي في بعضها اْلخذ والقضاء بأف
بعضهم إلى الجنة وبعضهم إلى النار كما في حديث عمر ،وفي بعضها اْلخذ وإبراء آدـ إياىم من
غير قضاء وال إشهاد كما في حديث أبي ىريرة السابق ،والذي فيو اْلشهاد على الصفة التي قالها
أىل اْلوؿ قالوا :إنو موقوؼ على ابن عباس وابن عمر ،وتكلم فيو أىل الحديث ،ولم يخرجو أحد
من أىل الصحيح غير الحاكم في المستدرؾ على الصحيحين وىو معروؼ بتساىلو -رحمو اهلل-
لكن قاؿ المحقق الشيخ أحمد محمد شاكر :حديث ابن عباس وعمر صحيحاف مرفوعاف وتعليلهما
بالوقف على ابن عباس وعمر غير سديد كما بين ذلك في شرحهما في المسند.
بعد ىذا ىل بين ىذين القولين تناؼ؟ أو ىل يمكن الجمع بين ىذين القولين؟ قاؿ شيخنا
سماحة الشيخ عبد العزيز -رحمو اهلل :-ال تنافي بين القولين فإف اْلخذ للذرية من ظهر آدـ
واْلشهاد عليهم كاف تقدمة لبعثة الرسل ،والحجة إنما قامت ببعثة الرسل فهم الذين ذكروىم بتلك
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الشهادة فقامت للرسل الحجة على الناس كما لو كاف عند اْلنساف شهادة ثم نسيها ثم ذكره أحد
إياىا وقاؿ لو :يا فَلف اذكر أف عندؾ شهادة في وقت كذا على كذا وأيضا فإف اْلخذ من ظهور بني
آدـ أخذ من ظهر آدـ فإف ظهورىم ظهر لو وعلى ىذا فَل منافاة بين اْلقواؿ وظاىر ىذه اْلحاديث،
وىذه اْلحاديث ظاىرة في أف اهلل -تعالى -استخرج ذرية آدـ أمثاؿ الذر اْلرواح وأشهدىم ثم
أعادىم -سبحانو وتعالى -وكوف اْلنساف ال يذكر الشهادة ال يستلزـ أف يكوف ذلك وقع ،جاءت
الرسل بعد ذلك وذكرتهم بالشهادة ،والحجة إنما قامت ببعثة الرسل ،وعلى ذلك فَل منافاة بين
القولين نعم
القدر
منزلة وحقيقة اْليماف بالقدر
اؿ َ -رِح َموُ اللوُ تَػ َعالَى :-وقد علم اهلل تعالى فيما لم يزؿ عدد من يدخل الجنة وعدد من يدخل
قَ َ

النار جملة واحدة فَل يزداد في ذلك العدد وال ينقص منو.

نعم ىذا في مبحث القدر وأف اهلل -سبحانو وتعالى -علم كل شيء وال يخفى عليو والمؤلف -
رحمو اهلل -بحث القدر في مواضع ،والقدر بالفتح والسكوف لغة مصدر قدرت الشيء إذا أحطت
بمقداره ،واصطَلحا تعلق علم اهلل وإرادتو أزال بالكائنات قبل وجودىا فَل حاجة إال وقدرىا اهلل أزال
أي سبق بو علم اهلل وتعلقت بو إرادتو.
منزلة اْليماف بالقدر من الدين اْليماف بالقدر أحد أصوؿ اْليماف الستة ودليلو حديث جبريل

وفيو لما سأؿ النبي 
بالقدر خيره وشره



عن اْليماف:



أف تؤمن باهلل ومَلئكتو وكتبو ورسلو واليوـ اآلخر وتؤمن

فجعلو سادس أصوؿ اْليماف ،فمن لم يؤمن بالقدر فقد ترؾ أصَل من أصوؿ
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اْليماف وجحده فيشبو من قاؿ اهلل فيهم:

        

                 

فإذا من أنكر القدر فليس بمؤمن بل وال مسلم فَل يقبل عملو قاؿ العَلمة ابن القيم -رحمو
اهلل -بعد ذكر آثار اْليماف بالقدر :وىذه اآلثار كلها تحقق ىذا المقاـ ،وتبين أف من لم يؤمن بالقدر
فقد انسلخ من التوحيد ولبس جلباب الشرؾ ،بل لم يؤمن باهلل ولم يعرفو ،وىذا في كل كتاب أنزلو
على رسلو  .انتهى كَلمو -رحمو اهلل -كَلـ عظيم لإلماـ ابن القيم يقوؿ -رحمو اهلل :-ىذه اآلثار
كلها تحقق ىذه المقاـ وتبين أف من لم يؤمن بالقدر فقد انسلخ من التوحيد ولبس جلباب الشرؾ بل
لم يؤمن باهلل ولم يعرفو وىذا في كل كتاب أنزلو على رسلو قاؿ :ىذا من لم يؤمن بالقدر ما آمن باهلل
ليس مؤمنا ما صح إيمانو.
اْل يماف أف تؤمن باهلل ومَلئكتو وكتبو ورسلو واليوـ اآلخر وتؤمن بالقدر خيره وشره ،ومن أنكر
جحد أصَل من ىذه اْلصوؿ فقد خرج عن دائرة اْلسَلـ وصار من الكافرين -نسأؿ اهلل السَلمة
والعافية -؛ ْلف ىذه اْلصوؿ أجمعت عليها نزلت بها الكتب وجاءت بها الرسل وأجمع عليها
المسل موف فمن جحد واحدا منها فقد خرج عن دائرة المسلمين ودخل في دائرة الكافرين ،وىناؾ
آثار جاءت في مقت القدرية لكن ىي عند أىل العلم فيها ضعف وىي موقوفة على الصحابة

المرفوع منها فيو ضعف والوقف على الصحابة أصح وذلك ما ورد عن ابن عمر  عن النبي 
أنو قاؿ:



القدرية مجوس ىذه اْلمة إف مرضوا فَل تعودوىم وإف ماتوا فَل تشهدوىم



وقاؿ

ابن عمر -رضي اهلل عنهما :-والذي نفس ابن عمر بيده لو كاف ْلحدىم يعني :القدرية الذين
ينكروف القدر ،لو كاف ْلحدىم مثل أحد ذىبا ثم أنفقو في سبيل اهلل ما قبلو اهلل منو حتى يؤمن
بالقدر ثم استدؿ بالحديث السابق حديث ابن عمر  :اْليماف أف تؤمن باهلل ومَلئكتو وكتبو ورسلو
إلى آخره



310

العقيدة الطحاوية

وعن عبادة بن الصامت 

أنو قاؿ البنو :يا بني إنك لن تجد طعم اْليماف حتى تعلم أف ما

أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأؾ لم يكن ليصيبك سمعت رسوؿ اهلل  يقوؿ  :إف أوؿ ما
خلق اهلل الق لم فقاؿ لو :اكتب فقاؿ :رب وماذا أكتب؟ قاؿ :اكتب مقادير كل شيء حتى تقوـ
الساعة  يا بني سمعت رسوؿ اهلل  يقوؿ  :من مات على غير ىذا ليس مني  وفي رواية

البن وىب قاؿ رسوؿ اهلل 



من لم يؤمن بالقدر خيره وشره أحرقو اهلل بالنار  وىذا ذكره

اْلماـ الشيخ محمد بن عبد الوىاب في كتاب التوحيد.
وفي المسند والسنن عن ابن الديلمي قاؿ :أتيت أبي بن كعب فقلت :في نفسي شيء من القدر
فحدثني بشيء -لعل اهلل يذىبو من قلبي -فقاؿ  :لو أنفقت مثل أحد ذىبا ما قبلو اهلل منك حتى
تؤمن بالقدر وتعلم أف ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأؾ لم يكن ليصيبك ولو مت على غير
ىذا لكنت من أىل النار فأتيت عبد اهلل بن مسعود وحذيفة بن اليماف وزيد بن ثابت ،فكلهم حدثني

بمثل ذلك عن النبي   حديث صحيح رواه الحاكم في صحيحو ،قد ذكر ىذا الحديث اْلماـ
محمد بن عبد الوىاب في كتاب التوحيد.

حقيقة اْليماف بالقدر أف ت علم أف ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأؾ لم يكن ليصيبك
والقدر كما سيأتي أنو سنة اهلل في خلقو وىو أف اهلل -سبحانو -أوجد وأفنى وأفقر وأغنى وأمات
وأحيا وىدى وأضل وىو شامل لكل شيء في ىذا الكوف للذوات والصفات والحركات واْلفعاؿ،
ولكن من أىم ما يجب اْليماف بو أف ي علم المسلم أف ما أصابو لم يكن ليخطئو وما أخطأه لم يكن
ليصيبو .
متى خرجت القدرية وما زمن خروجهم ومن أوؿ من تكلم بالقدر القدرية خرجوا في أواخر عهد
الصحابة رضواف اهلل عليهم وأوؿ من تكلم في القدر شخص يقاؿ لو :معبد الجهني بالبصرة
مراتب اْليماف بالقدر مراتب اْليماف أربع:
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اْلولػى :مرتبة العلم ،وصفة العلم من الصفات الذاتية وىي تتناوؿ الموجود والمعدوـ والواجب
والممكن والمبتدع ،وذلك أف علم اهلل محيط باْلشياء على ما ىي عليو ال محو فيو وال تغيير وال
زيادة وال نقص فإف اهلل يعلم ما كاف وما يكوف وما ال يكوف لو كاف كيف يكوف؛ إذا علم اهلل يتناوؿ
الموجود ويتناوؿ المعدوـ ويتناوؿ الواجب ويتناوؿ الممكن ويتناوؿ المبتدع أيضا ،واْلدلة على
إثباتها من الكتاب والسنة أكثر من أف تحصى واتفق عليو الصحابة والتابعوف ولم يخالف فيها إال
مجوس ىذه اْلمة.
المػرتبة الثانية :مرتبة الكتابة وىي أف اهلل كتب مقادير الخَلئق وما ىو كائن إلى يوـ القيامة في
اللوح المحفوظ واْلدلة على إثباتها قوؿ اهلل -تعالى-



       

     وفي الحديث  أوؿ ما خلق اهلل القلم فقاؿ لو :اكتب قاؿ :وما أكتب؟
قاؿ :اكتب مقادير كل شيء حتى تقوـ الساعة
تعالى-



ومن اْلدلة على المرتبتين اْلوليين قوؿ اهلل -

                

المػرتبة الثالثة :مرتبة المشيئة وىي إثبات مشيئة اهلل النافذة الماضية إثبات نفوذ قدرتو ومشيئتو
وشموؿ قدرتو ومن اْلدلة على إثباتها قوؿ اهلل -تعالى:-

    

  وقوؿ اهلل:



      

الػرابعة :مرتبة الخلق واْليجاد وىي إثبات خلق اهلل وإيجاده لكل شيء ومن اْلدلة على إثباتها
قوؿ اهلل -تعالى:-

  

  وقولو:

     

ىذه مراتب القدر العلم

والكتاب واْلرادة والخلق وقد نظمها بعضهم فقاؿ:
عل ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػم كتاب ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة موالن ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػا مش ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػيئتو  وخلقػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػو وىػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػو إيجػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاد وتقػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػدير
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وخلقو وىو إيجاد وتقدير مذاىب الناس في القدر ثَلثة:
المذىب اْلوؿ :مذىب أىل السنة أف كل شيء بقضاء اهلل وقدره حتى العجز والكيس حتى
العجز والكيس يعني :حتى العجز والجد والنشاط كلو بقدر كل شيء بقضاء اهلل وقدره ،مذىبهم أف
كل شيء بقضاء اهلل وقدره حتى العجز والكيس وأف اهلل -تعالى -خلق أفعاؿ العباد كما قاؿ اهلل -
تعالى:-



       وقاؿ:



       وأف اهلل

تعالى -يريد الكفر من الكافر ويشاؤه وال يرضاه وال يحبو فيشاؤه كونا وال يرضاه دينا وأنو الحادث إال ،وقد قدره اهلل أزال أي :سبق بو علمو ،ويعتقد أىل السنة أف اْلرادة قسماف :كونية قدرية
خلقية ترادؼ المشيئة ودينية شرعية أمرية ترادؼ المحبة ،ويثبتوف أف العبد فاعل حقيقة ولكنو
مخلوؽ هلل ومفعوؿ لو وال يقولوف :ىو نفس فعل اهلل فيفرقوف بين الخالق والمخلوؽ والفعل والمفعوؿ
ويعتق دوف العبد تابعة لمشيئة اهلل في كل شيء مما يوافق ما شرعو وما يخالفو من أفعاؿ العبد وأقوالو،
فالكل بمشيئة اهلل ،فما وافق ما شرعو رضيو وأحبو ،وما خالفو كرىو كما قاؿ اهلل -تعالى:-

 

                

المذىب الثاني :مذىب القدرية مذىب القدرية ،ومن أصولهم نفي خلق الفعل مطلقا نفي خلق
الفعل يقولوف :أفعاؿ العباد ليست مخلوقة هلل أفعالهم من خير وشر وطاعة ومعصية لم يقدرىا اهلل
ولم يشأىا ولم يخلقها ،وغَلة القدرية والرافضة أنكروا أف اهلل عالم باْلزؿ ،فالقدرية قسماف غَلة
ومتوسطوف ،فالغَلة أنكروا المرتبتين اْلوليين علم اهلل وكتابتو ،والمتوسطوف أنكروا عموـ المرتبتين
اْلخريين آمنوا بالعلم والكتابة اعترفوا صدقوا بالمرتبتين اْلوليين ولكن جحدوا عموـ المرتبتين
اْلخريين كما سيأتي ،فغَلة القدرية القدامى -وىم قدامى -كمعبد الجهني الذي سأؿ ابن عمر عن
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مقالتو وكعمرو بن عبيد ،فإنهم ينكروف علم اهلل المتقدـ وكتابتو السابقة ويزعموف أف اهلل أمر ونهى
وىو ال يعلم من يطيعو ممن يعصيو بل اْلمر أنف أي :مستأنف ،وىذا القوؿ أوؿ ما حدث في
اْلسَلـ بع د انقراض عصر الخلفاء الراشدين ،وكاف أوؿ من أظهر ذلك بالبصرة معبد الجهني وأخذ
عنو ىذا المذىب غيَلف الدمشقي فرد عليو بقية الصحابة كعبد اهلل بن عمر وعبد اهلل بن عباس
وواثلة بن اْلسقع وغيرىم .
فالقدرية ينقسموف إلى فرقتين:
اْلولى :تنكر أف اهلل سبق علمو باْلشي اء مطلقا وتزعم أف اهلل لم يقدر اْلمور أزال ولم يتقدـ علمو
بها وإنما يعلمها إذا وقعت ،وىؤالء ىم الغَلة قاؿ العلماء :والمنكروف لهذا وىؤالء الطائفة انقرضوا
وىم الذين كفرىم اْلئمة ،مالك والشافعي وأحمد ،وىم الذين قاؿ فيهم اْلماـ الشافعي -رحمو
اهلل :-ناظروا القدرية بالعلم فإف أقروا بو خصبوا وإف أنكروه كفروا.
الفرقة الثانية :المتوسطوف أو عامة القدرية الذين أقروا بالعلم والكتاب المقروف بالعلم ،وإنما
خالفوا السلف في زعمهم أف أفعاؿ العباد مقدورة لهم وواقعة منهم على جهة االستقَلؿ يعني:
يقولوف :أفعاؿ اهلل أفعاؿ العباد ما شاءىا اهلل وال خلقها فيقولوف :إف مشيئة اهلل عامة إال أفعاؿ العباد
وخلق اهلل لكل شيء عاـ إال أفعاؿ العباد ،وىذا المذىب مع كونو مذىبا باطَل أخف من المذىب
اْلوؿ.
قاؿ شيخ اْلسَلـ ابن تيمية -رحمو اهلل :-وىؤالء مبتدعة ضالوف لكنهم ليسوا بمنزلة أولئك
وفي ىؤال ء خلق كثير من العلماء والعباد يعني :يوجد من العلماء من اعتنق ىذا المذىب ومنهم من
أخرج لو البخاري ومسلم في صحيحهما لكن من كاف داعية إلى بدعتو لم يخرجوا لو ،وىذا مذىب
فقهاء الحديث كأحمد وغيره ومن كاف داعية إلى بدعتو فإنو يستحق التعزير لدفع ضرره عن الناس
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وإف كاف في الباطن مجتهدا فأقل عقوبتو أف يهجر فَل يكوف لو مرتبة في الدين فَل يستقضى وال
تقبل شهادتو  .انتهى كَلـ شيخ اْلسَلـ -رحمو اهلل.-
فالقدرية والمعتزلة نفاة القدر يثبتوف للعبد مشيئة تخالف مشيئة اهلل أي :تخالف ما أراده اهلل من
العبد وشاءه ويزعموف أف العبد يخلق فعل نفسو استقَلال بدوف مشيئة اهلل وإرادتو شبهتهم قالوا :لئَل
يلزـ على ذلك أف يخلق المعاصي ويعذب عليها فشبهتهم قالوا :فالقدرية على أصل وىو أنو يجب
على اهلل فعل اْلصلح للعبد ،فلو قلنا :وفعل اْلصلح للعبد وىو أف يقدر لهم الطاعة ال المعصية فلو
قدر المعصية وعذب عليها للزـ عليو أف يخلق المعاصي ويعذب عليها.
الرد عليهم نقوؿ :أنتم في قولكم ىذا كالمستجير من الرمضاء بالنار فإنهم ىربوا من شيء فوقعوا
في شر منو ،فإنو يلزـ على قولهم أف مشيئة الكافر غلبت مشيئة اهلل ،فإف اهلل قد شاء اْليماف منو
على قولهم ،والكافر شاء الكفر فوقعت مشيئة الكافر دوف مشيئة اهلل وىذا من أقبح االعتقاد وىو
قوؿ ال دليل عليو بل ىو مخالف للدليل النقلي والعقلي ،وىل أضل ممن يزعم أف اهلل شاء اْليماف
من الكافر والكافر شاء الكفر فغلبت مشيئة الكافر مشيئة اهلل ؟.
ثانيا :أنو يلزـ على قولهم أنو يقع في ملك اهلل ما ال يريد.
ثالثا :يلزـ على قولهم على اْلشراؾ في الربوبية وأف اهلل ليس ربا ْلفعاؿ الحيوانات أف اهلل ليس
ربا ْلفعاؿ العباد ومذىبهم أف اهلل سبحانو ليس على كل شيء قدير وأف العباد يقدروف على ما ال
يقدر عليو وأف اهلل -سبحانو -ال يقدر أف يهدي ضاال وال يضل مهتديا ،وىذا كما قاؿ بعض
العلماء :شرؾ في الربوبية مختصر؛ ولهذا ورد أف القدرية مجوس ىذه اْلمة لمشابهة قولهم لقوؿ
المجوس ،فهم يثبتوف مع اهلل خالقين لألفعاؿ ليست أفعالهم مقدورة هلل بل ىي قادرة بغير مشيئة اهلل
وإرادتو وال قدرة لو عليها بل العباد خالقوف ْلفعالهم بدوف مشيئة اهلل ،واهلل لم يخلق أفعالهم وأنها
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واقعة بمشيئتهم وقدرتهم دوف مشيئة اهلل ،وأف اهلل لم يقدر ذلك عليهم ولم يكتبو وال شاءه فشابهوا
المجوس في كونهم أثبتوا خالقا مع اهلل؛ ولهذا سموا مجوس ىذه اْلمة وسموا قدرية ْلنكارىم القدر.
والرد عليهم :يرد عليهم بأف ربوبية اهلل سبحانو الكاملة المطلقة تبطل قوؿ ىؤالء؛ ْلف مقتضى
ربوبية اهلل لجميع ما في ىذا الكوف من الذوات والصفات والحركات واْلفعاؿ ،وحقيقة قوؿ ىؤالء
أف اهلل ليس ربا ْلفعاؿ الحيوانات وال تناولتها ربوبيتو وكيف تتناوؿ ما ال يدخل تحت قدرة اهلل
ومشيئة وخلق و؟ وىذا قوؿ عامتهم ومتصوفتهم ،وىذا القوؿ ىو قوؿ شائع في القدرية يعني :ىذا
القوؿ ىذا المذىب إنما ىو مذىب عامة القدرية.
المذىب الثالث :مذىب الجبرية أف العبد ليس بفاعل أصَل بل ىو مجبور على أفعالو وأفعالو
واقعة باختياره وأف الفاعل منو سواه والمحرؾ لو غيره فهو آلة محضة وحركاتو بمنزلة ىبوب الرياح
وحركات المرتعش ىذا قوؿ عامة الجبرية ،وأما متصوفتهم ممن يزعموف الترقي في مقاـ الشهود
للحقيقة الكونية والربوبية الشاملة فيروف أف كل ما يصدر من العبد من ظلم وكفر وفسوؽ ىو طاعة
محضة؛ ْلنها إنما تجري وفق ما قضاه اهلل وقدره فهو محبوب لديو مرضي عنو ،فإنو إف خالف أمر
الشرع فقد أطاع إرادتو ونفذ مشيئتو ،وىؤالء شر من القدرية النفاة وأشد عداوة هلل ومناقضة لكتابو
ورسلو ودينو ،وتسمى الجبرية قدرية الحتجاجهم بالقدر وخوضهم فيو والتسمية على الطائفة اْلولى
أغلب والجبرية والقدرية في طرفي نقيض
فالقدرية غلوا في نفي القدر حتى أخرجوا أفعاؿ العباد عن خلق اهلل ومشيئتو والجبرية غلوا في
اْلثبات حتى سلبوا العباد قدرتهم واختيارىم وزعموا أنهم ال يفعلوف شيئا البتة ،وإنما اهلل ىو فاعل
تلك اْلفعاؿ حقيقة فهي نفس فعلو ْلفعالهم والعبيد ليس لهم قدرة وال إرادة وال فعل البتة وأف
أفعالهم بمنزلة حركات الجماد ال قدرة لهم عليها وإمامهم الجهم بن صفواف .
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الرد عليهم أف ىذا المذىب باطل ضرورة؛ ْلننا نفرؽ بالضرورة بين حركة البطش وحركة المرتعش
ونعلم أف اْلوؿ باختياره باالختيار دوف الثاني.
ثانيا :وْلنو لو لم يكن العبد فع ل أصَل لما صح التكليف وال ترتب استحقاؽ الثواب والعقاب
على أفعالو وال إسناد اْلفعاؿ التي تقضي سابقة قصد إليو على سبيل الحقيقة ،مثل صلى وصاـ
وكتب بخَلؼ مثل طاؿ واسود لونو وجرى النهر وذىبت الريح.
ثالثا :النصوص القطعية تنفي ذلك وتنسب اْلفعاؿ إلى العباد قاؿ اهلل -تعالى:-
    وقاؿ -سبحانو:-
   

وقاؿ:

  

  

      وقاؿ -سبحانو:-

       

فالعبد ىو المؤمن والكافر والبر

والفاجر والمصلي والصائم حقيقة وال يصح وصف اهلل بأفعاؿ عباده ،فالعبد ىو الفاعل حقيقة بجعل
اهلل لو فاعَل ،منشأ الضَلؿ من شبو الجبرية أنهم يقولوف :إننا نقوؿ :إف العبد ال فعل لو لئَل يقع في
ملك اهلل ما ال يريد ولئَل يوجد خالق غير اهلل يعني :عكس شبهات القدرية.
ما ىو منشأ ضَلؿ كل منهما؟ التسوية بين المشيئة واْلرادة وبين المحبة والرضا ىذا ىو الضَلؿ
يعني :كل من القدرية سووا بين إرادة اهلل ومحبتو وإف كاف كل من الطائفتين لم يثبت إال إرادة القدرية
ما أثبتو إال اْلرادة الدينية لكن قالوا :كل ما قضاه اهلل وقدره فهو محبوب لو مرضي وأنكروا أف يكوف
ىناؾ إرادة كونية ،والجبرية قالوا :ليس ىناؾ إال إرادة كونية وكل ما قضاه اهلل وقدره فهو محبوب لو
مرضي.
فإذا منشأ ضَلؿ كل منهما التسوية بين المشيئة واْلرادة وبين المحبة والرضا فسوى بينهما
الجبرية والقدرية ثم اختلفوا ،فاْلراد ة عند الجبرية واحدة وىي الكونية فقالوا :الكوف كلو بقضاء اهلل
وقدره ،فيكوف محبوبا مرضيا حتى المعاصي والكفر واْلرادة عند القدرية واحدة وىي الشرعية،
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فقالوا :ما شرعو اهلل فقد قدره وأمر بو وأحبو وليست المعاصي محبوبة هلل وال مرضية لو فليست
مقدرة وال مقضية بل ىي خارجة عن مشيئتو وخلقو.
الرد عليهم أف نقوؿ :قد دؿ على الفرؽ بين المشيئة والمحبة الكتاب والسنة والفطرة
الصحيحة ،أما المشيئة فمن الكتاب قوؿ اهلل -تعالى:-
      وقاؿ:

سبحانو:



 

وقاؿ:





       وقاؿ

        وقاؿ:

   

               

   وأما نصوص المحبة والرضا فقاؿ -سبحانو:-
      وقاؿ:





      وقاؿ:



         عقب ما نهى عنو

الشرؾ والظلم والفواحش والكبر ،وفي الحديث:



إف اهلل كره لكم ثَلثا -قيل :وقاؿ :-وكثرة

السؤاؿ وإضاعة الماؿ  وفي المسند  يحب أف يؤخذ برخصو كما يكره أف تؤتى معصيتو



ومذىب أىل السنة أف المشيئة والمحبة ليس مدلولهما واحدا وال ىما متَلزماف بل قد يشاء اهلل
ما ال يحبو ،ويحب ما ال يشاء كونو ،فاْلوؿ كمشيئتو لوجود إبليس وجنوده ومشيئتو العامة لجميع ما
في الكوف ما بغضو لبعضهم والثاني كمحبتو ْليماف الكفار والفجار ،ولو شاء ذلك لوجد ذلك كلو
فإنو ما شاء اهلل كاف وما لم يشأ لم يكن ويرد على الطائفتين بقوؿ اهلل -تعالى:-
  

   

أي :خلقكم والذي تعمل وف فدلت على أف أفعاؿ العباد مخلوقة هلل وعلى أف أفعاؿ

لهم حقيقة ،ففيها الرد على الجبرية الذين يقولوف :إف العبد ال فعل لو وفيها الرد على القدرية الذين
يقولوف :إف العبد يخلق فعل نفسو استقَلال ويرد عليهم بحديث حذيفة  :إف اهلل خالق كل صانع
وصنعتو  فاهلل سبحانو خلق اْلنساف بجميع أغراضو وحركاتو ،وىؤالء الجبرية والجهمية يخرجوف
عن أفعاؿ اهلل وأحكامو حكمها ومصالحها فيزعموف أف اهلل -تعالى -ال يفعل لعلة وال لحكمة ،وإنما
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ىو محض مشيئة وصرؼ إرادة ،وكاف شيخهم الجهم بن صفواف يقف على الجذمة -قبحو اهلل-
يقف على الجذمة يعني :المصاب بالجذاـ فيقوؿ :أرحم الراحمين يفعل ىذا! إنكارا للرحمة
والحكمة .
ولهذا اْلصل لوازـ وفروع كثيرة فاسدة ذكرىا ابن القيم -رحمو اهلل -من تسعين وجها والذي
عليو أىل السنة والجماعة ىو إثبات العلة والحكمة في أفعاؿ اهلل وشرعو وقدره فما خلق شيئا وال
قضاه وال ش رعو إال لحكمة بالغة وإف قصرت عنها عقوؿ البشر ،واْلدلة الدالة على إثبات ىذا
اْلصل كثيرة وأنو سبحانو حكيم شرع اْلحكاـ لحكمة ومصلحة فما خلق شيئا عبثا وال خلق شيئا
سدى من ذلك قوؿ اهلل -تعالى:-
   

  وقاؿ



وقولو:



     وقولو:

   

           

       وقاؿ:

     

وأىل السنة توسطوا فأثبتوا أف العباد فاعلوف ولهم قدرة على أعمالهم ولهم إرادة ومشيئة وأف اهلل
خالقهم وخالق قدرتهم ومشيئتهم فأفعاؿ العبد تضاؼ إليو على جهة الحقيقة واهلل خلقو وخلق فعلو
      

فأخبر أف العباد يعملوف ويصنعوف ويؤمنوف ويكفروف ويفسقوف

ويكذبوف فللعبد مشيئة وال تكوف إال بمشيئة اهلل

       

 واهلل أعلم نعم

اقرأ.

اؿ َ -رِح َموُ اللوُ تَػ َعالَى -وقد علم اهلل -تعالى -فيما لم يزؿ عدد من يدخل الجنة وعدد من
قَ َ
يدخل النار جملة واحدة .
نعم ،وىذه اْلرادة ىذه المرتبة اْلولى من مراتب القدر أف اهلل علم ما يعملو العباد يعلم كل شيء
سبحانو كما ثبت يعلم ما كاف وما يكوف وما لم يكن لو كاف كيف يكوف ،وىو يعلم أفعاؿ عباده
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وحركاتهم وسكناتهم وأفعالهم وما يشاءف خلق ذلك وكتب ذلك علم ذلك وكتبو في اللوح المحفوظ
قبل خلقو كما ثبت في الحديث الصحيح عن عبد اهلل بن عمرو



إف اهلل كتب مقادير الخَلئق

قبل أف يخلق السماوات واْلرض بخمسين ألف سنة وكاف عرشو على الماء



فاهلل علم أفعاؿ

العباد وحركاتهم وسكناتهم وأعمالهم وخلق ذلك قبل أف تخلق السماوات واْلرض بخمسين ألف
سنة وكاف عرشو على الماء نعم .
فَل يزداد في ذلك العدد وال ينقص منو .
نعم ،ال يزداد وال ينقص منو مكتوب في اللوح المحفوظ قاؿ -سبحانو:-
     واْلماـ المبين ىو اللوح المحفوظ قاؿ -سبحانو:-

   

      

          وىو اللوح المحفوظ ،وقاؿ -سبحانو:-

   

                     وىو
اللوح المحفوظ نعم.
أفعالهم فيما علم منهم أف يفعلوه
وكذلك أفعالهم فيما علم منهم أف يفعلوه .
نعم كذلك أفعالهم وغير أفعالهم حركاتهم وسكناتهم كلها مكتوبة نعم .
كل ميسر لما خلق لو
وكل ميسر لما خلق لو .
نعم كل ميسر لما خلق لو ،واْلعماؿ بالخواتيم اهلل -تعالى -يسر أىل السعادة للسعادة يسر
أىل الجنة للسعادة يعملوف بعمل أىل الجنة يموتوف على التوحيد واْليماف ويعملوف بعملهم ويسر
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الكفرة للكفر يعملوف بعمل أىل النار فيموتوف على الكفر فيدخلوف النار المؤمنوف يسرىم لإليماف
والتوحيد والعمل الصالح ويموتوف على التوحيد فيدخلوف الجنة والكفار يسرىم للكفر وللمعاصي
فيموتوف على الكفر فيدخلوف النار -نسأؿ اهلل السَلمة والعافية -نعم .
اْلعماؿ بالخواتيم
واْلعماؿ بالخواتيم .
نعم ،اْلعماؿ بالخواتيم من ختم لو بالتوحيد واْليماف صار من أىل الجنة ،ومن ختم لو بالكفر

صار من أىل النار كما في اْلحاديث الصحيحة من أحاديث عبد اهلل بن مسعود 
أحاديث اْلربعين النووية



وىو من

إف أحدكم يجمع خلقو في بطن أمة أربعين يوما نطفة ثم يكوف علقة

مثل ذلك ،ثم يكوف مضغة مثل ذلك ،ثم يرسل إليو الملك فينفخ فيو الروح ،ويؤمر بأربع كلمات
بكتب رزقو وأجلو وعملو وشقي أو سعيد فواهلل الذي ال إلو إال ىو إف أحدكم ليعمل بعمل أىل الجنة
حتى ما يكوف بينو وبينها إال ذراع فيسبق عليو الكتاب فيعمل بعمل أىل النار فيدخلها وإف أحدكم
ليعمل بعمل أىل النار حتى ما يكوف بينو وبينها إال ذراع فيسبق عليو الكتاب فيعمل بعمل أىل الجنة
فيدخلها . 
ىذا يدؿ على أف اْلعماؿ بالخواتيم ولما قيل للنبي   يا رسوؿ اهلل ىل ما يعملو العباد في
شيء فرغ منو أو في شيء مستقبل؟ قاؿ :بل في شيء فرغ منو كتب في اللوح المحفوظ قالوا :يا
رسوؿ اهلل ففيم العمل؟ أفَل نتكل على كتابنا وندع العمل على الكتاب اْلوؿ؟ فقاؿ -عليو الصَلة
والسَلـ :-اعملوا فكل ميسر لما خلق لو  أما أىل السعادة فسييسروف لعمل أىل السعادة ،وأما
أىل الشقاوة فسييسروف لعمل أىل الشقاوة ثم قرأ قوؿ اهلل -تعالى:-
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   نعم.
السعادة والشقاوة مكتوبة في اللوح المحفوظ
والسعيد من سعد بقضاء اهلل والشقي من شقي بقضاء اهلل .
نعم ،كما سبق؛ ْلف السعادة مكتوبة والشقاوة مكتوبة في اللوح المحفوظ ،وكذلك أيضا كل
شخص عند كما سمعنا في ىذا الحديث وىو في بطن أمو عندما ينفخ فيو الروح تكتب سعادتو
وشقاوتو ،وىذا محفوظ يوافق ما في اللوح المحفوظ اْلصل ىو ما في اللوح المحفوظ السعادة
والش قاوة كلو مكتوب في اللوح المحفوظ ،ثم ىناؾ أيضا تقدير عمري ىذا في التقدير العاـ التقدير
العاـ في اللوح المحفوظ مكتوب كل شيء



        ثم ىناؾ تقدير

عمري لكل شخص في بطن أمو تكتب السعادة والشقاوة والعمل والرزؽ واْلجل ،ثم ىناؾ تقدير
سنوي وىو أنو في ليلة القدر يكتب اهلل ما يكوف في تلك السنة من موت وحياة وإذالؿ وإعزاز
وإشقاء وإسعاد وموت وحياة ،ثم ىناؾ تقدير يومي وىو أف اهلل سبحانو و-تعالى -يقدر ما يكوف في
كل يوـ كما قاؿ -سبحانو:-



       يعز ويذؿ ويخلق ويحيي ويميت ويسعد

ويشقي ويفقر ويغني ويحيي ويميت -سبحانو وتعالى -نعم .
القدر سر اهلل في خلقو
اؿ َ -رِح َموُ اللوُ تَػ َعالَى -وأصل القدر سر اهلل تعالى في خلقو .
قَ َ

نعم ،أصل القدر سر اهلل في خلقو أفقر وأغنى أوجد وأفنى وأفقر وأغنى وأحيا وأمات وىدى

وأضل ىذا سر اهلل في خلقو ما أحد يطلع عليو وال تسأؿ نعم .
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سر اهلل في خلقو
لم يطلع على ذلك ملك مقرب وال نبي مرسل .
نعم ،ما اطلع عليو ملك مقرب وال نبي مرسل ىذا سر اهلل في خلقو يعني :ما يطلعوف لماذا أفقر
ىذا؟ ولماذا أغنى ىذا؟ ولماذا أضل ىذا؟ ولماذا ىدى ىذا؟ ولماذا أحيا ىذا؟ ولماذا أمات ىذا؟
ولماذا أوجد ىذا؟ ىذا سر اهلل لو الحكمة البالغة مبني على علم وحكمة ما يطلع عليو ملك مقرب
وال نبي مرسل ،وليس لك أف تسأؿ وال أف تعترض على اهلل ىذا سر اهلل في خلقو نعم .
البحث واالعتراض على القدر
التعمق والن ظر في ذلك ذريعة الخذالف وسلم الحرماف ودرجة الطغياف .
نعم ،ذات التعمق والغوص والبحث في ىذا في الحكمة ،واالعتراض على اهلل وسيلة إلى
الحرماف ووسيلة إلى الطغياف والذريعة والوسيلة والدرجة متقارباف نعم .
"والتعمق والنظر في ذلك ذريعة الخذالف وسلم الحرماف ودرجة الطغياف"
ذريعة الخذالف وسلم الحرماف ودرجة الطغياف ىذه متقاربة الحرماف والخذالف والطغياف كلها
متقاربة لكن الطغياف يكوف في مقابلة االستقامة والحرماف يكوف في مقابلة النصب والطغياف في
مقابلة االستقامة ذريعة ودرجة أيش أعد والتعمق.
"والتعمق في ذلك ذريعة الخذالف وسلم الحرماف ودرجة الطغياف" .
نعم الحرماف في مقابلة النصب والخذالف في مقابلة النصب والحرماف في مقابلة الحصوؿ على
الظفر والطغياف في مقابلة االستقامة فالخذالف ىو الهزيمة في مقابلة النصب ىذه متقاربة ،والمعنى
أف التعمق والبحث والغوص والسؤاؿ عن سر اهلل في خلقو وسيلة إلى حرماف الشخص وخذالنو
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ومجاوزة الحد ووسيلة إلى حرمانو من التوحيد واْليماف الخالص ووسيلة إلى طغيانو وتجاوزه الحد إذا
تجاوز حده أنت عبد مأمور بأف تسلم وال تعترض ،فإذا اعترضت وتعمقت صار ذلك وسيلة إلى
طغيانك ومجاوزتك لحد العبودية ،أنت عبد مأمور فَل تتجاوز حدؾ وال تسأؿ فَل يقاؿ في قدر
اؿ:لو لماذا فعل كذا؟ ال يقاؿ :لماذا؟ وال يعترض على أفعاؿ اهلل فَل يقاؿ :كيف؟ ال تعترض على اهلل
بػ لماذا وال كيف ال تعترض على حكمة اهلل وال على أفعاؿ اهلل ،فمن اعترض على حكمة اهلل وقدر
اهلل وقاؿ :لماذا فعل كذا؟ أو قاؿ :كيف فعل كذا؟ فقد تجاوز حده ولم يكن موحدا يخشى عليو
االنحراؼ والهَلؾ نعم.
ولهذا قاؿ المؤلف" :التعمق في ذلك ذريعة الخذالف وسلم الحرماف ودرجة الطغياف الحرماف"
كونو يحرـ من التوحيد واْليماف ،وكذلك كونو يخذؿ فَل يوفق والطغياف كونو يتجاوز الحد المعنى
أف من تعمق وا عترض على اهلل وسأؿ ىذا وسيلة إلى حرمانو من التوحيد واْليماف وىو درجة إلى
خذالنو وعدـ توفيقو وىي وسيلة أيضا إلى طغيانو ومجاوزتو الحد الذي حد لو؛ ْلنو عبد مأمور نعم.
الحذر من النظر والوسوسة واالعتراض على اهلل
فالحذر كل الحذر من ذلك نظرا وفكرا ووسوسة .
نعم ،ىكذا التحذير ينبغي لإلنساف أف يحذر كل الحذر بالتفكير والنظر والوسوسة ،واالعتراض
على اهلل لماذا خلق ىذا؟ لماذا أوجد ىذا؟ لماذا ىذا ىدى ىذا؟ لماذا أضل ىذا؟ ما تعترض على
اهلل لماذا جعل ىذا غنيا وىذا فقيرا تعترض على اهلل وتقوؿ :ىذا ما يستحق فَلف ما يستحق قد
يقوؿ بعض العامة :فَلف ليس كفئا لذلك ىذا نوع اعتراض اهلل حكيم عليم اهلل -تعالى -قدر أف
يكوف ىذا غنيا فَل تعترض على اهلل لو الحكمة في ذلك قدر أف يكوف ىذا فقيرا قدر أف يكوف ىذا
مؤمنا ،قدر أف يكوف ىذا كافرا قدر أف يكوف ىذا مطيعا قدر أف يكوف ىذا عاصيا ال تعترض ،ىذا

324

العقيدة الطحاوية

سر اهلل في خلقو لو الحكمة البالغة فَل تقوؿ :لم؟ وال تقوؿ :كيف؟ نعم ،فإف فعلت فهذا ذريعة
ووسيلة إلى حرمانك من التوحيد الخالص وسبب في طغيانك ومجاوزتك الحد نعم .
اهلل تعالى طوى علم القدر عن أنامو
فإف اهلل -تعالى -طوى علم القدر عن أنامو .
عن أنام و طوى علمو عن أنامو اْلناـ ىم الناس الخلق يعني :طوى اهلل علم القدر عنهم يعني:
أخفاه -سبحانو وتعالى -طوى بمعنى أخفى اْلعَلـ عن الناس أخفاه عنهم ،فهذا مما اختص بو -
سبحانو -فَل يعلم ذلك ال ملك مقرب وال نبي مرسل ما يعلموا لماذا؟ الحكمة في خلق ىذا وإيجاد
ىذا وإ غناء ىذا وإفقار ىذا وإضَلؿ ىذا وإماتة ىذا ،ىذا يعيش لمدة طويلة ،ىذا يعيش عمره ستين
وىذا سبعين ،وىذا مائة يعيش للمائة ،وىذا يعيش للمائة وعشرين وىذا يموت وىو ابن أربعين ،وىذا
يموت وىو ابن ثَلثين وىذا يموت ابن عشرين وىذا يموت ابن عشر سنوات وىذا يموت طفَل
وىذا يموت في بطن أمو ما تقوؿ :لماذا؟ ما تقوؿ لم وال تقوؿ كيف؟ ىذا سر اهلل في خلقو لو
الحكمة البالغة -سبحانو وتعالى -ىذا غني عنده مَليين وىذا فقير ال يجد غداء وال عشاء ،لو
الحكمة البالغة ،ىذا عالم كبير وىذا جاىل ،لو الحكمة البالغة ،فَل تسأؿ فَل تعترض فَل تقل :لم؟
وال كيف؟ ىذا سر اهلل طواه يعني :أخفاه عن أنامو عن الناس نعم.
النهي عن االعتراض والبحث في القدر
ونهاىم عن مرامو .
نهاىم عن مرامو :عن طلبو وعن السؤاؿ عنو وعن البحث عنو نعم.
اهلل حكيم ال يسأؿ عما يفعل
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كما قاؿ -تعالى -في كتابو:



.        

نعم ال يسأؿ سبحانو عما يفعل لحكمتو البالغة لكوف حكيم ال؛ ْلنو يفعل بالقدرة كما تقوؿ:
الجبرية ال يسأؿ لكماؿ حكمتو؛ ْلنو حكيم وىم يسألوف العباد يسألوف؛ ْلنهم مأموروف منهيوف
مكلفوف أنت تسأؿ واهلل ال يسأؿ ليس فوقو أحد -سبحانو وتعالى -ىو الكامل في ذاتو وصفاتو
وأفعالو وىو الحكيم فيما يقدره وفيما يشرعو فَل تسأؿ وال يسأؿ سبحانو ،وأما العباد فهم يسألوف
نعم .
من رد حكم الكتاب كاف من الكافرين
فمن سأؿ لما فعل فقد رد حكم الكتاب ومن رد حكم الكتاب كاف من الكافرين .
من سأؿ قاؿ  :لم فعل كذا؟ لماذا؟ فقاؿ لم؟ لم أغنى ىذا؟ لم أفقر ىذا؟ لم ىدى ىذا؟ لم
ضل؟ قد رد حكم الكتاب يعني :عارض قوؿ اهلل في قولو ال يسأؿ عما يفعل اهلل يقوؿ:

  

   وأنت تقوؿ :لماذا فعل ؟ ىذا رد لحكم الكتاب ومن رد حكم الكتاب كاف من الكافرين
نعم.
أولياء اهلل مسلّموف بقدر اهلل
فهذا جملة من يحتاج إليو من ىو منور قلبو من أولياء اهلل -تعالى. -
نعم ىذه الجملة التي يحتاجها من نور اهلل قلبو من أولياء اهلل من عباده المؤمنين أحبابو ىذه
اْلمور ىذه الذي ذكرىا المؤلف -رحمو اهلل -في القدر وىي عدـ االعتراض على اهلل والتسليم هلل
وعدـ التعمق ىذا الذي يحتاجو من نور اهلل قلبو من أوليائو يعني :من أحبابو المؤمنين أولياء اهلل ىم
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المؤمنوف كما قاؿ سبحانو:

            

     نعم .
الراسخوف في العلم ىم الذين يسلموف لقضاء اهلل
وىي درجة الراسخين في العلم.
نعم الراسخوف في العلم ىم الذين يسلموف لقضاء اهلل وقدره ويعلموف أف اهلل -تعالى -حكيم
في شرعو وقدره وفي أمره ونهيو نعم.
العلم علماف موجود ومفقود
ْلف العلم علماف :علم في الخلق موجود وعلم في الخلق مفقود .
نعم العلم علماف :علم في الخلق موجود ىذا علم الشريعة وتفاصيلها وعلم في خلقو مفقود وىو
علم الغيب وعلم القدر الذي غاب طواه اهلل عن أنامو فَل تسأؿ عن العلم المفقود فعلم الغيب ال
يعلمو إال اهلل قاؿ -سبحانو:-

         

       

قاؿ

  

فَل يعلم اْلنبياء شيئا إال ما أعلمهم اهلل وأطلعهم عليو فالعلم

المفقود ال تسألو وال تطلبو وىو علم الغيب ومن ذلك علم القدر والعلم الموجود علم الشريعة
وتفاصيلها نعم.
إنكار العلم الموجود والمفقود
فإنكار العلم الموجود كفر وادعاء العلم المفقود كفر .
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إنكار العلم الموجود وىو علم الشريعة من أنكر علم الشريعة كفر علم الشريعة ما جاء في كتاب
اهلل وسنة رسوؿ اهلل من أنكرىا كفر ومن ادعى العلم المفقود وىو علم الغيب كفر من ادعى علم
الغيب فهو كافر ومن أنكر الشريعة فهو كافر نعم .
ثبوت اْليماف بقبوؿ العلم الموجود وترؾ المفقود
وال يثبت اْليماف إال بقبوؿ العلم الموجود وترؾ طلب العلم المفقود.
ال يثبت اْليماف إال بأف تطلب العلم الشرعي علم الشريعة المقصود بها الكتاب والسنة وتترؾ
طلب العلم المفقود وىو علم الغيب نعم .
اللوح والقلم
تعريف اللوح والقلم وآراء العلماء فيهما



الحمد هلل رب العالمين والصَلة والسَلـ على أشرؼ اْلنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى

آلو وصحبو أجمعين  .قاؿ اْلماـ الطحاوي -رحمو اهلل- -تعالى :-ونؤمن باللوح والقلم وبجميع ما
فيو قد رقم .



الحمد هلل رب العالمين والصَلة والسَلـ على أشرؼ اْلنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى

آلو وصحبو أجمعين أما بعد.
فهذا مبحث فيما يتعلق باللوح والقلم قاؿ :ونؤمن باللوح والقلم وبجميع ما فيو رقم يعني:
بجميع ما كتب بو القلم ،القلم قلم القدر والقلم ىو القلم في اللغة ما يكتب بهن والمراد بو ىنا
شرعا القلم الذي خلقو اهلل وكتب بو في اللوح المحفوظ المقادير ،واللوح في اللغة ما يكتب عليو
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والمراد بو شرعا اللوح الذي كتب اهلل مقادير الخَلئق فيو ،واْلدلة على ثبوت اللوح والقلم كثيرة منها
قوؿ اهلل -تعالى:-



          وفي الحديث الذي رواه الطبراني

بسنده أف النبي  أنو قاؿ  :إف اهلل خلق لوحا محفوظا من درة بيضاء كفتاه ياقوتة حمراء قلمو
النور وعرضو ما بين السماء واْلرض ينظر اهلل فيو كل يوـ ستين وثَلثمائة نظرة يخلق في كل نظرة
ويحيي ويميت ويعز ويذؿ ويفعل ما يشاء  الحديث رواه الطبراني بسند ضعيف.
ولكن قوؿ اهلل -تعالى:-
-تعالى:-



          يكفي وكذلك قوؿ اهلل

                  

قاؿ -سبحانو:-

           

          

ىذا الكتاب ىو اللوح المحفوظ ومن اْلدلة من السنة

     

حديث عبادة بن الصامت  قاؿ سمعت رسوؿ اهلل 

يقوؿ:



إف أوؿ ما خلق اهلل القلم

فقاؿ لو اكتب قاؿ يا رب وماذا أكتب قاؿ اكتب مقادير كل شيء حتى تقوـ الساعة  والحديث
صحيح ثابت.
واختلف العلماء في القلم والعرش أيهما أسبق في الوجود على قولين ذكرىما الحافظ أبو العَلء
الهمداني أصحهما أف العرش كاف قبل القلم.
والدليل على ذلك ما ثبت في الصحيح من حديث عبد اهلل بن عمرو -رضي اهلل عنهما -قاؿ:

قاؿ رسوؿ اهلل 

 كتب اهلل مقادي ر الخَلئق قبل أف يخلق السماوات واْلرض بخمسين ألف

سنة وكاف عرشو على الماء  ووجو الداللة أف الحديث صريح أف التقدير إنما وقع بعد خلق العرش
فدؿ على أف العرش مخلوؽ قبل القلم والتقدير وقع عند أوؿ خلق القلم بَل مهلة يعني :أف اهلل
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يعني :أف اهلل أوؿ ما خلق القلم كتبت فيو المقادير لما رواه أبو داود لما روى أبو داود عن عبادة بن
الصامت  قاؿ :سمعت رسوؿ اهلل  يقوؿ:
 إف أوؿ ما خلق اهلل القلم فقاؿ لو :اكتب



الحديث يعني :أنو عند أوؿ خلقو القلم قاؿ

لو اكتب بدليل الرواية اْلخرى  أوؿ ما خلق اهلل القلم قاؿ لو اكتب  بنصب أوؿ على الظرفية
ونصب القلم على المفعولية فيكوف قولو



إف أوؿ ما خلق اهلل القلم قاؿ لو :اكتب



جملة

واحدة ،وأما على رواية رفع اْلوؿ والقلم أوؿ ما خلق اهلل القلم فيتعين حملو على أنو أوؿ
المخلوقات من ىذا العالم المحسوس المشاىد من ىذا العالم ويكوف قولو:



أوؿ ما خلق اهلل

القلم وقاؿ لو :اكتب  جملتاف ليتفق الحديثاف.
إذ حديث عبد اهلل بن عمرو أفاد أف العرش سابق على التقدير وحديث عبادة بن الصامت أفاد
أف التقدير مقارف لخلق القلم يوضحو اللفظ اآلخر لما خلق اهلل القلم قاؿ لو اكتب فجرى القلم بما
ىو كائن إلى يوـ القيامة فهي توضح أف اْلولية بالنسبة للكتابة قد ذكر العَلمة ابن القيم -رحمو
اهلل -في الكافية الشافية الخَلؼ في العرش والقلم أيهما خلق أوال واختار أف العرش مخلوؽ أوال
فقاؿ -رحمو اهلل:-
والناس مختلفوف في القلم الذي كتب القضاء بو من الدياف
ىل كاف قبل العرش أو ىو بعده؟ قوالف عند أبي العَل الهمداني
والحق أف العرش قبل؛ ْلنو قبل الكتابة كاف ذا أركاف
فرجح أف العرش مخلوؽ قبل القلم؛ ْلنو قبل الكتابة والعرش كاف ذا أركاف يعني :موجود وأقَلـ
المقادير التي وردت في السنة:
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أوال :القلم العاـ الشامل لجميع المخلوقات وىو الذي كتب بو في اللوح المحفوظ المقادير
ىذا القلم العاـ الشامل لجميع المخلوقات وىو الذي كتب بو في اللوح المحفوظ المقادير وما بعده
من اْلقَلـ كلها مأخوذة منو وتوافقو.
الثاني :القلم الثاني خبر خلق آدـ وىو قلم عاـ أيضا لكن لبني آدـ وورد فيو آثار تدؿ على أف
اهلل قدر أعماؿ بني آدـ وأرزاقهم وآجالهم وسعادتهم عقيب خلقهم.
القلم الثالث :حين يرسل القلم إلى الجنين في بطن أمو فينفخ فيو الروح ويؤمر بأربع كلمات رزقو
وأجلو وعملو وشقي أو سعيد كما ورد ذلك في اْلحاديث الصحيحة.
القلم الرابع :الموضوع على العبد عند بلوغو الذي بأيدي الكراـ الكاتبين الذين يكتبوف ما يفعلو
بنو آدـ كما ورد ذلك في الكتاب والسنة أعد.
ونؤمن باللوح والقلم وبجميع ما فيو قد رقم.
وىذا ال بد منو اْليماف ْلف اللوح مذكور في الكتاب العظيم اللوح المحفوظ والقلم كذلك قاؿ
بعض العلماء إنو ىو القلم الذي أقسم اهلل بو في قولو -سبحانو:-


      

فيجب على المسلم أف يؤمن باللوح المحفوظ ،وأف اهلل كتب فيو مقادير كل شيء وال يختلف

شيء عما كتب في اللوح المحفوظ ،اللوح المحفوظ شامل عاـ ال يخرج عنو أي شيء ،كل شيء
مكتوب في اللوح المحفوظ

                

والمقادير اْلخرى كلها مأخوذة منو راجعة إليو ،ولهذا قاؿ:
وكل من صيغ العموـ واْلماـ المبين ىو اللوح المحفوظ

        

        

وىذا من اْلدلة على إثباتو أف نؤمن باللوح المكتوب الذي كتب فيو المقادير ونؤمن بالقلم الذي
يكتب المقادير وبجميع ما فيو رقم رقم يعني :كتب يعني :نؤمن بجميع ما قد كتب بو القلم ،والقلم
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كتب في اللوح المحفوظ كل شيء كل شيء مكتوب فيو كل شيء مكتوب فيو كما قاؿ -سبحانو:-
        

ومعنى رقم يعني :كتب يعني :نؤمن باللوح ونؤمن بالقلم

ونؤمن بجميع ما كتب بو القلم في اللوح نعم .
استحالة تغيير الناس شيئا مما كتبو اهلل
فلو اجتمع الخلق كلهم على شيء كتبو اهلل -تعالى -فيو أنو كائن ليجعلوه غير كائن لم يقدروا
عليو ولو اجتمعوا كلهم على شيء لم يكتبو اهلل -تعالى -فيو ليجعلوه كائنا لم يقدروا عليو .

نعم ْلف ما قدره اهلل وكتبو ال يغير وال يبدؿ وال يستطيع أحد أف يغيره أو يبدلو كما قاؿ اهلل 
                   

وثبت في

حديث ابن عباس حين ما علمو وقاؿ لو  :يا غَلـ أال أعلمك كلمات؟ احفظ اهلل يحفظك احفظ
اهلل تجده تجاىك تعرؼ إلى اهلل في الرخاء يعرفك في الشدة -إلى أف قاؿ :-واعلم أف اْلمة لو
اجتمعت على أف ينفعوؾ بشيء لم ينفعوؾ بشيء إال بشيء قد كتبو اهلل لك ولو اجتمعوا على أف
يضروؾ بشيء لم يضروؾ إال بشيء قد كتبو اهلل عليك رفعت اْلقَلـ وجفت الصحف



أقَلـ

القدر رفعت اْلقَلـ وجفت الصحف ال يغير وال يبدؿ ولو اجتمع الكوف كلهم على أف يغيروا شيئا
مما كتبو اهلل ما استطاعوا ال يستطيعوف أف يغيروا ما كتب ليجعلو غير مكتوب وال يستطيعوف أف
يزيدوا فيكتب فيو شيء لم يكتب نعم .
جفت اْلقَلـ بما ىو كائن إلى يوـ القيامة
جف القلم بما ىو كائن إلى يوـ القيامة .
نعم كما جاء في حديث ابن عباس رفعت اْلقَلـ وجفت الصحف نعم .
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وجوب اْليماف بالقدر
وما أخطأ العبد لم يكن ليصيبو وما أصابو لم يكن ليخطئو .
نعم ال بد من اْليماف بهذا ال بد من اْليماف أف تعلم أف الشيء الذي أخطأؾ ال يمكن أف
يصيبك والشيء الذي أصابك لم يكن أف يخطئك ْلف كل شيء مكتوب في اللوح المحفوظ كل
شيء حتى العجز والكيس من حركاتك وسكناتك وأقوالك وأفعالك وتصرفاتك كلها مكتوبة وكما في

حديث ابن عباس أف النبي 

قاؿ لو السابق:



واعلم أف ما أخطأؾ لم يكن ليصيبك وما

أصابك لم يكن ليخطئك  نعم.
علم اهلل سابق في كل شيء
وعلى العبد أف يعلم أف اهلل قد سبق علمو في كل كائن من خلقو .
ىذا ال بد منو كما سبق اْلدلة على ىذا واضحة على العبد أف يعلم أف كل شيء كل شيء قد
سبق بو علم اهلل علم اهلل شامل ال بد من اْليماف بهذا أف تعلم أف اهلل أف علم اهلل سابق في كل شيء
وأف اهلل يعلم ما كاف في الماضي وما يكوف في المستقبل وما لم يكن لو كاف كيف يكوف كما قاؿ -
سبحانو:-

                    

                     

                     

.
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ىذا أيضا في الكتاب ا لذي ىو اللوح المحفوظ ،ومن لم يؤمن بعلم اهلل الشامل ،فليس بمسلم؛
ولهذا لما أنكر القدرية الغَلة اْلولى لما أنكروا علم اهلل الشامل كفروا ،كفرىم العلماء كمالك
والشافعي وأحمد .
وقاؿ فيهم اْلماـ الشافعي -رحمو اهلل :-ناظروا القدرية بالعلم فإف أقروا بو خصموا ،وإف أنكروه
كفروا .
فمن أنكر العلم نسب اهلل للجهل ،ومن نسب اهلل إلى الجهل كفر ،فَل بد من اْليماف بعلم اهلل
الشامل .نعم.
والقدرية اْلولى كانوا يقولوف :إف اهلل ال يعلم الشيء حتى يقع؛ فكفروا بذلك نعوذ باهلل .نعم.
اهلل قد سبق علمو في كل كائن من خلقو
وعلى العبد أف يعلم أف اهلل قد سبق علمو في كل كائن من خلقو فقدر ذلك تقديرا محكما مبرما
.
نعم قدر تقديرا محكما مبرما ،يعني ال يغير وال يبدؿ التقدير المبرـ المحكم الذي ال خلل فيو،
وال يمكن أف ينقض.
نعم.
ال يستطيع أحد أف ينقض حكم اهلل وما قدره في اللوح المحفوظ
ليس فيو ناقض وال معقب .
نعم "ليس فيو ناقض" ،يعني :ال يستطيع أحد أف ينقض حكم اهلل ،وما قدره وما كتبو في اللوح
المحفوظ ال يستطيع أحد أف ينقضو ،وال يستطيع أحد أف يغيره بزيادة أو نقصاف.

334

العقيدة الطحاوية

ناقض من االنتقاض ،يعني ال يستطيع أحد أف ينقض ما قدره اهلل ،وال يستطيع أحد أف يعقب
حكم اهلل ،وال أف يؤخره وال أف يقدمو  .ما قضاه اهلل وقدره وكتبو ال يستطيع أحد أف يغيره ،وال
يستطيع أحد أف يقدمو أو يؤخره ،وال يستطيع أحد أف يزيد فيو أو ينقص منو نعم.
ال يستطيع أحد أف يمحو أو يزيل شيئا مما كتبو اهلل
وال مزيل وال مغير .
نعم وال مزيل وال مغير ،يعني ال أحد يزيلو ،يعني ال أحد ينقض وال أحد يغير بالزيادة أو النقصاف،
وال أحد يزيل أو يمحو شيئا مما كتب .نعم ال يستطيع أحد من المخلوقين .نعم .
ال يستطيع أحد أف يزيد مما قضاه اهلل وقدره في خلقو السماوات واْلرض
وال ناقص وال زائد من خلقو في سماواتو وأرضو .
نعم ال يستطيع أحد أف ينقص ،وال يستطيع أحد أف يزيد مما قضاه وقدره في خلقو السماوات
واْلرض سبحانو وتعالى.
من َع ْقد اْليماف اعتقاد المسلم أف اهلل كتب في اللوح المحفوظ كل شيء وال يستطيع أحد أف
يغيره

وذلك من ُع َقد اْليماف وأصوؿ المعرفة .

من َع ْقد اْليماف يعني من اعتقاد اْليماف وأصل المعرفة ،ىذا من اعتقاد المؤمن اعتقاد المسلم

ىكذا يعتقد أف اهلل كتب في اللوح المحفوظ كل شيء ،وأنو ال يستطيع أحد أف يغير ما كتبو اهلل ،وال
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أف ينقضو وال أف يقدمو أو يؤخره ،وال أف يزيد فيو وال أف ينقص منو وال أف ينقض شيئا منو ىذا من
عقيدة المسلم ،من اعتقاد المسلم من اْليماف من اْليماف الذي يعتقده المسلم .
ىكذا ال بد من أف تعتقد ىذا من اعتقد أف أحدا من المخلوقين يستطيع أف يغير قدر اهلل وما
كتبو اهلل ،فليس بمسلم من قاؿ :إف ىناؾ أحدا من المخلوقين يستطيع أف ينقض حكم اهلل أو أف
يزيد فيو شيئا أو ينقص منو أو يبدلو أو يغيره فهو خارج من تعداد المسلمين؛ ْلف ىذا من عقيدة
اْليماف من عقيدة اْليماف من اعتقاد المسلم من اْليماف الذي يعتقده المسلم أنو ال يستطيع أحد
أف يغير ما قضاه اهلل وقدره في اللوح المحفوظ ال بزيادة وال بنقصاف وال بتقديم وال بتأخير وال
بمحو .نعم وال بغير ذلك نعم.
اهلل رب الخَلئق ومالكهم
وذلك من عقد اْليماف وأصوؿ المعرفة واالعتراؼ بتوحيد اهلل تعالى وربوبيتو .
نعم إف من االعتراؼ بتوحيد اهلل وربوبيتو -ىذا ال يتم اْليماف إال بهذا ،ال يتم اْليماف بربوبية
اهلل  ،وأف اهلل رب الخَلئق ومالكهم ومتصرؼ فيهم إال بأف تؤمن بأف قضاء اهلل وقدره وما كتبو في
اللوح المحفوظ نافذ ،وال يستطيع أحد أف يغيره وال أف يبدلو وال أف يزيد منو وال أف ينقص منو وال
أف يمحوه ،وإال من لم يؤمن بذلك ،لم يؤمن بربوبية اهلل ،ومن لم يؤمن بربوبية اهلل لم يوحد اهلل،
فيكوف كافرا ،من توحيد اهلل أف تؤمن بربوبيتو ،ومن اْليماف بربوبية اهلل أف تعتقد بأف ما قضاه اهلل
وقدره ،فهو نافذ ،وال يستطيع أحد من البشر أف يغيره ،وال أف ينقص منو وال أف يزيد منو ،وال أف
ينقض شيئا منو وال أف يبدؿ نعم .

َو َخلَ َق ُكل َش ْي ٍء فَػ َقد َرهُ تَػ ْق ِد ًيرا
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كما قاؿ تعالى في كتابو:




.       

       وكل من صيغ العموـ كل شيء مخلوؽ هلل كل شيء في

ىذا الكوف مخلوؽ هلل ،فقدره تقديرا يعني سبحانو وتعالى خلقو بتقدير وبإحكاـ؛ ْلف اهلل -سبحانو-
ىو الحكيم فيما يخلقو ،وفيما يقدره وفيما يشرعو خلقو مبني على الحكمة شرعو ،مبني على
الحكمة أمره ونهيو مبني على الحكمة ،فاهلل تعالى من صفاتو الحكمة ،وأنو حكيم من أسمائو
الحكيم خَلفا للجبرية الذين يقولوف :إنو ليس ىناؾ حكمة هلل ،ويقولوف :إف الرب يخبط خبط
عشواء ،فيجمع بين المختلفين ،ويفرؽ بين المتماثلين -تعالى اهلل عما يقولوف علوا كبيرا ،-بل اهلل
حكيم خلق كل شيء فقدره تقديرا حكمة .نعم .سبحانو وتعالى نعم.
ِ
ورا
َوَك َ
اف أَ ْم ُر اللو قَ َد ًرا َم ْق ُد ً
وقاؿ تعالى:



.       

كذلك كاف أمر اهلل قدرا مقدورا ،أمر اهلل الديني الشرعي مقدر مقدر تقديرا ،فهو مبني على
الحكمة كما أف اآلية اْلولى أفادت أف خلق اهلل مبني على الحكمة ،واآلية الثانية أفادت أف أمر اهلل
وشرعو ودينو مبني على الحكمة ،فهو حكيم -سبحانو وتعالى ،-وأما الجبرية قبحهم اهلل من
الجهمية وغيرىم يقولوف :اْلرادة اْللهية تخبط خبط عشواء من دوف تقدير ومن دوف حكمة ،فتجمع
بين المتفرقات والمختلفات ،وتفرؽ بين المتماثَلت ،تعالى اهلل عما يقولوف علوا كبيرا ،وىذه اآليات
رد عليهم



       ىذا في المخلوقات ،وكاف أمر اهلل قدرا مقدورا،

ىذا في الشرعيات في اْلوامر فيما يأمره اهلل ويشرعو .نعم .

337

العقيدة الطحاوية

ويل لمن صار هلل تعالى في القدر خصيما
فويل لمن صار هلل تعالى في القدر خصيما .
ويل :شدة العذاب والهَلؾ ،وقيلٍ :
واد في جهنم ،ويل لمن صار هلل في القدر خصيما ،ويل لمن
كاف خصيما هلل ،خصيم :فعيل بمعنى مخاصم ،ويل لمن خاصم اهلل في قضائو وقدره ،فالذي ال
يؤمن بقضاء اهلل وقدره ،أو الذي يعترض على اهلل ،يقوؿ :لماذا فعل كذا؟ ،كيف فعل كذا؟ ،لماذا
أغنى ىذا؟ ،ولماذا أفقر ىذا؟ ،ولماذا أشقى ىذا؟ ،ولماذا أسعد ىذا؟ ،ولماذا ىدى ىذا؟ ،ولماذا
أضل ىذا؟ ،ولماذا خلق اهلل كذا؟ ،لماذا خلق اهلل الحيات والعقارب؟ ،لماذا خلق اهلل السباع
والهواـ؟ ،لماذا جعل اهلل الحر والبرد،؟ لماذا ولماذا؟ يعترض على اهلل ىذا خصيم هلل مخاصم هلل،
ويل لو ويل لمن كاف هلل في القدر خصيما ،ىذا قدر اهلل سر اهلل في خلقو ،كيف تخاصم اهلل ،ويل
لمن كاف خصيما هلل .نعم .فويل ويل لمن كاف هلل في القدر ،يعني ما قدره في خلقو وأمره ونهيو ،ويل
لمن خاصم اهلل ،فاعترض على اهلل في خلقو وفي شرعو ودينو.
ويل لمن تكلم في القدر وقلبو سقيم
وأحضر للنظر فيو قلبا سقيما .
نعم أحضر للنظر في القدر قلبا سقيما يعني قلبا مريضا بأف ىذا القلب المريض ىو الذي يعترض
على اهلل ،ويشك في حكمتو ،ويتهم ربو ويظن بو الظنوف السيئة كظن المنافقين والكفرة ،قاؿ
سبحانو:



    

وقاؿ سبحانو فيو:



  

               

.       
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فالمنافقوف يظنوف أف اهلل ال يتم ىذا الدين ،وأف اهلل يخذؿ رسولو ،وأنو يقضى على ىذا الدين،
ويقضى على الرسوؿ والصحابة ،ىذا ظن السوء ،كذلك من اتهم ربو ،وظن بو ظنا سيئا ،وأنو ليس
حكيما في شرعو أو ليس حكيما في قدره أو اتهم ربو ،وقاؿ :إنو ليس حكيما فيما يقدره ويخلقو
ىذا أحضر للنظر فيو قلبا سقيما قلبو مريض القلب يمرض .
والمرض نوعاف :مرض شبهة ،ومرض شهوة ،مرض الشبهة مرض الشكوؾ ،كمرض النفاؽ كقولو
سبحانو:

               

الشهوة شهوات المعاصي كقولو سبحانو:



ومرض

         وأسوأ

الشبهة ما كانت الشبهة في الصفات ،الشبهة تكوف في الصفات ،وتكوف في القدر ،فهذا مريض
قلبو في القدر ،وأيضا القلب قد يموت أيضا قد يموت القلب ،كما قاؿ سبحانو:

   

                   

  بالكفر



  باْليماف ،ومن عَلمة مرض القلب أنو ال يشعر بالمعاصي والمنكرات،

ال تؤثر فيو وال يتأثر وال ينكر المنكر ،وال يؤلمو جراحات الجهل كونو جاىَل باهلل وبأسمائو وصفاتو
كونو جاىَل بحقائق اْليماف ،وبما يجب هلل ما يتعلم ،ىذا دليل على أف القلب مريض ،وبعض الناس
يشعر بمرضو ،لكن ال يستطيع تحمل مرارة الدواء ،يعرؼ أف دواءه طلب العلم وسؤاؿ العلماء
ومزاحمة الطلبة في الركب ،ولكنو ال يصبر على ذلك ،ال يصبر على مرارة الدواء ،فيبقى قلبو مريضا
نسأؿ اهلل السَلمة والعافية .ويل لمن كاف هلل في القدر خصيما ،وأحضر للنظر فيو قلبا سقيما ،مريض مرض شبهة في القدر،
كهؤالء الذين يعترضوف على اهلل من الجبرية وغيرىم ،والذين ينفوف حكمة اهلل كل ىؤالء قلوبهم
مريضة سقيمة .نعم .
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ال يعلم الغيب إال اهلل
لقد التمس بوىمو في فحص الغيب سرا كتيما .
التمس يعني طلب بوىمو بتوىمو وظنونو وشكوكو في فحص ،يعني في البحث عن الغيب
والغيب  ،كالقدر سر اهلل ىذا غيب مغيب عن المخلوقين ،ال يعلمو إال اهلل فَل تعترض على اهلل ،وال
تقل لماذا جعل ىذا غنيا ،وجعل ىذا فقيرا؟ لماذا جعل ىذا عالما ،ولماذا جعل ىذا جاىَل؟ ،لماذا
خلق اهلل كذا ولماذا أوجد كذا؟ ،ولماذا فضل ىذا على ىذا؟ ،ولماذا ىذا يموت صغيرا؟ ،وىذا
يموت كبيرا وىذا يموت وسطا؟ ،ال تعترض على اهلل إذا كنت تريد أف تبحث في ىذا السر ،فإنك
في ىذا الغيب ،فإنك تلتمس ببحثك سرا مكتوما عنك كتيما ،يعني مكتوما أنت تلتمس في بحثك
سرا مكتوما عنك ،ىذا قدر اهلل سر لم يطلع عليو أحدا ،فكيف تريد أف تلتمس بظنونك وشكوؾ
وشبهاتك وقلبك المريض في بحثك سرا مكتوما؟ فقد التمس بوىمو في فحص الغيب سرا كتيما،
يعني طلب بتوىمو وشكوكو وظنونو في البحث عن الغيب الذي ىو سر اهلل في خلقو سرا مكتوما
كتيما ،يعني فعيل بمعنى مفعوؿ .نعم.
إثم من تكلم في الغيب
لقد التمس بوىمو في فحص الغيب سرا كتيما وعاد بما قاؿ فيو أفاكا أثيما .
أعاد بما قاؿ فيو ،في القدر يعنى بظنونو وتوىمو أفاؾ ،يعني كذابا ،أثيم مأثوـ ،ىذه النتيجة،
النتيجة أنو لما تعدى حدوده ،وطغى وتجاوز الحد ،وطلب معرفة الغيب وسر اهلل في خلقو بوىمو
وظنونو ،عاد بما قاؿ أفاكا كذابا أفاكا أثي ما ،يعني مأثوما صار مأثوما وعاصيا ،وقد يكوف كافرا بسبب
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تجاوزه الحد وطغيانو ،وكما سبق أف المؤلف قاؿ :ىذه درجة الطغياف ،وسلم الحرماف وذريعة
الخذالف ودرجة الطغياف ،وىنا قاؿ :عاد بما قاؿ فيو أفاكا يعني كذابا أثيما مأثوما .
فالواجب على المسلم أف يسلم هلل في قدره ،وال يبحث عن الغيب وال عن القدر يعلم أف ربو
حكيم ،وال يتجاوز الحد أنت عبد هلل مأمور مخلوؽ لعبادة اهلل ،مأمور بطاعة اهلل منهي عن معصيتو،
الزـ حدؾ ،ال تتجاوز ىذا الحد ،وإف تجاوزت حدؾ فهذا طغياف ،وىذا ىو الطاغوت الذي يتجاوز
بو العبد حده ،يقاؿ لو :طاغوت من الطغياف ،فَل تتجاوز حدؾ وال تلتمس الغيب ،فإنو من خصائص
اهلل وسر من أسراره ،وليس إليك سبيل ،فإذا تجاوزت حدؾ ،فإنك تعود بمقالتك بسبب تجاوز الحد
أفاكا كذابا أثيما مأثوما .نعم .
العرش والكرسي
اهلل سبحانو غني عن العالمين محيط بكل شيء
اؿ َ -رِح َموُ اللوُ تَػ َعالَى :-والعرش والكرسي حق.
قَ َ
والعرش والكرسي حق نعم .

وىو مستغن عن العرش وما دونو محيط بكل شيء وفوقو وقد أعجز عن اْلحاطة خلقو.
نعم في ىذا بياف أف اهلل -سبحانو وتعالى -غني عن العالمين ،وأنو -سبحانو وتعالى -محيط
بكل شيء فهو -سبحانو -غني عن العالمين ،متصف بالغنى ،فَل يحتاج إلى أحد ،ال إلى العرش وال
إلى الكرسي وال إلى السماوات وال إلى الخَلئق أجمعين؛ ْلنو -سبحانو وتعالى -لو وصف الغني،
فهو غني بالذات كما قاؿ -سبحانو:-
  



       وقاؿ تعالى:

  

وىو -سبحانو وتعالى -محيط بكل شيء ،وال يحيط بو شيء من المخلوقات ،قاؿ
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سبحانو:

      

وقاؿ سبحانو:



       

       وليس المراد من إحاطتو بخلقو -سبحانو -أنو كالفلك ،وأف
المخلوقات داخل ذاتو المقدسة ،تعالى اهلل عن ذلك علوا كبيرا ،ىذا معنى فاسد قد يفهمو البعض،
بعض المَلحدة بعض الحلولية الذين يقولوف :إف اهلل حاؿ في المخلوقات ،يقولوف :معنى إحاطة اهلل
بخلقو ،أنو كالفلك ،وأف المخلوقات داخلو ،ىذا باطل.
والمعنى الصحيح لإلحاطة ،المراد بإحاطة عظمتو ،سبحانو وسعة علمو وقدرتو ،وأف المخلوقات
بالنسبة إلى عظمتو كالخردلة حبة صغيرة ،كما روي عن ابن عباس -رضي اهلل عنهما -أنو قاؿ :ما
السماوات السبع واْلرضوف السبع وما فيهن وما بينهن في يد الرحمن إال كخردلة في يد أحدكم ،
السماوات السبع واْلرضين السبع في يد الرحمن كخردلة حبة صغيرة في يد أحدكم ،ومعلوـ وهلل
المثل اْلعلى أف الواحد منا إذا كاف عنده خردلة إف شاء قبضها وأحاط قبضتو بها ،وإف شاء جعلها
تحتو ،وىو في الحالين مباين لها عاؿ عليها فوقها من جميع الوجوه ،فكيف بالعظيم الذي ال يحيط
بعظمتو وصف واصف ،لو شاء سبحانو لقبض السماوات واْلرض اليوـ ،وفعل بها كما يفعل بها يوـ
القيامة ىو سبحانو وتعالى ال يعجزه شيء ،وىو محيط بكل شيء .

والعرش والكرسي مخلوقاف عظيماف من مخلوقات اهلل 

وأصل العرش في اللغة عبارة عن

السرير الذي للملك سمي عرشا؛ الرتفاعو عليو قاؿ ابن عباس -رضي اهلل عنهما :-واالشتقاؽ
يشهد لذلك ،كقوؿ اهلل تعالى:
  



   

وقاؿ سبحانو:



 

المعروشات :الشجر المعروش ما قاـ على ساؽ وغير المعروش ما كاف منبطحا

على ا ْلرض ،فالعين والراء والشين تدؿ على االرتفاع ،فالشجر المعروش ما قاـ على ساؽ ،وغير
المعروش ما كاف منبطحا على اْلرض؛ وْلف مقعد الملك يكوف أعلى من غيره قاؿ اهلل تعالى عن
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: وقاؿ عن يوسف عليو الصَلة والسَلـ    



:بلقيس

.  إذف العرش في اللغة سرير الملك
: في مثل قولو-سبحانو وتعالى- والمراد بالعرش في النصوص ىنا العرش الذي أضافو اهلل لنفسو
 وىو       



: وقولو سبحانو    



 وىو سقف ىذه المخلوقات سرير، وىو كالقبة على العالم،سرير عظيم ذو قوائم تحملو المَلئكة
 وىذا العرش، وىو سقف ىذه المخلوقات، وىو كالقبة على العالم،عظيم ذو قوائم تحملو المَلئكة
. وصفو اهلل بأوصاؼ وصفو اهلل بالعظمة
ووصفو بأنو

          

 وكما             
          

:كما في قولو سبحانو



: كما في قولو تعالى،كريم

: بأنو ذو العرش كما في قولو-سبحانو- تمدح

          

:وقاؿ سبحانو

    

     

: فقاؿ، أف للعرش حملة-سبحانو-  كما أخبر   

 فأخبر أف    

   

: وقاؿ     

 ويستغفروف للمؤمنين، وأف حملتو ومن حولو يسبحوف بحمد ربهم،للعرش حملة اليوـ ويوـ القيامة
:-سبحانو-  فقاؿ، أف عرشو كاف على الماء قبل أف يخلق السماوات واْلرض-سبحانو- كما أخبر

  كما أخبر النبي             
 فإف الناس يصعقوف، ال تخيروا بين اْلنبياء : أنو قاؿ  ففي الصحيحين عنو،أف للعرش قوائم
فأكوف أوؿ من يفيق فإذا أنا بموسى آخذ بقائمة من قوائم العرش فَل أدري أفاؽ قبلي أـ جزي
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بصعقة يوـ الطور  كما أخبر النبي  أف العرش فوؽ الفردوس ،الذي ىو أوسط الجنة وأعَلىا،
وأف الجنة مائة درجة ،ما بين كل درجتين كما بين السماء واْلرض ،والفردوس أعَلىا ،وفوقو عرش
الرحمن ،ففي الحديث:



إذا سألتم اهلل فاسألوه الفردوس فإنو وسط الجنة وأعلى الجنة وفوقو

عرش الرحمن ومنو تفجر أنهار الجنة  كما أخبر النبي  أف العرش مقبب على ىذا العالم مقبب

كما في حديث اْلعرابي  أتدري ما اهلل ؟ إف عرشو فوؽ سماواتو ىكذا وأشار بيده مثل القبة



كما أخبر النبي  أف التقدير بعد وجود العرش وقبل خلق السماوات واْلرض .

ففي حديث عبد اهلل بن عمرو -رضي اهلل عنهما -عن النبي 

أنو قاؿ:



إف اهلل قدر

مقادير الخَلئق قبل أف يخلق السماوات واْلرض بخمسين ألف سنة وكاف عرشو على الماء . 
فتلخص من مجموع ىذه النصوص في أوصاؼ العرش ما يأتي:
أوال :أف اهلل مدح نفسو بأنو رب العرش وذو العرش مما يدؿ على أىمية العرش وميزتو على
المخلوقات .
ثانيا :وصف العرش بأنو عظيم ،وأنو كريم ،وأنو مجيد .
ثالثا :وصف العرش بأف لو حملة ،وأف المَلئكة تحف بو من حولو .
رابعا :أف العرش ىو أعلى المخلوقات وسقفها ،فهو فوؽ الفردوس الذي ىو وسط الجنة وأعلى
الجنة .
خامسا :أف للعرش قوائم .
سادسا :أف العرش مقبب على العالم .
سابعا :أف العرش سابق وجوده على تقدير المقادير ،وأف تقدير المقادير سابق خلق السماوات
واْلرض ،ىذا ىو الصواب ،وذىب بعض أىل الكَلـ إلى أف العرش فلك مستدير من جميع جوانبو،
محيط بالعالم من كل جهة ،وربما سموه الفلك التاسع والفلك اْلطلس .
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يقوؿ بعض أىل الكَلـ :إف العرش فلك مستدير من جميع جوانبو محيط بالعالم من كل جهة،
يعني أف العرش مغلف لجميع العالم ،فالعالم كلو السموات واْلرض كلها في جوؼ العرش ىذا قالو
بعض أىل الكَلـ ،لكن ىدا ليس بصحيح ْلنو قد ثبت في الشرع أف لو قوائم كما سبق في حديث
الصحيحين .
قاؿ شيخ اْلسَلـ ابن تيمية رحمو اهلل :العرش مقبب ولم يثبت أنو مستدير مطلقا بل ثبت أنو

فوؽ اْلفَلؾ وأف لو قوائم وفي علوه قولو 



إذا سألتم اهلل ،فاسألوه الفردوس ،فإنو وسط

الجنة وأعَلىا ،وفوقو عرش الرحمن ومنو تفجر أنهار الجنة



وعلى كل تقدير ،فالعرش فوؽ

المخلوقات سواء كاف محيطا باْلفَلؾ أو غير ذلك ،وىو فوؽ الكرسي ،والكرسي فوؽ اْلفَلؾ
كلها ،ونسبة اْلفَلؾ وما فيها إلى الكرسي كحلقة في فَلة ،قاؿ تعالى:
  

   

إذف العرش أعظم المخلوقات ،ثم يليو في العظم الكرسي ،وىو مخلوؽ عظيم ،وقد نقل

بعضهم أف الكرسي ىو علم اهلل ،لكن ىذا قوؿ ضعيف ،ونسبتو إلى ابن عباس لم تثبت ،فإف علم
اهلل وسع كل شيء كما قاؿ تعالى:



       واهلل يعلم نفسو ،ويعلم

ما كاف وما لم يكن ،ولو فسر الكرسي بالعرش ،ولو فسر الكرسي بالعلم في اآلية لقيل وسع علمو
السماوات واْلرض ،وىذا المعنى ال يكوف مناسبا ال سيما ،وقد قاؿ تعالى:


    

أي :ال يثقلو وال يترفو ،وىذا يناسب القدرة ال العلم ،وقاؿ بعضهم :إف الكرسي ىو العرش ،لكن

اْلكثروف أنهما شيئاف ،إذف اْلقواؿ ثَلثة ،قيل :العرش مخلوؽ ،قيل :إف الكرسي ىو العرش ،وقيل:
إف الكرسي مخلوؽ آخر غير العرش ،وقيل :إف الكرسي ىو العلم .
والصواب أف الكرسي مخلوؽ آخر غير العرش ،والصحيح أف الكرسي غير العرش ،وىو موضع
قدمي الرحمن جل جَللو .
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قاؿ اْلماـ عثماف بن سعيد الدرامي -رحمو اهلل :-ىذا الذي عرفناه عن ابن عباس صحيحا
مشهورا ،فالكرسي مخلوؽ عظيم ،وىو موضع القدمين هلل -سبحانو -كما روى ابن أبي شيبة
والحاكم ،وقاؿ :على شرط الشيخين ،عن ابن عباس في قولو:

      

أنو قاؿ" :الكرسي موضع القدمين والعرش ال يقدر قدره إال اهلل" ،وذكر ابن جرير عن أبي ذر 
قاؿ :سمعت رسوؿ اهلل  يقوؿ  :ما الكرسي في العرش إال كحلقة من حديد ألقيت في ظهر
سَلسل من اْلرض . 
واهلل -سبحانو وتعالى -استوى على العرش استواء يليق بجَللو وعظمتو ،وجاء ذكر استواء اهلل
سبحانو -على عرشو في سبعة مواضع من القرآف .الموضع اْلوؿ في سورة اْلعراؼ قاؿ تعالى:

        

.          
الموضع الثاني :في سورة يونس قاؿ تعالى:

         

.          
الموضع الثالث :في سورة الرعد ،قاؿ تعالى:



        

.     
الموضع الرابع :في سورة طو قاؿ تعالى:



.      

الموضع الخامس  :في سورة الفرقاف قاؿ تعالى:
.         
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الموضع السادس :في سورة الم السجدة ،قاؿ تعالى:

      

.          
الموضع السابع :في سورة الحديد قاؿ تعالى:

        

.      
والعلو صفة من صفات اهلل ،واالستواء صفة من صفات اهلل ،لكن ىل ىناؾ فرؽ بين العلو
واالستواء ،العلو صفة من صفات اهلل ،واالستواء صفة من صفات اهلل ،فما الفرؽ بينهما بين
الصفتين؟ يتبين الفرؽ واضحا بين ىاتين الصفتين من وجهين:
الوجو اْلوؿ :أف العلو من صفات الذات ،فهو مَلزـ للرب الرب ال يكوف قط إال عاليا،
واالستواء من صفات اْلفعاؿ ،وكاف بعد خلق السماوات واْلرض كما أخبر اهلل بذلك في كتابو ،فدؿ
على أنو -سبحانو -تارة كاف مستويا على العرش وتارة لم يكن مستويا عليو ،فاستواؤه على العرش
كاف بعد خلق السماوات واْلرض العرش مخلوؽ قديم ،ولكن استواء اهلل على العرش كاف بعد خلق
السماوات واْلرض ،فاالستواء علو خاص ،فكل مستو على شيء عاؿ عليو ،وليس كل عاؿ على
شيء مستويا عليو .
فاْلصل أف علوه سبحانو على المخلوقات وصف الزـ لو ،كما أف عظمتو وكبرياءه وقدرتو
كذلك ،وأما االستواء فهو فعل يفعلو سبحانو بمشيئتو وقدرتو ،ولهذا قاؿ :ثم استوى .
الثاني  :أف العلو من الصفات المعلومة بالسمع والعقل ىذا الفارؽ الثاني ،العلو من الصفات
المعلومة بالسمع والعقل ،وأما االستواء على العرش فهو من الصفات المعلومة بالسمع ال بالعقل،
يعني أف العلو صفة العلو ثابتة بالعقل والشرع كل الناس يثبتوف ويدركوف أف اهلل في العلو حتى البهائم
أما االستواء على العرش ىذا ما عرؼ إال من الشرع ،والعلو من الصفات الذاتية من الصفات التي
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اشتد فيها النزاع صفة العلو من الصفات التي اشتد فيها النزاع بين أىل السنة وبين المخالفين من
أىل البدع ،فهي من الصفات العظيمة .
وقلت لكم إف ىناؾ ثَلث صفات من أثبتها فهو من أىل السنة ،ومن نفاىا فهو من أىل البدعة،
ما ىي؟ الكَلـ صفة الكَلـ ،صفة الرؤية ،وصفة العلو ىذه الصفات ىي العَلمات الفارقة بين أىل
السنة وبين أىل البدعة م ن أثبتها ،فهو من أىل السنة ،ومن نفاىا فهو من أىل البدعة ،ولهذا
اْلشاعرة والجهمية والمعتزلة نفوا العلو  ،ونفوا الكَلـ ،اْلشاعرة أثبتوا الكَلـ معنى قائم بالنفس،
وأثبتوا الرؤية لكن ما أثبتوا الفوقية ،ما أثبتوا الجهة ،قالوا :يرى ال في مكاف .
والعلو في اللغة ا لعربية معناه االرتفاع ،والمراد بو شرعا :ىو وصف ذاتي هلل -سبحانو -وصف
ذاتي هلل -سبحانو ،-وىو ثَلثة أنواع ،علو اهلل ثَلثة أنواع :النوع اْلوؿ علو الذات ذاتو -سبحانو-
عالية ،النوع الثاني علو القدر ،قدره وشأنو عاؿ ،النوع الثالث علو القهر والغلبة والسلطاف ،فلو -
سبحانو -العلو المطلق بأنواعو الثَلثة علو ذاتو فوؽ مخلوقاتو ،وعلو قدره وعظمتو ،وشأنو وعلو
قهره وسلطانو ،كما قاؿ العَلمة ابن القيم -رحمو اهلل -في الكافية الشافية:
والف ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػوؽ أن ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػواع ث ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػَلث كله ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػا  لل ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػو ثابت ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة بػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػَل نكػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػراف




مذاىب الناس في العلو مذاىب الناس في العلو للناس في العلو أربعة مذاىب .
المذىب اْلوؿ :افترؽ الناس في علو اهلل في العلو على أربعة أقواؿ:
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القوؿ اْلوؿ :مذىب سلف اْلمة وأئمتها من الصحابة والتابعين واْلئمة والعلماء ،مذىبهم أف اهلل
فوؽ سمواتو ،مستوى على عرشو ،بائن من خلقو أف اهلل فوؽ سمواتو مستو على عرشو بائن من خلقو
.
المذىب الثاني مذىب معطلة الجهمية ونفاتهم ،مذىب معطلة الجهمية ونفاتهم أف اهلل ليس ىو
داخل العالم وال خارجو ،وال ىو مباين لو وال محايد لو وال فوقو وال تحتو ،فينفوف عنو الوصفين
المتقابلين الذين ال يخلو موجود عن أحدىما ،وىذا يقولو أكثر المعتزلة ومن وافقهم من متأخري
اْلشاعرة ،إذا ماذا يكوف ،يقولوف :اهلل ال داخل العالم وال خارجو ،وال مباين لو وال محايد لو ،يعني:
ال منفصل و ال منقطع وال فوقو وال تحتو ،ماذا يكوف أشد من العدـ يكوف ممتنعا أعوذ باهلل .
المذىب الثالث :مذىب حلولية الجهمية الذين يقولوف :إف اهلل بذاتو في كل مكاف كما يقولو
النجاري ،فعلى ىذا الجهمية لهم مذىباف :مذىب النفاة ومذىب الحلولية ،النفاة ينفوف الوصفين،
والحلولية يقولوف :حاؿ في كل مكاف .
المذىب الرابع مذىب طوائف من أىل الكَلـ والتصوؼ ،أف اهلل فوؽ العرش ،وىو في كل
مكاف ،فهم يقولوف :ىو بذاتو فوؽ العرش ،وىو بذاتو في كل مكاف ،وىذا موجود في كَلـ طائفة من
السالمية والصوفية .
أدلة السلف واْلئمة وأىل السنة على علو اهلل على خلقو بذاتو أوال عرفنا أف العلو ثَلثة أقساـ
أو ثَلثة أنواع:
النوع اْلوؿ  :علو اهلل بالذات ،والنوع الثاني :علو القدر والشأف ،والنوع الثالث :علو القهر
والسلطاف ،نوعاف وافق فيهما أىل البدع ،ونوع أنكروه ما ىما النوعاف اللذاف وافقوا؟ علو القدر
وعلو القهر ،قالوا :نحن نوافق أف اهلل علو شأنو عاؿ وقهره عاؿ ،أما كونو ىو بذاتو فوؽ ،فهذا
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نخالفو ،ولهذا أىل السنة إنما يستدلوف على ىذا النوع ،فالسلف يستدلوف أىل السنة واْلئمة على
أف علو اهلل على خلقو بذاتو ،استدلوا بالنقل الصحيح والعقل الصريح والفطرة السليمة .
أما النقل الصحيح :فمن وجوه كثيرة اْلدلة النقلية ،يقوؿ العلماء :أدلة العلو تزيد على ثَلثة
آالؼ دليل تزيد على ثَلثة آالؼ دليل ،لكن اآلف نريد أف نأتي بقواعد يندرج تحتها أفراد كثيرة،
نحن نأتي بنوع نوع من اْلدلة أنواع أنواع اْلدلة ،ولكن كل نوع تحتو أفراد:
النوع اْلوؿ  :التصريح واْلخبار بأف اهلل استوى على العرش في سبعة مواضع من كتابو ،كلها
جاءت بلفظ على ،وىي تدؿ على العلو واالرتفاع ،وىذا نص ال يقبل االحتماؿ وال االشتباه في
المعنى ،ىذا نوع كم تحتو من أفراد سبعة أدلة سبعة ،كلها ثم استوى على العرش ،نحن اآلف نأتي
بقواعد أنواع ما نستطيع أف نحصر اْلدلة ،أكثر من ثَلثة آالؼ ،لكن نستطيع أف نأتي بالنوع الذي
يدخل تحتو أفراد .
النوع الثاني :التصريح بلفظ العلو ،وقد تكرر في الكتاب وصف اهلل بالعلي واْلعلى ،كقولو:
           



وىذا يدؿ على ثبوت العلو هلل بجميع

أنواعو علو الذات وعلو القهر وعلو القدر علوالذات وعلو القدر وعلو القهر .
الثالث :التصريح بالفوقية هلل تعالى تارة مقرونة بمن ،كقولو تعالى:
وتارة غير مقرونة ،كقولو:



     

      فالمقروف بمن نص في معناه ال يقبل التأويل

وغير المقروف ظاىر في المراد ،وال يقبل تأويلو ممن ادعاه؛ ْلف اْلصل الحقيقة ودعوى المجاز ال
تقبل بغير دليل ،وال دليل ىنا .
ىذه كلها أنواع ليس اْلصل الحقيقة ،ودعوى المجاز ال تقبل بغير دليل وال دليل ىنا .

350

العقيدة الطحاوية

    

: كقولو، التصريح بالعروج إليو، ىذه كلها أنواع ليس أفراد:الرابع
.  والعروج معناه الصعود إلى أعلى

 والصعود إنما يكوف إلى    



: كقولو، التصريح بالصعود إليو:الخامس

:-عليو الصَلة والسَلـ-  كقولو في المسيح، التصريح برفع بعض المخلوقات إليو: السادس. أعلى
 

: وقولو في العمل الصالح    



: وقولو     

 وذلك،وثبت في اْلحاديث واآلثار ارتفاع دعوات المضطرين والمظلومين إلى اهلل



   

. كلو صريح في علو اهلل وفوقيتو
         

: كقولو، التصريح بتنزيل الكتاب منو:السابع

                     

 وىذا يدؿ على، وممن ىو عاؿ،والنزوؿ إنما يكوف ممن ىو فوؽ

     

. علو اهلل وارتفاعو
          

: كقولو، التصريح بأنو في السماء:الثامن

  وقوؿ النبي                
" و"في" إذا فسرت "السماء،الحديث




ربنا اهلل الذي في السماء تقدس اسمو



:في دعاه

: كقولو تعالى، وإذا فسرت السماء بالطباؽ المبنية فهي بمعنى على، فهي للظرفية،بمعنى العلو

 ْلف اهلل سبحانو ال يحصره وال يحيط    



: وقولو    
. بو شيء من خلقو
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التاسع :اْلخبار عن رفعتو وعظمتو بأنو رفيع الدرجات ،كقولو :تعالى في سورة غافر:
             فقولو:



 

   فعيل

بمعنى مفعوؿ ،أي مرفوعة درجاتو برفعتو وارتفاعو وعلو شأنو ،وليس رفيع ىنا بمعنى رافع درجات
المؤمنين ،فيكوف فعيل بمعنى فاعل ،كما يقولو المعطلة؛ ْلف السياؽ يأبى ىذا القوؿ .
وذلك أف اهلل -سبحانو -وصف نفسو قبل ىذا بالعلو في قولو:

      

ثم وصف نفسو بأنو رفيع الدرجات ذو العرش ،فاْلوصاؼ كلها راجعة إلى رفعتو ىو وارتفاعو على
الخلق ،ال إلى رفعو بعض خلقو ،ونظير ىذا قوؿ اهلل -تعالى -في سورة المعارج:
  

   

أي المصاعد التي تصعد فيها المَلئكة إليو جل سلطانو ،وىي الدرجات الرفيعة،

والقرآف يفسر بعضو بعضا .
العاشر :التصريح باختصاص بعض المخلوقات بأنها عنده ،كقولو تعالى:

    

            وقولو:

    

          وقولو:

    

           وروى الشيخاف عن أبي ىريرة  قاؿ :قاؿ

النبي 


لما قضى اهلل الخلق كتب في كتاب فهو عنده فوؽ العرش :إف رحمتي سبقت غضبي



واختصاص ىذه المخلوقات بأنها عنده دليل على علو اهلل على خلقو ،وإال لم يكن لتخصيص ىذه
اْلشياء بأنها عنده فائدة ،ولكاف أشرؼ المخلوقات وأدناىا في القرب عنو والعندية سواء .
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الحادي عشر :اْلخبار بأف من أسمائو الظاىر ،وتفسير أعلم الخلق بو لو بنفي فوقية شيء عليو
كقولو تعالى:




       مع قولو  في دعائو واستفتاحو:

اللهم أنت اْلوؿ فليس قبلك شيء ،وأنت اآلخر فليس بعدؾ شيء ،وأنت الظاىر فليس

فوقك شيء ،وأنت الباطن فليس دونك شيء  ..فتفسير الصادؽ المصدوؽ 

للظاىر بنفي

ضده تقرير ْلثبات العلو ،إذ الظهور والعلو متَلزماف ،فكل ما عَل الشيء ظهر ،وباف كما أنو كلما
سفل الشيء خفي واستتر .

الثاني عشر :إشارة النبي  بأصبعو إلى السماء حين خطب الناس يوـ عرفة مخاطب ربو بقولو:



اللهم اشهد ثَلث مرات



وذلك يدؿ على علو اهلل على خلقو ،وإال لم يكن لتخصيص

السماء باْلشارة فائدة .
الثالث عشر :ما ثبت في القرآف والسنة المتواترة من رؤية أىل الجنة لربهم  كقولو تعالى:

         وقولو 





إنكم ستروف ربكم كما تروف الشمس

والقمر ال تضاموف في رؤيتو  فالرؤية قطعية الثبوت باْلدلة المتواترة ،والرؤية المعقولة عند جميع
بني آدـ تقتضي مقابلة الرائي للمرئى ومواجهتو لو .

الرابع عشر :سؤاؿ النبي 

عن اهلل بأين ،كقولو  للجارية:



أين اهلل قالت :في السماء

قاؿ :أعتقها فإنها مؤمنة . 
والسؤاؿ عن اهلل بأين وإقرار الجارية على أف اهلل في السماء يدؿ داللة قطعية على إثبات علو

اهلل على خلقو ،والرسوؿ 

منزه عن أف يسأؿ سؤاال فاسدا ،ومنزه -أيضا -عن أف يقر الجارية

أيضا على جواب فاسد  ،ويلزـ من يقوؿ :إف الرسوؿ  خاطب الجارية بما تعرؼ ،وإف كاف على

خَلؼ الحقيقة أف يكوف النبي  لم يبين الحق وأف يكوف قد أقر على الخطأ وما شاه 
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ذلك يعني المعطلة ىذا الحديث في صحيح مسلم قاؿ النبي  للجارية:
السماء قاؿ :اعتقها فإنها مؤمنة





أين اهلل قالت :في

ماذا يجيب أىل البدع أىل البدع أىل البدع يقولوف :لو رفعت

إصبعك إلى السماء عند الجهمي والمعتزلي قطع أصبعك ،يقوؿ :ال تشير إليو ىو في كل مكاف،
فاحذر أف ترفع أصبعك عند جهمي أو معتزلي ،وليس عندؾ أحد يقطع أصعبك يقوؿ :ىذا تنزيو هلل،
ىذا قذؼ اهلل جعلتو محصور في مكاف ،فقيل لهم الرسوؿ قاؿ :أين اهلل؟ وأين يسأؿ عنها في

المكاف ،قالوا :ىذا الرسوؿ  سأؿ سؤاال فاسدا ،ىذا يخاطبها بقدر عقلها ،ىذه جارية جاىلة ما

تفهم أعجمية ،فهو يخاطبها على مقدار فهمها ،وإال مقصود الرسوؿ أف يقوؿ :من اهلل؟ مقصوده أف
يقوؿ :من اهلل؟ لكن قاؿ :أين ْلف من غير من يسأؿ بها عن الشيء ،أما أين يسأؿ بها عن المكاف،
فقالوا :أين اهلل؟ مقصود الرسوؿ أف يقوؿ :من اهلل ،لكن الجارية ما تفهم خاطبها بمقدار عقلها
أعجمية ،الرسوؿ أفصح الخلق ما يقدر أف يقوؿ :من اهلل طيب ،ولما قالت :في السماء ،قاؿ
الرسوؿ  :أعتقها فإنها مؤمنة  قالوا :أقرىا على جواب فاسد موافقة لعقلها .
ىذه أربعة عشر نوع من أيش؟ أربعة عشر نوع من اْلدلة ،وكل نوع تحتو من تحتو أفراد ،ىذه
تعتبر قواعد المبتدعة ،ىل سكتوا اعترضوا على ىذه اْلدلة ،وأجاب أىل السنة على اعتراضهم،
وىناؾ أدلة عقلية ْلىل السنة واعتراض وجواب عليو ،وىناؾ أيضا أدلة من الفطرة واعتراض من
النفاة وجواب عليو ،وىناؾ أدلة أيضا عقلية ْلىل البدع للنفاة وجواب عليهم .
في مبحث العلو اعترض النفاة على اْلدلة التي استدؿ بها أىل السنة والجماعة على علو اهلل
على خلقو ،وىي كما سبق أربعة عشر نوعا من اْلدلة اعترض نفاة العلو على اْلدلة العقلية التي تثبت
علو اهلل على خلقو بذاتو ،وتأولوىا بأف المراد بها علو وفوقية القدر والعظمة والشأف وعلو وفوقية
القهر والغلبة والسلطاف ،تأولوىا بأنها بأف المراد بها علو وفوقية القهر ،علو وفوقية القدر والعظمة
والشأف والخيرية واْلفضلية وفوقية القهر والغلبة والسلطاف ْلف النفاة يثبتوف ىذين النوعين من العلو،

354

العقيدة الطحاوية

وىو علو القهر وعلو القدر ،والخَل ؼ بينهم وبين أىل السنة في علو الذات قالوا :فمعنى قولو
سبحانو:



    خير من عباده وأفضل ،ومعنى كونو فوؽ العرش ،خير من العرش وأفضل،

قالوا :ونظير ذلك قوؿ العرب :اْلمير فوؽ الوزير ،والدينار فوؽ الدرىم ،والذىب فوؽ الفضة ،قالوا:
ىذا يدؿ على أف المراد بالفوقية الخيرية اْلمير فوؽ الوزير ،يعني في الرتبة ،والدينار فوؽ الدرىم،
والذىب فوؽ الفضة في الرتبة ،وليس المراد أف ذاؾ فوؽ ذاؾ .
أجاب أىل الحق أف ىذا االعتراض بأجوبة:
الجواب اْلوؿ :أف صرؼ الفوقية إلى فوقية الرتبة ،أو إلى فوقية القهر ،حمل حمل على المجاز
حمل للفظ على مجازه ،وىذا خَلؼ اْلصل ،إذ اْلصل الحقيقة وحقيقة الفوقية علو ذات الشيء
على غيره ،والمجاز على خَلؼ اْلصل؛ ْلنو خَلؼ الظاىر ،فَل يقبل إال بدليل يخرجو عن حقيقتو،
كما في قولو تعالى حكاية عن فرعوف أنو قاؿ:

     

فهذه فوقية قهر

وغلبة؛ ْلنو قد علم أنهم جميعا مستقروف على اْلرض ،وال يلزـ مثل ذلك في قولو تعالى:
    

 

إذ قد علم بالضرورة أنو وعباده ليسوا مستوين في مكاف واحد ،حتى تكوف

فوقية قهر وغلبة .
الجواب الثاني :أف تفضيل اهلل -سبحانو -على أحد من خلقو لم يذكر في القرآف ابتداء ،وإنما
ورد ذلك في سياؽ الرد على من اتخذ ذلك الشيء ندا هلل -تعالى ،-وعبده معو ،وأشركو في إلهيتو،
فبين اهلل -سبحانو -أنو خير من تلك اآللهة ،وذلك الند كقولو -تعالى:-
  وقولو سبحانو:
فرعوف:





    

         وقولو حكاية عن سحرة

                 وقولو:
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وإلزامو من الخطاب الداحض لحجتو ما ال يحسن في سياؽ غيره ،وىذا أمر واضح ال ينكره إال غبي
.
الجواب الثالث :أف تأويل الفوقية بالخيرية واْلفضلية تأويل باطل ،إف تأويل الفوقية والخيرية
واْلفضلية بهذه النصوص تأويل باطل تنفر منو العقوؿ السليمة ،وتشمئز منو القلوب الصحيحة ،إذ
ليس في ذلك تمجيد ،وال تعظيم وال مدح ،والرب -سبحانو -لم يتمدح في كتابو وعلى لساف رسولو
وال على لساف رسولو بأنو أفضل من العرش ،وأف رتبتو فوؽ رتبة العرش ،وأنو خير من السماوات
والعرش والكرسي ،ولو تكلم أحد بمثل ىذا الكَلـ في حق المخلوؽ لكاف مستهجنا جدا ،فلو قاؿ
شخص :الشمس أضوء من السراج ،والسماء أكبر من الرغيف  ،أو أعلى من سقف الدار ،والجبل
أثقل من الحصى ،ورسوؿ اهلل أفضل من اليهود لعد ذلك من ساقط القوؿ ،بل ىو من أرذؿ الكَلـ
وأسمجو وأىجنو لما فيو من التنقص ،كما قيل في المثل السائر
أل ػ ػ ػ ػػم ت ػ ػ ػ ػػر أف الس ػ ػ ػ ػػيف ينق ػ ػ ػ ػػص قػ ػ ػ ػػدره  إذا قي ػ ػػل يوم ػ ػػا ى ػ ػػو أمض ػ ػػى م ػ ػػن العص ػ ػػا




وإنما يصح أف يقاؿ ىذا المعنى في حق المتقاربين في المنزلة ،وأحدىما أفضل من اآلخر ،وإذا
كاف يق بح كل القبح أف تقوؿ :الجوىر فوؽ قشر البصل ،ويضحك من ذلك العقَلء للتفاوت العظيم
الذي بينهما فالتفاوت بين الخالق والمخلوؽ أعظم وأعظم .
الجواب الثالث :أف اهلل أثبت لنفسو الفوقية المطلقة ،وىي تشمل فوقية الذات وفوقية القدر
وفوقية القهر ،فمن أثبت البعض ونفى البعض ،فقد جحد ما أثبتو اهلل لنفسو ،وتنقصو وال يلزـ من
إثبات فوقية اهلل بذاتو على كل شيء على السماء وعلى العرش ،أف يكوف ىناؾ شيء يحويو أو
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يحصره أو يكوف محَل لو أو وعاء أو ظرفا ،تعالى اهلل عن ذلك ،بل ىو -سبحانو  -فوؽ كل شيء،
وىو عاؿ على كل شيء ،وىو غني عن العرش وعن كل مخلوؽ ،وكل شيء مفتقر إليو ،وىو الحامل
بقوتو وقدرتو للعرش ولحملة العرش ،وىو

          

.            
أما أد لة السلف واْلئمة وأىل السنة على إثبات العلو من العقل الدليل اْلوؿ دليل العقل بطريقة
السبر والتقسيم وطريقة السبر والتقسيم عند المناطقة وأىل اْلصوؿ ،ىو أف يحصر المستدؿ
اْلقساـ التي يتصورىا العقل ،ثم يبطلها واحدا بعد واحد ،ويبقي ما قاـ عليو الدليل .وصياغة الدليل
ىكذا :أف يقاؿ :إف اهلل لما خلق الخلق ال يخلو إما أف يكوف خلقهم داخل ذاتو ،أو خلقهم خارج
ذاتو ،أو خلقهم ال داخلها وال خارجها ،ىذه ىي اْلقساـ التي يتصورىا العقل .
أما اْلو ؿ وىو كونو خلقهم داخل ذاتو ،فباطل باالتفاؽ بيننا وبين خصومناْ ،لنو يلزـ عليو أف
ي كوف الرب محَل للحوادث والخسائس والقاذورات ،تعالى اهلل عن ذلك ،وىذا قوؿ الحلولية وىو
الكفر .
وأما الثالث وىو كونو خلقهم ال داخل ذاتو وال خارجو ،فهو ممتنع عقَل؛ ْلنو يلزـ عليو نفيو
تعالى وعدـ وجوده بالكلية؛ ْلنو وصف لو بارتفاع النقيضين ،وىو وصف لو بالعدـ ،وىو قوؿ معطلة
الجهمية ونفاتهم وىو كفر ،فتعين الثاني ،وىو كونو خلقهم خارج ذاتو الكريمة ،فلزمت المباينة،
ويلزـ حينئذ أف يكوف عليا على خلقو مستويا على عرشو؛ ْلنو ال يخلو إما أف يكوف مباينا لهم من
فوقهم أو من تحتهم أو أمامهم أو خلفهم أو عن إيمانهم أو عن شمائلهم وأليقها باهلل صفة العلو؛
ْلنها من صفات المدح والكماؿ اعترض نفاة العلو اعترض نفاة العلو المعطلة على ىذا الدليل،
قالوا :نحن ننكر بداىتوْ ،لنو أنكره جمهور العقَلء ،فلو كاف بديهيا لما كاف مختلفا فيو بين العقَلء،
بل ىو قضية وىمية خيالية ،وأجيب عن ىذا االعتراض أف يقاؿ :إف العقل إف قبل قولكم فهو لقوؿ

357

العقيدة الطحاوية

اهلل أعظم قبوال ،وإف رد العقل قولنا فلقولكم أعظم ردا ،فإف كاف قولنا باطَل في العقل ،فقولكم أشد
بطَلنا ،وإف كاف قولكم حقا مقبوال في العقل ،فقولنا أولى بأف يكوف مقبوال في العقل ،فإف دعوى
الضرورة مشتركة ،فإنا نقوؿ :نعلم بالضرورة بطَلف قولكم ،وأنتم تقولوف كذلك ،فإذا قلتم تلك
الضرورة التي تحكم ببطَلف قولنا :ىي من حكم الوىم ال من حكم العقل ،قابلناكم بنظير قولكم
وعامة فطر الناس ليسوا منا وال منكم موافقوف لنا على ىذا .
فإف كاف حكم فطر بني آدـ مقبوال ترجحنا عليكم ،وإف كاف مردودا غير مقبوؿ بطل قولكم
بالكلية ،فإنكم إنما بنيتم قولكم على ما تدعوف أنو مقدمات معلومة بالفطرة اآلدمية ،وبطلت عقلياتنا
أيضا وكاف السمع الذي جاءت بو اْلنبياء معنا ال معكم ،فنحن مختصوف بالسمع دونكم ،فنحن
مختصوف بالسمع دونكم ،والعقل مشترؾ بيننا وبينكم ،والمراد بالسمع اْلدلة الشرعية الكتاب
والسنة ،وقولكم إف أكثر العقَلء يقولوف بقولنا وينكروف بداىة دليلكم ،يقاؿ :ليس اْلمر كذلك ،فإف
الذين يصرحوف بأف صانع العالم شيء موجود ليس ىو فوؽ العالم ،وأنو ال مباين لو وال حاؿ في
العالم طائفة من النظار ،وىم قلة وأوؿ من عرؼ عنو ذلك في اْلسَلـ الجهم بن صفواف واتباعو .
الدليل الثاني من اْلدلة العقلية ْلىل السنة على علو اهلل على خلقو دليل بطريق المَلزمة
واالستثنائية ،وىذا يسمى دليل بطريق المَلزمة واالستثنائية ،لو كاف كذا لكاف كذا ،لكنو ال يكوف كذا
فيكوف كذا صياغة الدليل ىكذا لو ل م يتصف الرب بفوقية الذات مع أنو قائم بنفسو غير مخالط
للعالم ،لو لم يتصف الرب بفوقية الذات مع أنو قائم بنفسو غير مخالط للعالم ،لكاف متصفا
بضدىا؛ ْلف القابل للشيء ال يخلو منو أو من ضده وضد الفوقية السفوؿ ،وىو مذموـ على
اْلطَلؽ ،وىو مستقر إبليس وجنوده ،يعني يقاؿ :لو لم يكن الرب متصفا بفوقية الذات لكاف متصفا
بضدىا ،وىو السفوؿ ،لكنو ال يتصف بالسفوؿ ،فدؿ على أنو متصف بالفوقية ،اعترض نفاة العلو
على ىذا الدليل العقلي ،فقالوا :ال نسلم أنو قابل للفوقية حتى يلزـ من نفيها ثبوت ضدىا ،ال نسلم
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أنو قابل للفوقية حتى يلزـ من نفيها ثبوت ضدىا ،وأجيب على ىذا االعتراض بجوابين ،الجواب
اْلوؿ لو لم يكن قابَل للفوقية والعلو لم يكن لو حقيقة قائمة بنفسها ،فمتى أقررتم بأنو ذات قائم
بنفسو غير مخالط للعالم ،وأنو موجود في الخارج ليس وجوده ذىنيا فقط لزـ إثبات علوه وفوقيتو .
الجواب الثاني :لو لم يقبل العلو والفوقية ،لو كاف الرب ال يقبل العلو والفوقية ،لكاف كل عاؿ
على غيره أسفل منو ،فإنما يقبل العلو فإف ما يقبل العلو أكمل مما ال يقبلو ،والعلو والفوقية صفة
كماؿ ال نقص فيو ،وال يستلزـ نقصا ،وال يوجب محذورا ،وال يخالف كتابا وال سنة وال إجماعا،
فنفي حقيقتو عين الباطل .
أدلة السلف واْلئمة وأىل السنة على إثبات العلو من الفطرة استدلوا بالفطرة الدليل الفطري أف
يقاؿ :ىو أف الخلق جميعا بطباعهم وقلوبهم السليمة يرفعوف أيديهم عند الدعاء إلى السماء،
ويقصدوف جهة العلو بقلوبهم عند التضرع إلى اهلل تعالى ،وىذا أمر فطر اهلل عليو عباده من غير أف
يتلقوه من الرسل يجدوف في قلوبهم طلبا ضروريا يتوجو إلى اهلل ،ويطلبو في العلو ،فالجارية

اْلعجمية التي قاؿ لها النبي 
فطرىا اهلل عليها ،وأقرىا النبي  على ذلك وشهد لها باْليماف .


