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مقدمة

احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم عىل سيدنا حممد خاتم النبيني، وعىل آله 
وصحبه ومن تبعه بإحسان إىل يوم الدين.

وبعد،

فإّن االشتغال يف بيان عقيدة اإلسالم من أهمِّ األمور، وتوضيحها بأدلتها بالقدر 
الذي ُيطاق هو من األمور احلسنة املطلوبة يف كل زمان ومكان، وذلك ألن البيان أصل 
ك به  التكليف، والتكليف يف أصله حسٌن، والبيان يساعد الناس عىل تدبُّر احلق والتمسُّ
رين يف هذا األمر اجللل  مني واملتأخِّ بقدر الطاقة البرشية. وقد بذل أعالم العلامء من املتقدِّ
جهوَدهم، وقاموا بكتابة تأليفات رفيعة املستوى، عالية القدر، ما زال الناس حتى اآلن 
القيام بام أمرهم به  يثيبهم عنا خريًا، فقد حاولوا  يستفيدون منها، وندعو اهلل تعاىل أن 
رسول اهلل عليه الصالة والسالم، وأدَّوا ما عليهم بحسب ما وسعهم األمر، وال نظنُّ أحدًا 
يعتقد وجوب الوقوف عندما وقفوا. وملا كان الناس لن يزالوا حمتاجني إىل إعادة البيان 
بحسب ما يناسب كل عرص من العصور، وذلك بحسب ما يطرأ علهم من اإلشكاالت، 
وأمور  العقيدة  رشح  كتابة  ُتعاد  أن  الرضوري  من  كان  فقد  األحوال،  وتغريُّ  والوقائع، 
املسائل مرة أخرى، بحسب ما  ُتبَحث  أهَله، وأن  يفيد  ما  اإليامن، يف كل زمان بحسب 
مني  يالئم أهل العرص، فإن هذا أنفع بإذن اهلل تعاىل، ويساعد يف الوصل بني جهود املتقدِّ
رين. وكلُّ ما نرجوه يف هذا املقام: أال تتوقف هذه العملية يف عرص من العصور، ألن  واملتأخِّ
توقفها ال يعني إال أن هناك تقصريًا يف بيان أمور الدين للناس، فلن يبلغ الناس يف هذه احلياة 

الدنيا درجًة يكونون فيها مستغنني عن البيان. 



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  الرشح الكبري  6

لة، صارت مراجع  وقد سلك العلامء مسالك يف هذا السبيل، فبعضهم كتب كتبًا مطوَّ
يف باهبا، واختلفت طرقهم يف التأليف من االعتامد عىل األدلة العقلية والنقلية بحسب ما 
رأوه مناسبًا. وبعضهم كتب كتبًا متوّسطة تفيد طالهبا ما حيتاجون بأقرص سبيل، وبعضهم 
رات، وتزيني  كتب كتبًا خمترصة ليستعني هبا الناس عىل تذكار األحكام، وإحكام التصوُّ
األفهام، وليتمّكنوا من االستفادة منها يف أقرص زمان، بإذن اهلل تعاىل. ومن الكتب املخترَصة 
صغرية احلجم، كتاب العقيدة الطََّحاوية، املسامة ببيان عقيدة أهل السنة واجلامعة، لإلمام 
ث الفقيه، أيب جعفر الطََّحاوي أثابه اهلل تعاىل عن املسلمني خري  اهلامم الشهري، احلافظ املحدِّ
اجلزاء، وقد تقّبل العلامء كتابه هذا وانترش االعتامد عليه والعزو إليه، واهتم به أهل السنة 
أيام اهتامم يف كل زمان من األزمان، واستفاد منه الناس عىل اختالف طبقاهتم يف العلم وما 

يزالون بفضل اهلل تعاىل. 

وملا كان الكتاب هبذه املثابة، فمن املتوقع أن حياول بعض الناس من املخالفني ألهل 
السنة تأويل كالمه وإعادة رشحه بطريقة توهم أنه موافٌق هلم غرُي خمالف، فأقدم بعضهم 
لوا بعضها بام ال يستفاد من نظم كالمه، بحيث  عىل كتابة رشوح عليه، وعاجلوا مسائله، وأوَّ
رصفوها عن مقصده ومرامه، فخطر يف بايل منذ سنوات أن أكتب رشحًا أعالج فيه بعض 
أهم هذه األمور مع االهتامم قبل ذلك ببيان معاين ألفاظه، وتفصيل أحكامه. وقد قمت 
بفضل اهلل تعاىل بكتابة هذا الرشح عليه ألول مرة منذ حوايل تسع سنوات، مع أن اشتغايل به 
وكتابة تعليقاٍت عىل كثرٍي من مواضعه سبق ذلك، ولكّن كثرة االنشغال وضيق الوقت حال 
دون أن أقوم بطباعته وتقديمه هبيئة مالئمة لطالب العلم يف ذلك الوقت، وامتد زمان تركه 
ف إلخراجه، وكثرة سؤال طالب العلم لذلك، إىل أن تيرس  بسبب االنشغال، مع التشوُّ
القيام بمراجعته يف فرتة من الزمان، فعزمت عىل عدم تضييع هذه الفرصة، مع ما أعانيه 
غت شيئًا من  من كثرة األشغال، وتشتت البال، إال أنني العتقادي بحسن هذا الصنيع، فرَّ
وقتي، بقدر ما أطقت، ملراجعته، وإضافة ما حيسن إضافته إليه، فخرج بفضل اهلل تعاىل عىل 
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ما تراه بني يديك، وأدعو اهلل تعاىل أن تكون صورته احلالية وافيًة بيشء من املقصود، ومع 
د بحسب  ذلك فإنني أجزم متامًا أن عمل اإلنسان ال خيلو من نقص، واملجتهد يقارب ويسدِّ
الطاقة، وأدعو اهلل تعاىل أن تتوافر فرصة أخرى يف مقتبل الزمان أعيد فيه النظر، وأمتم ما 
فيه من نقص، وأجتنب ما قد يكون وقع من خطأ من غري قصٍد مني، وذلك باالستعانة 
بام يصلني بإذن اهلل تعاىل من اقرتاحات طالب العلم والعلامء ومالحظاهتم، واملرء بأخيه 

يستعني. 

وقد وضعت نصَب عيني يف أثناء عمل الرشح: أن حيصل طالب العلم عىل قدر 
كبري من مطلوبه بني يديه، وأن يستغني هبذا الرشح عن مراجعاٍت لكثرٍي من الكتب يف شتى 

املطالب اللغوية والتفسريية، واخلالفية.

وحرصت يف هذا الكتاب عىل األمور التالية: 

أوالً: رشح ألفاظ املتن، واستخالص معانيه من نظمها، بام يناسب دالالت اللغة 
ف وال تكلُّف، بقدر الطاقة، وقد استعنت يف ذلك بالرشوح املطبوعة  وقوانينها، بدون تعسُّ
املعتَمدة هلذا املتن اجلليل مثل رشح العاّلمة اإلمام أكمل الدين البابريت، والعاّلمة الشيخ 

عبد الغني الغنيمي، وقد أودعُت يف رشحي خالصة ما ذكروه. 

ثانياً: قمت باالستدالل عىل املطالب واألحكام باألدلة الكافية من الكتاب والسنة، 
ق يف األدلة العقلية، فقد يكون األليَق هبذه  ومل أعّرج كثريًا يف هذا الرشح عىل التطويل والتعمُّ

البحوث كتٌب أخرى. 

ثالثاً: حرصت عىل مناقشة بعض الرّشاح واملعلِّقني عىل العقيدة الطحاوية، مما رأيت 
أنه ابتعد عن مراد الشارح، ومحل ألفاظه عىل غري معانيه املفهومة منه، ودّللُت عىل ذلك 
ق يف فهم  باألدلة الكافية. وهذه الطريقة تزيد يف مساعدة طالب العلم والباحث عىل التعمُّ
ألفاظ املتن، فاملقارنة بني آراء الناس طريقة من الطرق املعتمدة يف الفهم، واالقرتاب من 
الرأي األصوب. وقد تقتيض هذه الطريقة ردودًا وحتليالت لكالم هؤالء الكّتاب والرّشاح 
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من املعارصين أو املتقّدمني. وقد يظنُّ القارئ أّن هذا األسلوب خُيِرُج الكتاب عن مقصده، 
ولكني أرجو أن يتنّبه إىل أنه مّلا كان املقصود حماولة حتقيق معاين املتن، فإن املقارنة واملعارضة 
يف بعض املواضع ملقرَتَحات اآلخرين مناسٌب هلذا املطلوب، فمقارنة الطرائق مفيدة جدًا 
لطالب العلم، وحاولت ان ألتزم يف ذلك كله طريقة اإلنصاف، وأحلُت يف بعض التفاصيل 
واملواضع عىل ُكُتٍب أّلفُتها يف مسائل خاصة، مل أَر أنه من املناسب إيراد تلك التفاصيل هنا، 

معتِمدًا عىل مهة القارئ احلريص عىل طلب العلم. 

رابعاً: حرصت عىل التفصيل يف جمموعٍة من املسائل املهمة املبحوثة يف علم التوحيد 
من أول الكتاب إىل آخره، وذلك بحسب مواضع ذكر املصنف هلا، وقمت برشحها رشحًا 
الً نوَع تفصيل، مستدالً عليها باألدلة املناسبة، واستأنست بكالم أهل العلم يف بيان  مفصَّ
مسائل العلوم، مع العزو، واحلرص عىل األمانة يف النقل، فام وجد من تقصري يف هذا الباب 
فمحموٌل عىل اخلطأ والتقصري بال قصٍد إليهام، وسوف أكون شاكرًا ملن يدلني عىل يشء من 

ذلك لنعمل عىل تصويبه، وله األجر من اهلل تعاىل، واالعرتاف مني باجلميل. 

، فهو مدعاة إىل التقارب  وال بدَّ من أن يتنبه القارئ إىل أنَّ النقاش مع املخالف أمٌر مهمٌّ
والتحابب، وليس إىل التباغض والتباعد، خصوصًا إذا كان النقاش قائاًم عىل أسس علمية، 
فًا، وال متكلَّفًا، وأنا لست مع من يرى رضورة االبتعاد عن  ومنهجية ملتزمة، ومل يكن متعسِّ
د التنازع واالختالف املذموم، فإن إمهال  مناقشة املخالفني وحماورهتم، بحجة أن هذا يولِّ
كالم اآلخر وعدم االلتفات إليه أشدُّ ظلاًم لهـ  يف نظريـ  من مناقشته وحماورته والرد عىل ما 
ال نرتضيه منه، وقد ُأمرنا بالتعاون عىل اخلري، واألمر باملعروف والنهي عن املنكر، ولعمري 
فإن مناقشة املخالفني هلي من هذا الباب، وأدعو اهلل تعاىل أن يقّدرنا عىل االلتزام بآداب 

النظر والبحث، وأن يقّدرنا عىل الرتاجع فيام خالفنا فيه عن هذا الباب. 

بعضًا، ألن هذا هو  يراجع بعضها  أن  إىل  دائاًم حمتاجًة  واألمة اإلسالمية، ستظل 
السبيل األكرب للتعاون والتكامل، واملسلم مرآة أخيه، واملفروض فيمن رأى عنده شيئًا 
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يستلزم الرتاجع أن يرتاجع، ألن األمر دين، ال عصبية، وال قومية، وليس هو نزاعًا عىل 
ثروة ال يمكن توزيعها إال عىل جمموعة منحرِصة من الناس، فالدين يّتسع جلميع البرش، بل 
هو أنزل لذلك، وكّلام َوِسْعنا بعَضنا البعض يف الوفاق واخلالف، كان ذلك أعون لنا عىل 
اإلنجاز اإلجيايب، وإذا مل يتمّكن املسلمون من إعطاء مثال ناجح للمراجعة واملناقشة بني 
أنفسهم فكيف سيكونون ُمقنِِعني لغري املسلمني عندما حيملون هذا الدين إليهم كام أمرهم 

اهلل جّل شأنه ورسوله الكريم عليه أفضل الصالة والسالم. 

وأشكر كلَّ من ساعد يف إخراج هذا الكتاب، فقام بمراجعته مراجعة لغوية، أو 
ساعد يف ختريج بعض األحاديث، وتنبيهي ألمهية العزو يف بعض املواضع التي فاتني العزو 
فيها، أو أشار بزيادة البيان يف بعض املسائل واملباحث، والشكر موصول أيضًا لكل من 
طلب مني إكامل الرشح وطباعته، وحفزين عىل ذلك، مما كان له أثر كبري يف استنهاض اهلمة 

إلكامل املهمة.

وأخريًا أدعو اهلل تعاىل أن يوفقني يف مقصدي، وأن جيعل هذا اجلهد يف ميزان حسنايت 
وحسنات كل من نظر إليه كام أنظر، وكل من استفاد منه وأفاد يف نقٍد أو توجيٍه أو أي جهِة 

تكميل.
واحلمد هلل رب العاملني، أوَل األمر وآخَره، والّصالة والّسالم عىل سيدنا حممٍد خاتم 

النبيني. 
وليس لنا إىل غري اهلل تعاىل حاجٌة وال مذَهب،،

عّمـان ـ األردن
يف العارش من شعبان 1435هـ

وز 2014م املوافق للثامن من تـمُّ

كتبه
سعيد عبد اللطيف فودة



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  الرشح الكبري  10

ترمجة وجيزة لإلمام أيب جعفر الطََّحاوّي)1)
)239-321هـ(

يار املرصية وفقيُهـها، أبو جعفر أمحُد بُن  ث الدِّ اإلمام العاّلمة احلافظ الكبري، حمدِّ
حممد بن َسالمة بن َسَلمة بن عبد امللك، األْزدّي احلَْجرّي)2) املرصي الّطحاوي احلنفي.

مولده ونشأته:

ُولد الطحاوي يف سنة تسع وثالثني ومئتني للهجرة، بقرية َطَحا من أعامل مرص، 
ونشأ يف بيت علم ودين، فأبوه كان من أهل العلم، وكذلك أّمه كانت حترض جملس اإلمام 
الشافعي، وخاله هو اإلمام املزين أفقه أصحاب الشافعي. وقد عارص الطحاوي األئمة 

الكبار، ومنهم أصحاب الكتب الستة ومن يف طبقتهم من أئمة الفقه واحلديث. 

من مصادر ترمجته:  (1(
ـ »طبقات الفقهاء« أليب إسحاق الشريازي ص142.  

ـ »األنساب« للسمعاين )8: 218).  
ـ »املنتظم« البن اجلوزي )6: 250).  

ـ »وفيات األعيان« البن خلكان )1: 72-71).  
ـ »تذكرة احلّفاظ« للذهبي )3: 811-808).  

ـ »سري أعالم النبالء« له )15: 33-27).  
ـ »الوايف بالوفيات« للصفدي )8: 10-9).    

ـ »اجلواهر املضية« للقريش )1: 105-102).  
وغريها.  

من حجر األزد. »األنساب« للسمعاين )4: 66- 67(، »اللباب« البن األثري )1: 281).    (2(
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شيوخه وطلبه للعلم:

أخد اإلماُم العلَم وسمع احلديث عن مجاعٍة منهم:

اإلمام يونس بن عبد األعىل املرصي، وفقيه املالكية اإلمام حممد بن عبد اهلل بن 
عبد احلََكم، واإلمام الربيع بن سليامن املرادي صاحب اإلمام الشافعي، ولزم الطحاوي 
خاَله اإلمام أبا إبراهيم امُلـَزين صاحب الشافعي ونارش علمه، وأخذ كذلك عن القايض 

بّكار بن ُقتيبة، وطبقتهم. 

كام أخذ عن األئمة احلّفاظ: أيب ُزرعة الدمشقي، وأيب عبد الرمحن النسائي صاحب 
السنن، وأيب بكر بن أيب داود، وأيب برش الدواليب، وغريهم.

وبرَز يف علم احلديث ويف الفقه، وتفّقه بالقايض أمحَد بن أيب عمران احلنفي. وارحتل 
إىل الشام يف سنة ثامٍن وستني ومئتني، فلقي قايض دمشق أبا خازم عبد احلميد بن عبد العزيز 

السكوين)1)، وتفّقه أيضًا عليه.

َزْبر: قال يل الطحاوي: »أوُل من كتبُت عنه احلديَث: املزين،  بُن  أبو سليامن  قال 
وأخذُت بقول الشافعي، فلاّم كان بعد سنني، قِدَم أمحُد بُن أيب ِعمران قاضيًا عىل مرص، 

فصِحْبُته، وأخذُت بقولِه«)2). 

وقال اإلمام أبو إسحاق الشريازي يف »طبقات الفقهاء«: »أَخَذ الِعلَم عن أيب جعفر 
ابن أيب ِعمران، وأيب خازم وغريمها، وكان شافعيًا يقرأ عىل أيب إبراهيم املزين، فقال له يومًا: 
واهلل ال جاَء منك يشء، فَغِضَب أبو جعفر من ذلك، وانتقَل إىل ابن أيب ِعمران، فلاّم صنّف 

خمترصه، قال: َرِحَم اهلل أبا إبراهيم، لو كان حّيـًا لكّفَر عن يمينه«)3).

ترمجته يف »تاريخ بغداد« )11: 67-62).    (1(
»سري أعالم النبالء«: )15: 28).    (2(

»طبقات الشريازي«: 142.   (3(
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تالمذته:

َث عنه وأخذ عنه ثلة من كبار العلامء واحلّفاظ، منهم: احلافظ يوسُف بُن القاسم  حدَّ
املقرئ،  ابُن  بكر  أبو  واحلافظ  املعاجم،  صاحب  الطرَباين  القاسم  أبو  واإلمام  املَيانجي، 
واحلافظ أبو أمحد عبد اهلل بن َعِدي صاحب »الكامل«، وقايض مرص أبو عثامن األزدي، 
واإلمام أبو سعيد بن يونس املرصي، وَخْلٌق سواهم من الدمشقيني واملرصيني والّرّحالني 

يف احلديث. 

ثناء العلامء عليه:

قال اإلمام ابُن يونس: »كان ثقًة َثْبتًا فقيهًا عاقالً، مل خيلِّْف مثَله«)1).

وقال املحّدث مسلمة بن القاسم القرطبي: »وكان ثقة ثْبتًا، جليل القدر، فقيه البدن، 
عاملًا باختالف العلامء، بصريًا بالتصنيف«)2).

وقال ابن النديم: »كان أوَحَد زمانه علاًم وُزهدًا«)3).

وقال اإلمام أبو إسحاق الشريازي يف »طبقات الفقهاء«: »وأبو جعفر الّطحاوّي 
انتهت إليه رئاسُة أصحاب أيب حنيفة بمرص«)4).

وقال اإلمام ابُن عبد الرب: »كان الطحاويُّ كويفَّ املذَهب، وكان عاملًا بجميع مذاهب 
الفقهاء«)5).

»تذكرة احلفاظ« )3: 809).   (1(
»لسان امليزان« )1: 276).   (2(

»الفهرست« ص260.  (3(
»طبقات الشريازي«: 142.   (4(

»اجلواهر املضية« )1: 102).    (5(
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مؤلفاته:

ذكر العاّلمة احلافظ عبد القادر الُقَريش مؤلفاته فقال: »وصنّف الكتب، فِمن ذلك: 
»أحكام القرآن« يف نيف وعرشين جزءًا، و»معاين اآلثار« وهو أّول تصانيفه، و»بيان مشكل 
وولع  الفقه«  يف  و»املخترص  املالكي،  رشد  ابُن  واخترصها  تصانيفه،  آخر  وهو  اآلثار« 
الناس برشحه، وعليه عدة رشوح، و»رشح اجلامع الكبري«، و»رشح اجلامع الصغري«، وله 
ِجاّلت  »الرشوط الكبري«، و»الرشوط الصغري«، و»الرشوط األوسط«، وله »املحارض والسِّ
والوصايا والفرائض«، وكتاب »نقض كتاب املدلِّسني عىل الكرابييس«، و»كتاب أصله 
كتب العزل«، و»املخترص الكبري« و»املخترص الصغري«، وله »تاريخ كبري«، وله جمّلـٌد يف 

»مناقب أيب حنيفة«.

وله يف القرآن ألف ورقة حكاه القايض عياض يف »اإلكامل«.

وله »النوادر الفقهية« يف عرشة أجزاء، و»النوادر واحلكايات« يف نيِّـف وعرشين 
جزءًا.

وله »حكم أرايض مّكة«، و»قسم الفيء والغنائم«، وله »الرّد عىل عيسى بن أبان« 
يف كتابه الذى سامه »خطأ الُكُتب«، وله »الرّد عىل أيب ُعَبيد فيام أخطأ فيه يف كتاب النسب«، 

وله »اختالف الروايات« عىل مذهب الكوفيني«)1).

قال احلافظ الذهبي: »من َنظر يف تواليف هذا اإلمام َعِلَم حملَّه من الِعْلم، وَسَعة 
معارفه«)2).

قلت: ومما ُطبع من هذه التآليف:

ـ كتابه العقيدة، الذي نرشحه يف هذا الكتاب.

»اجلواهر املضية« )1: 102).    (1(
»سري أعالم النبالء« )15: 30).    (2(
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ـ رشح معاين اآلثار، طبع باهلند، وهو حقيٌق بإعادة النرش حمققًا.

ـ رشح مشكل اآلثار، طبع بتحقيق الشيخ شعيب األرنؤوط.

ـ خمترصه الفقهي، ُطبع بمرص، ثم ُطبع مؤخرًا مع رشحه لإلمام اجلّصاص.

ـ الرشوط الصغري، طبع ببغداد سنة 1974م يف جملدين.

وفاته:

تويف اإلمام الطحاوي بمرص، سنة إحدى وعشـرين وثالثمئة للهجرة، وُدفـن 
بالقرافة يف ُتربة بني األشعث. وقد أفرده بالرتمجة الشيخ العاّلمة حممد زاهد الكوثري يف 
كتابه اللطيف: »احلاوي يف سرية اإلمام أيب جعفر الطحاوي ريض اهلل عنه«، وهو مطبوع، 
وُكتَبْت يف سريته ومنهجه العلمية رسائل جامعية عديدة، رمحه اهلل تعاىل وأثابه عن العلم 

والدين خرَي اجلزاء.

* * *
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املقدمة
الرشح

بسم اهلل الرمحن الرحيم، احلمد هلل رب العالـمني، قال العالمة حجة اإلسالم 
أبو جعفر الوراق الطحاويـ  بمرصـ  رمحه اهلل: 

ـالناُسـعىلـ ـاملعارصـباأللقابـالتيـكانـُيضفيها ـالزمان ـالناسـيف يستهنيـكثريـمن
ـماـكانـمنـَقبيلـتلقيبـاإلمامـالغزايلـبـ»حجةـاإلسالم«،ـ العلامءـيفـاألزمنةـاملاضية،ـأقصُد
ـإذاـ ـأطلقـلفظـ»اإلمام«ـيفـاألصلني،ـوإرادةـ»الشيخ« ـالرازيـإذا ـاإلمام ـإرادة وماـكانـمن
ـأريدـاإلسفراييني،ـوماـكانـمنـقبيلـإطالقـ»لسانـ ـإذا أريدـاألشعري،ـوإرادةـ»األستاذ«
ـباشا،ـو»شيخـاإلسالم«ـ ـابنـكامل ـالثقلني«ـعىل ـالباقالين،ـو»مفتي املتكلمني«ـعىلـاإلمام

ـألقاب. ـابنـحجر،ـونحوـذلكـمن ـالسبكيـواإلمام ـالدين ـتقي عىلـمثلـاإلمام

فنرىـيفـهذاـالزمانـكثريًاـممنـيعتقدونـأنـهذهـاأللقابـكانتـُتطَلقـعىلـسبيلـ
ـإعالَءـ ـببعضـالعلامءـويريدون ـُيعَجبون ـالناسـلـامـكانوا ـإن ـأي: التواطؤـالـاالستحقاق،
منزلتهم،ـفإهنمـيطلقونـعليهمـنحوـهذهـاأللقابـملجّردـالغلّوـيفـأمرهم،ـأماـهمـفلمـ
يكونواـهبذاـاالستحقاقـملثلـتلكـاأللقاب،ـوإنامـكانتـيفـأكثرهاـمباَلغًاـفيهاـأوـألمورـ

سياسية.ـ
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ومنـهناـنشأتـنظريةـأنـاملشايخـوالعلامءـكانواـيتحالفونـفيامـبنيـأنفسهمـعىلـ
ـاملكاسبـالشخصية،ـ ـأوـخفضـشأنـغريه،ـودخلتـيفـالنفوسـأوهاُم إعالءـشأنـفالٍن،

ـالدنيا.ـ ـوتسييسـالدينملصلحة والتحالفاتـالدنيوية،

ـالوضعـ ـتُكنـتسريـعىلـهذا ـــمل ـــيفـغالبـاألمر ـأنـاحلقيقة ـاألمر والعارفـبحقيقة
ـبينهم.ـ ـالقاعدةـهيـالشائعةـفضالـعنـأنـتكونـمطردة ـتكنـهذه ر،ـومل والتصوُّ

ولكنـالعلامءـالسابقنيـــخصوصًاـعلامءـأهلـالسنةـــكانواـمنـأورعـالناسـيفـ
إطالقـاأللقابـواألوصافـعىلـسواهمـمنـالعلامء؛ـألهنمـيعتربونـتلكـاإلطالقاتـ
ـالتيـ ـالشهادةـوالتزكيةـوالرتويجـلعلمـهؤالءـبنيـاخللق،ـوإقرارًاـمنهمـملكانتهم منـقبيل

ـتلكـاأللقاب. ـاستحقوا ـإليهاـوبناًءـعليها وصلوا

وماـكانـلناـــوالـلغريناـــمنـأهلـهذاـالعرصـالغريبـأنـنيسءـالظنونـباملاضنيـ
ـالتواُطؤـوالتغاُلبـ ـاملعارصـالذيـنختربهـونعاينـمنه،ـفإنـكان بناًءـعىلـقياسناـعىلـالزمان
ـانترشتـبنيـاملشتغلنيـبالعلمـوغريـاملشتغلنيـ والتحاُلفاتـألجلـاملصالحـوالسياسةـقد
له،ـوخصوصًاـيفـبعضـالقطاعاتـالرسمية،ـواجلامعاتـاألكاديمية،ـفإنـاألمرـملـيكنـ
كذلكـفيامـمىض،ـولذلكـفإنـِسَيـَرـهؤالءـاألكابرـوعلوَمهمـواالنتفاعـبذلكـكلِّهـلـمـ
يَزْلـمتحّققًاـإىلـزماننا،ـولنـيزالـبإذنـاهللـتعاىلـرائجًاـلدىـطالبـالعلمـمطلوبًاـمنهم،ـ
ـبلـإهنمـاكتسبوهاـ ـالتواطؤـوالتآمر، ـبمجرد ـوملـيكتسبها ملـُتعَط، ـله، ـذاتية وذلكـألنـقيمته

ـاملشهورونـمنـأهلـالعلم.ـ ـاألكابر باستحقاٍق،ـوخصوصًا

ـالعلمـ ـالذيـبلغـمرتبةـعظيمًةـمن ـالطحاوي، ـأبوـجعفر ـالكبري ـاإلمام ومنـهؤالء
ـباجلنان.ـ ـبالبنان،ـوُتفظـمكانته ـإليه ـُيشار يفـالفقهـواحلديث،ـصارـهبا

ـالدليل،ـ ـالعقائد ـاألصلـيف رةـبنيـالعلامء،ـحاصُلهاـأن إنـهناكـقاعدًةـعظيمةـمقرَّ
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ـعليهـوملـُيّصله،ـبأنـأمهلـأمره،ـفحكمواـ ـللقادرـعليه،ـوقدـاختلفواـيفـَمنـقدَر وخصوصًا
ـللحّقـجازمًاـالـتردُّدـ ـإذاـكانـمطابقًا ـإنـإيامَنه ـبالعصيانـوالتقصري،ـوإنـقالـأغلبهم: عليه

فيه،ـصحيٌح.ـ

ـبالنسبةـألكابرـالعلامء،ـكاإلمامـالطحاويـوغريه،ـ ـفيه ـاألمرـالـيصحـأنـنرتدد وهذا
ـبالـدليل،ـ ـإهنمـقّلدواـغرَيهمـيفـاالعتقاد ــ: فالـيصحـأنـُيقالـــوالـأنـخيطرـيفـوهِمـواهٍم
ـالعقائدـوأحكامها،ـبلـإهنمـ قنيـملفاهيم ـملـيكونواـُمقِّ ـالعاليةـهذهــ ـمعـمكانتهم أوـأهنمــ
اجتهدواـفأصابواـاحلّق،ـووقعواـعىلـاحلقيقة،ـفتمسكواـهبا،ـوليسـهناكـمنـإشكالـ
يفـأنـُيفيَضـاجتهاُدـجمتهَدينـــأوـأكثرـــإىلـآراءـمتوافقٍةـيفـاالعتقادـفضالًـعنـالفقهـ
ـبلـكانـ ـمنهم، ـإذنـــعنـتواطؤ ـاألعالمـملـيكنــ ـفالتوافقـاحلاصلـبنيـالعلامء واألحكام،
عنـاجتهادـسابق،ـومعرفةـمقّررةـيفـقلوهبم،ـوكانـعملهمـمبنيًاـعىلـصدقـوإخالصـ
هللـتعاىل،ـومعـأنفسهمـومعـماـتستحقهـهذهـاملعارفـوالعلومـمنـاهتاممـوتدقيق،ـوملـ
يكنـاعرتاُفهمـبالعلامءـبناًءـعىلـترتيبـمتقّدمـواتفاقاتـمقصودة،ـبلـكانـالعلامءـهمـ
ـالباب،ـفينالونـ الذينـيثبتونـأنفسهمـبامـيقدمونهـللناسـمنـعلمـوتقيقـوسباقـيفـهذا

ـبينهمـوبنيـغريهم.ـ االعرتافـالستحقاقهم،ـالـلتواطؤـمصلحيٍّ

ـمطلقًاـاالعتقادـأنـاإلمامـالطحاويـقدـقّلدـإماَمهـاإلماَمـاألعظمـ نعمـالـيصحُّ
ـالطحاويـيرىـ ـبالـدرايةـوالـعلمـوالـتقيق،ـولوـكانـاإلمام ـالنعامنـيفـالعقيدة أباـحنيفة
ـفقدـكانـباإلمكانـأنـخيالفـ ـرأيـغريهـيفـاالعتقادـلرّصحـبذلكـوملـيلّوح،ـوهكذا بطالَن
ـالعقيدة،ـولكنهـ ـبطالُنـماـذهبـإليهـمن ـتبنيـله ـلو ـاألعظم ـاإلمام ـالطحاويـإماَمه اإلماُم
ـإليهـ ـينتسُب ـإليهـيفـاالعتقادـكام ـينتمي ـأنه ـلهـصواُبـماـذهبـإليه؛ـوافقهـوأعلن لـامـظهر

ـبلـعنـعلمـونظر.ـ يفـالفقهـواألحكام،ـوليسـذلكـبناًءـعىلـتقليٍدـمضـأيضًا،

وقدـيسبـبعضـالناسـأنـاالجتهادـجمّردـبذلـاجلهد،ـفيظنـونـأنـكلـواحدـ
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ـأنـيقول:ـهذاـرأيي،ـ ـله ـفإنـذلكـُيسّوغ ـاحلق، ـبذلـجهدًاـيفـمعرفة ـإذا ــ ــمهامـكانـجاهاًل
ـالناسـإليه،ـحتىـلوـكانـُمبطالًـمتناقضًاـمبنّيًاـعىلـأوهامـوأغاليَط!ـفصارـكثرٌيـ ـيدعَو وأن
منـاخللقـيقابلـقوَلهـبقولـاإلمامـأيبـحنيفةـأوـالشافعيـوغرِيهمـمنـاألئمةـاألعاظم،ـ

ـبينهـوبينهمـيفـاالجتهادـوالقدرـواملكانة.ـ ـأنهـالـفرَق ـنفسه ويعتقدـيفـقرارة

وهذاـــلعمريـــانغامٌسـيفـالغّيـواهلوى،ـوإنـحسبوهـُيعيلـمنـقدرهم،ـفكمـ
رأيناـيفـهذاـالزمانـمنـيدعيـاالجتهاَدـوُيطلقـترجيحاتهـيفـالعقائدـوالفقه،ـوخُيالفـ
ـأنهـُمسٌنـصنعًا،ـوُموفَّقـيفـأمره،ـإنـهمـ األكابرـيفـآرائهم،ـوخيلُطـبنيـاآلراءـوهوـيظنُّ

إالـيظنون.

قال اإلمام الطحاوي: )هذا ذِكُر بياِن عقيدةِ أهل السنة واجلامعة(

)هذا(ـاسمـإشارةـيشريـإىلـاملعاينـالتيـيعيهاـويعرفهاـويفظهاـيفـذهنهـونفسه،ـ
ـالكالمـ ـبياٌن،ـوالبيان:ـعكسـاإلمجال،ـواإلمجال:ـهو ـاآلن ـأكتبه ـأن ـالذيـأريد يعني:ـهذا
ـالعملـعليه.ـ ـالذيـيكفيـلبناء ـالكالم ـالعملـعليه،ـوالبيان:ـهو الذيـالـيكفيـالبتناء

ـوليسـ ـُمبنّيٌ ـاآلنـهوـكالم ـالكالمـالذيـسوفـأذكره ـهذا فيقولـاإلمامـالطحاوي:
ـالعملـعليه،ـوالـيتوّقفـفهُمهـعىلـغريه،ـوإنـكانـ ـبناء ـاملبنّيـيصّح كالمًاـجُمَمالً،ـوالكالم

ـيكونـمفّصالً.ـ ـأن الـُيشرتطـفيه

بمعنىـأنـهذاـاملتنـــوإنـكانـمبّينًاـــفالـجيوزـالقول:ـإنهـاستوعبـكّلـماـيمكنـ
ـالبيان. ـينايف ـالتوحيد،ـوإالـلـامـكانـمتنًاـوالـخمترصًا؛ـفاالختصارـال ـيقالـيفـعلم أن

يشريـــرمحهـاهللـتعاىلـــبقوله:ـ»هذا«ـإىلـماـوقرـيفـقلبهـمنـاعتقادـراسخ،ـفكلـ
ماـسيذكرهـعىلـالقرطاسـهوـحارٌضـيفـقلبهـوعقله،ـفاإلشارةـإنامـتكونـإىلـاحلارض،ـ
أوـ العلامءـاملحققني:ـإنـاإلشارةـقدـتكونـإىلـموجودـيفـاخلارج،ـ ولذلكـقالـبعضـ

ـالطحاويـموجودـيفـعقلهـونفسه.ـ ـاإلمام ـإليه موجودـيفـالذهن.ـفالذيـأشار
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هذاـوجيوزـأنـيكونـاإلمامـالطحاويـقدـكتبـهذهـاملقّدمةـبعدـكتابتهـوتقريرهـ
مجلَةـالعقائدـاملسطورة،ـفلذلكـأشارـإليهاـبقوله:ـ»هذا«،ـوهذاـاالحتاملـوإنـكانـجائزًاـ
عقالًـإالـأنهـليسـموافقًاـلِـامـكانـعليهـاإلمامـالطحاويـمنـعظيمـاملكانة،ـوكبريـالعلم،ـ

ـالعقائدـحارضٌةـيفـنفسه؛ـكامـقلناهـمنـقبل. ـبأن ـالقول ـيناسبه ومنـكانـكذلكـفإنام

أكثرـمنـمعنى،ـ بيان(ـأي:ـذكُرـتفصيل،ـوليسـكالمًاـجُممالًـيتملـ )هذا ذكُر 
ـاّدعىـذلك.ـ خالفًاـملن

والذكرـقدـيكونـلسانيًا،ـوقدـيكونـقلبيًاـونفسيًا.ـوإذاـكانتـاإلشارةـقدـتكونـ
إىلـماـهوـموجودـخارجًا،ـوقدـتكونـإىلـماـهوـموجودـيفـالنفس،ـفإّنـالذكرـإذاـقصدـ
بهـاللساينـفاألرجحـأنـتكونـاإلشارُةـخارجية،ـوجيوزـأنـتكونـقلبيًةـبتنزيلـماـهوـيفـ

القلبـيفـاخلارج.

وعىلـهذاـفاإلشارةـاخلارجيةـإىلـماـهوـيفـالنفسـتكونـجمازًاـباعتبارـوجودهـيفـ
 . ـالنفيسُّ ـبالذكِر ـالنفس،ـفاملراُد ـإىلـماـهوـيف اخلارج،ـوإنـكانتـاإلشارُة

وعىلـكلـاألحوالـفاملستفادـمنـذلكـكلِّهـوجوُبـأنـيكونـاملذكورـمشارًاـإليه،ـ
واإلشارةـــكامـهوـمعلومـــالـتتعلقـإالـبامـهوـحارٌضـيفـالنفس،ـأوـيفـاخلارج،ـمعلومـ
دـويقيني،ـوخصوصًاـإذاـكانـاملشارـإليهـمنـبابـالعقيدةـالتيـينبغيـأنـ احلضورـمؤكَّ

ـإذن. ـالعقائُدـمعلومًةـويقينية ـفالواجبـأنـتكونـهذه ـيقينية، تكون

قوله:ـ»بيان«ـيعني:ـ»تفصيل«،ـألنـالبيانـالـيكونـجُممالً،ـواملجَملـهناـبمعنى:ـ
الكالمـالذيـالـُيعَرفـمدلوُله،ـأو:ـالكالمـالذيـالـيكفيـلبناءـالعملـمنـنفيـوإثباتـ

ـلبيانه. ـفهوـيتاجـإىلـغريه عليه،

فامـيذكرهـاإلمامـالطحاويـهناـهوـبياٌنـبمعنى:ـأنهـيكفيـاملرءـإذاـاعتقده،ـفامـنفاُهـ
ـفهوـُمثَبٌتـعنده. ـأثبته ـعنده،ـوما فهوـمنفيٌّ
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والـجيوزـأنـيقولـقائل:ـإنـماـأطلقـاإلمامـالطحاويـنفَيهـفربامـيكونـُيثبتهـمنـ
:ـماـينفيهـالطحاويـبإطالٍقـالـجيوزـ وجه،ـوأنهـأخطأـيفـإطالقـنفيه،ـومعنىـذلكـأنَّ
ـفالـجيوزـ ـالطحاويـنفِسه، ـإىلـكالم ـإالـبدليٍلـراجٍع ـالطحاويـنفِسه ـباعتبار ـبإطالٍق نفُيه
ـفيه،ـ ـاملعاينـاملحتَملة ـالتفصيُلـوبياُن ـفيه ـبلـجيبــ ــ ـالطحاويـجيوز ـأطلقه ـإنـما ـيقال: أن
ـالطحاويـومرادهـعىلـماـ ـفُينفى،ـوُيملـرأُي ـمنفّيًا ـكانـمنها ـفُيقبلـوما ـمقبوالً فامـكانـمنه

ـقواعُدـرشحـالنصوصـوتفسريها.ـ ـتقتضيه ـبالـدليٍلـما يزعمهـزاعٌم

ـالتفصيلـــ ـأي: ـينايفـالبيانــ ـالطريقةـالـجيوزـأنـُيقاالـهنا؛ـألنـهذا ـالقولـوهذه هذا
الذيـيصفـالطحاويـفيهـعقيدَته.ـوهذاـالكالُمـإنـصدرـمنـأحد،ـفإنهـيمثلـاعرتاضًاـ

ـلكتابه. ـالطحاوي،ـالـرشحًا مبّطنًاـمنهـعىلـاإلمام

واحلاصل:ـأنهـالـجيوزـنسبةـأمٍرـللطحاويـكامـالـجيوزـنسبُةـمعنىـإىلـغريهـإالـ
رةـاملرعّيةـبنيـأهلـالشأنـوالفهم. ـتقتضيهـالقواعدـاملقرَّ ـعليهـكالمه،ـبحسبـما بدليٍلـيدلُّ

ـأهلـ ـالعبثـالذيـصار ـنوٌعـمن ـالقائل،ـفهو ـالدعوىـالتيـُتّرفـمقصود أماـجمرد
ـوهذهـ ـولوملـيكنـمبنّيًاـعىلـدليل، ـوماـيبونه، ـلِـامـيرغبونـبه ـتقويًة ـالعرصـيميلونـإليه هذا
ٌمـالـيليقـبالعقالء!ـبلـإنـالذيـُيكثرـمنهاـبحيثـتصبحـطريقًةـلهـيفـفهِمهـ الطريقةـتكُّ
ـلهـالـ ـــعىلـقصٍدـخفيٍّ النصوَص،ـفإنـهذاـاالّطرادـوالكثرةـيداّلنـــبالـريٍبـوالـشكٍّ

ُيريدـاإلعالنـعنه.ـ

ـ ل،ـفالـتصحُّ ـاملتنـهوـمفصَّ ـيذكرهـيفـهذا ـأنـما ـأعلن ـالطحاويـقد ـاإلمام وماـدام
لـيفـذلك.ـ ـإالـبدليل،ـفلُيتأمَّ دعوىـاإلمجالـفيه

لذاهتا،ـمثلـ التصديُقـهباـ املقصوُدـ العقيدة:ـهيـاألحكامـ َعَقـَد،ـ ِمنـ )عقيدة(:ـ
ـأي:ـ ـبلـهيـرشطـلتصحيحـالعمل، ـلذاهتا، ـالعمُل ـباهللـورسله...ـوالـُيبنىـعليها اإليامن
ـانفكاُكهـ ـالعقيدة،ـوليسـالزمًاـذاتيًاـمنـلوازمها،ـالـيمكن ـالعملـليسـجزءًاـذاتيًاـمن إن
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ـالكرامـعليهمـالسالمـوبسائِرـ ـباهللـتعاىلـوبرسِله رـأنـيؤمنـالواحُد ـفُيمكنـأنـُيتصوَّ عنها،
ـفمعصيُتهـهذه،ـ ـيفعُلـغريـذلكـمنـاملعايص، ـأو ـأوـيرسُق أركانـاإليامن،ـومعـذلكـيظلُم

ـإيامنه.ـ ـأصِل ـانتفاَء الـتستلزم

ـله،ـفإنـ قـبهـلذاته،ـفالتصديقـذايتٌّ العقيدةـإذن:ـهيـماـُيعتَقدـلذاته،ـأوـماـُيصدَّ
قـهبا،ـبمعنى:ـملـجتِزْمـنفسهـ فرضناـإنسانًاـعلمـبأحكامـالعقائدـكلِّهاـبإتقان،ـلكنهـملـُيصدِّ
وختضْعـهباـبحيثـيتبعهـحديثـالنفسـهبذهـالعقائدـواألحكام،ـفإنهـالـيكونـُمعتِقدًا،ـ

ـبحتاجـإىلـتقيق. وهذاـواضٌحـالـيكاد

ْبط،ـفالنفُسـتكونـمربوطةـهبذهـالعقائدـربطًاـأكيدًاـالـانفكاكـلهـ والَعْقد:ـهوـالرَّ
ـفيهـ ـالربطـيكونـمنظورًا ـفيهـوالـريَبـوالـشّكـوالـاحتامل،ـوهذا والـانحالل،ـوالـخلَل

ـللعملـفقط.ـ ـلذاته،ـالـمنـحيثـكوُنهـرشطًا منـحيثـطلُبـحصولِه

حـلطلبـاالعتقاد،ـبلـاالعتقاُدـمطلوٌبـ فليسـبناُءـالعملـاجلارحيـعليهـهوـاملصحِّ
ـفلوـفرضناـ ـأخرى. ـالعملـاجلوارحيـمنـجهة ـمنـجهة،ـومطلوٌبـلكيـُيبنىـعليه لذاته،

ـفالعقيدُةـهيـاألساس. ـالعقيدةـمطلوبة، ـفإن ـيكنـالعملـواجبًا، أنهـمل

أي:ـ »مفعول«،ـ بمعنىـ »َفعْيـلٌة«ـ »والعقيدةـ البابريت:ـ الدينـ أكملـ العالمةـ قالـ
املعقودةـالتيـعقدـعليهاـالقلُبـوعَزَمـبالقصدـالبليغ،ـيقال:ـاعتقدـفالنـكذا:ـإذاـارتبطـ

ـالقلُبـوعزمـعزيمًةـمكمة«))(. عليه

قالـالعالمةـالعضدـيفـ»املواقف«ـمعـ»الرشح«ـللرشيفـاجلرجاين:ـ»)واملراد 
بالعقائـد: ما ُيقصد به نـفُس االعتقاد دون العمل(ـفإنـاألحكامـاملأخوذةـمنـالرشعـ

قسامن:ـ

ـللبابريت،ـص23.  ـالطحاوية« »رشحـالعقيدة  )((
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أحدمها:ـماـيقصدـبهـنفسـاالعتقاد؛ـكقولنا:ـاهللـتعاىلـعاملـقادرـسميعـبصري،ـ
ـالكالمـحلفظها.ـ نـعلُم ـتسمىـاعتقاديًةـوأصليًةـوعقائَد،ـوقدـُدوِّ وهذه

والثاين:ـماـيقصدـبهـالعمل؛ـكقولنا:ـالوترـواجب،ـوالزكاةـفريضة،ـوهذهـتسمىـ
ـالفقهـهلا«))(. عمليًةـوفرعيًةـوأحكامًاـظاهرية،ـوقدـُدّونـعلم

ـعىلـذلكـغرُيهـ يوضحـالسيدـالرشيفـيفـهذهـالفقرةـمفهوَمـالعقائد،ـوقدـنصَّ
منـاملحققني.ـ

ـالعقائدـالـينبنيـعليهاـالعمل،ـوهذاـالفهمـ وقدـيتوهمـبعُضـالناسـمنـذلكـأنَّ
ـاملفهومـمماـقلناه:ـهوـأنـالعقائدـمقصودٌةـ ـإالـعليها،ـولكنَّ ـالعملـالـيصحُّ باطٌل،ـبلـإنَّ
لذاهتا،ـوإنـملـُيـِردـالـُمعَتِقُدـأنـيعمَلـالواجباِتـالرشعيَة،ـفَعَدُمـقيامهـبذلكـالـُيعفيهـ
ـالعقائدـمقصودٌةـ منـلزومـاعتقادـللعقائدـاإليمـانية.ـفهذاـهوـاملقصوُدـمنـقوهلم:ـإنَّ

لذاهتا.

ـالعايصـ ـإنَّ ـفقولنا: . ـوتاركـالواجبـعاٍصٍ وجيبـالعلمـبأنـبعَضـالعملـواجٌب،
الـيكفرـعىلـوجهـاإلمجال،ـالـيستلزمـمطلقاـأنهـجيوزـلهـاملعصية،ـبلـإنـاملعصيةـتستلزمـ
ترتُّبـالعذابـعليه،ـولكنـَفـْرٌقـبنيـَترتُِّبـالعذاِبـعليهـوبنيـكونـالعملـمنـأصلـ

العقيدة.ـ

ـفاسقـفهوـالـيكُفرـبفسقه؛ـألنـالكفرـ وكذلكـالـُيفهمـمنـهذاـاإلمجالـأّنـكلَّ
يسمىـفسقًاـأيضًا،ـباإلضافةـإىلـكونهـكفرًاـوظلاًم،ـولكنـاملراد:ـأنـنفسـعملـاجلوارحـ
ــمنـحيثـهوـعملـــالـنحكمـبُكفرـفاعلهـإالـإذاـجعلهـالرشُعـدليالًـعىلـالكفر،ـبأنـ
ـأوـنحوـ ـاختيارًاـعالِـاًم، ـكامـلوـسجدـلصنٍم ـُمعَتِقَده، ر ـُيَكفِّ ـفاسٍد يكونـفيهـداللٌةـعىلـاعتقاد

ـللرشيفـاجلرجاينـ)):ـ38(. »املواقف«ـمعـ»الرشح«  )((
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زًاـلتكفريـالشخصـ ـعليهـالفقهاء،ـوجعلتهـالرشيعةـدااّلـعىلـالكفر،ـوجُموِّ ذلكـمماـنصَّ
الذيـيتلّبسـبه.ـ

واإلمامـالطحاوّيـوّضحـــكامـسنرىـــأنـهذاـاملتنـكالٌمـمبنّي،ـوليسـجمماًلـ
يتملـأكثرـمنـمعنى.ـ

ـفقهية.ـ ـاملتنـاجلليلـأحكاَمـ)عقيدةٍ(،ـوليسـأحكامًا ـُيبنيـيفـهذا وهو

ـلِـ)أهل السنة واجلامعة(،ـ ـاملتنـهيـعقيدةـمنسوبة ـُيبينهاـيفـهذا ـالتي ـالعقيدة وهذه
ـاالسم؟ـ ـالسنةـواجلامعة؟ـوملاذاـُسّمواـهبذا ـأهل فمنـهم

ـنة«:ـهيـماـوردـعنـ »أهل«:ـمعناها:ـاألصحابـوالـمالزمونـلليشء،ـو»السُّ
نـذلكـماـوردـعنهـ ـالصالةـوالسالمـمنـأقوالـوأفعالـوتقريرات،ـويتضمَّ الرسولـعليه
ـالرسولـعليهـ ـأصليٍةـوفرعية.ـو»اجلامعة«:ـهمـأصحاُب ـالصالةـوالسالمـمنـعقائَد عليه

ـالسالمـعنهمـراٍض. ـالنبيـملسو هيلع هللا ىلصـوالرسوُلـعليه ـالذينـماتواـوملـخيالفواـماـعليه السالم

ـاجلامعة،ـ ـاملذكورةـواّتبعوا ـالسنَة ـالذينـنرصوا ـبأهلـالسنةـواجلامعة:ـهم فاملقصود
ـبأهلـالسنةـواجلامعة. وا ،ـولذلكـُسمُّ فيامـمرَّ

ونقلـالغنيميـيفـ»رشحه«ـللطحاويةـعنـالنجمـالغزيـيفـ»حسنـالتنبهـيفـالتشبه«ـ
ـالكرام،ـوهوـ ـملسو هيلع هللا ىلص،ـوأصحاُبه ـالنبيُّ ـبطريقـأهلـالسنةـواجلامعةـماـكانـعليه ـ»واملراد فقال:
ـعليهـالسوادـاألعظمـمنـاملسلمنيـيفـكلـزمان،ـوهمـاجلامعةـوالطائفةـالظاهرونـ ماـدلَّ

ـالناجيةـمنـثالٍثـوسبعني«))(. عىلـاحلّق،ـوالفرقُة

ـأهلـالسنةـليسواـجُمّسمةـوالـُمشّبهة،ـوالـيدخلـجمسمـ والذيـعليهـالعلامء:ـأنَّ
ـاملذاهبـالفقهيةـالـيدخلونـيفـأهلـ ـأتباع ـبعضًاـمن والـمشبهـيفـأهلـالسنة.ـولذلكـفإنَّ

ـللغنيمي،ـص44.  »رشحـالطحاوية«  )((
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ـأخرىـكالتجسيمـواالعتزالـونحوـذلك،ـوكذلكـ ـاعتقاديًة ـاتبعواـمذاهَب السنة،ـألهنم
ـأيبـحنيفة،ـ ـإىلـاإلمام ـليسواـمنـأهلـالسنة،ـمعـأهنمـمنتسبونـيفـالفقه ـفهمـقطعًا الكرامية

ـالسنةـمنـفرقـالكرامية.ـ ـباخلروجـمنـأهل ـأوىل ـبعضـفرقـاحلنابلة ـإنَّ بل

ـاملنّزهونـ ـافرتقواـإىلـفرٍقـعديدةـيفـذاتـاهللـتعاىل،ـفمنهم ـاحلنابلةـأيضًا واعلمـأن
لـأمحُدـبنـحنبلـواإلماُمـابنـعقيلـواإلماُمـابنـاجلوزي))(  وعىلـرأسهمـاإلمامـاملبجَّ
املقديس،ـ قدامةـ وابنـ يعىل،ـ أيبـ القايضـ كأمثالـ جمسمٌةـ ومنهمـ املتأخرين،ـ منـ وكثريـ
وابنـالزاغوين،ـوابنـتيمية،ـوابنـقيمـاجلوزية،ـويمكنـأنـُيدَرجـمعهمـغرُيهمـممنـملـ
ـاملنتسبـ ـالطحاوية ـإياهمـيفـاالعتقاد،ـكشارحـالعقيدة ملوافقتهم ـفقهًا ينتسبـإىلـاحلنابلة
إىلـاألحناف،ـوأماـاإلمامـالذهبيـفكثريـمنـكالمهـسليم،ـوخصوصًاـماـجاءـمنهـبعدـ
وفاةـابنـتيمية،ـواختالطهـباألعالمـكاإلمامـالتقيـالسبكي،ـوجاءـيفـبعضـأقوالهـماـ
ـالذهبيـحنبلياـفقدـكانـشافعيـاملذهبـ ـيكن ـله،ـوإنـمل ـالتسليم ـاحلذرـمنهـوعدم يستلزم
ـواخلبريـيعرفـمرادهمـكامـتدلـعليهـكلامهتمـبحسبـ ـبابنـتيميةـكامـهوـمعلوم، ـتأثر ولكنه
نهمـيفـهذاـ الدالالتـاللغويةـاملتعارفة،ـويتاطـمنه،ـوإنامـملـُيرّصحواـبذلكـلعدمـمتكُّ

ـأهلـالسنة.  ـاألشاعرة ـالسادة الباب،ـوأيضًاـالختالطهمـبكبارـعلامء

ـبه،ـوهذاـ ـابنـاجلوزيـفتأثر ـفتأثرـهبم،ـوتتلمذـعليه ـابنـعقيلـتتلمذـعىلـيدـبعضـاملعتزلة الـيقال:  )((

ـتؤيدـ ـالصحيحة ـببداللتها ـأمحدـبنـحنبلـاملنقولةـعنه ـأمحد.ـألنـعقائدـاإلمام ليسـمنـشأنـاإلمام
ماـجاءـبهـهؤالءـوماـقرروهـيفـكتبهم،ـويظهرـبذلكـأنـماـحاولهـبعضهمـمنـجعلـاإلمامـأمحدـ
ـتأويلملذهبـاإلمام،ـولذلكـ ـينبغي،ـوأنـذلكـمنهـجمرد ـليسـكام ـاملجسمةـواملشبهة ـلعقيدة موافقًا
اتفقـأهلـاحلّقـعىلـأنـاإلمامـأمحدـمنزهـغريـمشبه.ـوبيانـذلكـيتاجـالستقصاءـوبحثـخاص،ـ
هـ ـابنـتيميةـمنـماوالتـمستمرةـمطردةـجلرِّ ـبه ـقام ـأمحدـمما ـفهمـاإلمام ولكنـأكثرـماـجاءـمنـسوء

ـلتسليمهمـلهـيفـالعقيدة.ـ ـفاتبعهـكثريـمنـالناسـاملعارصينـعىلـذلك، إىلـصفه،
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حـبعُضهمـأنهـالـ وأماـاملالكيُةـفقليلـمنهمـمائٌلـإىلـخالفـأهلـالسنة،ـبلـرصَّ
يعرفـأحدًاـمنهمـخيالفـأهلـالسنةـيفـالعقيدة،ـوكذلكـاألحناُفـأهلـسنةـولكنهمـ
ـالشافعيةـفيوجدـفيهمـمعتزلٌةـوجمسمة،ـ ماتريديون،ـولكنـيوجدـيفـهؤالءـمعتزلٌة،ـوأما

ـاألشاعرة،ـوهللـاحلمد. ـقليلةـمصورة،ـوغالبهمـمنـأهلـالسنة ولكنـنسبتهم

ـيسألـبعضـالناسـفيقولون:ـومتىـبدأتـأهلـالسنةـيفـالظهور؟ـ وقد

والتحقيقـيفـاجلواب:ـأنـأهلـالسنةـموجودونـمنذـكانـالرسولـعليهـالسالمـ
موجودًا،ـبلـإهنمـموجودونـمنذـظهورـاإلسالم؛ـألهنمـهمـالقائلونـبالعقائدـالصحيحة،ـ

ـللدين.ـ والفهمـالتاّم

هذاـمنـحيثـاحلقيقة،ـوأماـمنـحيثـالتسميةـاخلاصة،ـأي:ـإطالقـهذاـاالسمـ
ى،ـوأغلبـ ـمتأخرةـعنـاملسمَّ ـاالعتبارــ ـالتسمياتـظهرتــهبذا ـعليهم،ـفكلُّ اخلاّصـلقبًا

ـالتابعنيـومنـبعدهم. ـأهناـظهرتـيفـزمان الظّن

ـ»العقيدَة«؛ـألنهـجيبـعىلـالناسـاإليامُنـالصحيح،ـ وإنامـَذَكَرـاإلمامـالطحاويُّ
،ـوالناسـمكّلفونـبذلك،ـوالتكليف:ـهوـطلُبـماـفيهـ وهذاـبناًءـعىلـالتكليفـالرشعيِّ
ـمطلوٌبـمجلًة. ـاملباح؛ـألنه ـالتكليفيةـكلُّها،ـويلحقها ـاألحكام ـفتندرجـفيه مشقةـوُكلفة،

فـالتكليف:ـبأنهـإلزاُمـماـفيهـكلفة،ـفيصدقـعىلـفعلـالواجبـ ويمكنـأنـيعرَّ
وتركـاحلرامـفقط.ـ

ـالتكليفـعىلـمجيعـالناس،ـولكنـخيتلفـالقدُرـالذيـُكلَِّفـبهـواحٌدـعنـ ويتوجه
ـالعبقريـ اآلخرـبحسبـاملواهبـالتيـأودعهاـاهللـتعاىلـفيه،ـفالـُياِسُبـاهللـتعاىلـالذكيَّ

ـأوـلألقّلـذكاًء. ـللمجنون، ماسبَته

ثمـيتفاوتـالتكليفـبحسبـالعلم،ـفالعاملـتتعلقـبهـتكاليُفـالـتتعلقـبالعامي،ـ
ـالعلم.ـ قهـيفـالعلم،ـوطبيعِة وختتلفـالدرجاُتـبحسبـتعمُّ
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وقدـقامتـاألدلةـعىلـأنـالذينـثبتتـعندهمـاألدلةـعىلـالعقيدةـاحلقـوالدينـ
ـلوـفرضناـ ـأكثَرـمنـغريهم،ـكاألنبياء،ـفإنـعذاهبمـسيكونـأضعافًاـمضاعفًة احلقـبظهوٍر
انحراَفهمـعنهـمنـبعد،ـوألجلـذلكـجاءـالسخُطـالشديدـعىلـاليهود؛ـألنـاهللـتعاىلـقدـ
أقامـهلمـمنـالبيناتـالظاهرةـماـكانـينبغيـألجِلهـأنـالـييدواـعنـالصواب،ـولكنهمـ
ـأكثرـمماـتعلقـبغريهم،ـوتأملـ تعنَّتواـوأَبواـإالـالتحريَفـواالنحراف،ـفتعّلقـهبمـالذمُّ

قولهـتعاىلـيفـسورةـاإلسـراءـ﴿ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې 
ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ*  ائ  ائ  ىى  ې 
ىئ﴾ـ مئ  حئ  جئ  ی  ی  ی  ی  ىئ  ىئ  ىئ  *ېئ  ېئ 

]اإلرساء:ـ75-73[.

ـ واملرجُعـاألساسـللعلم:ـهوـالعقلـوالنقل،ـأعني:ـالعقل،ـوالكتاب،ـوماـصحَّ
ـالتوحيد.ـ ـبهـعىلـمسائل ـيصحـاالحتجاُج ـالسنةـووصلـإىلـدرجٍة من

ـبهـيفـاالعتقادـمتواترًا،ـ وقدـاشرتطـبعُضـالعلامءـأنـيكونـاحلديُثـالذيـُيتجُّ
ـإذاـكانـ ـُيعتربـيفـاالحتجاجـبه ـاملتواتر ـأن ـلآلحادـيفـاالعتقاد،ـوالـخالَف وقالواـالـحجيَة

ـالقرآنـوالعقل. ـاملعنىـمتوافقًاـمع واضَح

ولكنـأقول:ـوماـاملانعـمنـأنـيتجـبخربـاآلحادـأيضًا،ـإذاـكانـمققًاـالرشوطـ
نفَسها،ـفأصلـاحلّجيةـثابٌتـلآلحاد،ـوإنمـاـاحتاطـبعُضـالعلامُءـيفـالتوحيدـفرشطواـ
التواتر،ـحلساسيةـاملوضوعـوألنهـعلُمـأصولـالدين،ـفخافواـأنـيبنواـأصولـالدينـعىلـ

ـآحاد.ـ أخباِر

ولكنـإذاـرشطناـيفـحديثـاآلحادـكوَنهـصحيَحـالـمعنى،ـغرَيـخمالٍفـللعقلـ
القطعي،ـوالـللقرآن،ـفامـاملانعـمنـاالحتجاجـبهـيفـعلمـالتوحيدـأيضًا؟ـخصوصًاـإذاـ
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احتّفتـبهـالقرائنـاملؤيِّدة،ـمعـعدمـمعارضتهـلليقينيـالقطعي،ـويكونـاشرتاطناـلكلـهذهـ
ـفرتفُعهـ ـالقرائنـالعديدةـعىلـاآلحاد ـفيكونـمنـقبيلـتواُرد الرشوطـداعاًمـحلديثـاآلحاد،
ـبعُضـاملحّققنيـمنـاألصولينيـكابنـاحلاجبـيفـ»خمترصه«))(.  ـقرره ـالعلم،ـكام إىلـدرجة

والعلُمـيفـالنهايةـهوـموضعـاالحتجاج،ـفكلـماـأّدىـإىلـالِعلم،ـسواًءـكانـأمرًاـ
واحدًا،ـأوـأكثرـمنـواحد،ـفهوـحّجة،ـواآلحاُدـبانضاممـالقرائنـالعديدةـلهـمنـُحجٍجـ
عقلية،ـوقرآن،ـوأخبارـأخرى،ـوغريـذلك،ـربامـيفيُدـالعلُمـالـباعتباِرهـوحَده،ـولكنـ

ـالقرائن.ـ ـإىلـسائرـهذه ـانضاممه بمالحظة

ـاالحتجاُجـ ـفالـجيوز ـالعلمـقطعًا، ـفإنهـالـيفيد ـاآلحادـوحده، ـأخذناـخرَب ولكنـإذا
بهـيفـعلمـالتوحيد؛ـإذاـقلنا:ـإنـمجيعـماـيفـعلمـالتوحيدـمقطوٌعـبه،ـأوـجيوزـبناًءـعىلـ

ـفيه،ـولوـعىلـسبيلـاإلحلاق. ـالظنّية إدخالـبعضـاملسائل

]الكالم عىل أدلة العقائد هل يكفي فيها الظنُّ وتفصيل ذلك[

قال الطحاوي: )عىل مذهب فقهاء أهل امللة أيب حنيفة النعامن بن ثابت الكويف 
وأيب يوسف بن إبراهيم األنصاري، وأيب عبد اهلل حممد بن احلسن الشيباين 

رضوان اهلل عليهم أمجعني(.

)َمذَهب(ـاسُمـَمكاٍنـمنـ»ذَهـَبـيذَهُبـذهابًاـومذهبًا«،ـفاملذهب:ـهوـاملكانـ
ـالتيـتتويـعىلـاألدلةـواألساليبـيفـ ـاسُتعريـللطريقة ـثم ـإليه، ـالذيـُيذَهُب ـاليشءــ ــأو
تقريرـاملفاهيم،ـواسُتعريـهناـللداللةـعىلـنفسـالعقائدـالتيـيلجأـإليهاـالناُسـويذهبونـ
ِة(.ـ ـالطحاويـهوـمذهُبـ)ُفَقهاِء الـِملَّ ـاإلمام ـبه ـالذيـيقول إىلـاالعتقادـهبا،ـواملذهُب

ـاحلاجبـعنـخمترصـابنـاحلاجب«ـ)):ـ400(. »رفع  )((
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وسيبنيـاإلمامـالطحاويـعقيدةـاإليامنـبناًءـعىلـطريقةـأيبـحنيفةـوصاحَبيهـأيبـ
ـبهـهؤالء. ـيقول ،ـوبَِحَسِبـماـكان ـالشيباينِّ ـبنـاحلسن يوسفـوممد

و»امللة«ـهنا:ـبمعنىـ»الدين«؛ـفهوالءـالفقهاءـــالذينـسامهمـاإلمامـالطحاويـــ
همـفعالًـمنـأعظمـفقهاءـالدين،ـوالـيعنيـذلكـأنهـالـيوجدـغرُيهمـفقيه،ـبلـهؤالءـهمـ

ـطريقتهمـيفـذلك. ـالطحاويُّ الذينـاتبع

ـلعامةـ فاإلمامـأبوـحنيفةـلهـطريقةـخاصةـيفـتقريرـوتدعيمـالعقائدـوالفقهـويفـبياهنا
الناس،ـواإلمامـالطحاويـينصـهناـعىلـأنهـيسريـيفـتوضيحـالعقائدـعىلـالطريقةـالتيـ

ـاللذانـساممها. ـأبوـحنيفةـوصاحباه ـاإلمام اتبعها

ـتطلقـعىلـأمرين:ـ ـاملذهبـقد ـأنـكلمة ـبيان ـمن ـبدَّ وال

ـفيهاـاألحكامـالالزمةـ األمرـاألول:ـالطريقةـالكليةـيفـاالستنباطـوالتعليلـمالحظًا
هلا.

ـاإلمامـ ـيقالـعىلـفقه ،ـكام ـفرعيةـمنـمبدأـكيلٍّ ـيقالـعىلـطريقة ـقد ـأنه ـاآلخر: واألمر
الشافعيـمثالً:ـإنهـمذهبـاإلمامـالشافعي،ـوفقهـاإلمامـأيبـحنيفة:ـإنهـمذهبـاإلمامـ
ـمنسوبـإىلـاإلسالم،ـولكنهـعىلـطريقٍةـ أيبـحنيفة،ـوالتحقيقـأنـذلكـكلَّهـفقهـإسالميٌّ
،ـوهوـ فرعيٍةـمتملٍةـداخَلـمبادئـاإلسالمـنسبتـهذهـالطريقةـإىلـمنـأعلنـعنهاـوذبَّ

ـأبوـحنيفةـمثالً. ـاإلمام هاـواهتّمـألمرها،ـوهو ـنرَشَ الشافعي،ـواألخرىـإىلـمن

ـالكيلـوهوـ ـاملبدأ ـاالتباعـداخَل ـفرعيةـجائزَة ـأنـتكونـطرقًا ـاملذاهبـالـتعدو فهذه
اإلسالم.ـ

ـالعقيدةـ ـأخِذـهذه ـمعلومة،ـولكنـطريقَة ـلهـعقيدة ـإنـاإلسالم وعىلـذلكـقدـيقال:
وتقريِرـأحكامهاـتتعّددـوختتلفـمنـواحٍدـآلَخَر،ـفقدـُيطلقـعىلـاختالفـطرقـالتقريرـ
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ـمبنيةـ ـكامـالـخيفىــ ـاللغةــ ـاسُمـ»املذهب«،ـواألحرىـأنـيسمىـ»طريقة«،ـولكن والبيان
ـاللبس.ـ ـأمن يفـكثريـمنـاألمورـعىلـالتساُمحـخصوصًاـمع

ـالطحاويـ ـدامـاإلماُم ـما ـالناسـأنه ـمنـأنـيفهمـأحٌد ـالبيانـخوُفنا ـإىلـهذا وإنامـدفعنا
قدـنسبـهذهـالعقيدةـإىلـماـسامهـ»مذهبـاإلمامـأيبـحنيفةـوصاحبيه«،ـفإنـهذاـُيوهمـ
ـيذهبونـ ـأهنم ـأحنافــ ـإهنم ـإليه،ـفالـيقالـعليهم: ـينتسبون ـالذينـال أنـغرَيهـمنـاألئمةــ
ـبنيـ ـتتعّددـوتتكّثر ـالعقيدة ـأن ـبناًءـعىلـذلكــ ـآخَرـيفـالعقيدةـغريـمذهبه،ـفيتوّهمــ مذهبًا

أهلـالسنة!ـ

ـأهلـ ـاملذهبـواحدـعند ـأن ـالتحقيق: ـبعٌض،ـفإن وهذاـغريـصحيح،ـوإنـوقعـفيه
السنة،ـولكنـاختالَفـالطريقةـواالختياراِتـالفرعيةـيفـبعضـاملسائل،ـأومهتـالناسـأنـ
ـإنـهؤالءـ ـيقولون: ـواألشاعرة،ـفصاروا ـاألحناف، هناكـفريَقنيـمتباعَدينـيفـأهلـالسنة:
ـأيبـمنصورـ ـإىلـاإلمام ـنسبة ـاملاتريدية ـاألحنافـأو ـاألشعرية،ـوأولئكـمذهُب هلمـمذهُب
املاتريدي،ـواحلقيقة:ـأهنامـكليهامـينتسبانـإىلـعنيـاملذهب،ـواالختالفـيفـالطريقةـويفـ

ـالكلية.ـ ـاختالفـاألصولـواألحكام بعضـاملسائلـالتيـالـتستلزم

ولذلكـفإنـهذاـالوهمـوإنـظهرـعندـبعضـاملتقدمني،ـوحاولـبعضـخمالفيـ
أهلـالسنةـمنـاملتأخرينـأنـينرشوهـبنيـالناس،ـحتىـيقنعوهمـأنهـالـاتفاَقـحاصٌلـبنيـ
ـوأنـاملتأخرينـاستقرواـ ـواملاتريدية،ـإالـأنـالتحقيقـأهنمـمذهبـواحد،ـكامـقلنا، األشاعرة
ـمنتسبنيـإىلـمذهبـأهلـالسنة،ـوأنـ»أهلـ ـمنـاملاتريديةـواألشاعرةـكليهام عىلـاعتبارـكلٍّ
ـالذيـذكرناه. ـ»إنهـمذهب«ـإالـعىلـالوجه ـمنهام: ـوأنهـالـيقالـعىلـأيٍّ السنة«ـجيمعهامـمعًا،

ـلهـعقائَدـ ـكوَنـاإلمامـأيبـحنيفةـذاـطريقةـخاصة،ـالـيستلزمـأنَّ فاعلمـإذن:ـأنَّ
خمتلفًةـكليًاـعنـغرِيهـمنـأئمةـأهلـالسنة،ـبلـيعنيـأنهـربامـخيالفهمـيفـبعضـاألساليب،ـ
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ـاملتنـاجلليل))(. وربامـبعضـاألحكام،ـكامـسوفـنوضّحهـيفـموضعهـأثناءـتعليقناـعىلـهذا

أماـاملسائلـاألصولـفالـيوجدـخالٌفـفيهاـبنيـأيبـحنيفةـوبنيـغريهـمنـأئمةـ
أهلـ العقائـدـوتقريرهاـعندـ لتـوضيحـ فتوجدـطرقـأخرىـ تعاىلـاحلمد.ـ السنة،ـوهللـ
ـنسبتهاـمنـبعُدـإىلـ السنةـغريـطريقةـاإلمامـأيبـحنيفةـريضـاهللـتعاىلـعنه،ـوهيـالتيـتمَّ
اإلمامـاملاتريديـبعدـأنـأضافـإليهاـونّقحهاـوتصّدىـللرّدـعىلـاملخالفني،ـوذلكـمثلـ
طريقةـاإلمامـأيبـاحلسنـاألشعري،ـواحلارثـاملحاسبي،ـوعبدـاهللـبنـسعيدـبنـكالب،ـ
ـاختالفاهتمـيفـبعضـ وغريهمـكثري،ـوهؤالءـبحمدـاهللـملـخيتلفواـيفـأصوٍل،ـبلـكانـجلُّ

فروعـالعقائد)2(.

ىـأباـحنيفةـوصاحبيهـبـ»فقهاءـامللة«،ـوهيـ قالـأكملـالدينـالبابريت:»وإنامـَسمَّ
ـالعلامءـشأنًا،ـوأقواهمـحجةـوبرهانًا،ـ ـأرفع ـملسو هيلع هللا ىلصـبه؛ـألهنم الدينـاحلنيفـالذيـبعثـالنبيُّ
السابقونـيفـمتهيدـاألصولـوالفروع،ـاجلامعونـبنيـالرأيـالصحيحـواملروّيـاملسموع،ـ

ـبينهام:ـ ـبدالئلهاـوالعاملـهبا،ـوهمـمجعوا ـالرشع ـبأحكام ـالعامل ـالفقيهـهو ـأن وباعتبار

أماـالعلمـفقدـظهرـآثاُرهـيفـالرشقـوالغرب،ـقالـوكيٌع:ـُفتِحـأليبـحنيفةـيفـالفقهـ
والكالمـماـملـُيفتحـلغريه،ـقالـاحلسن:ـسمعتـالنرضـبنـشميلـيقول:ـكانـالناسـنيامًاـ
ـالشافعيـ ـبمـاـفَتـَقُهـوبّينهـوخلّصه.ـوصّحـعن ـاهلل ـأبوـحنيفةـرمحه ـأيقظهم ـالفقهـحتى يف
ـقالـأمحدـبنـصباح:ـسمعتـ ـالناسـعياٌلـعىلـأيبـحنيفةـيفـالفقه، ـقال:ـكلُّ ـأنه ـاهللــ ــرمحه

ـبرأيهـيفـمفهومـاإليامن،ـوكقولـاملاتريديةـيفـالتكوين.ـوعىلـكلـحالـفهيـمسائلـفرعيةـالـ كامـمتيز  )((
ترضـيفـأصولـاالعتقاد.

ـباألصولـوالفروعـيفـالعقيدةـيفـرشحيـعىلـمسائلـاخلالفـالبنـكاملـ ـبينتـأمثلةـعىلـاملراد وقد  )2(
باشا،ـفلريجعـإليها،ـوأماـبيانـأنـهؤالءـالعلامءـاملذكورينـملـخيالفواـيفـأصولـفقدـتكفلـبهـمنـ

ـالبغداديـوغريه.ـ ـالقاهر كتبـيفـالفرقـكاإلمامـعبد
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الشافعيـيقول:ـقلتـملالكـبنـأنس:ـهلـرأيَتـأباـحنيفة؟ـقال:ـنعم،ـرأيتـرجالًـلوـ
ـبُحّجته.ـ ـلقام ـأنـجيعلهاـذهبًا ـالسارية كّلمكـيفـهذه

وأماـالعملـفقالـعيلـبنـيزيد:ـرأيُتـأباـحنيفةـريضـاهللـعنهـختمـالقرآنـيفـشهرـ
رمضانـستيـنـختمة،ـختَمـُهـبالليل،ـوختمهـبالنـهار.ـوقالـحفصـبنـغياث:ـصىلـ

ـأربعنيـسنة.ـ ـاآلخرة ـالعشاء ـبوضوء ـالفجر أبوـحنيفةـصالة

ومناقُبهـيفـالعلمـوالعملـمشهورٌةـالـتىص.ـ

فلامـتّققـعندـأيبـجعفرـالطحاويـــالذيـهوـإمامـاملحدثنيـــأهنمـمجعواـبنيـ
العلمـوالعمل،ـوأنـمذهبهمـعمدُةـأهلـالسنةـواجلامعة،ـسامهمـفقهاَءـامللة،ـواختاَرهـ
لنفسه،ـوذلكـألنـأباـحنيفةـُولدـيفـعرصـالصحابة،ـوروىـعنـبعِضهم،ـوتفقهـيفـزمنـ
التابعني،ـوناظرـبعضهمـفكانـمنهم.ـوقدـريضـاهللـعنهمـورُضواـعنهـعىلـماـنطقـبهـ
الكتابـالعزيز،ـوشهدـبهـالنبيـبخرييتهمـحيثـقالـملسو هيلع هللا ىلص:»خريـالقرونـالذيـأناـفيهـثمـ

الذينـيلوهنم...«ـاحلديث))(«)2(.

ـإنساٍنـعاقلـيعرفـمنـهوـاإلمامـأبوـحنيفة:ـإنهـأكربـالفقهاءـاألربعةـومنـ كلُّ
ـالشافعي:ـكلُّ الناس عياٌل  ـاإلمام ـاإلسالمّي،ـوقدـقال ـالعامل همـذهنًا،ـوأشهِرهمـيف أَحدِّ

عىل أيب حنيفة يف الفقه.

ـيفعلونـهذاـ ملاذا ـوَتقَدُحـيفـأيبـحنيفة، ـَتُذمُّ ولكنَّكـترىـالبعضـيذُكرونـنصوصًا

أخرجهـالبخاريـيفـ»صحيحه«ـمنـحديثـعمرانـبنـحصنيـريضـاهللـعنه،ـكتابـأصحابـ  )((
النبيـملسو هيلع هللا ىلصـ)3650(.ـومسلمـيفـ»صحيحه«،ـكتابـفضائلـ النبيـملسو هيلع هللا ىلص،ـبابـفضائلـأصحابـ

ـبنحوه. ـالذينـيلوهنم،ـ)4)2- 5)2( ـالذينـيلوهنمـثم ـثم ـبابـفضلـالصحابة الصحابة،
ـللبابريتـص25. »رشحـالطحاوية«  )2(
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ـفقط؟ـ ،ـالـالتيـتُذمُّ ـالنُّصوَصـالتيمتُدحـوالتيـتذمُّ واإلنصافـيدعوـإىلـأنـيوردـاإلنساُن
ـلبعضـاألكابرـعليهـأنـيعيدـالنظَرـفيهاـ ثمـإذاـوجدـعباراٌتـعنـبعضـاملتقّدمنيـفيهاـذمٌّ
ـاإلمامـدوَنـ ـيعتربهاـهيـاملعرّبةـعنـهذا ـأن ـله ـأسباهَبا،ـوعلَلها،ـوالـيصّح ـليجد وينقدها،
غريها؛ـليتمسكـبهـمنـبعدـويتّجـهباـعىلـالناسـمجيعًاـيفـاحلّطـعىلـهذاـاإلمام!ـفامـمنـ
واحٍدـمنـالعلامءـإالـوقدـُوجدـمنـيقَدحـفيهـمنـاملغِرضني،ـأوـممنـهلمـنظراٌتـخاصةـ
وتقييامٌتـمعينةـيتكمونـإليها،ـفامـبالكـإذاـكانتـالنصوصـاجلارحُةـتنسبـإليهـأمورًاـ

ـومفرتاًة؟! مكذوبًة

ومنـهناـفإنناـنتعجبـجداـًمنـصنيِعـكثرٍيـمنـاملنتسبنيـإىلـالسلفيةـوالوهابيةـ
أوـهناكـيفـ إذاـوجدواـكلمًةـمنـهناـ يفرحونـ الذينـ أولئكـ الزمان،ـ والتيميةـيفـهذاـ
ذّمـاإلمامـأيبـحنيفة،ـفإنكـتراهمـيطريونـهبا،ـوينرشوهناـبنيـالناس،ـدونـأنـيكّلفواـ
أنفسهمـإعادَةـالنظرـفيهاـونقدها،ـونحنـوإنـكناـنعلمـالسببـالذيـيدفعهمـلذلك،ـإالـ
ـبلـإهناـ ـمنـالنقدـواجلرحـغرُيـسديدة، ـالطريقة ـلنشريـللباحثنيـبأنـهذه ـنذكره ـما ـنذكر أننا

ـأصحاهبا. طريقةـُمغِرضة،ـوراءهاـغرٌضـالـُيفصحـعنه

ـأوـمشّبهةـ ـأيبـحنيفةـغالُبهاـوردتـعنـجمّسمة ـلذّم ـالنصوصـالتيـيأتونـهبا ـإن ثمَّ
ـالفقهـ أوـمنـأصحابـالبدعـمنـالفرقـاإلسالمية،ـأوـعنـمنـالـيعرفـهذاـالفنـأوـفنَّ
ـعىلـمنـ الذيـبرعـفيهـأبوـحنيفة،ـوشهادةـالواحدـفيامـالـيعرفـمردودة،ـوشهادةـالعدوِّ

يعاديهـمردودة))(. 

الـيعارضناـمعاِرٌضـبأنـيقول:ـإنـبعضـرجالـاحلديثـتكلمواـيفـأيبـحنيفةـمنـحيثـحفظهـ  )((
ـوتشنيع،ـفهوـوصفـ ـكالمهمـهذاـالـيقالـعليهـذمٌّ وضبطه،ـونحوـذلكـمماـيتعلقـبالرواية؛ـألنَّ
منهمـلهـبحسبـاجتهادهم.ـولكناـنتكلمـعىلـمنـرموهـبكلـنقيصةـوزعمواـأنهـينقضـعرىـ

ـبالكفرـوغريـذلك.ـ اإلسالم،ـواهتموه
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ـاسُتتيبـمنـ ـقد ـأباـحنيفة ـيرّصحـعىلـرؤوسـالناسـبأن وقدـسمعتـأحدهمـيوما
ـفقلتـ ـدليالًـعىلـالقدحـيفـأيبـحنيفة، ـالكلمةـجمّردًةـعنـأسباهبا ـمرتني،ـويتخذـهذه الكفر
له:ـأهياـاجلاهل،ـأالـتعلمـأنـالذينـاستتابوهـإنامـهمـاخلوارج،ـواخلوارجـإنامـاستتابوه؛ـ
ـلهـمرتنيـدليلـعىلـُحسنـعقيدتهـالـعىلـبطالهنا؟!ـ ألنهـخيالفهمـيفـمذهبهم،ـفاستتابُتهم

فانعقدـلساُنهـوتضاحكـالناُسـعليه))(.

ـفيهـرواياتـعديدةـذكرهاـعبدـاهللـ ـاهللـاستتيبـمنـالكفرـمرتنيـبلـمرارًا ـأباـحنيفةـرمحه والزعمـأن  )((
ـبقريبـمنـعرشينـصفحة،ـوردـ ـانظرـ)):ـ92)(ـوبعدها ابنـأمحدـبنـحنبلـصاحبـكتابـالسنة
ـمنـأصحابـ ـالشأنـبصيغـخمتلفة،ـوهيـواهيةـالـقيمةـهلا،ـوذكرهاـغريه فيهاـرواياتـكثريةـيفـهذا

التواريخـوالرجال.ـ
وقدـُزعمـأنهـاستتيبـمنـمسائلـكفرـهبا،ـكخلقـالقرآن،ـونحوها،ـفهناكـماـينفيهاـومنهاـماـقالهـ ـ
ـقالـالنخعيـحدثناـ ـاخلطيبـالبغداديـيفـتارخيهـ)3):ـ384( ـأورده ـأمحدـبنـحنبلـنفسهـكام اإلمام
أبوـبكرـاملروذيـقال:ـسمعتـأباـعبدـاهللـأمحدـبنـحنبلـيقول:ـملـيصحـعندناـأنـأباـحنيفةـكانـ
ـاستتيبـ ـابنهـيفـكتابـالسنةـعنـكثريينـمنـأنه ـأورده ـ»القرآنـخملوق«،ـوهذاـرصيحـيفـأنـما يقول:
ـمنـذلكـالـيثبت.ـ ـإليهـالزندقة،ـولكنـشيئًا منـجراءـتكفريهـلقولهـبخلقـالقرآنـغريـصحيح،ـنسبوا
ـرأيتهـيفـتفسريـالقولـباستتابتهـمنـالكفرـمرتنيـماـجاءـيفـكتابـالتذكرةـاحلمدونية:ـ ومنـأحسنـما ـ
ـفتفرقـالناسـ ـقالـهلم:ـجيئوينـبالفقهاء. ـالكوفة ـالضحاكـالشاريـــوهوـمنـاخلوارجــ ـقدم ملا إنه
ووجدواـأباـحنيفةـفأتوه.ـفقال:ـياـشيخـتبـإىلـاهللـمنـالكفر،ـفقال:ـأناـتائبـإىلـاهللـمنـالكفر.ـ
فلامـخرجـقالـلهـرجلـمنـأصحابهـكانـقدـجالسـأباـحنيفة:ـإنـمذهبكـعندهـالكفرـومنهـتاب،ـ
ـأوظننتـ ـأبوـحنيفة: ـتبتـمنـمذهبيـومذهبيـعندكـالكفر.ـقال:ـفقال ـياـشيخ، قال:ـردوهـفقال:
يبـذلك؟ـقال:ـنعم؛ـقال:ـأظنكـظنـسوءـفهوـذنب؟ـقال:ـنعم،ـقال:ـوالذنبـعندكـكفر؟ـقال:ـ
نعم،ـقال:ـفتبـمنه،ـقال:ـأناـتائبـإىلـاهلل،ـوأنتـياـشيخـفتبـإىلـاهللـفقال:ـأناـتائبـإىلـاهلل.ـفلامـ

ـاستتيبـأبوـحنيفةـمرتني.ـ ـقالـقومـمنـأهلـالكوفة: خرجـالقوم
ـمنـالكفرـمرتني! ـالقولـباستتابته ـاحلادثةـهيـمنشأ فهذه ـ

وقدـجاءـيفـهذهـالرواياتـماولةـنسبةـاإلمامـأيبـحنيفةـإىلـاملرجئة،ـلقولهـبجوازـاخلروجـيفـ= ـ
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ـالذيـجيعلهمـيفعلونـهذاـهوـأنـاإلمامـأباـحنيفةـخيالفهمـيفـمذهبهم،ـفهمـ إنَّ
جمسمةـومبتدعة،ـوهوـليسـكذلك،ـوبعضـاملجّسمةـتستبيحـالكذبـــولوـعمالًـدونـ
ُهواـصوَرَتـُهْمـيفـأعنيـالناس،ـ ـلُيَشوِّ ـاعتقادًاـألهنمـيكفرونـعندئذـــعىلـأعدائهم؛ إباحته
ـأوـكاذبةـ وقدـيكونـسببـذلكـأهنمـيسارعونـللهجومـعىلـخمالفيهمـبكلـوسيلةـضعيفة
حبًاـيفـالتنفريـمنهم،ـوقدـيتلقفونـبعضـذلكـفيستعينونـبهـويصورونهـللناسـبصورةـ
ـوالتلبسـبذلكـمنهيـعنهـكامـهوـمعلوم،ـيقرتبـمنـالكذب.ـولذلكـفإنكـترىـ احلقيقة،
ـالرازيـوالغزايلـ افرتاءاهِتمـَترتىـعىلـكّلـَمنـيقاومهمـِمنـاملتقدمنيـواملتأخرين،ـكاإلمام
ـمنـمحالتـالتشنيعـ ـالزمانـالقوا واجلوينيـواآلمدّي،ـوكثرٌيـممنـوقفواـيفـوجههمـيفـهذا
ـالذينـالـيّتقونـ ـاملبتدعة ـيتبعهاـمجيُع ـالطريقة ـنعلمـأنـهذه ـبلـإننا ـأحد، ـيتصّوره ماـالـيكاد
ـأنزلـاهللـهباـمنـ ـالقدحـوالذّمـواالهتاماتـالتيـما ـإىل ـنحنـوغرينا ـتعّرضنا اهللـتعاىل،ـفكم
ـأْنـ ـَليتوّقع ـالدين ـجادٍّـيفـخدمةـهذا ـكلَّ ـنحنـفيه،ـوإنَّ ـلنـيرصفناـعام سلطان،ـولكنـهذا
يالقَيـالصعاَبـمنـاألمورـواملشاّقـالـَمهولة،ـفهذهـرضيبةـاالشتغالـيفـالدينـوماولةـ

ـالدنّيـة. ـالدنيا ـللناسـيفـهذه بيانه

ـاملنسوبـلعبدـاهللـبنـأمحدـبنـحنبلـحوايلـمئةـوتسعنيـ وقدـوردـيفـكتابـ)السنة(

ذلكـالزمان،ـوهذاـالقولـالـيدلـبمجردهـعىلـاإلرجاء،ـكامـهوـظاهر،ـفقدـخرجـمنـهوـأرشفـ ـ=
!ـوربامـلذلكـجاءـيفـ ،ـأوـمرجئيٌّ منـأيبـحنيفة،ـوقتلـدونـذلك،ـوالـيصحـأنـيقالـإنهـخارجيٌّ
بعضـالرواياتـأنـمنـاستتابهـهمـأصحابه،ـكامـنقلهـعبدـاهللـبنـأمحدـبنـحنبلـعنـسفيان،ـيفـ
ـأباـحنيفةـ ـ»استتابـأصحابـأيبـحنيفة ـأنـسفيانـقال: ـأيضًا كتابـالسنةـ)):ـ92)(،ـوأوردهـغريه
ـبناءـعىلـظّنـ زـاخلروج، ـبناءـعىلـأنهـخارجيـأوـمرجئيـجيوِّ ـاحلالة ـبأصحابهـيفـهذه ـفاملراد مرتني«،

ـيؤيدـماـذكرناه. ـاملرجئة،ـوهذا ـاخلوارجـأو ـيفـحكمهمــ ـبذلك!ـفيكونـأصحابهــ منـاهتمه
وسواءـسلِّمـهذاـاألمرـلناـأوـملـيسلَّمـفالـجيوزـالقدحـيفـأيبـحنيفةـوهوـمنـهوـبمجردـرواياتـ ـ

ـالتيـيذكرهاـهؤالء. سقيمةـنحو
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ـمولودـيفـاإلسالم،ـوغريـ ـأشأم ـبالكفر،ـويفـالقولـبأنه ـمنهاـيفـاهتامه ـأيبـحنيفة، ًاـيفـَذمِّ نصَّ
ـيكاد،ـفهوـُمكثٌِرـمنـذكرـ ـأو ـأنهـواقعـيفـالتجسيم ـيدلـعىل ذلك))(،ـومؤلفـكتابـالسنة
ـتشنيعهـعىلـمنـ ـالتَّجسيمـراضيًاـهبا،ـغرَيـمعرتضـعليها،ـمع ـظواهرهاـعىل ـَتُدلُّ رواياٍت

ـالظاهر)2(.  ـالكتابـإليه،ـكامـهو ـنسبة ـإنـصحَّ محلهاـعىلـماملـصحيحة،ـهذاـكلُّه

ـالكتاب:ـإنـاهللـحنيـجَيِلُسـعىلـالعرشـُيسمعـلهـأطيٌط.ـواألطيطـ تراهـيقولـيفـهذا
ـيرويهـ ـفمام ـُيثبتـهللـاجللوَس، ـفهو ـالوزن، ـثقيُل ـأحٌد هوـصوتـالكريسـحنيـجيلسـعليه
منـرواياتـضعيفةـمنكرةـعنـعمرـريضـاهللـعنهـقال:ـ»إذاـجلسـتباركـوتعاىلـعىلـ
الكريّسـسمعـلهـأطيطـكأطيطـالرحلـاجلديد«)3(،ـومنـذلكـماـرواهـعنـعبدـاهللـبنـ
خليفةـقال:ـجاءتـامرأةـإىلـالنبيـملسو هيلع هللا ىلصـفقالت:ـادعـاهللـأنـيدخلنيـاجلنة،ـقال:ـفعظمـ
الربـعزـوجلـوقال:ـ﴿ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ﴾ـوإنهـليقعدـعليهـجلـوعّزـفامـ
ـأطيطاـكأطيطـالرحلـإذاـركب)4(،ـوغريـذلكـمنـ ـله ـأربعـأصابع،ـوإن ـإالـقيد يفضلـمنه
الرواياتـاملنكرةـمعنىـالضعيفةـسندًا)5(،ـيذكرهاـويؤيدهاـوجيعلهاـأساسًاـمنـأسس 

ـبحوايلـمئةـصفحة. ـبعدها انظرـكتابـالسنةـ)):ـ80)(ـوما  )((
وقدـأكدـمققـهذاـالكتابـد.ـممدـالقحطاينـنسبةـالكتابـألمحدـبنـحنبل،ـواستدلـعىلـذلكـ  )2(

بكالمـلبعضـالعلامء.ـ
ـلفظـ»اجلديد«. ـابنـأيبـيعىلـيفـ»طبقاتـاحلنابلة«ـ)):ـ32)(،ـدون أخرجه  )3(
ـاملرأة. ـابنـأيبـيعىلـيفـ»ـطبقاتـاحلنابلة«،ـ)2:ـ66(،ـدونـذكرـقصة أخرجه  )4(

ـبنـاخلطابـريضـاهللـعنه،ـ)):ـ457(.ـ ـالبزارـيفـ»مسنده«،ـمنـحديثـعمر وأخرجه ـ
ـبابـذكرـاالستواءـ ـكتابـالتوحيد، ـابنـاجلوزي،ـيفـ»العللـاملتناهيةـيفـاالحاديثـالواهية«، وذكره ـ
ـ«. ـ»هذاـحديثـالـيصحـعنـرسولـاهللـملسو هيلع هللا ىلصـواسنادهـمضطربـجدًا... ـبقوله: عىلـالعرش،ـوأعله
انظرـكتابـالسنةـألمحدـبنـحنبل،ـ)):ـ300-307(،ـتقيقـد.ـممدـبنـسعيدـبنـساملـالقحطاين،ـ  )5(

ـاملؤمنـللتوزيع.ـ رماديـللنرش،
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العقيدةـالصحيحة!ـومعلومـماـيلزُمـمنـذلكـمنـالنقائص،ـويوجدـيفـهذاـالكتابـغرُيـ
ـالباطلة))(. ذلكـمنـاألقوال

يعتـقدونـعقدـ أشاعرٌةـ »األحنـافـ السبكي:ـ الدينـ تاجـ اهلمـامـ اإلمـامـ قالـ
األشعري«.ـ

األحناُفـماتريديةـيفـاحلقيقة،ـولكنـالعالمةـالسبكّيـوصفهمـبأهنمـأشاعرة،ـ
والـيريدـإالـأهنمـموافقونـملذهبـاألشعريـيفـأغلبِهـإالـمسائَلـقليالٍتـفرعيًة،ـفالـ
ُيعرتضـعليهـبأنـاألحنافـماتريديةـوليسواـأشاعرة؛ـألنهـبنيـمرادهـبقوله:»يعتقدونـ

ـباألشاعرة.ـ ون ـيتسمَّ ـأهنم ـُيِرد ـتعليلـلقوله:ـ»أشاعرة«،ـومل ـفهذا عقدـاألشعري«،

ثمـقالـالسبكي:ـ»ومنـخرجـعنـهذاـمنـاألحنافـفهمـمنـاملعتزلة،ـأماـاحلنابلةـ
فمنـخرجـعنـهذاـفهمجمسمة«)2(،ـوعددـهؤالءـأكثرممنـخرجـمنـاألحناف،ـواألحنافـ
ـأشاعرة،ـومنهمـمعتزلةـوكرامية،ـوالكراميةـ ،ـومنهم ـاألغلبـاألعمُّ منهمـماتريديةـوهم

ـإىلـاألشاعرةـواملاتريدية. املجسمة،ـواملعتزلةـيفـاألحنافـقليلونـباإلضافة

واحلديثـالذيـُذكرـفيهـاألطيط:ـ»....ويكـأتدريـماـاهلل،ـإنـعرشهـعىلـسامواتهـهلكذا«ـوقالـ  )((
بأصابعهـمثلـالقبةـعليهـ»وإنهـليئطـبهـأطيطـالرحلـبالراكب«ـأخرجهـأبوـداودـيفـ»سننه«ـمنـ

ـبابـيفـاجلهمية،ـ)4728(.ـ حديثـجبريـبنـمطعمـريضـاهللـعنه،ـكتابـالسنة،
ـالكيفية،ـوهيـعنـاهللـتعاىلـوعنـ ـنوعـمن ـأجريـعىلـظاهرهـكانـفيه ـإذا ـالكالم قالـاخلطايب:ـهذا ـ
صفاتهـمنفية،ـوليسـاملرادـــبتـقديرـثبوتـاحلديثـــتقيقـهذهـالصفةـوإنمـاـهوـنوعـتقريبـ
عظمةـاهللـتعاىلـلفهمـالسائلـمنـحيثـيدركهـفهُمه؛ـألنهـالـيعرفـدقائقـمعاينـالصفاتـوالـماـ

ـا.ـهـ. لطفـمنهاـودقـعنـدركـاألفهام.
ـثمـ ـألفاظهـودالالته، ـبحمدـاهلل،ـوالـيسنـالوقوفـعندـظواهر ـالتأويل،ـوبابهـواسعـجدًا فالالزم ـ

ـيدلـعىلـأمرـوراءه.ـ ـفهذا ـباملروقـواالبتداعـوتريفـالدين، ـاملؤلنيـواهتامهم تبديع
ـ)3:ـ378(. ـالكربى« »طبقاتـالشافعية  )2(
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،ـوهوـيفـهذاـناقٌلـعنـالعلامءـ ْبكيِّ ـَمْرِضّيٌةـعندـاإلمامـالسُّ إذنـعقيدةـالطحاويِّ
ـقال))(. ـإثباِتـونقلـاالتفاقـعىلـما ـقريٌبـمن ـفكالمه ـأوـهواه، ـاجتهاده، الـقائلـبمجرد

ـالطحاوي. ـالتمهيدـسنرشعـيفـإكاملـالرشحـعىلـمتنـأيبـجعفر بعدـهذا

قال الطحاوي: )وما يعتقدون من أصول الدين( 

ـيشءـهوـعمدٌةـوركٌنـ ـيتفرعـعنهـغريه،ـفكلُّ ـأوـما ـُيبنىـعليهـغرُيه، األصلـهو:ـما

ـمنـأهلـالسنةـثمـانقلبـعىلـعقبيه،ـوخالفهمـ اف،ـوقدـكانـيعلنـأنهـأشعريٌّ قَّ وأماـحسنـالسَّ  )((

ـمنـالشيعةـوالزيديةـواإلباضيةـواملعتزلةـوغريهمـوزادـمنـهواهـ وقدحـفيهمـواختارـمذهبًاـخمتلطًا
ـوتالعبـيفـكتابتهـ ـبلـجرحًاــ ـالطحاويةـرشحًاــ ـأحدـمنـكتبـعىلـالعقيدة ،ـوهو ماـشاءـوأحبَّ
ـعىلـأهلـالسنةـمنـالعقائدـ عليهـكامـشاءـأنـيتالعب،ـوكانـيقصدـمنـكتابةـهذاـالرشحـأنـيدسَّ
ـأهلـالسنةـهبذاـاملتن،ـوحسنـظنّهمـبمنـ املخالفة،ـويرّوجـملذهبهـالذيـلّفقه،ـمنتهزًاـحسنـظنِّ
يكتبـعليهـرشحًا،ـمتامًاـكامـفعلـابنـأيبـالعزـاحلنفيـعندماـكتبـرشحًاـعىلـاملتنـنفسهـمرّوجًاـ

ـأقسام:ـ ـالطحاويـثالثة ـأيبـجعفر ـَمْتَن ُم ـابنـتيمية،ـوالسقافـُيَقسِّ لعقيدة
ـفيهـخالف.ـ األول:ـصحيح.ـوالثاين:ـمردود.ـوالثالث: ـ

فاملتنـالذيـقالـعنهـالعلامء:ـإنهـملـاتفاقـإالـمواضعـالـتتعدىـأصابعـاليدـالواحدة،ـواخلالفـ ـ
ـأقسام،ـوسنشريـإىلـهذاـعندـمرورناـعىلـاملسائلـيفـ ـثالثة ـإنه ـالسقاف: ـيقولـعنه فيهاـسهلـيسرٌي،
ـالسقافـكامـنوضحـرأَيـغريهـممنـكتبـرشحًاـأوـ ـالطحاوي،ـونوضحـرأيـحسن متنـأيبـجعفر
تعليقًاـعىلـهذهـالعقيدةـاجلليلة،ـلنميزـاملصيبـمنهمـمنـغريـاملصيب،ـونعّللـلناٍسـأغراضهمـ

ـُيتىلـعىلـأسامعهم. ـفيام ـيتهاونون ـأو ـفالـينخدعون لكيـيكونواـعىلـبينةـمنـاألمر،
ـا.هـ.ـ ـالطحاويـالـغري«. ـالطحاويـمتثلـعقيدًةـواحدـمنـالسلفـوهو ويقولـالسقاف:ـ»عقيدة ـ
وهذاـالكالمـمنـالسقافـيبعثـعىلـاالستغراب،ـفالعقيدةـالتيـينقلـكثرٌيـمنـالعلامءـاالتفاقـ ـ
عليها،ـيدعيـالسقافـأهناـعقيدةـالطحاوّيـفقط،ـالـغري!ـوهذاـالقولـمنـالسقافـجمّردـرأٍيـلهـ

ـلغرٍضـعنده،ـوهوـغريـسديد. قاله
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ـاملعنىـاللغويـ ـفهوـأصلـلغريه.ـهذاـهو ـُيبنىـعليهـغرُيه ـله،ـوكلـيشء ـفهوـأصٌل ـما يفـبناٍء
لــ»أصل«ـمفرِدـ»أصول«،ـوهوـمقاربـللمعنىـاالصطالحيـبالـريب.

ـالفقه؛ـألنـكلمةـ»أصل«ـ ـالعقائدـويدخلـفيها ـاملعنىـتدخلـفيها كلمةـ»أصل«ـهبذا
ُأضيفتـإىلـ»الدين«.

وكلمةـ»الدين«ـشاملٌةـللعقائدـوالفقه،ـو»الدين«ـــبتعريفـالعلامءــ:ـوضٌعـإهليـ
ـوبعضهمـيقولـهو:ـوضعـُمساوقـلذويـالعقولـإىلـاخلريـ ـلذويـالعقولـإىلـاخلري، سائٌق

بالذات))(. 

ـالدينـهيدفـإىلـخريـاإلنسانـدنياـ ـاتفاقهامـعىلـأن ـبعد والفرقـبنيـاألولـوالثاينــ
وأخرىـــهوـاملفهوُمـمنـإطالقـكلمةـاخلري،ـوعدمـتقييدهاـبالدنياـأوـاألخرى،ـفُعلمـ
ـعىلـأنـالدينـُيسـاوقـ أنهـاخلريـبالذاتـمطلقًاـعنـزمانـمعني،ـوإنـالقولـالثاينـنصَّ
أصحابـالعقول،ـأي:ـإنـالعقلـبالذاتـالـيعارضـالدين،ـبلـيتامشىـمعهـوالـجيدـيفـ
ـبأنـالعقلـيمكنـ ـواألولـُيبقيـاحتامالً ـبأنهـعقيّل، ـمعـبقاءـوصفه ـالديَن، ـماـخيالفـبه نفسه

ـانساقـلهـوخضعـوانقاد. َلـفيه ـتأمَّ ـإذا ـيعارضـالدين،ـولكنه أن

]بني العقل والنقل[

ّظار،ـوهيـأنـهذهـاملَلكةـالفكريةـاملوَدعةـ وهاهناـمسألةـقدـيبحثـفيهاـبعضـالنُـّ
ـأمـال؟ـ ـأنـختالفـالدينـاحلق ـبالعقل:ـهلـيمكن يفـاإلنسانـواملسامة

والتحقيقـيفـهذهـاملسألة:ـأنـنعلمـأنـالعقلـــبامـهوـمَلكةـيفـاإلنسانـــالـجيربـ
ـبأسلوٍبـصحيٍحـأوـغريـصحيح،ـولكنـُيمكنـلإلنسانـ اإلنسانـعىلـأنـيميَشـيفـتفكرِيه

»تاجـالعروس«ـ)35:ـ56(.  )((
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ـذاـ ـكونه ـأنـيكونملجرد ـأما ـأجهدـنفسهـوتعّملـبفكره، ـإذا ـفكَرهـصحيحـأمـال، ـأّن أنـيعلَم
ـبامـ ـالعقلــ ـناشئًاـعن ـيصدرـعنه ـما ـيكونـكلُّ ـيستلزمـذلكـأن ـالعقل، ـأوـصفةـهي ملكة،

ـفال.ـ ـأنـتكشفـعنهــ ـإىلـاحلقـوالصوابـفيامـمنـشأنه هوـملكةـتقود

فإنـاإلنسانـُيمكنـأنـجيرَيـيفـخطواتـفكريةـخاطئة؛ـألنه،ـوإنـكانـاإلنتاجـ
غريـموقوفـعىلـاإلرادة،ـلكنـالطريَقـالتيـيسريـفيهاـاإلنساُنـوترتيَبـاملقّدماتـأمٌرـ
ـالثابتـيفـذلكـيتوّهمـاإلنسانـأنـكلـماـ إراديـإىلـحدـكبري،ـولذلكـامللَحِظـاإلراديِّ
ـينبغيـأنـيكونـصحيحًا،ـويغفلـعنـأنـاإلنتاجـ ـمض،ـوأنه ـنتاجـعقيلٌّ ـفهو ـبفكره أنتجه

ـقدـالـيكونـصحيحًا. ـيكونـعقليًاـولكنـترتيبـاملقّدماتـومواّدها قد

ـفيهـحركةـ ـالوهم ـبالعقل،ـمنـحيثـإن ـالوهمـقدـخيتلطـعىلـاإلنسان فضالًـعنـأّن
أيضًا،ـفيتوهمـاإلنسانـأنـكلـماـفيهـحركةـنظريةـفهوـعقل،ـفينقادـاإلنسانـلومههـظاّنـًاـ

ـلعقله.ـ ـمنقاد أنه

ولذلكـيطلقـالناسـعىلـكلـماـينتجونهـبأفكارهم:ـإنهـنتاجـعقيل،ـوهذاـالنتاجـ
الفكريـــهبذاـاالعتبارـــقدـيكونـموافقًاـللرشيعةـوالدين،ـوقدـالـيكون،ـولذلكـينشأـ
ـأنـإطالقـوصفـالعقلـ ـيناقضـالدينـوالرشيعة،ـويغفلون ـالعقلـقد ـبأن ـالقول عندهم
عىلـهذهـالنتاجاتـالفكريةـليسـبحسبـحقيقةـاألمر،ـولكنـبحسبـماـيظهرـللناسـ
ـ بومههم،ـوفرٌقـبنيـماـكانـناجتًاـبحسبـالفكرـالصحيح،ـوبنيـماـكانـناجتًاـبحسبـأيِّ

ـالباب.ـ فكرـصحيحـأوـغريـصحيح!ـفيحصلـاخللطـبنيـالناسـمنـهذا

العقلـالصحيحـيستحيلـأنـخيالفـالرشعـالصحيح،ـ أنـ قّررواـ العلامءـ ولكنـ
ـكاناـقطعّيني؛ـفالقطعّياتـ ـإذا ـالقولـبأنـالعقلـالـيناقضـالرشع،ـخصوصًا ولذلكـأطلقوا

الـتتعارضـبالرضورة.ـ
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والتحقيق:ـأنـماـيطلقـعليه:ـإنهـعقيلـإطالقًاـصحيحًاـهوـفقطـماـكانـقدـتّققـ
لديناـبعدـسربهـوتنقيِحهـوفحِصهـأنهـموافٌقـوغريـخمالفـللعقل،ـبلـبعدـأنـيثبتـأنهـ
ـهلاـــدونـغريهاـــأنـتسمىـعقلية،ـوماـكانـ صادٌرـعنـتلكـاألدلةـالصحيحةـالتيـيقُّ
سوىـذلكـفإطالُقـوصفـالعقيلـعليهـأوـدعوىـأنهـناشئـعنـالعقلـيكونـمبنّيًاـعىلـ

التسامحـأوـاملغالطات.