أين اهلل قالت :في السماء



إنما أخبرت عن الفطرة التي

اعترض نفاة العلو على ىذا الدليل باعتراضين .
االعتراض اْلوؿ :قالوا :إف رفع اْلنساف يديو عند الدعاء إنما كاف لكوف السماء قبلة للدعاء كما
أف الكعبة قبلة للصَلة ،ال ْلف اهلل في العلو ،وأجيب عنو بأجوبة ،الجواب اْلوؿ أف ادعاءكم أف
السماء قبلة للدعاء  ،لم يرد بذلك كتاب وال سنة ،ولم يقلو أحد من سلف اْلمة ،وىذا من اْلمور
الشرعية الدينية ،فَل يجوز أف يخفى على سلف اْلمة وعلمائها .
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ثانيا :أف قبلة الدعاء ىي قبلة الصَلة بدليل أف النبي  كاف يستقبل القبلة في دعائو في مواطن
كثيرة فمن ادعى أف للدعاء قبلة فمن اد عى أف للدعاء قبلة غير قبلة الصَلة فهو مبتدع في الدين
ومخالف لجماعة المسلمين .
ثالثها :أف القبلة ىي ما يستقبلها العابد بوجهو كما تستقبل الكعبة في الصَلة والدعاء والذكر
والذبح ،أما الموضع الذي ترفع اْليدي إليو فَل يسمى قبلة ال حقيقة وال مجازا .
رابعها :لو كانت السماء قبلة للدعاء لكاف المشروع أف يوجو الداعي وجهو إليها ،وىذا لم يشرع
.
خامسا :أف أمر القبلة مما يقبل النسخ والتحويل ،كما تحولت القبلة من بيت المقدس إلى
الكعبة ،وأمر التوحيد في الدعاء إلى الجهة العلوية مركوز في الفطر ،ال يقبل التحويل .
سادسها :أف المستقبل للكعبة يعلم أف اهلل تعالى ليس ىناؾ بخَلؼ الداعي فإنو يتوجو إلى ربو
وخالقو ويرجو الرحمة أف تنزؿ من عنده .
االعتراض الثاني للنفاة :قالوا :إف دليلكم منقوض بوضع المصلي جبهتو على اْلرض مع أف اهلل
ليس في جهة اْلرض ،فكما أف المصلي يضع جبهتو على اْلرض ،واهلل ليس في جهة اْلرض،
فكدلك يرفع يديو في الدعاء  ،واهلل ليس في العلو  ،وأجيب عنو بأف واضع الجبهة إنما قصده
الخضوع لمن فوقو بالذؿ لو والخشوع ،وليس قصده بأف يميل إليو؛ ْلنو تحتو ،ىذا ال يخطر في
قلب ساجد إال ما حكي عن بشر المريسي -قبحو اهلل -أنو سمع وىو يقوؿ في سجوده :سبحاف
ربي اْلسفل ،تعالى اهلل عن ذلك علوا كبيرا .
شبهة نفاة العلو ،شبو نفاة العلو نفاة العلو ،لهم شبو لهم شبو عقلية ،وليس عندىم أدلة شرعية .
الشبهة اْلولى  :قالوا :إف إثبات العلو يلزـ منو أف يكوف اهلل في جهة ،وإذا كاف في جهة كاف
محتاجا إلى تلك الجهة ،وكاف محدودا ومتحيزا ،واهلل منزه عن ذلك منزه عن الجهة ،و منزه عن أف
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يحتاج إلى شيء ،ومنزه عن كونو محدودا متحيزا ،أجاب أىل الحق عن ىذه الشبو بجوابين بجوابين،
جواب إجمالي وجواب تفصيلي ،الجواب اْلجمالي :أف يقاؿ :تنزيهكم اهلل عن الجهة إف أردتم أنو
منزه عن جهة وجودية تحيط بو وتحويو وتحصره إحاطة الظرؼ بالمظروؼ ،فنعم ىو أعظم من ذلك
وأكبر وأعلى ،فليس ىو داخل المخلوقات ،وإف أردتم بالجهة ما وراء العالم ،فَل ريب أف اهلل فوؽ
العالم مباين للمخلوقات .
الجواب التفصيلي أوال  :إف لفظ الجهة يراد بو أمر موجود ،ويراد بو أمر معدوـ ،فإف أريد
بالجهة ،فإف أريد بالجهة أمر موجود جهة وجودية ،وأف اهلل داخل السماوات ،أو داخل العرش ،فهذا
باطل فإف اهلل ال يدخل في ذاتو شيء من مخلوقاتو ،ولم يدخل في مخلوقاتو شيء من ذاتو ،بل ىو
مباين للمخلوقات منفصل عنها ،يعني إف أردتم بالجهة أمرا وجوديا العرش السماوات أو العرش ،وأنو
داخل فيها ىذا باطل ،وإف أردتم بالجهة أمرا عدميا ،وأردتم بالعرش ،ويراد بكونو فيها أنو عليها ،كما
قيل في قولو :إنو في السماء ،أي :على السماء ،وعلى ىذا التقدير ،فهو فوؽ الموجودات كلها،
وىو غني عنها لم يكن عنده جهة وجودية يكوف فيها ،فضَل عن أف يحتاج إليها .
فالخَلصة :أنو إف أريد بالجهة أمر وجودي ،فاهلل ليس فيو شيء من مخلوقاتو ،وإف أريد بالجهة
أمر عدمي ،وىو ما فوؽ العالم ،فذاؾ ليس بشيء ،وال ىو أمر وجودي حتى يقاؿ :إنو محتاج إليو،
أو غير محتاج إليو .
ثانيا :إنما يكوف محتاجا إلى الجهة ،أف يقاؿ :إنما يكوف محتاجا إلى الجهة لو كاف في جهة
مخلوقة تحويو وتحصره وتحيط بو ،أما إذا أريد بالجهة ما فوؽ العالم لم يلزـ ذلك ،بل ال يلزـ من
كوف المخلوؽ فوؽ مخلوؽ آخر أف يكوف محتاجا إليو ،فإف اهلل خلق ىذا العالم بعضو فوؽ بعضو،
ولم يجعل عاليو محتاجا إل ى سافلو ،فالهواء فوؽ اْلرض ،وليس محتاجا إليها ،والسحاب فوقها،
وليس محتاجا إليها ،والسماوات فوؽ السحاب ،والهواء واْلرض ،وليست محتاجة إلى ذلك،
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والعرش فوؽ السماوات واْلرض وليس محتاجا إليها ،فكيف يكوف العلي اْلعلى خالق كل شيء
سبحانو وتعالى محتاجا إلى مخلوقاتو ،لكونو فوقها عاليا عليها.
وثالثا :أف لفظ الجهة أف لفظ الجهة والحيز والحد والجسم والجوىر والعرض ألفاظ اصطَلحية
فيها إجماؿ وإبهاـ ،قد يراد بها معاف متعددة ،ولم ترد ىذه اْللفاظ في الكتاب والسنة بنفي وال
إثبات ،وال جاء عن أحد من سلف اْلمة وأئمتها فيها نفي وال إثبات ،فالمعارضة بها ليست معارضة
بداللة شرعية ،بل اْلئمة الكبار أنكروا على المتكلمين وجعلوىم من أىل الكَلـ الباطل المبتدع،
ومعروؼ موقف اْلماـ الشافعي رحمو اهلل وحكمو على أىل الكَلـ موقفو من أىل الكَلـ ،وحكمو
عليهم أف يضربوا بالجريد والنعاؿ ويطاؼ بهم في القبائل والعشائر ،ويقاؿ :ىذا جزاء من ترؾ
الكتاب والسنة ،وأقبل على الكَلـ ،وصح عن إماـ اْلئمة في زمانو محمد بن إسحاؽ بن خزيمة أنو
قاؿ :من لم يؤمن بأف اهلل فوؽ سمواتوٍ ،
مستو على عرشو ،بائن من خلقو ،وجب أف يستتاب ،فإف
تاب وإال ضربت عنقو ،وطرح على مذبلة .
الشبهة الثانية لنفاة العلو :ىذه الشبهة جاءت على لساف الرازي أبو عبد اهلل الرازي ،يقوؿ أبو
عبد اهلل الرازي في صياغة ىذا الدليل مكوف من مقدمتين ونتيجة يقوؿ :لو كاف اهلل تعالى في جهة
فوؽ لكاف سماء ولو كاف سماء لكاف مخلوقا لنفسو وذلك محاؿ فكونو في جهة فوؽ محاؿ.
المقدمة اْلولى  :لو كاف اهلل في لو كاف اهلل تعالى في جهة فوؽ لكاف سماء أثبت ىذه المقدمة
بدليلين أو بأمرين:
اْلمر اْلوؿ أف االشتقاؽ اللغوي للسماء من السمو وكل شيء سماؾ فهو سماء ،وعرؼ القرآف
متقدـ عليو .
الثاني :لو كاف اْلمر الثاني الذي يثبت في ىذه المقدمة يقوؿ أبو عبد اهلل الرازي :لو كاف اهلل
فوؽ العرش؛ لكاف من جلس في العرش ونظر إلى فوؽ لم يرى إال نهاية ذات اهلل تعالى ،فكاف نسبة
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نهاية السطح اْلخير من ذات اهلل إلى سكاف العرش كنسبة السطح اْلخير من السماوات إلى سكاف
اْلرض ،فثبت أنو لو كاف فوؽ لكاف سماء ،أما المقدمة الثانية :ولو كاف سماء لكاف مخلوقا لنفسو،
دليلها أف السماء مخلوقة بنص القرآف قاؿ تعالى:
    



    وقاؿ

   

فلو كاف سماء لكاف مخلوقا لنفسو ،وذلك محاؿ ،فكونو في جهة

فوؽ محاؿ  .أجاب شيخ اْلسَلـ ابن تيمية -رحمو اهلل -عن ىذه الشبهة بقولو لما كاف قد استقر
في نفوس المخاطبين أف اهلل ىو العلي اْلعلى ،وأنو فوؽ كل شيء
كاف مفهوما من قولو :إنو في السماء ،أنو في العلو ،وأنو فوؽ كل شيء ،وكذلك الجارية لما قاؿ
لها:



أين اهلل؟ قالت :في السماء



إنما أرادت العلو مع عدـ تخصيصو باْلجساـ المخلوقة

وحلولو فيها ،وإذا قيل العلو ،فإنو يتناوؿ ما فوؽ المخلوقات كلها ،فما فوقها كلها ىو في السماء،
وال يقتضي ىذا أف يكوف ىناؾ ظرؼ وجودي يحيط بو؛ إذ ليس فوؽ العالم شيء موجود إال اهلل كما
لو قيل :ا لعرش في السماء فإنو ال يقتضي أف يكوف العرش في شيء آخر موجود مخلوؽ ،وإف قدر
أف السماء المراد بها اْلفَلؾ كاف المراد أنو عليها ،كما قاؿ تعالى:
 وكما قاؿ:



    وكما قاؿ:



    

    ويقاؿ :فَلف في الجبل وفي

السطح ،وإف كاف على أعلى شيء منو .
ثانيا :ثم من توىم أف كوف اهلل في السماء بمعنى أف السماء تحيط بو ،فهو كاذب إف نقلو عن
غيره ،وضاؿ إف اعتقده في ربو ،وما سمعنا أحدا يفهمو من اللفظ ،وال رأينا أحدا نقلو عن واحد ،ولو
سئل سائر ا لمسلمين :ىل يفهموف من قولو سبحانو ورسولو :إف اهلل في السماء أف السماء تحويو؟
لبادر كل أحد منهم أف يقوؿ :ىذا شيء لعلو لم يخطر ببالنا وإذا كاف اْلمر ىكذا ،فمن التكلف أف
يجعل ظاىر اللفظ ،أف يجعل أحد ظاىر اللفظ شيئا محاال ال يفهمو الناس منو ،ثم يريد أف يتأولو،
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بل عند المسلمين إف اهلل في السماء ،وىو على العرش واحد ،إذ السماء إنما يراد بو العلو بمعنى أف
اهلل في العلو ال في السفل ،وقد علم المسلموف أف كرسيو سبحانو وسع السماوات واْلرض ،وأف
الكرسي في العرش كحلقة ملقاة بأرض فَلة ،وأف العرش خلق من مخلوقات اهلل ال نسبة لو إلى قدرة
اهلل وعظمتو ،فكيف يتوىم بعد ىذا أف خلقا يحصره ويحويو .
ثالثا :وما في الكتاب والسنة كقولو سبحانو:



     ونحو ذلك قد يفهم منو

بعضهم أف السماء ىي نفس المخلوؽ العالي العرش ،العرش فما دونو ،فيقولوف :قولو :في السماء،
يعني على السماء ،كما قاؿ:
   



     أي على جذوع النخل ،وكما قاؿ:



أي على وجو اْلرض وال حاجة إلى ىذا ،بل السماء اسم جنس للعالي  ،ال

يخص شيئا  ،فقولو :في السماء ،أي في العلو دوف السفل ،وىو العلي اْلعلى ،فلو أعلى العلو ،وىو
ما فوؽ العرش ،وليس ىناؾ غيره العلي اْلعلى سبحانو وتعالى .
اهلل اتخذ إبراىيم خليَل ،وكلم موسى تكليما

ونقوؿ :إف اهلل اتخذ إبراىيم خليَل ،وكلم اهلل موسى تكليما إيمانا وتصديقا وتسليما.
نعم ونقوؿ :إف اهلل اتخذ إبراىيم خليَل وكلم اهلل موسى تكليما ،في ىذا ثبوت الخلة ْلبراىيم -
عليو الصَلة والسَلـ ،-وثبوت التكليم لموسى -عليو الصَلة والسَلـ. -
والدليل على إثبات صفة الخلة من الكتاب قوؿ اهلل تعالى:

      

وليست الخلة خاصة بإبراىيم كما قد يوىم البعض كَلـ المؤلف ،صدؽ الكَلـ على قوؿ المؤلف
وحبيب الرحمن .
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وقلنا :إف الرسوؿ لو وصف الخلة ،وإف كَلـ المؤلف الطحاوي يوىم بأف الخلة لن تثبت لمحمد

 كما قالو بعض الناس ،والصواب أنها ثابتة لنبينا  كما في الحديث  إف اهلل اتخذني خليَل
كما اتخذ إبراىيم خليَل  فالخلة ثابتة ْلبراىيم ولمحمد -عليهما الصَلة و السَلـ. -
والخلة بالنسبة للرب صفة تليق بجَلؿ اهلل وعظمتو ،كما أف التكليم ثابت لموسى -عليو الصَلة

والسَلـ ،-وليس خاصا بموسى بل شارؾ نبينا  موسى في صفة التكليم ،فإف اهلل كلم نبينا 
ليلة المعراج من دوف واسطة؛ ولهذا قاؿ اهلل تعالى:

      وفي الحديث



اآلخر  :إف اهلل اتخذني خليَل كما اتخذ إبراىيم خليَل  فهذاف الحديثاف يبطَلف قوؿ من قاؿ:

الخلة ْلبراىيم والمحبة لمحمد -عليهما الصَلة والسَلـ ،-ويثبتاف لنبينا  أعلى مراتب المحبة،

وىي الخلة ،بل الخلة خاصة بالخليلين الخلة خاصة بالخليلين بمحمد وإبراىيم عليهما الصَلة
والسَلـ .
أما المحبة فهي عامة كما سبق ،ككل المتقين ككل المتطهرين

       

     والخلة ىي كماؿ المحبة المستغرقة للمحب ،ومن كمالها أنها ال تقبل
الشركة وال المزاحمة ،وسميت خلة لتخللها شغاؼ القلب كما قيل-:
ق ػ ػ ػ ػػد تخلل ػ ػ ػ ػػت مس ػ ػ ػ ػػلك ال ػ ػ ػ ػػروح من ػ ػ ػ ػػي  ول ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػذا س ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػمي الخليػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػل خلػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػيَل
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والنسبة بين الخلة والمحبة العموـ والخصوص ،فالخلة أخص من مطلق المحبة ،والمحبوب بها
لكمالها يكوف محبوبا لذاتو ،ال لشيء آخر إذ المحبوب لغيره ىو مؤخر في الحب عن ذلك الغير،
ففيها كماؿ التوحيد وكماؿ الحب ،فنبينا  لو كماؿ التوحيد وكماؿ الحب ،وكذلك إبراىيم .
والمحبة والخلة بالنسبة للرب -سبحانو وتعالى -كسائر صفات اهلل كما يليق بجَلؿ اهلل
وعظمتو ،والجهمية أنكروا حقيقة المحبة والخلة من الجانبين من جانب اهلل ومن جانب العبد ،قالوا:
شبهتهم في ذلك قالوا :المحبة ال تكوف إال لمشاكلة ومناسبة بين الحب والمحبوب ،ىذه شبهة ال
تكوف إال لمناسبة لمشاكلة ومناسبة بين الحب والمحبوب وال مناسبة بين القديم والمحبوب توجب
المحبة ،ال مناسبة بين المخلوؽ والخالق ،وىذا باطل أي أعرؼ مناسبة رب عبد ،فالرب -سبحانو
وتعالى -مربي خلقو مربيهم بنعمو ،والعبد يعبد اهلل لذاتو ىذه مناسبة ،فقولهم :ال مناسبة ىذا من
أبطل الباطل.
والجهمية يقولوف :إف معنى الخليل ليس معناىا المحب ،معنى الخليل الفقير المحتاج ،وال شك
في فساد ىذا التأويل ،إذ ال يكوف حينئذ لتخصيص إبراىيم بالخلة معنى ،فإف الفقر واالحتياج
وصف الزـ لجميع الخلق لزوما ذاتيا ال يمكن االنفكاؾ عنو ،لو كاف معنى الخلة الفقر كاف كل
الناس فقراء إلى اهلل ،ما في أحد ما ىو فقير كل المخلوقات ،وبذلك يكوف وصف الخلة متناوال
لجميع الناس حتى عبدة اْلوثاف الذين ىم ألد أعداء الرحمن فقراء إلى اهلل .
وكذلك أنكرت الجهمية حقيقة التكليف تكليف اهلل لبعض عباده من وراء حجاب ،كما ىو ثابت

لموسى -عليو الصَلة والسَلـ ،-وكما ثبت لنبينا محمد 

ليلة اْلسراء ،وزعموا أف تكلم اهلل

لموسى ،إنما ىو تكليم خلقو في الشجر أو في الهواء ،تعالى اهلل عما يقولوف علو كبيرا .نعم .
أصوؿ اْليماف
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أصوؿ اْليماف عند أىل السنة
ونؤمن بالمَلئكة والنبيين والكتب المنزلة على المرسلين .
نعم ،نؤمن بالمَلئكة الموكلين والكتب والرسل واليوـ اآلخر ىذه أصوؿ اْليماف ،أصوؿ الدين
أصوؿ الدين ،وأصوؿ اْليماف ىي اْليماف باهلل واْليماف بالمَلئكة واْليماف بالكتب واْليماف بالرسل
واْليماف باليوـ اآلخر واْليماف بالقدر ،ىذه أصوؿ الدين وىذه أركاف اْليماف ،فهي داخلة في حقيقة
اْليماف وماىيتو ،من لم يؤمن بهذه اْلركاف الستة ،فليس بمؤمن ،واْلدلة كثيرة عليها من كتاب اهلل،
قاؿ اهلل تعالى:
 

              

فسمى اهلل من آمن بهذه الجملة مؤمنا ،قاؿ تعالى:

      

     فجعل اْليماف ىو اْليماف بهذه الجملة.
وقاؿ تعالى:

             

 فجعل الكافرين من كفر بهذه الجملة .

ومن السنة حديث جبرائيل حينما سأؿ النبي 

عن اْليماف فقاؿ:

ومَلئكتو وكتبو ورسلو واليوـ اآلخر وتؤمن بالقدر خيره وشره





اْليماف أف تؤمن باهلل

أما اْليماف بالمَلئكة ،فنؤمن بهم

جملة وتفصيَل ،فنؤمن بم ن سمى اهلل في كتابو منهم كجبريل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت
ورضواف ومالك خازف النار ،من سمى اهلل منهم تفصيَل ،ونؤمن إجماال بأف هلل مَلئكة سواىم ال يعلم
أسمائهم وعددىم إال اهلل



ْ        لنو لم يأت في عددىم نص ،فنؤمن بهم

جملة .
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وأما اْلنبياء والمرسلوف فنؤمن بهم جملة وتفصيَل ،فنؤمن بمن سمى اهلل في كتابو من رسلو وىم
خمس وعشروف ذكروا في آية النساء


وفي آية اْلنعاـ:



اؿ
َ    وقَ َ

            

             



         إلى آخر اآليات.

ونؤمن بأف اهلل تعالى أرسل رسَل سواىم وأنبياء ال يعلم أسماءىم إال اهلل ،وورد في حديث أبي ذر
أف عدد اْلنبياء مائة ألف وعدد الرسل ثَلثمائة وثَلثة عشر ،ويحتاج إلى ثبوت الحديث ،والحديث
فيو ضعف ،فنؤمن بهم ،وعلى كل حاؿ ال بد من اْليماف اْلجمالي نؤمن بهم جملة ،قاؿ اهلل تعالى:
            
        

وأما أولو العزـ من الرسل ،فأحسن اْلقواؿ فيهم

أنهم المذكوروف في آية اْلحزاب والشورى ،في قولو تعالى:

      

          

الشورى:

وقاؿ سبحانو:





   وقولو سبحانو في سورة

                 

.          

وأما اْليماف بمحمد 
بمحمد  تصديقو واتباع ما جاء بو من الشرائع إجماال وتفصيَل.

فَل بد من اْليماف بو تفصيَل زائدا على اْليماف بتلك الرسل ،اْليماف

وأما اْليماف بالكتب المنزلة على المرسلين ،فنؤمن بهم جملة وتفصيَل ،نؤمن بمن سمى اهلل في
كتابو من التوراة واْلنجيل والزبور والقرآف وصحف إبراىيم وصحف موسى ،نؤمن بها تفصيَل ،ونؤمن
بأف اهلل بأف اهلل تعالى سوى ذلك كتبا أنزلها على أنبيائو ورسلو ،ال يعرؼ أسمائها وعددىا إال اهلل؛
ْلنو لم يأت في عددىا نص ،فنؤمن بها جملة ،وأنها حق وىدى ونور وشفاء ،وأما اْليماف بالقرآف
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فاْلقرار بو واتباع ما فيو وتحكيمو في كل شيء في المنشط والمكره واليسر والعسر ،مع اعتقاد بأنو
أفضل الكتب وأن و ناسخ لها ومهيمن عليها ،وذلك أمر زائد على غيره من الكتب ذلك أمر زائد على
غيره من الكتب.
كذلك أيضا نؤمن باليوـ اآلخر ،وبما يكوف قبل ذلك في البرزخ من سؤاؿ منكر ونكير ،ومن
نعيم القبر وعذابو ،وكذلك نؤمن بالبعث بعث اْلجساد وإعادة اْلرواح إليها والحشر والنشر
والوقوؼ بين يدي اهلل وتطاير الصحف ووزف اْلعماؿ والحوض والصراط والجنة والنار ،كل ىذا
نؤمن بو ،ويؤمن بو أىل الحق .
أما أعداء اهلل من الفَلسفة وغيرىم ،فلهم تفصيَلت في ىذه اْلصوؿ الستة ،وحقيقتهم أنهم لم
يؤمنوا باهلل وال بالمَلئكة وال بالكتب وال بالرسل وال باليوـ اآلخر وال بالقدر خيره وشره ،ومعتقدىم
في ذلك وتفصيَلتو يؤجل إف شاء اهلل .فيما بعد.
أصوؿ اْليماف عند الفَلسفة سبق الكَلـ على أصوؿ اْليماف عند أىل السنة ،وأف أىل الحق
يؤمنوف باهلل ومَلئكتو وكتبو ورسلو واليوـ اآلخر والقدر خيره وشره ،وأف ىذه اْلصوؿ أصوؿ الدين
جاءت بها الرسل والكتب المنزلة ،وأجمع عليها المسلموف ،ومن أنكر شيئا منها فهو خارج عن ملة
اْلسَلـ ،وليس في عداد المسلمين بإجماع المسلمين ،لكن الفَلسفة المتأخرين أرسطو واتباعو وابن
سينا مَلحدة زنادقة ينتسبوف إلى اْلسَلـ ،وىم براء منو ،وتأثر بهم كثير من أىل الكَلـ من المبتدعة
وغيرىم ،حتى إف ابن سينا يقدسو يعظمو كثير من الناس ،ويسمونو الفيلسوؼ اْلسَلمي ،وىو كما
قاؿ ..كما نقل عنو ابن القيم رحمو اهلل في غزؿ اْلحواؿ أنو قاؿ :أنا وأبي من دعوة الحاكم
العبيدي ،والحاكم العبيدي رافضي خبيث ،ال يؤمن باهلل وال مَلئكتو وال كتبو وال رسلو وال اليوـ
اآلخر وال القدر .
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فالفَلسفة ينتسبوف إلى اْلسَلـ ،واْلسَلـ بريء منهم ،ولم يجرءوا على على إنكار أصوؿ الدين
صراحة؛ ْلنهم لو أنكروا أصوؿ اْليماف لعرؼ الناس كفرىم ووضح كفرىم ،لكنهم لبسوا ْلنهم
منافقوف ذنادقة يتستروف باْلسَلـ ،فهم يثبتوف ىذه اْلصوؿ في اللفظ ،يقولوف :أصوؿ الدين خمسة
اْليماف باهلل ويدخل فيها اْليماف بالقدر واْليماف بالمَلئكة واْليماف بالكتب المنزلة واْليماف بالرسل
واْليماف باليوـ اآلخر في اللفظ ،لكن في الحقيقة ال يثبتوف ىذه اْلصوؿ ،فهم لم يؤمنوا في الحقيقة
باهلل وال مَلئكتو وال كتبو وال رسلو وال باليوـ اآلخر .
أما إيمانهم باهلل وىو أصل الدين ،فمذىبهم أف اهلل -سبحانو -موجود وجودا مطلقا يعني موجود
في الذىن ال ماىية لو وال حقيقة ،فَل يعلم جزيئات بأعيانها إذ لو علم جزيئات للحقو الكلل والتعب
من تصور تلك المعلومات ،ولكاف كامَل بنفسو ال بغيره ،بل يعلم الكليات ،والكليات أمر ذىني وال
يسأؿ عندىم بقدرتو ومشيئتو ،وليس لو صفة البتة ال يثبتوف لو السمع وال البصر وال العلم وال
القدرة ،وليس العالم مخلوقا هلل بمشيئتو وقدرتو ،بل العالم عندىم الزـ هلل أزال وأبدا ،ال يستطيع
انفكاكا عنو ،فليس العالم مخلوقا بقدرتو ومشيئتو ،بل العالم مقارف هلل ليس متقدما عليو ينكروف أف
يكوف متقدما عليو في الزماف ،بل ىو مقارف لو ،وىو العلة المحرؾ لهذا العالم ،وىو أوؿ ىذا العالم،
والعالم مَلزـ هلل أزال وأبدا ،فهو الزـ لو كلزوـ النور للسراج ىذا مذىبهم في اْليماف باهلل ،وحقيقة
مذىبهم اْليماف باهلل أنهم لم يثبتوا وجودا اهلل إال في اللفظ ،وفي الذىن فقط ،لم يثبتوا ربا ىذا رب
الفَلسفة ،ربهم معدوـ ال وجود لو؛ ْلف الموجود ال بد أف يتصف بصفة وال بد أف يكوف لو اسم
وىؤالء يسلبوف جميع اْلسماء والصفات ،فتبين بهذا أنو ال وجود لو إال في الذىن ،وفي اللفظ وأما
المَلئكة ،فإنهم ال يثبتوف المَلئكة على أنهم أشخاص محسوسة ،تنزؿ وتذىب وترى وتجيء،
وتخاطب الرسوؿ وتصفو عند ربها ،وتكتب أعماؿ العباد ولها وظائف كما جاء في الكتاب والسنة،
بل يقولوف :إنها ىي العقوؿ ،وىي مجردات ليست داخل العالم وال خارجو وال فوقو وال تحتو ،وال
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ىي أشخاص تتحرؾ وتصعد وتنزؿ ،وتدبر وتكلم وتكتب أعماؿ العبد ،وتجيء وترى وتخاطب
الرسوؿ ،وإنما ذلك عندىم أمور ذىنية ال وجود لها في اْلعياف ،وإذا تقربوا إلى أىل اْلسَلـ ،وإذا
تقرب بعضهم إلى أىل اْلسَلـ قالوا :المَلئكة ىي القوى الخيرة الفاضلة التي في العبد والشياطين،
ىي القوى الشريرة الرديئة ىذا إذا تقربوا إلى أىل اْلسَلـ ،وإال فإنهم يقرروف أف المَلئكة عبارة عن
أشكاؿ نورانية ،يتصورىا النبي في نفسها أشباح وأشكاؿ نورانية ،وإذا تقربوا إلى أىل اْلسَلـ قالوا:
ىي أمور عقلية ،فاْلمور العقلية تبعث على الخير وعلى اْلحساف وعلى الشجاعة وعلى اْليثار .
والشياطين ىي القوى الشريرة الرديئة التي تبعث على اْليذاء وعلى الظلم وعلى الطغياف وعلى
العدواف أمور عقلية ليست معنوية ،ىذا إذا تقربوا إلى أىل اْلسَلـ وإال فهم يقرروف أنها أشخاص

وأشباح وأشكاؿ نورانية يتصورىا النبي في ذاتو ،وأما اْليماف بالكتب فإنهم ال يثبتوف الكَلـ هلل 
وال يثبتوف أف اهلل تكلم بكَلـ أنزلو على أنبيائو ورسلو ،ولم يكن هلل كَلـ ال يثبتوف هلل كَلما وال كتبا
أنزلها ،وال يصفوف اهلل بالكَلـ فَل يكلم وال يتكلم وال قاؿ وال يقوؿ والقرآف عندىم فيض فاض من
العقل الفعاؿ على قلب بشر ،يعني أمورا معاني تفيض معاني ،ليس بحرؼ وال صوت معاني تفيض
من العقل الفعاؿ على قلب بشر ذاؾ النفس طاىر متميز عن النوع اْلنساني متميز عن النوع
اْلنساني بخصائص .
وىذا ىو الرسوؿ ،وىو اْليماف بالرسل ،فَل يؤمنوف بأف اهلل تعالى اصطفى أنبياءه ورسلو ،بل
يقولوف :إف الرسالة ليست ىبة من اهلل وليست محنة ،بل ىي صنعة من الصناعات وكسب يكسبو
اْلنساف وسياسة من السياسات ،ولها ثَلث خصائص ثَلث خصائص من توافرت فيو فهو نبي،
فالنبي رجل عبقري متميز عن غيره بهذه الخصائص .
الخصيصة اْلولى قوة اْلدراؾ وسرعتو؛ ليناؿ من العلم أعظم مما ينالو غيره رجل ليس عاديا ،بل
ىو رجل عبقري ذكي عنده سرعة اْلدراؾ والحفظ ليناؿ من العلم أكثر مما ينالو غيره .
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الثاني الصفة الثانية :قوة النفس أو قوة التأثير ،ليؤثر بها في سيوؿ العلم بقلب صورة إلى صورة،
يعني يكوف عنده قوة تأثي ر يشبو الساحر بحيث يقلب ما ارتسم في ذىنك من صورة إلى صورة،
وأنت ال تشعر من قوة تأثيره من قوة نفسو ،فإذا ارتسم في ذىنك صورة كذا وكذا ،نوعها كذا وكذا
استطاع أف يقلبها من صورة إلى صورة بقوة تأثيره وقوة نفسو .
الصفة الثالثة :قوة التخيل وقوة التخيل قوة التخيل ،حتى يتخيل المَلئكة الذين ىم العقوؿ،
يتخيلهم في صورة شيء محسوس أمامو ،كأف أمامو رجل يخاطبو ،فيتخيل أف المَلئكة أشخاص،
وقد يقوى الوىم فيسمع أصواتا تخاطبو .
جزى اهلل فضيلة الشيخ خيرا على ما قدـ ،وجعلو في ميزاف حسناتو.

وأما اْليماف بالكتب فإنهم ال يثبتوف الكَلـ هلل 

وال يثبتوف أف اهلل تكلم بكَلـ أنزلو على

أنبيائو ورسلو ،ولم يكن هلل كَلـ ،ال يثبتوف هلل كَلما وال كتبا أنزلها ،وال يصفوف اهلل بالكَلـ ،فَل يكلم
وال يتكلم ،وال قاؿ وال يقوؿ ،والقرآف عندىم فيض فاض من العقل الفعاؿ على قلب بشر ،يعني
أمورا ،معاني تفيض  ،معاني ليس بحرؼ وال صوت ،معاني تفيض من العقل الفعاؿ على قلب بشر
زاكي النفس طاىر متميز عن النوع اْلنساني ،متميز عن النوع اْلنساني بخصائص ،وىذا ىو الرسوؿ
وىو اْليماف بالرسل ،فَل يؤمنوف بأف اهلل -تعالى -اصطفى أنبياءه ورسلو ،بل يقولوف :إف الرسالة
ليست ىبة من اهلل ،وليست محنة ،بل ىي صنعة من الصناعات ،وكسب يكسبو اْلنساف ،وسياسة
من السياسات ،ولها ثَلث خصائص ،ثَلث خصائص من توافرت فيو ،فهو نبي ،فالنبي رجل عبقري
متميز عن غيره بهذه الخصائص .
الخصيصة اْلولى قوة اْلدراؾ وسرعتو؛ ليناؿ من العلم أعظم مما ينالو غيره ،رجل ليس عاديا،
بل ىو رجل عبقري ذكي ،عنده سرعة اْلدراؾ والحفظ؛ ليناؿ من العلم أكثر مما ينالو غيره.
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الثاني… الخصيصة الثانية :قوة النفس أو قوة التأثير؛ ليؤثر بها في سيوؿ العلم بقلب صورتو
إلى صورة ،يعني يكوف عنده قوة تأثير ،يشبو الساحر بحيث يقلب ما ارتسم في ذىنك من صورة إلى
صورة ،وأنت ال تشعر من قوة تأثيره ،من قوة نفسو ،فإذا ارتسم في ذىنك صورة كذا وكذا ،نوعها
كذا وكذا ،استطاع أف يقلبها من صورة إلى صورة بقوة تأثيره وقوة نفسو.
الصفة الثالثة :قوة التخيل ،وقوة التخييل قوة التخيل حتى يتخيل المَلئكة الذين ىم العقوؿ،
يت خيلهم في صورة شيء محسوس أمامو ،كأف أمامو رجل يخاطبو ،فيتخيل أف المَلئكة أشخاص،
وقد يقوى الوىم فيسمع أصواتا تخاطبو ،وليس لذلك حقيقة ،وقوة التخييل ،يعني يستطيع أف يخيلها
لآلخرين ،حتى يرونها ويسمعوف خطابها ،فإذا وجدت ىذه الخصائص ،فهو نبي ،وقالوا :إف النبوة ال
كل أحد يستطيع أف يدركها بالمراس والكسب والخبرة ،وقالوا :إف النبوة ليست بالدرجة العالية ،بل
ىناؾ ما ىو أعلى منها؛ ْلف النبوة سياسة العامة ،ولكن الفلسفة أعلى منها ْلنها سياسة الخاصة،
ولهذا فإف بعض الفَلسفة ال يرضوف بها بالنبوة ،ويقولوف ىي مرتبة ليست عالية ،وإنما أعلى منها
الفلسفة ،ولهذا طلب النبوة من تصوؼ على مذىب ابن ىود وابن سبعين وغيرىما ،ىذا إيمانهم
بالرسل ،فالرسوؿ أو النبي رجل عبقري ،توفرت فيو ىذه الخصائص ،أما وىذه الخصائص أي تحصل
باالكتساب ،ولهذا طلب النبوة من تصوؼ على مذىب ىؤالء كابن سبعين وابن ىود وأضرابهما،
قالوا والنبوة صنعة من الصنائع ،بل من أشرؼ الصنائع كالسياسة ،بل ىي سياسة العامة عندىم،
وكثير منهم ال يرضى بها ،ويقوؿ الفلسفة نبوة الخاصة ،والنبوة فلسفة العامة .
وأما اْليماف باليوـ اآلخر ،فهم من أشد الناس تكذيبا وإنكارا لو في اْلعياف وفي الخارج،
ف عندىم أف ىذا العالم ال يخرج ،وال تنشق السماوات ،وال تنفطر ،وال تنكدر النجوـ ،وال تكور
الشمس والقمر ،وال يقوـ الناس من قبورىم ،ويبعثوف إلى جنة ونار ،وكل ىذا عندىم ال حقيقة لو ،بل
ىي أمثاؿ مضروبة لتفهيم العواـ ،ال حقيقة لها في الخارج كما يفهم منها أتباع الرسل ،يقوؿ ىذه من
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تخييَلت ىذا العبقري من سياستو ،فيسوس الناس ويخبر أف ىناؾ بعث وجزاء وجنة ونار حتى
يتعايش الناس بسَلـ ،وحتى ال يعتدي أحد على أحد ،ىذا من سياستو ،وىو يكذب ،لكن يكذب
لهم وال يكذب عليهم ،قالوا :ال بأس ىو يكذب لهم ،وال يكذب عليهم.
فرؽ بين من يكذب لك ،ومن يكذب عليك ،فهو يكذب للناس ْلجل مصلحة الناس ،وإال
فليس ىناؾ بعث وال جزاء وال نشور وال جنة وال نار ،ىذا مذىب الفَلسفة في أصوؿ اْليماف ،وبهذا
يتبين أنهم مَلحدة زنادقة ،ينتسبوف إلى اْلسَلـ نفاقا ،فيكوف من المنافقين الذين ىم في الدرؾ
اْلسفل من النار ،ونعوذ باهلل إذا ماتوا على ذلك ،نسأؿ اهلل السَلمة والعافية .
اْليماف بالمَلئكة والنبيين والكتب المنزلة اْليماف بالمَلئكة والنبيين والكتب المنزلة
ونؤمن بالمَلئكة والنبيين والكتب المنزلة على المرسلين ،ونشهد أنهم كانوا على الحق المبين.
يعني ىذه اْلصوؿ ىي أصوؿ الدين أصوؿ اْليماف وأركاف اْليماف ،من لم يؤمن بها فهو كافر
خارج من ملة اْلسَلـ ،اْليماف باهلل واْليماف بالمَلئكة ،اْليماف بالكتب ،واْليماف بالرسل ،اْليماف
باليوـ اآلخر اْليماف بالقدر خيره وشره .نعم.
أىل القبلة مسلموف مؤمنوف
ونسمي أىل قبلتنا مسل مين مؤمنين ،ما داموا بما جاء بو النبي صلى اهلل عليو وعلى آلو وسلم
معترفين ،ولو بكل ما قالو وأخبر مصدقين .
نعم نؤمن بأىل القبلة بأىل القبلة ،ونؤمن أنهم من أىل اْلسَلـ ،وال نخرجهم من ملة اْلسَلـ،
من ىم أىل القبلة؟ أىل القبلة ىم من يدعي اْلسَلـ ،وينتسب إلى اْلسَلـ ،ويستقبل القبلة في
الصَلة وفي الذبح وفي الدعاء ،وإف كاف من أىل البدع ولو كاف من أىل البدع ،وإف كاف من أىل
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البدع أو من أىل المعاصي ما لم يكذب بشيء مما جاء بو الرسوؿ  فنسميهم مسلمين ونسميهم
مؤمنين ،ما داموا معترفين ومقرين بما جاء بو النبي  مصدقين بأخباره وأقوالو ،ولم يكذبوا بشيء
مما جاء بو ،ىؤالء نسميهم المسلمين إال من فعل ناقضا من نواقض اْلسَلـ ،فارتد ،أما إذا التزـ
باْلسَلـ ،ونطق بالشهادتين ،وكاف يصلي ويستقبل القبلة ،والتزـ ظاىرا باْلسَلـ ،ىذا نسميو مسلما،
وال نكفره ،ولو كاف عنده بعض البدع ،ولو كاف عنده بعض المعاصي ،إال إذا ارتكب مكفرا ،كأف
أنكر أمرا معلوما من الدين بالضرورة ،أو سب اهلل أو سب الرسوؿ أو استهزأ باهلل ،كما سيأتي ،أما إذا

لم يفعل شيئا من ذلك؛ فنسميو مسلما ونسميو مؤمنا ،وال نكفره ،والدليل على ىذا قوؿ النبي 

 من صلى صَلتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فهو المسلم لو ما لنا وعليو ما علينا  . نعم.

الكف عن المتكلمين الباطل وذـ علمهم
وال نخوض في اهلل ،وال نماري في دين اهلل  -أيش  -وال نخوض في اهلل ،وال نماري في دين اهلل
.
نعم ال نخوض في اهلل ،يعني ال نخوض في ذات اهلل ،في الكيفية كيفية اهلل كيفية ذاتو.
يعني ال يعلمها إال ىو ،قاؿ سبحانو:

      

فَل نخوض في ذات

اهلل ،وال نخوض في الكنو ،في كنو الصفات ،وال نقوؿ شيئا ،طبعا ما كيفية االستواء؟ ما كيفية العلو؟
ما كيفية العلم؟ ما كيفية السمع؟ ما كيفية البصر؟ ما كيفية المحبة؟ ،ال يعلمها إال اهلل ،ولهذا لما قيل
لإلماـ مالك عن االستواء ،قاؿ :االستواء معلوـ ،والكيف مجهوؿ ،واْليماف بو واجب ،والسؤاؿ عنو
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بدعة ،وىذا يقاؿ في جميع الصفات ،فَل نماري فَل نخوض في ذات اهلل ،وال نخوض في كنو
الصفات؛ ْلف ىذا ال يعلمو إال ىو سبحانو وتعالى.
كذلك ال نجادؿ وال نخاصم ،وال نورد الشبو في دين اهلل وشرعو ،وال نعترض على اهلل في
تشريعو وال في أوامره وال في نواىيو .نعم ،بل نسلم ،سلم اْلمر هلل ،نحن عبيد مأموروف ،ال نعترض
على اهلل ،ال نقوؿ لماذا شرع كذا؟ لماذا كذا وكذا؟ لماذا قطع شرع قطع يد السارؽ؟ لماذا كاف
كذا؟ ال نعترض على اهلل ،ىذا نحن نعلم أف اهلل حكيم ،وأنو ما شرع شيئا إال لحكمة ،وأنو ما شرع
ذلك إال لما فيو مصلحة ،في مصلحة ورحمة للعباد ،فنسلم هلل ،ونعلم أف ربنا حكيم حكيم ،فيما
يخلق ،وحكيم فيما يشرع حكيم فيما يأمر بو وينهى عنو ،فَل نجادؿ ،وال نعترض ،وال نورد الشبو
نعم.

النهي عن الجداؿ في القرآف
ال نجادؿ في القرآف .
وال نجادؿ في القرآف ،قولو :ال تجادؿ في القرآف ،يحتمل معنيين :المعنى اْلوؿ يحتمل أنّا ،أنو
أراد :أنا ال نقوؿ فيو كما قاؿ أىل الزيغ ،واختلفوا في قولهم :إف القرآف مخلوؽ ،وجادلوا بالباطل
ليدحضوا بو الحق ،بل نقوؿ :إف القرآف كَلـ رب العالمين ،ما نقوؿ ما قالو أىل الزيغ :إنو مخلوؽ،
بل نقوؿ :إنو كَلـ رب العالمين ،نزؿ بو الروح اْلمين ،على قلب سيد المرسلين محمد . 
المعنى الثاني يحتمل أنا ،أنو أراد أنا ال نجادؿ في القراءة الثابتة ،بل نقرؤه بكل ما ثبت بكل ما

ثبت وصح ،وكل من المعنيين حق ،ويشهد لصحة المعنى الثاني ما روي عن عبد اهلل بن مسعود 
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أنو قاؿ  سمعت رجَل قرأ آية ،وسمعت رسوؿ اهلل 
إلى رسوؿ اهلل  فذكر ذلك ،فعرفت في وجهو الكراىو وقاؿ كَلكما محسن ،ال تختلفوا فإف من
يقرأ بخَلفها ،فأخذت بيده فانطلقت بو

كاف قبلكم اختلفوا فهلكوا  وىناؾ فرؽ بين ترتيب سور القرآف وترتيب آياتو ،ترتيب سور القرآف
لم يكن واجبا منصوصا عليو على الصحيح ،بل كاف باالجتهاد من الصحابة ولهذا كاف ترتيب

مصحف ابن مسعود 

على غير ترتيب المصحف العثماني ،وأما ترتيب اآليات ،فهو ترتيب

منصوص عليو ،فليس ْلحد أف يقدـ آية علي آية ،وجمع عثماف 

الناس على حرؼ واحد

اجتماعا سائغا جائزا ،وقيل واجبا .
اختلف العلماء في اْلحرؼ السبعة ما ىي؟ فقاؿ جمهور… جمهور السلف من العلماء والقراء:
إف قراءة القرآف على سبعة أحرؼ جائزة ال واجبة رخصة من اهلل ،وقد جعل االختيار إليو في أي
حرؼ اختاره ،فلما رأى الصحابة أف اْلمة تفترؽ وتختلف وتتقاتل إف لم تجتمع على حرؼ واحد
جمعهم الصحابة وعثماف على حرؼ واحد اجتماعا سائغا ال واجبا ،ىم معصوموف أف يجتمعوا على
ضَللة ،ولم يكن في جمعهم لو ترؾ لواجب وال فعل لمحظور .
والثاني أف الترخص في اْلحرؼ السبعة صار منسوخا إذ أف الترخص كاف في أوؿ اْلسَلـ لما
في المحافظة على حرؼ واحد من المشقة عليهم أوال ،فلما تزللت ألسنتهم بالقراءة ،وكاف اتفاقهم
على حرؼ واحد يسيرا عليهم ،وىو أوفق لهم وأرفق بهم أجمعوا على الحرؼ الذي كاف في العرضة
اْلخيرة عرضة جبريل القرآف ،وترؾ ما سواه فكاف اجتماعهم واجبا ،وذىب طوائف من الفقهاء وأىل
الكَلـ إلى أف المصحف مشتمل على اْلحرؼ السبعة ،والجمهور على أف المصحف مشتمل على
حرؼ واحد .نعم ،وأما ما روي عن ابن مسعود أنو يجوز القراءة بالمعنى فغير صحيح؛ ْلنو إنما قاؿ:
قد نظرت إلى القراءة ،فرأيت قراءتهم متقاربة ،وإنما ىو كقوؿ أحدكم :ىلم وأقبل وتعاؿ واقرأ
واجمع علمتم ،أو كما قاؿ .نعم.
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القرآف كَلـ اهلل
وال نجادؿ في القرآف ،ونشهد أنو كَلـ رب العالمين نزؿ بو الروح اْلمين ،فعلمو سيد المرسلين
محمدا -صلى اهلل عليو وعلى آلو وسلم. -
كما سبق في مبحث الكَلـ وأف القرآف كَلـ اهلل ،وأنو أف اهلل تكلم بو وسمعو جبرائيل وألقاه إلى

محمد  كما قاؿ:

        

الروح اْلمين ىو جبريل لتكوف من

المنذرين .نعم.
القرآف كَلـ اهلل ال يساويو شيء من البشر
وىو كَلـ اهلل تعالى ال يساويو شيء من كَلـ المخلوقين وال نقوؿ بخلقو .
نعم ،ىذا ىو حق ،وىو معتقد الصحابة والتابعين وأىل السنة ،أف القرآف كَلـ اهلل ،وأنو ال
يساويو شيء من البشر ،جاء في الحديث:
خلقو





فضل كَلـ اهلل على سائر الكَلـ كفضل اهلل على

وال نقوؿ :إنو مخلوؽ كما تقوؿ المعتزلة ،المعتزلة يقولوف :القرآف مخلوؽ لفظو ومعناه،

واْلشاعرة يقولوف :المعنى الكَلـ ىو المعنى القائم بالنفس ،وأما الحروؼ واْللفاظ ىي مخلوقة،
والعلماء يقولوف :من قاؿ :القرآف مخلوؽ فهو كافر ،فهو كافر على العموـ ،أما الشخص المعين إذا
قاؿ :القرآف مخلوؽ ،ىذا ال نكفره حتى تقوـ عليو الحجة؛ ْلنو قد يكوف لو شبهة ،فإذا كشفت
الشبهة ،وأصر يكفر بعد ذلك ،لكن نقوؿ على العموـ :من قاؿ :القرآف مخلوؽ فهو كافر ،ىكذا
قاؿ أىل العلم كاْلماـ أحمد وغيره ،وقالوا :من قاؿ :القرآف مخلوؽ فهو كافر .نعم.
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مخالفة من قاؿ بخلق القرآف جماعة المسلمين
وال نقوؿ بخلقو وال نخالف جماعة المسلمين .
نعم ،من قاؿ :إف القرآف مخلوؽ ،قد خالف جماعة المسلمين ،الجماعة ىم الصحابة والتابعوف
ومن تبعهم بإحساف إلى يوـ الدين .نعم.
ال يجوز تكفير المسلم بذنب لم يستحلو
وال نكفر أحدا من أىل القبلة بذنب ما لم يستحلو .
ىذا معتقد أىل السنة والجماعة ،أنو ال يكفر أحد من أىل القبلة ،وعرفنا أىل القبلة من ىم أىل
القبلة ،ىم الذين استقبلوا القبلة في الصَلة والذبح والتزموا باْلسَلـ ،ولم يفعلوا شيئا من نواقض
اْلسَلـ ،ال نكفر أحدا منهم  ،ولو فعل ذنبا ولو زنا أو سرؽ ،إذا لم يستحلو ،ال نكفر أحدا من أىل
القبلة بذنب ما لم يستحلو ،يعني إذا فعل كبيرة المسلم زنا أو سرؽ أو شرب الخمر أو تعامل بالربا،
عاصٍ ،
أو عق والديو ،أو قطع الرحم ،نقوؿ :ىذا ٍ
عاص مرتكب لكبيرة ،ضعيف اْليماف ناقص
اْليماف ،إال إذا استحلها ،إذا قاؿ الزنا حَلؿ أو الخمر حَلؿ أو الربا حَلؿ أو عقوؽ الوالدين
حَلؿ ،كفر؛ ْلنو مكذب هلل ،مكذب هلل في تحريم الزنا ،مكذب هلل في تحريم الربا ،مكذب هلل في
تحريم عقوؽ الوالدين ،وال بد أف يكوف ىذا الذي استحلو ما فيو خَلؼ بين أىل العلم ،أمر قطعي،
إما واجب أو حراـ إذا أنكر أمرا واجبا ،كأف أنكر وجوب الصَلة ،أو أنكر وجوب الزكاة ،أو أنكر
وجوب الحج ،ىذه أمور قطعية -كفر ،أو أنكر تحريم أمر معلوـ من الدين بالضرورة ،أنكر تحريم
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الزنا أو تحريم الخمر أو تحريم الربا أو تحريم عقوؽ الوالدين -كفر ،أما إذا فعلو ويعلم أنو حراـ،
ويعلم أنو ..أف الزنا حراـ ،يعلم أف الربا حراـ ،لكن فعل الزنا غلبتو الشهوة طاعة للشيطاف ،فعل الربا
غلبو حب الماؿ ،نقوؿ ىذا عاص ضعيف اْليماف ،مرتكب لكبيرة .
ىذا ىو معتقد أىل السنة والجماعة والناس لهم في ىذه المسألة أربعة مذاىب.
المذىب اْلوؿ ؿ  :مذى ب أىل السنة والجماعة أف مرتكب الكبيرة سواء كانت ىذه الكبيرة
عملية أو كبيرة قولية؛ ضعيف اْليماف وناقص اْليماف كما سيأتي وال يكفر .
المذىب الثاني :مذىب المرجئة ،المرجئة الغَلة كالجهمي وغيره ،تنفي التكفير نفيا عاما ،فتعمم
النفي والسلب ،فتقوؿ :ال نكفر من أىل القبلة أحدا ،بل ىو ..بل يقولوف :إنو كامل اْليماف ،يقولوا:
الزاني والسارؽ وشارب الخمر إيمانو كامل ،ويدخل الجنة من أوؿ وىلة ،ىذا مذىب من؟ ىذا
مذىب المرجئة .
المذىب الثاني :مذىب الخوارج عكس ىؤالء الخوارج والمعتزلة ،يقولوف ..:يطلقوف التكفير،
فيكفروف بالذنب ،ويعتقدوف ذنبا ما ليس بذنب ،فهم يقولوف :يكفر المسلم بكل ذنب أو بكل ذنب
كبير ،ويروف اتباع الكتاب دوف السنة التي تخالف ظاىر الكتاب ،وإف كانت متواترة ،ويكفروف من
خالفهم ،ويستحلوف منو باالرتداد عندىم ما ال يستحلونو من الكافر اْلصلي ،كما ..فيقولوف :الزاني
كافر ،وشارب الخمر كافر ،والمرابي كافر ،والعاؽ لوالديو كافر ،ومن تكلم بكلمة الكفر كلمة من
الكبائر كفر ،ىذا مذىب من مذىب الخوارج والمعتزلة .
المذىب الثالث :مذىب طوائف من أىل الكَلـ والفقو ،يقولوف :نفرؽ بين العمل وبين القوؿ
واالبتداع ،فيقولوف :إف مرتكب الكبيرة ال يكفر كما يقوؿ أىل السنة ،لكن المبتدع الذي ابتدع
وتكلم بكَلـ كفري أو بكَلـ ىو كبيرة نكفره ،ما ىو دليلهم في ىذا؟ يقولوف :إف البدع مظنة الردة،
فتعطى حكمها ،فالبدع مظنة للردة ،فتعطى حكمها؛ فلذلك يقولوف ،وىم طوائف من أىل الكَلـ
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والفقو والحديث ،يفرقوف بين اْلعماؿ وبين االعتقادات البدعية ،فَل يكفروف الذين يعملوف الكبائر
ويكفروف أصحاب االعتقادات البدعية ،وإف كاف صاحبها متأوال ،فيقولوف :يكفر كل من قاؿ ىذا
القوؿ ،أو يقولوف :يكفر كل مبتدع ،شبهتهم :أف البدع مظنة النفاؽ والردة ،فحملوا النصوص عليها،
حملوا النصوص على ىذا ،يقولوف :يكفر كل مبتدع ،المبتدع وكل من تكلم بقوؿ مبتدع أو ابتدع
بدعة يكفر ،أما من عمل كبيرة ،فَل يكفر ،أما أىل السنة والجماعة ،فهم خالفوا ىؤالء الطوائف
كلها ،فيقولوف :من ارتكب الكبيرة سواء كانت الكبيرة عملية أو بدعية أو قولية ،ىذا ال يكفر إال إذا
استحلها ،ولكن نسميو ،ولكن نصفو بأنو ضعيف اْليماف وناقص اْليماف ،فَل يسلبوف عنو اسم
اْليماف وال يعطونو اسم اْليماف .
فيقولوف :ال نطلق عليو ..ال نعطيو اسم اْليماف المطلق ،وال نسلبو مطلق اْليماف ،فَل يعطى
اْليماف المطلق ،فَل يقولوف :ىو مؤمن وال يقولوف :ليس بمؤمن ،عند أىل السنة العاصي كالزاني
والسارؽ وشارب الخمر ،ماذا يقولوف لو؟ يقولوف :مؤمن ،ما يقولوف :مؤمن ويسكتوا ،وال يقولوف:
ليس بمؤمن ،ال بد من التقييد في اْلثبات والنفي ،فإذا أثبت تقوؿ :مؤمن ناقص اْليماف ،مؤمن
ضعيف اْليماف ،مؤمن بإيمانو فاسق بكبيرتو ،وفي النفي ما تقوؿ :ليس بمؤمن وتسكت ،تقوؿ :ليس
بمؤمن حقا ،ليس بصادؽ اْليماف ،فالعاصي ومرتكب الكبيرة عند أىل السنة إذا قلت :مؤمن
وسكت تكن مخطئا ،وإذا قلت :ليس بمؤمن ،وسكت تكن مخطئا ،ماذا تعمل؟ قيد في النفي وفي
اْلثبات ،في اْلثبات تقوؿ :مؤمن ناقص اْليماف ،مؤمن ضعيف اْليماف ،مؤمن بإيمانو فاسق بكبيرتو،
في النفي ليس بصادؽ اْليماف ليس بمؤمن حقا ،أما اْلدلة والمناقشات والردود يأتي الكَلـ عليها
فيما بعد -إف شاء اهلل -ستسجل فيما بعد.
أىل الكبائر ،أىل الكبائر ،حكم أىل الكبائر والفساؽ والعصاة وأىل البدع من أىل القبلة
ومذاىب الناس فيهم ،قلنا :إف للناس في ىذا مذاىب سبق استعراض المذاىب .
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وإف المذىب اْلوؿ مذىب المرجئة ،تنفي التكفير نفيا عاما ،فتعمم النفي والسلب ،فتقوؿ :ال
نكفر من أىل القبلة أحدا ،وىذا قوؿ غَلة المرجئة ،ولهم شبة ومن شبههم وأدلتهم عموما نصوص
الوعد  .نصوص الوعد ،مثل:
حديث:





من قاؿ :ال إلو إال اهلل دخل الجنة وإف زنا وإف سرؽ



ومثل

أمرت أف أقاتل الناس حتى يشهدوا أف ال إلو إال اهلل وأني رسوؿ اهلل فإذا فعلوا ذلك

عصموا مني دماءىم وأموالهم إال بحقها ،وحسابهم على اهلل . 
ومثل حديث البطاقة ،وفيها  :يؤتى برجل فيخرج لو تسعة وتسعين سجَل كل سجل مد البصر
سيئا ،ثم يخرج لو بطاقة فيها :أشهد أف ال إلو إال اهلل وأف محمدا رسوؿ اهلل ،فتوضع السجَلت في
كفة والبطاقة في كفة ،فطاشت السجَلت وثقلت البطاقة  ومنها أحاديث الشفاعة كحديث:

أخرجوا من كاف في قلبو مثقاؿ ذرة من إيماف  وحديث أبي ىريرة  :أنو قاؿ للنبي 



من

أسعد الناس بشفاعتك يا رسوؿ اهلل؟ قاؿ من قاؿ :ال إلو إال اهلل خالصا من قلبو . 
ويناقش المرجئة في قولهم :ال نكفر أحدا من أىل القبلة بذنب يناقش أصل مذىبهم أوال ،نقوؿ:
قولكم :ال نكفر أحدا من أىل القبلة بذنب ،يرد عليو بأمرين:
اْلمر اْلوؿ  :أف في أىل القبلة المنافق ،أف في أىل القبلة المنافقين الذين يتظاىروف
بالشهادتين ،ويتجهوف إلى القبلة في الصَلة والذبح ،ويتظاىروف ببعض ما يمكنهم إظهاره من شعائر
اْلسَلـ ،وفيهم من ىو أكفر من اليهود والنصارى بالكتاب والسنة واْلجماع ،قاؿ تعالى:
      





فقولكم :ال نكفر من أىل القبلة أحدا بذنب ،يلزمكم أف ال

تكفروا المنافقين ،والمنافقوف في الدرؾ اْلسفل من النار ،ىم من أىل القبلة .
ثانيا :أنو ال خَلؼ بين المسلمين أف الرجل لو أظهر إنكار الواجبات الظاىرة المتواترة
والمحرمة ،أو المحرمات الظاىرة المتواترة ونحو ذلك؛ فإنو يستتاب ،فإف تاب وإال قتل كافرا؛ ْلنو
أنكر أمرا معلوما من الدين بالضرورة ،أنكر وجوب الصَلة أو وجوب الزكاة أو وجوب الحج ،أو
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أنكر تحريم الزنا أو تحريم الربا ،فإنو يستتاب ،فإف تاب وإال قتل كافرا ،ويرد أيضا عليهم بنصوص
الوعيد ،فإف نصوص الوعد تدؿ على بقاء اْليماف معهم ،ونصوص الوعيد تدؿ على أف اْليماف
يضعف وينقص ،فقولكم :ال يتأثر إيمانو ،ىو كامل اْليماف ،باطل ترده نصوص الوعيد .
المذىب الثاني :مذىب الخوارج والمعتزلة ،يطلقوف التكفير ،فيكفروف بالذنب ،ويعتقدوف ذنبا ما
ليس بذنب ،فإنهم يقولوف :يكفر المسلم بكل ذنب ،أو بكل ذنب كبير ،ويروف اتباع الكتاب دوف
السنة التي تخالف ظاىر الكتاب ،وإف كانت متواترة ،ويكفروف من خالفهم ،ويستحلوف منو االرتداد

عندىم ماال يستحلونو من الكافر اْلصلي ،كما قاؿ النبي   يقتلوف أىل اْلسَلـ ويدعوف أىل
اْلوثاف



ولهذا كفروا عثماف وعليا وشيعتهم ،وكفروا أىل صفين الطائفتين ،في نحو ذلك من

المقاالت الخبيثة لهم ،ومستندىم شبهتهم نصوص الوعيد ،مثل حديث:



ال يزني الزاني حين

يزني وىو مؤمن . 
فإف قولو تعالى:

            

      وقولو تعالى:

         

       ويرد عليهم أوال بنصوص الوعد التي استدؿ بها المرجئة ،فيرد
على الخوارج بنصوص الوعد التي استدؿ بها المرجئة ،فإنها تدؿ على بقاء اْليماف تدؿ على بقاء
اْليماف ،وأنهم ال يكفر ،كما أنو يرد على المرجئة القائلين بأنو مؤمن كامل اْليماف بنصوص الوعد
التي ا ستدؿ بها الخوارج ،تدؿ على أف اْليماف يضعف وينقص ،ويرد أيضا على الخوارج في
تكفيرىم أىل الكبائر ،نقوؿ :إف اهلل أمر بقطع يد السارؽ دوف قتلو ،ولو كاف كافرا مرتدا لوجب

قتلو ،وال يقاـ عليو الحد؛ ْلف النبي  قاؿ  :من بدؿ دينو فاقتلوه  وقاؿ  :ال يحل دـ
امرئ مسل م إال بإحدى ثَلث كفر بعد إسَلـ وزنا بعد إحصاف وقتل نفس يقتل بها
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بجلد الزانيين وجلد القاذؼ ،وكاف النبي 

يجلد شارب الخمر ،ولم يقتلو ،فلو كاف من ارتكب

الكبيرة كافرا؛ لوجب قتلو ،وال تقاـ عليو الحدود ،ويرد عليهم أيضا باْلجماع اْلجماع على توريث
الزا ني والسارؽ وشارب الخمر إذا صلوا إلى القبلة وانتحلوا دعوة اْلسَلـ من قراباتهم المؤمنين
الذين ليسوا بتلك اْلحواؿ ،فلو كاف الزاني والسارؽ وشارب الخمر كافرا لما ورث ،لما ورث من
أقاربهم المستقيمين ،فكونهم يرثوف يدؿ على أنهم ليسوا كفارا ،كما يقوؿ ىؤالء الخوارج ،ويرد

عليهم أيضا أنو ثبت أف النبي 
يضحك النبي  وكاف كلما أتي بو إليو جلده ،فأتي إليو مرة فلقيو فلعنو رجل ،فقاؿ النبي  
نهى عن لعن رجل يشرب الخمر ،وكاف اسمو حمارا ،وكاف

ال تلعنو فإنو يحب اهلل ورسولو



فنهى عن لعنو في عينو ،وشهد لو بحب اهلل ورسولو مع أنو قد

لعن شارب الخمر عموما  لعن اهلل الخمر وشاربها وساقيها وعاصرىا  لكن بالخصوص بعينو ال
يلعن ،ويرد عليهم -أيضا -بأف اهلل -تعالى -قاؿ:

      

            

    إلى قولو:

 

       وقد وصفهم اهلل باْليماف واْلخوة ،وأمر باْلصَلح بينهم مع
أنهم يقتتلوف ،وىذا من الكبائر ،والقتاؿ م ن الكبائر ،فدؿ على أف على أف الكبيرة ال تخرجو من
اْلسَلـ .
الطائفة الثالثة :الذين يفرقوف بين البدعة بين اْلقواؿ المبتدعو بين البدعة وبين اْلقواؿ وبين
اْلعماؿ ،فيقولوف :إذا ارتكب إذا ارتكب بدعة ،أو قاؿ قوال مبتدعا ،فإنو يكفر أما إذا أما إذا فعل
كبيرة من كبائر الذنوب ،فإنو ال يكفر .
فيفرقوف بين اْلعماؿ وبين االعتقادات البدعية ،وىذا ينسب إلى طوائف من أىل الكَلـ والفقو
والحديث ،يفرقوف بين اْلعماؿ وبين االعتقادات البدعية ،فَل يكفروف الذين يعملوف الكبائر
ويكفروف أصحاب االعتقادات البدعية ،وإف كاف صاحبها متأوال ،فيقولوف يكفر من قاؿ ىذا القوؿ،
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يكفر من قاؿ ىذا القوؿ ال يفرقوف بين مجتهد بين مجتهد مخطئ وغيره ،أو يقولوف يكفر كل مبتدع،
شبهتهم قالوا :إف البدعة مظنتها البدعة مظنتها النفاؽ والردة ،فهي أصل البدع ،مظنتها النفاؽ
والردة ،فهي أصل وسببو ،فحملوا النصوص على ىذا ،وقالوا إنو إذا ارتكب بدعة أو قاؿ قوال مبتدعا
يكفر ،أما إذا فعل كبيرة عملية فَل يكفر .
ويرد عليهم .
أوال أف البدع االعتقادية من جنس اْلعماؿ ،ال فرؽ بينها ،فإف الرجل يكوف مؤمنا باطنا وظاىرا،
لكن تأوؿ تأويَل أخطأ فيو ،إما مجتهدا وإما مفرطا مذنبا ،فَل يقاؿ :إف إيمانو يحبط بمجرد ذلك
االعتقاد أو العمل بغير دليل شرعي ،بل ىذا يوافق قوؿ الخوارج والمعتزلة ،وال يقاؿ :ال يكفر ،بل
يفرؽ بين المقالة والقائل .
ثانيا :أف نصوص كثيرة قد دلت على أنو يخرج من النار من كاف في قلبو مثقاؿ ذرة من إيماف،
وىذا يشمل االعتقادات واْلعم اؿ ،ولهذا فإف مذىب أىل السنة :أال يقاؿ ال نكفر أحدا بذنب،
ولهذا امتنع كثير من اْلئمة عن إطَلؽ القوؿ :بأنا ال نكفر أحدا بذنب ،بل يقاؿ :ال نكفر أحدا من
أىل القبلة بكل ذنب ،مناقضة لقوؿ الخوارج الذين يكفروف بكل ذنب الذين يعمموف السلب ،
فيقولوف يكفر بكل ذنب أو بكل ذنب كبير .
ثالثا :سلك أىل السنة مسلكا عدال ،ىو الوسط  ،وىو الفرؽ بين اْلقواؿ والقائل المعين،
فاْلقواؿ الباطلة المبتدعة المحرمة المتضمنة نفى ما أثبتو اهلل ما أثبتو الرسوؿ ،أو إثبات ما نفاه ،أو
اْلمر بما نهى عنو ،أو النهي عما أمر بو ،يقاؿ فيها الحق ويثبت لها الوعيد الذي دلت عليو
النصوص ،ويبين أنها كفر ،ويقاؿ من قالها فهو كافر ،وىذا عاـ ال يعين شخصا بعينو كالقوؿ بخلق
القرآف والوعيد في الظلم في النفس واْلمواؿ ،فيقاؿ من قاؿ بخلق القرآف ،فهو كافر ،وأما الشخص
المعين ،فَل نشهد عليو أنو من أىل الوعيد ،وأنو كافر إال بأمر تجوز معو الشهادة ،كأف يعلم بأنو
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منافق ،أو ينكر ما ىو معلوـ من الدين بالضرورة ،ويستتاب فَل يتوب؛ ْلف الحكم عليو بالكفر بدوف
دليل من أعظم البغي ،من أعظم البغي أف نشهد على معين أف اهلل ال يغفر لو ،وال يرحمو ،بل يخلده
في النار ،فإف ىذا حكم الكافر بعد الموت ،كما بوب أبو داود في سننو باب النهي عن البغي ،وذكر
فيو قصة الرجلين المتواخيين من بني إسرائيل أحدىما مذنب واآلخر مجتهد في العبادة فالشهادة
…إلى آخر الحديث ،وأف المجتهد كاف يأتي المذنب ،ويقوؿ:



اتق اهلل فرآه يوما على ذنب،

فقاؿ لو :اتق اهلل فغضب المذنب ،فقاؿ :خلني وربي ،أبعثت علي رقيبا ،فقاؿ المجتهد :واهلل ال
يغفر اهلل لك ،أو ال يدخلك الجنة ،فاجتمعا عند رب العالمين ،فقاؿ :من ذا الذي تألى علي أال
أغفر لفَلف إني قد غفرت لو ،وأحبطت عملك ،قاؿ أبو ىريرة :تكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرتو



.
فالشهادة على المعي ن بالكفر من البغي .وثانياْ :لف الشخص المعين يمكن أف يكوف مجتهدا
مخطئا مغفورا لو .وثالثا :يمكن أف يكوف لم يبلغو ما وراء ذلك القوؿ من النص من النصوص ،فيكوف
معذورا لجهلو بالنصوص.
ورابعا :يمكن أف يكوف لو إيماف عظيم وحسنات أوجبت لو رحمة اهلل  ،كما غفر اهلل للذي قاؿ:


إذا مت فاسحقوني ،ثم أذروني



ثم غفر اهلل لو من خشيتو ،وكاف يظن أف اهلل ال يقدر على

جمعو وإعادتو أو شك في ذلك .
وىذا في الصحيحين قصة الرجل الذي من بني إسرائيل الذي أمر أىلو أف يحرقوه ويذروه في
البحر لما حضرتو الوفاة جمع أىلو وأخذ عليهم العهد والميثاؽ أف يحرقوه ويذروه ،وقاؿ:



إف

قدر اهلل علي ليعذبني عذابا شديدا  وفي بعض ألفاظ الحديث أنهم سحقوه وأحرقوه ،وأنو قاؿ:
 ذروا بعضي في البحر وبعضي في البر ،ففعلوا ذلك فأمر اهلل البحر فجمع ما فيو ،والبر فجمع ما
فيو ،فقاؿ :قم فإذا ىو قائم قاؿ اهلل :ما حملك على ذلك ،قاؿ :خشيتك
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 فما تَلفاه بل رحمو



قاؿ العلماء :إف ىذا الرجل إنما فعل ذلك عن جهل ليس معاندا وال

مكذبا وال متعنتا ،ولكن فعلو عن جهل ،وحملو على ذلك الخوؼ العظيم ،أما لو أنكر البعث أو
أنكر ثم أيضا ،ىو لم ينكر البعث ،بل ىو معترؼ مقر بالبعث ،ولم ينكر قدرة اهلل ،لكن ظن أنو إذا
وصل إلى ىذه الحالة وأحرؽ وسحق وذري في البحر والبر ،إنو يفوت على اهلل ،وإال فهو معترؼ
ومصدؽ بأنو لو ترؾ على حالو لبعثو اهلل.
وإف اهلل يقدر عليو ،لكن ىذه مسألة دقيقة خفيت عليو ،ولهذا قاؿ العلماء :وأف من أنكر أمرا
دقيقا مثلو يجهلو؛ يكوف معذور فَل يكفر في ىذه الحالة ،أما لو كاف متعمدا أنكر البعث متعمدا عن
عناد وعن تكذيب ،فهذا ال شك في كفره ،لكن ىذا الرجل ما فعل ذلك عامدا وال متعنتا ،ولكن
فعل ذلك عن جهل ،وحملو عليو الخوؼ العظيم ،فلهذا ما يحكم على الشخص المعين بالكفر إال
بعد التثبت ومعرفة حالو .
وخامسا :قد يكوف حديث اْلسَلـ ،وحديث عهد باْلسَلـ ،قد يكوف نشأ في بادية بعيدة عن
اْلسَلـ ،ولكن التوقف في أمر اآلخرة في أىل البدع ال يمنعنا أف نعاقبو في الدنيا ،لمنع بدعتو وأف
نستتيبو فإف تاب وإال قتلناه ،إذا كاف مستحقا للقتل ،ثم إذا كاف القوؿ في نفسو كفرا ،قيل :إنو كفر،
والقائل لو يكفر إذا وجدت الشروط ،وانتفت الموانع ،أما معتقد أىل السنة والجماعة ،فكما سبق
أنهم ال يكفروف بالكبائر كما يفعل الخوارج والمعتزلة أو الخوارج ،وال يخرجونهم من اْليماف كما
تفعل الخوارج ،وال يقولوف :إنو كامل اْليماف كما تقوؿ المرجئة ،بل يقولوف :إنو مؤمن ،يثبتوف لو
أصل اْليماف ،وينفوف عنو مطلق اْليماف ،يثبتوف أصل اْليماف ،وىو مطلق اْليماف ،وينفوف عنو
اْليماف المطلق ،فيقولوا مطلق اْليماف ثابت لو ،واْليماف المطلق منفي عنو ،فَل بد من التقييد،
فيقولوف ىو مؤمن ناقص اْليماف ،مؤمن عاص ،مؤمن بإيمانو فاسق بكبيرتو ،وكذلك في النفي ال
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ينفوف عنو اْليماف ،ويسكتوف ،بل ال بد من التفصيل ليس بصادؽ اْليماف ،ليس بمؤمن حقا ،كما
ىو اْلدلة على ىذا كثيرة من الكتاب والسنة واهلل أعلم.

وال نقوؿ ال يضر مع اْليماف ذنب لمن عملو
وال نقوؿ ال يضر مع اْليماف ذنب لمن عملو .
نعم ال نقوؿ :ال يضر مع اْليماف ذنب لمن عملو ،ىذا قوؿ المرجئة الجهمية ،يقولوف :لو
ارتكب جميع الكبائر والمنكرات ما يضر إيمانو ،كامل اْليماف مرجئة من ىم المرجئة المحضة ،ىم
الجهمية ،يقولوف :ال يضر مع اْليماف ذنب ،كما ال ينفع مع الكفر طاعة ،فإذا قاؿ اْلنساف :أشهد
أف ال إلو إال اهلل وآمن ،ال يضره أي ذنب ،لو ارتكب جميع الجرائم والكبائر ،حتى قالوا :لو ىدـ
المساجد وقتل اْلنبياء والرسل ،وداس المصحف بقدميو ما يكوف كافرا حتى يكذب بقلبو ،ما داـ
قلبو مصدؽ ،فلو ارتكب جميع الجرائم والكبائر ،فهو مؤمن كامل اْليماف يدخل الجنة من أوؿ
وىلة ،ىذا من أبطل الباطل ،عكسهم الخوارج إذا فعل  ..الخوارج والمعتزلة يقولوف :الخوارج :إذا
فعل الكبيرة كفر ومخلد في النار والمعتزلة يقولوف :إذا فعل الكبيرة خرج من اْليماف ،ولم يدخل في
الكفر ،صار في منزلة بينهما ال مؤمن وال كافر فاسق ،وفي اآلخرة يتفقوف مع الخوارج على تخليده
في النار ،فَل نقوؿ كما في قوؿ المرجئة ،ال نكفر أحدا من أىل القبلة ،ال نقوؿ بقوؿ الخوارج
فنكفر بالذنب ،وال نقوؿ بقوؿ المرجئة :فَل يضر مع اْليماف ذنب ،اقرأ العبارة اْلولى ،ال نكفره.
وال نكفر أحدا من أىل القبلة بذنب ما لم يستحلو .
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نعم ىذا مذىب الخوارج التكفير بكل ذنب ،مالم يستحلو ،فإذا استحلو كفر .نعم وال يضره.
وال نقوؿ ال يضر مع اْليماف ذنب لمن عملو .
ىذا مذىب المرجئة ،يقولوف :ال يضر مع اْليماف أي ذنب .نعم.
ما ينبغي على المؤمن اعتقاده في حق نفسو وحق غيره
نرجو للمحسنين من المؤمنين أف يعفوا عنهم .
نعم ىذا مذىب أىل السنة والجماعة ،يرجوف للمحسنين يرجوف اهلل أف يعفو عنهم ،ويتجاوز عن
سيئاتهم نعم.
يرجوف من اهلل أف يدخل المحسنين الجنة
يرجوف من اهلل أف يدخل المحسنين الجنة
ويدخلهم الجنة برحمتو.
ىكذا نرجو للمؤمن ،إذا رأينا الشخص مستقيما محافظا على ما أوجب اهلل عليو ،نرجو لو
المغفرة ،ونرجو أف اهلل يدخلو الجنة ،لكن ما نشهد لو بالجنة إال لمن شهدت لو النصوص ،من شهد
لو النبي بالجنة كالعشرة المبشرين ،والحسن والحسين وغيرىم ،نشهد لهم ،لكن نشهد بالجنة
لل عموـ ،نقوؿ كل مؤمن في الجنة ،أما فَلف بن فَلف تشهد لو بالجنة؟ ،ما تشهد ،لكن إذا رأيتو
مستقيما ترجو لو الخير ،وإذا رأيتو منحرفا ما تشهد لو بالنار ،لكن إذا رأيتو منحرفا تخاؼ عليو،
لكن نشهد بالنار للكفرة على العموـ ،كل كافر في النار ،كل مؤمن في الجنة ،لكن فَلف بن فَلف
منحرؼ تشهد لو بالنار؟ ال ما أشهد لو بالنار إال إذا علمت أنو مات على الكفر ،وعلى الردة،
وقامت عليو الحجة ،مات يعبد اْلصناـ ،وأقمت عليو الحجة ،وقاؿ :ال أنا أعبد اْلصناـ ،ىذا ال
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بأس أفتي أنو مات على الكفر وال عنده شبهة والشهادة بالجنة ،ال يشهد ْلحد إال من شهدت لو
النصوص ،لكن نرجو ونخاؼ ،نرجو للشخص المستقيم نرجو لو الخير ،والمنحرؼ نخاؼ عليو،
فالرجاء والخوؼ ىذا من معتقد أىل السنة ،الرجاء للمحسنين والخوؼ على المسيئين ،مذىب أىل
السنة في المحسنين من المؤمنين في اآلخرة ،يرجوف أف يعفو اهلل عنهم ،ويدخلهم الجنة برحمتو ،وال

يشهدوف لهم بالجنة إال لمن شهد لو الرسوؿ  وال يأمنوف عليهم ،فهم يرجوف لهم المغفرة بَل أمن
عليهم من مكر اهلل .
ومذىب أىل السنة في المسيئين من المؤمنين في اآلخرة يستغفروف لهم ويخافوف عليهم من
النار ،وال يقنطونهم ،فهم يخافوف عليهم ،وال يقنطونهم من رحمة اهلل ،ىكذا ىكذا.
المؤمن المستقيم ،نرجو لو الخير ،ونرجو أف يغفر اهلل لو ،ونرجو أف يدخلو اهلل الجنة ،لكن ما
نجزـ وال يعني ال نجزـ ،وال نأمن عليو ماداـ حيا ،ما يؤمن عليو ما داـ حيا على قيد الحياة ،ما يؤمن
على اْلنساف الفتنة ،ما يؤمن على اْلنساف يعن ي الشخص المستقيم ،نرجو لو الخير ،وال نشهد عليو
بو ،ال نشهد لو بالجنة إال من شهدت لو النصوص ،وأيضا نخاؼ عليو يخشى على اْلنساف ،القلوب
بين أصبعين من أصابع الرحمن ،ولهذا روي عن اْلماـ أحمد أنو سمع ،وىو يقوؿ عند الموت بعد
بعد ،ثم أفاؽ فسئل فقيل لو :يا إماـ ،تق وؿ :بعد بعد ،فماذا قاؿ :إف الشيطاف جاء إلي ،وقاؿ :فتني
يا أحمد ،فتني يا أحمد ،فتني يا أحمد ،فقلت :بعد بعد ،ماداـ الروح ما خرجت ،ما فتك ،بعد بعد،
فإذا كاف ىذا اْلماـ أحمد -رحمو اهلل -فكيف بغيره ،فالحي ما تؤمن عليو الفتنة حتى تخرج روحو،
وأما المسيئوف ..أىل ا لسنة ،فإنهم يستغفروف للمسيء ،ويخافوف عليو من النار ،وال يقنطونو من
رحمة اهلل ،فهم يخافوف عليهم وال يقنطونهم ،ومذىب أىل السنة أنو يجب على العبد أف يكوف
خائفا راجيا ،فيجمع بين الخوؼ والرجاء ،فَل يأمن وال ييأس  ،بل يكوف بين اْلمن واليأس ،فيكوف
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راجيا خائفا كما قاؿ أبو علي الروزباني  -رحمو اهلل  :-الخوؼ والرجاء كجناحي الطائر ،إذا استويا
استوى الطير ،وتم طيرانو وإذا نقص أحدىما وقع فيو النقص ،وإذا ذىبا صار الطائر في الموت،
وقالوا :ينبغي للعبد أف يكوف رجاؤه في مرضو أرجح من خوفو بخَلفو في زمن الصحة ،فإنو
يكوف خوفو أرجح من رجائو يعني في زمن الخوؼ ،أف تعبد اهلل بالرجاء والخوؼ ،لكن في زمن
الصحة تغلب الخوؼ ،حتى يحملك على العمل الصالح والبعد عن السيئات ،عند الموت تغلب
جانب الرجاء حتى ال يموت اْلنساف إال وىو حسن الظن باهلل ،عمَل باْلحاديث  ،ومنها الحديث

القدسي ،وىو في الصحيح عن النبي   يقوؿ اهلل 
شاء  وما ثبت في صحيح مسلم عن جابر  قاؿ :سمعت رسوؿ اهلل  يقوؿ قبل موتو

أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما

بثَلث  :ال يموتن أحدكم إال وىو يحسن الظن باهلل . 
وقاؿ بعض السلف :من عبد اهلل بالحب وحده ،فهو زنديق ،ومن عبده بالخوؼ وحده ،فهو
خارجي ،ومن عبده بالرجاء وحده ،فهو مرجئي ،ومن عبده بالحب والخوؼ والرجاء فهو مؤمن
موحد ،واهلل -سبحانو وتعالى -أثنى على المؤمنين الذين يعبدونو بالخوؼ والرجاء فقاؿ -سبحانو-
من اْلدلة على مدح اهلل وثنائو على من جمع بين الخوؼ والرجاء قوؿ اهلل تعالى:

  

              

   
  

سبحانو:

وقوؿ اهلل تعالى:

  وقولو تعالى:

          

        

 وقولو

              

وقد دلت االدلة على مدح أىل الخوؼ والخشية والرىبة والثناء عليهم ،قاؿ اهلل تعالى:
      

وقاؿ سبحانو:
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   وقد مدح

   وقاؿ سبحانو:

اهلل -سبحانو وتعالى -أىل اْلحساف مع الخشية والخوؼ ،قاؿ سبحانو:

     

                

.                  
ومن السنة ما في المسند والترمذي عن عائشة -رضي اهلل عنها -قالت:
اهلل،

       



قلت :يا رسوؿ

ىو الذي يزني ويشرب الخمر ويسرؽ قاؿ ال يابنة

الصديق ،ولكنو الرجل يصوـ ويصلي ويتصدؽ ويخاؼ أف ال يقبل منو  قاؿ الحسن -رحمو اهلل-
عملوا واهلل بالطاعة واجتهدوا فيها ،وخافوا أف ترد عليهم ،إف المؤمن جمع إحسانا وخشية ،والمنافق
جمع إساءة وأمنا .نعم.
اْلسباب التي تسقط بها عقوبة جهنم عن فاعل السيئات
وال نأمن عليهم ،وال نشهد لهم بالجنة ،ونستغفر لمسيئهم ،ونخاؼ عليهم وال نقنطهم .
وىناؾ أسباب تسقط بها عقوبة جهنم عن فاعل السيئات ،عرفت باالستقراء من الكتاب والسنة،
يعني المؤمن ،ىناؾ أشياء إذا فعلها إحدى عشر تسقط بها عقوبة جهنم عنو.
اْلوؿ :التوبة :والتوبة النصوح ىي الخالصة ،وىي الخالصة ال يختص بها ذنب دوف ذنب ،وكوف
التوبة سببا لغفراف الذنوب وعدـ المؤاخذة بها مما ال خَلؼ فيو بين اْلمة ،وليس شيء يكوف سببا
لغفراف جميع الذنوب إال التوبة ،قاؿ اهلل تعالى:

         

                وىذا لمن تاب.
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وقد أجمع العلماء على أف ىذه اآلية نزلت في التائبين ،وقاؿ بعدىا:
بعدىا :

   

وقاؿ

.    

الثاني :السبب الثاني االستغفار ،قاؿ اهلل تعالى:

        

       لكن االستغفار تارة يذكر وحده وتارة يقرف بالتوبة ،فإف ذكر
وحده دخلت معو التوبة ،كما إذا ذكرت التوبة وحدىا شملت االستغفار ،والتوبة تتضمن االستغفار،
واالستغفار يتضمن التوبة ،فكل واحد منهما يدخل في مسمى اآلخر عند اْلطَلؽ.
وأما عند االقتراف ،وأما عند اقتراف أحدىما باآلخر ،فيفسر االستغفار بطلب وقاية شر ما مضى،
والتوبة تفسر بالرجوع وطلب وقاية شر ما يخافو في المستقبل من سيئات أعمالو ،فهما إذا اجتمعا
اف ترقا ،وإذا افترقا اجتمعا ،ونظير ىذا الفقير والمسكين واْلثم والعدواف والبر والتقوى والفسوؽ
والعصياف والكفر والنفاؽ واْليماف واْلسَلـ ،كل ىذه اْلمور إذا أطلق أحدىما دخل فيو اآلخر ،وإذا
اجتمعا صار لكل واحد منهما معنى .
الثالث :الحسنات ،قاؿ اهلل تعالى:



      وقاؿ   وأتبع السيئة

الحسنة تمحها . 
رابعا :المصائب الدنيوية ،وفي الحديث ما يصيب المؤمن من وصب وال نصب وال غم وال ىم
وال حزف حتى الشوكة يشاكها إال كفر بها من خطاياه .
خامسا :عذاب القبر ،يعني قد يعذب اْلنساف في قبره ثم تسقط عنو عقوبة جهنم .
سادسا :دعاء المؤمنين واستغفارىم في الحياة ،وبعد الممات ،قد يكوف اْلنساف مستحقا
للعذاب ،ثم يغفر اهلل لو بسبب دعاء المسلمين واستغفارىم لو .
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سابعا :ما يهدى إليو بعد الموت من ثواب صدقة أو قراءة أو حج أو نحو ذلك ،إذا أىداه
صدقة تصدؽ عنو ،قد تسقط عنو عقوبة جهنم .
ثامنا :أىواؿ يوـ القيامة وشدائده ،قد يخفف عنو تسقط عنو عقوبة جهنم ،تصيبو أىواؿ وشدائد
في موقف القيامة ،فتسقط بها عقوبة جهنم عنو .
تاسعا :اقتصاص المؤمنين بعضهم من بعض ،حينما يوقفوف على قنطرة بين الجنة والنار بعد عبور
ا لصراط إذا كاف لك مظلمة على شخص ،ثم أخذت حقك قبل دخوؿ الجنة سقطت عنو عقوبة
جهنم .
عاشرا :شفاعة الشافعين قد يشفع لو ،فَل يدخل جهنم .
حادي عشر :عفو أرحم الراحمين ،قد يعفو اهلل عن بعض الناس بدوف شيء ،عفوه أرحم
الراحمين من غير شفاعة ،قاؿ اهلل تعالى:

            

   ويعفى لصاحب اْلحساف العظيم ما ال يعفى لغيره ،وإذا كاف كذلك فَل يقطع ْلحد معين من

اْلمة بالجنة أو النار ،إال من شهد لو الرسوؿ 

لكن نرجو للمحسنين ونخاؼ على المسيئين نعم

اقرأ العبارة قبل اآلخر نعم.
نرجو للمحسنين من المؤمنين أف يعفو عنهم نعم .ويدخلهم الجنة برحمتو نعم .وال نأمن عليهم،
وال نشهد لهم بالجنة ،ونستغفر لمسيئهم ،ونخاؼ عليهم وال نقنطهم.
ىكذا ىكذا مذىب أىل السنة والجماعة ،يرجوف للمحسن ويخافوف على المسيء ،وال يقنطوف
الم سيء ،كما أنهم ال يؤمنوف ال يؤمنوف المحسن ،يرجوف للمحسن ،وال يؤمنونو من مكر اهلل،
ويخافوف على المسيء ،وال يقنطونو من رحمة اهلل ،نقف على قولو ،واْلمن واْلياس ..معذرة اْلطالة،
ولعل الليلة الجمعة -إف شاء اهلل -ونحاوؿ بهذا حتى -إف شاء اهلل -نستطيع ننهي العقيدة
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الطحاوية ،وإذا كاف ىناؾ بعض اْلسئلة ،إف شئتم علشاف الليلة الجمعة نأخذ بعض اْلسئلة ،فَل
مانع أحسن اهلل إليكم .
س :فضيلة الشيخ يكثر السؤاؿ عن رؤية المَلئكة ربهم في الدنيا.
ج :ال يرى اهلل أحد في الدنيا ال المَلئكة وال غيرىم ما يستطيع أحد يرى اهلل ما سمعت
الحديث الذي مر مر ذا الحديث حديث أبي ذر  :حجابو النور لو كشفو ْلحرقت سبحات وجهو
ما انتهى إليو بصره من خلقو  المَلئكة خلق من خلقو أو ال؟ كذلك لو كشفها ْلحرقت سبحات
وجهو المَلئكة وغيرىم سبحانو وتعالى ،اهلل -تعالى -ال يراه أحد في الدنيا في اليقظة ،لكن في
النوـ يمكن أما في اليقظة فَل يراه أحد ،ما يستطيع أحد ،وال يستطيع أحد أف يثبت لرؤية اهلل ،لما
تجلى اهلل للجبل ماذا حصل للجبل؟ ،تدكدؾ وىو صخر جباؿ ،الجبل اْلصم القاسي تدكدؾ،
فكيف بالمخلوؽ الضعيف .نعم.
س :أحسن اهلل إليكم ،ىل ثبت في الكرسي حديث صحيح؛ ْلف بعض العلماء يقوؿ :إف أثر ابن
عباس أخذه عن بني إسرائيل .
ج :نعم حديث قولو:
موضع القدمين





الكرسي ىوعلمو



ىذا ما في الصحيح ،أما قولو:



الكرسي

يحتمل نقلو ولكن ليس بصحيح ،العلماء اعتمدوا ىذا ،ولكن سماحة شيخنا

الشيخ عبد العزيز ابن باز -وفقو اهلل -كاف يرى أنو يحتمل أف يكوف أخذه من بني إسرائيل ،وعلى
ىذا نقوؿ :الكرسي مخلوؽ دوف العرش ،العرش مخلوؽ والكرسي مخلوؽ ،أما العلماء كالدارمي
وغيره ،فهم اعتمدوا ما ثبت عن ابن عباس ،أنو قاؿ  :الكرسي موضع القدمين ،والعرش ال يقدر
قدره إال اهلل  نعم .
أما ما ورد عن ابن عباس أف الكرسي ىو علمو ،فهذا لم يثبت حقا ليس بصحيح الكرسي ليس
ىو العلم .نعم.
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س :أحسن اهلل إليكم ،يقوؿ :إف التفكر في عظم خلق العرش والكرسي يورث الخشية هلل تعالى،
فهل يصح أف يجعل اْلنساف في ذىنو صورة تخيلية لهما.
ج :ما داـ الكرسي والعرش مخلوؽ ما يضر الكَلـ ،ال ينبغي لك أف يعني تبحث في كنو
الصفات ،كنو ذات الرب كنو الصفات ،أما المخلوقات لك أف تتصور ما تشاء ،المخلوقات ال بأس
مخلوؽ عظيم ،لكن ما نعرؼ ما نعلم العرش مخلوؽ من أي شيء ما ندري ذات العرش ،ما ندري ما
ندري ،ىل ىو حديد وال ذىب وال فضة وال رصاص وال ىواء؟ ما ندري اهلل أعلم ،إذا كاف المخلوؽ
ما ندري كيفية كنو ذلك ،كيف بالخالق وكيف بصفاتو ،لكن تخيل أنو مخلوؽ عظيم ،وأنو مقبب فوؽ
العرش ،وأنو سقف ىذه المخلوقات إذا تخيلت ما يضرؾ التخيل ،المخلوقات تخيل منها ما تشاء،
لكن ليس لك أف يعني تشبو الخالق ،وتمثل الخالق بشئ من مخلوقاتو.
وال تكيف ذاتو وال تكيف صفاتو سبحانو وتعالى .نعم.
س :أحسن اهلل إليكم ىل محبة الرسوؿ  لذاتو أـ هلل تعالى  .نعم.

ج :يقوؿ ىل محبة الرسوؿ  لذاتو أو هلل تعالى ،محبة الرسوؿ 

تابعة لمحبة اهلل ،تابعة

لمحبة اهلل ،الذي يجب لذاتو ىو اهلل سبحانو وتعالى ،أما محبة الرسوؿ فهي تابعة لمحبة اهلل ،ومحبة
المؤمنين كذلك ،لكن محبة الرسوؿ ينبغي أف تكوف فوؽ محبة اْلوالد فوؽ محبة النفس التي بين
جنبيك ،ىكذا .
نعم ىذا ىو اْلكمل ،وىذا ىو اْلفضل ،أما إذا أحب أحدا أكثر ،يعني قدـ محبة غيره على
محبة الرسوؿ ،يكوف ىذا نقص ،نقص وضعف في اْليماف كما توعد اهلل من قدـ شيئا من ذلك



            
               

      

فمن قدـ محبة اْلبناء أو اْلباء أو التجارة أو المساكن على

396

العقيدة الطحاوية

محبة اهلل ورسولو فهو فاسق ضعيف اْليماف ،فالكماؿ أف تقدـ محبة اهلل ورسولو على كل شيء.
نعم.
س :أحسن اهلل إليكم يقوؿ :إف العلو يختلف في االتجاه بحسب كل إنساف على سطح اْلرض
فتكوف جهة العلو في كل اتجاه ما ىو توجيهكم لهذا القوؿ .
ج :نعم العلو ما كاف فوؽ السماوات واْلرضين اْلفَلؾ بل اْلفَلؾ كلها مالها إال جهتاف جهة
علو وجهة سفل مالها إال جهتاف مثل اْلرض اآلف اْلرض كروية الشكل اْلرض ىكذا كروية الشكل
مثل أيش ،مثل الحبحب من كل جهة الحبحب لها جهتاف جهة العلو وجهة السفل ،فهذه جهة العلو
من جميع الجهات ،فأنت ىنا وفيو شخص ىنا ىو يتصور أنك تحتو
وأنت تتصور أنك تحتو ،وىو يتصور أنك تحتو ،وكلكم على في العلو ،كلكم على وجو اْلرض،
أما السفل فهو المركز في وسط اْلرض بحيث لو انخرؽ من ىنا خرؽ ،وانخرؽ من ىنا خرؽ ،ونزؿ
من ىنا ونزؿ من ىنا التقت رجَلىما في مركز واضح ،ىذا إذ اْلرض والسماء ما لها إال جهتاف ،جهة
العلو والسفل ،أما المخلوؽ المتحرؾ أنا وأنت والمخلوقات المتحركة لها ستة ،أنا لي ست جهات
أماـ وخلف ويمين وشماؿ وفوؽ وتحت ،ىذا يكوف لمن ىذا للمخلوقات المتحركة ،أنا اآلف
المسجد اآلف أمامي ىنا ،فإذا تغيرت صار ىذا ىو الخلف وىذا ىو اْلماـ على حسب الحركة ،وإذا
تغيرت صار ىذا اْلماـ وىذا الخلف.
الم خلوقات المتحركة لها ست جهات فوؽ وتحت ويمين وشماؿ وأماـ وخلف ،أما المخلوقات
الثابتة السماوات واْلراضين واْلفَلؾ كلها ما لها إال جهتاف العلو والسفل ،فالعلو ما كاف على
سطحها جميع الجهات ىذا ىو العلو ،والسفل محط اْلثقاؿ بحيث إنو لو كاف إنساف ىنا وإنساف
ىنا ،ثم خرؽ خرؽ من ىنا ،وخرؽ خرؽ من ىنا التقت رجَلىما في المركز الذي ىو محط اْلثقاؿ
واضح ،ىذا لكن ىذا على وجو اْلرض ،وفيو آخر على وجو اْلرض ىنا ،أنت تتصور أنو تحتك،
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وىو يتصور أنت تحتو ،والواقع أنت على وجو اْلرض ،وىو على وجو اْلرض ،أنت في العلو ،وىو
في العلو ،لكن ىذا تتصورأنو تحتك لماذا ْلنك متحرؾ بحيث لو انتقلت من مكاف آلخر جئت ىنا،
صار بالعكس فأنت تتصور أنو تحتك ،وىو يتصور أنت تحتو ،والواقع أف كَل منكما في العلو واضح
ىذا ،فالجهات اْلفَلؾ السماوات واْلرض ما لها إال جهتاف العلو والسفل ،وأما الحيوانات
المتحركة ىي ال تي لها ست جهات :فوؽ وتحت وأماـ وخلف ويمين وشماؿ ،وفق اهلل الجميع
لطاعتو ورزؽ اهلل الجميع العلم النافع والعمل الصالح وصلى اهلل على محمد وآلو وسلم .
الجمع بين الخوؼ والرجاء
السَلـ عليكم ورحمة اهلل وبركاتو.


الحمد هلل رب العالمين ،والصَلة والسَلـ على أشرؼ اْلنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آلو
وصحبو أجمعين.
قاؿ اْلماـ الطحاوي رحمو اهلل تعالى :واْلمن واْلياس ينقَلف عن الملة وسبيل الحق بينهما ْلىل
القبلة .
السَلـ عليكم ورحمة اهلل وبركاتو.
.
الحمد هلل رب العالمين ،والصَلة والسَلـ على أشرؼ اْلنبياء والمرسلين ،نبينا محمد وعلى آلو
وصحبو أجمعين ،أما بعد.
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قاؿ المؤلف -رحمو اهلل تعالى" -واْلمن واْلياس ينقَلف من الملة وسبيل الحق بينهما ْلىل
القبلة" المراد باْلمن اْلمن من مكر اهلل ،والمراد باْلياس اليأس من روح اهلل ،ومن رحمة اهلل ينقَلف
عن الملة ،يعني عن ملة اْلسَلـ ،يعني إف اْلمن من مكر اهلل واليأس اْلمن من مكر اهلل واليأس من
روح اهلل كل منهما كفر ينقل عن الملة ،وأما سبيل الحق وىو دين اْلسَلـ بينهما بين اْلمن واْلياس
وىو الخوؼ والرجاء اْلمن ،يعني من مكر اهلل واْلياس يعني من روح اهلل ينقَلف عن الملة ،يعني
يخ رجاف من ملة اْلسَلـ ،فيكوف اآلمن من مكر اهلل واليائس من روح اهلل خارجاف من ملة اْلسَلـ

وسبيل الحق وىو دين اْلسَلـ وتوحيد اهلل 

بينهما بين اْلمن من مكر اهلل وبين اليأس من روح

اهلل ْلىل القبلة ،فقد ثبت في الحديث عن النبي  أنو قاؿ  :أال أنبئكم بأكبر الكبائر اْلشراؾ
باهلل واْلمن من مكر اهلل واليأس من روح اهلل  وقد قاؿ تعالى في اْلمن من مكر اهلل:

  

              
                 
                   

  يعني أىل القرى الكافرة ،قاؿ:

           

.  
والمراد خسراف كفرْ ،لف ىذا في ىذه اآليات في بياف القرى الكافرة ،أفأمن أىل القرى الكافرة
أف يأتيهم بأسنا بياتا وىم نائموف

           

           

أي خسراف كفر ،وقد جاء فيها التعبير

بالخاسروف ،وأؿ لَلستغراؽ يعني استغراؽ أنواع الخسر والخسراف ىو الكفر ،فاآلمن من مكر اهلل
ىو الذي ال يخاؼ اهلل ،ليس عنده شيء من الخوؼ ،فيأمن مكر اهلل ،ويسترسل في المعاصي ،وال
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يبالي وأما اليائس من روح اهلل ،فقد قاؿ اهلل تعالى إخبارا عن يعقوب أنو قاؿ لبنيو:

  

                   

 فبين أف اليائس من رحمة اهلل كافرْ ،لنو ليس عنده رجاء وال عمل لرحمة اهلل ،بل ىو متشائم قانط
متشائم مسيئ للظن باهلل .
إنو ال ييأس من روح اهلل إال القوـ الكافروف ،والكفر ىنا جاء بأؿ التي تفيد اْلستغراؽ ،والمعنى
أنو أف اليائس كافر كفر أكبر ،فأخبر اهلل ذلك أخبر اهلل عن يعقوب عليو الصَلة والسَلـ ،وجاء

شرعنا بإقراره ،ولم يقل النبي 

أف اليائس دوف ذلك ،وفي سورة الحجر قاؿ اهلل تعالى:

       
  

أخبر عن إبراىيم:



 

     

والقانط ىو اليائس ،فهو ضاؿ ضَلؿ كفر؛ ْلف أؿ أيضا لَلستغراؽ ،وما ذاؾ إال

ْلف اليائس من رحمة اهلل متشائم قانط ،ليس عنده شيء من الرجاء وال اْلمل في رحمة اهلل وعفوه،
فليس عنده شيء من الرجاء واْلمن من مكر اهلل ،ليس عنده شيء من الخوؼ ال يخاؼ اهلل ،وال
يبالي الذي ال يخاؼ اهلل ال يعمل عمَل صالحا ،ال يكوف عنده شيء من الخوؼ ،وكذلك اليائس
قانط متشائم يرى أنو ىالك مسيء للظن باهلل .
فاليائس اليائس من روح اهلل ،يدعو اْلنساف إلى عدـ العمل؛ ْلنو ال يرجو رحمة اهلل ،فهو يرى
أنو ىالك ،فَل فائدة في العمل ،فَل يعمل وكذلك اآلمن من مكر اهلل ليس عنده خوؼ ،ليس عنده
خوؼ يحسو على العمل ،فاْلمن من مكر اهلل إذا لم يكن عند اْلنساف خوؼ ،فَل يعمل وال يبالي
يفعل الجرائم والمنكرات وال يبالي وال يؤدي الواجبات ،وال ينتهي عن المحرمات؛ ْلنو ليس عنده
خوؼ يحجزه ،وكذلك اليائس المتشائم يرى أنو ىالك ،وأنو ال يفيده أي عمل ،فَل يعمل ،فَل يؤدي
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الواجبات وال ينتهي عن المحرمات ،وإذا صدؽ اليائس من روح اهلل ،إذا كاف عنده إيماف وتصديق
بالقلب .
وكذلك اآلمن من مكر اهلل ،ال يفيده التصديق بالقلب اْليماف والتصديق بالقلب ال يفيد وحده؛
ْلنو ال بد لهذا التصديق من عمل يتحقق بو ،وإال صار كإيماف إبليس وفرعوف ،إبليس مصدؽ قاؿ
رب أنظرني فرعوف مصدؽ وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم لكن ال يعمل إبليس لم يعمل ليس عنده
عمل امتنع عن السجود وفرعوف ليس عنده عمل ،فكونو يعرؼ ربو بقلبو تصديق مجرد ىو المعرفة،
كونو يعرؼ ربو بقلبو وال يعمل ،ال يكوف ىذا إيمانا؛ ْلف اْليماف والتصديق بالقلب ،ال بد لو من
إنقياد من إنقياد بالجوارح بالعمل حتى يتحقق ىذا اْليماف ،كما أف الذي يعمل يصلي ويصوـ ويحج،
ال بد لهذا العمل من تصديق في الباطن يصحح ىذه اْلعماؿ ،وإال صار كإسَلـ المنافقين المنافق
يعمل ،ولكن ليس عنده إيماف يصحح عملو فبطل عملو وإبليس وفرعوف كَل منهما مصدؽ بالباطن
وعارؼ ،لكن لم يتحقق ىذا التصديق بعمل ليس عندىم عمل .
ولذلك صار اليائس من روح اهلل ما يعمل ْلنو يرى أنو ىالك ،ال يؤدي الواجبات وال يمتنع عن
المحرمات ،واآلمن من مكر اهلل ليس عنده شيء من الخوؼ ،فَل يعمل؛ ْلنو ال ليس عنده شيء من
الخوؼ إطَلقا ،والذي ليس عنده شيء من الخوؼ ال يعمل ال يؤدي الواجبات ،وال يمتنع عن
المحرمات ،ولو زعم أنو يحب اهلل ،وأنو مصدؽ ،ما يكفي ىذا ال بد من الخوؼ والرجاء ،ال بد من
الخوؼ حتى ال يكوف اْلنساف آمنا من مكر اهلل  ،وال بد من الرجاء حتى ال يكوف اْلنساف يائسا من
روح اهلل ،فإذا فقد الخوؼ صار آمنا من مكر اهلل ،وإذا فقد الرجاء صار يائسا من رحمة اهلل وال يتم
التوحيد واْليماف إال بالمحبة والخوؼ والرجاء؛ ولهذا أثنى اهلل -سبحانو وتعالى -على عباده؛ ْلنهم
يعبدونو بالخوؼ والرجاء ،قاؿ سبحانو:

        

             ويرجوف رحمتو ويخافوف،
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رجاء وخوؼ ،وقاؿ سبحانو



     ىذا الخوؼ والرجاء الطمع ىو الرجاء



         وقاؿ سبحانو لما ذكر اْلنبياء إبراىيم وإسحاؽ
ويعقوب وداود وسليماف وأيوب وإسماعيل واليسع وىود ،قاؿ بعد ذلك:

   

       ىذا الرجاء ورىبا ىذا الخوؼ ،فإذا فقد الخوؼ وفقد الرجاء لم
يكن ىناؾ إيماف ال يكوف ىناؾ إيماف ،وال يكوف ىناؾ توحيد ،التوحيد واْليماف ال بد فيو من ثَلث
أركاف .
الركن اْلوؿ :المحبة في القلب ،والمحبة ما تكوف إال عن تصديق.
والثاني :الخوؼ الذي يحجب اْلنساف عن محارـ اهلل وعن الشرؾ .
الركن الثالث :الرجاء الذي يحمل اْلنساف إلى الطمع يدعو اْلنساف إلى الطمع في ثواب اهلل
وفي رحمة اهلل ،فإذا لم يكن عنده خوؼ صار آمنا من مكر اهلل ،ال يبالي بالمعاصي وال بالكفر ،وإذا
كاف يائسا من روح اهلل صار متشائما قانطا مسيئا للظن باهلل ،فَل يعمل ْلنو يرى أف العمل ال يفيده،
ْلنو يرى أنو ىالك وكونو يعبد اهلل بالتصديق بالحب فقط ،ىذا ال يكفي ،ولهذا قاؿ العلماء :من عبد
اهلل بالحب وحده فهو زنديق ،ىذه طريقة الصوفية من عبد اهلل بالحب وحده فهو زنديق ،ومن عبد
اهلل بالخوؼ وحده فهو حروري ،يعني خارجي من الخوارج خارجي ،ومن عبد اهلل بالرجاء وحده فهو
مرجئ ،ومن عبد اهلل بالحب والخوؼ والرجاء فهو مؤمن موحد ،إذا ال بد من المحبة والخوؼ
والرجاء ،ولهذا يقوؿ العَلمة ابن القيم رحمو اهلل في الكافية الشافية
م ػ ػ ػ ػ ػػع ذؿ عابػ ػ ػ ػ ػػده ىم ػ ػ ػ ػ ػػا لػ ػ ػ ػ ػػو قطبػ ػ ػ ػ ػػاف

وعب ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػادة الرحػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػمن غايػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة حب ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػو

وعليهم ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػا فل ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػك العب ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػادة دائ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػر  مػ ػ ػ ػ ػػا دار ق ػ ػ ػ ػ ػػاـ حتػ ػ ػ ػ ػػى دارت القطبػ ػ ػ ػ ػػاف
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فإذا عبادة الرحمن ىي العبادة غاية الحب مع غاية الذؿ ،وغاية الحب مع غاية الذؿ ال بد فيها
من العبادة ،يعني يتعبد اهلل بغاية الذؿ مع غاية الحب ،فالذليل ىو الخاضع هلل الخائف الذي يتعبد
هلل ،وىو ذليل واآلمن من مكر اهلل ما لي س عنده ذؿ ما عنده ذؿ كما أف اليائس من رحمة اهلل أيضا
ليس عنده طمع في ثواب اهلل ،فكيف يكوف مؤمنا ،ولهذا اختار اْلمن من مكر اهلل ينقل عن ملة
اْلسَلـ وكذلك اليأس من روح اهلل ينقل من ملة اْلسَلـ ،والحق بينهما بين الخوؼ والرجاء سبيل
الحق ْلىل القبلة بين الرجاء والخوؼ ،وأف تعبد اهلل بالحب والخوؼ والرجاء تكوف خائفا من اهلل
حتى ال تسترسل في المعاصي ،وتكوف راجيا رحمة اهلل وثوابو حتى ال تيأس من روح اهلل ،فَل بد من
التعبد هلل بالمحبة والخوؼ والرجاء وىذا ىو معنى قوؿ المؤلف :واْلمن واْلياس ينقَلف من ملة
اْلسَلـ ،وسبيل الحق بينهما ْلىل القبلة .نعم.
اْليماف
ما يخرج العبد من اْليماف
وال يخرج العبد من اْليماف إال بجحود ما أدخلو فيو .
وال يخرج العبد من اْليماف ،إال وال يخرج العبد من اْليماف إال أيش؟ إال بجحود ما أدخلو فيو،
المعنى يقوؿ :إنو ال يخرج العبد من اْليماف إال إذا جحد الذي أدخلو في اْليماف ،ما الذي أدخلو
في اْليماف ،اْليماف والتصديق ال يخرج العبد من اْليماف إال إذا جحد الذي أدخلو في اْليماف،
وىو التصديق ىكذا قاؿ المؤلف ،وىذا خطأ غلط عظيمْ ،لف معنى ذلك أف اْلنساف ال يكفر إال
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بالجحود ال يخرج من اْلسَلـ إال بالجحود ،كما أنو ال يكوف مؤمنا إال بالتصديق ،على ذلك يكوف
اْليماف ىو التصديق في القلب والكفر ىو الجحود في القلب ،فإذا صدؽ صار مؤمنا وإذا جحد
صار كافرا ،والمؤلف أتى بصيغة الحصر ،قاؿ :ال يخرج من اْليماف إال بجحود ما أدخلو فيو،
المعنى ال يكوف ىناؾ كفر إال بالجحود ،وىذا خطأ مخالف لقوؿ أىل السنة والجماعة ،فاْليماف
ليس خاصا بالتصديق اْليماف يكوف بالتصديق بالقلب ،ويكوف بالنطق باللساف ،ويكوف بعمل
الجوارح ،والكفر كذلك الكفر ال يكوف بالجحود فقط ،كما قاؿ المؤلف ال يخرج من اْليماف إال
بجحود ما أدخلو فيو ،حصر أتى بصيغة الحصر ،يعني ال يكوف كفر إال بالجحود جحود التصديق،
وىذا خطأ جحود اْليمافْ ،لف الكفر يكوف بالجحود بالقلب بإعتقاد القلب.
ويكوف الكفر أيضا بالنطق باللساف ،ويكوف أيضا الكفر بالعمل بالجوارح ،ويكوف الكفر أيضا
بالشك ،ويكوف أيضا الكفر بالترؾ واْلعراض ،ولهذا بوب العلماء في كل مذىب الحنابلة والمالكية
والشافعية واْلحناؼ ،بوبوا باب في كتب الفقو يسمونو باب حكم المرتد باب حكم المرتد ،وىو
الذي يكفر بعد إسَلمو ،المرتد ىو الذي يكفر بعد إسَلمو ،قالوا يكفر بعد إسَلمو نطقا أو اعتقادا
أو شكا أو فعَل ،أو ترؾ.
فإذا يكوف الكفر خمسة أنواع النوع اْلوؿ يكوف باعتقاد القلب وجحوده ،كما ذكر المؤلف
يكوف باعتقاد القلب وجحوده ،كما لو اعتقد أف هلل صاحبة أو ولدا ،وكما لو جحد ربوبية اهلل ،أو
جحد أسماء اهلل أو جحد صفاتو أو جحد أولوىيتو وعبادتو واستحقاقو للعبادة ،أو جحد أمرا معلوما
من الدين بالضرورة وجوبو ،كأف جحد وجوب الصَلة أو جحد وجوب الزكاة أو جحد وجوب الصوـ
أو جحد وجوب الحج أو جحد أمرا معلوما من الدين بالضرورة تحريمو ،كأف يجحد تحريم الزنا أو
تحريم الربا أو تحريم شرب الخمر أو تحريم عقوؽ الوالدين أو تحريم قطيعة الرحم ،يعني أمر مجمع
عليو إذا أنكر شيئ ا منها فإنو يكوف كافرا ،كذلك لو جحد صفة من صفات اهلل أو اسم من أسمائو،
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أو جحد ربوبية اهلل ،أو جحد اسم من أسمائو ،أو صفة من صفاتو ،أو جحد أولوىيتو ىذا جحود
يكفر؛ ْلنو جحد بقلبو ،ويكفر أيضا بالنطق ،وبالقوؿ مثل لو سب اهلل لو سب اهلل ،أو سب الرسوؿ



أو سب دين اْلسَلـ كفر كفر بهذا النطق ،ولو لم يجحد بقلبو ،أو استهزأ باهلل أو بكتابو أو

برسولو أو بدينو كفر بهذا االستهزاء ،واالستهزاء يكوف باللساف ،ولو لم يجحد بقلبو ،ولو لم يعتقد،

وقد أخبر اهلل سبحانو وتعالى أف قوما كفروا بعد إيمانهم باالستهزاء ،قاؿ اهلل 

  

               

.     
أثبت لهم الكفر بعد اْليماف بهذا اْلستهزاء بالقوؿ ،وكذلك أيضا يكوف الكفر بالفعل كما لو
سجد للصنم كفر بهذا السجود ،أو داس مصحفا بقدميو ،أو لطخو بالنجاسة يكفر بهذا العمل،
يكفر بهذا العمل ولو لم يجحد ولو لم يعتقد بقلبو بهذا العمل بهذا السجود للصنم ،كذلك يكوف
كافرا ،كما أنو أيضا إذا دعا غير اهلل ،أو ذبح لغير اهلل أو نذر لغير اهلل يكفر أيضا ،بهذا العمل إذا
ذبح لغير اهلل أو نذر لغير اهلل أو دعا اْلموات وطلب منهم المدد ،أو ركع لغير اهلل ،أو سجد لغير
اهلل ،أو طاؼ بغير بيت اهلل تقربا لذلك الغير يكفر بهذا العمل ،ولو لم يجحد ،كذلك أيضا يكوف
الكفر بالشك ،كما لو شك في ربوبية اهلل ،أو شك في اسم من أسماء اهلل أو في صفة من صفاتو ،أو
شك قي المَلئكة ،أو شك في الكتب المنزلة أو شك في الرسل ،أو شك في الجنة ،أو شك في
النار ،أو شك في البعث ،أو شك في الصراط ،أو في الميزاف أو في الحوض يكفر بهذا الشك،
كذلك أيضا يكوف الكفر بالترؾ .
واْلعراض كما لو أعرض عن دين اهلل ،ال يتعلم دين اهلل وال يعبد اهلل ،كفر بهذا اْلعراض أعرض
عن دين اهلل ال يتعلم دينو ،وال يعبد اهلل كفر بهذا اْلعراض ،ولو لم يجحد قاؿ اهلل -تعالى:
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       فتبين بهذا أف الكفر يكوف بالجحود بالقلب ،ويكوف الكفر
في القوؿ وىو بالنطق باللساف ،ويكوف كفر بالفعل ،ويكوف كفر بالشك ويكوف كفر باْلعراض
والصمت .
كم نوع خمسة أنواع ،لكن بشرط أف يكوف اْلنساف لم يفعل ىذا ليس جاىَل جهَل يعذر فيو لو
فعل اْلنساف شيئا ،وىو جاىل ما يدري كما لو عاش في بَلد بعيدة ،وال عرؼ أف الربا حراـ ،وأنكر
تحريم الربا ما يكفر حتى يعرؼ يعرؼ ،وتقوـ عليو الحجة ،فإذا قامت عليو الحجة كفر ،أما إذا كاف
مثلو ال يجهل ىذا إنساف يعيش بين مسلمين ،وأنكر ما يقبل منو ،وقاؿ أنا جاىل ما يقبل منو ال بد
أف يكوف مثلو ،يجهل ىذا كذلك أيضا ال بد من القص د قصد الفعل ،وقصد القوؿ يقصد السجود
للصنم ،يقصد أف يتكلم بهذه الكلمة وال يشترط أف يعتقد بقلبو ،لو ما اعتقد بقلبو يشترط أف يكوف
قاصدا لهذا الفعل ،أما إذا كاف جرى على لسانو ما قصد ،كقصة الرجل الذي فقد راحلتو وعليها
طعامو وشرابو ،فلما وجدىا قاؿ من شدة الدىشة ،ومن شدة الفرحة  ،اللهم أنت عبدي وأنا ربك


يخاطب ربو ،ىل ىذا قاصد ليس قاصد جرت على لسانو من غير قصد بسبب الدىشة ،ما

قصد القوؿ ال بد أف يكوف قاصدا لو جاء إنساف ،ووضع رأسو أماـ صنم ،ما رأى الصنم ،وال علم
أنو صنم ليستريح ،جبهتو ورأسو وجعو فوضعها ،يؤلمو فوضعها على اْلرض ،ما قصد ما علم أنو
الصنم ىذا ،ما قصد ،لكن إذا قصد السجود للصنم كفر بهذا العمل ،ولو لم يجحد بقلبو ،انتبهوا
لهذه المسألة العظيمة .
ترى فيو وفي أناس كثير اآلف يقرروف مذىب المرجئة ،بعض العلماء اآلف يقرروف مذىب المرجئة،
يقولوف :ال يكوف الكفر إال بالقلب ،وال يكوف اْليماف إال بالقلب ويرجعوف الجهل ،ويرجعوف النطق،
يقولوف :إذا سجد للصنم ما يكوف كافرا ،لكن ىذا دليل على الكفر ،دليل على ما في القلب إذا كاف
قلبو مكذبا صار كافرا ،وإال السجود ما ىو كفر ،السجود دليل على الكفر ،إذا سب اهلل وسب

406

العقيدة الطحاوية

الرسوؿ ،يقوؿ ىذا ليس بكفر ،لكن دليل الكفر دليل على ما في قلبو ،ىذا قوؿ المرجئة ،يقوؿ
السجود نفس السجود كفر ،ليس دليل على الكفر ،نفس القوؿ والسبب ىو الكفر ،نفس الشك
كفر ،انتبهوا لهذا .
فالذي يقوؿ :إف القوؿ دليل الكفر ،أو يقوؿ :السجود للصنم دليل الكفر ،ىذا قوؿ المرجئة
المرجئة ما يكوف عندىم كفر إال ما كاف في القلب يرجعوف إلى القلب واْليماف ،ال يكوف إال في
القلب والكفر ال يكوف إال في القلب ،وىذا غلط ،اْليماف يكوف تصديق في القلب وقوؿ باللساف،
النطق بالشهادتين كما سيأتي -إف شاء اهلل -في صفحة اْليماف بعده ،ويكوف أيضا عمل بالجوارح
وبالقلب .
والكفر أيضا كما سبق يكوف بالقلب ،ويكوف باللساف ،ويكوف بالعمل ،ويكوف بالشك ،ويكوف
بالترؾ واْلعراض ىذه المسألة مسألة مهمة ،ينبغي لطالب العلم أف يكوف على بينة منها ،ىذا ىو
قوؿ الصحابة والتابعين واْلئمة والعلماء وجماىير أىل العلم ،أما القوؿ بأف الكفر ال يكوف إال
بالجحود ،واْليماف ال يكوف إال بالقلب ىذا ىو غلط ،غلط فيها المرجئة .
والمرجئة طائفتاف ،كما سيأتي مرجئة محضة ،الجهمية وغيرىم ،ومرجئة الفقهاء وىم أبو حنيفة
وأصحابو ،كلهم غلطوا في ىذا ،والمؤلف الطحاوي مشى على قوؿ المرجئة :الكفر ال يكوف إال
بالق لب :واْليماف ال يكوف إال بالقلب ،وىذا غلط كبير ،وىناؾ من العلماء في العصر الحاضر من
يقرر ىذه المسألة في أشرطة وفي مؤلفات ،يقرروف مذىب المرجئة ،يقولوف :اْليماف ال يكوف إال
بالقلب ،والسجود للصنم إف ىذا دليل على الكفر إذا كاف القلب مكذبا صار كافرا ،وإال نفس
ا لسجود ما يكوف كفرا ،إذا سب اهلل وسب الرسوؿ ،ىذا دليل على ما في قلبو ليس كفرا ،ننظر إلى
قلبو إف كاف مكذبا جاحدا كفرناه ،وإال نقوؿ ىذا ليس بكفر ىذا غلط كبير .نعم .
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واْليماف ىو اْلقرار باللساف والتصديق بالجناف ،وجميع ما صح عن رسوؿ اهلل -صلى اهلل عليو
وعلى آلو وسلم -من الشرع والبياف كلو حق.
االختَلؼ فيما يقع عليو اسم اْليماف
واْليماف ىو اْلقرار باللساف والتصديق بالجناف .
ىذا قوؿ الطحاوي ،يقرر مذىب المرجئة ،المرجئة يقولوف :اْليماف ال يكوف إال بالتصديق
بالجناف ،يعني القلب ،واْلقرار باللساف فقط شيئاف ،أما أعماؿ القلوب أعماؿ الجوارح ما تدخل
ليست من اْليماف ،ىذا ىو المشهور عن اْلماـ أبي حنيفة -رحمو اهلل -وأوؿ من قاؿ باْلرجاء شيخ
أبي حنيفة حماد بن أبي سليماف من أىل الكوفة ،ىذا يسمى قوؿ مرجئة الفقهاء .
والرواية الثانية عن اْلماـ أبي حنيفة أف اْليماف شيء واحد ،وىو التصديق بالقلب ،واْلقرار
باللساف ركن زائد ال يستلزمو مسمى اْليماف ،ىذا تقرير لمذىب المرجئة ،والناس اختلفوا في مسمى
اْليماف اختَلفا كثيرا ،اختلفوا فيما يقع عليو اسم اْليماف اختَلفا كثيرا .
وخَلصة اْلقواؿ في ىذه المسألة أنو ذىب اْلئمة الثَلثة مالك والشافعي وأحمد وجمهور أىل
السنة واْلوزاعي وإسحاؽ ابن راىويو وسائر أىل الحديث وأىل المدينة وأىل الظاىر وجماعة من
المتكلمين ،وىو قوؿ الصحابة والتابعين واْلئمة والعلماء إلى أف اْليماف تصديق بالقلب بالجناف
وإقرار باللساف وعمل بالجوارح ،فاْليماف تصديق بالقلب ونطق باللساف وعمل بالقلب وعمل
بالجوارح ،أربعة أشياء .
وأحيانا يقولوف :اْليماف قوؿ وعمل اْليماف قوؿ وعمل والقوؿ قسماف ،والعمل قسماف ،اْليماف
قوؿ وعمل قوؿ القلب ،وىو النطق واْلقرار قوؿ اللساف ،وىو النطق واْلقرار وقوؿ القلب ،وىو
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التصديق قوؿ اللساف ،وىو النطق ،يشهد أف ال إلو إال اهلل وقوؿ القلب وىو التصديق واْلقرار وعمل
القلب ،وىو النية واْلخَلص وعمل الجوارح ،ال بد منهما قوؿ مع عمل ،فهو قوؿ باللساف وتصديق
بالقلب وعمل بالقلب وعمل بالجوارح ،يزيد بالطاعة ،وينقص بالمعصية ،ولهذا يقوؿ العلماء :تصديق
بالجناف ،يعني القلب ،وإ قرار باللساف ،وعمل باْلركاف ،يعني الجوارح ،يزيد بالطاعة ،وينقص

بالمعصية ،ىذا ىو الحق الذي تدؿ عليو النصوص من كتاب اهلل وسنة رسوؿ اهلل  والذي أجمع

عليو الصحابة والتابعوف واْلئمة .
المذىب الثاني :مذىب اْلماـ أبي حنيفة -رحمو اهلل -وكثير من أصحابو وحماد ابن أبي سليماف
شيخ أبي حنيفة ذىبوا إلى ما ذكره الطحاوي من أف اْليماف شيئاف اْلقرار باللساف والتصديق
بالجناف ،كما قاؿ المؤلف :يكوف اْليماف مكوف من شيئين :إقرار باللساف وتصديق بالقلب ،وىذه
الرواية عليها جمهور أصحاب اْلماـ أبي حنيفة المذىب .
الثالث :ذىب بعض أصحا ب أبي حنيفة ،وىي رواية عن اْلماـ أبي حنيفة أيضا ،وإليها ذىب أبو
منصور الماتريدي :أف اْليماف تصديق بالقلب فقط ،تصديق بالجناف ،واْلقرار باللساف ركن زائد
ليس بأصلى ،بل ىو شرط إجراء أحكاـ اْلسَلـ في الدنيا ،ولو لم يقر بلسانو ،فهو مؤمن عند اهلل،
ىكذا يقولوف ىذا مذىب من؟ رواية عن اْلماـ أبي حنيفة ومذىب أبي حنيفة ومذىب الماتريدية،
يقولوف :اْليماف شيء واحد ،التصديق بالقلب ،واْلقرار باللساف ىو مطلوب ،لكن ليس من اْليماف
شرط ْلجراء أحكاـ اْلسَلـ  ،فإذا لم يقر بلسانو قتل ،لكن إذا كاف مصدؽ بقلبو ،فهو مؤمن عند
اهلل ،ولو قتل؛ ْلف اْليماف ىو التصديق بالقلب ،واْلقرار ىذا أيضا من اْليماف مطلوب ْلجراء
أحكاـ اْلسَلـ ،ولو لم ينطق يعني بالشهادتين ،وىذا باطل .
المذىب الثالث أو المذىب الرابع :ذىب الكرامية اتباع محمد بن كراـ إلى أف اْليماف ىو
اْلقرار باللساف فقط ،مذىب الكرامية اْلي ماف ىو النطق باللساف فقط ،قالوا ولو لم يصدؽ بقلبو،
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فهو مؤمن يكفي أف يقر بلسانو ،لكن إذا لم يصدؽ بقلبو ،فإنو يكوف منافقا  ،فالمنافقوف عند
الكرامية مؤمنوف كاملو اْليماف ،لكن يقولوف بأنهم يستحقوف الوعيد الذي أوعدىم اهلل ،فعلى مذىب
الكرامية إذا نطق بالشهادتين ،وىو مكذب في الباطن يكوف مؤمنا ،ويخلد في النار ،فيكوف مخلدا
في النار ،وىو مؤمن على مذىب الكرامية ،وىذا من أبطل الباطل ،وىو ظاىر الفساد ْلنو يلزـ
تخليد المؤمن الكامل اْليماف في النار .
المذىب الخامس :مذىب الجهم بن صفواف وأبو الحسين الصالحي أحد رؤساء القدرية  ،ذىبوا
إلى أف اْليماف ىو المعرفة بالقلب ،أي معرفة الرب بالقلب ،والكفر ىو الجهل بالرب ،يعني ىو
جهل الرب بالقلب ،مذىب الجهم يقوؿ اْليماف معرفة الرب بالقلب ،إذا عرؼ ربو بقلبو ،فهو
مسلم ،وإذا جهل ربو بقلبو فهو كافر ،وىذا القوؿ أظهر فسادا مما قبلو أفسد ما قيل ،وأظهر ما قيل
في الفساد في مسمى اْليماف ،ىو مذىب الجهم ويلزـ عليو ،أي يلزـ على مذىب الجهم أف فرعوف
وقومو كانوا مؤمنين ،فإنهم عرفوا ربهم بقلوبهم ،وعرفوا صدؽ موسى وىاروف عليهما الصَلة
والسَلـ ،ولم يؤمنوا بهما ،ولهذا قاؿ موسى لفرعوف:
  

وقاؿ اهلل تعالى:

        

          

    فيكوف إذا فرعوف على مذىب الجهم مؤمن؛ ْلنو عرؼ ربو بقلبو .
وأيضا أىل الكتاب اليهود والنصارى مؤمنوف على مذىب الجهم؛ ْلنهم يعرفوف النبي  كما
يعرفوف أبناءىم ،فقاؿ اهلل تعالى:



.         

وىؤالء كفرة بإجماع المسلمين ،ومع ذلك يلزـ على مذىب الجهم أف يكونوا مؤمنين كذلك أبو
طالب عم النبي  يكوف مؤمنا عند الجهمْ ،لنو عرؼ ربو حيث قاؿ في قصيدتو المشهورة .
م ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػن خي ػ ػ ػ ػ ػ ػػر أدي ػ ػ ػ ػ ػ ػػاف البري ػ ػ ػ ػ ػ ػػة دين ػ ػ ػ ػ ػ ػػا

ولق ػ ػ ػ ػ ػػد علمػ ػ ػ ػ ػػت بػ ػ ػ ػ ػػأف دي ػ ػ ػ ػػن محم ػ ػ ػ ػػد
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لػ ػ ػ ػ ػ ػػوال المػَلم ػ ػ ػ ػ ػ ػػة أو ح ػ ػ ػ ػ ػ ػػذاري س ػ ػ ػ ػ ػ ػػبة لوج ػ ػ ػ ػ ػػدتني س ػ ػ ػ ػ ػػمحا ف ػ ػ ػ ػ ػػي ذاؾ مبينػ ػ ػ ػ ػ ػػا




ب ل إف إبليس يكوف عند الجهم مؤمنا كامل اْليماف ،فإنو لم يجهل ربو بل ىو عارؼ بربو قاؿ اهلل
تعالى عن ابليس:

               



     إذا ابليس عارؼ بربو .
فيكوف مؤمنا على مذىب الجهم ،والكفر عند الجهم ىو الجهل بالرب ،الكفر عند الجهم ،ىو
أف يجهل ربو بقلبو ،يقوؿ العلماء:
وال أحد أجهل من الجهل بربو ،فإنو جعل ربو الوجود المطلق ،ومعنى الوجود المطلق الذي لم
يقيد باسم وال صفة ،لم يثبت وجودا هلل الجهم إال فى الذىن؛ ْلنو سلب عن اهلل جميع االسماء
والصفات ،وال جهل أكبر من ىذا ،فيكوف الجهم كافرا بشهادتو على نفسو يكوف الجهم كافرا من
تعريفو ،نأخذ من تعريفو أنو كافر؛ ْلنو عرؼ الكفر :ىو الجهل بالرب وال أحد أجهل منو بربو ،حيث
جعل ربو الوجود المطلق الذي ال اسم لو وال صفة ،فيكوف الجهم كافرا بشهادتو على نفسو .
المذىب السادس :مذىب الخوارج يقولوف :اْليماف جماع الطاعات كلها جميع الطاعات كلها
إيماف ،لكن من قصر في واحد منها كفر إذا عق والديو كفر ،إذا شهد الزور كفر ،إذا ترؾ طاعة من
الطاعات خرج من اْليماف ،ودخل في الكفر .
المذىب السابع :مذىب المعتزلة قالوا :اْليماف جماع الطاعات كلها ،كما قاؿ الخوارج ،لكن
قالوا من قصر عن شيء منها فهو فاسق ،ال مؤمن وال كافر .
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المذىب الثامن :روى ابن القاسم عن مالك أف اْليماف يزيد ،وتوقف في نقصانو ،ولكن روى عنو
عبد الرازؽ بن ناف ع أنو يزيد وينقص ،وعلي ىذا فمذىبو يوافق مذىب الجماعة من أىل الحديث،
والحمد هلل .
والخَلصة في المذاىب في مسمى اْليماف:
إنها ترجع إلي أف اْليماف ىو إما أف يكوف ما يكوف بالقلب واللساف وسائر الجوارح ،وىذا
مذىب السلف واْلئمة وأىل السنة والجماعة .
المذىب الثاني :ما يكوف بالقلب واللساف دوف الجوارح ،وىذا مذىب اْلماـ أبي حنيفة وكثير
من أصحابو ،وىذا المشهور عن اْلماـ أبي حنيفة وىذا الذي ذكره الطحاوي .
المذىب الثالث :اْليماف ما يكوف بالقلب وحده ،وىو المعرفة وىذا مذىب الجهم أو التصديق،
وىو مذىب الماتردية ،ورواية عن اْلماـ أبي حنيفة ،أو ما يكوف باللساف ،وىو مهذب الكرامية،
طيب اْلحناؼ اآلف  ،اآلف اْلحناؼ أبو حنيفة وأصحابو يقولوف :اْليماف ىو التصديق ،اآلف النزاع
اآلف بين جمهور أىل السنة وبين أبي حنيفة وأصحابو .
أما المذاىب اْلخرى باطلة معروفة ،مذىب الخوارج ومذىب المعتزلة ومذىب الجهم ىذه
المذاىب باطلة ،لكن الذي يحصل بو اللبس واالشتباه وال سيما في ىذا الزمن اشتبو على كثير من
طلبة العلم حتى صاروا يفتوف بمذىب الجهم ،بعض العلماء أو بعض المحدثين في ىذا العصر يفتي
بمذىب أبي حنيفة بمذىب المرجئة ،ويقوؿ اْليماف ىو التصديق بالقلب فقط ،والكفر ىو ما يكوف
إال في القلب .
فَل بد لطالب العلم أف يكوف على إلماـ وبصيرة بشبو ،لهم شبو من شبو اْلماـ أبي حنيفة،
اْلدلة التي استدلوا بها لهم أدلة ،الدليل اْلوؿ لإلماـ أبي حنيفة للمرجئة على أف اْليماف ال يكوف
إال بالقلب ،قالوا :اْليماف في اللغة.
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الدليل اْلوؿ :أف اْليماف في اللغة عبارة عن التصديق ،الدليل إذا قالوا :اللغة دليلهم ،اللغة
العربية معني اْليماف ىو التصديق إذا ال يكوف اْليماف إال بالقلب ،قالوا عندنا دليلنا اللغة ،اْليماف
ىو التصديق بالقلب ،قاؿ اهلل تعالى إخبارا عن إخوة يوسف:



     أي بمصدؽ

لنا ،ومنهم من ادعى إجماع أىل اللغة على ذلك.
إذا الدليل اْلوؿ قالوا :عندنا المعني اللغوي لإليماف ىو التصديق ،والدليل اآلية الكريمة:
   

 

أي بمصدؽ ،إذا اْليماف ىو التصديق ،فَل يكوف التصديق إال بالقلب ،أما قوؿ

اللساف وأعماؿ الجوارح ،فَل تدخل في مسمى اْليماف أجاب الجمهور عن ىذا الدليل بجوابين
أحدىما بالمنع ،والثاني بالتسليم .
الجواب اْلوؿ بالمنع ،قالوا :نمنع الترادؼ بين التصديق واْليماف ،ولو صح الترادؼ في
موضع ،فَل يوجب ذلك الترادؼ مطلقا ،إذ أف ىناؾ فرقا بين اْليماف والتصديق من وجوه ،أوال
التعدية أنو يقاؿ للمخبر إذا صدؽ المخبر في خبره صدقو ،وصدؽ بو ،وال يقاؿ :آمنو وال آمن بو،
بل يقاؿ آمن لو ،كما في قولو تعالى:



.      