فإنـملـُينَتـبهـإىلـماـقّررناهـهناـحصلـاخللُطـودعوىـاملضاّدةـواملنافاةـبنيـالرشيعةـ
ـبنيـالدينـوالعقل.ـ ـأو واحلقيقة

بناًءـ العقولـتتفاوتـ بناًءـعىلـذلكـــأنـ ــ الناسـفيحسبونـ وقدـينساقـبعضـ
عىلـتفاوتـنتائجـاألنظارـالتيـجتريـيفـنفوسـالبرش،ـويسبوهناـكلهاـعقليةـمضة،ـ
والصوابـــالذيـالـريبـفيهــ:ـأنـالعقلـواحدـمنـحيثـُأُسُسهـاملكّونُةـله،ـوالنتائجـ
التيـينتجها،ـولوالـذلكـالستحالـعىلـالبرشـالوصولـإىلـاحلقـودعوةـالغريـإىلـالدينـ

الصحيح.ـ

]تعريف أصول الدين[

ـتطلقـعىلـ ـأن ـالدين«ـَعَلاًم،ـمتعارفًاـومصطلحًاـعليها ـأصبحتـكلمةـ»أصول لقد
ـقبلـذلك:ـ»يعتقدون«. ـقوله ـبقرينة املباينـالكبريةـواملسائلـاألركانـيفـاالعتقاد؛

البابريتـيفـ»رشحه«:ـ قالـ كامـ هوـ ِعلاًمـ كونهـ منـحيثـ الدينـ أصولـ وتعريفـ
ـاهللـوصفاتهـوأفعاله،ـوأحوالـاملخلوقنيـمنـاملالئكةـواألنبياءـ ـيبحثـفيهـعنـأسامء »علٌم
واألولياءـواألئمة،ـواملبدأـواملعادـعىلـقانونـاإلسالم،ـالـعىلـأصولـاحلكامء،ـتصياًلـ

ـللشبهات.ـ لليقنيـيفـالعقدـاإليامين،ـورفعًا

ـأظهرـمسألةـتكـّلمواـفيهاـ وقدـيسمىـأصولـالدينـبـ»علمـالكالم«،ـإما:ـألنَّ
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وتقاتـلواـعليهاـهيـمسألةـ»الكالم«،ـفُسّميـالنوعـباسمها،ـوقيل:ـسميـكالمًا؛ـألنـ
ظهورـكاملـالكالمـإنامـيكونـببيانـاحلقائق،ـوإبرازـالدقائق،ـوذلكـالـيصلـإالـهبذاـ
العلم،ـفجعلـنفسـهذاـالعلمـكالمًاـجمازًاـللمبالغة.ـوقيل:ـإنـالـمنكرينـللمباحثـ
العقلية،ـواألدلةـالربهانية،ـإذاـسئلواـعنـمسألةـتتعلقـبصفاتـاهللـوأفعاله،ـقالوا:ـهُنيناـ

ـبالغلبة«))(. ـله ـلهـفصارـعلاًم ـاالسم عنـالكالمـيفـهذا،ـفاشتهرـهذا

فالطحاويـيقصدـباألصولـالدينية:ـماـكانـمنهاـمطلوبًاـاالعتقاُدـبهـلذاته،ـكامـ
رسدناهـلك،ـوهوـمصطلُحـ»العقائد«،ـوملـيفرقـبنيـماـكانـمنهـيتملـاخلالفـوماـملـ
يتمله،ـوملـيفرقـكذلكـبنيـماـكفرـخمالُفهـوماـملـيكفر،ـفلمـجيعلـالتكفرَيـقيدًاـملسائلـ
ـالتكفريـقيدًاملسائلـالفروع،ـبلـاعتربـالفروَع:ـهيـاملسائلـالعمليةـمطلقًا،ـ األصول،ـوعدَم

واألصول:ـهيـاملسائلـالعقائدية.ـ

ـكثريًاـ ـالدينـوفروعه؛ـفإنَّ ـبنيـأصول ـالعلامء ـالضابطـعند ـالتكفريـهو وليسـلزوم
منـفروعـالدينـقدـيكفرـُمنكُرهـالـألجلـأنهـمنـأصولـالدينـهبذاـالتعريف،ـبلـألنهـ
ـأفضلـالصالةـوالسالم،ـ ـمنـالدينـالـُمنَزلـعىلـسيدناـممدـعليه ـأنه ـمقطوع ـيقينيٌّ ثابٌت
فيكونـالتكفريـمرتتبًاـعىلـإنكاره؛ـألنهـقطعيـيقيني،ـالـلكونهـمنـأصولـالدين،ـوذلكـ
الدين،ـأي:ـمنـ كالصالةـوالصوم،ـفمنـأنكرمهاـكَفَرـبالـريب،ـمعـكوهنامـمنـفروعـ
األمورـالعمليةـاملبحوثةـيفـالفقه،ـولكنـلكونـحكمهامـقطعيًاـالـشكـيفـثبوتـنسبتهامـ
إىلـالدينـاحلق،ـفإنهـمنـهذاـالبابـيكُفرـمنـأنكرمها،ـوسوفـيأيتـمزيدـتوضيحـللفرقـ

ـاهللـتعاىل.ـ ـالكتابـبإذن بنيـماـيكفرـبهـوماـالـيكفرـبهـيفـأواخر

فأصولـالدينـإذنـعنـدـاإلمامـالطحاويـُتـرادُفـالعقائـَد،ـوالفروعـُتـرادُفـ
العمليات.

ـبعدها. »رشحـاملواقف«ـص66ـوما  )((
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]إشكال[

ـمنـأنـاألصولـهيـالعقائدـوالفروعـماـسواهاـيفـاصطالحـ ـقلناهــ قدـُيشكلـعىلـما
ـاملتن،ـوالـخالفـيفـ ـاملسحـعىلـاخلفني،ـوغرِيها،ـيفـهذا ـمسألَة ـإدراُجه ـالطحاويــ اإلمام

ـالفروع. ـاملسائَلـمنـمسائل ـهذه أنَّ

فاجلواب:ـإنهـالحظـيفـإدراجهـهذهـاملسائلـيفـهذاـاملتنـجانَبـوجوِبـاالعتقادـ
بحكمـاملسحـوهوـاجلواز،ـواحلُكمـمقطوٌعـبهـثابتـباألحاديثـالتيـحكمـعليهاـغريـ
واحدـمنـاألعالمـأهناـمتواترة،ـكامـسيأيت،ـالـجمّردـبيانـجوازـالعملـباملسح،ـومعلومـ
أنـاألولـيكُفرـمنـخيالفه،ـباعتبارـأّنـالدليلـالقطعيـقائٌمـعليه،ـوأماـاجلانبـالثاين:ـفالـ
يكفرـمنـالـيعملـبه،ـلكونهـمنـالفروعـمطلقًا،ـوبذلكـجيابـعنـغريهاـمنـاملسائلـ
ـتبحثـيفـكتبـ ـاملصنف.ـويستفادـمنـإيرادهاـيفـكتبـالعقائدـمعـأهنا ـالتيـأوردها العملية
الفروع،ـأنـبعضـاملخالفنيـألهلـالسنةـقالواـهبا،ـفإذاـأوردتـيفـكتبـالعقيدة،ـكانـ
،ـ يفـذلكـاستبشاعـوتنفريـللمخالفةـفيها،ـعىلـأنـنقلـاحلكمـالقطعيـكاملسحـإىلـالظنيِّ
ـيقدحـ ـالشيعةـيفـاإلمامة،ـقد ـاعتقادية،ـكامـفعله ـأصلية ـالعملية ـالفروع والعكس،ـوجعل

ـالدينـأوـأنقاصـمنهـبالـبرهانـبني.ـ يفـاالعتقاد،ـألنهـزيادةـيف

ـبه،ـالـيتملـ ـكانـمقطوعًا ـإنـمصطلحـاألصولـيدخلـفيهـكلـما ويمكنـأنـيقال:
ـالفروعـفبخالفه.ـ ـإليهـالبتنائهـعىلـجمردـشبهة،ـوأما ـُيلَتَفُت ـأنـاخلالفـفيهـال ـأو اخلالف،

وعىلـهذاـفإدخالـالطحاويـمسألةـاخلّفـجائٌزـومطّردـمعـهذاـاالصطالح.ـ
فتأّمل.

ـالعقائد،ـ ـأصول ـيدخلـفيه ـُأطلقــ ـإذا ـإنـمصطلحـ»األصول«ــ ـنقول: ـأن ويمكن
وأصولـالفقه،ـأي:ـاملسائلـاألصولـمنـالفقه،ـوهيـاملسائلـاملقطوعـهبا،ـالثابتةـعىلـ
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ـالدينـشاملـ ـأن ـالدين«ـفباعتبار ـالظّن.ـوعىلـهذاـفإذاـقيل:ـ»أصول ـاليقنيـالـجمرد سبيل
ـ للعقائدـوالفقه،ـفإنهـيدخلـفيهـاألصلياتـمنـالعلمني،ـوبالتايلـفيجوزـإدراجهامـيفـفنٍّ

ـاحليثية. واحدـمنـهذه

* * *
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موضوع علم الكالم

موضوعـهذاـالعلم:ـهوـاملعلومـمنـحيثـماـهوـُموصٌلـإىلـالعلمـباألدّلةـالقائمةـ
عىلـالعقائدـالدينيةـالصحيحة،ـفمنـحيثـماـموضوعهـاملعلوُم،ـفإنهـأعمـالعلومـعىلـ
أفعالـ فالفقهـيبحثـيفـأحكامـ العلومـسواهـتبحثـيفـمعلومـما،ـ ـ ـكلَّ اإلطالق؛ـألنَّ
الـمكلفني،ـوالطبـيبحثـيفـجسمـاإلنسانـمنـحيثـدفُعـاآلفاتـوجلبـالصحة،ـ
وهكذا،ـأماـهوـفلهـالبحثـيفـكّلـماـهوـمعلوٌم،ـبحيثـيؤديـالبحثـفيهـإىلـتدعيمـ

ـله.ـ ـفامـكانـكذلكـفهوـموضوع ـالدينيةـوالكشفـعنها، العقائد

همـنظرًا،ـوجيبـعىلـاملتكلمـ ـوأحدَّ فلذلكـجيبـأنـيكونـاملتكلُمـأوسعـالناسـعلاًم
أيضًاـأنـيبارشـمعرفَةـالعلومـاملكشوفةـيفـكلـعرصـمنـالعصور،ـوالنظَرـفيهاـلتمييزـماـ
يفيدـيفـمقصودهمماـالـيفيد،ـوبالتايلـفإنهـالـُيستبعدـأنـينكشفـللمتأّخرينـمنـاملتكلمنيـ
منـاألدلةـماـملـيكنـيعرفهـاملتقّدمون،ـوهذاـيكونـنورًاـمعـالنور،ـمـامـيزيدـاألمرـبيانًاـ

ـالناس.ـ وظهورًاـعند

وربمـاـينكشفـللمتـأخرـأيضًاـضعُفـبعضـاألدلةـالتيـاعتمدـعليهاـبعضـ
املتقدمني،ـوالـرضرـيفـذلكـمطلقًا،ـبلـهذاـالكشفـيكونـواجبًاـرشعيًاـعىلـاملتكلم؛ـ

ـالباطلة. ـأو ـالضعيفة ـالدينيةـعىلـاألدلة ـالعقائد ـبناء فإنهـالـجيوز

ـفنظرهـكلُّهـمنـأجلـاهللـتعاىلـويفـاهللـ ـاهللـتعاىل، ـللمتكلمـهوـمعرفة ـاملهمُّ واملقصود
تعاىل.ـ
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فلذلكـجيبـعىلـاملتكلمـأنـيعرفـالعاَلـَمـعىلـصورتهـاحلقيقية،ـبقدرـالطاقةـ
رـالباطلـللعامَل؛ـألنـالعاملـهوـالدليلـعىلـاهللـ اإلنسانية،ـوجيبـعليهـأنـيبتعدـعنـالتصوُّ
تعاىل،ـفكلامـازدادتـمعرفُتناـبهـعىلـوجهـصحيح،ـازدادـعلُمناـبواجبـالوجودـاإللهـ

املعبود.ـ

ـلتنقيحـمعرفتهـ ـاملعارفـوالعلومـاملستحدثة، ـمتابعة ـفإنـاملتكلمـجيبـعليه ومنـهنا
ـفيصّورـهلمـ ـأوـخيدُعـغريه، ـينخدُع ـكثريًاـمنهمـقد ـفإنَّ ـالناسـبه، بالعامل،ـولتصحيحـمعرفة
ـلِـامـهلذاـمنـ ـاالنحراَف؛ ـينُقدـهذا ـاملتكّلمـعندـذاكـأن الوجوَدـعىلـغريـماـهوـعليه،ـفيلزم

ـالصحيحة.  أثرـكبريـيفـتقريبـالناسـمنـالعقائدـاإلسالمية

ونحنالـنريدـبالوجودـماـكانـمنـبابـالطبيعياتـفقط،ـأي:ـاألجسامـوأحكامها،ـ
ـاإلنسانـواحلياةـاملوجودةـعىلـ أوـاألعراضـوأحكامها،ـبلـيدخلـيفـذلكـدراسةـطبيعة
ظهرـاألرض،ـبلـيفـهذاـالكونـماـاستطعناـإىلـذلكـسبيالً،ـفإنـكلـذلكـمماـيمكنـ

النظُرـفيه،ـومماـيدخلـيفـعمومـقولهـتعاىل:ـ﴿وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ 
كامـ ]فصلت:ـ53[،ـ ﴾ـ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ 
يدخلـيفـذلكـعاملـالوعيـوالفكرـوالنظرـوالعقلـأيضًا،ـويدخلـفيهـاألمورـالروحانيةـ
والنفسانية،ـفكلـذلكـمماـيمكنـإذاـُعلمـعلاًمـصحيحًاـأنـيكونـبابًاـمنـأبوابـاحلق،ـ
وإذاـسادهـاخللطـواخلطأـأنـيكونـبابًاـمنـأبوابـالرش،ـوكلـماـكانـكذلكـفمنـوظيفةـ
املتكّلمـأنـينقدهـويبحثـفيه،ـويتأكدـمنـاألحكامـالصحيحةـاملقولهـفيه،ـويميزهاـمنـ
ـعىلـوعيـ الباطلـمنـالقول،ـلكيـيمكنهـمنـبعدـأنـيبنَيـأدلتهـعىلـعلٍمـصحيحـمبنيٍّ

ـالعامل.ـ سديدـهبذا

ـلهـجانبان: ـإذن ـالكالم فعلُم

ـالدينية. ـالقائمةـعىلـالعقائد ـاليقينية ـاألدلة ـمعرفُة األول:ـهو
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ـودفُعهاـعنـأنـتكونـقائدًةـ ـالدخيلـمنـاألفكارـعىلـالبرشـأمجعني، ـهوـنقُد والثاين:
ـالدنيا.ـ هلمـيفـاحلياة

ـالفاسدة. ـاألفكاَر ـالصحيحة،ـوهيدم ـيبنيـاألفكاَر فعلمـالكالم

ومنـذلكـتعرفـأنـوظيفةـاملتكلمـأعىلـالوظائف؛ـألنـاهتاممهـإنامـيكونـُمنَصّبًاـ
ـينبنيـعليهاـغرُيهاـ ـالتي ـاألصولـهي ـللدين،ـوهذه ـالكبرية ـالكليةـواألصول عىلـاألمور

ـالغلطـيفـغريه. ـبكثرٍيمن ـأخطُر ـالعلم منـاألحكام،ـفاخلطأـوالزيغـيفـهذا

ولذلكـفإنـهذاـالعلمـالـيليقـدراسُتهـبكثريـمنـالناس؛ـلِـامـأهنمـالـيرتقونـإىلـ
هذهـاملراقي،ـوالـيطيقونـالبحَثـالدقيق،ـفإنـتعّرضواـلهـخلطواـاخلبيَثـبالطيب،ـأوـ
ـاملعارفـلزيادةـمفاسدهمـ ـالكامنةـيفـهذه ـالقّوة ـيستغّلون ـفربام ـباملفاسد، ـتلّبسوا ـقد ألهنم

ج.ـ ذَّ وتقويتهاـيفـأعنيـالسُّ

وهلذاـكانـهلذاـالعلمـــكغريهـمنـالعلومـــمراتبـمنـجهةـتعليمهـللناس،ـسوفـ
ـاهلل. ـإنـشاء يأيتـالكالمـعليهاـيفـملها،

* * *
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بيان أن اخلوض يف هذا العلم مهم

ـالناسـالـيلتفتونـكثريًاـإىلـاألمورـالكليةـواملعارفـ قدـيقولـبعضـالناس:ـإنَّ
العقليةـالعويصة؛ـإذـغايةـاحتياجهمـإنامـيكونـإىلـبعضـاألمورـالعمليةـالتيـتفيدهمـيفـ
ـفغريـاملؤمننيـباهللـتعاىلـالـيلَزُمهمـالنظرـيفـ ـالدنيا، ـاحلياة ـَمعيشَتُهْمـيفـهذه تصحيحـوُتِقيُم

ـيلزمهمـذلك؟! ـأين ذاته،ـومن

ـالبرشـإذاـنظرـيفـشؤونـنفسه،ـفإنهـالـريبـ ـالواحدـمنـبني فنقولـيفـاجلواب:ـإنَّ
راتـ التصديقـببعضـاألمورـوالتصوُّ بامليلـإىلـ التلبُّسـ أنهـالـختلوـنفُسهـعنـ يالحظـ
العامةـللعامَلـوالوجود،ـوإىلـنفيـالبعضـاآلخر،ـوالـيمكنـإلنساٍنـأنـينكرـذلكـامليل،ـ

فضالًـعنـاحلصولـبالفعل.

ـبعدمـالتصديقـبالنفيـواإلثباتـ ـيمكنـأنـيُتصّورـيفـذلكـهوـأنـيقوَل ومنـأقلـما
يفـأمرـمنـاألمورـالكلية،ـكوجودـاإللهـأوـاالنتقالـمنـهذهـاحلياةـالواقعةـاآلنـإىلـحياةـ
أخرىـتقعـيفـاملستقبلـبعدـاملوت،ـوهوـاملسمىـباليومـاآلخر،ـفالـيمكنـإلنسانـإذاـ
ُعِرَضْتـعليهـمثلـهذهـاألمورـأنـينفّكـعنـالتصديقـأوـالتكذيبـمطلقًا،ـبلـمنـامتنعـ
ـمنـالطرفنيـعنده،ـكأنـيقول:ـ عنـذلك،ـفإنامـيمتنعـالّدعائهـعدَمـوقوعـالدليلـعىلـأيٍّ
ُه،ـوهذاـالذيـتّدعيهـمنـوجودـاإللهـووقوعـاليومـاآلخرـالـ إننيـالـأصدقـإالـبامـأِحسُّ
ـبهـيفـاملايض،ـفلذلكـالـأصّدقـبه!ـوقدـيقولـالبعض:ـإننيـملـ ـبهـاآلن،ـوملـأحسَّ أحسُّ

ـهبام،ـولذلكـفإننيـأنفيهام،ـوليسـفقطـأمتنعـعنـالتصديقـهبام.ـ أحسَّ
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ليةـأنـيغوصواـيفـهذهـ والبعضـيّدعيـأنـالبرشـالـُيمكنهمـبامـلدهيمـمنـقوةـتعقُّ
ـقدـتكونـموجودة،ـولكنـلنقصـقدرهتمـ ـفإهنا املطالب،ـالـلعدمـوجودهاـيفـنفسـاألمر،

ـاملواقف.ـ ـإىلـغريـهذهـمن ـإليها، ـإدراكهاـوالوصول عن

رـالعاقلـيفـهذهـاملطالبـويفـمواقفـالبرشـمنهاـلرأىـأنهـمنـالالزمـعىلـ ولوـفكَّ
املعقولـ أنهـمنـغريـ املطالبـواختاُذـموقفـمنها،ـوأدركـ التفكرُيـيفـهذهـ الناسـ مجيعـ

ة. ـاملطالبـباملرَّ جتاُهُلـهذه

ـللتفكريـ ـأنـاإلنسانـالـبدـأنـهيتّم ـفإنـالتأملـالصادقـيفـالنفسـالبرشيةـخُيربنا إذن،
ـالنظرـفيه.ـ ـيرتك ـأن ـاألمر،ـوالـُيمكنه يفـمثلـهذا

ولوـلفتـالواحُدـنظرهـإىلـحقيقِةـأّنـهناكـبعَضـالعقالءـاملجَمعـعىلـعقِلهمـبلـ
ـاإللِهـهلذاـالعامَلـاخلالِـِقـله،ـ لـواحلكمةـأخربواـالناَسـبأهنمـرسٌلـمنـعند كامهِلمـيفـالتعقُّ
ُيبلغواـالناسـأوامَرـمعينة،ـوأنـهؤالءـالعقالءـواحلكامءـمنـ وأنـهذاـاإللهـأَمَرهمـأنـ
الناسـعندماـواجههمـبعُضـالناسـباإلنكار،ـظهرتـعىلـأيدهيمـأموٌرـالـيمكنـألحٍدـ
ـإىلـ ـاألمور ـإظهارـهذه ـينسبوا ـأمجعنيـمل ـأيضًا ـيأيَتـهبا،ـوأنـهؤالء ـالبرشـأن منـغريهمـمن
جمّردـنفوسهم،ـبلـكلهمـأمجعواـعىلـنسبتهاـصدورًاـإىلـاإللهـالذيـبعثهم،ـثمـإنـهؤالءـ
لـحلقائقـ ـالناسـأمورًاملـيكونواـيعلموهنا،ـورفعواـمنـمستوىـالبرشـيفـالتعقُّ الناسـعّلموا
األمور،ـوأبلغواـالكثريينـمنهمـإىلـالكامالتـالعمليةـالتيـملـيستطعـغرُيهمـبلوَغهاـوالـ
تبليَغـغريهمـإليها،ـوكلـهؤالءـكانواـأيضًاـينسبونـالفضَلـيفـهذهـاألمورـوالكامالتـ
إىلـاإللهـالواحد،ـوأنـهذهـالظواهرـكانتـتقُعـيفـكلـفرتةـمنـاألزمنةـاملاضيةـوآخُرهاـ
ـعنـهذاـالزمانـألَفـسنةـومخسنيـسنة.ـوأنهـملـيزلـكثرٌيـ وقوعاـملـيتجاوزـُبعُدهاـالزماينُّ
ـمعتقدينـهبا.ـ ـالرسل،ـويدينونـهلمـبالوالء،ـوَيْدعونـلدعوهتم، منـالناسـيتبعونـهؤالء

ـالواقعةـ ـالظواهر ـاستحرضـمثلـهذه ـإذا ـكلـعاقلـممّيزـحلقائقـاألمور ـندعيـأنَّ إننا



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 49 عىلـالعقيدِةـالطَّحاويةـ

يفـالعامل،ـفإنهـالـشكـسيبلغهـعقلهـإىلـالنظرـيفـهذهـالدعاوي،ـأي:ـإىلـالنظرـيفـأنهـهلـ
يوجدـحّقًاـإلٌهـللعاملـوخالٌقـله،ـأمـإنـالعاملـأزيل؟ـوأنهـالـتوجدـحياةـآخرةـللناس،ـوأنـ

ـالناسـباحلقيقة؟ـ ـالرسلـكلهمـكانواـكاذبنيـوملـخيربوا هؤالء

ـاألمرـ ـبالنظرـيفـهذا ـاالنفكاكـعنـاالهتامم ـالناسـالـيمكنه ـأحدًاـمن ـندعيـأن إننا
ـتفاصيَلهـودالئله؟! ـبيَّنـَّا ـفكيفـلو ـبامـأوضحناه، بعدـعلمه

ـالدنيا،ـ ـإنسانـيفـهذه ـعنه ـأمٌرـرضوريـالـينفكُّ ـإليه،ـهو ـالنظرـوالتوّجه ـإىل فاهلمة
ـالنظرـ ـُيِرِد ـإالـممنـأرادـذلك،ـوأماـمنـمل ـالـيصدر ـإراديٌّ ـأمر ـفهو ـالنظرـوتصيُله ـإجراء أما
فكيفـيصدرـمنهـالنظر؟ـوكثرٌيـمنـالناسـيشعرونـهبذهـالرغبةـيفـالتوجهـإىلـالنظرـيفـ

ـأنُفسهمـعنهـألسبابـكثرية. ـاألمر،ـولكنهمـيرصفون هذا

ـاألمورـاخلارقةـللعادة،ـواألفعالـالعجيبةـ إذنـعندماـيرىـاإلنساُن،ـأوـيسمعـأخباَر
اخلارجةـعنـمقدورـالبرشـصادرًةـعنـبعضـالبرش،ـوهؤالءـخيربونـاجلميعـأهنمـليسواـ
همـالفاعلنيـاحلقيقينيـهلذهـاألفعال،ـبلـهوـاهللـالواجبـالوجود،ـفإنـعقلـاإلنسانـ
الناس،ـ إليهـصدُقـهؤالءـ يتبادُرـ فيهـ ويدققـ النظرـ يغوصـيفـ أنـ وقبلـ النظر،ـ لبادئـ
ويغلُبـعىلـظنّهـعدُمـكذهبم،ـولوـمتّعنـيفـالنظرـقليالًـلَعالُهـعدًمـالطمأنينةـعنـالقلبـ
واخلوًفـمنـترِكـماـسِمَعهـمنـدونـتقيقـله،ـفإنـاإلخباَرـعنـحياٍةـبعدـاملوتـوأحواٍلـ
خاصةـهلذهـاحلياةـهوـأمٌرـالـيدفعهـالعقلـألولـالنظر،ـبلـجيوزهـويطلبـالدليلـعىلـ
اّدعاءـانتفائه،ـوهلذاـفإنـتركـالنظرـفيامـخيربـبهـهؤالءـالرسلـوالتواينـيفـالكشفـعنـ
حقيقته،ـخصوصًاـمعـااللتفاتـإىلـهذهـالعجائبـالتيـصدرتـعنهم،ـهوـأمٌرـيكمـ

ـفيه. ـاحلكمة العقلـبعدمـوجود

نـيفـالنظرـالـ وماـدمناـقدـقلنا:ـإنـالنظرـيفـأمرـالرسلـألولـالعقلـوقبلـالتمعُّ
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يستلزمـاحلكمـباستحالتهـعندـالعقل،ـوماـدامتـهناكـأمورـعظيمةـتلزمـعنـهذاـاألمرـ
لوـكانـحقيقةـبالفعل،ـوماـدامـيوجدـأموٌرـتفزـاإلنسانـعىلـالنظرـيفـهذهـاحلالةـوهيـ
ـُتِرَكـوشأَنه.ـ ـلو ـاحلافز ـالظاهرة،ـوالعقلـيسريـمعـهذا ـاألنبياءـوالرسلـوأحواهلم أخبار

ـهذهـاألمور،ـيلزُمـأّنـأهّمـاملهامتـأنـنبحَثـيفـهذاـالذيـ أقول:ـمعـوجودـكلِّ
ـأوـهوـ ـبإمكانه:ـهوـماٌلـيفـنفسهـعىلـالتحقيق، ـالنظر قىضـالذهنـيفـبادئـالرأيـوسابِق

ـالـشكـفيه؟ـ حقٌّ

فمنـقولـالرسولـعليهـالسالم:ـإنـلكمـرّبًاـكّلفكمـحقوقًا،ـوهوـيعاقبكمـعىلـ
تركها،ـوُيثيـبكمـعىلـفعلها،ـوقدـبعثنيـرسوالًـإليكمـألبنيـلكمـذلك))(،ـفيلزمناـــالـ
ـلناـرّبًاـأمـال؟ـوإنـكان:ـفهلـيمكنـأنـيكونـحّيًاـمتكّلاًمـحتىـيأمرـ مالةـــأنـنعرفـأنَّ
ـالرسل؟ـوإنـكانـمتكلاًمـفهلـهوـقادٌرـعىلـأنـُيعاقبـوُيثيبـإذاـ وينهىـويكّلفـويبَعَث
عصيناهـأوـأطعناه؟ـوإذاـكانـقادرًاـفهلـهذاـالشخصـالذيـأخربناـبذلكـ)الرسول(ـ
صادُقـيفـقوله:ـأناـالرسولـإليكم؟ـفإذاـاتضحـلناـذلك،ـلزمناـــالـمالةـإنـكناـعقالَءـ
ـأنـنأُخذـحَذَرناـ نعملـبمقتىضـعقولناـالـبمقتىضـأوهامناـوشهواتناـكسائرـاحليواناتــ
وننظرـألنفسنا،ـونستحقرـهذهـالدنياـاملنقرضةـباإلضافةـإىلـاآلخرةـالباقية،ـفالعاقلـمنـ

ـلعاقبتِه،ـوالـيغرتـبعاجلتِه.ـ ينظر

ومقصودـهذاـالعلم:ـهوـإقامةـالربهانـعىلـوجوِدـالرّبـتعاىلـوصفاتهـوأفعاله،ـ
ـللعاقلـعنه.  ـالـميَص ـذلكـمهمٌّ وصدقـالرسل،ـوكلُّ

ـقالـ ـ»... ـ)7):ـ555- 556(، ـمنـحديثـابنـعباسـريضـاهللـعنهام، أخرجـالطربيـيفـ»تفسريه«  )((
ـأطلبـأموالكم،ـوالـالرشفـفيكمـوالـ ـبه ـبامـجئتكم ـتقولون،ـماـجئتكم رسولـاهللـملسو هيلع هللا ىلص:ـ»ماـيِبـما
امللكـعليكم؛ـولكنـاهللـبعثنيـإليكمـرسوالًـوأنزلـعيلـكتابًا،ـوأمرينـأنـأكونـلكمـبشريًاـونذيرًا،ـ

فبلغتكمـرسالةـريب،ـونصحتـلكم...«.
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أمهية اخلوض يف علم التوحيد أو أصول الدين أو الكالم

َدت مسائُله وموضوُعه بتحديد غايته ووسائِله،ـفال بد  ملا كان هذا العلم قد ُحدِّ
ـببعضهم،ـ ف مسائِله ليس عاّمًاـجلميع الناس بل يكون خمتّصًا أن يكون اخلوض فيه وتعرُّ
ـعلم من العلوم هو كذلك،ـ ـفكلُّ ـلعلم الكالم من بني سائر العلوم، وهذا األمر ليس بدعًا
فالفقه مثالًـال بد أن خيوض فيه البعض خوَضـتفصيٍلـوإتقاٍنـملسائِله وتريٍرـلدالئِله،ـ
وال يمكن أن نوجب تقيَقـالفقه عىل كّلـالناس،ـوكذلك علُمـالتفسري،ـوسائُرـالعلوم 
ـعنها علم من  ـهذه القاعدة تنسحب أيضًا عىل العلوم الدنيوية،ـوال يشذُّ الدينية،ـبل إنَّ

العلوم. 

عىل  ال  الكفاية  عىل  واجب  الكالم  بأّنـعلم  احلكم  أّنـ الناظرين  ـبعض  ويظنُّ
ـبعلم الكالم وحَده،ـوال يشرتك معه فيه غريه!ـوهذا غري  الفرض إنمـا هو أمٌرـخاصٌّ
معرفُةـأصوهلا  أما  مسائَلـمنها،ـ إىل  الناس  عامة  يتاج  فالعلوم  لك؛  بينَّاه  كام  صحيح 
وتفريعاهتا وكيفية انبناء الفروع عىل األصول،ـوعىل ماذا تنبني هذه األصوُل؟ فإن هذه 
األمورـ  لكليتها وصعوبة الوصول إليها عىل كثري من الناسـ  فإهنم ال يتاجوهنا احتياجًاـ
ـالعلَمـهبا بعضهم،ـفتقوم هبم الكفايُةـعن اآلخرين،ـأو إن  مبارشًا،ـبل يكفيهم أن ُيّصَل
ـبل يشعرون باالحتياج  ـإن الناس ال يشعرون باالحتياج إليها مبارشة، األصح أن نقول:
ـأما هي فال،ـإال إن علموا أهنا ال تنبني  املبارش إىل املسائل الفرعية املبنّية عىل هذه األصول،

ـالقوُلـهبا إال عىل تلك األصول.  وال يصحُّ

تلك  ويتاجون  األصول  هذه  يتاجون  ال  الناس  إن  يقال:ـ أن  يصح  إذن،ـال 
ـالفروع مبنية عىل األصول،ـال يصح القول  الفروع،ـفهذا القول يتوي عىل تناقض؛ ألنَّ
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ابتداًء،ـ يتاجوهنا  ال  أريد:ـأهنم  إن  إال  بذلك  قبُلــ  بّيناه  مما  ُعلمت  حيطة  بعض  مع  ـ 
ولذاهتا،ـبل لِـام ُيبنى عليها من الفروع،ـوهذا هو ما جيب أن ُيفَهم ِمن قول َمن قال:ـإن 
علم الكالم ال يتاجه العامة،ـأي:ـإهنم ال يتاجونه مبارشة من حيُثـهو استدالٌلـعىل 

ـللتوصل هبا إليها. ـلذاهتا،ـواألدّلَة العقائد؛ ألهنم إنام يتاجون العقائَد

يكونوا  أن  جيب  كلهم  الناس  القول:ـإن  جيوز  الفقه،ـفال  علم  يف  يقال  وكذلك 
فقهاء،ـبل الفقهاء دائاًمـهم البعض األقل،ـولكن ِمن هذا البعض ينترش نوُرـالفقه إىل 
العامة،ـوبناًءـعىل تعليامهتم وفهمهم لألحكام اإلسالمية يتحّرك العامة يف حياهتم الدنيا. 

ـمثالًـال جيوز أن يقال فيه:ـ وهذا هو احلال يف أي علم من العلوم الدنيوية،ـفالطبُّ
ـبل الواجب أن يتعلمه البعض؛ ألن الطبـ  كسائر العلومـ   إن اجلميع جيب أن يتعلموه،
آلٌةـيكفي أن يتعلم استعامهَلا البعض،ـثم يطبقوهنا عىل البقّية،ـوال يمكن لواحد عاقل 
أن ُينكر مدى احتياج الناس إىل األطباء،ـفهم عىل قلَِّةـعددهم بالنسبة إىل عامة البرش،ـ
ـلعالٍجـمن مرض  ـبمعنى أن اجلميع يمكن أن يتاجهم يف حلظة زمانيٍة يتاجهم اجلميع،

يطرأ عىل أّيـفرد.

وكذلك يقال يف الرياضيات والطبيعيات )الفيزياء(ـوغريها من العلوم،ـوهذه 
القاعدة عامة يف العلوم كلها. 

ـوأقوى  ـبل إن ظهور هذا املعنى يف الكالم أشدُّ واملعنى نفُسه يقال يف علم الكالم،
من ظهوره يف غريه؛ ألن العلوم كلَّها تنبني عليه وتستمد مبادئها منه؛ ألنه علٌمـباحث 
ـويظهر التطابق بني الدين  ـالدينية اليقينية عليها، يف أصول املعلومات كلها ليبني األحكاَم

وبني الوجود يف ذاته. 

ومعلوم أن الدين يعطي أحكامًاـيف متلف نواحي احلياة،ـوال خترج جزئيٌةـعنه،ـ
ـإْنـمل تكن العقيدة التي ُبني عليها الدين صحيحة،ـوالذي  وكل هذه األحكام ال تصحُّ
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يبني صحة هذه العقيدة إنام هو علم الكالم ال غري،ـولذلك فإن الكالم أصل العلوم عىل 
رات عنه  اإلطالق،ـهذا عنَدـَمن َعِلَمـحقيقَته،ـأم عند الذين غلبت عىل أنُفسهم تصوُّ
منافية له،ـفهم ُينكرون ما جهلوه،ـال لعدم ثبوته يف نفِسه،ـبل النتفاء علمهم بثبوته يف 

نفس األمر!

ومن هنا فإننا نقول:ـإن احلاجة إىل علم الكالم من البرش عاّمة هي األصل الذي 
ذلك،ـوالذي  عىل  تنبني  الدينية  األمور  سائر  ألن  العلامء؛  معلومًاـعند  يكون  أن  جيب 
ـفإنه ال شك سُيواجه تناقضاٍتـيف حياته  يقدح من الناس يف هذه احلقيقة الثابتة يف نفسها،
ويف فكره ال يستطيع حلها وال تليلها تليالًـصحيحًا،ـوبالتايل فإن منهجه لإلصالح 

ـلنقصان نظرته إىل أصل الوجود. سيظل ناقصًا

وما دمنا قد شبَّْهنا املتكلَمـبالطبيب وغرِيه من هذه اجلهة،ـوهذا التشبيه إنام أردنا 
به تقويَةـالعلم باحتياج الناس إىل املتكلم،ـونفَيـلزوم تعلم مجيع الناس لعلم الكالم،ـ
فيجب أن يعرف الناظر أن الناس يتفاوتون يف احتياجهم إىل الكالم،ـكام يتفاوتون يف 
احتياجهم إىل األطباء لتفاوت أمراضهم!ـولذلك فإن املتكلم يلزمه أن يستعمل مع كل 
ـالطبيب هي الرتكيبات الكياموية والعشبية  ـيليق به،ـوإذا كانت أدويُة واحد منهم أسلوبًا
ـمعلوم من شأنه تعليُمـوتعريُفـاملريض بالغلط  والطبيعية،ـفإن أدويَةـاملتكلم هي كلُّ
الذي وقع فيه،ـفإن صلحت املوعظة احلسنة مع واحٍدـربام ال يصلُحـآخُرـإال اجلدال 
والنقاش،ـومع ثالث ربام ال يفيد إال البيان الصحيح املجّرد عن اجلدل وعن املواعظ 

وهو الكالم باحلكمة،ـومراتُبـذلك تتفاوت تفاوتًاـال يكاد ينضبط. 

فبعض الناس ربام يعتقدون بالدين والعقائد الصحيحة من أول سامعهم لِـام ُيلقى 
إليهم منه،ـويبني هلم بعض البيان،ـوذلك بسبب متابعِةـاألهل،ـأو الوالدين،ـأو املعلم،ـ
ـأو غري ذلك،ـفإن اكتفى هذا املعتقُدـهبذا القدر،ـومل يكن طالبًاـ أو اطمئنان لنفسه خاص،
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للتعلم والرتقي إىل مراتَبـعليا يف العلوم واملعارف،ـوكان منشغالًـبالوظائف الدنيوية 
بإلقاء  ُتثاَرـعقائده  عليه،ـوال  هو  ما  عىل  ُيرَتك  أن  فينبغي  الرزق،ـ والتقاط  الشغل  من 
به عليها،ـوال ُيلفت نظره إىل الرباهني التي ربام تصُعب عليه،ـأو  التشكيكات وإيراد الشُّ

تكون سببًاـيف إثارة الشك يف نفسه. 

وأما من اعتقدوا احلق تقليدًا،ـوكانوا متصفني بيشء من التنبه والتفكري،ـبحيث 
إن حركة فكرهم يف املوجودات واملعلومات يف أنفسهم أّدت إىل إثارة بعض الشبه فيها،ـ
فهؤالء ال ينبغي أن يسكت عنهم،ـبل جيب أن ُيعلَّموا باحلكمة وُيعَطوا من الرباهني 
بقدر ما فيه صالح أحواهلم،ـوال ُيزاد معهم من التدقيقات العقلية والنقلية إال بالقدر 
ـنفوسهم إىل التأمُّل الصادق والتكامل  الالئق هبم وبحاهلم،ـوإن أمكن الرتّقي هبم ودفُع

يف العلوم فال ريَبـأن ذلك يكون أحسن.

ـأو بدعًةـجامدة بسبب  وطائفٌةـمن الناس مالوا إىل الباطل سواءًاـكان كفرًاـرصيًا
تقليد،ـأو مبٍةـلِـَمن هو معتقٌدـهبا،ـأو غري ذلك؛ كأن توافق ما عليه الواحد من اجلهل 
ـوأغلقوا عليها نفوَسهم،ـومل يطلبوا غريها،ـبل تعّصبوا  والتعلُّق النفيّسـالباطل بالقضايا،
لِـام هم عليه،ـونفروا من غريه،ـفهؤالء قليالًـما جيدي احلوار معهم،ـوغالبًاـما يزيدهم 
ـهبم املعارف والعلوم كمـا ترض أشعة الشمس  بًاـومقتًاـللمخالف،ـفهؤالء ترضُّ تعصُّ

باخلّفاش!

يتعّصب  وشهواتـه،ـفإنه  وراَءـنـفسه  اندفع  إذا  ـ  العموم  وجه  عىل  ـ  واإلنسان 
ألول فكرٍةـمتيل إليها نفُسه،ـوقليٌلـمن الناس َمن ُيساوون بني األفكار واملعارف من 
حيث زماُنـمعرفة النفس هلا،ـفأغلب الناس عندما يرتبطون بفكرة،ـفإهنم يعتقدون هبا 
لِـام يظنونه من أهنم يّققون ذواهِتم ويّصلون عىل أقوى مراتِبـوجوِدهم إذا متسكوا 
ـفإهنم ال يفهمون هذا األمر عىل  هبا،ـولذلك فأنت عندما ُتواجُههم بإبطال هذه األفكار،
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ف عىل احلقائـق من حيث ما  أنه مناقشٌةـوماولة ملعرفة احلق وإبطال الباطل،ـأو التعرُّ
هي هي،ـبل يتومهون أنك إنام تريد إفناء ذواهتم؛ ألهنم ربطوا وجوَدهم هبذه الفكرة،ـ
وصارت جزءًاـمن نفوسهم،ـفأنت عندما ُتبطلها هلم،ـوتفي حّقـّيتها يف الوجود،ـفهذا 
يساوي عندهم أن تريد قـتَلهم واستـالَبـاحلياة من أجسادهم!ـوهلذا فإهنم ال بد أن 
يعارضوك،ـولن ُيسلموا لك بالسهولة التي ربمـا ينتظرها كثرٌيـمن الغافلني عن هذه 

احلقيقة.

ـله أن يعرف هذا األمر،ـويعتربه عندما  ومن هنا فإن الداعَيـإىل فكرة معينة ال بدَّ
ـإىل نفوسهم،ـوماولُةـ ـله من دراسة أوضاعهم حتى يمكنه التغلُغُل خيالط الناس،ـوال بدَّ
إفناء هذا االعتقاد الكامن فيها،ـوإفهاُمهم أن الكامل احلقيقي إنام يكون باعتقاد األحكام 
الصحيح عن الوجود،ال اخلاطئة واملخالفة له،ـوبالتدريج ربام يتمكن من تغيري مواقفهم.

وعىل كل األحوال،ـفإن عىل الداعي أن ينتبه إىل هذه الظاهرة التي يسميها العلامء 
بالتعصب،ـوالتقليد،ـوأن يعرف أن التعصب والتقليد ليس مذمومًاـمطلقًاـلذاته،ـوإال 
ك بالفكرة؛ ألن  ب التمسُّ ـإذا أريد بالتعصُّ ب مذمومًا،ـوليس األمر كذلك، ـتعصُّ لكان كلُّ
ب مذمومًا،ـولذلك فال ينبغي  ك بالفكرة الصحيحة ممود،ـإذن فليس كل تعصُّ التمسُّ
للداعي أن خياطب اإلنساَنـمن هذا اجلانب،ـبل عليه أن يلفت نظَره إىل أن األساس الذي 
ـفيكون  بنى عليه هذا التقليد والتعصب ليس صحيحًا،ـوبالتايل فال يسن له هذا الفعل،
ك الفرد بالفكرة أو العقيدة،ـبل هو الدليل واألساس  األساس األهم ال إىل جمّرد متسُّ
ـنفس اإلنسان ليعيد  الذي بنى عليه ذاك اإلنسان عقيدته ومتّسك هبا. فإذا أمكن أن َتـُهزَّ
النظَرـيف ذلك األساس،ـفإنك تكون قد قطعَتـخطوًةـمهمة يف مساعدته عىل االهتداء.

بأساليَبـووسائَلـ املرُءـنفسه،ـيكون  يبني عليه  الذي  احلكم  صحة  وبياُنـعدم 
ـبعُضها عقليٌةـمضة،ـوبعضها نفسية أو عادية،ـوهكذا.  خمتلفٍة،
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واخلالصة:ـإن اإلنسان الذي تواجهه هو ـ يف عينِه ويف نفِسـالوقت ـ املشكلُةـ
ـكلُّها بنفس األسلوب،ـولذلك  التي جيب عليك حلُّها،ـومعلوٌمـأن املشكالت ال ُتلُّ
فإن خماطبة الناس ال جيوز أن تكون بنفس األسلوب جلميعهم،ـفإن هذا يكون تنزياًلـ
للحكم يف غري مله،ـوهذا معارٌضـللحكمة،ـوهو قبيح!ـبل الواجب عىل الداعي أن 

ـفيستعمَله.  ـاملناسب للشخص الذي خياطبه، يعرف األسلوَب

ومعلوم أن هذا التقدير والتنزيل ال يقدر عليه كل أحد،ـوهذا ُمَسلٌَّم،ـولذلك فإن 
واجب الدعوة ال جيوز أن يكون عينًاـعىل كل أحد،ـوبكل األحكام.

بل التحقيق يف هذا أن نقول:ـإن الدعوة هلا أطراف:ـ

الفعل  إليه،ـوالرابع:ـ املدعو  املدعو،ـوالثالث:ـاحلكم  الداعي،ـوالثاين:ـ األول:ـ
الذي هو الدعوة. وعندما نتكلم عن الدعوة فيجب أن نالحظ هذه األطراَفـكلها. 

فالداعي جيب أن يكون عالِـاًمـبام يدعو إليه،ـحكياًمـيف توجيه الكالم إىل املدعو،ـ
ـللعواقب التي يمكن أن ينحرف  ـبالتأثريات الكالمية عىل النفس اإلنسانية،ـمقّدرًا عارفًا

ـاملؤثرات الزمانية والعواطف النفسانية.  ـنتيجَة إليها املدعوُّ

واملدعو ال بد أن يكون يف حاٍلـتؤّهله لفهم الدعوة،ـفال جيوز أن يكون صبّيًاـغّرًاـ
ـأن يكون مكلَّفًا.ـ ـأو جمنونًا،ـوال بدَّ أو غبّيًا

ـأن  بدَّ فال  واملدعّوــ  الداعي  بني  احلاصل  اإلضايف  وهي:ـالفعل  ـ  الدعوة  وأما 
ـله إىل الغاية من الدعوة،ـوذلك أن  ـبه سائقًة ـللمدعّوـمن حيث كوهُنا مؤثرًة تكون مناسبًة
الدعوة فعٌل،ـوكل فعل إنساين ال بد أن يكون له غاية،ـفإذا مل يكن الفعل مناسبًاـللغاية 

ـُترجى منه. التي صدر من أجلها،ـفالفعل عبارٌةـعن عبث ال فائدَةـفيه،ـوال مصلحَة

ـخالف؛ إذ ال جيوز أن يدعو الواحُدـغرَيه إىل  ـإليه فيجب أن يكون ملَّ وأما املدعّو
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ما مها متفقان عليه،ـوعامالن من أجله،ـأو يكون مّلـغيبة عن الذهن،ـأو أن الناس قد 
ـأو غري ذلك.  ختلفوا عن العمل من أجل تقيقه،

ثم إن املدعّو،ـقد يكون نبيهًا،ـوقد يكون أمحَق،ـوقد يكون عنده بعض املعارف 
عديدة،ـ عادالًـمنصفًا،ـوأحواله  متعصبًا،ـأو  يكون  جاهالً،ـوقد  يكون  والعلوم،ـوقد 

ـأن يراعيها الداعي عند إجراء دعوته.  وهذه ال بدَّ

له  كّلـواحد  مطلوبان،ـولكن  أمران  واملناظرة،ـفهام  املجادلة  عن  يقال  وهكذا 
ـهذا منزَله وال يتعّدى به عنه. ل كلَّ أحكامه وقوانينه،ـواحلكيم هو من ينزِّ

فالتحقيق إذن:ـأن املتكلم ال بد له من معرفة النفس اإلنسانية،ـأي:ـمعرفة ما ُيّركها 
وما ُيبقيها خامدة،ـومعرفة ما ُيؤثر فيها فيدفعها إىل القيام بالفعل املعني أو الصدود عنه.

خالصة،ـ دراسًةـتـحقيقية  ويدرَسه  كلَّـه  يراعَيـذلك  أن  من  ـللمتكلم  بدَّ وال 
ويستكشَفـقوانينه؛ لتكون أسلحة له مُتّكنه من التفاعل مع الناس بالصورة املؤثرة يف 

ـذلك من صلب وظيفة املتكلم.  تصيل اهلدف املنظور إليه. كلُّ

وال جيوز لواحٍدـمن الناس أن يظن أن املتكّلم ال شغل له إال يف األدلة العقلية 
اخلالصة،ـواالستدالالت املنطقية اجلامدة،ـبل إن وظيفَته وميداَنـعمله أبعُدـمن ذلك،ـ

إىل املدى الذي أرشنا إىل أطرافه فيام سبق. 

القضايا  لتأكيد  دافعًاـ يكون  أن  شأنه  من  معلوم  كل  الكالم:ـهو  موضوع  فإن 
يف  الكونية  الطبائع  دراسة  من  له  ـ بدَّ ال  املتكلم  أن  فكام  الدينية،ـ واألحكام  العقائدية 
األرض ويف السامء،ـفكذلك ال بد له من اخلوض يف غامر النفس اإلنسانية لكي يتعرف 
إىل أطوارها وحقائقها؛ ليتمكن من الكشف عام يؤثر فيها من أدلٍةـوبراهنَيـأو أساليَب،ـ

وهلذا فإن علم الكالم هو سيد العلوم،ـواملتكلم هو احلاكم عىل سائر العلامء.
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بيان بطالن الذّم لعلم الكالم:

ـواـالبحثـفيه،ـ وقدـادعىـبعضـالذينـتكلمواـيفـهذاـالعلم،ـأنـالسلفـذمُّ
واحتجواـبامـوردـعنـبعضهم؛ـكأيبـيوسفـمنـقولهـلبرشـاملرييس:ـالعلمـبالكالمـهوـ
ـالعلم.ـوعنهـأيضًاـأنهـقال:ـمنـطلبـالعلمـبالكالمـتزندق،ـ اجلهل،ـواجلهلـبالكالمـهو

ـأفلس،ـومنـطلبـغريبـاحلديثـكذب.ـ ـبالكيمياء ومنـطلبـاملال

ـباجلريدـوالنعال،ـ ـأنـيرضبوا ـالشافعي:ـحكميـيفـأهلـالكالم ونحوـماـُرويـعن
ويطافـهبمـيفـالعشائرـوالقبائلـويقال:ـهذاـجزاءـمنـتركـالكتابـوالسنةـوأقبلـعىلـ

الكالم))(. 

ـفالـبدـ ـــواجٌبـوجوَبـكفايةـعىلـاملسلمني، ـــكامـوضحناه ـعلمـالكالم واحلقـأنَّ
ـاجلانب.ـ ـاملسلمنيـيفـهذا ـبكفاية منـوجودـمنـيقوم

وأماـماـوردـعنـبعضـالسلفـمنـالذّمـعليه،ـفامـقالهـأبوـيوسُفـفإنامـوّجههـإىلـ
ـيذّمـمطَلقـ ـبرشـاملرييس،ـومل ـالسنة،ـوهو ـبخالفهمـألهل بعضـاملتكّلمنيـالذينـاشتهروا
هـللكالمـخاّصًاـبالكالمـالذيـعىلـشاكلِةـكالمـاملرييس،ـأي:ـ علِمـالكالم،ـفيكونـذمُّ

ـتوّجهـعىلـاملخالفني. ـإذا ـصحيٌح ـالذمُّ ـاملخالفـألهلـاحلق.ـوهذا الكالم

ـالعقيدةـ ـالـمخالفـلكثريـمـامـيف ـالتابعـالبنـتيمية،ـالـمروجـألفكاره، وقدـتعلقـابنـأيبـالعّزــ  )((

ـالكالم.ـ ـاألقوال،ـيفـذّمـعلم ـبنحوـهذه الطحاويةــ
ـأنـيرجعـ ـاألقوالـالصادرةـعنـبعضـاملتقدمنيـومناقشتها ـالتفاصيلـهلذه ويمكنـللمهتمـبمعرفة ـ
إىلـكتابـتدعيمـاملنطق،ـفقدـبحثتـيفـالقسمـالثاينـمنهـمجلةـوافيةـمنها،ـوقمتـبتحليلهاـبقدرـ
كاٍف،ـوكذلكـفلريجعـمنـأرادـاالستزادةـإىلـكتايبـموقفـاإلمامـالغزايلـمنـعلمـالكالم،ـفقدـ

ـاملبحث.ـ ـتتعلقـهبذا بينتـفيهـجهاتـكثرية
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ـعىلـماـفهمناهـمنهـتعليُلهـ وكذلكـنقولـيفـماـوردـعنـاإلمامـالشافعي،ـويُدلُّ
احلكمـالذيـحكمـبهـعىلـأهلـالكالمـبقوله:ـهذاـجزاءـمنـتركـالكتابـوالسنة...إلخ،ـ
ـفإنـتّققـلناـ ـالشافعي، ـالصادرـعنـاإلمام ـالسبَبـيفـالذّم ـالكتابـوالسنةـهو فيكونـترُك
ـاألدّلةـ ـالعلمـمتمّسكنيـبامـقامتـعليه ـإنامـبحثواـيفـهذا ـبعضـاملتكلمنيـِمنـأهلـالسنة أّن

ـقطعًا.ـ ـذمٍّ ـأيُّ ـالكتابـوالسنة،ـفالـيتوّجهـعىلـهؤالء من

ـتعميُمـ وأيضًا،ـفإنامـوردـهذاـالذّمـعىلـبعضـاملتكلمنيـيفـزمانـمعنّي،ـفالـيصحُّ
ـفيحتملـ ـإذاـوقعـعىلـبعضـاملتكلمنيـيفـزمانـمعني، ـزمان،ـوذلكـألنـالذمَّ الذّمـعىلـكّل
أنـيكونـسببهـأصلـعلمـالكالمـومفهومه،ـمنـحيثـهوـاالستداللـعىلـالعقائدـاإليامنية،ـ
ـالسبيل،ـ ـفأخطأ ـببعضـمنـاستغلـبعلمـالكالم، ـاملقبولة،ـويتملـأنـيكونـمتعلقا باألدلة
بعلمـ اشتغلـ بمنـ الذمـ ُعلِّقـ الزمانـ ذلكـ يفـ مشهورًاـ املخطئـ املشتغلـ هذاـ كانـ وملاـ
الكالم،ـلتبادرـهذاـاملخطئـإىلـاألذهانـعندـاإلطالق،ـفهذاـنـمهاـاالحتامالنـاملمكنانـ
لتفسريـالذم،ـوإذاـنظرناـإىلـالسببـاألول،ـفالـجيوزـأنـنجعلهـمصححًاـللذم،ـألنـعلمـ
الكالمـهبذاـاملفهومـعلمـواجبـعىلـالكفاية،ـوالـأحدـيستطيعـرّدهـوالـذمه،ـسواءـكانـ
منـاملتقدمنيـأوـكانـمنـاملتأخرين،ـومنـذمهـقاصداـهذاـاملعننيـفذمهـمردودـعليهـكائناـ
منـكان،ـويستحيلـأنـيكونـاألعالمـمنـالسلفـأرادواـهذاـاملعنىـوهمـيرونـآياتـ
القرآنـتدفعـمهمـالناسـلتأييدـأركانـالدينـعقائدـوفروعًاـباألدلةـاملقنعةـالباعثةـعىلـ
الطمأنينةـوالثقةـهبا،ـولذلكـوجبـأنـنحملهاـعىلـأهنمـأرادواـذّمـطائفةـمعينةـاشتغلواـ
بعلمـالكالم،ـوأخطأوا.ـوإذاـكانـهذاـهوـالواقع،ـفالـيصحـتعميمـذمهمـهلذهـالطائفة،ـ
أوـهلؤالءـاملتكلمنيـبأعياهنم،ـإىلـأصلـعلمـالكالم،ـفضالًـعنـتعميمـالذمـعىلـسائرـ

ـمردودة.ـ ـمغالطة ـالتعميمـيكونـعندئذـجمرد ـفهذا املتكلمني،

ـيفـعلمـالكالم،ـوإنـكانـباملعنىـالذيـ ثمـنقول:ـكامـوردـعنـبعضـالعلامءـالذمُّ
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وّضحناه،ـإالـأنـغريهمـمنـالعلامءـمدَحـعلمـالكالمـواعتربهـعلمـأصولـالدين))(،ـ
ـإنهـفرُضـكفايةـعىلـاملسلمني.ـ وقال:

العلامءـ فكيفـجيوزـأنـنطلقـاحلكمـبذمـعلمـالكالم،ـونحنـنعرفـأنـبعَضـ
ـمنـأطلقـاحلكمـ ـقسنا ـإذا ـأنا ـاملقام.ـواحلقيقة ـيمكنـأنـنقولهـيفـهذا ـأقلـما مدحوه؟ـوهذا
بمدحـهذاـالعلمـبمنـأطلقـالقولـبذمهـعربـالعصور،ـلقلناـبكلـثقةـإنـالنسبةـالغالبةـ
هيـالتيـمدحتهـوأقرتـبفائدته،ـوأماـالذينـأطلقواـالقولـبذمه،ـفكانواـهمـاألقلنيـ
عربـالعصور.ـوالـيصحـأنـندرجـفيهمـاألئمةـالكبارـالذينـذمواـمتكلميـنـمعينيـنـ
ألسبابـومسائلـقالواـهبا،ـكمـاـقررناه،ـفهؤالءـاألئمةـالعظام،ـالـيمكنـأنـيكمواـ
ـالعلمـمنـأصله،ـولكنـبعضـاملجسمةـواحلشويةـقامواـبتأويلـأقواهلم،ـأوـ ببدعيةـهذا
بالتعسفـيفـفهمـالعمومـمنها،ـكعادهتمـيفـالتعلقـبالشبهاتـواملحتمالت،ـوالعزوفـ
عنـالظواهرـالراجحة،ـولذلكـفإنـهؤالءـالكبارـعندـالتحقيقـيندرجونـيفـمادحيـ

يه. العلمـالـذامِّ

ـبالدليل،ـ ـلناـصحته ـتبنّي ـإالـإذا ـقوٍلـمنقوٍلـعنـإمام إنناـالـنأخذـأحكامناـمنـجمرد
أوـتبنيـذلكـألهلـالعلم!ـوقدـرّصحـأهُلـالعلمـأنـاحلّقـاملنُعـمنـذّمـعلمـالكالمـعىلـ
ـماـأّلفهـأهُلـالسنةـمنـكتٍبـيفـعلمـالكالمـهوـ العموم،ـوعىلـسبيلـالكلية،ـوعىلـأنَّ

فرُضـكفايةـعىلـالناس.ـ

هذاـكلهـإلزامًا،ـواستلزامًا،ـوأماـالتحقيق:ـفهوـماـأوردناهـسابقًاـمنـبيانـحقيقةـ
علمـالكالم،ـوأنهـمهامـكانـاسُمـهذاـالعلم،ـإالـأنـحقيقَتهـواجبُةـالطلب،ـبنّصـالقرآنـ
العلمـ بالعقلـإىلـ ليتوصلواـ بالنَظرـيفـاآلفاقـويفـاألنُفس؛ـ الناسـ أمرـ الذيـ الرصيحـ

كامـسنبنيـذلكـقريبًا.  )((
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بصحةـالدين،ـومطابقتهـملصالحـاألنام،ـوحقيقةـاألمرـالواقعـيفـنفسـاألمر،ـفالـيغرّتـ
البعُضـبامـيشيعهـاجلهلُةـمنـالذّمـهلذاـالعلمـدونـتقيقـاملناط،ـأي:ـدونـمعرفةـأّنـهذاـ

ـتعّلق؟ـ ـأمٍر ـبأّي احلكم

فـناكـذلك،ـفالزْمـُهـواحرْصـعىلـتعلُّمـهذاـالعلم؛ـفإنهـالـيقومـ ونحنـقدـعرَّ
ـارتفعـقدُرهـوثبَتتـقدُمهـيفـاإلسالم.ـ ـإالـبه،ـوبمقدارـماـتّقَقـمنه للمسلمـشأن

ـللمبتدئنيـفيه،ـ ـفإنامـهذا ـالعلمـُيورثـالشكـوالريبة؛ ـإنـهذا والـتلتفتملنـيقول:
أوـالذينـملـُيسنواـتعلمه،ـومنـهذاـالذيـقال:ـإنـالشكـوالريبةـيكونـفقطـملنـيتعلمـ
ـبالشّكـيفـكثريـمنـ ـيبدأ ـأنهـقد ـاإلنسانـأليـعلٍم ـتعلُّم ـبدايَة ـأن ـأالـتعرفون ـالكالم؟ علم
ـعقُله؟ـولكنـالشكـالـ ـنفُسه،ـواطمأنَّ ـقدُمهـيفـالعلم،ـسكنَت ـإذاـرسَختـبه ـثم األمور،
ـأمرًاـرضوريًاـ ـبلـقدـيكونـفرضـالشك))(ـيفـاملسائلـاملبحوثـفيها ـالعلم، يكونـمقصود
ـالناسـهناـعندماـالـيفرقونـبنيـ لطالبـالتعمقـوالتحقيقـيفـالعلوم،ـوقدـيضطربـنظر
طالبـالعلومـالذينـخيططـهلمـليكونواـمققنيـيفـهذاـالعلم،ـأوـيرغبونـيفـأنـيكونواـ
ـالناسـالذينـيكونـمقصودهمـيفـغالبـاألمرـهوـحاصلـنتائجـالعلمـ ـوبنيـعامة كذلك،
منـالبحوثـواملسائل،ـفطالبـالعلمـالـبدـيفـمرحلةـمعينةـمنـطلبهمـللعلمـمنـإعادةـ
ـالتسليمـمنـاألستاذـ ـالتيـتلقفوهاـيفـأوائلـالطلبـعىلـسبيل البحثـيفـكثريـمنـاملسائل
الناصحـأنـيدفعهمـدفعًاـلذلك،ـولكنـيوجههمـ حلسنـثقـتهمـفيه،ـبلـعىلـاألستاذـ
ليكونواـملتزمنيـيفـأنظارهمـبالطرقـالعلميةـالصحيحةـيفـالبحثـوالتنقريـوالتنقيب.ـ
ـإنـلزم،ـوإذاـرؤيـ ـأدلةـعامة ـالناسـفالـيسنـأنـيلقىـإليهمـإالـنتائجـالعلومـمع أماـعامة
واحدـمنهمـينقرـويبحثـفامـالـسبيلـلهـإليه،ـوالـوقتـلهـلديه،ـفيحسنـباألستاذـأنـ

ـيدركـبالتأمل.ـ وهناكـفرقـبنيـفرضـالشك،ـوبنيـالشكـبالفعل،ـكام  )((
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ـفالتعمقـ ـوتركـفضولـالعلم، ـبالعلمـالنافعـله، ـفيهـمصلحتهـمنـاالهتامم يرشدـالطالبملا
ـبالنسبةـلطالبـذلكـالعلمـ ـأما ـالناسـمنـفضولـالعلمـيفـحقهم، ـلعامة يفـاملسائلـاألدلة
ـالغزايلـمنـإطالقهـ ـهوـحاصلـمرادـاإلمام ـفهوـواجبـعليهم.ـوهذا املتعمقنيـالدارسني،
قولتهـالشهريةـ)إجلامـالعوامـعنـعلمـالكالم(ـفهيـقاعدةـمنهجيةـسديدة،ـإذاـفهمتـ
الناس،ـكامـتوهمـبعضـ العلمـواملعرفةـأمامـ عىلـوجهها،ـوالـيرادـمنهاـأقفالـأبوابـ

ـإىلـالطريقـالصحيحـيفـحقهم))(.  ـإرشادهم ـاملراد ـبل املغرضني،

ـالكتاب.ـ ـاملعنىـيفـملـآخرـمنـهذا وسوفـنتكّلمـعىلـهذا

وأنقلـهناـبعضـماـبينتهـيفـأحدـكتبيـمماـلهـعالقةـبمـاـنحنـفيه،ـوذلكـبعدماـ
ـالكالم)2(: ـتعريفـعلم أوردُت

يؤخذ من تعريف العلامء لعلم الكالم أمور منها:

أوالً:ـأنـهذاـالعلمـيبحثـيفـأصولـالدينـمنـحيثـبياهُناـوإثباهُتا،ـويبحثـيفـ
ـتقريرـ ـالتيـالـيمكن ـبإثباتـالقواعد ـالدينـمنـحيثـمتييُزهاـعنـاألصول،ـويمهد فروع

الفروعـإالـعليها.ـ

ـالعلمـموقعًاـعظياًمـعاليًاـيفـالعلومـ ـهلذا ـفإنَّ ـذكرناه،ـوهوـصحيح، ـما ـإذاـصحَّ ثانياً:
العلوم،ـوذلكـألنـالدينـلهـ تأثرٌيـبالغـيفـسائرـ الدينية،ـويلزمـعنـذلكـأنـيكونـلهـ

ـبالعرض.  ـأو ـإماـمبارشة ـالبرشية، ـالعلوم مدخليةـيفـأكثر

فيهـ بينتـ فقدـ الكالم(،ـ الغزايلـمنـعلمـ اإلمامـ كتايبـ)موقفـ إىلـ الرجوعـ املهتمنيـ أرجوـمنـ  )((
تفاصيلـيفـغايةـاألمهيةـيفـهذاـاملطلبـاملهم.ـطبعةـدارـالفتح،ـومعهـتليلـلكتابـاملنقذـمنـ

ـ)تأمالتـكالميةـيفـاملنقذـمنـالضالل(.ـ الضالل،ـسميته
ـالفتح.ـ ـالكالم،ـطباعةـدار ـالفلسفيـمنـعلم فلريجعـإىلـكتابـموقفـابنـرشد  )2(
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ـاألمورـالدينية،ـكالغزايل))(،ـواإلمامـالعضدـ ولذلكـاعتربهـكثرٌيـمنـالعلامءـأهمَّ
اإلجييـحيثـحكمـعىلـقولـمنـقالـبوجودـعلمـأعىلـمنـعلمـالكالمـبالبطالن)2(،ـ
الكتابـ أصُلهاـ الدينـ ومعالِـَمـ الرشعـ قواعَدـ »فإنـ قال:ـ حيثـ األصفهاينـ والعالمةـ
والسنة،ـواالستدالُلـهبامـيتوقفـعىلـإثباتـأنـاهللـمتكّلٌم،ـمرسٌلـللرسل،ـُموٍحـإليهم،ـ
وهذهـاألمورـإنامـُتعلمـمنـالكالم،ـفيكونـمبنىـقواعدـالرشعـوأساَسها،ـورئيَسـمعاملـ

الدينـورأَسها«)3(. 

ـبعضـالعلامءـمنـالقدماءـكالشافعيـواإلمامـمالكـوغريمها)4(،ـقدـ معـالعلمـأنَّ
ـإماـعىلـ ـاألقوال ـالكالم)5(،ـولكنـحّذاقـاملتكلمنيـمحلواـهذه وردتـعنهمـكلامتـيفـذمِّ

ـاملنهاج،ـ ـــ2008م(،ـ»االقتصادـيفـاالعتقاد«،ـدار ـأبوـحامد،ـ)ط):ـ429)هـ ـالغزايل، انظرـمثاًل:  )((
ص)7.ـوقدـذكرـذلكـيفـكثريـمنـكتبهـككتابـ»اإلحياء«ـو»املستصفى«ـوغريمها.

انظر:ـ»رشحـاملواقف«،ـمرجعـسابق،ـ)):ـ29(،ـوأيدهـيفـذلكـالشارحـاملحققـالرشيفـاجلرجاين.ـ  )2(
ـاألنوار«،ـ)بالـرقمـ ـــرشحـطوالع ـاألصفهاين،ـشمسـالدين،ـ)323)هـ(،ـ»مطالعـاألنظار انظر:  )3(

ـبمرصـ)):ـ6)(،ـمرجعـسابق،ـعىلـهامشـ»رشحـاملواقف«. ـاخلريية ـاملطبعة طبعة(،
انظرـكتاب:ـالسيوطي،ـجاللـالدين،ـ)بالـتاريخـوالـرقمـطبعة(،ـ»صونـاملنطقـوالكالم«،ـت:ـ  )4(

ـالكتبـالعلمية. د.ـعيلـساميـالنشار،ـطبعةـدار
وانظرـأيضًاـتليلـهذهـاألقوالـالواردةـيفـهذاـالكتابـيفـكتابـ»تدعيمـاملنطق«،ـوتوجدـدراسةـ ـ
ـالتاريخ«،ـمعـ ـالعقيدةـوحركة ـبنيـحراسة ـالكالم ـالفقهاءـلعلم ـاملوضوعـيفـكتابـ»نقد جيدةـهلذا

ـالتيـهيـملـاالعرتاض. ـالكتابـبعَضـاآلراء ـيفـهذا ـأنَّ مالحظة
ـالرازي،ـص5))-98). ـاملنطق«،)ط)(،ـدار ــفودة،ـسعيد،ـ)2002(،ـ»تدعيم ـ

ــسامل،ـأمحدـممد،ـ)2008م(،ـ»نقدـالفقهاءـلعلمـالكالمـبنيـحراسةـالعقيدةـوحركةـالتاريخ«،ـ ـ
)ط)(،ـدارـرؤية.

ويوجدـكتابـللهرويـاسمهـ»ذمـالكالم«،ـمطبوعـيفـدارـالفكرـاللبناين،ـأوردـفيهـاملؤلفـالعديدـ  )5(
ـاملنطق«.ـ ـتكلمتـعىلـمجلةـمنهاـيفـكتابـ»تدعيم ـاألقوالـواآلراء،ـوقد منـهذه
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متكّلمنيـمعّيننيـكاملعتزلة،ـأوـأصحاِبـآراٍءـباطلةـغرِيهمـكالقدريةـاألوائلـواجلهمية،ـ
ـأعاملـبعضـ ـلئالـيستلزمـذلكـذمَّ ـاآلراءـعاّمةـيفـمجيعـمواردها؛ ـالقولـبأنـهذه وملـجيّوزوا
األئمةـالكبارـكأيبـحنيفةـواحلارثـاملحاسبيـوغرِيمها،ـوأيضًاـفإنـالنقَدـالداخيلـهلذهـ
ـعىلـأنـأصحاهباـإنامـأرادواـكالَمـبعضـاملتكلمنيـاملنحرفني،ـوملـُيعّممواـ الكلامتـيدلُّ

ـفيبطلوه))(.  القولـَعىلـمجيعـعلمـالكالم

ـأنصارـبعضـالفرقـاإلسالميةـاألخرىـكابنـتيميةـكتبـ ومنـاملعلومـأيضًاـأنَّ
ـأصلـ ـكالمـغرِيهـمنـاملتكلمني،ـالـإبطاَل ـيريدـذمَّ ـالكالم)2(،ـولكنهـكان كالمًاـكثريًاـيفـذّم

انظرـمثاًلـماـقالهـاإلمام:ـالتفتازاين،ـسعدـالدين،ـ)بالـتاريخـأوـرقمـطبعة(،ـيفـ»رشحـالعقائدـ  )((
النسفية«،ـطبعةـمكتبةـإسالميةـميزانـماركيت،ـومعهاـ»احلوايشـالبهيةـعىلـرشحـالعقائدـالنسفية«.ـ

ص22. 
وأيضًاـالتفتازاين،ـسعدـالدين،ـ)428)هــــ2007م(،ـ»رشحـاملقاصد«،ـ)بالـرقمـطبعة(،ـأي:ـ ـ
»مقاصدـالطالبنيـيفـعلمـأصولـالدين«،ـدارـاملداد،ـوهيـطبعةـمصّورةـعنـطبعةـمطبعةـاحلاجـ

ـباألستانةـسنةـ305)هـ،ـص6 - 7.  ـالعامة ـاخلالفة ـأفنديـالبسنويـيفـدار مرم
ـللبيايض،ـمرجعـسابق،ـص44ـحيثـذكرـأنـاملتقدمنيـ ـ»إشاراتـاملرامـمنـعباراتـاملرام« وانظر: ـ
كانواـيطلقونـاسمـالكالمـعىلـكالمـاملخالفنيـفقط،ـوهلذاـوردـالذمـمطَلقًا،ـفهوـوإنـكانـمطلقًاـ
لفظًا،ـإالـأنهـمقيٌدـعرفًاـبامـاشتهرـبينهم،ـولذلكـملـيرتددـالعلامءـمنـبعُدـباستعاملـهذاـاالسم،ـ

ـبلـبعضـنتائجـاملخالفني. ـاملتقدمني،ـوأهنمـالـيذّمونـأصولـالعلم، ـمراد ملعرفتهمـحقيقة
انظرـمثاًلـكتابهـ»درءـالتعارضـبنيـالعقلـوالنقل«ـوكتابـ»منهاجـالسنة«،ـوكتابـ»بيانـتلبيسـ  )2(
اجلهمية«ـالذيـألفهـللردـعىلـاإلمامـالرازيـيفـكـتابهـ»أساسـالتـقديس«،ـوغريهاـمنـكتبـ
ـبكالٍمـمنـعنده،ـفهوـيفـاحلقيقةـمتكّلمـمنـ ـأنهـكانـياولـفيهاـمعارضةـكالمـغريه ابنـتيمية،ـجتد

بنيـاملتكلمني.
ــابنـتيمية،ـأمحدـبنـعبدـاحلليم،ـ)426)هـ(،ـ»بيانـتلبيسـاجلهمية«،ـ)ط)(،ـوزارةـالشؤونـ ـ
اإلسالميةـواألوقافـــجممعـامللكـفهدـلطباعةـاملصحفـالرشيف،ـاألمانةـالعامة.ـت.ـممدـ
ــــــ= ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـالالحم،ـوآخرون.ـ ـالعزيز عبد
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بأدلةـ استدالالهتمـ إبطاَلـ وحاولـ عنده،ـ منـ بُحججـ ُحَججهمـ عارضـ ألنهـ الكالم؛ـ
أخرىـيقرتحها،ـوهذاـهوـعنُيـعملـاملتكلم،ـوذلكـخالفًاـلبعضـالباحثني))(ـالذينـ

ـاملوقف.ـ ـأّيدواـهذا ـأو ـالكالم، ـنقَضـأصل ـتيمية ـابن ـأن زعموا

وقدـقامـبعضـالفالسفةـالقدماءـكابنـرشدـبنقدـعلمـالكالمـنقدًاـجارحًا)2(؛ـ
ـهذاـالعلم،ـوتبَِعُهـعىلـذلكـالكثرُيـمنـاملفكرينـ ماولًةـمنهـإلحاللـفلسفةـأرسطوـملَّ

ـاإلسالمي)3(.  ـالفلسفيـالغريبـاملعارصـملـالفكر ـالفكر املعارصينـماولنيـإحالَل

ـبعضـاملفكرين)4(ـذويـاالجتاهاتـاملعارصةـياولونـقدَرـجهدهمـ ـأنَّ ونعلمـأيضًا

ــابنـتيمية،ـأمحدـبنـعبدـاحلليم،ـ)7)4)هــــ997)م(،ـ»درءـالتعارضـبنيـالعقلـوالنقل«،ـ ـ=
ـالكتبـالعلمية.ـ ـدار )ط)(،

ــابنـتيمية،ـأمحدـبنـعبدـاحلليم،ـ)420)هــــ999)م(،ـ»منهاجـالسنة«،ـ)ط)(،ـدارـالكتبـ ـ
العلمية.

ومنهمـالدكتورـأبوـيعربـاملرزوقيـيفـبعضـمقاالتهـاملنشورةـعىلـموقعهـاإللكرتوين،ـوبعضـ  )((
ـالكيل«.ـ ـاملطبوعةـككتابـ»إصالحـالعقل«،ـو»منزلة كتبه

ـاملتعلقـ ـالقسم ـالديني« حـبذلكـيفـكتابـ»العمل ـالرمحنـكامـرصَّ ووافقهـيفـذلكـأيضًاـد.ـطهـعبد ـ
بالعقلـاملجرد،ـوغريمها.ـ

ــاملرزوقي،ـأبوـيعرب،ـ))200(،ـ»إصالحـالعقلـيفـالفلسفةـالعربية«،ـ)ط3(،ـمركزـدراساتـ ـ
الوحدةـالعربية.

ـتونس. ـنرشـجامعة ـالعربية«،ـ)ط)(، ـالكيلـيفـالفلسفة ـيعرب،ـ)994)(،ـ»منزلة ـأبو ـاملرزوقي، ـ ـ
ـالثقايفـالعريب. ـاملركز ـالرمحن،ـطه،ـ)997)(،ـ»العملـالديني«،ـ)ط2(، ــعبد ـ

ـالدراسة. انظرـكتابهـ»مناهجـاألدلة«ـمثاًل،ـوهوـموضوعـهذه  )2(
ـفرحـأنطونـعىلـ»مناهجـاألدلة«،ـوأعاملـالكثريـمنـأتباعـمدرسته. انظرـمثاًلـمقدمة  )3(

انظرـمثاًلـكتب:ـأركون،ـممد،ـ)999)(،ـ»الفكرـاألصويلـواستحالةـالتأصيل«،ـ)ط)(،ـاملركزـ  )4(
ــــ= ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ الثقايف العريب.ـ
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إبطالـفائدةـهذاـالعلمـبُحججـخمتلفةـنحوـأنـالديَنـالـُيربهنـعليهـأصالً،ـوإنامـيؤخذـ
تنفيـوجودـ باإليامنـواإلرادةـالـغري،ـويعتمدونـعىلـأصوٍلـفلسفيةـغربيةـمعارصةـ

ـالديني.ـ تأصيٍلـعقيلـللفكر

أوـأنـالدينـليسـبحاجةـحلججـأخرىـمنـالعقلـالبرشي؛ـلزعمـهؤالءـأنـيفـ
ـاهللـتعاىل))(.  ـللقرآنـولكالم ذلكـاستنقاصًا

ومعـذلكـكله،ـفلعلمـالكالمـــأوـعلمـأصولـالدينـــأمهيٌةـعظيمة،ـوفائـدةـ
لإلسالمـواملسلمني،ـوذلكـيفـخمتلفـاجلهاتـالعلميةـالدراسيةـوالبحثيةـالتيـهيتّمـهباـ

البرش)2(. 

هذاـوقدـُنِقَلـعنـاألئمةـاملتقدمنيـمنـاألحنافـماـيوضحـمرامهمـومقصَدهمـ
ـاشتغلـمتأّخروـ ـالكالمـبالـتقييد،ـالـسيامـوقد ـالكلامتـالتيـوردتـعنهمـيفـذّمـعلم من
ـاللفظـاملطَلقـالواردـعنـبعضـاملتقدمني،ـوسننقلـ ـاملذهبـبتوجيهـهذا األحنافـومّققو

ـبإذنـاهللـتعاىل)3(. ـالكفاية ـفيها بعَضـعباراتـعنهم

ــأركون،ـممد،ـ)996)م(،ـ»تارخييةـالفكرـالعريبـاإلسالمي«،ـ)ط2(،ـاملركزـالثقايفـالعريب.ـ =ــ
وغريها.ـ

الفلسفيةـ التفكريـاإلسالميـيفـاإلجابةـعنـاألسئلةـ فودة،ـسعيد،ـ)2008(،ـ»مارضةـطبيعةـ  )((
التقليدية«،ـ)بالـرقمـطبعة(،ـيفـضمنـمؤمترـالفلسفةـالذيـعقدتهـاجلامعةـاألردنيةـبالتعاونـمعـ

ـللمعلومات. ـالدولية ـالشبكة ـموقعـاألصلنيــ ـالعامليـللفكرـاإلسالمي.ـص5. املعهد
انظر:ـ»موقفـابنـرشدـالفلسفيـمنـعلمـالكالم،ـوأثرهـيفـاالجتاهاتـالفكريةـاملعارصة«،ـدارـ  )2(

ـمبحثـتعريفـعلمـالكالم.ـ الفتح،ـ2009.
كنتـقدـطلبتـمنـصاحبانـالشيخـلـؤيـاخللييلـأنـيكتبـرسالةـموجوزةـيفـموقـفـأعالمـ  )3(
املذهبـاحلنفيـمنـعلمـالكالم،ـوذلكـلتخصصهـيفـاملذهبـاحلنفيـواعتنائهـبكتبه،ـفأجابنيـ
ـالكتابـ ـأنقلـمعظمهاـيفـهذا ـبالنقوالتـالتيـرأيتـأن ـاحلجمـمليئة ـلطيفة ـبكتابةـرسالة مشكورًا
ــــ= ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ لفائدهتا.ــ
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ـبعضـماـ ـاملذهبـوالترصفـفيه،ـوننقلـهنا ـلؤيـبمقدمةـمفيدةـيفـكيفيةـفهمـكالمـعلامء وقدمـد.  =
وضحه:ـ

ـاملحققـقاسمـابنـقطلوبغاـيفـأولـالّتصحيحـوالرّتجيح: قالـالعالمة ـ
ـبالتشهي،ـحتىـسمعتـمنـلفظـ ــ ـــريضـاهللـتعاىلـعنهم )إينـقدـرأيتـمنـعملـيفـمذهبـأئمتنا ـ
ـالراجحـبمنزلةـ ـاهلوىـحرامـواملرجوحـيفـمقابلة ـاتباع ـنعم، ـحجر؟ـفقلت: ـثمَّ بعضـالقضاة:ـهل

العدم،ـوالرتجيحـبغريـمرجحـيفـاملتقابالتـممنوع(.
]التصحيحـوالرتجيحـعىلـخمترصـالقدوري،ـتقيقـضياءـيونس،ـط) )2002(،ـصـ)2)،ـدارـ ـ

الكتبـالعلمية[.
ـقولـبالتشهي،ـومنـيدلسـبهـعىلـالناسـوجبـ ـأرادوا ـاملذهبـعىلـغريـما ـأعالم قلت:ـمحلـكالم ـ
ـبيانهـ ـنحنـبصدد ـبقواعدـاملذهب،ـوما ـفهوـترجيحـبالـمرجح،ـوقولـبالـأدنىـمعرفة احلجرـعليه،

ـالنوع. ـالكالمـومحلهـعىلـظاهرهـمنـهذا ـأئمتناـمنـهنيهمـعنـاخلوضـيفـعلم منـأقوال
ـالبنتـيفـاملوقوفـعىلـ ـاهللـتعاىلـيفـرسالتهـعىلـمسألةـدخولـولد ـباشاـرمحه ـابنـكامل ـالعالمة قال ـ

أوالدـاألوالد:
)الـبّدـللمفتيـاملقلدـأنـيعلمـحالـمنـُيفتىـبقوله،ـوالـنعنيـبذلكـمعرفتهـباسمهـونسبهـونسبتهـ ـ
إىلـبلدـمنـالبالد،ـإذـالـيسمنـذلكـوالـيغني،ـبلـمعرفتهـبالرواية،ـودرجتهـيفـالدراية،ـوطبقتهـ
منـطبقاتـالفقهاء؛ـليكونـعىلـبصريةـوافيةـيفـالتمييزـبنيـالقائلنيـاملتخالفني،ـوقدرةـكافيةـيفـ

ـ. الرتجيحـبنيـالقولنيـاملتعارضني(
ـكانـحالـمنـينتسبـإىلـاملذهب،ـوملـيصلـإىلـدرجةـتؤهلهـللتمييزـبنيـقولنيـمتعارضنيـ ـإذا قلت: ـ
يفـاملذهبـالـيؤبهـبقولهـوالـيؤخذـبه،ـفكيفـبمنـالـُيعرفـلهـانتسابـوالـمعرفةـبأقوالـعلامءـ
املذهبـوقواعدهم،ـويملـأقواهلمـعىلـغريـمرادهم،ـفالـبّدـمنـالرجوعـإىلـعلامءـاملذهبـيفـ

ـأطلقوه. ـأمجلوه،ـوتقييدـما تفسريـما
ـأصلني: ـاملسائلـعىلـالتحقيقـيتاجـإىلـمعرفة ـإنـفهم ـاهللـتعاىلـيفـبحره: ـابنـنجيمـرمحه قال ـ

أحدمها:ـ)أنـاطالقاتـالفقهاءـيفـالغالبـمقيدةـبقيودـيعرفهاـصاحبـالفهمـاملستقيم،ـاملامرسـ ـ
ـفهمـالطالب(. ـاعتامداـعىلـصحة لألصولـوالفروع،ـوأهنمـيسكتونـعنها

ـاملّدعيـالذيـينسبـألئمتناـغريـمرادهمـالـُيعرفـلهـممارسةـألصولـأوـفروع،ـ ـفإنـكانـهذا قلت: ـ
ــ= ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـأنـيعولـعىلـأقواهلم؟!ـ فأّنىـلهـوألمثاله
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والـبّدـقبلـالرشوعـمنـاإلشارةـإىلـأنـاإلمامـرمحهـاهللـتعاىلـبلغـيفـعلمـالكالمـ
مبلغُاـيشارـإليهـفيهـباألصابعـكامـذكرهـاخلطيبـيفـتارخيهـونقلهـاملوفقـاملكيـيفـمناقبهـيفـ
ـيقول:ـكنتـأنظرـيفـالكالمـحتىـبلغتـفيهـ ـاهللــ ـرمحه البابـالرابع:ـ)سمعتـأباـحنيفةــ

ـباألصابع())(. ـإيلـفيه ـيشار مبلغا

وأيضًا:ـ)كانـأبوـحنيفةـأولـأمرهـجيادلـأهلـاألهواءـحتىـصارـرأساـيفـذلكـ
ـإليه()2(. منظورًا

ويفـمناقبـاإلمامـاملوفقـاملكي:ـ)أنـاإلمامـرمحهـاهللـتعاىلـملـيزلـيلتمسـالكالمـ
ـفيه()3(. ـالناسـحتىـمهر وخياصم

ـيأمرينـبطلبـالكالمـويدوينـ ـأبوـحنيفة ـابنـأيبـحنيفة:ـ)كان ـأيضًاـعنـمحاد وفيه
ـاألكرب()4(.  ـالفقه ـفإنه ـالكالم ـبنيـتعلم ـيا كثريًاـعليهـويقول:

الثاين:ـ)أنـهذهـاملسائلـاجتهاديةـمعقولةـاملعنىـالـيعرفـاحلكمـفيهاـعىلـالوجهـالتامـإالـبمعرفةـ ـ=
ـلعدمـ ـفيها؛ ـاملسائلـعىلـالطالبـويارـذهنه ـالذيـتبنىـعليه،ـوتفرعـعنه،ـوإالـفتشتبه ـاحلكم وجه

ـاهـ. ـاملبنى،ـومنـجهلـماـذكرناـحارـيفـاخلطأـوالغلط(. معرفة
ـاملعرفة[. ـالرائقـ):ـ77،ـط3،ـ993)،ـدار ]البحر ـ

ـبنْوهـعىلـأصلـعندهم،ـ ـالكالم ـالنهيـعنـاخلوضـيفـعلم قلت:ـماـوردـعنـاإلمامـوأصحابهـمن ـ
ـاملذهب،ـوأماـمنـنسبـإليهمـ ـأقواهلمـملاـذكروهـكامـوردـمفرسًاـيفـنصوصـعلامء وسنبنيـمناسبة
اطالقـمنعهمـمنـاخلوضـيفـعلمـالكالمـفهذاـمنـاشتبهتـعليهـاملسائل،ـوحارـذهنهـيفـاخلطأـ

والغلط.
ـالكتابـالعريبـ)98). ـاملكي،ـص)5،ـدار ـللموفقـبنـأمحد مناقبـأيبـحنيفة  )((

ـالسابقـص53 - 54. املصدر  )2(
ـالسابق،ـص57. املصدر  )3(

ـالسابق،ـص83). املصدر  )4(
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ـأباـحنيفةـكانـصاحبـحلقةـيفـالكالم())(. ـالّزَرنجري:ـ)أن ـأيضًاـعن وفيه
ويفـمنـاقبـالكـردري:ـ)كانـأبوـحنيـفةـوأبوـيـوسفـوممدـوزفـرـوحـامدـ
ابنـأيبـحنيفةـقومًاـقدـخصمواـبالكالمـالناس،ـوهمـأئمةـالعلم()2(.ـوهيـاخلصومةـ
املحمودةـإلظهارـاحلقـكمـاـقالـاهللـتعاىل:ـ﴿ں ں ڻ ڻ ڻ﴾.ـفالـيردـ
عليهمـماـقيلـيفـحقـقريشـ﴿ەئ ەئ وئ وئ﴾ـحيثـإنـاخلصومةـإلثباتـالباطلـ

ـالعلم. ـأئمة ـالذمـكوهنم ـاحتامل هيـاملذمومة،ـوقدـُقطع
ـالكالم.ـ ـبعلم ـاإلمامـوأصحابه ـاهتامم ـالنصوصـتدلـعىلـمبلغ فهذه

وعنونـأبوـجعفرـالطحاويـــرمحهـاهللـــعقيدتهـاملشهورةـبقوله:ـ»بيانـعقيدةـ
ـاهلل«. ـبنـاحلسنـرمحهم ـأيبـحنيفةـوأيبـيوسفـوممد ـامللة: فقهاء

وتفصيلـدخولـاإلمامـالبرصةـومناظرتهـاخلصومـومدىـاهتاممهـبعلمـالكالمـ
ـاملكي)3(،ـومناقبـاإلمامـحافظـالدينـبنـممدـ ـاملوفقـبنـأمحد مفصلـيفـمناقبـالعالمة
املعروفـبالكرَدري)4(،ـوعقودـاجلامنـيفـمناقبـاإلمامـاألعظمـأيبـحنيفةـالنعامن)5(،ـ

فلينظرـبتفصيلهـهناك.
ولينظرـشدةـاإلمامـــرمحهـاهللـــعىلـأهلـالبدعـواألهوالـيفـفضائلـأيبـحنيفةـ

وأخبارهـومناقبه)6(.

ـاملكي،ـص57. ـللموفقـبنـأمحد مناقبـأيبـحنيفة  )((
ـللكردري،ـص44،ـمطبوعـمعـمناقبـاملكي. مناقبـأيبـحنيفة  )2(

ص54.  )3(
ـبعدهاـمطبوعـمعـمناقبـاملكي. ـللكردري،ـص37)ـوما مناقبـأيبـحنيفة  )4(

ـالدمشقي،ـ ـالنعامنـملحمدـبنـيوسفـالصاحلي ـاألعظمـأيبـحنيفة ـاجلامنـيفـمناقبـاإلمام وعقود  )5(
ـالشيخ،ـكراتيش. ـمكتبة ـبعدها، ص)6)ـوما

فضائلـأيبـحنيفةـوأخبارهـومناقبهـالبنـأيبـالعوام،ـبعنايةـلطيفـالرمحنـالبهرابجيـالقاسمي،ـ  )6(
ـاملكرمة. ـمكة ـاإلمدادية، ـاملكتبة ص24)،
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ونقلـاإلمامـالكوثريـيفـمقدمتهـإلشاراتـاملرامـنقالًـعنـأصولـالدينـلإلمامـ
ـالفقهاءـ ـإشاراته:ـ)وأولـمتكلميهمـمن ـالبيايضـيفـأول ـنقله ـالبغدادي،ـوكذا ـالقاهر عبد
وأربابـاملذاهبـأبوـحنيفةـوالشافعي،ـفإنـأباـحنيفةـلهـكتابـيفـالردـعىلـالقدريةـسامهـ
»الفقهـاألكرب«،ـولهـرسالةـأمالهاـيفـنرصةـقولـأهلـالسنة:ـإنـاالستطاعةـمعـالفعل،ـ
ولكنهـقال:ـإهناـتصلحـللضدين.ـوعىلـهذاـقومـمنـأصحابنا.ـوللشافعيـكتابانيفـالكالم:ـ

ـالردـعىلـأهلـاألهواء...())(. ـالنبوةـوالردـعىلـالربامهة،ـوالثاينـيف أحدمهاـيفـتصحيح

وفيهـنقالًـعنـأيبـعبدـاهللـحسنيـبنـعيلـالصيمري:ـ)أنـاإلمامـكانـمتكلمـهذهـ
األمةـيفـزمانه،ـوفقيههمـيفـاحلاللـواحلرام()2(.

وقالـاإلمامـأبوـاليرسـالبزدويـيفـكتابهـأصولـالدين:ـ)وأبوـحنيفةـــرمحهـاهللـــ
ـفيهـمعـ»املعتزلة«ـومعـمجيعـ»أهلـالبدع«،ـ ـيناظر ـــوكان ـالكالم ـأيـعلم ــ ـالعلم تعلمـهذا
وكانـيعلمـأصحابهـيفـاالبتداء،ـوقدـصنفـفيهاـكتباـوقعـبعضهاـإلينانـوعامتهاـماهاـ
»الفقهـ وكتابـ واملتعلم«ـ »العاملـ كتابـ إليناـ وقعـ ومماـ والزيغ«،ـ البدعـ »أهلـ وغسلهاـ

ـالعلم()3(. ـأنهـالـبأسـبتعلمـهذا ـيفـكتابـالعاملـواملتعلم األكرب«،ـوقدـنصَّ

وردَّـعىلـمنـمنعـمنـتعلمـعلمـالكالمـبقوله:ـ)ونحنـنتبعـأباـحنيفةـفإنهـإمامناـ
ـتعليمهـوتعلمهـوالتصنيفـفيه...()4(. وقدوتناـيفـاألصولـوالفروع،ـوإنهـكانـجيّوز

العقائدـ ومنـأرادـاالستـزادةـحولـرشفـعلمـالكالم،ـوكشفـالصحابةـعنـ

ـللقايضـالبيايضـ ـالكوثريـعىلـاإلشاراتـص5،ـوإشاراتـاملرامـمنـعباراتـاإلمام انظرـمقدمة  )((
ـببلرشز،ـكراتيش. ص9)،ـط):ـ2004،ـزمزم

ـالسابق،ـص9). املصدر  )2(
السقا،ـ أمحدـحجازيـ وتعليقـ بيرتلنسـ هانزـ تقيقـ البزدوي،ـ ممدـ اليرسـ الدينـأليبـ أصولـ  )3(

ـللرتاثـ2003. ـاألزهرية ـاملكتبة ص5)،
ـالسابق،ـص6). املصدر  )4(
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الباطلةـومناظرهتمـاخلصوم،ـوجانبـمنـنصوصـعلامءـاملذهبـوتفسريها،ـفلرياجعـ
مقدمةـالعالمةـالقايضـكاملـالدينـأمحدـالبيايضـاحلنفيـرمحهـاهللـتعاىلـيفـكتابه:ـ)إشاراتـ

املرامـمنـعباراتـاإلمام(.

ـالسعادة:ـ ـالعالمةـطاشـكربيـزادهـيفـمفتاح ـاإلمام قال

ـالسلفـمنـالفقهاءـواملجتهدينـقدـينقلـعنهمـالنكريـيفـحقـعلمـ )واعلمـأنَّ
ـأشدـاإلنكار،ـ ـأنكرواـعىلـاملشتغلنيـبعلمـالكالم الكالم،ـحتىـأنـكثريًاـمنـفقهاءـعرصنا
انزعجـمنهـاملحصلون،ـوشوشواـ العلامءـاألخيار،ـحتىـ متمسكًاـبامـوردـيفـذلكـعنـ
اعتقادهمـيفـحقـعلمـالكالم،ـفوجبـعليهاـالكالمـيفـالكالم؛ـليتميزـكالمـأهلـالسنةـ
عنـكالمـالعوام،ـوبيانـماـوقعـمنـالفتاوىـمنـاألحكام،ـودفعـماـسبقتـإليهـاألفهامـ

ـاهـ. منـاألوهامـوباهللـالتوفيقـواإلعالم())(

ـنقلـنصوصـاألئمة. ـبعد ـاإلمامـطاشـكربيـزاده ـبيانـقول وسنأيتـإىل

وسننقلـبدايةـماـنقلـعنـأئمةـاملذهبـمنـالنهيـعنـاخلوضـيفـعلمـالكالمـثمـ
ـاملقصودـمنهاـوأنـغريـمرادةـعىلـظاهرها. ـببيان نتبعه

ـابنـاهلاممـيفـفتحه)2(ـوالزيلعيـيفـتبيينه)3(ـوالقاريـيفـفتحه)4(:ـ قالـاإلمام

وروىـممدـعنـأيبـحنيفةـوأيبـيوسفـأنـالصالةـخلفـأهلـاألهواءـالـجتوز،ـ
ـالكالمـويناظرـأصحابـاألهواء. وبخطـاحللواينـمتنعـالصالةـخلفـمنـخيوضـيفـعلم

مفتاحـالسعادةـومصباحـالسيادةـيفـموضوعاتـالعلوم،ـ)2:ـ35)(،ـط2،ـ2002،ـدارـالكتبـ  )((
العلمية.

فتحـالقديرـ)):ـ350 - )35(،ـط2:ـ977)،ـدارـالفكر،ـبريوت.  )2(
ـالكتابـالعريب. ـالدقائقـ)):ـ34)(،ـدار تبينيـاحلقائقـرشحـكنز  )3(

ـبريوت. ـاألرقم، ـالقاريـ)):ـ283(،ـط):ـ977)،ـدار فتحـبابـالعناية،ـعيل  )4(
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ـابنـنجيمـيفـبحره:ـ)ويفـاخلالصةـعنـاحللواينـيمنعـعنـالصالةـخلفـمنـ وقال
ـالكالمـويناظرـصاحبـاألهواء())(. خيوضـيفـعلم

ويفـحلبيـصغريـوكبري)2(ـوفتحـالقدير)3(:ـ)وعنـأيبـيوسفـرمحهـاهللـتعاىلـأنهـ
ـتكلمـبحق(. ـباملتكلمـوإن ـاالقتداء قالـالـجيوز

ـفيه()4(. ـالكالمـواملناظرة ـتعلم ـأبوـحنيفة يفـاالختيار:ـ)كره

ـاهللـتعاىلـيفـفتحه:ـ ـاهلاممـرمحه ـابن ـاإلمام قال

ـوأيبـيوسفـرمحهامـاهللـأنـالصالةـخلفـأهلـاألهواءـ )وروىـممدـعنـأيبـحنيفة
ـأصحابـ ـالكالمـويناظر ـالصالةـخلفـمنـخيوضـيفـعلم الـجتوز،ـوبخطـاحللواينـمتنع
ـباملتكلمـوإنـتكلمـ ـاالقتداء ـبناهـعىلـماـوردـعنـأيبـيوسفـأنهـقال:ـالـجيوز األهواءـكأنه

بحق.

قالـاهلندواين:ـجيوزـأنـيكونـمرادـأيبـيوسفـرمحهـاهللـمنـيناظرـيفـدقائقـعلمـ
الكالم.

ـقولـأيبـيوسفـالـجتوزـالصالةـخلفـاملتكلمـفيجوزـ ـوأما وقالـصاحبـاملجتبى:
أنـيريدـالذيـقررهـأبوـحنيفةـحنيـرأىـابنهـمحادًاـيناظرـيفـالكالمـفنهاه،ـفقال:ـرأيتكـ
ـأنـيزلـصاحبناـ ـالطريـخمافة ـنناظرـوكأنـعىلـرؤوسنا ـفقال:ـكنا تناظرـيفـالكالمـوتنهاين؟
ـقدـكفرـ ـفهو ـأرادـكفره ـفقد ـتناظرونـوتريدونـزلةـصاحبكم،ـومنـأرادـزلةـصاحبه وأنتم

ـبريوت. ـاملعرفة، ـالدقائقـ)):ـ372(،ـط3:ـ993)،ـدار ـالرائقـرشحـكنز البحر  )((

ـتركيا. ـالسعادة، ـاملصيل،ـإلبراهيمـاحللبي،ـصـ5)5،ـدار ـاملتميلـرشحـمنية غنية  )2(
)):ـ)35(.  )3(

ـبريوت. ـاملعرفة، ـلتعليلـاملختار،ـ)4:ـ)7)(،ـدار اإلختيار  )4(
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ـبه())(. ـاالقتداء ـاملتكلمـالـجيوز ـاخلوضـاملنهيـعنه،ـوهذا قبلـصاحبه،ـفهذاـهو

ـالرائق:ـ ويفـالبحر

)ويفـاخلالصةـعنـاحللواينـيمنعـعنـالصالةـخلفـمنـخيوضـيفـعلمـالكالمـ
ويناظرـصاحبـاألهواء.ـومحلهـيفـاملجتبىـعىلـمنـيريدـباملناظرةـأنـيزلـصاحبه،ـوأماـ
ـالبالءـعنـ ـبهـويندفع ـباالقتداء ـيتربك ـاخللقـفهوـممن ـإىلـاحلقـوهداية ـبه ـالوصول ـأراد من

ـواهتدائه()2(. اخللقـهبدايته

ـاحلكام:ـ ـالرشنباليلـيفـحاشيتهـدرر ـاإلمام وقال

)قوله:ـ»دونـعلمـالكالم«ـيعنيـفيامـوراءـقدرـاحلاجةـملاـقالـيفـاالختيارـكرهـأبوـ
ـاحلاجة()3(. ـقدر ـفيهـوراء ـالكالمـواملناظرة ـتعلم حنيفة

ـابنـمازةـيفـميطه:ـ قال

ـاحلاجةـمنهي()4(. ـفيهـوراءـقدر ـالكالمـوالنظر )تعلمـعلم

ـاالقتداءـ ـأنهـقالـالـجيوز ـاهللـتعاىل ويفـحلبيـكبريـوصغري:ـ)وعنـأيبـيوسفـرمحه
باملتكلمـبهـوإنـتكلمـبحق.ـقيلـاملرادـبهـمنـيناظرـيفـدقائقـعلمـالكالمـوقيلـمنـيريدـ

ـاملناظرةـيفـالكالمـفإنهـكفرـألنهـمبةـكفرـخصمه()5(. زلةـخصمهـعند

ـبعدها. )):ـ350(ـوما  )((
)):ـ372(.  )2(

غنيةـذويـاألحكامـيفـبغيةـدررـاحلكام،ـمطبوعةـهبامشـالدررـوالغررـ)):ـ323(،ـدارـالسعادةـ  )3(
.(329

ـالقرآن،ـكراتيش. املحيطـالربهاين،ـ)8ـ:ـ27)(،ـط):ـ2004،ـإدارة  )4(
ص5)5.  )5(
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قالـاإلمامـالعالمةـقاضيخانيفـالفتاوى:ـ)ويصحـاالقتداءـبأهلـاألهواءـإالـاجلمهيةـ
والقدريةـوالرافيضـالغايلـومنـيقولـبخلقـالقرآنـويفـبعضـالرواياتـإالـاخلطابيةـوكذاـ
ـاالقتداءـبمنـ املشبهةـالـجتوزـالصالةـخلفهمـأماـمنـسواهمـجيوزـاالقتداءهبمـويكرهـوكذا
ـبأكلـالرباـوالفسقـمرويـذلكـعنـأيبـحنيفةـوـأيبـيوسفـرمحهامـاهللـتعاىلـالـ كانـمعروفًا
ـالفقيهـ ـأنـيؤمهمـصاحبـخصومةـيفـالدينـفإنـصىلـرجلـخلفهـجاز،ـقال ينبغيـللقوم
ـاهللـتعاىلـالذينـيناظرونـيفـ ـأيبـيوسفـرمحه ـأنـيكونـمراد ـاهللـتعاىل:ـجيوز أبوـجعفرـرمحه
دقائقـالكالمـوعنـأيبـيوسفـرمحهـاهللـتعاىل:ـمنـطلبـالدينـباخلصوماتـفقدـتزندقـ

ـفقدـأفلسـومنـطلبـغريبـاحلديثـفقدـكذب())(. ـبالكيامء ومنـطلبـاملاء

قالـاإلمامـممدـبنـمصطفىـبنـعثامنـاحلسينيـاملفتيـاخلادميـأبوـسعيدـالنقشبنديـ
ـالولد: ـالظلامتـيفـرشحـأهيا احلنفيـيفـرساج

ـاهللـ ـالدررـمنـالشافعيـرمحه فإنـقيلـكونـالكالمـممنوعًاـوإنـكانـموافقًاـملاـيفـنحو
ـفإذاـكانـ ـبعلمـالكالم ـبأكربـالكبائرـخريـمنـأنـيلقاه ـقال:ـألنـيلقىـاهللـتعاىلـعبد تعاىلـأنه
حالـالكالمـيفـزماهنمـهكذاـفامـظنكـبالكالمـاملخلوطـهبذياناتـالفالسفةـاملغمورةـ
بأباطيلهمـاملزخرفةـانتهى.ـوملاـيفـغريهـمنـمنعـأيبـحنيفةـوكذاـأيبـيوسفـرمحهامـاهللـ

ـاملحمدية. تعاىلـلكنهـخمالفملاـيفـالتاتارخانيةـوالبزازيةـواختارهـيفـالطريقة

وقالـاخلادميـيفـالربيقةـرشحـالطريقة:ـ)وماـنقلـيفـنحوـالدررـعنـالشافعي:ـ
مالقاةـالعبدـربهـبأكربـالكبائرـخريـمنـمالقاتهـبعلمـالكالمـفامـظنكـبالكالمـاملخلوطـ
ـالناسـماـيفـ ـلوـعلم ـاملتداولةـيفـزماننا.ـونقلـالغريـعنـالشافعيـأيضًا: بأباطيلـالفالسفة

ـلفرواـمنهـكاألسد. الكالم

ـالعريبـ)99). ـالفكر )):ـ)9(ـمطبوعـهبامشـالفتاوىـاهلندية،ـدار  )((
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ـبكلـذنبـماـخالـالرشكـخريـمنـمالقاتهـبيشءـمنـ ـالرجلـربه ملالقاة ـأيضًا: وعنه
الكالم.

وعنـأيّب:الجيوزـالنظريفـالكتبـالكالميةـوالـإمساكها؛ـلكوهناـمشحونةـبالرشك،ـ
يفـ األشعريـ كتبـ وكذاـ اإلسالم.ـ عقائدـ يفـ واألوهامـ الشكوكـ وإليراثـ والضاللـ

ـقبله. ملا ـلكونهـمناقضا ـبعده االعتزالـدونـماـصنفه

وعنـأيبـحنيفة:ـيكرهـاخلوضـيفـالكالمـماـملـتقعـشبهةـفيجبـولوـباملناظرةـ
ـالبزازيـعنـأيبـ ـتزندق،ـوقدـسمعتـعن لدفعها،ـويفـالبزازية:ـمنـطلبـالدينـبالكالم

ـبحق.ـ ـاملتكلمـولو ـإمامة يوسفـمنـعدمـجواز

ونحوـذلكـكلهـفمحمولـعىلـكوهناـللغبيـواملتعصبـيفـالدين،ـوالقارصـعنـ
تصيلـاليقني،ـوالقاصدـإلفسادـعقائدـاملسلمني،ـواخلائضـفيامـالـيفتقرـإليهـمنـغوامضـ

ـاملنعـعامـهوـأصلـالواجباتـوأساسـالرشعيات. املتفلسفني،ـوإالـفكيفـيتصور

وباجلملةـأنـعلمـالكالمـيفـنفسهـأرشفـمجيعـالعلومـالرشعية؛ـألنهـأولـالواجباتـ
وموضوعهـذاتـاهللـتعاىلـوصفاتهـوأدلتهـقطعيةـيقينيةـومأخذهـكتابـوسنةـوغايتهـ

ـالدارينـوتفصيلهـيفـاملواقف())(. ـبسعادة ـالفوز معرفةـاهللـتعاىلـوغايةـغايته

فعلامءـاألحنافـقيدواـالنّهيـعنـاخلوضـيفـعلمـالكالمـبامـذكرناه،ـوملـجُيرواـ
ـيفعلهـكثريـمنـأهلـاألهواء. النّهيـعنـاخلوضـفيهـعىلـظاهره؛ـكام

ـأمرين:ـ ـاألئمةـعىلـظاهرهـيتملـأحد ومحُلهمـكالَم

إماـعدُمـاّطالعهمـعىلـاملذهبـوقواعِده،ـوإماـقصُدهمـالتـشويُشـعىلـالناسـ

بريقةـمموديةـيفـرشحـطريقةـممديةـ)):ـ259(،ـمصطفىـالبايبـاحللبيـ348).  )((
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إلفسادـعقائدهم.ـوكالـاألمرينـقوٌلـبالتـشّهيـورجٌمـبالغيب،ـوهوـمرم،ـكامـسبقـ
وذكرناـحكمـذلك.

ـفيهـ ـلِـام ـبتاممه؛ وننقلـأيضًاـكالمـصاحبـ»بريقةـمموديةـيفـرشحـطريقةـممدية«
منـفوائدـمجة))(:

»)النوعـالثاين(ـمنـاألنواعـالثالثةـللعلومـ)يفـاملنهّيـعنها:ـوهوـماـزادـعىلـقدرـ
احلاجة(ـسواٌءـخلاّصةـنفسهـأوـملحافظةـعقائدـأهلـاحلقـكامـعندـظهورـمعاندـمكابرـ
يقصدـاإلحلادـ)منـعلمـالكالم(ـكالتعّمقـفيه،ـوالتشبُّثـبأذيالـالفالسفةـ)و(ـماـزادـ
عىلـقدرـاحلاجةـمنـ)علمـالنجوم(ـكامـسيذكرهـاملصنفـ)أماـاألول(ـفقدـقالـ)يفـحّقه(ـ
ـأي:ـ ـبالتأملـفيهـ)واملناظرة( ـالتعمق ـأي: ـالكالم،ـوالنظرـفيه( يفـ»اخلالصة«:ـ)تعلمـعلم
املجادلةـإلظهارـالصوابـ)وراءـقدرـاحلاجة(ـمنـحيثـتصحيُحـاالعتقادـوردُّـشبهةـ
ـاهللـ ـــيفـمعرفة ـالفكر ـأي: ــ ـأنـالنظر ـعنه(ـُيشكلـبامـيفـ»العقائدـالعضدية«: اخلصمـ)منهيٌّ

واجبـرشعًا،ـوبامـيفـرشحهـلقولهـتعاىل:ـ﴿ىئ ی ی ی ی﴾،ـ﴿ڈ ڈ 
النظر،ـوماـ ژ ژ ڑ ڑ﴾ـــوأنـمعرفةـاهللـواجبـومطلقـومتوّقفـعىلـ

ـالواجبـاملطلقـواجب. توقفـعليه

الكاملية،ـوالثبوتية،ـ تعاىلـ التصديُقـبوجودهـوصفاتهـ املعرفةـ املراُدـمنـ ثمـقال:ـ
والسلبيةـبقدرـالطاقةـالبرشية،ـوالـشكـأنـقدرـالطاقةـالـُيّدـبقدرـحاجةـبلـيقتيضـ

استيعاَبـالكّل.