الثاني :العموـ والخصوص بين اْليماف والتصديق ،فإف التصديق أعم من اْليماف ،واْليماف
أخص منو ،فإف التصديق يستعمل لغة في الخبر عن الشاىد والغائب ،وأما لفظ اْليماف فَل يستعمل
إال في الخبر عن الغائب.
الوجو الثالث :أف لفظ التصديق يقابلو التكذيب ،وأما لفظ اْليماف فيقابلو الكفر ،والكفر ال
يختص بالتكذيب ،بل ىو أعم من ذلك ،يشمل الكفر عن تكذيب ،وعن جهالة وعن عناد .
الجواب الثاني :جوابهم بالتسليم ،قاؿ أىل السنة :نسلم أف التصديق واْليماف مترادفاف ،لكن
نقوؿ:

413

العقيدة الطحاوية

أوال :التصديق يكوف باْلفعاؿ كما يكوف باْلقواؿ ،ودليل ذلك ما ثبت في الصحيح عن النبي

 أنو قاؿ  :العيناف تزنياف وزناىما النظر ،واْلذف تزني وزناىا السمع ،واليد تزني وزناىا البطش،
والرجل تزني وزناىا المشي ،والفرج يصدؽ ذلك ويكذبو



وقاؿ الحسن البصري رحمو اهلل :ليس اْليماف بالتحلي وال بالتمني ولكنو ما وقر في الصدور
وصدقو اْلعماؿ .
ثانيا :سلمنا أف اْليماف والتصديق مترادفاف لكن اْليماف تصديق مخصوص ،كما أف الصَلة وإف
كانت دعاء ،فهي دعاء مخصوص .
ثالثا :سلمنا أف اْليماف التصديق ،لكن التصديق التاـ بالقلب مستلزما ْلعماؿ القلب والجوارح
.
رابعا :سلمنا أف اْليماف التصديق ،لكن لفظ اْليماف باؽ على معنى التصديق لغة ،لكن الشارع
زاد في أحكامو .
خامسا :سلمنا أف اْليماف ىو التصديق ،لكن الشارع استعمل لفظ اْليماف في معناه المجازي،
فهو حقيقة شرعية في معناه الشرعي ،ىو حقيقة شرعية .
سادسا :سلمنا أف اْليماف التصديق ،لكن الشارع نقل لفظ اْليماف عن معناه اللغوي إلي معناه
الشرعي ،ىذا كل الجواب عن الدليل اْلوؿ لألحناؼ .
الدليل الثاني لألحناؼ على أف اْليماف ىو التصديق ،وال يكوف إال بالقلب ،قالوا :اْليماف ضد
الكفر  ،اْليماف ىو ضد الكفر ،والكفر ىو التكذيب والجحود ،والتكذيب والجحود ال يكوف إال
بالقلب ،فكذلك التصديق ال يكوف إال بالقلب ،ويؤيد ذلك قوؿ اهلل تعالى:
   فدلت اآلية على أف القلب ىو موضع اْليماف .
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أجاب الجمهور قالوا :قولكم :إف الكفر ىو التكذيب والجحود ممنوع ،فإف الكفر ال يختص
بالتكذيب والجحود ،بل أف الكفر يكوف تكذيبا ويكوف مخالفة ومعاداة بَل تكذيب ،فعلم أف اْليماف
ليس التصديق فقط ،وال الكفر التكذيب والجحود فقط ،فلو قاؿ أنا أعلم أف الرسوؿ صادؽ ،ولكن
ال أتبعو ،بل أعاديو وأبغضو وأخالفو لكاف كافرا ،ولو لم يجحد كاف كافرا أعظم الكفر .
الدليل الثالث :ىو الدليل العقلي قاؿ اْلحناؼ اْليماف لو كاف اْليماف مركبا من قوؿ وعمل كما
تقولوف يا جمهور أىل السنة ،لو كاف اْليماف مركبا من قوؿ وعمل لزاؿ كلو بزواؿ أجزائو ،إذ الحقيقة
المركبة تزوؿ بزواؿ بعض أجزائها كالعشرة ،فإنو إذا زاؿ بعضها لم تبقى عشرة ،وكذلك اْلجساـ
المركبة ،إذا زاؿ أحد جزئيو زاؿ عنو سوء التركيب ،فإذا كاف اْليماف مركبا من قوؿ وعمل وتصديق
وأعماؿ ظاىرة وباطنة لزـ زوالو بزواؿ بعضها .
أجاب الجمهور إف أردتم أف الحياة االجتماعية لم تبق مجتمعة كما كانت فمسلم ،ولكن ال يلزـ
من زواؿ بعضها زواؿ سائر اْلجزاء ،بل يلزـ زواؿ الكماؿ كما أف بدف اْلنساف إذا ذىب منو إصبع
أو يد أو رجل لم يكن ليخرج عن كونو إنسانا باالتفاؽ ،وإنما يقاؿ إنساف ناقص ،فكذلك اْليماف
يبقي بعضو ويزوؿ بعضو .
الدليل الرابع لألحناؼ :قالوا :إف اهلل تعالى فرؽ في كتابو بين اْليماف والعمل الصالح ،فعطف
العمل على اْليماف ،والعطف يقتضي المغايرة ،فقاؿ تعالى في غير موضع:



  

   فدؿ على أف العمل ال يكوف داخَل في مسمى اْليماف .
أجاب الجمهور بأف اسم اْليماف ورد في النصوص على ثَلث حاالت :تارة يذكر مطلقا عن
العمل وعن اْلسَلـ ،وتارة يقرف بالعمل الصالح ،وتارة يقرف باْلسَلـ ،فإذا ذكر اْليماف مطلقا دخل
فيو اْلسَلـ واْلعماؿ الصالحة كما في حديث شعب اْليماف ،وإذا قرف اْليماف بالعمل الصالح،
وعطف عليو ،فإف عطف الشيء على الشيء في القرآف وسائر الكَلـ يقتضي المغايرة بين المعطوؼ

415

العقيدة الطحاوية

والمعطوؼ عليو مع اشتراكهما في الحكم ،والمغايرة على مراتب أعَلىا أف يكونا متباينين  .الثاني:
أف يكوف بينهما تَلزـ .الثالث :عطف بعض الشيء عليو .الرابع :عطف الشيء على الشيء باختَلؼ
الصفتين ،فهذا كلو إذا قرف اْليماف بالعمل الصالح ىناؾ أيضا .
من أدلتهم دليل أيضاً خامس لألحناؼ ،وىو حديث أبي ىريرة استدلوا بحديث أبي ىريرة ،قاؿ:

 جاء وفد ثقيف إلي رسوؿ اهلل -

فقالوا يا رسوؿ اهلل اْليماف يزيد وينقص فقاؿ ال اْليماف

مكمل في القلب زيادتو كفر ونقصانو شرؾ



ووجو الداللة قالوا :ىذا يدؿ على أف إيماف أىل

السماوات واْلرض سواء ،وأف اْليماف الذي في القلوب ،ال يتفاضل ،وإنما التفاضل بينهم يكوف
بالعمل فقط .
أجاب الجمهور بأف ىذا الحديث لو صح لكاف فاصَل في النزاع ،لكن ىذا الحديث كما قاؿ
الحافظ ابن كثير -رحمو اهلل -من رواية أبي الليث السمرقندي إلى أبي المطيع إلى أبي المهزـ ،سئل
عنو الشيخ عماد الدين بن كثير ،فأجاب بأف اْلسناد من أبي الليث إلى أبي المطيع مجهولوف ،ال
يعرفوف ،وأبو المطيع ىو الحسن بن عبد اهلل بن الصرفي البلخي ،وقد ضعفو أحمد بن حنبل ويحي
بن معين والبخاري وأبو داواد والنسائي وأبو حاتم الرازي وأبو حاتم محمد بن حباف البستي والعقيلي
وابن عدي والدارقطني وعمرو بن على الخَلؼ  ،وأما أبو المهزـ فقد ضعفو غير واحد ،وتركو شعبة
بن الحجاج ،وقاؿ النسائي :متروؾ ،واتهمو شعبة بالوضع ،حيث قاؿ لو أعطي فلسين لحدثهم
سبعين حديثا ،فهذا الحديث باطل ،بل ىو موضوع ،كيف يستدؿ اْلحناؼ بمثل ىذا وأىل السنة،
استدلوا بأدلة كثيرة تدؿ على ىذا ،تدؿ على أف اْلعماؿ داخلة في مسمى اْليماف أدلة كثيرة ،ال
حصر لها منها قوؿ اهلل تعالى:

           

             

      جعلهم مؤمنين بهذه اْلعماؿ حصر المؤمنين بالذين توجل قلوبهم عند
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ذكر اهلل مع اْلعماؿ ،ومنها قولو تعالى:

         

           

ومنها قولو تعالى:



            

        ومنها قولو 



اْليماف بضع وسبعوف شعبة

فأعَلىا قوؿ ال إلو إال اهلل ،وأدناىا إماطة اْلذى عن الطريق ،والحياء شعبة من اْليماف  كل ىذه

شعب بضع وسبعوف شعبة ،كلها إيماف ومنها حديث وفد عبد القيس لما جاءوا إلي النبي  وسألوه
عن اْليماف قاؿ:



آمركم باْليماف باهلل وحده أتدروف ما اْليماف باهلل وحده شهادة أف ال إلو إال

اهلل ،وإقاـ الصَلة وإيتاء الزكاة وصوـ رمضاف ،وأف تؤدوا خمس ما غنمتم



جعل ىذا كلو من

اْليماف .
حديث جبريل كذلك ذكر فيو اْليماف واْلسَلـ ،كذلك اْلدلة كذلك من اْلدلة الكثيرة التي تدؿ
على أف اْليماف يزيد وينقص ،كقولو تعالى:

          

    
                 
                  

   

من السنة قولو عليو الصَلة والسَلـ



النساء ناقصات عقل ودين



والدين إذا أطلق كاْليماف يشمل اْلسَلـ كلو ،اْلعماؿ كلها ،وكذلك أيضا اْلحاديث اْلخرى واآلثار
عن الصحابة قوؿ أبي الدرداء :من فقو العبد أف يتعاىد إيمانو وما نقص منو  ،ومن فقو العبد أف يعلم
أيزداد ى و أـ ينقص ،ومنو قوؿ عمر ْلصحابو :ىلموا نزدد إيمانا ،فيذكروف اهلل تعالى ،وكاف ابن
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مسعود يقوؿ في دعائو :اللهم زدنا إيمانا ويقينا وفقها ،وكاف معاذ بن جبل يقوؿ لرجل :اجلس بنا
نؤمن ساعة ،وكذلك روي مثلو عن عبد اهلل بن رواحة ،وصح عن عمار بن ياسر أنو قاؿ  :ثَلث
م ن كن فيو فقد استكمل اْليماف :إنصاؼ من نفسو واْلنفاؽ من إقتار وبذؿ السَلـ للعالم  ذكره
البخاري في صحيحو معلقا ،ىذه كلها تدؿ على أف اْليماف يزيد وينقص .نعم .
واْليماف ىو اْلقرار باللساف والتصديق بالجناف .
ىذا مذىب أبي حنيفة وىو مذىب المرجئة ،وىو قوؿ باطل أف الصواب أف اْليماف تصديق
بالقلب وإقرار باللساف وعمل بالقلب وعمل بالجوارح ،ىذا ىو الذي عليو الصحابة والتابعوف وأىل
السنة والجماعة .
ما صح عن الرسوؿ  من الشرع والبياف كلو حق
وجميع ما صح عن رسوؿ اهلل -صلى اهلل عليو وعلى آلو وسلم -من الشرع والبياف كلو حق .

نعم .جميع ما صح من الرسوؿ 
صح ما بينو الرسوؿ  وما شرعو اهلل في كتابو ،وما شرعو نبيو  في سنتو كتحريم كل ذي ناب
من الشرع والبياف كلو حق ،نؤمن بو ونصدؽ بو ونقبلو ،ما

من السباع وتحريم كل ذي مخلب من الطير وغير ذلك ،تحريم بيع الوالء وىبتو ،إلي غير ذلك مما
بينو النبي  . نعم .
الناس لهم في تلقي النصوص طريقتاف طريقة أىل السنة وطريقة أىل البدع ،فمنهج أىل البدع من

الجهمية والمعتزلة والرافضة في تلقي اْلخبار الثابتة عن رسوؿ اهلل  في الكتاب والسنة يقسموف

اْلخبار قسمين :متواتر وآحاد؛ فيقولوف إف المتواتر وإف كاف قطعي السند ،فهو غير قطعي الداللة؛
ْلف اْلدلة اللفظية ال تفيد اليقين والعلم ،ولهذا قدحوا في داللة القرآف على الصفات .
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وأما اآلحاد فقالوا :إنها أخبار اآلحاد ال تفيد العلم واليقين ،فَل يحتج بها من جهة متنها كما ال
يحتج بها من جهة السند ،فسدوا على القلوب معرفة الرب تعالى وأسماءه وصفاتو وأفعالو ،ثم أحالوا
الناس على قضايا وىمية ومقدمات خيالية سموىا قواطع عقلية وبراىين يقينية ،وأما أىل السنة فإنهم
يتلقوف النصوص ويقبلونها وال يعدلوف عن النص الصحيح وال يعارضونو بمعقوؿ من المعقوالت وال
بقوؿ فَلف عمَل بقوؿ اهلل تعالى

             

.     
وخبر الواحد متي يفيد اليقين والعلم ؟ يفيد خبر الواحد العلم اليقيني عند جماىير اْلمة إذا
تلقتو اْلمة بالقبوؿ عمَل بو وتصديقا ،وليس بين سلف اْلمة في ذلك نزاع ،وىو أحد قسمي المتواتر
إذ المتواتر قسماف ما رواه جماعة كثيروف يستحيل في العادة تواطؤىم على الكذب إلي أف ينتهي
للمخبر عنو ،وأسندوه إلي شيء محسوس سماع أو مشاىدة ال اجتهاد ،والثاني خبر الواحد إذا تلقتو
اْلمة بالقبوؿ ،والتفصيل في ىذا يأتي إف شاء اهلل ،فيما بعد نعم.
تفاوت الناس في اْليماف
واْليماف واحد وأىلو في أصلو سواء .
وىذا باطل اْليماف ليس واحدا ،وليس الناس فيو سواء ،يقوؿ اْلحناؼ .يقولوف :اْليماف سواء،
وإيماف أىل السماء وأىل اْلرض سواء ،ىذا من أبطل الباطل من يقوؿ :إف جبريل مثل إيماننا ،إيماف

أبي بكر مثل إيماف بعض الناس ،قاؿ فيو النبي 
لرجح





لو وزف إيماف أىل اْلرض بإيماف أبي بكر

يقولوف إيماف أىل السماء وأىل اْلرض سواء ،حتى قاؿ بعض الفسقة :إيماني كإيماف

جبريل وميكائيل ،وإيماني كإيماف أبي بكر وعمر نعم .ىذا من أبطل الباطل ،والصواب أف الناس
يتفاوتوف تفاوتا عظيما في اْليماف ،سواء ىل إيماف اْلنبياء والمرسلين مثل إيماف سائر الناس ،ىل
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إيماف المَلئكة مثل إيماف سائر الناس ،ىل إيماف الصديق مثل إيماف الفاسق السكير العربيد ،ىذا
ضعيف اْليماف الذي يشرب الخمر ويعق والديو ويسرؽ أمواؿ الناس ويغش ويرابي ،ىذا إيمانو
ضعيف ،ىل يكوف ىذا إيمانو مثل إيماف الصديق ،مثل إيماف الصحابة مثل إيماف اْلنبياء والمرسلين،
ىذا من أبطل الباطل نعم واْليماف أيش.
واْليماف واحد وأىلو في أصلو سواء.
نعم ىذا باطل ،الصواب أف اْليماف ليس واحدا ،بل ىو متفاوت .نعم .
التفاضل باْليماف وأعماؿ القلوب
والتفاضل بينهم بالخشية والتقي ومخالفة الهوي ومَلزمة اْلولى .
ىكذا يقوؿ الطحاوي يقوؿ :التفاضل بين الناس ما ىو في اْليماف اْليماف متساووف فيو،
التفاضل بينهم بين المؤمنين بأعماؿ القلوب ،وأما التصديق فَل تفاوت فيو ،وفي بعض النسخ وأىلو
في أصلو سواء ،والتفاضل بينهم بالحقيقة ومخالفة الهوى ومَلزمة اْلولى ،يشير إلي أف الكل
مشتركوف في أصل التصديق ،ولكن التصديق يكوف بعضهم أفضل من بعض وأثبت ،وىذه اْلسطر
والعبارة في النسخة الثانية ،والتفاضل بينهم بالخشية والتقوي ،يعني يقوؿ :ال تفاضل بين الناس في
اْليماف ،وإنما التفاضل يكوف بينهم بأعماؿ القلوب ،وىذا من أبطل الباطل ،ليس التفاضل بأعماؿ
القلوب فقط ،بل التفاضل في اْليماف نفس التصديق ،نفس اْليماف والتصديق يتفاضل الناس فيو،
تفاضل بالتصديق ،وفي أعماؿ القلوب وفي أعماؿ الجوارح ،وعلى ىذا ىل لهذا الخَلؼ ثمرة ،أو
ليس لو ثمرة؟ .
الخَلؼ بين الجمهور وبين اْلحناؼ ،ىل لو ثمرة أو ليس لو ثمرة ؟ الشارح ابن أبي العز يقوؿ:
الخَلؼ لفظي ليس لو ثمرة ،وقاؿ ْلف الجمهور  ،جمهور أىل السنة واْلحناؼ اتفقوا على أف
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اْلعماؿ واجبة ،والواجبات واجبات ،والمحرمات محرمات ،وأف من فعل الواجبات ،فهو قد أدى ما
أوجب اهلل عليو وىو مثاب وممدوح ،ومن فعل المحرمات ،فإنو يستحق الوعيد ،ويقاـ عليو الحد إذا
كاف ارتكب حدا ،وىو مذموـ ،لكن الخَلؼ ىل ىذه الواجبات ىل ىي من اْليماف أو ليس من
اْليماف؟ .
قاؿ الجمهور :من اْليماف ،وقاؿ اْلحناؼ :ليست من اْليماف ،فالخَلؼ لفظي؛ ْلنهم اتفقوا
على أف الواجبات واجبات ،والمحرمات محرمات ،وأف من فعل الواجبات ،أثابو اهلل ،وىو ممدوح
ومن فعل المحرمات يعاقب ،ومستحق للوعيد ،ويقاـ عليو الحد ،لكن الخَلؼ إنما ىو في التسمية،
ىل نسميها إيمانا؟ قاؿ بذلك الجمهور ،أوال نسميها إيمانا؟ واجب آخر قاؿ بذلك اْلحناؼ ،ىكذا
قاؿ شارح الطحاوية ،يريد أف يجمع بين القولين ،يقوؿ :الخَلؼ في اللفظ ليس لو ثمرة ،بمعني أنو
ال يترتب عليو فساد في العقيدة ،صحيح ال يترتب عليو فساد في العقيدة ،لكن الصواب أف
الخَلؼ لو آثار تترتب عليو غير اللفظ .
من ىذه اآلثار أوال  :جمهور أىل السنة والجماعة وافقوا الكتاب والسنة في اللفظ والمعنى ،فإف
نصوصا كثيرة أدخلت اْلعماؿ في مسمى اْليماف ،جمهور أىل السنة وافقوا الكتاب والسنة في
اللفظ والمعنى ،وأما اْلحناؼ ومرجئة الفقهاء فوافقوا الكتاب والسنة في المعنى ،وخالفوىما في
اللفظ وال يجب لإلنساف أف يخالف النصوص حتى في اللفظ ،بل يجب على المسلم أف يتأدب مع
النصوص مع كتاب اهلل وسنة رسوؿ اهلل ،يتأدب فَل يخالف النصوص ال لفظاً وال معنى .

فأىل السنة تأدبوا مع النصوص ،ووافقوا النصوص لفظا ومعنى ،ومرجئة الفقهاء لم يتأدبوا مع

النصوص وافقوا النصوص في المعنى ،لكن خالفوىما في اللفظ ىذه ثمرة .
ومن ثمرة الخَلؼ فتح الباب للمرجئة المحضة؛ ْلف المرجئة كما قلت لكم طائفتاف ،المرجئة
المحضة وىم من ؟ الجهمية يقولوف :اْليماف ىو المعرفة بالقلب ،واْلعماؿ ليست واجبة،
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والمحرمات ليست محرمات ،إذا صدؽ بقلبو ،ولو فعل جميع المحرمات ،وارتكب جميع
المحرمات ،وترؾ الواجبات ال يضره ،ىو كامل اْليماف ،ويستردىا من أوؿ وىلة ،مرجئة الفقهاء
يقولوف :اْليماف ىو التصديق ،لكن اْلعماؿ واجبة الواجبات واجبات والمحرمات محرمات ،يعاقب
اْلنساف ويذـ .
من الثمرة الثانية أف مرجئة الفقهاء ،وىم اْلحناؼ فتحوا بابا للمرجئة المحضة ،فدخلوا معهم،
فتحوا بابا لم يستطيعوا إغَلقو وسده لما قاؿ مرجئة الفقهاء :إف اْلعماؿ ليست من اْليماف ،فتحوا
الباب للمرجئة المحضة ،فقالوا :إف اْلعماؿ ليست مطلوبة من أساسو ،الواجبات ال ليست مطلوبة،
والمحرما ت ال يجب تركها ،والواجبات ال يجب فعلها ،من الذي فتح لهم الباب ؟ مرجئة الفقهاء
ىذه من اآلثار .
الثمرة الثالثة من آثار الخَلؼ بين الجمهور واْلحناؼ :أف اْلحناؼ ومرجئة المحضة فتحوا بابا
للفسقة والعصاة ،فدخلوا معهم ،لما قاؿ اْلحناؼ :اْلعماؿ ليست من اْليماف ،قالوا :أف إيماف أىل
السماء وأىل اْلرض واحد ،إيماف اْلنبياء وإيماف الفساؽ واحد ،فيأتي السكير العربيد ،الذي يفعل
الفواحش والمنكرات ،فيقوؿ إيماني كإيماف جبريل وميكائيل وكإيماف أبي بكر وعمر ،فإذا قلت لو
أبو بكر يعمل الصالحات ويجتنب المحرمات وأنت تفعل ذلك قاؿ ىذا ليس محَل للخَلؼ محل
الخَلؼ غير ىذا ليس في اْلعماؿ أنا مصدؽ وأبو بكر مصدؽ ،فإيماننا واحد ،أما كوني أفعل
المحرمات ،وأترؾ الواجبات ،ىذا شيء آخر ،ىذه مسألة أخرى غير اْليماف  .من الذي فتح الباب
لهم ؟ مرجئة الفقهاء.
الثمرة الرابعة والمهمة :مسألة االستثناء في اْليماف ،وىو أف يقوؿ :أنا مؤمن إف شاء اهلل ،فمرجئة
الفقهاء من اْلحناؼ يقولوف :ال يجوز لك أف تستثني ،حراـ أف تقوؿ أنا مؤمن إف شاء اهللْ ،لنك
تشك في إيمانك ،تعرؼ نفسك أنك مصدؽ ،فكيف تشك ؟ فإذا قالوا :إف من قاؿ :أنا مؤمن إف
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شاء اهلل فهو شاؾ في إيمانو ،من قاؿ :أنا مؤمن إف شاء اهلل ،فهو شاؾ في إيمانو؛ ْلف اْليماف ىو
التصديق أف تعرؼ نفسك أنك مصدؽ كما تعرؼ نفسك ،أنك تحب الرسوؿ ،وأنك تبغض اليهود،
ىل تشك في إيمانك؟ ىل تشك في الشيء الموجود ؟ .
قالوا :ال يجوز لإلنساف أف يقوؿ :أنا مؤمن إف شاء اهلل ،ومن قاؿ أنا مؤمن إف شاء اهلل ،فهو شاؾ
في إيمانو ،ويسموف أىل السنة الشكاكة ،أما أىل السنة والجماعة ،ىم قالوا :المسألة فيها تفصيل،
يجوز االستثناء في اْليماف في بعض اْلحواؿ ،وال يجوز في بعض اْلحواؿ ،فإذا قاؿ :أنا مؤمن إف
شاء اهلل ،وقصده الشك في أصل إيمانو ،وىو التصديق فهذا ممنوع .
أما إذا قاؿ :إف شاء اهلل ،وقصده االستثناء راجع إلي اْلعماؿ أعماؿ اْليماف ،الواجبات كثيرة،
والمحرمات كثيرة ،فَل يجزـ اْلنساف بأنو أدى ما أوجب اهلل عليو ،وال يجزـ اْلنساف بأنو ترؾ كل ما
حرـ اهلل عليو ،وال يزكي نفسو ،فهو يقوؿ :أنا مؤمن إف شاء اهلل؛ ْلف اْلعماؿ متشبعة كثيرة ،ال يجزـ
بأنو أدى كل ما عليو ،بل ىو محل للتقصير والنقص ،وال يجزـ بأنو ترؾ كل ما حرـ اهلل عليو ،بل قد
يقترؼ شيئا من ذلك ،فهو يقوؿ :أنا مؤمن إف شاء اهلل؛ ْلنو ال يزكي نفسو؛ وْلف أعماؿ اْليماف
متشعبة ،فَل بأس أف يقوؿ :إف شاء اهلل ،كذلك إذا قاؿ أنا مؤمن إف شاء اهلل ،وقصده تعليق اْلمر
بمشيئة اهلل للتبرؾ باسم اهلل ،فَل حرج ،وكذلك إذا قاؿ :أنا مؤمن إف شاء اهلل ،وأراد عدـ علمو
بالعاقبة ،فَل بأس أما إذا قاؿ :أنا مؤمن إف شاء اهلل ،وقصده الشك في أصل إيمانو ،فهذا ال يجوز .
وبهذا يتبن أف الخَلؼ بين اْلحناؼ والجمهور لو ثمرة ،كذلك أيضا مما يتعلق باْليماف مسألة
اْلسَلـ أيضا اْلسَلـ ،والخَلؼ في مسماه ،الناس اختلفوا في مسمى اْليماف على ثَلثة أقواؿ:
طائفة قالت :اْلسَلـ ىو الكلمة ،أي الشهادتاف ،وىذا مروي عن الزىري ،وبعض أىل السنة
قالوا اْلسَلـ ىو الكلمة ،واْليماف ىو العمل ،المذىب الثاني :طائفة قالوا اْلسَلـ واْليماف
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مترادفاف ،وىذا مروي عن بعض أىل السنة ،ويتزعمهم البخاري ،وىو أيضا ذىب إليو الخوارج
والمعتزلة .
المذىب الثالث :أف اْلسَلـ ىو العمل واْليماف ىو التصديق واْلقرار ،جعلوا اْلسَلـ ىو
اْلعماؿ الظاىرة واْليماف اْلعماؿ الباطنة ،واستدلوا بحديث جبريل ،والصواب في المسألة أف
اْليماف واْلسَلـ تختلف داللتهما بحسب اْلفراد واالقتراف ،فإذا أطلق اْلسَلـ وحده دخل فيو
اْلعماؿ الباطنة واْلعماؿ الظاىرة ،وإذا أطلق اْليماف وحده دخل فيو اْلعماؿ الباطنة واْلعماؿ
الظاىرة ،وإ ذا اجتمعتا ،فسر اْلسَلـ باْلعماؿ الظاىرة ،وفسر اْليماف باْلعماؿ الباطنة كما في

حديث جبريل ،فإف جبريل لما سأؿ النبي 

عن اْلسَلـ فسره باْلعماؿ الظاىرة ،ولما سألو عن

اْليماف فسره باْلعماؿ الباطنة .
ىذا ىو الصواب أف اْلسَلـ إذا أطلق وحده دخل فيو اْليماف ،واْليماف إذا أطلق وحده دخل
فيو اْلسَلـ ،وإذا اجتمعا فسر اْلسَلـ باْلعماؿ الظاىرة واْليماف باْلعماؿ الباطنة ،أما اْلدلة
والمناقشات يأتي الكَلـ عليها إف شاء اهلل .
قلنا إف الناس في مسمى اْلسَلـ لهم أقواؿ :القوؿ اْلوؿ :من يقوؿ :إف اْلسَلـ ىو الكلمة
واْليماف ىو العمل ،يقوؿ :مسمى اْلسَلـ ىو الكلمة ،يعني الشهادتين ،وىذا مروي عن الزىري
وبعض أىل السنة ،قالوا اْلسَلـ الكلمة ،واْليماف العمل ،واحتج ىؤالء بقوؿ اهلل تعالى:

  

                



قالوا فالمسلم الذي لم يقم بواجب اْليماف ىو الظالم لنفسو ىو المقتصد ،ىو المؤمن المطلق

الذي أدى الواجب وترؾ المحرـ .
والسابق بالخيرات ىو المحسن الذي عبد اهلل كأنو يراه ،ولكن وجهة نظر الزىري ىي أف من أتي
بالشهادتين صار مسلما ،يتميز عن اليهود والنصارى ،تجري عليو أحكاـ اْلسَلـ التي تجري على
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المسلمين .والزىري لم يرد أف اْلسَلـ الواجب ىو الكلمة وحدىا؛ فإف الزىري أجل من أف يخضع
لذلك ،ولهذا فإف أحمد -رحمو اهلل -في أحد أجوبتو لم يجب بهذا ،خوفا من أف يظن أف اْلسَلـ
ليس ىو إال الكلمة ،وقد رد محمد بن نصر على من قاؿ بهذا القوؿ ،فقاؿ من زعم أف اْلسَلـ ىو
اْلقرار ،وأف العمل ليس منو فقد خالف الكتاب والسنة ،فإف النصوص كلها تدؿ على أف اْلعماؿ
من اْلسَلـ كحديث جبريل ،وفيو بني اْلسَلـ على خمس ،وذكر اْلعماؿ الشهادتاف والصَلة
والزكاة والصوـ والحج .
وأما االستدالؿ باآلية



         فليس فيها ما يدؿ على

أف اْلسَلـ ىو مجرد الشهادة ،وإنما فيها تقسيم الناس إلي مسلم ومؤمن ومحسن ،فهذا موافق
لحديث جبريل .
المذىب الثاني القوؿ الثاني القائلوف من يقوؿ :إف اْلسَلـ مرادؼ لإليماف ،وىذا يروي عن
طائفة من أىل السنة ومنهم البخاري -رحمو اهلل -ذىب إلي ىذا في صحيحو في كتاب اْليماف،
وذىب إلي ىذا أيضا الخوارج والمعتزلة ،وعلى ىذا فيكوف يشمل اْلعماؿ كلها ،فاْلسَلـ واْليماف
عندىم واحد ،وعلي ىذا القوؿ يذىب التفاوت والمقامات ،احتج ىؤالء بقوؿ اهلل تعالى:



                وجو الداللة أف اهلل
وصفهم باْليماف واْل سَلـ ،وىم أىل بيت واحد ،فدؿ على أنهما مترادفاف ،وأجيب بأف اآلية ال
حجة فيها ْلف البيت المخرج كانوا متصفين باْلسَلـ واْليماف ،وال يلزـ من االتصاؼ بهما

ترادفهما ،وقالوا :إف حديث جبريل لما سألو النبي  عن اْلسَلـ قاؿ  :اْلسَلـ أف تشهد أف
ال إلو إال اهلل  قا لوا :معني أف تشهد أف ال إلو إال اهلل  ،قالوا :على التقدير تقدير شعائر اْلسَلـ
شهادة أف ال إلو إال اهلل ال مسماه ،لكن يجاب بأف اْلصل عدـ التقدير .
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ومما أيضا يناقش بو أىل ىذا القوؿ أنهم قالوا :اْلسَلـ واْليماف مترادفاف ،ثم قالوا :إف اْليماف
ىو التصديق بالقل ب ،وقالوا :اْلسَلـ واْليماف شيء واحد؛ فيكوف اْلسَلـ ىو التصديق ،وىذا لم
يقلو أحد من أىل اللغة .
ومن شبههم أنهم قالوا :إف اهلل سمى اْليماف بما سمى بو اْلسَلـ ،وسمى اْلسَلـ بما سمى بو
اْليماف كما في حديث جبريل ،وحديث وفد عبد القيس ،فحديث جبريل فسر اْلسَلـ باْلعماؿ،
وفي حديث عبد القيس فسر اْليماف باْلعماؿ ،فإنو سأؿ ما اْليماف؟ قاؿ  :اْليماف شهادة أف ال
إلو إال اهلل ،آمركم باْليماف باهلل وحده  ،أتدروف ما اْليماف باهلل وحده ،شهادة أف ال إلو إال اهلل ،
وإقاـ الصَلة وإيتاء الزكاة وصوـ رمضاف  وأجيب بأف اْلسَلـ إذا أطلق وحده دخل فيو اْلعماؿ،
واْليماف إذا أطلق وحده دخل فيو اْلعماؿ ،أما إذا اجتمعا فيفرؽ بينهما .
ومما يدؿ مما يشمل الفرؽ بين اْلسَلـ واْليماف قوؿ اهلل تعالى:

      

      فنفى عنهم اْليماف ،وأثبت لهم اْلسَلـ ،وىذا يدؿ على الفرؽ ،وأما
تسمية أحدىما بمسمى اآلخر ،فإنما يكوف عند إفراد أحدىما ،فيدخل فيو اآلخر ،وعند اجتماعهما
يفرؽ بينهما ،وأيضا يشهد الفرؽ بينهما حديث جبريل ،فإنو فرؽ بينهما .
وأما اعتراضهم على اآلية آية الحجرات على االستدالؿ باآلية ،بأنما نقوؿ :أسلمنا انقدنا ظاىرا،
فهم منافقوف في الحقيقة؛ ْلف اهلل نفى عنهم اْليماف ،ىذا أحد قولي المفسرين في ىذه اآلية ،وىو
جواب البخاري -رحمو اهلل -أجاب بأف ىذه اآلية في المنافقين ،لكن أجاب الجمهور بأف القوؿ
اآلخر في اآلية ،وىو أرجح من الق وؿ الذي أخرجوه أنهم ليسوا مؤمنين كاملي اْليماف ،بل ىم
ضعفاء اْليماف ،ال أنهم منافقوف كما نفي اْليماف عنهم ،كما نفى عن القاتل والزاني والسارؽ ومن ال
أمانة لو .
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ويؤيد ىذا القوؿ سياؽ اآلية من وجوه ،فإف سورة الحجرات من أولها إلي ىنا في النهي عن
المعاصي وأحكاـ بعض العصاة ونحو ذلك ،وليس فيها ذكر المنافقين ،وكذلك أيضا ما قبل اآلية وما
بعدىا حيث إف اهلل -سبحانو وتعالى -أثبت لهم اْليماف وأثبت لهم وقاؿ:


    أثبت لهم طاعة هلل ولرسولو

    

        



والمنافقوف ليس لهم طاعة ،ال تعتبر طاعة وليس لهم عمل حتى ينقص ثوابهم ،ثم قاؿ في آخر
اآليات



      فأثبت لهم اْلسَلـ ولو كانوا منافقين لما أثبت لهم اْلسَلـ .

القوؿ الثالث المذىب الثالث :قوؿ بعض العلماء جعلوا اْلسَلـ اْلعماؿ الظاىرة واْليماف

اْلعماؿ الباطنة ،واستدلوا بحديث جبريل حينما أجاب النبي 

حين سئل عن اْلسَلـ واْليماف

حيث فسر اْلسَلـ باْلعماؿ الظاىرة واْليماف باْلصوؿ الخمسة ،وأجيب بأف ىذا عند االقتراف عند
اقتراف اْلسَلـ باْليماف .
والراجح والصواب في ىذه المسألة أف مسمى اْلسَلـ ومسمى اْليماف يختلف مسماىما عند
اْلفراد وعند االقتراف  ،فإذا قرف أحدىما باآلخر ،فإنو فسر اْلسَلـ باْلعماؿ الظاىرة واْليماف
باْلعماؿ الباطنة كما في حديث جبريل ،وإذا أطلق أحدىما دخل فيو اآلخر كما في حديث وفد عبد
القيس إذا أطلق اْليماف وحده دخل فيو اْلعماؿ الظاىرة والباطنة ،وإذا أطلق اْلسَلـ وحده شمل
اْلعماؿ الظاىرة والباطنة ،وإذا اجتمعا فسر اْلسَلـ باْلعماؿ الظاىرة واْليماف باْلعماؿ الباطنة،
كما حديث جبريل .
ىذا ىو الصواب وىو الراجح ،وىذا ىو التحقيق في ىذه المسألة أف الداللة تختلف بالتجريد
واالقتراف ،ومن فهم ىذا انجلت عنو إشكاالت كثيرة في كثير من المواضع التي حاد عنها كثير من
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الطوائف ،فإف اْلسَلـ أصلو ىو االنقياد والطاعة واْليماف ،أصلو ىو ما في القلب من االعتقاد
وحقيقة الفرؽ أف اْلسَلـ دين ،والدين مصدر داف يدين دينا ،إذا خضع وذؿ .
ودين اْلسَلـ الذي ارتضاه اهلل وبعث بو رسلو ىو االستسَلـ هلل وحده ،فأصلو في القلب ىو
الخضوع هلل وحده بعبادتو وحده دوف ما سواه ،واْلسَلـ ىو االستسَلـ هلل وىو الخضوع لو والعبودية
لو ،ىكذا قاؿ أىل اللغة :أسلم الرجل إذا استسل م فاْلسَلـ في اْلصل من باب العمل عمل القلب
وعمل الجوارح ،وأما اْليماف فأصلو التصديق واْلقرار ،أصلو تصديق وإقرار ومعرفة ،فهو من باب
قوؿ القلب المتضمن عمل القلب .

واْلصل فيو التصديق والعمل تابع لو ،فلهذا فسر النبي 

اْليماف بإيماف القلب وخضوعو

وفسر اْلسَلـ باْلعماؿ .نعم .
المؤمنوف كلهم أولياء الرحمن
والمؤمنوف كلهم أولياء الرحمن ،وأكرمهم عند اهلل أطوعهم وأتبعهم للقرآف.
أعد قبل ىذا من اْلوؿ.
واْليماف واحد وأىلو في أصلو سواء .والتفاضل بينهم بالخشية والتقى ومخالفة الهوى ومَلزمة
اْلولى .والمؤمنوف كلهم أولياء الرحمن وأكرمهم عند اهلل أطوعهم وأتبعهم للقرآف .
ىذه مسألة مسألة الوالية نجريها على اْليماف المؤمنوف كلهم أولياء الرحمن ىذا مذىب المرجئة،
وأما أىل السنة فيفصلوف عندىم تفصيل في ىذا يقولوف فالمرجئة يقولوف المؤمنوف كلهم أولياء
الرحمن ،فالناس قسماف عند المرجئة ،المؤمنوف سواء كانوا مطيعين أو عصاة كلهم أولياء الرحمن،
والكفار أعداء اهلل ،فإذف الناس قسماف عدو وولي ،فالكافر عدو اهلل ،والمؤمن سواء كاف مطيعا أو
عاصيا ولي هلل .
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وأما جمهور أىل السنة فيفصلوف يقولوف الناس ثَلثة أقساـ :عدو هلل كامل العداوة ،وىو الكافر،
ثانيا :مؤمن ولي هلل كامل الوالية ،وىو المؤمن المطيع الذي أدي الواجبات وانتهي عن المحرمات،
ثالثا :ولي هلل بوجو وعدو هلل بوجو وىو المؤمن العاصي ،فهو ولي هلل بحسب ما فيو من اْليماف
والطاعات ،وعدو هلل بحسب ما فيو من المعاصي والتقصير في الواجبات .
وىذا ىو الص واب الذي عليو أىل السنة والجماعة ،وىل تجتمع الوالية والعداوة في الشخص
الواحد ؟
نعم ىذا أصل عظيم عند أىل السنة ،وىي اجتماع الوالية والعداوة في الشخص الواحد ،فيكوف
المؤمن وليا هلل من وجو ،وعدوا هلل من وجو ،وىذا أصل عظيم فيو نزاع لفظي بين أىل السنة وبين
الجم هور ،وفيو نزاع معنوي بين أىل السنة وأىل البدع ،فالنزاع اللفظي بين الجمهور واْلحناؼ
يقولوف :العاصي عدو هلل من وجو وولي هلل من وجو عند الجمهور .
واْلحناؼ يقولوف ىو ولي هلل ،لكن المعاصي يعاقب عليها ويذـ عليها أما النزاع بينهم وبين أىل
البدع ،فإف النزاع معنوي يترتب عليو فساد في االعتقاد ،فإف أىل السنة يقولوف :العاصي ،وإف كاف
عدوا هلل من وجو إال أنو ال يخرج من اْليماف ،أما الخوارج فإنهم يقولوف :العاصي يخرج من
اْليماف ،ويدخل في الكفر ،والمعتزلة يقولوف يخرج من اْليماف ،وال يدخل في الكفر ،فيكوف في
منزلة بين المنزلتين .
والمرجئة المحضة يقولوف :العاصي كامل اْليماف ،فالنزاع بينهم فإذا المؤمن العاصي عدو هلل
كامل العداوة عند الخوارج والمعتزلة ،وعند أىل السنة ولي اهلل من وجو وعدو هلل من وجو ،وأما عند
المرجئة المحضة فهو ولي هلل كامل الوالية حتى لو فعل الكبائر ونواقض اْلسَلـ إال إذا جهل ربو
بقلبو ،والتفصيل في ىذا يأتي إف شاء اهلل .
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الطحاوي رحمو اهلل قرر أف الوالية مبنية على اْليماف وأف المؤمنين كلهم أولياء الرحمن ،ولهذا
قاؿ والمؤمنوف كلهم أولياء الرحمن ،وعلي ىذا ال فرؽ بين المطيع والعاصي في الوالية ،وال تجتمع
الوالية والع داوة في الشخص الواحد ،بل يكوف الناس قسماف قسم عدو هلل ،وىو الكافر وقسم ولي
هلل ،وىو المؤمن المطيع والمؤمن العاصي ىذا مذىب اْلحناؼ ومرجئة الفقهاء ،ولكن خالفهم في
ىذا جمهور أىل السنة في ىذا اْلصل ،وقرروا أنو يجتمع في الشخص الواحد الوالية والعداوة من
جهتين .
وىذا اْلصل أصل عظيم وىو اجتماع الوالية والعداوة في الشخص الواحد ،وىذا النزاع فيو نزاع
لفظي بين أىل السنة أنفسهم ،ونزاع معنوي بينهم وبين أىل البدع ،فالنزاع الذي بين أىل السنة
أنفسهم نزاع بين جمهور أىل السنة ومرجئة الفقهاء ،فجمهور أىل السنة يقولوف يجتمع في الشخص
الواحد والية وعداوة ،يكوف وليا هلل بحسب ما فيو من اْليماف والطاعات ويكوف عدوا هلل بحسب ما
فيو من المعاصي .
وأما مرجئة الفقهاء فقالوا الناس قسماف ،ولي هلل وعدو هلل ،فالكافر عدو هلل والمؤمن المطيع أو
العاصي ولي هلل  ،وأما أىل السنة والجماعة فقالوا .جمهور أىل السنة :الناس ثَلثة أقساـ :عدو هلل
كامل العداوة ،وىو الكافر وولي هلل كامل الوالية ،وىو المؤمن المطيع ،وولي هلل من وجو ،وعدو هلل
من وجو ،وىو المؤمن العاصي ،وىذا مبني على مذىبهم في اْليماف والكفر ،فذىب جمهور أىل
السنة إلي أنو يجتمع في المؤمن والية من وجو وعداوة من وجو كما يكوف فيو كفر وإيماف وشرؾ
وتوحيد وتقوى وفجور ونفاؽ وإيماف .
فالناس يتفاضلوف في والية اهلل بحسب تفاضلهم في اْليماف والتقوى والوالية لم يتساو الناس
في أصلها ،فهي نظير اْليماف لم يتساو الناس في أصلو ،بل الوالية تزيد وتنقص ،وتكوف كاملة
ون اقصة ،فالمطيع تزيد واليتو وتقواه ،والعاصي تنقص واليتو وتقواه ،كما أف اْليماف يزيد وينقص
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ويكوف كامَل وناقصا ،فالمطيع يزيد إيمانو ويقوى ،والعاصي ينقص إيمانو ويضعف ،كما أف الناس
يتفاضلوف في عداوة اهلل بحسب تفاضلهم في الكفر والنفاؽ؛ ْلف اْليماف على مراتب إيماف دوف
إيماف ،والكفر على مراتب كفر دوف كفر ،وأولياء اهلل ىم المؤمنوف المتقوف وبحسب إيماف العبد
وتقواه ،تكوف واليتو هلل ،فمن كاف أكمل إيمانا وتقوى كاف أكمل والية هلل .
واْلعماؿ داخلة في مسمى اْليماف ،واْلعماؿ داخلة في مسمى الكفر ،استدؿ جمهور أىل
السنة على ىذا بأدلة كثيرة ،منها قوؿ اهلل تعالى:

         

فأثبت لهم إيمانا مع الشرؾ ،والمراد بالشرؾ الذي ال يخرج من الملة ،وىو اْلصغر فدؿ على
اجتماعهما في المؤمن ،ومنها قولو تعالى:


           

فأثبت لهم إسَلما ،أي طاعة هلل ورسولو مع نفي اْليماف عنهم فدؿ على اجتماعهما ،والمراد

باْليماف المنفي عنهم اْليماف المطلق الذي ىو الكامل الذي يستحقوف بو الوعد الكريم من دخوؿ
الجنة والنجاة من النار ،وإف كاف معهم أصل اْليماف الذي يخرجهم من الكفر .
ومنها قولو تعالى           :
            

         وقاؿ تعالى:
      وقاؿ تعالى:
تعالى:





        وقاؿ

      وقاؿ تعالى:

       

 



      وقاؿ تعالى:



فهذه اْلدلة تدؿ على تفاضل الناس في اْليماف وفي الكفر

والنفاؽ الذي ىو مبن ي في تفاضلهم في والية اهلل وفي تفاضلهم في عداوة اهلل  ،وأف الشخص

431

العقيدة الطحاوية

الواحد قد يكوف فيو قسط من والية اهلل بحسب إيمانو وتقواه وقسط من عداوة اهلل بحسب كفره
ونفاقو .

ومن اْلدلة ما في الصحيحين عن عبد اهلل بن عمرو  عن النبي  أنو قاؿ:



أربع من

كن فيو كاف منافقا خالصا ،ومن كاف فيو خصلة منهن كاف فيو خصلة من النفاؽ حتى يدعها :إذا
حدث كذب ،وإذا وعد أخلف ،وإذا أوتمن خاف ،وإذا عاىد غدر



فدؿ على أف من الناس من

يكوف معو إيماف وفيو شعبة من النفاؽ ،وقاؿ   يخرج من النار من كاف في قلبو مثقاؿ ذرة من

إيماف  فدؿ على أف من ك اف معو من اْليماف أقل القليل ال يخلد في النار ،وإف كاف معو الكثير
من النفاؽ ،فهو يعذب في النار على قدر ما معو من النفاؽ أو الشرؾ أو الكفر ،ثم يخرج من النار
.
والمراد من الكفر والنفاؽ الشرؾ اْلصغر ،أما اْلكبر فإنو ينافي اْليماف ،ومنها ما ثبت في

الصحيحين أنو  قاؿ ْلبي ذر:



إنك امرؤ فيك جاىلية ،فقاؿ يا رسوؿ اهلل ،أعلى كبر سني.

قاؿ :نعم  وأبو ذر من خيار المؤمنين ،ومع ذلك صار فيو شيء من الجاىلية ،وثبت في الصحيح

عنو 

أنو قاؿ:



أربع في أمتي من أمر الجاىلية ال يتركونهم الفخر باْلحساب ،والطعن في

اْلنساب ،والنياحة على الميت ،واالستسقاء بالنجوـ  فدؿ على وجود ىذه الخصاؿ في المؤمنين
من ىذه اْلمة .
وذكر البخاري عن ابن أبي مليكة أنو قاؿ:



أدركت ثَلثين من أصحاب محمد  كلهم

يخاؼ النفاؽ على نفسو  وفي الصحيحين عن أبي ىريرة  عن النبي 
المنافق ثَلث :إذا حدث كذب ،وإذا وعد أخلف ،وإذا اؤتمن خاف
وفي صحيح مسلم:



وإف صاـ وصلى وزعم أنو مسلم

النفاؽ ،وأنو قد يجتمعاف في المؤمن قاؿ تعالى:



أنو قاؿ:



آية



فدؿ على أنو يكوف في المؤمن
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فجعل ىؤالء إلى الكفر أقرب منهم لإليماف،

وىم مخلطوف وكفرىم أقوى ،وغيرىم يكوف مخلطا وإيمانو أقوى ،فهذه اْلدلة كلها تدؿ على أنو
يجتمع في الشخص الواحد شيء من شعب اْليماف ،ومن شعب الكفر ،ومن شعب النفاؽ ،فيكوف
عدوا هلل بحسب ما فيو من الشعب ،ويكوف وليا هلل بحسب ما فيو من اْليماف .
أما مرج ئة الفقهاء واْلحناؼ ،فقالوا ال يجتمع في المؤمن والية وعداوة كما ال يجتمع فيهم كفر
وإيماف وشرؾ وتوحيد ونفاؽ وإيماف ،حجتهم قالواْ :لف الكفر الحقيقي ىو الجحود وال يزيد وال
ينقص؛ ْلنو شيء واحد ،وال يدخل العمل في المسمى ،وماعداه فهو كفر مجازي غير حقيقي؛ ْلف
الك فر الحقيقي ىو الذي ينقل عن الملة ،وليس ىو على مراده كما أف اْليماف ىو التصديق ،وال
يدخل العمل في مسمى اْليماف ،فهو ال يزيد وال ينقص ،وما عداه ،فهو إيماف مجازي سمي إيمانا؛
لتوقف صحتو على اْليماف ،أو لداللتو على اْليماف ،أو لَلستزادة من اْليماف؛ ْلف اْليماف الحقيقي
ىو الذي يدخل في دائرة اْلسَلـ ،وىو التصديق ،وليس على مراتب ،فبنوا على ذلك ما ذىبوا إليو
من أف الناس ال يتفاضلوف في والية اهلل ،بل المؤمنوف متساووف في أصل الوالية ،كما أنهم متساووف
فيأصل اْليماف .
فالوالية نظير اْليماف أىلها في أصلها سواء ،والمؤمنوف كلهم أولياء الرحمن ،والوالية ال تزيد وال
تنقص ،لكنها تكوف كاملة وناقصة ،فالكاملة تكوف للمؤمنين المتقين كما قاؿ تعالى:

  

                

     

والناقصة تكوف للمؤمنين العصاة الذين يقصروف في بعض الواجبات،

أو يرتكبوف بعض المحرمات ،كما أف الناس ال يتفاضلوف في عداوة اهلل؛ ْلف الكفر ليس على
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مراحل ،بل الكفر مرتبة واحدة ،وىو الجحود ،والكفار كلهم أعداء اهلل ،فهم متساووف في أصل
العداوة كما أنهم متساووف في أصل الكفر ،ولكن ىذا الخَلؼ ىذا النزاع بين الجمهور جمهور أىل
السنة وبين مرجئة الفقهاء ،ال يترتب عليو فساد في االعتقاد؛ ْلف كَل من الطائفتين الجمهور ومرجئة
الفقهاء اتفقوا على أف العاصي ومرتكب الكبيرة مذموـ على رأسها ،ومستحق للوعيد المترتب على
ذلك الذـ ،كما وردت بذلك النصوص ،ويجتمع فيو الطاعة والمعصية ،وكذلك مرتكب الشرؾ
والكفر والنفاؽ اْلصغر مذموـ على فعلو ،ويستحق الوعيد المرتب على ذلك الذنب ،كما وافقوىم
على أف فاعل الحسنات والطاعات محمود على طاعتو ،ويستحق الوعد الكريم الذي رتبتو النصوص
على تلك الطاعات والحسنات ،لكن الخَلؼ بينهم في التسمية تسمية من قاـ بو شعبة من شعب
الكفر ىل يسمي كافرا؟ .
قاؿ بذلك الجمهور ،ومنع من ذلك اْلحناؼ ،وفي تسمية من قاـ بو شعبة من شعب الشرؾ
مشركا ،ىل يسمي مشركا؟ قاؿ بذلك الجمهور ومنع من ذلك اْلحناؼ ،وفي تسمية من قاـ بو
شعبة من شعب النفاؽ منافقا ،فقالوا ال يجتمعوف ،قالوا مرجئة الفقهاء :ال يجتمع كفر وإيماف وشرؾ
وتوحيد ونفاؽ وإيماف ،وبالتالي ال يجتمع فيو والية وال عداوة ،فالنزاع لفظي ،لكن لو آثار تترتب
عليو ،كما سبق في باب مبحث اْليماف أف اْلحناؼ خالفوا النصوص معنى ،وإف وافقوىا لفظا،
وكذلك أيضا يترتب فتحوا الباب للمرجئة المحضة ،فقالوا :إف اْلعماؿ ليست واجبة ،وفتحوا الباب
للفساؽ .
وأيضا يترتب عليها االستثناء في اْليماف ،وفي الوالية أنا ولي هلل إف شاء اهلل ،اْلحناؼ منعوا من
ذلك قالوا  :ال تقل :إف شاء اهلل ،والجمهور فصلوا قالوا :إف أردت الشك في أصل واليتك فَل ،وأف
لم ترد الشك ،وأردت أف اْلعماؿ المترتبة على أعماؿ اْليماف وأعماؿ الوالية كثيرة ،ال يجزـ
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اْلنساف بأنو أدى ما عليو فَل بأس من االستثناء ،أو أراد التبرؾ باسم اهلل ،أو أراد عدـ العلم بالعاقبة
فَل بأس .
أما النزاع بين أىل السنة وأىل البدع ،فهو نزاع معنوي يترتب عليو فساد في االعتقاد ىنا إذا
جاءت البدع ،انضم جمهور انضم اْلحناؼ ومرجئة الفقهاء مع الجمهور ،وصاروا صفا واحدا أماـ
أىل البدع ،فيكوف النزاع بين أىل السنة جمهورىم وأحنافهم مع أىل البدع نزاع معنوي ،وذلك أف
أىل البدع قالوا :ال يجتمع في المؤمن والية وعداوة كما ال يجتمع في المؤمن كفر وإيماف ،وشرؾ
وتوحيد ،وتقوى وفجور ،ونفاؽ وإيماف ،وىذا مبني على مذىبهم أف الناس ال يتفاضلوف في اْليماف،
وال في الوالية هلل ،وال في عداوتهم هلل ،بل ىم متساووف في اْليماف ،وفي الوالية وفي العداوة ،لكن
أختلفوا فذىب الخوارج والمعتزلة إلى أف من ارتكب كبيرة أو قامت فيو شعبة من شعب الكفر حبط
إيمانو كلو ،ويخلد في النار ،لكن قاؿ الخوارج :يخرج من اْليماف ويدخل في الكفر .
وقالت المعتزلة :يخرج من اْليماف وال يدخل في الكفر ،بل ىو في منزلة بينهما يسمى فاسقا ال
مؤمن وال كافر ،وذىبت المرجئة الغَلة إلي أف الكبائر وشعب الكفر ال تضر مع اْليماف وال تؤثر فيو،
بل المؤمن كامل اْليماف والتوحيد ،فهو كامل الوالية ،وال يضره ارتكابو للكبائر وشعب الكفر شيئا،
بل الناس قسماف مؤمن كامل اْل يماف والوالية أو كافر وكافر كامل الكفر والعداوة ،وأصل شبهة أىل
البدع عموما في اْليماف الخوارج والمعتزلة والمرجئة والجهمية والماتريدية والكرامية ،شبهتهم أف
اْليماف شيء واحد ،فَل يزوؿ بعضو ويبقى بعضو ،وال يزيد وال ينقص ،بل إذا زاؿ زاؿ جميعو ،وإذا
ثبت ثبت جميعو؛ ْلنو الحقيقة المركبة ،والحقيقة المركبة تزوؿ بزواؿ بعض أجزائها ،لكن الخوارج
والمعتزلة يقولوف :اْليماف يتبعض ويتعدد ،لكنو شيء واحد إذا زاؿ بعضو زاؿ جميعو ،وىو جماع
الطاعات كلها .
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وقالت المرجئة المحضة الكرامية والجهمية والماتريدية :اْليماف ال يتبعض وال يتعدد ،بل ىو
شيء واحد ال يزيد وال ينقص ،وال يذىب بعضو ويبقى بعضو ْلنو في القلب فقط ،وذىب مرجئة
الفقهاء إلى أف اْليماف متعدد ومتبعضْ ،لنو تصديق وقوؿ ،لكنو شيء واحد ،ال يزيد وال ينقص إذ
ىو في القلب واللساف ،وإذا ذىب بعضو ذىب جميعو ،وذىب جمهور أىل السنة والسلف إلى أف
اْليماف متعدد ،وليس شيئا واحدا؛ ْلنو قوؿ وتصديق وعمل بالجوارح ويزيد وينقص ويزوؿ بعضو،
ويبقى بعضو ،ويجتمع في القلب إيماف وكفر وطاعة ومعصية ،وبهذا انفصلوا عن جميع الطوائف،
وبهذا يتبين أف نزاع أىل البدع عموما مع أىل السنة عموما نزاع معنوي ،يترتب عليو فساد في
االعتقاد واهلل أعلم .
ىذا ىو الصواب أف المؤمنين قسماف :قسم ولي هلل كامل الوالية ،وىو المطيع ،وقسم عدو هلل
من وجو ،وولي هلل من وجو ،وىو المؤمن العاصي ىذا ىو الصواب الذي عليو جمهور أىل السنة.
نعم .
أكرـ المؤمنين عند اهلل
وأكرمهم عند اهلل أطوعهم واتبعهم للقرآف .
نعم ىذا أكرـ  ،أكرـ المؤمنين أطوعهم وأتبعهم للقرآف ،قاؿ اهلل تعالى:

    

   وقاؿ -عليو الصَلة والسَلـ  -ال فضل لعربي على عجمي إال بالتقوى  وفي لفظ


ال فضل لعربي وال ْلبيض على أسود إال بالتقوى



أو كما جاء في الحديث ،فَل شك أف

أكرـ الناس عند اهلل أتقاىم وأكثرىم إيمانا واتباعا للقرآف وللسنة .نعم .
أركاف اْليماف
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واْليماف ىو اْليماف باهلل ومَلئكتو وكتبو ورسلو واليوـ اآلخر والقدر خيره وشره وحلوه ومره من
اهلل تعالى .

نعم ىذه أركاف اْليماف وأصوؿ اْليماف كما جاء في حديث جبرائيل لما سأؿ النبي 

اْليماف ،قاؿ



عن

اْليماف أف تؤمن باهلل ومَلئكتو وكتبو ورسلو واليوـ اآلخر والقدر خيره وشره حلوه

ومره من اهلل  ىذا ىو اْليماف ىذه أصوؿ اْليماف وأركاف اْليماف ،من لم يؤمن بهذه اْلصوؿ ،من
ترؾ واحدا منها أو من جحد واحدا منها خرج من دائرة اْليماف ،ودخل في دائرة الكافرين ،ويتبع

ىذه اْلصوؿ جميع شرائع اْلسَلـ ،كل ما جاء بو الرسوؿ  وكل ما جاء بو الكتاب والسنة ،ال بد

من العمل بو الواجبات ال بد أف تؤدى ،والمحرمات تترؾ .نعم .
وجوب اْليماف بجميع الرسل
ونحن مؤمنوف بذلك كلو ال نفرؽ بين أحد من رسلو .
ىكذا شأف المؤمن يؤمن بجميع ما جاء في الشرع بجميع الرسل بجميع الكتب وبجميع
المَلئكة



        كلهم اْلنبياء والرسل كلهم من عند اهلل حق أرسلهم

اهلل ،والمَلئكة حق والكتب المنزلة حق .نعم .
والبعث والنشور حق ،والجنة والنار حق ،وأسماء اهلل وصفاتو الواردة في الكتاب والسنة حق،
ومحمد  حق .نعم .
التصديق بكل ما جاءت بو الرسل
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ونحن مؤمنوف بذلك كلو ال نفرؽ بين أحد من رسلو ،ونصدقهم كلهم على ما جاءوا بو .
نعم قل ىكذا ىكذا اْليماف اْليماف يدعو صاحبو إلي ىذا ،ال بد من اْليماف بذلك كلو .نعم .
أىل الكبائر إذا ماتوا على التوحيد ال يخلدوف في النار
وأىل الكبائر من أمة محمد -صلى اهلل عليو وعلى آلو وسلم -في النار ،ال يخلدوف إذا ماتوا
وىم موحدوف .
نعم  .ىذا ىو معتقد أىل السنة والجماعة أف أىل الكبائر إذا ماتوا ال يخلدوف في النار ،بل ىم
تحت مشيئة اهلل كما قاؿ اهلل تعالى:

               

فأخبر اهلل سبحانو وتعالى أف الشرؾ غير مغفور ،وما دوف الشرؾ فهو تحت المشيئة ،ومحل النزاع
في ىذا ىو الكبيرة التي مات عليها صاحبها من غير توبة ،أما الكبيرة التي تاب منها ،ليست محل
نزاع من تاب تاب اهلل عليو ،التوبة تجب ما قبلها من تاب قبل الموت توبة صدوؽ نصوح قبل اهلل
توبتو عامة ،التوبة حتى من الشرؾ الذي ىو أكبر الكبائر ،من تاب من الشرؾ من تاب من عقوؽ
الوالدين من تاب من الزنا من تاب من السرقة ،لكن حقوؽ الناس ال بد من أدائها ،ال بد من إصَلح
التوبة من أداء حقوؽ الناس ،قاؿ اهلل تعالى:

          

.               
أجمع العلماء على أف ىذه اآلية في التائبين ،أما قوؿ اهلل تعالى:

       

        ىذه في غير التائبينْ ،لف اهلل -سبحانو وتعالى -خص الشرؾ بعدـ
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المغفرة وعلق ما دونو بالمشيئة ،أما اآلية السابقة في سورة الزمر ،فإف اهلل أطلق وعمم ،فدؿ على
أنها في التائبين .نعم .
لكن ما ىي الكبيرة التي إذا مات عليها من غير توبة يتوعد بالنار ؟ الصغائر إذا مات اْلنساف
على الصغائر ،فإف الصغائ ر تكفر ،إذا اجتنب اْلنساف الكبائر إذا اجتنب المسلم الكبائر ،وأدى
الفرائض كفر اهلل الصغائر فضَل منو وإحسانا قاؿ سبحانو:
  

يعني الصغائر

       

     

أما الكبيرة إذا مات عليها من

غير توبة ،فهذا تحت مشيئة اهلل ،قد تغفر وقد ال تغفر .
والعلماء اختلفوا ما ىي الكبيرة ؟ اختلف العلماء في تحديد الكبيرة قاؿ بعض العلماء :الكبائر
سبع ،وقاؿ بعضهم :سبعة عشر ،وقاؿ بعضهم :الكبائر سبعوف ،وقيل سبعمائة ،وقيل :ال تعلم
الكبيرة أصَل ،وقيل :إنها أخفيت كليلة القدر ،وقيل :سميت كبائر بالنسبة ،واْلضافة إلي ما دونها،
وقيل :كل ما نهي اهلل عنو فهو كبيرة ،وقيل :الكبيرة ما اتفقت الشرائع على تحريمو ،وقيل :الكبيرة
ىي ما يسد باب المعرفة باهلل ،وقيل :الكبيرة ما فيو ذىاب اْلمواؿ واْلبداف ،وقيل :الكبيرة -وىذا
ىو الصواب -الكبيرة ىي ما يترتب عليها حد في الدنيا أو وعيد في اآلخرة في النار أو اللعنة أو
الغضب .
ىذا أصح اْلقواؿ أصح اْلقواؿ في تعريف الكبيرة :ما ترتب عليها حد في الدنيا أو توعد عليها

بالنار أو اللعنة أو الغضب ،وألحق بعضهم نفي اْليماف ،أو قيل فيو ليس منا أو برئ منو النبي 

وأما الصغيرة ،فقيل :الصغيرة ما دوف الحد حد الدنيا وحد اآلخرة ،وقيل :الصغيرة كل ذنب لم يختم
بلعنة أو غضب أو نار ،وقيل :الصغيرة ما ليس فيو حد في الدنيا وال وعيد في اآلخرة ،وىذا أرجح
اْلقواؿ ،الصغيرة ما ليس فيو حد في الدنيا وال وعيد في اآلخرة .
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والمراد بالوعيد الوعيد الخاص بالنار أو اللعنة أو الغضب ،وىذا التعريف للكبيرة ،قلنا :إنو ىو
الراجح ،الدليل على أنو ىو الراجح ،ترجح لو مرجحات ،أوال :أف ىذا التعريف أو ىذا الحد ىو
المأثور عن السلف كابن عباس وابن عيينة وأحمد بن حنبل وغيره ،ثانيا :أف اهلل تعالى قاؿ:
            

 

وال يستحق ىذا

الوعد الكريم من أوعد بغضب اهلل ولعنتو وناره ،وكذلك من استحق أف يقاـ عليو الحد لم تكن
سيئاتو مكفرة باجتناب الكبائر ،الثالث :أف ىذا الحد يعني التعريف متلقى من خطاب الشارع فهو
ضابط مرده إلي ماذا مرجعو إلي ما ذكره اهلل ورسولو من الذنوب .
رابعا :أف ىذا الضابط يمكن الفرؽ بو بين الكبائر والصغائر ،خامسا :أف ىذا الضابط يسلم من
القوادح ال واردة على غيره ،فإنو يدخل فيو كل ما ثبت بالنص أنو كبيرة كالشرؾ والقتل والزنا والسحر
وقذؼ المحصنات الغافَلت المؤمنات مما فيو حد في الدنيا ،ونحو ذلك كالفرار من الزحف ،وأكل
ماؿ اليتيم وأكل الربا وعقوؽ الوالدين واليمين الغموس وشهادة الزور ،وغير ذلك مما فيو وعيد في
اآلخرة .
أما التعريفات السابقة ،فكلها منتقدة ،فمن قاؿ :إف الكبائر سبع أو سبعة عشر أو سبعمائة أو
سبعوف ،نقوؿ :الجواب ىذا مجرد دعوى وتحكم ال دليل عليو ،ومن قاؿ :إف الكبيرة ال تعلم أصَل
أو أنها مبهمة أو أنها أخفيت كليلة القدر ،نقوؿ :إنما أخبر عن نفسو أنو ال يعلمها فَل يمنع أف
يكوف قد علمها غيره ،ومن قاؿ :إنها سميت كبائر بالنسبة إلي ما دونها ،أو كل ما نهى اهلل عنو فهو
كبيرة ،فإنو يقتضي أف الذنوب في نفسها ال تنقسم إلى صغائر وكبائر ،وىذا فاسد ْلنو خَلؼ
النصوص الدالة على تقسيم الذنوب إلى صغائر وكبائر .
ومن قاؿ :الكبيرة ىي ما اتفقت الشرائع على تحريمو دوف ما اختلفت ،يقتضي أف شرب الخمر
والفرار من الزحف والتزوج ببعض المحارـ والمحرـ بالرضاعة والصهرية ونحو ذلك ليس من الكبائر،

440

العقيدة الطحاوية

مع أنها من الكبائر؛ ْلف الشرائع لم تتفق على تحريمها ،وأف الحبة من ماؿ اليتيم والسرقة لها،
والكذبة الواحدة الخفيفة ونحو ذلك من الكبائر باتفاؽ الشرائع على تحريمها مع أنها من الصغائر،
وىذا فاسد .
ومن قاؿ :الكبيرة ما سد باب المعرفة باهلل ،أو قاؿ :الكبيرة ذىاب اْلمواؿ واْلبداف ،فإنو
يقتضي أف شرب الخمر وأكل الخنزير والميتة والدـ وقذؼ المحصنات ليس من الكبائر مع أنها من
الكبائر ،وقد يقترف بالكبيرة ما يلحقها بالصغيرة ،وقد يقترف بالصغيرة ما يلحقها بالكبيرة ،فقد يقترف
بالكبيرة من الحياء والخوؼ واالستعظاـ لها ما يلحقها بالصغيرة ،وقد يقترف بالصغيرة من قلة الحياء
وعدـ المباالة وترؾ الخوؼ واالستهانة بها ما يلحقها بالكبيرة .
وىذا أمر مرجعو إلي ما يقوـ بالقلب ،وىو قدر زائد على مجرد الفعل ،واْلنساف يعرؼ ذلك من
نفسو  .نعم .
وأىل الكبائر من أمة محمد -صلى اهلل عليو وعلى آلو وسلم -في النار ال يخلدوف .

ىذا يريد الطحاوي ينتقد بقولو :وأىل الكبائر من أمة محمد  في النار ال يخلدوف ،ناقش ابن

أبي العز قاؿ :قولو" :من أمة محمد" ىذا يدؿ على أف أىل الكبائر قبل أمة محمد يعذبوف في النار،
وىذا ليس عليو دليل ،بل النصوص دلت على أف الكبائر من ىذه اْلمة وغير اْلمة ال يخلدوف في
النار ،فقوؿ الطحاوي :من أمة محمد ،ىذا القيد ليس عليو دليل ،بل أىل الكبائر ال يعذبوف سواء
كانوا من أمة محمد أو من غير أمة محمد .نعم.
الموت على التوحيد شرط لعدـ خلود أىل الكبائر في النار
إذا ماتوا وىم موحدوف وإف لم يكونوا تائبين .
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نعم ،ىذا قيد ال بد منو إذا مات ال بد يكوف صاحب الكبيرة مات على التوحيد ،أما من مات
على الشرؾ ،ىذا ال حيلة فيو سد في وجهو باب الرحمة
عليو حراـ،

       

             

 والجنة

لكن من مات على

التوحيد ،ولم يقع في عمل
الشرؾ لكن مات على كبيرة من غير توبة ،مات على الزنا ،ولم يتب ،مات على السرقة ،ولم
يتب ،مات يتعامل بالربا ،ولم يتب ،مات على عقوؽ الوالدين ،مات على قطيعة الرحم ،مات على
الغيبة والنميمة ،مات.
ىذا ىو الذي تحت المشيئة بشرط أنو ما يستحلها ،يعني يعلم أف الزنا حراـ ،لكن فعل الزنا
غلبتو الشهوة ،يعلم أف الربا حراـ ،لكن فعل الربا حبا للماؿ ،أما من استحل الربا ،وأراد الربا حَلؿ،
أو الزنا حَلؿ ،أو عقوؽ الوالدين حَلؿ ،ىذا كافر؛ ْلنو مكذب هلل ولرسولو في تحريم ىذا اْلشياء،
لكن من مات عليها ،وما استحلها ىذا ىو الذي تحت المشيئة ،نعم ال بد أف يكوف موحدا ،مات
عليها من غير توبة ،أما من تاب ،تاب اهلل عليو ،ومن مات على الشرؾ فَل حيلة فيو .نعم .
المعرفة الكاملة هلل المستلزمة لإلىتداء
وإف لم يكونوا تائبين بعد أف لقوا اهلل عارفين مؤمنين .
ال ال مؤمنين ،ىذه ما ىي موجودة في النصوص ،الصواب أنها ليست موجودة مؤمنين ،بعد أف
لقوا اهلل عارفين ،قولو" :بعد أف لقوا اهلل" عارفين ،ىذه منتقدة ،انتقد الطحاوي فيها ،انتقده ابن أبي
العز ،قاؿ :قولو :بعد أف لقوا اهلل عارفين ،معناه أنك اكتفيت بالمعرفة ،والمعرفة ما تكفي وحدىا،
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كوف إنساف يعرؼ ربو ما يكفي ،ىذا مذىب الجهم في اْليماف ال بد من المعرفة مع اْليماف ،ولهذا
يكوف الطحاوي منتقدا بقولو :بعد أف لقوا اهلل عارفين ،لو قاؿ :بعد أف لقوا اهلل مؤمنين صحيح ،أما
أف يقوؿ :بعد أف لقوا اهلل عارفين ،إبليس عارؼ بربو ،وال تنفع المعرفة ،والجهم عارؼ بربو .
ولكن أجيب عن ىذا االعتراض أجاب عنو الشارح ،قاؿ لعلو يريد المعرفة التامة التي تستلزـ
الهداية .نعم .
أىل الكبائر من أىل اْليماف والتوحيد تحت مشيئة اهلل
وإف لم يكونوا تائبين ،بعد أف لقوا اهلل عارفين ،وىم في مشيئتو وحكمو ،إف شاء غفر لهم وعفا
عنهم بفضلو كما ذكر  في كتابو:



.        

نعم ىذا ال شك أف من مات على كبيرة من غير توبة من أىل اْليماف والتوحيد تحت مشيئة اهلل،
إف شاء اهلل غفر لو بتوحيده وإيمانو وإسَلمو ،وأدخلو الجنة ،كما قاؿ اهلل تعالى:

   

     وإف شاء ربنا سبحانو عذبو في النار ،على قدر جرائمو ،وقد تواترت النصوص بأنو
يدخل النار جملة من أىل الكبائر يعذبوف ،وأنهم مصلوف ،وأف النار ال تأكل جباىهم موضع
السجود ،ويمكث فيها ما شاء اهلل ،وبعضهم يطوؿ مكثو بسبب شدة جرائمو وكثرتها ،ويخرجوف منها
بشفاعة الشافعين .

ثبت أف نبينا 

يشفع أربع مرات في كل مرة يحد اهلل لو حدا فيخرجهم من النار ،وثبت أف

بقية اْلنبياء يشفعوف ،والمَلئكة يشفعوف ،والشهداء يشفعوف ،وسائر المؤمنين يشفعوف ،واْلفراد
يشفعوف ،وتبقى بقية ال تنالهم الشفاعة ،فيخرجهم رب العالمين برحمتو ،يقوؿ  :شفعت المَلئكة
وشفعت النبيين ولم يبق إال رحمة أرحم الراحمين ،فيخرج قوما من النار لم يعملوا خيرا قط  يعني
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زيادة عن التوحيد واْليماف ،وال يبقى في النار أحد من المؤمنين ،لكن بعضهم قد يطوؿ مكثو مثل
القاتل ،أخبر اهلل أنو مخلد يعني يمكث مكث ا طويَل مكثا خلودا لو نهاية ،خلود العصاة لو نهاية ،أما
خلود الكفرة فَل نهاية لو ،خلود مؤبد نعوذ باهلل ،فإذا خرج العصاة كلهم يخرجوف ،ولو طاؿ مكثهم
بعد مدة يخرجوف ،فإذا تكامل خروج عصاة الموحدين من النار أطبقت النار على الكفرة بجميع
أصنافهم ،فَل يخرجوف منها أبد اآلباد بجميع أصنافهم اليهود والنصاري والوثنين والمَلحدة
والزنادقة والمنافقوف في الدرؾ اْلسفل ،وال يخرجوف منها أبد اآلباد ،قاؿ تعالى:
             وقاؿ سبحانو:
   

وقاؿ سبحانو:

       وقاؿ سبحانو:

  

   

     

      

ما يخرجوف الكفرة أبد اآلباد ،نع وذ باهلل إنما الذي يخرج عصاة الموحدين ،وأما عصاة
الموحدين ،فإنهم إذا خرجوا يكونوف فحما قد امتحشوا وصاروا فحما ،فيلقوف في نهر الحياة ،يصب
عليهم من الحياة ،فينبتوف كما تنبت ِ
الحبة ،يعني البذرة في حميل السيل ،فإذا ىذبوا ونقوا أذف لهم
في دخوؿ الجنة ،ويكتب في جباىهم الجهنميوف عتقاء اهلل من النار ،ثم بعد مدة تمحى ىذه
الكتابة .نعم .
أىل الكبائر بين فضل اهلل تعالى وعدلو
وإف شاء عذبهم في النار بعدلو .
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نعم ،اهلل سبحانو وتعالى ،إف شاء غفر لهم بتوحيدىم وإيمانهم ،وإف شاء عذبهم بعدلو ،إف شاء
غفر لهم فضَل منو وإح سانا ،وإف شاء عذبهم بعدلو وحكمتو ،ولكن إذا عذبهم وىم ماتوا على
التوحيد ال يخلدوف ،بل ال بد أف يخرجوا ،ولو طاؿ مكثهم .نعم .
خروج أىل الكبائر من النار بالشفاعة وبرحمة اهلل
ثم يخرجهم منها برحمتو وشفاعة الشافعين من أىل طاعتو .
نعم  .يخرجهم منها بشفاعة الشافعين اْلنبياء والمَلئكة والشهداء واْلفراد وسائر المؤمنين،
وتبقى بقية ال تنالهم الشفاعة ،يخرجهم رب العالمين برحمتو .نعم .
دخوؿ أىل الكبائر الجنة
ثم يبعثهم إلي جنتو .
نعم  .يبعثهم إلي الجنة بعد أف ينبتوف ويهذبوف وينقوف ،يؤذف لهم بدخوؿ الجنة .نعم .
اهلل تولى أىل اْليماف بو
وذلك بأف اهلل تعالى تولى أىل معرفتو .
يعني :تولي ،وفي نسخة ،وذلك بأف اهلل مولى أىل معرفتو ،وىذا منتقد كما سبق ،لو قاؿ :وذلك
ْلف اهلل تولى أىل اْليماف بو ما تكفي المعرفة؛ ْلف الجهم عارؼ بربو ،وإبليس عارؼ بربو ،ما تكفي
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المعرفة  ،وذلك بأف اهلل تولى أىل اْليماف بو ،فلو قاؿ .كاف أحسن :تولى أىل اْليماف بو ،أو تولى.
نعم  .أىل اْليماف بو ،أما أف يقوؿ تولى أىل معرفتو ،لكن اْلجابة لعلو يريد المعرفة التامة ،لكن بكل
حاؿ ينبغي أف يكوف ذلك بأف اهلل تولى أىل اْليماف بو .نعم .
اهلل تعالى ما جعل المؤمنين كأىل الجهل بو
ولم يجعلهم في الدارين كأىل نكرتو .
كأىل نكرة ولم يجعلهم في الدارين ،يعني في الدنيا واآلخرة ،ما جعل المؤمنين كأىل نكرة كأىل
الجهل بو ،كذلك قولو :كأىل نكرة منتقد ،لو قاؿ :كأىل الكفر بو؛ ْلف من جهل ربو؛ ْلف الكفر
ليس ىو الجهل فقط كما يقولو الجهم ،الكفر يكوف بالجهل وبغير جهل ،بالجهل وبالمعاداة ،وكما
سبق وبالفعل وبالقوؿ .نعم .
فهذا منتقد يعني قد يجر بعض المرجئة ،ويقولوف ىذا مذىب المرجئة .نعم ،ىذا مذىب الجهم
 .نعم .
أعداء اهلل خابوا من ىدايتو
ولم يجعلهم في الدارين كأىل نكرتو الذين خابوا من ىدايتو .
لو قاؿ كأىل الكفر بو أو كأىل الشرؾ بو كاف أحسن ،الذين خابوا الذين أيش؟ .
الذين خابوا من ىدايتو .
نعم .لم يهدىم سبحانو وتعالى لحكمة بالغة ،وىو الحكيم العليم سبحانو .نعم .
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خذالف أعداء اهلل بعدـ نيل واليتو
ولم ينالوا من واليتو .
نعم ،ما صاروا أولياء اهلل ،بل صاروا أعداءه ،الكفار أعداء اهلل ،وليسوا أولياءه خابوا من ىدايتو،
ولم ينالوا واليتو ،خذلهم -سبحانو وتعالى -لحكمة بالغة ،لما يعلمو فيهم ،وأنهم ليسوا أىَل
لَلىتداء ،وليسوا محَل لغرس الكرامة .نعم .
الدعاء بالثبات على اْلسَلـ
 اللهم يا ولي اْلسَلـ وأىلو ثبتنا على اْلسَلـ حتى نلقاؾ بو . 
اللهم آمين ،ىذا دعاء،



اللهم يا ولي اْلسَلـ وأىلو ثبتنا على اْلسَلـ حتى نلقاؾ بو



قاؿ بعضهم ىذا ثابت ،وقاؿ بعضهم إنو موضوع ،ولكن الصواب أف لو أصَل ،ىذا الدعاء  اللهم
يا ولي اْلسَلـ وأىلو ثبتنا على اْلسَلـ حتى نلقاؾ بو . 
الصَلة خلف البر والفاجر
.
الحمد هلل رب العالمين ،والصَلة والسَلـ على أشرؼ اْلنبياء والمرسلين ،نبينا محمد وعلى آلو
وصحبو أجمعين.
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قاؿ اْلماـ الطحاوي -رحمو اهلل تعالى -ونرى الصَلة خلف كل بر وفاجر من أىل القبلة .
.
الحمد هلل رب العالمين ،والصَلة والسَلـ على أشرؼ اْلنبياء والمرسلين ،نبينا محمد وعلي آلو
وصحبو أجمعين .أما بعد:
قبل أف نبدأ في حكم الصَلة خلف البر والفاجر ،أحب أف أنبو على مسألة مرت باْلمس ،وىي
تتعلق بمن أتى ناقضا من نواقض اْلسَلـ  ،وذلك أننا قلنا :إف المرجئة يقولوف :ال يكفر إال الجاحد
بالقلب ،قلنا :إف ىذا خطأ ،وأف الكفر يتنوع فيكوف بالقلب واالعتقاد ،ويكوف باللساف بالقوؿ،
ويكوف بالفعل ،ويكوف بالشك ،ويكوف بالترؾ ،ولكن ال بد من شروط لمن يفعل الكفر حتى يحكم
عليو بالكفر ،ال بد من شروط .
قلنا :إف من ش روطو العلم أف يكوف عالما بما يقوؿ ،فإف كاف جاىَل ومثلو يجهل ،فَل يكفر حتى
تقوـ عليو الحجة ،وال بد أيضا أف يكوف مختارا ،فإف كاف مكرىا فَل يكفر ،إذا كاف قلبو مطمئنا
باْليماف ،كما قاؿ اهلل -سبحانو وتعالى:-
  

          

وال بد من القصد ،فإف لم يقصد الفعل ،فإنو ال يكوف كافرا ،ال بد أف يقصد

السجود لصنم ال بد أف يقصد التكلم بكلمة الكفر ،وال يشترط أف يعتقد ذلك بقلبو ،لكن ال بد من
القصد ،فإف قالها من غير قصد ،فَل يكفر .
فمثَل المجنوف ما عنده قصد ،لو تكلم بكلمة الكفر ال يكفر السكراف ليس عنده قصد،
والصغير فاقد العقل ليس عنده قصد ،الذي سبقت لسانو وىو لم يقصد الكلمة عن جهل كالشخص
الذي قاؿ:



اللهم أنت عبدي وأنا ربك

يركزوف على اآلية

    



ىذا ما قصد ،فَل بد من ىذه الشروط ،والمرجئة

   قالوا :ال بد من القلب فالجاىل ال بد

فيو من القلب ،والمكره ال بد فيو من القلب ،والمتكلم ال بد فيو من القلب .
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وىذا خطأ الكفر كما سبق يتنوع يكوف باالعتقاد كما لو اعتقد أف هلل صاحبة وولدا ،كما لو جحد
ربوب ية اهلل ،أو جحد أسماءه أو جحد صفة من صفاتو ،أو جحد ألوىيتو وعبادتو ،أو جحد تحريم
الزنا أو تحريم الخمر أو تحريم الربا ،وما ىو معلوـ من الدين بالضرورة ،أو جحد وجوب الصَلة أو
وجوب الزكاة أو وجوب الحج ،كل ىذا جاحد ،لكن أيضا يكفر المتكلم بكلمة الكفر ،ولو ما اعتقد
بقلبو لو سب اهلل أو سب الرسوؿ أو سب الدين أو استهزأ باهلل أو بكتابو أو برسولو أو بدينو ،كفر
بهذا النطق ولو لم يقصد  .المهم يقصد القوؿ ولو لم يعتقد بقلبو ،كذلك الفعل إذا سجد للصنم،
ولو لم يقصد بقلبو .
المرجئة يقولوف ىذا دليل على الكفر ،والصواب أنو نفس السجود ،كفر لكن بشرط أف يقصد
يكوف لو قصد ،أما إذا لم يقصد الفعل ،فإنو ال ينسب إليو القوؿ إذف ال بد من القصد قصد الفعل،
وال بد من العلم وال بد من االختيار ،فإذا وجدت ىذه الشروط ،فإنو يكفر الشخص سواء كاف الكفر
الذي فعلو اعتقادا أو شكا أو نطقا أو فعَل أو تركا ،كما لو ترؾ الدين ال يتعلم ،وال يعبد اهلل فيكفر
بهذا الترؾ قاؿ سبحانو:



.       

أما ىذه المسألة ،وىي الصَلة خلف الفاسق ،يقوؿ الطحاوي -رحمو اهلل" :-ونوى الصَلة
خلف كل بر وفاجر من أىل القبلة" ،ىذه المسألة من أصوؿ أىل السنة والجماعة ،الصَلة خلف كل
بر وفاجر ،خَلفا ْلىل البدع ،فإف أىل البدع ال يصلوف خلف أئمة الجور ،ال يصلوف خلف الفساؽ
ْلف الفاسق كافر عند الخوارج ،وعند المعتزلة خرج من اْليماف ولم يدخل في الكفر ،وعند الرافضة
أيضا ال يصلوف خلف الفاسق؛ ْلنهم ال يروف إال الصَلة خلف المعصوـ .
فإذف من أصوؿ أىل السنة والجماعة الصَلة خلف الفسقة وأئمة الجور إذا كاف والة اْلمور
فساقا أو جائرين ،تصلى الجمعة والجماعة والعيد خلفهم ،خصوصا إذا لم يكن ىناؾ إماـ غيرىم،
كإمامة مثل الجمعة في البلد الذي ليس فيو إال جمعة واحدة ،وإمامة العيد وإمامة الحج بعرفة إذا لم
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يكن ىناؾ إال فاسق صحت الصَلة خلفو ،بل تجب الصَلة خلفو ومن صلى وحده وترؾ الصَلة
خلف الفاسق في ىذه الحالة ،فهو مبتدع عند أىل السنة والجماعة.
وىذا من أصوؿ أىل السنة والجماعة التي خالفوا بها أىل البدع ،ولذلك أدخلها العلماء في
كتب العقائد الصَلة ،ىذه مسألة فرعية حكم الصَلة ،لكن العلماء أدخلوىا في كتب العقائد للرد
على أىل البدع الخوارج والمعتزلة والرافضة ال يصلوف خلف الفسقة وأئمة الجور؛ ْلف الخوارج
يكفروف الفاسق فَل يصلوف خلفو .
والمعتزلة يقولوف :خرج من اْليماف ،ولم يدخل في الكفر .
والرافضة ال يصلوف إال خلف اْلماـ المعصوـ ،فأىل السنة والجماعة يخالفوف ىؤالء أما إذا لم
يكن اْلماـ إماـ الجمعة وإماـ العيد ،وليس إماـ المسلمين إماما عاديا ،وىو فاسق فهل تصلى خلفو،
أوال تصلى خلفو إذا وجدت إماما فاسقا وإماما غير فاسق ثم صليت خلف الفاسق ،وليس ىناؾ وال
يترتب على ىذا مفسدة يصلى خلف الفاسق في حالتين .
الحالة اْلولى :إذا كاف إماـ المسلمين ،وليس للناس إماـ غيره يصلي خلفو الجمعة والعيد
والحج بعرفة ،ومن صلى وحده وترؾ الصَلة خلفو ،فهو مبتدع عند أىل السنة ،الثاني :إذا كاف ىناؾ
إماـ غيره ،ولكن إذا تركت الصَلة خلفو ترتب على ذلك مفسدة ،كأف يحصل انشقاؽ للمسلمين،
ويحصل فتن وإحن  ،فهل في ىذه الحالة تصلى خلفو ،أما إذا كاف ىناؾ إماـ غيره ،ولم يحصل
مفسدة وصليت خلفو وتركت الصَلة خلف العدؿ ،فاختلف العلماء في صحة الصَلة وعدمها،
فالحنابلة والمالكية يروف أف الصَلة غير صحية ،وإذا صليت خلف الفاسق ،فإف الصَلة باطلة وتعيد
الصَلة .
وذىب الشافعية واْلحناؼ إلي أف الصَلة صحيحة مع الكراىة ،وىذا ىو الصواب  ،الصواب
أف الصَلة صحيحة مع الكراىة ،والدليل على ىذا ما ثبت في صحيح البخاري من حديث أبي ىريرة
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 أف النبي  قاؿ  :يصلوف لكم  -يعني أئمة لكم  -فإف أصابوا فلكم ولهم وإف أخطئوا
فلكم وعليهم  فهذا الحديث نص صحيح صريح في أف اْلماـ إذا أخطأ فخطؤه على نفسو ،وأما
المأموـ فليس عليو شيء من خطئو .
وكذلك أيضا ثبت عن الصحابة أنهم يصلوف خلف الحجاج بن يوسف ،وكاف فاسقا ظالما وصلى

الصحابة خلف عقبة بن أبي معيط ،وكاف أميرا للكوفة من قبل عثماف  كاف فاسقا يشرب الخمر
حتى إنو صلى بهم مرة الفجر ،وىو سكراف فصلى بهم الصَلة أربعا ،ثم التفت عليهم  ،فقاؿ ىل
تريدوف أف أزيدكم ،فقاؿ المسور مازلنا معك منذ اليوـ في زيادة ،ثم أعاد الصَلة ،ورفع أمره إلي
الخليفة ،فجلده وعزلو .

وكذلك أيضا ثبت في صحيح البخاري  أف عثماف بن عفاف  كاف محصورا ،قد أحاط بو

الثوار وأحاطوا ببيتو لقتلو ىم فساؽ ىؤالء الثوار ،ثم حضرت الصَلة فتقدـ رجل من الثوار يريد أف
يصلى بالناس فجاء شخص وسأؿ أمير المؤمنين عثماف فقاؿ لو :يا خليفة رسوؿ اهلل يا خليفة ،أيها
الخليفة ،يا أمير المؤمنين ،إف الصَلة تقاـ اآلف وسيصلي بنا رجل من الثوار ،وىو فاسق فهل نصلي
خلفو ،فقاؿ يابن أخي :إف الصَلة من أحسن ما يعمل الناس ،فإف أحسنوا فأحسن معهم ،وإف
أساءوا فاجتنب إساءتهم



ىذه النصوص تدؿ على أف الصَلة خلف الفاسق صحيحة ،وال تعاد،

ولكن ال شك أف الصَلة خلف العدؿ أولى .
وأما الذين قالوا :ال تصح فحجتهم في ىذا أنهم قالوا :إف من صلى خلف الفاسق فقد أقره على
المنكر الذي ىو متلبس بو ،فتكوف صَلتو منهيا عنها فَل تصح؛ ْلف الصَلة خلفو متلبسة بمنكر،
لم ينو عنو فَل تصح الصَلة .
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وأما الذين قالوا ال تصح ،فحجتهم في ىذا أنهم قالوا :إف من صلى خلف الفاسق ،فقد أقره
على المنكر ،الذي ىو متلبس بو ،فتكوف صَلتو منهيا عنها ،فَل تصح؛ ْلف الصَلة خلفو متلبسة
بمنكر لم ينو عنو ،فَل تصح الصَلة.
ولكن ىذه المسألة ،وىي كونو متلبسا بمنكر مسألة مهمة تحتاج إلى تقعيد ،وىي القاعدة إذا
عرفها طالب العلم استفاد فائدة عظيمة ،وىي كوف النهي المنهي عنو ،ىل ىو متعلق بذات المنهي،
أو بشيء خارج عنو؟ فإذا كاف النهي متعلقا بذات المنهي ،دؿ على فساد ىذا المنهي عنو ،وإذا كاف
النهي متعلقا بشيء خارج عن المنهي عنو؛ فإف الصَلة صحيحة ىذا ىو الذي عليو الحق ،وعليو
الجمهور.
نطبق ىذه القاعدة :مثَل على الصَلة في الدار المغصوبة ،شخص دخل في دار مغصوبة وصلى
فيها ىل تصح الصَلة أو ال تصح؟ أو شخص غصب ثوبا ولبسو وصلى فيو ،أو شخص لبس ثوب
حرير وصلى فيو ،أو شخص حمل صورة وصلى فيها ،ىل تصح أو ال تصح؟ المسألة فيها خَلؼ
بين أىل العلم ،كما سنقوؿ .الحنابلة والمالكية يروف الصَلة باطلة؛ ْلف اْلنساف إذا صلى في ثوب
مغصوب ،أو في دار مغصوبة أو في ثوب عليو صورة الصَلة باطلة؛ ْلنو متلبس بشيء منهي عنو.
والقوؿ الثاني :أف الصَلة صحيحة مع اْلثم؛ ْلف الصَلة اجتمع فيها شيء ،فلو ثواب الصَلة ،وعليو
إثم الغضب إذا صلى في دار مغصوبة نقوؿ :لك ثواب الصَلة ،وعليك إثم الغصب صل في ثوب
حرير لك ثواب الصَلة ،وعليك إثم الحرير صل في ثوب فيو صورة لك ثواب الصَلة ،وعليك إثم
الصورة .واضح ىذا.
لكن لو كاف النهي متعلقا بذات المنهي عنو ،كما لو صلى في ثوب نجس ،ىل تصح الصَلة ؟
ال تصح الصَلة ؛ ْلف الصَلة منهي عنها بالثوب النجس؛ ْلنو يشترط لصحة الصَلة أف يكوف
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الثوب طاىرا ،والبقعة طاىرة ،والجسم طاىرا ،فإذا تلبست بالنجاسة ما صحت الصَلة؛ ْلف ىذا
يتعلق بذات المنهي عنو ،والصَلة منهي عنها إذا كاف اْلنساف متلبس بنجاسة.
طيب :ننظر في مسألتنا صلى خلف الفاسق ،الذين قالوا ال تصح الصَلة خلفو قالوا؛ ْلنو لم
ينكر المنكر عليو .صلى عليو أقره على المنكر ،والقوؿ الثاني :يقولوف :صحيح أقره على المنكر
لكن إنكار المنكر ما يتعلق بالصَلة ،يجب عليو إنكار المنكر في الصَلة وخارج الصَلة ،فنقوؿ لو
ثواب الصَلة ،وعليو إثم ترؾ المنكر ىذه القاعدة مفيدة ،فمثَل الصَلة خلف الفاسق ىل تصح أو
ال تصح؟ الصواب أنها تصح خلف الفاسق لك ثواب الصَلة ،وعليك إثم ترؾ إنكار المنكر ،إذا
كنت تستطيع واضح ىذا كذلك لو صليت في ثوب فيو صورة ،أو صليت في ثوب حرير ،أو ما
أشبو ذلك ،وعلى ىذا ،فتكوف إذا صلى اْلنساف خلف الفاسق ،فالمسألة فيها خَلؼ بين أىل
العلم.
بعض أىل العلم يقولوف ال تصح ،الحنابلة يقولوف ،يقوؿ صاحب الروض المربع :ال تصح الصَلة
خلف الفاسق مطلقا ،سواء كاف فسقو من جهة اْلفعاؿ ،أو االعتقاد إال في جمعة ،وعيد تعذرا خلف
غيره لقولو -عليو الصَلة والسَلـ:-



ال تؤمن امرأة رجَل ،وال أعرابي مهاجرا ،وال فاجر مؤمنا،

إال أف يقهره بسلطاف ،يخاؼ سوطو  كما ال تصح خلف كافر سواء علم بكفره في الصَلة ،أو
بعد الفراغ منها ،وتصح خلف المخالف في الفروع.
قاؿ صاحب الحاشية -العنقري رحمو اهلل :-وال تصح الصَلة خلف فاسق أي مطلقا ،واختار
الموفق والمجد اختصاص البطَلف بظاىر الفسق ،وقاؿ في الفروع ال تصح إمامة فاسق مطلقا وفاقا
لمالك ،وعنو تكره ،وتصح وفاقا ْلبي حنيفة والشافعي ،كما تصح مع فسق المأموـ ،ومنو تعلم اتفاؽ
العلماء على الكراىة ،وإنما الخَلؼ في الصحة .واضح ىذا.
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وبهذا يتبين أف الصواب في ىذه المسألة :صحة الصَلة خلف الفاسق مع اْلثم في ترؾ إنكار
المنكر ،إذا كنت تستطيع ذلك أما إذا لم يوجد إال ىذا اْلماـ؛ فإنك تصلي خلفو ،وال كراىة باتفاؽ
أىل السنة ،ومن صلى وحده ،وترؾ الصَلة خلف الفاسق في ىذه الحالة ،فهو مبتدع مخالف ْلىل
السنة والجماعة ،يصلي وحده ،وال يصلي خلفو أما إذا وجد جماعة أخرى ،وال يترتب على ىذا
مفسدة ،فهذا ىو محل الخَلؼ واْلئمة أقساـ :مثَل اْلماـ مستور الحاؿ.
وىو الذي ال يعلم منو بدعة وفجور ،فالصَلة خلفو جائزة باالتفاؽ ،الصَلة خلف مستور الحاؿ
جائزة باتفاؽ اْلئمة ،ويجوز للرجل أف يصلي خلف من لم يعلم منو بدعة ،وال فسقا ،وليس من شرط
االئتماـ أف يعلم المأموـ اعتقاد إمامو ،وال أف يمتحنو فيقوؿ :ماذا تعتقد؟ بل يصلي خلف مستور
الحاؿ الصَلة ،خلف المبتدع الداعي إلى بدعتو ،والفاسق ظاىر الفسق من العلماء من فصل :فقاؿ:
إذا كاف يدعوا إلى بدعتو ،فَل يصلى خلفو ،وإذا كاف ال يدعو صلى خلفو ،وكذلك الفاسق إذا صار
ظاىر الفسق ،فَل يصلى خلفو ،وإذا لم يكن ظاىر الفسق يصلى خلفو ،والصواب أف الصَلة خلفو
صحيحة بشرط أف تكوف البدعة ال توصلو إلى الكفر ،وبشرط أف يكوف الفسق ما يوصلو إلى الكفر.
أما إذا كاف اْلماـ كافرا ،فَل تصح الصَلة خلفو باالتفاؽ كالقبوري ،الذي يدعو غير اهلل ،ويذبح
لألولياء ،أو يطوؼ بالقبور ،أو ينذر ىذا ال تصح الصَلة خلفو باْلجماع ،وإذا صلى خلفو؛ فإنو يعيد
الصَلة ،إذا كاف اْلماـ كافر ما تصح ىذا.
يوجد اآلف إذا خرجت من المملكة تجد أئمة كفره ،إماـ يدعو غير اهلل إماـ يدعو اْلولياء،
يطلب المدد ،يذبح للقبور ىذا كافر ال تصح الصَلة خلفو ،مشرؾ ال تصح الصَلة خلفو باْلجماع،
سواء علمت كفره في حاؿ الصَلة ،أو قبلها ،أو بعدىا ،وإذا علمت؛ فإنك تعيد الصَلة ولو بعد
مائة سنة ،ما تصح الصَلة ىذا اْلماـ الكافر أما إذا كانت بدعتو وفسقو ال يوصلو إلى الكفر ،فهذا
محل الخَلؼ.
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والصواب أف الصَلة خلفو صحيحة لحديث البخاري  يصلوف لكم؛ فإف أصابوا ،فلكم ولهم،
وإف أخطئوا ،فلكم وعليهم  وىناؾ أحاديث ضعيفة -أيضا -مقوية حديث  ..صلوا خلف كل
بر وفاجر  وحديث
 



الصَلة واجبة عليكم مع كل أمير برا كاف ،أو فاجرا ،وإف عمل بالكبائر

الجهاد واجب عليكم مع كل أمير برا كاف ،أو فاجرا ،وإف عمل بالكبائر

خلف من قاؿ ال إلو إال اهلل

 

وصلوا على من مات من ال إلو إال اهلل



 

صلوا

ىذه أحاديث

ضعيفة ،لكن العمدة على صحيح البخاري.
كذلك اآلثار عن الصحابة في صحيح البخاري ،أف عبد اهلل بن عمر كاف يصلي خلف الحجاج
بن يوسف ،وكذلك أنس بن مالك والحجاج كاف فاسقا ظالما ،وكذلك عبد اهلل بن مسعود وغيره
يصلوف خلف عقبة بن أبي معيط ،وأيضا من المعنى أف الفاسق والمبتدع صَلتو في نفسها صَلة
صحيحة ،ومن صحت صَلتو صحت الصَلة خلفو؛ وْلف الشرائع جاءت بتحصيل المصالح،
وتكميلها ،وتعطيل المفاسد ،وتقليلها بحسب اْلمكاف ،فإذا لم يمكن صرؼ اْلماـ الفاسق ،أو
المبتدع عن اْلمامة إال بشر أعظم من ضرر ما أظهر من منكر ،فَل يجوز شرعا دفع الفساد القليل
بالفساد الكثير ،وال دفع أخف الضررين بحصوؿ أعظمها.
وأما الصَلة على من مات من الفسقة والفجار ،كذلك الصواب أنو يصلى خلفهم ،وما جاء من
اآلثار ،وما جاء من النصوص في ترؾ الصَلة على بعض الفساؽ كقاتل نفسو وقاطع الطريق والغاؿ،
ومن عليو دين ،فهذا إنما يترؾ الصَلة خلفو اْلعياف والوجهاء والعلماء ،ال يصلوف خلفو ردعا
لألحياء حتى ال يفعلوا مثل ذلك ،وأما عامة الناس؛ فإنهم يصلوف عليو ،وكذلك الشهيد الصواب أنو

ال يصلى على الشهيد؛ لما ثبت عن النبي 

دفن شهداء أحد بدمائهم وثيابهم ولم يصل عليهم،

ىذا ىو ال صواب الشهيد ال يصلى عليو يدفن بثيابو ودمائو ،وال يصلى عليو؛ ْلف شهادتو عند اهلل ؛
ْلف الشهيد لو أجر عظيم وْلنو يأمن الفتنة ،جاء في الحديث  كفي ببارقة السيف على وجهو فتنة
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ويأمن من الفتاف ،يأمن من فتنة القبر ،وال يصلى عليو لكن ما عداه؛ فإنو يصلى على كل مسلم

إال إذا علم أنو كافر ،أو علم أنو نفاؽ منافق نفاؽ أكبر ىذا ال يصلى عليو ،إال إذا لم يعلم؛ فإنو
يصلى خلفو أما ما جاء من النصوص من أنو ال يصلى خلف بعض المبتدعة ،فهذا ال يصلي عليو
اْلعياف ،ووجهاء الناس زجرا وردعا لألحياء ،حتى ال يفعلوا مثل فعلو ،ولكن ال يصلي عليو عامة
الناس .نعم.
الصَلة خلف البر والفاجر
ونرى الصَلة خلف كل بر وفاجر من أىل القبلة ،وعلى من مات منهم .
نعم ىذا ىو معتقد أىل السنة والجماعة ،خَلفا ْلىل البدع من الخوارج والمعتزلة والرافضة نعم
.
الشهادة لإلنساف بالجنة أو بالنار
وال ننزؿ أحدا منهم جنة ،وال نارا.
نعم ىذا معتقد أىل السنة والجماعة :أنو ال يشهد ال يحكم على الشخص المعين بجنة ،وال نار
إال من شهدت لو النصوص ،من شهدت لو النصوص بأنو في الجنة نشهد لو بالجنة مثل اْلنبياء،
مثل العشرة المبشرين بالجنة ،مثل الحسن والحسين سيدا شباب أىل الجنة ،مثل بَلؿ شهد لو

النبي 

بالجنة ،مثل كذلك عكاشة بن محصن وغيرىم ممن ثبت لو بالنصوص الشهادة بالجنة،

فهؤالء نشهد لهم بالجنة ،وكذلك من شهدت لهم بالنار كأبي جهل وأبي لهب نشهد لو بالنار ،أما ما
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عداىم؛ فإننا نشهد للمؤمنين بالجنة على العموـ ،كل مؤمن في الجنة ،ونشهد للكفار بالنار على
العموـ ،كل كافر في النار ،كل يهودي في النار ،كل نصراني كل منافق في النار ،كل وثني في النار،
أما الشخص المعين ،فَلف ابن فَلف ما نشهد لو بالجنة ،إال ما شهدت لو النصوص ،وكذلك
الشخص المعين الكافر ،ال نشهد لو بالنار إال إذا علمنا أنو مات على الكفر ،وقامت عليو الحجة،
وليس لو شبهة مات يعبد اْلصناـ ،وعلمنا أنو قامت عليو الحجة ،وعلم أف ىذا وثنا ،وأنو ال يجوز،
فأصر ىذا يحكم عليو بالنار.
يهودي قامت عليو الحجة ،عرؼ أف بعثة الرسوؿ -عليو الصَلة والسَلـ -ولم يؤمن بو ،ىذا
نشهد لو ،أما إذا لم نعلم نشهد على العموـ :كل كافر في النار ،كل مؤمن في الجنة.
أما التعيين ما نشهد بالجنة إال من شهدت لو النصوص ،وال نشهد بالنار إال لمن شهدت لو
النصوص أو لمن علمنا ،أنو مات على الكفر ،وليس لو شبهة .نعم.
وأىل السنة بهذا يخالفوف أىل البدع؛ فإف الخوارج يشهدوف بالنار لكل فاسق :كل من ارتكب
كبيرة يشهد الخوارج عليو بأنو في النار ،ىذا خَلؼ معتقد أىل السنة والجماعة ،كذلك أيضا
المعتزلة يشهدوف لمن مات على الكبيرة أنو في النار ،أنو خرج من اْليماف ،ودخل في الكفر ،فهذا
أيضا -يخالف معتقد أىل السنة والجماعة؛ ولذلك ىذا ىو الغرض من إدخاؿ ىذه المسألة فيكتب العقائد .نعم.
فإذف منهج أىل السنة والجماعة يقفوف في الشخص المعين ،فَل يشهدوف لو بجنة أونار إال عن
علم؛ ْلف الحقيقة باطنة ،وما مات عليو ال نحيط بو لكن نرجو للمحسن ،ونخاؼ على المسيء.
قاعدة :كل من رأيناه يعمل الصالحات ،ورأيناه مستقيما على طاعة اهلل ،نرجو لو الخير من غير
شهادة ،ومن رأيناه يعمل السيئات والكبائر نخاؼ عليو من النار ،وال نشهد لو بالنار .واضح ىذا.
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ىذا معتقد أىل السنة والجماعة ،ىم ال يقولوف عن أحد معين إنو من أىل الجنة ،أو من أىل

النار إال من أخبر النبي  أنو من أىل الجنة ،أو من أخبر النبي 

أنو من أىل النار ،وإف كانوا

يقولوف إنو ال بد أف يدخل النار من أىل الكبائر من يشاء اهلل إدخالو ،ثم يخرج منها بشفاعة
الشافعين.
وأقواؿ السلف في الشهادة بالجنة -كما سبق -ثَلثة أقواؿ:
القوؿ اْلوؿ :أنو ال يشهد ْلحد بالجنة إال اْلنبياء ،وىذا مروي عن اْلوزاعي ،ومحمد ابن
الحنيفة ،ودليل ىذا القوؿ أف اْلنبياء معصوموف ،وأما المؤمن المشهود لو بالجنة من غيرىم ،فهو
غير معصوـ؛ ْلنو يمكن ارتداده وكفره ،فالشهادة لو بالجنة معلقة بعدـ ارتداده وكفره ،فكانو قاؿ:
يدخل الجنة إال إذا أرتد.
القوؿ الثاني :أنو يشهد بالجنة لكل مؤمن جاء فيو النص ،وىذا قوؿ كثير من العلماء وأىل
الحديث ،وىذا ىو الصحيح؛ ْلنو ورد عن المعصوـ ،وأما ما لم يرد ،فَل يجوز لو الشهادة؛ ْلنو
غيب ،وال يعلم الغيب إال اهلل.
الثالث :أنو يشهد بالجنة لكل مؤمن جاء فيو النص ،ولمن شهد لو المؤمنوف.
واستدؿ ىؤالء بما في الصحيحين :أنو  مر بجنازة فأثنوا عليها بخير ،فقاؿ النبي  وجبت،

ومر بأخرى فأثني عليها بشر ،فقاؿ  وجبت -وفي رواية كرر وجبت ثَلث مرات -فقاؿ عمر :يا

رسوؿ اهلل ،ما وجبت؟ فقاؿ النبي 

ىذا أثنيتم عليو خيرا وجبت لو الجنة ،وىذا أثنيتم عليو شرا

وجبت لو النار ،أنتم شهداء اهلل في اْلرض  وقاؿ 



يوشك أف تعلم أىل الجنة من أىل

النار ،قالوا :بم ،يا رسوؿ اهلل؟ قاؿ بالثناء الحسن ،والثناء السيء . 
فأخبر النبي  أف الثناء الحسن والسيء مما يعلم بو أىل الجنة من أىل النار ،وأىل ىذا القوؿ
قالوا :من شهد لو عد الف بالخير ،وأنو من أىل الجنة ىذا دليل أف نشهد لو بالجنة؛ ْلف اهلل ما
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أنطقهم ،وىم من أىل الخير بالشهادة إال أنو من أىل الجنة ،والصواب أنو ال يشهد إال لمن شهدت
لو النصوص ،وأف ىذا خاص بالصحابة ،الذين زكاىم النبي  . نعم.
الحكم بالظاىر وترؾ السرائر إلى اهلل تعالى
وال نشهد عليهم بكفر ،وال بشرؾ ،وال بنفاؽ ،ما لم يظهر منهم شيء من ذلك ،ونذر سرائرىم
إلى اهلل تعالى.
كذلك -أيضا -المعين من أىل القبلة ما نشهد عليو بالكفر نقوؿ :إنو كافر ،وال نشهد عليو
بشرؾ نقوؿ :مشرؾ ،وال نشهد عليو بنفاؽ أوبفسق ،إال إذا ظهر منو ما يدؿ على ذلك ،إذا ظهر منو
كفر شهدنا لو بالكفر ،ظهر منو شرؾ شهدنا لو بالشرؾ ،ظهر منو نفاؽ شهدنا لو بالنفاؽ ،ظهر منو
فسق شهدنا لو بالفسق أما إذا لم يظهر؛ فإننا نكل سريرتو إلى اهلل نجريو على ظاىره وذلك؛ ْلنا قد
أمرنا بالحكم الظاىر ،ونهينا عن الظن واتباع ما ليس لنا بو علم ،وىذا من قواعد الشريعة العامة،
وىو وجوب الحكم بالظاىر واْلمر بأف تكل السرائر إلى اهلل تعالى؛ ولذلك نهى اهلل عن الظن.
ومن اْلدلة على ىذا قوؿ اهلل تعالى:



         ومن رمى أحدا

بكفر ،أو فسق ،أو شرؾ ،أو نفاؽ بغير دليل ،فهو محقر لو ،ساخر منو ،ومن اْلدلة قوؿ اهلل تعالى:


             ووجو الداللة أف من رمى إنسانا

بكفر ،أو فسق بدوف شيء ظاىر منو ،فهو ظن ،والظن منهي عنو ،ومن اْلدلة قوؿ اهلل تعالى:

 

                  ومن رمى أحدا
بكفر ،أو فسق ،أو نفاؽ ،أو شرؾ بغير دليل ،فقد قفا ما ليس لو بو علم .نعم.
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ما يحل بو دـ المسلم
وال نرى السيف على أحد من أمة محمد -صلى اهلل عليو وعلى آلو وسلم -إال من وجب عليو
السيف.

نعم ال نرى السيف على أحد من أمة محمد 

إال من وجب عليو السيف ،يعني :ال نشهد

على أحد بأف دمو ىدر ،وأف دمو حَلؿ ،وأنو مستحق للقتل إال إذا فعل واحدة من ثَلث:
إذا زنى ،وكاف محصنا ،وثبت عليو؛ فإنو يقاـ عليو الحد من قبل والة اْلمور ،يرجم بالحجارة
حتى يموت ،دمو ىدر.
والثاني إذا قتل نفسا معصومة بغير حق ،وثبت عليو في المحكمة الشرعية ،ثبت عليو الحكم
الشرعي بأنو زنى بعد إحصاف ،فهذا إذا ثبت عل يو الشرع بأنو قتل نفسا معصومة بغير حق ،فهذا إف
ثبت عليو؛ فإنو يقتل من قبل والة اْلمور ،يقاـ عليو الحد قصاصا.

والثالث :إذا ارتد عن دينو ،وثبت عليو الردة؛ فإنو يقتل لقوؿ النبي   من بدؿ دينو فاقتلوه

 ودليل ذلك ما في الصحيح عنو  في حديث ابن مسعود  أنو قاؿ  :ال يحل دـ امرئ
مسلم يشهد :أف ال إلو إال اهلل ،وأني رسوؿ اهلل إال بإحدى ثَلث :الثيب الزاني ،والنفس بالنفس،
والتارؾ لدينو ،المفارؽ للجماعة . 
إذا فعل واحدة من ثَلث ،فدمو ىدر ،زنى وكاف محصنا ،قتل نفسا معصومة بغير حق ،ارتد عن
دينو ،يستحق القتل ،دمو ىدر ،لكن من قبل والة اْلمور بعد ثبوتو عليو ،ما كل أحد يقتل ،وإال
صارت المسألة فوضى ،ولو كاف كل أحد يقتل بنفسو ،صارت المسألة فوضى ،وكل من عادى
شخصا قتلو ،فإذا قيل لم قتلتو قاؿ؛ ْلنو زاف ،أو ْلنو قاتل ،أو ْلنو مرتد ،ال ىذا من قبل والة
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اْلمور إذا ثبت من قبل والة اْلمور؛ فإنو يقاـ عليو الحد من قبل والة اْلمور ،يقاـ عليو حد
القصاص حد الزنا وحد الردة .نعم.
طاعة والة اْلمر وعدـ الخروج عليهم
وال نرى الخروج على أئمتنا ووالة أمرنا ،وإف جاروا .وال ندعو عليهم ،وال ننزع يدا من طاعتهم،
ونرى طاعتهم من طاعة اهلل  فريضة ما لم يأمروا بمعصية ،وندعوا لهم بالصَلح والمعافاة.
ىذا معتقد أىل السنة والجماعة ،أنهم ال يروف الخروج على والة اْلمور بالمعاصي ،ولو جاروا
ولو ظلموا؛ ْلننا ال نرى الخروج عليهم ،وال ننزع يدا من طاعتهم ،وال نؤلب الناس على الخروج
عليهم ،وندعوا لهم ،وال ندعوا عليهم ندعوا لهم بالصَلح والمعافاة ىذا معتقد أىل السنة
والجماعة؛ ولهذا أدخلو المؤلف -رحمو اهلل -في كتب العقائد.
إذف مذىب أىل السنة والجماعة ،عدـ الخروج على والة اْلمور بالمعاصي ،ولو جاروا ،ولو
ظلموا ىذا من أصوؿ أىل السنة والجماعة ،عدـ الخروج على اْلئمة ،ولو جاروا ولو ظلموا خَلفا
ْلىل البدع من الخوارج والمعتزلة والرافضة.
الخوارج يروف الخروج على والة اْلمور بالمعاصي ،إذا عصى ولي اْلمر يروف كفره وقتلو،
وإخراجو من اْلمامة ىذا من؟ مذىب الخوارج؛ ْلنو يرونو كافرا إذا فسق ولي اْلمر إذا شرب الخمر
ولي اْلمر ،يقوؿ الخ وارج :ىذا يجب قتلو والخروج عليو ،وإزالتو من اْلمامة؛ ْلنو كافر ،أو تعامل
بالربا ،أو ظلم بعض الناس بغير حق يقولوف يجب الخروج عليو وقتلو ،وإخراجو من اْلمامة ىذا
مذىب باطل ىذا مذىب الخوارج ،وكذلك المعتزلة يروف أف ولي اْلمر إذا فسق ،أو شرب الخمر
يجب الخروج عليو؛ ْلنو خرج من اْليماف ودخل في الكفر ،ويخلدونو في النار.
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وكذلك الرافضة يروف الخروج على والة اْلمور للمعاصي؛ ْلنهم يروف أف اْلمامة باطلة ىؤالء
الرافضة ال يروف اْلمامة إال لإلماـ المعصوـ ،وما عداه فاْلمامة باطلة ،ومن ىو اْلماـ المعصوـ عند
الرافضة اثنا عشر إماما ،اثنا عشر إماما نص عليهم الرسوؿ -عليو الصَلة والسَلـ -كلهم من سَللة
الحسين بن علي ،يكوف اْلماـ اْلوؿ الذي نص عليو النبي  ىو علي بن أبي طالب ،ثم نص على

أف الخليفة بعده الحسن بن علي ،ثم الحسين بن علي ،ثم اْلئمة التسعة كلهم من سَللة الحسين:
علي بن الحسي ن زين العابدين ،محمد بن علي الباقر ،جعفر بن محمد الصادؽ ،موسى بن جعفر
الكاظم ،علي بن موسى الرضا ،محمد بن علي الجواد  ،علي بن محمد الهادي ،الحسن بن علي
العسكري ،ثم اْلماـ الثاني عشر محمد بن الحسن الخلف الحجة المهدي المنتظر الذي دخل
سرداب سامراء بالعراؽ سنة ستين ومائتين ولم يخرج إلى اآلف.
ىؤالء اْلئمة منصوصوف معصوموف ،وما عداىم؛ فإمامتو باطلة يجب خلعو ،وإزالتو عن اْلمامة
مع القدرة؛ فإذف يروف الخروج على كل إماـ ىذا معتقد الرافضة ،يسموف اْلمامة االثنا عشرية،
ويسموف اْلمامية ،ويسموف الرافضة ،ويسموف الجعفرية ىذه كلها أسماء لهم ،يروف الخروج على
والة اْلمور؛ ْلف إمامتهم باطلة ،وال تصح اْلمامة إال لإلماـ المعصوـ ،وىم ىؤالء االثنى عشر،
ويروف أف إمامة أبي بكر ،وعمر ،وعثماف باطلة يقولوف إف ىؤالء إمامتهم باطلة؛ ْلنهم ارتدوا وكفروا

وفسقوا بعد وفاة الرسوؿ 

وأخفوا النصوص التي ىي النص على أف الخليفة بعده علي ،فيكوف

إمامة أبي بكر باطلة؛ ْلنو جائر وظالم ،وإمامة عمر باطلة؛ ْلنو جائر وظالم ،وإمامة عثماف باطلة؛
ْلنو جائر وظالم ،ثم وصلت النوبة إلى الخليفة اْلوؿ ،وىو علي بن أبي طالب ،وىذه ىي اْلمامة
بحق.
إذف أىل السنة والجماعة ال يروف الخروج على والة اْلمور بالمعاصي ،خَلفا ْلىل البدع من
الخوارج والمعتزلة والرافضة ،واْلدلة على ىذا كثيرة ،من اْلدلة على أنو ال يجوز الخروج على والة
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اْلمور بالمعاصي قوؿ اهلل تعالى:

            

أمر اهلل بطاعة ولي اْلمر والخروج عليو ينافي طاعتو ،وفي الصحيح عن النبي  أنو قاؿ  :من
أطاعني ،فقد أطاع اهلل ،ومن عصاني ،فقد عصى اهلل ،ومن يطع اْلمير ،فقد أطاعني ،ومن يعص
اْلمير ،فقد عصاني  ىذا فيو النهي عن عصياف ولي اْلمر واْلمر بطاعتو ،ولكن ىذا عند العلماء
مقيد بما إذا لم يأمر بمعصية ،كما في حديث أبي ذر ،ومن اْلدلة حديث أبي ذر أنو قاؿ  :إف
خليلي أوصاني أف أسمع وأطيع ،وإف كاف عبدا حبشيا ،مجدع اْلطراؼ

لحبشي كأف رأسو زبيبة  ومن اْلدلة :ما في الصحيحين عن النبي 



وفي لفظ

أنو قاؿ:





ولو

على المرء

السمع والطاعة ،فيما أحب وكره ،إال أف يؤمر بمعصية؛ فإف أمر بمعصية ،فَل سمع ،وال طاعة . 
ىذا قيد لكل دليل عاـ يأمر بطاعة ولي اْلمر ،إذا أمر بمعصية ولي اْلمر ،بأف تشرب الخمر ،ما
تطيعو لكن ال تخرج عليو ،وال تؤلب الناس عليو ،وال تنزع يدا من طاعتو لكن ال تطيعو في ىذه
المعصية ،أمرؾ بالتعامل بالربا ال تطيعو أمرؾ بأف تقتل نفسا معصية ال تطيعو ،اْلمير أمرؾ بالمعصية
ال تطيعو ،والدؾ إذا أمرؾ بمعصية ال تطيعو ،الزوجة إذا أمرىا زوجها بمعصية ال تطيعو ،العبد إذا أمره

سيده بالمعصية ال يطيعو ال أحد يطاع في معصية ،يقوؿ النبي   ال طاعة لمخلوؽ في معصية
الخالق  لكن كونك ال تطيع ولي اْلمر في معصية ،ليس معنى ذلك أنك تتمرد عليو ،وأنك تخرج
عليو ،وأنك تؤلب الناس عليو ال المعنى أنك ال تطيعو في ىذه المعصية ،لكن ما عداىا تسمع لو،
وتطيع كذلك الولد ال يتمرد على أبيو لكن إذا أمره بالمعصية ال يطيعو في المعصية ،وما عداىا
يطيعو ،الزوجة ال تتمرد على زوجها لكن إذا أمرىا بالمعصية ال تطيعو ،لكن تطيعو فيما عدا ذلك،
العبد ال يتمرد على سيده ،لكن إذا أمره بالمعصية ال يطيعو ،لكن يطيعو فيما عدا ذلك .واضح.
ىذا ما أحد يطاع

في المعاصي ،المعاصي ال أحد يطاع فيها لقوؿ النبي 

لمخلوؽ في معصية الخالق



وقاؿ -عليو الصَلة والسَلـ-
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ال طاعة

إنما الطاعة في المعروؼ
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وثبت في صحيح البخاري  أف النبي  بعث سرية ،وأمر عليها رجَل من اْلنصار ،فلما كاف في
بعض الطريق أغضبوه ،أغضبوا أميرىم ،فقاؿ لهم :اجمعوا حطبا ،فجمعوا حطبا ،ثم قاؿ :أججوىا
نارا ،فأججوىا نارا ،ثم قاؿ ادخلوا فيها ،فنظر بعضهم إلى بعض ،وقالوا :أسلمنا ،وجئنا إلى رسوؿ
اهلل خوفا من النار ،فكيف ندخل في النار ،فلم يدخلوا في النار ،وتركوه حتى سكن غضبو ،فلما
وصلوا إلى النبي  أخبروه قاؿ :لو دخلوا فيها ،ما خرجوا منها ،إنما الطاعة في المعروؼ . 
ىذا أمر بمعصية ،قاؿ :ادخلوا النار ،ىذه معصية ال يجوز ْلنساف أف يحرؽ نفسو  ،لو دخلوا
فيها ما خرجوا منها  ىذا وعيد  إنما الطاعة في المعروؼ . 