)وقالـيفـ»البزازية«:ـودفعـاخلصم(ـأي:ـخصمـأهلـالسنةـكعامةـأهلـاهلوى،ـ
والفالسفةـ)وإثباتـاملذهبـاحلقـيتاجـإليه(ـسواءـكانـاخلصمـموجودًاـبالفعلـأوـال؛ـ

بريقةـمموديةـيفـرشحـطريقةـممديةـ)):ـ257 - 258(.ـ  )((
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ـبدفعـ ـاحلاجة ـفقدر ـاحلاجة. ـقدر ـلقولـ»اخلالصة«: ـتفسرٌي ـبغتة،ـكأنـهذا الحتاملـظهوره
اخلصمـوإثباتـاملذهبـ)و»التـتارخانية«(ـوعبارهتا:ـ)ويفـ»النوازل«:ـقالـأبوـنرص:ـ
ـاهللـ)كانـيتكلم(ـبالـمناظرة،ـواملجادلةـ)يفـعلمـ بلغنيـأنـمحادـبنـأيبـحنيفة(ـرمحهمـا
ـالعرض،ـواالستفسارـ ـابنه(ـعىلـطريق الكالمـفنهاهـعنـذلك(ـأبوهـ)أبوـحنيفةـفقالـله
الـعىلـطريقـالرد،ـواملناقـشة:ـ)قدـرأيتكـتـتكلمـيفـعلمـالكالم(ـأي:ـيفـاملناظرةـيفـ
الكالم،ـوإالـفالـتسنـاملقابلةـ)فمـاـبالكـتنهاينـعنه؟(ـيعنيـإنامـفعلناـذلك؛ـألناـقدـ
ـاالقتداُءـبك،ـوأنتـمتنعناـفامـوجهـمنعكـأوـكيفـمتنعنا،ـ رأيناكـتتكّلم،ـوإنـشأَنـمثِلنا

وأنتـتفعلـذلك؟

)قالـله:ـياـبني(ـتصغريـاالبنـلالستشفاقـ)كناـنتكلم(ـأي:ـباملناظرةـكامـعرفتـ
ـواحٍدـمنا(ـَمعـمنـناَظرناـمعهـعىلـغايةـالتحفظـوهنايةـالتحرزـحتىـ)كأنـالطريـ )وكلُّ
عىلـرأسنا(ـقيل:ـمثلـلكاملـالتأينـيفـاألمورـوالتدبرـفيها؛ـلئالـيقعـيفـاهللكةـويشءـمنـ
قـعليه،ـوإيقاعـالزلةـعليهـ)خمافَةـأنـنزل(ـ خطرهـكقصدـتغليطـاخلصمـوختجيله،ـوالتفوُّ
ـلعظمـخطئه،ـوهوـالكفرـ)وأنتمـتتكلمونـاليومـوكّلـ ـنقعـيفـالزللـواخلطأ منـالزلل،ـأي:
واحد(ـمنكمـ)يريدـأنـيزلـصاحُبه(ـليغلبـعليهـباحلجة،ـ)وإذاـأراد(ـأحُدكمـ)أنـيزّلـ
صاحُبهـفقدـأرادـأنـُيكّفر(ـمنـالتكفريـ)صاحَبه(.ـالـخيفىـأنـهذاـإنامـيكونـإذاـكانتـ
ـبهـ ـباخلواّص،ـوالفضائل،ـوفيامـيتعلق ـالكالمـوأمهاتهـوإالـففيامـيتعلق املناظرُةـيفـأصول
النزاع،ـوالغلبةـإىلـنحوـاألولويةـفظاهرـأنهـليسـبكفٍر،ـوأنتـتعلمـأنـاخلطأـيفـالعقائدـ
ـ)ومنـأرادـ ـبالكفر، ـالرضا ـلعدم ـاجلنسـليسـبكفٍر؛ ـفإزاللـاخلصمـيفـهذا ـكفرًا، ليسـكله
أنـُيكّفرـصاحبهـفقدـكفرـقبلـأنـيكفرـصاحبه(؛ـلرضاهـبكفره.ـالـخيفىـأنـاإلرادةـالـ
تستلزمـالرضاـعندنا،ـوجعُلـعلةـالكفرـشيئًاـحاصالًـيفـاإلرادةـغريـالرضاـبعيٌد،ـإالـأنـ
يقال:ـهذهـاإلرادةـغريـمنفكةـعنـالرضا،ـلكنـلوـكانـاخلصمـمنـأهلـاهلوى،ـسيامـممنـ
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وصلـهواهـإىلـالكفرـوظهرـتعنُّته،ـفالظاهرـأنـإزالَلهـليسـبكفٍر،ـبلـإعانُةـدينـوغريٌة،ـ
ـاليقينية،ـ ـباألدلة ـإلزامه بلـجيوزـاستعاملـاملقدماتـالسفسطية،ـواملبادئـالشعبيةـعندـعدم

ـفتأمل. ـتعيُّنه، ـبلـجيبـذلكـعند واجلدلية

ثمـالـخيفىـأنـكالمـحرضةـاإلمامـريضـاهللـتعاىلـعنهـُمشكلـمنـوجوه:ـ

ـباملسلم،ـواحلملـعىلـالصالحـالزُم. ـالظن ـأوالً:ـفإنهـسوءـظّن،ـوحسن أما

ـالعلامء،ـ ـيوجبـالكفر،ـوهوـمنـكبار ـفإنهـكيفـُيقدمـمحاٌدـوجيهُلـعىلـما ـثانيًا: وأما
ـالثانيةـمنهم. ـبلـُعّدـهوـمنـالطبقة واملجتهدين،

ـناظرـمعه! ـإكفاُرـمحاٍدـمعـمجيعـمن ـالكالم ـيلزمـمنـهذا ـثالثًا:ـفإنه وأما

إذـحاصلـماـُذكر:ـأنتمـيفـمناظرتكمـيفـالكالمـُمريدونـكفَرـأصحابكم،ـوكلـ
ـفأنتمـيفـمناظرتكمـكافرون. مريدـذلكـكافٌر،

أقول:ـيمكنـأنـيكونـذلكـمنـاإلمامـبناًءـعىلـفهمهـذلكـمنـالقرائن،ـوعىلـ
طريقـالنصيحةـلكاملـالشفقة.

وقوله:ـ»وكلـواحدـيريد...«ـإىلـآخره،ـقضيٌةـممكنٌةـالـفعليٌة،ـأي:ـالـيأمنـمنـ
ـبلـيتوّقعـذلك،ـواهللـأعلم«. تلكـاإلرادة

تهمـاألمُةـبالَقبولـفيهاـتأكيٌدـعىلـ ونذكرـأقواالًـلبعضـعلامءـاألحنافـالذينـتلقَّ
املعنىـالذيـتمـذكره؛ـليكونـبذلكـكفايةـلـمنـأرادـاالستزادهـيفـفهمـكالمـأئمةـأهلـ

السنة.

ناميـيفـ»نصالـاالحتسابـيفـبابـاالحتساب«ـيفـ قالـاإلمامـعمرـبنـممدـالسُّ
بابـالعلم:ـ»واملعلمـالـيناظرـيفـاملسألةـالكالميةـإذاـملـيعرفهاـعىلـوجهها،ـمنـ»امللتقطـ



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 79 عىلـالعقيدِةـالطَّحاويةـ

النارصي«.ـومنه:ـ)كرهـمجاعةـاالشتغالـبعلمـالكالم(ـقالـالسيدـنارصـالدين:ـوتأويُلهـ
ـالبدعـوالفتنـوتشويشـالعقائد،ـ ـاملناظرةـواملجادلةـفيه؛ـبحيثـتؤديـإىلـإثارة عندنا:ـكثرة
ـاهللـوتوحيدهـومعرفُةـ ـللغلبةـالـللحق،ـفأماـمعرفُة ـالفهم،ـأوـطالبًا أوـيكونـاملناظرـفيهـقليَل

ـفالـيمنعـمنه))(«. النبوةـوالذيـينطويـعليهـعقائدنا

وقالـاإلمامـأبوـاليرسـالبزدويـيفـ»أصولـالدين«:ـ»اختلفـالعلامءـيفـتعلُّمـعلمـ
الكالمـوتعليمهـوالتصنيفـفيه:

قالـبعُضهم:ـجيوزـذلكـكلُّه.ـوهوـقولـعامةـاملتكّلمنيـمنـأهلـالسنةـواجلامعة،ـ
ـقولـمجيعـاألشعرية،ـواملعتزلة. وهو

ثني. ـاملحدِّ وقالـبعضـالعلامء:ـالـجيوزـذلك.ـوهوـقولـعامة

وعلُمـالكالمـالذيـاختلفواـيفـتعلُّمهـوتعليمهـوالتصنيفـفيه:ـهوـبياُنـاملسائلـ
التيـهيـأصولـالدينـالتيـتعلمهاـفرضـعني.ـوأبوـحنيفةـرمحهـاهللـتعّلمـهذاـالعلمـ
وكانـُيناظرـفيهـمعـاملعتزلةـومعـمجيعـأهلـالبدع،ـوكانـُيعّلمـأصحابهـيفـاالبتداء،ـوقدـ
ـوقعـإليناـ ـومما ـالبدعـوالزيغ، ـأهُل ـوغسلها ـوعاّمتهاـماها ـإلينا ـوقعـبعُضها ـكتبًا صنّفـفيها
كتابـ»العاملـواملتعلم«ـوكتابـ»الفقهـاألكرب«.ـوقدـنّصـيفـكتابـ»العاملـواملتعلم«:ـأنهـ
ـيقولون:ـالـَتدخلنـهذهـ ـاملتعلم:ـرأيتـأقوامًا ـقال ـقيلـفيه: ـفقد ـالعلم، الـبأسـبتعلمـهذا
املداخل،ـفأصحابـالنبيـملسو هيلع هللا ىلصـوريضـعنهمـأمجعنيـملـيدخلواـيفـيشءـمنـهذهـاألمور،ـ
ـوليسـ ـَوِسعهمـلوـكنُتـبمنزلتهم، ـيَسُعنيـما ـبىل، ـقالـالعامل:ـقلهلم: ـَوِسعهم. فَيَسُعكـما
ـدماءنا،ـفالـيسعناـ ـبمنـيطعنـعليناـويستحلُّ ـابُتلينا ـالذيـبحرضهتم،ـوقد بحرضيتـمثل

نصابـاالحتساب،ـتقيقـمريزنـعسريي،ـص257،ـمكتبةـالطالبـاجلامعي،ـمكةـاملكرمة،ـ  )((
.(986
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ـليسـبحرضهتمـ أنـنعلمـمنـاملخطُئـمناـومنـاملصيب؟ـفمَثُلـصحابةـالنبيـملسو هيلع هللا ىلصـكمثلـقوٍم
ـفالـبّدـمنـالسالح. ـبَمنـيقاتلنا، َمنـيقاتلهمـفالـيتكّلفونـالسالَح،ـونحنـابتلينا

وأكثرـفقهائناـوأئمتناـيفـديارناـمنعواـالناَسـعنـتعلُّمـهذاـالعلمـجهارًا،ـوعنـ
تعليمه،ـوعنـاملناظرةـفيه،ـونحنـإذاـملـُنعلمهـــبحجةـأنـبنيـالفقهاءـاختالفًاـيفـمسائلـ

ـالبدع. ـبعُضـمذاهبـأهل ـتظهر ــ التوحيد

ونحنـنتبعـأباـحنيفة؛ـفإنهـإمامناـوقدوتناـيفـاألصولـوالفروع،ـوإنهـكانـجُيّوزـ
ـفيهـوهنىـأصحاَبهـ ـاملناظرة تعليمهـوتعلُّمهـوالتصنيفـفيه،ـولكنـامتنعـيفـآخرـعمرهـعن
ـــوكانـالـيعّلمـأصحابهـ ـإليهـهنا( ـــ)وقدـسبقـوبينّاـسببـالنهيـفالـنعود ـفيه عنـاملناظرة

ـالفقَه،ـوهوـمسائلـالفروع. ـيعّلم جهارًا،ـكام

ثمـانتقلـلتعّلمـمسائلـاألصولـبالـدليلـثمـقال:ـفإذاـكانـهذاـهكذا،ـكانـتعّلمـ
ـينبغيـأالـيتعّلمـ ـالعلم ـيتعّلمـهذا ـأن ـبلـيكونـفرضـكفاية.ـومنـأراد ـالكالمـمباحًا، علم
منـكلـأحد،ـبلـيتعلمـممنـهوـمعروفـأنهـمنـأهلـالعلمـوأنهـمنـأهلـالسنةـواجلامعة،ـ

ـالدين))(«. ـأئمة ـالعلمـمن ـُيعّدـيفـهذا وأنه

وقالـاإلمامـميمونـبنـممدـالنسفيـيفـ»بحرـالكالم«:ـ»ثمـاعلمـأنـاملناظرةـيفـ
ـإذاـكانتـللرياءـوطلبـ ـُتـكره ـإهناـالـجتوز.ـوإنام ـقالتـاملبتدعة: ـبخالفـما الدينـجائزٌة،

اجلاهـوالثناءـوالدنيا)2(«.

ويفـ»مفتاحـالسعادة«)3(ـنقاًلـعنـ»غياثـاملفتي«:ـ»رأيتـبخطـشمسـاألئمةـ

صـ5)- 6).  )((
ـالفرفور،ـدمشق. ـالفرفور،ـص)6،ـط2:ـ2000،ـدار ـالدين ـالكالم،ـتقيقـويل بحر  )2(

)2:ـ37)(.  )3(
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احللواينـعنـأيبـيوسفـرمحهـاهلل:ـأنهـالـجتوزـالصالةـخلفـاملتكلم،ـوإنـتكّلمـبحق،ـ
فهوـمبتدٌع،ـوالـجتوزـالصالةـخلفـاملبتدع،ـفعرضُتـهذهـالروايةـعىلـأستاذيـقال:ـ

ـاحلق«. ـإظهاَر ـأنـالـيكونـغرُضه تأويُله:

زادهـيفـ العـالمةـطاشـكبـريـ اإلمامـ مقـتطفاتـمنـكـالمـ أيضًاـ *ـونـذكرـ
»مفتاحه«))(:

ــفأماـاملناظرةـعىلـوجهـاالظهارـللحق،ـعىلـماـقالـاهللـعزـوجل:ـ﴿ے 
ے ۓ ۓ﴾،ـفالـكراهةـفيهاـبلـهيـاملأمورـهبا،ـويؤيدهـماـوردـيفـ»التاترخانية«ـيفـ
كراهيةـمجاعٍةـاالشتغاَلـبعلمـالكالم.ـقال:ـوتأويلهـعندنا:ـأنهـكرهـاملناظرةـواملجادلة؛ـ
ـأوـ ـالفهم، ـالناظُرـفيهـقليَل ـيكون ـأو ـالفتنـوالبدعـوتشويشـالعقائد، ـإثارة ـتؤّديـإىل ألهنا

ـللغلبةـالـللحق.  طالبًا

ـمنـالعقائدـفالـُيمنعـ ـفيه ـالنبوةـوالذيـينظر ـاهللـتعاىلـوتوحيدهـومعرفة ـمعرفة وأما
عنهاـوكانـمنـفروضـالكفاية.

ـاإلمجالـ ـعىلـوجه ـالكالمــ ـأي:ـمباحثـعلم ـاملباحثــ ــوالـخيفىـأنـمعرفةـهذه
فرضـعنيـعىلـكلـمسلم،ـوعىلـوجهـالتفصيل:ـمنـفروضـالكفاية،ـأوـفرُضـعنيـ
عىلـاالختالفـيفـذلكـبنيـاحلنفيةـوالشافعية،ـفإنهـفرضـكفايةـعندـاحلنفية،ـوفرضـ
عنيـعندـالشافعية،ـفالـجيرتئـأحٌدـمنـاملسلمنيـعىلـمنِعهـوتريِمهـفضالًـعنـالعلامءـ

ـثالثة: ـأمور ـاحلرمةـوالكراهةـألحد ـيتداخله ـاملتوّرعني،ـوإنام املجتهدين،ـوالفضالء

ــإماـمنـجهةـإدخالـمسائلـالـتوافقـالكتابـوالسنة،ـكخلِطـمباحثـالفلسفةـ
املخالفةـللكتابـوالسنة.

ـبعدها.ـ )2:ـ36)(ـوما  )((
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ــوإماـمنـجهةـإثباتـمسائلهـالـعىلـوجٍهـيوافقـالكتابـوالسنة،ـبلـجيريـوفَقـ
ـاملعتزلةـواملرجئةـوالروافضـوأمثاهلم. العصبيةـواهلوى،ـككالم

ـقاهرة،ـوقدرتهـباهرة،ـيفـدفعـاخلصوم،ـوقمعـ ـوإماـمنـجهةـأنـعلمـالكالمـلهـقوة ـ
األعداء،ـفلعلهـُيداخلـصاحبهـالعجبـواهلوىـمنـحيثـالـيشُعر،ـوهلذاـيشرتطـأنـالـ
يعّلمـالعالِـُمـعلَمـالكالمـإالـبعدـتزكيةـأخالقـاملتعّلم،ـوإخالئـهـعنـاهلوىـوالبدعة،ـ
وإرشاِبـقلبهـعقائَدـواردًةـيفـالكتابـوالسنةـتقليدًا،ـثمـُيثبتهاـبرباهنَيـواردٍةـيفـعلمـ

الكالم.

فهذهـآفاتـثالث،ـاألُوَليانـمنهاـخاّصتانـبعلمـالكالم،ـوالثالثةـعامةـلهـولغريه،ـ
ـإلخ. ـاهللـعنـاآلفاتـالقادحةـيفـاالعتقادـوالقولـوالعمل... نّجانا

والـخيفىـأنـالكالمـالـَمؤوَفـباآلفةـاألوىلـالـيكونـكالمًاـأصالً؛ـلِـامـعرفَتـيفـ
تعريفـعلمـالكالمـأنـالعقائدـالـبدـأنـُتؤخذـمنـالكتابـوالسنة،ـفتسميتهـكالمًاـنزاٌعـ

ـبتحريمهـواملنعـعنه. ـفالـَمغَمَزـيفـكالمنا لفظي،

وأماـاآلفةـالثالثةـفالـاختصاَصـهلاـبالكالمـأصاَل،ـفقدـاتضحـلديكـأنـنـهيـ
ـاجلداَلـ ـالثانية؛ـألنهـجعلـسببـاحلرمَة ـعنـالكالمـكانـألجلـاآلفة أيبـحنيفةـرمحهـاهللـابنَه
ـمعـاالعتزالـواإلرجاءـ ـفإنامـوقَعتـله ـمنـاملنازعة، ـماـحكاهـعنـنفِسه واتباعـاهلوى،ـوكذا
هـنفَسهـآِخرًاـعنـاجلدالـمعهمـ وأمثاهلام،ـفاملذموُمـكالمـأهلـالعصبيةـواهلوى،ـوأماـكفُّ
ــمعـأنـاجلدالـبالتيـهيـأحسنـمأمورـبهـيفـالرشعـــفإلفضائهـإىلـاالشتغالـبهـوراَءـ
ـالعقلية،ـ ـباألدلة ـالكتابـوالسنة ـتأييُد ـمنه ـاحلاجة ـعنه؛ـألنـقدر ـاحلاجة،ـوذلكـمنهيٌّ قدر

ـإلخ. ـالفلسفية... ـإالـاملباحُث وليسـوراَءه

ـليسـسيامؤهمـ ـفيه ـقولـأيبـحنيفة:ـمعـأينـرأيُتـمنـتنحلـبالكالم،ـوجتادل ــوأما
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ـأفئدهتم،ـ ـاملتقّدمني،ـوالـمنهاجهمـمنهاجـالصاحلني،ـرأيتهمـقاسيًةـقلوهبم،ـغليظة سيامء
أهلـ بالكالمـكالَمـ أرادـ أنهـ داللًةـرصيةـعىلـ ـ يدلُّ والسنة.ـ الكتابـ خمالفَةـ يبالونـ الـ
ـمنـ ـالذيـظهرـيفـالعرصـاألخريـباملساعيـاجلميلة ـالكالم االعتزالـالشائَعـيفـزمانه،ـوأما
ـالغرضـفيهـموافقُةـالكتابـوالسنةـواقتداُءـأهلـالسنةـ جهةـأيبـاحلسنـاألشعريـفكلُّ

ـأوـكراهتهـواحلالةـهذه؟ ـبحرمته ـالقوُل ـفكيفـيسوغ واجلامعة،

ــوأماـماـرويـعنـأيبـيوسف:ـمنـطلبـالدينـباخلصوماتـفقدـتزندق،ـفقدـ
أرادـبهـاآلفةـاألوىل،ـكامـفرسهـبذلكـيفـ»اخلالصة«ـو»جممعـالفتاوى«،ـحيثـقال:ـأرادـ
بهـكالمـالفالسفة.ـوأيضًاـماـصدرـعنهـيفـجملسـهارونـالرشيد،ـإماـكالمـالفالسفةـأوـ
كالمـأهلـاالعتزال،ـالـكالمـأهلـالسنةـواجلامعة؛ـلِـامـستعرفهـمنـأنـأهلـعرصهـكانواـ

عىلـمذهبـاالعتزال.ـ

ـفهوـمبتدع،ـفقدـأّولوهـبأنـ ــوأماـماـذكرهـيفـ»غياثـاملفتي«ـمنـأنـاملتكلمـبحقٍّ
الـيكونـغرُضهـإظهارـاحلق...ـوكذاـماـروىـأبوـيوسفـعنـأيبـحنيفةـرمحهـاهلل:ـ»أنـ
ـالثالثة«. ـاآلفُة ـله ـلِـمن ـبالبدعة ـاحلكَم ـأراد ـبحّق.ـفقد ـتكلم املنازعةـيفـالدينـبدعٌةـوإن

*ـويفـ»فتاوىـالنوازل«ـلإلمامـاملرغيناين؛ـيفـفصلـفيامـيوجبـالكفرـوفيمـاـالـ
يوجب:ـ

»وقالـالفقيهـأبوـالليث:ـمنـاشتغلـبالكالمـُميـاسُمهـمنـالعال،ـيعني:ـإذاـكانـ
يؤديـإىلـتشويشـالعقائدـوإثارةـالبدعـوالفتن،ـأماـمعرفةـاهللـتعاىلـوتوحيده،ـومعرفةـ

النبوةـواجبـالـيمنع))(«.

ـالليثـالسمرقندي،ـدارـ فتاوىـالنوازلـص286 - 287ـتقيقـيوسفـأمحد،ـوهيـمنسوبةـأليب  )((
الكتبـالعلميةـ2004.  

ـونسبهـمققهـ»يوسفـأمحد«ـأليبـالليثـنرصـبنـــــ= ـالكتابـمطبوعـباسمـ)فتاوىـالنوازل(، تنبيه: ـ
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ـنارصـالدينـأيبـالقاسمـالسمرقنديـيفـ ـلإلمام *ـويفـ»امللتقطـيفـالفتاوىـاحلنفية«
ـالكالم. ـاالشتغالـبعلم كتابـاآلداب:»كرهـمجاعة

ـالبدعـ ـإثارة ـيؤديـ]إىل[ ـاملناظرةـواملجادلةـفيه؛ـألنه ـالعبد:ـوتأويُلهـعندنا:ـُكره قال
والفتنـوتشويشـالعقائد،ـأوـيكونـالناظُرـفيهـقليلـالفهمـطالبًاـللغلبةـالـللحّق،ـفأماـ
ـفالـُيمنعـمنه))(«. ـالنبوةـوالذيـينطويـعليهـعقائُدنا ـاهللـتعاىلـوتوحيدهـومعرفة معرفة

ممد،ـوهذاـمنـعجائبـدارـالكتبـالعلميةـالتيـالـتىصـيفـمطبوعاهتا،ـمعـاختاللـيفـضبطـ  = 
عبارةـالكتاب.ـ

واملتتبعـملاـينقلهـرشاحـاهلدايةـعنـخمتاراتـالنوازلـللمرغيناينـاملتوىفـ)593هـ(ـجيدـهذهـالنقولـ  
ـالنص: ـاملتوىفـ)373هـ(،ـومنهاـهذا ـباسمـ)فتاوىـالنوازلـأليبـالليثـنرصـبنـممد( يفـاملطبوع
)والدمـإذاـخرجـمنـالقروحـقلياًلـقلياًلـغريـسائل،ـفذلكـليسـبامنعـوإنـكثر.ـوقيل:ـلوـكانـ ـ

ـيمنع(ـ)ص30ـمنـاملطبوعـومنسوبـللسمرقندي(. ـلسال، ـتركه بحالـلو
وكذلك:ـ)ولوـخرجـمنهـيشءـقليلـومسحهـبخرقةـحتىـلوـتركـيسيلـفهوـالـينقضـالوضوء(ـ ـ

ص48.
حيثـرصحـابنـعابدينـبنقلـالنصنيـمنـخمتاراتـالنوازلـللمرغيناين،ـوهيـموجودةـبالنصـ ـ
ـالكتبـالعلمية،ـواملطبوعةـ كامـتمـتوثيقه،ـوعندـمقارنةـخمطوطةـ»خمتاراتـالنوازل«ـمعـطبعةـدار

ـبينهام.ـ ـتوافًقا اهلنديةـالقديمةـوجدنا
ـالليثـخطأ،ـواملتتبعـلنسخةـ ـنسبتـأليب ـمعظمـخمطوطاتـ»خمتاراتـالنوازل« ـأنَّ ـاآلخر: واخلطأ ـ
دارـالكتبـالعلميةـجيدـص02)ـنقالًـعنـأيبـالليثـنفسه،ـالذيـُنسبـالكتابـله،ـوجيدـنقوالًـ
عنـمتأخرينـعنـأيبـالليثـاملتوىفـمنها:ـنقلـعنـالقدوريـاملتوىفـ)428هـ(ـص73،ـونقلـعنـ
الدبويسـاملتوىفـ)430هـ(ـص96،ـوعنـاحللواينـاملتوىفـ)456هـ(ـص72،ـوعنـالرسخيسـ
املتوىفـ)536هـ(ـص208.ـ)هذهـ الشهيدـ الصدرـ واقعاتـ املتوىفـ)483هـ(ـص242،ـوعنـ
ـدونـاختصار(. ـأحببتـنقلهاـهنا ـالشيخـلؤيـاخللييلـاحلنفي،ـولفائدهتا ـمنـصاحبنا ـكلها التعليقة

ـالكتبـالعلمية. ـنصارـويوسفـأمحد،ـط):ـ2000،ـدار ص)26ـتقيقـممود  )((
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*ـويفـ»الفتاوىـالولواجليةـيفـكتابـالكراهية«:ـ»تعلمـالكالمـواملناظرةـفيهـماـ
ـعنه؛ـلِـامـُرويـأنـمحادـبنـأيبـحنيفةـرمحةـاهللـتعاىلـعليهامـكانـ وراَءـقدرـاحلاجةـمنهيٌّ
يتكّلمـيفـالكالمـفنهاهـأبوهـعنـذلك،ـفقالـلهـمحاٌد:ـرأيُتكـوأنتـتتكّلمـفيهـفامـبالكـ
ـأنـيزلـصاحبه،ـ ـواحدـمناـكأنـالطريـعىلـرأسهـخمافَة ـنتكّلمـوكلُّ ـبنّي،ـكنا ـيا ـقال: تنهاين؟
وأنتمـاليومـتتكّلمونـوكّلـواحٍدـمنكمـيريدـأنـيزلـصاحُبه!ـفكأنهـأرادـأنـُيكفرهـومنـ

ـيكفرـصاحبه«))(. ـُيكفرـصاحبهـفقدـكفرـقبلـأن ـأن أراد

ويفـ»اهلديةـالعالئية«ـملحمدـعالءـالدينـعابدين:ـ»تعلُّمـعلمـالكالمـواملناظرةـ
ـإلخ. ـاحلاجةـمنهيـعنهـملاـرويـأنـمحادًا... والنظرـفيهـوراءـقدر

ـلهـشبهٌةـ ـلهـشبهة،ـفإذاـوقع ـيَقع ـاخلوضـيفـالكالمـماـمل ـُيكره وعنـأيبـحنيفةـقال:
وجبـإزالُتها،ـكمنـيكونـعىلـشاطىءـالبحرـينبغيـأنـالـُيوقعـنفَسهـفيه،ـوإذاـوقعـ
فيهـوجبـعليناـإخراُجه،ـواحلاصل:ـأنـالذيـالـيعنيناـإنامـهوـاالشتغاُلـبكثرةـاملناظرةـ
واملجادلة؛ـألنهـيؤديـإىلـإثارةـالبدعـوالفتنـوتشويشـالعقيدة،ـأوـيكونـاملناظُرـقليَلـ
الفهمـأوـطالبًاـللغلبةـالـللتحقيق،ـفأماـمعرفةـاهللـتعاىلـوتوحيده،ـومعرفةـالنبيـعليهـ
ـالسالم،ـوالذيـينطويـعليهـعقائدنا،ـ ـالكرامـعليهم ـاألنبياء ـبقية الصالةـوالسالم،ـوكذا

فهوـمطلوبـالـيمنعـمنه)2(«.

ونختمـبمـاـذكرهـالعالمةـالقايضـالبيايضـيفـإشاراتهـنـقالًـعنـاإلمامـالبيهقيـ
وغريه:

ـبلـيميزونهـ ـأهلـالسنة، ـاملخالفنيـدونـكالم ـيطلقونـالكالمـعىلـكالم )أهنمـكانوا

ـالكتبـالعلمية. )2:ـ320(،ـط):ـ2003ـدار  )((
ـابنـحزم. ـاجلايب،ـط):ـ2003،ـدار ص239،ـتقيقـبسام  )2(
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ـالبيهقيـوغريه))(()2(. ـاألكربـوأصولـالدينـكمـاـذكره ـالفقه بتسميته:

واعلمـأنهـالـاختالَفـبنيـالسلفـواخللفـيفـاالعتقاد،ـومنـتوّهمـذلكـفقدـ
أخطأ،ـوإنامـالتغاُيرـيفـالتفصيلـيفـالبيانـواإلمجال،ـومعلوٌمـأنـالتفصيلـواإلمجالـإنامـ
مهاـأمرانـاعتباريان،ـتابعانـحلاجةـالناسـيفـالزمانـاملعهود،ـففيـبعضـاألزمانـيكونـ
التفصيُلـهوـالواجَب،ـويفـبعضـاألزمانـيكونـاإلمجاُلـهوـاألوىل،ـوقدـخيتلفـاحلكُمـ
بينهامـيفـمكانـدونـمكاٍنـيفـالزمانـالواحد،ـوقدـخيتلفـبالنسبةـلإلنسانـالواحدـأيضًاـ

بحسبـأحوالهـوتدرجاته.

وأهمـاألسبابـالـموجبةـللتفصيلـهيـظهوُرـاإلشكاالتـيفـنـفوسـالناس،ـ
ـأوـتقرّصـ ـالعلامُءـعنـعملهم ـُيقرّص ـاإلشكاالُتـعندما ـتظهر ـإىلـحلِّها،ـوإنام واحتياُجهم
هبمـوسائُلهم،ـأوـتدفعهمـبعُضـالقوىـالظاملةـإىلـعدمـالعملـبامـهوـواجبـعليهم،ـمماـ
يرتتبـعليهـترُكـالناسـمهالً،ـفتتدافعـاألوهامـإليهم،ـوتتقلبـهبمـاآلراء،ـفيجبـعىلـ
ـالواردة،ـوقدـكانـ ـالنقود ـاإلشكاالتـودفع ـهذه ـإىلـحلِّ وا ـيتصدُّ ـأن ـاحلالة العلامءـيفـهذه
مـ به،ـوتوهُّ السلفـبربكةـصحبةـالنبيـعليهـالسالمـوُقربـعهدهمـبهـبعيدينـعنـثَورانـالشُّ
ـالعلمـوتأليفـاملؤّلفاتـفيه،ـ ـإىلـالتفصيلـيفـهذا ـفقّلتـاحلاجُةـعندهم ـالفاسدة، األفكار
بلـكانتـأسئلُتهمـمدودًةـمعدودة،ـوالـنقول:ـإهنمـملـيسألوا،ـبلـإنـالصحابةـأنُفَسهمـ

ص44.  )((
مالحظة:ـاستفدُتـهذهـالنقولـعنـاإلمامـأيبـحنيفةـوعلامءـاملذهبـاحلنفيـمنـرسالةـكتبهاـ  )2(
صاحبناـالشيخـلؤيـاخللييلـاحلنفّي،ـوكنتـقدـطلبتـمنهـأنـيدونـتريرـآراءـرجالـاملذهبـ
احلنفيـوأئمتهمـوعلامئهم،ـويبنيـوجهـماـنقلـعنـبعضـاملتقدمنيـمنـالذمـهلذـالعلم،ـذبًاـعنهمـ
ـلتشويشـاملغرضنيـوالقادحني،ـوقدـكتبهاـمشكورًاـونرشهاـعىلـ ـللحقـمنـمذهبهمـودفعًا وبيانًا
موقعـ»منتدىـاألصلني«ـعىلـالشبكةـالدوليةـللمعلومات،ـاخرتناـهذهـالنقولـاملفيدةـمنهاـوهيـ

ـاهللـخريًا.ـ ـفجزاه متثلـأغلبـماـكتبهـولبَّه،
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ـالرشح،ـوأحيانًاـكانتـ ـأوردناـعدةـشواهَدـعىلـذلكـيفـهذا ـالنبيـملسو هيلع هللا ىلص،ـوقد ـيسألون كانوا
ـيسألونـ ـكانوا ـما ـوكثريًا ـالدينـكاليهودـواملرشكني، ـمنـلُدنـاملنكرينـهلذا ـتِرُد اإلشكاالُت
النبيـعليهـالصالةـوالسالمـعنـاألدلةـعىلـوجودـيومـبعثـوحساب،ـواليومـاآلخر،ـ
ـيسألونهـعنـغريـذلك،ـفيجيبـ ـالذيـيعبدهـماـحقيقته؟ـوكانوا ـيسألونهـعنـاإلله وكانوا
ـالدين.ـ ـفُيفحمهمـوُيسكتهمـوخُيرسـألسنتهمـعنـالطعنـيفـهذا ـيناسبهم، ـبام وُيبنّيـهلم

ـالناسـيفـالدين،ـوزادتـ ـالنبيـملسو هيلع هللا ىلص،ـفقدـكُثرـدخول ـاملتباعدةـعن وأماـيفـالعصور
إشكاالهُتم،ـفاحتاجـالعلامءـإىلـالتفصيلـأكثَرمماـفعلـأسالُفهم،ـفلمـيكنـتفصيلهمخمالفًةـ
ـالزمانـ ـله،ـولوـكانـالسلفـموجودينـيفـهذا ـالدين،ـونرصًة دًاـهلذا ـبلـكانـمؤكِّ للسلف،
ـالواردةـعليهـمنـالغربيِّنيـواألجانبـعنه،ـ ـللشبه ـً ـأولـمنـيتكلمـدفاعًاـعنه،ـوحاّل لكانوا

ـإالـرسومًا.ـ ـانتسابًا،ـوهمـالـيعرفونـعنه ـاملنتسبنيـإليه ومن

ولعمُرـاحلّق،ـإنـالسلفـلوـُوجدواـيفـهذاـالزمانـلكانواـأوَلـمنـيؤلفونـيفـهذاـ
ـأوـعلمـ ـإليه،ـوذلكـبغّضـالنظرـعنـتسميتهـهلمـبعلمـالكالم، ـيدفعونـالناسـدفعًا العلم،

ـإلخ.ـ ـالتوحيد... ـأوـعلم ـاألكرب، ـالفقه ـأو ـالدين، أصول

وبعُضـالناسـيظنّونـأنـعقائدـالدينـُيمكنـأنـيكتسبهاـاإلنساُنـبالـبحثـوالـ
ـاإلنسانـأنـيكونـمسلاًم،ـوهذاـ نظر،ـوالـتعلُّمـوالـتعليم،ـويّدعونـبعدـذلكـأنـمنـفطرة
ـأنـ ـيرد ـبالـتعلُّم،ـومل ـالواحُد ـالدينـيمكنـأنـيسلكه ـعىلـأن ـيدلُّ ـيردـخرٌبـواحد غلطـفلم
الفطرةـهيـعنيـالدين،ـنعمـوردتـبعُضـاإلطالقاتـالتيـيمكنـأنـختتلطـعىلـبعٍضـ

ـالفطرةـهيـالدينـاإلسالمي.ـولكنـفهَمهـهذاـغريـسليم.ـ ـأن فيتوّهمـمنها

وسوفـنوردـاآلنـبحثًاـخمترصًاـعنـالفطرةـوبعضـماـيتعلقـبوسائلـاملعرفةـعندـ
ـالكتاب.ـ ـيليقـهبذا اإلنسان،ـكام
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بحث يف مفهوم الفطرة وأهنا ليست عني الدين 
أعني: اإلسالم

زعمـكثيـٌرـمنـالناسـأنـالفطرةـهيـاإلسالم،ـواحتجواـعىلـذلكـبالـمنقول،ـ
ـأخربناـ ـاليامن: ـأبو ـالنبيـملسو هيلع هللا ىلصـنحوـماـيفـ»صحيحـالبخاري«:ـحدثنا ـبامـرويـعن فاحتجوا
ـمنـأجلـأنهـُولدـعىلـ ـمتوىّف،ـوإنـكانـلغّية ـيصىلـعىلـكلـمولود ـقالـابنـشهاب: شعيب:
ـإذاـ ـأبوهـخاصةـوإنـكانتـأمهـعىلـغريـاإلسالم، ـأو ـاإلسالم، ـأبواه ـيّدعي ـاإلسالم، فطرة
ـأباـهريرةـ ـأنهـسقٌط؛ـفإن استهلـصارخًاـُصيّلـعليهـوالـُيصىلـعىلـمنـالـيستهّلـمنـأجل
ريضـاهللـعنهـكانـيـحدث:ـقالـالنبيـملسو هيلع هللا ىلص:ـ»ماـمنـمولودـإالـيولدـعىلـالفطرة،ـفأبواهـ
هيّودانه،ـأوـينرّصانه،ـأوـيمّجسانه،ـكمـاـتنتجـالبهيمةـهبيمةـمجعاء،ـهلـتسونـفيهاـمنـ
جدعاء؟«ـثمـيقولـأبوـهريرةـريضـاهللـعنه:ـ﴿ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ﴾ـاآليةـ

]الروم:ـ30[))(. 

ـ»ماـ ـقالـرسولـاهللـملسو هيلع هللا ىلص: ـقال: ويفـ»صحيحـالبخاري«:ـعنـأيبـهريرةـريضـاهللـعنه
ـكامـتنتجـالبهيمةـ ـأوـيمجسانه، ـأوـينرصانه، ـفأبواهـهيودانه، منـمولودـإالـيولدـعىلـالفطرة،

ـأبوـهريرةـريضـاهللـعنه:ـ﴿ۆ  هبيمةـمجعاء،ـهلـتسونـفيهاـمنـجدعاء؟«ـثمـيقول
ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋۋ ۅ ۅ ۉ ۉې ې ې ې﴾ـ]الروم:ـ30[)2(.

كتابـاجلنائز،ـبابـإذاـاسلمـالصبيـفامت،ـهلـُيصىلـعليه،ـوهلـيعرضـعىلـالصبيـاإلسالم،ـ  )((
.)(358(

ـبابـمنـانتظرـحتىـيدفن،ـ)359)(. كتابـاجلمعة،  )2(
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ويفـ»صحيحـالبخاري«ـعنـأيبـهريرةـقال:ـقالـرسولـاهللـملسو هيلع هللا ىلص:ـ»ماـمنـمولودـ
إالـيولدـعىلـالفطرة،ـفأبواهـهيودانهـوينرصانه،ـكامـتنتجونـالبهيمةـهلـجتدونـفيهاـمنـ
وهوـ يموتـ منـ أفرأيتـ اهللـ رسولـ ياـ قالوا:ـ أنتمـجتدعوهنا«،ـ تكونواـ جدعاء؟ـحتىـ

ـبامـكانواـعاملني«))(. صغري؟ـقال:ـ»اهللـأعلم

ـقالـرسولـاهللـملسو هيلع هللا ىلص:ـ»ماـ ويفـ»صحيحـالبخاري«ـعنـأيبـهريرةـريضـاهللـعنهـقال:
ـكامـتنتجـالبهيمةـ ـأوـيمجسانه، ـأوـينرصانه، ـفأبواهـهيّودانه، منـمولودـإالـيولدـعىلـالفطرة،

هبيمةـمجعاء،ـهلـتسونـفيهاـمنـجدعاء؟«ـثمـيقول:ـ»﴿ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ 
ۋۋ ۅ ۅ ۉ ۉې ې ې ې﴾«)2(.

مناقشة االستدالل: 

وـنحنـنعرفـأنـاإلسالم:ـهوـعبارةـعنـجمموعةـمنـاألحكامـواملفاهيمـوالتعاليمـ
ـوقالوا:ـ ـالفطرةـهيـعنُيـاإلسالم، ـأّن ـفإنـقصدوا ـاهللـتعاىلـإىلـنبيهـعليهـالسالم. التيـأنزهلا

ـاملعنى.ـ ـالتيـيقصدوهناـوأهناـعنيـاإلسالمـهبذا ـالفطرة إنـهذهـهي

ـاحلديث.ـ فقوهلمـالـدليَلـعليهـمنـهذا

ـعىلـأنـالفطرةـهيـاإلسالمـ ـيدلُّ ـفالـيوجُدـيفـاحلديثـنصٌّ ـاملنطوق: ـمنـناحية أما
ـاملعنى.ـ هبذا

وأماـمنـناحيةـاملفهوم:ـفنقولـهلم:ـربامـتستدلونـعىلـقولكمـبقولـالنبيـعليهـ
السالم:ـ»ماـمنـمولودـإالـيولدـعىلـالفطرة،ـفأبواهـهيودانه،ـأوـينرصانه،ـأوـيمجسانه«،ـ

ـبابـمنـانتظرـحتىـيدفن،ـ)599)(. كتابـاجلمعة،  )((
ـبرقمـ)4497(. »صحيحـالبخاري«ـ)4:ـ792)(  )2(
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وأنهـملـيذكرـاإلسالم،ـففهمتمـأنهـأرادـأنـاملولودـإنـملـهيّودهـأوـيمّجسهـأوـُيرشكهـأوـ
ـالفهم.ـ ـالفطرُةـهيـاإلسالمـهبذا ـفتكون ـأبواه،ـفهوـمسلم. ينرّصه

ـُنثبتـلغريـاملذكورـاحلكَمـ ـبمعنىـأنـّا ـاملخالفة، ـيعتمدـعىلـمفهوم ـالفهَم ولكنـهذا
املنفّيـعنـاملذكور،ـوماـُنفيـعنـاملذكورـهوـأنـيكونـالفطرة،ـوماـملـُيذكرـهوـاإلسالم،ـ

ـالفطرة.ـ ـأنـيكونـاإلسالمـهو فيلزم

ولكنـهذاـاالستداللـغلٌطـمـحض،ـفالرسولـعليهـالسالمـملـيقل:ـإنـالفطرةـ
مضاّدةـأوـمناقضةـللمذكور،ـولوـكانـاألمرـكذلكـَلـامـأمكنـأنـيصريـاإلنسانـنرصانيًاـ
ـأنـ ـماـذكره؛ـألنهـيستحيل ـاملفروضـأنـفطرَتهـختالفـخمالفَةـتضادٍّ أوـهيوديًا...ـإلخ؛ـألن

ـاملتضاّدانـيفـملـواحد.ـ ـأو ـالنقيضان جيتمع

ولكنـهذاـالكالمـباطل؛ـألنهـلوـكانتـالفطرُةـهيـعنَيـاإلسالمـملاـاجتمعـمعهاـ
ـإذنـهيـأمرًاـالـهوـاإلسالمـ ـفيلزمـأنـتكونـالفطرة ـأوـغريـاإلسالم، ـأوـاليهودية النرصانية
ـاإلنسانـ ـيّتخذ ـقبلـأن ـتكوُن ـثالث،ـوهوـحالٌة ـأمر ـبلـهو ـالنرصانيةـوالـاليهودية، والـهو

ـبدينـمعني.ـ ـأوـقبلـأنـُيصرّيهـغرُيهـمتدّينًا لنفسهـدينًا

ـثالثةـغريـاإلسالمـوغريـاألديانـ ـيمكنـأنـتكونـحالة ـبناًءـعىلـاحلديثــ ــ فالفطرُة
ـكامـتقبلـغريه،ـ ـتقَبُلـاإلسالَم ـبلـهيـوصٌفـلإلنسان، ـوليستـهيـدينًاـخاصًا، األخرى،

ـتتوافقـأكثَرـمعـاإلسالم.ـ ولكنها

ونحنـنقولـبذلك؛ـألنـالفطرةـلوـكانتـهيـاإلسالم؛ـَلـامـُكّلفـاإلنسانـبأنـ
ـاملرشكني:ـ ـالفرضـأنهـُمسلم،ـوَلـامـحصلـخالٌفـيفـأوالد ـبعدـُرشدهـومتييزه؛ـألن ُيسلم
ـبعده،ـولكنـمجيعـذلكـ ـللحالملا ـقبلـالتمييزـمغايرًا أهنمـماـُحكمهم؟ـوَلـامـكانـاحلاُلـما

ثابتـباألحاديث:ـ
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ـباإلسالم،ـفهوـالـيتاجـإىلـدليل.ـ ـبعدـرشدهـُيؤَمر ـاإلنسان ـأّن أما

وأماـأنـأوالدـاملرشكنيـحصلـفيهمـخالٌف،ـفلامـرواهـاحلاكمـيفـ»املستدركـعىلـ
ـأنـرسولـاهللـملسو هيلع هللا ىلصـبعثـرسيةـيومـخيرب،ـ الصحيحني«ـعنـاألسودـبنـرسيعـريضـاهللـعنه:
ـ»ماـمحلكمـعىلـ ـالنبيـملسو هيلع هللا ىلص: ـقال ـفلامـجاؤوا ـالقتلـإىلـالذرية، ـفأمىضـهبم ـاملرشكني، فقاتلوا
قتلـالذرية؟«ـفقالوا:ـياـرسولـاهلل،ـإنامـكانواـأوالدـاملرشكني!ـقال:ـ»وهلـخياُركمـإالـ
أوالدـاملرشكني،ـوالذيـنفسـممدـبيدهـماـمنـنسمةـتولدـإالـعىلـالفطرةـحتىـُيعربـ

عنهاـلساهنا«))(. 

ـبأنـبعضـاملسلمنيـ ـواحتّج ـالسالمـعىلـقتلـأوالدـاملرشكني، فلمـيوافقـالنبيـعليه
كانـمنـأوالدـالكفار،ـواملرادـمنـذلك:ـأنـيقولـملنـقتلهم:ـوماـأدراكـأنهـهؤالءـلوـ
عاشواـلربامـكانـمنهمـمؤمنونـكامـصارـبعُضكمـمؤمنني،ـوملـيقل:ـإنـهؤالءـاألطفالـ
ـتولدـإالـعىلـالفطرةـحتىـيعربـ ـمنـنسمة ـ»ما ـبلـقال: ـوالـمسلمونـفعالً، مؤمنونـفعالً،

ـبنيـالكفرـواإليامن. ـاالختيار ـأنـإعرابـاللسانـمعناه: ـلساهنا«،ـومعلوٌم عنها

ـياـرسولـاهللـأفرأيتـمنـيموتـوهوـ ـقالوا: ـالبخاري: ويؤيدـذلكـماـوردـيفـرواية
ـبامـكانواـعاملني«)2(. صغري؟ـقال:ـ»اهللـأعلم

وهذاـدليلـعىلـأنهـملـيكمـعليهمـباإلسالمـوهمـصغاٌرـوالـباإليامِن،ـوإنـاختارـ
الواحُدـبنيـأمرين،ـفإنهـيكونـعاريًاـعنهام،ـويكونـيفـحالٍةـثالثةـغرِيمها،ـولذلكـفامـ
قبلـ»حتى«ـُمغايٌرـلِـامـبعدها،ـأقصد:ـأنـماـقبلـ»حتى«ـــوهوـالفطرةـــمغايٌرـلِـامـبعده،ـ
وهوـحالةـاإلعراب،ـوالتيـوردـالتعبرُيـعنهاـيفـبعضـاألخبارـبالقول:ـ»إماـشاكرًاـوإماـ

)2566(،ـ)2:ـ23)(.  )((
ـانتظرـحتىـيدفن،ـ)599)(. ـبابـمن منـحديثـأيبـهريرةـريضـاهللـعنه،ـكتابـاجلمعة،  )2(
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كفورًا«))(.ـأي:ـإماـاإليامنـأوـالكفران،ـفاإليامنـوالكفرـإذنـليسـهوـعنيـالفطرة،ـبلـ
ـالناَسـعليها.ـ ـالتيـخلقـاهللـتعاىل ـاألصلية الفطرةـهيـاخللقة

ـالبيهقيـيفـ»سننهـالكربى«ـعنـاألسودـبنـرسيع،ـعنـالنبيـملسو هيلع هللا ىلصـ ـرواه ويؤيدـذلكـما
قال:ـ»كلـمولودـيولدـعىلـالفطرةـحتىـُيعربـعنـنفسه«.ـزادـفيهـغريه:ـ»فأبواهـهيودانهـ
ـقولـالنبيـ ــ: ـالرمحنـالبغداديـعنه ـأيبـعبد ـقالـالشافعيـيفـالقديمـــيفـرواية وينرصانه«،
ـماـ ـاهللـملسو هيلع هللا ىلصــ ـاخللقـفجعلهمـرسوَل ـاهللـعليها ـالتيـفطر ـيولدـعىلـالفطرة ملسو هيلع هللا ىلص:ـ»كلـمولود
ملـيفصحواـبالقول،ـفيختارواـأحَدـالقولني:ـاإليامنـأوـالكفرـــالـُحكَمـهلمـيفـأنفسهم،ـ
ـأوـ ـبحاله:ـإماـمؤمٌنـفعىلـإيامنه، ـبآبائهم،ـفامـكانـآباؤهمـيومـيولدون،ـفهو ـاحلكمـهلم إنام

ـفعىلـكفره«)2(. كافٌر

،ـأي:ـأهنمـُيلحقونـبآبائهمـ فالـُحكمـللصغارـيفـأنفسهم،ـوإنامـهلمـحكٌمـإحلاقيٌّ
يفـاحلكم.ـ

ويؤيدـذلكـماـرواهـاإلمامـأمحدـيفـ»مسنـده«ـعنـجابرـبنـعبدـاهللـقال:ـقالـ
رسوُلـاهللـملسو هيلع هللا ىلص:ـ»كلـمولودـيولدـعىلـالفطرةـحتىـُيعربـعنهـلساُنه،ـفإذاـأعربـعنهـ

ـإماـشاكرًاـوإماـكفورًا«)3(. لسانه:

ويعارضـأصَلـاستدالهلمـماـوردـيفـروايةـأخرىـللحديث،ـوفيهاـذكرـاإلسالمـ
معـالنرصانيةـواليهودية،ـوهوـماـرواهـاإلمامـمسلمـيفـ»صحيحه«ـعنـأيبـهريرة:ـأنـ
رسـولـاهللـملسو هيلع هللا ىلصـقال:ـ»كلـإنسانـتلدهـأمهـعىلـالفطرة،ـوأبواهـبعدـيـهودانهـوينرصانهـ

ـأمحد.ـ ـاإلمام سيأيتـبعدـسطورـمنـرواية  )((
اإلسالم...،ـ يفـ الولدـ تبعهـ أحدمهاـ أسلمـ فإذاـ الكفرـ يفـ أبويهـ يتبعـ الولدـ بابـ اللقطة،ـ كتابـ  )2(

.)(2504(
)4805)(،ـ)3):ـ3))(.  )3(
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ـإالـ ـالشيطانـيفـحضنيه ـيلكزه ـأمه ـتلده ـإنسان ويمجسانه،ـفإنـكاناـمسلمنيـفمسلم،ـكل
مريمـوابنها«))(.

ورواهـاإلمامـالبيهقيـيفـ»سننهـالكربى«ـعنـأيبـهريرة:ـأنـرسولـاهللـملسو هيلع هللا ىلصـقال:ـ
أوـيمجسانه،ـفإنـكاناـ أوـينرصانه،ـ يـهودانه،ـ أبواهـ الفطرة،ـ أمهـعىلـ تلدهـ إنسانـ »كلـ
مسلمنيـفمسلم،ـكلـإنسانـتلدهـأمهـيلكزهـالشيطانـيفـحضنيهـإالـمريمـوابنها«ـرواهـ

مسلمـيفـ»الصحيح«ـعنـقتيبة)2(.

ففيـهاتنيـالروايتنيـالصحيحتنيـــاللتنيـالـخُتالفانـغرَيمها،ـفالـشذوذـفيهامـ
والـخمالفةـللقواعدـاإلسالميةـوالثابتـيفـالقرآن،ـبلـموافقتانـلذلكـكلهـــإثباٌتـأنـ
ـالوالدانـعىلـاألوالد،ـشأُنهـيفـذلكـكشأنـالنرصانيةـواليهوديةـ ـبه ـُيؤّثر ـأيضًا،ـمما اإلسالم

واملجوسيةـوالرشك.ـ

ـالفطرة،ـولوـكانـ ـفيهـعىلـأنـاإلسالمـهو ـإنـاحلديَثـالـداللة ـبقولنا: ـأردنا ـما وهذا
ـيأيتـ ـأو ـاحلديثـمطلقًاـكأمٍرـمقابلـللفطرة، ـاإلسالمـيفـهذا ـَلـامـذكر ـالفطرة؛ اإلسالمـهو

ـبالوالدين.ـ ـالتأثُّر بعدها،ـكأمرـعارٍضـعليهاـمنـجّراء

ـالفطرةـهيـ ـإن ـنقول: ـليستـهيـاإلسالم،ـولكنـنحن ـالفطرَة ـُيثبتـأن وهذاـكلُّه
ـلكيـُنـكملـ ـإلينا ـثمـأنزلـاإلسالَم ـاخللق،ـواختارهاـهلم، ـالتيـخلقـاهللـتعاىلـعليها احلالة
هذهـالفطرةـونرتقَيـهباـيفـكامالهِتاـالتيـقدرهاـاهللـتعاىلـهلا،ـويتدرجـالواحُدـيفـالكاملـ

ـاهللـتعاىل.ـ ـبأوامر كه بمقدارـمتسُّ

كتابـالقدر،ـبابـمعنىـكلـمولودـيولدـعىلـالفطرةـوحكمـموتـاطفالـالكفارـوأطفالـاملسلمني،ـ  )((
)25(.ـ

كتابـاللقطة،ـبابـالولدـيتبعـأبويهيفـالكفر،ـفإذاـأسلمـأحدمهاـتبعهـالولديفـاإلسالم،ـ)42)2)(.  )2(
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ـأي:ـُخلقـ ـكافرًا«))( ـ»ُطبعـيوَمـُطبَع ـ»قوله: ولذلكـقالـصاحبـ»تفةـاألحوذي«:
يومـُخلقـكافرًا،ـيعني:ـُخلقـعىلـأنهـخيتارـالكفر،ـفالـينايفـخرَبـ»كلـمولودـيولدـعىلـ
ـاستعداُدـَقبولـاإلسالم،ـوهوـالـينايفـكونهـشقيًاـيفـجبلته«)2(،ـ ـبالفطرة ـاملراد ـإذ الفطرة«؛
وهذاـالقوُلـقالهـقبلهـأعالُمـاإلسالم،ـوقدـنصـعىلـذلكـالعالمةـالـُمناويـيفـ»رشحـ

اجلامعـالصغري«،ـوغريه.ـ

وكلـهذاـالذيـأثبتناهـحولـالفطرة،ـيوافقـقولـاهللـتعاىل:ـ﴿ې   ې ې 
ۆئ  وئۇئۇئ  وئ  ەئ  ەئ   ائ  ائ  ى  ى  ې 
ۆئ﴾ـ]النحل:ـ78[،ـفهذهـهيـالفطرةـالتيـفطرـالناسـعليها،ـمنـحيثـالعلومـ
ـاهللـ ـأودعها ـبلـهناكـقدراٌت ـبالفعل، الكامنةـيفـالنفسـاإلنسانية،ـالـعلومـحاصلةـفيها
ـالقدراتـُيمكنـلإلنسانـأنـيتدّرجـيفـمراتبـالعلومـواملعارف،ـ تعاىلـيفـاإلنسان،ـوهبذه

ـأنـأقَدَرهـعىلـذلك.ـ ـاهللـتعاىل ـأنـيشكر ولذلكـفإنـعليه

ـاالستداللـبنفسـمفهومـالفطرةـعىلـالعلومـوالرشائع،ـ وبناًءـعىلـذلكـالـيصحُّ
قـ بأنـيقِّ مأموٌرـ اإلنسانـ بلـ والرشائع،ـ العلومـ الفطرةـهيـعنُيـهذهـ أنـهذهـ بمعنىـ
ـالسمَعـ ـاهللـتعاىلـله،ـفإنهـخلَقـلنا ـبأنـيستعملهاـفيامـخلَقها ـأي:ـِخلقتهــ كامالِتـفطرتهــ
واألبصارـواألفـئدةـلكيـنتعلم،ـفاملوافُقـللفطرةـأنـنستعملها،ـوأماـإنـقلنا:ـإنـهذهـ
طـاستعاملناـهلذهـاألسباب؛ـفإنـهذاـــلعمريـــ العلومـواملعارفـُموَدعٌةـفيناـبدونـتوسُّ

خمالفـللفطرة.ـ

وقدـجيوزـالقولـبأنـاإلسالمـموافقـللفطرة؛ـعىلـمعنى:ـأنـاألحكامـالرشعيةـ

أخرجهـالرتمذيـيفـ»سننه«،ـكتابـالتفسري،ـبابـومنـسورةـالكهف،ـ)50)3(ـمنـحديثـُأيبـ  )((
ابنـكعبـريضـاهللـعنه.ـ

ـاألحوذي«ـ)8:ـ473(. »تفة  )2(
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ـالبحثـعنـ توافقـالفطرةـاإلنسانيةـبمـاـاإلنسانـجمبوٌلـعليه،ـفاإلنسانـفيهـمثالـحبُّ
ـملنفعته،ـوفيهـ ـالتملك،ـوفيهـغضب،ـوفيهـحبٌّ احلقائقـالعلياـمنـالوجود،ـوفيهـحبُّ

ـالفطرة. ـألوالده،ـفهذهـكلهاـمن حبٌّ

وفيهـأيضًاـصفاتـأخرىـُتوجدـفيهـالـباختياره،ـبلـبِخلقتهـالتيـخلقهـاهللـتعاىلـ
ـالشعرـمثالً،ـواألظفار،ـوغريـذلك.ـ ـينبتـفيه عليها،ـكام

فـُيمكنـأنـيتمـإطـالقـاسمـ»الفطرة«ـعىلـماـيصلـبهـاإلنسانـمنـأفعالـأوـ
صفاتـإىلـكاملهـالالئقـبه،ـوذلكـبحسبـاكتسابـاإلنسانـمنـاجلاملـاملعنويـواجلاملـ
الظاهري،ـفيقال:ـهذاـمنـالفطرة،ـأو:ـهذاـهوـالفطرة،ـكامـُأطلقـعىلـبعضـاخلصالـ
ـاإلسالمـمالحظًاـهذهـاخللقةـلإلنسانـوملـهُيملهاـوَوضعـهلاـمنـ أهناـ»منـالفطرة«،ـفجاء
األحكامـماـجيعلهاـسببًاـلسعادةـاإلنسانـالـلبؤسهـوشقاوته،ـفيمكنـأنـيقالـمنـهذاـ
ـإىلـأعىلـإمكاناهتا.ـ ـالتيـهيـالفطرُة ـباخللقة ـيأخذ ـبمعنى: ـالفطرة، ـإنـاإلسالمـهو الوجه:

ـالنبيـملسو هيلع هللا ىلص:ـ ـقال ـبنـعازبـقال: فمنـذلكـماـوردـيفـ»صحيحـالبخاري«ـعنـالرباء
»إذاـأتيتـمضجعكـفتوّضْأـوضوَءكـللصالة،ـثمـاضطجْعـعىلـشقكـاأليمن،ـثمـقل:ـ
ـأسلمُتـوجهيـإليك،ـوفّوضُتـأمريـإليك،ـوأجلأتـظهريـإليك،ـرغبةـورهبةـ اللهم
إليك،ـالـملجأـوالـمنجىـمنكـإالـإليك،ـاللهمـآمنُتـبكتابكـالذيـأنزلَت،ـوبنبيكـ
ـمنـليلتكـفأنتـعىلـالفطرة،ـواجعلهنـآخَرـماـتتكلمـبه«ـقال:ـ الذيـأرسلت؛ـفإنـمتَّ
ـقلُت:ـورسولك،ـ ـ»اللهمـآمنُتـبكتابكـالذيـأنزلَت« ـبلغُت: ـفلام فرّددهُتاـعىلـالنبيـملسو هيلع هللا ىلص،

ـالذيـأرسلت«))(. قال:ـ»ال!ـونبيَك

ويفـ»صحيحـالبخاري«ـأيضًا:ـحدثناـحفصـبنـعمرـقال:ـحدثناـشعبةـعنـسليامنـ

ـبابـفضلـمنـباتـعىلـالوضوء،ـ)247(. كتابـالوضوء،  )((
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قال:ـسمعتـزيدـبنـوهبـقال:ـرأىـحذيفةـرجالًـالـيتمـالركوعـوالسجود،ـقال:ـماـ
ـاهللـممدًاـملسو هيلع هللا ىلص))(. ـالتيـفطر ـالفطرة ـعىلـغري ـمتَّ صليَت!ـولوـمتَّ

وأيضًا:ـماـرواهـالبخاريـعنـأيبـهريرةـريضـاهللـعنهـقال:ـقالـرسولـاهللـملسو هيلع هللا ىلص:ـ
ـمنـرجالـشنوءة،ـورأيتـ ـُأرسيـيبـرأيُتـموسى،ـوإذاـهوـرجلـرضب،ـرجلـكأنه »ليلَة
عيسىـفإذاـهوـرجلـربعةـأمحر،ـكأنامـخرجـمنـديامس،ـوأناـأشبهـولدـإبراهيمـبه،ـثمـ
امـشئَت،ـفأخذُتـاللبنـ ُأتيُتـبإناءين:ـيفـأحدمهاـلبن،ـويفـاآلخرـمخر،ـفقال:ـارشبـأهيَّ

ـاخلمَرـَغَوتـأمتك«)2(. ـأخذَت ـإنكـلو ـأما ـالِفطرة، ـأخذَت فرشبُته،ـفقيل:

ـ ـالفطرة«ــ ـأوـ»مخسـمن وماـرواهـيفـ»صحيحه«ـعنـأيبـهريرة:ـ»الفطرةـمخس:«ــ
»اخلتان،ـواالستحداد،ـونتفـاإلبط،ـوتقليمـاألظفار،ـوقصـالشارب«)3(.

ووماـرواهـعنـابنـعمرـريضـاهللـعنه:ـأنـرسولـاهللـملسو هيلع هللا ىلصـقال:ـ»منـالفطرة:ـحلقـ
العانة،ـوتقليمـاألظفار،ـوقصـالشارب«)4(.

فُأطلقـيفـهذهـاألخبارـعىلـالدعاء،ـوعىلـإمتامـالركوع،ـوعىلـرشبـاللبن،ـوعىلـ
ـ»الفطرة«. ـاسُم تقليمـاألظفار،ـواالستحداد،ـوغريها

فهذهـاألفعالـإنامـأطلقـعليهاـهذاـاالسمـالـألنـهذهـاألمورـموجودةـأصالًـيفـ
اإلنسان،ـبلـألهناـتوافقـوصوَلهـإىلـالكاملـالباطنيـوالظاهري،ـكاإلسالمـإنامـأنزلـإىلـ

ـاسمـ»الفطرة«.ـ ـفُأطلقـعليه الناسـليوصلهمـإىلـكامهلمـظاهرًاـوباطنًا،

ـالركوع،ـ))79(. كتابـاألذان،ـبابـإذاـملـيتم  )((
كتابـأحاديثـاألنبياء،ـبابـقولـاهللـتعاىل:ـ﴿ھ ے ے ۓ﴾ـ]طه:ـ9[ـ﴿ڃ چ   )2(

چ چ﴾ـ]النساء:ـ64)[،ـ)3394(.
ـبابـقصـالشارب،ـ)5889(. كتابـاللباس،  )3(
ـ)5890(. ـبابـتقليمـاألظافر، كتابـاللباس،  )4(
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ومماـيطلقـعليهـاسمـ»الفطرة«:ـماـيوافقـالعقولـالسليمة،ـكمنـيلتجئـإىلـاهللـ
تعاىلـأثناءـمواجهتهـلعاصفةـأوـإعصارـأوـمصيبة،ـفهذاـتتحّركـنفسهـنحوـاهللـتعاىل؛ـ
ألنـالكفَرـغطاٌءـسبُبهـالتعايلـوالعجُبـبالنفسـواجلهُل،ـوالعناُدـوالتعاظُمـعىلـاخلالق،ـ
ـهذهـاملوانع،ـفيصبحـاإلنساُنـأقرَبـ واالعتداُدـبالنفس،ـويفـحالـاملصائب،ـتزوُلـكلُّ
إىلـإدراكـاحلّقـمنـوجودـاهللـتعاىل،ـوأنهـهوـاملدّبرـالرازقـالـغرُيه،ـفيصبحـأقرَبـإىلـ

االعرتافـبذلك،ـوهذاـهوـمعنىـقولهـتعاىل:ـ﴿ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ﴾.

النـفسـ يفـ مركوزٍةـ معارَفـ والـ علومـ عنـ عبارًةـ ليستـ الفطرةـ أنـ ثبتـ وإذاـ
ـأودعـاهللـ ـبام ـالصحيحة، ـللتعلمـواكتسابـالعقيدة ـفيجبـعىلـاإلنسانـالسعُي اإلنسانية،
تعاىلـفيهـمنـوسائَلـلذلك،ـوهيـالسمعـواألبصارـواألفئدة،ـوالـجيوزـلهـالركوُنـإىلـ
نفسـماـيسميهـالبعضـبالفطرة؛ـظاّننيـأنـهذاـاألمرـُيغنيـاإلنسانـعنـالتعلُّمـوالسعيـ

ـالتعلم.ـ ـبديالًـعن ـالفطرة ـأنـتكون ـفالـيصحُّ للعلمـواملعرفة،

امليثاق: 

وقدـيقال:ـإنـالفطرةـهيـالـميثاُقـالذيـأخذهـاهللـتعاىلـعىلـبنيـآدمـإذـأخذـمنـ
ظهورهمـذرّياهتم،ـوقدـوردـيفـتفسرِيـكثرٍيـمنـالسلفـأنهـهوـاإلسالمـواالعرتافـباهللـ

تعاىل.ـ

ـبنـ ـثناـضمرة ـ»حدثنيـعيلـبنـسهلـقال: ـالطربيـيفـ»تفسريه«: ـذكره ومنـذلكـما
ربيعةـقال:ـثناـأبوـمسعود:ـعنـجويربـقال:ـماتـبنـللضحاكـبنـمزاحمـابُنـستِةـأيام،ـ
ـابنيـ ـفإن ـفأبِرزـوجَهه،ـوُحّلـعنهـُعَقده؛ ـابنيـيفـحلِده ـأنتـوضعَت ـإذا ـياـجابر ـفقال: قال:
ـُيسألـابنك؟ـ ـيرمحكـاهلل،ـعّم ـقلُت: ـفرغُت ـفلام ـالذيـأمرين، ـبه ـففعلُت جُمَلٌسـومسؤول!

ـالسالم. ـبهـيفـصلبـآدمـعليه ـالذيـأقّر ـامليثاق قال:ـيسألـعن
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قلت:ـياـأباـالقاسم،ـوماـهذاـالـميثاقـالذيـأقـرـبهـيفـصلبـآدم؟ـقال:ـثـنيـ
ـنَسمٍةـهوـخالُقهاـإىلـيومـالقيامة،ـ ابنـعباسـأنـاهللـمسحـصلَبـآدمـفاستخرجـمنهـكلَّ
ـالساعةـحتىـيولدـمنـأعطىـ ـفلنـتقوم ـبهـشيئًا، ـأنـيعبدوهـوالـيرشكوا وأخذـمنهمـامليثاَق
ـامليثاُقـاألول،ـومنـأدركـامليثاقـ ـنَفَعه ـفمنـأدركـمنهمـامليثاقـاآلِخرـفوىفـبه ـيومئذ، امليثاَق
اآلِخرـفلمـيِفـبهـملـينفعهـامليثاقـاألول،ـومنـماتـصغريًاـقبلـأنـيدركـامليثاَقـاآلِخرـ

ـاهـ))(. ـامليثاقـاألولـعىلـالفطرة«. ماتـعىل

وأيضًاـقالـالطربيـيفـ»تفسريه«:ـ»قالـابنـجريج:ـعنـجماهدـقال:ـإنـاهللـلـامـ
أخرجهمـقال:ـياـعبادـاهلل،ـأجيبواـاهلل،ـواإلجابةـالطاعة،ـفقالوا:ـأطعنا،ـاللهمـأطعنا،ـ
اللهمـأطعنا،ـاللهمـلبيك!ـقال:ـفأعطاهاـإبراهيمـعليهـالسالمـيفـاملناسك:ـلبيكـاللهمـ

لبيك.ـ

قال:ـرضَبـمتنـآدمـحنيـخلقه.

قال:ـوقالـابنـعباس:ـخلقـآدَم،ـثمـأخَرَجـذريتهـمنـظهرهـمثلـالذّر،ـفكلمهم،ـ
ـأعادهمـيفـصلبه،ـفليسـأحدـإالـوقدـتكلمـفقال:ـريبـاهلل. ثم

ـخلٍقـُخلقـفهوـكائنـإىلـيومـالقيامة،ـوهيـالفطرةـالتيـفطرـالناسـ ـفقال:ـوكلُّ
عليها«.ـاهـ)2(.

وُنقلـهذاـالتفسريـعنـكثريـمنـاملتقدمني،ـولكنـاملعلومـأنـهذاـامليثاقـالـيذكرهـ
أحٌدـيفـاحلياةـالدنيا،ـوربامـُيكشفـعناـالغطاُءـيفـاآلخرةـفنتذكر،ـوماـالـنذكرهـيفـدنياناـ
فالـُيكلفناـاهللـتعاىلـبه،ـولهـجّلـشأنهـأنـيتفّضلـعليناـبأنـيلحَقناـباألصلـالذيـخلقناـ

عليه.ـ

»تفسريـالطربي«ـ)9:ـ2))(.  )((
ـالسابقـ)9:ـ5))(. املصدر  )2(



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 99 عىلـالعقيدِةـالطَّحاويةـ

الصبغة: 

ومنهمـمنـفسـرـالصبغةـالـواردةـيفـالقرآنـيفـقـوله:ـ﴿ڱ ڱڱ ڱ ں 
ں ڻ ڻ﴾ـبالدين.ـقالـابنـجريرـالطربيـيفـ»تفسريه«:ـ»القولـيفـتأويلـقولهـ

تعاىل:ـ﴿ڱ ڱڱ ڱ ں ں ڻ ڻڻ ڻ ۀ ۀ﴾:ـ

أنـ أرادتـ إذاـ النصارىـ أنـ وذلكـ اإلسالم،ـ بالصبغةـصبغةـ ذكرهـ تعاىلـ يعنيـ
ـاجلنابةـألهلـ ـبمنزلةـغسل ـأطفاهلمـجعَلتُهمـيفـماٍءـهلم،ـتزعمـأنـذلكـهلاـتقديس، تنرّص
اإلسالم،ـوأنهـصبغةـهلمـيفـالنرصانية،ـفقالـاهللـتعاىلـذكرهـــإذـقالواـلنبيهـممدـملسو هيلع هللا ىلصـ
وأصحابهـاملؤمننيـبه:ـكونواـهوداـأوـنصارىـهتتدواــ:ـ﴿ پ﴾ـهلمـياـممدـأهياـاليهودـ
والنصارىـ﴿ پ ڀ ڀ﴾،ـ﴿ڱ ڱ﴾ـالتيـهيـأحسنـالصبغ؛ـفإهناـهيـاحلنيفيةـ

ـالرشكـباهلل،ـوالضاللـعنـمجةـهداه«. املسلمة،ـوَدُعوا

ثمـقال:ـ»ولكنـعىلـقوله:ـ﴿ ٿ ٿ ٿ﴾ـإىلـقوله:ـ﴿ ڇ ڇ ڇ﴾،ـ
ـاهلل.ـ ـاإليامنـحينئٍذـهوـصبغة ـاإليامن،ـفيكون ـآمنـّاـهذا ﴿ڱ ڱ﴾ـبمعنى:

ـاهـ))(. ـالتأويل....« ـالذيـقلناـيفـتأويلـالصبغةـقالـمجاعةـمنـأهل ـوبمثل

ـالصبغةـهيـاإلسالم. ـأن ـإىلـقتادة ـأسند ثم

وعرّبـعنهاـبعُضهمـبقوله:ـهيـدينـاهلل،ـوروىـذلكـعنـقتادةـوأيبـالعاليةـوأيبـ
الربيعـوجماهدـوعطيةـوالسديـوابنـزيد.ـ

قال:ـ﴿ڱ  اهلل،ـونقلهـعنـجماهدـ وقالـآخرون:ـ﴿ڱ ڱ﴾:ـهيـفطرةـ
ـالناسـعليها)2(.  ـاهللـالتيـفطر ـاإلسالمـفطرة ڱ﴾:

»تفسريـالطربي«ـ)):ـ570(.  )((
ـالسابقـ)):ـ570(. املصدر  )2(
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وعىلـالقولـبأنـالفطرةـهيـاإلسالم،ـفالـاختـالفـبنيـمنـقال:ـالصبغةـهيـ
ـاإلسالم.ـ ـالدينـأو الفطرة،ـأوـقال:ـهي

واعلمـأنـهذاـالقوَلـالـخيتلفـمعـماـقلناهـمنـتفسريـمعنىـالفطرةـكامـهوـظاهر،ـ
ـنفَسهـخملوٌقـمعـ ـاإلسالَم ـأّن ـهيـاإلسالم: ـالصبغةــ ـأو ـالفطرةــ ـبقوهلم: وهمـالـيريدون
اإلنسان؛ـألنـهذاـالقولـالـيقولـبهـأحد،ـبلـيريدونـأنـِخلقَةـاإلنسانـلوـفّكرـوقّدرـ
الهتدىـوآَمنـبأنـالدينـاإلسالميـهوـالديُنـالذيـتكونـبهـسعادُتهـوهداهـوكمـاله،ـ
ـالشاةـوقدـكانتـسليمة.ـواهللـأعلم.ـ ـُيغرّيـخلق ـبأنهـكمن ـالذيـالـيؤمن ولذلكـعرّبـعن

وال بأس هنا أن ننقل بعض ما قاله العلامء يف مفهوم الفطرة كتذييل ملا مىض: 

قالـالعالمةـاملناويـيفـ»رشحهـعىلـاجلامعـالصغري«ـيفـرشحـحديثـ»كلـمولودـ
يولدـعىلـالفطرة«:ـ»والـمعهودـفطرةـاهللـالتيـخلقـالناسـعليهاـمنـاالستعدادـعليهاـ
لقبولـالدينـوالنهيـللتجيلـباحلقـوقبولـاالستعدادـوالتأيبـعنـالباطلـوالتميـيزـبنيـ

ـوالصواب«. اخلطأ

ـوهوـاالبتداءـواالخرتاع،ـ ـمنـالَفْطر، ـعىلـنوِع ـتدلُّ ـ»الفطرة« ـ»قالـالطيبي: ثمـقال:
نـالناسـمنـاهلدىـيفـأصلـاجِلبِّلةـبالتهيؤـلَقبولـالدين،ـفلوـُتركـ واملعنيـهباـهنا:ـمتكُّ
عليهاـاستمّرـعىلـلزومهاـوملـيفارقهاـلغريها؛ـألنـهذاـالدينـحسنهـمركوٌزـيفـالنفوس،ـ
وإنامـُيعَدلـعنهـبآفةـمنـاآلفاتـالبرشيةـوالتقليد...ـواحلاصل:ـأنـاإلنسانـمفطورـعىلـ
ـاهللـكونهـمنـأهلـالسعادةـ ـفمنـقّدر ـبالفعل، ـلكنـالـبدـمنـتعلمه ـبالقوة، التهيؤـلإلسالم
قيضـاهللـلهـمنـيعّلمهـسبيلـاهلدى،ـفصارـَمْهِدّيًاـبالفعل،ـومنـخذلهـوأشقاهـسّببـلهـ
منـُيغرّيـفطرته،ـويثنيـعزمته،ـواهللـسبحانهـهوـاملترصفـيفـعبيدهـكيفـيشاء،ـفأهلمهاـ

ـاهـ))(. فجورهاـوتقواها«.

ـاملناويـ)5:ـ33(. ـللعالمة »فيضـالقديرـرشحـاجلامعـالصغري«  )((
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وهذاـالكالمـيفـغايةـالتقريرـوالتحرير،ـوهوـجامٌعـلكلـاملحاسنـالتيـيمكنـأنـ
ـالبيانـفجاجة. ـبعدـمتام ـالكالم ـإطالَة ـالباب،ـولنكتفـبهـفإن ـإنساٌنـيفـهذا يقوهلا

املعلومات،ـ ببعضـ عالِـاًمـ يكونـ بأصلـخلقتهـ اإلنسانـ أنـ البعضـ يّدعيـ وقدـ
ويّدعيـاملجسمةـمنهمـأنهـيكونـعالِـاًمـأنـاهللـتعاىلـيفـالسامء،ـأوـأنهـعىلـعرشهـجالٌس،ـ

تعاىلـعامـيفرتون،ـوهذاـكلهـهراٌء،ـوالـقيمةـله،ـفإنـاهللـتعاىلـيقول:ـ﴿ ې ې 
ۆئ  ۇئۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ى  ې  ې 

ۆئ ﴾ـ]النحل:ـ78[. 

ولناـيفـهذهـاآليةـكالٌمـكثري،ـواستنباٌطـملحاسنـيفـأصولـالدينـعديدة،ـولكنناـ
ـفنقول:ـ ـالكتاب، ـيتعلقـبموضوعناـويالئمـهذا نقترصـهاهناـعىلـأصولـذلكـمما

ـمنـاهللـالعيلـالعزيزـعىلـأنـاإلنسانـالـيكونـعالِـاًمـبأيـ يفـاآليةـالرشيفةـنصٌّ
يشءـحنيـخروجهـمنـبطنـأمه،ـوالدليُلـعىلـذلك:ـأنهـنفىـعْلَمـأيـيشءـفقال:ـ﴿ى 

.ـ ـالنفيـتعمُّ ـالنكرةـيفـسياق ـأن ائ ائ﴾،ـومعلوم

بعضـ نفوسناـ يفـ أودعـ قدـ تعاىلـ اهللـ إنـ يقول:ـ أنـ ذلكـ بعدـ لواحدـ جيوزـ فالـ
ـيفـأنـالـمعلوماتـفيناـعندـوالدتنا.ـ ـنصٌّ ـاآلية املعلومات؛ـألن

العلمـ عنـ عارينـ احلالةـ هذهـ يفـ خروجناـ أنـ عىلـ ناـ يدلُّ تعاىلـ اهللـ فإنـ وأيضًا:ـ
ـقدـخلقـلناـ ـالعلَمـحالةـكامل،ـولذلكـفإنهـجّلـشأنه ـأن ـفعرفنا ـنقص، واملعرفة،ـهيـحالُة
ـفإنـالعلمـيرتتبـعىلـ ـأنـنعلم،ـوهيـالسمعـواألبصارـواألفئدة، ـُيمكننا ـالتيـهبا الوسائَل

ـلوجودنا.ـ ـبحسبـخلقـاهللـتعاىلـلناـوتقديره بًاـعاديًا ـترتُّ ـالوسائل، هذه

وكانـيمكنـأنـخيلقـفيناـابتداًءـماـيشاءـمنـمعارَفـوعلوٍم،ـأوـأنـخيلقـيفـبعضـ
خلِقهـــأوـيفـمجيعهمـــبعضـاملعارفـالـعنـطريقـتلكـالوسائل،ـولكنهـدّلناـعىلـأنـ
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الطريقـاملعتادةـللعلمـإنامـهيـاستعاملـتلكـالوسائلـالعادية،ـفعرفناـأنـالـدليَلـإالـأنـ
يأتيناـعنـطريقها.ـ

فعرفناـمنـذلكـأنـالكشَفـالذيـيّدعيهـبعضـالناس،ـفيزعمونـأهنمـُيلهمونـ
ـيقيمواـعليهـ مل ـما ـأي: ـالوسائل، ـيدلُّوناـعليهـهبذه مل ـما ببعضـاإلهلاماتـواملعارفـاللدنية،
أدلًةـباستعاملـهذهـالوسائلـاملعرفيةـالتيـخلقهاـاهللـتعاىلـلنا،ـفإنـكشَفهمـهذاـالـيقومـ

ـبه.ـ ـأنـيتّجواـهم حجًةـعلينا،ـوالـيصحـهلم

وقدـيقولـقائل:ـفامـبالناـسّلمناـلألنبياءـعليهمـالسالمـوقدـادََّعواـأهنمـُكشفـهلمـ
ـنحنـشيئاـمنها.ـ ـنَر ـإهلاماٍتـمل ـآَخَرـوُأهلموا عنـعاَلـم

أنهـقدـُكشفـهلمـ ادََّعواـ أهنمـ ماـسّلمناـلألنبياءـواتبعناهمـملجّردـ إناـ فاجلواب:ـ
عنـبعضـاملعارفـوالعلوم،ـبلـإنهـقدـقامتـاألدلُةـالتامُةـعىلـصدقهمـعندنا،ـولذلكـ
اتبعناهم،ـفاتباعناـهلمـإنامـهوـاتباٌعـلِـامـقامـعندناـمنـاألدلةـاإلمجاليةـوالتفصيليةـعىلـ
صدقهم،ـولذلكـفقدـأقامـاهللُـتعاىلـاملعجزاِتـدالئَلـعىلـصدقهم،ـوذلكـلينظرـالناُسـ
ـاألنبياَءـ ـأن ـفعلواـذلكـعرفوا ـإذا ـفإهنم ـبعقوهلم، ـفينظروا ـاألنبياُء، ـإليهم ـُيلقيه ـفيام أمجعون

ـفيلزمهمـاتباُعهم.ـ ـفتقومـعليهمـاحلجة، عليهمـالسالمـصادقون،

وأيضًا:ـفإنـاألنبياءـملـيأِتـواحدـمنهمـبامـخيالفـاملعقولـوالعقول،ـوقدـلطفـ
اهللـتعاىلـبناـفلمـُيكّلفناـبامـُيناقضـعقوَلناـالتيـجعلهاـهوـجلـشأنهـدليالًـلناـعىلـاحلقـ

والصواب.ـ

بأمورـ يأتيناـ ثمـ ُيكاَشف،ـ أنهـ يدعيـ لِـَمنـ نسّلمـ أنـ لناـ يصّحـ فإنناـالـ ولذلك؛ـ
وأحكامـخمالفةـللعقولـالرصية،ـواألدلةـالربهانية،ـوكّلـمنـيأيتـبيشءـمنـذلك؛ـفإنهـ

ـأنهـخاتمـلألولياء.ـ ـاّدعى دليلـعىلـبطالنـحجتهـودعواه،ـحتىـلو
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وقدـأوجبـاهللـتعاىلـعليناـشكَره؛ـألنهـأوَدَعـفيناـمنـالوسائلـالتيـتعودـعليناـ
ـولذلكـ ـوالشكرـيكونـيفـمقابلـنعمةـكامـهوـمعلوم. بالنعمـاجلليلةـمنـالعلومـواملعارف،
قالـيفهنايةـاآلية:ـ﴿ ۆئ ۆئ ﴾،ـأي:ـجيبـعليكمـشكريـبعباديتـكامـأمرُتـكم،ـ

ـالعبادة.ـ وذلكـألننيـقدـخلقُتكم،ـواخلالقـلهـعىلـخملوقيهـحقُّ

الصادقة،ـواخلرٌبـ إىلـاألخبارـ إشارٌةـ فيهـ الكريمةـ اآليةـ الواردـذكُرهـيفـ والسمعـ
الصادقـينقسمـإىلـقسمني

ـواحٍدـاّدعىـالنبوَة،ـوأتىـبمعجزةـ دـباملعجزة،ـفكلُّ األول:ـخربـالرسولـالـمؤيَّ
ـيكونـصادقًا.ـ ـيقول،ـفإنـخرَبه صادقةـعىلـما

ـالفقه.ـ والثاين:ـخربـالتواتر،ـوتفاصيُلـخربـالتواترـمذكورةـيفـعلمـأصول

واألبصاُرـاملذكورةـيفـاآليةـالكريمةـفيهاـإشارٌةـإىلـكلـماـُيمكنـالوصوُلـبهـإىلـ
ـيقومـمقامهاـكالتجربة.ـ ـأوـما ـاحلواسـاخلمس، علٍمـكالبرصـوالسمعـوسائر

أماـاألفـئدة؛ـفإهناـــبالـشّكـوالـريبـــإشارٌةـإىلـالعقولـوالطرقـالعقليةـيفـ
االستدالل.ـ

ـاجلمع؟ـ ـبصيغة ـيقولـقائل:ـملاذاـُذكرتـاألفئدة وقد

ـواحدـمنهاـُيوصلناـإىلـعلوٍمـومعارَف،ـ قلنا:ـإنـُطرقـاالستداللـمتعّددة،ـوكلُّ
ـامللَحظ.ـ ـيكونـاجلمعـمبنيًاـعىلـهذا فربام

ـإنـاحلسـالوجداينـيمكنـأنـيكونـدليالًـعىلـالصدقـوالكذب،ـوعىلـ ـيقال: وقد
احلقـوالضالل،ـوبضّمـهذاـالطريقـإىلـالعقلـاملجّرد،ـفإنهـجيوزـمجعهـبمجموعـذلك،ـ

ـالكشُف،ـوغريه.ـ ـإىلـذلكـالبعِض ـُيَضمُّ وربام
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ـالوجدانـبذاتهـيكونـدليالًـعىلـالصدقـواحلق،ـولكنهـ فنقول:ـالـدليلـلناـعىلـأن
قدـيكونـمساعدًاـعىلـذلك،ـومقدمةـله،ـوالـيقال:ـإنهـــهوـعينهـــالذيـيعرفناـاحلقـ

والصواب.ـ

وأماـالكشفـواإلهلامـاملّدعى،ـفالـنسّلمـبهـدليالً؛ـذلكـألنهـملـتقمـحجٌةـقطعيةـ
عىلـاختاذهـدليالً.ـ

ـ»إهناـجزءـمنـستةـوأربعنيـ ـالنبي: ـالتيـقالـفيها ـالصادقة ـإنـالرؤيا وقدـيقولـقائل:
ـالنبوة«))(ـهيـدليلـعىلـاحلقـوالصدق.ـ جزءًاـمن

ـأنـ ـالسالم ـالنبيـعليه ـبلـصدُقهاـَرتََّبـعليه ـبذاهتا،ـالـتكونـدليالً، ـالرؤيا ـإن قلنا:
ـلهـبأيـحاٍلـمنـ يكونـجزءًاـمماـذكر،ـومعنىـذلك:ـأنـالواحدـإذاـرأىـرؤيا،ـفالـيصحُّ
ـالرؤياـعىلـاألحكامـوالعلومـواملعارف،ـولكن،ـإذاـتّققـ ـبنفسـهذه ـأنـيستدّل االحوال
هذهـالرؤياـبعدـذلكـيفـاحلياةـورأىـأنـماـشاهدهـيفـالرؤياـقدـوقعـيفـخارجـاألمرـويفـ
ـالرائي،ـ ـالرؤياـعندئذـيكونـدليالًـعىلـحسنـطوّيةـهذا ـفإنـوقوعـوتققـهذه واقعـاحلياة،
ـإنـ ـالسالم: ـالنبيـعليه ـباطنه،ـواهللـتعاىلـأعلم،ـولذلكـقال ـلهـعىلـسالمة وتكونـشاهدًا
الرؤياـالصادقةـهيـالتيـتكونـجزءًاـمنـالنبوة،ـوليسـأيـرؤيا،ـوصدُقـالرؤياـالـيتأتىـ
معرفتهـإالـبعدـتققـالرؤياـخارجًا؛ـإذـنفسـالرؤياـليسـهوـالدليل،ـعىلـماـيفـاخلارج،ـ

ـالرائي.ـ ـباطن ـيكونـدليالًـعىلـسالمة ـالرؤياـخارجًا ولكنـتُّقق

ـالرؤياـتكونـدليالًـعىلـالعلمـبامـيفـاخلارج،ـوقدـ عَيـادَّعىـأنَّ واملقصود:ـأنـاملدَّ
ـعىلـخالفـمدعاه.ـ ـاحلديثـيدلُّ ثبتـأن

ـبابـرؤياـ ـكتابـالتعبري، ـالبخاريـيفـ»صحيحه«ـمنـحديثـأنسـبنـمالكـريضـاهللـعنه، أخرجه  )((
الصاحلني،ـ)6983(.ـوبابـمنـرأىـالنبيـملسو هيلع هللا ىلص،ـ)6994(.ـوأخرجهـمسلمـيفـ»صحيحه«ـمنـ

ـبنـالصامتـريضـاهللـعنهام،ـكتابـالرؤيا،ـ)7(. حديثـأنسـبنـمالكـوعبادة
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فانحرصـبذلكـوسائلـاملعرفةـيفـالثالثةـالتيـذكرناها،ـوهيـالسمُع،ـأي:ـاخلربـ
ـأومعها،ـوالعقل.ـ ـيرتكبـمنها ـاحلواسـاخلمسـوما الصادق،ـوالبرصـأي:

ـله.ـ ـالوسائلـفالـاعتباَر ـيأتناـعنـطريقـهذه ـُحكٍمـمل فكلُّ

فإنـقالـقائل:ـفبامذاـثبتـالدينـاإلسالميـعندناـحتىـقامـحجًةـيفـتفاصيلهـعىلـ
البرش؟ـ

ـباملعجزاتـالتيـقامتـدليالًـعىلـنبوةـ قلنا:ـإنـاإلسالمـثبَتـأنهـهوـالدينـاحلقُّ
ـالصالةـوالسالم.ـ سيدناـممدـعليه

ـالبرش،ـ ـيكونـمنـعند ـأن ـيستحيُل ـأدّلةـداخليةـعىلـأنه ـاشتملـعليهـمن ـبام وأيضًا:
فثبتـأنهـمنـعندـخالقـالبرش،ـوذاكـألنهـيشتملـعىلـتعاليَمـعاليٍةـومعارَفـالـيمكنـ
ـالقرآنـ ـنكتشفـجانبًاـمنـجوانبـإعجاز ـيومـماـزلنا ـإليها،ـونحنـكلَّ ـيتوصلوا للبرشـأن
ـقدـ ـفثبتـأنـالرشيعة ـالقرآنـباحلّس، ـوجود ـوأدركنا ـبالعقل، ـذلكـكله ـوقدـعرفنا العظيم،

ـإليها.ـ ـاإلشارة ـالتيـتّم ـبأساليبـاملعرفة ثبتتـحجّيُتهاـعىلـالبرشـمجيعًا

قال اإلمام الطحاوي: )ويدينون به ربَّ العاملني( 

سنبـنيـمعنىـكلمةـ»الرب«ـمنـخاللـاستحضاِرـبعضـالنصوصـمنـالقرآنـ
والسنة.

:ـ ـالطربيـيفـ»تفسريه«ــ ـاإلمام ـنقله ـكام ـاللغةــ الرب:ـمعناهـيف

ٌفـ ـالعربـــمترصِّ ـــيفـكالم ـفإنـ»الرب« ـتأويلـقوله:ـ﴿ پ﴾ـ]الفاتة:ـ)[، »وأما
ـبنـربيعة: ـلبيد ـيدعىـرّبًا،ـومنـذلكـقول ـامُلطاعـفيهم عىلـمعاٍن،ـفالسيُد

ـكندَةـوابنَُه ـبنيـخبٍتـوعرعِروأهلكَنـيومًاـربَّ ورّبـَمَعدٍّ
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ـبنيـذبيان: ـنابغة يعني:ـربـكندة:ـسيدـكندة،ـومنهـقول

ـإىلـالنعامنـحتىـتناَله ـتليديـوطاريفختبُّ فدىـلكـمنـربٍّ ــ

ـالفرزدقـبنـغالب: ـُيدعىـرّبًا،ـومنهـقول والرجلـاملصلحـلليشء

سالَءهاـيفـأديٍمـغريـمربوِبكانواـكسالئةـمحقاَءـإذـحَقنت ــ

يعنيـبذلك:ـيفـأديمـغريـُمصَلح.ـ

ـصنيعتهـعندـفالن:ـإذاـكانـياولـإصالحهاـوإدامتها.  ـيُربُّ ومنـذلكـقيل:ـإنـفالنًا

ـيدعىـربَّه. ثمـقال:ـواملالكـلليشء

وقدـيتصـرفـأيضًاـيفـوجوٍهـغريـذلك،ـغريـأنـهاـتعودـإىلـبعضـهذهـالوجوهـ
الثالثة«.ـاهـ))(.

إذن،ـيتحصلـمنـذلكـأنـاملعاينـالثالثةـلكلمةـ»الرب«ـــيفـاللغةـــهي:ـالسيدـ
التيـذكرهاـاإلمامـالطربيـيفـ الثالثةـ امُلطاع،ـوامُلصلحـلليشء،ـواملالكـلليشء.ـوهيـ

»تفسريه«.

وهذهـاملعاينـلوـتفّكرناـفيهاـلرأيناـأّنـكّلـواحدـمنهاـيرجعـإىلـاآلَخرـولهـصلةـ
بغريه.ـ

ـللواحدـأنـيأمرـغريه؟ـإذاـَمَلكه،ـواملِلكـنوعان:ـ مثالً:ـالسيدـاملطاع،ـمتىـيقُّ
ـبكلـماـفيه.ـ ـأنـمتلكـاليشَءـوعوارَضه ِملكـحقيقيـوهو

ـاملِلكـاإلضايفـفهو:ـملكيةـاملنفعةـ)استعاملـاليشء(،ـفهذهـليستـملكيةـحلقيقةـ أما
ـالثاين.ـ ـباملعنىـاألولـال ـالعاملني،ـفهو ـاهللـمالٌكـلكل ـإن اليشء.ـوبناًءـعىلـذلكـإذاـقلنا:

»تفسريـالطربي«ـ)):ـ47(.  )((
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ٺ﴾:ـ ٺ  ٺ   * ڀ  ڀ   * پ  پ  پ  پ   ﴿ تعاىل:ـ اهللـ قالـ
﴿ٺ﴾ـَبَدٌلـمنـ﴿ پ ﴾ـوظيفتهـالبيانـوالتوضيح،ـيعني:ـالـيكونـرّبًاـإالـإذاـكانـ

مالكاً.

وبناءـعىلـنفسـاملعاينـقالـاإلمامـالعالمةـالبيضاويـيفـ»تفسريه«ـمعـ»حاشيةـ
ـــيفـاألصلــ:ـَمصَدٌرـبمعنىـالرتبية،ـوهوـتبليُغـاليشِءـإىلـ الشيخـزادة«ـأيضًا:ـ»الربُّ
كاملِِهـشيئًاـفشيئًاـثمـُوِصَفـبهـللمبالغة،ـكالصومـوالعدل.ـوقيلـهوـنعٌتـِمنـَربَّـهـَيَربُّـهـ

ـيملكهـويربيه«))(. ـاملالك؛ـألنهـيفظـما ـبه ـثمـسمي . ـَنمٌّ ـفهو ـينُمُّ ـنمَّ ،ـكقول: فهوـربٌّ

ـواحٍدـ ـإىلـكامالِتـكلِّ ـاهللـُيدّبُرهمـشيئًاـفشيئًا ـإّن ـأي: ـالعاملني، ـاهللُـرّب حنيـنقول:
َيْدُخُلـيفـهذاـاملعنىـاألمرـوالنهيـواإلحكامـوكلـماـ منهمـيفـأعراِضِهْمـوَذواتِـِهْم،ـ
يتعلَُّقـبالتدبريـمنـمعاٍنـباإلضافةـإىلـاخللق؛ـألنـاخللقـناتٌجـعنـأنـاهللـمالٌكـحقيقيـ
لألشياء،ـومنـيملكـاليشءـفإنـاألمرـفيهـلهـوحده،ـبخالفـأنـنقول:ـزيدـصاحبـ
البيت،ـوهوـمستأجٌرـله،ـفهوـيملكـحقـاالنتفاعـفيه،ـبينامـحنيـنقول:ـاهللـربـالعاملني،ـ

ـفشيئًا. ـالذيـيرّبيهمـويبلغهمـإىلـكامالهتمـشيئًا فهو

ـفالٌنـولَدهـيربُّهـرّبًاـورّبـَبُهـ وقالـالشيخـزادهـيفـ»حاشيته«:ـ»قالـاجلوهري:ـربَّ
ـأنـالـُيطلقـعىلـ ه ـــحقُّ ـــوإنـكانـمعنًى ـاملربوبـواملريب.ـواملصدر ـتربيَة ـبمعنىـرّباه تربيبًا
الذات،ـإالـأنهـُأطلقـهاهناـعىلـالذاتـبقصدـاملبالغةـيفـاتصافهـبه،ـمثلـرجلـصوم،ـ

ورجلـعدل،ـأي:ـصائم،ـوعادل«)2(.

ـاألمَرـوالنهَيـواإلجيادـواإلعدام.ـ ـالشؤون،ـوتستلزم الرتبيةـمعناها:ـمتابعة

ـالشيخـزادة«ـ)):ـ32(. »تفسريـالبيضاوي«ـمعـ»حاشية  )((
ـالسابقـ)):ـ32(. املصدر  )2(
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اتصاُلهـ حيثـ منـ للمخلوقـ وهيـصفةـ الرتبيُةـ أماـ احلقيقية،ـ الرتبيةـ هيـ هذهـ
بولدهـفهيـتربيةـإضافية؛ـألنهـالـيملكـحقيقَةـوَلِدِه،ـبلـيملكـشيئًاـمنها،ـوهيـبعضـ
عوارضهاـلفرتٍةـما،ـفاألبـلهـسلطاٌنـعىلـولدهـمنـجهةـمعينةـوإىلـزمنـمعني،ـأماـاهللـ

ـدائمـعىلـمجيعـاملخلوقاتـوسلطاُنهـحقيقي. سبحانهـوتعاىلـفسلطاُنه

ِفـامُلطَلِقـ ـالتَّرَصُّ ـ»نِسبُة «ـتدورـعىلـمعنىـواحد،ـأمجلُتهاـيفـعبارة: ـمعاينـ»الربِّ ُكلُّ
ـاملعنىـ ـالعامَلني«،ـوأنتـتعلمـأنـهذا ـإىلـاهللـتعاىلـوحَدُهـيفـتدبرِيـُشؤوِن ـقيٌد الذيـالـُيقيُِّدُه

الـجيوزـنسبتهـإىلـغريـاهللـتعاىل. 

ليسـمعنىـ»رّبـالعاملني«ـأنهـيأمرهمـوينهاهمـفقط،ـبلـُينشئهمـوَيرعاهم،ـوهوـ
ـالبيضاويـيفـ»تفسريه«. ـإليه معنىـالتدبريـاحلقيقيـالذيـأشار

فًاـحقيقيًاـ فـترصُّ ـالعاملني،ـعليهـأنـيؤمنـبأنهـمترصِّ ـالذيـيؤمنـبأنـاهللـَربُّ إنَّ
فًاـحقيقيًا،ـومنـيعتقدـأنـاهللـرّبـ فًاـعىلـالدوام،ـترصُّ يفـأصلـذواتـاملخلوقات،ـترصُّ
فـإىلـغريـاهللـتعاىل،ـوهذاـاملعنىـداخٌلـيفـحقيقةـ العاملنيـالـجيوزـأنـينسبـهذاـالترصُّ

الربوبيةـوليسـطارئًاـعليها.

الزمر:ـ﴿ ڎ ڎ ڈ ڈژ ژ ڑ ڑ  التيـيفـسورةـ الحظواـاآليةـ
ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک 
ںڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ﴾ـ]الزمر:ـ3[.ـلوـأردناـأنـننظرـيفـهذهـ
ـعىلـأنـيكونـ اآليـةـبأسلوبـَمْنـيفَهـُمـاللغةـالعربية؛ـ﴿ڎ ڎ ڈ ڈ﴾:ـحضٌّ
الدينـوالتـديُّنـخالصًاـهلل.ـ﴿ژ ڑ﴾:ـوأماـالذينـاتـخذواـمنـدونهـأولياءـ
اهللـ نعبدـغريـ يقولون:ـ﴿ ک ک گ گ گ گ ڳ ﴾:ـحاصلـكالمهم:ـنحنـ

ـبأمرين: ـاعرتاُفـمنهم ـفهذا ـإىلـاهلل، ليقربونا
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ـاألول:ـأهنمـيعبدونـغريـاهلل،ـوالثاين:ـأهنمـينسبونـإىلـغريـاهللـحّقـالترصف،ـ
ـاملرشكونـإىلـغريـاهلل. ـنسبها ـاخلاصية ـالتدبريـوالرتبية،ـهذه التقريبـإىلـاهللـنوعـمنـأنواع

فقوهلم:ـ﴿ ک ک گ گ گ گ﴾ـفيهـأمران:ـإقراٌرـوادِّعاٌء:

إقرارـاملرشكنيـاعتقاَدهمـيفـاملعبودينـأنَّمـيستطيعونـتدبرَيـُشؤوِنـاملخلوقات،ـ
ـإىلـاهلل. ُبوُهْم ـلُيَقرِّ ـإال واّدعاٌءـمنـاملرشكنيـبأهنمـالـيعبدوهنم

ـاهللُـتعاىلـعليـهم؟ـ﴿ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں  تكملةـاآليـة:ـكيـفـردَّ
ں﴾،ـملاذاـذكرـهذاـالكالم؟ـألنـاهللـيفـاحلقيقةـهوـاملترصفـ﴿ڻ ڻ ڻ ۀ 
ـرّدـعىلـاالدعاء. ـالثانية ـاألوىلـرّدـعىلـاإلقرار،ـوالعبارة ۀ ہ ہ ہ﴾ـالعبارة

ـعىلـأنـاملشـركنيـكانواـيعتـقدونـيفـبعضـاملوجوداتـ هذهـاآليةـدليلـقويٌّ
ِدـفيه،ـوِمنـهذهـالناحيةـكانواـمرشكني،ـومنـ التيـهيـغريـاهللـُسلطاَنـالّتدبريـمعـالتفرُّ
ـهلمـيفـزعمهمـواعتقاِدهمـعبادُةـاألصنام،ـهذاـهوـالذيـ هذهـالناحيةـدعواهمـأنهـَيِقُّ

ـبعدـذلك. ـاهللـفيه يكم

اهللـ دونـ اختذواـمنـ منـ بعضـ قوهلمـيفـ »وَكِذهُبمـ »تفسريه«:ـ النسفيـيفـ وقالـ
ـبناتـاهلل«))(. أولياء:

ـإىلـغريـاهللـفعاًلـ ـاآلياتـأنـاملرشكني قدـعبدواـغريه،ـونسبوا يبنيـاهللـتعاىلـيفـهذه
منـاألفعالـالتيـالـجيوزـنسبتهاـإالـإليهـجّلـشأنه،ـوهوـالتقريبـإىلـاهلل،ـفهذانـأمرانـ
اثنانـالـجيوزـرصُفهامـإالـإىلـاهللـتعاىل،ـواملرشكونـقدـنسبومهاـإىلـغريـاهللـتعاىل،ـفكانواـ

بذلكـمنـاملرشكني.ـ

ـ)3:ـ69)(. »تفسريـالنسفي«  )((
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قوله:ـ﴿ ۆ ۈ ۈ ٴۇ  »وأماـ الكريس:ـ آليةـ تفسريهـ يفـ الطربيـ اإلمامـ قالـ
ـإالـأنـخُيّليه،ـ ـإنـأرادـعقوبَتهم، ـالذيـيشفعملامليِكه ـمنـذا ۋ ۋ ۅ﴾ـيعنيـبذلك:
ـنعبدـأوثانناـهذهـ ـما ـبالشفاعةهلم؟ـوإنامـقالـذلكـتعاىلـذكرهـألنـاملرشكنيـقالوا: ويأذنـلُه
إالـليقربوناـإىلـاهللـزلفى!ـفقالـاهللـتعاىلـذكرهـهلم:ـيلـماـيفـالسامواتـوماـيفـاألرضـمعـ
السامواتـواألرضـملكًا،ـفالـينبغيـالعبادةـلغريي،ـفالـتعبدواـاألوثاَنـالتيـتزُعمونـ
أهناـتقّربكمـمنيـزلفى؛ـفإهناـالـتنفعكمـعنديـوالـُتغنيـعنكمـشيئًا،ـوالـيشفعـعنديـ
ملنـيشفعـله،ـمنـرسيلـوأوليائيـوأهلـطاعتي«))(. ـوالشفاعَة أحٌدـألحدـإالـبتخليتيـإياه

وقالـرمحهـاهللـتعاىلـيفـتفسريـقولهـتعاىل:ـ﴿ ەئ وئ وئ﴾ـ]احلج:ـ30[:ـ
»وقوله:ـ﴿ ەئ وئ وئ﴾ـيقولـتعاىلـذكره:ـواتـقواـقوَلـالكذبـوالفريةـ
ـللمالئكة:ـهيـ عىلـاهللـبقولكمـيفـاآلهلة:ـ﴿ ک ک گ گ گ گ ڳ﴾ـوقولكم

بناتـاهلل،ـونحوـذلكـمنـالقول،ـفإنـذلكـكذبـوزورـورشكـباهلل«)2(.

وقالـيفـتفسريـقولهـتعاىل:ـ﴿ ک گ گ گ گ ڳ ڳ﴾ـ]فاطر:ـ)4[:ـ
»وقوله:ـ﴿ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک﴾ـ]فاطر:ـ40[ـوذلكـقولـبعضهمـ
ـلبعضـوغرورًا،ـوإنامـ لبعض:ـ﴿ک ک گ گ گ گ ڳ﴾ـخداعًاـمنـبعضهم

ـالنار،ـوُتقصيهمـمنـاهللـورمحته«)3(. ـآهلتهمـمن ُتزلفهم

وقالـاإلمامـالرازيـيفـتفسريـقولهـتعاىل:ـ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ 
ٹ  ٹ  ٹ  ٿٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀڀ  ڀ  پپ  پ 
ٹ * ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ﴾ـ]األعراف:ـ38)-39)[:ـ»أمجعـ

»تفسريـالطربي«ـ)5:ـ395(.  )((

ـالسابقـ)8):ـ8)6(. املصدر  )2(

ـالسابقـ)20:ـ)48(. املصدر  )3(
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ـاألنبياءـعليهمـالسالمـعىلـأنـعبادةـغريـاهللـتعاىلـكفر،ـسواءـاعتقدـيفـذلكـالغريـ كلُّ
ـالتعظيم،ـ ـالعبادةـهناية ـإىلـاهللـتعاىل؛ـألن ـُتقرهبم ـأنـعبادته ـاعتقدواـفيه ـأو ـللعامل، ـإهلًا كونه

ـاإلنعامـواإلكرام«))(. ـالتعظيمـالـتليقـإالـبمنـيصدرـعنهـهناية وهناية

وقالـاإلمامـالرازيـيفـتفسريهـهلذهـاآلياتـمنـسورةـالزمر:ـ»الـيبُعدـأنـيعتقدـ
ـيبعدـمنـالعاقلـأنـ ـأما ـأنـيشفعواـهلمـعندـاهلل، أولئكـالكفارـيفـاملسيحـوالعزيزـواملالئكة
يعتقدـيفـاألصنامـواجلامداتـأهناـُتقربهـإىلـاهلل،ـوعىلـهذاـالتقدير:ـفمرادهمـأنـعبادهتمـ
هلاـُتقرهبمـإىلـاهلل،ـويمكنـأنـيقال:ـإنـالعاقلـالـيعبدـالصنمـمنـحيثـإنهـخشٌبـأوـ
حجر،ـوإنامـيعبدونهـالعتقادهمـأهناـمتاثيُلـالكواكب،ـأوـمتاثيلـاألرواحـالساموية،ـأوـ
تلكـ توجيُهـ عبادهتاـ منـ مقصوُدهمـ ويكونـ مَضوا،ـ الذينـ والصاحلنيـ األنبياءـ متاثيلـ

ـالتامثيلـصورًاـهلا. ـالتيـجعلواـهذه العباداتـإىلـتلكـاألشياء

ـالبرشـ ـمنـأنـيعبده ـاألعظمـأجلُّ ـإنـاإلله ـأنـقالوا: ـلُعّبادـاألصنام وحاصلـالكالم
لكنـالالئَقـبالبرشـأنـيشتغلواـبعبادةـاألكابرـمنـِعبادـاهللـمثلـالكواكبـومثلـاألرواحـ

الساموية،ـثمـإهناـتشتغلـبعبادةـاإللهـاألكرب،ـفهذاـهوـاملرادـمنـقوهلم:ـ﴿ک ک گ 
گ گ گ ڳ﴾)2(.