ومن اْلدلة حديث حذيفة الطويل ،وفيو أف النبي  قاؿ  :تلزـ جماعة المسلمين ،وإمامهم،

قلت :يا رسوؿ اهلل ،فإف لم يكن لهم جماعة ،وال إماـ ،قاؿ :فاعتزؿ تلك الفرؽ كلها ،ولو أف تعض
على أصل شجرة ،حتى يأتيك الموت ،وأنت على ذلك . 
ومن اْلدلة حديث ابن عباس -رضي اهلل عنهما  من رأى من أميره شيئا يكرىو ،فليصبر؛ فإنو
من فارؽ الجماعة شبرا ،فمات فميتتو جاىلية  وفي رواية،




فقد خلع ربقة اْلسَلـ من عنقو

ىذا الحديث دليل على أف الخروج على والة اْلمور من كبائر الذنوب ،حديث أبي سعيد

الخدري  أف النبي  قاؿ:



إذا بويع لخليفتين ،فاقتلوا اآلخر منهما  ومن أقوى اْلدلة

على أنو ال يجوز الخروج على والة اْلمور ،حديث عوؼ بن مالك اْلشجعي في صحيح مسلم،

انتبهوا للحديث حديث عوؼ بن مالك اْلشجعي في صحيح مسلم ،يقوؿ النبي 



خيار

أئمتكم الذين تحبونهم ،ويحبونكم ،وتصلوف عليهم ،ويصلوف عليكم . 
يعني :تدعوف لهم ،ويدعوف لكم



وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ،ويبغضونكم ،وتلعنونهم،

ويلعنونكم ،قلنا :يا رسوؿ اهلل ،أفَل ننابزىم بالسيف؟ قاؿ :ال ،ما أقاموا فيكم الصَلة

النبي 





ثم قاؿ

أال من ولي عليو واؿ ،فرآه يأتي شيئا من معصية اهلل ،فليكره ما يأتي من معصية اهلل،
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وال ينزعن يدا من طاعة  ىذا صريح ،والحديث دليل على أف ترؾ الصَلة كفر؛ ْلنو قاؿ  :ال،
ما أقاموا فيكم الصَلة  فمفهومو أنهم إذا لم يقيموا الصَلة ،فهم كفار ،يجوز الخروج عليهم ،ثم
قاؿ



أال من ولي عليو واؿ فرآه يأتي شيئا من معصية اهلل ،فليكره ما يأتي من معصية اهلل ،وال

ينزعن يدا من طاعة



صريح بأنك إذا رأيت من والة اْلمور شيئا تكرىو تكره المعصية ،ولكن ال

تخرج على والة اْلمور.
الحكمة من المنع من الخروج على والة اْلمور ،ولو فعلوا المعاصي ،ولو فعلوا الكبائر ،العلماء
ذكروا ىذه الحكمة ،واستنبطوىا من النصوص ،وىذه الحكمة داخلة تحت قاعدة اجتماع المفاسد
والمصالح ،وأنو إذا القاعدة الشرعية ،إذا وجد مفسدتاف ال يمكن تركهما؛ فإننا نرتكب المفسدة
الصغرى لدفع الكبرى ،وإذا وجد مصلحتاف ال يمكن فعلهما نفعل المصلحة الكبرى ،وندفع
المصلحة الصغرى.
فمثَل يترتب على الخروج على والة اْلمور مفاسد ،من ىذه المفاسد أنو تحصل الفوضى والفرقة
واالختَلؼ والتناحر والتطاعن والتطاحن ،وإراقة الدماء وانقساـ الناس واختَلؼ قلوبهم وفشل
المسلمين ،وذىاب ريح الدولة ،ويتربص بهم اْلعداء الدوائر ،ويتدخل اْلعداء ،وتحصل الفوضى
واختَلؿ اْلمن ،وإراقة الدماء ،واختَلؿ الحياة جميعا واختَلؿ المعيشة ،اختَلؿ الحياة السياسية،
اختَلؿ الحياة االقتصادية ،اختَلؿ الحياة التجارية ،اختَلؿ التعليم ،اختَلؿ اْلمن تحصل الفوضى،
وتأتي فتن تأتي على اْلخضر واليابس ،أمور عظيمة ،ىذه مفسدة عظيمة ،أي ىذه المفسدة ،ىي
كوف ولي اْلمر فعل مفسدة ،ظلم بعض الناس ،أو سجن بعض الناس ،أو شرب الخمر ،أو ما وزع
بعض الماؿ ،أو حصل منو فسق ىذه مفسدة صغيرة نتحملها ،يتحملها المسلم في أي مكاف ،وفي
أي زماف ،لكن الخروج عليو ىذه مفاسد يترتب عليها فتن تأتي على اْلخضر واليابس ،فتن ما تنتهي.
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فالقاعدة قواعد الشريعة أتت بدرء المفاسد وجلب المصالح ،وأتت بدرء المفاسد الكبرى
وارتكاب المفاسد الصغرى ،فكوف الولي ولي اْلمر حصل منو جور ،أو ظلم ،أو فسق ىذه مفسدة
صغرى لكن الخروج عليو يترتب على ىذا مفاسد ال أوؿ لها ،وال آخر واضح ىذا وكذلك -أيضا-
من الحكم أف والة اْلمور إذا حصل منهم جور ،فهذا نصبر عليهم ،والصبر عليهم ،فيو حقن لدماء
المسلمين ،ثم -أيضا -فيو تكفير للسيئات؛ ْلف تسليط والة اْلمور على الناس بسبب ظلم الناس،
وبسبب فساد أعمالهم وكما تكونوا يولى عليكم ،فإذا أراد الناس أف يدفع عنهم فساد والة اْلمور،
وأف يصلح اهلل لهم والة اْلمور ،فليصلحوا أحوالهم.
ارجع إلى نفسك ،أ صلح نفسك تب إلى ربك ،والة اْلمور ما سلطوا عليك إال بسبب معاصيك،
كما قاؿ -سبحانو وتعالى -فإف اهلل ما سلطهم علينا إال لفساد أعمالنا ،والجزاء من جنس العمل،
فعلينا االجتهاد باالستغفار والتوبة ،وإصَلح العمل كما قاؿ اهلل تعالى
   

    

وجور الوالة وظلم الوالة بسبب كسب الرعية ،فإذا أراد الرعية أف يصلح اهلل

لهم والة اْلمور ،فليصلحوا أحوالهم؛ وليتوبوا إلى ربهم ،وقد قاؿ اهلل 
الصحابة أفضل الناس بعد اْلنبياء ،قاؿ اهلل لهم في غزوة أحد:

لخيار الخلق ،وىم

     

.            
لما حصلت النكسة والهزيمة على المسلمين في غزوة أحد ،وقتل منهم سبعوف قالوا كيف؟
يحصل ىذا كيف يقتل من قاؿ اهلل تعالى



       في بدر أنتم في

أحد قتل منكم سبعوف ،لكن في بدر أصبتم مثليها قتلتم سبعين وأسرتم سبعين
  يعني :في أحد



    في بدر



  

     من أين جاءنا

  

     من عند أنفسكم بسبب المعصية ،التي حصلت من الرماة ،لما أخلوا بالموقف،
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فإذا كاف خيار الناس بعد اْلنبياء يقاؿ لهم

     

حصلت على المسلمين في غزوة أحد يقوؿ لهم الرب:



فكيف بنا اآلف؟ المصيبة التي

.     

فكذلك نحن إذا أصابتنا مصيبة من جور الوالة ،من عند أنفسنا ،وقاؿ تعالى:

  

        وجو الداللة أف ىذه اآلية دلت على أف جور الوالة ،بما
كسبت أيدي الرعية ،فإذا أراد الرعية أف يتخلصوا من ظلم اْلمير ،فليتركوا الظلم.
وعن مالك بن دينار :أنو جاء في بعض كتب اهلل ،أنا اهلل مالك الملك قلوب الملوؾ بيدي ،فمن
أطاعني ،جعلتهم عليو رحمة ،ومن عصاني ،جعلتهم عليو نقمة ،فَل تشغلوا أنفسكم بسب الملوؾ،
لكن توبوا أعطفهم عليكم.
فهذا المعنى صحيح ،وإف كاف إسرائيلي ،وبعض اْلئمة يقولوف :لو أصل ،ىذا اْلثر ،وعلى كل
حاؿ ،فالخَلصة من ىذا :أنو ال يجوز الخروج على والة اْلمور ،مهما فعلوا من المعاصي
والمنكرات ،لكن النصيحة مبذولة من قبل أىل الحل والعقد ،من قبل العلماء ،ىؤالء ينصحوف والة

اْلمور كما قاؿ النبي 



أف الدين النصيحة ،قلنا لمن يا رسوؿ اهلل؟ قاؿ :هلل ولكتابو ولرسولو

وْلئمة المسلمين ولعامتهم  لكن ىذه المعصية ،وىذا الجور ال يوجب الخروج بحاؿ على اْلئمة؛
ْلف الخروج عليهم؛ ْلنو من فعل أىل البدع من عقيدة أىل البدع من الروافض والخوارج والمعتزلة،
فَل يجوز للمسلم أف يوافق الخوارج في معتقدىم ،وال أف يشابههم في أفعالهم.
قاؿ العلماء ،وال يجوز الخروج على ولي اْلمر إال بشرطين:
الشرط اْلوؿ :أف يقع منو كفر بواح ،ومعنى كفر بواح يعني كفر واضح ،ال لبس فيو كما قاؿ

النبي 

في الحديث اآلخر



إال أف تروا كفرا بواحا ،عندكم من اهلل فيو برىاف



موصوؼ

بثَلثة أوصاؼ :كفر بواح عندكم من اهلل فيو برىاف .إذا كاف المسألة فيها لبس أو فيها شك أو فيو
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اختَلؼ ،ال يجوز الخروج ال بد أف يكوف كفر ،واضح صريح ،ال لبس فيو عندكم من اهلل فيو برىاف،
ىذا الشرط اْلوؿ أف يفعل ولي اْلمر كفرا بواحا صريحا واضحا عندنا من اهلل فيو برىاف.
الشرط الثاني :أف يوجد البديل بأف يستطيع المسلموف أف يزيلوا ولي اْلمر الكافر ،ويولوا بدال
منو مسلما صالحا ،أما إذا كاف مثَل يزاؿ كافر ،ويؤتى بدلو بكافر ما حصل المقصود ،وكذلك -
أيضا -بشرط القدرة يكوف عندؾ قدرة على الخروج ،أما إذا كاف ما عندؾ قدرة ،إذا خرجت تقتل،
فَل حاجة إلى الخروج وكذلك إذا كاف ما ىناؾ ما يوجد بديل مثل الثورات اآلف ،ومثل الجمهوريات
يحصل انقَلب من دولة كافرة ،ويأتي دولة كافرة ما حصل المقصود ،واضح ىذا.
إذف ال يجوز الخروج على ولي اْلمر المسلم بحاؿ من اْلحواؿ ،ولو فعل الكبائر والمنكرات،
لكن النصيحة مبذولة والدعاء لو ،يدعى لو كما سمعنا إف دعونا بالسنة يدعى لهم بالصَلح
والمعافاة ،ادعوا لوالة اْلمور بالصَلح والمعافاة ،وال يجوز خلعهم بحاؿ إال إذا كفر كفرا بواحا
صريحا عندنا من اهلل فيو برىاف ،ووجدت القدرة ووجد البديل المسلم البديل ،أما إذا لم يوجد قدرة،
فَل يكلف اهلل نفسا إال وسعها ،ما عند الناس قدرة على الخروج ،تصبر حتى ولو كاف كافرا ،وتطالب
بحقك ،ولو كانت الدولة كافرة ،والشرط الثاني :أف يوجد البديل المسلم أما إذا كاف يزاؿ كافر،
ويؤتي بد لو كافر ما حصل المقصود ،ونحن والحمد هلل قد وفق اهلل ىذه البَلد لوالة مسلمين تحكم
بشرع اهلل ،وىذا من نعم اهلل علينا ،وعلى ىذه البَلد ،فنسأؿ اهلل أف يديم علينا نعمة اْلمن
واْلسَلـ ،وأف يوفق اهلل والة أمورنا لكل خير وصَلح ،وأف يرزقهم البطانة الصالحة ،وأف يعيذىم من
شرور أنفسهم ،ومن سيئات أعمالهم ،وأف يرزقنا جميعا النصح لهم والدعاء لهم ،ومحبة الخير لهم،
إنو على كل شيء قدير .نعم.
وال نرى الخروج على أئمتنا ووالة أمرنا ،وإف جاروا ،وال ندعوا عليهم ،وال ننزع يدا من طاعتهم.
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ىذا معتقد أىل السنة والجماعة ،ال نرى الخروج على اْلئمة ،وإف جاروا يعني :وإف ظلموا ،وال
ننزع يدا من طاعتهم ما ننزع يدا من طاعتهم ال بالقوؿ ،وال بالفعل ،ما نؤلب الناس عليهم ،وال
نتكلم في المنابر نقوؿ للناس :كذا أو فعل والة اْلمور كذا ،أو اخرجوا عليهم؛ ْلف ىذا من أسباب
الخروج ،لما تكلم الثوار الذين انتقدوا أمير المؤمنين عثماف ،تكلموا قالوا :إنو حصل كذا وحصل
كذا وقرب أولياءه ،وأتم الصَلة في السفر ،وخفض صوتو في التكبير وأخذ الزكاة على ……
وصاروا ينشروا المعايب أماـ الناس ،تجمع السفهاء في الكوفة وفي البصرة وفي مصر ،وجاءوا
وأحاطوا ببيتو وقتلوه بسبب الكَلـ ،وتأليب الناس ،فَل يجوز الخروج ال بالقوؿ ،وال بالفعل ال
بقتالهم بالسيف ،وال بالكَلـ ،وتأليب الناس للخروج عليهم ،بل ندعوا لهم بالصَلح والمعافاة،
وندعوا لهم بصَلح البطانة .والنصيحة مبذولة من قبل أىل الحل والعقد ،ويخاطب والة اْلمور بما
يليق بهم من الخطاب ،ىذا ىو معتقد أىل السنة والجماعة .نعم.
طاعة ولي اْلمر من طاعة اهلل ما لم يأمر بمعصية
ونرى طاعتهم من طاعة اهلل  فريضة ما لم يأمروا بمعصية.
نعم نرى طاعتهم من طاعة اهلل؛ ْلف اهلل يقوؿ:
  

       

يعني :أولي اْلمر منكم إذا أمروا بالطاعة ،فطاعتهم من طاعة اهلل ما لم يأمروا بمعصية،

ىذا قيد إذا أمروا بمعصية ،فَل نطيعهم في ىذه المعصية ،خاصة ال أحد يطاع في المعاصي ال
اْلمير ،وال الملك ،وال رئيس الدولة ،وال الزوج ،وال اْلب ،وال السيد ما أحد يطاع في المعاصي
لقوؿ النبي





ال طاعة لمخلوؽ في معصية الخالق
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المعروؼ



لكن ليس معنى ذلك التمرد عليو ،ال معنى ذلك أف ىذه المعصية ال نطيعو فيها ،وما

عدا ذلك نطيعو .نعم.
الدعاء لولي اْلمر بالصَلح والمعافاة
وندعوا لهم بالصَلح والمعافاة.
وندعوا لهم بالصَلح والمعافاة ،ندعوا لهم بالصَلح.
روي عن اْلماـ أحمد أنو قاؿ :لو علمت دعوة صالحة لصرفتها للسلطاف؛ ْلف بصَلحو تصلح
الرعية ،وىذا فيو الرد على من قاؿ ،إنو ال يدعو لوالة اْلمور ،ىذا غلط ىذا ذكره العلماء في
عقائدىم ،كال طحاوي وغيره من عقيدة أىل السنة والجماعة الدعاء لوالة اْلمور ،بالصَلح والمعافاة.
نعم.
الحديث الذي في صحيح مسلم  خيار أئمتكم الذين تحبونهم ،ويحبونكم ،وتصلوف عليهم،
ويصلوف عليكم ،وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ،ويبغضونكم ،وتلعنونهم ،ويلعنونكم ،قلنا يا رسوؿ
اهلل  :أفَل ننابزىم بالسيف؟ قاؿ :ال ،ما أقاموا فيكم الصَلة ،أال من ولي عليو واؿ فرآه يأتي شيئا من
معصية اهلل ،فليكره ما يأتي من معصية اهلل ،وال ينزعن يدا من طاعة



صحيحو .نعم.
اتباع السنة والجماعة واجتناب الخَلؼ والفرقة
ونتبع السنة والجماعة ،ونجتنب الشذوذ والخَلؼ والفرقة.
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ىذا معتقد أىل السنة والجماعة ،أف اتباع السنة والجماعة واجتناب الشذوذ والخَلؼ والفرقة،
والمراد بالسنة

طريقة الرسوؿ 

التي يسير عليها من قوؿ ،أو فعل ،أو تقرير ،والجماعة ىم

المسلموف ،وىم الصحابة والتابعوف لهم بإحساف إلى يوـ الدين ،فاتباعهم ىدى وخَلفهم ضَلؿ،
والشذوذ الخروج عن الجماعة ،والخَلؼ ضد الوفاؽ ،وىو عدـ االتفاؽ في الرأي والفعل ،والفرقة
ضد الوحدة ،والوحدة ضد التفرؽ ،واْلدلة ،..ومن مميزات الجماعة السير على كتاب اهلل وسنة
رسولو ،والتحاكم إليهما ،ورد المتشابو إلى المح كم عند العلم بو ،وإال وكل إلى عالمهم ىذه ىي
الفرقة الناجية ،وأما غيرىا ،فمن مميزاتها اتباع المتشابو ،وتأويلو بما يناسب أىواءىا ،واْلدلة على
ىذا كثيرة على اتباع السنة والجماعة.
من اْلدلة قوؿ اهلل تعالى:

             

    دلت اآلية على أف اتباع الرسوؿ  فيما جاء بو من السنة محبة اهلل ،فهو دليل
التباع السنة قاؿ تعالى:

             

         

الجماعة ،وىو دليل للتحذير من الشذوذ قاؿ تعالى:

دلت اآلية على الوعيد على من خرج عن

        

                   

فهو دليل التباع السنة في قولو:
وقاؿ تعالى:



               فهو

دليل التباع السنة في قولو:
 وقاؿ تعالى:



  ودليل للتحليل من الشذوذ في قولو:

   





   ودليل للتحذير من الشذوذ في قولو:

   

        فهذا أمر بالجماعة واتباع للسنة ،ونهي
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عن الشذوذ والتفرؽ ،وقاؿ تعالى:

           

.      
فهو ذـ للتفرؽ واالختَلؼ والشذوذ ،وقاؿ تعالى:

        

              ذـ للتفرؽ والشذوذ وقاؿ تعالى:
        

 

اآلية مدح للجماعة في المستثنى ،وذـ لَلختَلؼ في

المستثنى منو ،حيث جعل أىل الرحمة مستثنين من الخَلؼ ،وقاؿ تعالى:



   

             فهو ذـ لَلختَلؼ والشذوذ.
ومن السنة حديث ابن عباس  من رأى من أميره شيئا يكرىو ،فليصبر؛ فإنو من فارؽ الجماعة

شبرا ،فمات فميتتو جاىلية  وفي رواية  :فقد خلع ربقة اْلسَلـ من عنقو  وقاؿ 



إف أىل الكتابين افترقوا في دينهم على اثنتين وسبعين ملة ،وإف ىذه اْلمة ستفترؽ على ثَلث
وسبعين ملة -يعني :اْلىواء -كلها في النار إال واحدة ،وىي الجماعة



وفي رواية



قالوا ما

ىي يا رسوؿ اهلل؟ قاؿ ما أنا عليو وأصحابي . 

ووجو الداللة :بين النبي  أف عامة المختلفين ىالكوف من الجانبين إال أىل السنة والجماعة،

وأف االختَلؼ واقع ال محالة ،ومن اْلدلة حديث معاذ بن جبل



إف الشيطاف ذئب اْلنساف

كذئب الغنم ،يأخذ الشاة القاصية والناحية ،فإياكم بالشعاب ،وعليكم بالجماعة والعامة والمسجد


فقد نهى عن التفرؽ ،وأمر بلزوـ الجماعة والسواد اْلعظم ،ونهى عن الشعاب ،وتسمى بنيات

الطريق؛ ْلنها مولدة من انفصاؿ الولد عن أمو.
والواجب على المسلم عند اختَلؼ اْلمة ،الواجب عليو :لزوـ جماعة المسلمين ،والدليل على
ىذا حديث حذيفة الطويل ،وفيو تلزـ جماعة المسلمين ،وإمامهم وحديث العرباض بن سارية؛ فإف
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الرسوؿ 
سارية   وعظنا رسوؿ اهلل  موعظة بليغة ذرفت منها العيوف ،ووجلت منها القلوب ،فقاؿ
نصحو عند اختَلؼ اْلمة بالتزاـ سنتو وسنة الخلفاء الراشدين ،حيث قاؿ العرباض بن

قائل :يا رسوؿ اهلل كأنها موعظة مودع ْ-لنها حارة خالصة ،ولها أثر في النفس -فماذا تعهد إلينا،
فقاؿ :أوصيكم بالسمع والطاعة؛ فإنو من يعش منكم بعدي فسيرى اختَلفا كثيرا ،فعليكم بسنتي
وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي ،تمسكوا بها ،وعضوا عليها بالنواجذ ،وإياكم ومحدثات
اْلمور؛ فإف كل بدعة ضَللة . 
وىو دليل الوجوب اتباع السنة في قولو:
أوصيكم بالسمع والطاعة





عليكم بسنتي

وللتحذير من الشذوذ في قولو:





ولزوـ الجماعة في قولو:

وإياكم ومحدثات اْلمور





.

نعم.
محبة أىل العدؿ واْلمانة وبغض أىل الجور والخيانة
ونحب أىل العدؿ واْلمانة ،ونبغص أىل الجور والخيانة.
نعم ىذا من أصوؿ أىل السنة :محبة أىل العدؿ واْلمانة ،وبغض أىل الجور والخيانة ،ومن
أصولهم اجتماع الحب والبغض ،للشخص الواحد خَلفا ْلىل البدع ولمرجئة الفقهاء ،فمن أصوؿ
أىل السنة :محبة أىل العدؿ واْلمانة ،وبغض أىل الجور والخيانة ،وكذلك اجتماع الحب والبغض
في الشخص الواحد ،فمن كماؿ اْليما ف ،وتماـ العبودية محبة أىل العدؿ وبغض أىل الجور ،إذ أف
أوثق عرى اْليماف الحب في اهلل والبغض في اهلل ،والعبادة لها ركناف ركني العبادة :كماؿ المحبة،
ونهايتها ،وكماؿ البغض ،ونهايتو.
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المحبة الخاصة باهلل ما تتضمن ركني العبادة :كماؿ الحب وكماؿ الذؿ ،ومعنى الحب والبغض
في اهلل ىو أف يحب العبد ،أو الفعل ،أو الحكم ال يحبو إال ْلجل اهلل ،كحبو للشريعة وللشخص
المستقيم ،فيجب الحكم ،وىو وجوب الصَلة ،ويجب الفعل ،وىو أفعاؿ الصَلة ،والبغض في اهلل:
بغض ما يبغضو اهلل ال يبغضو إال ْلجل اهلل كبغضو للشخص الفاسق المنحرؼ ،وكبغضو حل الخمر،
ويبغض الفعل ،وىو شرب الخمر ،والفرؽ بين محبة اهلل والمحبة مع اهلل ،أف المحبة في اهلل ىي
محبة غير اهلل ْلجل اهلل ،مثاؿ محبة الشخص المستقيم بحكم الشرع في وجوب الصَلة وفعل
الصَلة ،وأما المحبة مع اهلل كحبو هلل ،المحبة مع اهلل أف يحب غير اهلل كحبو هلل ،مثل محبة
المشركين ْلصنامهم ،وحكمها شرؾ ،والدليل قوؿ اهلل تعالى  :إف اهلل ال يغفر أف يشرؾ بو ،ويغفر
ما دوف ذلك لمن يشاء  . نعم .وىذا بحثها يطوؿ .نعم.
موقف المسلم من النصوص المتشابهة والمحكمة
ونقوؿ" :اهلل أعلم" فيما اشتبو علينا علمو.
ىذا معتقد أىل ا لسنة والجماعة ،موقفهم من النصوص المتشابهة والمحكمة ،موقف المسلم من
النصوص المتشابهة والمحكمة ،المتشابو يفوضوف أمره إلى اهلل ،ومثالو المغيبات :مثل كنو الذات
ذات الرب ،وكنو الصفات ،وكنو نعيم اآلخرة ،ىذا متشابو نفوض إلى اهلل ما نعلم كنو الرب ،وال كنو
الصفات ،وال كنو حقائق اآلخرة ،نفوض اْلمر إلى اهلل ،وأما المحكم؛ فإنو يفسر ،ويعلم ،ويبلغ،
ويعمل بو يعني :يعمل بما يعرؼ منو مثل إقامة الصَلة ،وإيتاء الزكاة ،والحج والصوـ ،وأشباه ذلك.
اْلدلة من الكتاب على ذـ القوؿ في الدين بغير علم:
قاؿ اهلل تعالى:



.           
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وجو الداللة :أف اهلل ذـ من اتبع ىواه ،ومن تكلم بغير علم؛ فإنما يتبع ىواه.
قاؿ تعالى:

                

.          
وجو الداللة :أف اهلل ذـ المجادؿ بغير علم؛ ْلنو قاؿ في الدين بغير علم.
وقاؿ تعالى:

               

.   
وجو الداللة :أف اهلل ذـ المجادلين في آيات اهلل بغير علم.
قاؿ تعالى:



           إلى قولو:

   

.      
وجو الداللة :أف اآلية دلت على تحريم القوؿ على اهلل بغير علم ،وكذلك قوؿ اهلل تعالى:
           

 

.     

ومن السنة ،اْلدلة على السنة على رد علم ما لم يعلم إلى اهلل:

اْلدلة كثيرة من ذلك قوؿ النبي 
عاملين ،وقاؿ عمر   اتهموا الرأي في الدين ،فلو رأيت اليوـ أبا جندؿ ،فلقد رأيتني ،وأني
ْلرد أمر رسوؿ اهلل  برأيي فأجتهد ،وال آلو ،وذلك يوـ أبي جندؿ والكتاب يكتب ،فقاؿ :اكتب
 قاؿ :اكتب باسمك اللهم ،فرضي رسوؿ اهلل  وكتب وأبيت ،فقاؿ :يا عمر تراني قد رضيت،
لما سئل عن أطفاؿ المشركين قالوا :اهلل أعلم بما كانوا

وتأبى؟



وقاؿ أيضا :السنة ما سنو اهلل ورسولو ،ال تجعلوا خطأ الرأي سنة لألمور ،وقاؿ أبو بكر

 أي أرض تقلني وأي سماء تظلني ،إف قلت في آية من كتاب اهلل برأيي ،أو بما ال أعلم .قاؿ أبو
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بكر 

حينما نزلت بو قضية ،فلم يجد في كتاب اهلل فيها أصَل ،وال في السنة أثرا فاجتهد برأيو،

ثم قاؿ ىذا رأيي؛ فإف يكن صوابا يكن من اهلل ،وإف يكن خطأ ،فمني وأستغفر اهلل.
كل ىذه اْلدلة تدؿ على أف المسلم موقفو من النصوص المتشابهة ،يرد علمها إلى اهلل
والمحكم يفسر ،ويعلم ،ويعمل بو على حسب ما جاء في النصوص .نعم.
المسح على الخفين في السفر والحضر
ونرى المسح على الخفين في السفر والحضر كما جاء في اْلثر.
ىذا من معتقد أىل السنة والجماعة ،قاؿ :ونرى المسح على الخفين في الحضر والسفر كما
جاء في اْلثر.
لماذا أدخل المسح على الخفين في كتب العقائد ،وباب العقائد ..المسح على الخفين مسألة
فرعية في كتب الفقو ،ولكن العلماء أدخلوا المسح على الخفين في كتب العقائد؛ للرد على بعض
أىل البدع  ،الذين ال يروف المسح على الخفين ،فصار عقيدة من عقائد أىل السنة يخالفوف فيها
أىل البدع؛ ولذلك قاؿ :ونرى ،ونرى يعني :ونعتقد.
قاؿ المصنف -الطحاوي :-ونرى يعني :ونعتقد ىذه عقيدة أىل السنة ،ونرى يعني :ونعتقد
المسح على الخفين في السفر والحضر ،أراد المصنف بهذا الرد على بعض المبتدعة ،وىم
والرافضة الذين ال يروف المسح على الخفين ال في السفر ،وال في الحضر ،وىذه المسألة الخَلؼ
فيها قوي بين أىل السنة والرافضة ،فأىل السنة يروف وجوب غسل الرجلين في الوضوء إذا كانتا
مكشوفتين ،ويروف المسح على الخفين إذا كانتا مستورتين بالخف ،أو بالجورب بالشروط إذا
لبسهما على طهارة.
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والرافضة ال يروف غسل الرجلين المكشوفتين ،وال يروف المسح على الخفين المستورتين
بالخف ،بل الرافضة يوجبوف مسح ظهور القدمين إذا كانت الرجَلف مكشوفتين ،قالوا يمسحاف كما
تمسح الرأس ،يمسح على ظهر الرجل ،وإذا كاف فيهما خف وجب نزع الخف وخلعو وخلع
الجورب ،ومسح ظهور القدمين.
ف إذف الرافضة ينكروف غسل الرجلين المكشوفتين ،وينكروف المسح على الخفين؛ فلهذا جعل
أىل السنة من عقيدتهم عقيدة المسح على الخفين ،فإذا عقيدة أىل السنة غسل الرجلين
المكشوفتين ،ومسح الخفين المستورتين بالجوربين ،أو بخفين إذا لبسهما على طهارة ،وكاف الخف،
أو الجورب ساترا للمفروض .واضح ىذا؟.
أىل السنة استدلوا بالقرآف وبالسنة على ىذا ،أما القرآف ،فاستدلوا بآية المائدة ،وىي قوؿ اهلل





            

      استدلوا بقراءة النصب في أرجلكم ،قالوا :وأرجلكم معطوفة على
اْليدي والوجوه واْليدي ،والوجوه مغسولة والعطف على المغسوؿ مغسوؿ ،والمعنى :إذا قمتم إلى
الصَلة فاغسلوا وجوىكم وأيديكم وأرجلكم وامسحوا برءوسكم ،لكن اهلل أدخل المسح الممسوح
بين المغسوالت للداللة على الترتيب ،ىذا من أدلة العلماء على وجوب الترتيب في الوضوء ،لوال أف
الترتيب واجب لما أدخل اهلل الممسوح بين المغسوالت ،لو كاف الترتيب غير واجب لقاؿ اهلل:
اغسلوا وجوىكم وأيديكم وأرجلكم وامسحوا برءوسكم ،لكن اهلل أدخل الممسوح بين المغسوالت
للداللة على وجو الترتيب.
الدليل الثاني ْلىل السنة :السنة المتواترة ،فالذين نقلوا كيفية الوضوء غسَل ،ومسحا قوال وفعَل
أكثر عددا من الذين نقلوا لفظ اآلية ،وىي آية المائدة.
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بياف ذلك :أف الذين يتوضئوف ،والذين نقلوا كيفية الوضوء عن النبي



غسَل للرجلين

المكشوفتين ،ومسحا على الخفين حضرا وسفرا أكثر من الذين نقلوا لفظ اآلية ،وذلك أف كل مسلم

يتوضأ ،كل واحد من الصحابة يتوضأ ،والذي يتوضأ نقل الوضوء إما رأى النبي 

مشافهة ،وإال

نقلو عنو ،ولكن ليس كل واحد يحفظ اآلية ،وكل واحد يتوضأ ،كل واحد نقل كيفية الوضوء ،وليس
كل أحد يحفظ اآلية ،فتبين أف الذين نقلوا كيفية الوضوء غسَل ،ومسحا ،قوال وفعَل أكثر عددا من
الذين نقلوا لفظ اآلية ،فلو جاز الطعن فيهم ،لجاز الطعن فيمن نقل لفظ اآلية ،لكن ال يجوز الطعن
في نقل لفظ اآلية؛ ْلف القرآف متواتر ،فَل يجوز الطعن في نقل كيفية الوضوء من باب أولى ،واضح
ىذا؟.
إذف :دليل أىل السنة اآلية الكريمة والسنة المتواترة.
دليل الرافضة :الرافضة استدلوا بآية الوضوء وقراءة الجر ،قالوا :دليلنا قراءة الجر؛ فإف اآلية
قرئت:

             

قالوا ىذه قراءة ،وىي قراءة صحيحة وأرجلِكم مكسورة ،فهي معطوفة على الرءوس ،و الرءوس
ممسوحة ،فتكوف الرجَلف ممسوحتاف ،وعلي ىذا قاؿ الرافضة :إف أعضاء الوضوء أربع الوجو
واليداف والرأس والرجَلف.
عضواف مغسوالف :وىما الوجو واليداف ،وعضواف ممسوحاف :وىما الرأس والرجَلف  ،فيمسحوف
الرءوس ،يعني :الرءوس تمسح اليداف مبلولتاف بالماء تمسح الرءوس ،ثم تبل اليداف بالماء ،وتمسح،
ويمسح ظهور القدمين عند الرافضة ،قالوا :دليلنا اآلية.
قاؿ لهم أىل السنة ،أجاب أىل السنة عن استداللهم بجوابين:
الجواب اْلوؿ :قالوا :نحمل قراءة الجر على المسح على الخفين ،ونحمل قراءة النصب على
غسل الرجلين مكشوفتين؛ ْلف القراءة مع القراءة كاآلية مع اآلية ،قالوا عندنا قراءتاف قراءة النصب
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             قراءة

النصب محمولة على غسل الرجلين المكشوفتين ،وقراءة الجر

    

محمولة على المسح على الرجلين المستورتين بالخف ،أو الجورب فعلى ىذا قراءة النصب محمولة
على غسل الرجلين المكشوفتين ،وقراءة الجر محمولة على المسح على الخفين.
الجواب الثاني :التوسع في لفظ امسحوا؛ فإف لفظ امسحوا في اللغة العربية يشمل المسح،
ويشمل الغسل ،ومعنى امسحوا المسح :يطلق على الغسل ،يطلق على اْلسالة واْلفاضة وصب
الماء ،ويطلق على المسح كما تقوؿ العرب :تمسحت للصَلة ،تمسحت :يعني توضأت بالماء،
فالمسح يطلق ويراد بو الصب واْلفاضة ،ويطلق ،ويراد بو المسح ،فنقوؿ :إف كلمة امسحوا في
اللغة العربية يشمل اْلمرين ،فنقوؿ :امسحوا برءوسكم إصابة إصابة ،وامسحوا بأرجلكم إسالة،
وإفاضة ،وكلمة امسحوا في اللغة العربية شاملة لألمرينن ،كما تقوؿ العرب تمسحت للصَلة؛ ْلف
امسحوا :المسح في اللغة العربية يطلق على الغسل ،ويطلق على المسح الخاص ،فالمعنى امسحوا
برءوسكم إصابة بإمرار اليدين على العضو مبلولة بالماء ،وامسحوا برءوسكم إسالة وصبا للماء،
الرافضة ماذا أجابوا على قراءة النصب؟
الرافضة قالوا :نجيب على قراءة النصب

    

قالوا :أرجلكم

معطوفة على محل برءوسكم؛ ْلف رءوسكم محلها النصب إذا نزعت الخافض ،اْلصل
  فإذا حذفت الباء صارت وامسحوا رءوسكم ،قاؿ الرافضة :نقوؿ:

 

  

  معطوفة على محل رءوسكم ،والمعطوؼ على المنصوب منصوب.
أجاب أىل السنة :بأف العطف على المحل ال يجوز إال إذا لم يتغير المعنى ،وىنا يتغير المعنى،
ال يجوز لغ ة العطف على المحل ،شرطو أف ال يتغير المعنى إذا اختل المعنى ،فَل يجوز ،وىنا يختل
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المعنى إذا حذفت الباء تغير المعنى؛ ْلف الباء تفيد معنى زائدا على المسح ،وىو إمرار اليد على
العضو مبلولة بالماء؛ ْلف الباء لإللصاؽ ،والمعنى ألصق بيدؾ شيئا من الماء ،ثم امسح بو الرأس،
فإذا حذفت الباء وقلت :امسحوا رءوسكم دلت على أنك تمسح الرأس بدوف ماء ،وىذا يغير
المعنى ،وإذف ،فَل يصح .أما لو كاف ال يتغير المعنى ،فيصح ،ومثاؿ ذلك قوؿ الشاعر:
فلػسن ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػا بالػجب ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاؿ وال الػحدي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػدا ......................... 




الباء زائدة ىنا يجوز أف تعطف على المحل ،وتذكر المعنى ،فلسنا الجباؿ ،وال الحديداف لكن
الباء في اآلية الكريمة ليست زائدة ،بل ىي تفيد معنى زائدا ،وىو اْللصاؽ ،وىو أف تلصق شيئا من
الماء بيدؾ ،فتمرىا على الرأس ،فإذا حذفت الباء تغير المعنى ،وصار المعنى إمرار يدؾ على الرأس
بدوف ماء ،وبهذا يبطل دعوى الرافضة.
والرافضة يقولوف:

       

يقولوف :المراد بالكعبين في

كل رجل كعب واحد ،وىو العظم الذي ىو مجتمع الساؽ والقدـ في ظاىر القدـ ،وأما أىل السنة
فيقولوف في كل رجل كعباف ،وىما العظم اف الناتئاف من جانب القدـ ،كل رجل كعباف ،لو نظرت إلى
رجليك اآلف تجد عظمين ناتئين من اليمين ،ومن الشماؿ العظماف الناتئاف ،ىما الكعباف ،الرافضة
أنكروا أف يكوف في كل رجل كعباف.
قالوا :ليس في كل رجل إال كعب واحد ،ما ىو ىو ىذا العظم الذي بين مجتمع الساؽ والقدـ،
وىو عظم خفي ليس بارزا ،لكن قاؿ العلماء ىذا غلط ليس في كل رجل كعب ،بل في كل رجل
كعباف بدليل القاعدة المعروفة اللغوية التي تقوؿ :مقابلة الجمع بالجمع تقتضي القسمة آحادا.
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معنى ىذه القاعدة مقابلة الجمع بالجمع تقتضي القسمة آحادا ،المرافق قاؿ اهلل تعالى:
     



قابل الجمع بالجمع ،أيدي جمع والمرافق جمع ،فقابل

الجمع بالجمع ،فالقسمة تقتضي آحادا تقتضي أف لكل يد مرفق ،قابل الجمع بالجمع ،أيديكم إلى
المرافق ،المرافق مجموعة ،واْليدي مجموعة.
عند القسمة :كل يد ل ها مرفق ،لكن ىل قاؿ في الرجلين ،وأرجلكم إلى الكعاب ،أو قاؿ إلى
الكعبين ؟ إلى الكعبين .لو كاف في كل رجل كعب كما تقوؿ الرافضة لقاؿ اهلل وأرجلكم إلى الكعاب؛
ْلف مقابلة القسمة بالقسمة تقتضي آحادا ،فلما قابل اهلل الجمع بالتثنية ،دؿ على أنو في كل رجل
كعباف ،وفي كل يد مرفق .واضح ىذا؟.
وبهذا يبطل مذىب الرافضة في القوؿ في وجوب مسح ظهور القدمين ،وعدـ وجوب المسح
على الخفين ،والصواب ما عليو أىل الحق من أف الرجلين تغسَلف ،إذا كانتا مكشوفتين؛ فإف كانتا
مستورتين بجورب ،أو بالخف؛ فإنو يمسح عليهما إذا وجدت الشروط .نعم.
الحج والجهاد ماضياف مع ولي اْلمر إلى قياـ الساعة
والحج والجهاد ماضياف مع أولي اْلمر من المسلمين ،برىم وفاجرىم إلى قياـ الساعة ،ال
يبطلهما شيء ،وال ينقضهما.
وىذا من أصوؿ أىل السنة أيضا ،ومعتقدىم ،وىو مضي الحج والجهاد مع أولي اْلمر مسلما
برا كاف ،أو فاجرا ،ىذا من أصوؿ أىل السنة خَلفا ْلىل البدع من الروافض والخوارج والمعتزلة؛
فإنهم ال يروف الحج ،وال الجهاد مع ولي اْلمر البر والفاجر؛ ْلف الخوارج يروف اْلماـ إذا كاف فاجرا
يجب قتلو وخلعو ،وإخراجو من اْلمامة؛ ْلنو كافر ،والمعتزلة كذلك يروف أنو خرج من اْليماف،
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ودخل في الكفر ،والرافضة ال يروف اْلمامة إال إمامة المعصوـ ،وأىل السنة يخالفونهم ،ويروف الحج
والجهاد مع ولي اْلمر برا كاف أو فاجرا.
واْلدلة في ىذا كثيرة ،وىي اْلدلة التي سبقت ،ومن اْلدلة اْلحاديث التي فيها حديث أبي
ىريرة  الصَلة واجبة مع كل أمير برا كاف أو فاجرا وإف عمل بالكبائر والجهاد ،واجب عليكم مع
كل أمير برا كاف ،أو فاجرا ،وإف عمل بالكبائر  واْلدلة التي سبقت ،في أنو ال يجوز الخروج على
والة اْلمور بالمعاصي ،والحكمة في ىذا ،في منع اْلسَلـ ،الخروج على ولي اْلمر ،وغض النظر
عن فجوره ،وإيجاب الحج والجهاد معو.
الحكمة في ىذا أف الحج والجهاد فرضاف يتعلقاف بالسفر ،فَل بد من سائس يسوس فيهما،
ويقاـ فيهما العدؿ ،وىذا المعنى كما يحصل باْلماـ البر يحصل باْلماـ الفاجر ،أما الرافضة،
فمذىبهم أنو ال جهاد في سبيل اهلل حتى يخرج الرضي من آؿ محمد الذي دخل السرداب ،يخرج،
وي نادي مناد من السماء اتبعوه ،وىو المهدي المنتظر الثاني عشر من نسل الحسين ،وىو محمد بن
الحسن العسكري ،وقد دخل سرداب سامراء سنة ستين ،ومائتين في العراؽ ،وذلك أنهم يقولوف :إف

اهلل أردؼ الرسالة بعد موت الرسوؿ 

باْلمامة ،فنصب أولياء معصومين منصوصين ليأمن الناس

من غلطهم وسهوىم وخطئهم؛ فينقادوف إلى أوامرىم؛ ْلف ال يخلي اهلل العالم من لطفو ورحمتو.

وقالوا :إف اهلل بعث محمدا  لما بعث محمدا 

قاـ بثقل الرسالة وأعبائها ،ونص على أف

الخليفة بعده علي بن أبي طالب ،ثم من بعده الحسن بن علي ،ثم الحسين بن علي ،ثم علي بن
محمد  ،ثم علي بن الحسين زين العابدين ،ثم محمد بن علي الباقر ،ثم جعفر بن محمد الصادؽ ،ثم
موسى بن جعفر الكاظم ،ثم علي بن موسى الرضا ،ثم محمد بن علي الجواد ،ثم علي بن محمد
الهادي ،ثم الحسن بن علي العسكري ،ثم الخلف الحجة المهدي المنتظر محمد بن الحسن ،الذي
دخل سرداب سامراء سنة ستين ،ومائتين ،ولم يخرج منو إلى اآلف.
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شيخ اْلسَلـ يقوؿ :مضى عليو أربعمائة سنة في عهده ،ونحن نقوؿ اآلف مضى عليو ألف،
ومائتاف سنة ولم يخرج ،وىو شخص موىوـ ال حقيقة لو؛ ْلف أباه الحسن مات عقيما ،ولم يولد لو،
الحسن مات عقيما ،ولم يولد لو فاختلقوا ل و ولدا وأدخلوه السرداب ،ومضى عليو ألف ،ومائتاف،
ولم يخرج  ،وىم في كل سنة يقوؿ العلماء :من القديم إلى اآلف يأتوف عند باب السرداب ،ويأتوف
بدابة بغلة ،أو غيرىا ،وينادوف بأصوات مرتفعة يا موالنا ،اخرج يا موالنا ،اخرج يا موالنا ،اخرج يا
موالنا اخرج ،ويجعلوف أناس ا يقفوف طرفي النهار في أمكنة بعيدة من المشهد في أوقات النهار ،وإذا
جاءت الصَلة ال يصلوف ،فإذا قيل لهم لماذا ال تصلوف؟ قالوا نخشى أف يخرج المهدي ،فننشغل
بالصَلة عن خدمتو.
فإذف شرط الرافضة في اْلماـ أف يكوف معصوما ،وىذا ،نقوؿ الرد :أف ىذا الدليل ال دليل عليو،
أين الدليل على العصمة ،بل إف في حديث عوؼ بن مالك اْلشجعي ما يدؿ على أف اْلماـ ،ال
يكوف معصوما يقوؿ:



خيار أئمتكم الذين تحبونهم ،ويحبونكم ،وتصلوف عليهم ،ويصلوف

عليكم ،وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ،ويبغضونكم ،وتلعنونهم ،ويلعنونكم ،قلنا :يا رسوؿ اهلل ،أفَل
ننابزىم بالسيف ؟ قاؿ :ال  ،ما أقاموا فيكم الصَلة ،أال من ولي عليو واؿ ،فرآه يأتي شيئا من
معصية اهلل ،فليكره ما يأتي من معصية ،وال ينزعن يدا من طاعة
المعصوـ في ىذا ،فلم يقل

النبي 



أين الوجوب ،أين اْلماـ

إف اْلماـ يجب أف يكوف معصوما ،ويرد عليهم باْلدلة

ا لسابقة ،ثم أيضا إذا كاف يشترط في اْلماـ أف يكوف معصوما ،فأخسر الناس صفقة في اْلماـ
المعصوـ ىم الرافضة؛ ْلنهم جعلوا اْلماـ المعصوـ ،ىو اْلماـ المعدوـ الذي لم ينفعهم ال في دين،
وال في دنيا؛ فإنهم يدعوف أف اْلماـ المنتظر الذي دخل السرداب ىناؾ ،ومن المعلوـ أنو لو كاف
موجودا في السرداب ،وقد أمره اهلل بالخروج؛ فإنو يخرج سواء نادوه ،أو لم ينادوه ،وإف لم يؤذف لو،
فهو ال يقبل منهم ،وإذا خرج؛ فإف اهلل يأتيو يؤيده ،ويأتيو بمن يعينو وينصره.
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ال يحتاج أف يقف لو دائم من اآلدميين ،من ضل سعيهم في الحياة الدنيا ،وىم يحسبوف أنهم
يحسنوف صنعا.
ثم أيضا اهلل تعالى قد عاب في كتابو من يدعو ،وال يستجاب لو دعاؤه ،فقاؿ:





                

             ومن دعا ،ومن خاطب معدوما كانت
حالتو أسوأ من حاؿ من خاطب موجودا ،وإف كاف جمادا ،فمن دعاء المنتظر الذي لم يخلقو اهلل،
كاف ضَللو أعظم من ضَلؿ ىوالء الذين يعبدوف اْلصناـ؛ ْلف الذين يعبدوف اْلصناـ يشاىدوف
أمامهم ،وأيضا تدخل الشياطين ،وتخاطبهم ،وتجيب بعض الطلبات ،فهم منتفعوف ،لكن الذي
يخاطب معدوما ال ينتفع ال دنيا ،وال دين ،ثم أيضا ىذا المهدي المنتظر الذي يدعوف إليو ال سبيل
إلى معرفتو ،وال معرفة ما يأمر بو ،وما ينهى عنو ،فإف كاف أحدىم ال يصير سعيدا إال بطاعة ىذا الذي
ال يعرؼ أمره ،وال نهيو لزـ أف ال يتمكن أحد من طريق النجاة والسعادة وطاعة اهلل ،وىذا من أعظم
تكليف ما ال يطاؽ ،وىم من أعظم الناس إحالة لو ،وإف قيل إذا خرج؛ فإنو يأمر بما عليو اْلمامية
إذا ال حاجة إلى وجوده ،وال شهوده؛ فإف ىذا معروؼ سواء كاف حيا ،أو ميتا ،وسواء كاف شاىدا ،أو
غائبا.
وإذا كاف معرفة ما أمر اهلل بو الخلق ممكنا ،بدوف ىذا اْلماـ المنتظر علم أنو ال حاجة إليو ،وال
يتوقف عليو طاعة اهلل ،وال نجاة أحد ،وال سعادتو ،وحينئذ يمتنع القوؿ بجواز إمامة مثل ىذا ،فضَل
عن القوؿ بوجوبو ،وىذا أمر بين لمن تدبره ،ولكن الرافضة من أجهل الناس .نعم .
اْليماف بالكراـ الكاتبين
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ونؤمن بالكراـ الكاتبين؛ فإف اهلل قد جعلهم علينا حافظين.
نعم ىذا من عقيدة أىل السنة والجماعة ،اْليماف بالكراـ الكاتبين؛ فإف اهلل جعلهم علينا
حافظين ،والمرا د بالكراـ الكاتبين المَلئكة الذين كلفهم اهلل بكتابة أفعاؿ العباد وأقوالهم من خير
وشر ،وعددىم أربع :اثناف بالنهار واثناف بالليل ،واحد عن اليمين يكتب الحسنات  ،واآلخر عن
الشماؿ يكتب السيئات ،وكاتب الحسنات أمير على كاتب السيئات ،فإذا عمل الشخص حسنة
كتبها ،وإف عمل سيئة قاؿ صاحب اليمين لصاحب الشماؿ :دعو لعلو يستغفر ربو ،أو يتوب ،وىناؾ
أربعة حفظة :اثناف بالنهار واثناف بالليل يحفظانو ،ويحرسانو واحد من ورائو ،وواحد أمامو ،فهو بين
أربعة أمَلؾ بالليل ،وأربعة آخرين بالنهار بدؿ ،حافظاف وكاتباف والذي تكتبو المَلئكة تكتب القوؿ،
وتكتب الفعل ،وتكتب النية ،فالملكاف يكتباف أفعاؿ العباد من خير ،أو شر وغيرىما ،قوال كاف ،أو
فعَل ،أو عمَل ،أو اعتقادا ىما كاف ،أو عزما ،أو تقريرا ،فَل يهمَلف من أفعاؿ العباد شيئا في كل
حاؿ.
والدليل على ىذا قوؿ اهلل تعالى:
     

تعالى:



     

     بعد قولو:



    والرقيب والعتيد ملكاف موكَلف بالعبد ،وقاؿ

              ودليل كتابة الفعل

والقوؿ والنية ،قوؿ اهلل تعالى:

            

وتدخل النية؛ ْلنها فعل القلب ودليل كتابة النية والعمل قولو 
القدسي - :قوؿ اهلل تعالى في الحديث القدسي  -قاؿ اهلل  إذا ىم عبدي بسيئة ،فَل
قاؿ اهلل



في الحديث

تكتبوىا عليو؛ فإف عملها ،فاكتبوىا عليو سيئة ،وإذا ىم عبدي بحسنة ،فلم يعملها فاكتبوىا لو
حسنة؛ فإف عملها فاكتبوىا عشرة . 
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وىو في الصحيحين ،واللفظ لمسلم ،ودليل كتابة النية وحدىا قولو   قالت المَلئكة ذاؾ
عبد يريد أف يعمل سيئة ،وىو أبصر بو ،قاؿ :ارقبوه؛ فإف عملها ،فاكتبوىا بمثلها ،وإف تركها
جراي  وىو في الصحيحين.
فاكتبوىا لو حسنة إنما تركها من ّ

وجو الداللة :أف تركها من أجل اهلل ،ىو سبب كتابة الحسنة ،أما إذا لم يتركها من أجل اهلل ،بل

تركها عجزا ،فتكتب عليو سيئة لحديث:



إذا التقي المسلماف بسيفيهما ،فالقاتل والمقتوؿ في

النار ،قيل :يا رسوؿ اهلل ىذا القاتل فما باؿ المقتوؿ؟ قاؿ :إنو كاف حريصا على قتل صاحبو  فلم
يترؾ المقتوؿ القتل من أجل اهلل ،بل لعجزه ،فكتب عليو سيئة  ،ودليل كتابة نوع من السيئات قولو
تعالى:

       

وحده قوؿ اهلل تعالى:



وىو يشمل القوؿ والفعل والنية ،ودليل كتابة الفعل

              ومن

السنة ما في الصحيح عن النبي  أنو قاؿ:



يتعاقبوف فيكم مَلئكة بالليل والنهار ،ويجتمعوف

في صَلة الصبح وصَلة العصر ،فيصعد إليو الذين كانوا فيكم ،فيسألهم -واهلل أعلم بهم -كيف
تركتم عبادي؟ فيقولوف :أتيناىم ،وىم يصلوف وفارقناىم ،وىم يصلوف  وفي الحديث اآلخر،



إف معكم من ال يفارقكم إال عند الخَلء ،وعند الجماع فاستحيوا ،وأكرموىم . 
جاء في التفسير :اثناف عن اليمين ،وعن الشماؿ ،يكتباف اْلعماؿ ،صاحب اليمين يكتب
الحسنات ،وصاحب الشماؿ يكتب السيئات ،وملكاف آخراف يحفظانو ،ويحرسانو ،واحد من ورائو،
وواحد أمامو ،فهو بين أربعة أمَلؾ بالنهار ،وأربعة آخرين بالليل بدال ،حافظاف وكاتباف ،ونكتفي بهذا
القدر ،والبحث في ىذا يطوؿ .نعم.
اْليماف بملك الموت
معتقد أىل السنة في اْليماف بملك الموت
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ونؤمن بملك الموت الموكل بقبض أرواح العالمين.
نعم وىذا من معتقد أى ل السنة اْليماف بملك الموت ،وأف اهلل وكلو بقبض أرواح العالمين قاؿ
اهلل تعالى:

         

التوفي إلى ملك الموت كقوؿ اهلل تعالى:
  

وإضافة النفس جاء في القرآف ،إضافة

           

وجاء إضافتو إلى رسل اهلل ،المَلئكة -أيضا -كقوؿ اهلل تعالى:

        

   

وجاء إضافة التوفي إلى اهلل كقولو تعالى:

 

                 

   

وال تعارض بين ىذه اْلضافات؛ ْلف اْلضافة إلى كل بحسبو ،فأضيف التوفي إلى

ملك الموت؛ ْلنو تولى قبضها واستخراجها من البدف ،وأضيف إلى الرسل؛ ْلف مَلئكة الرحمة ،أو
مَلئكة العذاب تأخذىا من ملك الموت ،ويتولونها بعده ،وأضيف إلى اهلل؛ ْلف كل ذلك بإذف اهلل
وقضائو وقدره وحكمو ،وأمره ،فتضمنت اْلضافة إلى كل بحسبو .نعم.
اختلف الناس في الروح ما ىي؟ وىل الروح ىي الحياة أو غيرىا؟
فقيل :ىي جسم ،وقيل :عرض ،وقيل :ال ندري ما الروح أجوىر أـ عرض؟ واستدلوا بقوؿ اهلل
تعالى:

          

ولم يخبر عنها ما ىي ال أنها جوىر ،وال

عرض.
وذىب "الجبائي" من المعتزلة :إلى أف الروح جسم ،وأنها غير الحياة ،والحياة عرض ،واستدؿ
بقوؿ أىل اللغة :خرجت روح اْلنساف .وزعم أف الروح ال تجوز عليها اْلعراض.
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وقيل :ليست الروح شيئا أكثر من اعتداؿ الطبائع اْلربع التي ىي :الحرارة والبرودة والرطوبة
واليبوسة ،ولم يثبتوا في الدنيا شيئا إال الطبائع اْلربع ،وقاؿ قائلوف :الروح معنى خامس غير الطبائع
اْلربع ،وليس في الدنيا إال الطبائع اْلربع والروح.
وقيل :الروح الدـ الصافي الخالص من الكدرة ،وقيل :الروح ىي الحرارة الغريزية ،وىي الحياة،
وقيل :الروح جوىر بسيط منبعث في العالم كلو من الحيواف على جهة اْلعماؿ لو والتدوير ،وىي
على ما وصفت من االنبساط في العالم غير منقسمة الذات والبنية ،وأنها في كل حيواف العالم بمعنى
واحد ال غيره.
والقوؿ المختار :أف الروح جسم مخالف لماىية ىذا الجسم المحسوس ،وىي جسم نوراني
علوي خفيف حي متحرؾ ينفض في جوىر اْلعضاء ،ويسري فيها سرياف الماء في الورد ،وسرياف
الدىن في الزيتوف ،والنار في الفحم فما دامت ىذه اْلعضاء صالحة لقبوؿ اآلثار الفائضة عليها ،من
ىذا الجسم اللطيف ،بقي ذلك الجسم ساريا في ىذه اْلعضاء ،وأفادىا ىذه اآلثار من الحس
والحركة اْلرادية ،وإذا فسدت ىذه اْلعضاء بسبب استيَلء اْلخَلط الغليظة عليها ،وخرجت عن
قبوؿ تلك اآلثار فارقت الروح البدف ،وانفصلت إلى عالم اْلرواح  ،وىذا القوؿ ىو الصواب في
المسألة ،وعليو دؿ الكتاب والسنة ،وإجماع الصحابة وأدلة العقل والفطرة ،وكل اْلقواؿ سواه باطلة.
واستدؿ العَلمة ابن القيم -رحمو اهلل -لو بمائة دليل وخمسة عشر دليَل ،وزيف كَلـ ابن سينا
وابن حزـ ،وأمثالهما ،ومن أدلة ىذا القوؿ من الكتاب قوؿ اهلل تعالى:

    

                  

ففي اآلية ثَلثة أدلة:
اْلخبار بتوفيها ،وإمساكها ،وإرسالها ،وىذا شأف الجسم.
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:إلى قولو



: قوؿ اهلل تعالى:ثانيا

       
  

:وفي اآلية أربعة أدلة
. بسط المَلئكة أيديهم لتناولها:أحدىا
. وصفها بالخروج واْلخراج:الثاني
. اْلخبار عن عذابها في ذلك اليوـ:الثالث
. وىذا شأف الجسم، اْلخبار عن مجيئها إلى ربها:الرابع


: إلى قولو تعالى        



:ثالثا قوؿ اهلل تعالى

           

:وفيها ثَلثة أدلة
. اْلخبار بتوفي النفس بالليل:اْلوؿ
. بعثها إلى أجسادىا بالنهار:الثاني
. فهذه عشرة أدلة، توفي المَلئكة لو عند الموت:الثالث
         

: قوؿ اهلل تعالى-أيضا- ومن اْلدلة

        

:وفيو ثَلثة أدلة
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أحدىا :وصفها بالرجوع.
الثاني :وصفها بالدخوؿ.
الثالث :وصفها بالرضى.
فهذه ثَلثة عشر دليَل ،ومن السنة قوؿ النبي  في الحديث الصحيح  :إف الروح إذا قبض
تبعو البصر  ففيو دليَلف:
أحدىما :وصفو بأنو يقبض .الثاني :أف البصر يراه ،وىذا شأف الجسم.
ثانيا :قولو   نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة  فيو دليَلف:
أحدىما :كونو طائرا.
الثاني :تعلقها بشجر الجنة وأكلها.
ثالثا :قولو -عليو الصَلة والسَلـ -في حديث بَلؿ  :قبض أرواحكم ،ثم ردىا عليكم



ففيو دليَلف :وصفها بالقبض والرد.
ومن اْلدلة :ما ثبت في عذاب القبر من خطاب ملك الموت لها ،وأنها تسيل كما تسيل القطرة
من في السقاء ،وأنها تصعد ،ويوجد منها من المؤمن كأطيب ريح ،ومن الكافر كأنتن ريح ،وأما

اْلجماع ،فقد علم بالضرورة أف رسوؿ اهلل  ما قد علم بالضرورة من أف النبي  جاء بو وأخبر
بو اْلمة ،وأنو تنبت أجسادىم في القبور ،فإذا نفخ في الصور ،رجعت كل روح إلى جسدىا ،فدخلت
فيو ،فانشقت اْلرض عنو ،فخرج من قبره ،ومن أدلة ىذا اْلجماع الحديث واآلثار الدالة على
عذاب القبر ،ونعيمو إلى يوـ البعث ،ومعلوـ أف الجسد يتَلشى ،ويضمحل ،وىذا من أدلة العقل.
اْلحاديث واآلثار الدالة على عذاب القبر ،ونعيمو إلى يوـ البعث ،فمعلوـ أف الجسد يتَلشى،
ويضمحل ،وأف العذاب والنعيم مستمراف إلى يوـ القيامة ،إنما ىو على الروح ،وكذلك من أدلة العقل
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أف ىذا البدف المشاىد محل لجميع صفات النفس ،وإدراكاتها الكلية والجزئية ،ومحل للقدرة على
الحركات اْلرادية ،فوجب أف يكوف الحامل لتلك اْلدراكات والصفات ىو البدف ،وما سكن فيو.
وأما دليل الفطرة :فإف كل عاقل إذا قيل لو ما اْلنساف فإنو يشي ر إلى ىذه البنية ،وما قاـ بها ال
يخطر ببالو أمر مغاير لها مجرد ليس في العالم ،وال خارجو والعلم بذلك ضروري ال يكوف شكا.
ومن مباحث الروح:
ىل النفس ،أو الروح شيء واحد ،أو شيئاف متغايراف؟
اختلف الناس في مسمى النفس والروح ىل ىما مغايراف ،أو مسماىما واحد؟
فم ن الناس من قاؿ إنهما اثناف لمسمى واحد ،وىذا قوؿ الجمهور ،ومن الناس من قاؿ إنهما
متغايراف ،والتحقيق أف كَل من النفس والروح تطلق على أمور ،فيتحد مدلولهما تارة ،ويختلف تارة،
فالنفس تطلق على الروح ،ولكن غالبا ما تسمى نفسا إذا كانت متصلة بالبدف ،وأما إذا أخذت
م جردة ،فتسمية الروح أغلب عليها ،وأما الروح فَل تطلق على البدف ال بانفراده ،وال مع النفس،
والنفس تطلق على أمور.
أوال :تطلق على الدـ ،فيقاؿ :سالت نفسو أي دمو وفي الحديث



ما ال نفس لو سائلة ال

ينجس بالموت ،إذا مات فيو . 
ثانيا :وتطلق على الروح يقاؿ :خرجت نفسو ،أي روحو ،وتطلق على الجسد.
قاؿ الشاعر:
نػبئػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػت أف بن ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػي تمي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػم أدخل ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػوا  أبنػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاءىم تامػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػور نفػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػس المنػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػذر
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والتامور الدـ ،وتطلق النفس على العين يقاؿ :أصابت فَلنا نفس ،أي عين.
خامسا :وتطلق النفس على الذات بجملتها كقولو تعالى:
     وقولو:



    وقولو:



    

وقولو:



.       

والروح تطلق على أمور:
تطلق الروح على القرآف كقولو تعالى:
على جبريل كقولو تعالى:

        

      

إلى أنبيائو ورسلو ،كقولو تعالى:



وتطلق الروح

وتطلق الروح على الوحي ،الذي يوحيو اهلل

          وتطلق الروح على

الهواء المتردد في بدف اْلنساف ،وتطلق الروح على أخص من ىذا كلو ،وىو داعي الطاعة وواعظ
القلب ،وىو قوة المعرفة باهلل واْلنابة إليو ،ومحبتو وانبعاث الهمة إلى طلبو ،وإرادتو ،ونسبة ىذه
الروح إلى الروح كنسبة الروح إلى البدف ،فالعلم روح ،واْلحساف روح ،والمحبة روح  ،والتوكل روح،
والصدؽ روح.
والناس متفاوتوف في ىذه الروح ،فمن الناس من تغلب عليو ىذه اْلرواح ،فيصير روحيا ،ومنهم
من يفقدىا ،أو أكثرىا ،فيصير أرضيا بهيميا ،وأما ما يؤيد اهلل بو من القوة والثبات والنصر ،فهي روح
أخرى كما قاؿ تعالى:

         

السابع :تطلق الروح على عيسى -عليو الصَلة والسَلـ -كقولو تعالى:

 فهذا معنى سادس،

    

           الثامن :وكذلك القوى التي في البدف؛ فإنها
-أيضا -تسمى أرواحا ،فيقاؿ :الروح الباسط ،والروح السامع ،والروح الشاـ.
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والفرؽ بين النفس والروح فرؽ بالصفات ال فرؽ بالذات ،وإنما سمي الدـ نفسا؛ ْلف خروجو
الذي يكوف معو الموت يَلزـ خروج النفس ،وإف الحياة ال تتم إال بو كما ال تتم إال بالنفس ،ويقاؿ:
فاضت نفسو ،وخرجت نفسو ،وفارقت نفسو كما يقاؿ :خرجت روحو وفارقت روحو.
ومن مباحث الروح:
ىل الروح قديمة ،أو محدثة مخلوقة؟
في المسألة ثَلثة أقواؿ:
أحدىا :أنها قديمة غير مخلوقة.
الثاني :أنها محدثة مخلوقة.
الثالث :التوقف.
فَل يق اؿ إنها مخلوقة ،وال غير مخلوقة ،استدؿ أىل القوؿ اْلوؿ القائلوف بأنها قديمة غير
مخلوقة ،احتجوا أف اهلل -سبحانو وتعالى.-
أوال :أف اهلل تعالى أخبر أف الروح من أمر اهلل كقولو:

      

وأمره غير

مخلوؽ وأجيب بأنو ليس المراد ىنا باْلمر الطلب ،الذي ىو أحد أنواع الكَلـ ،فيكوف المراد أف
الروح كَلمو الذي يأمر بو ،فليس المراد بو اْلمر الكَلمي حتى يكوف قديما ،وإنما المراد اْلمر ىنا
المأمور ،والمصدر يذكر ،ويراد بو اسم المفعوؿ ،وىذا معلوـ مشهور ،وىو عرؼ مستعمل في لغة
العرب ،وفي القرآف منو كثير كقولو تعالى:



    أي مأموره الذي قدره وقضاه ،وقاؿ لو:

كن فيكوف.
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الدليل الثاني :أف اهلل أضاؼ الروح إليو كقولو:



     كما أضاؼ إليو علمو

وقدرتو وسمعو وبصره ويده ،فكما أف ىذه الصفات ليست مخلوقة ،فكذلك الروح.
وأجيب بأف المضاؼ إلى اهلل -سبحانو -نوعاف :صفات ال تقوـ بأنفسها :كالعلم والقدرة
والسمع والبصر والكَلـ ،فهذه إضافة الصفة إلى الموصوؼ بها ،فعلمو وكَلمو وقدرتو وإرادتو وحياتو
صفات لو غير مخلوقة ،والثاني :إضافة أعياف منفصلة عنو كالبيت والناقة والعبد والرسوؿ والروح،
فهذه إضافة المخلوؽ إلى خالقو ،والمصنوع إلى صانعو ،لكنها إضافة تقتضي تخصيصا ،وتشريفا
يتميز بو المضاؼ عن غيره.
أما أىل القوؿ الثاني القائلوف بأف الروح مخلوقة محدثة ،فهذا ىو الصواب ،وىذا مذىب أىل
السنة والجماعة واْلثر ،وىو الذي ذىب إليو الصحابة والتابعوف.
ومن أدلة ىذا القوؿ :اْلجماع :فقد أجمعت الرسل على أف الروح محدثة مخلوقة مصنوعة
مربوبة مدبرة ،وىذا معلوـ بالضرورة من دينهم ،أف العالم محدث ،وأجمع عليو السلف من الصحابة
والتابعين ،قبل قوؿ ىذه الفئة إنها قديمة حتى نبغت ىذه النابغة ،وزعمت أنها قديمة ،وممن نقل
اْلجماع على ذلك محمد بن نصر المروزي وابن قتيبة وغيرىم.
الدليل الثاني من الكتاب :قوؿ اهلل تعالى:

     

ووجو الداللة :أف ىذا اللفظ عاـ ال تخصيص فيو بوجو ما ،فيدخل في عمومو الروح ،وال يدخل
في ذلك صفات اهلل؛ فإنها داخلة في مسمى اسمو ،فاهلل تعالى ىو اْللو الموصوؼ بصفات الكماؿ
بذاتو وصفاتو.
ثانيا :قولو تعالى  ،الدليل الثاني من الكتاب قوؿ اهلل تعالى لزكريا:
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ووجو الداللة :أف ىذا الخطاب لزكريا -عليو الصَلة والسَلـ -لروحو وبدنو ليس لبدنو ،فقط؛
فإف البدف وحده ال يفهم ،وال يخاطب ،وال يعقل ،وإنما الذي يفهم ،ويعقل ،ويخاطب ىو الروح.
الدليل الثالث :قوؿ اهلل

تعالى              :

ووجو الداللة :أف اْلنساف اسم لروحو وجسده.
الدليل الرابع :قولو -عليو الصَلة والسَلـ-
وما تناكر منها اختلف



اْلرواح جنود مجندة فما تعارؼ منها ائتلف،



ووجو الداللة :أف الجنود المجندة ال تكوف إال مخلوقة.
الدليل العقلي :ىذه اْلدلة من الكتاب ،ومن السنة .الدليل الثالث :عقلي مأخوذ من الشرع،
وىو أف الروح توصف بالوفاة والقبض واْلمساؾ واْلرساؿ ،وىذا شأف المخلوؽ المحدث المربوط.
أما أىل القوؿ الثالث القائلوف بالتوقف ،توقف قوـ فقالوا :ال نقوؿ الروح مخلوقة ،وال غير
مخلوقة ،وىؤالء لم يتبين لهم معاني النصوص ،ولم يفهموىا ولو تدبروىا ،وعرفوا معانيها ،لظهر لهم
أنها مخلوقة محدثة مربوبة.
ومن مباحث الروح:
ىل الروح مخلوقة قبل الجسد ،أـ بعده؟ اختلف في الروح ىل ىي مخلوقة قبل الجسد أـ بعده؟
ىذه مسألة للناس فيها قوالف معروفاف ،حكاىما شيخ اْلسَلـ ابن تيمية -رحمو اهلل -وغيره.
والقوؿ اْلوؿ :أف اْلرواح متقدـ خلقها على خلق البدف ،وممن ذىب إلى ذلك محمد بن نصر
المروزي ،وأبو محمد ابن حزـ ،وحكاه ابن حزـ إجماعا.
ومن أدلة ىؤالء -أوال -قوؿ اهلل تعالى
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ووجو الداللة :أف ثم للترتيب والمهلة ،ودلت اآلية على أف خلقنا مقدـ على أمر اهلل للمَلئكة
بالسجود آلدـ ،ومعلوـ قطعا أف أبداننا حادثة بعد ذلك ،فعلم أنها اْلرواح.
ثانيا :استدلوا بقوؿ اهلل تعالى:

           

       

ووجو الداللة :أف ىذا االستنطاؽ واْلشهاد ،إنما كاف ْلرواحنا إذ لم تكن اْلبداف حينئذ
موجودة ،كما يؤيد ذلك اْلحاديث الكثيرة التي تدؿ على أخذ الميثاؽ واْلشهاد عليو ،مما يدؿ على
أف اهلل جعلهم أرواحا ،ثم صورىم واستنطقهم ،فتكلموا ،فأخذ عليهم العهد والميثاؽ.
القوؿ الثاني :إف اْلرواح تأخر خلقها عن اْلجساد ،واستدؿ ىؤالء بما يأتي -أوال -قوؿ اهلل
تعالى:



.        

ووجو الداللة :أف ىذا الخطاب لإلنساف الذي ىو روح وبدف ،فدؿ على أف جبلتو مخلوقة بعد
خلق اْلبوين.
ثانيا قوؿ اهلل تعالى:

            

.              
وجو الداللة :أف اآلية صريحة في أف جملة النوع اْلنساني أبدانا وأرواحا بعد خلق أصلو ،وىذا
الدليل أصح من سابقو ،وىذا القوؿ الثاني ىذا ،ىو الصواب أف اْلرواح مخلوقة بعد اْلجساـ.
وأما أدلة اْلولين القائلين بأف اْلرواح مخلوقة قبل اْلجساد:
أما استداللهم بقولو تعالى:



     فإف اهلل -سبحانو وتعالى -رتب

اْلمر بالسجود آلدـ على خلقنا وتصويرنا ،المراد خلق أبينا آدـ ،وتصويره ،وجو الخطاب لنا؛ ْلف
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آدـ -عليو الصَلة والسَلـ -ىو أصل البشر ،ونظيره قوؿ اهلل تعالى:

    

خطاب لليهود في زمن النبي  والمظلل عليو آباؤىم؛ ْلف اْلبناء لهم حكم اآلباء.
وأما استداللهم بآية الميثاؽ

          

اآلية ،فيجاب

عنو بأف اآلية ال تدؿ على خلق اْلرواح قبل اْلجساد خلقا مستقرا ،وإنما غايتها أف تدؿ على إخراج
صورىم وأمثالهم في صور الذر واستنطاقهم ،ثم ردىم إلى أصلهم والذي صح إنما ،ىو إثبات القدر
السابق ،وتقسيمهم إلى شقي وسعيد.
وأما اآلثار المذكورة ،فَل تدؿ -أيضا -على سبق اْلرواح اْلجساد سبقا مستقرا ثابتا ،وغايتها أف
تدؿ بعد صحتها وثبوتها على أف بارئها وفاطرىا -سبحانو وتعالى -صور النسم وقدر خلقها وآجالها
وأعمالها ،واستخرج تلك الصور من مادتها ،ثم أعادىا إليها ،وقدر خروج كل فرد من أفرادىا في
وقتو المقدر لو ،وال تدؿ على أنها خلقت خلقا مستقرا ،ثم استمرت موجودة حية عالمة ناطقة كلها
في موضع واحد ،ثم ترسل منها إلى اْلبداف جملة بعد جملة  ،كما قاؿ ابن حزـ نعم يجيء جملة
بعد جملة على الوجو الذي سبق إليو التقدير أوال ،فيجيء خلق الخارج مطابقا للتقدير السابق.
ومن مباحث الروح :ىل تموت الروح؟ أـ الموت للبدف وحده؟
اختلف الناس في ىذا فقالت طائفة :تموت الروح ،وتذوؽ الموت ،واستدلوا بما يأتي:
أوال :قوؿ اهلل تعالى:
ثانيا :قوؿ اهلل تعالى:
سبحانو:





      والروح نفس ،فَل بد أف تذوؽ الموت.

             

وقولو

       قد دلت اآليتاف على أنو ال يبقى إال اهلل وحده ،وىذا يدؿ

على أف الروح تموت.
ثالثا :قالوا إذا كانت المَلئكة تموت ،فالنفوس البشرية أولى بالموت ،وىذا الدليل العقلي.
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رابعا :استدلوا بقوؿ اهلل تعالى:
 

          

وقولو -تعالى -عن أىل النار أنهم قالوا:

      

وجو

الداللة :الموتة اْلولى ىذه المشهودة ،وىي للبدف واْلخرى للروح.
خامسا :قوؿ اهلل تعالى:

              

  وىذا يدؿ على أف اْلرواح تصعق عند النفخ ،ويلزـ من ذلك موتها.
القوؿ الثاني :إف اْلرواح ال تموت ،وإنما تموت اْلبداف ،واستدلوا بما يأتي:
أوال :أف اْلرواح ُخلقت للبقاء ،فَل تموت.

ثانيا :الحديث الداؿ على نعيم الروح وعذابها ،بعد المفارقة إلى أف يرجعها اهلل في أجسادىا،

ولو ماتت اْلرواح ،النقطع عنها النعيم والعذاب كحديث  ،إف مثل روح المؤمن الطائر ،يعلق في

شجر الجنة ،حتى يرجعها اهلل إلى جسده ،يوـ يبعثو  وحديث البراء بن عازب 

وفيو قصة

العبد الكافر ،أنها تنتزع روحو نزعا شديدا ،أو تخرج منها ريح خبيثة ،وتطرح روحو إلى أرض
الطرحات.
والصواب في المسألة أف يقاؿ :موت النفوس ،ىو مفارقتها ْلجسادىا وخروجها منها ،فإف أريد
بموتها ىذا القدر كاف ىذا إيقاؼ الموت ،وإف أريد أنها تعدـ ،وتفنى بالكلية ،وتضمحل ،وتصير
عدما محضا ،فهي ال تموت بهذا االعتبار ،بل ىي باقية بعد خلقها في نعيم ،أو عذاب ،ويرجح ىذا،
ويدؿ لو أنو -سبحانو -أخبر أف أىل الجنة ال يذوقوف فيها الموت إال الموتة اْلولى ،وتلك الموتة
ىي مفارقة اْلرواح لألجساـ.
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والنصوص الدالة على بقائها تحمل على بقائها منفصلة عن الجسد ،وبهذا تجتمع اْلدلة ،وال
تختلف.
وأما استدالؿ اْلولين على موت الروح بقولو -تعالى -حكاية عن أىل النار أنهم قالوا:
    

وقولو تعالى:



 

       

        فالمراد أنهم كانوا أمواتا ،وىم نطف في أصَلب آبائهم،
وفي أرحاـ أمهاتهم ،ثم أحياىم بعد ذلك ،ثم أماتهم ،ثم يحيهم يوـ النشور ،وليس في إماتة أرواحهم
يوـ القيامة ،وإال كانت ثَلث موتات.
وأما استداللهم بآية الصعق ،وىي قولو تعالى:
 

         

اآلية ،فيجاب عن استداللهم بأف صعق اْلرواح عند النفخ في الصور ،ال يلزـ من موتها،

وأف الناس يصعقوف يوـ القيامة إذا جاء اهلل لفصل القضاء ،وأشرقت اْلرض بنوره ،وليس ذلك
بموت ،وكذلك صعق موسى -عليو الصَلة والسَلـ -ولم يكن موتا ،والذي تدؿ عليو اآلية أف نفخة
الصعق موت ،كل َمن لم يذؽ الموت قبلها من الخَلئق ،وأما َمن ذاؽ الموت ،أو لم يكتب عليو
الموت من الحور والولداف وغيرىم ،فَل تدؿ اآلية على أنو يموت موتة ثانية.
ومن مباحث الروح:
تعلقها بالبدف ،وأنواع تعلقها بالبدف:
الروح لها بالبدف خمسة أنواع من التعلق ،تتغاير في اْلحكاـ ،أي الخواص واآلثار التي للبدف
بسب ىذا التعلق.
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أحدىا :تعلقها بو في بطن اْلـ جنينا ،ويتعلق بهذا التعلق أحكاـ ،وىو أنو ينمو الجنين ،ويتحرؾ،
ويحس ،وال يتنفس.
الثاني :تعلقها بو بعد خروجو إلى وجو اْلرض ،ومن أحكاـ ىذا التعلق أنو يرضع ،ويسمع
الصوت ،ويبصر ،ويتكلم.
الثالث :تعلقها بو في حاؿ النوـ ،فلها بو تعلق من وجو ،ومفارقو من وجو ،ومن أحكاـ ىذا
التعلق ،أنو يكتشف شيئا ال يراه في وقت اليقظة.
الرابع :تعلقها بو في البرزخ ،وىو ما بين الحياتين ،حياة الدنيا وحياة اآلخرة ،فإنها وإف فارقتو،
وتجردت عنو إال أنها لم تفارقو فراقا كليا ،بحيث ال يبقى لها أيو التفات البتة ،فإنو وإف ورد ردىا إليو
وقت سَلـ المسلم ،وورد أنو يسمع خفق نعالهم حين يولوف عنو ،إال أف ىذا الرد إعادة خاصة ال
يوجب حياة البدف ،قبل يوـ القيامة ،فهي حياة خاصة بين حياتين حياتي الدنيا واآلخرة.
ومن أحكاـ ىذا التعلق :أنو يتهيأ لو سماع خاص كسماع المَلئكة ،ويرى شيئا من الحقائق كاف
جاىَل بها ،وال يراىا الحي كرؤيتو المكاف في الجنة أو النار.
الخامس :تعلقها بو يوـ بعث اْلجساد :وىو أكمل أنواع تعلقها بالبدف ،وال نسبة لما قبلو من
أنواع التعلق إليو ،بل ىي ضعيفة ،إذ ىو تعلق ال يقبل البدف معو موتا ،وال نوما ،وال فسادا ،إذف ما
ىو آخره الموت.
ومن أحكاـ ىذا التعلق الصَلحية للبقاء اْلبدي.
ثانيا :التمتع بنعيم الجنة ،أو التألم بعذاب النار.
ومن اْلحكاـ التي تتعلق بالروح :مبحث مستقر اْلرواح ما بين الموت إلى قياـ الساعة.
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اختلف في مستقر اْلرواح ما بين الموت إلى يوـ القيامة ،ىل ىي في السماء أـ في اْلرض،
وىل ىي في الجنة أـ ال ،وىل توضع في أجساد غير أجسادىا التي كانت فيها فتنعم ،وتعذب فيها
أـ تكوف مجردة؟
فقيل :أرواح المؤمنين في الجنة على تفاوت درجاتهم في عليين ،أو أقل ،وأرواح الكفار في النار
على تفاوت دركاتهم في الدرؾ اْلسفل ،أو بعده.
وىذا أرجح اْلقواؿ وأوالىا وأصحها ،وىو الذي دلت عليو النصوص ،قولو تعالى:

  

                  
        

         فإنو

قسم اْلرواح إلى ثَلثة أقساـ ،وىذا ذكره -سبحانو -عقب ذكر خروج الروح من البدف بالموت،
وقولو تعالى:



     اآليات.

قاؿ غير واحد من الصحابة والتابعين :ىذا يقاؿ لها عند خروجها من الدنيا ،يبشرىا ملك بذلك،

وحديث البراء بن عازب  أف الملك يقوؿ لها :عند قبضها  :أبشري بروح وريحاف  وىذا
من ريحاف الجنة ،أو يقوؿ لها  :اخرجي إلى سخط من اهلل وغضب  وحديث  إنما نسمة
المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة ،حتى يرجعو اهلل إلى جسده يوـ القيامة  ىذا إذا لم يحبسهم
عن الجنة كبيرة ،وال دين ،وتلقاىم ربهم بالعفوعنهم والرحمة بهم ،ىذا أصح اْلقواؿ.
وىناؾ أقواؿ كثيرة أخرى.
قيل :إف أرواحهم بفناء الجنة على بابها.
وقيل :على أفنية قبورىم.
وقيل :إف اْلرواح مرسلة.
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وقيل :إف أرواح المؤمنين عند اهلل فقط ،وال مزيد.
وقيل :أرواح المؤمنين بالجابية من دمشق ،وروح الكافر ببراغوت بئر بحضرموت.
وقيل :أرواح المؤمنين في عليين في السماء السابعة ،وأرواح الكفار في سجين في اْلرض
السابعة.
وقيل :أرواح المؤمنين ببئر زمزـ ،وأرواح الكفار ببئر براغوت.
وقيل :أرواح المؤمنين عن يمين آدـ ،وأرواح الكفار عن شمالو.
وقاؿ ابن حزـ :واستقروا من حيث كانت قبل خلق أجسادىا.
وقاؿ أبو عمر بن عبد البر :أرواح الشهداء في الجنة ،وأرواح عامة المؤمنين على أفنية قبورىم.
وىذه اْلقواؿ كلها تخمين ال دليل ،والصواب القوؿ اْلوؿ ،وىو أف أرواح المؤمنين في الجنة
على تفاوت فيما بينهم ،وأرواح الكفار في النار على تفاوت ،ولها صلة بالجسد.
وقالت فرقة :مستقرىا العدـ المحض أي تفنى بفناء اْلجساـ ،وىذا قوؿ من يقوؿ إف النفس
عرض من أعراض البدف كحياتو وإدراكو ،وىذا قوؿ فاسد مخالف للكتاب والسنة وإجماع الصحابة
والتابعين ،وىو أف اْلرواح تعدـ بموت البدف ،كما تعدـ سائر اْلعراض المشروطة بحياتو ،وقالت
فرقة :مستقرىا بعد الموت أبداف أخر سبب أخَلقها وصفاتها ،التي اكتسبتها في حاؿ حياتها ،فتصير
كل روح إلى بدف حيواف يشاكل تلك الروح ،فتصير النفس السبعية إلى أبداف السباع ،والكلبية إلى
أبداف الكَلب ،والبهيمية إلى أبداف البهائم ،والدنية والصهرية إلى أبداف الحشرات.
وىذا قوؿ التناسخية :طائفة يسموف التناسخية منكري المعاد ،وىذا أخبث اْلقواؿ واآلراء ،وىو
كفر والعياذ باهلل ،وىو قوؿ خارج عن أقواؿ أىل اْلسَلـ كلها ،والصواب كما سبق أف أرواح
المؤمنين في الجنة وأرواح الكفار في النار.
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والذي تلخص من النصوص :أف اْلرواح في البرزخ متفاوتة أعظم التفاوت ،فمنها :أوال :فمنها
أرواح في أعلى عليين في المأل اْلعلى ،وىي أرواح اْلنبياء -صلوات اهلل عليهم وسَلمو -وىم
متفاوتوف في منازلهم ،ومنها أرواح بعض الشهداء ال كلهم؛ ْلف من الشهداء من تحبس روحو عن

دخوؿ الجنة بدين عليو ،كما في المسند عن عبد اهلل بن جحش  ،أف رجَل جاء إلى النبي 
فقاؿ :يا رسوؿ اهلل ،ما لي إف قتلت في سبيل اهلل؟ قاؿ :الجنة ،فلما ولى قاؿ :إال الديْن سارني بو

جبريل آنفا . 

ومن اْلرواح من يكوف محبوسا على أبواب الجنة ،كما في الحديث الذي قاؿ فيو النبي 



رأيت صاحبكم محبوسا على باب الجنة  ومنهم من يكوف محبوسا في قبره ،ومنهم من يكوف في
اْلرض ،ومنها أرواح تكوف في تنور الزناة والزواني ،وأرواح في نهر الدـ تسبح فيو ،وتلقم الحجارة
كل ىذا تشهد لو السنة ،واهلل أعلم.
ومن المباحث مباحث النفس ىل اْلمارة واللوامة والمطمئنة نفس واحدة أـ ىي ثَلثة أنفس وقع
في كَلـ كثير من الناس أف البن آدـ ثَلثة أنفس نفس مطمئنة ونفس لوامى ونفس أمارة وأف منهم من
تغلب عليو تغلب عليو اْلخرى ويحتجوف على ذلك باآليات الثَلث قولو تعالى:
   وقوؿ اهلل:



  

          وقولو تعالى:



    

والتحقيق أنها نفس واحدة ولكن لها صفات وتسمى باعتبار كل صفة باسم فهي أمارة بالسوء
ْلنها دفعتو إلى السيئة وحملتو عليها فإذا عرضها اْليماف صارت لوامة تفعل الذنب ثم تلوـ صاحبها

وتلومو بين الفعل والترؾ فإذا قوي اْليماف ارت مطمئنة ولهذا قاؿ النبي 
وساءتو سيئتو فهو مؤمن  وقولو   ال يزني الزاني حين يزني وىو مؤمن . 
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ومن مباحث الروح في مسمى اْلنساف :ىل ىو الروح ،أو البدف ،أو مجموعهما للناس في
مسمى اْلنساف ،ىل ىو الروح ،أو البدف ،أو مجموعهما.
للناس في مسمى اْلنساف أربعة أقواؿ :ىل ىو الروح ،أو للبدف فقط أو مجموعها ،أو كل واحد
منها ،والذي عليو جمهور العقَلء أف اْلنساف ،ىو البدف والروح معا ،وقد يطلق اسمو على أحدىما
دوف اآلخر بقرينة.
وكذلك اختلفوا في كَلـ اْلنساف على أربعة أقواؿ :ىل ىو اللفظ فقط ،أو المعنى فقط ،أو
مجموعهما ،أو كل واحد منهما ،والصواب أف مسمى الكَلـ اللفظ ،والمعنى معا.
ومن مباحث الروح :تتَلقى اْلرواح ،تَلقي أرواح الموتي ،ىل تتَلقى أرواح الموتى ،وتتزاور،
وتتذاكر ،وتتَلقى؟ أرواح اْلحياء واْلموات أيضا؟
جواب ىذه المسألة :أف اْلرواح قسماف :أرواح معذبة ،وأرواح منعمة ،فالمعذبة في شغل بما ىي
فيو من العذاب عن التزاور والتَلقي ،واْلرواح المنعمة المرسلة غير المحبوسة تتَلقى ،وتتزاور،
وتتذاكر ما كاف منها في الدنيا ،وما يكوف من أىل الدنيا ،فتكوف كل روح مع رفيقها الذي ،ىو على
مثل عملها ،فروح نبينا محمد  في الرفيق اْلعلى ،والدليل على تزاورىا ،وتَلقيها قوؿ اهلل تعالى:
                

     وىذه المعية ثابتة في الدنيا ،وفي دار البرزخ ،وفي دار الجزاء ،والمرء مع
من أحب في ىذه الدور الثَلث.
وقد أخبر اهلل عن الشهداء بأنهم أحياء عند ربهم يرزقوف ،وأنهم يستبشروف بالذين لم يلحقوا
بهم من خلفهم ،وأنهم يستبشروف بنعمة من اهلل وفضل ،وىذا يدؿ على تَلقيهم ،وأما تَلقي أرواح
اْلحياء وأرواح اْلموات ،فشواىد ىذه المسألة وأدلتها أكثر من أف تحصر ،والحس والواقع شاىد
بذلك ،وتلتقي أرواح اْلحياء واْلموات كما تلتقي أرواح اْلحياء ،قاؿ اهلل تعالى:

504

   

العقيدة الطحاوية

                  

 فعن سعيد بن جبير عن ابن عباس -رضي اهلل عنهما -في ىذه اآلية قاؿ :بلغني أف أرواح اْلحياء
واْلموات ،تلتقي في المناـ ،فيتساءلوف بينهم ،فيمسك اهلل أرواح الموتى ،ويرسل أرواح اْلحياء إلى
أجسادىا ،ويدؿ على ذلك -أيضا -أف الحي يرى الميت في منامو فيستخبره ،ويخبره الميت بما ال
يعلم الحي ،فيصادؼ خبره كما أخبر في الماضي والمستقبل ،وربما أخبره بماؿ دفنو الميت في
بديْن عليو ،ىذا معنى ما ذكره العَلمة ابن القيم -رحمو اهلل -في
مكاف لم يعلم بو سواه ،وربما أخبره َ

كتاب "الروح".

ومن مباحث الروح ،تميز اْلرواح عن بعضها:
بأي شيء تتميز اْلرواح بعضها من بعض بعد مفارقتها اْلبداف ،إذا تجردت حتى تتعارؼ،
وتتَلقى متى تتعارؼ ،وتتَلقى ،وىل تتشكل إذا تجردت بشكل بدنها الذي كانت فيو ،وتلبس
صورتو أـ كيف حالها؟
ويمكن جواب ىذه المسألة:
ال يمكن جواب ىذه المسألة إال على أصوؿ أىل السنة ،التي تظاىرت عليها أدلة الكتاب
والسنة واآلثار واالعتبار والعقل ،وىو القوؿ بأنها ذات قائمة بنفسها تصعد ،وتنزؿ ،وتتصل،
وتنفصل ،وتخرج ،وتذىب ،وتجيء ،وتتحرؾ ،وتسكن وعلى ىذا أكثر من مائة دليل كما قاؿ تعالى:
       

  وقاؿ تعالى:
في قولو:



     

وقاؿ تعالى:



   

فأخبر أنو سوى النفس كما أخبر أنو سوى البدف

    فهو سبحانة سوى نفس اْلنساف ،كما سوى بدنو ،بل سوى بدنو

كالقالب لنفسو ،وتسوية البدف تابع لتسوية النفس والبدف موضوع لو كالقالب لما ىو موضوع لو،
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ومن ىا ىنا يعلم أف النفس تأخذ من بدنها صورة تتميز بها عن غيرىا ،فإنها تتأثر ،وتنتقل عن البدف
كما يتأثر البدف ،وينتقل عنها ،فيكتسب البدف الطيب والخبث من طيب النفس وخبثها.
وتكتسب النفس الطيب والخبث من طيب البدف وخبثو ،فأشد اْلشياء ارتباطا ،وتناسبا ،وتفاعَل،
وتأثرا من أحدىما باآلخر الروح والبدف؛ ولهذا يقاؿ لها :اخرجي أيتها النفس الطيبة -إف كانت في
الجسد الطيب -واخرجي أيتها النفس الخبيثة -إف كانت في الجسد الخبيث -واْلعراض دري
حالها ،وال تمسك ،وال تنقل من يد إلى يد ،وإذا كاف ىذا شأف اْلرواح ،فكما يجوزىا بعد المفارقة،
يكوف أظهر من تميز اْلبداف واالشتباه بينهما أبعد من اشتباه اْلبداف ،فإف اْلبداف تشتبو كثيرا ،وأما
اْلرواح ،فقلما تشتبو ،وإذا كانت اْلرواح العلوية ،وىم المَلئكة يتميز بعضهم عن بعض من غير
أجساـ تحملهم ،وكذلك الجن ،فتميز اْلرواح البشرية أولى .ىذا معني ما ذكره العَلمة ابن القيم -
رحمو اهلل -في كتاب "الروح" .
نعم وأيضا ىذا من أنفع البحوث ،تتعلق بالروح بحوث كثيرة تتعلق بالروح وحقيقة الروح وحقيقة
النفس واْلقواؿ في ىذا ،والصواب في ىذا ،وكذلك -أيضا -تعلقات الروح بالبدف وأقسامها،
وأقساـ النفس :مطمئنة ولوامة ،وكذلك -أيضا -ما يتعلق بالروح ،ىل تموت ،أو ال تموت؟ .بحوث
طويلة ما نتمكن من الكَلـ عليها ،لكن تؤجل فيما بعد.
اْليماف بعذاب القبر وسؤاؿ منكر ونكير
وبعذاب القبر لمن كاف لو أىَل ،وسؤاؿ منكر ونكير ،في قبره عن ربو ودينو ونبيو .
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معتقد أىل السنة والجماعة اْليماف بعذاب القبر ،ونعيمو ،وسؤاؿ منكر ،ونكير ،وىذا من معتقد
أىل السنة والجماعة ،وىل النعيم والعذاب يكوف على النفس وعلى الروح ،أو على البدف ،أو
عليهما جميعا.
سئل شيخ اْلسَلـ ابن تيمية -رحمو اهلل -عن ىذه المسألة فقاؿ :بل العذاب والنعيم على
النفس والبدف جميعا ،باتفاؽ أىل السنة والجماعة ،تنعم النفس ،وتعذب منفردة عن البدف ،وتنعم،
وتعذب متصلة بالبدف ،والبدف متصل بها ،فيكوف النعيم والعذاب عليهما في ىذه الحاؿ مجتمعين،
كما يكوف على الروح ،ىذا فيو قوالف مشهوراف ْلىل الحديث والسنة وأىل الكَلـ.
وفي المسألة أقواؿ شاذة ،والقوؿ اْلوؿ من يقوؿ :إف النعيم والعذاب ال يكوف إال على الروح،
وأف البدف ال ينعم ،وال يعذب ،وىذا قوؿ الفَلسفة المنكروف لمعاد اْلبداف ،وىؤالء كفار بإجماع
المسلمين ،ويقولو كثير من أىل الكَلـ من المعتزلة وغيرىم.
والقوؿ الثاني :إف العذاب والنعيم على البدف والروح جميعا ،وىو قوؿ أىل السنة والجماعة،
وأنو تعذب الروح منفردة ،وتعذب الروح متصلة بالبدف ،فالروح إما في نعيم ،أو في عذاب؛ ْلف روح
المؤمن إذا ما فقدت إلى الجنة ،ولها صلة بالبدف فالروح باقية إما في نعيم ،أو في عذاب ،والبدف لو
ما قدر لو من العذاب والنعيم ،والروح لها صلة بالبدف ،لكن اْلحكاـ على الروح أكثر ،كما أف
اْلحكاـ في دار الدنيا على البدف أكثر ،فالدور ثَلثة :دار الدنيا ،ودار البرزخ ،ودار اآلخرة ،وكل
دار لها أحكاـ ،دار الدنيا التي نحن فيها اْلحكاـ على البدف أكثر من الروح ،فإذا تنعم اْلنساف ،أو
تعذب تكوف على البدف أكثر.
دار البرزخ بالعكس ،وىي دار البرزخ من الموت إلى قياـ الساعة ،اْلحكاـ على الروح أكثر،
النعيم والعذاب على الروح أكثر ،والبدف ينالو ما قدر لو ،وفي دار الجزاء بعد البعث ،يكوف النعيم
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والعذاب للبدف والروح على حد سواء ،كل من البدف والروح يأخذ حقو ،وما فيو يأخذ قسطو وافيا
من النعيم ،أو العذاب ،والمباحث في ىذا طويلة .نعم.
أقواؿ العلماء فيما يتعلق بعذاب القبر ونعيمو وسؤاؿ الملكين
وبعذاب القبر لمن كاف لو أىَل ،وسؤاؿ منكر ،ونكير في قبره عن ربو ودينو ،ونبيو على ما
جاءت بو اْلخبار عن رسوؿ اهلل  وعلى آلو وسلم ،وعن الصحابة رضواف اهلل عليهم .
نعم ىذا ،ىو معتقد أىل السنة والجماعة أف اْليماف بعذاب القبر ،ونعيمو وأف المؤمن يوسع لو
في قبره من البصر ،والفاجر يضيق عليو قبره حتى تختلف أضَلعو ،وأف كل إنساف يُسأؿ عن ربو
ودي نو ،ونبيو ،فالمؤمن يثبتو اهلل ،نسأؿ اهلل أف يثبتنا وإياكم ،فيقوؿ :اهلل ربي واْلسَلـ ديني ،ومحمد
نبي.
والفاجر ال يستطيع أف يجيب عن ىذه اْلسئلة ،وىو كاف ينصح الناس ،يسألو :من ربك؟ فيقوؿ:
ىا ىا ال أدري ،وإذا سئل عن دينو ،يقوؿ :ىا ىا ال أدري ،عن نبيو يقوؿ :ىا ىا ال أدري سمعت
الناس يقولوف شيئا فقلتو ،فيضرب بمرزبة من حديد ،فيصيح صيحة يسمعو من خلق اهلل إال الثقلين،
ولو سمعها اْلنساف لصعق ،نسأؿ اهلل السَلمة والعافية.
وأما المنكروف لعذاب القبر ،ونعيمو ،فإنهم أعملوا عقولهم ،اعتمدوا على العقل كالمعتزلة
وغيرىم ،وتركوا النصوص وراءىم ظهريا ،ومن شبههم يقولوف :إف اْلنساف قد خرجت روحو ،فَل
يتأتى ينعم أو يعذب ،ونحن نقوؿ :ال نرى إحساسا عند المقبور ،ولو فتحنا قبره ،فَل نرى شيئا ،فَل
نؤمن بشيء ،ال نحس بو ،فَل نؤمن إال بالمحسوس ،وطريقة المعتزلة في النصوص إما أف يخطئوىا
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من ناحية السند ،أويؤولوىا من ناحية المتن ،ويقولوف ىي أخبار آحاد ،وال يُ ْحتَج بها في مسائل
العقائد.
والمقصود أف المعتزلة وغيرىم أعملوا عقولهم ،وتركوا النصوص وراءىم ظهريا ،وىناؾ بحوث
تتعلق بالشبو والجواب ،عن الشبو واْلسباب المنجية من عذاب القبر ،وكذلك السؤاؿ في القبر
للملكين ،ىل ىو للروح ،أو للجسد أـ ماذا؟ وبحوث طويلة في ىذا والسؤاؿ في القبر ،ىل ىو عاـ
في حق المسلمين والمنافقين والكفار؟ أو يختص بالمسلم والمنافق؟ وكذلك -أيضا -بحوث تتعلق
بهذا في اْلطفاؿ والمجانين ،ىل يمتحنوف ،أو ال يمتحنوف؟ وكذلك خطاب الملكين جميع الموتى
في اْلماكن المتعددة في الوقت الواحد ،وكذلك عذاب القبر وعذاب البرزخ ،ووجو تسميتو برزخا،
وفي بياف أف عذاب القبر يناؿ من ىو مستحق لو ،قُبِر ،أو لم يقبر ،وكذلك في بياف الحياة التي
اختص بها الشهداء ،كل ىذه البحوث طويلة ،ال نتمكن من أخذىا .نعم.
بعد ىذا ننت قل إلى مبحث عذاب القبر ،ونعيمو ،وسؤاؿ الملكيين ،أقواؿ العلماء في عذاب
القبر ،ونعيمو ،وىل ىو على النفس والبدف ،أو على أحدىما ؟ سئل شيخ اْلسَلـ ابن تيمية -رحمو
اهلل -عن ىذه المسألة فقاؿ ،بل العذاب والنعيم على النفس والبدف جميعا ،باتفاؽ أىل السنة
والجماعة ،تن عم النفس ،وتعذب منفردة عن البدف ،وتنعم ،وتعذب متصلة بالبدف ،والبدف متصل بها،
فيكوف النعيم والعذاب عليها في ىذه الحاؿ مجتمعين ،كما يكوف على الروح منفردة عن البدف،
وىل يكوف العذاب والنعيم للبدف بدوف الروح ،ىذا فيو قوالف مشهوراف ْلىل الحديث والسنة ،وأىل
الكَلـ.
وفي المسألة أقواؿ شاذة ليست من أقواؿ أىل السنة والجماعة ،والحديث قوؿ َمن يقوؿ :إف
النعيم والعذاب ال يكوف إال على الروح ،وإف البدف ال ينعم ،وال يعذب ،وىذا تقولو الفَلسفة
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المنكروف لمعاد اْلبداف ،وىؤالء كفار بإجماع المسلمين ،ويقولو كثير من أىل الكَلـ من المعتزلة،
وغيرىم الذين يقروف بمعاد اْلبداف.
الثاني :أف العذاب والنعيم للبدف ال يكوف في البرزخ ،وإنما يكوف عند القياـ من القبور ،وىؤالء
ينكروف عذاب البدف بالبرزخ فقط ،ويقولوف :إف اْلرواح ىي منعمة ،أو المعذبة بالبرزخ ،فإذا كاف يوـ
القيامة عذب الروح والبدف مع ا ،وىذا قوؿ قالو طوائف من المسلمين من أىل الكَلـ والحديث
وغيرىم ،وىو اختيار ابن حزـ وابن مرة ،فهذا القوؿ ليس من اْلقواؿ الثَلثة الشاذة ،بل ىو مضاؼ
إلى قوؿ َمن يقوؿ بعذاب القبر ،ويقر بالقيامة ،ويثبت معاد اْلبداف واْلرواح.

أدلة أىل السنة وسلف اْلمة وأئمتها على أف النعيم والعذاب ،يحصل للروح ،لروح الميت وبدنو

استدؿ ..قبل ىذا اْلقواؿ الشاذة في عذاب القبر ،ونعيمو ..الخَلصة في ىذا أف في المسألة ثَلثة
أقواؿ شاذة ،وثَلثة أقواؿ ليست شاذة.
اْلقواؿ الشاذة :النعيم والعذاب ال يكوف إال على الروح ،والبدف ال ينعم ،وال يعذب مطلقا،
وىذا قوؿ الفَلسفة والمنكرين للمعاد ،لمعاد اْلبداف ،وىؤالء كفار بإجماع المسلمين.
الثاني :قوؿ من ينكر عذاب الروح مطلقا الروح بمفردىا ال تنعم ،وال تعذب ،وإنما الروح ىي
الحياة ،وىذا يقولو طوائف من أىل الكَلـ من المعتزلة واْلشعرية كالقاضي أبي بكر وغيره.
الثالث :أف البرزخ ليس فيو نعيم ،وال عذاب ،بل ال يكوف ذلك حتى تكوف الساعة الكبرى،
وىذا يقولو بعض المعتزلة ،ونحوىم ،بناء على أف الروح ال تبقى بعد فراؽ البدف ،وأف البدف ال ينعم،
وال يعذب .
وأما َمن يقوؿ بعذاب القبر ،ويقر بالقيامة ،ويثبت معاد اْلبداف واْلرواح ،فلهم ثَلثة أقواؿ:

أحدىا :أنو على الروح فقط ،ويقوؿ بهذا كثير من المعتزلة وغيرىم من أىل الكَلـ ،وىو اختيار

ابن حزـ وطوائف من المسلمين من أىل الحديث وأىل الكَلـ.
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الثاني :أنو عليها وعلى البدف بواسطتها.
الثالث :أنو على البدف فقط.
أما مذىب سلف اْلمة وأئمتها :فإف الميت إذا مات يكوف في نعيم ،أو عذاب ،وأف ذلك
يحصل لروحو وبدنو  ،وأف الروح تبقي بعد مفارقة البدف منعمة ،أو معذبة ،وأنها تتصل بالبدف أحيانا،
ويحصل لو معها النعيم أو العذاب ،ثم إذا كاف يوـ القيامة الكبرى أعيدت اْلرواح إلى اْلجساد،
وقاـ الناس من قبورىم لرب العالمين ،ومعاد اْلبداف متفق عليو بين المسلمين واليهود والنصارى،
فمن أنكر معاد اْلبداف ،فهو كافر بإجماع المسلمين ،وبنص القرآف ،واستدؿ أىل السنة وسلف
اْلمة على أف النعيم والعذاب ،يحصل لروح الميت وبدنو بأدلة استدلوا بالكتاب والسنة ،أما
الكتاب:
أوال :قوؿ اهلل تعالى:

            

         

ووجو االستدالؿ أف اهلل أخبر في أوؿ اآلية ،أنهم ي عرضوف على النار غدوا وعشيا ،ثم قاؿ في
الختاـ:



          فدؿ على أف العرض السابق

إنما ىو في القبر قبل يوـ القيامة ،وىذا يدؿ على إثبات عذاب القبر.
ثانيا :قوؿ اهلل تعالى:



           

                 

ووجو الداللة :أف قولو:



    يحتمل أف يراد بو عذابهم بالقتل وغيره في الدنياف

وأف يراد بو عذابهم في البرزخ ،وىو أظهر؛ ْلف كثيرا منهم مات ،ولم يعذب في الدنيا ،أو أف المراد
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أعم من ذلك ،فيشمل مجموع اْلمرين عذابهم في الدنيا أو في البرزخ ،وعلى كل حاؿ ،ففيو إثبات
عذاب القبر.

وأما السنة :فقد تواترت اْلخبار عن رسوؿ اهلل 

في ثبوت عذاب القبر ،ونعيمو لمن كاف

لذلك أىَل ،تواترت معنى ال لفظا ،وىو يفيد اليقين  ،فيجب اعتقاد ثبوت ذلك واْليماف بو ،وال
يتكلم في كيفيتو ،إذ ليس للعقل وقوفا على كيفيتو ،ومن ىذه اْلدلة:
أوال :حديث البراء بن عازب -رضي اهلل عنهما -وفيو  أعوذ باهلل من عذاب القبر  وفيو
في قصة العبد المؤمن ،فيقوؿ:



أيتها النفس الطيبة اخرجي إلى مغفرة من اهلل ورضواف ،قاؿ:

فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء



وفيو



فينادي مناد من السماء ،أف صدؽ

عبدي ،فافرشوه من ا لجنة ،وافتحوا لو بابا إلى الجنة ،قاؿ :فيأتيو من روحها وطيبها  وفيو قصة
العبد الكافر فيقوؿ:



أيتها النفس الخبيثة ،اخرجي إلى سخط من اهلل وغضب ،قاؿ :فتتفرؽ في

جسده فينتزعها ،كما ينتزع السفود من الصوؼ المبلوؿ



وفيو



فينادي مناد من السماء أف

كذب ،فافرشوه من النار ،وافتحوا لو بابا إلى النار ،فيأتيو من حرىا وسمومها . 
وذىب إلى موجب ىذا الحديث جميع أىل السنة ،والحديث لو شواىد من الصحيح منها :ما

ذكره البخاري -رحمو اهلل -عن سعيد عن قتادة عن أنس  أف رسوؿ اهلل  قاؿ  :إف العبد
إذا وضع في قبره ،وتولى عنو أصحابو ،إنو ليسمع قرع نعالهم  إلى قولو  :فأما المؤمن فيقوؿ:
أشهد أنو عبد اهلل ورسولو ،فيقوؿ :لو انظر إلى مقعدؾ من النار ،قد أبدلك اهلل بو مقعدا من الجنة،
فيراىما جميعا . 
قاؿ قتادة :وروي لنا أنو  يفسح لو في قبره  وىذا ىو الحديث الثاني.
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الثالث :ما في الصحيحين عن ابن عباس -رضي اهلل عنهما -أف النبي   مر بقبرين فقاؿ:
إنهما ليعذباف ،وما يعذباف في كبير ،أما أحدىما فكاف ال يستبرئ من البوؿ ،وأما اآلخر ،فكاف
يمشي بالنميمة ،فدعا بجريدة رطبة فشقها نصفين ،وقاؿ :لعلو يخفف عنهما ما لم ييبسا  وروي
عنو...

رابعا :ففي صحيح أبي حاتم عن أبي ىريرة  قاؿ رسوؿ اهلل 



إذا قبر أحدكم أو

اْلنساف أتاه ملكاف أسوداف أزرقاف يقاؿ ْلحدىما المنكر ،واآلخر النكير  ..الحديث.

خامسا :وفي صحيح مسلم عن ابن عباس -رضي اهلل عنهما  -أف النبي  كاف يعلمو ىذا

الدعاء كما يعلمو السورة من القرآف :اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ،وأعوذ بك من عذاب
القبر ،وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات ،وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجاؿ . 
أما المنكروف لعذاب القبر ،ونعيمو ،فلهم شبو:
تعلق المنكروف لعذاب القبر ،ونعيمو ،وسعتو ،وضيقو ،وكونو حفرة من حفر النار ،أو روضة من
رياض الجنة ،وكوف الميت يجلس ،ويقعد فيو ،ىؤالء الذين أنكروا عذاب القبر ،ونعيمو من المَلحدة
والزنادقة ،ومن تبعهم من أىل الكَلـ كالمعتزلة ،تعلقوا بشبو عقلية ،حكموا فيها عقولهم قاسوا فيها
الغائب على الشاىد ،وقاسوا أحواؿ اآلخرة على أحواؿ الدنيا ،فقالوا :إننا نكشف القبر ،فَل نجد
فيو مَلئكة عميا صما يضربوف الموتى بمطارؽ من حديد ،وال نجد ىناؾ حيات ،وال ثعابين ،وال نيرانا
تتأجج ،ولو كشفناه في حالة من اْلحواؿ ،لوجدناه لم يتغير ،ولو وضعنا على عينيو الزئبق ،وعلى
صدره الخردؿ لوجدناه على حالو ،وكيف يفسح مد بصره ،أو يضي ق عليو ،ونحن نجده بحالو ،ونجد
مساحتو على حد ما حفرنا ،فلم يزد ولم ينقص ،وكيف يتسع ذلك اللحد الضيق لو وللمَلئكة ؟
والصورة التي تؤنسو ،أو توحشو؟
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وقاؿ أىل البدع والضَلؿ من المعتزلة وغيرىم :كل حديث يخالف مقتضى العقوؿ والحس،
يقطع بتخطئة قائلة .قالوا :ونحن نرى المصلوب على خشبة مدة طويلة ال يسأؿ ،وال يجيب ،وال
يتحرؾ ،وال يتوقد جسمو نارا ،ومن افترستو السباع ،ونهشتو الطيور ،وتفرقت أجزاؤه في أجواؼ
السباع وحواصل الطيور وبطوف الحيتاف ،ومدارج الرياح ،كيف تسأؿ أجزاؤه مع تفرقها؟ وكيف يتصور
مسألة الملكين لمن ىذا وصفو؟ وكي ف يصير القبر على ىذا روضة من رياض الجنة؟ أو حفرة من
حفر النار؟ وكيف يضيق عليو حتى تلتئم أضَلعو.
والجواب عن ىذه الشبو من وجوه:
أوال :أف الرسل لم يخبروا بما تخيلتو العقوؿ ،وتقطع باستحالتو ،ولكن الرسل يخبروف بما تحار
بو العقوؿ ،فإف أخبارىم قسماف :أحدىما :م ا تشهد بو العقوؿ والفطر ،والثاني :ما ال تدركو العقوؿ
بمجردىا كالغيوب التي أخبروا بها ،عن تفاصيل البرزخ واليوـ اآلخر ،وتفاصيل الثواب والعقاب.
ثانيا :أف اهلل -سبحانو وتعالى -جعل الدور ثَلثة :دار الدنيا ،ودار البرزخ ،ودار القرار ،وجعل
لكل دار أحكاما تختص بها  ،وركب ىذا اْلنساف من بدف ،ونفس ،وجعل أحكاـ دار الدنيا على
اْلبداف واْلرواح تبع لها ،وجعل أحكاـ البرزخ على اْلرواح واْلبداف تبع لها ،فإذا جاء يوـ الحشر
وقياـ الناس من قبورىم صار الحكم والنعيم والعذاب على اْلرواح واْلجساد جميعا .
ثالثا :أف اهلل -سبحانو وتعالى -جعل أمر اآلخرة ،وما كاف متصَل بها غيبا وحجبها عن إدراؾ
المكلفين في ىذه الدار ،وذلك من كماؿ حكمتو؛ وليتميز المؤمنوف بالغيب من غيرىم ،وىب أف
النار التي في القبر والخضرة ،ليست من نار الدنيا ،وال من زرع الدنيا ،فيشاىده من شاىد نار الدنيا
وخضرتها ،وإنما ىي من نار اآلخرة وخضرتها ،وىي أشد من نار الدنيا ،فَل يحس بو أىل الدنيا ،فإف
اهلل -سبحانو -يحمي عليو ذلك التراب والحجارة التي عليو ،وتحتو حتى يكوف أعظم حرا من جمر
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الدنيا ،ولو مسها أىل الدنيا لم يحسوا بذلك ،بل أعجب من ىذا أف الرجلين يدفناف أحدىما إلى
جنب اآل خر ،وىذا في حفرة من حفر النار ال يصل حرىا إلى جاره ،وذلك الثاني في روضة من
رياض الجنة ،ال يصل روحها ،ونعيمها إلى جاره.
خامسا :أف اهلل -سبحانو وتعالى -يحدث في ىذه الدار ما ىو أبلغ من ذلك ،فقد أرانا اهلل فيها
من عجائب قدرتو ما ىو أبلغ من ىذا بكثير ،من ذلك:
أوال :جبريل -عليو الصَلة والسَلـ -كاف ينزؿ على النبي  ويتمثل لو رجَل ،ويكلمو بكَلـ
يسمعو ،ومن إلى جانب النبي  ال يراه ،وال يسمعو ،وكذلك غيره من اْلنبياء.
ثانيا :الجن موجودوف ،وال نراىم ،ويتحدثوف ،ويتكلموف باْلصوات المرتفعة بيننا ،ونحن ال
نسمعهم.
ثالثا :المَلئكة تضرب الكفار بالسياط ،وتضرب رقابهم ،وتصيح بهم ،والمسلموف معهم ال
يرونهم ،وال يسمعونهم ..،كَلمهم في غزوة بدر وغيرىا .
رابعا :النخل والحنظل كل منهما يشرب من ماء واحد ،ويختلف الطلع ،كذلك -أيضا -مما وقع
في العصر الحاضر الكهرباء ،،تكهرب َمن على اْلرض ،وال تكهرب من على الخشب ،فهذه كلها
أمور أراد اهلل إياىا في الدنيا.
وطريقة المعتزلة في النصوص ،إما أف يخطئوىا من ناحية السند ،أو يؤولوىا من جهة المتن ،كما
قالوا في حديث البراء بن عازب قالوا :إنو آحاد فَل يحتج بو في مسألة العقائد.
والجواب :أف ىذه الشبو مبنية على قياس الفارؽ ،وىو قياس الغائب على الشاىد ،وقياس
أحواؿ اآلخرة على أحواؿ الدنيا ،وىذا ليس بصحيح ،وىو خوض في أمر الغيب ،فأحواؿ اآلخرة
مجهولة لنا ،وأحواؿ الدنيا معلومة لنا ،فكيف يقاس مجهوؿ على معلوـ؟ وكيف يقاس الغائب على
الشاىد؟ فإف اهلل ال يقاس بخلقو ،وسر المسألة أف ىذه السعة والضيق واْلضاءة والخضرة والنار،
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التي في القبر ليست من جنس المعهود في ىذا العالم ،وعود الروح إلى الجسد ليس على الوجو
المعهود في الدنيا ،بل تعاد الروح إليو إعادة غير المألوفة في الدنيا ،واهلل -سبحانو وتعالى -إنما
أشهد بني آدـ ما كاف فيها ،ومنها فأما ما كاف من أمر اآلخرة ،فقد أسبل عليو الغطاء؛ ليكوف اْلقرار
بو واْليماف سببا لسعادتهم ،فإذا كشف عنهم الغطاء ،صار عيانا مشاىدة.
ويجاب عن طعن المعتزلة في حديث البراء ،بأنو يقاؿ بأنو ،وإف كاف آحادا ،فلو شواىد يرتقي

بها ،ويقاؿ :إف اْلخبار تواترت معنى ال لفظا عن رسوؿ اهلل  في ثبوت عذاب القبر ،ونعيمو لمن

كاف لذلك أىَل ،وتفيد اليقين ،فتصلح لَلحتجاج بها في العقائد ،بل إنو إذا صح الخبر عن رسوؿ

اهلل 

فإنو يحتج بو في العقائد وغيرىا ،ولو كاف خبر آحاد ،وتقسيم اْلخبار إلى قسمين :خبر

آحاد ،ال يحتج بو في العقائد ،وخبر متواتر يحتج بو في العقائد ىذا إنما ابتدعو أىل البدع من
المعتزلة وغيرىم.
والحكمة في عدـ اطَلع الثقلين على ما يحصل للمقبور في قبره:
قاؿ العلماء :الحكمة في ذلك ىي أف اهلل  -تعالى -لو أطلع عباده على ما يحدث للمقبور في

قبره ،لزالت حكمة التكليف واْليماف بالغيب ،ولما تدافن الناس كما في الصحيحين عنو 
قاؿ:



لوال أف ال تدافنوا لدعوت اهلل ،أف يسمعكم من عذاب القبر ما أسمع



أنو

ولما كانت

الحكمة منتفية في حق البهائم سمعتو وأدركتو؛ وْلف الناس ال يطيقوف رؤيتها وسماعها ،والعبد
أضعف بصرا وسمعا من أف يثبت ل مشاىدة عذاب القبر ،وكثير ممن أشهده اهلل ذلك صعق وأغشي
عليو ،ولم ينتفع بالعيش زمنا ،وبعضهم كشف قناع قلبو ،فمات.
اْلسباب التي ..في عذاب القبر التي يعذب بها أصحاب القبور:
مجمل ،ونوع مفصل:
اْلسباب نوعاف :نوع َ
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أما المجمل :فإف الميت ،فإف أىل القبور المعذبين ،إنما يعذبوف على جهلهم باهلل -تعالى-
وإضاعتهم ْلمره وارتكابهم لمعاصيو ،فَل يعذب اهلل روحا عرفتو ،وأحبتو ،وامتثلت أمره ،واجتنبت
نهيو ،وال بد إف كانت فيو أبدا ،فإف عذاب القبر وعذاب اآلخرة ،أثر سخط اهلل على عبده ،،ومن
أغضب اهلل وأسخطو في ىذه الدار ،ثم لم يتب ،فمات على ذلك كاف لو من عذاب البرزخ بقدر
غضب اهلل وسخطو عليو ،ومستقل ،ومستكثر ،ومصدؽ ،ومكذب.
وأما السبب المفصل :فهي كما ورد في النصوص ،أف النميمة وعدـ االستبراء من البوؿ ،وأكل
لحوـ الناس ،ومن صلى صَلة بغير طهور ،ومن مر على مظلوـ فلم ينصره ،ومن كذب الكذبة ،فتبلغ
اآلفاؽ ،ومن يقرأ القرآف ،ويناـ عنو بالليل ،وال يعمل بو بالنهار ،ومن تتثاقل رءوسهم عن الصَلة،
ومن ال يؤدي زكاة مالو والزاني ،ومن يقوـ في الفتن بالكَلـ والخطب ،والغلوؿ من الغنيمة ،وأكل

الربا ،وقد أخبر النبي  عن الرجلين اللذين رآىما يعذباف في قبورىما ،يمشي أحدىما بالنميمة بين
الناس ،ويترؾ اآلخر االستبراء من البوؿ ،فهذا ترؾ الطهارة الواجبة ،وذلك ارتكب السبب الموقع
للعداوة بين الناس بلسانو ،وإف كاف صادقا ،وفي ىذا تنبيو على أف الموقع بينهم العداوة بالكذب
والزور والبهتاف ،أعظم عذابا ،كما أف في ترؾ االستبراء من البوؿ تنبيها على أف من ترؾ الصَلة،
التي االستبراء من البوؿ بعض واجباتها وشروطها ،ىو أشد عذابا وفي حديث شعبة  أما أحدىما،
فكاف يأكل لحوـ الناس  فهذا مغتاب ،وذلك نماـ.