فحاصلـمعنىـاآلية:ـإنـاملشـركنيـيقرونـأهنمـعبدواـغرَيـاهللـتعاىلـمعـكّلـماـ
عونـأهنمـماـفعلواـذلكـإالـ يتضمنهـذلكـأنـاملعبودينـيترّصفونـباألمور،ـولكنهمـيدَّ
إليهـتعاىل.ـفانظرـتعقيبـاهللـتعاىلـعىلـقوهلم،ـفإنهـسبحانهـوتعاىلـقدـ ليقّرهبمـهؤالءـ
كّذهبمـيفـدعواهم،ـوالتكذيبـإماـأنـيكونـيفـدعوىـأهنمـيعبدونـتلكـاألوثان،ـوهذاـ
باطل؛ـألناـقدـتّققناـعبادهَتمـإياهم،ـأوـأنـيكونـيفـدعواهمـصحةـماـينسبونهـإىلـهذهـ

ـالرازي«ـ)4):ـ350(. »تفسريـالفخر  )((
ـالسابقـ)26:ـ)42(. املصدر  )2(
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ـثمـحكمـعليهمـبالكفرـلفعلهم. ـتترّصفـوتدّبرـاألمرـوتقّرهبمـإىلـاهلل، األصنام،ـوهوـأهنا

وقدـوردـخربـيفـ»سريةـاإلمامـاحللبي«،ـهذاـاخلربـيشـرُحـكيفيةـعبادةـالكفارـ
لألصنام،ـوكيفيةـعبادهتمـهلل.

ـ»أولـمنـأدخلـ ـأنه: ـأثناءـكالمهـعنـعمروـبنـحلّي ـاحللبيـيفـ»سريته« قالـالعالمة
الرشكـيفـالتلبية؛ـفإنهـكانـيلبيـبتلبيةـإبراهيمـاخلليلـعليهـالصالةـالسالم،ـوهي:ـلبيكـ
اللهمـلبيكـلبيكـالـرشيكـلكـلبيك،ـفعندـذلكـمتثلـلهـالشيطاُنـيفـصورةـشيخـُيلبيـ
ـفأنكرـ ـإالـرشيكًاـهوـلك، ـلهـذلكـالشيخ: ـقال ـلبيكـالـرشيكـلك، ـقالـعمٌرو: ـفلام معه،
ذلكـعمرو،ـفقالـلهـذلكـالشيخ:ـمتلكهـوماـملك،ـوهذاـالـبأسـبه!ـفقالـذلكـعمرو،ـ
فتبعتهـالعربـعىلـذلك.ـأي:ـفيوحدونهـبالتلبيةـثمـيدخلونـمعهـأصنامهمـوجيعلونـ
هلم:ـ﴿ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ﴾ـ]يوسف:ـ ـقالـتعاىلـتوبيخًا ـبيده. ملكها

.)((»](06

ـهذاـالرشيكـ هذهـالعبارةـالتيـيقولوهناـُمطابِقٌةـلِـامـَذَكَرُهـاهللـعنهم،ـيزعمونـأنَّ
ملكيٌةـخاصٌةـ لهـ إذنـ الرشيُكـ الرشيَكـوماـملك،ـهذاـ يملكـهذاـ يملكـشيئًا،ـواهللـ

ـاهللـالعامة.ـ ،ـيفـضمنـملكية وتدبرٌيـوترصٌفـخاصٌّ

ـفصارـهؤالءـ ـالعامل، ـتدبرَي ضـلبعِضـخملوقاته ـمنـدعوىـأنـاهللـتعاىلـفوَّ ـنوٌع وهذا
وسائَطـبنيـاهللـتعاىلـوخلِقه،ـالـُيتوّصلـإليهـــجّلـشأُنهـــإالـبواسطتهم،ـوهذهـهيـ
حقيقةـدعوىـأهلـاألوثانـالذينـاعتقدواـأنهـالـيمكنـأنـيكونـهناكـاتصاٌلـمبارشـ
طـوسائَطـروحانية،ـرمزواـهلاـ ـمنـتوسُّ بينهمـوبنيـاإلله؛ـالستحالةـذلكـيفـنفسه،ـفالـبدَّ

ـالكواكب،ـونحوـذلك.ـ ـأو باألوثانـأحيانًا،ـوباألصنام،

ـاحللبي«ـ)):ـ0)(. ـاإلمام »سرية  )((
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ـخالصةـهذهـالعقيدةـالتيـيعتقدـهباـالكفار:ـهيـأنـاهللـفّوضـإىلـ وذلكـيعنيـأنَّ
ـاملرشكني. ـبعِضـشؤونـخملوقاته،ـهذهـعقيدة بعضـاملخلوقاتـتدبرَي

ومنـاآلياتـالقرآنيةـالداّلةـعىلـماـُنقّررهـهنا،ـوُتوضحـمعنىـالربوبية،ـماـجاءـيفـ
سورةـآلـعمران،ـيقولـاهللـسبحانهـوتعاىل:ـ﴿ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ 
ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ 

ڍڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ﴾ـ]آلـعمران:ـ64[.
قالـأبوـالليثـالسمرقنديـيفـ»تفسريه«ـاملسمىـبـ»بحرـالعلوم«:ـ»﴿چ چ  
چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ﴾؛ـألهنمـعبدواـعيسىـرّبًاـمنـدونـاهلل،ـويقال:ـالـيطيعـ

بعضناـبعضًاـيفـاملعصية؛ـكمـاـقال:ـ﴿ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ 
بعضًاـ بعضناـ يتخذـ ويقال:ـالـ املعصية،ـ أطاعوهمـيفـ أي:ـ ]التوبة:ـ)3[ـ ۋ﴾ـ ٴۇ  

ـاهللـثالثـثالثة«))(. ـإن أربابًا؛ـكامـقالتـالنصارى:

مسألةـاألربابـمنـدونـاهللـهيـإذنـمسألةـاتـخاذ،ـهيـأمٌرـفيهـنوٌعـمنـأنواعـ
الطواعيةـواالختيار،ـقدـيعتقدـاإلنساُنـيفـيشءـمعنيـأنهـربُّهـعنـطواعيٍةـمنه،ـوتواُطٍؤـ
ـالذيـاّدعىـالربوبيةـبمعنىـمنـمعاينـالربوبيةـ ـوذلكـبأنـيتلبََّسـهذا بنيـاملربوبـوالرّب،

ـبناًءـعليه. املطَلقة،ـويرىضـبهـغريهـويتابعونه

الربوبيةـتشملـمعاينـكثريةـجدًا:ـاخللق،ـوالتدبري،ـواألمرـوالنهي،ـفمنـ قلنا:ـ
اّدعىـلنفسهـنوعًاـمنـهذهـاألنواع،ـومعنىـمنـهذهـاملعاين،ـفهوـيكونـقدـاختذـمنـنفِسهـ

رشيكًاـهللـورّبًاـلغريه،ـوهذاـهوـاملقصودـيفـبعضـمعنىـهذهـاآلية:ـ﴿ڌ ڌ ڎ 
ـيمكنـأنـتكونـفقطـيفـقسٍمـ ـإىلـأنـالربوبية ـإشارٌة ـفيه ـفهذا ڎ ڈ ڈ﴾،

ـالعلوم«ـ)):ـ275(. »بحر  )((
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ـمنـاألنواعـالتيـالـجيوزـأنـُتنَسبـإالـإىلـاهللـسبحانهـمثلـاألمرـوالنهي،ـ ونوٍعـخاصٍّ
ـقليل. ـبعد ـلكمـهذا وسنبنّي

ويفـسورةـآلـعمرانـ﴿ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ 
ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ 
ڳ  ڳ  گ  گ  گگ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ   * ژ  ڈ  ڈ 

ڳ ڳ﴾.

ـمتعبدين،ـو﴿ۈ﴾ـيعني:ـعيسىـوعزيرًاـ قالـالسمرقندي:ـ»﴿ڍ﴾ـأي:
ـالنبوةـمنه«))(. ـبذلكـلَكَفر،ـوُتنَزع ـأمرُكم واملالئكةـصلواتـاهللـعليهم،ـولو

يفـسورةـالتوبةـوردتـاآليُةـاملشهورةـالتيـُتوضحـقدرًاـكبريًاـمنـمعنىـالربوبية،ـ
ـهؤالء،ـ وقدـوردتـيفـذكِرـحالـاليـهودـوالنـصارى،ـوالسببـالذيـمنـأجلهـضلَّ

تعاىل:ـ﴿ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ  اهللـ قالـ
گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ 
ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ   * ڳ  ڳ  ڳ  ڳ 
ےۓ  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہہ  ہ  ہ  ۀۀ  ڻ 
ۓ ڭڭ ڭ ڭ * ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ 
ى  ېى  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ 

ائ ائ ەئەئ وئ وئ ۇئ﴾ـ]التوبة:ـ29-)3[. 

ـإىلـالرىضـوالتاملؤـوالتواطؤـيفـَجْعِلـواحٍدـرّبًاـواآلخرـمربوبًا،ـ ـإشارة ـاالختاُذ هذا
ـأربابًاـهلم. ـبأنـيكونـاألحباُرـوالرهبان ـالنصارىـواليهودـرُضوا فجامهريـالناسـمن

ـالعلوم«ـ)):ـ80)(. »بحر  )((
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ماـمعنىـكوهنمـأربابًاـهلم؟ـهلـهذاـيعنيـأهنمـرُضواـبأنـيكونـاألحباُرـخالقنيـ
هلم؟ـال؛ـألنـهذاـليسـفيهـرىض،ـومنـاّدعىـبأنـغرَيهـمنـالناسـخالٌقـله،ـفهوـقدـَسِفَهـ

ُقـفيه. ـُيَصدَّ َنْفَسُه،ـوقالـماـال

ـاهللـ ـباألمرـوالنهيـدون دهم ـتفرُّ ـالرسولـملسو هيلع هللا ىلصـيفـأحاديثه:ـهو بلـاملعنىـكامـوضحه
ـالرتمذيـوغريه. ـاإلمام ـاهللـتعاىل،ـوهوـماـرواه ـالترشيعـبغريـماـرشع تعاىل،ـوهوـمعنى

ـملسو هيلع هللا ىلصـويفـعنقيـصليبـ ـبنـحاتمـقال:ـأتيتـالنبيَّ ـالرتمذيـعنـعديِّ روىـاإلمام
،ـاطرْحـعنـكـهذاـالوثن«ـوسمعتـهـيقرأـيفـسورةـبراءةـ منـذهبـفـقال:ـ»ياـعديُّ
﴿ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ﴾ـقال:ـ»أماـإهنمـملـيكونواـ
ـاستحلوه،ـوإذاـحرمواـعليهمـشيئًاـحّرموه«.ـ ـأحلواـهلمـشيئًا ـإذا يعبدوهنم،ـولكنهمـكانوا

ـإالـمنـحديثـعبدـالسالمـبنـحرب،ـ قالـأبوـعيسى:ـهذاـحديثـغريبـالـنعرفه
وغطيفـبنـأعنيـليسـبمعروفـيفـاحلديث))(.

إنـّاـلسناـنعبدهم!ـفقال:ـ»أليسـ الطرباينـعنـعديـأيضًاـوفيه:ـفقلُت:ـ ورواهـ
ـ»فتلكـ ـقال: ـبىل! ـقلُت: ـوُيلونـماـحرمـاهللـفتستحلونه؟« ـأحلـاهللـفتحرمونه، ُيّرمونـما

عبادهتم«)2(.

ـاللفظ)3(. ـالكربى«ـهبذا ـالبيهقيـيفـ»سننه ـاإلمام ورواه

ـمنـأنـيكونـيفـجمّردـالدعاء،ـأوـجمّردـأنـيعتقدـالواحُدـ فتوحيدـالربوبيةـإذنـأعمُّ

ـالتوبة،ـ)3095(. كتابـتفسريـالقرآن،ـسورة  )((
»املعجمـالكبري«ـ)8)2(.  )2(

ـيقلدـأحدًاـمنـ ـأن ـله ـفإنهـغريـجائز ـاملفتي، ـالقايضـويفتيـبه ـيقىضـبه ـبابـما كتابـآدابـالقايض،  )3(
ـيفتيـباالستحسان،ـ)20350(. ـأو أهلـدهره،ـوالـأنـيكم
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بأنـاهللـخالٌقـهلذاـالعامل،ـولوـمنـدونـاالعتقادـبأنهـمدّبرهـحقيقًةـعىل الدوام،ـأي:ـإنـ
فـيفـ منـاعتقدـأنـاهللـهوـالذيـخلقـالعامل،ـثمـاعتقدـمعـذلكـأنـغرَيـاهللـتعاىلـلهـترصُّ
ـالربوبيةـعىلـاإلطالق،ـوإالـلكانـكثريـ قًاـلتوحيد ـالكون،ـفإنـهذاـليسـمقِّ تدبريـشؤون
منـاملرشكنيـموّحدينـللربوبية،ـوهذاـباطٌلـمطلقًا؛ـلِـامـمىضـمنـاألدلةـالدالةـعىلـأنـ

ـمنـجمردـذلكـالتصور. ـأعمُّ الربوبية

الرشعيةـ إنشاءـاألحكامـ بمعنىـ تعاىل،ـ ـهللـ أمٌرـخاصٌّ والنهي(ـ )األمرـ الترشيعـ
ـحنيـقال:ـ ابتداًء،ـوهوـالـجيوزـألحدـأنـيأمرـوينهىـإالـاهلل،ـواملعنىـالذيـنفاهـعديٌّ
ملـيكونواـيعبدوهنم،ـهوـنفُيـالعبادةـاملشهورةـعرفًا،ـالتيـتتألفـمنـأفعالـخمصوصةـ
ـالتدبريـواألمرـوالنهيـ ـالتيـهيـاعتقاد ـالتاّمة ـاحلقيقية ـالربوبية ـتلكـالتيـتستلزم معهودة،

مجيعاً.ـ

ـالذيـ ـاألمر ـاألحكام ـإنشاء ـيعتقدونـيفـاألحبارـوالرهبانـجواَز ـأثبتـأهنم ولكنه
ـملسو هيلع هللا ىلصـعليهمـبأهنمـ الـجيوزـنسبُتهـإالـإىلـاهللـتعاىل،ـوهذاـاألمرـالذيـمنـأجلهـحكمـالنبيُّ

عبدواـغريـاهلل.ـ

واليهودـوالنصارىـكانواـيعتقدونـيفـأحبارهمـبعَضـهذهـاملعاين،ـواعتقاُدـهذاـ
ـإليه. ـالذيـأرشنا ـبالتقييد ـلكن ـالعبادة البعضـكاٍفـإلطالقـاسم

نقد بعض ما قاله ابن باز:

»العقيدةـ متـنـ تعليقاتهـعىلـ بازـيفـ ابُنـ التيـذكرهاـ التعليقاتـ سنناقشـبعضـ
الطحاوية«ـيفـهذاـالـمحلـبالتحديد،ـقال:ـ»توحيدـالربوبيةـالقسمـاألولـمنـأقسامـ
التوحيد«.ـماـهوـاملعنىـالذيـفرّسـبهـابنـبازـتوحيدـالربوبية؟ـقال:ـ»توحيدـاهللـسبحانهـ
بأفعالهـوهوـاإليامنـبأنهـاخلالقـالرازقـاملدبرـألمورـخلقه،ـاملترصفـيفـشؤونـخلقهـ

بالدنياـواآلخرةـالـرشيكـلهـيفـذلك«.
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ـقالـتعاىل:ـ﴿ ہ ہ ہ ہ﴾ـ ـقالـبعدـذلك:ـ»كام إىلـاآلنـهذاـكالمـجيد،ـولكنه
وقـال:ـ﴿ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ  ]الرعد:ـ6)[،ـ
ڇڍ ڍ ڌ﴾ـ]يونس:ـ3[،ـوهذاـالنوعـقدـأقّرـبهـاملرشكونـعّبادـاألوثانـوإْنـجحدـ

أكثُرهمـبالبعثـوالنشور«.

هلـفعالًـكانـاملرشكونـيعتقدونـهذاـاملعنى؟ـأي:ـهلـكانواـُينكرونـأنـهناكـ
خالقًاـومدبرًاـغريـاهللـتعاىلـمعه؟!ـالحظناـبوضوٍحـفيامـسبقـأهنمـكانواـُينِكرونـهذاـ

ـأخرى.ـ ـأربابًا ـأخرى، ـآهلًة ـاهللـسبحانه ـيعتقدونـمع ـبلـكانوا املعنى،

ابُنـبازـأّنـاملرشكنيـسّلمواـبه؛ـألنـالربوبيةـُتطَلقـعىلـ ـمماـزعمـ والربوبيةـأعمُّ
نسبتكـإىلـغريـاهللـمعنًىـمنـاملعاينـاخلاّصةـبالرّبـواإلله،ـوليسـاخللقـمنـالعدمـفقطـ
كامـُيتوّهم،ـوقدـأشارـهوـإىلـذلكـيفـتعريفهـللربوبية،ـولكنهـيبدوـأنهـغفلـبعدـذلكـ
عنـاملعنىـحينامـأرادـالردـعىلـمنـخيالفهم!ـواآليةـالتيـيفـسورةـالزمرـفيهاـترصيٌحـبأنـ

ـإىلـغريـاهللـسبحانهـوتعاىل. ـاملعنىـاحلقيقيـللربوبية ـينسبون املرشكنيـكانوا

ـاملرشكنيـكانواـمّققنيـلتوحيدـ فنالحظـأنـابنـبازـوغريهـأخطؤواـحنيـقالوا:ـإنَّ
الربوبية،ـفقدـنسبـاملرشكونـالتدبرَيـإىلـغريـاهللـسبحانهـوتعاىل،ـفكيفـبعدـهذاـيقال:ـ

ـالربوبية؟ ـموحدينـتوحيد إهنمـكانوا

ـفيامـيأيت.ـ ـآَخر،ـسنوضحه ـأمرًا ـفهوـيريدـهبذا ـلهـهدٌفـآخُر ـابنـباز ـنعرفـأنَّ ولكننا

أكثرهمـ األوثانـوإنـجحدـ بهـاملرشكونـعبادـ أقّرـ قدـ النوعـ باز:ـ»هذاـ ابنـ قالـ
البعثـوالنشور«.ـ

ـاملرشكنيـواليهودـوالنصارىـملـيعرتفواـبالوحدانيةـهللـيفـالربوبية،ـ َبيَّنَّاـأنَّ وقدـ
ـالربوبية،ـوذكرناـ ـبتوحيد ـاعرتافًاـخالصًا ـيعرتفوا ـالزمانـمل وغريهمـكذلكـممنـهمـيفـهذا
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ـبالتدبريـاملطلقـعنـكلـشائبةـخمالطةـومشاركةـ ـإفرادـاهللـسبحانه أنـمعنىـتوحيدـالربوبية:
معـغريه،ـالـمطلقـبالتدبريـالذيـقدـينسبـإىلـغريهـوالـيكونـيفـذلكـرشكـباملعنىـ
والكليات،ـوجلميعـ اجلزئياتـ الشاملـجلميعـ أي:ـ املطلقـ بالتدبريـ ونقصدـ املحظور،ـ

ـإلخ.ـ ـأمرـوهنٍي،ـوخلقـوإعدام،ـوإحياءـوإماتة... األنواعـمن

وعبادهتمـ العبادةـ يفـ باهللـ لرشكهمـ اإلسالمـ يفـ يدخلهمـ »وملـ باز:ـ ابنـ قالـ ثمـ
ـبالرسولـممدـملسو هيلع هللا ىلص«. ـإيامهنم األصنامـواألوثانـمعهـسبحانه،ـوعدِم

فقولهـبأنـاملرشكنيـقدـحّققواـهذاـالنوعـمنـالتوحيد،ـباطٌلـالـشكـفيهـكامـرأيناـ
ـالربوبية،ـولذلكـكانواـمرشكنيـيفـتوحيدـ ـفهمـكانواـمرشكنيـيفـتوحيد ـالسابقة، باألدلة
ـأمٍرـواحدـعىلـماـهوـ ـإىل ـالنوَعنيـراجعان ـتعبريه؛ـألنـهذين ـالعبادةـعىلـحدِّ ـأي: اإلهلية،

التحقيق،ـوكامـسرتى.ـ

فيستحيلـأنـيكونـواحٌدـموّحدًاـتوحيدـربوبيةـومرشكًاـيفـالعبادة،ـوماـهذاـإالـ
وهٌمـتومّههـهؤالءـالوّهابيونـثمـصّدقواـبه،ـفكلـمنـعبدـأحدًا،ـفإنهـالـريَبـيعتقدـفيهـ

معنىـالربوبيةـوالتدبري.

العبادةـفهوـفرٌعـعنـرشكهمـيفـأصلـاأللوهية،ـوملـيعبدـ وأماـرشكهمـباهللـيفـ
ـبالـسبٍب.ـ املرشكونـاألصناَم

وسنرىـأنـاإلمامـالطحاويـينّصـبعدـقليلـعىلـأّنـاهللـتعاىلـكانـرّبًاـقبلـأنـ
خيلقـاخللق،ـفالربوبيةـوصفـتطلقـعىلـاهللـتعاىل،ـليستـمشتّقةـمنـفعٍلـيفعُلهـعباُده،ـ
ـبذلك،ـوالـمنـجمردـ ـله ـمنـاعرتاِفـخلقه ـرّبًا ـفاهللـالـيستفيدـكونه ـاأللوهية، وكذلكـصفة
ـقبلـذلكـكله.  ـله ـبلـالربوبيةـوصٌفـالزمة ـاخللقـله، قـعبادة ـناهيًا،ـوالـمنـتقُّ ـآمرًا كونه
وكذلكـالـيستفيدـكوَنهـإهلًاـمنـاعرتافـاملخلوقاتـبأنهـاإلله،ـبلـهوـاإللهـالواحدـولوـ
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ـأنـأحدًاـينكرـأنـاهللـتعاىلـيقالـعليهـأنهـإله،ـحتىـ كَفرـبهـمجيعـاخللقـوأنكروه.ـوالـنظنُّ
قبلـأنـخيلقـاخللَق،ـوقبلـأنـيقومـاخللقـبعبادته،ـوقبلـأنـيعتقدواـألوهيته،ـألنهـلوـقالـ
أحدـذلك،ـللزمـأنـاهللـتعاىلـيتوقفـيفـكونهـموصوفًاـباأللوهيةـعىلـتققـوقوعـالعبادةـ
ـقبلـاخللق،ـوإنـاختلفتـطرقـالعلامءـ ـإلهـربٌّ ـباطل،ـوهو بالفعلـمنـبعضـخلقه،ـوهو

يفـتوجيهـذلكـلغًة.

معنى كلمة )اإلله(:

ـهذاـالكالمـُيقَصدـمنهـتعميُقـمعنىـعبادِةـاهللـعىلـبصريٍةـيفـالنفس،ـولنهربـ ُكلُّ
قًاـ منـاخلطأـالذيـيتعّلقـبهـبعضـالناس،ـفإهنمـيقولون:ـيمكنـأنـيكونـاإلنسانـُمَـقِّ
ـعىلـزعمهمـبأنـتوحيدـ ـكلهـمبنيٌّ ـلتوحيدـاأللوهية،ـهذا بوبّيةـوالـيكوَنـمـّققًا لتوحيدـالرُّ
الربوبيةـليسـأكثرـمنـاالعرتافـبأنـاهللـخالُقـهذاـالكونـمنـاألصل،ـوالـيشتملـــيفـ

ـتدبريًاـحقيقيًا. ـاهللـمدّبـٌر ـبالربوبيةـعىلـاالعرتافـبأنَّ ـاالعرتاُف ــ زعمهم

سنوردـبعضـاآلياتـالتيـهلاـعالقةـببعضـاملعاينـالتيـنحنـبصددـبياهنا:ـوهيـ
قصةـإبراهيمـعليهـالسالمـيفـسورةـاألنعام:ـ﴿ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ 

چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ﴾ـ]األنعام:ـ47[.

ـآهلة:ـ ـيتخذونـاألصنام ـأّنـقوَمه ـالسالمـعىلـقومه ـاعرتاضـإبراهيمـعليه َأْصُل

ڤ   * ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ﴿ٿ 
]األنعام:ـ75- ڤ ڦ ڦ ڦ ڦڄ ڄ ڄ ڄڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ﴾ـ
76[،ـرُشوٌعـمنـسيدناـإبراهيمـعليهـالسالمـيفـبيانـكيفيةـاالستداللـمنـأجلـمناقشةـ
قومه:ـهلـاألصنامـتصلحـلكيـتكونـآهلةـأمـالـتصلح؟!ـَمنشُأـاخلالفـأهّنمـُيرِشكونـ

مَعـاهللـآهلًةـغرَيُهـيفـخصائصـاأللوهية.ـ
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ـومدبِّرـيأفل!ـواألفول:ـهوـاالحتجابـ يقولـهلؤالء:ـهذاـالذيـتزعمونـأنهـربٌّ
ـفالكوكبـيفـحركتهـيتجبـعنـغريه،ـواالحتجاُبـعبارةـعنـيشءـيُدثـعىلـ والتغرّي،

الكوكب.

﴿ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک 
ک ک * گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱڱ ڱ ڱ ں ں ڻ 

ڻ ڻ ڻ﴾:

ـبالنظر،ـ ـالسالم ـإبراهيمـعليه ـفتدّرجـمعهمـسيدنا ـبالكواكب، ـيرشكون ـإهنمـكانوا
ـآفٌِل،ـ ـإهلًا؛ـألنه ـالكوكبـالـيصلحـلكيـيكون ـالكوكب؟ـهذا وقالـهلم:ـهلـتعبدونـهذا
ـالتيـيعبدوهناـالـ ـالسالمـعىلـأنـهذه ـإبراهيمـعليه مـسيُدنا ـفدهلَّ وكذلكـالقمُرـوالشمس!

ـآهلًة.ـ تصُلحـألنـتكون

ـإهلًا؟ـ ـيكون ـاملرشكونـالـيصلحـألن ـيعبدهـهؤالء ماـمعنىـأنـما

ـلناـعبادةـماـالـيكونـمتصفًاـهبا،ـمعنىـ يعني:ـأنـلإللهـصفاٍتـمعيَّنةـالـيصحُّ
هذاـالكالم:ـأهنمـلوـآمنواـبأنـهذهـالكواكبـواألصنامـالتيـيعبدوهناـليستـصاحلًةـ
ألنـتكونـآهلًةـَلـاَمـعبدوها؛ـلذلكـكانتـأولـطرِقـسيدناـإبراهيمـيفـاالحتجاجـعىلـ
قومهـهيـبيانـأنـهذهـالكواكبـليسـفيهاـالصفاتـالتيـتؤّهلهاـلكيـتكونـآهلة،ـأي:ـ
إنـقومـسيدناـإبراهيمـعليهـالسالمـكانواـيعتقدونـأنـهذهـاألشياءـفيهاـالصفاُتـالتيـ
ـالتيـيتمسكونـهباـ ـبطلتـالشبهاُت ـأثبَتـهلمـخالَفـذلك، ـآهلة،ـفإن ـلكيـتكون تؤّهلها

يفـعبادهتمـهلا.

إذنـالعالقةـبنيـقومـسيِدناـإبراهيمـوبنيـماـيعبدونـليستـجمّردـدعاء،ـبلـدعاٌءـ
ـوإالـفكيفـيعبدوهنا؟ـفكانـغايةـ ـقادٌرـعىلـالتأثريـوالترصف، ـبأنـاملدعّو مبنيـعىلـاعتقاٍد
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ماـيريدهـسيدناـإبراهيمـعليهـالسالمـهوـإثباتـأنـهذهـالكواكبـليستـفيهاـالصفاُتـ
ـفالـجيوزـعبادهتا. ـباإلله، اخلاصة

ے  ے  ھھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  قـال:ـ﴿  ثمـ
ۓ ۓ﴾،ـأي:ـلستـمنـالذينـيرشكونـمعـاهللـغريه،ـ﴿ڭ ڭڭ ۇ 
ائ  ى  ېى  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۈٴۇ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ 
بهـيفـ تتعلقونـ قلُتهـلكمـكالمـ ائ ەئ ەئوئ وئ ۇئ﴾:ـهلـبقيـبعدـماـ

عبادةـغريـاهللـتعاىل؟

ـالسالم:ـ﴿ۉ ې ې ې﴾ـحيثـسّمىـاهللـرّبـًا،ـوقدـ ـالنبيـعليه وتأملـيفـقول
ـهوـاهلل،ـواهللـ هـ»الرّب«،ـفالربُّ ذكرـلهـاسمني،ـففيـأولـاآليةـسامهـ»اهلل«ـويفـآخرهاـسامَّ

ـالرب،ـوالـيكونـإهلًاـماـالـيكونـرّبـًا،ـوبالعكس،ـالـيكونـرّبـًاـماـالـيكونـإهلًا. هو

َةـسيدناـإبراهيمـعليهـالسالمـمعـقومهـيفـغريـهذهـاآليات،ـ وقدـذكرـاهللـتعاىلـِقصَّ
فقالـيفـسورةـاألنبياء:ـ﴿ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ * ہ ہ ہ 
ۈ  ۆ   * ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ   * ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ 
ەئ  ەئ  ائ   * ى  ى  ې  ې  ې  ې  *ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ 
ىئ  *ىئ  ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ 

ـالتامثيل. ـللتامثيِلـهمـعاكفونـالـلغري ىئ ی ی ی ی﴾ـ]األنبياء:ـ)57-5[

همـيعبدوهنم،ـولكنـيزعمونـأهنمـيعبدوهنمـليقربوهمـإىلـاهللـزلفى،ـفاهللـبنّيـ
ـإبراهيم:ـ﴿ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ﴾ـ]األنبياء:ـ56[،ـ ـقالـسيدنا كذهَبم،

ـاهلل. ـبلـربكمـهو ـالتامثيل، ـليسـربكمـهوـهذه ـيعني: ـلإلرضاب، و»بل«

ـوانظرـكيفـقال:ـإنـربـالسامواتـــأي:ـالذيـيدبِّرهاـــهوـالذيـخلَقها،ـفالـ
ـإذاـكانـخالقًاـهلا. ـلغريـاهللـتعاىلـإال ـالربوبية ـتنسبوا يصحـأن
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ـتكثرُيـ ـوهوـنفُسه ـاآلهلة، ـالسالمـوبنيـقوِمهـهوـتكثرُي ـاخلالفـبنيـإبراهيمـعليه ملُّ
ـَلـاَمـعبدواـ ـالربوبية ـلوـكانواـمعرتفنيـبتوحيد ـإذ ـاخلالفـكانـأصالًـيفـالربوبية؛ األرباب،

ـهلم. ـبأنهـَربٌّ ـيزعمون غرَيـماـكانوا

وتأملواـأيضًاـقصَةـسيِِّدناـموسىـمعـفرعون،ـملاـقالـلهـفرعون:ـ﴿ ڤ ڦ ڦ 
ڇ  ڇ  ڇ  ڇ   * چ  چ  چ  ڃڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ   * ڦ  ڦ 
ڍ * ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ * ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک * گ گ 

گ گ ڳ ڳڳ ڳ ڱ ڱ﴾ـ]الشعراء:ـ28-23[.

ـمنـفرعون؛ـألنـفرعونـكانـ ﴿ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ﴾:ـسؤالـاستنكاريٌّ
ـالعالـمني،ـفحكىـعنهـاهللـتعاىلـيفـآيةـأخرىـ يعتقدـويقولـلرعيته:ـإنهـهوـنفُسهـَربُّ
﴾،ـوقالـكمـاـيفـسورةـ أنهـقال:ـ﴿ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃڃ چ چ چ 
القصص: ﴿ ڃ ڃ  ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ﴾ـ]القصص:ـ38[،ـ

ـوإله. ـأنهـربٌّ ـيعتقد فهو

ـولكنهمـ قونـلتوحيدـالربوبية، ـإنـمرشكيـقريشـُمَقِّ قـفيقال: إذنـالـجيوزـأنـُيفـرَّ
ـابنـتيميةـوغرُيه.ـ ـاأللوهية،ـكامـزعم اختلفواـيفـتوحيد

قـالـاهللـتعـاىلـحكايـةـعنـفـرعون:ـ﴿ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ 
ۀ﴾ـ]الشعراء:ـ29[،ـوذلكـبعدـأنـتّدثـعنـنسبةـالربوبيةـلنفسه،ـفقدـكانـ
ـوإله،ـوهوـجلهلهـيعتقدـأنـاإللهـُيـتََّخُذـاختاذًا،ـواالختاذـينايفـ فرعونـإذنـيعتقدـأنهـَربٌّ

ـيتَِّخُذه. ـلذاتهـالـالختاِذـَمن ـإلٌه ـاحلقيقيَّ ـاإلله ـلوـكانـعاقالً،ـفإن األلوهية

قالـاهللـتعاىلـيفـسورةـالشعراء:ـ﴿ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ * 
ڈ ڈ ژ * ڑ ڑ ک ک * ک گ گ﴾ـ]الشعراء:ـ45-48[،ـإذنـ
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ـبلـكانواـ ـنافنيـلتوحيدـالربوبية، ـفقدـكانوا ـالعاملني، ـمؤمننيـبربِّ ـالسحرةملـيكونوا هؤالء
ـالربهانـعىلـصدقـموسىـ ـبعدـرؤيتهمـهذا ـآمنوا ـإنام ـاهللـتعاىلـأصالً؛ـألهنم نافنيـلربوبية
ـالذيـ عليهـالسالم،ـثمـميَّزواـاإللهـالذيـآمنواـبه،ـفقالوا:ـ﴿ک گ گ﴾،ـالـالربِّ

تزعمهـأنتـياـفرعون.ـقالـفرعون:ـ﴿ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱڱ ڱ ں ں 
ڻ ڻ ڻ ڻۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ﴾ـحتىـيفـ
ُرـالـُبّدـأنـ ٌر،ـواملدبِّ اإليامن،ـيعتقدـفرعوُنـأنهـالـبدـمنـاستئذانه؛ـألنهـكانـيعتقدـأنهـمدبِّ
،ـوأنهـجيبـأنـيكونـ يكونـلهـسلطاٌنـعىلـمجيعـاألشياء،ـفرعوُنـإذنـيفهمـمعنىـالربَّ
أكثَرـمنـبعضـ يفهُمهـ الُقلوب،ـوربامـكانـ فِْعِلـ سلطانهـممتّدًاـعىلـمجيعـاألشياءـحتىـ

ـإىلـالسلفـالصالح. ـالذينـانتسبواـهبتانًا احلْشوية

ـفرعونـكانـ زعمـابنـبازـوغرُيهـأنـتوحيدـالربوبيةـليسـكافيًاـيفـالنجاة،ـمعـأنَّ
لنَجوا،ـوقدـدلتـ رّبـًاـ بهـ آمنواـ لوـ السحرَةـ ـ ُمنٍْجـعنده؛ـألنَّ الربوبيةـ توحيدـ ـ أنَّ يعتقدـ
ـالذيـذكرناهـمنٍجـمنـاإلرشاك.ـ ـبالربوبيةـعىلـوجهها اآلياتـواألحاديثـعىلـأنـاإليامن

وقولـابنـبازـخمالٌفـلآلياتـواألحاديث،ـتأّملواـيفـاآليةـالتالية،ـقالـاهللـتعاىلـ
يفـسورةـاألعراف:ـ﴿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ 
]األعراف:ـ ڄ ڄڄ ڄ ڃڃ ڃڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ﴾ـ

ـللنجاة. ـهيـكافيٌة ـاهللـسبحانهـربٌّ ـبأنَّ ـالشهادة ـإذْنـجمرد ،](72

ـواكتفىـ ـألسُتـبربكم، ـقال: ـاألرواَح ـ»فأولـماـخاطبـاهللُ ـالقضاعي: قالـالعالمة
ـمنـربُّك؟ـواكتفىـ ـاملوتىـيفـقبورها: ـُتسَأُل ـبوحدانيتهـيفـالربوبية،ـوأولـما منهمـباإلقرار

ـبأنهـرهبم«))(. ـباإلقرار منهم

ـالقرآن«ـص89. »فرقان  )((
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ـالرباءـبنـعازب:ـ ـاإلمامـمسلٌمـعن وهذاـمأخوذـمنـاحلديثـالرشيفـالذيـرواه
عنـالنبيـملسو هيلع هللا ىلصـقال:ـ﴿ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ﴾ـقال:ـ»نزلتـيفـعذابـ
القبـر،ـفيقالـلـه:ـمنـربـك؟ـفـيقول:ـريبـاهللـونبيـممدـملسو هيلع هللا ىلص،ـفذلكـقـولهـعـزـوجل:ـ

﴿ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ﴾«))(.

يفـروايةـالرتمذي:ـعنـالبـراء:ـعنـالنبيـملسو هيلع هللا ىلصـيفـقولـاهلل:ـ﴿ڤ ڦ ڦ 
ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ﴾،ـقال:ـ»يفـالقربـإذاـقيلـله:ـمنـ

ـأبوـعيسى:ـهذاـحديثـحسنـصحيح)2(. ـنبيك؟«.ـقال ربك؟ـوماـدينك؟ـومن

ـامليت:ـريبـاهلل،ـكانـهذاـكافيًاـ ـالقرب:ـَمنـَربُّك؟ـفإذاـقال ـامليتـيف فامللكانـيسأالن
ـمنـإهلك؟ـألنـالسؤاَلـعنـالربوبيةـكاٍفـيفـالنجاة،ـ مـيسألونهـكذلك: ـأهنَّ ـَيِرْد لنجاته.ـومل

ـباأللوهية. ـله ـبالربوبيةـهللـفهوـمقّر فمنـأقر

أولئكـالتابعونـالبنـتيميةـوالبنـعبدـالوهابـيقولون:ـإّنـتوحيدـالربوبيةـهوـ
ـأي:ـ ـاهلل، ـتعبد ـأن ـاأللوهيةـمعناه:ـهو ـاخلالق،ـوتوحيد ـاهللـسبحانهـهو االعرتافـفقطـبأّن
ـاخلالق،ـو»اإلله«ـمعناها:ـ «ـمعناها: ـاملعبود،ـهكذاـيقولون،ـإذْنـكلمةـ»الربُّ ـاإللهـهو أنَّ

املعبود.

ـالقرآنـاستعملـ»اإلله«ـلنفسـاملعاينـالتيـتدلـعليهاـكلمةـ»الرب«،ـقالـ ولكنَّ
ـاملؤمنون:ـ﴿ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺٺ ٿ ٿ ٿ ٿ  سبحانهـيفـسورة
ـأي:ـالنفردـكلـ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤڤ ڤ ڦ ڦ ڦ﴾ـ]املؤمنون:ـ)9[
ـلتنازعواـيفـ ـأي: ،ـ﴿ ٹ ٹ ڤ ڤ﴾، ـبتدبريـخملوقاته،ـ﴿ٿ﴾ـأي:ـالستقلَّ إله

ـالعلوـيفـاالقتدارـوالتدبري،ـوليسـالتشاُركـمعـغريه.ـ ـيناسبه ـاإلله ـيدّبرونه؛ـألن ما

ـ)73- 74(ـ. ـنعيمهاـوأهلها، كتابـاجلنةـوصفة  )((
ـ)20)3(.ـ ـإبراهيم، كتابـالتفسري،ـسورة  )2(
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فنرىـأنـاللوازَمـالتيـترتّتبـعىلـصفةـالربوبيةـترتّتبـأيضًاـعىلـصفةـاأللوهيةـ
أيضًا،ـوذلك؛ـألهنامـمتالزمتان.

والسلطان.ـ التدبريـ العلّوـواالختالف،ـواالستقاللـيفـ اآلهلةـ تعّددـ فرّتبـعىلـ
األنبياء:ـ﴿ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ېې ې ى  تعاىلـيفـسورةـ اهللـ قالـ وكذلكـ
ى ائ ائ ەئ﴾ـ]األنبياء:ـ22[،ـفرتبـاهللـتعاىلـوقوَعـاالختالفـوفساَدـالكونـعىلـ
ـهوـ ـالربَّ ـأن ـفيامـسبقــ ـبّيناــ ـاملدّبر،ـوقد ـاإللَهـهو ـيعنيـأن ـإله،ـوهذا ـأكثرـمن جمردـوجود
املدبِّرـأيضًا،ـفإذنـيتحصلـأّنـمنـاعتقدـبوجودـآهلٍةـغريـاهلل،ـفإنهـيعتقدـبوجودـأرباٍبـ

ـيزعمـبعضـاجلهلة. ـتوحيَدـربوبيةـكام غريـاهللـتعاىلـفيستحيلـأنـيكونـموّحدًا

ـالتدبريـوالترصف.ـ ـيتّم ـهبا ـالقدرُة؛ـألنَّ ـخصائصـاإلله: ومنـأَخصِّ

ـالنُّصوصـيعلمـأنـمنـكانـإهلًاـجيبـأنـيكونـرّبـًا،ـومنـكانـرّبـًاـجيبـ ـَر ومنـَتَدبَّ
ًا. ـاإللهـليسـربَّ ـليسـإهلًا،ـوأنـيكون ـالربُّ ـأنـيكون ـإهلًا،ـويستحيل أنـيكون

َقـبعضـالناسـبينهام،ـوالـدليلـهلمـعىلـهذا،ـوقدـقّسمواـالتوحيدـإىل:ـ وقدـفرَّ
توحيدـاأللوهية،ـوالربوبية؛ـوهذاـخطأ.ـ

العبادة،ـويسمىـتوحيدـاأللوهية،ـ التوحيد:ـتوحيدـ باز:ـ»منـأقسامـ ابنـ يقولـ
وهيـالعبادة«.

ـالضمريـيعودـ)هي(ـعائدـ ـالعبادة(ـألن قوله:ـ»وهيـالعبادة«ـأي:ـ)واأللوهيةـهي
ـالعبادةـ ـاأللوهية(،ـكامـهوـظاهر،ـألنهـعرفـتوحيد عىلـاأللوهية(ـوالـيعودـعىلـ)توحيد
ـالعبادةـبحسبـماـبيناه،ـوتعليلهـهذاـ ـاأللوهيةـهي ـاأللوهية،ـوعللـذلكـبأن بأنهـتوحيد
خطأـمنـحيثـاللغة؛ـألنـاأللوهيَةـدالةـعىلـصفِةـاهلل،ـوالعبادةـفعلـلإلنسان،ـفكيفـ

تكونـاأللوهيُةـهيـالعبادة؟ـ
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ثمـقال:ـوهذاـالقسمـهوـالذيـأنكرهـاملرشكونـيفـقولـاهللـعنهمـيفـسورةـص:ـ
﴿ٹ       ڤ ڤ ڤ ڤڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ * ڄ ڃ ڃ ڃڃ چ چ 
ينـبتوحيدـ ـاملرشكنيـكانواـُمِقرِّ چ چ﴾،ـفاستنبطـابنـبازـِمنـهذهـاآليةـوغريهاـأنَّ

﴿ڄ ڃ ڃ  تعاىل:ـ قولهـ استداللهـ ـ وملُّ األلوهية،ـ بتوحيدـ وُمرشكنيـ الربوبيةـ
ڃ﴾.

بعدـأنـُنعلنـأنهـالـجيوزـاخلالُفـفعالًـيفـأنـاآليةـُتثبتـأهنمـأرَشكواـيفـاأللوهية،ـ
ُترىـهلـُيفهُم بالفعلـمنـقوله:ـ﴿ڄ                ڃ ڃ ڃ﴾ـأهنمـموحدون توحيَد ربوبية؟ـ

اجلواب:ـبالطبعـال؛ـألنـ»آهلة«ـمَجٌْع،ـوالـُتطِلُقـاجلَْمَعـإالـإذاـتساوىـاألفراُدـيفـ
ـإنـاإللهـواحٌدـالـ ـالصالةـوالسالم: ـالرسولـعليه ـقالـهلم ـإذا ـإلهـوإلهـوإله.. ـاجلمع: صفة

ـاآلهلة.ـ ـبذلكـألهنمـعّددوا يرَضون

ـإهلًاـ ـويلجؤونـإليها ـالتيـيعبدوهنا ـاآلهلة ـيستنكرونـجعَل ـالكريمة وتراهمـيفـاآلية
واحدًا،ـأيقالـيفـصاحبـهذاـاحلال:ـإنهـموحدـتوحيدـربوبيةـبعدـأنـعرفناـوعرفواـأنـ

الرّبـمدبٌر؟

بامذاـعّرفـابنـبازـاأللوهية؟ـعّرفهاـبالعبادة،ـواملرشكونـيريدونـأنـيعُبدواـأكثرـ
ـعىلـأهنمـ ـاآليةـالـتدلُّ ـفهذه ـالعبادة. ـأكثرـمنـواحدـيستحّق ـأّن ـيعتقدون منـواحد؛ـألهنم
ـعىلـأهنمـقدـعّددواـاألربابـكامـهوـظاهر،ـفكيفـجازـلهـ موّحدونـيفـالربوبية،ـبلـتدلُّ

ـالوضوح؟ ـُتقّررهـوُتبّيـنهـهبذا ـلِـام ـآخرـمنافيًا ـأمرًا ـينسبـلآلية أن

ثمـقال:ـ»وهذاـالقسمـيتضمنـإخالصـالعبادةـهللـوحده،ـواإليامنـبأنهـاملستحقـ
هلا«))(. 

ـالطحاوية«ـص3. »تعليقاتـابنـبازـعىلـالعقيدة  )((
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كلمةـ»املستحقـللعبادة«ـنسألـابنـبازـومنـيتبعه:ـيستحقـالعبادةـبناًءـعىلـماذا؟ـ
ـالواحُدـالعبادَةـإذاـاّتصفـبصفاٍتـجتعلهـمستحقًاـللعبادة،ـوهيـصفاتـ أليسـيستحقُّ
ـواإلله؟ـإذاـكانـالكّفارـيعتقدونـاأللوهيةـيفـغريـاهلل،ـأليسـمعنىـهذا:ـأهنمـيعتقدونـ الربِّ
ـإهنمـيوحدونـتوحيدـ ـيقال: ـاإلله؟ـكيفـبعدـهذا ـالعبادةـوأنـهلمـصفاِت أهنمـيستحقون

الربوبية؟!

فهذاـهوـماـقالهـابنـباز،ـواحلقيقة:أنـماـذكرهـمنـآياٍتـتدلـعىلـخالِفـماـيريدـ
إثباَته،ـفإنـاهللـتعاىلـنسبـإىلـالكفارـأهنمـيعتقدونـبمجموعٍةـمنـاآلهلة،ـالـبإلٍهـواحد،ـ
فهمـجيمعونـاآلهلةـوـُيكثروهنا،ـوالـُيوحدوهنا،ـوالـيتأّتىـمنهمـاجلمعـإالـبعدـإيامهنمـ
بالتامثلـمنـجهةـكوهنمـآهلة،ـالـيفـحقيقتهمـاملخصوصة،ـأيـالتامثلـيفـأنـكلـواحدـ
ـإله،ـوهذاـيعنيـ ـاملعبوداتـأنه ـواحٍدـمنـهذه ـإله،ـولذلكـأطلقواـعىلـكلِّ منهاـيقالـعليه
غـكونهـإهلًا،ـوهذاـهوـعنيـالكفرـوالرشكـيفـ ـلهـنفَسـخصائصـاإللهـاآلخرـالتيـتسوِّ أنَّ

الربوبية.ـ

ـفإنـاهللـتعاىلـيُكمـعىلـ ـفهيـأيضًاـعليهـالـله، ـاألخرىـالتيـاستشهدـهبا ـاآلية وأما
ماـيّدعيهـهؤالءـاملرشكونـبالبطالن،ـوالبطالنـهناـيعنيـأنهـغريـموجود،ـأوـأنـاحلكمـ
ـإله،ـ ـيثبتونـأنه ـيستلزمـأهنمـكانوا ـالنفُي ـوهذا ـإله، ـالقولـبأنه ـأي: ـباطل، ـإليه الذيـينسبونه
ـبيانـمعنىـاإلله.ـوليسـاملراُدـبطالنـعبادهتمـفقط،ـبلـإنـبطالهناـسبُبهـبطالُنـ وقدـمرَّ

ـيّدعونه. إهليةـما

ـعليهمـالهلم،  ـبهـهؤالءـمعكوسـعليهم،ـوهوـحجٌة ـيستدلُّ ـمجيعـما ـيتبنيـأنَّ وهبذا
ـاملرشكنيـ ـالظاهرةـقدـقامتـعىلـبطالنـتفريِقهمـبنيـاألمرين،ـوأنـقوهلمـبأن ـاألدلة وأن

ـلهـيفـالدين. ـباطل،ـالـأساَس ـإنامـهوـقوٌل كانواـموّحدينـتوحيَدـربوبية
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ـعىلـأنهـملـيققـماـقاله،ـوملـُيتقنـاالستداللـعىلـاّدعائه،ـبلـكانـ فكالمهـإذنـيدلُّ
خمالفًاـلظاهرـاآليات،ـوقدـدفَعُهـإىلـهذاـميُلهـالشديدـإىلـُنرصةـماـقالهـابنـتيمية،ـولوـملـ

ـاآليات! يكنـموافقًاـمدلوَل

فائدة أخرى يف توحيد األسامء والصفات:

أماـالنوعـالثالثـمنـأنواعـالتوحيدـالذيـيقولـبهـطائفةـالوهابيةـفهوـماـيسمىـ
ـ»اإليامنـ ـبقوله: ـأيضًا ـابنـباز عندهمـبتوحيدـاألسامءـوالصفات،ـوهوـعندهمـكامـوضحه
بكلـماـوردـيفـكتابـاهللـالعزيزـويفـالسنةـالصحيحةـعنـرسولـاهللـملسو هيلع هللا ىلصـمنـأسامءـاهللـ
وصفاته،ـوإثباهتاـهللـسبحانهـعىلـالوجِهـالذيـيليُقـبهـمنـغريـتريٍفـوالـتعطيل،ـومنـ

ـإلخ.ـ غريـتكييٍفـوالـمتثيل..«

الصفاتـواألسامءـ إثباتـبعضـ التوحيدـعنَدهم:ـهوـ النوعـمنـ وحاصلـهذاـ
ـالشائعـإىلـاهللـ ـاحلقيقيةـيفـالعرفـالعامِّ ـاللغوية ـإىلـاهللـتعاىلـبنفسـمعانيها ـإضافتها الوارد
ـاللفظ،ـفهمـقائلونـ ونـمنهـيف تعاىل،ـوهذاـهوـعنيـالتشبيهـوالتمثيل.ـوهمـوإنـكانواـيفرُّ
بهـمعنًى،ـوسوفـنربهنـعىلـصحةـقولناـهذاـيفـأثناءـرشِحناـوتعليقناـعىلـكالمـاإلمامـ

ـاهللـتعاىل. الطحاويـرمحه

نكمل اآلن رشح كالم اإلمام الطحاوي: )نقول يف توحيد اهلل معتقدين بتوفيق 
اهلل: إنَّ اهلل واحٌد ال رشيك له(.

ـبالتوحيد؛ـألنـأوَلـخطابـيتوّجهـعىلـاملكلفـهوـ ـابتدأ ـ»إنام ـالبابريت: قالـالعالمة
اخلطابـبإثباته،ـوإليهـبعثتـاألنبياء،ـوبهـأنزلتـالكتبـالساموية،ـقالـاهللـتعاىل:ـ﴿ٱ 

ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ﴾ـ]األنبياء:25[.
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وإنَّامـقال:ـ»معتقدين«ـــوهوـحالـعنـالضمريـيفـ»نقول«ـــتقيقًاـلإليامن؛ـألنـ
جمردـاإلقرارـباللسانـبدونـاالعتقادـباجلنانـالـيكونـإيامنًا،ـبلـيكونـذلكـنفاقًا،ـعىلـ
ماـأخربـاهللـتعاىلـعنـحالـاملنافقنيـبقوله:ـ﴿ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ﴾ـ

]املائدة:)4[.

إىلـ الوصولـ إنـ واجلامعة:ـ السنةـ أهلـ قولـ إىلـ إشارةـ اهلل«ـ »بتوفيقـ قال:ـ وإنامـ
ـ ـبخلقــ ـأي: ـتعاىل:ـ﴿ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ﴾ـالـبصنعــ ـاهللـعىلـماـقال التوحيدـهبداية

العبادـكامـزعمتـاملعتزلة«))(.

ـأوـللحاجةـ ـكانـهناكـمنـينِكُر، ـإىلـالتوكيدـإذا ـوُيلجأ ـللتوكيد، «ـيؤتىـهبا ـ»إنَّ كلمة
ـ»إنـاهللـواحد«،ـ ـبقوله: ـهنا ـفالـداعيـللتأكيد.ـوعربَّ ـفإنـملـيكنـهناكـمنـُينكر إىلـالتأكيد،

ـأنهـالـرشيَكـله.ـ ـاهللـواحد،ـفهذاـيستلزم ـاهلل،ـوبناًءـعىلـأن خالفًاـملنـينكرـوحدانية

ولذلكـقالـاهللـتعاىلـيفـسورةـاإلخالص:ـ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ * پ پ 
* پ ڀ ڀ ڀ *ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ﴾.

ب،ـوإنـغرّيهـ ـاهللـتعاىلـمركَّ ـإن ـاملنكرينـواملرشكنيـيقولون: ـبعضـالناسـمن ألن
منـاملوجوداتـغرُيـمتاجـإليهـمنـبعضـاجلهات،ـوبعُضهمـينسبـإىلـاهللـتعاىلـالولَد،ـ
ـيزُعمـ ـتعاىلـعنـقوله،ـوبعُضـاجلهلة ـإلٌهـمثلـاهلل، ـابنـاهللـالذيـيّدعيه ـيّدعيـأن وبعضهم
ـلذلكـ ـفجاءتـالسورُةـُمنِكرًة ـأفعاله، ـأو ـأوـذاته، ـيوجدـهناكـمثيٌلـهللـتعاىلـيفـصفاته، أنه

ـالتميزـعمنـيقولـبذلك.ـ ـلذلكـليحصلـله ـاملؤمنـباإلنكار كّله،ـوآمرًة

العلامءـعىلـ أمجعـ احلرمني:ـ إمامـ قالـ »فائدة:ـ الباري«:ـ »فتحـ يفـ ابنـحجرـ قالـ
وجوبـمعرفةـاهللـتعاىل،ـواختلفواـيفـأولـواجب،ـفقيل:ـاملعرفة،ـوقيل:ـالنظر،ـوقالـ

ـأكملـالدينـالبابريت،ـص28.  ـللعالمة ـالطحاوية« »رشحـالعقيدة  )((
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املقرتح:ـالـاختالفـيفـأنـأولـواجبـخطابًاـومقصودًاـاملعرفة،ـوأولـواجبـاشتغاالًـ
وأداًءـالقصُدـإىلـالنظر،ـويفـنقلـاإلمجاعـنظٌرـكبري،ـومنازعٌةـطويلة،ـحتىـنقلـمجاعٌةـ
ـالعرصـاألولـعىلـَقبولـاإلسالمـممنـدخلـفيهـ ـبإطباقـأهل اإلمجاَعـيفـنقيضه،ـواستدّلوا

منـغريـتنقيٍب،ـواآلثارـيفـذلكـكثريةـجدًا.