وفي حديث ابن مسعود  الذي ضرب سوطا امتأل القبر عليو نارا؛ لكونو صلى صَلة واحدة

بغير طهور ،ومر على مظلوـ فلم ينصره .وفي حديث سمرة في صحيح البخاري في تعذيب من
يكذب الكذبة ،فتبلغ اآلفاؽ ،وتعذيب من يقرأ القرآف ،ثم يناـ عنو بالليل ،وال يعمل بو بالنهار،

وتعذيب الزناة والزواني ،وتعذيب آكل الربا كما شاىدىم النبي 

في البرزخ .وفي حديث أبي

ىريرة ،الذي فيو رضخ رءوس أقواـ بالصخر؛ لتثاقل رءوسهم عن الصَلة ،والذين يسرحوف بين
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الضريع والزقوـ؛ لتركهم زكاة أموالهم ،والذين يأكلوف اللحم المنتن الخبيث لزناىم ،والذين تقرض
شفاىهم بمقاريض من حديد؛ لقيامهم في الفتن بالكَلـ والخطب.

وقد أخبر النبي  صاحب الشملة ،التي غلها من المغنم ،أنها تشتعل عليو نارا في قبره ،ىذا

ولو فيها حق ،فكيف بمن ظلم غيره ما ال حق لو فيو ،وبالجملة ،فعذاب لو فيو ،فعذاب القبر عن
معاصي القلب والعين واْلذف واللساف والبطن والفرج واليد والرجل والبدف كلو.
اْلسباب المنجية من عذاب القبر:
سبباف :سبب مجمل ،وسبب مفصل:
أما المجمل :فهو تجنب اْلسباب التي تقتضي عذاب القبر ،ومن أنفعها أف يجلس الرجل -
عندما يريد النوـ -هلل ساعة يحاسب نفسو فيها على ما خسره وربحو في يومو ،ثم يجدد لو توبة
نصوحا بينو وبين اهلل فيناـ على تلك التوبة ،ويعزـ على أف ال يعاود الذنب إذا استيقظ ،ويفعل ىذا
كل ليلة ،فإف مات من ليلتو مات على توبة ،وإف استيقظ استيقظ مستقبل للعمل مسرورا بتأخير
أجلو ،حتى يستقبل ربو ،ويستدرؾ ما فاتو ،وليس للعبد أنفع من ىذه النومة ،وال سيما إذا عقب ذلك

بذكر اهلل واستعماؿ السنن ،التي وردت عن رسوؿ اهلل  عند النوـ ،حتى يغلبو النوـ ،فمن أراد اهلل

بو خيرا وفقو لذلك ،وال قوة إال باهلل .

وأما السبب المفصل :فهو مما دلت عليو اْلحاديث عن رسوؿ اهلل  فيما ينجي من عذاب

القبر ،فمنها:
أوال :ما رواه مسلم في صحيحو عن سلماف  قاؿ :سمعت رسوؿ اهلل  يقوؿ  :رباط
يوـ وليلة خير من صياـ شهر وقيامو ،وإف مات أجرى عليو عملو ،الذي كاف يعملو ،وأجرى عليو
رزقو ،وأمن الفتاف . 
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ثانيا :في جامع الترمذي حديث فضالو بن عبيد عن رسوؿ اهلل  قاؿ  :كل ميت يختم على
عملو إال الذي مات مرابطا في سبيل اهلل ،فإنو ينمى لو عملو إلى يوـ القيامة ،ويأمن من فتنة القبر
.

وثالثا :ما روي عن النبي   أف رجَل قاؿ :يا رسوؿ اهلل ،ما باؿ المؤمنين يفتنوف في قبورىم

إال الشهيد؟ قاؿ :كفى ببارقة السيوؼ على رأسو فتنة  ومنها قولو 

في سورة الملك ،ىي

المانعة ،ىي المنجية ،تنجيو من عذاب القبر ،ومنها ما في سنن ابن ماجو من حديث أبي ىريرة 
رفعوَ  :من مات مقتوال ،مات شهيدا ،ووقي فتنة القبر . 
ومن مباحث عذاب القبر ونعيمو:

ما يتعلق بذلك السؤاؿ في القبر من الملكيين:
ىل ىو للروح أـ ماذا ؟ قاؿ شيخ اْلسَلـ ابن تيمية -رحمو اهلل :-اْلحاديث الصحيحة
المتواترة ،ت دؿ على عود الروح إلى البدف وقت السؤاؿ ،وسؤاؿ البدف بَل روح قوؿ قالو طائفة من
الناس ،وأنكره الجمهور ،وقابلهم آخروف ،فقالوا :السؤاؿ للروح بَل بدف ،وىذا قالو بن ُمرة وابن
حزـ ،وكَلىما غلط ،واْلحاديث الصحيحة ترده ،ولو كاف ذلك على الروح فقط لم يكن للقبر بالروح

اختصاص ،وترجيح مذىب الجمهور أنو للروح والبدف ،قالوا :قد كفانا رسوؿ اهلل 

أمر ىذه

المسألة وأغنانا عن أقواؿ الناس ،حيث صرح بإعادة الروح إليو في أحاديث كثيرة :منها أوال:
حديث البراء بن عازب ،وفيو



فتعاد الروح في جسده ،فيأتيو ملكاف ،فيجلسانو فيقوالف لو:

من ربك؟ فيقوؿ :ربي اهلل ،فيقوالف لو :ما دينك؟ فيقوؿ :ديني اْلسَلـ ،فيقوالف لو :ما ىذا الرجل
الذي بعث فيكم؟ فيقوؿ :ىو رسوؿ اهلل ،فيقوالف :وما علمك؟ فيقوؿ :قرأت كتاب اهلل ،وعملت بو،
وصدقت  وفي قصة العبد الكافر  ،فتعاد روحو في جسده ،ويأتيو ملكاف فيقوالف لو من ربك
فيقوؿ :ىاىا ال أدري ،ويقوالف لو :ما ىذا الرجل الذي بعث فيكم ؟ فيقوؿ :ىاىا ال أدري..
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الحديث ،وذىب إلى القوؿ بموجب ىذا الحديث جميع أىل السنة ،والحديث بسائر الطوائف ،قاؿ
ابن منده -بعد سياؽ حديث البراء :-ىذا حديث ثابت مشهور مستفيض ،صححو جماعة من
أحدا من أئمة الحديث طعن فيو ،بل رووه في الكتب ،وتلقوه بالقبوؿ ،وجعلوه
الحفاظ ،وال نعلم ً
أصَل من أصوؿ الدين في عذاب القبر ،ونعيمو ،ومسائلة ،ومنكر ،ونكير ،وقبض اْلرواح ،وصعودىا
بين يدي اهلل ،ثم رجوعها إلى القبر .

ثانيا :ما ذكره البخاري عن سعيد عن قتادة عن أنس  أف رسوؿ اهلل  قاؿ  :إف العبد

إذا وضع في قبره ،وتولى عنو أصحابو ،إنو ليسمع قرع نعالهم..



إلى قولو:



وأما المؤمن

فيقوؿ :أشهد أنو عبد اهلل ورسولو ،فيقوؿ لو :انظر إلى مقعدؾ من النار ،أبدلك اهلل بو مقعدا من
الجنة ،فيراىما جميعا . 

ثالثا :وفي صحيح ابن أبي حاتم عن أبي ىريرة  قاؿ :قاؿ النبي   إذا قبر أحدكم ،أو

اْلنساف أتاه ملكاف أسوداف أزرقاف ،يقاؿ ْلحدىما منكر واآلخر نكير   ..الحديث.
ومن مباحث السؤاؿ في القبر:
ىل ىو عاـ في حق المسلمين والمنافقين والكفار؟ أو يختص بالمسلم والمنافق؟
قاؿ أبو عمر بن عبد البر في كتاب "التمهيد" :من اآلثار الدالة ،التي تدؿ على أف الفتنة في
القبر ،ال تكوف إال للمؤمن أو المنافق ،أو كاف منسوبا إلى أىل القبلو ،ودين اْلسَلـ ظاىره
بالشهادة ،وأما الكافر الجاحد المبطل ،فليس ممن يسأؿ عن ربو ودينو ،ونبيو وإنما يسأؿ عن ىذا
أىل اْلسَلـ ،فيثبت اهلل الذين آمنوا ،ويرتاب المبطلوف ،والقرآف والسنة يدالف على خَلؼ ىذا
القوؿ ،وأف السؤاؿ للكافر والمسلم من ذلك قوؿ اهلل تعالى:

     

.                 

520

العقيدة الطحاوية

وفي الصحيحين عن أنس بن مالك  عن النبي  أنو قاؿ  :إف العبد إذا وضع في قبره،
وتولى عنو أصحابو ،إنو ليسمع قرع نعالهم



وذكر الحديث ،زاد البخاري



وأما المنافق

والكافر ،فيقاؿ لو ما كنت تقوؿ في ىذا الرجل؟ فيقوؿ :ال أدري ،كنت أقوؿ ما يقوؿ الناس ،فيقاؿ:
ال دريت ،وال تليت ،ويضرب بمطرقة من حديد ،يصيح صيحة يسمعها من يليو إال الثقلين  ىكذا
في البخاري  ،وأما المنافق والكافر  بالواو وفي حديث أبي سعيد الخدري  :كنا في جنازة

مع النبي 

فقاؿ :يا أيها الناس إف ىذه اْلمة تبتلى في قبورىا ،فإذا اْلنساف دفن ،وتولى عنو

أصحابو جاءه ملك ،وفي يده مطرقة ،فأقعده ،فقاؿ لو :ما تقوؿ في ىذا الرجل؟ فإف كاف مؤمنا،
قاؿ :أشهد أف ال إلو إال اهلل وحده ال شريك لو ،وأشهد أف محمدا عبده ورسولو ،فيقوؿ لو :صدقت،
فيفتح لو باب إلى النار ،فيقوؿ ىذ ا منزلك لو كفرت بربك ،وأما الكافر والمنافق ،فيقاؿ لو :ما تقوؿ
في ىذا الرجل؟ فيقوؿ :ال أدري ،فيقاؿ :ال دريت ،وال اىتديت ،ثم يفتح لو باب إلى الجنة ،فيقوؿ
لو :ىذا منزلك لو آمنت بربك ،فأما إذا كفرت ،فإف اهلل أبدلك بو ىذا ،ثم يفتح لو باب إلى النار
 الحديث.
وفي حديث البراء بن عازب الطويل  وأما الكافر إذا كاف في قُػبُل من اآلخرة وانقطاع من
الدنيا نزؿ عليو المَلئكة من السماء ،معهم مسوح  وذكر الحديث إلى أف قاؿ  :ثم تعاد روحو
في جسده في قبره  وذكر الحديث ،وفي بعض روايات حديث البراء  :وأما الفاجر  واسم
الفاجر ف ي عرؼ القرآف والسنة يتناوؿ الكافر قطعا ،وىذه اْلدلة صريحة في أف السؤاؿ للكافر
والمنافق ،كما رواه مسلم ،وأما قوؿ أبي عمر بن عبد البر -رحمو اهلل :-وأما الكافر الجاحد المنكر
فليس ممن يسأؿ عن ربو ودينو ،فيقاؿ لو ليس كذلك ،بل ىو من جملة المسئولين ،وأولى بالسؤاؿ
من غيره ،وقد أخبر اهلل في كتابو أنو يسأؿ الكافر يوـ القيامة قاؿ تعالى:
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وقاؿ تعالى:

         

فإذا

سئلوا يوـ القيامة ،فكيف ال يسألوف في قبورىم.
من المباحث في عذاب القبر ْ -لف عذاب القبر ىو عذاب البرزخ ،ووجو تسميتو برزخا ..
ينبغي أف يُعلم أف عذاب القبر ونعيمو اسم لعذاب البرزخ ،ونعيمو ،وىو ما بين الدنيا واآلخرة
قاؿ تعالى          :وىذا البرزخ يشرؼ أىلو فيو على الدنيا
واآلخرة ،وسمي عذاب القبر ،ونعيمو ،وأنو روضة ،أو حفرة نار باعتبار غالب الخلق وعذاب القبر،
ينالو من ىو مستحق لو .ىذا المبحث في أف عذاب القبر ينالو من ىو مستحق لو قُبر أو لم يقبر،
عذاب القبر ،ىو عذاب البرزخ ،كل من مات ،وىو مستحق للعذاب نالو نصيبو منو ،قُبر أو لم يقبر،
فمن أكلتو السباع ،أو احترؽ حتى صار رمادا ،ونشر في الهواء ،أو صلب ،أو غرؽ في البحر،
وصل إلى روحو وبدنو من العذاب ما يصل إلى المقبور ،وكذلك المصلوب ،ومن أكلتو الطيور لهم
من عذاب البرزخ ،ونعيمو قسطو الذي تقتضيو أعمالو ،حتى لو علق الميت على رءوس اْلشجار في
مهب الرياح ْلصاب جسمو من عذاب البرزخ حظو ،ونصيبو ،ولو دفن الرجل الصالح في تابوت من
النار ْلصاب جسده من نعيم البرزخ وروحو نصيبو وحظو ،فيجعل اهلل النار على ىذا بردا وسَلما
والهواء على ذلك نارا وسموما ،فعناصر العالم ،ومواده منقادة لربها وفاطرىا وخالقها ،يصرفها كيفما
يشاء ،وال يستعصي عليو منها شيء أراده.

وما ورد من إجَلسو واختَلؼ أضَلعو ،ونحو ذلك ،فهو حق ،ويجب أف يفهم عن الرسوؿ 
مراده من غير غلو ،وال تقصير ،فَل يحمل كَلمو ما ال يحتمل ،وال يقصر بو عن مراده ما قصده من
الهدى والبياف ،وكم حصل بإىماؿ ذلك ،والعدوؿ عنو من الضَلؿ والعدوؿ عن الصواب ما ال يعلمو
إال اهلل ،وسوء الفهم عن اهلل ورسولو أصل كل بدعة وضَللة نشأت في اْلسَلـ ،وىو أصل كل خطأ
في الفروع واْلصوؿ ،وال سيما إف أضيف إليو سوء القصد ،واهلل المستعاف.
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ومن المباحث في عذاب القبر:
ىل ىو دائم أو منقطع؟
والجواب :أنو نوعاف :نوع دائم ،وىو عذاب الكفار ،ويدؿ عليو قوؿ اهلل تعالى:





.               
ثانيا :حديث البراء بن عازب -رضي اهلل عنهما -في قصة الكافر،



ثم يفتح لو باب إلى

النار ،فينظر إلى مقعده فيها حتى تقوـ الساعة  رواه اْلماـ أحمد ،وفي بعض طرقو  ثم يخرؽ
لو خرقا إلى النار ،فيأتيو من عذابها ودخانها إلى يوـ القيامة  النوع الثاني :عذاب إلى مدة مؤقتة،
وىو عذاب بعض العصاة الذين خفت جرائمهم ،فيعذب بحسب جرمو ،ثم يخفف عنو كما يعذب
في النار مدة ،ثم يزوؿ عنو العذاب ،،ومنو ..وقد ينقطع عنو العذاب بدعاء ،أو صدقة ،أو استغفار،
أو سبب حج تصل إليو من أقاربو أو غيرىم ،وىذا كما يشفع الشافع في المعذب في الدنيا،
فيخلص من العذاب بشفاعتو ،لكن ىذه شفاعة قد ال تكوف بإذف المشفوع عنده ،واهلل -سبحانو-
ال يتقدـ أحد بالشفاعة بين يديو إال من بعد إذنو ،فهو الذي يأمن للشافع أف يشفع ،إذا أراد أف
يرحم المشفوع لو.
ومن المباحث :في ضغطة القبر وضمتو :وىل ينجو منها ،ومن السؤاؿ وفتنة القبر أحد؟
ورد في ضغطة وضمتو لكل أحد ،ورد أف ضغطة القبر وضمتو لكل أحد ،وكذلك السؤاؿ والفتنة
في القبر ،جاءت النصوص بأف ضغطة القبر وضمتو لكل أحد ،وكذلك السؤاؿ والفتنة في القبر،

وعن عائشة -رضي اهلل عنها -أف النبي  قاؿ  :إف للقبر ضغطة لو كاف أحد منها ناجيا نجى
سعد بن معاذ . 
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قاؿ بعضهم :الفرؽ بين المسلم والكافر في ضمة القبر دوامها للكافر ،وحصوؿ ىذه الحالة
للمؤمن في أوؿ نزولو ،إى قبره ،ثم يعود االنفساح لو فيو ،والمراد بضغطة القبر ارتفاع جانبيو على
جسد الميت ،قاؿ بعضهم :سبب ىذه الضغط ة أنو ما من أحد إال ،وقد ألم بخطيئة ما ،وإف كاف

صالحا ،فجعلت ىذه الضغطة جزاء لها ،ثم تدركو الرحمة؛ ولذلك ضغط سعد بن معاذ 

وأما

اْلنبياء فَل نعلم أف لهم في قبورىم ضمة ،وال سؤاال لعصمتهم؛ ْلف السؤاؿ عن اْلنبياء ،وما جاءوا
بو فكيف يسألوف عن أنفسهم؟.
وأما الحياة التي اختص بها الشهداء ،وامتازوا بها عن غيرىم في قولو تعالى
             وقولو تعالى:
          

   

     

ىي أف اهلل تعالى جعل أرواحهم في أجواؼ

طير خضر ،كما في حديث عبد اهلل بن عباس أنو قاؿ :قاؿ رسوؿ اهلل   لما أصيب إخوانكم
 يعني يوـ أحد  -جعل اهلل أرواحهم في أجواؼ طير خضر ،تلج أنهار الجنة ،وتأكل من ثمارىا،وتأوي إلى قناديل من ذىب ،مظللة في ظل العرش



الحديث رواه اْلماـ أحمد ،وأبو داود وابن

عوانة في حديث ابن مسعود ،رواه مسلم ،فإنو لما بذلوا أبدانهم هلل  حتى أتلفها أعداء الدين،
أعالهم عنها في البرزخ أبدانا خيرا منها ،تكوف فيها إلى يوـ القيامة ،ويكوف نعيمها بواسطة تلك
اْلبداف أكمل من تنعم اْلرواح المجردة عنها؛ ولهذا كاف نسمة المؤمن في صورة طير ،أو كطير،

ونسمة الشهيد في جوؼ طير ،وتأمل لفظ الحديثين.

ففي الموطأ أف كعب بن مالك يحدث أف رسوؿ اهلل  قاؿ  :إف نسمة المؤمن طائر يعلق

في شجر الجنة ،حتى يرجعو اهلل إلى جسده يوـ يبعثو  فقولو  :نسمة المؤمن  يعم الشهيد
وغيره ،ثم خص الشهيد بأف قاؿ  :ىو في جوؼ طير خضر  ومعلوـ أنها إذا كانت في جوؼ
طير ،صدؽ عليها أنها طير ،فتدخل في عموـ الحديث اآلخر ،وىو أنها طائر بهذا االعتبار،
524

العقيدة الطحاوية

فنصيبهم من النعيم في البرزخ أكبر من نصيب غيرىم في اْلموات على فرشهم ،وإف كاف الميت
أعلى درجة من كثير منهم ،فللشهيد نعيم يختص بو ال يشاركو فيو من ىو دونو ،وحرـ اهلل على
اْلرض أف تأكل أجساد اْلنبياء ،كما روي في السنن.
وأما الشهداء فقد شوىد منهم بعد مدد من دفنهم كما ىو لم يتغير ،فيحتمل بقاؤه كذلك في
ت ربتو إلى يوـ حشره  ،ويحتمل أنو يبلى مع طوؿ المدة ،واهلل أعلم ،وكأنو -واهلل أعلم -كلما كانت
الشهادة أكمل ،والشهيد أفضل ،كاف بقاء جسده أطوؿ.
وأما القوؿ الفرؽ بين الميت على فراشو والشهيد :فالشهيد لو خصوصية ،وإف كاف الميت أعلى

درجة من كثير منهم كمحمد  أعلى من الشهيد من ناحية النبوة ،وحمزة عم النبي  شهيد ،فلو
امتياز غير ما يكوف للنبي في ناحية ،وإف كاف أقل من نبيو ،وإف كاف أقل نبي أفضل من أي شهيد.
ومن المباحث التي تتعلق بعذاب القبر:
سؤاؿ يردده بعض الناس ،وىو ما الحكمة في كوف عذاب القبر لم يذكر في القرآف ،مع شدة
الحاجة إلى معرفتو واْليماف بو؟
والجواب من وجهين :مجمل ،ومفصل:
أما المجمل :فهو أف اهلل -سبحانو وتعالى -أنزؿ على رسولو وحيين ،وأوجب على عباده اْليماف
بهما والعمل بما فيهما ،وىما الكتاب والحكمة ،قاؿ اهلل تعالى:


ثم قاؿ:

 



وقاؿ

     

            

           

والكتاب ،ىو

القرآف ،والحكمة ىي السنة باتفاؽ الشرع ،وما أخبر بو النبي  فهو في وجوب تصديقو واْليماف
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بو ،كما أخبر اهلل بو في كتابو ،ىذا أصل متفق عليو بين أىل اْلسَلـ ال ينكره إال من ليس منهم ،قاؿ
النبي   إني أوتيت الكتاب ،ومثلو معو . 
وأما الجواب المفصل :فهو أف نعيم البرزخ وعذابو مذكوراف في القرآف في غير موضع منها قولو
تعالى:

              

               

وىذا

خطاب لنا عند الموت ،وقد أخبرت المَلئكة أنهم حينئذ يجزوف عذاب الهوف ،ومنها قولو تعالى:
      

   ومنها قولو تعالى:



إلى قولو:





      

         إلى قولو:



.       

القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار
والقبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيراف .
نعم ىذا ىو معتقد أىل السنة والجماعة أف القبر إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر
النار فالمؤمن يكوف روضة من رياض الجنة عليو ،والكافر حفرة من حفر النار ،نعوذ باهلل ،والعاصي
بين بين على خطر .نعم.
اْليماف بالبعث والعرض والحساب والثواب والعقاب والصراط والميزاف
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ونؤمن بالبعث ،وجزاء اْلعماؿ يوـ القيامة ،والعرض ،والحساب ،وقراءة الكتاب ،والثواب،
والعقاب ،والصراط ،والميزاف .
نعم ىكذا معتقد أىل السنة والجماعة :اْليماف بالبعث ،ومعاد اْلبداف ،وجزاء اْلعماؿ والعرض
والحساب وقراءة الكتاب والثواب والعقاب والصراط والميزاف ،ومن لم يؤمن بالبعث ،فهو كافر ،من
لم يؤمن بأف اهلل يبعث اْلجساد ،ويعيد اْلرواح ،فهو كافر بإجماع المسلمين ،وقد أمر اهلل نبيو أف
يقسم على البعث في ثَلثة مواضع من كتابو قاؿ اهلل تعالى:
    قاؿ سبحانو:
 

 قاؿ سبحانو:



        

      يعني البعث

           

    

 فكفر اهلل من أنكر

البعث.
من أنكر البعث ،فهو كافر بإجماع المسلمين ،والفَلسفة يقولوف :البعث للروح ال ينكروف معاد
الروح ،ولكن ينكروف بعث اْلجساد ،وىم كفار بهذا ،من لم يؤمن بأف اْلجساـ تبعث ،وتعاد إلى
الروح ،فهو كافر ،والذي يقوؿ :إف البعث والمعاد للروح ال لألبداف كافر ،وىم الفَلسفة.
والبعث لغة :ىو اْلرساؿ وبعثو كمنعو ،أرسلو كابتعتو ،فانبعث.
وشرعا :إحياء اهلل الموتى وإخراجهم من قبورىم للحساب والجزاء ،والمراد بو المعاد الجسماني،
وىو أف يبعث اهلل الموتى من القبور ،بأف يجمع أجزاءىم اْلصلية ،ويعيد اْلرواح إليها ،وأما النشور،
فهو مرادؼ البعث .معنى نشر الميت :ينشر نشورا إذا عاش بعد الموت ،وأنشره اهلل :أي أحياه،
وأما الحشر ،فهو في اللغة الجمع ،والمراد بو جمع أجزاء اْلنساف بعد التفرقة ،ثم إحياء اْلبداف بعد
موتها ،واْليماف بالمعاد مما دؿ عليو الكتاب والسنة والعقل والفطرة السليمة ،وىو حق واقع،
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فيجب اْليماف بو والتصديق ،قد أخبر اهلل عنو في كتابو العزيز وأقاـ الدليل عليو ،ورد على المنكرين
في غالب سور القرآف.
والقرآف بين معاد النفس عند الموت ،ومعاد البدف عند القيامة الكبرى في غير موضع؛ ولهذا
يقوؿ العَلمة ابن القيم -رحمو اهلل :-معاد اْلبداف متفق عليو بين المسلمين واليهود والنصارى ،قاؿ
بعض العلماء :ىو بإجماع أىل الملل ،وبشهادة نصوص القرآف.
والكَلـ في البعث في القرآف ،أكثر اآليات والنصوص في القرآف في البعث ،أكثر من النصوص
التي في الرب وسبب ذلك كثرة اْلنكار البعث ،وقلة اْلنكار للرب ،وذلك ْلف اْلنبياء كلهم متفقوف
على اْليماف باهلل ،فإف اْلقرار بالرب عاـ في بني آدـ ،وىو فطري كلهم يقر بالرب فطرة ،إال من
عاند كفرعوف بخَلؼ اْليماف باليوـ اآلخر ،فإف منكريو كثير ،ومنشأ زعم بعض المَلحدة أف أخبار
البعث ،ونصوصو من باب التخيير ،المَلحدة يقولوف :أخبار البعث ،ونصوصو من باب التخيير قالوا:

ْلف محمدا  لما كاف خاتم اْلنبياء ..سبب ذلك أف محمد 

لما كاف خاتم اْلنبياء وكاف قد

فصل وبين تفصيل اآلخرة بيانا ال يوجد في شيء من
بعث ،ىو والساعة كهاتين ،وكاف ىو الحاشر ّ
كتب اْلنبياء ،فإف كتب اْلنبياء أجملت ولم تفصل ،وزاد محمد  فيما جاء بو من الشريعة على
اْلنبياء في تفسير المعاد ،ومما يتصل بالسؤاؿ والشفاعة والحساب ودرجات أىل الجنة ،ودركات

أىل النار ولمجيء محمد 

بالتفصيل ،ومن سبقو باْلجماؿ ظن طائفة من المتفلسفة ،أنو لم

محمدا 
يفصح في معاد اْلبداف إال
ً

وجعلوا ىذا حجة لهم في أنو من باب التخيير والخطاب

الجمهوري ،أي الحجج التي ترضي الجمهور ،وإف كانت غير واقعة ،والقرآف بين معاد النفس عند

الموت ،ومعاد البدف عند القيامة الكبرى في غير موضع ،وىؤالء المَلحدة ينكروف القيامة الكبرى،

وينكروف معاد اْلبداف ،ويقولوف :إنو لم يخبر بذلك إال محمد  على طريقة التخيير ،وىؤالء كفرة
ال شك في ذلك .
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وجزاء اْلعماؿ والعرض والحساب وقراءة الكتاب والثواب والعقاب والعرض ،كل ىذا يجب
اْليماف بو.
والحساب في اللغة :العد.
واصطَلحا :تعريف اهلل الخَلئق مقادير الجزاء على أعمالهم ،وتذكيره إياىم ما قد نسوه ،ومن
اْلدلة على ذلك قوؿ اهلل تعالى:

             

وقد أخبر اهلل -سبحانو وتعالى -أف المؤمن



     وجاء في الحديث  أف

من نوقش الحساب عذب  فاستشكلت عائشة -رضي اهلل عنها -ذلك ،وسألت النبي  عن
ذلك لما قاؿ النبي   من نوقش الحساب عذب ،قالت عائشة :أليس قد قاؿ اهلل:

 

.      



ووجو التعارض :أف اآلية تثبت جنس الحساب ،والحديث يثبت ىَلؾ من حوسب وأجاب النبي
أف المراد بالحساب في اآلية العرض ،وفي الحديث المناقشة ال مطلق الحساب ،كما في

الصحيحين من حديث عائشة -رضي اهلل عنها -قالت :قاؿ رسوؿ اهلل -صلى اهلل عليو وسلم:
من نوقش الحساب عذب ،فقلت :أليس يقوؿ اهلل:





      

          فقاؿ :إنما ذلك العرض ،وليس أحد يحاسب
يوـ القيامة إال ىلك . 
وقراءة الكتاب أي صحف اْلعماؿ :جمع صحيفة ،وىي الكتب التي كتبتها المَلئكة ،وأحسن
ما فعلو اْلنساف من سائر أعمالو القولية والفعلية وغيرىا ،وإنما يؤتى بالصحف إلزاما للعباد ،ودفعا
للجدؿ والعناد ،قاؿ اهلل تعالى:
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قاؿ العلماء :معنى :طائره ،عملو ،وفي اآلية اْلخرى



 

      وىو القشر الذي يكوف في شق النواة.
بعد ىذا ننتقل إلى مبحث البعث والمعاد:
اْليماف بالمعاد مما يدؿ عليو الكتاب والسنة والعقل والفطرة السليمة ،فهو حق واقع يجب
اْليماف بو والتصديق ،ومن لم يؤمن بالبعث ،فهو كافر بنص القرآف وبإجماع المسلمين ،فأخبر اهلل -
سبحانو وتعالى -عنو في كتابو العزيز ،وأقاـ الدليل عليو ،ورد على المنكرين في غالب سور القرآف،
والقرآف بين معاد النفس عند الموت ،ومعاد البدف عند القيامة الكبرى ،في غير موضع.
قاؿ العَلمة ابن القيم -رحمو اهلل :-معاد اْلبداف متفق عليو بين المسلمين واليهود والنصارى،
وقاؿ الجَلؿ الديواني :ىو بإجماع أىل الملل وشهادة نصوص القرآف ،والنصوص :نصوص البعث
أكثر من النصوص التي في الصفات واْلسماء ،فالكَلـ في البعث في القرآف أكثر من الكَلـ في
الرب ،وسبب ذلك كثرة اْلنكار للبعث ،وقلة اْلنكار للرب ،وذلك أف اْلنبياء عليهم الصَلة
والسَلـ كلهم متفقوف على اْليماف باهلل ،فإف اْلقرار بالرب عاـ في بني آدـ ،وىو فطري كلهم يقر
بالرب فطرة إال من عاند كفرعوف ،بخَلؼ اْليماف باليوـ اآلخر ،فإف منكريو كثيروف.



وزعم بعض المَلحدة أف أخبار البعث ،ونصوصو من باب التخيير ،ومنشأ ىذا الزعم أف محمد
لما كاف خاتم اْلنبياء وكاف قد بعث ،ىو والساعة كهاتين ،وكاف ىو الحاشر المقفي ،أي أنو قفى

النبيين ،فجاء بعدىم فكاف ختامهم ،بين تفصيل اآلخرة بيانا ال يوجد في شيء من كتب اْلنبياء،
فإنها أجملت ولم تفصل فزاد محمد



على اْلنبياء في تفصيل المعاد مما يتصل بالسؤاؿ

والشفاعة والحساب ودرجات أىل الجنة ودركات أىل النار؛ فلمجيء محمد 

بالتفصيل ،ومن

سبقو باْلجماؿ ظن طائفة من المتفلسفة ،ونحوىم أنو لم يفصح في معاد اْلبداف إال محمد 
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 أي الحجج التي ترضي،وجعلوا ىذا حجة لهم في أنو من باب التخيير والخطاب الجمهوري
. وإف كانت غير واقعية،الجمهور
 وىؤالء، ومعاد البدف عند القيامة الكبرى في غير موضع،والقرآف بين معاد النفس عند الموت

  ويقولوف إنو لم يخبر بذلك إال محمد، وينكروف معاد اْلبداف،المَلحدة ينكروف القيامة الكبرى
 فإف القيامة الكبرى ىي معروفة عند اْلنبياء من،على طريق التخيير والرد عليهم أف زعمهم ىذا كذب
 من حين أىبط آدـ-عليهم الصَلة والسَلـ-  وغيرىم،آدـ إلى نوح إلى إبراىيم إلى موسى وعيسي
 والذي 
  

             

:قاؿ تعالى

  فاْلقساـ كما في قولو، أقساـ وإخبار وإنذار: ثَلثة أنواع أخبر بو محمد

    

: وقولو سبحانو            

            

: وقاؿ سبحانو       

 عن-سبحانو وتعالى-  وأخبر اهلل، أف يقسم فيها على البعث فهذه ثَلث آيات أمر اهلل نبيو
              
   

: إلى قولو       

        

.

:اقترابها بقولو

     

:وذـ اهلل المكذبين بالمعاد فقاؿ
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.            
وقد أخبر اهلل بأنو أرسل الرسل مبشرين ،ومنذرين في آيات من القرآف ،وأخبر عن أىل النار أنهم
قاؿ لهم خزنتها:

              

         وىذا اعتراؼ من أصناؼ الكفرة الداخلين جهنم،
أف الرسل أنذرتهم لقاء يومهم ىذا ،فجميع الرسل أنذروا بما أنذر بو خاتمهم من عقوبات المذنبين
في الدنيا واآلخرة ،فعامة سور القرآف التي فيها ذكر الوعد والوعيد ،يذكر ذلك فيها في الدنيا وفي
اآلخرة .
ومن شبو المنكرين للمعاد :الجهل باهلل ،وزعمهم عدـ إعادة العظاـ والرفات خلقا جديدا ،فقاؿ
تعالى:



           واهلل -سبحانو وتعالى -يقرر

المعاد بذكر كماؿ علمو وكماؿ قدرتو وكماؿ حكمتو ،فإف شبو المنكرين للمعاد كلها تعود إلى ثَلثة
أنواع:
أحدىا :اختَلط أجزاء بأجزاء اْلرض على وجو ال يتميز ،وال يحصل معو تميز شخص عن
شخص.
الثاني :أف القدرة ال تتعلق بذلك.
الثالث :أف ذلك أمر ال فائدة فيو ،أو إنما الحكمة إنما اقتضت دواـ ىذا النوع اْلنساني ،شيئا
بعد شيء ىكذا ،كلما مات جيل خلفو جيل آخر ،فأما أف يميت النوع اْلنساني كلو ،ثم يحييو بعد
ذلك ،فَل حكمة في ذلك .فجاءت براىين المعاد في القرآف مبنية على ثَلثة أصوؿ:
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: كما قاؿ في جواب من قاؿ-سبحانو-  علم الرب، تقدير الكماؿ:أحدىا

: وقاؿ               

     

 وقاؿ            
.   

        
       
 



: تقدير كماؿ قدرتو كقولو:الثاني

: وقاؿ       

: بين اْلمرين كما في قولو-سبحانو- ويجمع اهلل



: وقولو  

       

.                
: وقولو   

     

       

: وقولو    

: وقولو

: كماؿ حكمتو كقولو:الثالث

        

          

:وقولو

               

-  وأف كماؿ الرب، ولهذا كاف الصواب أف المعاد معلوـ بالعقل مع الشرع    
 كما ينزه كمالو عن، وأنو منزه عما يقولو المنكروف، وتوجبو، وكماؿ أسمائو وصفاتو تقتضيو-تعالى
.سائر العيوب والنقائص
:واْلدلة العقلية على البعث من القرآف الكريم
:واالستدالؿ بالقرآف من ناحيتين

533

العقيدة الطحاوية

. الخبر من ناحية كونو صدر عن المعصوـ:اْلولى
.-تعالى-  من ناحية االستدالؿ باآليات الكونية على قدرة اهلل:الثانية
         

:ومن اْلدلة العقلية على البعث قوؿ اهلل تعالى

                   
                
                   

 ىذه الحجة بسؤاؿ أورده ملحد-سبحانو-  وقد افتتح  

    

                 

:بقولو

 افتتح ىذه الحجة بسؤاؿ أورده ملحد-سبحانو وتعالى-  فإف اهلل        
،اقتضى جوابا

              

. وىذا يفي بالجواب   
ولهذا فإف الثاني



:فأجيب بجوابين اْلوؿ قولو

             

،فاحتج باْلبداء على اْلعادة

        

:في قولو

:والثاني قولو

تأكيد للحجة وزيادة تقريرىا

، قدر على ىذا، إذ كل عاقل يعلم ضروريا أف من قدر على ىذا،وبالنشأة اْلولى على النشأة اآلخرة
.وأنو لو كاف عاجزا عن الثاني لكاف عن اْلوؿ أعجز وأعجز
 وىو رد على شبهة ثانية لملحد آخر يتضمن،ثم أكد ىذه الحجة بالحجة الثانية والدليل الثاني
 فإف ىذه            



: وىو قولو:الدليل

 والحياة، العظاـ إذا صارت رميما عادت طبيعتها باردة يابسة:اآلية تتضمن شبهة أوردىا ملحد يقوؿ
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ال بد أف تكوف مادتها وحاملها حارة رطبة ،فأجاب اهلل -سبحانو وتعالى -بالدليل والجواب معا
           



 فأخبر -سبحانو -بإخراج ىذا

العنصر الذي ىو في غاية الحرارة واليبوسة ،وىو النار من الشجر اْلخضر الممتلئ بالرطوبة
وال برودة ،فالذي يخرج الشيء من ضده ،وتنقاد لو مواد المخلوقات وعناصرىا ،وال تستعصي عليو،
ىو الذي يفعل ما أنكره الملحد ودفعو من إحياء العظاـ ،وىي رميم.
الدليل الثالث :االستَلؿ بالكبير على الصغير في قولو:
      

     

فهذا فيو الداللة من الشيء اْلجل اْلعظم على اْليسر اْلصغر ،فإف

كل عاقل يعلم أف من قدر على العظيم الجليل ،فهو على ما دوف ذلك بكثير أقدر وأقدر ،فمن قدر
على حمل قنطار ،فهو على حمل أوقية أشد اقتدارا.
الدليل الرابع :أنو ليس فعلو -سبحانو وتعالى -بمنزلة غيره الذي يفعل باآلالت ،بل





           فهو -سبحانو وتعالى -يستقل بالفعل ال يحتاج إلى
آلة ،ومعين ،بل يكفي في خلقو لما يريد أف يخلقو ،ويكونو نفس إرادتو ،وقولو للمكوف :كن ،فإذا ىو
كائن كما شاءه وأراده .
الدليل الخامس :إخباره -سبحانو -بأف ملكوت كل شيء بيده ،فيتصرؼ فيو بفعلو وقولو؛ ولهذا
قاؿ -سبحانو:-



          ختم -سبحانو -ىذه

الحجة بإخباره أف ملكوت كل شيء بيده ،فيتصرؼ فيو بفعلو وقولو .ومن اْلدلة استنكار على من
ينكر البعث ببياف كماؿ الحكمة في قولو:
االحتجاج في قولو تعالى:
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       إلى أف قاؿ:



       ومثلو ذكر قصة

أصحاب الكهف وكيف أبقاىم ثَلثمائة سنة شمسية ،وثَلثمائة وتسع سنين قمرية وقاؿ فيها:



                 
                 

.
القائلوف بأف اْلجساـ مركبة من الجواىر المفردة ،لهم في المعاد خبط واضطراب ،وىم فيو على
أقواؿ ،ىم فيو على قولين:
القوؿ اْلوؿ :من يقوؿ تعدـ الجواىر ،ثم تعاد.
والقوؿ الثاني :من يقوؿ تفرؽ اْلجزاء ،ثم تجتمع ،فعرض عليهم اْلنساف الذي يأكلو حيواف،
وذلك الحيواف أك لو إنساف ،فإف أعيدت تلك اْلجزاء من ىذا لم تعد من ىذا ،وأورد عليهم أف
اْلنساف يتحلل دائما ،فما الذي يعاد أىو الذي كاف قبل الموت ،فإف قيل بذلك لزـ أف يعاد على
صورة ضعيفة ،وىو خَلؼ ما جاءت بو النصوص ،وإف كاف غير ذلك ،فليس بعض اْلبداف بأولى من
بعض.
فأجاب بعضهم :أجيب عن ىذا بجوابين:
الجواب اْلوؿ :أجاب بعضهم بأف اْلنساف ،فيو أجزاء أصلية ال تتحلل ،وال يكوف فيها شيء من
ذلك الحيواف الذي أكلو الثاني ،وىذا القوؿ لعامة المسلمين ،ويدخل فيو المعتزلة واْلشعرية،
وجميع فرؽ اْلسَلـ يقولوف :إف في اْلنساف أجزاء أصلية ال تتحلل ،وال يكوف فيها شيء من ذلك
الحيواف ،الذي أكلو الثاني والعقَلء يعلموف أف بدف اْلنساف نفسو كلو يتحلل ،وليس فيو شيء باؽ،
فصار ما ذكروه في المعاد مما قوى شبهة المتفلسفة في إنكار المعاد .
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القوؿ الثاني :الذي عليو السلف وجمهور العقَلء أف اْلجساـ تنقلب من حاؿ إلى حاؿ،
فتستحيل ترابا ،ثم ينشؤىا اهلل نشأة أخرى ،كما استحاؿ في النشأة اْلولى ،فإنو كاف نطفة ،ثم صار
علقة ،ثم صار مضغة ،ثم صار عظاما ،ولحما ،ثم أنشأه اهلل خلقا سويا ،كذلك اْلعادة يعيده اهلل بعد

أف يبلى كلو إال عجب الذنب ،كما ثبت في الصحيح عن النبي  أنو قاؿ  :كل ابن آدـ يبلى
إال عجب الذنب ،منو خلق ابن آدـ ،وفيو يركب  وفي حديث آخر  :إف اْلرض تمطر مطرا
كمني الرجاؿ ،ينبتوف في القبور ،كما ينبت النبات . 
فالنشأتاف نوعاف تحت جنس يتفقاف ،ويتماثَلف من وجو ،ويفترقاف ،ويتنوعاف من وجو ،والمعاد
ىو اْلوؿ بعينو ،وإف ك اف بين لوازـ اْلعادة ،ولوازـ البدء فرؽ ،فعجب الذنب ىو الذي يبقى ،وأما
سائره ،فيستحيل فيعاد من المادة التي استحاؿ إليها ،ومعلوـ أف من رأى شخصا ،وىو صغير ،ثم
رآه وقد صار شيخا ،علم أف ىذا ىو ذاؾ مع أنو دائما فيو تحلل واستحالة ،وكذلك سائر الحيواف
والنبات ،ومن رأى شجرة  ،وىي صغيرة ،ثم رآىا كبيرة قاؿ ىذه تلك ،وليست صفة تلك النشأة
الثانية مماثلة لصفة ىذه النشأة ،حتى يقاؿ :إف الصفات ىي المغيرة ،ال سيما أىل الجنة إذا
دخلوىا ،فانهم يدخلونها على صورة آدـ ،طولو ستوف ذراعا ،كما ثبت في الصحيحين وغيرىما.
أما العرض ،فإنو روي أف عرضو سبعة أذرع ،لكن الحديث فيو ضعف .والقائلوف بأف اْلنساف
مركب من الجواىر ،وىم أىل الكَلـ يقولوف :إنو مركب من أجزاء من الجواىر الفردة  ،وىي أجزاء
صغيرة غير قابلة للقسمة ،ويسمونها بالجواىر الفردة ،وىذا مذىب سائر المتكلمين ،فإف اْلجساـ
عندىم مركبة من ىذه الجواىر المتماثلة ،وإنما تتمايز اْلجساـ بما يخلقو اهلل فيها من اْلعراض،
وقد غَل المتكلموف من المعتزلة واْلشاعرة في التعويل على نظرية الجواىر الفردة ،وىي في اْلصل
نظرية يونانية قديمة ،قاؿ بها ديموكريس الفيلسوؼ الطبيعي اليوناني ،وقد بنوا عليها كثيرا من
ا ْلصوؿ اْليمانية ،فجعلوىا عمدتهم في االستدالؿ على حدوث العالم ووجود المحدث لو ،حتى أف
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أحد كبار اْلشاعرة ،وىو القاضي أبو بكر الباقَلني ،قد أوجب اْليماف بوجود الجوىر الفرد ،بناء
على أف اْليماف بوجود اهلل متوقف على ثبوتو ،وما ال يتم الواجب إال بو ،فهو واجب كما بنوا على
تلك النظرية ما يترتب على حدوث العالم من أف اهلل ،فاعل باالختيار ال موجود بالذات ،كما يقولو
الفَلسفة ،وأنو ال تأثير لشيء من اْلسباب في مسبباتها ،بل يخلق اهلل اْلشياء عند وجود أسببابها ال
بها ،وىكذا انحرؼ المتكلموف عن الجادة واعتمدوا في استداللهم على وىم كاذب ،ربطوا بو مصير
العقائد اْليمانية كلها ،والجوىر الفرد من العلماء من قاؿ ال وجود لو ،ومنهم من قاؿ :إنو لو وجود،
فصار اْليماف باهلل عند أىل الكَلـ ،واْليماف بالبعث والمعاد مرتبط بالجوىر الفرد ،وىذا من بدع
أىل الكَلـ ،ولم يحل اهلل -سبحانو وتعالى -في اْليماف بو واْليماف بالبعث والمعاد إلى الجوىر
الفرد.
مما يتعلق باْليماف بالبعث:
النفخ في الصور:
والنفخ في الصور جاء في الحديث أف النبي  قاؿ:



ال تخيروا بين اْلنبياء



ثبت في

الحديث في الصحيحين عن النبي  أنو قاؿ  :ال تخيروني بين اْلنبياء ،فإف الناس يصعقوف يوـ
القيامة ،فأكوف أوؿ من يفيق ،فإذا موسى آخذ بقائمة من قوائم العرش ،فَل أدري أفاؽ قبلي أـ
جوزي بصعقة يوـ الطور؟ . 
وجاء في الحديث اآلخر



فَل أدري أفاؽ قبلي أـ كاف ممن استثنى اهلل؟



 إف الناس

يصعقوف يوـ القيامة ،فأكوف أوؿ من يفيق ،فأجد موسى باطشا بقائمة العرش ،فَل أدري أفاؽ قبلي أـ
كاف ممن استثنى اهلل؟ . 
فنشأ اْلشكاؿ في ىذا الحديث ،وسبب ىذا اْلشكاؿ ناشئ من أنو دخل على الراوي حديث
في حديث ،فركب بين اللفظين ،بياف ذلك أف قولو في الحديث  :إف الناس يصعقوف يوـ القيامة،
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فأكوف أوؿ من يفيق ،فإذا موسى آخذ بقائمة من قوائم العرش ،فَل أدري أفاؽ قبلي أـ جوزي بصعقة
يوـ الطور؟



جاء بعض الرواة ،فروى الحديث ىكذا  :إف الناس يصعقوف يوـ القيامة ،فأكوف

أوؿ من تنشق عنو اْلرض ،فإذا موسى آخذ بقائمة من قوائم العرش ،فَل أدري أفاؽ قبلي أـ جوزي
بصعقة يوـ الطور؟  وفي لفظ آخر  :إف الناس يصعقوف يوـ القيامة ،فأكوف أوؿ من يفيق ،فإذا
موسى آخذ بقائمة من قوائم العرش ،فَل أدري أفاؽ قبلي أـ كاف ممن استثنى اهلل؟ . 
ووجو اْلشكاؿ :أنو في أوؿ الحديث قاؿ:



يصعقوف يوـ القيامة

الناس قاموا من القبور ،ووقفوا للحساب ،وفي آخر الحديث قاؿ:



وىذا يدؿ على أف



فأكوف أوؿ من تنشق عنو

اْلرض  يدؿ على بدء الخروج من القبور ،حيث تنشق عنو -عليو الصَلة والسَلـ -اْلرض ،ولم
يقف الناس بعد للحساب ،فيفسد المعنى بذلك؛ ْلف انشقاؽ اْلرض قبل الموقف والصعق في
الموقف ،ومنشأ اْلشكاؿ الوىم من بعض الرواة بإدخاؿ حديث في حديث.
وحل اْلشكاؿ رد الحديث إلى أصلو ،وىو أف صواب الحديث ىكذا:
يوـ القيامة ،فأكوف أوؿ من يفيق





إف الناس يصعقوف

وليس :فأكوف أوؿ من تنشق عنو اْلرض .وإنما ،وىم بعض

الرواة ،فأبدؿ قوؿ ،فأكوف أوؿ من يفيق بقولو ،فأكوف أوؿ من تنشق عنو اْلرض ،وحل اْلشكاؿ رد
الحديث إلى أصلو ،الصواب أف ىذا وىم من الرواة ،وأف ىذه اللفظة صوابها:فأكوف أوؿ من يفيق.
ال ،فأكوف أوؿ من تنشق عنو اْلرض ،وكذلك أشكل في الحديث رواية بعض الرواة ،فإنو روى في
آخر الحديث  :ال أدري أفاؽ قبلي أـ كاف ممن استثنى اهلل -عز وجل؟ . 
ووجو اْلش كاؿ :أنو في آخر الحديث ،استثني من صعقة يوـ القيامة؛ ْلف أوؿ الحديث  :إف
الناس يصعقوف يوـ القيامة



أو ىذا في موقف القيامة ،ثم قاؿ في آخره،

قبلي ،أـ كاف ممن استثنى اهلل؟  فاستثني من صعقو يوـ القيامة.
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والذين استثناىم اهلل إنما ىم مستثنوف م ن صعقة النفخة ،ال من صعقة يوـ القيامة كما قاؿ تعالى:
             

   ولم يقع االستثناء من

صعقة الخَلئق يوـ القيامة ،فالصعق الذي استثنى اهلل فيو في سورة الزمر والنمل ،ذلك الصعق صعق
تخريب العالم ،وسببو النفخ في الصور والفزع ،والمستثنى قيل ملك الموت ،وثَلثة مَلئكة معو.
ومنشأ اْلشكاؿ الوىم من بعض الرواة ،حيث اشتبو عليو أف ىذه الصعقة ىي صعقة النفخة ،وأف
موسى داخل في من استثنى اهلل ،فأبدؿ قولو:



فَل أدري أفاؽ قبلي أـ جوزي بصعقة يوـ الطور

 بقولو  :فَل أدري أفاؽ قبلي أـ كاف ممن استثنى اهلل .  
وحل اْلشكاؿ رد الحديث إلى أصلو ،فالمحفوظ الذي تواترت عليو الروايات الصحيحة ىو:


فَل أدري أفاؽ قبلي أـ جوزي بصعقة يوـ الطور



وعليو المعنى الصحيح ،فإف الصعق يوـ

القيامة لتجلي اهلل لعباده ،إذا جاء لفصل القضاء ،وموسى -عليو الصَلة والسَلـ -إف كاف لم يصعق
معهم ،فيكوف قد جوزي بصعقة يوـ تجلى ربو للجبل ،فجعلو دكا ،فجعلت صعقة ىذا التجلي عوضا
عن صعقة الخَلئق لتجلي الرب يوـ القيامة ،فتأمل ىذا المعنى العظيم  ،وأما قولو:



فَل أدري

أفاؽ قبلي أـ كاف ممن استثنى اهلل   فَل يلتئم على مساؽ الحديث قطعا ،فإف اْلفاقة حينئذ
ىي إفاقة البعث ،وكيف يقوؿ :ال أدري أبعث قبلي أـ جوزي بصعقة يوـ الطور؟
فتأمل ،وممن نبو على ىذا الحافظ أبو الحجاج المزي ،والحافظ العَلمة ابن القيم ،والحافظ
عماد الدين ابن كثير ،نبهوا على ى ذا الوىم من الرواة ،وأنو دخل على الرواة حديث في حديث،
والصعق نوعاف :صعق البعث ،وسببو ىو النفخ في الصور ،ووقتو يوـ القيامة ،والثاني :صعق التجلي،
وسببو تجلي اهلل للخَلئق ،ووقتو في موقف يوـ القيامة.
والنفخ في الصور ،نفختاف على الصحيح ،وقاؿ بعضهم :ثَلث نفخات نفخة الفزع  ،ونفخة
الصعق ،ونفخة الموت ،والصواب :أف نفخة الفزع ،ونفخة الصعق نفخة واحدة نفخة طويلة ،يطولها
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إسرافيل أولها :فزع وآخرىا موت ،وأما الحديث الذي فيو إثبات ثَلث نفخات ،فهو حديث
ضعيف ،فأولها النفخة اْلولى ،نفخة الفزع أوال ،ويتغير بها ىذا العالم ،ويفسد نظامو ،ويسير اهلل
الجباؿ ،وترتج اْلرض بأىلها رجا ،وتكوف كالسفينة الموقرة في البحر تضربها اْلمواج ،وتميد اْلرض
بالناس على ظهرىا ،تذىل المراضع ،وتضع الحوامل ،وتشيب الولداف  ،وتثور الشياطين ىاربين من
الفزع ،حتى تأتي اْلقطار فتتلقاىا المَلئكة ،وتضربها في وجوىها فترجع ،ويولي الناس مدبرين،
فينادي بعضهم بعضا وذلك قوؿ اهلل تعالى:

           

  وتتصدع اْلرض ،وتكوف السماء كالمهل ،فيرى الناس أمرا عظيما ،وىي المشار إليها بقولو تعالى:
            

أي من رجوع ،ومرد  ،وقولو

 

                قيل :المستثنى ملك الموت
وجبريل وميكائيل وإسرافيل ،وقيل :غير ذلك  ،وإنما يحصل الفزع لشدة ما يقع من ىوؿ تلك
النفخة ،ثم يكوف آخرىا صعق وموت ،وفيها ىَلؾ كل شيء ،كما قاؿ اهلل تعالى:

   

             وقد فسر الصعق بالموت.
النفخة الثانية :نفخة البعث والنشور ،وقد جاء في الكتاب العزيز آيات تدؿ عليها كقولو تعالى:
            
      

وقولو:

وقولو سبحانو:

   

         

قاؿ

المفسروف :المنادي إسرافيل -عليو الصَلة والسَلـ -ينفخ في الصور ،وينادي :أيتها العظاـ البالية،
واْلوصاؿ المتقطعة ،واللحوـ المتمزقة ،والشعور المتفرقة ،إف اهلل يأمركن أف تجتمعن لفصل القضاء،
والمكاف القريب صخرة بيت المقدس ،وبين النفختين أربعوف.
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والعرض أنواع :عرض أعماؿ ،أو صحف ،وعرض الناس على جهنم وعرض جهنم على الناس،
وعرض على اهلل ،قد يعرض بالعمل مع الصحيفة ،وقراءة الكتاب ،صحف اْلعماؿ جمع صحيفة،
وىي الكتب التي كتبتها المَلئكة ،وأحسن ما فعلو كل إنساف من سائر عملو في الدنيا :القولية
والفعلية ،وغيرىا وإنما يؤتى بالصحف؛ إلزاما للعباد ودفعا للجدؿ والعناد ،قاؿ اهلل تعالى:
             

طائره :عملو وفي اآلية اْلخرى:



 

 قاؿ العلماء :معنى

        وىو القسم

الذي فيو شق النواة ،وىذا يضرب مثَل للشيء الحقير.
وأما الصراط فهو لغة :الطريق الواضح ،ومنو قوؿ جرير:
أمػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػير المػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػؤمنين عل ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػى صػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػراط  إذا اعػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػوج المػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػوارد مسػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػتقيما




وشرعا :جسر ممدود على متن جهنم ،يرده اْلولوف واآلخروف ،واْلدلة على إثباتو كثيرة ،منها
قولو تعالى:

            

البيهقي ،عن مسروؽ ،عن عبد اهلل بن عباس قاؿ:



وفي الحديث الذي رواه

يجمع اهلل الناس يوـ القيامة إلى أف قاؿ:

ويمروف على الصراط ،والصراط كحد السيف دحض ،ومزلة ،فيقاؿ :لهم امضوا على قدر نوركم



.
وجاء في حديث عائشة
وحسك



في جهنم جسر أدؽ من الشعر ،وأحد من السيف ،عليو كَلليب
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قاؿ العلماء في وصف الصراط :إنو أدؽ من الشعر ،وأحد من السيف ،وأحر من الجمر جاء
ىذا في أحاديث ،وقد أنكر بعض الطوائف الصراط ،وىم المعتزلة ،وقالوا :ليس ىناؾ صراط حسي،
وقالوا :إف الصراط إنما ىو المراد الصراط المعنوي ،فأىل الحق يثبتوف الصراط على ظاىره ،من
كونو جسرا ممدودا على متن جهنم ،أحد من السيف وأنكر بعض المعتزلة كالقاضي عبد الجبار
المعتزلي ،وكثير من أصحابو ،ومن أتباعو .قالوا :ليس ىناؾ صراط حسي ،قاؿ :والمراد بالصراط
طريق الجنة ،المشار إليو بقولو تعالى:
تعالى:





     وطريق النار المشار إليو بقولو

.      

شبهتهم:
قالوا :إنهم أنكروا الصراط الحسي ،زعما منهم أنو ال يمكن عبوره ،وإف أمكن ففيو تعذيب ،وال
عذاب على المؤمنين يوـ القيامة ،والرد أف ىذا تأويل باطل بوجوب حمل النصوص على حقائقها،
وليس ال عبور على الصراط بأعجب من المشي على الماء والطيراف في الهواء ،والوقوؼ فيو ،وقد

أجاب النبي 

قولو:



عن سؤاؿ حشر الكافر على وجهو ،بأف القدرة صالحة لذلك ،والمراد بالورود في

      في أصح قولي العلماء :المرور على الصراط ،وقاؿ بعضهم :دخوؿ

جهنم ،والصواب أف المراد بو المرور على الصراط.
الصراط :كما سبق أنو لغة :الطريق الواضح ،ومنو قوؿ جرير
أمػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػير المػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػؤمنين عل ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػى صػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػراط  إذا اعػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػوج المػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػوارد مسػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػتقيما
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وشرعا :جسر ممدود على متن جهنم ،يرده اْلولوف واآلخروف بعد مفارقتهم مكاف الموقف.
اْلدلة على إثباتو كثيرة :منها ما رواه البيهقي بسنده ،عن مسروؽ ،عن عبد اهلل بن عباس -رضي
اهلل عنهما -قاؿ:



يجمع اهلل الناس يوـ القيامة إلى أف قاؿ :ويمروف على الصراط  ،والصراط

كحد السيف دحض ،ومزلة ،فيقاؿ لهم :امضوا على قدر نوركم  ثانيا :ما أخرجو اْلماـ أحمد عن

عائشة -رضي اهلل عنها -قالت :قاؿ رسوؿ اهلل   في جهنم جسر أدؽ من الشعر ،وأحد من

السيف ،عليو كَلليب وحسك  ..الحديث ،ثالثا :أخرج البيهقي عن أنس 
رسوؿ اهلل  يقوؿ  :الصراط كحد السيف   ..الحديث.

قاؿ :سمعت

وفي بعض اآلثار أف طوؿ الصراط مسيرة ثَلث آالؼ سنة ،واهلل أعلم ،قاؿ :ألف منها صعود،
وآلف منها ىبوط  ،وآلف منها استواء ،واهلل أعلم بالصواب.
وصف الصراط:
قاؿ العلماء :الصراط أدؽ من الشعرة ،وأحد من السيف وأحر من الجمر ،فقد أخرج الطبراني

بإسناد حسن ،عن عبد اهلل بن مسعود 

قاؿ:



يوضع الصراط على سواء جهنم ،مثل حد

ا لسيف المرىف مدحضة ،أي مزلة ،أي ال تثبت عليو قدـ ،بل تزؿ عنو إال من يثبتو اهلل ،عليو
كَلليب من نار تخطف أىلها ،فتمسك بهواديبها ،ويستبقوف عليو بأعمالهم ،فمنهم من شده
كالبرؽ ،وذلك الذي ال ينشب أف ينجو ،ومنهم من شده كالريح ،ومنهم من شده كالفرس . 
الطائفة المنكرة للصراط ،وشبهتها وتأويلهم للصراط والرد عليو :أىل الحق يثبتوف الصراط على
ظاىره ،بكونو جسرا حسيا ممدودا على متن جهنم ،أحد من السيف ،وأنكر ىذا الظاىر القاضي
عبد الجبار المعتزلي ،وكثير من أتباعو ،وأولوا الصراط فقالوا :المراد بالصراط طريق الجنة المشار
إليو بقولو تعالى:

     

وطريق النار المشار إليها بقولو:
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شبهتهم :أنكروا الصراط الحسي ،زعما منهم أنو ال يمكن عبوره ،وإف أمكن،

ففيو تعذيب ،وال عذاب على المؤمنين يوـ القيامة.
الرد عليهم :تأويلهم ىذا باطل بوجوب حمل النصوص على حقائقها ،وليس العبور على الصراط

بأعجب من المشي على الماء ،والطيراف في الهواء والوقوؼ فيو ،وقد أجاب 

عن سؤاؿ حشر

الكافر على وجهو ،بأف القدرة صالحة لذلك.
ىل ىناؾ صراط آخر؟
قاؿ القرطبي -رحمو اهلل :-اعلم -رحمك اهلل تعالى -أف في اآلخرة صراطين:
أحدىما :مجاز ْلىل الحشر كلهم ثقيلهم وخفيفهم ،يجيزوف عليو إال من دخل الجنة بغير
حساب ،وإال من يلتقطو عنق من النار ،فإذا خلص من ىذا الصراط اْلكبر المذكور ،وال يخلص منو
إال المؤمنوف ،الذين علم اهلل منهم أف القصاص ال يستنفد حسناتهم ،حبسوا على صراط آخر ،خاص
لهم ،وال يرجع إلى النار من ىؤالء أحد- ،إف شاء اهلل تعالىْ -لنهم قد عبروا الصراط اْلوؿ
المضروب على متن جهنم ،التي يسقط منها من أوبقتو ذنوبو ،وزاد على الحسنات جرمو وعيوبو.

ويدؿ على ىذا الصراط الثاني ما أخرجو البخاري عن أبي سعيد الخدري  عن النبي  في

ىذه اآلية:

             

قاؿ :يخلص

المؤمنوف من النار ،فيجلسوف على قنطرة بين الجنة والنار ،فيقص بعضهم من بعض مظالم كانت
بينهم في الدنيا ،حتى إذا ىذب وا ،ونقوا أذف لهم في دخوؿ الجنة ،فوالذي نفس محمد بيده ْلحدىم
أىدى بمنزلو في الجنة منو بمنزلو في الدنيا . 
قاؿ القرطبي :ىذا في حق من لم يدخل النار من عصاة الموحدين ،أما من دخلها ،ثم أخرج،
فإنهم ال يحبسوف ،بل إذا أخرجوا بقوا على أنهار الجنة.
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المراد بالورود في قوؿ اهلل تعالى:

            

اختلف المفسروف في المراد بالورود المذكور في ىذه اآلية على قولين :فقيل :المراد بو الدخوؿ في
النار ،وىذا قاؿ بو ابن عباس وجماعة ،واستدلوا بقولو تعالى:
     



     بعد قولو:



فالتعبير باْلنجاء بعد الورود دليل على أنهم دخلوا ،لكنهم نجوا ،وأجيب

بأف التعبير باْلنجاء ال يستلزـ إحاطة العذاب بالشخص ،بل يكفي في ذلك انعقاد أسبابو ،ولو لم
يهلك كما في قولو تعالى:

               

     ولم يكن العذاب أصابو ،ولكن أصاب غيره.
ثانيا :من ناحية اللغة أف الورود في اللغة… الدليل الثاني :استدلوا باللغة قالوا :الورود في اللغة

يستلزـ الدخوؿ ،والجواب يرد ذلك بالحديث الصحيح ،عن النبي  أنو قاؿ- :وىو في صحيح
مسلم  -والذي نفسي بيده ال يلج النار أحد بايع تحت الشجرة ،قالت حفصة :فقلت :يا رسوؿ
اهلل ،أليس اهلل يقوؿ



      قاؿ :ألم تسمعيو قاؿ

     

      أشار  إلى أف ورود النار ال يستلزـ دخولها ،وأف النجاة من النار
ال تستلزـ حصولو ،بل تستلزـ العقاب الشديد.
الدليل الثالث :استدلوا بقولو تعالى:
   

وقولو تعالى:

     

         

        

وقولو:





فسمى دخوؿ النار ورودا ،وأجيب بأف ىذه اآليات في الكفار،

ويستلزـ الورود إحاطة العذاب بهم ،ودخولهم من أدلة أخرى ال من نفس الورود.
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القوؿ الثاني :أف المراد بالورود المرور على الصراط ،وىذا ىو الصواب ،ويؤيد ذلك الحديث

الصحيح ،الذي رواه اْلماـ مسلم أف النبي  قاؿ  :والذي نفسي بيده ،ال يلج النار أحد بايع
تحت الشجرة ،قالت حفصة :فقلت :يا رسوؿ اهلل أليس اهلل يقوؿ:
فقاؿ :ألم تسمعيو قاؿ



      

           أشار  إلى

أف ورود النار ال يستلزـ د خولها ،وأف النجاة من النار ال تستلزـ حصولو ،بل تستلزـ انعقاد سببو ،ولو
لم يحصل الهَلؾ.
ثانيا :أف من طلبو عدوه؛ ليهلكوه  ،ولم يتمكنوا منو يقاؿ :نجاه اهلل منهم؛ ولهذا قاؿ تعالى:



                   

  

ولم يكن العذاب أصابهم ،ولكن أصاب غيرىم ،ولوال ما خصهم اهلل بو من أسباب

النجاة ْلصابهم ما أصاب أولئك ،وكذلك حاؿ الوارد في النار ،يمروف فوقها على الصراط ،ثم ينجي
اهلل الذين اتقوا ويذر الظالمين فيها جثيا.

ثالثا :أف النبي 

قد بين في ىذه اْلجابة المذكور أف الورود ىو المرور على الصراط ،وعن

يعلى بن أمية عن رسوؿ اهلل  أنو قاؿ  :تقوؿ النار للمؤمن يوـ القيامة :جز يا مؤمن ،فقد أطفأ
نورؾ لهبي . 
وأما الميزاف ،فإنو يج ب اْليماف بو كأخذ الصحف ،وىو ثابت بالكتاب والسنة واْلجماع واْلدلة
على إثبات الميزاف كثيرة قوؿ اهلل تعالى:
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        واختلف العلماء ىل في يوـ القيامة ميزاف واحد ،أو موازين
متعددة واْلشهر أنو ميزاف واحد لجميع اْلمم ولجميع اْلعماؿ ،كِفتاه كأطباؽ السماوات واْلرض،
وقيل إنو لكل أمة ميزاف ،وقاؿ الحسن البصري :لكل واحد من المكلفين ميزاف ،ومن قاؿ :إنو ميزاف
واحد أجاب عن اآليات بأف المراد الموزونات ،فجمع باعتبار تنوع اْلعماؿ الموزونة.
وأىل السنة يؤمنوف بأف الميزاف الذي توزف بو الحسنات والسيئات حق ،قالوا :ولو لساف وكفتاف
توزف بهما صحائف اْلعماؿ ،وىو ميزاف حسي ،وذىب بعض المبتدعة كالمعتزلة وبعض الملحدين
إلى أف الميزاف أمر معنوي ،قالوا :والمراد بو العدؿ.
شبهتهم :قاؿ المعتزلة :اْلعماؿ أعراض ال تقبل الوزف ،ومثلها يوزف بميزاف معنوي ،ىو العدؿ،
وإنما يقبل الوزف اْلجساـ ،قالوا :واهلل ال يحتاج إلى الميزاف ،وال يحتاج إلى الميزاف إال البقاؿ
والفواؿ ،أما اهلل فَل يحتاج إلى الميزاف ،ىكذا المعتزلة حرفوا النصوص بأىوائهم ،رد عليهم أىل
السنة بأف اهلل يقلب اْلعراض أجساما ،كما في حديث البراء بن عازب ،أف العمل يمثل في القبر
لصاحبو إنسانا حسنا ،أو قبيحا ،مع أف العمل معنوي وكما في حديث أبي ىريرة  :يؤتى بالموت
كبشا أغر ،فيوقف بين الجنة والنار ،فيقاؿ :يا أىل الجنة فيشرئبوف ،وينظروف ،ويقاؿ :يا أىل النار،
فيشرئبوف ،وينظروف ،ويروف أف قد جاء الفرج ،فيذبح الموت كالكبش



وىو معنوي ،فكذلك

الميزاف ،كذلك اهلل تعالى يقلب اْلعماؿ أجساما ،فتوزف ،ويوزف الشخص ،توزف اْلعماؿ ،ويوزف

الشخص ،يعني  يؤتى بالرجل العظيم السمين ال يزف عند اهلل جناح بعوضة  وقاؿ النبي 


في دقتي ساقي ابن مسعود ،إنهما ،لهما في الميزاف أثقل يوـ القيامة من جبل أحد  ويوزف

الشخص ،وتوزف اْلعماؿ ،ومنشأ ضَلؿ ىؤالء المعتزلة وغيرىم قياس أحواؿ اآلخرة على أحواؿ
الدنيا ،والذي دلت عليو السنة أف ميزاف اْلعماؿ حسي لو كفتاف حسيتاف مشاىدتاف.
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ومن ذلك حديث البطاقة أنو يؤتى برجل ،ويخرج لو تسعة وتسعوف سجَل ،كل سجل مد البصر
سيئات ،ثم يؤخذ لو بطاقة فيها الشهادتاف ،أشهد أف ال إلو إال اهلل ،وأشهد أف محمدا رسوؿ اهلل،
فتوضع السجَلت في كفة  ،وتوضع البطاقة في كِفة ،فطاشت السجَلت من كثرة البطاقة ،فنجي
وسلم ،وغفر اهلل لو.
نعم.
والترتيب في الميزاف والحوض والصراط والحساب ،الصواب أف مراتب البعث والمعاد
والصراط ،أنها أوال المعاد والبعث والنشور ،ثم القياـ لرب العالمين ،ثم الحوض ،ثم العرض ،ثم
تطاير الصحف وأخذىا باليمين والشماؿ ،ثم الميزاف ،ثم الورود على الصراط ،ثم الجنة نسأؿ اهلل
أف يجعلنا وإياكم من أىل الجنة.
الميزاف عند أىل الحق ميزاف حسي لو كفتاف عظيمتاف ،واْلدلة على إثبات الميزاف منها قوؿ اهلل
تعالى:

     

وقولو:

      

قولو:

 

             

    وقولو:

             

      اختلف العلماء ىل في موقف القيامة ،ميزاف واحد أـ موازين متعددة؟
فاْلشهر أنو ميزاف واحد لجميع اْلمم ،ولجميع اْلعماؿ كفتاه كأطباؽ السماوات واْلرض ،وقيل :إنو
لكل أمة ميزاف ،وقاؿ الحسن البصري :لكل واحد من المكلفين ميزاف .قاؿ بعضهم :اْلظهر إثبات
موازين يوـ القيامة ،ال ميزاف واحد استدالال باآلية السابقة

    

 

  ومن قاؿ إنو ميزاف واحد ،أجاب على اآليات بأف المراد الموزونات ،فجمع باعتبار تنوع
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اْلعماؿ الموزونة ،فَل بد للمؤمن اْليماف بالميزاف ،الذي توزف بو الحسنات والسيئات  ،وأنو حق
وأف لو لسانا وكفتين توزف بو صحائف اْلعماؿ.
الخَلؼ في الميزاف ىل ىو حسي ،أو معنوي؟
ذىب بعض المبتدعة كالمعتزلة وبعض الملحدين المعاندين إلى أف الميزاف أمر معنوي ،والمراد
بو العدؿ.
شبهتهم :أف اْلعماؿ أعراض ال تقبل الوزف ،ومثلها يوزف بميزاف معنوي ،ىو العدؿ وإنما يقبل
الوزف اْلجساـ ،واهلل ال يحتاج إلى الميزاف ،وال يحتاج إلى الميزاف إال البقاؿ والفواؿ.
الرد عليهم بأف اهلل يقلب اْلعراض أجساما ،كما في حديث البراء بن عازب أف العمل يمثل في
القبر لصاحبو إنسانا حسنا ،أو قبيحا مع أف العمل معنوي وكما في حديث أبي ىريرة أف رسوؿ اهلل



قاؿ:



يؤتى بالموت كبشا أغر ،فيوقف بين الجنة والنار ،فيقاؿ :يا أىل الجنة فيشرئبوف،

وينظروف ،ويقاؿ :يا أىل النار  ،فيشرئبوف ،وينظروف ،ويروف أف قد جاء الفرج ،فيذبح  ،ويقاؿ خلود،
فَل موت



فهذا الموت معنوي قلب جسما ،وامتناع قلب الحقائق في مقاـ خرؽ العادات غير

ملتفت إليو ،ومنشأ ضَلؿ المؤولين للميزاف ،ىي قياس أحواؿ اآلخرة على أحواؿ الدنيا ،والذي دلت
عليو السنة أف ميزاف ا ْلعماؿ حسي لو كفتاف حسيتاف مشاىدتاف ،ومن أدلة ذلك حديث البطاقة
وفيو  توضع السجَلت في كفة ،والبطاقة في كفة . 
ثانيا :وفي الترمذي في سياؽ آخر
كفة





توضع الموازين يوـ القيامة ،فيؤتى بالرجل ،فيوضع في

الحديث ،وفي ىذا السياؽ فائدة جليلة ،وىي أف العامل يوزف مع عملو  ،وىو دليل على

أف الميزاف لو كفتاف حسيتاف.

ثالثا :روى البخاري عن أبي ىريرة  عن النبي  قاؿ  :إنو ليأتي الرجل العظيم السمين

يوـ القيامة ،ال يزف عند اهلل جناح بعوضة ،قاؿ اقرءوا إف شئتم
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وقاؿ -عليو الصَلة والسَلـ -في ساقي ابن مسعود



والذي نفسي بيده لهما أثقل في

الميزاف من أحد . 
وقد وردت اْلحاديث -أيضا -بوزف اْلعماؿ أنفسها ،منها حديث أبي مالك اْلشعري في
صحيح مسلم



الطهور شطر اْليماف ،والحمد هلل تمأل الميزاف



ومنها في الصحيح ،وىو

خاتمة كتاب البخاري  :كلمتاف خفيفتاف على اللساف ،حبيبتاف إلى الرحمن ،ثقيلتاف في الميزاف:
سبحاف اهلل وبحمده ،سبحاف اهلل العظيم . 
فهذه اْلدلة السابقة تدؿ على وزف اْلشخاص واْلعماؿ وصحائف اْلعماؿ بميزاف حسي ،لو
كفتاف حسيتاف ،فثبت وزف اْلعماؿ والعامل وصحف اْلعماؿ ،وثبت أف الميزاف لو كفتاف ،واهلل
أعلم بما وراء ذلك من الكيفيات.
الحكمة في وزف اْلعماؿ بالميزاف الحسي:
قاؿ الثعلبي :الحكمة في ذلك تعريف اهلل عباده ما لهم عنده من الجزاء ،من خير ،أو شر،
وقيل :بل الحكمة في وزف اْلعماؿ ظهور عدؿ اهلل -سبحانو -في جميع عباده ،فإنو ال أحد أحب
إليو العذر من اهلل ،من أجل ذلك أرسل الرسل مبشرين ،ومنذرين  ،ومن الحكمة -أيضا -بياف فضل
اهلل ،وأنو يزف مثاقيل الذر من خير ،أو شر قاؿ تعالى:
   

       

وفيو إدخاؿ البشر والسرور على المؤمنين ،وراء ذلك أيضا من الحكم ما ال

اطَلع لنا عليو.
الترتيب في الحساب والميزاف أيهما يكوف قبل اآلخر مع التوجيو؟
قاؿ العلماء :إذا انقضى الحساب كاف بعده وزف اْلعماؿ؛ وذلك ْلف الوزف للجزاء ،فينبغي أف
يكوف بعد المحاسبة ،فإف المحاسبة لتقرير اْلعماؿ ،والوزف ْلظهار مقاديرىا؛ ليكوف الجزاء
بحسبها.
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والترتيب في الميزاف والحوض والصراط:
اعلم أف مراتب المعاد والبعث والصراط والحساب والحوض والميزاف ما يلي معاد وبعث،
ونشور ،ثم القياـ لرب العالمين ،ثم الحوض ،ثم العرض  ،ثم تطاير الصحف وأخذىا باليمين
والشماؿ ،ثم الميزاف ،ثم المرور على الصراط ،ثم الوقوؼ على القنطرة بين الجنة والنار ،وجعل
القرطبي في التذكرة ىذه القنطرة صراطا.
ثانيا :للمؤمنين خاصة ،وليس يسقط فيو أحد في النار ،فيكوف الترتيب ىكذا:
بعث ،فقياـ ،فحوض ،فحساب ،فصحف ،فميزاف ،فصراط ،فقنطرة ،فالجنة.
أقواؿ العلماء في خلق الجنة والنار
السَلـ عليكم ورحمة اهلل وبركاتو.



الحمد هلل رب العالمين ،والصَلة والسَلـ على أشرؼ اْلنبياء و المرسلين نبينا محمد

وعلى آلو وصحبو أجمعين.
قاؿ اْلماـ الطحاوي -رحمو اهلل تعالى :-والجنة والنار مخلوقتاف ال تفنياف أبدا ،وال تبيداف.
السَلـ عليكم ورحمة اهلل وبركاتو.

 الحمد هلل رب العالمين ،والصَلة والسَلـ على أشرؼ اْلنبياء والمرسلين ،نبينا محمد وعلى
آلو وصحبو أجمعين .أما بعد:
فالجنة والنار ىما داراف للجزاء على اْلعماؿ ،واْليماف بهما داخل في اْليماف باليوـ اآلخر،
اْليماف بالجنة والنار ال بد منو لكل مسلم من اْليماف باهلل واليوـ اآلخر اْليماف بالجنة والنار.
واْليماف بأف الجنة والنار ..فيو مذىباف للناس:
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المذىب اْلوؿ :اْليماف بأف الجنة والنار مخلوقتاف اآلف دائمتاف ال تفنياف أبدا ،وأنهما
مخلوقتاف اآلف ،وموجودتاف ،وىذا ىو مذىب أىل السنة والجماعة ،مذىب الصحابة والتابعين.
المذىب الثاني :أنهما معدومتاف اآلف ،وإنما تخلقاف يوـ القيامة ،وىذا مذىب أىل البدع من
المعتزلة والقدرية وغيرىم ،يقولوف :إنهما اآلف معدومتاف ،وإنما تخلقاف يوـ القيامة ،والصواب ما عليو
أىل السنة والجماعة ،وىو الذي عليو الصحابة والتابعوف ،اتفق أىل السنة على أف الجنة والنار

مخلوقتاف موجودتاف اآلف ،ولم يزؿ أصحاب رسوؿ اهلل 

رضي اهلل عنهم ،والتابعوف ،وتابعوىم،

وأىل السنة والحديث قاطبة وفقهاء اْلسَلـ ،وأىل التصوؼ والزىد على اعتقاد ذلك وإثباتو ،وأنهما
مخلوقتاف اآلف موجودتاف ،خَلفا ْلىل البدع القائلين بأنهما معدومتاف اآلف ،وإنما تخلقاف يوـ
القيامة.
استدؿ أىل الحق على أف الجنة والنار مخلوقتاف اآلف بأنواع من اْلدلة ،وإذا قلنا بأنواع من
اْلدلة ،فالمعنى أف كل نوع تحتو أفراد من اْلدلة ،ليس المراد حصر اْلفراد ،وإنما المراد حصر
النوع ،كل نوع تحتو أفراد.
من اْلدلة :كل نوع تحتو أدلة كثيرة ،وذلك أنهم استندوا إلى خصوص الكتاب والسنة ،وما علم
بالضرورة من أخبار الرسل كلهم ،من أولهم إلى آخرىم ،فإنهم دعوا اْلمم إليها ،وأخبروا بها.
النوع اْلوؿ :التعبير بصيغة الماضي في الجنة والنار ،والتعبير بالماضي يدؿ على حصوؿ الشي
ووجوده ،ومن أمثلة ذلك قولو -تعالى -عن الجنة:
    وقولو عن النار:



      

وقولو عن النار:



      وقولو -تعالى -عن الجنة



    

فقولو" :أعدت" بصيغة الماضي ،تدؿ على أنها موجودة،

ومخلوقة اآلف.
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النوع الثاني من اْلدلة :رؤية النبي  للجنة والنار في السماء يوـ المعراج ،والرؤية ال تكوف إال
لشيء موجود قاؿ تعالى:

             

 ففي الصحيحين من حديث أنس 

في قصة اْلسراء ،وفي آخره:



ثم انطلق بي جبريل،

حتى أتي سدرة المنتهى ،فغشيها ألواف ال أدري ما ىي قاؿ :ثم دخلت الجنة ،فإذا ىي جنابذ اللؤلؤ،
وإذا ترابها المسك



والجنابذ يعني قباب اللؤلؤ جمع قبة فقولو:



ثم دخلت الجنة



ىذا

دليل على أف الجنة مخلوقة اآلف ،خَلفا ْلىل البدع القائلين بأنها ال تخلق إال يوـ القيامة.
النوع الثالث من اْلدلة :أدلة عذاب القبر ونعيمو ،وأف الروح تدخل الجنة قبل يوـ القيامة،
وكذلك روح الكافر تدخل النار قبل يوـ القيامة ،من ذلك ..من أمثلة ذلك ما في الصحيحين ،من
حديث عبد اهلل بن عمر -رضي اهلل عنهما -أف رسوؿ  قاؿ  :إف أحدكم إذا مات عرض عليو
مقعده بالغداة والعشي ،إف كاف من أىل الجنة ،فمن أىل الجنة ،وإف كاف من أىل النار ،فمن أىل
النار ،يقاؿ :ىذا مقعدؾ حتى يبعثك اهلل يوـ القيامة  ومن أمثلة ذلك -أيضا -حديث البراء بن

عازب  الطويل المشهور ،وفيو  :ينادي مناد من السماء أف صدؽ عبدي ،فافرشوه من الجنة،
وافتحوا لو بابا إلى الجنة ،قاؿ :فيأتيو من روحها وطيبها . 
ومن أمثلة ذلك -أيضا -حديث أنس ،وفيو فيقوؿ لو  :انظر إلى مقعدؾ من النار أبدلك اهلل
بو مقعدا من الجنة ،قاؿ :فيراىما جميعا  ومن أمثلة ذلك ،الحديث الصحيح المشهور  :إنما
نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة ،حتى يرجعو اهلل إلى جسده يوـ يبعثو



ىذا صريح في

دخوؿ الروح الجنة ،قبل يوـ القيامة.

النوع الرابع من اْلدلة :رؤية النبي 

للجنة والنار يوـ الكسوؼ ،وىو على المنبر ،كما في

حديث عائشة -رضي اهلل عنها -قالت :خسفت الشمس في حياة رسوؿ اهلل  فذكرت الحديث

554

العقيدة الطحاوية

وفيو  :وقاؿ رسوؿ اهلل  رأيت في مقامي ىذا كل شيء وعدتم بو ،حتى لقد رأيتني آخذ قطفا
من الجنة ،حين رأيتموني تقدمت . 
النوع الخامس من اْلدلة :إرساؿ جبريل -عليو الصَلة والسَلـ -بعد خلق الجنة والنار للنظر

إليهما ،فشاىدىما ،وما حف بكل منهما ،كما في حديث أبي ىريرة  أف رسوؿ اهلل  قاؿ:



لما خلق اهلل الجنة والنار ،أرسل جبرائيل إلى الجنة ،فقاؿ :اذىب ،فانظر إليها ،وإلى ما أعددت
ْلىلها فيها  وقاؿ في النار مثل ذلك  ..الحديث.
ىذه خمسة أنواع من اْلدلة ،كلها تدؿ على أف الجنة والنار مخلوقتاف اآلف ،وتحت كل نوع
أفراد من اْلدلة ،أما المنكروف لخلقهما اآلف ،وىم المعتزلة والقدرية ،فإنهم يقولوف :إف اهلل
ينشؤىما ،ويخلقهما يوـ القيامة ،وأنكروا وجودىما اآلف.
حجتهم في ذلك:
ىذا المذىب مبني على أصلهم الفاسد ،الذي حملهم على اْلنكار ،وأصلهم الفاسد الذي
وضعوا بو شريعة للرب فيما يفعلو ،وأنو ينبغي أف يفعل كذا ،وال ينبغي لو أف يفعل كذا ،وىو الحسن
والقبح العقليين ،وقياس اهلل على خلقو في أفعالو ،فهم مشبهة في اْلفعاؿ ،ودخل التجهم فيهم،
فصاروا مع ذلك معطلة في الصفات ،فردوا من النصوص ما خالف ىذه الشريعة الباطلة ،التي
وضعوىا هلل ،وىي مسألة الحسن والقبح العقليين ،وصرفوا النصوص عن مواضعها وضللوا ،وبدلوا من
خالف شريعتهم ،فقالوا- :ىذه شبهتهم العقلية -قالوا :خلق الجنة قبل الجزاء عبث؛ ْلنها تصير
معطلة مددا متطاولة ،والعبث محاؿ على اهلل.
ىذه حجتهم :العقل ،قالوا :خلق الجنة والنار اآلف قبل الجزاء عبث؛ ْلنها تصير معطلة مددا
طويلة ،ما فيها أحد ،والعبث محاؿ على اهلل.
بتعبير آخر قالوا :وجودىما اليوـ وال جزاء نوع من العبث ،والعبث محاؿ على اهلل.
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الرد عليهم:
أوال بإبطاؿ أصلهم الفاسد :الذي وضعوا بو شريعة للرب ،وىو تحكيم عقولهم قبحا وحسنا،
وقياس اهلل على خلقو.
ويقاؿ ثانيا :ليستا معطلتين من قاؿ إنهما معطلتاف ليستا معطلتين ،بل ىما مشغولتاف ،فإف الروح
تنعم في الجنة ،أو تعذب في النار ،قبل يوـ القيامة ،كحديث  :إنما مثل روح المؤمن كطائر يعلق
في شجر الجنة ،حتى يرجعو اهلل إلى جسده يوـ القيامة  فهذا صريح في دخوؿ الروح الجنة ،قبل
يوـ القيامة ،وحديث البراء بن عازب في قصة العبد المؤمن والكافر ،وأنو يفتح لو باب إلى الجنة،
فيأتيو من روحها وطيبها ،أو يفتح لو باب إلى النار ،فيأتيو من حرىا وسمومها.
ويقاؿ ثالثا في الرد عليهم :أف االتعاظ والتذكر فيهما إذا كانتا موجودتين اآلف أشد وأبلغ منو
فيما إذا قيل :إف اهلل ينشؤىما يوـ القيامة ،فإف اْلنساف إذا علم بوجود الجنة اجتهد في تحصيلها،
وإذا علم بوجود النار اجتهد في الهرب والبعد منها ،أكثر مما لو كانت غير موجودة.
ومن أدلتهم الشرعية ،من شبههم الشرعية:
استدلوا بقوؿ اهلل تعالى:

      

وقولو سبحانو:



   

   وجو االستَل ؿ من اآليتين :أف كَل من ىذين اآليتين ،تدؿ على أف المخلوقات صائرة إلى
الفناء ،ولو كانت الجنة والنار مخلوقتاف اآلف ،لوجب اضطرارا أف تفنيا يوـ القيامة ،وأف يهلك كل
من فيهما ،ويموت فيموت الحور العين التي في الجنة والوالداف ،وقد أخبر اهلل -سبحانو -أف الدار
دار خلود ،ومن فيها مخلدوف ال يموتوف فيها ،وخبر اهلل -سبحانو -ال يجوز عليو خلف ،فدؿ على
أنهما تخلقاف يوـ القيامة ،ىذه دليلهم.
أجيب عن اآليتين بأجوبة منها :أف المراد بقولو تعالى:

    

مما كتب اهلل عليو

الفناء ،والهَلؾ ىالك وأما الجنة والنار ،فخلقتا للبقاء ال للفناء ،فَل يلزـ من وجودىما اآلف الفناء
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يوـ القيامة ،وكذلك العرش ال يفنى ،فإنو سقف الجنة ،وقيل المراد كل شيء ىالك إال ملكو ،وقيل
المراد إال ما أريد بو وجهو  ،وقيل :إف اآلية وردت للرد على المَلئكة ،وذلك أف اهلل تعالى أنزؿ كل
من عليها ،فإف فقالت المَلئكة :ىلك أىل اْلرض وطمعوا في البقاء ،فأخبر اهلل تعالى عن أىل
السماء واْلرض ،أنهم يموتوف فقاؿ:

       

ْلنو حي ال يموت ،فأيقنت

المَلئكة عند ذلك بالموت ،والذي حمل أىل السنة على تأويل ىاتين اآليتين ،إنما فعلوا ذلك توفيقا
بينهما وبين النصوص المحكمة الدالة على بقاء الجنة وعلى بقاء النار ،أيضا.
الدليل الثاني للمعتزلة :في أف الجنة والنار ليستا موجودتين اآلف ،استدلوا بحديث بن مسعود

 قاؿ :قاؿ رسوؿ اهلل   لقيت إبراىيم -عليو الصَلة والسَلـ -ليلة أسري بي ،فقاؿ :يا

محمد أ قرئ أمتك مني السَلـ ،وأخبرىم أف الجنة طيبة التربة ،عذبة الماء ،وأنها قيعاف ،وأف
غراسها :سبحاف اهلل ،والحمد هلل ،وال إلو إال اهلل ،واهلل أكبر  ومثلو حديث جابر  عنو مرفوعا

 من قاؿ سبحاف اهلل وبحمده غرست لو نخلة في الجنة . 
ووجو االستدالؿ :أف القيعاف لشيء غير موجود ،ولو كانت مخلوقة مفروغا منها لم تكن قيعانا،
ولم يكن لهذا الغراس معنى ،ولقاؿ :طيبة الثمرة  ،ولم يقل :طيبة التربة.
ىذا دليلهم ،وأجيب بأف قولو:



طيبة التربة وعذبة الماء وقيعاف



دليل على وجودىا،

فتربتها موجودة  ،والحادث إنما ىو غرسها فقط ،فالحديث صريح صريح في أف أرض الجنة
مخلوقة ،وأف الذكر ينشئ اهلل -سبحانو -لقائلو منو غراسا في تلك اْلرض.
ومن أدلتهم :قوؿ اهلل تعالى عن امرأة فرعوف أنها قالت:

        

ووجو الداللة :أنها قالت "ابن لي بيتا" ولم تقل :بيتا مبنيا ،فدؿ على أنها لم تخلق ،إذ من المحاؿ
أف يقوؿ قائل لمن نسج لو ثوابا ،انسج لي ثوبا.
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وأجيب :بأف غاية ما تدؿ عليو اآلية ،أنو لم يكمل خلق جميع ما أعد اهلل فيها ْلىلها ،وأنو ال
يزاؿ اهلل يحدث فيها شيئا بعد شيء ،وال تدؿ على أنها اآلف معدومة ،بل إف أرضها مخلوقة وبناء
الغروس فيها باْلعماؿ المذكورة ،والعبد كلما وسع في أعماؿ البر وسع اهلل لو في الجنة ،وكلما عمل
خيرا غرس لو بو ىناؾ غراسا ،وبني لو بناء وأنشئ لو من عملو أنواع مما يتمتع بو ،ويجاب عن
شبهتهم بجواب إجماؿ ،وىو أف يقاؿ :إف أردتم بقولكم إنها اآلف معدومة ،بمنزلة النفخ في الصور،
وقياـ الناس من القبور ،فهذا باطل ،يرده المعلوـ بالضرورة من اْلحاديث الصحيحة الصريحة ،وإف
أردتم أنها لم يكمل خلق جميع ما أعد اهلل فيها ْلىلها ،وأنها ال تزاؿ اهلل يحدث فيها شيئا بعد
شيء ،وإذا دخلها المؤمنوف ،أحدث اهلل فيها عند دخولهم أمورا أخر ،فهذا حق ال يمكن رده ،وىو
ما تشهد لو اْلدلة ،وأدلتكم ىذه إنما تدؿ على ىذا القوؿ.
مكاف الجنة :معروؼ أف مكاف الجنة في السماء ،وأنو فوؽ السماء السابعة ،وأف السقف عرش
الرحمن ،والنار في اْلرض في أسفل سافلين ،وتبرز يوـ القيامة ،فهذا في وجود الجنة والنار.
أما أبدية الجنة والنار:
فللعلماء في ىذه المسألة أقواؿ ،يعني :ىل الجنة والنار تبقياف ،أو ال تبقياف ،مستمرتاف؟.
فيو أقواؿ للعلماء:
القوؿ اْلوؿ :أف الجنة والنار ال تفنياف أبدا  ،وال تبيداف مدى الدىور باقيتاف بإبقاء اهلل لهما،
وىذا قوؿ جمهور اْلئمة من السلف والخلف.
الثاني :أف الجنة باقية ال تفنى ،أما النار فتفنى ولو بعد حين ،وىذا قوؿ جماعة من السلف،
والقوالف مذكوراف في كثير من كتب التفسير وغيرىما.
القوؿ الثالث :أنهما تفنياف جميعا .الجنة والنار تفنياف جميعا ،وىذا قوؿ الجهم بن صفواف إماـ
المعطلة ،وليس لو سلف قط ال من الصحابة ،وال من التابعين لهم بإحساف ،وال من أئمة المسلمين،
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وال من أىل السنة ،وأنكره عليو عامة أىل السنة وكفروه بو ،وصاحوا بو وبأتباعو من أقطار اْلرض،
ىذا قوؿ منكر ،قوؿ الجهم ،يقوؿ :إف الجنة والنار تفنياف أبدا.
شبهة الجهم:
يقوؿ :الجنة والنار حادثتاف ،وما ثبت حدوثو ثبت فناؤه ىذه قاعدة عنده ،يعتمد على العقل،
الجنة والنار حادثتاف ،وما ثبت حدوثو ثبت فناؤه ،واستحاؿ بقاؤه ،إذ لو بقيتا شاركتا اهلل في بقائو،
وما لم تك تفنياف ،لو قلنا :إنهما مستمرتاف باقيتاف شاركتا اهلل في بقائو ،والذي يبقى ىو اهلل ،ويرد
عليو بأف بقاء الجنة والنار ليس لذاتهما ،بل ْلبقاء اهلل لهما ،وأما بقاء اهلل -سبحانو -فهو واجب
لذاتو.
وشبهة الجهم مبنية على أصلو الفاسد ،الذي اعتقده ،وىو امتناع وجود ما ال يتناىى من
الحوادث ،وىذا اْلصل ىو عمدة أىل الكَلـ المذموـ ،الذي استدلوا بو على حدوث اْلجساـ،
وحدوث ما ال يخل من الحوادث ،وجعلوا ذلك عمدتهم في حدوث العالم.
النار ،في أبدية النار ودوامها خاصة مداخل :وىي ترجع إلى قوؿ السابقين:
القوؿ اْلوؿ :إف النار دائمة مؤبدة ،ال تفنى ،وال تبيد ،وىذا قوؿ الجماىير.
القوؿ الثاني :إف اهلل يخرج من النار من يشاء ،كما ورد في الحديث ،ثم يبقيها شيئا ،ثم يفنيهما،
فإنو جعل لهما أمدا تنتهي إليو ،أما القوؿ اْلوؿ ،فإف اهلل يخرج منها من يشاء  ،وىم عصاة
الموحدين ،ويبقي فيها الكفار بقاء سرمديا ال انقضاء لو ،وىذا قوؿ جمهور السلف والخلف ،وأما
الذين قالوا :إنها ال تبقى استدلوا باالستثناء في قولو تعالى:

     

       وقالوا -أيضا :-وكل نص يقتضي الخلود في النار ،فهو قابل ْلف يسلط
عليو االستثناء.
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ومن أدلتهم :قالوا :التعذيب والخلود مراد بو طوؿ المكث ،ومن أدلتهم قالوا :غلبة الرحمة
للغضب .ومن أدلتهم :التعبير عن مدة العذاب بما يفيد التحديد.
والدليل الخامس :من أدلتهم دواـ الجنة ،قالوا :دواـ الجنة مقتضى الحكمة بخَلؼ النار ،وقالوا
من أدلتهم الدليل السادس :اْلحساف مقصود لذاتو ،والعذاب مقصود لغيره ،وما كاف مقصودا لغيره،
فإنو ينتهي ،أما أولئك ،فهناؾ أقواؿ أخرى :في النار من الناس من قاؿ إنها يدخلها قوـ ،ثم يخرجوف
منها ويخلفهم آخروف  ،وىذا قوؿ اليهود ،ومنهم من قاؿ :إنها تفنى وىذا قوؿ الجهم ،ومنهم من
قاؿ :تفنى الحركات ،وىذا قوؿ أبي الهذيل العَلؼ.
وىذه كلها أقواؿ باطلة  ،والصواب القوؿ اْلوؿ ،وىو أف النار مؤبدة باقية ال تفنى أبد اآلباد؛ ْلف
اهلل أخبر بذلك قاؿ سبحانو وتعالى:
 

  وقاؿ سبحانو:

   وقاؿ سبحانو:
 



           

           

      وقاؿ سبحانو:

   

واْلحقاب المدد الطويلة ،التي ال تنتهي ،كلما انتهى حقب ،يعقبها حقب ،وىكذا إلى ما ال

نهاية ،وىذا ىو الصواب الذي عليو المحققوف من السلف من أىل السنة ،وىو الذي عليو الصحابة
والتابعوف .نعم .
معتقد أىل السنة والجماعة في خلق الجنة والنار
والجنة والنار مخلوقتاف ال تفنياف أبدا  ،وال تبيداف ،وإف اهلل  -تعالى -خلق الجنة والنار قبل
الخلق وخلق لهما أىَل .
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نعم ىذا معتقد أىل السنة والجماعة أف اهلل خلق الجنة والنار وأبقاىما ،وخلق لهما أىَل ،وىذا
القدر السابق ،اهلل تعالى ،قدر أىل السعادة وأىل الشقاوة ،كتب اهلل في اللوح المحفوظ ،أىل
السعادة وأىل الشقاوة قبل خلق السماوات واْلرض بخمسين ألف سنة ،كما ثبت في الحديث

الصحيح عن عبد اهلل بن عمرو أف النبي 

قاؿ  :كتب اهلل مقادير الخَلئق قبل أف يخلق

السماوات واْلرض بخمسين ألف سنة ،وكاف عرشو على الماء . 
أىل السعادة مقدر سعادتهم ،وأىل الشقاوة مقدر  ..ولكن اهلل يسر كَل لما خلق لو ،فأىل
الس عادة يسر اهلل لهم عمل أىل السعادة ،وأىل الشقاوة يسر لهم عمل أىل الشقاوة ،كما قاؿ
سبحانو::

               

 .        نعم.

دخوؿ المومنين الجنة بفضل اهلل
فمن شاء منهم إلى الجنة فضَل منو ،ومن شاء منهم إلى النار عدال منو .
نعم فمن شاء إلى الجنة ،صار إلى الجنة ،فضَل من اهلل ،وإحسانا من اهلل عليهم بالنعمة ،ووفقهم
وخصهم بنعمة دينية ،لم يعطها الكافر؛ ْلنو -سبحانو -عليم بالمحاؿ التي تصلح لغرس الكرامة،
كما قا ؿ سبحانو:



      قاؿ سبحانو:

        

               

      

فالمؤمن من خصو اهلل بنعمة دينية ليست في الكافر ،وأما الكافر ،فإف
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اهلل خذلو عدال منو وحكمة ،لم يظلمو -سبحانوْ -لف الظلم ىو وضع الشيء في غيره ،كما سيأتي
في غير موضعو.
يأتينا -إف شاء اهلل-اآلف ..قريبا -تفصيل معنى الظلم :الظلم وضع الشيء في غير موضعو ،كأف
ينقص أحد من ثوابو ،أو يحملو أوزار غيره ،أما كونو -سبحانو -خذؿ الكافر ،فهذا عدؿ منو
وحكمة ،لم يوفقو عدؿ منو وحكمة ،لما لو في ذلك من الحكمة البالغة ،وربك أعلم

  

    فهو عليم لمن يصلح لغرس الكرامة ،فيوفقو للهداية ،وعليم بمن ال يصلح لذلك،
فيخذلو حكمة منو وعدال .نعم.
كل يصير إلى ما قدر لو
وكل يعمل لما قد فرغ لو وصائر إلى ما خلق لو .
نعم ىذا قدر مفروغ منو ،مكتوب ،وكل يصير إلى ما قدر لو ،واهلل -تعالى -ييسر كَل لما خلق
لو .نعم.
الخير والشر مقدراف على العباد
والخير والشر مقدراف على العباد .
نعم الخير والشر مقدراف على العباد ،اهلل قدر كل شيء :الخير والشر والحسنات والسيئات ،كل
شيء مقدر ومكتوب .نعم.
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االستطاعة تكوف مع الفعل وقبلو
واالستطاعة التي يجب بها الفعل من نحو التوفيق ،الذي ال يجوز أف يوصف المخلوؽ بو ،فهي
مع الفعل ،وأما االستطاعة من جهة الصحة والوسع والتمكن ،وسَلمة اآلالت ،فهي قبل الفعل ،وبها
يتعلق الخطاب ،وىو كما قاؿ -تعالى-



.        

ىذا المبحث يسمى مبحث االستطاعة ،واالستطاعة والطاقة والقدرة والوسع بمعنى واحد ،ىذا
المبحث يسمى مبحث االستطاعة.
االستطاعة :ما معنى االستطاعة ،أي القدرة والطاقة والوسع ،كوف اْلنساف يستطيع يفعل الشيء،
يقدر على فعل الشيء ،يتمكن من فعل الشيء ،يسعو فعل الشيء ،ىذا يسمى استطاعة ،يسمى
طاقة ،يسمى قدرة ،ووسع.
مبحث االستطاعة :ىل العباد يستطيعوف ،أو ال يستطيعوف؟ ىل لهم استطاعة؟ ىل لهم قدرة ؟
وىل االستطاعة والقدرة نوع واحد ،أو نوعاف؟ ىذا يسمى مبحث االستطاعة والقدرة ،والناس لهم
في ذلك ثَلث مذاىب كم مذىب؟ ثَلثة مذاىب المذىب:
اْلوؿ :أف االستطاعة والطاقة والقدرة نوع واحد فقط ،وىي التي تكوف مع الفعل مقارنة للفعل،
ما تكوف قبل الفعل ،بمعنى التوفيق للفعل ،وىذا مذىب الجبرية الجهمية ،واْلشاعرة يقولوف :ما في
طاقة إال نوع واحد تكوف مع الفعل ،أما قبل الفعل فَل.
المذىب الثاني :أنها نوع واحد ،ولكنها تكوف قبل الفعل  ،ومعناىا ،وىي التي بمعنى توفر
اْلسباب ،واآلالت وىذا مذىب القدرية والمعتزلة.
المذىب الثالث :أف االستطاعة نوعاف :نوع يكوف مع الفعل ،بمعنى التوفيق والقدرة  ،ونوع
يكوف قبل الفعل بمعنى توفر اْلسبا ب واآلالت ،يعني فكأف أىل السنة أثبتوا ،قالوا :االستطاعة
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نوعاف :نوع يكوف قبل الفعل ،ونوع يكوف مقارف للفعل ،فالذي يكوف مع الفعل يسمى بمعنى التوفيق
والتسديد ،والذي يكوف قبل الفعل معناه توفر اْلسباب واآلالت.
الجبرية ىم والجهمية واْلشاعرة ما أثبتوا إال النوع اْلوؿ ،الذي يكوف مع الفعل ،والمعتزلة
والقدرية ما أثبتوا إال النوع الثاني الذي يكوف قبل الفعل ،وأىل السنة أثبتوا النوعين ،فإذف أقساـ
االستطاعة عند أىل السنة كم نوع؟ نوعاف:
النوع اْلوؿ :االستطاعة بمعنى التوفيق ،وىي القدرة الموجبة للفعل ،التي ىي مقارنة للمخلوؽ.
النوع الثاني :استطاعة بمعنى توفر اْلسباب واآلالت ،وىي القدرة الشرعية المصححة للفعل.
المقارنة بين النوعين :نريد اآلف ،نعرؼ مقارنة حتى يتبين ،اآلف نريد أف نحدد ما ىي اْلولى وما
ىي الثانية.
اْلولى االستطاعة التي بمعنى توفر اْلسباب واآلالت :ىذه اْلولى.
والثانية استطاعة بمعنى أيش بمعنى التوفيق.
اْلولى االستطاعة بمعنى التوفيق ىذه اْلولى ،االستطاعة بمعنى التوفيق ،وىي المقارنة للفعل
ىذه اْلولى.
الثانية :استطاعة بمعنى توفر اْلسباب واآلالت ،وىي التي تكوف قبل الفعل.
المقارنة بينهما :اْلولى ليست مناط التكليف  ،فَل يتعلق بها الخطاب ،خطاب الشارع ،والثانية
ىي مناط التكليف ،فَل يتعلق بها الخطاب ،خطاب الشارع ،يعني اْلولى ليست مناط التكليف،
يعني اهلل -تعالى -ال يكلف العبد إال إذا كانت معو الثانية ،الثانية :التي ىي منها توفر اْلسباب
واآلالت ىذا ىو المكلف ،وإذا فقدت الثانية ال يكلف العبد؛ ولهذا نقوؿ :اْلولى ليست مناط
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التكليف ،فَل يتعلق بها خطاب الشارع ،ما ىي اْلولى؟ االستطاعة بمعنى المقارنة للفعل ،وىي التي
بمعنى التوفيق ،والثانية :ىي مناط التكليف ،وبها يتعلق الخطاب ،ىذا واحد.
الفرؽ الثاني :اْلولى تكوف مع الفعل ،فَل تتقدمو ،وىي االستطاعة بمعنى التوفيق تكوف مع
الفعل ،فَل تتقدمو ،والثانية قد تتقدـ الفعل ،وقد تصحبو ،تكوف قبل الفعل ،وتكوف مع الفعل.
الفرؽ الثالث :اْلولى خاصة بالمؤمن ،ما ىي اْلولى االستطاعة بمعنى التوفيق ،التي تكوف مع
الفعل ،اْلولى خاصة بالمؤمن ،والثانية عامة للمؤمن والكافر.
الفرؽ الرابع :اْلولى ليست صفة للمخلوؽ ،بل ىي صفة هلل ،اْلولى ليست صفة للمخلوؽ،
وىي التوفيق ،بمعنى التوفيق ،فإف اهلل -تعالى -ىو الموفق للفعل ،القدرة بمعنى المقارنة للفعل ،ىذا
التوفيق إنما ىو من اهلل ليس من العبد ،والثانية صفة للمخلوؽ  ،وىي توفر اْلسباب واآلالت.
الفرؽ الخامس :اْلولى ال يتخلف عنها الفعل ،االستطاعة يعني :المقارنة إذا وجدت ال يتخلف
الفعل ال بد أف يحصل الفعل ،والثانية قد يتخلف عنها الفعل ،قد يحصل ،وقد ال يحصل.
الفرؽ السادس :اْلولى ضدىا ِ
الخذالف ،والثانية ضدىا العجز ىذه ستة فروؽ ،إذا عرفتها
وضبطتها ،تبين لك وعرفت الفرؽ بينهما.
إذف نقوؿ :المذاىب في ىذه المسألة ثَلثة :الجبرية :أثبتت الجبرية قدرة واحدة ،وىي اْلولى
بمعنى التوفيق ،فقالوا :ال تكوف القدرة إال مع الفعل ،وىذا مذىب الجهمية واْلشعرية والماتريدية ،
والمذىب الثاني :للقدرية والمعتزلة ،أثبتوا قدرة واحدة ،وىي الثانية التي بمعنى توفر اْلسباب
واآلالت ،فقالوا :ال تكوف القدرة إال قبل الفعل  ،والمذىب الثالث :مذىب أىل السنة والجماعة،
أثبتوا القدرة بنوعيها التي بمعنى التوفيق ،والتي بمعنى توفر اْلسباب واآلالت.
من أدلة الجبرية :استدلوا بقوؿ اهلل تعالى:
 قولو سبحانو:



        

     يعني لم يوفق ىذه االستطاعة بمعنى القدرة الموافقو
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للفعل



         فقولو سبحانو:

     

يعني ما كانوا يقدروف

   

   

  يعني سمع

القرآف والمواعظ يعني سمع التنفيذ والعمل ،يعني ما كانوا يستطيعوف ذلك؛ ْلف اهلل لم يوفقهم ،ما
كانوا يقدروف على ذلك؛ ْلف اهلل ما وفقهم؛ ْلف اهلل خذلهم ،فلم يوفقهم لسماع القبوؿ والتنفيذ،
فهم ال يقدروف؛ ْلف اهلل لم يوفقهم.
نقوؿ :ىذا صحيح ،نثبت النوع اْلوؿ للقدرة ،لكن ىناؾ نوع آخر أثبتتو اْلدلة اْلخرى ،وكذلك
قوؿ اهلل تعالى عن موسى:
    

       

قوؿ الخضر لموسى:

  

ىل موسى ما عنده أسباب وآالت يستطيع بها الصبر؟ ال عنده ،والمعنى

إنك لن تقدر ،أف تسكت؛ ْلف ما تراه مخالفا لظاىر الشرع ،فموسى ما صبر .قاؿ لو الخضر :اصبر
قاؿ لو موسى :سأصبر ،قاؿ لو الخضر :ال ما تستطيع الصبر؛ ولذلك ما صبر موسى لما رآه خرؽ
السفينة وقتل الغَلـ ،وأقاـ الجدار أنكر؛ ْلف موسى من شدة غيرتو ما يسكت ،فهو يرى أف ما فعلو
الخضر مخالفا لظاىر الشرع؛ ولذلك أنكر عليو ،وليس المعنى أنو ليس معو استطاعة ،وليس معو
آالت.
وأما المعتزلة ،فاستدلوا بقوؿ اهلل تعالى:

           

قالوا :فهذه االستطاعة بمعنى توفر اْلسباب واآلالت ،ولو كاف المراد بها االستطاعة كما تقوؿ
الجبرية التي مع الفعل ،لم يكن اهلل قد أوجب الحج إال على من حج ،وأما من لم يحج ،فَل يطالب
بالحج ،ىذا باطل ،فدؿ على أف المراد باالستطاعة بمعنى توفر اْلسباب واآلالت ،ومثلو -أيضا-
قوؿ اهلل تعالى:

     

أوجب اهلل التقوى على المستطيع ،والمراد بالمستطيع

الذي معو القدرة على التقوى ،وليس المراد المستطيع الذي فعل التقوى في الحاؿ ،وإال لما أوجب
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اهلل ،وإال لم تكن االستطاعة واجبة إال على من اتقى بالفعل ،فدؿ على أف المراد باالستطاعة،
االستطاعة بمعناىا توفر اْلسباب واآلالت.
ومن أمثلة ذلك قوؿ اهلل تعالى عن المنافقين:



     المنافقوف في غزوة

تبوؾ تأخروا ،فلما أنكر عليهم المسلموف قالوا :ما نستطيع

     

ىل

عندىم أسباب وآالت ،يستطيعوف الخروج أـ ما عندىم؟ عندىم ،فلو كاف المراد باالستطاعة نفس
الفعل ،لما كذبهم اهلل في قولو:



        فدؿ على أف المراد

باالستطاعة معنى :اْلسباب واآلالت ،عندىم قدرة ،استطاعة ،يستطيعوف ،يتجهزوف ،ويمشوف مع
المسلمين ،لكن اهلل خذلهم.
والجواب :أجاب أىل السنة بأف اْلدلة التي استدؿ بها الجبرية تثبت النوع اْلوؿ من القدرة،
واْلدلة التي استدؿ بها القدرية والمعتزلة تثبت النوع الثاني ،وكل من االستطاعتين حق ،وقالوا لهم:
أنتم أيها الجبرية أثبتم نوعا من االستطاعة ،واستدللتم لو باْلدلة ،وىذا حق ،لكن الباطل كونكم
أنكرتم النوع الثاني من االستطاعة ،وقالوا للقدرية والمعتزلة :أنتم أثبتم نوعا من القدرة واالستطاعة،
وىي االستطاعة بمعنى توفر اْلسباب ،وىذا حق ،والنوع اْلوؿ لم تثبتوه ،وىذا باطل ،وأما نحن،
فنثبت نوعي االستطاعة ،ونستدؿ بأدلتكم -أيها الجبرية -على النوع اْلوؿ ،ونستدؿ بأدلتكم -أيها
المعتزلة والقدرية -على النوع الثاني ،وبذلك تتفق اْلدلة وال تختلف .نعم.
واالستطاعة التي يجب بها الفعل من نحو التوفيق الذي ال يجوز أف يوصف المخلوؽ بو فهي مع
الفعل .
نعم ىذه االستطاعة التي يجب بها الفعل ،يعني يوجد بها الفعل من نحو التوفيق يعني :معناه
معنى التوفيق والتسديد للفعل ،ىذه ليست صفة المخلوؽ ،بل ىي صفة هلل ،اهلل ىو الموفق ىذه
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االستطاعة ،التي يجب بها الفعل ،يعني يوجد بها الفعل متي يوجد الفعل؟ إذا وفقك اهلل ،فإف لم
يوفقك ،فَل يوجد الفعل ،والتوفيق ممن؟ من اهلل ،إذف االستطاعة التي يجب بها الفعل ،ويوجد بها
الفعل من نحو التوفيق الذي ال يوصف المخلوؽ بو ،وإنما ىو وصف هلل ،فاهلل ىو الموفق ،وىو
الهادي ،وىو الذي يخلق الهداية في القلوب ،ويجعل اْلنساف يختار الحق ،ويرضى بو ،ويريده،
ويخلق اهلل اْلرادة والهداية في قلبو ،فيوجد الفعل .نعم.
االستطاعة قبل الفعل
وأما االستطاعة من جهة الصحة والوسع والتمكن وسَلمة اآلالت ،فهي قبل الفعل ،وبها يتعلق
الخطاب .
ىذا النوع الثاني من االستطاعة ،يسمى بمعنى :توفر اْلسباب واآلالت ،وتكوف قبل الفعل ،وبها
يتعلق الخطاب ،االستطاعة بمعنى توفر اْلسباب واآلالت يعني يكوف عندؾ أسباب وآالت تستطيع
أف تفعل ،فمثَل إذا أمرؾ اهلل بالصَلة ال بد تكوف عندؾ استطاعة ،ما ىي االستطاعة؟ العقل يكوف
عندؾ العقل ،ففاقد العقل ما يقدر يصلي ،يكوف عنده قدرة ،تستطيع تتوضأ ،تستطيع تقوـ ،تقف،
تجلس ،وعندؾ شعور ،ىذه توافر اْلسباب واآلالت ،فإذا توفرت اْلسباب واآلالت يجب عليك أف
تفعل ،تؤمر  ،وبها يتعلق الخطاب ،أما من لم يكن عنده أسباب وال آالت ،فَل يكلف؛ ولهذا إذا
فقد العقل ما صار عند اْلنساف أسباب وآالت ،فَل يكلف بالصَلة ،فإذف االستطاعة بمعنى توفر
اْلسباب واآلالت والتمكن والصحة ،فهذه تكوف قبل الفعل ،وبها يتعلق الخطاب ،يعني خطاب
الشارع ،خطاب الشارع يتعلق بهذه االستطاعة ،من وجدت عنده اْلسباب واآلالت يكلف ،ومن
فقدت عنده اْلسباب واآلالت ،فَل يكلف ،فألخطاب يتعلق بالثاني أما اْلولى ال يتعلق بها
الخطاب .نعم.
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سا إِال ُو ْس َع َها
َال يُ َكل ُ
ف اللوُ نَػ ْف ً
وىو كما قاؿ تعالى
نعم



.        

        

فالذي عنده وسع وقدرة وطاقة وأسباب وآالت يكلف

وإذا فقدت اْلسباب واآلالت ،فَل يكلف ْلف اهلل -سبحانو وتعالى -ال يكلف إال المستطيع .نعم.
أفعاؿ العباد خلق اهلل وكسب من العباد
وأفعاؿ العباد خلق اهلل وكسب من العباد .
أفعاؿ العباد خلق اهلل وكسب من العباد :ىذا معتقد أىل السنة والجماعة ،أف أفعاؿ العباد ،اهلل
تعالى -خلقها ،والعباد باشروىا مختارين ،فصاروا بها عصاة ومطيعين ،فإذف أفعاؿ العباد من اهللخلق ا وتقديرا ،ومن العبد فعَل ،وتسببا وكسبا ومباشرة ،ىذا معتقد أىل السنة والجماعة.
يقولوف :إف أفعاؿ العباد ،أفعالك ،أيها العبد خلقها اهلل ،ولكن أنت الذي باشرتها وكسبتها ،فهي
تنسب إليك؛ ْلنك أنت المباشر ،وأنت الكاسب ،وأنت الذي فعلتها باختيارؾ ،فتصير بها مطيعا،
وتصير بها عاصيا تنسب إليك ،وإف كاف اهلل خلقها ،فهي من اهلل خلقا وإيجادا وتقديرا ،ومن العبد
تسببا وفعَل وكسبا ومباشرة ،ىذا معتقد أىل السنة والجماعة .
وىناؾ مذىباف آخراف:
المذىب اْلوؿ :مذىب الجبرية ،قالوا :إف اْلفعاؿ ىي أفعاؿ اهلل والعباد مجبوروف على أفعالهم،
فالعباد ليس لهم من اْلمر شيء ،بل ىم مجبوروف على اْلفعاؿ ،واْلفعاؿ أفعاؿ اهلل ،فاهلل ىو
المصلي وىو الصائم ،ولكن العباد وعاء لألفعاؿ ،فهم كالكوز الذي يصب فيو الماء ،فالعباد كوب،
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واهلل كصباب الماء فيو ،العباد ما لهم اختيار ،وليس لهم أفعاؿ ،وال تنسب اْلفعاؿ إليهم ،بل
اْلفعاؿ أفعاؿ اهلل؛ ْلف اهلل أجبرىم على ذلك ،وتجري اْلفعاؿ على أيديهم اضطرارا ال اختيار لهم
في ذلك.
واضح ىذا؟ .
يقولوف :فجميع أفعاؿ العباد اضطرارية ،يفعلها العبد بدوف إرادة اضطرارا ،كحركات المرتعش
والنائم ونبض العروؽ ،وحركات اْلشجار ،والعبد ال قدرة لو ،وال عمل لو أصَل ،وكوف اْلفعاؿ تضاؼ
إلى العباد ىذا من باب المجاز ،وإال فاهلل -تعالى -في الحقيقة ىو الفاعل ،فهي على حسب ما
يضاؼ الشيء إلى محلو ،كما يقاؿ :طلعت الشمس ،طلع النهار ،والشمس ليس لها اختيار ،وليس
لها شيء ،إنما يضاؼ إليها الشيء مجازا ،وى ذا مذىب الجهمية ورئيسهم الجهم بن صفواف يقولوف:
ما في شيء اختيار للعبد ،ما في فرؽ بين اْلفعاؿ التي يفعلها اْلنساف كحركات المرتعش ،واْلفعاؿ
التي يفعلها اختيارا ،ما في شيء اختيار ،كل اْلفعاؿ اضطرار.
المذىب الثالث :مذىب المعتزلة والقدرية ،قالوا :بالعكس ،مذىبهم عكس مذىب الجهمية،
قالوا :أفعاؿ العباد اختيارية ،بل زادوا على ذلك ،وقالوا :ىم الذين خلقوا أفعالهم ،واهلل ال يقدر على
أفعالهم ،ال يقدر اهلل على خلق أفعاؿ العباد ،فالعباد ىم الذين خلقوا الطاعات والمعاصي ،وخلقوا
الخير والشر ،وباشروىا وخلقوىا وأوجدوا أفعالهم؛ ولذلك يجب على اهلل أف يثيب المطيع؛ ْلنو ىو
الذي خلق فعلو ،وىو حينما يفعل الحسنات كاْلجير ،واْلجير يجب إعطاؤه أجرة ،فيجب على اهلل
أف يثيب المؤمنين ،ىكذا يقولوف ،أوجبوا على اهلل .
والعاصي ىو الذي خلق الشر والمعصية بنفسو ،وتوعده اهلل بالنار ،فيجب على اهلل أف ينفذ
وعيده ،وأف يخلده في النار ،ىكذا مذىب كل من المعتزلة والقدرية ،عكس مذىب الجبرية.
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وىدى اهلل أىل السنة والجماعة ،فقالوا :إف اْلفعاؿ التي تصدر من العباد تنقسم إلى قسمين:
أفعاؿ اضطرارية ،فهذه تكوف صفة للعباد ،وليست تكوف صفة لهم ،وليست أفعاال لهم كحركات
المرتعش والنائم ونبض العروؽ واْلشجار ،ىذه اضطرارية اْلنساف ما لو ،ليس لو اختيار .فيو النوع
الثاني من أفعاؿ العباد االختياري ،وىو الذي يفعلو اْلنساف باختياره ،لو فعلو ،ولو تقريره كالقياـ
والقعود ،أنت اآلف تحس من نفسك ،تستطيع أف تقوـ ،وتستطيع أف تقعد ،وتستطيع أف تحضر
الدورة  ،وتستطيع أف ال تحضر ،تأكل وتشرب ،وتتكلم ،وتذىب وتجيء ،وتسافر ،أليست ىذه
اْلفعاؿ باختيارؾ؟ ىذه أفعاؿ اختيارية ،ىل ىي مثل حركات المرتعش والنائم؟ ليست مثلها إذف.
اْلفعاؿ قسماف :قسم اضطراري ،ما للعبد فيو صنع وال اختيار ،مثل حركات المرتعش ،ىل
يستطيع يمسك نفسو ،ما يستطيع نبض العروؽ ىل يستطيع يمسك العروؽ حتى ال ينبض؟ ما
يستطيع ،حركات النائم كذلك ،أما اْلفعاؿ التي يفعلها اْلنساف اختيارية ،يقوـ ،ويقعد ،ويذىب،
ويتكلم ،ويأكل ،ويشرب ،ويسافر ،ويخاصم ىذه أفعاؿ اختيارية ،قد فطر اهلل الناس على ىذا،
فمحل النزاع معهم :اْلفعاؿ االختيارية ،أما اْلفعاؿ االضطرارية ىذه ليست محَل للنزاع ،كل
الطوائف الثَلث اتفقوا على أنها ليست -أيش أنها تكوف صفة لهم -وليست أفعاال لهم ،أما
اْلفعاؿ االختيارية :ىذه محل الخَلؼ.
فالجبرية قالوا :حتى اْلفعاؿ االختيارية اضطرارية ،ما للعبد اختيار ،والمعتزلة والقدرية قالوا:
العباد خلقوىا ،وأوجدوىا مختارين ،واهلل أعلم ،لم يقدرىا وال يستطيع خلقها ،نعم -تعالى اهلل-
وأىل السنة توسطوا ،فقالوا :اْلفعاؿ االختيارية ىي خلق اهلل ،وىي فعل العباد ،فهي تضاؼ إلى اهلل
من جهة الخلق ،وتضاؼ إلى العباد من جهة الكسب والتسبب والمباشرة ،فهي من اهلل خلقا وإيجادا
وتقديرا  ،ومن العبد فعَل وتسببا وكسبا ومباشرة ،واضح ىذا؟
الجبرية بماذا استدلوا؟ الجبرية ماذا يقولوف؟
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يقولوف :إف أفعاؿ العباد كلها اضطرارية ،استدلوا بقوؿ اهلل تعالى:

     

    وىذا في غزوة بدر ،لما أخذ النبي  قبضة من تراب ،ثم رمى بها نحو الكفار ،لم يبق
كافر إال ،وقد أصابو من ىذه القبضة شيء ،ودخل في عينيو وفمو ومنخره ،فأنزؿ اهلل

  

       قالوا :إف اهلل نفى عن نبيو الرمي ،فدؿ على أف العبد ال اختيار لو ،اهلل
قاؿ :ما رميت ،ولكن اهلل رمى.
إذف :نفى الرمي عن نبيو ،وأثبتو لنفسو ،فدؿ على أف العبد ال فعل لو ،وال اختيار ،وأف اْلفعاؿ
أفعاؿ اهلل .واضح ىذا؟.
أجاب أىل السنة والجماعة ،أىل الحق قالوا:
أنتم -أيها الجبرية -أغم ضتم أعينكم عن الحق ،وفتحتم أعينكم لما يناسبكم من اآلية ،اآلية
اآلف فيها إثبات الرمي للرسوؿ ،ونفي الرمي قاؿ:

     

إذف نفى عن نبيو رميا،

وأثبت لنبيو رميا ،فدؿ ..الرمي نوعاف :نوع يكوف للمخلوؽ ،ونوع يكوف للخالق ،نوع أثبتو اهلل لنبيو،
ونوع نفاه اهلل عن نبيو ،فالنوع الذي أثبتو اهلل لنبيو الحذؼ ،الرسوؿ حذؼ ،والنوع الذي نفاه عن نبيو
اْلصابة ،فابتداء الرمي ىذا حذؼ ،وانتهاؤه اْلصابة ىذا رمي ،فاهلل أثبت لنبيو الحذؼ ،ونفى عن
نبيو اْلصابة ،وتقدير اآلية ،وما أصبت إذ حذفت ،ولكن اهلل أصاب

     

    وما أصبت إذ حذفت ،ولكن اهلل أصاب.
قالوا -أيضا -الجبرية :ومما يدؿ على أف أفعاؿ العباد ،ال اعتبار لها ،وأف اهلل تعالى ،ال يعتد

بأفعاؿ العباد ،قوؿ النبي  في الحديث الصحيح:



لن يدخل أحدكم الجنة بعملو ،قالوا :وال

أنت يا رسوؿ اهلل؟ قاؿ :وال أنا إال أف يتغمدني اهلل برحمة منو وفضل



ووجو الداللة :قالوا الباء

في قولو  :ال يدخل أحدكم الجنة بعملو  باء السبب والتقدير :لن يدخل أحدكم الجنة بسبب
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عملو ،فاهلل تعالى ما اعتبر العمل شيئا ،ولم يعتبره سببا ،وإنما دخوؿ الجنة بفضل اهلل ،فدؿ على أف

العباد ليس لهم أفعاؿ؛ ْلف النبي  نفى دخوؿ الجنة بالعمل ،وإنما دخوؿ الجنة بالفضل والرحمة،
ما دؿ على أف اْلفعاؿ ليست أفعاال لهم ،واضح ىذا؟ .
أما القدرية والمعتزلة ،الذين يقولوف :العباد خالقوف ْلفعالهم ،واهلل تعالى ال يقدر عليها ،استدلوا
بقوؿ اهلل تعالى:



      قالوا :اآلية دليل على أف ىناؾ خالقين مع اهلل،

إال أف اهلل أحسنهم وأجودىم خلقا ،فقاؿ:



      يعني أجود الخالقين

وأحسنهم ،فدؿ على أف العباد خالقين مع اهلل ،أف العباد خالقوف مع اهلل إال أف اهلل أحسن خلقا
وأجود ،فدؿ على أف العباد خالقوف ْلفعالهم.
وقالوا :مما يدؿ على أف العباد ىم الذين خلقوا أفعالهم قوؿ اهلل تعالى:
 

   

  قالوا :الباء باء العوض ،والمعنى ادخلوا الجنة عوضا عن عملكم ،فدؿ على أف

اْلعماؿ عوض؛ ْلف العباد خلقوىا وأوجدوىا باختيارىم ،فوجب على اهلل أف يعوضهم عنها الثواب،
كما يعوض اْلجير أجرتو.
ماذا أجاب أىل السنة؟ قالوا :أنتم -أيها المعتزلة والقدرية -ضللتم في تفسير ىاتين اآليتين،
كما أف إخوانكم من القدرية ضلوا أيضا ،أما قوؿ اهلل تعالى:

      

فالخلق نوعاف:
النوع اْلوؿ :اْلنشاء واالختراع ،ىذا ال يقدر عليو إال اهلل ،قاؿ اهلل تعالى:
.
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النوع الثاني :من الخلق التصوير والتقدير ،وىذا ىو الذي يثبت للمخلوؽ ،ومعنى اآلية:



      يعني أحسن المقدرين المصورين ،ال المنشئين المخترعين.
اْلنشاء واالختراع ما يكوف إال هلل ،لكن التقدير والتصوير ،يقدر عليو المخلوؽ ،وكما قاؿ اهلل -
تعالى -عن عيسى:

       

تخلق :يعني تقدر وتصور ،فعيسى -عليو

السَلـ -يصور ويقدر الطين كهيئة الطير ،وينفخ فيو ،فاهلل  -تعالى -يخلق فيو الروح ،فيصير ؛
ولهذا قاؿ الشاعر:
وْلنػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػت تفػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػري مػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػا خػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػلقت  وبعػ ػ ػ ػػض القػ ػ ػ ػػوـ يخلػ ػ ػ ػػق ثػ ػ ػ ػػم ال يفػ ػ ػ ػػري




معنى تخلق :يعني :تقدر ،يخاطب الشاعر يقوؿ :أنت تقدر ،ثم تنفذ ما تقدر ،وبعض الناس
يقدر ،وال ينفذ ،ىو يمدح الشاعر ،يقوؿ" :وْلنت تفري" يعني :تنفذ ما خلقت ،يعني :ما قدرت
وصورت ،وبعض القوـ يخلق ،ثم ال يفري.
فإذف :الخلق يطلق ،ويراد بو التقدير والتصوير ،ويطلق ،ويراد بو اْلنشاء واالختراع ،واْلوؿ ثابت
للمخلوؽ ،والثاني ال يقدر عليو إال اهلل ،اْلنشاء واالختراع.
وأما الباء -فأنتم أيها المعتزلة -ضللتم كما ضل إخوانكم الجبرية ،فإف الباء التي تأتي في
اْلثبات غير الباء التي تأتي في النفي ،فالباء التي تكوف في اْلثبات ،ىي باء السببية ،والباء التي
تكوف في الجملة المنفية ،ىي باء العوض ،فباء العوض في الجملة المنفية ،كما في الحديث:



لن يدخل أحدكم الجنة بعملو  ىذه باء العوض؛ ْلنها في جملة منفية ،والمعنى :لن يدخل أحدكم
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الجنة عوضا عن عملو ،فيستحق الجنة ،كما يستحق اْلجير أجره ،بل الدخوؿ برحمة اهلل ،وأما الباء
التي تكوف في الجملة المثبتة ،فهي باء السبب ،قولو سبحانو:


      

يعني :بسبب ما كنتم تعملوف ،فيكوف دخوؿ الجنة برحمة اهلل ،ولكن لو سبب ،وىو العمل ،فمن

جاء بالسبب ناؿ الرحمة ،ومن لم يأت بالسبب لم ينل الرحمة.
فالنصوص يضم بعضها إلى بعض فقولو:

       

ىذه دعوى

السببية ،ىذه بسبب عملكم ،لكن ىذا السبب ،لكن الدخوؿ ال يكوف بالسبب ،الدخوؿ ال يكوف
إال بالرحمة ،الدخوؿ برحمة اهلل  ،دخوؿ الجنة ،لكن ىذه الرحمة لها سبب ،وىو العمل ،فمن جاء
بالسبب نالتو الرحمة ومن لم يأت بالسبب لم تنلو الرحمة ،فتكوف اآلية
  

    

ىذه باء السببية ،والباء في الجملة المنفية باء العوض ،ال يدخل أحدكم الجنة عوضا

عن عملو ،لكن الدخوؿ برحمة اهلل ،إال أف لو سبب ،وىو العمل كما جاء في النصوص اْلخرى



       وبذلك تتفق النصوص وال تختلف .نعم.
وأفعاؿ العباد خلق اهلل وكسب من العباد .
ىذا معتقد أىل السنة والجماعة :أفع اؿ العباد خلق من اهلل وكسب من العباد ،فهي بالنسبة إلى
اهلل ينسب إلى اهلل الخلق والتقدير واْليجاد ،وينسب إلى العبد الكسب والتسبب والمباشرة .نعم.
التكليف بحسب الطاقة
ولم يكلفهم اهلل -تعالى -إال ما يطيقوف .
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ولم يكلفهم اهلل -سبحانو وتعالى -إال ما يطيقوف  ،ىذا ىو معتقد أىل السنة والجماعة ،أف اهلل
 تعالى -ال يكلف العبد إال ما يطيق ،إال ما يستطيع قاؿ سبحانو:   

      

        وىل يكلف اهلل العبد بشيء ال يطيقو؟

اختلف الناس في ىذا ،في التكليف فيما ال يطاؽ على مذاىب:
المذىب اْلوؿ :مذىب اْلشعرية وبعض المعتزلة ببغداد ،والبكرية أتباع بكر بن زياد الباىي،
فقالوا :إف تكليف ما ال يطاؽ جائز عقَل ،وذلك كالجمع بين الضدين ،وقلب اْلجناس كجعل
الشجر فرسا ،أو الفرس إنسانا ،أو الحيواف نباتا ،وإيجاد القديم وإعدامو ،قالوا :تكليف ما ال يطاؽ
جائز عقَل ،لكن ىل ورد بو الشرع ،تردد أصحاب أبي الحسن اْلشعري ىل ورد بو الشرع فوقع أـ
ال ؟ على قولين .
استدؿ من قاؿ :إنو وقع بقصة أبي لهب قالوا :فإف اهلل أمر أبا لهب باْليماف مع أف اهلل أخبر بأنو
ال يؤمن وأنو سيصلى نارا ذات لهب ،فأبو لهب مكلف بأف يؤمن بالقرآف ،وفى ضمن القرآف أف
يؤمن بأنو ال يؤمن ،فكاف أبو لهب مأمورا بأف يؤمن بأنو ال يؤمن ،وىذا تكليف بالجمع بين الضدين،
وىو محاؿ ال يطاؽ ىذا جوابو.
والجواب عن ىذا بالمنع ،ال نسلم بأف أبا لهب مأمور بأف يؤمن بأنو ال يؤمن ،بل ىو مأمور
باْليماف واالستطاعة التي بها يقدر على اْليماف التي ىي بمعنى توفر اْلسباب ،واآلالت كانت
حاصلة لو فهو غير عاجز على تحصيل اْليماف فما كلف إال ما يطيقو ،واستدلوا بقوؿ اهلل تعالى عن
المَلئكة:
خلقتم



    وقوؿ اهلل تعالى للمصورين في الحديث القدسي  :أحيوا ما
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قالوا :ىذا تكليف ما ال يطاؽ  ،أجيب بأف اْلمر في اآلية والحديث ليس بتكليف بطلب فعل
يثاب فاعلو ويعاقب تاركو بل ىو خطاب تعجيز ،واستدلوا بدعاء المؤمنين في قولو تعالى:
       

  

وأجيب بأنو ال يلزـ من ذلك أف يكلف اْلنساف ما ال يستطيعو،

والمعنى ال تصبنا بشيء يهلكنا أي تصبنا بما نعجز عن طاقتو فنهلك.
المذىب الثاني قالوا :يجوز التكليف بالمستحيل العادي دوف المستحيل العقلي أي يجوز
تكليف الممتنع عادة ،وىو ما يتصور العقل وجوده مع خارؽ للعادة على يد نبي أو ولي دوف
الممتنع لذاتو أي عقَل ،وىو ما ال يتصور العقل وجوده أصَل كالجمع بين الضدين؛ ْلنو ممتنع لذاتو
ال يتصور وجوده فَل يعقل اْلمر بو بخَلؼ الممتنع عادة فيتصور العقل وجوده فيعقل اْلمر بو.
المذىب الثالث :قالوا ما ال يطاؽ للعجز عنو ،وىو المستحيل العادي والعقلي ال يجوز التكليف
بو ،وما ال يطاؽ لَلشتغاؿ بضده كاشتغالو بلعب القمار أو الكرة عن الصَلة ،فإنو يجوز التكليف بو.
ىؤالء موافقوف للسلف واْلئمة في المعنى لكن تسميتهم ما يتركو العبد ما ال يطاؽ؛ لكونو
مشتغَل بضده بدعة في ا لشرع واللغة ،فإف مضمونو أف فعل ما ال يفعلو العبد ال يطيقو ،وىم قد
التزموا ىذا لقولهم :إف الطاقة واالستطاعة ال تكوف إال مع الفعل فقالوا :كل من لم يفعل فعَل فإنو ال
يطيقو.
وىذا خَلؼ الكتاب والسنة وإجماع السلف وخَلؼ ما عليو عامة العقَلء؛ ْلف ما يقدر
اْلنساف على فعلو وتركو ىو مناط التكليف ،بخَلؼ ما ال يكوف إال مقارنا للفعل فذلك ليس شرطا
في التكليف ،والتعبير السليم أف يقاؿ ما ال يطاؽ للعجز عنو ال يجوز التكليف بو  ،وما عداه فيجوز
التكليف بو.
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ومن أدلة ىذا القوؿ قوؿ اهلل -تعالى:-

             

                      

وقولو -عليو الصَلة والسَلـ  :-بعثت بالحنفية السمحة ليلها كنهارىا  وقولو   إف ىذا
الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إال غلبو  نعم.
ولم يكلفهم اهلل -تعالى -إال ما يطيقوف .
ىذا معتقد أىل السنة والجماعة أف اهلل -تعالى -ما كلف العباد إال ما يطيقوف ،رحمة منو
وإحسانا كما قاؿ سبحانو:

                  

        نعم .
استطاعة اْلنساف أكثر مما كلف بو
وال يطيقوف إال ما كلفهم .
وىذا باطل ،قولو :ال يطيقوف إال ما كلفهم ىذا ليس بصحيح بل العباد يطيقوف أكثر مما كلفهم.
معنى ىذا الكَلـ أف اْلنساف ال يستطيع أكثر مما كلف بو ،يعني ال يستطيع اْلنساف الزيادة على
الصلوات الخمس  ،كلفنا اهلل بالزيادة ،كلفنا اهلل بالصَلة خمس صلوات في اليوـ والليلة ،وكلفنا اهلل
بصياـ رمضاف ،وكلفنا اهلل بالحج في العمر مرة.
فمعنى قوؿ الطحاوي" :وال يطيقوف إال ما كلفهم" يعني :العباد ال يستطيعوف أف يأتوا بأكثر من
خمس صلوات ،وال يستطيعوف أف يصوموا أكثر من شهر ،وال يستطيعوف أف يحجوا إال مرة واحدة
في العمر ،ىل ىذا صحيح ؟ ليس بصحيح نستطيع أكثر من صَلة.
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لو كلف اهلل بست صلوات أو سبع عشر استطعنا لو كلفنا اهلل بأكثر من صياـ ثَلثين يوـ
استطعنا ،لو كلفنا اهلل بأكثر من حج بأكثر من مرة في الحج استطعنا ،لكن اهلل لطف بنا ويسر
وسهل.
قاؿ سبحانو:



         وقاؿ سبحانو:

      

إف ىذا الدين يسر



   

فقوؿ الطحاوي" :ال يطيقوف إال ما كلفهم" ،ىذا

غلط يتمشى مع مذىب الجبرية الذين يقولوف :إف الطاقة والوسع ال تكوف إال مع الفعل فهذا من
يسر
أخطائو عفى اهلل عنا وعنو  ،والجواب أف نقوؿ :إف العباد يطيقوف أكثر مما كلفهم ولكن اهلل ّ

وسهل  ،نعم.
ّ

تفسير ال حوؿ وال قوة إال باهلل
وىو تفسير ال حوؿ وال قوة إال باهلل .
نعم ال حوؿ وال قوة إال باهلل يعني ال تحوؿ من حاؿ إلى حاؿ ،وال قوة لإلنساف على فعل ذلك
إال باهلل ،ىذه كلمة عظيمة ،كنز من كنوز الجنة ،كما ثبت في الحديث الصحيح أف النبي -عليو
الصَلة والسَلـ -قاؿ ْلبي موسى  :أال أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ قلت :بلى يا رسوؿ اهلل.
قاؿ :ال حوؿ وال قوة إال باهلل




ال حوؿ وال قوة إال باهلل



ىذه كنز من كنوز الجنة ،ولها تأثير عظيم في تخفيف الحزف

واْللم والمصائب عن العبد ،ال حوؿ وال قوة إال باهلل  ،ما معنى ال حوؿ ؟ يعني ال تحوؿ من حاؿ
إلى حاؿ وال قوة لإلنساف على فعل شيء إال باهلل  ،فَل تستطيع أف تتحوؿ من حاؿ ،ال تتحوؿ من
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الشر إلى الخير ،وال تتحوؿ من المعصية إلى الطاعة وال تتحوؿ من الذنب إلى التوبة ،وال قوة لك
على ذلك إال باهلل . 
فإذا وفقك اهلل وأع انك تحولت من حاؿ إلى حاؿ ،تحولت من المعصية إلى الطاعة ،تحولت من
الذنب إلى التوبة وقدرت على ذلك ،وقواؾ اهلل على ذلك بأف وفقك وىداؾ وقذؼ في قلبك النور
والهداية ،وجعلك تقبل الحق وترضاه وتختاره وتريده ،وقذؼ في قلبك اْلرادة والقوة على ذلك،
وأعانك فإنك تستطيع ال حوؿ وال قوة إال باهلل  .نعم .

ال تحوؿ من المعصية إلى الطاعة إال بمعونة اهلل
نقوؿ ال حيلة ْلحد ،وال حركة ْلحد وال تحوؿ ْلحد عن معصية اهلل إال بمعونة اهلل .
كما سبق ال تحوؿ من المعصية إلى الطاعة إال بمعونة اهلل وتوفيقو .نعم.

إقامة طاعة اهلل والثبات عليها بتوفيق اهلل
وال قوة ْلحد على إقامة طاعة اهلل والثبات عليها إال بتوفيق اهلل .
ال قدرة لإلنساف على إقامة الطاعة والثبات عليها واالستقامة عليها إال باهلل  ،فاهلل تعالى ىو
الموفق للخير والطاعة ،وىو المثبت لعبده المؤمن  ،نسأؿ اهلل تعالى أف يثبتنا على دينو حتى الممات
 ،نعم .
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كل شيء يجري بعلم اهلل وقضائو وقدره
وكل شيء يجري بمشيئة اهلل تعالى وعلمو وقضائو وقدره .
نعم ىذا سبق الكَلـ على ىذا وأف كل شيء يجري بعلم اهلل وقضائو وقدره ،وأف اهلل تعالى سبق
علمو باْلشياء قبل كونها وكتبها في اللوح المحفوظ ،كل شيء يجري بعلم اهلل وقضائو وقدره
وتقديره ،نعم ،سبق ىذا للمؤلف في مواضع متعددة ،نعم.

مشيئة اهلل تعالى
غلبت مشيئتو المشيئات كلها .
نعم كما قاؿ اهلل تعالى:



          ما شاء اهلل كاف ،

ولهذا يقوؿ المسلموف :ما شاء اهلل كاف وما لم يشأ لم يكن ،
    

         

غلبت مشيئة اهلل وإرادتو اْلرادات كلها فَل تغالب ،مشيئة اهلل ال تغالب،

وإرادة اهلل ال يغلبها شيء ،بل ما شاء اهلل كاف وما لم يشاء لم يكن

      

      أما العبد فإف مشيئتو وإرادتو تابعة لمشيئة اهلل وليست مستقلة  ،نعم .
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غلب قضاء اهلل الحيل كلها
غلبت مشيئتو المشيئات كلها وغلب قضائو الحيل كلها .
ال شك غلب قضاء اهلل الحيل  ،جميع الحيل لو احتاؿ العباد ودبروا الحيل وأعملوا المكائد في
أف يغيروا شيئا أراد اهلل أف يكوف لم يستطيعوا  ،ولو بذلوا جميع الحيل وجميع ما يستطيعوف في أف
يغيروا شيئا أراد اهلل أال يكوف يريدوف أف يكوف فَل يكوف  ،كما قاؿ سبحانو:

    

.                   
وقاؿ النبي  في حديث ابن عباس  :واعلم أف اْلمة لو اجتمعوا على أف ينفعوؾ بشيء لم
ينفعوؾ إال بشيء قد كت بو اهلل لك ولو اجتمعوا على أف يضروؾ بشيء لم يضروؾ إال بشيء قد كتبو
اهلل عليك رفعت اْلقَلـ وجفت الصحف  نعم .

تنزيو اهلل عن الظلم
يفعل ما يشاء وىو غير ظالم أبدا .
نعم يفعل ما يشاء وىو غير ظالم أبدا فهو سبحانو يفعل ما يشاء ،وفعلو مبني على الحكمة ليس
فعلو باْلرادة فقط كما يقولو المعتدوف الجبرية بل فعلو مبني على الحكمة فهو يفعل ما يشاء ْلنو
حكيم



      وىو غير ظالم أبدا سبحانو ال يوصف بالظلم .
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والظلم عند أىل الحق وىم أىل السنة والجماعة قالوا :حقيقة الظلم الذي نَػزه اهلل نفسو عنو ىو

وضع الشيء في غير موضعو  ،وضع الشيء في غير موضعو كأف يمنع أحدا من ثوابو ،ثواب حسناتو
بأف ينقصو من حسناتو أو أف توضع عليو سيئات غيره ،فالظلم وضع الشيء في غير موضعو ،ومنع
ذي الحق حقو ،كأف توضع على اْلنساف سيئات غيره ،أو أف ينقص من حسناتو ،ىذا ىو الظلم .
والظلم في اللغة العربية معناه :وضع الشيء في غير موضعو كأف يمنع أحدا من حقو بأف ينقصو
من حسناتو ،أو يضع عليو شيئا من سيئات غيره؛ ىذا نزه اهلل نفسو عنو ،ونفاه عن نفسو قاؿ:

 

                   

  

نفى اهلل خوؼ الظلم ،وىذا الظلم ىو الذي حرمو اهلل على نفسو ،كما جاء في

الحديث القدسي من حديث أبي ذر أف ربك -سبحانو وتعالى -قاؿ:



يا عبادي إني حرمت

الظلم على نفسي وجعلتو بينكم محرما فَل تظالموا . 
إذف حقيقة الظلم الذي نزه اهلل نفسو عنو ونفاه عن نفسو ونفى خوؼ العباد منو وحرمو على
نفسو ما ىو؟ ىو وضع الشيء في غير موضعو ومنع ذي الحق حقو ،كأف ينقص أحدا من ثواب
حسناتو ،أو يحمل أحدا أوزار غيره واضح؟ ىذا حقيقة الظلم الذي نزه اهلل نفسو عنو عند أىل الحق
وأىل السنة والجماعة.
وفي المسألة مذىباف آخراف:
المذىب اْلوؿ الجبرية وىم اْلشاعرة والجهمية قالوا في تعريف الظلم الذي نزه اهلل نفسو عنو:
الظلم عبارة عن الممتنع الذي ال يدخل تحت القدرة ويمتنع أف يكوف في الممكن مقدور وظلم بل
كل ما كاف ممكنا فهو منو لو فعلو عدؿ ،وال يكوف ظلما .
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إذف فالظلم عند الجبرية ممتنع ومستحيل على اهلل كامتناع العجز والموت فالظلم عندىم ىو
المحاؿ الممتنع لذاتو كالجمع بين الضدين وكوف الشيء موجودا معدوما .إذف ما ىو الظلم؟ ىل لو
وجود عند الجبرية؟ عندىم ال حقيقة للظلم الذي نزه الرب نفسو عنو ألبتة ،بل ىو المحاؿ لذاتو
والممتنع لذاتو الذي ال يتصور وجوده.
وكل ممكن عندىم فليس بظلم وهلل أف يفعلو ،وىو غير ظالم ،وقالوا الجبرية :لو قلب الرب
التشريع والجزاءات فجعل الزنا واجبا والعفة حراما لما كاف ظالما ولو عذب رسلو وأنبيائو وأوليائو أبد
اآلبدين ،وأبطل جميع حسناتهم وحملهم أوزار غيرىم وعاقبهم عليها وأثاب المجرمين والعصاة
والكفرة طاعات اْلنبياء واْلبرار وحرـ ثوابها فاعلها لكاف ذلك عدال محضا ،فإف الظلم من اْلمور
الممتنعة لذاتها في حق الرب وىو غير مقبوؿ لو بل ىو كقلب المحدث قديما والقديم محدثا ،وىذا
قوؿ جهم ومن اتبعو من المتكلمين.
شبهتهم قالوا :الظلم ال يكوف إال من مأمور من غيره منهي واهلل ليس كذلك والظلم إما التصرؼ
في ملك الغير بغير إذنو ،وإما مخالفة اآلمر ،وكَلىما في حق اهلل تعالى محاؿ فإف اهلل مالك كل
شيء ىو مالك العباد يتصرؼ في ملكو ،والذي يتصرؼ في ملكو ليس بظالم ،إنما الظالم الذي
يتصرؼ في غير ملكو  ،والظلم إنما يكوف من مخالفة اآلمر ،واهلل ليس فوقو آمر تجب طاعتو.
ومن أدلتهم :والجواب على ىذا أف نقوؿ :ىذا باطل  ،ىذا التعريف مخالف للغة العربية ليس
ظلم ،التعريف :الظلم ىو الجمع بين الضدين الممتنع الذي ال يدخل تحت القدرة .ىذا ليس تعريفو
ىذا ال وجود لو  ،لو كاف الظلم ىو الممتنع الذي ال يدخل تحت القدرة لما نفاه عن نفسو قاؿ:
    



ىل ينفى شيء ال وجود لو؟ ال ينفى ،ولو كاف الظلم ىو الممتنع الذي ال يدخل
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تحت القدرة كما تقولوف أيها الجبرية لما نفى خوؼ الظلم قاؿ:

     

.        
ىل يخاؼ اْلنساف الممتنع المستحيل ىل يخافو؟ ال يخافو ولو كاف الظلم مستحيَل على اهلل
لما حرمو على نفسو كيف يحرـ على نفسو شيئا ممتنعا  يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي
وجعلتو بينكم محرما فَل تظالموا  وقولكم :إف الظلم ال يكوف إال من آمر ناهٍ  .نقوؿ نعم اهلل -

تعالى -مأمور منهي لكن من قِبَل نفسو فهو يأمر نفسو وينهاىا سبحانو وتعالى.
ومن أدلتهم :أدلة الجبرية استدلوا بقوؿ اهلل تعالى



.        

قالوا :فهذا ال يسأؿ عما يفعل فهو يفعل بقدرتو ومشيئتو أي بقهره وسلطانو ،والجواب أف نقوؿ
معنى الحديث  ،معنى اآلية ال يسأؿ عما يفعل لكماؿ حكمتو ،وأما العباد فهم يسألوف؛ ْلنهم
مأموروف ،منهيوف عباد مكلفوف .أما الرب فَل يسأؿ لكماؿ حكمتو وعدلو سبحانو وتعالى.
واستدلوا بحديث ابن مسعود:



ما أصاب العبد قط ىم وال حزف فقاؿ :اللهم إني عبدؾ ابن

عبدؾ ابن أمتك ناصيتي بيدؾ ماض في حكمك عدؿ في قضاءؾ أسألك اللهم بكل اسم ىو لك -
إلى قولو -إال أذىب اهلل ىمو وغمو وأبدؿ مكانو فرحا . 

وجو االستدالؿ قالوا :إف قوؿ النبي   عدؿ في قضاءؾ  يشمل كل قضاء يقضيو اهلل

لعبده ،وىذا يعم قضاء المصائب وقضاء المعائب وقضاء العقوبات على الجرائم ،وكذلك استدلوا
بحديث ابن عباس الذي رواه أبو داود والحاكم في مستدركو ،وفيو:



إف اهلل لو عذب أىل

سماواتو وأىل أرضو لعذبهم وىو غير ظالم لهم ولو رحمهم كانت رحمتو خيرا لهم من أعمالهم . 
الجواب أف نقوؿ :معنى قولو  :لو عذبهم لو عذب العباد لو عذب أىل سماواتو وأىل أرضو
لعذبهم وىو غير ظالم لهم  الجواب :أف معنى الحديث أف اهلل لو وضع عدلو على أىل سماواتو
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فح اسبهم بنعمو عليهم وأعمالهم لصاروا مدينين لو ،وحينئذ لو عذبهم لعذبهم وىو غير ظالم لهم
لكنو ال يفعل ىذا سبحانو ،إنما يبتدرىم بِنِ َعم جديدة.

المعنى أف الرب لو وضع عدلو في عباده فحاسبهم بأعمالهم ونعمو عليهم لصاروا مدينين

فحينئذ لو عذبهم لعذبهم وىو غير ظالم له م ،لو حاسب اهلل العباد بنعمو عليهم وعدلو فيهم لكانت
النعمة الواحدة نعمة البصر تحيط بجميع أعمالك كلها وحينئذ تكوف مدين تكوف ىالك ،لكن اهلل ال
يفعل ىذا ،بل ىو سبحانو وتعالى لطيف بعباده لو وضع عدلو في عباده لحاسبهم بنعمو عليهم
وبأعمالهم لصاروا مدينين لو ،وحينئذ لعذبهم وىو غير ظالم لهم.
وأما قولو  :عدؿ في قضائك



ال شك أف ما يقضيو اهلل للعبد كلو خير ورحمة مبني على

الحكمة.
المذىب الثالث القدرية قالوا :تعريف الظلم كل ما كاف من بني آدـ ظلما وقبيحا يكوف من اهلل
ظلما وقبيحا لو فعلو ،فالظلم عندىم الظلم الذي يصدر من العباد ىو الظلم الذي يصدر من الرب
لو فعلو ،كل ما يسمى ظلما من العبد يسمى ظلما من الرب ،فهم مثلوا اهلل بخلقو ،فقالوا :الظلم
إضرار غير مستحق أو عقوبة العبد على ما ليس منو أو عقوبتو على ما ىو مفعوؿ معو.
فالظلم عندىم ىو الذي حكم العقل أنو إف صدر من العبد ظلم فهو من اهلل ظلم إف صدر منو،
قالوا :فلو كاف الرب خالقا ْلفعاؿ العباد مريدا لها قد شائها وقدرىا عليهم ثم عاقبهم عليها كاف
ظالما ،وال يمكن إثبات كونو سبحانو عدال ال يظلم إال بالقوؿ بأنو لم يرد وجود الكفر والفسوؽ
والعصياف وال شائها ،بل العباد فعلوا ذلك بغير مشيئة اهلل وإرادتو كما فعلوه بغير إذنو وأمره.
وعندىم أف اهلل لو وفق شخصا وخذؿ آخر لكاف ظالما ،ولو نسخ اهلل حكما بحكم لكاف جاىَل
ظالما ،ويجب على اهلل عقَل أف يثيب المحسن وأف يعذب المسيء فهذا من أبطل الباطل؛ ْلف ىذا
مبني على التحسين والتقبيح العقليين والصواب أف اهلل -سبحانو وتعالى ، -أف الظلم كما سبق ليس
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كما يقوؿ ىؤالء :إنو ما كاف مماثل للعبد بل الظلم ىو وضع الشيء في غير موضعو فهذا ىو
الموافق للغة العربية كما سبق.
ولذلك اهلل سبحانو وتعالى نفى الظلم عن نفسو في قولو

        

              

نفى خوؼ الظلم في قولو:

 

            حرـ الظلم على نفسو.
وىذا يدؿ على أنو ممكن الوقوع ،ولو كاف ال يمكن لما حرمو على نفسو اْلنكار بهمزة
االستفهاـ على من حسب خلق الخلق عبثا قاؿ:



     فتنزه سبحانو عن

خلق الخلق عبثا ،إنكار التسوية بين المسلمين والمجرمين وىذا يدؿ على إنكار التسوية كما في
قولو:

              

                

.   
وكل ىذا إنكار من اهلل على َمن جوز أف يسوي بين ىذا وىذا  ،وىذا يدؿ على إنكاره  ،وإنكار

على من حسب أنو يفعل ىذا ،وإخبار أف ىذا حكم سيئ قبيح ،وىو ما ينزه الرب عنو ،وبهذا يبطل
مذىب الطائفتين الضالتين الجبرية والقدرية  ،نعم .

تنزيو اهلل عن كل سوء وقبيح
تقدس عن كل سوء وحين .
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تقدس عن كل سوء وحين ،تقدس يعني تنزه سبحانو وتعالى ،تنزه واسمو منزه عن كل سوء وقبيح
 ،وحين أي ىَلؾ فهو سبحانو وتعالى حي ال يموت وىو منزه عن الموت ومنزه عن الهَلؾ ،ومنزه
عن كل سوء سبحانو وتعالى ،لو اْلسماء الحسنى والصفات العلى  ،لو كل وصف جميل سبحانو
وتعالى ،ولو اْلسماء الحسنى التي سمى نفسو بها ووصف بها نفسو في الكتاب والسنة نعم.

تنزيو اهلل عن كل عيب وشين
وتنزه عن كل عيب وشين .
نعم تنزه عن كل عيب وشين ىو العيب كلو يعني الشين والعيب متقارباف  ،نعم.
ال يسأؿ عما يفعل
وف . 
َ ال يُ ْسأَ ُؿ َعما يَػ ْف َع ُل َو ُى ْم يُ ْسأَلُ َ
ال يسئل عما يفعل لكماؿ حكمتو ؛ لكمالو ؛ ْلنو حكيم سبحانو وتعالى أما العباد فإنهم
يسألوف؛ ْلنهم مكلفوف  ،نعم.
انتفاع اْلموات بسعي اْلحياء
وفي دعاء اْلحياء وصدقاتهم منفعة لألموات .

588

العقيدة الطحاوية

وفي دعاء اْلحياء وصدقاتهم منفعة لألموات  ،دعاء اْلحياء ،اْلحياء جمع حي  ،وصدقاتهم
منفعة لألموات المعنى أف اْلموات ينتفعوف من دعاء الحي إذا دعا لهم وينتفعوف من الصدقات وىذه
المسألة تسمى إىداء الثواب للميت  ،ىل ينتفع بها أو ال ينتفع ؟ ىذه المسألة تسمى أيش  ،مسألة
إىداء الثواب ثواب العمل الصالح للميت ،فهل ينتفع اْلموات بسعي اْلحياء سعيهم يعني أعمالهم
أو ال ينتفعوف؟
المسألة فيها مذاىب:
المذىب اْلوؿ ْلىل البدع بعضهم ينسبو إلى المعتزلة قالوا :ال ينتفع الميت من سعي الحي إال
بما تسبب بو في حياتو؛ ْلنو تابع لما عملو في حياتو وما لم يكن تسبب فيو في الحياة فهو منقطع
عنو واضح ىذا .
إذف مذىب أىل البدع :ال ينتفع الميت من سعي الحي إال بالشيء الذي تسبب بو في حياتو،
مثل أيش؟ مثل وقف صدقة تسبب بو في حياتو ىذا ينتفع بو ،مثل علم ،مؤلفات ألفها ،أو تَلميذ
درسهم وانتفعوا ،يستفيد من علمو ،وكذلك مصاحف طبعها أو كتب علمية طبعها أو أوالد صالحين
رباىم فدعوا لو  ،كما جاء في الحديث:



إذا مات ابن آدـ انقطع عملو إال من ثَلث :صدقة

جارية ،أو علم ينتفع بو ،أو ولد صالح يدعو لو



الذي تسبب بو في حياتو ينتفع بو ،وما لم

يتسبب فيو فَل ينتفع بو.
القوؿ الثاني :وىو مذىب ينسب إلى المالكية والشافعية قالوا :ينتفع الميت بما تسبب بو في
الحياة وبالدعاء والصدقة والحج وىي التي تسمى باْلعماؿ المالية التي تدخلها النيابة ،ىم يقولوف
ينتفع الميت بشيئين:
الشيء اْلوؿ ما تسبب بو في الحياة كما قاؿ المعتزلة .والنوع الثاني اْلعماؿ المالية التي
تدخلها النيابة مثل الدعاء دعا لو إنساف يستفيد ،مثل الصدقة تصدؽ عنو إنساف يستفيد مثل الحج
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والعمرة حج عنو مثل اْلضحية ،أما اْلعماؿ البدنية فَل يستفيد منها مثل الصَلة مثل الطواؼ مثل
الذكر مثل قراءة القرآف فَل يستفيد واضح ىذا.
المذىب الثالث :أف الميت ينتفع بكل قربة يهديها إليو الحي فينتفع بما تسبب بو في الحياة،
وينتفع باْلعماؿ المالية التي تدخلها النيابة وىي الدعاء والصدقة والحج  ،وينتفع أيضا بما يهدى
إليو من ثواب اْلعماؿ الصالحة ا لبدنية كالصَلة والصوـ وقراءة القرآف والذكر ،وىذا مذىب الحنابلة
واْلحناؼ.
ولهذا يقوؿ الحنابلة في ىذا:
وك ػػل قرب ػػة فعلهػ ػػا وجع ػػل ثوابه ػػا لمسػ ػػلم  ح ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػي أو مي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػت نفع ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػو




وكل من صيغ العموـ كل قربة سواء كانت القربة بدنية ،أو القربة عملية فعلى ىذا إذا تصدؽ
ا ْلنساف بصدقة ،ونوى ثوابها للميت لقريبو ،أو غير قريبو ،ىل ينتفع ،ينتفع عند المالكية والشافعية،
وينتفع عند اْلحناؼ والحنابلة ،وال ينتفع عند المعتزلة؛ ْلنها ليست ممن تسبب فيها.
أما اْلعماؿ البدنية :صلى ركعتين ،وقاؿ :اللهم اجعل ثوابها للميت أو صاـ يوـ فقاؿ :اجعل
ثوابو للميت ،أو قرأ القرآف ،وقاؿ :اللهم اجعل ثوابها للميت ،لو قرأ سورة أو سبح ونوى ثوابو
للميت ،ىل ينتفع ىل تصل للميت؟
عند الشافعية والمالكية ال ينتفع ،وعند الحنابلة واْلحناؼ ينتفع.
واضح ىذا سيأتي اْلدلة فعلى ىذا تكوف مذاىب ثَلثة:
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المذىب اْلوؿ :مذىب أىل البدع :ال ينتفع إال بما تسبب بو في الحياة.
المذىب الثاني :ينتفع بما تسبب بو في الحياة وبثواب اْلعماؿ المالية ،وىي ثَلثة أنواع :الدعاء
 ،والصدقة والحج فقط ،أما ثواب الصَلة وثواب قراءة القرآف وثواب الذكر وثواب الطواؼ بالبيت
بدوف حج أو عمرة فَل يستفيد.
المذىب الثالث :ينتفع بكل شيء يهدى إليو ينتفع بثواب الصدقة وينتفع بثواب الصَلة والصياـ
والذكر وقراءة القرآف والطواؼ بالبيت.
والصواب من ىذه اْلقواؿ مذىب المالكية والشافعية ،ووجو الترجيح أف ىناؾ أدلة تدؿ على أف
الميت ينتفع بالصدقة ،وىناؾ أدلة تدؿ على أف الميت ينتفع بالحج والعمرة ،وىناؾ أدلة تدؿ على
أف الميت ينتفع بالدعاء ،لكن ليس ىناؾ دليل يدؿ على أف الميت ينتفع بصَلة ركعتين إذا صليت
أو طواؼ بالبيت مجرد ليست بحج وال عمرة أو تقرأ قرآف وتهدي ثوابو أو تصوـ يوـ وتهدي ثوابو
ما في دليل.
لكن الحنابلة واْلحناؼ قال وا :نقيس  ،ما عندىم إال القياس ،نقيس ثواب اْلعماؿ البدنية على
ثواب اْلعماؿ المالية.
فقاؿ الشافعية والمالكية ال نقيس؛ ْلف العبادات ما فيها قياس ،العبادات ما فيها قياس،
العبادات مبناىا على التوقيف ،واْلصل في العبادات :الحظر والمنع فنحن نقف على ىذا نقف
حيث وقفت النصوص ،ولهذا الصواب والراجح في ىذا مذىب أيش مذىب المالكية والشافعية،
وىو أف الميت ينتفع بما تسبب بو في الحياة كاْلوقاؼ واْلوالد وكالعلم اْلوالد الذين يدعوف لو
والصدقة والدعاء ،والحج ْلف اْلدلة وردت في ىذا ،وال ينتفع بثواب الصياـ ،وال بثواب قراءة
القرآف ،وال بثواب الطواؼ بالبيت ،وال بثواب الذكر إال الصوـ الواجب الذي مات وىو عليو.
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الصوـ الواجب يقضى عنو ،الذي مات وعليو أياـ من رمضاف ،أو مات وعليو صوـ نذر أو كفارة،

ىذا يقضى عنو؛ لقوؿ النبي 

في الحديث الصحيح حديث عائشة الذي رواه الشيخاف  :من

مات وعليو صياـ صاـ عنو وليو  إذا كاف عليو صياـ نعم  ،أما تصوـ تطوع وتنوي ثوابو للميت ما
عليو دليل واضح.
ىذا ،فإذف المسألة فيها ىذه المذاىب الثَلثة :مذىب الشافعية ،والمالكية قالوا :ال ينتفع إال
بثواب اْلعماؿ المالية باْلضافة إلى ما تسبب بو في الحياة .
من أدلة أىل ال بدع والمعتزلة على أف الميت ال ينتفع إال بما تسبب بو في الحياة قوؿ اهلل تعالى
        

قالوا :وجو الداللة أف اهلل حصر ملكية اْلنساف لسعيو فدؿ

على أنو ال ينتفع بسعي غيره.
وأجيب عنو بجوابين:
اْلوؿ من وجهين :أحدىما :أف اْلنساف بسعيو ومَلطفتو وحسن عشرتو اكتسب اْلصدقاء،
ودعوا لو ،وأىدوا لو
وأولد اْلوالد ونكح اْلزواج ،وأسدى الخير وتودد إلى الناس فترحموا عليو ْ
أثر سعيو .الثاني :أف دخوؿ المسلم مع جملة المسلمين في عقد اْلسَلـ
ثواب الطاعة فكاف ذلك َ
من أعظم اْلسباب في وصوؿ نفع كل من المسلمين إلى صاحبو في حياتو وبعد مماتو ودعوة

المسلمين تَػ ُعمو.

الجواب الثاني :وىو أقوى من اْلوؿ أف المنفي الملك ال االنتفاع ،فالقرآف في قوؿ اهلل:

      

 

لم ينف انتفاع الرجل بسعي غيره ،وإنما نفى ملكو لغير سعيو ،وبين

اْلمرين من الفرؽ ما ال يخفى ،فالَلـ في قولو:
الدليل الثاني :استدلوا بقوؿ اهلل تعالى





  للملك.

.        
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ووجو الداللة :أف اهلل حصر الجزاء في العمل للشخص نفسو فدؿ على عدـ انتفاعو بعمل غيره.
وأجيب بأف سياؽ ىذه اآلية يدؿ على أف المنفي عقوبةُ العبد بعمل غيره بدليل صدر اآلية



      ولم تنف اآلية انتفاع اْلنساف بعمل غيره.
الدليل الثالث :استدلوا بقوؿ اهلل تعالى



.        

وجو الداللة :قالوا إف اهلل حصر كسب اْلنساف واكتسابو عليو فدؿ على عدـ انتفاعو بكسب
غيره.
وأجيب بأف اآلية أثبتت ملك اْلنساف لكسبو ،ولم تنف انتفاعو بكسب غيره بل إف كسب غيره
ملك لكاسبو ،فإف شاء أف يبذلو لغيره ،وإف شاء يبقيو لنفسو.

واستدلوا أيضا -الدليل الرابع -بما ثبت عن النبي  في صحيح مسلم أنو قاؿ  إذا مات

ابن آدـ انقطع عملو إال من ثَلث :صدقة جارية ،أو ولد صالح يدعو لو ،أو علم ينتفع بو

وجو االستدالؿ أف النبي 



أخبر أنو إنما ينتفع بما كاف تسبب بو في الحياة ،وما لم يكن

تسبب بو في الحياة فهو منقطع عنو.

وأجيب بأف النبي 

أخبر بانقطاع عملو ولم يخبر بانقطاع انتفاعو بعمل غيره بل إف عمل غيره

لعاملو ،فإف وىبو لو وصل إليو ثواب عملو ،فالمنقطع شيء ،والواصل إليو ثوابو شيء آخر.
واستدؿ المالكية والشافعية على أف الميت ينتفع بالدعاء والصدقة والحج فقط استدلوا بالكتاب
والسنة واْلجماع.
أما الدعاء فاستدلوا عليو بأربعة أنواع:
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النوع اْلوؿ :نصوص أدعية الناس بعضهم لبعض كقولو تعالى



   

.         
وجو االستدالؿ :أف اهلل أثنى عليهم باستغفارىم للمؤمنين قبلهم فدؿ على انتفاعهم باستغفار
اْلحياء ،ولو كاف غير نافع ما استحقوا الثناء.
النوع الثاني :إجماع اْلمة على الدعاء في صَلة الجنازة.
النوع الثالث :نصوص الدعاء للميت بعد الدفن ،كما في حديث عثماف بن عفاف  قاؿ:

كاف النبي 



إذا فرغ من دفن الميت وقف عليو فقاؿ :استغفروا ْلخيكم وسلوا لو التثبيت فإنو

اآلف يسئل . 

النوع الرابع :نصوص الدعاء لألموات عند زيارة قبورىم كما في حديث بريدة بن حصين 
قاؿ  :كاف رسوؿ اهلل  يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر أف يقولوا :السَلـ عليكم أىل الديار من
المسلمين والمؤمنين وإنا إف شاء اهلل بكم الحقوف ،نسأؿ اهلل لنا ولكم العافية . 
واستدلوا على وصوؿ ثواب الصدقة بما في الصحيحين عن عائشة -رضي اهلل عنها-
ت نفسها -يعني ماتت فجأة -وأظنها لو
رجَل أتى النبي  فقاؿ :يا رسوؿ اهلل إف أمي افتُلِتَ ْ
تكلمت تصدقت ،أفلها أجر إف تصدقت عنها قاؿ نعم 


أف

وفي صحيح البخاري عن عبد اهلل بن عباس -رضي اهلل عنهما  -أف رجَل أتى النبي 

فقاؿ :يا رسوؿ اهلل إف أمي توفيت وأنا غائب عنها فهل ينفعها إف تصدقت عنها؟ قاؿ :نعم ،قاؿ:
فإني أشهدؾ أف حائط المصرافة صدقة عنها



واستدلوا على عدـ وصوؿ العبادات البدنية للميت بما روى النسائي بسنده عن ابن عباس -

رضي اهلل عنهما -عن النبي 

أنو قاؿ:



ولكن يطعم عنو مكاف كل يوـ مدا من حنطة

ال يصلي أحد عن أحد ،وال يصوـ أحد عن أحد ،



واستدلوا على القياس على الحياة فكما أف ىذه
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العبادات ال تدخلها النيابة في الحياة ،فَل يفعلها أحد عن أحد وال ينوب فيها عن فاعلها غيرىا
كذلك في الممات ال يفعلها أحد عن أحد وال ينوب فيها عن فاعلها غيرىا بل يختص ثوابها بفاعلو
ال يتعداه إلى غيره.
وأما الحنابلة واْلحناؼ فردوا على المالكية والشافعية وقالوا :كيف تفرقوف بين العبادات المالية

والبدنية ،وىذا تفريق بغير دليل فالنبي  لم يفرؽ بينهما بل شرع الصوـ عن الميت كما في حديث
عائشة  :من مات وعليو صياـ صاـ عنو وليو  مع أف الصوـ عبادة بدنية ال تجزيء فيها النيابة
في الحياة.
لكن أجاب المالكية والشافعية ىذا صوـ واجب وما عداه فلم يأت دليل .قالوا :وأما استداللكم
بحديث ابن عباس:



ال يصلي أحد عن أحد وال يصوـ أحد عن أحد  فهذا الحديث موقوؼ

على ابن عباس فَل يقاوـ حديث عائشة :ال سيما وقد ثبت الخَلؼ عن ابن عباس.
وثانيا :أف الحديث مطعوف في سنده ،وحديث عائشة صحيح اْلسناد ،وأما استداللكم بالقياس

على الحياة ،فيجاب عنو بأنو قياس مع النص ،فإف النبي  شرع الصوـ عن الميت ،مع أف الصوـ

ال تدخلو النيابة ،وشرع لألمة أف ينوب بعضهم عن بعض في أداء الفروض ،فروض الكفايات فإذا
فعلو واحد ناب عن الباقين في فعلو وسقط عنو المأثم.
وشرع لقيم الطف ل الذي ال يعقل أف ينوب عنو في اْلحراـ وأفعاؿ المناسك وحكم لو باْلجر
لفاعل نائبو ،وجعل الشارع إسَلـ اْلبوين بمنزلة إسَلـ أطفالهما ؛ وْلف ىذا ثواب وليس من باب
النيابة.
وقالوا :من اْلدلة على وصوؿ ثواب الصوـ حديث عائشة كما سبق ،ومن اْلدلة على وصوؿ

ثواب الحج أدلة كثيرة منها  أف امرأة من جهينة قد جاءت إلى النبي  فقالت :إف أمي نذرت
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أف تحج فلم تحج حتى ماتت أَفَأَ ُحج عنها؟ قاؿ :حجي عنها أرأيت لو كاف على أمك دين أكنت
قاضيتو؟ اقضوا اهلل فاهلل أحق بالوفاء 
لكن أجاب الجمهور بأف ىذا نذر واجب والحج أيضا وردت فيو النيابة قاؿ الحنابلة واْلحناؼ
فجازت النيابة في الحج ،والحج عبادة مركبة من الماؿ فدؿ على جواز ،على وصوؿ ثواب اْلعماؿ
البدنية.
وكذلك أيضا قالوا :من أدلتنا أف المسلموف أجمعوا على أف قضاء الدين يسقطو من ذمة الميت،
ولو كاف من أجنبي ،ومن غير تركتو كما في حديث أبي قتادة حينما ضمن الدينارين.
وأيضا قالوا إف أدلتنا القياس ،فنقيس ىبة ثواب العمل للميت على ىبة الماؿ للحي فكما أف
اْلنساف إذا وىب مالو للحي فَل بأس فكذلك نقيس عليو ثواب عملو للميت ،والثواب حق للعامل،
فإذا وىبو ْلخيو المسلم ال يمنع من ذلك ،كما لم يمنع من ىبة مالو في حياتو وإبرائو منو بعد مماتو.
وقالوا :من أدلتنا القياس على اْلجير الخاص واْلجير الخاص ىو الذي يشترط أف يباشر الفعل
بنفسو فنقيس ىبة ثواب العمل للميت مع أنو ال يستنيب أحدا عنو في عملو على أجرة اْلجير
الخاص ،فلو أف يعطيها من يشاء مع أنو ليس لو أف يستنيب في الفعل الذي استأجر عنو أحد ،ولكن
إذا نظرنا إلى ىذا وجدنا أف الحنابلة واْلحناؼ ما معهم إال القياس ما عندىم أدلة على أف ثواب
الصَلة وقراءة القرآف والذكر ما عندىم إال القياس.
والمالكية والشافعية قالوا :إنا نقف عند النصوص  ،النصوص جاءت بوصوؿ ثواب الدعاء
والحج وكذلك الصدقة والصوـ ،إذا كاف صوما واجبا نقف مع النصوص وندور معها إف دارت ،وأما
أنتم أيها الحنابلة واْلحناؼ ما عندكم تقيسوف  ،تقيسوف ونحن ال ،ما نقيس العبادات ،ما فيها
قياس ،نتوقف عند النصوص ،وبهذا يترجح مذىب من ؟ المالكية والشافعية يجوز أف تهدي للميت

596

العقيدة الطحاوية

تدعو للميت ىذا يصل ثوابو ،تتصدؽ عنو يصل الثواب ،تحج عنو يصل ،تعتمر يصل ،تقضي عنو
الصوـ الواجب من رمضاف أو نذر يصل ،وما عدا ذلك فَل.
أما تصلي ركعتين تنوي ثوابها للميت ما عليو دليل ،وإف قاؿ الحنابلة واْلحناؼ تصوـ يوـ تطوع
تنوي ثوابو للميت ما عليو دليل  ،تطوؼ بالبيت سبعة أشواط تهدي ثوابها للميت ما عليو دليل،
تذكر اهلل وتسبح وتهدي ثوابو للميت ما عليو دليل ،تقرأ القرآف أو سورة تهدي ثوابها للميت ما عليو
دليل والواجب على المسلم أف يتقيد بالنصوص.
ىناؾ مسائل تابعة لهذا البحث :مثل استئجار قوـ يقرءوف القرآف ويهدونو للميت ،ومثل اْلجرة
على التَلوة ،ومثل االستئجار على التعليم ،وأخذ اْلجرة عليو  ،ومثل إعطاء قارئ القرآف ومعلمو
ومتعلمو معونة بدوف شرط أو رصد من بيت الماؿ ومثل الوصية بأف يعطى شيء من مالو لمن يقرأ

على قبره ومثل قراءة القرآف وإىدائها للميت طبعا بغير أجرة ،ومثل اْلىداء إلى رسوؿ اهلل  ومثل
قراءة القرآف عند القبور ىذه مسائل كلها تحتاج إلى بحث ،ولكن ال نستطيع بحثها ،ولعل اهلل أف
ييسر فيما بعد نسجلها ،إف شاء اهلل ،ونلحقها بهذا البحث.
انتفاع اْلموات بسعي اْلحياء قلنا :إف ىناؾ مسائل تابعة لهذا البحث ىذه المسائل أوال:
المسألة اْلولى :استئجار قوـ يقرءوف القرآف ويهدونو للميت وأخذ اْلجرة عن التَلوة .
ثانيا المسألة الثانية :االستئجار على التعليم يعني تعليم القرآف وأخذ اْلجرة عليو.
الثالثة :إعطاء قارئ القرآف ومعلمو ومتعلمو معونة بدوف شرط أو رصدا من بيت الماؿ.
الرابعة :الوصية بأف يعطى شيء من مالو لمن يقرأ القرآف على قبره
الخامسة :قراءة القرآف وإىدائها للميت طوعا بغير أجرة.
السادسة :اْلىداء إلى رسوؿ اهلل . 
السابعة :قراءة القرآف عند القبور.
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أما المسألة اْلولى :وىي استئجار قوـ يقرءوف القرآف ويهدونو للميت ،فإف ىذا ال يجوز بَل

خَلؼ ،بل ىو عمل بدعي؛ ْلنو لم يفعلو واحد من السلف؛ ْلنو لم يرشد إليو النبي  ولم يفعلو

أحد من السلف ،وال أمر بو أحد من أئمة الدين ،وال رسوؿ اهلل  وأخذ اْلجرة عن نفس التَلوة
غير جائز؛ ْلف تَلوة القرآف وأخذ اْلجرة على نفس التَلوة غير جائز بَل خَلؼ؛ ْلف تَلوة القرآف
عبادة ،والعبادات ال تؤخذ اْلجرة عليها كالحج والصَلة واْلذاف فَل يصح أخذ اْلجرة ،والثواب ال
يصل إلى الميت ،إال إذا كاف العمل هلل خالصا.
وىذا الذي أخذ أجرتو لم يقع عبادة خالصة فَل يكوف لو من ثوابو ما يهديو إلى الموتى ،ولهذا
لم يقل أحد :إنو يكتري من يصلي من يصوـ ويصلي ويهدي ثوابو للميت ،إذف فَل يجوز لو بعد أخذ
اْلجرة أف يهديو للميت؛ ْلف التالي أخذ أجرتو فَل ثواب لو ،فكيف يهب شيئا ال ثواب لو.
المسألة الثانية :االستئجار على تعليم القرآف ونحوه مما فيو منفعة تصل إلى الغير وأخذ اْلجرة
عليو ،اختلف العلماء فيو على قولين :فقيل ال يصح أخذ اْلجرة على تعليم القرآف قيلْ :لنو عبادة،

استدلوا بأنو عبادة ،ولحديث عبادة بن الصامت 
القرآف ،فأعطاه قوسا فسأؿ النبي  فقاؿ :إف أحببت أف تطوؽ قوسا من نار فاقبلها 


أنو علم رجَل من أىل الصفة آيات من

القوؿ الثاني :أنو يجوز االستئجار على تعليم القرآف ،ويصح أخذ اْلجرة عليو لما يأتي - :أوال

ما ورد أف النبي 

زوج رجَل من الصحابة امرأة على أف يعلمها آيات من القرآف ،وقاؿ:

زوجتك بما معك من القرآف



رواه البخاري .ولحديث البخاري اآلخر:





إف أحق ما أخذتم

عليو أجرا كتاب اهلل  وىذا ىو الصواب  ،ىو الراجح أنو يجوز أخذ اْلجرة على تعليم القرآف.
وأما ما استدؿ بو المانعوف من حديث عبادة فهو حديث ضعيف ال يقاوـ حديث البخاري ولو
صح فيحمل المنع فيو على أحد أمرين :أوال :أنو أف النبي منعو لفقره؛ ْلنو إما لفقر أىل الصفة ،وإما
لكونو متبرعا بذلك فنهاه لئَل يفسد أجره.
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المسألة الثالثة :وىي أخذ المعلمين والمتعلمين والقارئين والمقرئين من بيت الماؿ والتبرعات ما
يعينهم على ذلك  ،أخذ المعلمين والمتعلمين والقارئين والمقرئين واْلئمة والمؤذنين والقضاة ورجاؿ
الحسبة من بيت الماؿ أو التبرعات ما يعينهم على ذلك جائز ال بأس بو؛ ْلف ىذا من جنس الصدقة
عنهم فيجوز وكذلك إعطائهم أرزاؽ من بيت الماؿ جائز ال محذور فيو؛ ْلف بيت الماؿ فيو كفالة
ىؤالء ،إنما الممنوع االستئجار كونو يستأجر شخصا يؤذف أو يستأجر شخصا يصلي بالناس وما أشبو
ذلك ،فهذا ىو الممنوع.
أما إعطائو ش يئا معونة بدوف اشتراط أو إعطائو من بيت الماؿ فهذا ليس فيو شيء؛ ْلف بيت
الماؿ فيو كفالة المسلمين جميعا ،قاؿ بعض العلماء :إنو إذا اضطر إلى االستئجار فَل حرج إف
تعطل المسجد ،ولم يوجد إال بأجرة فَل بأس للضرورة.
أما المسألة الرابعة :وىي الوصية بأف يعطى شيء من مالو لمن يقرأ القرآف على قبره فالوصية
باطلة؛ ْلنو غير مشروط ،استئجار من يقرأ القرآف على قبره؛ ْلنو فيو معنى اْلجرة وكذلك لو وقف
على من يقرأ عند قبره فالتعيين باطل ؛ ْلنو غير مشروع؛ والوقف ماض  ،فيصرؼ في غير المصرؼ
الذي عينو من جهات البر اْلخرى.
أما المسألة الخامسة :وىي التطوع بقراءة القرآف وىبة الثواب للميت بأف يقرأ القرآف ويختمو
ويهدي ثوابو للميت أو يقرأ سورة ويهدي ثوابها للميت ،ومثلو لو سبح وىلل وأىدى ثوابها للميت
فهذه المسألة مختلف فيها:
فقيل :يصل إليو ثواب القراءة كما يصل إليو ثواب الصوـ والحج ،وىذا مذىب الحنابلة
واْلحناؼ وكثير من المتأخرين ،واستدلوا بالقياس على الديْن وعلى اْلجير الخاص ،وعلى اْلضحية

وعلى الصوـ والحج والصدقة.
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القوؿ الثاني :المنع وقالوا ال يصل إليو ثواب قراءة القرآف وىذا مذىب طائفة من أىل السنة من
المالكية والشافعية ،واستدلوا بأف قراءة القرآف وإىداء ثوابها للميت لم يكن معروفا عند السلف ،وال
يمكن نقلو عن واحد منهم مع شدة حرصهم على الخير ،وال أرشدىم النبي  إليو ،وقد أرشدىم
إلى الدعاء واالستغفار والصدقة والحج والصياـ ،فلو كاف ثواب القراءة يصل ْلرشدىم إليو ولكانوا
يفعلونو.
أجاب المجيزوف أىل القوؿ اْلوؿ قالوا :إف كاف مورد ىذا السؤاؿ معترفا بوصوؿ ثواب الحج
والصياـ والدعاء ،إف كاف قائل ذلك معترفا بوصوؿ ثواب الحج والصياـ والدعاء قيل لو :ما الفرؽ
بين ذلك وبين وصوؿ ثواب قراءة القرآف؟ وليس كوف السلف لم يفعلونو حجة في عدـ الوصوؿ،
ومن أين لنا ىذا النفي العاـ ،وإف لم يكن معترفا بوصوؿ ذلك تلك إلى الميت فهو محجوج بالكتاب
والسنة واْلجماع وقواعد الشرع.

أجاب المانعوف :بأف رسوؿ اهلل 

أرشدىم إلى الصوـ والحج والصدقة ولم يرشدىم إلى

القراءة.

أجاب المجيزوف بأف النبي 

لم يبتدئهم بذلك بل خرج ذلك منو مخرج الجواب لهم ،فهذا

سألو عن الحج عن ميتو فأذف لو فيو ،وىذا سألو عن الصوـ عنو فأذف لو فيو ،وىذا سألو عن الصدقة
عنو فأذف لو فيو  ،ولم يمنعهم مما سوى ذلك.

أجاب المانعوف :بأف النبي 

أرشدىم إلى الصوـ والصدقة والحج ولم يشرع لهم ما سوى

ذلك ،واْلصل في العبادات الحظر والمنع وىي توقيفية ،فَل نقيس عليو القراءة والذكر حتى يرد
الدليل؛ وْلنو ال قياس في العبادات ،وإنما القياس في المعامَلت ،وبهذا يتبين أف الصواب المنع،
وأنو يقتصر في إىداء الثواب للميت على الدعاء والصدقة والحج والعمرة ،وكذلك الصوـ الواجب،

لقوؿ النبي  في حديث البخاري الذي روتو عائشة  :من مات وعليو صياـ صاـ عنو وليو
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سواء كاف صوـ نذر أو كفارة أو صوـ من رمضاف ،وليس ذلك بواجب على الولي ،لكن إف أحب
ذلك أف يصوـ وإف لم يرغب في الصياـ فإنو يطعم عن كل يوـ مسكين.

المسألة السادسة :وىي إىداء ثواب القراءة ،أو العمل إلى رسوؿ اهلل 

ففيها خَلؼ  ،فيها

خَلؼ  ،من الفقهاء المتأخرين من استحبو ومن العلماء من رآه بدعة ،وىذا ىو الصواب ْلمرين:
اْلمر اْلوؿ  :أف الصحابة لم يكونوا يفعلونو.

اْلمر الثاني :أف النبي 
العامل شيئا؛ ْلنو  ىو الذي دؿ أمتو على كل خير وأرشدىم ودعاىم إليو ،ومن دعى إلى الهدى

لو مثل أجر كل من عمل خيرا من أمتو من غير أف ينقص من أجر

فلو من اْلجر مثل أجور من تبعو  ،وكل ىدى وعلم فإنما نالتو أمتو على يده فلو مثل أجر من اتبعو

أىداه إليو أـ لم يهده ،وىذا ىو الصواب أنو ال يهدى إلى النبي 

؛ ْلف النبي  لو مثل أجر

اْلمة فَل حاجة للهبة.
المسألة السابعة :وىي قراءة القرآف عند القبور ،اختلف العلماء في قراءة القرآف عند القبور على
ثَلثة أقواؿ :وىي ثَلث روايات عن اْلماـ أحمد،
أولها :الكراىة مطلقا.
الثاني :الجواز مطلقا.
الثالث :الجواز وقت الدفن والكراىة بعده.
ولعل المراد بالكراىة ىنا التحريم  ،كراىة التحريم؛ ْلنها ىي المعروفة عند السلف.
اْلوؿ :الكراىة مطلقا يعني التحريم أنو ال يجوز القراءة  ،قراءة القرآف عند القبور وىذا ،وىي
رواية عن اْلماـ أحمد ،وىو قوؿ أبي حنيفة ومالك ،واستدلوا بما يأتي:
أوال :أف قراءة القرآف عند القبور ُم ْح َدث لم ترد بو السنة ،فلم يرد أف النبي-صلى اهلل عليو
وسلم -قرأ عند القبور ،ولم يأمر بو.
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الثاني :أف القراءة كالصَلة ،فالقراءة تشبو الصَلة ،والصَلة عند القبور منهي عنها ،فكذلك
القراءة فتقاس القراءة على الصَلة.
الثالث :أف اْلصل في العبادات المنع والحظر ح تى يرد الدليل على الجواز بخَلؼ المعامَلت،
فاْلصل فيها العمل حتى يرد المنع.
الرابع :أف القراءة وسيلة للعكوؼ عند القبور  ،أف القراءة وسيلة للعكوؼ عند القبر وتعظيمو
فتمنع سدا لذريعة الشرؾ.
القوؿ الثاني :الجواز مطلقا ،والمراد باْلطَلؽ يعني وقت الدفن أو بعد الدفن ،وىذه رواية عن
اْلماـ أحمد ،وىي رواية عن اْلماـ أحمد ،وىو قوؿ محمد بن الحسن الصاحب الثاني ْلبي حنيفة ،
واستدلوا بما نقل عن ابن عمر -رضي اهلل عنهما -أنو أوصى أف يقرأ على قبره وقت الدفن بفواتح
سورة البقرة وخواتيمها.
ونقل أيضا عن بعض المهاجرين قراءة سورة البقرة ،وقاؿ :إنها قربة وفيها أدعية ،ومع أف الدليل
خاص بوقت الدفن  ،الدليل خاص بوقت الدفن ،أوصى أف يقرأ على قبره وقت الدفن  ،مع أف
الدليل خاص بوقت الدفن إال أف ىؤالء توسعوا فأجازوا القراءة مطلقا وقت الدفن وبعده.
القوؿ الثالث :الجواز وقت الدفن والكراىة بعده ،وىذه رواية عن اْلماـ أحمد  ،دليلهم ىو
دليل أىل القوؿ السابق ما نقل عن ابن عمر ،وبعض المهاجرين ما نقل عن ابن عمر أنو أمر أف يقرأ
على قبره وقت الدفن فواتح سورة البقرة وخواتيمها ،وما نقل عن بعض المهاجرين قراءة سورة البقرة.
وىذا ىو القوؿ الثالث ىو الذي يرجحو ابن أبي العز شارح الطحاوية وقاؿ :إف فيو جمعا بين
القولين ،والصواب القوؿ اْلوؿ والصواب الكراىة والتحريم مطلقا ،ويجاب عن دليل المذىبين
الثاني والثالث:
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أوال يحتاج النقل عن ابن عمر إلى الثبوت إذا احتاج إلى صحة النقل ،وكذلك ما روي عن بعض
المهاجرين.
ثانيا :إذا صح ما نقل عن ابن عمر فيقاؿ بأف ىذا اجتهاد منو خالف ابن عمر غيره من الصحابة،
فَل حجة في قولو  ،خالفو فيو كبار الصحابة كأبي بكر وأبيو عمر وغيرىم ىذا إذا صح  ،أوال يُطالب
ىؤالء بصحة النقل .وثانيا :إذا صح فإنو يجاب عنو بأف ىذا اجتهاد من ابن عمر خالفو فيو كبار
الصحابة.
وبهذا يتبين أرجحية القوؿ بالمنع مطلقا سدا لذريعة الشرؾ؛ وْلف القراءة على القبور وسيلة إلى
العكوؼ عندىا وتعظيمها؛ ْلف القراءة عند القبور وسيلة للعكوؼ عندىا وتعظيمها؛ وْلف اْلصل في
العبادة الحظر والمنع ،وكما أف الصَلة ممنوعة عند القبور فكذلك القراءة ،أما القراءة بعد الدفن
كالذين يذىبوف إلى القبر للقراءة فيو للقراءة عنده فهذا ممنوع مطلقا ليس محَل للخَلؼ ،القراءة
بعد الدفن كالذين يأتموف القبور ،ويأتونها مرات بعد مرات ويقرءوف القرآف عند القبور ،فهذا ممنوع؛
ْلنو لم تأت بو السنة ،ولم ينقل عن أحد من السلف مثل ذلك أصَل ،واهلل أعلم ،نعم.
استجابة اهلل تعالى دعاء عبده


الحمد هلل رب العالمين ،والصَلة والسَلـ على أشرؼ اْلنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آلو
وصحبو أجمعين .
قاؿ اْلماـ الطحاوى -رحمو اهلل تعالى :-واهلل تعالى يستجيب الدعوات ويقضى الحاجات .
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الحمد هلل رب العالمين ،والصَلة والسَلـ على أشرؼ اْلنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آلو
وصحبو أجمعين ،أما بعد:
قاؿ الطحاوي -رحمو اهلل تعالى :-واهلل تعالى يستجيب الدعوات ويقضى الحاجات" في ىذا
بياف من المؤلف رحمو اهلل أف اهلل تعالى يستجيب الدعاء ،وأف الدعاء نافع ،وىذا ىو الذي عليو
أكثر الخلق من المسلمين وغيرىم أف الدعاء نافع ومفيد .
والناس لهم في الدعاء ونفعو مذىباف مشهوراف:
المذىب اْلوؿ :الذي عليو أكثر الخلق من المسلمين وجمهور أىل الملل من يهود ونصارى
ومشركين ومجوس أف الدعاء من أقوى اْلسباب في جلب المنافع ودفع المضار؛ ولهذا قاؿ المؤلف
رحمو اهلل -الطحاوي :واهلل يستجيب الدعوات ويقضي الحاجات .المذىب الثاني :أف الدعاء ال فائدة فيو فيمنع؛ ْلنو عبث وليس بمشروع وإلى ىذا ذىب قوـ
من المتفلسفة كابن سينا والفارابي؛ وغالية المتصوفة والمعتزلة ذىبوا إلى أف الدعاء عبث ال فائدة فيو
فيمنع.
استدؿ أىل المذىب اْلوؿ على مشروعية الدعاء ونفعو للداعي من الكتاب والسنة:
أما الكتاب العزيز فقوؿ اهلل تعالى

       

ووجو الداللة :أف

الدعاء لو لم يكن مشروعا لما أمر اهلل بو ووعد باْلجابة .
الدليل الثاني :قوؿ اهلل تعالى

             

 ووجو الداللة :لو لم يكن الدعاء مشروعا ونافعا لما أخبر اهلل بقربو لمن دعاه ووعده باْلجابة .
الدليل الثالث :قوؿ اهلل

تعالى             
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الدليل الرابع :قوؿ اهلل تعالى

          

ووجو

االستدالؿ من اآليتين :أف اهلل أخبر عن الكفار أنهم إذا مسهم الضر في البحر دعوا اهلل مخلصين لو
الدين ،وىذا اعتراؼ منهم بفائدة الدعاء ،وأنو من أقوى اْلسباب في جلب النفع ودفع الضر.
الدليل الخامس :قوؿ اهلل تعالى

           

ووجو االستدالؿ :د لت اآلية على أف اْلنساف مطلقا مؤمنا أو كافرا يلجأ إلى الدعاء إذا مسو الضر
على أي حاؿ من اْلحواؿ ،وىذا اعتراؼ منو بفائدة الدعاء ونفعو ودفعو الضر بإذف اهلل.
ومن السنة :حديث أبي ىريرة  أف النبي  قاؿ  :من لم يسأؿ اهلل يغضب عليو . 
وحديث نزوؿ الرب إلى السماء الدنيا وفيو



أف الرب -سبحانو وتعالى -يقوؿ ىل من داع

فأستجيب لو ىل من سائل فأعطيو سؤلو . 
والحديث الثالث :حديث



الدعاء مخ العبادة



وىذا فيو ضعف ،وأصح منو حديث



الدعاء ىو العبادة  ز
الدليل الرابع :حديث  ال يرد القضاء إال الدعاء . 
ووجو االستدالؿ من ىذه اْلحاديث اْلربعة :أنو لو لم يكن الدعاء مشروعا ونافعا لما غضب اهلل
على من لم يسألو ولما وعده باالستجابة وإعطائو سؤلو ،ولما أخبر بأنو ىو العبادة أو مخ العبادة،
ولما أخبر أنو يرد القضاء.
ىذه اْلدلة تدؿ على أف الدعاء نافع ومفيد ،وىذا الذي عليو أكثر الخلق من المسلمين وغير
المسلمين إجابة الدعاء ،إجابة اهلل للدعاء ىل ىي خاصة بالمسلم ليست خاصة ،إجابة الدعاء عامة
للمسلم والكافر؛ ْلنها تابعة للربوبية ،فإجابة اهلل لدعاء العبد مسلما كاف أو كافرا وإعطائو سؤلو من
جنس رزقو لهم ونصره لهم وىو مما توجبو الربوبية للعبد مطلقا مسلما أو كافرا إال أف الفرؽ بين
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المسلم والكافر ىو أف إجابة الكافر قد تكوف فتنة في حقو ،ومضرة عليو ،إذ كاف كفره وفسوقو
يقتضي ذلك.
مسألة في المعاني التي يستلزمها الدعاء:
قاؿ ابن عقيل -رحمو اهلل :-قد ندب اهلل إلى الدعاء ،وفي ذلك معاف ،وىي صفات هلل -
تعالى-
أحدىا :الوجود فإف من ليس بموجود ال يُ ْد َعى .الثاني :الغنى فإف الفقير ال يدعى .الثالث:
السمع فإف اْلصم ال يدعى .الرابع :الكرـ فإف البخيل ال يدعى .الخامس :الرحمة فإف القاسي ال
يدعى .السادس :القدرة فإف العاجز ال يدعى.
ويزاد أيضا على ما ذكره ابن عقيل :السابع :الحياة فإف الميت ال يطلب .الثامن :العلم :فإف
الجاىل ال يسئل.
ومشروعية الدعاء فيو رد على أىل الطبائع ،وعلى ُعباد النجوـ من يقوؿ بالطبائع ،أي أف الطبائع

فاعلة بطبعها ،يعني بذاتها ال بجعل اهلل  ،يعلم أف النار ال يقاؿ لها كفي  ،وال النجم يقاؿ لو أصلح
مزاجي؛ ْلف ىذه عندىم مؤثرة طبعا ال اختيارا  ،فشرع اهلل الدعاء وصَلة االستسقاء؛ ليبين كذب
أىل الطبائع والذين يعبدوف النجوـ إنما يعبدونها في زعمهم لكونها رمزا للمَلئكة الذين يفعلوف ،
فمشروعية الدعاء فيو رد عليهم.
الذين قالوا إف الدعاء نافع وغير مفيد ،الدعاء غير نافع وغير مفيد وغير مشروع وىم الفَلسفة
وغالية الصوفية والمعتزلة لهم ُشَبو لهم شبو عقلية ،ليس عندىم شيء من أدلة الشرع:

الشبهة اْلولى قالوا :المشيئة اْللهية إف اقتضت وجود المطلوب فَل حاجة إلى الدعاء وإف لم

تقتضو فَل فائدة في الدعاء ،فعلى التقديري ن الدعاء عبث؛ ْلف اْلرادة والمشيئة ضد الدعاء يقولوف:
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إف اقتضت المشيئة وجود المطلوب فَل حاجة إلى الدعاء؛ وإف لم تقتض المشيئة حصوؿ المطلوب
فَل فائدة في الدعاء.
ويجاب عن ىذه الشبهة بجوابين:
اْلوؿ :إجمالي ،وىو منع الحصر في المقدمتين ،فإف الحصر في ىاتين المقدمتين غير مسلم
بو ،بل ثَم مقدمة ثالثة  ،وقسم ثالث وىي أف يقاؿ أف تقتضي المشيئة وجود المطلوب بشرط وال
تقتضيو مع عدمو ،وقد يكوف الدعاء من شرطو كما تقتضي المشيئة الثواب مع العمل الصالح وال
تقتضيو مع عدمو ،وكما تقتضي المشيئة الشبع والري عند اْلكل والشرب وال تقتضيو مع عدمهما،
وكما تقتضي المشيئة حصوؿ الولد بالوطء وحصوؿ الزرع بالبذر.
فإذا قدر وقوع المدعو بالدعاء لم يصح أف يقاؿ :ال فائدة في الدعاء كما ال يقاؿ :ال فائدة في
اْلكل والشرب والبذر وسائر اْلسباب .الثاني الوجو الثاني :أف يقاؿ قوؿ ىؤالء الذين ينكروف فائدة
الدعاء قولهم مخالف للشرع وللحس وللفطرة ،وطرد دليلهم يلزمو الفوضى في الوجود وتعطيل
المصالح ،إذ يمكن أف يقاؿ إف شاء اهلل لي الشبع فَل فائدة في اْلكل ،وإف لم يشاء فَل حاجة إليو،
وإف شاء اهلل لي الولد فَل حاجة للزواج فكذلك إذا شاء اهلل لي حصوؿ المطلوب فَل فائدة في
الدعاء.
قوؿ ىؤالء لو طرد لصار فيو فوضى في الوجود وتعطيل للمصالح الجواب الثاني عن ىذه
الشبهة ،قولكم :إف اقتضت المشيئة المطلوب فَل حاجة للدعاء .يقاؿ بل إف الدعاء تكوف إليو
حاجة من تحصيل مصلحة أخرى عاجلة وآجلة من اكتساب اْلجر والعبودية والتضرع والتعرؼ إلى
اهلل وزيادة اْليماف ،والحصوؿ على الجنة ،ومن دفع مضرة أخرى عاجلة كمرض وسوء ،وآجلة
كعذاب النار ،وقد يعطيو اهلل غير طلبو ففيو فائدة على كل حاؿ.
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وقولهم :إف لم تقتضو فَل فائدة فيو .يقاؿ :بل فيو فوائد عظيمة من جلب المنافع ودفع المضار
مما يعجل للعبد في الدني ا من معرفتو بربو وإقراره بو ،وبأنو سميع قريب عليم رحيم ،وإقراره بفقره إليو
واضطراره إليو ،وما يتبع من العلوـ العلية واْلحواؿ الذكية التي ىي أعظم المطالب كما نبو عليو النبي



في الحديث الذي ما معناه:



عبد إال أعطاه بها إحدى ثَلث خصاؿ :إما أف
ال يسأؿ اهللَ ٌ

يعجل لو دعوتو ،وإما أف يعطيو من الخير مثلها ،وإما أف يصرؼ عنو من السوء مثلها مثل ذلك



الشبهة الثانية للمانعين من الدعاء :قالوا إذا كاف إعطاء اهلل معلَل بفعل العبد كما يعقل من إعطاء
الماؿ للسائل بسؤالو ،كاف السائل قد أثر في المسئوؿ حتى أعطاه يعني يقولوف :لو كاف الدعاء مفيد
للزـ من ذلك أف يكوف الداعي قد أثر في اهلل حتى أعطاه سؤلو وجواب ىذه الشبهة أف يقاؿ :إف
الرب سبحانو ىو الذي حرؾ العبد إلى دعائو فمنو الدعاء وعليو التماـ فهذا الخير منو سبحانو

وتمامو عليو كما قاؿ عمر بن الخطاب " إني ال أحمل ىم اْلجابة وإنما أحمل ىم الدعاء ،ولكن
إذا ألهمت الدعاء فإف اْلجابة معو".
فاهلل سبحانو ىو الذي يقذؼ في قلب العبد حركة الدعاء ويجعلها سببا للخير ليعطيو إياه فما
أثر فيو شيء من المخلوقات ،بل ىو جعل ما يفعلو في عبده من الدعاء سببا لما يفعلو فيو من
اْلجابة كما في العمل والث واب ،فاهلل ىو الذي وفق العبد للتوبة ثم قبلها ،وىو الذي وفقو للعمل ثم
أثابو ،وىو الذي وفقو للدعاء ثم أجابو.
الشبهة الثالثة للمانعين من الدعاء قالوا :إف الداعي قد ال يجاب بالمرة وقد يجاب بغير
المطلوب فكيف يجمع بين ذلك وبين الوعد باْلجابة ،وبعبارة أخرى يقولوف :إف من الناس من يسأؿ
اهلل فَل يُػ ْعطَى سؤالو ،أو يعطى غير ما سئل ،فَل يستجاب لو وال يحقق لو المطلوب فكيف يجمع

بين ىذا ،وبين قولو تعالى:
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وأجيب عن ىذه الشبهة بثَلثة أجوبة :الجواب اْلوؿ :أف المراد بالدعاء في اآلية العبادة،
   



يعني اعبدوني أف المراد بالدعاء في اآلية العبادة وباْلجابة الثواب ،وعلى

ذلك فَل تعارض بين اآلية وبين كوف السائل ال يعطى أو يعطى غير ما سأؿ؛ ْلف معنى اآلية اعبدوني
أثبكم  ،ولم تتعرض اآلية ْلعطاء السائل .الجواب الثاني :أف المراد بالدعاء العموـ الشامل لدعاء
العبادة ودعاء المسألة وإجابة دعاء السائل أعم من إعطاء المسئوؿ ،وإجابة الداعي أعم من إعطاء

السائل ،والداعي أعم من السائل ،ولهذا فرؽ النبي 
في قولو -عليو الصَلة والسَلـ:-



بين الدعاء والسؤاؿ وبين اْلجابة واْلعطاء

ينزؿ ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا فيقوؿ من يدعوني

فأستجيب لو من يسألني فأعطيو من يستغفرني فأغفر لو



وىو فرؽ بالعموـ والخصوص فاْلجابة إف كاف المراد بالدعاء العبادة فمعناىا الثواب وإف أريد
بالدعاء السؤاؿ فيجاب بما فيو مصلحة ،ولو لم يكن بعين مطلوبو كما في الحديث  :ما من رجل
يدعو اهلل بدعوة ليس فيها إثم وال قطيعة رحم إال أعطاه اهلل بها إحدى ثَلث خصاؿ :إما أف يعجل
دعوتو  ،أو يدخر لو من الخير مثلها ،أو يصرؼ عنو من الشر مثلها
ِ
ٍ
مقتض لنَػْيل المطلوب
الموانع  .الجواب الثالث :أف يقاؿ :إف الدعاء سبب
وانتفت
الشروط
ت
ُ
ُو ِج َد ْ
ُ
والسبب لو شروط وموانع ،فإذا حصلت شروطو وانتفت موانعو حصل المطلوب ،وإال فَل يحصل بل


فيجاب في الجملة إذا

يحصل غيره ،ومن الفوائد في ىذا المقاـ أف اْلدعية والتعوذات والرقَى بمنزلة السَلح ،والسَلح
بضاربو ال بحده ،فمتى كاف السَلح سَلحا تاما ،والساعد ساعدا قويا والمحل قابَل ،والمانع مفقودا
حصلت بو النكاية في العدو.
ومتى تخلف واحد من ىذه الثَلثة :السبب في ذاتو  ،ووجود المعين  ،وفقد المانع :تخلف
التأثير كذلك الدعاء إذا كانت نفسو غير صالحة كأف يكوف بإثم أو قطيعة رحم أو الداعي لم يجمع
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بين قلبو ولسانو في الدعاء ،أو كاف ثَم مانع من اْلجابة كأكل الحراـ وكثرة السيئات لم يحصل
اْلثر.
وبعض الصوفية  ،بعض الصوفية يخص منع الدعاء بخواص العارفين يقوؿ خواص العارفين ما
يحتاجوف الدعاء ،أما عامة الناس يحتاجوف الدعاء قد يخص بعض الصوفية منع الدعاء بخواص
الخلص الذين وصلوا إلى اهلل
العارفين ،ويجعل الدعاء علة في مقاـ الخواص يعني مرض في مقاـ ُ
وتمكنوا من العبادة بزعمهم.
والجواب ىذا من غلطات بعض الشيوخ ،شيوخ الصوفية فكما أنو معلوـ الفساد باالضطرار من
دين اْلسَلـ فهو معلوـ الفساد بالضرورة العقلية ،فإف منفعة الدعاء أمر أنشئت عليو تجارب اْلمم
حتى إف الفَلسفة تقوؿ :ضجيج اْلصوات في ىياكل العبادات بفنوف اللغات تحلل ما عقدتو
اْلفَلؾ المؤثرات؛ ْلف اْلفَلؾ عندىم مدبرة فاعترفوا ىذا وىم مشركوف اعترفوا بفائدة الدعاء
اْلسباب ،والدعاء سبب من اْلسباب ،اْلنساف لو أحواؿ معينة  ،إما أف يركن إليها وإما أف يلغيها
بالكلية وإما أف يعترؼ بها ويعرض عنها ،وإما أف يعمل بها على أنها سبب.
حكم االلتفات إلى اْلسباب فقط  ،ما حكم االلتفات إلى اْلسباب فقط ؟ وما حكم إلغائها
بالكلية ؟ وما حكم اْلعراض عنها مع اْلقرار بها ؟ وما مذىب أىل السنة في ذلك ؟  ،االلتفات إلى
اْلسباب والركوف إليها شرؾ في توحيد الربوبية كوف اْلنساف يعتمد على السبب وينسى اهلل ،
االلتفات إلى اْلسباب والركوف إليها شرؾ في توحيد الربوبية وذلك كركوف المعتزلة وعلماء الطبيعة
القائلين بالتفاعل بين الماءين والقائلين بأف النار محرقة بطبعها ،فهم يقولوف علماء الطبيعة الولد
يحصل بالتفاعل بين الماءين ،والنار محرقة بطبعها وذاتها ،ىذا شرؾ في الربوبية .
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وإلغاء اْلسباب بالكلية ومحوىا أف تكوف أسبابا نقص في العقل ،وتكذيب للمحسوس .
واْلعراض عن اْلسباب بالكلية مع االعتراؼ بها قدح في الشرع ؛ ْلف اهلل ربط دخوؿ الجنة
والنجاة من النار بأسباب .
ومذىب أىل السنة ال بد من االعتراؼ باْلسباب وال بد من اعتقاد أنها جعلية ،أي بجعل اهلل لها
أسبابا ال لذاتها ،وال بد من اْلخذ بها ،والعمل بمقتضاىا مع التوكل والرجاء  ،فمعنى التوكل والرجاء
يتألف من وجود التوحيد والعقل والشرع والفرؽ بين التوكل على اهلل ورجائو ،وبين العجز والغرور ىو
أف اْلوؿ اْلخذ باْلسباب مع تفويض اْلمر إلى اهلل والطمع في النتائج.
والثاني ترؾ اْلسباب والطمع في حصوؿ نعمة اهلل وخيره والدعاء أعم من السؤاؿ واالستغفار،
والدعاء أعم من السؤاؿ ،واالستغفار أخص من االثنين ،نعم.

اهلل تعالى مالك اْلشياء كلها
واهلل تعالى يستجيب الدعوات ويقضي الحاجات ويملك كل شيء وال يملكو شيء .
نعم  ،ويملك كل شيء وال يملكو شيء  ،أي اهلل -سبحانو وتعالى -مالك لكل شيء فهو
سبحانو وتعالى بيده كل شيء مالك اْلشياء كلها وال يملكو أحد سبحانو  ،نعم.
ال أحد يستغني عن اهلل طرفة عين
وال غنى عن اهلل تعالى طرفة عين .
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نعم ،ال يستطيع أحد من المخلوقين أف يستغني عن اهلل طرفة عين ،بل وال أقل من ذلك؛ ْلف
ىذه المخلوقات ال قيمة لها إال باهلل فاهلل فعَل ىو الحي القيوـ القائم بنفسو المقيم لغيره سبحانو
وتعالى نعم.

كفر من زعم أنو استغني عن اهلل
ومن استغنى عن اهلل طرفة عين فقد كفر وصار من أىل الحين .
يعني من زعم واعتقد أنو يستغني عن اهلل طرفة عين فهو كافر مرتد وصار من أىل الحين يعني
من أىل الهَلؾ  ،الحين الهَلؾ  ،نعم .
صفة الغضب هلل تعالى
واهلل يغضب ويرضى ال كأحد من الورى .
واهلل يغضب ويرضى يغضب ىذه صفة هلل الغضب من الصفات الفعلية والرضى من الصفات
الفعلية ال كأحد من الورى  ،الورى :الناس أو الخلق يعني اهلل تعالى يغضب ويرضى لكن ال يشابو
المخلوقين في غضبهم ورضاىم؛ ْلنو سبحانو وتعالى كما أخبر عن نفسو
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وىذا البحث في الصفات ،والصفات تنقسم إلى قسمين صفات الرب -سبحانو وتعالى -تنقسم
إلى قسمين صفات ذاتية وصفات فعلية الصفات الذاتية رابطها ىي التي ال تنفك عن الباري.
والصفات الفع لية رابطها أنها ىي التي تتعلق بالمشيئة واالختيار ،إذف الصفات نوعاف :صفات ذاتية،
وىي التي ال تنفك عن الباري ،وصفات فعلية وىي التي تتعلق بالمشيئة واالختيار.
والصفات الذاتية نوعاف:
النوع اْلوؿ :صفات قائمة بنفسها.
والثاني :صفات معاف قائمة بالذات ،وضابط صفات اْلفعاؿ أنك إذا أدخلت المشيئة عليها
صلحت؛ ْلف تكوف متعلقا لها وصدؽ التركيب.
أمثلة لصفات الذات وصفات اْلفعاؿ ،مثاؿ القسم اْلوؿ :من صفات الذات  ،وىي الصفات
القائمة بنفسها مثل الوجو واليد والقدـ.
مثاؿ القسم الثاني :من صفات الذات وىي صفات المعاني القائمة بالذات مثل العلم والحياة
والقدرة ومثاؿ صفات اْلفعاؿ قلنا :ضابط صفات اْلفعاؿ أنك إذا أدخلت المشيئة عليها صلحت
للتركيب ،وىي التي تتعلق بالمشيئة واالختيار ،مثل الرضا والغضب والحب والبغض واْلسف
والعداوة والوالية كل ىذه من صفات اْلفعاؿ .
اْلدلة من الكتاب والسنة على إثبات صفات اْلفعاؿ من الكتاب قوؿ اهلل تعالى
    

  قاؿ تعالى:

وقاؿ اهلل سبحانو
   

      وقاؿ:





  

        

   وقاؿ:

   

  وقاؿ

          وقاؿ:

       وقاؿ:
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ومن السنة ما في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري  عن النبي 

أنو قاؿ:



إف اهلل

تعالى يقوؿ ْلىل الجنة -ذكر الحديث وفيو -فيقوؿ :أحل عليكم رضواني فَل أسخط عليكم بعده
أبدا



ىذا فيو إثبات الرضا وحديث الشفاعة وفيو  :إف ربي قد غضب اليوـ غضبا لم يغضب

قبلو مثلو ولن يغضب بعده مثلو  في إثبات صفة الغضب.
وحديث  أبغض الحَلؿ إلى اهلل الطَلؽ



في صفة البغض ،وحديث  يضحك اهلل إلى

رجلين يقتل أحدىما اآلخر كَلىما يدخَلف الجنة  في إثبات صفة الضحك ،وحديث  :عجب
ربنا من قنوط عباده وقرب ِغيَ ِرهِ  في إثبات صفة العجب مذىب أىل السنة في صفات اهلل .
مذىب أىل السنة في صفات اهلل تعالى :مذىب السلف وسائر اْلئمة إثبات صفات الذات
كالسمع والبصر ،وإثبات صفات اْلفعاؿ كالغضب والرضا والحب والبغض والعداوة والوالية والكَلـ
التي ورد بها الكتاب والسنة على ما يليق بجَلؿ اهلل تعالى وعظمتو ومنع التأويل الذي يصرفها عن
حقائقها الَلئقة باهلل تعالى يعني يثبتونها من غير تحريف وال تعطيل وال تكليف وال تمثيل.
أما مذىب أىل التعطيل :الجهمية والمعتزلة مذىبهم في صفات الذات وصفات اْلفعاؿ
مذىبهم :نفي كل ما وصف اهلل بو نفسو من صفات الذات وصفات اْلفعاؿ ،الجهمية والمعتزلة
ينفوف الصفات الذاتية والصفات الفعلية ،ويقولوف :إنما ىي أمور مخلوقة محدثة منفصلة عن اهلل
ليس ىو في نفسو متصفا بشيء من ذلك.
شبهتهم :قالوا لو اتصف بالصفات الذاتية والفعلية لكاف محَل لألعراض واهلل منزه عن ذلك.
الرد عليهم أف نقوؿ :إأنها صفات أفعاؿ ليست أعراضا فتسميتكم للصفات أعراضا اصطَلح
لكم وبنيتم عليو نفي ما وصف بو نفسو في كتابو ،وعلى لساف رسولو . 
مذىب الكَلبية واْلشعرية في صفات اْلفعاؿ وشبهتهم والرد عليها :مذىبهم يعارض ويضاد
مذىب الجهمية القائلين بأف صفات اْلفعاؿ مخلوقة محدثة منفصلة عن اهلل فهم يقولوف ال يوصف
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اهلل بشيء يتعلق بمشيئتو وقدرتو أصَل ،ىؤالء من الكَلبية واْلشعرية يقولوف :ال يوصف اهلل بشيء
يتعلق بمشيئتو وقدرتو أصَل يعني ينفوف الصفات الفعلية ،فَل يرضى في وقت دوف وقت عندىم وال
يغضب في وقت دوف وقت ،وال يتكلم إذا شاء وال يضحك إذا شاء.
وجميع ىذه اْلمور صفات الزمة لذاتو قديمة أزلية.
شبهتهم قالوا :لو تعلقت صفات اْلفعاؿ بمشيئة اهلل لكاف محَل للحوادث وبعبارة أخرى يقولوف:
لو كانت حادثة في وقت دوف وقت واتصف بها لكاف محَل للحوادث وبعبارة أخرى يقولوف :إف
صفات اْلفعاؿ حادثة والصفات القائمة بالذات قديمة ،والقديم ليس محَل للحوادث ؟ الرد عليهم:
أف نقوؿ بل ىي صفات أفعاؿ وال تسمى حوادث فكما سميتم الصفات الذاتية صفات فسموا
الصفات العليا صفات وال تسموىا حوادث.
تأويل النفاة من الجهمية والكَلبية واْلشعرية وغيرىم لصفة الرضى الغضب ونحوىا ،وشبهتهم
والرد عليهم أولوا الرضى أولوا صفة الرضى في إرادة اْلحساف وأولوا صفة الغضب في إرادة االنتقاـ
شبهتهم قالوا :إف الرضى الميل والشهوة والغضب غلياف دـ القلب لطلب االنتقاـ ،وذلك ال يليق
باهلل تعالى ْلنها من صفات المخلوقين الذين ىم محل اْلعراض والحوادث.
الرد عليهم ومناقشتهم من ثَلثة أوجو :الوجو اْلوؿ :أف ىذا نفي للصفة ،وقد اتفق أىل السنة
على أف اهلل يأمر بما يحبو ويرضاه ،وإف كاف ال يريده وال يشاءه وينهى عما يسخطو ويكرىو ويبغضو
ويغضب على فاعلو وإف كاف قد شاءه وأراده فقد يحب عندىم ويرضى ما ال يريده ،ويكره ويسخط
ويغضب لما أراده  .الوجو الثاني :أف غلياف دـ القلب في اآلدمي أمر ينشأ عن صفة الغضب وليس
ىو الغضب ،والميل والشهوة في اآلدمي أمر ينشأ عن صفة الرضى وليس ىو الرضا .الوجو الثالث
أف يقاؿ :وكذلك اْلرادة والمشيئة فينا ىي ميل الحي إلى الشيء أو إلى ما يَلئمو ويناسبو ،فالمعنى
الذي صرفت إليو اللفظ أيها النافي وىو اْلرادة كالمعنى الذي صرفت عنو اللفظ وىو الرضى
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والغضب سواء ،فإف جاز وصفو باْلرادة جاز وصفو بالرضى والغضب ،وإف امتنع وصفو بالغضب
والرضى امتنع وصفو باْلرادة.
فإف قالوا اْلرادة التي يوصف اهلل بها مخالفة لإلرادة  ،اْلرادة التي يوصف اهلل بها مخالفة
لإلرادة التي يوصف بها العبد ،وإف كاف كل منهما حقيقة .قيل لهم :إف الغضب والرضى الذي
يوصف اهلل بو مخالف للرضى والغضب الذي يوصف بو العبد  ،وإف كاف كل منهما حقيقة.
وىذا الكَلـ يقاؿ لكل من نفى صفة من صفات اهلل المتناع مسمى ذلك في المخلوؽ فإنو ال بد
أف يثبت شيئا هلل تعالى على خَلؼ ما يعهده حتى في صفة الوجود فإف وجود العبد كما يليق بو ال
يستحيل عليو العجب ،ووجود الباري كما يليق بو يستحيل عليو العجب ،ويقاؿ أيضا للمؤوؿ والنافي
يلزمك في تأويلك للصفات ونفيها ثَلثة محاذير :المحذور اْلوؿ :صرؼ اللفظ عن ظاىره.
المحذور الثاني :تعطيل الرب عن صفاتو .المحذور الثالث :يلزمك من المحذور فيما فررت إليو مثل
ما ادعيتو فيما فررت عنو.
وبهذا التلخيص يتضح معنى ىذا الموضوع وىو صفات الذات وصفات اْلفعاؿ نعم.
حب الصحابة رضي اهلل عنهم
ونحب أصحاب رسوؿ اهلل -صلى اهلل عليو وعلى آلو وسلم -وال نُػ ْف ِرط في حب أحد منهم .
نُػ ْف ِرط يعني نَ ِزيد  ،نعم أما نُػ َفرط معناه نقصر  ،نعم.

وال نتبرأ من أحد منهم ونبغض من يبغضهم وبغير الخير يذكرىم وال نذكرىم إال بخير .

ىذا معتقد أىل السنة وجماعة الصحابة -رضواف اهلل عليهم -أنهم يحبوف الصحابة ويوالونهم
كلهم ويَػتَػ َرض ْو َف عنهم ،وال يغلوف في حبهم حتى يرفعوىم من مقاـ الصحبة إلى مقاـ النبوة ،وىو
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مقاـ اْللوىية ،وال يُػ َفرطُوف ويقصروف في مواالتهم ،بل ىم يوالونهم بالعدؿ واْلنصاؼ خَلفا للشيعة
والرافضة الذي يغلوف في محبتهم حتى يعبدونهم من دوف اهلل ،وخَلفا للنواصب والخوارج الذين

يفرطوف فيهم حتى يكفروف الصحابة.
فالمسألة :الصحابة فيهم ثَلث مذاىب من الناس .المذىب اْلوؿ :مذىب أىل السنة  ،مذاىب
الناس في الصحابة ثَلثة:
المذىب اْلوؿ :مذىب أىل السنة والجماعة من الصحابة ،وىو أنهم يوالوف الصحابة كلهم
وينزلونهم منازلهم التي يستحقونها بالعدؿ واْلنصاؼ ال بالهوى والتعصب ،إذ إنو من البغي الذي ىو
مجاوزة الحد فهم يحبوف الصحابة ،وال يغلوف ويفرطوف في حب أحد منهم ،وال يتبرءوف من أحد
منهم ويبغضونو ويبغضوف من يبغضهم.
أما المذىب الثاني :ىو مذى ب الشيعة والرافضة فمذىب الشيعة مذىب الرافضة البراءة من
الصحابة يتبرءوف منهم ويبغضونهم ،ويتولوف أىل البيت ويغلوف فيهم ويجاوزوف الحد في حبهم ،علي
وفاطمة والحسن والحسين يسرفوف في حبهم حتى يعبدونهم مع اهلل ،والشيعة أكثر من عشرين فرقة
منهم ست فرؽ من الزيدية والرافضة من غَلة الشيعة وعند الرافضة ال والء إال ببراء ،انتبهوا للجملة
ىذه يقولوف ال والء إال ببراء.
ومعنى ىذه الجملة أي ال يتولى أىل البيت حتى يتبرأ من أبي بكر وعمر ال والء إال ببراء ربطوا
ىذه بهذه ،ال والء إال ببراء يعنى ال يمكن أف تتولى أىل البيت حتى تتبرأ من أبي بكر وعمر  ،ال
والء إال ببراء  ،ال يتولى أىل البيت حتى يتبرأ من أبي بكر وعمر -رضي اهلل عنهما -ومن ماثلهم
كعثماف وعائشة.

617

العقيدة الطحاوية

أما مذىب الشيعة عموما غير الرافضة فهو الغلو في أىل البيت وقد ال يتبرءوف من الصحابة ،أما
الرافضة فإنهم يتبرءوف من الصحابة مع الغلو في أىل البيت  ،الغلو فيهم أىل البيت يعني يغلونهم
حتى يعبدونهم يعبدونهم مع اهلل إال من نفر قليل.
وأما بقية الصحابة يتبرءوف منهم إال من نفر قليل نحو بضعة عشر رجَل وىم الذين والوا علي
وسموا رافضة من الرفض ،وىو الترؾ لتوليهم أىل البيت ورفضهم للصحابة ،وأصل تسميتهم
بالرافضة لرفضهم مجلس زيد بن علي حينما رفض الطعن في أبي بكر وعمر .
الخصلة التي فضل بها اليهود والنصارى الرافضة ىي اليهود والنصارى فاقوا على الرافضة في
خصلة وىي أنو قيل لليهود من خير أىل ملتكم؟ قالوا :أصحاب موسى ،وقيل للنصارى :من خير
أىل ملتكم؟ قالوا :أصحاب عيسى ،وقيل للرافضة :من شر أىل ملتكم؟ قالوا :أصحاب محمد ولم
يستثنوا منهم إال القليل كعلي وعمار وفيمن سبوىم من ىو خير ممن استثنوىم بأضعاؼ مضاعفة
كأبي بكر وعمر وعثماف.
المذىب الثالث :مذىب الخوارج والنواصب في الصحابة مذىبهم ضد مذىب الرافضة ،وىو
بغض أ ىل البيت وعداوتهم وسموا نواصب؛ ْلنهم نصبوا العداوة ْلىل البيت وسموا خوارج؛ ْلنهم
خرجوا على علي وتبرءوا منو بعد مسألة التحكيم وتبرءوا من عثماف بعد تقريبو أقربائو العتقادىم
بذلك أنهم فسقوا وعصوا اهلل وما عداىم من الصحابة؛ فَل يتبرءوف إال ممن يفسق في نظرىم.
أما أىل السنة فوسط  ،أىل السنة مذىبهم وسط يتولوف الصحابة جميعا أىل البيت وغير أىل
البيت ،وينزلونهم منازلهم التي يستحقونها بالعدؿ واْلنصاؼ ال بالهوى والتعصب فهم يحبوف
الصحابة وال يغلوف وال يفرطوف في حب أحد منهم كالشيعة والرافضة وال يتبرءوف من أحد منهم
كالخوارج والنواصب ويبغضوف من يبغضهم.
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وعند أىل السنة الشهادة بدعة والبراءة بدعة  ،عند أىل السنة يقولوف :الشهادة بدعة والبراءة
بدعة  ،ومعنى الشهادة أف يشهد على معين من المسلمين أنو من أىل النار ،أو أنو كافر بدوف العلم
بما ختم اهلل بو ،وأما مع العلم بما ختم اهلل فيحكم .وأما مع العلم فَل بأس كأبي لهب وأبي جهل
نعلم أنو حكم لهما بالنار فهما من أىل النار.
ومعنى البراءة :البراءة من أبي بكر وعمر بدعة  ،ومما يلحق بهذا البحث مسألة السابقوف
اْلولوف َمن ىم السابقوف اْلولوف من الصحابة؟ اختلف العلماء فيهم على قولين:

القوؿ اْلوؿ :أف السابقوف اْلولوف ىم الذين أنفقوا من قبل الفتح وقاتلوا ،والمراد بالفتح صلح

الحديبية ،وأىل بيعة الرضواف كلهم منهم ،وكانوا أكثر من ألف وأربعمائة ،الذين أنفقوا من قبل الفتح
يعني الذين أسلموا قبل صلح الحديبية وأنفقوا ىؤالء ىم السابقوف اْلولوف.
القوؿ الثاني :أف السابقوف اْلولوف ىم من صلى إلى القبلتين بيت المقدس والكعبة.
والقوؿ اْلوؿ أصح وأرجح ،الدليل على الترجيح:
أوال :قوؿ اهلل تعالى

              

       فدلت اآلية على التفضيل بالسبق إلى اْلنفاؽ والجهاد كما دلت اآلية
والحديث على التفضيل بالمبايعة تحت الشجرة وىي قوؿ اهلل تعالى:



    

أحد بايع
النار ٌ
      وحديث جابر في صحيح مسلم  ال يلج َ
تحت الشجرة



الثاني :أف الصَلة إلى القبلة منسوخة ليس بمجرده فضيلة ،الصَلة إلى القبلة المنسوخة وىي
بيت المقدس ليس بمجرده فضيلة ْلمرين:
أحدىما :أف النسخ ليس من فعلهم.
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وثانيهما :أنو لم يدؿ على التفضيل بو دليل شرعي ،وحب الصحابة حب الصحابة من الدين :من
الدين ومن اْليماف حب الصحابة .دين وإيماف ْلمرين:
أوال : :المتثالهم بل لثَلثة أمور :المتثالهم ْلمر اهلل.

وثانيها :ولحث الرسوؿ 

عليو فهو من الحب في اهلل  ،وىو أيضا طاعة هلل ولرسولو ،ويذكر

في ىذا الحديث حديث أصحابي  كالنجوـ بأيهم اقتديتم اىتديتم . 
ىذا يذكره أىل اْلصوؿ يستدلوف بو ،والحديث باطل ليس بصحيح سندا ومتنا أما من جهة
السند فليس في شيء من دواوين السنة فهو حديث ضعيف ،قاؿ البزار :ىذا حديث ال يصح عن

رسوؿ اهلل  وليس ىو في كتب الحديث المعتمدة فَل يحتج بو أصَل ،وأما معناه فمعناه فاسد
أصحابي كالنجوـ بأيهم اقتديتم اىتديتم





وذلك أف الصحابة إذا اختلفوا في قولين ،فقاؿ بعض

الصحابة :ىذا حَلؿ وقاؿ آخروف :ىذا حراـ يعني ىذا الذي يقتدي بالصحابي الذي يقوؿ ىو حراـ
مهتدي ىذا فاسد فدؿ على بطَلف ىذا الحديث سندا ومتنا.
شارح الطحاوية ابن أبي العز انتقد الطحاوي حينما قاؿ ىنا الطحاوي :وحبهم دين وإيماف .
حب الصحابة من اْليماف وبغضهم كفر ونفاؽ
وحبهم دين وإيماف وإحساف وبغضهم كفر ونفاؽ وطغياف .
ىكذا يقوؿ الطحاوي حبهم دين وإيماف وإحساف ،وبغضهم كفر وطغياف ونفاؽ ىذا كَلـ صحيح
 ،لكن الشارح الطحاوية ألزـ الطحاوي بالتناقض؛ ْلنو قاؿ فيما سبق الطحاوي :واْليماف ىو اْلقرار
باللساف والتصديق بالجناف ،اْليماف كم ىو؟ مركب من شيئين إقرار باللساف وتصديق بالقلب وعمل
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القلب وعمل الجوارح ما يدخل في اْليماف عند الطحاوي ،والحب أليس عمَل قلبيا الحب ىنا عمل
قلبي جعلو من اْليماف ،ىذا صحيح يوافق ما ذىب إليو جمهور أىل السنة.
لكن الشارح ألزـ الطحاوي بالتناقض قاؿ :أنت قلت في اْلوؿ اْليماف ىو اْلقرار باللساف
والتصديق بالجناف ولم تدخل أعماؿ القلوب ،وال أعماؿ الجوارح من اْليماف ،وىنا قلت :حب
الصحابة إيماف ،والحب عمل قلبي ،وليس ىو التصديق فيكوف العمل داخَل في مسمى اْليماف
معناه وافقت جمهور أىل السنة ،وىذا ىو الحق ىذا حق لكن ينبغي لك يعني أيها الطحاوي ينبغي
لك أف تضيف ىذا في التعريف  ،فتقوؿ :اْليماف إقرار باللساف وتصديق بالقلب وعمل بالقلب
وعمل بالجوارح حتى يتناسب مع قولك ىذا فتوافق جمهور أىل السنة وىو الحق.
ولكن شارح الطحاوية اعتذر عنو قاؿ :لعلو أراد أف ىذه التسمية مجاز كما سميت الصَلة إيماف
مجازا عند الطحاوي واْلحناؼ في قوؿ اهلل تعالى:

    

   أي صَلتكم

إلى بيت المقدس فسميت إيمانا سميت إيمانا مجازا ،والصواب أف التسمية حقيقية؛ ْلف العمل من
اْليماف سواء كاف عمَل قلبيا أو عمَل من أعماؿ الجوارح.
واْلدلة من الكتاب والسنة لمذىب أىل السنة في الصحابة وفضلهم والترضي عنهم أدلة كثيرة
منها قوؿ اهلل تعالى:

             

  إلى آخر اآلية ،ومنها قوؿ اهلل تعالى:

      

                

     ومنها قولو تعالى:

        

           ومنها قولو تعالى:

    

.                 
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ومن السنة أحاديث كحديث  :ال تسبوا أصحابي فالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد
ذىبا ما بلغ مد أحدىم وال نصيفو
 وحديث





وحديث مسلم



ال يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة

اهلل اهلل في أصحابي ال تتخذوىم غرضا فمن أحبهم فبحبي أحبهم ،ومن أبغضهم

فببغضي أبغضهم ،ومن آ ذاىم فقد آذاني ومن آذاني فقد آذى اهلل ،ومن آذى اهلل يوشك أف يأخذه
 والحديث وإف كاف فيو ضعف لكن لو شواىد.
من ذلك ما ثبت عن عائشة -رضي اهلل عنها -أنها قيل لها :إف ناسا يتناولوف يعني بالسب
أصحاب رسوؿ اهلل حتى أبا بكر وعمر قالت  :وما تعجبوف انقطع عملهم في الدنيا فأحب اهلل أال
يقطع عنهم اْلجر . 

وكذلك أيضا ما ثبت عن ابن عباس  أنو قاؿ  :ال تسبوا أصحاب محمد فلمقاـ أحدىم

مع رسوؿ اهلل ساعة خير من عمل أحدكم أربعين سنة  وفي رواية  :ىي خير من عمل أحدكم

عمره  في رواية وكيع قوؿ ابن مسعود 
بالرسالة فنظر في قلوب الناس فرأى قلب محمد  واختصو فرآه أصفى القلوب وأبرىا فاختاره اهلل


إف اهلل سبحانو اختار نبيو واصطفاه وابتعثو

واصطفاه لنبوتو.
ثم نظر في القلوب بعد قلب محمد  فرأى قلوب أصحابو أبرىا فاختارىم لصحبة نبيو  أو

كما قاؿ 

والنصوص في ىذا كثيرة  ،والنصوص في فضل الصحابة وفضلهم ومكانتهم وأدلتها

كثيرة من الكتاب ومن السنة .نعم.

الخَلفة والوالية

622

العقيدة الطحاوية

ونثبت الخَلفة بعد رسوؿ اهلل -صلى اهلل عليو وعلى آلو وسلم -أوال ْلبي بكر الصديق 
تفضيَل لو وتقديما على جميع اْلمة ثم لعمر بن الخطاب  ثم لعثماف  ثم لعلي بن أبي طالب
 وىم الخلفاء الراشدوف واْلئمة المهتدوف .
ىذا مبحث الخَلفة والوالية ،الخَلفة والوالية الخَلفة ىي والوالية :ىو أف يقاـ على الناس
خليفة وواؿ يلي أمورىم وينفذ فيهم حكم الشرع.
اختلف العلماء في وجوب اْلمامة أو استنانها أو جوازىا يعني ىل يجب على اْلمة أف تقيم واليا
يتولى أمرىا أو يستحب أو ىو جائز؟ في سائر العلماء ثَلثة أقواؿ :قيل :يجب إقامة الخليفة
والوالي ،يجب على الناس أف ينصبوا خليفة وواليا فيهم ،يقيم فيهم أمر اهلل ويستتب بو اْلمن ،وينفذ
الحدود ،ويحكم بالشرع ،وينصف المظلوـ من الظالم.
قالوا :ىذا ال يمكن إال با لوالية ال يمكن إيصاؿ الحقوؽ إلى أىلها وإنصاؼ المظلوـ من الظالم
واستتباب اْلمن وأداء الحقوؽ ،وال يمكن إال بالخَلفة والوالية ،فيجب على اْلمة أف تنصب خليفة
وواليا عليها ىذا قوؿ.
القوؿ الثاني :أف نصب الخليفة والوالية مستحب وليس بواجب.
القوؿ الثالث :أنو جائز ،والجمهور على أنو واجب .والصواب أنو واجب ،وأنو ال يمكن أف
تكوف اْلمة ىكذا ليس عليها واؿ كما قاؿ:
ال يصػ ػػلح النػ ػػاس فوضػ ػػى ال س ػ ػراة لهػ ػػم وال س ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػراة إذا جهػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػالهم س ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػادوا
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ال يمكن أف تبقى اْلمة بدوف والية؛ ولهذا قاؿ العلماء :ستوف سنة بإماـ ظالم خير من ليلة
واح دة بَل إماـ ،ولو كاف ظالما لكن ظلمو على نفسو ،لكن قد علق اهلل تعالى بوالة اْلمور -كما
قاؿ شيخ اْلسَلـ -مصالح عظيمة :إقامة الحدود ،وإنصاؼ المظلوـ من الظالم ،ورد الحقوؽ إلى
أىلها ،واْلخذ على يد المجرمين ،واستتباب اْلمن ليأمن الناس على دمائهم وأموالهم ونسائهم؛
ولهذا قاؿ العلماء :ستوف سنة بإماـ ظالم خير من ليلة واحدة بَل إماـ.
ما ظنك لو جلس الناس في مجتمع ما قيل لهم ليلة واحدة :كل يعمل ما يشاء ماذا يحصل فيها
من الفوضى والفساد؟ كل يعمل ما يشاء ،أيش يحصل في ىذه الليلة من إراقة الدماء ،واستحَلؿ
الفروج ،ونهب اْلمواؿ ،والترويع ما اهلل بو عليم.
ولهذا قاؿ العلماء :ستوف سنة بإماـ ظالم خير من ليلة واحدة بَل إماـ.
إذف الصواب أف الخَلفة والوالية واجب ،ويجب على اْلمة أف تنصب خليفة وواؿ وإماـ وحاكم
ورئيس وملك يقيم فيهم أمر اهلل؛ ولهذا قاؿ الشاعر:
..................................

ال يصػ ػػلح النػ ػػاس فوضػ ػػى ال س ػ ػراة لهػ ػػم

..

يعني ال إمارة فيهم:
وال س ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػراة إذا جهػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػالهم س ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػادوا

ال يصػ ػػلح النػ ػػاس فوضػ ػػى ال س ػ ػراة لهػ ػػم
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إذف الصواب أنو يجب على اْلمة أف تقيم الخليفة.
والقوؿ الثاني :أنو مستحب.
والقوؿ الثالث :أنو جائز ،ثم الجمهور الذين قالوا بأنو واجب  ،ىل الخَلفة خاصة بقريش أـ
تتجاوزىم إلى غيرىم؟ قوالف قيل :إنها خاصة بقريش .وقيل :إنها ليست خاصة.
والذين قالوا :إنها خاصة استدلوا بحديث  :اْلئمة من قريش  ثم الذين قالوا :إنها خاصة
بقريش ،قيل :إنها خاصة ببني ىاشم ،وقيل :إنها ليست خاصة ببني ىاشم وقيل :إنها خاصة بالعباس
وولده ،وقيل :خاصة ببني عبد المطلب ،وقيل :خاصة بولد جعفر .
الخَلفة والوالية بماذا تثبت ،وىذا بحث مهم.
بحث مهم :انتبهوا الخَلفة والوالية بماذا تثبت ؟ يعني متى تثبت الخَلفة واْلمامة على الناس ؟
متى يكوف خليفة على الناس؟ ومتى يكوف واليا على الناس؟ ومتى يكوف إماما يجب لو السمع
والطاعة؟
الخَلفة تثبت بواحد من ثَلثة أمور :اْلمر اْلوؿ :االختيار واالنتخاب من أىل الحل والعقد ،
االختيار واالنتخاب من أىل الحل والعقد يعني :أىل الحل والعقد يختاروف اْلماـ فتثبت لو اْلمامة
ودب
باختيارىم وانتخابهم ،وليس المراد كل أحد يختار مثل ما تسمعوا في االنتخابات كل من َىب َ
النساء واْلطفاؿ والعقَلء والمجانين كلهم يكوف لهم انتخابات ال ىذا ما ىو شرعي.

االختيار واالنتخاب ْلىل الحل والعقد العقَلء ،ورؤساء القبائل والعشائر والعلماء والوجهاء
يكفي إذا اختار واحد من القبيلة فالقبيلة كلها تكفى ،إذف االختيار من أىل الحل والعقد.
ومثاؿ ذلك :ثبوت الخَلفة ْلبي بكر الصديق ثبتت باالختيار واالنتخاب من أىل الحل والعقد،

كذلك أيضا ثبتت الخَلفة لعثماف 

لما جعل عمر اْلمر في الستة شورى  ،فصار عبد الرحمن
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بن عوؼ يشاور الناس المهاجرين واْلنصار واقتصر عليهم وسهر ثَلث ليالي لم ير غمضا حتى رأى
وجوه الناس كلهم إلى عثماف ثم بايعو وبايع بقية الستة وبايعو المهاجرين واْلنصار فثبتت لو الخَلفة
باالختيار واالنتخاب من أىل الحل والعقد.

كذلك علي 

ثبتت لو الخَلفة باالختيار واالنتخاب من أكثر أىل الحل والعقد بايعو أكثر

أىل الحل والعقد سوى معاوية وأىل الشاـ ،ىذا واحد .إذف تثبت الوالية والخَلفة بأي شيء؟
باالختيار واالنتخاب من أىل الحل والعقد .الثاني :اْلمر الثاني تثبت الخَلفة بوالية العهد من الولي
السابق أف يعهد ولي اْلمر بالخَلفة لمن بعده ،ومثاؿ ذلك ثبوت الخَلفة لعمر بن الخطاب فإنها

ثبتت لو بوالية العهد من أبي بكر الصديق 

تثبت لو الخَلفة  ،ثبتت لو الخَلفة بوالية العهد.

اْلمر الثالث :تثبت الخَلفة بالقوة والغلبة إذا غلب الناس بسيفو وسلطانو واستتب لو اْلمر ،وجب
السمع لو والطاعة وصار إماما يجب السمع لو والطاعة والدليل على ىذا ما جاء في الحديث حديث
أبي ذر أف النبي  قاؿ  :اسمع وأطع وإف كاف عبدا حبشيا ُم َجدع اْلطراؼ
بسيفو ولو كاف عبدا حبشيا مجدع اْلطراؼ يعني مقطوع اليد والرجل واْلذف واْلنف نسمع لو


إذا غلبنا

ونطيع.
وال ما نختاره؟ ما نختاره.
لكن لو كاف االختيار واالنتخاب نختار ىذا العبد المقطع ّ
ولكن إذا غلب بالقوة والسيف وجب السمع لو والطاعة.
وعلى ىذا جميع خلفاء بني أمية وخلفاء بني العباس ومن بعدىم إلى يومنا ىذا ،كلها خَلفة
ثبتت بالغلبة والقوة ،ما ثبتت خَلفتو باالختيار واالنتخاب إال للخلفاء الراشدين فقط ،ومن عاداىم
كلها ثبتت بالقوة والغلبة واضح ىذا ػ يجب على طالب العلم أف يكوف على إلماـ بهذا.
الخَلفة والوالية تثبت لولي اْلمر بواحد من ثَلثة أمور:
اْلمر اْلوؿ :االختيار واالنتخاب من أىل الحل والعقد.
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اْلمر الثاني :بوالية العهد من الخليفة السابق.
اْلمر الثالث :بالقوة والغلبة إذا غلب الناس بسيفو وقوتو وسلطانو حتى استتب لو اْلمر صار
إماما يجب السمع لو والطاعة ،فإف جاء آخر ينازع اْلوؿ يقتل الثاني؛ ْلف الثاني جاء يفرؽ أمر
المسلمين بعد اجتماعهم على اْلوؿ كما جاء في حديث أبي سعيد في صحيح مسلم  إذا بويع
لخليفتين فاقتلوا اآلخر منهم



اآلخر لماذا جاء؟ جاء بعد أف استتب اْلمر لألوؿ ،واجتمع الناس

على اْلوؿ ،فجاء الثاني يُػ َفرؽ جماعة المسلمين يُػ ْقتَل الثاني ؛ ْلف الوالية ثبتت لألوؿ واضح ىذا.

ىذه مسائل مهمة ينبغي على طالب العلم أف يكوف على إلماـ بها ثبوت الخَلفة ْلبي بكر

الصديق 

بماذا ثبتت؟ اختلف العلماء في ثبوت الخَلفة ْلبي بكر الصديق على قولين :القوؿ

اْلوؿ :أنها ثبتت باالختيار واالنتخاب من أىل الحل والعقد ،وىذا ىو الصواب يعني ثبتت باختيار
المسلمين ،وىذا ىو قوؿ جمهور العلماء والفقهاء ،وأىل الحديث والمتكلمين كالمعتزلة واْلشعرية

وغيرىم ،وىذا ىو الراجح .القوؿ الثاني :أنها ثبتت بالنص من النبي 

ال باالختيار والذين قالوا

الجلِي  ،وقاؿ بعضهم :إنها ثبتت بالنص الخفي.
بالنص بعضهم قاؿ :إنها ثبتت بالنص َ

الذين قالوا :إنها ثبتت باالختيار واالنتخاب وىم الجمهور استدلوا بدليلين :الدليل اْلوؿ:

الحديث الخبر المأثور عن عبد اهلل بن عمر -رضي اهلل عنو-ما عن عمر  أنو لما طعن قيل لو:
ف يا أمير المؤمنين فقاؿ :إف أستخلف فقد استخلف من ىو خير مني يعني أبا بكر ،وإف
استَ ْخ ِل ْ
ْ 
ال أستخلف لم يستخلف من ىو خير مني يعني النبي .  
ووجو الداللة :أف عمر لم ينكر عليو الصحابة مقالتو ،ولو كانت الخَلفة ثبتت ْلبي بكر بالنص
ْلنكر الصحابة عليو ،وقالوا ال يا عمر ثبتت الخَلفة ْلبي بكر استخلف الرسوؿ -عليو الصَلة
والسَلـ -استخلفو ،ونص عليو -عليو الصَلة والسَلـ -وال نتهم الصحابة بتواطئهم معو ،وال نتهم
عمر في قولو؛ ْلنهم عدوؿ فدؿ على أف خَلفة أبي بكر ثبتت باالنتخاب ال بالنص .الدليل الثاني:
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ما في الصحيحين عن عائشة -رضي اهلل عنها -حين اجتمع اْلنصار في ثقيفة بني ساعدة إلى سعد
بن عبادة وجاءىم أبو بكر وعمر وأبو عبيدة وأف أبا بكر تكلم فقاؿ في كَلمو:



نحن اْلمراء

وأنتم الوزراء ىم أوسط العرب وأعربهم أحسابا فبايعوا عمر أو أبا عبيدة فقاؿ عمر :بل نبايعك بل
نبايعك فأنت سيدنا وخيرنا وأحبنا إلى رسوؿ اهلل   فبايعوه.

وجو االستدالؿ :لو كاف ىناؾ نص عن النبي 

أف الخليفة بعده أبو بكر لذكره أبو بكر في

الح ِرج ولذك ره عمر في الوقت الحرج ولم يعلل بالسيادة والوزارة واالستدالؿ بفضائلو على
الوقت َ
صَلحيتو للوالية فدؿ على أنو ما فيو نص  ،لو في نص كاف الرسوؿ نص على خَلفة أبي بكر،

الصحابة أرادوا أف يجعلوا منهم  ،اْلنصار أرادوا أف يجعلوا منهم أمير ،فقاؿ بعض الصحابة :منا أمير
ومنكم أمير من اْلنصار أمير ومن قريش أمير.

قاؿ أبو بكر :ال  ،ال تصلح الوالية إال لهذا الحي .لو كاف في نص عن النبي  لقاؿ أبو بكر

ىذا النص عندنا وقاؿ عمر :ىذا النص ،والنص يسكت الجميع فدؿ على أنو ما في نص.
أما الذين قالوا :إف خَلفة أبي بكر ثبتت بالنص فاستدلوا بأدلة ،وىذا قوؿ طوائف من أىل
الحديث والمتكلمين .ويروى عن الحسن البصري استدلوا بأدلة بأنواع من اْلدلة :النوع اْلوؿ :قصة

المرأة التي وعدىا أف تأتي أبا بكر إف لم تجده  جاءت امرأة للنبي  ثم لما أرادت أف تنصرؼ
قالت :يا رسوؿ اهلل إف لم أجدؾ؟ قاؿ إف لم تجديني فأتي أبا بكر  قالوا :ىذا دليل على أنو نص
على أف أبا بكر ىو الخليفة بعده.
وأجيب عن ىذا بأف النبي  قد وكل أبا بكر في قضاء الحوائج وقد يُػ َوك ُل في قضاء الحوائج

َمن ال يصلح للخَلفة .النوع الثاني :اْلمر باالقتداء بو يقوؿ النبي   اقتدوا بال َذيْ ِن من بعدي:
أبي بكر وعمر  قالوا :ىذا دليل ،نص على أنو ىو الخليفة.
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وأجيب بأنو قد يصلح للقدوة َمن ال يصلح للخَلفة .الثالث :دخوؿ النبي  على عائشة وىمو

بما ىم بو دخل على عائشة وقاؿ  :ادعي لي أباؾ وأخاؾ حتى أكتب كتابا -وفي لفظ -حتى ال
يطمع في ىذا اْلمر طامع ،ثم لم يكتب وقاؿ :يأبى اهلل ورسولو والمسلموف إال أبا بكر . 

وأجيب بأف الرسوؿ 

وكل الخَلفة إلى قضاء اهلل وترؾ اْلمر للمسلمين ،والمعنى يأبى اهلل

قضاء وقدرا والمسلموف اختيارا وانتخابا إال أبا بكر .الرابع :أحاديث تقديمو في الصَلة :النبي 
فيما روي قاؿ:



مروا أبا بكر فليصل بالناس



قالوا :ىذا نص على أنو ىو الخليفة بعده.

وأجيب بأنو قد يصلح لإلمامة في الصَلة من ال يصلح لإلمامة العظمى .الخامس :المنامات يعني

ُرَؤى ومنامات فيها  أف النبي 

رأى كأنو نزع دلوا ،أف النبي نزع دلوا ونزع بعده أبو بكر

وشرب وفي شربو ضعف ثم نزع عمر فاستحالت غربا  وفي رؤيا

فوزف النبي  بأبي بكر فرجح النبي 



أنو نزؿ ميزاف من السماء

ووزف أبو بكر بعمر فرجح أبو بكر بعمر … .ثم رفع

الميزاف  وقصص أخرى من المنامات قالوا :ىذا دليل نص على أف أبا بكر ىو الخليفة بعد.
وأجيب بأف ىذا المنامات لو كانت نصا في خَلفة أبي بكر لكانت نصا في خَلفة عمر وعثماف
لكن لم يذىب أحد إلى أف المنامات نص في خَلفة عمر وعثماف فدؿ على أنها كشف للمستقبل
ومبشرات.

ومن أدلتهم قالوا اختصاص أبو بكر بالخلة لو كاف ىناؾ موضع لها لقولو 



لو كنت

متخذا من أمتي خليَل التخذت أبا بكر خليَل ولكن صاحبكم خليل الرحمن  قالوا ىذا نص في
أنو الخليفة بعده .وأجيب بأف الخلة شيء وسياسة اْلمور شيء آخر.
شيخ اْلسَلـ ابن تيمية -رحمو اهلل -يقوؿ :والتحقيق في خَلفة أبي بكر -وىو الذي يدؿ عليو
كَلـ أحمد -أنها انعقدت باختيار الصحابة ومبايعتهم ،ىذا كَلـ من شيخ اْلسَلـ ابن تيمية -رحمو
اهلل -يقوؿ :والتحقيق في خَلفة أبى بكر -وىو الذي يدؿ عليو كَلـ أحمد اْلماـ أحمد -أنها
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انعقدت باختيار الصحابة ومبايعتهم ،وأف النبي  أخبر بوقوعها على سبيل الحمد لها والرضا بها،
وأنو أمر بطاعتو وتفويض اْلمر إليو ،وأنو دؿ اْلمة وأرشدىم إلى بيعتو.

فهذه اْلوجو الثَلثة :الخبر ،واْلمر ،واْلرشاد ثابت من النبي 

فاْلوؿ كالمنامات  ،والثاني

كحديث  اقتدوا بال َذيْ ِن من بعدي أبي بكر وعمر  والثالث تقديمو لو في الصَلة ،وبهذا يتبين
أف الصواب في المسألة أف خَلفة أبا بكر الصديق ثبتت باختيار الصحابة ومبايعتهم.

وأما قوؿ اْلمامية  ،وىي أقواؿ باطلة ،من اْلقواؿ :قوؿ اْلمامية الرافضة :إف الخَلفة ثبتت
بالنص الجلي على علي وكذلك قوؿ الزيدية الجارودية ثبتت بالنص الخفي عليو ،وقوؿ الرواندية:
إنها ثبتت بالنص على العباس ،فهذه أقواؿ ظاىرة الفساد عند أىل العلم والدين.
يق وؿ شيخ اْلسَلـ :ىذه اْلقواؿ أقواؿ ظاىرة الفساد عند أىل العلم والدين وإنما يدين بها إما
جاىل ،وإما ظالم وكثير مما يدين بها زنديق .ىذا كَلـ شيخ اْلسَلـ -رحمو اهلل -يعني من يقوؿ:
إف الخَلفة ثبتت لعلي أو العباس أو كذا ىذه أقواؿ الزنادقة ال يُػ َعوؿ عليها.

أما خَلفة عمر بن الخطاب  فإنها ثبتت الخَلفة بالعهد من أبي بكر ،أبو بكر َع ِه َد بالخَلفة

إلى عمر فبايعو الناس ،وثبتت لو البيعة ،وذلك بتفويض أبو بكر الخَلفة إليو ،واتفاؽ اْلمة بعده
عليو ،وفضائل عمر كثيرة  ،واْلدلة في ىذا كثيرة.

ثبوت الخَلفة لعثماف بن عفاف  ثبتت الخَلفة لعثماف  بمبايعة عبد الرحمن بن عوؼ لو

والناس معو والمهاجروف واْلنصار ،وأمراء اْلجناد والمسلموف ،وذلك بعد أف عهد عمر إلى الستة:
أىل الشورى ،ومعروؼ قصة قتل عمر ،وقصة دفنو ،وقصة البيعة وأىل الشورى ىذه سردىا اْلماـ
البخاري في صحيحو الحديث الطويل ،الحديث الطويل ذكر فيو قصة قتل عمر وقصة دفنو وقصة
البيعة وأمر الشورى.
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ثبوت الخَلفة لعلي بن أبي طالب  ثبتت الخَلفة لعلي بن أبي طالب بمبايعة الصحابة سوى
معاوية مع أىل الشاـ فهي ثبتت لو بمبايعة أكثر الناس ممن تنعقد بهم البيعة إذف علي ما اجتمع
الناس عليو ثبتت ل و الخَلفة بمبايعة أكثر أىل الحل والعقد ،وأما معاوية وأىل الشاـ فامتنعوا ال ؛
ْلنهم يطلبوف الخَلفة؛ ال ْلف معاوية يطلب الخَلفة ،بل يطالب بقتلة عثماف يطالب بدـ عثماف.
ويقوؿ :الخَلؼ بينو وبين علي يقوؿ :اقتص من قتلة عثماف ،وأنا أبايعك أنا أتوقف حتى ينتصر
للشهيد المظلوـ وىو عثماف



ويقوؿ :إنو أقرب الناس إليو ،وعلي



ال يمانع ولكنو ال

يستطيع في ذلك الوقت بسبب الفتنة ،وىؤالء الذين قتلوا عثماف اندسوا في العسكر وال يعرفوف
وىؤالء لهم قبائل تنتصر لهم.

فعلي 
والمسألة فيها فوضى واضطراب وال يستطيعّ ،

يقوؿ :بعدما تهدأ اْلحواؿ نستطيع

نأخذ قتلة عثماف ،ومعاوية قاؿ :ال أنا أريد اآلف وحصل الخَلؼ فامتنع معاوية وأىل الشاـ ثم بعد
ذلك الخَلؼ زاد حتى حصلت الحروب المعروفة بين الصحابة عن اجتهاد كل مجتهد ومن أصاب
فلو أجراف ومن أخطأ فلو أجر.
إذف ثبتت الخَلفة لعلي بمبايعتو أكثر الصحابة وامتنع من مبايعتو معاوية وأىل الشاـ فهي ثبتت
بمبايعة أكثر الناس ممن تنعقد بهم البيعة ،ىذا ىو مذىب أىل السنة والجماعة ،وقاؿ الرافضة:
ثبتت الخَلفة لعلي بالنص الجلي أو بالنص الخفي سبب الخَلؼ والقتاؿ بين علي ومعاوية ىو -
كما سمعتم -االجتهاد ومعاوية وأىل الشاـ يطالبوف بدـ عثماف ومعاوية يقوؿ :أنا أقرب الناس إليو،

وعلي 

يرى أنو ثبتت لو البيعة ،وأنو يجب عليو أف يخضع معاوية وأىل الشاـ حتى يبايعوا

فحصل النزاع ثم حصل القتاؿ عن اجتهاد كل منهم متأوؿ.
الخلفاء الراشدوف من ىم؟ أربعة :أبو بكر وعمر وعثماف وعلي وترتيبهم في الفضل كترتيبهم في
الخَلفة أبو بكر ثم عمر ثم عثماف ثم علي ،وْلبي بكر وعمر مزية على عثماف وعلي ،وىي أف النبي
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أمر باتباع سنة الخلفاء الراشدين ولم يأمرنا باالقتداء في اْلفعاؿ إال بأبي بكر وعمر فقاؿ:

اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر





واالقتداء أخص من االتباع إذ إف ىناؾ فرقا بين اتباع

سنتهم واالقتداء بهم.
ويروى عن أبى حنيفة تقديم علي على عثماف في الفضيلة ال في الخَلفة ،قوؿ ْلبى حنيفة أف
علي  ،ظاىر مذىبو
علي في الفضيلة ال في الخَلفة ،ولكن ظاىر مذىبو تقديم عثماف على ّ
تقديم ّ
علي ،وعلى ىذا عامة أىل السنة ويؤيده قوؿ عبد الرحمن بن عوؼ ،وقوؿ أيوب
تقديم عثماف على ّ
علي فقد أزرى بالمهاجرين واْلنصار يعني احتقرىم؛ ْلف
السبختياني َمن لم يقدـ عثماف على ّ
المهاجرين واْلنصار أجمعوا على بيعة عثماف وتقديمو في الخَلفة.

وثبت عن ابن عمر -وىو في الصحيحين  -قاؿ :كنا نقوؿ ورسوؿ اهلل  حي :أبو بكر ثم
عمر ثم عثماف فيبلغ النبي  فَل ينكر  نعم .أَ ِع ْد
ونثبت الخَلفة بعد رسوؿ اهلل -صلى اهلل عليو وآلو وسلم -أوال ْلبي بكر الصديق  تفضيَل

لو وتقديما على جميع اْلمة ،ثم لعمر بن الخطاب  ثم لعثماف  ثم لعلي بن أبي طالب 
وىما الخلفاء الراشدوف واْلئمة المهتدوف .

ىذا ىو معتقد أىل السنة والجماعة كما ذكر المؤلف -رحمو اهلل -الخَلفة ثبتت أوال ْلبي بكر
ثم لعمر ثم عثماف ثم علي ،وىم الخلفاء الراشدوف واْلئمة المهديوف باتفاؽ أىل السنة والجماعة.
نعم.
آراء أصحاب الفرؽ في العشرة المبشرين بالجنة
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وأف العشرة الذين سماىم رسوؿ اهلل -صلى اهلل عليو وعلى آلو وسلم -وبشرىم بالجنة نشهد
لهم بالجنة على ما شهد لهم رسوؿ اهلل -صلى اهلل عليو وعلى آلو وسلم -وقولو الحق :وىم أبو
بكر  ،وعمر وعثماف وعلي وطلحة ،والزبير وسعد وسعيد  ،وعبد الرحمن بن عوؼ ،وأبو عبيدة بن
الجراح ،وىو أمين ىذه اْلمة -رضي اهلل عنهم -أجمعين .
ىؤالء ىم العشرة المبشروف بالجنة ،نعم معتقد أىل السنة والجماعة الشهادة لهم بالجنة كما

شهد لهم الرسوؿ 

بالجنة ،وىم الخلفاء الراشدوف :أبو بكر وعمر وعثماف وعلي وسعد بن أبي

وقاص وسعيد بن زيد ،وطلحة بن عبيد اهلل والزبير بن العواـ ،وعبد الرحمن بن عوؼ ،وأبو عبيدة بن
الجراح وىو أمين ىذه اْلمة ىؤالء العشرة المبشروف بالجنة شهد لهم النبي  بالجنة فنشهد لهم

بالجنة.

من شهد لو النبي 

بالجنة نشهد لو بالجنة ،ومن لم يشهد لو بالجنة ال نشهد لو  ،نشهد

بالجنة للمؤمنين على الع موـ ،أما التعيين فَلف بن فَلف ما نشهد لو بالجنة ،إال من شهد لو الرسوؿ



فهؤالء العشرة مشهود لهم بالجنة ،فأىل السنة يعتقدوف أنهم من أىل الجنة ،وىم الخلفاء

الراشدوف أبو بكر وعمر وعثماف وعلي وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد وطلحة بن عبيد اهلل وعبد
الرحمن بن عوؼ وأبو عبيدة بن الجراح وىو أمين ىذه اْلمة ،والزبير بن العواـ ىؤالء ىم العشرة
المشهود لهم بالجنة فنشهد لهم بالجنة.
ىذا معتقد أىل السنة والجماعة ،ولهم مناقب كثيرة ،أما الرافضة فإنهم ال يشهدوف لهم بالجنة
بل يكرىوف ىؤالء ،يكرىوف العشرة المبشرين بالجنة الرافضة بل من شدة كراىيتهم لهم يكرىوف لفظ
العشرة وفعل العشرة حتى العدد يكرىونو ،عدد العشرة يكرىونو ولفظ العشرة يكرىونو من شدة
كراىيتهم للعشرة المبشرين بالجنة.
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والرافضة يستبدلوف بالعشرة اثني عشر إماما ،اتفق أىل السنة على تعظيم ىؤالء العشرة المبشرين
بالجنة ،وتقديمهم لما اشتهر من فضائلهم ومناقبهم  ،والرافضة تكره تبغض ىؤالء العشرة وتكره لفظ
العشرة وتكره فعل شيء يكوف عشرة ،وسببو كونهم يبغضوف خيرة الصحابة ،وىم العشرة المشهود
لهم بالجنة ،وإف كانوا يستثنوف عليا  من العشرة وىذا من جهل الرافضة.
والرد عليهم من ثَلثة أوجو الرد عليهم في كراىيتهم للعشرة :اْلوؿ :تناقضهم في بغض التسعة
من العشرة ومواالتهم للتسعة ولفظ التسعة ،الرافضة متناقضوف ما وجو التناقض ؟ كونهم يكرىوف
العشرة يكرىوف لفظ العشرة عدد العشرة لماذا؟ من شدة كراىتهم للعشرة المبشرين بالجنة ،وىم مع
ذلك يستثنوف عليا من ال عشرة ،فيكوف الباقي كم تسعة ومع ذلك يبغضوف التسعة ومع ذلك يوالوف
علي من العشرة كم يبقى؟ يبقى تسعة ،كاف اْلولى أنهم
التسعة ،ولفظ التسعة إذا حذفت إذا نزؿ ّ
يبغضوف التسعة ما يبغضوف العشرة ومع ذلك ىم يولوف التسعة ولفظ التسعة ،أليس ىذا تناقض
تناقض فهم يبغضوف العشرة ولفظ العشرة؛ لكونهم يبغضوف العشرة المبشروف بالجنة ثم يستثنوف
عليا فيكوف الباقي تسعة ،ثم يولوف التسعة ،ولفظ التسعة.
فمن العجب أنهم يوالوف لفظ التسعة وىم يبغضوف التسعة من العشرة ويبغضوف سائر المهاجرين

واْلنصار من السابقين اْلولين الذين بايعوا رسوؿ اهلل 

تحت الشجرة يبغضوف حتى المهاجرين

واْلنصار كلهم ،واهلل قد رضي عنهم وأخبر -عليو الصَلة والسَلـ-
تحت الشجرة





أنو ال يلج النار أحد بايع

وذكر العلة في عدـ دخوؿ حاطب النار أنها شهود بدر والحديبية ،والعشرة

المشهود لهم بالجنة منهم .الوجو الثاني من الرد على الرافضة :نقوؿ :إف المعنى ال يؤثر في اللفظ
واْلعداد ال تمدح وال تذـ حتى لو فرضنا أنكم تكرىوف العشرة أنكم تكرىوف العشرة المبشرين
بالجنة ما عَلقة العدد؟ العدد ال يمدح وال يذـ والمعنى ال يؤثر في اللفظ واْلعداد ال تمدح وال تذـ
فلو فرض في العالم عشرة من أكفر الناس لم يهجر ىذا االسم بذاتو كما لم يقتض ىجر اسم التسعة
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مطلقا قوؿ اهلل تعالى:

            

فاهلل ذـ التسعة من قوـ صالح ولم يقتض ذلك ىجر التسعة ال منا أىل السنة وال من الرافضة .الرد
الثالث :أف اسم العشرة قد مدح اهلل سماه لفظا ومعنى في مواضع من القرآف الكريم من ذلك قوؿ
اهلل تعالى:
سبحانو:





     وقولو:

     

   وقولو

      وكاف -عليو الصَلة والسَلـ -يعتكف العشر اْلواخر من

رمضاف ،وكاف يقوؿ في ليلة القدر  التمسوىا في العشر اْلواخر من رمضاف  وقاؿ  :ما من
أياـ العمل الصالح فيهن أحب إلى اهلل من أياـ العشر  يعني عشر ذي الحجة.
استبداؿ الرافضة بالعشرة اثنى عشر إماما مع بياف عددىم الرافضة توالي بدؿ العشرة المبشرين

بالجنة اثنى عشر إماما ،وىم :علي بن أبي طالب ويدعوف أنو وصى النبي 

دعوى عارية عن

الدليل ،ثم الحسن بن علي ،ثم الحسين بن علي ،ثم علي بن الحسين زين العابدين ،ثم محمد بن
علي الباقر ،ثم جعفر بن محمد الصادؽ ،ثم موسى بن جعفر الكاظم ،ثم علي بن موسى الرضا ،ثم
محمد بن علي الجواد ،ثم علي بن محمد الهادي ،ثم الحسن بن علي العسكري ،ثم محمد بن
الحسن العسكري المهدي ،وىو اْلماـ المنتظر عندىم الذي دخل سرداب سامرا بالعراؽ سنة ستين
ومائتين ٓ ٕ6ويغالوف في محبتهم ويتجاوزوف الحد.
الرد عليهم بالسنة وما يصدقها من الواقع يرد على الرافضة بأنو لم يأت ذكر اْلئمة االثني عشر
إال على صفة ترد قولهم ىؤالء اْلئمة االثني عشر الذين ذكروىم ،ما فيو دليل يدؿ عليهم ،والذي
ورد في السنة إنما ورد على صفة ترد قولهم وتبطلو ،وىو ما خرجاه في الصحيحين عن جابر بن

سمرة  قاؿ دخلت مع أبي على النبي  فسمعتو يقوؿ  :ال يزاؿ أمر الناس ماضيا ما وليهم
اثنى عشر رجَل كلهم من قريش . 
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وتصديق الواقع لهذا الحديث وكاف اْلمر كما قاؿ النبي  واالثنى عشر من ىم؟ ىم الخلفاء
الراشدوف اْلربعة :أبو بكر وعمر وعثماف وعلي ومعاوية الخامس وابنو يزيد ،وعبد الملك بن مرواف
وأبنائو اْلربعة الوليد بن عبد الملك ،وسليماف بن عبد الملك ،وىشاـ بن عبد الملك ،ويزيد بن عبد
الملك ،وبينهم عمر بن عبد العزيز.
وال يزاؿ اْلمر أمر اْلسَلـ قائما ،والجهاد قائما في أياـ ىؤالء ،ثم أخذ اْلمر بعدىم في
االن حَلؿ ،فاْلسَلـ عزيز وقوي في أياـ ىؤالء وإف كاف فيو حصل ما حصل لكن اْلسَلـ قوي
وظاىر ومنتشر والسنة قائمة ،والجهاد قائم ،ثم أخذ اْلمر بعدىم في االنحَلؿ.
وعند الرافضة أف أمر اْلمة لم يزؿ في أياـ ىؤالء فاسدا ،يتولى عليهم الظالموف المعتدوف بل
المنافقوف الكافروف ،وأىل الحق عندىم الذين وىم أىل البيت أذؿ من اليهود ،ىكذا يقوؿ الرافضة،
وقولهم ظاىر البطَلف؛ فإف اْلسَلـ لم يزؿ عزيزا في ازدياد وفي ازدياد في زمن ىؤالء .نعم.

حسن القوؿ في الصحابة وأمهات المؤمنين فيو براءة من النفاؽ
ومن أحسن القوؿ في أصحاب رسوؿ اهلل -صلى اهلل عليو وعلى آلو وسلم -وأزواجو الطاىرات
من كل دنس وذرياتو المطهرين من كل رجس فقد برئ من النفاؽ .
نعم من أحسن القوؿ في أصحاب الرسوؿ -عليو الصَلة والسَلـ -وأحسن القوؿ في أزواجو

وذريتو فقد برئ من النفاؽ ،ومن طعن في الصحابة وطعن في أمهات المؤمنين وفي ذرية النبي 
ىذا لمرض في قلبو ونفاؽ في قلبو ،نسأؿ اهلل السَلمة والعافية.
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فأىل الحق يحسنوف القوؿ في الصحابة وأمهات المؤمنين وعلماء السلف والتابعين وأىل الخير
وأىل الفقو ،وىذا فيو براءة من النفاؽ ،والرافضة أوؿ من أحدث الرفض  ،الرفض ىو تولي أىل
البيت ورفض بقية الصحابة.
وأوؿ من أحدثو منافق زنديق ىو عبد اهلل بن سبأ اليهودي الحميري من أىل اليمن وقصده إبطاؿ
دين اْلسَلـ وإفساده بمكره وخبثو ،وطريقتو التي سلكها أوال :إظهار التنسك والتعبد ،ثم إظهار
اْلمر بالمعروؼ والنهي عن المنكر حتى سعى في فتنة عثماف وقتلو بطريق اْلمر والنهي ثم لما قدـ
الكوفة أظهر الغلو في علي والنصر لو ليتمكن بذلك من الرفض والرفض ىو باب الزندقة.
ض ِمر الشر وىو عبد اهلل بن سبأ كما
وسبب ذلك أف أوؿ من أحدثو منافق زنديق يظهر الخير ويُ ْ
حكاه أبو بكر الباقَلني عن الباطنية ،كيفية إفساد الباطنية لدين اْلسَلـ ومقالتهم للداء ،ىو أنهم
يظهروف غير ما يبطنوف ،الباطنية يظهروف غير ما يبطنوف ويقولوف للداعي يجب عليك إذا وجدت من
تدعوه مسلما أف تجعل التشيع عنده دينك وشعارؾ ،واجعل المدخل من جهة ظلم السلف لعلي
وقتلهم الحسين والتبرى من تيم وىم قبيلة أبي بكر وعدي وىم قبيلة عمر وبني أمية قبيلة عثماف
وبني العباس وأف عليا يعلم الغيب ويفوض إليو خلق العالم.
فإف وجدت منو عند الدعوة إجابة ورشدا أوقفتو على مثالب علي وولده -رضي اهلل عنهم -أي
طريقتو ،أوال يدعوف إلى علي وأنو يعلم الغيب ،فإذا استجاب لهم أطلعوه على عيوب علي وأىل
البيت حتى يتبرأ من ىؤالء ومن ىؤالء.
الرد عليهم ببياف كيفية إبطالهم لدين اْلسَلـ ،وىذا من أعاجيب الشيعة فإنهم إنما ينصرفوف من

سب الصحابة إلى سب أىل البيت وأىل بيتو من أصحابو ،ثم آؿ رسوؿ اهلل 

والواجب على

المسلم مواالة المسلمين جميعا والصحابة من الدرجة اْلولى ،الصحابة وأزواج النبي 
تعالى:



قاؿ اهلل

               

637

العقيدة الطحاوية

      

وجو الداللة أف اهلل قرف المؤمنين باهلل ورسولو في الوعيد على

من شاقهم فدؿ على وجوب مواالتهم.
اْلعذار في أقواؿ العلماء المخالفة لألحاديث الصحيحة إذا وجد لبعض العلماء قوؿ يخالف
حديثا صحيحا ،فَل بد لو من عذر ،وجماع اْلعذار في مخالفتهم لو :أوال :عدـ اعتقاده حديثا وأف

النبي  قالو  ،يعني ما اعتقد أنو حديث .ثانيا :عدـ اعتقاده أنو أراد تلك المسألة بذلك القوؿ ،
ففهم أنو في غير محل النزاع .الثالث :اعتقاده أف ذلك الحكم منسوخ .الرابع :عدـ بلوغو الحديث
واطَلعو عليو.
ىذه أعذار العلماء إذا خالفوا الحديث إما أنو ما اعتقده حديثا أو اعتقد أنو ما أراد تلك المسألة

بذلك القوؿ ،أو اعتقد أف الحكم منسوخ أو ما بلغو الحديث ،وقد ألف شيخ اْلسَلـ -رحمو اهلل-
رسالة في ىذا في أعذار العلماء "رفع المَلـ عن اْلئمة اْلعَلـ" أو قريب من ىذا اسم الرسالة.
فضلهم ومنتهم علينا ،للسلف الفضل والمنة علينا بأمور :بالسبق وتبليغهم ما أرسل بو الرسوؿ
إلينا وإيضاح ما كاف يخفى علينا وشرحو وتبينو .نعم.

علماء السلف وأىل الخير والفقو يذكروف بالخير والجميل
وعلماء السلف من السابقين ومن بعدىم من التابعين أىل الخير واْلثر وأىل الفقو والنظر ال
يذكروف إال بالجميل .
نعم ،كما سبق وأف من ذكرىم بسوء فقد توعده اهلل بقولو:
   العلماء والسابقوف يذكروف بالخير والجميل .نعم.

638

       

العقيدة الطحاوية

عدـ ذكر علماء السلف ومن بعدىم بسوء
ومن ذكرىم بسوء فهو على غير السبيل .
كما في اآلية ُمتَػ َوعد:

             

       نعم .
المفاضلة بين اْلنبياء واْلولياء
وال نفضل أحد من اْلولياء على أحد من اْلنبياء -عليهم السَلـ -ونقوؿ نبي واحد أفضل من
جميع اْلولياء .
نعم ،ال نفضل أحدا من اْلولياء على نبي واحد بل نقوؿ :نبي واحد خير من اْلولياء.
وىذه المسألة تسمى المفاضلة بين اْلنبياء واْلولياء ،اْلنبياء أفضل الناس والرسل أفضلهم ،
فالرسل أفضل الناس  ،وأفضل الرسل أولوا العزـ الخمسة :نوح وإبراىيم وموسى وعيسى ومحمد،
وأفضلهم أولو العزـ الخمسة الخليَلف :إبراىيم ومحمد -عليهما السَلـ -وأفضل الخليلين نبينا

محمد 

ثم يليو جده إبراىيم ثم موسى الكليم  ،ثم بقية أولوا العزـ ،ثم الرسل ،ثم اْلنبياء ،ثم

سائر المؤمنين ..ثم الصديقوف ثم الشهداء ثم سائر المؤمنين .ىذا ىو الذي تدؿ عليو النصوص.
وذىب بعض الصوفية إلى تفضيل اْلولياء على اْلنبياء ويقولوف :الولي أفضل من النبي ،والنبي
أفضل من الرسوؿ ،ىكذا عكسوا الدرجات عندىم أف الولي أفضل ثم النبي ثم الرسوؿ آخر درجة
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عكسوا ،وبعضهم يظن أنو يصل إلى درجة الوالية بترويض نفسو وتجويعو واعتزالو عن الناس وتغيره
الطعاـ والشراب والنوـ ،وأنو يصل إلى درجة الوالية ويكوف أفضل من اْلنبياء.
فكثير من الصوفية يظن أنو يصل برياضتو واجتهاده في العباده بتصفية نفسو إلى ما وصلت إليو
اْلنبياء من غير اتباع لطريقتهم ،ومنهم من يظن أنو قد صار أفضل من اْلنبياء؛ ْلنو صار وليا ودرجة
الوالية فوؽ درجة النبوة ،وىذا مذىب االتحادية أىل وحدة الوجود ،ورئيسهم ابن عربي الطائي
يقولوف :اْلولياء أفضل من ااْلنبياء.
ويقولوف :إف اْلنبياء يأخذوف العلم باهلل من مشكاة خاتم اْلولياء ،ويدعي لنفسو أنو خاتم اْلولياء
فيقوؿ :ابن عربي رئيس وحدة الوجود النبوة ختمت بمحمد لكن الوالية لم تختم فهو خاتم اْلولياء،
يقوؿ ابن عربي :إنو خاتم اْلولياء ومحمد خاتم اْلنبياء ،لكن خاتم اْلولياء أفضل من خاتم اْلنبياء،
يفضل نفسو على الرسوؿ.
ابن عربي يقوؿ :النبوة ختمت بمحمد ولكن الوالية لم تختم فهو خاتم اْلولياء ويقوؿ :اْلولياء
أفضل من اْلنبياء؛ ْلف اْلنبياء يأخذوف العلم باهلل من مشكاة خاتم اْلولياء يعني ىو ابن عربي سمى
نفسو خاتم اْلولياء ،ويقوؿ :اْلنبياء يأخذوف العلم باهلل من مشكاتو ،مشكاة خاتم اْلولياء ،فيدعوف
أنهم يطلعوف على اللوح المحفوظ وأنهم يباشروف اْلخذ عن اهلل.
ويكوف ذلك العلم الذي يأخذه ىو حقيقة قوؿ فرعوف ،وىو أف ىذا الوجود المشهود واجب
بنفسو ،ىذا العالم واجب بنفسو ،ليس لو صانع ،وليس لو خالق ،ولكن ابن عربي يقوؿ :ىذا الوجود
ىو اهلل وفرعوف أظهر إنكاره بالكلية تمويها على الناس لكن فرعوف في الباطن أعرؼ باهلل من طائفة
وحدة الوجود ،وبياف ذلك أف فرعوف كاف مثبتا للصانع في الباطن يعني مثبتا هلل قاؿ اهلل تعالى:



        وأما أىل وحدة الوجود فمذىبهم أف الوجود المخلوؽ
ىو الوجود الحق ،وىذا مذىب ابن عربي وأمثالو كابن سبعين والطولوي والتلمساني.
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وابن عربي لما رأى أف الشرع الظاىر ،وىو ما جاءت بو الرسل ال سبيل إلى تغييره قاؿ :النبوة
ختمت لكن الوالية لم تختم ،وادعى لنفسو من الوالية ما ىو أعظم من النبوة وما يكوف لألنبياء
والمرسلين ،وأف اْلنبياء مستفيدوف من الوالية  ،فالوالية أعلى درجة من النبوة ،والنبوة أعلى درجة
من الرسالة عند ابن عربي كما قاؿ :مقاـ النبوة في برزخ فويق الرسوؿ ودوف الولي  ،إذف الولي أعلى
ثم النبي ثم الرسوؿ  ،عكس مقاـ النبوة في برزخ فويق الرسوؿ ودوف الولي.
وابن عربي ىذا لو مؤلفات ولو كتب منها كتاب سماه "فصوص الحكم"  ،ومنها كتاب سماه
"الفتوحات الملكية" ومنها كتاب سماه كتاب "الهو الهو الهو" يقوؿ ىذا الذكر ما في إال الهو ىو ما
في اهلل.
ولكن الذكر تأخذ الهاء ىو ىو .ىو ىو ،وىو ذكر المَلحدة الصوفية ،وىو كالكَلب يقوؿ :ذكر
العامة ال إلو إال اهلل ىذا يسمونهم العامة والرسل عامة ،ثم الخاصة تأخذ لفظ الجَللة اهلل اهلل اهلل اهلل
خاصة الخاصة ال يحتاج أف تأخذ لفظ الجَللة تأخذ الهاء من لفظ الجَللة ىو ىو ىو ىو ىو ىو
ىذا ذكر اهلل  ،نسأؿ اهلل السَلـ والعافية.
ولهذا سمى ابن عربي ألف كتابا سماه كتاب "الهو" ويقوؿ إف عندي دليَل من القرآف وىو قوؿ
اهلل تعالى:



       قاؿ شيخ اْلسَلـ ابن تيمية قلت :لهم لو كاف كما تقولوف

أيها المَلحدة لكانت الهاء مفصولة عن اآلية :وما يعلم تأويل ىو ،لكن الهاء متصلة في تأويلو ،وىم
ال يؤمنوف بالقرآف لكن يريد إثبات قولو.
يقوؿ ابن عربي في كتاب "فصوص الحكم" لما مثل النبي  النبوة بالحائط من اللبن فرآىا قد
كملت إال موضع لبنة ،فكاف ىو  تلك اللبنة يعني يشير إلى الحديث الذي سبق  مثلي ومثل
اْلنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بيتا ف أحسنو وأجملو إال موضع لبنة من زاوية فأنا اللبنة فكاف الناس
يطوفوف بو ويعجبوف ويقولوف :لوال تلك اللبنة فأنا تلك اللبنة وأنا خاتم النبيين . 
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ابن عربي يعارض الحديث يقوؿ :أيش في كتابو" :ولما مثل النبي 
فرآىا قد كملت إال موضع لبنة فكاف  تلك اللبنة ،وأما خاتم اْلولياء -يعني نفسو -فَل بد لو من
ىذه الرؤية فيرى ما مثلو النبي  ويرى الحائط في موضع لبنتين واحدة فضة وواحدة ذىب يعني؛
النبوة بالحائط من اللبن

ْلف الحائط مكوف من لبنتين :لبنة ذىب ولبنة فضة ،فلبنة الذىب ىذه تعني خاتم اْلولياء ،ولبنة
الفضة تعني خاتم اْلنبياء.

فجعل الرسوؿ 
فيرى ما مثلو النبي  ويرى الحائط موضع لبنتين واحدة من فضة وواحدة من ذىب ،ويرى نفسو
لبنة فضة؛ ْلنو خاتم اْلنبياء وجعل نفسو لبنة الذىب؛ ْلنو خاتم اْلولياء،

تنطبع في موضع اللبنتين فتكمل الحائط.
والسبب الموجب لكونو يراىا لبنتين أف الحائط لبنة من فضة ولبنة من ذىب ،واللبنة الفضة ىي

ظاىر البيت أو الحائط وما يتبعو ابن عربي فيو من اْلحكاـ فهي تمثل الرسوؿ 

الذي جاء

باْلحكاـ الظاىرة.
كما أف ابن عربي أخذ عن اهلل في السر ما ىو في الصورة الظاىرة متبع للرسوؿ يعني يقوؿ :إف
ابن عربي يرى أف الحائط مكوف من لبنتين لبنة ذىب ولبنة فضة ،فلبنة الفضة ىذه ظاىر الجدار
ولبنة الذىب ىذه باطن الجدار ،والسبب يقوؿ :لكونو يرى ذلك أف لبنة الفضة ىذه تمثل محمدا
وما جاء بو من اْلحكاـ الظاىرة ،ولبنة الذىب تمثل ابن عربي وما جاء بو من أحكاـ الباطنة ،فيقوؿ:
ابن عربي خاتم اْلولياء تابع لخاتم اْلنبياء في الظاىر ،وخاتم اْلنبياء تابع لخاتم اْلولياء في الباطن.
ىكذا يقوؿ فهي تمثل الرسوؿ الذي جاء باْلحكاـ الظاىرة ،كما أف ابن عربي أخذ عن اهلل في
السر ما ىو في الصورة الظاىرة متبع فيو للرسوؿ ،ابن عربي أخذ عن اهلل في السر لكن في الظاىر
ى و متبع للرسوؿ ،وفي السر أخذ عن اهلل مباشرة ،وال يحتاج إلى أحد؛ ْلنو يرى اْلمر على ما ىو
عليو فَل بد أف يراه ىكذا ،وىو ابن عربي خاتم اْلولياء موضع اللبنة الذىبية في الباطن فإنو يأخذ
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من المعدف الذي يأخذ منو الملك الذي يوحي بو للرسوؿ ،فهو ال يحتاج إلى جبريل وال غيره  ،فهو
يأخذ من اللوح المحفوظ وعن اهلل مباشرة فَل يحتاج إلى جبريل.
أما خاتم اْلنبياء ىذا يحتاج واسطة  ،وىو الملك قاؿ في كتابو :فإف فهمت ما أشرنا إليو فقد
حصل لك العلم النافع.
مسألة :أصل ابن عربي :ىو أف الوجود واحد ،وأف الوجود الواجب ىو عين الوجود الممكن ،
فوجود كل شيء عين وجود الحق عنده  ،وجود كل شيء من ىذه المخلوقات ىو وجود اهلل عنده ،
أيهما أشد كفرا؟ االتحادية والحلولية  ،الحلولية وىم الذين يزعموف أف اهلل بذاتو في كل مكاف ،وىو
قوؿ كثير من الجهمية قولهم أقل كفرا من قوؿ االتحادية أخف.
وجو ذلك ْلف م ن قاؿ :إف اهلل يحل في المخلوقات فقد قاؿ :بأف المحل غير الحاؿ ،وىذا
تثنية عند االتحادية وإثبات لوجودين :أحدىما وجود الحق الحاؿ ،والثاني وجود المخلوؽ المحل،
واالتحادية ال يقروف بإثبات وجودين ألبتة؛ ولهذا من سماىم حلولية أو قاؿ :ىم قائلوف بالحلوؿ رآه
محجوبا ع ن معرفة قولهم خارج عن الدخوؿ إلى باطن أمرىم ومن اْلقواؿ المتفرعة عن مذىب ابن
عربي ىذا الشعر يقوؿ:

الػرب عبػد والعبد رب
يا ليت شعري من المكلف
إف قػت عبػد فذاؾ ميت
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أو قلػت رب أنػى يكػلف
وفي بعض الروايات فذاؾ نفي؛ ْلف العبد ليس لو عندىم وجود مخلوؽ وكَلىما باطل ،فإف
العبد موجود وثابت ليس بمعدوـ ومنتف ،ولكن اهلل ىو الذي جعلو موجودا ثابتا.
ومن كَلـ ابن عربي يقوؿ :من أسماء اهلل الحسنى العلي ،ثم يُػ َعرؼ العلي على ماذا؟ وما ثم إال

ىو  ،وعن ماذا؟ وما ىو إال ىو ،العلي ما في إال ىو  ،من أسماء اهلل الحسنى العلي  ،العلي على
من؟ ما في إال غيره على من؟ وما ثم إال ىو ،وعن ماذا؟ وما ىو إال ىو
ومن كلماتو يقوؿ :رب مالك وعبد ىالك وأنتم ذلك  ،والعبد فقط والكثرة الوىم ويقوؿ سر
حيث شئت فإف اهلل ثَم  ،وقل ما شئت فيو فالواسع اهلل  ،ىؤالء المَلحدة الزنادقة يعني يقولوف ىذا
الكَلـ ومن تلبيسهم أنهم يقولوف :إنك ال تفهم ىذا الكَلـ حتى تخرؽ الحجاب أنت بينك وبين
فهم ىذا الكَلـ حجاب ،ما ىو الحجاب؟
اخرؽ حجاب العقل  ،حجاب العقل  ،وحجاب الشرع يعني ألغ الشرع وألغ العقل حتى تكوف
مجنونا ،ثم تفهم كَلمهم يعني حجاب الشرع وحجاب العقل وحجاب الحس أيضا ،كل ىذا تلغيو
حتى تفهم ىذا الكَلـ ،ىذا الكَلـ موجود ولو مؤلفات وفيو ناس يدافعوف عنو ،مؤلفات تطبع بأوراؽ
صقيلة وتحقق وموجودة في كل مكاف في مصر  ،وفي الدوؿ العربية وموجودة في المكتبات توضع
عندنا في مكاف خاص ْلصحاب الرسائل العلمية الذين يريدوف الرد أف يرد عليهم موجودة.
وىناؾ من يدافع ولهم أتباع وأنصار وطوائف ،لكل شيخ طريقة في كل بلد مائة طريقة ،ولكل
طريقة شيخ ىذه موجودة مؤلفات ومن يعتنق ىذه المذاىب كلها موجودة.
الرد على االتحادية والصوفية:
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أوال :أف اعتقادىم في الوالية أعظم من النبوة في ىذا قلب للشريعة ،اعتقادىم في الوالية أنها
أعظم من النبوة في ىذا قلب للشريعة؛ فإف الوالية ثابتة للمؤمنين المتقين كما قاؿ تعالى:

 

.                
والنبوة أخص من الوالية عند أىل الحق والرسالة أخص من النبوة ،فالرسالة أعلى شيء ثم النبوة
ثم الوالية ويرد على االتحادية أف اهلل بائن من خلقو مستو على عرشو ،وأنو ليس كمثلو شيء ،وىو
السميع البصير.
ويرد عليهم بادعائهم بأف لهم من الوالية ما ىو أفضل من درجة الرسالة بأف ىذه الدعوة خرؽ

لما جاء بو الرسوؿ 

ومن لم يكن متبعا لألمر الذي جاء بو الرسوؿ  كاف يعمل بإرادة نفسو،

فيكوف متبعا لهواه بغير ىدى من اهلل ،وىذا غش النفس ،وىو من الكبر فإنو شبيو بقوؿ الذين قالوا:
            

         فقاؿ اهلل ردا

على مقالتهم وقطعا ْلطماعهم في أف ينالوا مثل ما ناؿ الرسل:

       

ووجو الشبو أف كَل من الطائفتين تعالت على الرسل وادعت أنها أحق منهم.
حكم ابن عربي وشيعتو من أىل وحدة الوجود في الدنيا واآلخرة ما حكمهم؟ حكم االتحادية
ابن عربي وأمثالو ما حكمهم في الدنيا؟ وما حكمهم في اآلخرة؟ حكم ابن عربي كافر ،ومن أكثر
ممن ضرب لنفسو المثل بلبنة ذىب وللرسوؿ المثل بلبنة فضة فيجعل نفسو أعلى وأفضل من
الرسوؿ.
وكيف يخفى كفر من ىذا كفره كيف يخفى كفر من ىذا كَلمو ،بل إف كفر ابن عربي وأمثالو فوؽ
كفر الذين قالوا:



.           

645

العقيدة الطحاوية

ويكفيك معرفة بكفرىم أف من أخف أقوالهم أف فرعوف الذي ادعى الربوبية يقولوف :إف فرعوف
مات م ؤمنا بريا من الذنوب بل يجعلونو من كبار العارفين المحققين ،وأنو كاف مصيبا في دعواه
الربوبية كما يجعلوف ُعباد العجل مصيبين في عبادتهم للعجل بل إف السلف واْلئمة كفروا الجهمية

لما قالوا :إنو في كل مكاف.

وكاف مما أنكروه عليهم أنو كيف يكوف اهلل تعالى ،كيف يكوف في البطوف والحشوش واْلخبية؟
تعالى اهلل عن ذلك فكيف بمن يجعلو نفس وجود البطوف والحشوش واْلخبية والنجاسات واْلقذار،
كما يقوؿ ابن عربي نعوذ باهلل.
وأين المشبهة والمجسمة من ىؤالء فإف ىؤالء غاية كفرىم أف يجعلوه مثل المخلوقات ،وىؤالء
يجعلوف الوجود خالقا ومخلوقا واحدا ،بل كفر كل كافر جزء من كفر االتحادية؛ ولهذا لما قيل
صْيػ ٌر جزء مني وقد علم المسلموف واليهود والنصارى باالضطرار من
ي؟ فقاؿ :نُ َ
لرئيسهم :أنت نُ َ
صْي ِر ّ
دين المرسلين أف من قاؿ عن أحد من البشر :إنو جزء من اهلل  ،فإنو كافر في جميع الملل.

حكم االتحادي ة في الدنيا واآلخرة ولكن ابن عربي وأمثالو منافقوف زنادقة واالتحادية في الدرؾ
اْلسفل من النار إذا ماتوا على ذلك ،ما يفعل باالتحادية في الدنيا مع الدليل؟ يعامل االتحادية
معاملة المنافقين والمنافقوف يعاملوف معاملة المسلمين ْلظهارىم اْلسَلـ في الدنيا كما كاف يظهر

المنافقوف اْلسَلـ في حياة النبي  وىو يعاملهم معاملة المسلمين لما يظهر منهم؛ ْلف االتحادية
يخفوف كفرىم لهم مؤلفات يظهروف أنهم قد يصلوف مع الناس؛ ولو أظهر أحد منهم ما يبطنو من
الكفر ْلجرى عليو حكم المرتد ،وىو القتل وعدـ تغسيلو ودفنو مع المسلمين.
حكم قب وؿ توبة االتحادي والزنديق ،االتحادي زنديق فهل تقبل توبتو ؟ في قبوؿ توبة الزنديق
واالتحادي زنديق منافق خَلؼ ،وال تقبل توبة أحد منهم إذا أخذ قبل التوبة ،إذا أخذ قبض عليو ال
بد أف يجرى عليو حكم المرتد وال يقبل منو.
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وأما إذا أخذ بعد التوبة ففيها خَلؼ ،بعضهم ق اؿ :تقبل توبتو وىي رواية المعلى عن أبي حنيفة،
وىذا في أعماؿ الدنيا وحكمو حكم المرتد يقتل كفرا وال يدفن في مقابر المسلمين.
من العلماء من قاؿ تقبل  ،ومن العلماء من قاؿ :ال تقبل توبة المنافق وتوبة من سب اهلل وسب
الرسوؿ أو استهزء باهلل أو بالرسوؿ أو بدينو والساحر  ،كل ىؤالء يقتلوف وال تقبل توبتهم في الدنيا،
أما في اآلخرة فأمرىم إلى اهلل من صدؽ مع اهلل صدقو اهلل ،وأما في اآلخرة فإف كاف مخلصا قبلت
توبتو ،وإف لم يعلم منو إخَلصو لم تقبل توبتو.
أما في الدنيا فإنو يعامل معاملة المرتد إذا أخذ قبل التوبة ،أما إذا ادعى التوبة ثم سلم نفسو ففيو
الخَلؼ ىذا على حسب اجتهاد الحاكم ،إما أف يقبل توبتو وإما أال يقبلها.
مذىب أىل االستقامة وأدلتهم :أىل االستقامة يوصوف بمتابعة العلم ومتابعة الشرع عن طريق
الوحي ال الوىم ويعتقدوف أف النبوة أخص من الوالية والرسالة أخص من النبوة فكل رسوؿ نبي وكل
نبي ولي ،وال عكس فليس كل نبي رسوال وليس كل ولي نبيا  ،أدلتهم على أف اهلل أوجب على الخلق
متابعة الرسل أوال قوؿ اهلل -تعالى :-

            

               
                

.
وجو الداللة :أف اهلل أوجب طاعة الرسوؿ وأمر بطلب االستغفار منو وأخبر أف من لم يُ َحكم

الرسوؿ في النزاع فليس بمؤمن.
ثانيا :قوؿ اهلل تعالى:

             

    وجو االستدالؿ أف اهلل أخبر أف محبة اهلل ال تحصل إال بمتابعة الرسوؿ.
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قف على كراماتهم وإلى ىنا نكتفي وفق اهلل الجميع لطاعتو ،ورزؽ اهلل الجميع العلم النافع
والعمل الصالح ونأخذ المهم من اْلسئلة ،وغدا إف شاء اهلل يكوف الدرس بعد المغرب وبعد العشاء،
وإف شاء اهلل نكمل العقيدة الطحاوية ،وفق اهلل الجميع لطاعتو.
س :أحسن اهلل إليكم ىل يوصف اهلل بالتردد كما في الحديث القدسي  وما ترددت في شيء
أنا فاعلو ترددي في قبض نفس عبدي المؤمن…  الحديث؟
ج :نعم كما وصفو الرسوؿ -عليو الصَلة والسَلـ -لكن ىذا التردد ليس كتردد المخلوؽ الذي
يدؿ على الضعف ،ولكنو تعارض اْلرادتين كما بين في الحديث ،فاهلل تعالى يريد ما يريده عبده
المؤمن ،والمؤمن يكره الموت ،فاهلل يريد ما يريده عبده المؤمن ،ولكن اهلل قضى وقدر أنو يموت،
فهذا تعارض إرادتين إرادة الموت؛ ْلف اهلل قدره ،وإرادة ما يريده العبد وىو كراىة الموت وال ينافي
ىذا التردد ترجيح إحدى اْلرادتين؛ ْلف الموت ال بد منو نعم.
أي أنواع الصفات؟
س :أحسن اهلل إليكم صفتا الحياة والقيومية من ّ

ج :من الصفات الذاتية المَلزمة للرب -سبحانو وتعالى -ال تنفك عن الباري في الحياة نعم.

س :أحسن اهلل إليكم :في قوؿ عمر :لو كاف أبو عبيدة حيا الستخلفتو" ىل يدؿ على أف أبا
عبيدة أفضل من عثماف وعلي؟
ج :ال يدؿ ما أدري عن صحة الحديث لكن ىذا إف صح فمعناه بياف فضل أبو عبيدة وأبو
عبيدة من العشرة المشهود لهم بالجنة.
س :أحسن اهلل إليكم :ىل ىناؾ ثمرة من الخَلؼ في مسألة ثبوت خَلفة أبي بكر باالختيار أو
بالنص؟
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ج :نعم ثمرة الخَلؼ معرفة ما جاء في النصوص ،وكذلك أيضا معرفة الحكم الشرعي في
اختيار الخليفة .نعم.
س :أحسن اهلل إليكم :يقوؿ السائل ما قولكم في التفريق بين اليأس والقنوط  ،نعم؟ ما قولكم
في التفريق بين اليأس والقنوط؟
ج :اليأس ىو القنوط اليأس من رحمة اهلل ىو القنوط ،فاليائس قانط والقانط يائس متقارباف
مترادفاف أو متقارباف قد يكوف بعضهم أشد ،وإال كل منهما فيو يأس من روح اهلل اليأس قاؿ تعالى:
          

وقاؿ





     

   فاليائس كافر والقانط ضاؿ ضَلؿ الكفر فهو المعنى واحد مترادفاف أو متقارباف،
الفرؽ بينهما كالفرؽ بين الخوؼ والخشية نعم.
س :أحسن اهلل إليكم :ىل قوؿ الطحاوي :وال نكفر أحدا من أىل القبلة بذنب ما لم يستحلو
فيو موافقة لقوؿ مرجئة الفقهاء؟
ج :نعم قولو :ال نكفر أحدا من أىل القبلة بذنب إال أف يستحلو سبق الكَلـ في ىذا والمذاىب
في المسألة ،وأف قولو ال نكفر أحدا من أىل القبلة بذنب لم يستحلو ،ىذا قوؿ أىل السنة بذنب ما
لم يستحل الذنب ،يعني بذنب دوف الكفر ال بد من ىذا القيد ال نكفر أحد من أىل القبلة بذنب ما
لم يستحلو ،والمراد من أىل القبلة من التزـ باْلسَلـ والتوحيد ولم يأت ناقضا من نواقض اْلسَلـ
ىذا ال يكفر إال إذا فعل ناقضا من نواقض اْلسَلـ ىذا قوؿ أىل السنة العبارة تحتاج إلى قيد ،لكن
الطحاوي من أىل السنة يضم بعضو إلى بعض نعم.
يحمل على أف مقصوده ما يحتاج إلى استحَلؿ ليس المراد أنو يعني يستحل الزنا أو يستحل
السرقة أو شرب الخمر ىذه المعاصي كفر ،أما من لم يستحلها فَل يكفر بهذا الذنب .نعم ،ىذا
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معروؼ مسألة عموـ السلب وسلب العموـ كل ذنب ال نكفر بو ىذا مذىب المرجئة ،ال نكفر بكل
ذنب ىذا مذىب أىل السنة ،بل الذنوب التي يستحلها يكفر بها ،والتي ال يستحلها ال يكفر بها.
نعم.
س :أحسن اهلل إليكم :في قوؿ الطحاوي واْلمن واْلياس ىل ىذا على إطَلقو أـ ال بد من
تقييده باْلمن واْلياس الكفرياف أيش؟ ىل ىذا على إطَلقو في اْلمن واْلياس أـ ال بد من تقييده
باْلمن واْلياس الكفريين .الكليين؟ الكفريين؟
ج :اْلمن واْلياس ال يكوناف إال كفريين ،ما ىناؾ تقيد ال كما قاؿ الطحاوي اْلمن واْلياس
ينقَلف من ملة اْلسَلـ ،وكما سمعت ارجع إلى الكَلـ اْلوؿ الذي قلناه قلنا :إف اآلمن من مكر اهلل
لي س خائف ما عنده خوؼ ،وإذا ما كاف عنده خوؼ يفعل جميع المنكرات ويترؾ جميع الواجبات
وكونو مصدؽ بقلبو ما يكفي.
وكذلك اليائس المتشائم يائس من رحمة اهلل يرى أنو ال يفيده أي شيء فَل يفعل واجبات مطلقا؛
ْلنو متشائم وْلنو عبد اهلل لم يعبد اهلل بالخوؼ والرجاء فَل يكوف إيماف إال بالخوؼ والرجاء  .نعم.
س :أحسن اهلل إليكم :ىل يكفر من قاؿ إحدى ىذه اْلمور القوؿ بخلق القرآف أو الوجودية؟
ج :القوؿ بخلق القرآف نعم :من قاؿ القرآف مخلوؽ كفر ،قاؿ اْلماـ أحمد وأىل السنة قالوا:
من قاؿ القرآف مخلوؽ كافر ،ىذا قوؿ المعتزلة ىذا على العموـ ،أما فَلف ابن فَلف إذا قاؿ القرآف
مخلوؽ ال نكفره حتى نقيم عليو الحجة لكن على العموـ من قاؿ القرآف مخلوؽ كافر  ،من أنكر
علم اهلل وأف اهلل يعلم كل شيء كفر ،لكن فَلف ابن فَلف قاؿ القرآف مخلوؽ ما ندري حالو نقولو
المقالة كفرية والشخص ال يكفر إال إذا قامت عليو الحجة  ،إذا وجدت الشروط وانتفت الموانع ،
ىذا ىو مذىب أىل السنة والجماعة تكفير على العموـ  ،من قاؿ القرآف مخلوؽ كافر أما فَلف ابن
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فَلف قاؿ القرآف مخلوؽ نقوؿ :المقالة كفرية والشخص ال يكفر إال إذا وجدت الشروط وانتفت
الموانع نعم.
س :من قاؿ إف اهلل في كل مكاف موجود؟
ج :كذلك ىذا قوؿ الحلولية كفر كفره العلماء من قاؿ :إف اهلل في كل مكاف كفر  .نعم.
س :من أنكر اليد أو العين هلل -سبحانو وتعالى-؟
ج :نعم من أنكر صفة من صفات اهلل كفر  ،أما إذا أولها فهذا قد يدرأ عنو الكفر ،إذا أوؿ اليد
بالقدرة أو النعمة كما أوؿ المعتزلة وغيرىم  ،ىذا محل كَلـ ْلىل العلم منهم من كفر المعتزلة أو ال
لكن من جحد أنكر هلل قاؿ اهلل تعالى

    

ويقوؿ ال ليس هلل يداف ىذا كافر

جاحد مكذب هلل نعم كذلك أنكر العين بعد بلوغ بعد أف يبلغو حديث الدجاؿ



إف ربكم ليس

بأعور  تقوـ عليو الحجة فإنو يكفر نعم.
س :أحسن اهلل إليكم أال يكوف قوؿ المؤلف :وال يَخرج العبد من اْليماف إال بجحود ما أدخلو

فيو من المتشابو فنرده الى المحكم من قولو :وال نكفر أحد من أىل القبلة… إلى آخره؟

ج :نرده إلى قولو ىو اْليماف ىو اْلقرار باللساف والتصديق بالجناف فعرؼ اْليماف ىذا عرؼ
اْليماف  ،ما داـ عرؼ اْليماف بأنو التصديق والكفر ىو الجحود قاؿ :ال يخرج من اْليماف إال
بجحود التصديق ىذا كَلمو يرد بعضو إلى بعض ،معروؼ أنو يقرر مذىب المرجئة ىذا مذىب
اْلحناؼ نعم.
س :أحسن اهلل إليكم من عرؼ عنو سب الدين أو االستهزاء بو ىل ينطبق عليو أحكاـ الكفار
في عدـ تغسيلو والصَلة عليو؟
ج :نعم إذا عرؼ أنو مات على سب اهلل أنو يسب اهلل وقامت عليو الحجة ،ولو لشبهة ويكوف
عقلو معو كما أف مع المكفرات اْلنساف يكوف عاقل ،أما إذا كاف غاب عقلو مجنوف أو كاف سكراف
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ثم تكلم بكلمة الكفر ،أو كاف صغير دوف التمييز ،أو جاىل مثلو يجهل ىذا ما قامت عليو الحجة
ىذا ال يكفر ال بد أف يكوف عالم يعلم بهذا مثلو ال يجهل ىذا الشيء.
أما إذا كاف عاش في بَلد بعيده ثم تكلم فقاؿ الزنا حَلؿ أو الربا حَلؿ في مجاىيل ما سمع
عن اْلسَلـ ،ىذا ال بد أف تقوـ عليو الحجة ،أو كاف مجنوف تكلم بكلمة الكفر ال يؤاخذ؛ ْلنو غير
مكلف أو سكراف تكلم بكلمة الكفر ال يؤاخذ على الصحيح أو صغير دوف التمييز ىذا ال يؤاخذ؛
ْلنو غير مكلف أو إنساف ما قصد قاؿ كلمة الكفر قاؿ سبق لساف بسبب الدىشة كالرجل الذي
يقوؿ  :اللهم أنت ربي وأنا عبدؾ   ..ىذه كلمة كفرية يخاطب ربو لكن قالها عن دىشة سبقة
لساف ما قصد نعم.
س :أحسن اهلل إليكم يحدث أحيانا عندما تنصح شخصا بعمل واجب أو ترؾ محرـ أف يقوؿ
اْليماف في القلب فكيف يرد على من ىذا حالو وفقكم اهلل؟
ج :نعم نقوؿ لو :إذا كاف اْليماف في القلب انعكس ىذا على الجوارح ونقوؿ أيضا الكفر في
القلب والنفاؽ في القلب ،اْليماف في القلب والكفر في القلب ،فإذا صلح القلب صلحت الجوارح
عندنا عَلقة فإذا كاف في قلبك إيماف ال بد أف تنقاد الجوارح كلها تصلي تصوـ تؤدي الفرائض تنتهي
عن المحرمات ،فإذا لم تعمل بالمرة مطلقا فتكفر ىذا كفر وردة ما يكفي اْليماف في القلب.
أما إذا كاف يعمل ولكن يفعل بعض المحرمات نقوؿ ىذا إيمانو ضعيف دليل على أف اْليماف
الذي في قلبك ضعيف ،الدليل كونك تزني كونك تسرؽ كونك ترابي ىذا؛ ْلف إيمانك ضعيف ،أما
إذا كاف يقوؿ :اْليماف في القلب ولكن ال يصلي وال يصوـ وال يعمل شيء من اْلعماؿ .نقوؿ :ىذا
غير منقاد ،إيمانك كإيماف فرعوف وإيماف إبليس ما في فرؽ بين إيمانك وإيماف إبليس وفرعوف إبليس
مصدؽ  ،وفرعوف مصدؽ ما يعملوا وأنت ال تعمل  ،ىذا دليل على أنو ليس في قلبك إيماف ،لو كاف
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في قلبك إيماف انقادت الجوارح بالعمل ،أما إذا كانت الجوارح تعمل لكن يفعل بعض المحرمات
ويترؾ بعض الواجبات نقوؿ ىذا دليل على أف إيمانك ضعيف نعم.
س :أحسن اهلل إليكم ىل يوجد دليل يصرح بنقص اْليماف؟
ج :نعم ىو كما سمعت اْلدلة التي سقناىا



ال يؤمن أحد …



الحديث   .ال يؤمن

أحدكم حتى أكوف أحب إليو من ولده ووالده والناس أجمعين  ىذا ال يؤمن يعني ال يؤمن اْليماف
الكامل ،وإال لو أحب يعني قدـ محبتهم على محبة الرسوؿ فهو ضعيف اْليماف كذلك أيضا



النساء ناقصات عقل ودين  والدين ىو اْليماف  اْليماف بضع وسبعوف شعبة أعَلىا قوؿ ال إلو
إال اهلل



فإذا ذىبت بعض الشعب ينقص اْليماف الشعب الواجبة

    

      ال يؤمن من ال يأمن جاره بوائقو  ىذا ناقص اْليماف ،ال يؤمن اْليماف
الكامل اْليماف الواجب يعني الذي ال يأمن جاره بوائقو كافر وإال ضعيف اْليماف ناقص اْليماف
وىكذا نصوص كثيرة ال حصر لها ،نعم.
س :يقوؿ ثبت في حديث أسامة بن زيد أنو لما قتل أحد المشركين في معركة لما قاؿ :ال إلو إال

اهلل  ،وقاؿ لو الرسوؿ   أقتلتو بعد أف قاؿ ال إلو إال اهلل ؟ قاؿ :ما قالها إال خائفا من السيف.
فقاؿ الرسوؿ :ىل شققت عن قلبو  نرجو تعليقكم على ىذا الحديث وفقكم اهلل؟
ج :نعم وذلك ْلف الكافر الذي ال ينطق بالشهادتين إذا نطق بالشهادتين يجب الكف عنو ،
يجب الكف عنو إذا قاؿ أشهد أال إلو إال اهلل وأشهد أف محمد رسوؿ اهلل يجب الكف عنو  ،ثم بعد

ذلك ننظر إف التزـ باْلسَلـ فالحمد هلل ،وإف لم يلتزـ صار مرتدا ،ثم يقتل بعد ذلك  ،فأسامة 
لما رفع السيف عليو قاؿ :ال إلو إال اهلل اجتهد أسامة  ظن أنو قاؿ تعوذا من السيف خوفا من
السيف فلما أخبر النبي  شدد عليو ،وقاؿ  :أقتلتو بعدما قاؿ ال إلو إال اهلل؟ قاؿ يا رسوؿ اهلل
قالها :تعوذا قاؿ :أشققت عن قلبو . 
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ىل شققت عن قلبو ىل تدري أقالها تعوذا أو قالها صدقا قاؿ أسامة  :حتى تمنيت أني لم

أكن أسلمت يومئذ  ولذلك  انتفع بذلك حتى إنو  ما شارؾ في قتل في القتاؿ الذي دار
بين الصحابة بين معاوية وعلي من أجل ىذا الحديث من أجل أف النبي  قاؿ لو ىذا.
فهذا الكافر إذا نطق بالشهادتين يُ َكف عنو ،ىذا دليل على اْليماف ،وال تقوؿ إنو قالها ما ىو
صادؽ ،ما الذي يدريك أنو غير صادؽ؟ انظر اصبر فإف التزـ باْلسَلـ فالحمد هلل صار مؤمنا ،وإف
فعل ما ىو كفر قتل بعد ذلك  .نعم.
س :أحسن اهلل إليكم جاء في الحديث  :أف اهلل تعالى يخرج بعد الشفاعة من قاؿ ال إلو إال
اهلل  فهل يدخل فيو الذي ال يصلي وجزاكم اهلل خير؟
ج :الصواب أف من قاؿ ال إلو إال اهلل يعني قالها عن صدؽ وإخَلص وأتاىا من قاؿ ال إلو إال
اهلل بشروطها؛ ْلنو جاء في بعض اْلحاديث



من قاؿ ال إلو إال اهلل خالصا من قلبو



وفي

بعضها  مخلصا  وفي بعضها  صادقا من قلبو  وفي بعضها  من قاؿ ال إلو إال اهلل
وكفر بما يعبد من دوف اهلل



يعني لم يشرؾ باهلل والنصوص يضم بعضها إلى بعض وال بد من

اْلتياف بشروطها.
والصَلة من شروط ال إلو إال اهلل شرط لصحة التوحيد من لم يصل ليس بموحد مشرؾ؛ ْلف من
شرطها ْلف الصَلة شرط في صحة اْليماف ،والتوحيد من لم يوحد من لم يصل لم يوحد ولم يؤمن
وال تنفعو قوؿ ال إلو إال اهلل ،قوؿ ال إلو إال اهلل إنما ينفع من أتى بشروطها ،ومن شروطها الصَلة ىذا
ىو الصواب الذي عليو المحققوف .وفق اهلل الجميع لطاعتو ورزؽ اهلل الجميع العلم النافع والعمل
الصالح وصلى اهلل على محمد وعلى آلو وصحبو.
اْليماف بكرامات اْلولياء
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الحمد هلل رب العالمين ،والصَلة والسَلـ على أشرؼ اْلنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آلو
وصحبو أجمعين  ،قاؿ اْلماـ الطحاوي -رحمو اهلل تعالى" :-ونؤمن بما جاء من كراماتهم وصح عن
الثقات من رواياتهم .


الحمد هلل رب العالمين ،والصَلة والسَلـ على نبينا محمد وعلى آلو وصحبو أجمعين أما بعد:
فإف المؤلف -رحمو اهلل -وىو الطحاوي يبين في ىذا عقيدة أىل السنة والجماعة في اْليماف
بكرامات اْلولياء وىي الخوارؽ التي يجريها اهلل على أيدي المؤمنين خَلفا ْلىل البدع كالمعتزلة
فإنهم أنكروا كرامات اْلولياء بل أنكروا خوارؽ العادات التي تجري على غير أيدي اْلنبياء كما
سيأتي والكرامة والمعجزة بينهما توافق واختَلؼ على حسب االصطَلحات فالمعجزة الفرؽ بين
المعجزة والكرامة أف المعجزة في اللغة تعم كل خارؽ للعادة ،سواء ظهر على يد نبي أو ولي أو
غيرىما يسمى معجزة في اللغة العربية.
والمعجزة في اللغة أيضا عاـ لكل ما تبلغو قوة غيرؾ وتعجز عنو أنت يقاؿ :إنو معجز نسبي فإف
كاف معجز للبشر فهو خارؽ فكل خارؽ فهو معجز وليس كل معجز خارقا ىذا من جهة اللغة ،إذف
في اللغة المعجزة تعم كل خارؽ للعادة بصرؼ النظر عن كوف الذي ظهرت على يديو نبي أو ولي أو
غيرىما.
والمعجزة والكرامة في عرؼ أئمة أىل العلم المتقدمين تعم كل خارؽ للعادة ال فرؽ بين المعجزة
والكرامة عندىم فاْلماـ أحمد -رحمو اهلل -وغيره يسمونها اآليات أما المعجزة والكرامة في عرؼ
العلماء المتأخرين فيفرقوف في اللفظ بينهما فيجعلوف المعجزة للنبي والكرامة للولي ،وجماعها اْلمر
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الخارؽ فالكرامة عند المتأخرين من العلماء ىي أمر خارؽ للعادة غير مقروف بدعوة النبي يظهر على
يدي صالح ملتزـ بمتابعة النبي.
فالمعجزة التي يظهرىا اهلل على يد ي مدعي النبوة من خوارؽ العادات ،ومنهم ما يتحدى بو أمتو

كالقرآف لمحمد 

ومنو ما ال يتحدى بو كنبع الماء من بين أصابعو وحنين الجزع إليو وال يسمى

كرامة ،والكرامة ما ظهر على يد صالح من الصالحين من الخارؽ للعادة ،وال يسمى معجزة وعند
العلماء المتقدمين ما ظهر على يد نبي يسمى معجزة وكرامة  ،وما ظهر على يد صالح يسمى كرامة
ومعجزة.
وعند العلماء المتأخرين ما ظهر على يد نبي يسمى معجزة وال يسمى كرامة وما ظهر على يد
صالح يسمى كرامة وال يسمى معجزة أي االصطَلحين أصح؟ اصطَلح العلماء المتقدمين أصح؛
ْلنو يوافق اللغة العربية فا للغة العربية كل خارؽ للعادة يسمى معجزة سواء ظهر على يد نبي أو ولي
وعند العلماء المتقدمين كل خارؽ للعادة يسمى معجزة ويسمى كرامة سواء ظهر على يد نبي أو
ولي.
أما المتأخروف من العلماء ففرقوا بينهما فقالوا :إف ظهر الخارؽ للعادة على يد نبي فنسميو
معجزة ،وإف ظهر على يد صالح من الصالحين فنسميو كرامة ويجمعها شيء واحد وىو :اْلمر
الخارؽ للعادة واْلمور التي ىي مبدأ الكرامات والتي ال تخرج عنها جميع المعجزات والكرامات،
والتي ىي صفات الكماؿ في الوجود ترجع إلى ثَلثة أشياء اْلمور التي ىي مبدأ الكرامات والتي ال
تخرج عنها جميع المعجزات والكرامات والتي ىي صفات الكماؿ في الوجود ترجع إلى ثَلثة:
العلم والقدرة والغنى .العلم والقدرة والغنى وىذه الثَلثة ال تصلح على وجو الكماؿ إال هلل وحده
بياف ذلك :أما العلم فإنو الذي أحاط بكل شيء علما ،وأما القدرة فهو على كل شيء قدير  ،وأما
الغنى فهو غني عن العالمين سبحانو وتعالى  ،ومن أجل ذلك ومن أجل ىذا أمر خاتم الرسل وخاتم
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أولوا العزـ محمد  أف يتبرأ من دعوى ىذه الثَلثة بقولو 

      

.                  
وكذلك أوؿ الرسل وأوؿ أولوا العزـ نوح -عليو الصَلة والسَلـ -تبرأ من ىذه الثَلثة في قولو:


                

      

وإنما يناؿ الرسل من ىذه الثَلثة بقدر ما يعطيهم اهلل فيعلموف ما

علمهم اهلل ويستغنوف عما أغناىم اهلل عنو ويقدروف على ما أقدرىم اهلل عليو من اْلمور المخالفة
للعادة المطردة أو عادة أغلب الناس الخارؽ للعادة يتنوع إلى نوعين وكذلك كلمات اهلل تتنوع إلى
نوعين.
فإذف أنواع الخارؽ وأنواع كلمة اهلل  ،الخارؽ نوعاف ،وكلمة اهلل نوعاف ويتنوع الخارؽ باعتبار
تنوع كلمة اهلل باعتبار تنوع كلمات اهلل الخارؽ للعادة نوعاف:
أحدىما :أف يكوف من باب العلم وىو الكشف واالطَلع.
والثاني :أف يكوف من باب القدرة وىو التأثير والتغيير،
فاْلوؿ :وىو ما كاف من باب العلم يسمى كشفا سواء كاف عن طريق السماع بأف يسمع العبد ما
ال يسمعو غيره ويسمى مخاطبة أو عن طريق الرؤية بأف يرى ما ال يراه غيره يقظة أو مناما ،ويسمى
مشاىدات أو عن طريق العلم بأف يعلم ما ال يعلمو غيره وحيا أو إلهاما أو فراسة صادقة ويسمى
مكاشفة ،ويسمى ذلك كلو كشفا ومكاشفة أي كشف لو عنو.
والثاني :وىو ما كاف من باب القدرة إما على الفعل وىو التأثير ،وإما على الترؾ وىو الغنى
والتأثير قد يكوف ىمة وصدقا ودعوة مجابة ،وقد يكوف من فعل اهلل الذي ال تأثير لو فيو بحاؿ مثل
ىَلؾ عدوه بغير أثر منو ،ومثل تذليل النفوس لو ومحبتها إياه.
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وكلمات اهلل نوعاف :كلمات دينية  ،كلمات كونية وكلمات دينية ،فكلمات اهلل الكونية ضابطها

ىي التي استعاذ بها النبي  في قولو  :أعوذ بكلمات اهلل التامات التي ال يجاوزىن بر وال فاجر


؛ ْلف الكلمات الدينية يتجاوزىا الفاجر أما كلمات اهلل الكونية ال يجاوزىا بر وال فاجر ومن

ذلك قوؿ اهلل سبحانو وتعالى:



.            

ىذه من الكلمات الكونية "كن" من كلمات اهلل الكونية ال تتخلف إذا أراد شيئا قاؿ لو كن
فيكوف ،وقاؿ تعالى:



           كلمات اهلل الكونية ال

تتبدؿ والكوف كلو داخل تحت ىذه الكلمات وسائر الخوارؽ الكشفية والتأثيرية داخلة تحتها.
النوع الثاني :الك لمات الدينية ،وىي القرآف وشرع اهلل الذي بعث بو رسولو ،وىي أمره ونهيو
وخبره وحظ العبد منها العلم بها والعمل واْلمر بما أمر اهلل بو كما أف حظ العبد عموما من الكونيات
والشرعيات وخصوصا من اْلوؿ العلم بالكونيات والتأثير فيها أي بموجبها ،فاْلولى قدرية كونية،
والثانية شرعية دينية .
كلمة اهلل اْلولى قدرية كونية والثانية شرعية دينية ،والخارؽ يتنوع إلى نوعين الكشف والتأثير،
فإذف الكلمات نوعاف قدرية كونية وشرعية ،والخارؽ نوعاف كشف وتأثير ،ويتنوع الخارؽ باعتبار تنوع
كلمات اهلل الكونية والدينية إلى أربعة أنواع :النوع اْلوؿ :كشف كوني .الثاني :كشف ديني .الثالث:
تأثير كوني .الرابع :تأثير ديني .
فكشف اْلولى العلم بالحوادث الكونية فقد يكشف لو أو لغيره من حالو بعض أمور كما قاؿ

النبي  في المبشرات  :ىي الرؤيا الصالحة يراىا الرجل أو تُػ َرى لو  أو كما قاؿ النبي 
وكما قاؿ النبي   أنتم شهداء اهلل في اْلرض . 
وكشف الثانية :العلم بالمأمورات الشرعية مثل من يعلم بما جاء بو الرسوؿ  خبرا وأمرا ويعمل
بو ويأمر بو الناس ،وقدرة اْلولى التأثير في الكونيات وتنقسم إلى تأثير في نفسو وإلى تأثير في غيره،
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فاْلوؿ كمشيو على الماء وطيرانو في ا لهواء وجلوسو على النار ،وأكلو السم ،وىذا ال يدؿ على
الخير بل ربما يدؿ على الشر إال إف كاف صالحا نجاه اهلل.
والثاني التأثير في غيره بإصحاح وإىَلؾ وإغناء وإفقار وقدرة.
الثانية التأثير في الشرعيات وتنقسم إلى قسمين :تأثيره في نفسو بطاعة اهلل ورسولو والتمسك
ب كتاب اهلل وسنة رسولو باطنا وظاىرا ،وتأثيره في غيره بأف يأمر بطاعة اهلل ورسولو فيطاع في ذلك
طاعة شرعية بحيث تقبل النفوس ما يأمرىا بو من طاعة اهلل ورسولو في الكلمات الدينية  ،ومثاؿ ذلك
أف يطاع في خروج الجني من المصروع وكذلك يطيعو اْلنسي.

سبب حصوؿ الكرامات لألولياء سببو بركة اتباع رسوؿ اهلل  فهي في الحقيقة الكرامة تدخل

في معجزات الرسوؿ . 
الفرؽ بين كرامات اْلولياء وما يشبهها من اْلحواؿ الشيطانية :بينهما فروؽ متعددة منها:
أف كرامات اْلولياء سببها اْليماف والتقوى ،واْلحواؿ الشيطانية سببها ما نهى اهلل عنو ورسولو من
الشرؾ والظلم والفواحش والقوؿ على اهلل بَل علم.
ثانيا من أعظم ما يقوي اْلحواؿ الشيطانية سماع الغناء والمَلىي وىو سماع المشركين كما قاؿ
تعالى:



          والتصدية التصفيق  ،والمكاء التصفير ،

ومن أعظم ما يسبب الكرامة سماع القرآف وتَلوتو والعمل بو ،وكاف أصحاب رسوؿ اهلل 

إذا

اجتمعوا أمروا واحدا منهم أف يقرأ ،والباقوف يستمعوف وىذا السماع ىو سماع النبيين وأتباعهم .من
أعظم ما يقوي اْلحواؿ الشيطانية .
الثالث الشرط الثالث - :إف من أعظم من يقوي اْلحواؿ الشيطانية تعظيم القبور والموتى،
واالنقطاع في المغارات والبوادي ،ومن أعظم أسباب الكرامة لزوـ المساجد التي ىي بيوت اهلل
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وقراءة القرآف  .فاالنقطاع إلى المغارات والبوادي والجباؿ والصحاري ،ىذا مما يقوي اْلحواؿ
الشيطانية .
ولزوـ المساجد واْلكثار من ذكر اهلل وتَلوة القرآف ،ىذا مما من أسباب حصوؿ الكرامة .
أقساـ الخارؽ من ناحية حكمو وباب كل قسم .
الخارؽ للعادة كشفا كاف أو تأثيرا ثَلثة أنواع - :محمود في الدين ،ومذموـ ومباح ،فالمحمود
في الدين :ضابطو أف يحصل بو الفائدة المطلوبة في الدين من إظهار حق ،أو إبطاؿ الباطل ،فهذا
من اْلعماؿ الصالحة المأمور بها دينا وشرعا ،إما واجب وإما مستحب كما يحصل للصحابة .
والمذموـ في الدين :ضابطو ما كاف على وجو يتضمن ما ىو منهي عنو نهي تحريم ،أو نهي تنزيو
فيكوف سببا للعذاب ،أو لجرـ كالذي أوتي اآليات فانسلخ منها ،بلعاـ بن باعوراء .
والمباح :ضابطو ما حصل بو أمر مباح ،فإف كاف فيو منفعة كاف نعمة من نعم اهلل الدنيوية التي
تقتضي شكرا كتظليل الغمة " ْلسيد بن حضير "  وإال فهو كسائر المباحات التي ال متعة فيها .
الحكمة في إجراء الكرامة ،الحكمة في إجراء الكرامة ىي أف يزداد اْلنساف بما يرى من خوارؽ
العادات وآثار القدرة يقينا ،فيقوى عزمو على الزىد في الدنيا والخروج عن دواعي الهوى .
وثانيا إكراـ اهلل لوليو بإغاثتو ورفع شدتو وكربو أو نصره على عدوه أو إظهار حق أو إبطاؿ باطل
.
أقساـ الناس تجاه الكرامة :الناس تجاه الكرامة قسماف :اْلوؿ:
 القسم اْلوؿ  :من نفوسهم تتطلع إلى شيء من الكرامات ،ويحبوف أف يرزقوا شيئا منها ،ولعلأحدىم يبقى منكسر القلب متهما لنفسو في صحة عملو حيث لم يحصل لو خارؽ ،وىؤالء كثير من
المجتهدين المعتدين الذين سمعوا ما منح بو سلف اْلمة من الكرامات وخوارؽ العادات ،ولو علموا
بسر ذلك ،وىو أف الميزاف ليس ىو الكرامة لهاف عليهم اْلمر .
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القسم الثاني :الصادقوف :سبيلهم يطالبوف نفوسهم باالستقامة ،فهي كل الكرامة ،وال تتطلع
نفوسهم إلى شيء من الكرامات ،قاؿ أبو علي الجوزجاني شيخ البخاري وشارح سنن النسائي " :كن
طالبا لَلستقامة ال ،طالبا للكرامة ،فإف نفسك متحدثة في طلب الكرامة ،وربك يطلب منك
االستقامة " .
ىل يضر المسلم عدـ حصوؿ الخارؽ على يديو؟ اعلم أف عدـ الخوارؽ علما وقدرة كشفا
وتأثيرا ال يضر المسلم في دينو ،فمن لم ينكشف لو شيء من المغيبات ،ولم يسخر لو شيء من
الكائنات ،ال ينقصو ذلك في مرتبتو ع ند اهلل ،بل قد يكوف عدـ ذلك ،بل قد يكوف عدـ ذلك أنفع
لو في دينو ،فإف الخارؽ إذا اقترف بو الدين كاف نافعا ،وإال ىلك صاحبو في الدنيا واآلخرة ،فإف
الخارؽ قد يكوف مع الدين كالمعجزات وكرامات الصالحين ،وقد يكوف مع عدمو أو فساده أو نقصو
كالذي يظهر على يد المسيح الدجاؿ وعلى يد الفساؽ والفجار .
الخوارؽ النافعة والرياسات النافعة واْلمواؿ النافعة ،ىي ما كانت تابعة للدين ،وخادمة لو
والرياسة النافعة ،ىي النافعة للدين ،والماؿ النافع ىو النافع للدين ،دليل ذلك كما كاف السلطاف

والماؿ النافع في يد النبي 

وأبي بكر وعمر وعثماف وعلي ،فمن جعل ىذه اْلمور الخوارؽ

والسلطاف والماؿ ىي المقصودة ،وجعل الدين تابعا لها ووسيلة إليها ال ْلجل الدين في اْلصل ،فهو
شبيو بمن يأكل الدنيا بالدين ،وليس حالو كحاؿ من تدين خوؼ العذاب أو رجاء الجنة ،فإف ذلك
مأمور بو ،وىو على سبيل النجاة ،وىو على سبيل النجاة وشريعة صحيحة ،وكثير من الصوفية ممن
يزعم أف ىمو قد ارتفع عن أي يكوف خوفا من النار أو طلبا للجنة ،يجعل ىمو بدينو أقل من ىمو
بأدنى خارؽ من خوارؽ الدنيا .
متى يجب خرؽ العادة؟ وشرط ذلك أو شروط استلزاـ خرؽ العادة ،ودليل ذلك  ،يجب خرؽ
العادة بأمرين:

661

العقيدة الطحاوية

أوال :التدين يستلزـ خرؽ العادة بأمرين :أحدىما التدين الصحيح .
الثاني :وجود شدة وضيق وضرورة ،إذا كاف اْلنساف مستقيما ،ثم حصل عليو الشدة وضيقة ،ال
بد أف يفرج اهلل كربو ،فالدين إذا صح علما وعمَل ،فَل بد أف يوجد خرؽ العادة إذا احتاج إلى ذلك
صاحبو ،ولو لم يدع اهلل  ،بل الحالة النفسية كافية ،وال يكلو اهلل حينئذ إلى نفسو ،دليل ذلك من
الكتاب العزيز قوؿ اهلل تعالى:

              

    ىذا التدين الصحيح  ،يجعل لو مخرجا ىذا الخارؽ ىذا الخارؽ من باب التأكيد،
وقاؿ تعالى:

       

إف تتقوا اهلل :ىذا التدين الصحيح ،يجعل لكم

فرقانا ،ىذا الكشف خارؽ .
وقاؿ تعالى:

               

       

وقاؿ تعالى:

      

               

  

ومن السنة حديث  :اتقوا فراسة المؤمن فإنو ينظر بنور اهلل  ثم قرأ قولو تعالى:
    

أي الذين يعرفوف الشيء بسمتو رواه الترمذي بسند ضعيف .وقاؿ

تعالى :فيما يروي الرسوؿ  عن ربو  أنو ،قاؿ:
 ورواية البخاري:



  



من عادى لي وليا فقد بارزني بالمحاربة

فقد آذنتو بمحاربة ،وما تقرب إلي عبدي بمثل أداء ما افترضتو عليو ،وال

يزاؿ عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبو ،فإذا أحببتو كنت سمعو الذي يسمع بو وبصره الذي يبصر
بو



إلى قولو:



وما ترددت في شيء أنا فاعلو ترددي في قبض نفس عبدي المؤمن يكره

الموت وأكره مساءتو وال بد لو منو
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فظهر أف االستقامة حظ الرب ،وطلب الكرامة حظ النفس ،ىل تدؿ الخوارؽ على إكراـ من
ظهرت على يديو؟ .
اليسر والكرامة والنعمة والنعم والغنى والظلم والشدة والفقر ليست دليَل على الرضا ،وال على
السحظ فما يبتلي اهلل بو عباده من اليسر بخرؽ العادة ،أو بغيرىا أو بالضر ليس ذلك من أجل كرامة
العبد على ربو وال ىوانو عليو ،بل قد سعد بها قوـ إذا أطاعوا اهلل ،وشقي بها قوـ إذا عصوا اهلل،
دليل ذلك قوؿ اهلل تعالى:

            

             

ووجو االستدالؿ :أف اهلل زجر من ظن أف الغنى دليل على الكرامة والفقر دليل اْلىانة .
أقساـ الناس بعد حصوؿ الخارؽ:
الناس في ىذه اْلمور ثَلثة أقساـ :قسم ترتفع درجتهم بخرؽ العادة ،وقسم يتعرضوف بها لعذاب
اهلل ،وقسم تكوف في حقهم بمنزلة المباحات .وىذا التقسيم للناس مبني على التقسيم السابق
للخارؽ إلى محمود في الدين ،ومذموـ في الدين ومباح .
أعظم كرامة يعطاىا الولي ،ما ىي أعظم كرامة يعطاىا الولي ؟ والكرامة الحقيقية ؟ الكرامة
الحقيقية وأعظم كرامة يعطاىا الولي ىي لزوـ االستقامة  .ىذه أعظم كرامة  .أعظم كرامة يعطاىا
الولي ىي لزوـ االستقامة ،وىي موافقة اهلل لما يحبو ويرضاه ،وىي طاعتو وطاعة رسولو ومواله أوليائو
ومعاداة أعدائو ،وىؤالء ىم أولياء اهلل الذين ال خوؼ عليهم وال ىم يحزنوف .
الفرؽ بين حالتي طلب االستقامة وطلب الكرامة؟ ىو أف االستقامةحظ الرب ،والكرامة حظ
النفس ،فمن يسعى في طلب االستقامة فهو يسعى في طلب حظ الرب ،ومن يسعى في طلب
الكرامة ،فهو يسعى في طلب حظ النفس كما قاؿ أبو علي الجوزجاني :كن طالبا لَلستقامة ال طالبا
للكرامة؛ فإف نفسك متحدثة في طلب الكرامة ،وربك يطلب منك االستقامة .
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المنكروف للكرامات لكرامات اْلولياء وشبهتهم والرد عليهم أنكرت المعتزلة كرامات اْلولياء
وخوارؽ السحرة والكهاف ،وكذلك الرافضة وىي ما يقع من الخوارؽ على يد صالح وولي ،شبهتهم
لو وقعت الكرامة على يد ولي ْلشبهت المعجزة ،فلو صحت ْلشبهت المعجزة فيؤدي إلى التباس
النبي بالولي ،فَل تعرؼ النبي من الولي أجاب الجمهور في الرد عليهم من وجهين:
أ وال :أف إنكاركم للكرامات يناقض المحسوسات والمشاىدات ،الثاني :منع المَلزمة بين اشتباه
المعجزة بالكرامة إذا وقعت ،والتباس النبي بالولي ،فَل مَلزمة بين وقوع الكرامة وصحتها وبين
االشتباه وااللتباس بمعجزة؛ ْلف النبي يدعي النبوة ويتحدى ،والولي ال يدعي الرسالة وال يتحدى،
فهذه الدعوة إنما تصح إذا كاف الولي يأتي بالخارؽ ،ويدعي النبوة ويتحدى بهذا الخارؽ ،وىذا ال
يقع إذ لو ادعى النبوة لم يكن وليا يكن متلفقا كذابا .
أمثلة للكرامات متنوعة في سلف ىذه اْلمة ،وفي اْلمم السابقة مما وقع لصدر ىذه اْلمة ما
كاف ْلسيد بن حضير كاف يقرأ سورة الكهف فنزؿ من السماء مثل الظلة فيها أمثاؿ السرج ،وىي
المَلئكة نزلت لقراءتو ،ومن ذلك من أمثلة ذلك قصة الصديق في الصحيحين :لما ذىب بثَلثة
أضياؼ معو معو إلى بيتو ،وجعل ال يأكل لقمة إال ربا بأسفلو أكثر منها ،فشبعوا فصارت أكثر مما
ىي قبل ذلك ،فرفعها إلى رسوؿ اهلل  وجاء إليو أقواـ آخروف ،فأكلوا منها وشبعوا .
ومن ذلك مما حصل لخبيب بن عدي :كاف أسيرا عند المشركين بمكة وكاف يؤتى بعنب يأكلو،
وليس بمكة عنب ،وعامر بن فهيرة قتل شهيدا فالتمسوا جسده ،فلم يقدروا عليو ،وكاف لما قتل
رفع ،فرآه ابن طفيل ،وقد رفع .

وسفينة مولى رسوؿ 

أخبر اْلسد بأنو رسوؿ رسوؿ اهلل ،فمشى معو اْلسد حتى أوصلو إلى

مقصده ،وخالد بن الوليد حاصر حصنا منيعا في القسطنطينية ،فقالوا ال نسلم حتى تشرب السم،
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فشربو فلم يضره ،وسعد بن أبي وقاص كاف مستجاب الدعوة ما دعا قط إال استجيب لو ،وىو الذي
ىزـ جنود كسرى وفتح العراؽ .

ومن أمثلة ذلك عمر بن الخطاب  لما أرسل جيشا أمر عليهم رجَل يسمى سارية فبينما في

العراؽ ...فبينما عمر يخطب نعس ،فجعل يصيح على المنبر :يا سارية الجبل ،يا سارية الجبل،
فقدـ رسوؿ الجيش ،فسأؿ فقاؿ :يا أمير المؤمنين لقينا عدونا ،فهزمونا فإذا بصائح يا سارية الجبل؛
فأسندنا ظهورنا بالجبل؛ فهزمهم اهلل .
ومن ذلك إخبار عمر بمن يخرج من ولده؛ فيكوف عادال؛ فخرج عمر بن عبد العزيز .وأبو
مسلم الخوالني ألقاه اْلسود العنسي لما ادعى النبوة الذي ادعى النبوة في النار ،فوجدوه قائما
يصلي ،وقد صارت عليو بردا وسَلما كما كانت على إبراىيم .
وتغيب الحسن البصري عن الحجاج فدخلوا عليو ست مرات ،فدعا اهلل فلم يروه .وعباد بن

بشر وأسيد بن حضير خرجا من عند النبي  في ليلة مظلمة ،فأضاء لهم السوط ،فلما افترقا أضاء
لكل منهما سوط سراج حتى وصَل إلى بيتو .

أمثلة للكرامات في اْلمم السابقة ،من أمثلة ذلك قصة الخضر صاحب موسى في علمو بحاؿ
الغَلـ ،ىذا على القوؿ بأنو ولي ،والصواب ىو أف الخضر نبي ،من باب القدرة ،مثل قصة الذي
عنده علم من الكتاب في اْلتياف بعرش بلقيس ،وقصة مريم في حملها بدوف زوج ،وقصة أىل
الكهف في نومهم ثَلثمائة سنة وتسع سنين ،ولم تتغير أجسامهم .
مما ينبغي أف يعلم أف الكرامات قد تكوف بحسب حاجة الرجل ،فإذا احتاج إليها ضعيف اْليماف
أو المحتاج أتاه منها ما يقوي إيمانو ويسد حاجتو ،ويكوف من ىو أكثر والية هلل منو مستغنيا عن
ذلك ،فَل يأتيو مثل ذلك؛ لعلو درجتو وغناه عنها ،ال لنقص واليتو؛ ولهذا كانت ىذه اْلمور في
التابعين أكثر منها في الصحابة ،بخَلؼ من يجري على يديو الخوارؽ لهدي الخلق ولحاجتهم،
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فهؤالء أعظم درجة ،ويدخل في الكشف الفراسة الفراسة نوع من الكشف ،والفراسة تتنوع إلى ثَلثة
أنواع عند العلماء .
ثَلثة أنواع ،الفراسة خارؽ من خوارؽ العادة ،ومن باب الكشف عن طريق العلم ،فهي داخلة في
أحد نوعي الخارؽ الكشف والتأثير ،وىي استدالؿ ومعرفة وتفرس بالشيء ،وأنواعها ثَلثة :الفراسة
كم نوع؟ ثَلثة أنواع :فراسة إيمانية ،وفراسة رياضية ،وفراسة خلقية .
اْلولى :الفراسة اْليمانية تعريفها وحقيقتها ىي :خاطر يهجم على القلب يثب عليو كوثوب اْلسد
على الفريسة ،ومنو اشتقاقها فاشتقاؽ الفراسة من الفريسة ،خاطر يهجم على القلب ،يثب عليو
وثوب اْلسد على الفريسة ،فتكشف فتكشف أمرا بغير الطريق العادي .

ومنو ما كاف في عمر بن الخطاب  في قوؿ النبي 



إف يكن في أمتي محدثوف -

يعني :ملهموف -فعمر بن الخطاب  منهم كإخباره عمر بمن يخرج من ولده ،فيكوف عادال ،فكاف
عمر بن العزيز .
وسببها سبب ىذا النوع من الفراسة نور يقذفو اهلل في قلب عبده ،أي :نور اْليماف والعمل
الصالح ،وىذه الفراسة تتفاوت على حسب قوة اْليماف ،فمن كاف أقوى إيمانا كاف أحد فراسة .قاؿ
أبو سليماف الداراني -رحمو اهلل -الفراسة مكاشفة النفس ،ومعاينة الغيب ،وىي من مقامات اْليماف،
حكم ىذا النوع من الفراسة ،حكمها أنها من مقامات اْليماف ،وىي خاصة بالمؤمن ،وىي محمودة
ىذا النوع الفراسة اْليمانية من مقامات اْليماف ،وىي خاصة بالمؤمن ،وىي محمودة .
النوع الثاني :الفراسة الرياضية ،تعريفها وحقيقتها ىي كشف لألحداث يكسبو المرء بسبب
تجوعو وتجرده عن العوائق ،وسببها البعد عن الشهوات والعزلة عن الناس ،فهي تحسن بالجوع
والسهر والتخلي ،فإف النفس إذا تجردت عن العوائق صار لها من الفراسة والكشف بحسب تجردىا
.
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حكمها :ىذه الفراسة مشتركة بين المؤمن والكافر ،ال تدؿ على محمدة وال مذمة ،وال تدؿ على
إيماف ،وال على والية ،وال تكشف عن حق نافع وال على طريق مستقيم ،بل كشفها من جنس فراسة
اْلولياء وأصحاب تعبير الرؤيا اْلظنين ،وىو كثير اْلوىاـ ،وأكثر ما تكوف عند الفَلسفة والصوفية .
فأحيانا يعملوف الجوع والعطش للعَلج وللتخلص من كثرة اْلخَلط الموجودة في البدف والبلغم،
فينظم أكلو ليصح بدنو مثل ما يسمى عندنا ريجيم  ...ريجيم داخلة في ىذا النوع ،وأحيانا
يستعملونو للتجرد من الهوى والعزلة عن النفس .
النوع الثالث :فراسة خلقية فراسة خلقية ،وىي التي صنف فيها اْلطباء ونحوىم ،تعريفها
وحقيقتها ىي االستدالؿ بالخلق الموجود على خواص ىذا الخلق ،فيستدلوف بالخلق على الخلق
كما بينهم من االرتباط التي اقتضتو حكمة اهلل .
من أمثلة ذلك يستدلوف كاالستدالؿ بصغر الرأس الخارج عن العادة على صغر العقل ،وبكبر
الرأس على كبر العقل ،وبسعة الصدر على سعة الخلق وبضيقو على ضيقو ،ويستدلوف بطوؿ الرقبة
على الحماقة ،وبقصرىا على الغباوة ،ويستدلوف بجمود العينين من خَلؿ نظرىما على بَلدة
صاحبهما ،وضعف حرارة قلبو ،ونحو ذلك .
سببها :سبب ىذا النوع التجارب وقوة المَلحظة ،التجارب وقوة المَلحظة .
حكمها :دائرة بين المدح والذـ ،وليست خاصة بالمؤمن عامة كالثانية ،فاْلولى الفراسة اْلولى
محمودة ،والثانية والثالثة تدور بين المدح والذـ ،وعلى كل حاؿ فالخوارؽ خوارؽ العادة يجريها اهلل
على يد المؤمن ،لكن ضابط ال فرؽ بين الكرامة ،والحالة الشيطانية ،إف كاف الذي جرت على يديو
نبي ،ىذه تسمى معجزة عند المتأخرين ،وإف كاف الذي جرى على يديو الخارؽ صالحا مؤمنا تقيا
تابعا للنبي تسمى كرامة ،وإف كاف الذي جرى على يديو منحرفا كافرا أوفاسقا ،وىذه حالة شيطانية،
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مثل ما يجري على أيد ي السحرة والكهاف ،وما يجري على أيدي المسيح الدجاؿ في آخر الزماف.
نعم.
أشراط الساعة
اْليماف بأشراط الساعة
ونؤمن بأشراط الساعة من خروج الدجاؿ ،ونزوؿ عيسى بن مريم -عليو السَلـ -من السماء،
ونؤمن بطلوع الشمس من مغربها ،وخروج دابة اْلرض من موضعها .
نعم .من عقيدة أىل السنة والجماعة اْليماف بأشراط الساعة :،وأشراط الساعة جاءت فيها

أحاديث من ذلك حديث عوؼ بن مالك اْلشجعي  قاؿ :أتيت النبي  في غزوة تبوؾ وىو
في قبة من أدـ ( يعني :من جلد ) فقاؿ:



اعدد بين يدي الساعة ستة :موتي ،ثم فتح بيت

المقدس ،ثم موتاف يعني :موت يأكل فيكم مثل قعاص الغنم ،ثم استفاضة الماؿ حتى يعطى الرجل
مائة دينار ،فيظل ساحظا ،ثم فتنة ال يبقى بيت من العرب إال دخلتو ،ثم ىدنو تكوف بينكم وبين بني
اْلصفر ( ،وىم النصارى ) فيغدروف فيأتونكم بثمانين غاية تحت كل غاية اثنا عشر ألفا



ىذا ما وقع ،وىي صلح بين المسلمين وبين النصارى ،ثم يغدر النصارى ويأتوف ثمانين غاية،
غاية أي :راية ،وتحت كل غاية اثنا عشر ألفا ،اضرب اثني عشر ألفا في ثمانين ،ىذا لعلو يقع في

آخر الزماف قبل الدجاؿ ،ومن ذلك -أيضا -ما ثبت في الحديث الصحيح" :أف النبي  قد اطلع
على بعض الصحابة ،وىم يتذاكروف الساعة ،فقاؿ :ما تذاكروف ،قالوا :كنا نذكر الساعة قاؿ :إنها لم

تقوـ حتى تروا قبلها عشرا  ...وذكر منها الدخاف والدجاؿ والدابة وطلوع الشمس من مغربها وخروج
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يأجوج ومأجوج ،وثَلثة خسوؼ :خسف بالمشرؽ وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب ،وآخر
ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرىم .

ومن ذلك أحاديث الدجاؿ التي جاءت قولو  لما ذكر الدجاؿ ،وقاؿ" :ال يخف عليكم

إف ربكم ليس بأعور





وأشار إلى عينو ،وإف المسيح الدجاؿ أعور ،وعينو اليمنى كأف عينو عنبة

طافية" استدؿ العلماء بهذا الحديث على إثبات العينين هلل  ومن ذلك قولو   ما من نبي
إال وأنذر أمتو المسيح الدجاؿ ،وإف الدجاؿ أعور العين اليمنى مكتوب بين عينيو كاؼ فاء راء



يعني :كافر .

ومن ذلك قولو 



والذي نفسي بيده ليوشكن أف ينزؿ فيكم ابن مريم حكما مقسطا

فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض الماؿ حتى ال يقبلو أحد حتى تكوف السجدة

خير من الدنيا وما فيها  ثم قاؿ أبو ىريرة 

اقرءوا إف شئتم قولو تعالى:



  

             

ومن ذلك قولو 



ال تقوـ الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها ،فإذا طلعت آمن من

عليها في ذلك ،ال ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا  وقاؿ -
عليو الصَلة والسَلـ:-



إف أوؿ اآليات خروجا طلوع الشمس من مغربها وخروج الدابة على

الناس ضحى ،وأيهما خرجت فاْلخرى على إثرىا قريبة



أو كما قاؿ -عليو الصَلة والسَلـ،-

واْلمارات أو اْلشراط كثيرة .

فمن اْلمارات التي ذكرت في ىذا الحديث الذي ذكرنا موت الرسوؿ  وفتح بيت المقدس،

وداء بسببو يفشو الموت ،واستفاضة الماؿ ،وفتنة ال يبقى بيت من العرب إال دخلتو ،وىدنة بين
المسلمين وبين النصارى ،ثم غدر النصارى ،وخروج الدجاؿ ،وظهور الدخاف ،وخروج دابة اْلرض،
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وطلوع الشمس من مغربها ،ونزوؿ عيسى بن مريم ،وخروج يأجوج ومأجوج ،ووقوع ثَلثة خسوؼ:
خسف بالمشرؽ ،وخسف بالمغرب ،وخسف بجزيرة العرب ،وظهور نار تخرج من اليمن تطرد الناس
إلى محشرىم .
واْلحاديث التي اختلفت في تعداد اْلمارات أنها يجاب عنها :أنها ىذا االختَلؼ إنما ىذا

التعداد ،إنو مفهوـ عدد وال مفهوـ لو يفيد الحصر .ىذه أمثلة ،وأما قولو 



إف أوؿ اآليات

خروجا طلوع الشمس من مغربها  فإف المراد أوؿ اآليات القريبة .
أوؿ اآليات القريبة الكبرى التي ىي قريبة من الساعة ،والتي ليست مألوفة طلوع الشمس من
مغربها ،وخروج الدابة على الناس ضحى ،فطلوع الشمس من مغربها على خَلؼ عادتها المألوفة،
أوؿ اآليات السماوية ،كما أف خروج الدابة أوؿ اآليات اْلرضية ،وإال فإف الدجاؿ وخروج المهدي
والدجاؿ ونزوؿ عيسى وخروج يأجوج ومأجوج -ىذا يكوف قبل طلوع الشمس من مغربها وقبل
الدابة إال أف كل ذلك أمور مألوفة؛ ْلنهم بشر مشاىدة مثلهم مألوفة ،بخَلؼ طلوع الشمس من
مغربها ،فإنها على خَلؼ عادتها المألوفة ،وكذلك الدابة ومخاطبتها للناس ووصفها إياىم باْليماف
أو الكفر أمر خارج عن مجاؿ العادات ،كذلك رفع القرآف من الصدور ومن المصاحف .
أقساـ أشراط الساعة وأماراتها - :العلماء يقسموف أشراط الساعة وأماراتها إلى ثَلثة أقساـ:
قسم ظهر وانقضى ،وىي اْلمارات البعيدة ،وقسم ظهر ولم ينقض ،بل ال يزاؿ في ازدياد حتى إذا
بلغ الغاية ظهر وقسم ثالث - :وىي اْلمارات ا لقريبة الكبيرة التي تعقبها الساعة ،فإنها تتابع كنظاـ

خرزات انقطع سلكها ،فاْلولى التي ظهرت ومضت منها من أمثلة  ..بعثة النبي  فإنو نبي الساعة

 .قاؿ 



بعثت أنا والساعة كهاتين



وموتو -عليو الصَلة والسَلـ -وفتح بيت المقدس،

وقتل أمير المؤمنين عثماف ،ومنها واقعة الجمل وصفين وواقعة النهرواف ،وتنازؿ الحسن عن الخَلفة،
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ومنها ملك بني أمية وما جرى على أىل البيت في أيامهم من أذية كقتل الحسين ،وواقعة الحرة وقتل
ابن الزبير ،ورمي الكعبة بالمنجنيق .
ومنها ملك بني العباس ،وما جرى من اْلياـ من المحن والشدائد ،ومنها نار الحجاز التي
أضاءت لها أعناؽ اْلبل ببصرى ،ومنها ظهور الرفض واستبداد الرافضة بالملك ،ومنها خروج
الكذابين الدجالين كلهم يدعي أنو نبي ،ومنها زواؿ ملك العرب ،ومنها كثرة الماؿ ،ومنها كثرة
الزالزؿ و ...والقتل .
كل ىذه من أشراط الساعة التي مضت ،الثانية :اْلمارات الوسطى  .اْلمارات المتوسطة وىي
التي ظهرت ،ولم تنقض بل تزيد وتكثر ،وىي كثيرة جدا منها :كوف أسعد الناس بالدنيا لكع بن لكع
وىو ( العبد اْلحمق اللئيم ) لقولو -عليو الصَلة والسَلـ  :-ال تقوـ الساعة حتى يكوف أسعد
الناس بالدنيا لكع بن لكع  أي حتى يكوف اللئاـ والحمقى ونحوىم رؤساء الناس ،ومنها أف يرى
الهَلؿ ساعة أف يطلع ،فيقاؿ لليلتين النتفاخ اْلىلة ،أي عظمها ،ومنها أمانة الصَلة ،ومنها إضاعة
اْلمانة ،ومنها أكل الربا ،ومنها قطع اْلرحاـ ،ومنها كثرة الطَلؽ ،ومنها موت الفجأة ،ومنها كوف
البطل قيظا ،والولد غيظا ،ومنها علو أصوات الفسقة في المساجد ،ومنها اتخاذ القينات والمعازؼ،
ومنها شرب الخمور في الطرقات ،ومنها اتخاذ القرآف مزامير ،ومنها كثرة الشرط وغيرىا كثير .
الثالث :القسم الثالث من أشراط الساعة :العَلمات العظاـ واْلشراط الجساـ التي تعقبها
الساعة مباشرة ،وىي مشبهة بالعقد الذي إذا انقطع تتابع الخرز:

أولها :أف يظهر اْلماـ محمد المهدي ،وىو رجل من سَللة فاطمة بنت النبي 
النبي  وكنيتو كنيتو ،محمد بن عبد اهلل المهدي ،وقد جاءت أحاديث المهدي أحاديث فيها
اسمو كاسم

أحاديث صحيحة ،وأحاديث حسنة ،وأحاديث ضعيفة ،وأحاديث موضوعة لكن اْلحاديث فيها ثابتة،
وىو أنو رجل يخرج في آخر الزماف يبايع لو بين الركن والباب ،في وقت ليس للناس فيو إماـ
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المهدي ،ما يقاتل الناس يقاتل يلزـ باْلمامة ،وىو ال يريدىا ،و يلزمونو ويبايعونو في وقت ليس للناس
فيو إماـ في آخر الزماف ،وفي زمانو يخرج الدجاؿ في زمانو ،يخرج الدجاؿ في زماف المهدي ،في
زمانو تحصل الحروب والفتن ،ويحصر الناس في الشاـ ىذا العَلمة اْلولى :خروج المهدي ثم
العَلمة الثانية :خروج المسيح الدجاؿ في زمنو جاء في الحديث أف خروج الدجاؿ يكوف بعد فتح
القسطنطينية ،كما في الحديث الصحيح في مسلم وغيره ،أنو يحصل مقتلة عظيمة ،ويحصل تفتح
القسطنطينية ،ويعلق الناس سيوفهم في الزيتوف ،فإذا انتهت المعركة نادى الشيطاف :إف الدجاؿ قد
خلفكم في أىليكم فيخرجوف فيذىبوف ،فيجدوف الدجاؿ قد خرج ،وفي وقت مرة أخرى نادى
الشيطاف مرة في غزوة من الغزوات ،وكاف كاذبا ،ثم العَلمة الثالثة ينزؿ المسيح عيسى بن مريم في
وقت الدجاؿ ،وفي وقت المهدي ،ىي ثَلث عَلمات متوالية مرتبة ،فإذا نزؿ عيسى بن مريم مسيح
الهدى ،قتل مسيح الضَللة ،وىو الدجاؿ .
ثم العَلمة الرابعة خروج يأجوج ومأجوج في زمن عيسى ىذه عَلمات أربع متوالية مرتبة :المهدي
ثم الدجاؿ ثم نزوؿ عيسى ثم خروج يأجوج ومأجوج ،ثم بعد ذلك تتوالى بقية اْلشراط ،وىدـ الكعبة

المشرفة يهدمها رجل من الحبشة ،يقوؿ النبي 



دقيق الساقين كأني أنظر إليو أصيلع أفيدع

ينقضها حجرا حجرا فيلقيها في البحر  ثم أيضا آية الدجاؿ ،وىي دخاف قبل قياـ الساعة يدخل
في أسماع الكفار والمنافقين ،ويعتري ويصيبهم شدة عظيمة ،ويعتري المؤمن كهيئة الزكاـ .
قاؿ تعالى:

      

وفي الحديث :إنها لن تقم حتى ترى قبلها عشرة ...فذكر منها الدخاف ،ومنها رفع القرآف
العظيم من الصدور ومن السطور ،وىي من أشد المعضَلت في آخر الزماف إذا ترؾ الناس العمل
بالقرآف نزع من صدور الرجاؿ ومن المصاحف ،فيصبح الناس وال يجدوف في صدورىم آية وال في
مصاحفهم آية ،نعوذ باهلل .
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ىذه غير مرتبة اهلل أعلم بترتيبها ،فهدـ الكعبة والدخاف ورفع القرآف ثم طلوع الشمس من مغربها
ىذه من العَل مات اْلخيرة طلوع الشمس من مغربها ،فإذا طلعت الشمس آمن الناس ،ولكن ليس
ىناؾ إيماف جديد ما ينفع اْليماف أغلق باب التوبة ،كل يبقى على ما كاف عليو ،ثم خروج دابة
اْلرض ،تسم الناس في جباىهم ،فالمؤمن نقطة بيضاء في جبهتو ،حتى يبيض لها وجهو ،والكافر
نقطة سوداء حتى يسود لها وجهو ،والدابة وطلوع الشمس من مغربها متقاربتاف ،أيهما ظهرت
فاْلخرى على إثرىا قريبة ،ثم بعد ذلك يبقى الناس مدة يعرؼ المؤمن من الكافر ،ويتبايع الناس في
أسواقهم خذ ىذا يا مؤمن ،بع ىذا يا كافر ،فالذي أبيض وجهو ،فهو مؤمن والذي أسود وجهو ىذا
كافر ،وأغلق باب التوبة إذا طلعت الشمس من مغربها ،وليس ىناؾ إيماف جديد ،فيتبايع الناس خذ
ىذا يا مؤمن بع لي ىذا يا كافر  .يبيعوف ويشتروف معروؼ المؤمن من الكافر .
ثم آخرىا العَلمة العاشرة خروج النار التي تخرج من قرى عدف تسوؽ الناس إلى المحشر،
وتبيت معهم إذا باتوا ،وتقي ل معهم إذا قالوا .المعنى إذا جاء وقت القيلولة وقفت حتى يقيل الناس،
فإذا انتهى وقت القيلولة تسوؽ ومن تخلف تأكلو ،فإذا جاء وقت النوـ المبيت تقف حتى يناـ
الناس ،فإذا أصبح الناس تسوقهم ،ومن تخلف أكلتو نعم  ...لها أرض فلسطين .
النهي عن تصديق الساحر والكاىن والعراؼ
وال نصدؽ كاىنا وال عرافا وال من يدعي شيئا يخالف الكتاب والسنة وإجماع اْلمة .
نعم .ال نصدؽ الساحر وال الكاىن وال العراؼ ،وال من يخالف إجماع اْلمة من عقيدة المؤمن:
أنو ال يصدؽ السحرة وال الكهنة وال العرافين .
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من ىو الكاىن والعراؼ والمنجم؟ الكاىن ىو الذي يدعي علم المغيبات في المستقبل ،يقاؿ
ائي من الجن يأتيو
لو :كاىن يدعي علم الغيب في المستقبل ،أو يخبر عما في الضمير ،ويكوف لو ر ّ
ويخبره ،يقاؿ لو :كاىن ،يدعي الغيب عن طريق ىذا الرائي الذي يخبره ،والعراؼ ىو الذي يدعي

معرفة ما في الضمير ،أو الذي يدعي معرفة المسروؽ ،ومكاف الضالة يدعي علم الغيب ،يدعي أنو
يعرؼ المسروؽ ومكاف الضالة ،ويدعي الغيب ،ويدعي معرفة  ...إما يدعي أنو قيل :ىو من يدعي
معرفة ما في ضميره ،وال نعرؼ ما في ضميره ،ىذا دعوتو أو يعرؼ مكاف المسروؽ أو مكاف الضالة
بغير يعني :سبب معروؼ ،كالقائف الذي يعرؼ القيافة ،أوىو الذي يعرؼ اْلثر ىذا ال يدخل في
ىذا ،لكن ىذا بالغيب يدعي علم الغيب عن طريق معرفة مكاف المسروؽ ،ومكاف الضالة والمنجم
يدعي علم الغيب عن طريق معرفة النجوـ ،ويستدؿ باْلحواؿ الفلكية على الحوادث اْلرضية .
والساحر ىو الذي يعقد عقدا ،وينفخ فيها مستعينا على ما يريد بالشياطين ،وكل من الكاىن
والعراؼ والمنجم والساحر كلهم كفرة إذا كانوا يدعوف الغيب ،لكن طرقهم متعددة ،يجمعهم شيء
واحد ،وىو أنهم يدعوف الغيب أو يتكلموف فيها ،ولو بالتخييل أو بالتخمين .
فالذي يدعي معرفة ما في المستقبل ،والذي يضرب بالرمل ،والذي يخط في الرمل ،والذي
يضرب بالحصى ،والذي يكتب :أبجد ىوز ،والذي يدعي معرفة النجوـ ،والذي يستخدـ الجن،
والذي يفتح الكتاب ،ويحضر الجن ،فكل ىؤالء إذا كانوا يدعوف الغيب ،فهم كفرة كل من عنده
وسائل بها يدعي معرفة المغيبات كليا أو جزئيا ،فهو كاىن وعراؼ وساحر .
السحر في اللغة عبارة عما دؽ وخفي ولطف سببو ،الشيء الخفي ،ومنو سمي السحر سحرا؛

ْلنو يقع خفيا آخر الليل ،ومنو قولو   إف من البياف لسحرا  يسمى الكَلـ الفصيح سحرا،
ومن ذلك النماـ الذي يظهر النصح ،ويبطن الشر والفساد ،ويوقع بين الناس العداوة ،يسمى سمي
في الح ديث من السحر نوع من السحر :أال أنبئكم العضو ىي النميمية القالة بين الناس .
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وأما السحر شرعا واصطَلحا ،فهو عزائم ورقى وعقد ،تؤثر في القلوب واْلبداف ،فتمرض وتقتل
وتفرؽ بين المرء وزوجو ،فإذا الساحر ىو الذي يعقد عقدا أو ينفخ فيها مستعينا على الوصوؿ إلى ما
يريد بالشياطين .
حكم السحر االستقساـ باْلزالـ والضرب بالحصى ،والخط بالرمل حكم السحر باْلقداـ عليو
تعلما وتعليما وفعَل محرـ باالتفاؽ ،ثم اختلف في التحريم ،ىل يصل إلى درجة الكفر؟ .
ومحل الخَلؼ ما إذا لم يتضمن سحره كفرا ،فإف تضمن سحره كفرا كنداء الجن أو غيره ،فهو
كفر باالتفاؽ ،فالجمهور كمالك وأبي حنيفة وأحمد يقولوف :الساحر كافر مطلقا ،يقولوف :الساحر
كافر ،ويستدلوف بقولو تعالى:



       قاؿ أصحاب أحمد :إال أف يكوف سحره

في … وفي أشياء تضر فإنو ال يكفر .
أما الشافعي -رحمو اهلل -فإنو يفصل يقوؿ :إف تضمن سحره كفرا فهو كافر ،وإف لم يتضمن
سحره كفرا ،فإف استباحو كفر ،وإف لم يستبح يكوف مرتكبا لكبيرة كيف يتضمن سحره كفرا؟ يتقرب
إلى الشياطين ،ينادي الشياطين يخاطبهم ،يتقرب إليهم ،يذبح لهم يتقرب إليهم بما يريدوف من
البخور وغيره ،أما إذا لم ي فعل شيئا من ذلك ،يقوؿ :إف ىذا إف استحلو كفر وإف لم يستحلو ،فإنو
يرتكب محرما كبيرا .
واتفق العلماء على أنو إذا تضمن السحر كفرا ،فهذا يكفر باالتفاؽ ،فالسحر محرـ بالكتاب
والسنة واْلجماع ،ثم قيل :إنو كفر فيقتل بكفره ،وقيل :إف السحر ليس بكفر ،بل ىو كبيرة ،فيقتل
حدا منعا لشره ،ال لكفره كما قاؿ اْلماـ الشافعي ،والضرب بالحصى والخط بالرمل إذا ادعى
صاحبو علم المغيبات ،أو معرفة النجوـ ،فحكمو حكم السحر واالستقساـ باْلزالـ حكمو محرـ
وكبيرة؛ ْلنو ميسرْ ،لنو من الميسر والقمار .
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أنواع النجوـ التي من السحر نوعاف :أحدىا علمي ،وىو االستدالؿ بحركات النجوـ على
الحوادث من جنس االستقساـ باْلزالـ ،وىذا محرـ وكبيرة .
والثاني عملي ىذا محرـ وكبيرة ،والثاني عملي ،وىو الذي يقولوف :إنو القوة السماوية للقوة
المنفعلة اْلرضية كطَلسم ونحوىا ،وىذا من أرفع أنواع السحر .
حكم الساحر وحده :جمهور العلماء و أكثرىم يوجبوف قتل الساحر ،وأنو كافر ،جمهور العلماء
يوجبوف قتل الساحر لكفره ،فيقولوف :حده القتل ،وحكمو الكفر ،حكمو الكفر ،وحده القتل .وقاؿ
آخروف :إنما يقتل حدا لدفع شره وفساده ،ال لكفره .

والصواب أنو يقتل كفرا ،وقد ثبت قتل الساحر عن عمر بن الخطاب 

وحفصة بنت عمر

وجندب بن عبد اهلل ،وىو مأثور عن الصحابة ،وىذا مذىب أبي حنيفة ومالك وأحمد في المنصوص
عنو لقوؿ اهلل تعالى:



       وقولو سبحانو:

    

السحر ،وقولو تعالى:

 وقولو سبحانو:

    

       

        

أي :بتعلم

    واختلف العلماء:

ىل يستتاب الساحر أـ ال؟ ذىب مالك إلى أ نو ال يستتاب ،وال تقبل توبتو ،يعني :في الدنيا ،وىو
الراجح .
وذىب بعض العلماء إلى أنو يستتاب ،فإف تاب وإال قتل ،واختلف الموجبوف لقتلو ،وىم
الجمهور ىل يقتل كفرا أو حدا؟ يعني :ىل يكفر بالسحر ،فيقتل بكفره أـ يقتل لسعيو في اْلرض
بالفساد ،فيقتل لمنع شره ال لكفره ،فالجمهور على أنو كافر ،يقتل كفرا ال حدا ،كما سبق ،وقالت
طائفة :إنو ال يكفر إال إذا تضمن سحره كفرا ،في قولو أو عملو ،وحينئذ فيقتل لكفره ،وإف لم
يتضمن سحره كفرا ،فَل يخلو أف يكفر بسحره أـ ال ،فإف كفر بالسحر قتل حدا ،وإف يكفر بالسحر
عوقب بدوف القتل .
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وىذا منقوؿ عن اْلماـ الشافعي ،وىو رواية عن اْلماـ أحمد ،واتفق العلماء على أف ما كاف من
جنس دعوة الكواكب السبعة أو غيرىا أو خطابها ،أو السجود لها أو التقرب إليها بما يناسبها من
اللباس والخواتم والبخار ونحو ذلك والمناجاة للكواكب ،فإنو كفر ،وىو من أعظم أبواب الشرؾ،
يخاطب -مثَل -الخطاب دعوة الكواكب السبعة ،ما ىي الكواكب السبعة؟ ىي المشترى والمريخ
زحل وعطارد وزىرة والشمس والقمر .
ىذه الكواكب السبعة ،فمن كاف من جنس دعوة الكواكب السبعة أو خطابها إذا دعاىا أو
خاطبها أو نادىا ،فهذا كفر كذلك ،وإذا تقرب إليها بما يناسبها من اللباس والخواتم والبخور،
وكذلك إذا نادى الكواكب يزعم أنهم ينادوف الكواكب ،والواقع أنو ينادي الجن ،فإف ىذا كفر ،وىو
من أعظم أبواب الشرؾ ،وىو من جنس فعل الصابئة قوؿ إبراىيم -عليو الصَلة والسَلـ -؛ لهذا
حكى اهلل عنو بقولو:

          

يريهم إيهاما؛ ْلنو الصابئة

تقوؿ :إنها مدبرة للعالم ،وإنها تأتي بالخير والشر ،واتفق العلماء على أف كل رقية أو تعزيم وقسم فيو
شرؾ هلل ،فإنو ال يجوز التكلم بو ،وإف أطاعتو بو الجن أو غيرىم ،وكذلك كل كَلـ فيو كفر ،ال يجوز
التكلم بو ،وكذلك الكَلـ الذي ال يعرؼ معناه ال يتكلم بو؛ ْلنكار أف يكوف فيو شرؾ ال يعرؼ ؛

ولذلك قاؿ النبي   ال بأس بالرقى ما لم تكن شركا  وال يجوز االستعانة بالجن ،فقد ذـ اهلل
الكافرين على ذلك ،فقاؿ:

             

وقد أخبر اهلل عن الذين يزعموف أنهم يدعوف المَلئكة ،ويخاطبونهم بهذه العزائم أنهم ضالوف ،وإنما

تنزؿ عليهم الشياطين ،ال المَلئكة في قولو 

       

                 

   كما أخبر أف كَل من الجن واْلنس يستمع باآلخرة ،في قولو:
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                فاستمتاع
اْلنس بالجن في قضاء حوائجو وامتثاؿ أمره وإخباره بشيء من المغيبات واستمتاع الجن باْلنس في
تعظيمو إياه واست عانتو بو واستغاثتو وخضوعو لو ،أي :يعني :بالشركيات التي حملو عليها حكم حوار
الكاىن ،وما تعاطاه المنجم والضارب بالحصى ،والذي يخط بالرمل وصاحب اْلزالـ التي يستقسم
بها ،اْلجرة التي يتعاطاىا ،ما تعاطاه ىؤالء حراـ وسحت ،كما في الصحيح:
خبيث ،ومهر البغي خبيث ،وحلواف الكاىن خبيث





ثمن الكلب

ويدخل في حلواف الكاىن ما يتعاطاه ىؤالء

حلواف الكاىن يعني :أجرتو على الكهانة سمي حلوانا؛ ْلنو يأخذه حلوا بدوف مشقة .
أما حكم فعلها فقد حكى اْلجماع على تحريمو غير واحد كالبغوي والقاضي عياض وغيرىم
حكم اْلتياف للسحرة؟ وسؤالهم وتصد يقهم؟ إف كاف على وزف التصديق لهم في كل ما يخبروف بو،
والتعظيم للمسئوؿ ،فهو حراـ اْليتاف للسحرة والكهنة .
دليل ذلك ما ثبت في صحيح مسلم وغيره عن معاوية بن الحكم السلمي قاؿ:



قلت :يا

رسوؿ اهلل ،أمورا كنا نصنعها في الجاىلية ،كنا نأتي الكهاف قاؿ :فَل تأتوا الكهاف  وفي صحيح

مسلم عن النبي  أنو قاؿ  :من أتى عرافا فسألو عن شيء لم تقبل صَلة أربعين يوما  وفي

حديث أبي ىريرة 



من أتى عرافا أو كاىنا فصدقو بما يقوؿ فقد كفر بما أنزؿ على محمد

 وأما إف كاف يسأؿ المسئوؿ ليمتحن حالو ،ويختبر باطن أمره ،وعنده ما يميز بو صدقو من كذبو،

فهذا جائز كما ثبت في الصحيحين أف النبي 



سأؿ ابن الصياد ،فقاؿ :ما يأتيك؟ ،قاؿ:

يأتيني صادؽ وكاذب ،قاؿ :ما ترى؟ قاؿ :أرى عرشا على الماء ،قاؿ :فإني قد خبأت لك خبيئا.
قاؿ :الدخ .قاؿ :اخسأ ،فلن تعدو قدرؾ ،فإنما أنت من إخواف الكهاف



وكذلك إذا كاف يسمع ما يقولوف ،ويخبروف بو عن الجن ،كما يسمع المسلموف ما يقوؿ الكفار
و الفجار؛ ليعرفوا ما عندىم ،فيعتبروف بو ،وكما يسمع الخبر الفاسق ،ويتبين ،ويتثبت ،فَل يجزـ
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بصدقو وال كذبو إال ببينة كما قاؿ تعالى:
الحديث:





         وكما في

إذا حدثكم أىل الكتاب فَل تصدقوىم وال تكذبوىم  فقد جاز للمسلمين سماع

ما يقولونو ،وال يصدقوىم ،وال يكذبوىم .
حكم طلب السقيا بالنجم ،ونسبة اْلحداث إليها وحكم من قاؿ :مطرنا بنوء كذا وكذا .طلب
السقيا بالنجم مايجوز ،وىو من عمل أىل الجاىلية ،ففي الحديث:



أربع في أمتي من أمر

الجاىلية ،ال يتركونهن :الفخر باْلحساب ،والطعن في اْلنساب ،واالستقساء بالنجوـ ،والنياحة



ونسبة اْلحداث إلى النجم وطلب االستقساء و قولو مطرنا بنوء كذا وكذا ،إف كاف يعتقد أنو عند
ذلك النجم يح صل المطر ،فهذا كفر أصغر ،وإف كاف يعتقد أف لو تأثيرا أف للنجم تأثيرا في إنزاؿ

المطر ،فهذا كفر أكبر يخرج من الملة ،دليل ذلك ما في الصحيحين عن زيد بن خالد 
خطبنا رسوؿ اهلل  على إثر سماء كانت من الليل فقاؿ :أتدروف ماذا قاؿ ربكم الليلة؟ قلنا :اهلل


ورسولو أع لم  .قاؿ :قاؿ :أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر ،فأما من قاؿ :مطرنا بفضل اهلل ورحمتو،
فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب ،وأما من قاؿ :مطرنا بنوء كذا وكذا ،فذلك كافر بي ،مؤمن بالكوكب


صناعة التنجيم وحكمها مع الدليل :صناعة التنجيم التي مضمونها اْلحكاـ والتأثير ،وىي
اال ستدالؿ باْلحواؿ الفلكية على الحوادث اْلرضية كاالستدالؿ بها على موت عظيم ،أو والدة
عظيم ،أو قياـ أمة ،أو تولي ملك ،أو عزؿ ملك .
حكمها صناعة محرمة بالكتاب والسنة ،بل ىي محرمة على لساف جميع المرسلين ،الدليل قوؿ
اهلل تعالى:

       

والتنجيم من السحر ،وقاؿ تعالى:
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قاؿ عمر:

الجبت السحر ،وىذا تفسير بالبعض؛ ْلف الجبت :كل ما ال خير فيو ،فمنو السحر ،فهو جزء منو .
الواجب على والة اْلمور تجاه المنجمين والكهاف والعرافين وأصحاب الضرب بالرمل والحصى
؟.
الواجب على والة اْلمور من الحكاـ والعلماء وكل قادر السعي في إزالة ىؤالء ومنعهم من
الجلوس في الحوانيت والطرقات والدخوؿ على الناس في منازلهم؛ لذلك أما الحكاـ فبإبادتهم
وإزالتهم ،وأما العلماء فبمنعهم وإزالتهم إف قدروا ،وإال فببياف باطنهم وجدلهم للناس وتحذير الناس
منهم ،والجلوس عندىم واالستماع لهم ،وأما غيرىم فبالنصح وتجنب فعلهم؛ ْلف ىذا من المنكر
العظيم ،فيجب إنكاره ،وفي الحديث  :إف الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك أف يعمهم اهلل
بعقاب منو



وقد ذـ اهلل أىل الكتاب على عدـ اْلنكار ،فقاؿ:

       

     

والسحر يدخل في المنكرات في الدرجة اْلولى ،وعموـ العقوبة بسبب الفعل والسكوت ىذا
بفعلو وىذا بسكوتو ،فتعم العقوبات والنكبات .
النزاع :نزاع العلماء في حقيقة السحر وأنواعو ،ىل للسحر حقيقة مؤثرة أـ ىو ضرب من
الخياؿ؟ الصواب الذي عليو أكثر العلماء وعليو المحققوف من أىل العلم أف السحر لو حقيقة مؤثرة،
وأنو قد يؤثر في موت المسحور ومرضو من غير وصوؿ شيء ظاىر إليو ،بسبب لطم الجن لو بسبب
اْلقساـ عليو من قبل الساحر ،فالساحر يقسم على الجني ،والجني يلطم المسحور ،فيمرض أو
يقتل .
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دليل ذلك قوؿ اهلل تعالى:

       

منو خياؿ ،وقسم منو لو حقيقة ،دليل قولو تعالى:

       

للسحر ح قيقة لما أمر اهلل باالستعاذة منو ،ودليل الخياؿ قولو تعالى:
   وقولو:

ومنو التخييل ،فالسحر قسم
ولوال أف

     

    

وذىب بعض العلماء إلى أف السحر مجرد تخييل ،وأنو ال تأثير لو وال حقيقة ،وىذا مذىب
اْلماـ أبي حنيف ة ،وإليو ذىب الجصاص في كتاب اْلحكاـ في كتاب اْلحكاـ ،وىو مذىب المعتزلة
والرافضة .
دليلهم :قوؿ اهلل تعالى:

        

وقولو:



 

      

والصواب القوؿ اْلوؿ بأف ىذه اآليات تدؿ على أف منو خياؿ ،ومنو ما ىو لو تأثير .
والصحيح أف السحر لو تأثير في عين الرائي والمسحور ،وىو خياؿ بحيث إنو لم يغير الحقائق،
ففيو تأثير من جانب وتخييل من جانب ،فلو تأثير في المسحور بمرضو أو موتو ،ولو خياؿ في عين
الرأي والمسحور .
فإذا الصواب أف السحر لو حقيقة ،ولو خياؿ .أما القوؿ بأنو خياؿ فقط ،فهذا ليس بصحيح .
والنشرة :ىي حل السحر عن المسحور ،وحكمها :تنقسم إلى قسمين :قسم حراـ ،وقسم مباح،
فالنشرة حل السحر ،وىي نوعاف .
أوال :حل السحر بسحر مثلو ،فهذا ال يجوز ،وىو من عمل الشيطاف؛ لقولو   وال يحل
السحر إال ساحر  وقولو  :النشرة من عمل الشيطاف
ثانيا :حل السحر بأدوية ودعوات مباحة ،فهذا جائز .
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أنواع المشعوذين الذين يفعلوف ىذه اْلفعاؿ الخارجة عن الكتاب والسنة ثَلثة أنواع:
النوع اْلوؿ :أىل تلبيس وكذب وخداع ،ذلك وىم يعلموف ذلك ،الذين يظهر أحدىم طاعة
الجن لو ،أو يدعي الحاؿ بأىل المحاؿ من المشائخ النصابين الخداعين والفقراء الكاذبين والطرقية
المكارية ،ىؤالء يدعوف السحر ،ويأكلوف أمواؿ الناس بالباطل ،ما وجد مهنة فتح محل ،وقاؿ :إنو
يعالج الناس ،وكل من أتاه يأتي لو بأنواع من ...ىذا تدىن بو ،وىذا تشربو ،وىذا استنشقو ،وىذا كذا
 .ويأكل أمواؿ الناس بالباطل .
حكمهم والحد الواجب عليهم :ىؤالء دجاجلة وملبسوف وخداعوف يستحقوف العقوبة البليغة
التي تردعهم وأمثالهم عن الكذب والتلبيس ،وقد يكوف في ىؤالء من يستحق القتل كمن يدعي
النبوة بمثل ىذه الخزعبَلت ،أو يطلب تغيير شيء من الشريعة ونحو ذلك .
النوع الثاني :من يتكلم في ىذه اْلمور ويعمل الشعوذة من تحضير الجن وغيرىا على سبيل
الجد والحقيقة ،ويعتقدوف لها التأثير ،حكمهم والحد الواجب عليهم -ىؤالء سحرة ،وسبق بياف
حكم الساحر ،وأف حده القتل ،وأف جمهور العلماء يوجبوف قتل الساحر على خَلؼ بينهم ،وىل
القتل كفرا أو حدا؟ .
والصواب الذي عليو المحققوف أنو كفر ،وىو الراجح ،وبعض العلماء يرى أنو يعاقب أقل من
القتل ،إال إف قتل بسحره ،أو تضمن سحره كفرا قوال أو فعَل ،عوقب بالقتل .
النوع الثالث :من يتكلم باْلحواؿ الشيطانية ،ويدعي الخشوع ومخاطبة رجاؿ الغيب ،يدعي
مخاطبة القطب المتولي للكوف ،وأف لو الخوارؽ تقتضي أنهم أولياء اهلل ،ومن ىؤالء من يساعد
المشركين ،ويعين المشركين على المسلمين في أياـ حرب التتار ،ويقوؿ :إف الرسوؿ أمره بقتاؿ
المسلمين مع المشركين؛ لكوف المسلمين قد عصوا .
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حكم ىؤالء :ىؤالء في الحقيقة من إخواف الشياطين ،والواجب أف يعاقبوا بالعقوبة البليغة التي
تردعهم عن فعلهم ،وقد يجب قتلهم إذا ثبت أنهم يخاطبوف الجن ويستخدمونهم ويعظمونهم
بالشركيات ،وحينئذ فهم كفار ،يقتلوف كفرا ،موقف المسلم من أصحاب اْلحواؿ ،وىل تسلم لهم
أحوالهم ؟ .
يقوؿ بعض الناس :إف الصوفية تسلم لهم أحوالهم ،يعني :أحوالهم النفسية بأف يظن أنو على
الدين واالستقامة ،وإف كاف بخَلفو يقوؿ :اتركو على حالو ،ىذا كَلـ باطل ،بل الواجب عرض
أفعالهم وأحوالهم على الشريعة المحمدية ،فما وافقها قبل ،وما خالفها رد ،وأدب صاحبو .
الدليل :ما ثبت في الصحيحين عن النبي  أنو قاؿ  :من أحدث في أمرنا ىذا ما ليس منو
فهو رد  وفي رواية لمسلم  :من عمل عمَل ليس عليو أمرنا فهو رد



فَل طريق إال طريقة الرسوؿ ،وال حقيقة إال حقيقتو ،وال شريعة إال شريعتو ،وال عقيدة إال عقيدتو،

وال يصل أحد من الخلق بعده إلى اهلل وإلى رضوانو جنتو وكرامتو إال بمتابعة النبي  باطنا وظاىرا،
بعض الصوفية يعتقدوف في البلو أنهم من أولياء اهلل .حكم من اعتقد في البلو أنهم من اْلولياء .
البلو جمع أبلو ،وىو ضعيف العقل ،بعضهم يقوؿ :ىذا اْلبلو ضعيف ،ىذا اْلبلو ولي من أولياء
اهلل ،اتركو ،وبعضهم يقوؿ :إف ىذا الشخص الذي تجده أبلو ضعيف العقل ،وال يعرؼ شيئا ،تجده
مخرؽ الثياب ،طويل الشعور واْلظافر ،مرمي على زبالة ،يقوؿ :ما تدري لعل ىذا قطب يدبر في

الكوف ،يدبر الكوف ،أحد اْلقطاب أحد اْلقطاب ،ىذا قطب يدبر الكوف ،وىو مخرؽ الثياب ،ولو
كاف أبلو من اعتقد في البلو ،وىم المغفلوف أو المولعوف خرقو من كثرة العبادة و الرياضة ،أنهم من

أولياء اهلل ،مع تركو لمتابعة الرسوؿ  في أقوالو وأفعالو وأحوالو ،أو فضلو على متبع طريقة الرسوؿ،
فهو ضاؿ مبتدع مخطئ في اعتقاده .
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والسبب في ذلك؛ ْلف ذلك اْلبلو ضعيف العقل ال يخلو من حاالت ثَلث ،إما أف يكوف
شيطانا زنديقا ،وإما أف يكوف ملبسا متحيَل ،وإما أف يكوف مجنونا معذورا واحد من ثَلثة :إما أف
يكوف شيطانا زنديقا ،إما أف يكوف ملبسا متحيَل ،وإما أف يكوف مجنونا معذورا ،فكيف يفضل على
أولياء اهلل المتبعين لرسولو ،أو يساوى بهم ،وبعضهم يسوؽ حديث:
أكثر أىلها البلو



اطلعت على الجنة فرأيت



جمع أبلو ،وىو ضعيف العقل ،ىذا الحديث باطل سندا ومتنا ،أما سندا :فإنو ال يصح عن

رسوؿ اهلل 

وال ينبغي نسبتو إليو ،وأما متنا ،فإف الجنة إنما خلقت ْلولي اْللباب الذين أرشدتهم

عقولهم وألبابهم من اْليماف باهلل ومَلئكتو وكتبو ورسلو واليوـ اآلخر ،وقد ذكر اهلل أىل الجنة
بأوصاؼ في كتابو ،فلم يذكر في أوصافهم البلو الذي ىو ضعف العقل ،وتصحيح الحديث ،صواب

الحديث :إنما قاؿ النبي 



اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أىلها الفقراء  وال يقوؿ :البلو،

وىذا يرجع إلى أف الماؿ أشد في صرؼ اْلنساف عن الدين وطغيانو من الفقر .
الطائفة المَلمية :طائفة من الصوفية يسموف الطائفة المَلمية الطائفة المَلمية ،والطائفة الذين
يصعقوف عند سماع اْلنغاـ الحسنة ،المَلمية الطائفة المَلمية ثَلثة أنواع ،تطلق على ثَلثة أنواع:
النوع اْلوؿ تطلق على الذين ال تأخذىم في اهلل لومة الئم ،وىم الذين ال يبالوف بلوـ ،اللوـ في ذات
اهلل والقياـ بأمره والدعوة إليو ،وىم الذين قاؿ اهلل فيهم:

       

   وىؤالء ممدوحوف أبرار .
ثا نيا :النوع الثاني تطلق على التي إذا وقعت في سيئة المت نفسها ،وأنبتها ،وىذه محمودة أيضا
.
النوع الثالث :تطلق المَلمية على الذين يفعلوف ما يَلموف عليو ،ويظهروف ما ال يمدحوف عليو،
وىي التي تخفي فعل الخير والمحامد ،وتظهر فعل الشر ،ويقصدوف بذلك مخالفة المرائين ،وىو من

684

العقيدة الطحاوية

يظهر الخير ،ويضمر الشر ،وىذه الطائفة مذمومة ،وىم جماعة من الصوفية لهم طريقة معروفة تسمى
طريقة أىل المَلمة ،يعني :تجد الواحد منهم يقوؿ :أنا أصلح باطني وال علي من الظاىر ،فتجده
يذىب يسرؽ حتى يلومونو الناس ويذمو الناس ،يقوؿ :أنا باطني صالح ،لكن ما علينا خلي الناس
يذمونو ،ما علينا يسرؽ أماـ الناس ،ويفعل ،يفعل أشياء ،ويزعموف أنهم يحتملوف مَلـ الناس لهم
على ما يظهرونو من اْلعماؿ السيئة؛ ليخلص لهم ما يبطنونو من اْلحواؿ ،يقوؿ :أنا أعمل أشياء في
الظاىر يذمني الناس عليها ويلوموني حتى يصلح باطني.
الرد عليهم :إف ىؤالء أذلوا أنفسهم ،وفي الحديث  :ال ينبغي للمؤمن أف يذؿ نفسو



ثانيا :أف ىؤالء ردوا باطن اْلمور ،وىم يقولوف :نريد أف نخالف المرائي ،المرائي يظهر الخير،
ويبطن الشر ،نحن بالعكس نظهر الشر ونبطن الخير .
نقوؿ لهم :أأنتم رددتم باطل المرائين بباطل آخر ،والباطل ال يرد بالباطل ،والصراط المستقيم
بين ذلك ،حسن في ظاىره كالمرائين ،وحسن في باطنو كالمَلمية .
حكم الذين يصعقوف عند سماع اْلنغاـ الحسنة ،وىو تصنع ومظاىرة ومخداعة للناس ،أو ترنح
بأف يدور ،وىو يذكر ،فيختل عقلو ،ثم يصعق ،ويسقط ،ىؤالء المبتدعوف ضالوف؛ إذ ليس لإلنساف
أف يستدعي ما يكوف سبب زواؿ عقلو .
ثانياْ :لنو لم يكن في الصحابة والتابعين من يفعل ذلك ،ولو عند سماع القرآف ،وىو خير منا،
فكيف نصل إلى ما لم يصلوا إليو؟ بل كانوا ،بل كاف الصحابة كما وصفهم اهلل:
           

    

وكما قاؿ تعالى:
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ىناؾ بعض المجانين ذكرىم العلماء بخير ،الذين ذكرىم العلماء من عقَلء المجانين بخير،
ىؤالء قوـ كاف فيهم خير ،ثم زالت عقولهم ،فيبدو على ألسنتهم أياـ الجنوف من الكلمات الخيرية
في أياـ الصحوة .
والواقع أنهم مجانين ،ومن عَلمة ىؤالء أنو إذا حصل في جنونهم نوع من الصحو تكلموا بما
كاف في قلوبهم من اْليماف ،ويهتدوف بذلك في حاؿ زواؿ عقلهم بخَلؼ من كاف قبل جنونو كافرا
أو فاسقا ،لم يكن حدوث جنونو مزيَل لما ثبت من كفره أو فسقو ،وكذلك من جن من المؤمنين
المتقين يكوف محشورا مع المؤمنين المتقين ،وما يحصل لبعضهم -لبعض الصوفية -عند سماع
اْلنغاـ المطربة من الهذياف والتكلم ببعض اللغات المخالفة للساف المعروؼ عنو ،فذلك شيطاف
يتكلم على لسانو ،كما يتكلم على لساف المصروع ،أو ىو دجاؿ يكذب على الناس ،وذلك كلو من
اْلحواؿ الشيطانية ،بعض الصوفية يظن أف زواؿ العقل سبب أو شرط يقرب إلى والية اهلل ،بعض
الصوفية يقوؿ :زواؿ العقل سبب أو شرط يقرب إلى والية اهلل من يظن ىذا الظن ،فهو من أىل
الضَلؿ حتى قاؿ قائلهم يعني :يخاطب المجانين يعني :المجانين:
ى ػ ػػم معشػ ػ ػػر حلػ ػ ػػوا النظػ ػ ػػاـ وخرقػ ػ ػػوا ال ػ ػ ػ ػ  ػسػ ػ ػ ػػياج ف ػ ػ ػػَل فػ ػ ػ ػػرض لػ ػ ػ ػػديهم وال نفػ ػ ػ ػػل




يعني :المجانين ىم معشر حلوا النظاـ ،وخرقوا السياج ،فَل فرض لديهم وال نفل ،مجانين إال أف
سر جنونهم عزيز على أبوابو يسجد العقل ،ىذا كَلـ ىذا الكَلـ كَلـ ضاؿ ،بل كافر يظن أف في
الجنوف سرا ،يسجد العقل على أبوابو ،يقوؿ :يعني :العقل ما يصل إال إلى باب المجانين ،لما رآه
من بعض المجانين من نوع المكاشفة ،أو تصرؼ عجيب خارؽ للعادة ،ويكوف سبب ذلك ما اقترف
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بو من الشياطين ،كما يكوف للسحرة والكهاف ،فيظن ىذا الضاؿ أف كل من خبل أو خرؽ العادة كاف
وليا هلل .
حكم من اعتقد ىذا فهو كافر ،فقد قاؿ اهلل تعالى:

       

            فكل من تنزؿ عليو الشياطين
ال بد أف يكوف عنده كذب وفجور وزواؿ العقل بجنوف أو غيره سواء سمي صاحبو مولها أو ولها ،ال
يوجب مزيد حاؿ ،بل حاؿ صاحبو المجنوف ما عنده زيادة ،انقطع العمل ،وقف العمل ،بل حاؿ
صاحبو من اْليماف و التقوى يبقى على ما كاف عليو من خير أو شر ،لعلو يزيده أو ينقصو ،ولكن
جنونو يحرمو من الزيادة من الخير ،ك ما أنو يمنع عقوبتو عن الشر ،وال يمحو عنو ما كاف قبلو ،ولكن
جنونو من المصائب التي تكفر بها الخطايا .
حكم الذين يتعبدوف بالرياضات والخلوات ،ويتركوف الجمع والجماعات ؟ في طائفة يسموف
أنفسهم الخلوتية ،وىو الذي يجلس في خلوة صغيرة في غرفة صغيرة ،يتعبدوف بها على قدر ما يسع
اْلنساف ،ويجلس فيها مدة طويلة ،ثم بعد ذلك يخرج ىزيَل ضعيفا ،وبعضهم يستدلوف بعبادة النبي

 في غار حراء ،وال يتم لهم ذلك؛ ْلف النبي 

لم يبعث قبل ذلك ،كاف يتعبد بغار حراء قبل

البعثة .
حكم الذين يتعبدوف بالرياضات والخلوات ،ويتركوف الجمع والجماعات؟ ىؤالء جماعة من
الصوفية يسموف خلوتية ،وىم ىؤالء ممن ضل سعيهم في الحياة الدنيا ،وىم يحسبوف أنهم يحسنوف
صنعا ،قد طبع اهلل على قلوبهم .

والدليل ما ثبت في الصحيح عنو  أنو قاؿ  :من ترؾ ثَلث جمع تهاونا طبع اهلل على قلبو

 ىناؾ طائفة من الصوفية يجوزوف االستغناء عن الوحي بالعلم اللدني ويستدلوف بقصة الخضر مع

موسى ،بعضهم يقوؿ :أنا أستغني عن الوحي الذي جاء بو محمد 
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يأتيني علم لدني من اهلل بذىاب يأتيني وحي ملهم يأتيني ،وحي بإلهاـ يعرفني اهلل مباشرة ،وما أحتاج
إلى محمد ،وال أحتاج إلى شريعة محمد .
ما حكم ىذا؟ حكم من يجوز يقوؿ :أنا عندي دليل ،الدليل الخضر ما تبع موسى الخضر يأتيو
علم من اهلل ،وال يتبع موسى ،وخالف موسى فدؿ على الذي يأتيو علم وتعريف ،يعرفو اهلل ال يحتاج
إلى محمد ،كما أف الخضر ما احتاج إلى موسى ،فالخضر خرج عن شريعة اهلل وال عمل بشريعة
موسى اكتفاء بالعلم اللدني ،وىو يزعم أنو ال يحتاج إلى شريعة محمد ،ويكتفي بالعلم اللدني ،فما
حكم من يجوز االستغناء عن الوحي بالعلم اللدني ،ويستدؿ بقصة موسى مع الخضر .
العلم اللدني ىو الذي يحصل للعبد من غير واسطة ،بل بإلهاـ من اهلل وتعريف منو لعبده ،كما
حصل للخضر -عليو الصَلة والسَلـ -بغير واسطة موسى .
حكم من جوز ذلك :ملحد زنديق ،ملحد زنديق مفارؽ لدين اْلسَلـ بالكلية ،فضَل عن أف
يكوف من أولياء اهلل ،يقوؿ :ىذا ولي ىذا ليس من أولياء اهلل ،بل ىو ملحد زنديق مفارؽ لدين
اْلسَلـ بالكلية ،فضَل عن أف يكوف من أولياء اهلل ،بل ىو من أولياء الشيطاف ،فعليو أف يجدد
إسَلمو ،ويتشهد شهادة الحق ،وإف مات على ذلك ،فهو من المَلحدة الزنادقة الذين في الدرؾ
اْلسفل من النار ،نعوذ باهلل .

شبهتو :يقوؿ :إنو يأخذ من اللوح المحفوظ ،وال يجب عليو اتباع الرسوؿ ،وأنو مع محمد 

كالخضر مع موسى ،وىذا يكوف مثل ابن عربي رئيس االتحادية ،والرد عليهم أف نقوؿ :ىناؾ فرؽ
بين موسى والخضر وبين محمد وأمتو بعد البعثة ،الخضر أوال :الخضر ليس من أمة موسى ،وال ىو
من قومو ،وموسى -عليو الصَلة والسَلـ -لم يكن مبعوثا إلى الخضر ،ولم يكن الخضر مأمورا
بمتابعتو ،فَل يجب على الخضر اتباع موسى .
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ولهذا لما جاء يتعلم منو قاؿ لو :أنت موسى بني إسرائيل .قاؿ :نعم .ىذا في مكاف ،وىذا في
مكاف ،موسى ما أرسل إلى الثقلين ،وإنما ىو مرسل إلى بني إسرائيل ،والخضر ليس من بني إسرائيل

لم يرسل إليو ،ومحمد  مبعوث إلى جميع الثقلين ،ونحن من أمتو ومأموروف باتباعو ،فيجب علينا
اتباعو ،ولو كاف موسى وعيسى حيين لكانا من أتباعو -عليو الصَلة والسَلـ. -
وقد أخذ اهلل على كل نبي العهد والميثاؽ؛ لئن بعث محمد وأنت حي لتتبعنو

   

              
                 

 

ثانيا :فم وسى وعيسى لو كانا حيين لكانا من أتباعو ،وإذا نزؿ عيسى إلى اْلرض في آخر الزماف،

فيحكم فإنو يحكم بشريعة محمد  ويكوف فردا من أفراد اْلمة المحمدية ،وىو أفضل ىذه اْلمة،
فأفضل ىذه اْلمة بعد نبيها عيسى؛ ْلنو نبي وفرد من أفراد اْلمة ،ثم يليو أبو بكر الصديق .

ىذه فائدة :أفضل ىذه اْلمة بعد نبيها عيسى -عليو الصَلة والسَلـ-؛ ْلنو ينزؿ في آخر
الزماف ،ويحكم بشريعة محمد ،ويكوف فردا من أفراد اْلمة المحمدية ،فهو نبي ومن أمة محمد ،ثم
يليو أبو بكر الصديق ،فهو أفضل الناس بعد اْلنبياء .
ثانيا :الخضر نبي يوحى إليو على الصحيح ،كما قاؿ اهلل -تعالى -عنو أنو قاؿ:
    لما فعل اْلمور الثَلثة قاؿ:



  

      يعني :على أمر اهلل ،وعنده من

العلم ما ليس عند موسى ،ولهذا لما نقر عصفور في البحر قاؿ لو الخضر :يا موسى قاؿ الخضر
لموس ى :إني على علم من علم اهلل علمنيو ما تعلمو ،وأنت على علم من علم اهلل علمك اهلل ال
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أعلمو ،وما ينقص علمي وعلمك في علم اهلل إال كما ينقص ماء ىذا العصفور بهذه النقرة من البحر
.
الخضر نبي يوحى إليو،على الصحيح ،الخضر نبي يوحى إليو ،فإذا الرد عليهم :أوال :ىناؾ فرؽ
بين موسى والخضر ،ثانيا :الخضر نبي يوحى إليو على الصحيح ،كما قاؿ تعالى:
  

   

وعنده من العلم ما ليس عند موسى ،أما نحن فَل يوحى إلينا ،وليس عندنا من العلم ما

ليس عند محمد . 
آخر فقرة في ىذا المبحث ىناؾ بعض الصوفية بعض المَلحدة يقوؿ :إف الكعبة تتطوؼ برجاؿ
من أرباب الكشوؼ المستغنين بالعلم اللدني يقوؿ :الخواص ما يحتاج إلى أف يذىب إلى مكة
يطوؼ ،ىي الكعبة تأتي إليو ،ويطوؼ بها ،تأتي إليو في مكانو ،ويطوؼ بها .
حكم من يقوؿ :إف الكعبة تطوؼ برجاؿ من أرباب الكشوؼ المستغنين بالعلم اللدني ،حكمو:
ملحد زنديق كافر ،ولو شبو بالذين وصفهم اهلل -تعالى -بقولو:
   

       

والرد عليهم أف نقوؿ ...ومن الرد عليهم أف نقوؿ :نبينا محمد  محمد بن

عبد اهلل سيد الخلق وأفضلهم أحصر عن البيت يوـ الحديبية ،ولم تخرج الكعبة ،وتطوؼ بو مع
فضلو وشرفو وكمالو ،ولم ير الكعبة منذ ست سنين ،فهَل خرجت الكعبة إلى الحديبية ،فطافت

برسوؿ اهلل 

حين أحصر عنها ،وىو يود منها نظرة ،ولم يرىا منذ ست سنوات ،فمن قاؿ :إف

الكعبة تطوؼ برجاؿ من أرباب الكشوؼ فهو ملحد ملحد زنديق خارج من الملة ،نسأؿ اهلل السَلمة
والعافية ،وفق اهلل الجميع إلى طاعتو ،وصلى اهلل على محمد وآلو وسلم نعم .
الحث على االجتماع والنهي عن التفرؽ واالختَلؼ
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.
الحمد هلل رب العالمين ،والصَلة والسَلـ على أشرؼ اْلنبياء والمرسلين ،نبينا محمد وعلى آلو
وصحبو أجمعين .
قاؿ اْلماـ الطحاوي -رحمو اهلل تعالى :-ونرى الجماعة حقا وصوابا والفرقة زيعا وعذابا .
.
الحمد اهلل رب العالمين ،والصَلة والسَلـ على نبينا محمد وعلى آلو وصحبو أجمعين.
قاؿ الطحاوي -رحمو اهلل تعالى -ونرى الجماعة حقا وصوابا والفرقة زيعا وعذابا .يعني :نعتقد
أف الجماعة حق ،وأنو يجب على اْلمة أف تجتمع على الحق وعلى إماـ واحد ،وأف يتبعوا ما جاء في

كتاب اهلل وسنة رسولو 
 

وأف يعتصموا بحبل اهلل ،كما قاؿ اهلل تعالى:



  

   وقد ذـ اهلل تعالى اال ختَلؼ والتفرؽ ،فالحق ىذه اْلمة اْلسَلمية أف تجمتع،

وىذا ىو الصواب ،فاْلمة اْلسَلمية عليها أف تجتمع على الحق وعلى كتاب اهلل وعلى سنة رسولو،
وأف تعتصم بحبل اهلل ودينو ،وليس لها أف تتفرؽ ،فالفرقة زيع وانحراؼ ،فالزيع ىو االنحراؼ عن
الصراط المستقيم ،قد ذـ اهلل المتفرقين والمختلفين

        

                     

.                 
واْلدلة كثيرة حثت على االجتماع و النهي عن التفرؽ واالختَلؼ عليكم بالجماعة والعامة
والمسجد ،فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية .

691

العقيدة الطحاوية

واالختَلؼ واالفتراؽ في اْلمة اْلسَلمية ينقسم إلى قسمين :اختَلؼ محمود مرحوـ أىلو ،وىو
أف يقر المختلفوف بعضهم بعضا في المسائل النظرية االجتهادية ،وال يبغي بعضهم على بعض .
ومثالو :التنازع الذي حصل للصحابة في خَلفة عمر وعثماف في بعض مسائل االجتهاد في بعض
مسائل االجتهاد ،فيقر بعضهم بعضا ،وال يعتد وال يعتد عليو .
أما االختَلؼ المذموـ ،فهو أال يقر المختلفوف بعضهم بعضا ،بل يبغي بعضهم على بعض ،إما
بالقوؿ مثل تكفيره وتفسيقو ،وإما بالفعل مثل حبسو وضربو ،مثل حبسو أو ضربو أو قتلو ،ومثاؿ
ذلك الذين امتحنوا الناس في خلق القرآف ،فإنهم ابتدعوا بدعة وكفروا من خالفهم فيها ،واستحلوا
منع حقو وعقوبتو .
والناس تجاه من خفي عليهم مما بعث اهلل بو رسولو قسماف :عادلوف وظالموف ،فالعادلوف
يعملوف بما وصلوا إليو من آثار اْلنبياء ،وال يظلموف غيرىم ال بكفره وال بتكفيره وال بتفسيقو وال
بحبسو وال بضربو وال بقتلو ،بل يقر بعضهم بعضا في المسائل النظرية االجتهادية ،وكالمقلدين ْلئمة
العلم ،وىم عاجزوف عن معرفة الحكم ،فجلعوا أئمتهم نوابا عن الرسوؿ  فالعادؿ منهم ال يظلم
اآلخر ،وال يعتدي عليو ال بقوؿ وال بفعل كأف يدعي أنو قوؿ مقلده ،ىو الصحيح بَل حجة يبديها،
ويذـ من خالفها ،مع أنو معذور ،والظالموف الذين يعتدوف على غيرىم في قوؿ أو فعل وأكثرىم
يظلموف مع علمهم بذلك .
وىؤالء ذمهم اهلل في كتابو ،فقاؿ:

            

أنواع االفتراؽ واالختَلؼ :في اْلصل أنواع االفتراؽ واالختَلؼ ،في اْلصل ينقسم إلى
قسمين :القسم اْلوؿ اختَلؼ تنوع ،والقسم الثاني :اختَلؼ تضاد ،فاختَلؼ التنوع ضابطو ىو أال
يوجد في االختَلؼ تناؼ أو تناقض بين اْلقواؿ أو القولين أو بين اْلفعاؿ والفعلين ،ىذا يسمى
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اختَلؼ تنوع ،والثان ي اختَلؼ تضاد ،وىو أف يوجد في االختَلؼ تناؼ أو تناقض بين اْلقواؿ أو
القولين أو بين اْلفعاؿ أو الفعلين .
النوع اْلوؿ اختَلؼ تنوع ،وىو الذي ال يحصل ال يوجد اختَلؼ وال تناؼ وال تناقض بين
اْلقواؿ أو القولين أو بين اْلفعاؿ أو الفعلين .
لو أمثلة :من أمثلتو ...أو لو أنواع :اْلوؿ ما يكوف كل واحد من القولين أو الفعلين حقا مشروعا،
مثالو :القراءات التي اختلف فيها الصحابة حتى زجرىم النبي  وقاؿ :كَلكما محسن .
ثانيا :اختَلؼ اْلنواع في صفة اْلذاف واْلقامة واالستفتاح ومحل سجود السهو والتشهد وصَلة
الخوؼ وتكبيرات العيد ونحو ذلك مما قد شرع جميعو ،وإف كاف بعض أنواعو أرجح وأفضل .
الثاني :ما يكوف كل من القولين ىو في معنى القوؿ اآلخر ،لكن العبارتاف مختلفتاف ،مثاؿ ذلك:
االختَلؼ في مرجع الضمير في قوؿ اهلل تعالى:



     إلى قولو:

  

               

   

ففيو أراء ثَلثة :مرجع الضمير ،قيل :الضمير راجع إلى اهلل ،وقيل :راجع إلى

الكتاب ،وق يل :راجع إلى الرسوؿ ،والمعنى واحد ،أي :ليحكم اهلل أو الرسوؿ بما جاء عن اهلل ،أو
ليحكم الكتاب المنزؿ من عند اهلل .
ثانيا :اختَلؼ كثير من الناس في ألفاظ الحدود وصوغ اْلدلة ،والتعبير عن المسميات  .ىذا
أيضا مثاؿ .
النوع الثالث من اختَلؼ التنوع :االختَلؼ في الفروع االجتهادية والظنية مثالو اختَلؼ سليماف
ودواد -عليهما الصَلة والسَلـ -في الحكم في الحرث الذي رعتو غنم ،كما قاؿ اهلل تعالى:
    ثم أثنى عليهما ،وقاؿ:
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ثانيا :االختَلؼ في قطع اْلشجار لبني النضير لما حاصر النبي  بني النضير -وىم طائفة من
اليهود -اختلف الصحابة في قطع اْلشجار ،فبعضهم قطع بعض النخيل ،وبعضهم أبقاه ،قاؿ:
نبقيها ،فقطع قوـ إغاظة للعدو حتى نغيظهم ،وترؾ آخروف؛ ْلنو ماؿ سيعود إلى المسلمين ،فاهلل
تعالى أقر ىؤالء ،وىؤالء فأنزؿ:

       

لينة يعني :النخلة





          

ومثاؿ آخر :إقرار النبي  يوـ بني قريظة لمن صلى العصر في وقتها ،ولمن أخرىا حتى وصل
إلى بني قريظة إلى بني قريظة ،النبي  قاؿ  :من كاف سامعا مطيعا فَل يصلين العصر إال في بني
قريظة



فأدركتهم الصَلة في الطريق ،فاختلفوا ،فقاؿ بعضهم :نصلي ،الرسوؿ



أراد منا

الحث ،وقد حضر الوقت ،فصلى قوـ ،وقاؿ آخروف :ال نصلي حتى نصل إلى بني قريظة ،فَل نصل
إال بعد الغروب ،ولم يصلوا العصر إال بعد الغروب ،فأقر النبي  ىؤالء وىؤالء .
ومثاؿ آخر :حديث  :إذا اجتهد الحاكم فأصاب فلو أجراف ،وإذا اجتهد فأخطأ فلو أجر



أما اختَلؼ التضاد ،وىو أف يوجد تناؼ وتناقض بين اْلقواؿ أو القولين أو بين اْلفعاؿ أو الفعلين .
فهذا نوعاف :ينقسم إلى قسمين :قسم في اْلصوؿ والقطعيات ،وقسم في الفروع والظنيات في
اْلصوؿ كالتوحيد ،وىو نوعاف :أحدىما ال يعذر فيو اْلنساف ،وىو ما علمو الشخص ،كما في قوؿ
اهلل تعالى:

                

      

االختَلؼ يؤدي إلى اْليماف والكفر ،وقولو سبحانو:

       

             

وعملوا الصالحات .
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والثاني :مثاؿ آخر مما يعذر فيو اْلنساف :وىو ما لم يعلم الشخص حكمو ،أو يشتبو عليو
اْلمر ،وإف كاف قطعيا كتحريم الخمر -مثَل -فهذا يلحق باختَلؼ التنوع .
ومثالو :الرجل الذي استح ل الخمر في زمن عمر ،فناقشو عمر حتى أقنعو ،وىذا القسم ال يكوف
مذموما بالعصبية والهوى ،أما النوع الثاني ،وىو في الفروع كالمسائل الفقهية عند الجمهور ،الذين
يقولوف :المصيب واحد ،والخطب في ىذا أشد؛ ْلف القولين يتنافياف ،الفرؽ بين اختَلؼ التنوع
بأقسامو واختَلؼ ا لتضاد بقسميو ،الفرؽ بينهما أف اختَلؼ التنوع ىو ما حمد فيو كل واحدة من
الطائفتين ،إذا لم يحصل بغي من إحداىما والذـ فيو واقع على من بغى على اآلخر .
وقد دؿ القرآف على حمد كل واحدة من الطائفتين إذا لم يحصل منهما أو أحدىما بغي على
اْلخرى كما في اْلمثلة السابقة:


            

.       
إقرار النبي  بمن صلى العصر في وقتها أو في بني قريظة .
حديث  :إذا اجتهد الحاكم فأصاب فلو أجراف ،وإذا اجتهد فأخطأ فلو أجر . 
وأما اختَلؼ التضاد فهو ما حمد فيو إحدى الطائفتين وذمت اْلخرى ،كما في اْلمثلة السابقة

                   

            

متى يكوف كل من أنواع اختَلؼ التنوع مذموما؟ ومتى يكوف محمودا؟ .
يكوف مذموما إذا حصل فيو بغي على اآلخر ظلما بسبب العصبية والهوى ،أو بسبب الجهل ،إما
بالقوؿ مثل التفكير والتفسيق أو بالفعل مثل حبسو وضربو وقتلو ،ويكوف محمودا إذا لم يحصل بغي
.
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فالخَلصة :أنو يذـ إذا حمل الهوى والعصبية والظلم على التشاحن والقتاؿ ،فاختَلؼ التنوع
الذـ فيو واقع على من بغى على اآلخر ظلما بسبب العصبية أو الجهل بالقوؿ أو الفعل أي
القسمين ،االختَلؼ فيو يئوؿ إلى البدع بين اْلمة ،وإلى سفك الدماء واستباحة اْلمواؿ والعدواة
والبغضاء ،وما ...سبب ذلك القسم اْلوؿ ،وىو اختَلؼ التنوع ،وىو الذي آؿ باْلمة إلى سفك
الدماء وإلى االختَلؼ .
وسبب ذلك البغي والهوى والعصبية والظلم ،وذلك أف إحدى الطائفتين ال تعترؼ باْلخرى فيما
معها من الحق ،وال تنصفها ،بل تزيد ما معها من الحق على ما معها من الحق زيادات من الباطل،
واْلخرى كذلك قاؿ تعالى ...الدليل :قاؿ تعالى:



        

.      
والبغي مجاوزة الحد ،ومن السنة حديث أبي ىريرة   ذروني ما تركتم؛ فإنما ىلك من كاف
قبلكم بكثرة سؤالهم واختَلفهم على أنبيائهم ،فإذا نهيتكم عن شيء ،فاجتنبوه و إذا أمرتكم بأمر
فأتوا منو ما استطعتم



فأمرىم باْلمساؾ عما لم يؤمرا ،معلَل بأف سبب ىَلؾ اْلولين إنما كاف

بكثرة السؤاؿ ،ثم االختَلؼ على الرسل بالمعصية .
أنواع االختَلؼ في الكتاب العزيز من الذين يقرءونو من الذين يقروف بو مع التمثيل ،ومن أي
أنواع االختَلؼ اختَلؼ أىل البدع واختَلؼ اْلئمة االختَلؼ في الكتاب العزيز على نوعين:
اختَل ؼ في تنزيلو واختَلؼ في تأويلو ،وكَلىما فيو إيماف ببعض دوف بعض ،االختَلؼ في
تنزيلو ،مثالو :اختَلفهم في تكلم اهلل بالقرآف وتنزيلو ،فطائفة قالت :ىذا الكَلـ حصل بقدرة اهلل
ومشيئتو ،لكنو مخلوؽ في غيره ،لم يقم بو وىم الجهمية والمعتزلة ،وطائفة قالت :بل ىو صفة لو
قائمة بذاتو ،ليس بمخلوؽ ،لكنو ال يتكلم بمشيئتو وقدرتو ،وىم الكَلبية ،وكل من الطائفتين جمعت
في كَلمها بين حق وباطل .
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والمذىب الثالث :مذىب أىل السنة مأخوذ من الحق الذي مع كل من الطائفتين ،وىو أف كَلـ
اهلل صفة قائمة بذاتو ليس بمخلوؽ ،وىو حاصل بقدرتو ومشيئتو .
ثانيا :االختَلؼ في تأويلو يكوف في اْلصوؿ ،ويكوف في المسائل الفقهية ،ويكوف في القدر،
يكوف في المسائل الفقهية ،كاالختَلؼ في قولو:

      

ىل المراد بها

تطهير النفس أو زكاة الماؿ؟ .
وكذلك واالختَلؼ في القدر ،مثالو :اختَلؼ في نصوص القدر ،كحديث عامر بن شعيب عن

أبيو عن جده ،قاؿ :خرج رسوؿ اهلل  على أصحابو ذات يوـ وىم يختصموف في القدر ىذا ينزع

بآية وىذا ينزع بآية فكأنما فقئ في وجهو حب الرماف من شدة الغضب فقاؿ  :أبهذا أمرتهم أـ
بهذا بعثتم أف تضربوا كتاب اهلل بعضو ببعض



أما االختَلؼ بين اْلئمة في المعنى كاختَلفهم في اْلقراء ،ىل ىي الحيض أو اْلطهار ،فليس
ضربا لكتاب اهلل ،وأما اختَلؼ أىل البدع فهو اختَلؼ في تأويلو موقف أىل البدع مما يوافق رأيهم
من اآليات ،ومما يخالفو ،وما الذي يحكم بو عليهم مع االستدالؿ ،وىل يشارؾ أىل البدع في ذلك
من عمل بما فهم من القرآف ،وتوقف فيما اشتبو عليو مع التوجيو واالستدالؿ ،أىل البدع يقروف بما
يوافق رأيهم من اآليات ،وما يخالفو فلهم فيو طريقاف:
أحدىما أف يتأولو تأويَل يحرفوف بو الكلم عن مواضعو ،الثاني :أف يقولوا ىذا متشابو ال يفهمو
أحد ،ويجحد ما أنزؿ اهلل الحكم عليهم تأويلهم للمعنى ،أو جحدىم لو بناء على أنو متشابو ،ىو في
معنى الكفر بو ،أي :المعنى أي في معنى الكفر بو ،أي :المعنى ،إذ اْليماف باللفظ بدوف معنى ىو
من جنس إيماف أىل الكتاب .
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االستدالؿ :قاؿ اهلل تعالى:



         

يعني :في عدـ الفهم والعمل ،أو بعدـ العمل فقط ،وقاؿ تعالى:

  



  

     أي إال تَلوة من غير فهم معناه ،وال يشارؾ أىل البدع في ىذا المؤمن
الذي عمل بما فهم من القرآف ،ووكل علم ما اشتبو عليو إلى اهلل؛ ْلنو ما نفى أف يفهمو العالم ،وْلنو

امتثل ما أمر بو النبي  بقولو:



فما عرفتم بو فاعملوا بو وما جهلتم منو فردوه إلى عالمو



نعم.
اْلسَلـ
الدين عند اهلل اْلسَلـ
ودين اهلل في اْلرض والسماء واحد ،وىو دين اْلسَلـ ،قاؿ اهلل تعالى:
  

وقاؿ تعالى:

      

    

وىو بين الغلو والتقصير ،وبين التشبيو

والتعطيل وبين الجبر والقدر وبين اْلمن واْلياس .
أعد.
ودين اهلل في اْلرض والسماء واحد ،وىو دين اْلسَلـ .
نعم ىذا في بياف بين المؤلف -رحمو اهلل -توسط دين اْلسَلـ ،وأف دين اْلسَلـ وسط بين
اْلدياف ،وبين الملل اْلخرى ،ودين اْلسَلـ وسط بين اليهودية وبين النصرانية حق ،وىو عاـ لكل
زماف ،فالدليل على عموـ دين اْلسَلـ لكل زماف قوؿ اهلل تعالى:
وقولو:



      وقولو 



698

       

.         

العقيدة الطحاوية

ومن السنة ما في الصحيح عن أبي ىريرة  عن النبي 
ديننا واحد



أنو قاؿ:



إنا معاشر اْلنبياء

فدين اْلسَلـ واحد ،ودين اْلنبياء واحد ،دين اْلسَلـ ىو دين آدـ ،ىو دين نوح،

وىو دين ىود ،وىو دين صالح ،ودين شعيب ،ودين إبراىيم ولوط وموسى وعيسى ومحمد وجميع
اْلنبياء -عليهم الصَلة والسَلـ. -
والمراد بدين اهلل الذي ىو عاـ في كل زماف ومكاف ،معناه العاـ الشامل لجميع أدياف اْلنبياء،
وذلك راجع ْلصوؿ العبادات ،فدين اْلسَلـ ىو دين اْلنبياء جميعا؛ ْلف أصولو واحدة ،وىو توحيد
اهلل في أفعالو وفي أفعاؿ العباد ،واْليماف بو -سبحانو -بإسمائو وصفاتو ونفي الشرؾ والبعد عنو،
فاْلنبياء كلهم اتفقوا في أصوؿ العبادات في توحيد اهلل في ألوىيتو وربوببيتو وأسمائو وصفاتو واْليماف
باْلنبياء وتعظيم اْلنبياء وتعظيم اْلوامر والنواىي ،ىذا ىو دين اْلسَلـ .

أما بمعناه العاـ أما دين اْلسَلـ بمعناه الخاص ،فهو خاص بما جاء بو محمد  من الشريعة

إذا اختلفت الفروع ،فاْلنبياء د ينهم واحد ،كما قاؿ :إنا معاشر اْلنبياء ...كما قاؿ النبي   إنا
معاشر اْلنبياء إخوة لعَلت ديننا واحد



فدين اْلنبياء واحد ،بمعنى أف اْلنبياء كلهم جاءوا بالتوحيد ،كلهم جاءوا أمروا بالتوحيد ،بتوحيد
اهلل في أسمائو وصفاتو وربوبيتو ،كل اْلنبياء جاءوا باْليماف باهلل ومَلئكتو وكتبو ورسلو واليوـ اآلخر
والقدر خيره وشره ،كل اْلنبياء نهوا عن الشرؾ ،كل اْلنبياء أمروا بطاعة اهلل ورسولو ،بل بطاعة اهلل
كل اْلنبياء أمروا بامتثاؿ اْلوامر واجتناب النواىي ،كل اْلنبياء أمروا بطاعة اْلنبياء والرسل .
أما الشرائع فإنها تختلف ،كل شريعة تختلف عن اْلخرى في الحَلؿ والحراـ .
مثَل :في شريعة آدـ تختلف الشرائع في شريعة آدـ يجوز لإلنساف أف يتزوج أختو التي جاءت
في بطن غير البطن الذي جاء فيو أختو التي تحرـ عليو؛ ْلف حواء كانت تأتيو بذكر وأنثى ،فأختو
التي جاءت معو في بطن واحدة ىذه حراـ عليو ،لكن أختو التي في بطن سابق أو الحق حَلؿ لو،
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حتى تكاثر الناس ،ثم بعد ذلك حرـ زواج اْلخت ،في شريعة يعقوب يجوز الجمع بين اْلختين في
شريعتنا ال يجوز .
إذف الشرائع تختلف
  

     

قاؿ اهلل تعالى:

    

لكن أصوؿ اْلصوؿ واحدة أصوؿ الدين واحدة ،كل اْلنبياء جاءوا بالتوحيد ،أمروا

بالتوحيد ،كل اْلنبياء نهوا عن الشرؾ كل اْلنبياء جاءوا بتعظيم اْلوامر وترؾ النواىي ،فدين اْلسَلـ
في زمن نوح توحيد اهلل والبعد عن الشرؾ والعمل بما جاء بو آدـ من الشريعة ،دين اْلسَلـ في زمن
نوح توحيد اهلل والنهي عن الشرؾ وتعظيم اْلوامر والعمل بشريعة نوح دين اهلل في زمن ىود توحيد اهلل
وطاعة اْلنبياء وتعظيم اْلوامر والنهي عن الشرؾ والعمل بشريعة ىود ،وىكذا كل حتى ختموا بنبينا

محمد 

فصار دين اْلسَلـ بمعناه العاـ توحيد اهلل والنهي عن الشرؾ وتعظيم اْلوامر ،وبمعناه

الخاص ما جاء بو محمد  من الشريعة ،فمعنى تنوع الشرائع معناه أف تفاصيل الدين من التكاليف
ومن اْلوامر والنواىي تختلف من شريعة ْلخرى كاالختَلؼ في بعض الواجبات أو المحرمات،
ودليل ذلك قوؿ اهلل تعالى:



.       

أصل ىذا الدين وسنده وفروعو :الدين ىو ما شرعو اهلل تعالى لعباده على ألسنة الرسل ،وأصل
ىذا الدين وفروعو روايتو عن الرسل بالوحي وال يكوف بالعقل ظهور دين اْلسَلـ وسهولة تعلمو
وإمكاف الدخوؿ فيو بأقصر زماف ودليل ذلك من الكتاب والسنة اْلسَلـ ظاىر غاية الظهور ،يمكن
لكل مميز من صغير و كبير وفصيح وأعجمي وذكي وبليد أف يدخل فيو بأقصر زماف.
اْلدلة قاؿ تعالى:

         

.   
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ومن السنة قولو -عليو الصَلة والسَلـ:-
والسَلـ:-



بعثت بالحنفية السمحة





إف ىذا الدين يسر



وقولو -عليو الصَلة

وقاؿ -عليو الصَلة والسَلـ:-



تركتكم على

البيضاء ليلها كنهارىا  وكاف الوفد الوافد إلى رسوؿ  يتعلم الدين  ،ثم يولي في وقتو  ،فالدين

ي تعلمو اْلنساف في أقصر وقت يتشهد شهادة الحق ويشهد هلل بالوحدانية  ،ولنبيو بالرسالة فيدخل
في اْلسَلـ ويلتزـ ،ويدخل اْلنساف في ىذا الدين في أقصر وقت في لحظة كما أنو يخرج من الدين
بأقصر زماف ولذلك أمثلة كثيرة منها:
إنكار كلمة من القرآف ككلمة التوحيد يخرج من اْلسَلـ  ،أو تكذيب هلل  ،أو لرسولو  ،أو لما
جاء بو اهلل ورسولو يخرج عن اْلسَلـ  ،أو معارضة هلل  ،أو لرسولو  ،أو لما جاء بو اهلل  ،أو رسولو ،
أو ارتياب في قوؿ اهلل  ،أو قوؿ رسولو  ،أو كذب على رسولو  ،أو رد لما أنزؿ اهلل  ،أو لما جاء بو
رسولو  ،أو شك فيما نفى اهلل عنو الشك فيخرج من اْلسَلـ في أقصر زماف ..يدخل فيو في أقصر
زماف ويخرج منو في أقصر زماف.

والحكمة في اختَلؼ تعليم النبي  للناس في بعض اْللفاظ مراعاة اْلحواؿ ،مراعاة حاؿ من

يتعلم ،فإف كاف الشخص الذي يأتي إلى النبي 

بعيد الوطن كضماـ بن ثعلبة النجدي ووفد عبد

القيس علمهم ما ال يسعهم جهلو ،ويرسل إليهم من يفقهم فيما يحتاجوف إليو مع علمو بأف دينو
سينتشر في اآلفاؽ.
ومن كاف قريب الوطن يمكنو اْلتياف كل وقت بحيث يتعلم على التدريج  ،أو كاف قد علم منو
أنو عرؼ ما ال بد منو أجابو بحسب حالو وحاجتو على ما تدؿ قرينة حاؿ السائل كقولو:



قل

آمنت باهلل ثم استقم . 

ويخاطبهم النبي  بحسب حالهم من كاف عاقا لوالديو أوصاه ببر الوالدين؛ ْلنو يحتاج إليو من

كاف يكذب في الحديث أجابو بصدؽ الحديث  ،الدين الذي شرع ولم يأذف اهلل بو ال يجوز أف
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تكوف أصولو مستلزمة لو منقولة عن النبي 

وال عن أحد من المرسلين؛ ْلنو باطل وملزوـ الباطل

باطل كما أف الزـ الحق حق  ،ودين اْلسَلـ وسط بين الغلو والتقصير.
دين اْلسَلـ ىو بين الغلو والتقصير دين اْلسَلـ ىو بين الغلو والتقصير
وىو بين الغلو والتقصير .
نعم وبياف كوف دين اْلسَلـ وسطا بين الغلو والتقصير مثاؿ ذلك غلو النصارى في عيسى،
النصارى غلوا في عيسى حتى جعلوه إلها ،وقالوا :ابن اهلل ىذا غلو قابلهم اليهود َج َف ْوا وقصروا حتى

قالوا :إف عيسى ابن زنا والعياذ باهلل.

دين اْلسَلـ وسط بين ىؤالء وىؤالء ،ال يقولوف بقوؿ اليهود وال بقوؿ النصارى بل يقولوف :ىو
عبد اهلل ورسولو  ،نعم .
ومثاؿ ذلك أيضا :شخص يغلو في العبادة ويرىق نفسو في فعل النوافل ،وآخر يفرط في العبادة،
ويضيعها فَل يصوـ هلل وال يصلي .دين اْلسَلـ وسط وىو اْلتياف بالعبادة كما أمر اهلل من غير إرىاؽ
وال تفريط.
واْلدلة على تحريم الغلو من الكتاب قوؿ اهلل تعالى:
  

وقاؿ سبحانو:

       

             

.       
ومن السنة حديث الرىط الذين سألوا عن عبادة رسوؿ اهلل  في السر فتقالوىا فقاؿ بعضهم:
ال آكل اللحم ،وقاؿ بعضهم :ال أتزوج النساء ،وقاؿ بعضهم :ال أناـ على فراش ،فلما بلغ ذلك
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النبي  أنكر عليهم  ،وقاؿ  :لكني أصوـ وأفطر وأناـ وأقوـ وآكل اللحم وأتزوج النساء ،فمن
رغب عن سنتي فليس مني  . نعم.
دين اْلسَلـ ىو بين التشبيو والتعطيل
وبين التشبيو والتعطيل .
دين اْلسَلـ وسط بين التشبيو والتعطيل ،توضيح ذلك مثَل المشبو ويتزعمهم داود الجواربي
وجماعتو وىشاـ بن الحكم الكندي وىشاـ بن سالم الجواليقي غلوا في التشبيو فقالوا :سمع اهلل
كسمعنا وبصره كبصرنا ،حتى قاؿ داود :إف اهلل بكى واشتكت عيناه فعادتو المَلئكة -والعياذ باهلل-
.
وقابلهم المعطلة من المعتزلة والجهمية بالغوا في التنزيو فعطلوا اهلل من صفاتو وأسمائو ،فنفت
المعتزلة الصفات ،ونفت الجهمية اْلسماء والصفات ،والحق الوسط مذىب أىل السنة وىو :أف
يوصف اهلل بما وصف بو نفسو ،وبما وصفو بو رسولو من غير تشبيو كما تقوؿ المشبهة ومن غير
تعطيل كما تقوؿ المعطلة ،إثبات من غير غلو وتنزيو من غير غلو ،إثبات بَل تشبيو وتنزيو بَل تعطيل،
ومما يرد بو على الطائفتين قوؿ اهلل تعالى:




         فقولو:

     رد على المشبهة ،وقولو:



     رد على المعطلة .

نعم .
دين اْلسَلـ ىو بين الجبر والقدر
وبين الجبر والقدر .
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دين اْلسَلـ وسط بي ن الجبر والقدر بياف ذلك أف الجبرية يقولوف :إف العبد مجبور على أفعالو
وأقوالو وىي بمنزلة حركات مرتعشة وحركات اْلشجار بالرياح وىذا قوؿ الجهم وأتباعو والقدرية
قالوا :إف أفعاؿ العبد مخلوقة لو وإف اهلل لم يقدرىا ولم يردىا .والحق الوسط مذىب أىل السنة :أف
اْلفعاؿ ىي فعل العبد وكسبو وىي خلق اهلل تعالى فما نسب إلى اهلل فهو من خلقو وإيجاده ،فالذي
ينسب إلى اهلل الخلق واْليجاد  ،والذي ينسب إلى العبد الكسب واالختيار والمباشرة  .نعم.
دين اْلسَلـ ىو بين اْلمن واليأس
وبين اْلمن واْلياس .
بياف كوف اْلسَلـ وسطا بين اْلمن واْلياس  ،توضيح ذلك اْلمن من مكر اهلل ىو عدـ الخوؼ
من اهلل ومن عقوبتو فيسترسل في المعاصي ويأمن مغبتها وإثمها وشرىا ،واليأس من روح اهلل ىو
القنوط من رحمة اهلل ،وإساءة الظن باهلل ،وىو ال يرجو ثواب اهلل ومغفرتو ورحمتو بل ىو يائس قانط
متشائم مسيء الظن باهلل . 
ودين اْلسَلـ يحكم بكفر من يئس من روح اهلل ،قاؿ تعالى:

       

    واآلمن من مكر اهلل خاسر خسراف كفر ،قاؿ اهلل تعالى:

    

.     
والحق الوسط وىو دين اْلسَلـ بين اْلمن واليأس وىو أف يكوف العبد خائفا من عذاب اهلل
راجيا رحمتو ،وأف الخوؼ والرجاء بمنزلة الجناحين للطائر ،وأف الخوؼ والرجاء للعبد بمنزلة
الجناحين للطائر في سيره هلل -تعالى -والدار اآلخرة.
إذف دين اْلسَلـ وسط بين اْلمن واليأس ،فاْلمن ليس من دين اْلسَلـ ،واليأس ليس من دين
اْلسَلـ .نعم.
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معتقد أىل السنة ما دلت عليو النصوص ظاىرا وباطنا
فهذا ديننا واعتقادنا ظاىرا وباطنا .
نعم  ،ىذا يعني ما سبق ىو ديننا واعتقادنا ظاىرا وباطنا  ،ما قرر معتقد أىل السنة والجماعة وما
دلت عليو النصوص يقوؿ نعتقده ظاىرا وباطنا ما يكوف لنا باطن ولنا ظاىر كما يفعل الباطنية ،
الباطنية لهم ظاىر ولهم باطن ،فيفسروف النصوص بشيء يخالف ظاىرىا .
فمثَل الباطنية يقولوف :الصلوات الخمس الصَلة لها باطن ولها ظاىر فظاىرىا الصلوات الخمس
التي يصليها الناس ،وباطنها تعداد أسماء خمسة من الحسن والحسين وعلي وفاطمة ،والصياـ يقوؿ
ظاىره لو ظاىر وىو ما يصومو الناس العامة ،ولكن الخاصة معناه كتماف سر المشايخ ىذا الصياـ،
والحج لو باطن وظاىر ،ظاىره حج الناس إلى بيت اهلل الحراـ وباطنو الحج إلى قبور المشايخ.
ىذا أىل الباطنية لهم باطن ولهم ظاىر ،ىذا اعتقادنا باطن وظاىر ما عندنا باطن يخالف الظاىر
فالظاىر يوافق الباطن ،والباطن يوافق الظاىر ىذا ديننا واعتقادنا ،ليس لنا باطن يخالف الظاىر كما
تفعلو الباطنية ،أي نعم.
البراءة ممن يخالف العقيدة الصحيحة
ونحن برآء إلى اهلل من كل من خالف الذي ذكرناه وبيناه .
يقوؿ :ما خالف كل ما قررناه في ىذه العقيدة الطحاوية من خالفو نبرأ إلى اهلل منو فنحن برآء منو
ال نعتقده وال نعمل بو  .نعم.

705

العقيدة الطحاوية

الدعاء بالثبات على اْليماف
ونسأؿ اهلل تعالى أف يثبتنا على اْليماف ويختم لنا بو
آمين  ،دعاء عظيم ونسأؿ اهلل نعم .
ونسأؿ اهلل تعالى أف يثبتنا على اْليماف ويختم لنا بو ،ويعصمنا من اْلىواء المختلفة واآلراء
المتفرقة .
نعم  .يقوؿ :نسأؿ اهلل أف يعصمنا من الفتن والضَلؿ ،ونسأؿ اهلل أف يثبتنا على دينو وأف يجنبنا
اْلىواء والبدع واْلىواء المردية المضلة نعم.

أمثلة للمذاىب الردية
المشبهة
ويعصمنا من اْلىواء المختلفة واآلراء المتفرقة والمذاىب الردية مثل المشبهة والمعتزلة
والجهمية والجبرية والقدرية وغيرىم .
نعم  .ىذه خمس طوائف ،ونسأؿ اهلل أف يعصمنا من طريقتهم ،وىم المشبهة والمعتزلة والجهمية
والجبرية والقدرية  ،فالمشبهة ىم الذين شبّهوا اهلل تعالى بالخلق في صفاتو ،ورءوس المشبهة ىم
داود الجواربي وىشاـ بن الحكم الكندي وىشاـ بن سالم الجواليقي كاف وقتهم في منتصف المائة
الثالثة.
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وتشبيو المشبهة عكس تشبيو النصارى  ،تشبيو المشبهة عكس تشبيو النصارى  ،فإف النصارى
شبهوا المخلوؽ وىو عيسى -عليو الصَلة والسَلـ -بالخالق وجعلوه إلها  ،والمشبهة شبهوا الخالق
بالمخلوؽ فانتقصوا الخالق وجعلوه مثل المخلوؽ  ،يقوؿ أحدىم :هلل يد كيدي وسمع كسمعي،
وبصر كبصري ،واستواء كاستوائي.
أما المعتزلة فرءوسهم عمرو بن عبيد وواصل بن عطاء الغزاؿ وأصحابهما ُسموا المعتزلة؛ ْلنهم

اعتزلوا الجماعة من بعد موت الحسن البصري  ،أو العتزاؿ شيخهم واصل بن عطاء مجلس الحسن
البصري فكانوا يجلسوف معتزلين وقتهم ،كاف ذلك في أوائل المائة الثانية.
والذي وضع أصوؿ االعتزاؿ وأسسو وىو واصل بن عطاء ،وتابعو عمرو بن عبيد تلميذ الحسن
البصري ،فالمؤسس للمذىب واصل بن عطاء والذي شرحو ووضحو ىو أبو ىزيل العَلؼ شيخ
والم َفرع لو حيث صنف لهم كتابين ،وبين مذىبهم وبناه على اْلصوؿ
المعتزلة فهو مجدد المذىب ُ
الخمسة ،وكاف ذلك في زمن ىاروف الرشيد.

أصوؿ المعتزلة والمعاني التي ستروىا تحت كل أصل والرد عليها.
أصوؿ المعتزلة التي بنوا مذىبهم عليها  ،التي بنى مذىبهم عليها أبو ىزيل العَلؼ خمسة وىي:
التوحيد  ،والعدؿ ،والمنزلة بين المنزلتين  ،وإنفاذ الوعيد  ،واْلمر بالمعروؼ والنهي عن المنكر،
ىذه أصوؿ الدين .
أصوؿ الدين عند أىل الحق ما ىي؟ أصوؿ الدين عندنا اْليماف باهلل ومَلئكتو وكتبو ورسلو واليوـ
اآلخر والقدر خيره وشره  ،عند المعتزلة بدلوا أصوؿ الدين عندنا قالوا :ال  ،عندنا أصولنا :التوحيد
والعدؿ والمنزلة بين المنزلتين وإنفاذ الوعيد واْلمر بالمعروؼ والنهي عن المنكر ،وكل أصل ستروا
تحتو معنًى باطنا العدؿ ست روا تحتو نفي القدر ،وقالوا :إف اهلل ال يخلق الشر وال يقضي بو إذ لو
خلقهم  ،ثم يعذبهم عليو يكوف ذلك جورا واهلل عادؿ ال يجور.
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الرد عليهم نقوؿ :يلزمكم على ىذا اْلصل الفاسد أف اهلل يكوف في ملكو ما ال يريد ،ويريد
الشيء وال يكوف ،والزمو وصف اهلل بالعجز تعالى اهلل عن ذلك علوا كبيرا.
اْلصل الثاني :التوحيد ستروا تحتو نفي الصفات والقوؿ بخلق القرآف ىذا معنى التوحيد ،
التوحيد معناه ينفوف الصفات والقوؿ بخلق القرآف ،إذ لو كاف غير مخلوؽ للزـ تعدد القدماء.
الرد عليهم نقوؿ :يلزمكم على ىذا القوؿ الفاسد أحد أمرين :اْلوؿ نفي بقية الصفات عن اهلل
كالعلم والقدرة وسائر صفاتو ،والقوؿ بأنها مخلوقة فتلزمهم الشناعة والزور حيث نفوا ما أثبتو اهلل
لنفسو في القرآف والثاني :التناقض ،ونفي صفة الكَلـ وجعلها مخلوقة وإثبات بقية الصفات .
اْلصل الثالث :إنفاذ الوعيد ستروا تحتها القوؿ بخلود أىل الكبائر في النار.
اْلصل الرابع :المنزلة بين المنزلتين ستروا تحتها القوؿ بأف مرتكب الكبيرة خرج من اْليماف،
ولم يدخل في الكفر ،فكاف في منزلة بين اْليماف والكفر.
الرد عليهم في اْلصلين اآلخرين بحديث الشفاعة  :أخرجوا من النار من كاف في قلبو مثقاؿ
ذرة من إيماف  فهذا الحديث يدؿ على أمرين:
اْلوؿ :أف معهم إيماف ففيو رد على اْلصل اْلخير ،وىو قولهم بخروجهم من اْليماف بالمعصية.
الثاني :أنهم أخرجوا من النار ،ففيو رد على اْلصل الثالث وىو قولهم بخلود العصاة في النار،
كما يُػ َرد عليهم بقوؿ اهلل تعالى:



               وأما

اْلمر بالمعروؼ وىو اْلصل الخامس ستروا تحتو القوؿ بأنو يجب عليهم أف يأمروا غيرىم ويلزموه
بما وصلوا إليو باجتهادىم في اْلمور النظرية االجتهادية.
الرد عليهم بحديث  :ال يصلين أحدكم العصر إال في بني قريظة

اجتهادىم في فهم مراد الرسوؿ 



فاختلف الصحابة في

فصلى بعضهم العصر في الطريق قبل الوصوؿ ،وقالوا :إف

708

العقيدة الطحاوية

الرسوؿ 
يعنف النبي  أحد الفريقين؛ ْلنها أمور نظرية يشتبو أمرىا.

أراد الحث على اْلسراع ،وقد فعلنا وصلى بعضهم بعد الوصوؿ وخروج الوقت فلم

وأما النهي عن المنكر فستروا تحتو جواز الخروج على اْلئمة بالقتاؿ إذا جاروا وظلموا .الرد
عليهم بحديث عوؼ بن مالك اْلشجعي  خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلوف عليهم
ويصلوف عليكم وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم .قلنا يا رسوؿ اهلل
أفَل ننابذىم بالسيف ؟ قاؿ :ال ما أقاموا فيكم الصَلة  أخرجو مسلم .
المعتزلة مشبهة في اْلفعاؿ ،معطلة في الصفات فهم قاسوا أفعاؿ اهلل على أفعاؿ العباد ،وجعلوا
ما يحسن من العباد يحسن منو وما يقبح من العباد يقبح منو ،وقالوا :يجب على اهلل أف يفعل كذا،
وال يجوز لو أف يفعل كذا بمقتضى ذلك القياس الفاسد ،فالعباد خالقوف ْلفعالهم إذ يقبح منو أف
يخلقها  ،ثم يعذبهم عليها.
الرد عليهم نقوؿ :إف السيد من بني آدـ لو رأى عبيده تزني بإمائو وال يمنعهم من ذلك لعد إما
مستحسنا للقبيح وإما عاجزا فكيف يصح قياس أفعالو سبحانو على أفعاؿ عباده ،لو كاف العباد
خالقوف ْلفعالهم للزـ عليو أف يكوف اهلل مستحسنا للقبيح من أفعالهم  ،أو عاجزا وكَلىما محاؿ
على اهلل المعتزلة يقولوف عندىم اْلصل اْلوؿ واْلصل الثاني ىذه من اْلصوؿ العقلية  ،والثَلثة
اْلخيرة أصوؿ شرعية.
فاْلصل اْلوؿ والث اني وىما العدؿ والتوحيد يقولوف من اْلصوؿ العقلية التي ال يعلم صحة
الصنع إال بعدىا؛ ْلنها عرفت قبل الشريعة بالعقل يقولوف ال حاجة للشريعة في أصل التوحيد والعدؿ
 ،ما في حاجة إلى الشريعة وال حاجة إلى الكتاب والسنة ،والشريعة جاءت مطمئنة وموضحة وموافقة
لما جاء بو العقل .وأما العقل فهو ٍ
كاؼ في المطلوب وإذا استدلوا على ذلك بأدلة سمعية فإنما
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يذكرونها لَلعتراض ال لَلعتماد عليها ،قالوا :والقرآف والحديث بمنزلة الشهود الزائدين على
ٍ
مستغن عنو ،وبمنزلة من يتبع ىواه واتفقوا أف الشرع ما يهواه.
النصاب وبمنزلة المدد الَلحق بعسكر
ويرد عليهم بأف اْلعماؿ بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى ،والعمل يتبع قصد صاحبو وإرادتو،
وصَلح العمل متوقف على صَلح النية وصَلح النية متوقف على العلم باهلل والتصديق بو ،فَل يثاب
اْلنساف على ما وافق من الحق بدوف نية إذا كاف تابعا لهواه ويعاقب على ما تركو من الحق إذا كاف
متبعا لهواه.
أما الجهمية  ،الجهمية الذي أسس عقيدة نفي الصفات واْلسماء ىو الجعد بن درىم وقاتلو
خالد بن عبد اهلل القسري أمير العراؽ ومشرؽ بن واصل ضحى بو يوـ اْلضحى وسبب قتلو أنو زعم
أف اهلل لم يتخذ إبراىيم خليَل ولم يكلم موسى تكليما ،وكاف ذلك بعد استفتاء علماء زمانو وىم من
السلف الصالح الذي أظهر مقالة الجعد بعده ىو الجهم بن صفواف وسبب ذلك مناظرتو قوما من
المشركين يقاؿ لهم السمانية من فَلسفة الهند ،وىم الذين ينكروف من العلم ما سوى الحسيات
وبعدىا نفى الصفات.
واتصل بالجعد يعني الجهم اتصل بالسمانية وشككوه في اهلل ،وقالوا لو :إلهك ىذا الذي تعبد
ىل تراه بعيونك؟ قاؿ :ال  ،قالوا ىل تسمع بإذنك؟ قاؿ :ال  ،قالوا :ىل تشمو بأنفك؟ قاؿ :ال ،
قالوا :ىل تذوقو بلسانك؟ قاؿ :ال  ،قالوا :لو ىل تحسو بيدؾ؟ قاؿ :ال  ،قالوا :إذف ىو معدوـ.
فشك في ربو وترؾ الصَلة أربعي ن يوما فجهم  ،ثم بعد اْلربعين نقش الشيطاف في ذىنو أف اهلل
موجود وجودا ذىنيا فأثبت وجودا هلل في الذىن وسلب عنو جميع اْلسماء والصفات ،نسأؿ اهلل
السَلمة والعافية فنسبت الجهمية إلى الجهم؛ ْلنو ىو الذي أظهر المذىب ونشره ودافع عنو والذي
قتلو ىو سالم بن أحوذ أمير خراساف آخر والة بني أمية بعد أف فشت مقالتو في الناس.
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ثم تقلد نفي الصفات بعد الجهم المعتزلة ولكن الجهم أكثر في التعطيل منهم؛ ْلنو ينكر
اْلسماء والصفات وىم ال ينكروف اْلسماء بل الصفات فقط.
العقائد الذي اشتهر بها الجهم  ،الجهم اشتهر بأربع عقائد خبيثة:
العقيدة اْلولى :عقيدة نفي الصفات ،وورثها عنو المعتزلة.
العقيدة الثانية :عقيدة الجبر وأنو ال فعل ْلحد في الحقيقة إال اهلل ،وأف الناس إنما تنسب إليهم
أفعالهم على سبيل المجاز ،وورثها عنو الجبرية.
العقيدة الثالثة :عقيدة اْلرجاء ،عقيدة اْلرجاء ،وأف اْليماف ىو معرفة الرب بالقلب ،والكفر ىو
جهل الرب بالقلب وورثها عنو المرجئة.
العقيدة الرابعة :القوؿ بفناء الجنة والنار.
اشتهرت مقالة الجهمية حين امتُحن اْلماـ أحمد بن حنبل -رحمو اهلل -وغيره من علماء السنة

في فتنة القوؿ بخلق القرآف وذلك في إمارة المأموف وخَلفتو ،فإنهم قووا وكثروا فإنو أقاـ بخراساف
مدة واجتمع بهم  ،ثم كتب في المحنة من طراسوس بسبب بشر بن غياث المردي وطبقتو.
سند مذىب الجهم :أصل مذىب الجهم مأخوذ عن المشركين والصابئة واليهود ،إذ إف الجهم
أخذ عن الجعد بن درىم ،والجعد كاف قد اتصل بالصابئة الفَلسفة من أىل حراف ،وأخذ شيئا من
بعض اليهود المحرفين لدينهم المتصلين بلبيد فأخذ الجعد عن أباف بن سمعاف ،وأباف أخذ عن

طالوس وطالوس أخذ عن خالو لبيد بن أعصم اليهودي الذي سحر النبي 

فصار سند المذىب

يتصل باليهود.
نزاع العلماء في الجهمية :ىل ىم من فرؽ اْلمة اْلسَلمية أـ ال؟ قد تنازع العلماء في الجهمية
ىل ىم من الثنتين والسبعين فرقة فيكونوف من المبتدعة أـ ليسوا منها فيكونوف كفرة من فرؽ
الكفرة؟ قيل :منهم وقيل :ليسوا منهم ،وقيل غَلة الحهمية كفرة وغير الغَلة مبتدعة ،وذكر العَلمة
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ابن القيم -رحمو اهلل -أنو كفر الجهميةَ خمسمائة عالم ،خمسمائة عالم كفروا الجهمية قاؿ في
الكافية الشافية:
ولق ػ ػ ػ ػػد تقلػ ػ ػ ػػد كف ػ ػ ػ ػػرىم خمسػ ػ ػ ػػوف ف ػ ػ ػ ػػي عشػ ػ ػ ػ ػػر مػ ػ ػ ػ ػػن العلمػ ػ ػ ػ ػػاء فػ ػ ػ ػ ػػي البلػ ػ ػ ػ ػػداف




خمسين في عشرة كم؟ خمسمائة  ،ولقد تقلد كفرىم خمسوف في عشر من العلماء في البلداف
بػ ػ ػ ػ ػ ػػل قػ ػ ػ ػ ػ ػػد حك ػ ػ ػ ػ ػػاه قبل ػ ػ ػ ػ ػػو الطبران ػ ػ ػ ػ ػػي

وال ل ػ ػ ػ ػ ػػك أي اْلم ػ ػ ػ ػ ػػاـ حك ػ ػ ػ ػ ػػاه ع ػ ػ ػ ػ ػػنهم

الفرقة الرابعة الجبرية  ،أصل قوؿ الجبرية ورئيسهم  ،أصل قوؿ الجبرية من الجهم بن صفواف؛
إذ إنو رئيسهم فورثوه عنو ،وىو نظير واصل بن عطاء في االعتزاؿ  ،مذىبهم أف فعل العبد بمنزلة
طولو ولونو وىم عكس القدرية نفاة القدر ،وإطَلؽ اسم القدرية عليهم  ،وإطَلؽ اسم القدرية
عليهم؛ ْلنهم غلو في إثبات القدر.
المبحث الخامس القدرية  ،أوؿ من تكلم بالقدر معبد الجهني بالبصرة ،وأخذ ذلك عنو غيَلف
الدمشقي ،وكاف ذلك في أواخر عهد الصحابة ومذىبهم أف اهلل لم يقدر أفعاؿ العباد وال شائها بل
العباد ىم الخالقوف ْلفعالهم والموجدوف للكفر والمعاصي والطاعات واْليماف.

واْلحاديث في ذمهم قد وردت أحاديث كثيرة في ذمهم منها حديث ابن عمر عن النبي  أنو

قاؿ  :القدرية مجوس ىذه اْلمة إف مرضوا فَل تعودوىم وإف ماتوا فَل تشهدوىم . 
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والتحقيق في اْلحاديث في ذـ القدرية والفرؽ بينها وبين اْلحاديث في ذـ الخوارج الصحيح أف
اْلحاديث التي ىي في ذـ القدرية كلها موقوفة بخَلؼ اْلحاديث الواردة في ذـ الخوارج فإف فيهم
في الصحيح وحده عشرة أحاديث ،أخرج البخاري منها ثَلثة وأخرج مسلم سائرىا  ،والقدرية
يشبهوف بالمجوس؛ ْلف كَل من الطائفتين قالت بتعدد الخالق ولكن قوؿ القدرية أردأ وأسوأ من قوؿ
المجوس فإف المجوس اعتقدوا وجود خالقين واحدا للشر وآخر للخير والقدرية اعتقدوا وجود
خالقين على عدد من يوجد فعلو باختياره.
سبب ضَلؿ ىذه الفرؽ ومنشأ حدوث ىذه البدع ،منشأ حدوث ىذه البدع  ،ىذه البدع
المتقابلة حدثت من الفتن المفرقة بين اْلمة كما ذكر البخاري في صحيحو عن سعيد بن المسيب
قاؿ" :وقعت الفتنة يعني مقتل عثماف فلم تُػْب ِق من أصحاب بدر أحدا  ،ثم وقعت الفتنة الثانية فلم
تُػْب ِق من أصحاب الحديبية أحدا  ،ثم وقعت الثالثة فلم ترتفع للناس طباح  ،أي عقل وقوة".

فالخوارج والشيعة حدثوا في الفتنة اْلولى والقدرية والمرجئة في الفتنة الثانية ،والجهمية ونحوىم

بعد الفتنة الثالثة ،وىذه البدع ،ىؤالء المبتدعة يقابلوف البدعة بالبدعة ،فالشيعة غلو في علي
والخوارج كفروه  ،والمعتزلة غلو في الوعيد حتى خلدوا بعض المؤمنين في النار ،والمرجئة غلو في
الوعد حتى نفوا بعض الوعيد ،والمشبهة غلو في اْلثبات حتى وقعوا في التشبيو ،والجهمية والمعتزلة
غلو في التنزيو حتى نفوا صفات اهلل تعالى  ،أو صفاتو وأسمائو.
سبب ضَلؿ ىذه الفرؽ عدولهم عن الصراط المستقيم الذي أمرنا اهلل باتباعو فقاؿ تعالى:



        

      وقاؿ:

           

فلما عدلوا عن الصراط المستقيم أحاطت بهم

  

الفتن فنشئت ىذه اآلراء المتضاربة والعبد مضطر إلى سؤاؿ اهلل الهداية ،اضطراره إلى سؤاؿ الهداية
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فوؽ كل ضرورة ،ولهذا شرع اهلل في الصَلة قراءتهم للقرآف في كل ركعة الحتياج العبد إلى ىذا
الدعاء العظيم بالقدر المشتمل على أشرؼ المطالب وأجلها

     

.          
تشبيو من انحرؼ من العلماء ومن العباد ،قاؿ طائفة من السلف :من انحرؼ من العلماء ففيو
شبو من اليهود ،ولهذا تجد أكثر المنحرفين من أىل الكَلـ من المعتزلة ونحوىم فيهم شبو من
اليهود ،حتى أف علماء اليهود يقرءوف كتب شيوخ المعتزلة ويستحسنوف طريقتهم ويستحسنوف
طريقتهم ،وكذا شيوخ المعتزلة يميلوف إلى اليهود ويرجحونهم على النصارى.
ومن انحرؼ من العباد ففيو شبو من النصارى ،ولهذا تجد أكثر المنحرفين من العباد من
المتصوفة ونحوىم فيو شبو من النصارى ،ولهذا يميلوف إلى نوع من الرىبانية والحلوؿ واالتحاد ونحو
ذلك ،ولهذا نرى شيوخ الصوفية ومن انحرؼ من العباد عموما يذموف الكَلـ وأىلو  ،وشيوخ أرباب
الكَلـ يعيبوف طريقة العباد والصوفية ،ويصنفوف في ذـ السماع والوجد وكثير من الزىد والعبادة التي
أحدثها الصوفية.
طريقة فرؽ الضَلؿ في الوحي  ،ىذا المبحث آخر مبحث وىو مهم وىي طريقة فرؽ الضَلؿ
في الوحي فرؽ الضَلؿ المنحرفين لهم طريقة في الوحي  ،ما ىو الوحي ؟ ما أنزلو اهلل على رسولو
من القرآف والسنة ما ىي طريقتهم في الوحي  ،طريقة الضَلؿ في الوحي لهم طريقتاف  ،انتبهوا وكل
طريقة تتفرع  ،الطريقة اْلولى طريقة فرؽ الضَلؿ في الوحي وىو الكتاب والسنة ما أنزلو اهلل على
رسولو من الوحي من القرآف ومن السنة  ،السنة وحي ثاف ،أىل الضَلؿ لهم طريقتاف في ىذا الوحي
وىو الكتاب العزيز والسنة المطهرة  ،طريقتاف:
الطريقة اْلولى :طريقة التبديل.
والطريقة الثانية :طريقة التجهيل طريقة التبديل  ،والثانية طريقة التجهيل.
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أىل التبديل نوعاف أىل التبديل نوعاف:
النوع اْلوؿ ؿ أىل الوىم والتخييل.
والنوع الثاني أىل التحريف والتأويل ،ىذا تقسيم الطريقة اْلولى .والطريقة الثانية يأتي تقسيمها.
أىل الوى م والتخييل ىم المتفلسفة ومن سلك سبيلهم من متكلم ومتصوؼ ومتفقو مذىبهم في

اهلل واليوـ اآلخر يقولوف :إف ما ذكر الرسوؿ 

من أمر اْليماف باهلل واليوـ اآلخر ،إنما ىو تخيل

للحقائق لينتفع الجمهور بو ال أنو بين بو الحق وال ىدى بو الخلق ،وال أوضح بو الحق ىذا خياؿ،
ىذا خياؿ الذي ذكره الرسوؿ من اْليماف باهلل واليوـ اآلخر والمَلئكة والبعث والنشور والجنة والنار
فهذا خياؿ قالو للناس يخيل للناس حتى ينتفعوا وحتى يتعايش الناس وال يعتدي بعضهم على بعض
دوف ال حقيقة لو ،فالجنة والنار والبعث والجزاء ىذا كلو خياؿ يقولوف :إنما تخيل للحقائق لينتفع
الجمهور بو ال أنو بين بو الحق وال ىدى بو الخلق وال أوضح بو الحقائق.
وىم طائفتاف أىل التخييل :اْلولى يقولوف :إف الرسوؿ  ،أو الرسل لم يعلموا الحقائق على ما ىي
عليو  ،ما يعلموف الحقائق التي جاءت في الكتاب والسنة قالوا :إف الرسل  ،أو الرسوؿ لم يعلموا
الحقائق على ما ىي عليو واعتقدوا خَلؼ الحقائق ويقولوف :إف من المتفلسفة اْللهية من علمها،
وكذلك من اْلشخاص الذين يسمونهم اْلولياء من علمها ،ويزعموف أف من الفَلسفة واْلولياء من ىو
أعلم باهلل واليوـ اآلخر من المرسلين.
وىذه مقالة غَلة الملحدين من الفَلسفة والباطنية باطنية الشيعة وباطنية الصوفية الثانية يقولوف:
إف الرسوؿ علم الحقائق لكن لم يبينها وإنما تكلم بما يناقضها قالوا الرسوؿ يعرؼ الحقائق لكن
تكلم بضدىا وإنما تكلم بما يناقضها وأراد من الخلق فهم ما يناقضها ْلف مصلحة الخلق في ىذه
االعتقادات التي ال تطابق الحق فهم يقولوف :إف الرسل بينوا للناس النصوص من العبادات واليوـ
اآلخر والجنة والنار ليعملوا بها وال واقع لها ،ولكنهم قصدوا إيهاـ الجمهور والتخييل عليهم بأف اهلل
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شيء عظيم كبير ،وأف اْلبداف تعاد ،وأف لهم نعيما محسوسا وعقابا محسوسا ليحملوىم على ما
يصلح حالهم ،وإف كاف كذبا فهو كذب لمصلحة الجمهور.
يقولوف :اْلنبياء كذبوا للناس  ،كذبوا للناس ما كذبوا عليهم  ،كذبوا لهم وال يكذبوا عليهم
لمصلحتهم ،وقد وضع ابن سينا وأمثالو قانونهم على ىذا اْلصل كالقانوف الذي ذكره في رسالتو
اْلضحوية خَلصة مذىبهم يقولوف :إف الرسل يعرفوف الحقائق لكنهم َمو ُىوا على الناس لمصلحتهم
أما اْلعماؿ فمنهم من يقرىا ،ومنهم من يجريها ىذا المجرى ،ويقولوف :إنما يؤمر بها بعض الناس

دوف بعض ويؤمر بها العامة دوف الخاصة فهذه طريقة الباطنية المَلحدة اْلسماعلية ،ونحوىم.
النوع الثاني من أىل التبديل :أىل التحريف والتأويل ،النوع الثاني من أىل التبديل يسموف أىل
التحريف والتأويل مذىبهم يقولوف :إف اْلنبياء لم يقصدوا بنصوص المعاد واليوـ اآلخر ،والصفات ما
ىو في نفس اْلمر حق ،وأف الحق ىو ما علموه  ،قالوا :إف اْلنبياء لم يقصدوا بنصوص المعاد
واليوـ اآلخر وبنصوص الصفات ما ىو في نفس اْلمر حق ،وأف الحق ىو ما علموه بعقولهم  ،ثم
يجتهدوف في تأويل ىذه اْلقواؿ إلى ما يوافق رأيهم بأنواع التأويَلت ،ولهذا أكثرىم ال يجزموف
بالتأويل بل يقولوف :يجوز أف يراد كذا  ،وغاية ما معهم إنكار احتماؿ اللفظ.
خَلصة مذىبهم يقولوف :إف اْلنبياء أتوا بنصوص ظاىرىا باطل غير مراد والمقصود المعاني
المجازية ،وىي المعاني الباطلة ولم يبينوىا للناس اْلنبياء ما بينوىا للناس بل تركوىا إلي العقوؿ
فالرسوؿ لم يقصد بها أف يعتقد الناس الباطل ولكن قصد بها معاني لم يبينها لهم وال دلهم عليها
المتحانهم ليجتهدوا بعقولهم في صرفها عن مدلولها ،وىذا القوؿ قوؿ المتكلمة والجهمية والمعتزلة
والكَلبية والسالمية والكرامية والشيعة بنصوص الصفات.
الطريقة الثانية طريقة التجهيل والتضليل  ،انتهينا من التقسيم اْلوؿ طريقة التبديل بأنواعو ،
الطريقة الثانية طريقة التجهيل والتضليل أىل التجهيل والتضليل سموا بذلك؛ ْلنهم يُ َجهلُوف الرسل
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بالمعاني التي جاءوا بها من عند اهلل يقولوف الرسل جاىلوف بالمعاني التي جاءوا بها من عند اهلل،
حقيقة مذىبهم أف اْلنبياء وأتباع اْلنبياء جاىلوف ضالوف ال يعرفوف ما أراد اهلل بما وصف بو نفسو من
اآليات وأقوا ؿ اْلنبياء ،ويقولوف :يجوز أف يكوف للنص تأويل ال يعلمو إال اهلل ال يعلمو جبريل وال
محمد وال غيره من اْلنبياء فضَل عن الصحابة والتابعين لهم بإحساف ويقولوف :إف محمدا  كاف

يقرأ

                  

   

وىو ال يعرؼ معاني ىذه اآليات بل معناىا الذي دلت عليو ال يعرفو إال اهلل،

ويظنوف أف ىذه طريقة السلف .وىذا مذىب الفَلسفة والباطنية وىم أخبث ممن مضى وىم يساووف
الطائفتاف.
الطائفة الثانية من أىل التخييل القائلة اْلنبياء اعتقدوا خَلؼ الحقائق ويقولوف إف قولو -عليو

الصَلة والسَلـْ  -لنا أغير من سعد واهلل أغير مني  أف الرسوؿ 

ال يعرؼ معنى كلمة

"أغير" وىم طائفتاف :الطائفة اْلولى  ،وىم طائفتاف الطائفة اْلولى يقولوف :إف المراد بهذا خَلؼ
مدلولها ا لظاىر المفهوـ ،ويقولوف :نقطع بأف المعنى الحقيقي غير مراد ،بل المراد خَلؼ مدلولها
المراد  ،إف المراد بهذا خَلؼ مدلولها الظاىر المفهوـ  ،وال يعرفو أحد كما ال يعلم وقت الساعة.
وىؤالء ىم المفوضة الذين يفوضوف معاني نصوص الصفات إلى اهلل  .الثانية يقولوف بل تجرى
النصوص على ظاىرىا وتحمل على ظاىرىا ،ومع ىذا فَل يعلم تأويلها إال اهلل فيتناقضوف حيث أثبتوا
لها تأويَل يخالف ظاىرىا ،وقالوا مع ىذا :إنها تحمل على ظاىرىا .
ما تشترؾ فيو الطائفتاف أىل التضليل ،وأىل التجهيل يشتركوف في القوؿ بأف الرسوؿ ،انتبو،

الطائفتاف أىل التضليل وأىل التجهيل يشتركوف في القوؿ بأف الرسوؿ  لم يبين المراد بالنصوص
التي يجعلونها مشكلة  ،أو متشابهة ،ولهذا يجعل كل فريق المشكل من نصوصو غير ما يجعلو
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الفريق اآلخر مشكَل ،فهم مشتركوف في أف الرسوؿ -عليو الصَلة والسَلـ -لم يأت بها على ما
يوافق معقولنا وأف اْلنبياء وأتباعهم ال يعرفوف العقليات وال يفهموف السمعيات.

السمعيات اْلدلة من النصوص فهم مشتركوف في أف الرسوؿ 

لم يعلم معناىا بل جهل

معناىا ،أو جهلَ َها اْلمة من غير أف يقصدوا ،يعني يعتقدوا جهل المركب.

وأما أولئك الطائفتين من أىل التجهيل والمجهلة فيقولوف بل قصد الرسوؿ من الناس أف يعلم

الجهل المركب واالعتقادات الفاسدة وىؤالء مشهروف عند اْلمة باْللحاد والزندقة ،ثم انقسموا إلى
فرقتين بعد اشتراكهما في المقالة السابقة من ىاتين الطائفتين أىل التضليل وأىل التجهيل من يقوؿ:
لم يعلم الرسوؿ معانيها ،ومنهم من يقوؿ :علمها ولم يبينها بل أحاؿ في بيانها على اْلدلة العقلية،
وعلى من يجتهد في العلم بتأويل تلك النصوص.
وكل ذلك ضَلؿ وتضليل عن سواء السبيل ،نسأؿ اهلل السَلمة والعافية من ىذه اْلقواؿ الواىية
المفضية بقائلها إلى الهاوية  ،ونسألو سبحانو وتعالى أف يثبتنا على صراطو المستقيم حتى نلقاه وأال
يزيغ قلوبنا بعد إذ ىدانا ،وأف يهب لنا من لدنو رحمة إنو ىو الوىاب ،وصلى اهلل على محمد وآلو
وصحبو.
عندي أيضا بعض الفرؽ كاف بودي أف نتكلم عنها من الفرؽ المعاصرة :عن القاديانية  ،وعن
البهائية والبابية وعن اليزيدية لكن لعل اهلل أف ييسر في وقت آخر .
من الفرؽ المعاصرة القاديانية والبابية والبهائية واليزيدية  ،الحركة القاديانية أسسها تنسب الطائفة
القاديانية إلى مدينة قدياف بالهند وأحيانا يطلق عليهم اسم اْلحمدية النتسابهم في مذىبهم
النتسابهم في مذىبهم إلى رجل اسمو غَلـ أحمد عبد النبي ،ولد غَلـ أحمد سنة ألف ومائتين
واثنين وخمسين ىجرية في مدينة قدياف  ،وانكب منذ الصغر على دراسة القرآف والحديث والتعبد
والتفكير في أمور الدين.
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ثم بعد ذلك ادعى غَلـ أحمد أنو المسيح الموعود والمهدي الموعود في وقت واحد ويستند
أتباعو في اْليماف بو إلى ما روي في صحيح البخاري :أف المهدي يظهر في شرقي منارة دمشق ،وأف
المسيح يصلي خلفو مع قوؿ النبي   كيف بكم وبابن مريم فيكم  ويقوؿ إف غَلـ أحمد
وإف كاف ىنديا إال أنو إيراني اْلصل ىاجر أباه إلى الهند منذ مئات السنين.
رسالتو إلى علماء الهند وغيرىم في سنة ألف ثَلثمائة وأربع وأربعين ،وجو غَلـ أحمد رسالة إلى
علماء الهند وغيرىا من البَلد اْلسَلمية جاء فيها "إف اهلل قد بعثني مجددا على رأس ىذه المائة
واختصني عبدا لمصالح العامة وأعطاني علوما ومعارؼ تجب ْلصَلح ىذه اْلمة ،ووىب لي من
لدنو علما حيا ْلتماـ الحجة على الكفرة الفجرة وجعلني من المكلمين الملهمين وأكمل علي نعمو ،
وأتم تفضلو وسماني المسيح ابن مريم بالفضل والرحمة وقدر بيني وبينو تشابو الفطرة كالجوىرين من
المادة الواحدة.
إلى أف قاؿ :ومن أجل آالئو أنو استودعني سره الذي يكشف لألولياء والروح الذي ال ينفق إال
في أىل االصطفاء  ،إل ى أف قاؿ ومن آالئو أنو خاطبني وقاؿ :أنت وجيو في حضرتي اخترتك
لنفسي ،وقاؿ :أنت مني بمنزلة ال يعلمها الخلق.
إلى أف قاؿ :أيها الكراـ إف الفتن اشتدت واْلرض فسدت والمفاسد كثرت وعَل في اْلرض
الحزب المنتصر .
إلى أف قاؿ :فكلمني وناداني وقاؿ إني مرسلك إلى قوـ مفسدوف وإني جاعلك للناس إماما.
إلى أف قاؿ :فلما أخبرت عن ىذا قومي قامت علمائهم للعني ولومي وكفروني قبل أف يحيطوا
بقولي ويزنوا حولي  ،وقالوا دجاؿ ،وقاؿ كبيرىم الذي أفتى وأغوى الناس ما أغرى :إف ىؤالء كفرة
فجرة فَل يسلم عليهم أحد وال يتبع جنازتهم وال يدفنوف في مقابر المسلمين إلى أف قاؿ :وبعزة ربي
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وجَللو نفسي لست بكافر وال معتد من أقوالو وال مرتد وال من الملحدين بل جاءكم الحق فَل
تعرضوا عن الحق كارىين.
وقد تقوى مذىبنا بتظاىر اْلحاديث والفرقاف  ،ثم بشهادة اْلئمة وأىل العرفاف  ،ثم بالعقل الذي
ىو مدار التكاليف الشرعية  ،ثم باْللهاـ المتواتر اليقيني عن حضرة العزة ،فكيف ترجع إلى الظن
بعد اليقين إلى أف قاؿ :وقد تفردت بفضل اهلل بكشوؼ صادقة ورؤيا صالحة ومكالمات إلهية
وكلمات إلهامية وعلوـ نافعة وزادني ربي بسطة في العلم والدين وأرسلني مجددا لهذه المائة وسماني
عيسى.
إلى أف قاؿ :وجعلني ربي عيسى ابن مريم على طريق الموازاة الروحانية … .إلى أف قاؿ :اعلموا
أف فضل اهلل معي وأف روح اهلل ينطق في نفسي فَل يعلم سري ودخيلة أمري إال ربي ىو الذي أنزؿ
علي وجعلني من المنوَرين ىو الذي أنزؿ علي وجعلني من المنورين.

خَلصة الدعوى نقوؿ :ادعى غَلـ أحمد أنو المسيح الموعود بمعنى أنو جاء بقوة وروح عيسى

عليو الصَلة والسَلـ -وادعى أنو ىو النبي الذي تنبأت بظهوره أغلب الديانات وأف مهمتو ىيإطالة العَلقة بين اْلنساف وخالقو كما أنو جاء ليفسر القرآف وتعاليم اْلسَلـ في ضوء الوحي اْللهي
فيما يطابق العصر الحاضر ،وليكوف ىو نفسو مثاال يبين الحياة اْلسَلمية الكاملة وادعى أنو يستغني
بالعلم اللدني عن الوحي  ،وللقديانية رئيس ديني يلقبونو بلقب أمير المؤمنين وخليفة المسيح
الموعود والمهدي المعضود .
انتشارىا :انتشرت الدعوة القاديانية وصادفت نجاحا في بعض الجهات اْلفريقية وأخذوا يبشروف
بها في أوربا وأمريكا وآسيا وشيدوا بعض المساجد في إنجلترا ولكنهم لم يجدوا من يقبل دعوتهم
في البَلد العريقة في اْلسَلـ كشماؿ إفريقية ومصر والجزيرة العربية والسوداف والعراؽ والشاـ فقد
قل نشاطهم اآلف وضعفت حماستهم.
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مذىب القاديانية في الجهاد أنو كاف فرضا  ،ثم نسخ وأنو بعث بعد محمد أحمد القدياني وقبلتو
قدياف في الهند  ،ومذىب البهائية أنو بعث بعد محمد البهاء وأنو نزؿ عليو القرآف سماه البهاء
وقبلتهم مدينة عكا ،والجهاد كاف فرضا  ،ثم نسخ وكَل من البهائية والقاديانية تزعم أف الجهاد كاف
فرضا  ،ثم ن سخ ،فالمحاربة بالجهاد عندىم فالجهاد عندىم خروج عن دين اْلسَلـ وعلى
المسلمين أف ينضموا إلى دولة من الدوؿ الكبرى لتحميهم ،كما أف صَلة الجمعة نسخت ،وكذا
الحج؛ وذلك ْلف كَل منهما مواطن قوة المسلمين فقالوا بالنسخ؛ ْلجل أف يخدروا أعصاب
المسلمين؛ لئَل يكوف فيهم القوة التي كانت في آبائهم وأجدادىم.
البابية  ،أو البهائية وىذه القاديانية التي تسمى البهائية فرقة كافرة كما أجمع العلماء في العصر
الحاضر على أنها فرقة خارجة عن دائرة اْلسَلـ.
البابية  ،أو البهائية تنسب البابية إلى مؤسس الديانة البابية الذي سمى نفسو بالباب وتسمى
البهائية نسبة إلى خليفة الباب وىو علي حسن الملقب بالبهاء مؤسس الديانة البهائية ىو علي بن
محمد رضا الشيرازي ،ولد علي بن محمد بن رضا الشيرازي بشيراز في إيراف سنة ألف ومائتين
وخمس وثَلثين كاف أبو محمد رضا الشيرازي ينتسب إلى بيت النبوة توفي والده قبل أف يبلغ سن
الفطاـ فكفلو خالو علي الشيرازي الذي كاف يشتغل بالتجارة لم يكن للغَلـ ميل إلي الدراسة إال أنو
تحت ضغط خالو تعلم قليَل من اللغة العربية ومن النحو الفارسي ،وقد أظهر براعة مدىشة في الخط
فكاف أعجوبة أىل عصره في ىذا الفن.
ثم أشركو خالو معو في التجارة وانتقَل معا إلى ميناء أبي شهب وىو إذ ذاؾ في السابعة عشرة
من عمره وما لبث أف اظهر براعة في التجارة فاستقل عن خالو وكسب شهرة تجارية وكاف إلى جانب
اشتغالو بالتجارة ينفق وقتا طويَل في دراسة العلوـ الدينية والرياضيات  ،ثم اشتغل بالروحانيات وأخذ
يعمل على إذالؿ نف سو فكاف يسهر الليل وفي النهار يقف تحت أشعة الشمس المحرقة فاعتراه
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بسبب ذلك وجوـ وذىوؿ وتأثرت قواه العقلية من الخلوة وما فيها من العزلة ،ومن فرط السهر
وإدماف الوقوؼ في مواجهة قرص الشمس وتحمل حرارتها التي تبلغ في مدينة أبي شهب اثنين
وأربعين درجة ،والحظ عليو خ الو شذوذا في تفكيره وداخلو الشك فيما يصدر منو من أقوالو وأفعالو
فنصحو مرة بعد أخرى إشفاقا عليو من أف تتطور الحاؿ إلى نتيجة ال تحمد عقباىا.
أشار عليو اْلطباء بالسفر إلى كربَلء والنجف بو حيث الهواء النقي وعسى أف ينقطع عن التفكير
فيما كاف بصدده فرحل وعمره عشرين سنة كانت اْلفكار الباطنية منتشرة بين فريق النازلين بتلك
المدينة فأخذ بعد وصولو يدرس آراء بعض علمائها ومن أشهرىم أحمد اْلحسائي وتلميذه كاظم
الرشدي وظل يتردد على دروس كاظم الرشدي مؤسس المنطقة الكشفية انقطع فجأة وتغيب ردحا
من الزمن بعد أف اتفق مع بعض أصحابو على السفر إلى الكوفة واْلقامة في مسجد اْلماـ علي
منقطعين للرياضة مدة أربعين يوما.
بعد انقضاء المدة غادر المسجد وىو في حالة غير طبيعية وعاد لمجلس الرشدي وىو شارد
الذىن وفي حالة ذىوؿ وأخذ يتكلم بألفاظ عدىا تَلمذة الرشدي خارجة عن منهج الشريعة ومخالفة
لقوا عد السنة النبوية فَلطفوه وجاملوه أوال وجفوه وىجروه ثانيا فإذا بو يدعو الناس إلى نفسو
ويوصي بالزىد والتقشف مع ما أماؿ إليو كثيرا من بسطاء القوؿ وضعفاء اْلحَلـ كاف يخاطب
المقربين إليو بأقواؿ غامضة مثل فادخلوا البيوت من أبوابها ،ومثل أنا مدينة العلم وعلي بابها يعني أف
الطريق إلى اهلل مسدود إال عن طريق الرسالة والنبوة والوالية إال بواسطة إال بواسطة  ،وأنا تلك
الواسطة.
وكما أنو ال يجوز دخوؿ البيت إال من الباب فأنا ذلك الباب فعندئذ سمى نفسو الباب وما كاف
بعد ذلك يشير لنفسو أال بلقب الباب وترؾ اسمو اْلصلي وىذا ىو سر تسميتو بالباب وأتباعو
بالبابية  ،بدء دعوتو  ،بدأ دعوتو عاـ ألف ومائتين وستين جهر الباب بدعوتو في ليلة الخامس من
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جمادى اْلولى عاـ ألف ومائتين وستين أوؿ المؤمنين بو كاف أوؿ المؤمنين بو ىو المَل حسين
المشهوري الذي لبى دعوتو في الليلة الخامسة من جمادى اْلولى واعتبروا ىذا العاـ عيدا سموه
عيد المبعث إذ أظهر فيو الباب دعوتو ورفع بو الصوت جهارا وكاف عمره إذ ذاؾ خمس وعشرين
سنة وأربعة أشهر وأربعة أياـ.
وما زاؿ البابيوف يحترموف ذلك اليوـ ويقدسونو ويحرموف فيو تعاطي اْلشغاؿ.
حروؼ حي :استطاع الباب علي أف يجمع حولو ثمانية عشر شخصا سماىم حروؼ حي فحرؼ
الحاء يعادؿ رقم ثمانية في الحروؼ اْلبجدية والياء يساوي عشرة ومجموع الحرفين ثمانية عشرة ،
ثم ألقى على ىؤالء مبادئو وتعاليم دعوتو والمشهوري أوؿ من آمن بالباب نسبة إلى مدينة مشهورية
من أعماؿ خراساف التفت إليو الباب وقاؿ يا من ىو أوؿ من أمن بي حقا إنني أنا باب اهلل وأنت باب
الباب وال بد أف يؤمن بي ثمانية عشر نفسا بكامل رغبتهم دوف ضغط  ،أو إكراه ويعترفوف برسالتي
وسينشدني كل منهم على انفراد.
ولما لم تكن ىذه الحركة تناسب والمركز الديني لعلماء إيراف إذ إف تعاليم الباب مخالفة ْلصوؿ
الدين عندىم قامت قيامة العلماء علماء إيراف في وجو ىذه الدعوة فنشرت الرسائل وألفت الكتب
وألقيت الخطب ونتج عن ىذه المقاومة أف ماؿ إليو الجهلة من العواـ فلما رأى الباب ذلك أعلن أنو
المهدي المنتظر بعد أف كاف دعوتو أنو واسطة ،أو باب للوصوؿ إلى اْلماـ المنتظر .
وقاؿ :إف جسم المهدي اللطيف قد حل في جسمو المادي ،وأنو يظهر اآلف ليمأل اْلرض قسطا
وعدال وىذا ما دعا الباب أف يظهر بمظهر أرقى من الدعوة السابقة ،فيدعي أنو أفضل من محمد

صاحب الدعوة اْلسَلمية اْلمة  وأف تعاليمو التي جمعها في بيانو أفضل من تعاليم نبي المسلمين
في قرآنو ،وأف محمدا إذا كاف قد تحدى الناس في اْلتياف بسورة من سور الفرقاف المبين فإف الباب
يتحدى الجميع باْلتياف بباب من أبواب اْلرض.
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مقتلو :دعي الباب لمناظرة علماء إيراف وانتهت المناظرة بغير نتيجة  ،ثم ازدادت االضطربات
في جميع أنحاء إيراف وانتشرت الفتنة وساعدت الدسائس اْلجنبية على امتدادىا فقرر الشاه ناصر
الدين ضرورة القضاء على ىذه الفتن فأصدر أمره بإعداـ الباب ونفذ فيو حكم اْلعداـ في سنة ألف
ومائتين وخمس وستين ىجرية ،وقد تبرأ منو كاتب وحيو حسين التبريزي وىاؿ على الباب بالشتائم
والسباب وأطلق سراحو وأتى الحراس بوتدين من الحديد ودقوىما في جدارين متقابلين وربطوا فيهما
الباب وصاحبو محمد على الذنروزي وأطلقوا عليهما الرصاص.
وربط الجند جثتهما وألقوىما في خندؽ حتى أكلتها الطيور الجارحة وكاف عمر الباب يوـ
إعدامو إحدى وثَلثين سنة قمرية وسبعة أشهر وسبعة وعشرين يوما من يوـ ميَلد ميَلده بشيراز ،ولما
قتل الباب زادت تعاليمو اشتهارا وعظم االضطهاد على أتباعو وأظهر بعض رؤسائهم دعاوى مختلفة
من قبيل النبوة والوصاية والوالية والمرآتية اختلفت آرائهم وتشتت أىوائهم.
كتب الباب :من أىمها البياف العربي والبياف الفارسي وىو صورة من البياف العربي وفيو أنو
يستغني بالعلم اللدني عن الوحي.
عقائد الباب تقوـ الديانة البهائية والبابية على أساس االعتقاد بوجود إلو واحد أزلي نظير ما
يعتقده المسلموف إال أف البابيين يستمدوف صفات الخالق من أساس العقيدة الباطنية التي ترى أف
لكل شيء ظاىرا وباطنا وأف ىذا الوجود مظهر من مظاىر اهلل  ،وأف اهلل ىو النقطة الحقيقة  ،وكل ما
في ىذا الوجود مظهر لو .وعلى ىذا فَل يؤمنوف باهلل كما يؤمن بو المسلموف.
ثانيا عقيدتهم في النبي واْليماف مستمدة من عين العقيدة بالخالق فالنبي  ،أو اْلماـ مظهر من
مظاىر اهلل في اْلرض وارتقاء ىذه المنزلة إنما ىو باستكماؿ صفات أخَلقية جعلتو يعبر عن اْلمر
الواقع ويصل إلى الحقيقة دوف غيره لهذا صح للباب أف يكوف مظهرا من مظاىر اهلل في اْلرض بعد
النبي.
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عبادات البهائيين :والبابين ومعامَلتهم وردت في كتاب البياف الذي نسخو خليفة الباب علي
حسين المل قب بالبهاء في كتابو اْلقدس الصوـ ىو الشهر التاسع الذي يلي أياـ الضيافة ،والسنة
البهائية تسعة عشرة شهرا ،كل شهر تسعة عشر يوما.
ثانيا :الصَلة  ،فرضت الصَلة على كل بهائي بالغ وىم يؤدونها على انفراد تسعة في تسع
ركعات تسع ركعات في ثَلث أوقات حين الزواؿ وفي البكور واآلصاؿ متوجهين شطر مدينة عكا
حيث يرقد بهاء اهلل .
ثالثا :الحج إلى الدار التي ولد فيها مؤسس ديانتهم علي محمد بشيراز  ،أو إلى الدار التي نزؿ
بها بهاء اهلل حسين خَلؿ إقامتو بالعراؽ.
رابعا :الزكاة سئل عبد البهاء عباس عنها فأجاب :الزكاة في البهائية كالزكاة في اْلسَلـ.
خامسا :الزواج بواحدة فقط وفي كتابهم اْلقدس التصريح بزوجتين إذا عدؿ بينهما وىم يزوجوف
البهائي بغير البهائية وبالعكس بشرط تحرير عقد بهائي إلى جانب العقد الغير بهائي.
سادسا :الطَلؽ مكروه عندىم.
سابعا :الميراث تتساوى االبن مع البنت في الميراث وفي كافة الحقوؽ وسن الرشد لهما واحد.
ثامنا :أعيادىم عيد النيروز وعيد الرضواف وعيد ميَلد مؤسس الديانة وعيد ميَلد البهاء وعيد
إعَلف دعوة الباب.
تاسعا :الجهاد منسوخ
انقساـ البهائية:
وبعد وفاة حسين علي الملقب بالبهاء انقسم البهائيوف إلى فرؽ ىي:
أوال :البهائية .
ثانيا :اْلزارية نسبة إلى أحد أصحاب الباب.
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ثالثا :البابية الخَلص الذين لم يرضخوا ْلوامر من قاـ بعد الباب علي محمد .
رابعا :البابية البهائية العباسية أتباع عبد البهاء عباس وابن الحسين علي الملقب بالبهاء ،وقد
أطلق على نفسو عبد البهاء.
الناقروف :أت باع محمد علي العباس ويطلق المؤرخوف أسم المارقين على أتباع المرزا عباس وأسم
الناقرين على أتباع محمد علي وكل فريق يؤيد دعواه ويكفر من عداه فاعتزلوا المعاشرة وحرموا
معاملة بعضهم بعضا  ،وكاف عداوة كل منهم لألخر أشد من عداوتهم جميعا لمن طعن في
معتقداتهم ،وقاؿ ببطَلف دعوتهم.
بهذا يتبين أف البهائية والبابية فرقة خارجة من عداد المسلمين ليست من المسلمين في شيء
ليست من اْلسَلـ في شيء بل ىي فرقة من فرؽ الكفر والضَلؿ نسأؿ اهلل السَلمة والعافية.
ثالثا اليزيدية :طائفة اليزيدية اختلف الباحثوف في اليزيدية ويسموف بعبدة الشيطاف  ،اختلف
الباحثوف في تعليل تسميتهم بعبدة الشيطاف فبين أف بين اليزيدية أنفسهم من يعتقد أنهم دعوا بهذا
االسم  ،اختلف الباحثوف في تعليل تسميتهم باليزيدية  ،فبين اليزيدية أنفسهم من يعتقد أنهم دعوا
بهذا االسم نسبة إلى الخليفة اْلموي إلى الخليفة اْلموي يزيد بن معاوية الذي أحيا دينهم القديم
وأطلق عليهم اسمو.
ثانيا :بعض الباحثين نسبهم إلى يزيد بن أنيس الخارجي الذي قاؿ بتولي المحكمة اْلولى قبل
اْلزاؿ وتبرأ من بعدىم إلى اْلباضية فإنو يواليهم.
ثالثا :ويميل بعض الباحثين إلى القوؿ بأف اليزيدية ينتسبوف إلى مدينة يزد  ،أو يزداف الفارسية
وىي بمعنى اهلل  ،أو إزد ومعناىا خليق بالعباد وتطلق في دين المجوس على المَلئكة التي تتوسط
بين اهلل والبشر وتنقل مشيئتو إليهم ،واختلفوا في أصل دينهم في رواية لليزيدية تصريح بأنهم من
نسل آدـ فقط ال نتيجة الجتماعو من حواء.
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والحق اختلفوا في أصلهم يعني في رواية لليزيدية تصريح بأنهم من أصل آدـ ال نتيجة الجتماعو
من حواء والحق أف اليزيدية خليط من عناصر وثنية قديمة وعناصر إيرانية ذردشتية وأخرى يهودية
ونصرانية وإسَلمية.
عقائد اليزيدية:
وعبادتهم يؤمنوف بوجود إلو أكبر خالق لهذا الكوف إال أنو اآلف ال يعنى بشئونو بعد أف فوض أمر
تدبيره وإدارتو إلى مساعده ومنفذ مشيئتو ملك طاووس الذي يرتفع في أذىاف اليزيدية إلى مرتبة
اْللوىية الذي يدعى عند أىل الديانة اْلخرى الشيطاف.
نبي ىذه الديانة:
ىو الشيخ عادي الذي يروي عنو اليزيدية أخبارا وروايات عديدة ويرفعونو إلى ما فوؽ درجة
النبوة ومن ىذه الروايات ما ينطبق على أحد شيوخ المسلمين والمتصوفين وىو الشيخ عدي بن
مسفر  ،ومن الشخصيات المقدسة عندىم منصور الحَلج وعبد القادر الكيَلني والحسن البصري ،
ومن عقائدىم أنهم ال يأكلوف الخس زعما منهم أف الشيخ عدي طلب صاحب بستاف شيئا من
الخس فلم يعطو ،وال يأكلوف لحم الغزاؿ لزعمهم أف عيونو تشبو عيوف الشيخ عدي .
ومن واجب كل يزيدي أف يزور ضريح الشيخ عدي مرة في كل سنة.
رابعا :يجب على كل يزيدي كل يوـ وقت طلوع الشمس أف يقف في موضع شروقها بشرط أف
ال يراه مسلم.
خامسا :ينبغي على اليزيدي أال يسمع صَلة المسلم ْلف فيها ما يتعارض مع العقيدة اليزيدية
وىي االستعاذة من الشيطاف؛ ْلف الشيطاف اسم لملك طاووس.
سادسا :الصَلة بالقلب وبالسر لذلك ال يحددوف مواعيد وفرائض للصَلة.
سابعا :يحللوف شرب الخمر.
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ثامنا :ال يصح صياـ اليزيدي خارج موطنو؛ ْلنو ينبغي عليو أف يذىب صباح يومو إلى شيخو
ليعلن أمامو أنو صائم.
تاسعا :إذا سافر اليزيدي إلي خارج بلده وأمضى في غيابو نحو سنة  ،أو أزيد فأف امرأتو تحرـ
عليو وال يسمح للزواج من غيرىا.
عاشرا :غير مرخص لليزيدي أف يلبس ثوبا كحليا فقط.
إحدى عشر :الزيدية يؤمنوف بالتناسخ وبالحلوؿ.
ولهم كتاباف مقدساف :أحدىما يسمى الجلوة فيو وعد ووعيد وترىيب وترغيب .والثاني اسمو
مصحف رىش أي الكتاب اْلسود فيو قصة خلق العالم وعقائد اليزيدية وما حلل لهم وما حرـ
عليهم.
اْلماكن التي يقطن فيها اليزيدية ،اليزيدية طائفة ينتمي معظمها إلى الجنس الكردي ويكثر أتباعها
في بعض نواحي الشرؽ اْلدنى وخاصة في المناطق التالية :طرائف الشيحاف في الشماؿ الشرقي من
الموصل  ،قواسنجار الواقع في الشماؿ الغربي من العراؽ على الحدود بينو وبين سوريا وىي منطقة
جبلية منيعة وموقع حصين
ثالثا :ديار بني بكر وماردين وجبل الطور.
رابعا :منطقة حلب حوؿ كلس ومنيساب .
خامسا :البَلد اْلرمينية الواقعة على الحدود بين تركيا وروسيا وخاصة في منطقتي قرص وإيراف
وحوؿ تنفيس من بَلد القوقاز.
سادسا بعض اليزيدية في إيراف ،ورئيس اليزيدية إسماعيل جوف المتوفى سنة ألف ثَلثمائة وواحد
وثمانين ىجرية ألف تسعمائة وثَلثين ميَلدية وبهذا يتبين أف الفرقة اليزيدية فرقة وثنية تعبد الشيطاف
وتعبد اْلوثاف ،نسأؿ اهلل السَلمة والعافية.
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فرؽ الضَللة خالفوا السنة والجماعة
ونسأؿ اهلل تعالى أف يثبتنا على اْليماف ويختم لنا بو ،ويعصمنا من اْلىواء المختلفة واآلراء
ا لمتفرقة ويعصمنا من اْلىواء المختلفة واآلراء المتفرقة والمذاىب الردية مثل المشبهة والمعتزلة
والجهمية والجبرية والقدرية وغيرىم من الذين خالفوا السنة والجماعة وحالفوا الضَللة .
يعني ىؤالء الفرؽ خالفوا السنة والجماعة ،وحالفوا الضَللة  ،خالفوا الكتاب والسنة وحالفوا
يعني وافقوا الضَللة ،وافقوا الهوى والضَللة  ،حالفوا تقابل خالفوا  ،خالفوا السنة والجماعة وحالفوا
الضَللة.
من الذين خالفوا السنة والجماعة وحالفوا الضَللة .
يعني السنة والجماعة خالفوىا والضَللة وافقوىا  ،حالفوا بمعنى وافقوا ،خالفوا السنة والجماعة
ووافقوا الضَللة  ،حالفوا بمعنى وافقوا  .نعم .
البراءة إلى اهلل من طريقة أىل البدع
ونحن منهم براء .
يعني نتبرأ إلى اهلل من طريقتهم طريقة أىل البدع من طريقة الجهمية طريقة المعتزلة ،طريقة
الجبرية طريقة القدرية طريقة الشيعة طريقة المشبهة نتبرأ إلى اهلل منهم نحن برآء  ،نتبرأ من طريقتهم
ومن مذىبهم واعتقادىم نعم .
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الفرؽ الضالة ضالين منحرفين عن الطريق المستقيم
وىم عندنا ضَلؿ وأردياء .
وىم عندنا نعتقد أنهم ضَلؿ ،يعني منحرفوف عن الصراط المستقيم ،وأردياء جمع ردي ضد
الجيد ،ىم أردياء فهم عندنا ضَلؿ منحرفوف ع ن الصراط المستقيم وأردياء يعني أقوالهم وأعمالهم
رديئة سيئة ليست حسنة نعم.

خاتمة
وباهلل العصمة والتوفيق .
وباهلل العصمة نسأؿ اهلل أف يثبتنا وإياكم على دينو ،ونسأؿ اهلل لنا ولكم العلم النافع والعمل
الصالح ،ونسألو سبحانو أف يثبتنا على صراطو المستقيم ،وأف يميتنا عليو ،وأف ال يزيغ قلوبنا بعد إذ
ىدانا إنو على كل شيء قدير.
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