وأجابـاألولونـعنـذلكـبأنـالكفارـكانواـيذبُّونـعنـدينهم،ـويقاتلونـعليه،ـ
ـُيكتفىـفيهاـ ـاملذكورة، ـأنـاملعرفة فرجوعهمـعنهـدليٌلـعىلـظهورـاحلقـهلم.ـومقتىضـهذا:

بأدنىـنظر،ـبخالفـماـقّرروه.ـومعـذلكـفقولـاهللـتعاىل:ـ﴿ڭ ڭ ڭ ۇۇ 
ـيولدـعىلـالفطرة«،ـ ـ»كلـمولود ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ﴾ـ]الروم:ـ30[ـوحديث:

ـاملسألةـمنـأصلها.ـ ظاهرانـيفـدفعـهذه

ـأبوـممدـ وسيأيتـمزيدـبيانهلذاـيفـكتابـالتوحيدـإنـشاءـاهللـتعاىل،ـوقدـنقلـالقدوة
ـأنهـ ــ ـالسمناينـــوهوـمنـكبارـاألشاعرة ـالباجي:ـعنـأيبـجعفر بنـأيبـمجرة:ـعنـأيبـالوليد
ـاهـ))(. ـواهللـاملستعان«. ـبقيتـيفـاملذهب، ـاملسألةـمنـمسائلـاملعتزلة ـإنـهذه ـيقول: سمعه

ـفاإلمامـاجلوينيـ ـبأنـيفـنقلـاإلمجاعـنظرًا، ـاملقرتحـشارحـاإلرشاد ـاإلمام وأماـكالم
املعرفة:ـهلـ ماـنقلـاإلمجاعـإالـعىلـوجوبـمعرفةـاهللـتعاىل،ـوملـيّددـتفاصيلـهذهـ
هيـبدليلـتفصييل،ـأوـبإمجايلـكامـهوـمعتمدـأهلـالسنة؟ـوعىلـكلـاألحوال؛ـالـجيوزـ
ـاإلمامـاجلويني.ـوأماـ ـقاله ـفالـاعرتاضـصحيحًاـعىلـما ـاإلمجاع، االعرتاضـعىلـنحوـهذا
ماـادعاهـمنـنقلـاإلمجاعـعىلـنقيضه،ـفنقيضـالنظرـالتقليد،ـفمنـقالـأحٌدـبأنـاملسلمنيـ
أمجعواـعىلـوجوبـالتقليدـيفـاإليامنـباهللـتعاىلـفقدـأبعدـالنجعة،ـوماـنقلهـمنـَقبولـ
إسالمـالناسـمنـغريـتنقيب،ـفغايُةـماـيفيدهـَقبولـاإلسالمـمنـغريـتوقُّفـعىلـالفحصـ

ـالعسقالينـ)):ـ70(. ـللحافظـابنـحجر ـ»فتحـالباري«،  )((
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عنـعلِمهمـباألدلةـالتفصيلية،ـولكنهـالـُيفيدـعدمـوجوِبـمعرفةـالدليل،ـولوـالحقًا،ـ
ـالشهادتان،ـ ـعىلـمعرفته،ـوهو ـاملرءـيفـالدينـيكونـبامـيدلُّ ـأنـأولـماـُيكمـبدخولـبه أي:
َأْوـالـجيبـ ـعىلـأنهـيُرمـعليهـــ ـدليلـيدلُّ ثمـبعدـأنـتثبتـلهـأحكامـاإلسالم،ـفأيُّ
ـبالـدليل،ـوهلـ ـأي:ـمجيعهمــ ــ ـإهنمـآمنوا ـالدليل؟ـثمـمنـيستطيعـأنـيقول: ـمعرفة عليهــ
نستطيعـجتاهلـكثريـمنـطرقـاالستداللـالتيـصدرتـعنـأفواههمـحتىـمنـالكفار؟ـ
وذلكـعنـطريقـالنظرـيفـإعجازـالقرآنـعىلـاألقل!ـفهذاـنوعـمنـاالستدالالتـالتيـ

يقبلهاـالعلامء.ـ

ُقـاملقرتحـوعربـعنهـبقوله:ـ»إنـاملعرفةـاملذكورةـيكتفىـ ـبهـاإلمامـاملحقِّ وهوـماـأقرَّ
ـالسنةـ ـلزومـاملعرفةـاإلمجالية،ـوهوـموافقـلِـامـقّررهـسائرـأهُل ـمعناه: ـفهذا ـبأدنىـنظر«، فيها

ـاحلاجةـعىلـاملكلف.ـ ـالتفاصيلـإالـعند منـاألشاعرة،ـوعدُمـوجودـمعرفة

وأماـقوله:ـ»خالفًاـلِـامـقّرروه«،ـفهمـملـيقررواـخالفـماـذَكره!ـواآليُةـواحلديثـ
ـبيناـذلكـيفـمبحثـالفطرة.ـ ـاّدعاه،ـوقد ـاملسألةـمنـأصِلها،ـكام ـإليهامـالـيفيدانـدفَع املشار

ـاملعتزلة،ـفغايةـماـيفيدهـأنهـقدـحصلـ ـبقيـيفـاملذهبـمن ـاملسألةـمما وأّماـكونـهذه
االتفاقـبنيـاألشاعرةـوأهلـالسنةـعىلـوجوبـاملعرفةـولوـإمجاالً،ـوماـيضريـالقومـإنـ
وافقواـغرَيهمـعىلـاحلقـ؟ـوالقولـبوجوبـالنظرـأوـالقصدـإىلـالنظر،ـوأنهـأولـواجبـ
أوـغريـذلكـليسـمماـخيتصـبهـاالعتزال،ـوالـخيالفـبهـمعلومًاـمنـالدينـبالرضورة،ـ
التيـ واإلشكاالتـ العقدـ تنحلـ فبهـ املقرتح،ـ اإلمامـ لهـ فصَّ ماـ الحظناـ إذاـ خصوصًاـ

ـاملخالفون.ـ يتمسكـهبا

ـإنـالواحدـواألحدـمرتادفان،ـوقيل:ـكلـواحدـمنهامـ قالـالبابريتـماـحاصله:»قيل:
ـإىلـالذات،ـ ـيرجع ـالصفات،ـواألحد ـيستعملـإلفادة ـالواحد ـفإن ـاآلخر، يفيدـماـالـيفيده
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ـأحد،ـوهلذاـ ـفيها ـبصفاتـكامليٍةـالـيشاركه ده ـتفرُّ ـيعنونـبذلك: ـفالنـواحدـيفـذاته، يقال:
قيل:ـإنـاهللـأحدـيفـذاته،ـوواحدـيفـصفاته.

ـلهـمعنيان:ـ ـاهللـتعاىل ـالواحدـيفـصفة ـاألزهري: قال

أحدمها:ـأنهـواحدـالـنظريـله،ـوليسـكمثلهـيشء.ـوالعربـتقول:ـفالنـواحدـ
ـنظري.ـ قومه،ـإذاـملـيكنـله

ـواحد،ـليسـلهـيفـألوهيتهـوربوبيتهـرشيك«.ـ واملعنىـالثاين:ـأنهـإلهـواحد،ـوربٌّ
اهـ))(.

انقطاعـ عىلـ بنيـ »والواحدـ )وحد(:ـ مادةـ اللغةـتتـ ـيفـهتذيبـ األزهريُّ قالـ
طريقـ منـ األصحاب،ـ عنـ واالنفرادـ الَوْحَدةـ عىلـ بنيـ والوحيدـ املْثل،ـ وعَوزـ النظريـ
بينونتهـعنهم،ـوقوهلمـلستـيفـهذاـاألمرـبأوحَد؛ـأي:ـلستـعادمـيلـفيهـمثالـوِعدالً.ـ
وتقولـبقيتـوحيداـفريدًاـحريدًا،ـبمعنىـواحد،ـوالـيقال:ـبقيتـأوَحَد،ـوأنتـتريدـ
ـباألحديةـغريه،ـالـيقالـ ـفإنهـالـيوصفـيشء ـأحد ـاسمـاهللـجلـثناؤه ـ»وأما ـثمـقال: فردًا«،
ـأحداـصفةـمنـصفاتـاهللـ ـأيـفرٌد،ـألن ـيقالـرجلـَوَحٌد، ـأحد،ـكام رجلـأحدـوالـدرهم

التيـاستأثرـهبا،ـفالـيرَشكهـفيهاـيشٌء«.ـ

ـبعدـذلك:ـ»وَأماـقولـاهللـتعاىلـ﴿ٻ ٻ﴾ـفهوـكنايةـعنـذكرـاهللـ وقالـاألزهريُّ
املعلومـقبلـنزولـالقرآنـاملعنىـالذيـسَألتمـتبينيـنسبهـهوـاهلل،ـوقولهـتعاىلـ﴿ٻ﴾ـ
ـللنبيـملسو هيلع هللا ىلصـاْنُسْبـ ـَأحد.ـورويـيفـالتفسريـَأنـاملرشكنيـقالوا ـاهللـهو مرفوعـعىلـمعنى:ـهو
لناـربَّكـفَأنزلـاهللـعزـوجلـ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ * پ پ﴾ـقلت:ـوليسـمعناهـ
ـإِنامـ ـاألَْنساَب ـالواحِد؛ـألَن ـالنسبـعنـاهللـتعاىل ـنفي ـإِليه،ـولكنـمعناه ـاْنَتَسَب ـَنَسبًا َأّنـهلل

ـالعبارة. ـأكملـالدينـالبابريتـعندـرشحهـهلذه ـللعالمة ـالطحاوية« »رشحـالعقيدة  )((
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تكونـللمخلوقني،ـواهللـتعاىلـصفته:ـَأنهـملـيلدـولدًاـينسبـإِليه،ـوملـيولدـفينتسبـإىِلـ
سـعنـإحِلاِدـ ـاملفرتين،ـوتقدَّ ـتعاىلـاهللـعنـافرتاء ـبه، ـفُيشبه ـيكنـلهـمثلـوالـيكون ولد،ـومل
املرشكني،ـوسبحانهـعمـاـيقولـالظاملونـواجلاحدونـعلّوًاـكبريًا.ـقلت:ـوالواحدـيفـ
ـَأَحدـفالـينعتـ ـبَأنهـواحد،ـفَأما ـينعتـاليشء ـَأن ـَأنهـالـثاينـله،ـوجيوز صفةـاهللـتعاىلـمعناه

ـاهـ.ـ ـالرشيفـلهـجلـثناؤه))(«. ـاالسم بهـغريـاهللـتعاىل؛ـخللوصـهذا

وأكملـالعالمةـالبابريتـقائالً:ـوعرّبـبعضـأصحابناـعنـالتوحيدـفقال:ـهوـنفُيـ
الرشيكـوالقسيمـوالشبيه،ـفاهللـواحٌدـيفـأفعالهـالـيشاركهـأحدـيفـإجيادـاملصنوعات،ـ

ـاخللَقـفيها.ـ وواحٌدـيفـذاتهـالـقسيَمـلهـوالـتركيَبـفيه،ـوواحدـيفـصفاتِهـالـيشبه

وقبلـإقامةـالربهانـعىلـالتوحيد،ـالـبدـمنـذكرـإثباتِهـووجوبـمعرفته،ـوكيفيهـ
ـإىلـذلك،ـفنقول:ـ الوصول

اختلف الناس يف وجوب معرفة اهلل:

فذهبتـاحلشويةـالذينـيتعلقونـبالظواهرـإىلـأنـمعرفةـاهللـتعاىلـغرُيـواجبة،ـبلـ
ـبالظواهر،ـوأنَكرواـعىلـاملستدلنيـبالدالئلـالعقلية.ـ ـالصحيحـاملستفاد الواجبـاالعتقاُد

وقالـأهلـالتعليمـمنـاإلسمـاعيلية:ـالـيصلـإالـبتعليمـاإلمامـاملعصوم،ـفهمـ
ُيوجبونـنصبـاإلمام،ـوُييلونـخلّوـالزمانـعنـوجودـإمامـمعصومـهيديـاخللقـإىلـ

ـاهلل.ـ معرفة

ـلكنـاختلفواـيفـطريقها. ـاهللـواجبٌة، ـاملسلمنيـإىلـأنـمعرفَة وذهبـمجهوُر

فذهبـالصوفيةـوأصحابـالطريقةـإىلـأنـمعرفةـاهللـتعاىلـإنامـهوـالرياضةـوتصفيةـ

ـاملعرفة،ـ)4:ـ3844 - 3847(. ـاألزهرّيـ)282 - 370هـ(،ـدار هتذيبـاللغةـأليبـمنصور  )((
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الباطن؛ـليستعّدـللوارداتـوالشواهدـواملعرفةـالتيـيعجزـالعقلـعنـتعبريها،ـفعمدهتمـ
عىلـالذوقـيفـإدراكـاملعارف.ـ

ـإالـباإلهلام.ـ ـاملعرفة وقالتـطائفٌة:ـالـتصل

وقالـمجهورـاملتكلمني:ـإنـطريقـمعرفةـاهللـإنامـهوـبالنظرـواالستدالل؛ـإذـالعلمـ
بوجودهـليسـبرضوريـفالـبدـلهـمنـدليل،ـوالدليلـالنقيلـمنـالكتابـوالسنةـفرٌعـعىلـ
ـاالستدالُلـبالدالئلـ ثبوتِهـوثبوِتـالنبوة،ـفالـيمكنـاالستدالُلـبهـيفـاألصول،ـفتعنّيَ
ـأوـ ـالعاَلـم، ـإمكاُن ـإما ـتعاىل: ـفالطريقـإىلـإثباته ـبتصحيِحها. ـالنقلـأيضًا ـالتيـورد العقلية

حدوُثه،ـوإماـجمموُعهام،ـوكلـذلك:ـإماـيفـاجلواهر،ـأوـيفـاألعراض.ـ

فاإلشـارةـإىلـاالستـداللـبإمكانـالذواتـيفـقولهـتعاىل:ـ﴿ ۇئ ۆئ ۆئ 
ـعنـ ۈئ﴾ـ]ممد:ـ38[؛ـألنـاملمكنـمفتقرـيفـذاتهـإىلـمنـُيوجده،ـوالواجُبـغنيٌّ

غريهـيفـوجوده.ـ

واإلشارةـإىلـاالستداللـباحلدوثـيفـقولهـيفـقصةـإبراهيمـعليهـالسالم:ـ﴿چ 
چ چ﴾ـ]األنعام:ـ76[. 

أمرين:ـدالئلـ أفهامـاخللق،ـوذلكـمصورـيفـ الطرقـإىلـ الطريقةـأقربـ وهذهـ
األنفس،ـودالئلـاآلفاقـاملشارـإليهامـيفـقولهـتعاىل:ـ﴿وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ 

ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ﴾ـ]فصلت:ـ53[. 

أماـدالئلـاألنفس،ـفهي:ـأّنـكلـأحدـيعلمـــبالرضورةـــأنهـملـيكنـموجودًاـثمـ
ُوجد،ـوكلـماـُوجدـبعدـالعدمـالـبّدـلهـمنـُموجد،ـوذلكـاملوجدـليسـهوـنفُسه،ـوالـ
األبوان،ـوالـسائرـاخللق،ـألّنـعجزهمـعنـمثلـهذاـالرتكيبـمعلوٌمـبالرضورة،ـفالـبدـ

ـاملوجودات.ـ منـصانٍعـقديٍمـخمالٍفـهلذه
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باملشاهدةـمنـاختالفـ ـ التغريُّ يتغرّي،ـوُيدَرُكـ العاَلـمـ وأماـدالئُلـاآلفاق:ـفألنـ
الفصول،ـوالليلـوالنهار،ـوالطلوعـواألفول،ـوالرعدـوالربقـوالسحاب...ـوغريـذلك،ـ
ـمنـُمِدثـقديم؛ـإذـلوـكانـحادثًاـالحتاَجـإىلـُمِدثـآَخَرـ ـحادٌث،ـفالـبدَّ ـمتغريِّ وكلُّ

ـيتسلسل،ـومهاـماالن. ـأو فيدور،

وهذاـاالستداللـهوـطريقةـاألنبياءـعليهمـالسالمـواملتقدمنيـمنـالعلامءـوالعقالء،ـ
ـاهللُـحّجتهـعىلـفضلهـبأنـأظهرـعلمُهـعىلـاملالئكة،ـ ـالسالمـإنامـأظهر وذلكـألنـآدمـعليه

وذلكـمضـاالستدالل.

وقالـاهللـتعاىلـإخبارًاـعنـنوح:ـ﴿ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئېئ ىئ ىئ ىئ ی 
ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب ﴾ـ]هود:ـ28[،ـوأخربـعنـقـومهـ
بقوله:ـ﴿ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ﴾ـ]هود:ـ32[،ـومعلومـأنـتلكـاملجادلةـ

ـالقطعية.ـ ـبالدالئل ـاحلق ـبلـيفـالتوحيدـوالنبوةـونرصة ماـكانتـيفـالفروع،

وإلبراهيم عليه السالم مقامات:

قوله:ـ﴿ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦڄ ڄ ڄ ڄڃ ڃ ڃ  نفسه،ـوهوـ أوهلا:ـمعـ
هاـ ڃ چ چ چ﴾ـ]األنعام:ـ76[،ـوهذهـهيـطريقةـاملتكلمنيـيفـاالستداللـبتغريُّ

ـاهللـتعىلـمحدهـعىلـذلك،ـفقال:ـ﴿ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ  ـإن عىلـحدوثها،ـثم
ٿ﴾ـ]األنعام:ـ83[. 

وثانيها:ـحالهـمعـأبيهـوهوقوله:ـ﴿ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ 
ڇ﴾ـ]مريم:ـ42[. 

وثالثها:ـمعـقومهـبالقولـوبالفعلـوهوـقوله:ـ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ 
پ پ پ ﴾ـ]األنبياء:ـ58[. 
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ورابعها:ـحالهـمعـملكـزمانهـنمرود،ـوهوـقوله:ـ﴿چ چ ڇ ڇ﴾ـ
]البقرة:ـ258[،ـفاستدلـعىلـالربوبيةـبفعٍلـيعجزـعنهـغريهـمنـاإلحياءـواإلماتة،ـوإتيانـ

الشمسـمنـاملرشق.

ـاهللـتعاىلـ ـإبراهيم،ـوذلكـألن ـاألمرـعىلـدالئل لـيفـأكثر ـالسالمـعوَّ وموسىـعليه
ـقال:ـ﴿ يب جت حت * مت ىت يت جث مث ىث يث حج مج﴾ـ حكىـيفـسورةـطه

]طه:ـ49-50[،ـوهذاـبعينهـهوـالدليلـالذيـذكرهـإبراهيمـعليهـالسالمـيفـقوله:ـ﴿ې 

ې ى ى﴾ـ]الشعراء:ـ78[،ـوقالـيفـسورةـالشعراء:ـ﴿ڌ ڎ ڎ ڈ﴾ـ
ـإبراهيم:ـ﴿چ چ ڇ ڇ﴾ـ]البقرة:ـ258[،ـ ـالذيـقال ]الشعراء:ـ26[،ـوهذاـهو
فلامـملـيكتفـفرعونـوطالبهـبيشءـآخرـقالـموسى:ـ﴿گ گ گ﴾ـ]الشعراء:ـ

إبـراهيم:ـ﴿ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک  قـالـ الذيـ 28[،ـوهذاـهـوـ
ک﴾ـ]البقرة:ـ258[. 

وأماـنبيناـملسو هيلع هللا ىلصـفاشتغالهـبالدالئلـعىلـالتوحيدـوالنبوةـواملعادـأكثُرـوأظهُرـمنـأنـ
ـالقرآنـمملوٌءـمنه.ـ يتاجـإىلـذكر،ـفإن

وقـدـقـالـتعاىل:ـ﴿ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھھ ے 
ے ۓ ۓ﴾ـ]النحل:ـ25)[،ـوالـشكـأنـاملرادـبقوله:ـ﴿ھ﴾ـأي:ـالربهانـ

مأمورًاـهبا،ـوقوله:ـ﴿ے ے ۓ  باحلجةـوالربهانـ الدعوةـ واحلجة،ـفكانتـ
ۓ﴾ـليسـاملرادـمنه:ـاملجادلةـيفـالفروع؛ـألهنمـينكرونـأصلـالرشيعة،ـفتعنّيـأنـ

ـاملجادلةـيفـالتوحيدـوالنبوة.ـ املراد:

ـأنـاجلدالـ ـُيفهمـمنه وقالـتعاىل:ـ﴿ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ﴾ـ]احلج:ـ8[،
ـبلـهوـممدوٌح. ـليسـبمذموم، بالعلم
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واهللـتعاىلـأَمـَرناـبالنـظرـوالتـدبرـوالتفكر،ـفقال:ـ﴿ڈ ڈ ژ ژ ڑ 
ڑ﴾ـ]يونس:ـ)0)[،ـوذكرـالتفكرـيفـمعرضـاملدحـفقال:ـ﴿ڈ ژ ژ ڑ 
عمران:ـ90)[،ـ﴿ پ پ پ  ]آلـ ڑ ک ک ک ک گ گ﴾ـ
پ ڀ ڀ﴾ـ]النور:ـ44[،ـوذّمـاإلعراضـعنـاآلياتـفقال:ـ﴿ڀ ٺ ٺ 
ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ﴾ـ]يوسف:ـ05)[،ـوقـال:ـ﴿پ 
ـاهللـتعاىلـالتـقليَدـفقالـحكايةـعنـالكفار:ـ ڀ ڀ ڀ ڀ﴾ـ]األعراف:ـ79)[،ـوذمَّ

﴿ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ﴾،ـوقـال:ـ﴿ڃ چ چ چ چ 
ـالتقليد.ـ ـعىلـوجوبـالنظرـوالفكرـوذّم ڇ﴾ـ]لقامن:ـ)2[،ـوكلـذلكـيدلُّ

واملقصودـمنـهذا:ـرفعـإنكارـاحلشويةـعىلـمنـيشتغلـبأصولـالدين،ـمعـأنـ
ـاألنبياءـ ـالشبهاتـعنها،ـوهيـحرفة ـالدالئل،ـودفع ـالتمّسكـهبذه ـالدينـليسـإال أصول

ـالكفارـاملخذولني.ـ ـوالتقليدـحرفُة املعصومني،

عىلـأنـرشفـالعلمـبرشفـالـمعلوم،ـوملاـكانـذاُتـاهللـتعاىلـوصفاُتهـأرشفـ
ـأرشفـالعلوم،ـوألنـ ـالدينــ ـوهوـعلمـأصول ـبهـسبحانهــ ـاملتعلق ـالعلم املعلوماتـكان

ـأوـغريه،ـوالدينيـأرشُفـمنـغريه. ، العلم:ـإماـدينيٌّ

والدينيـإماـأصولـالدين،ـأوـماـعداه،ـوماـعداهـيتوقـفـعليه؛ـألنـاملفرّسـإنمـاـ
ـالذيـالـيعرُفـ ـاملتكّلم ـاملختار ـالصانع ـاهلل،ـوذلكـفرٌعـعىلـوجود يبحثـعنـمعاينـكالم
إالـيفـأصولـالدين،ـواملحّدثـإنامـيبحثـعنـكالمـالرسول،ـوذلكـفرٌعـعىلـالتوحيدـ
ـإىلـأصولـالدين،ـوهوـغنيـعنها،ـفيكونـأرشَف،ـ ـالعلومـمفتقرٌة ـهذه ـعىلـأنَّ والنبوة،ـفدلَّ

ـاملخترص.ـ ـالعلومـكثريةـالـُيمكنـذكُرهاـيفـهذا ـترجيحهـعىلـسائر ووجوُه

ـالرضورية:ـ ـاملنكرينـباألدلة ـالسلفـيفـإلزام ولنذكرـشيئًاـمنـطريقة
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رويـأنـبعضـالزنادقةـأنكرـالصانَعـعندـجعفرـالصادق،ـفقالـله:ـهلـركبَتـ
البحرـورأيتـأهواَله؟ـقال:ـنعم!ـركبُتـالبحرـوهاجتـرياٌحـهائلة،ـفكرستـالسفينَةـ
وغّرقتـاملالحني،ـفتعلقُتـببعضـاأللواح،ـثمـذهبـعىلـذلكـاللوح،ـفإذاـأناـمدفوٌعـ
بتالطمـاألمواج،ـحتىـوصلتـالساحل،ـفقال:ـجعفر:ـقدـكنتـترجوـالسالمة؟ـقال:ـ
ـالصانَعـهوـالذيـكنَتـ ـالرجل،ـفقالـجعفر:ـإن نعم.ـفقال:ـممنـكنَتـترجوها؟ـفسكَت

ـالغرق!ـفأسَلَمـعىلـيده.ـ ـالذيـأنجاكـمن ترجوهـيفـذلكـالوقت،ـوهو

وروىـأنـأباـحنيفةـكانـسيفًاـقاطعًاـعىلـالدهرية،ـوكانواـيطلبونـالفرصًةـلقتله،ـ
ـأجيبوينـعنـ ـفقالـهلم: ـبقتله ـفهّموا ـقاعٌدـيفـاملسجدـبسيوفـمسلولة، فهجمواـعليهـوهو
مسألة،ـثمـافعلواـماـشئُتم.ـفقالوا:ـهات،ـفقال:ـتقولونـيفـرجلـيقولـلكم:ـإينـرأيُتـ
سفينًةـمشحونًةـيفـجلّةـالبحرـقدـاحتَوهتاـأمواٌجـمتالطمة،ـورياٌحـخمتلفة،ـوهيـمعـهذاـ
جتريـمستويًةـليسـهلاـماّلٌحـجُيرهيا،ـهلـجيوزـذلكـيفـالعقل؟ـقالوا:ـال،ـهذاـيشءـالـ
ـمنـغريـ ملـجُيزـيفـالعقلـسفينٌةـجتريـمستويًة ـإذا ـفقالـأبوـحنيفة:ـسبحانـاهلل، ـالعقل. يقبُله
ـمنـغريـصانع؟!ـ ـمعـاختالفـأحوالِه ـالعلويـوالسفيّل ـالعامل ـقيامـهذا ـفكيفـجيوز ماّلح!

فبَكواـمجيعًا،ـوتابواـوأسَلمواـعىلـيده.ـ

:ـماـالدليُلـعىلـوجودـالصانع؟ـفـقال:ـورقةـ وسألـبعُضـاحلكمـاءـالشافعيَّ
القّزـ الفرصاد،ـطعمهاـوريهاـولوهناـواحٌدـعندكم،ـفقالوا:ـنعم.ـقال:ـفيأكلهاـدودُةـ
ـالبعر،ـوالظبيـ ـفيخرجـمنها ـالعسل،ـوالشاة ـفيخرجـمنها ـاإلبريسم،ـوالنحُل فيخرجـمنها
فيعقدـيفـنوافجهاـاملسك،ـفمنـذاـالذيـجَعَلهاـكذلكـمعـأنـالطبَعـواحد؟ـفاستحَسنواـ

منهـذلكـالكالَم،ـوآمنواـعىلـيده.ـ

ـاملذابةـ ـفيها،ـظاهُرهاـكالفضة ـملساَءـالـُفرجة ـبنـحنبلـبقلعٍةـحصينة ومتّسكـأمحُد
ـثمـانشّقتـاجلدرانـوخرجـمنـالقلعةـحيواٌنـسميعـبصري،ـفالـ ـكالذهبـاإلبريز، وباطنُها
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ـالفرخ.ـ ـالبيضة،ـوباحليوان: بدـمنـالصانع!ـعنىـبالقلعة:

وتردُّدـ األصوات،ـ باختالفـ فاستدّلـ ذلك؟ـ عنـ مالكًاـ الرشيدـ هاروُنـ وسألـ
ـوتفاُوتـاللغات.ـ النغامت،

ـنواسـعنهـفقال:ـ ـأبو وسئل

إىلـآثــارـمــاـصنَــَعـاملليــُكتأّمْلـيفـنبــاِتـاألرضـوانُظر
بــأنـاهللـليــسـلــُهـرشيــُكعىلـُقُضِبـالزبرَجِدـشاهداٌت

ـعىلـاحلمري،ـ ـوالروثـيدلُّ ـعىلـالبعري، ـالبعرةـتدلُّ وُسئلـأعرايبـعنـالدليل؟ـفقال:
ـأماـ ـفسامءـذاتـأبراج،ـوأرضـذاتـفِجاج،ـوبحارـذاتـأمواج، ـاألقدامـعىلـاملسري، وآثار

ـالقدير؟ـ ـعىلـالعليم تدلُّ

ـبلبنـأمسك. ـفقال:ـهبليلٍجـجمّففـأطلق،ـولعابه ـبمـعرفَتـربك؟ قيلـلطبيب:

وقالـآخر:ـعرفُتهـبنحلٍةـبأحِدـطرفيهاـتعسلـوباآلخرـتلَسع.ـوالعسُلـمقلوبـ
اللَّسع))(.

ولنرجع إىل رشح كالم الطحاوي، قال: )ال رشيك له(.

ـهلامـ ـفأكثَرــ الرّشكة)2(ـمعناها:ـخمالطةـالرشيكني،ـوأصلها:ـأنـيكونـهناكـاثنانــ
ـالترصفـيفـيشٍءـماـيستلزمـاشرتاَكـ ،ـوكوُنـاالثننيـهلامـحقُّ فـيفـيشءـمعنيَّ ـالترصُّ حقُّ

ـالترصف. ـأي:ـيفـمنشأ ـاحلّقـّية، هذينـاالثننيـيفـمنشأ

ـأكملـالدينـالبابريت.ـ ـللعالمة ـالطحاوية«، »رشحـالعقيدة  )((
ـ»واملعروفـأنـكالـمنهامـبفتحـفكرسـ ـقالـالزبيديـيفـرشحـالقاموسـمادةـ]رشك[: ك، ـالرشِّ ومثلها  )2(
ـاهللـعىلـ ـاللغةـكإسامعيلـبنـهبة ـثالثـلغاتـحكاهاـغريـواحدـمنـأعالم ـفتحـفسكون، وبكرسأو

ألفاظـاملهذب،ـوابنـسيدهـيفـاملحَكم،ـوابنـالَقطَّاعـورشاحـالفصيحـوغرُيهم«.
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فاشرتاكـاثننيـيفـالبيعـوالرشاءـالزٌمـعنـكوهنامـمالَكنيـملكًاـتاّمًاـحلقـالترصف،ـ
ـاشرتاَكهامـيفـالصفاتـالتيـُتوجبـعليهـعبادهَتام.ـ وعبادُةـواحٍدـالثننِيـالزٌمـعنـاعتقاِده

ُكـيمكنـأنـيكونـيفـالذات،ـأوـيفـالصفات،ـأوـاألفعال:ـ ْ والرشِّ

وهاـآهلة،ـكانواـقدـأرشكواـمعـاهللـتعاىلـآهلًةـ فلامـعبدتـالعرُبـاألصناَم،ـوسمَّ
أخرى،ـوعلمناـأهنمـكانواـيعتقدونـيفـهذهـاألصنامـمشاهبتهاـلهـتعاىلـيفـالغرضـالذيـ

ـأمورهمـوُنرصهتم.ـ ـتدبرُي ـله،ـوهو منـأجلهـعبدوها

ـمناقٌضـلكونـاهللـتعاىلـ ـالناحية، واعتقاُدهمـباشرتاكـاألصنامـمعـاهللـتعاىلـيفـهذه
واحدًا،ـومناقٌضـلقوهلمـبأنـاهللـتعاىلـهوـاخلالق؛ـألنـاخلالقـهوـالذيـينبغيـأنـيكونـ

ـالتدبريـلغريـاهللـاخلالق.ـ ـأثبتوا املدّبر،ـوهم

ـاهللـ ـاهللـتعاىلـبغرِيهـيفـالصفات،ـكمنـيقول:ـإن والرشكةـيفـالصفات،ـمنهاـتشبيُه
تعاىلـجسٌم،ـأوـيفـجهة،ـأوـأنـلهـحّدًا،ـأوـأنـيقول:ـإنـِعلمـفالٍنـكعلمـاهللـتعاىل،ـأوـأنـ

ـاهللـتعاىلـولوـيفـأصلـفعلها.ـ قدرَتهـكقدرة

ـبأنـاهللـتعاىلـجالٌسـعىلـالعرش،ـوُيعرّبونـعنـهذاـ ـاملجسمة ومثلـهذاـماـزعمته
ـله.ـ ـعليه،ـأوـأنهمماسٌّ تاياًلـعىلـالناسـالغافلنيـبأنهـتعاىلـمتمّكنـعىلـعرشه،ـأوـأنهـمستقرٌّ

ويتفرعـعىلـالتسويةـوالرشكـيفـالصفاتـالرشُكـيفـاألفعال،ـكامـالـخيفى،ـكمـ
ـإنـقدرتناـخالقٌةـمنـالعدم.ـ يقول:

ـأوـعام.ـ ـبدليلـرشعّيـخاّص، ـيكون ـإنام ـبالكفر ـأنـاحلكمـعىلـالواحد ومعلوم

والـيصحـأنـيكونـمبنيًاـعىلجمردـاستداللـعقيّلـمض،ـوالـيرتتبـاحلكمـبالتكفريـ
ـبّدـمنـمعرفته.ـ ـإنـهناكـتفصيالًـيفـكتابـالفقهاءـال ـبل عىلـكّلـخطأـمهامـكان،
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ويرتتبـعىلـالتسويةـوالرشكـيفـالذاتـالرشُكـيفـالصفاتـواألفعال؛ـفأعظمـ
أنواعـالرشكـالرشكـيفـالذات،ـويرتتبـعىلـالرشكـيفـالصفاتـالرشُكـيفـاألفعال.ـ

مهاـ ماـ أصلـ يفـ ومساويًاـ مضارعًاـ لهـ يكونـ لِـمنـ يكونـرشيكًاـ إنامـ والواحدـ
ـقطعا؛ـ ـأنـالـيكونـلهـرشيٌك ـفيلزم ـله، ـَمنـالـشبيه ـمنـحيثـحقيقتهام،ـوأما مشرتكانـفيه
ـاآلخر،ـوهذاـ ـبإذن ـإال ـالترصفـفيه ـالتمكنـمن ـامللكـوعدَم ـانقساَم ـتستلزم ـالرشاكة ألن

ـامللكـالـملكـسواه.ـ ـاهللـتعاىل؛ـلِـامـثبتـمنـكوُنهـهو باطٌلـالـجيوزـيفـحّق

ـيكونـمستقاّلـيفـ ـاملالُكـجيبـأن ـإمكانـوجودـمالكـغريه؛ـألن وملاـثبتـمنـعدم
ـإالـاهللـعّزـ ـيفـُملكهـجيبـكونهـمستقاّلـيفـوجوده،ـوالـمستقّلـيفـالوجود ملكه،ـواملستقلُّ

ـلهـرشيك؟ ـفكيفـيكون شأنه،

بناًءـعىلـذلكـ وبناًءـعىلـذلك،ـنقول:ـلوـاعتقدـواحٌدـوجودـرشيكـهللـتعاىل؛ـ
املعنى،ـأالـيستلزمـذلكـادعاَءـوجوِدـغريـاهللـمستحّقـًاـلصفاتـاأللوهية؟ـوهوـماـكانـ

عليهـاملرشكون.

ـأنواع:ـ ـُتقالـعىلـثالثة ـالغنيمي:ـ»والوحدانيةـصفةـسلبيٌة قال

األول:ـالوحدةـيفـالذات،ـواملرادـهبا:ـانتفاءـالكثرةـعنـذاتهـتعاىل،ـبمعنىـعدمـ
قبوهلاـاالنقسام.ـ

والثاين:ـالوحدةـيفـالصفات،ـواملرادـهبا:ـانتفاءـالنظريـلهـتعاىلـيفـكلـصفةـمنـ
ـوقدراتـمتكّثرةـبحسبـاملعلوماتـواملقدورات،ـ ـفيمتنعـأنـيكونـلهـتعاىلـعلوٌم صفاته،
بلـعلُمهـواحدـومعلوماتهـكثرية،ـوقدُرتهـواحدة،ـومقدوراُتهـكثرية،ـوعىلـهذاـمجيعـ

صفاته.ـ

والثالث:ـالوحدةـيفـاألفعال،ـواملرادـهبا:ـانفرادهـتعاىلـباخرتاعـمجيعـالكائناتـ
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ـتعاىلـيفـيشءـمنـاملمكناتـأصالً«))(. ـالتأثريـلغريه ـإسناد عمومًا،ـوامتناُع

ـأنهـ»الـرشيكـله«،ـ ـيعنيـويستلزم ـالطحاويـقدـقال:ـ»إنـاهللـواحد« ـاإلمام ماـدام
ـالترصفـيفـالكون. ـواحٍدـحق وإالـلصارـلكلِّ

ـلوـكانـلهـصانعانـ ـإذ ـالعاملـواحد؛ ـفقالـالبابريت:ـ»صانُع ـالدليلـعىلـالتوحيد، وأما
ـأنـخيلقـ ـلوـأراد ـأوـحدوِثـأحدمها؛ـألنـأحدمها لثبتـبينهاممتاُنٌع،ـوذلكـدليلـحدوثِهام،
يفـشخٍصـحياًةـواآلخِرـموتًا:ـفإنـحصلـمراُدمها،ـفهوـمال؛ـالجتامعـالضدينـيفـملـ
واحد،ـأوـملـيصلـمراُدمهاـفهوـدليلـعجزمها،ـأوـحصلـمراُدـأحدمهاـدونـاآلخر،ـفهوـ
دليُلـعجِزـمنـملـتنُفذـإرادته،ـوالعاجُزـالـيصلحـإهلًا،ـوهذاـيسمىـدليلـالتامنعـاملأخوذـ

منـقولهـتعاىلـ﴿ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې﴾ـ]األنبياء:ـ22[«)2(.

ـاهللـتعاىلـيفـصفاته،ـويفـ ـاملفيدـلوحدانية ـالتامنع« ـبـ»دليل ـاملسمى ـالدليل وهذاـهو
ذاته،ـويفـأحكامه.

ـماـعداه،ـ كلمةـ»اهلل«ـتدلـعىلـالواجبـالوجود،ـاملنفردـبالكامل،ـاملحتاجـإليهـكلُّ
املستغنيـعنـكلـماـسواه،ـوهيـالـتطلقـإالـعىلـاهللـالواحد.ـ

وقولنا:ـ»اهللـالـرشيكـله«ـتدّلـحقيقُتهاـعىلـنفيـكلـماـسوىـاهللـتعاىلـمنـاآلهلةـ
املّدعاة،ـواألربابـاملفرتاة،ـوالـنحتاجـبناءـعىلـاملعنىـاملذكورـلكلمةـاهللـإىلـأّيـتقديرـ

ـإهلًا.ـ ـعىلـنفيـالرشيكـعنـاإللهـمنـحيثـكوُنه ـاملراد؛ـفهيـتدلُّ ـاملعنى ـيتم لكي

ـتوحيدـربوبيَّة؛ـ ـاملرشكنيـموّحدون ـإنَّ ـردٌّـعىلـَمنـقال: ـبالتحديدــ ـالعبارةــ وهذه
ـالعبودية،ـأي:ـأنـيكونـمعبودًا،ـوملـيكنـ ـالتـرصفـأوـحقَّ كَةـتستـلزمـحقَّ ألنـالرشِّ

ـالغنيميـامليداين،ـص47. ـللعالمة ـالطحاوية« »رشحـالعقيدة  )((
ـللبابريت،ـص37.  ـالطحاوية« »رشحـالعقيدة  )2(
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املرشكونـليعبدواـغريـاهللـإالـألهنمـاعتقدواـأنـاإللهـأكثُرـمنـواحد،ـواعتقدواـأنـهناكـ
أكثـَرـمنـواحدـيستحقـالعبادة،ـفعبارةـ»الـرشيكـله«ـكاشفةـعنـقوله:ـ»إنهـواحد«ـ

والزمةـعنها.

قال الطحاوي: )وال يشَء ِمْثُلُه(

بمـاـأنـاهللـواحد،ـفهوـواحدـيفـذاتهـوصفاتهـمنـحيثـإنهـإله،ـفصفاُتهـليستـ
ـتعاىل:ـ﴿ٺ ٿ  ـأيـالـيشءـمثله.ـقال ـليسـكوجودـغريه، كصفاتـغريه،ـووجوُده

ٿ﴾ـ]الشورى:ـ))[.

ويوجدـفرقـيفـاخلصوصـوالعمومـبنيـاملثلـوالشبه،ـفاملثيلـأخصـمنـالشبيه،ـ
ـالتساويـيفـ ـالذيـبه ـبلـمنـالوجه ـنفيـالشبيهـمطلقًا ـفنفيـاملثيلـالـيستلزم . ـأعمُّ والشبيه
الذاتيات،ـأوـالتساويـالتاّم؛ـألنـاملثيلـيطلقـعىلـاملساويـيفـالصفاتـالذاتية،ـبخالفـ
الشبيه،ـفقدـيكونـمساويًاـفيهاـأوـيفـغريها.ـولذلكـفإنناـنجدـيفـبعضـكالمـاحلشويةـ

ـالشبيهـمنـكلـوجهـوجودّي.ـ ـيوافقونـعىلـنفي ـاملثيل،ـوالـنراهم ـنفي اإلعالنـعن

املمكُنـ ليدخـلـ عامًا؛ـ إمكانًاـ ولوـ وجوده،ـ أمكنـ ماـ عىلـ تطلقـ كلمةـ»يشء«ـ
باملعنىـاألخّص،ـوهوـالذيـاستوىـالوجوُدـوالعدمـبالنسبةـإليه،ـويدخلـالواجبـفيهـ
أيضًا،ـولوـيفـالذهنـإطالقًاـلغويًا،ـوعىلـاملوجودـبالفعلـاصطالحًا،ـوهوـاملعتَمدـعندـ

ـتطلقـعىلـاهللـتعاىلـيفـبعضـاالستعامالت. ـالسنة،ـوقد أهل

ـمنعـ ـالرازي،ـوَمْن ـاإلماُم نـأجازها ـفِممَّ فاختلفواـيفـإطالقـكلمةـ»يشء«ـعىلـاهلل،
احتّجـبأهناـملـَتِرْد،ـولكنناـنعرُفـأنـإطالقـاألسامءـمتوّقفـعىلـالسمع،ـأماـاألوصافـ

ـالغزايل. ـاإلمام فال،ـكامـقرره
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قالـاإلمامـالرازي:ـ»ذهبـاألكثرونـإىلـأنـاسمـ»اليشء«ـواقعـعىلـاهللـتعاىل،ـ
وقالـجهمـبنـصفوان:ـالـجيوزـإطالُقـهذاـاالسمـعليه.ـلناـالقرآنـواللغة،ـأماـالقرآنـ
فآيتان:ـإحدامهاـقولهـتعاىل:ـ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻپ پ پ﴾ـ]األنعام:ـ9)[،ـوثانيتهامـقولهـ
تعاىل:ـ﴿ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ﴾ـ]القصص:ـ88[،ـواملرادـبالوجه:ـذاته،ـفقدـاستثنىـ

ذاَتهـمنـلفظـ»اليشء«،ـواالستثناءـمنـخالفـاجلنسـخالفـاألصل.ـ

وأماـاللغة،ـفهي:ـأنـمنـقال:ـاملعدومـليسـبيشء،ـقال:ـاملوجودـهوـاليشء،ـفهامـ
لفظانـمرتادفان،ـفإذاـكانـموجودًاـكانـشيئًا.ـ

ـاملوجودـ ـعنه،ـفكان ـُيعَلَمـوُيعربَّ ـيصحـأن ـاليشُء:ـما ـاملعدومـيشء،ـقال: ومنـقال:
ـباليشء«))(. ،ـفثبتـأنهـتعاىلـمسمى ـالعامُّ ـصدق أخّصـمنـاليشء،ـوإنـصدقـاخلاصُّ

ثمـذكرـأنـاجلهمـاحتجـبقولهـتعاىل:ـ﴿ہ ہ ہ ہ﴾ـ]الرعد:ـ6)[ـفلوـكانـ
ـلفظـاليشءـ ـإن ـلنفسه،ـوهوـمال،ـوقال: ـأنـيكونـخملوقًا ـلزم تعاىلـُيسمىـبلفظـ»اليشء«

ـتعاىل:ـ﴿ڄ ڄ ڄ ڃ  ـلقوله ـاهللـجيبـأنـتكونـحسنة الـيفيدـُحسنًا،ـوأسامء
ـباليشء.ـ ڃ﴾ـ]األعراف:ـ80)[،ـفالـينبغيـتسميته

واجلوابـعنـاحتجاجـاجلهم:ـأنـمنـالواضحـأنـاآليةـخمصوصٌةـبامـسوىـاهلل؛ـ
ـاملوجودـسواه.ـ ـاليشء ـإرادة ـأنـخيلقـاهللـتعاىلـنفسه،ـولظهور الستحالة

وأماـاستدالهلمـالعقيلـفليسـبعقيلـيفـاحلقيقة،ـفإنـكانـاليشءـمرادفًاـللموجودـ
كانـحسنًا،ـفحُسنـإطالقهـعىلـاهلل،ـعىلـأّنـاـالـُنطلقهـعليهـعىلـسبيلـالتسمية،ـبلـعىلـ

ـفبطلـاحتجاجه.ـ سبيلـالوصف،

ـالكتابـالعريب،ـ ـدار ـالدينـالرازي، ـاإلمامـفخر ـاهللـتعاىلـوبالصفات«، »لوامعـالبيناتـرشحـأسامء  )((
ـالرؤوفـسعدـ)257-258(.ـ ت.ـطهـعبد
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ـالرازيـمذاهبـالعلامءـيفـإطالقـاألسامءـواألوصافـعىلـاهللـتعاىلـ وخلصـاإلمام
فقال:ـ»مذهبـأصحابناـأهناـتوقيفية،ـوقالتـاملعتزلةـوالكرامية:ـإنـاللفظـإذاـدّلـالعقلـ
ـإطالُقـذلكـاللفظـعىلـاهللـتعاىل؛ـسواٌءـوردـ ـاملعنىـثابٌتـيفـحقـاهللـسبحانهـجاز عىلـأن
التوقيفـبهـأوـملـيرد،ـوهوـقولـالقايضـأيبـبكرـالباقالينـمنـأصحابنا،ـواختيارـالشيخـ
الغزايّلـأنـاألسامءـموقوفٌةـعىلـاإلذن،ـأماـالصفاُتـفغريـموقوفةـعىلـاإلذن،ـوهذاـهوـ

املختار«))(.

واإلمامـالباقالينـقّيدـجواَزـإطالقـاالسمـعىلـاهللـتعاىلـبأنـالـُيوهمـنقصًا،ـفإنـ
أومههـامتنع،ـوالغزايلـفّرقـبنيـاالسمـوالصفة:ـبأنـاالسمـالـُيطلقهـعىلـالذاتـإالـمنـ
لهـالواليُة،ـأوـكانـهبذاـاالعتبار؛ـألنهـفيهـزيادُةـاختصاصـعىلـجمردـالوصف،ـبخالفـ

ـيتوّقفـعىلـاإلذن.ـ ـإخباٍرـعنـاألمر،ـفمنـهناـمل الوصف؛ـفإنهـجمرد

: )وال يشَء ُيعِجزُه( قال الطحاويُّ

ـاهللـجّلـشأنه،ـفامـمعنىـاإلعجاز؟ـ والـيشءـُيعجز

ـإنهـقارصـعنـأنـيكونـيفـاملقدمة،ـ ـوالعُجز:ـآخرـاليشء،ـأي: اإلعجاز:ـمنـالَعجز،
ـاهللـ ـُيعجز رـعنه،ـفالـيشَء ـاملراد،ـوالتأخُّ ـالضعفـعنـتقيق ـيمنعه،ـفالَعْجز:ـهو فهناكـما

ـاهللَـمنـتقيقـماـيريده. ـاملعنى،ـأي:ـالـيشءـيمنع هبذا

قالـاهللـتعاىل:ـ﴿حت خت مت ىت يت جث مث ىث يث حج مججح مح جخ 
حخ مخ﴾ـ]فاطر:ـ44[،ـفنبهـاهللـتعاىلـعىلـأنـأصلـالعجزـعنـاليشءـينشأـإماـبعدمـ
علمه،ـأوـبعدمـالقدرةـعليه،ـولكنـهذهـاألسبابـمنتفيٌةـعنهـجّلـشأنه،ـفهوـعليٌمـبكلـ

يشء،ـوقديٌرـعىلـكلـيشء،ـفالـُيعجزهـيشء.ـ

ـالرازي،ـص40. ـاإلمام ـاهللـتعاىلـوالصفات«، ـالبيناتـرشحـأسامء »لوامع  )((
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قالـالبابريت:ـ»)وال يشء يعجزه(ـهذاـوصٌفـلهـبكاملـالقدرة؛ـألنـوجودـكلـ
هـعنـ موجودـسواهـبإجياده،ـفمحاٌلـأنـيعجزهـيشء؛ـفإنـالعجزـنقص،ـواهللـتعاىلـُمنزَّ
النقائص،ـوألنهـتعاىلـموصوفـبكاملـالقدرةـعىلـكلـيشء،ـفالـيوصفـبالعجز،ـوإالـيلزمـ

ـالعجز«))(. ـاخللُقـمع ـتعاىلـخالٌقـجلميعـاألشياء،ـوالـيتصور ـالنقيضني،ـوألنه اجتامُع

ثمـنقول:ـالـشكـأنـالعجزـيتوقفـعىلـاستقاللـإرادةـالفاعل،ـوعدمـتوقُّفهاـ
عىلـيشءـغريـذاِتـالفاعلـواتصافهـهبا،ـوالـيتحّققـهذاـاألمرـإالـهللـتعاىل،ـفإنـالعباد،ـ
وإنـتققتـهلمـاإلرادة،ـلكنهاـمقيدة،ـويفـضمنـإرادةـاهللـتعاىلـوموقوفٌةـعليها،ـكامـ

سنبنيـيفـمله.ـ
ـاهلل.ـ ـإالـبإرادة ـالعبدـغريـمستقلة؛ـألنهـالـيشءـمنـاإلراداتـواحلركاتـيتمُّ فإرادة

إذنـلكيـيمنَعـغرُيـاهللـاهللَـجّلـشأنهـمنـتقيقـمراده،ـجيبـأنـيكونـلهـإرادٌةـ
ـاهللـتعاىلـمتوقفًةـعىلـإرادةـذلكـاملانع،ـوالـيشءـيفـالكونـ ـإرادُة مستقلة،ـوجيبـأنـتكون
ـُيعجزهـسبحانهـعنـتقيقـمراده،ـوتوقفـ ـأن ـيمكن ـإرادٌةـمستقلة،ـوالـيشءـيفـالكون له

ـاهللـتعاىلـعنه.ـ ـالتوقُُّفـيفـتنزيه ـاهللـتعاىلـعىلـإرادةـغريهـنقٌصـرصيٌحـالـينبغي إرادة

قال الطحاوي: )وال إله غريه(

ـليسـ ـاهللـإهلًا ـأنـخيلقـاملخلوقاتـوِمنـَبْعُد؛ـألنـكوَن ـثابٌتـهللـتعاىل،ـِمنـَقبِل وهذا
ـاهللُـ ـاإلله،ـوسواءـَخَلَقنا ـاهللـهو ـاهللَـأمـملـنعُبْدُه،ـفإنَّ ـاملخلوقات،ـفسواءـَعَبْدنا ُمستَمّدًاـمن
ـمطلقًا،ـوالـمنـإجيادهـ ـله ـمنـعبادتنا ـليسـمستَمّدًا ـإهلًا ـفكوُنُه ـاهللـهوـاإلله، ـفإنَّ أمـملـخَيُلْقنا،
ـالواجبـالوجود،ـ ـاملوجود ـبعدـذلك،ـوذلك؛ـألنـمعنىـ»اإلله«:ـهو لنا،ـوالـمنـوجودنا
ويرتّتبـعىلـذلكـكونهـمستغنيًاـعنـكّلـماـسواه،ـُمفتقرًاـإليهـمجيعـماـعداه،ـوهذاـهوـ

ـاهللـتعاىل:ـ﴿ی ی یجئ حئ مئ ىئ يئ ﴾ـ]البقرة:ـ63)[. املعنىـاحلقيقيـلإلله،ـقال

ـللبابريت،ـص38. ـالطحاوية«، ـ»رشحـالعقيدة  )((
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العبادة،ـفكونهـ ويرتتبـعىلـذلكـكوُنهـمعبودًا،ـأي:ـأنـيكونـبحيثـيستحقـ
ـالزٌمـعنـكونهـإهلًا.ـ ـاملعنىــ ـهبذا معبودًاــ

لوـفرضناـأنـ»اإلله«ـمعناهاـفقط:ـ»املعبود«؛ـفإنـهذاـيتملـأنـُيرادـبهـاملعبودـ
ـبالفعلـ ـالتوحيدـ»الـمعبود ـيصبحـمعنىـكلمة ـللعبادة،ـفعىلـاألول: ـاملستحّق ـأو بالفعل،
رناـمذوفًا،ـكأْنـنقول:ـالـمعبودـــأي:ـ غريـاهلل«،ـوهذاـاملعنىـغريـصحيح،ـإالـإذاـقدَّ

ـــإالـاهلل؛ـألنـهناكـمعبوداٍتـغريـاهلل. بحقٍّ

أماـإذاـقلنا:ـإنـاهللـهوـاخلالقـوالرازقـواملدبرـوإنـملـُيعَبدـــبناًءـعىلـهذاـاملعنىـــ
تكونـاجلملةـصحيحة.ـ

ـبالـريب،ـ ـاملعنىـصحيٌح ـإالـاهللـتعاىل،ـوهذا ـللعبادة ـيقال:ـالـمستحّق وعىلـالثاين:
ـمنه،ـوتابٌعـله،ـفـقولنا:ـ»الـإلهـ ولكنهـالـيساويـقولنا:ـ»الـإلهـإالـاهلل«،ـبلـهوـأخصُّ
إالـاهلل«ـأعّمـداللةـوأقوىـيفـالداللةـعىلـصفاتـاإللهـاحلّقـمنـقولنا:ـ»الـمعبودـبحق«ـ

ـإالـاهللـتعاىل«. ـللعبادة أوـ»الـمستحق

هلذاـقلناـيفـأكثرـمنـموضع:ـإنـ»الـإلهـإالـاهلل«ـمعناها:ـال مستغنياً عن غريه، وال 
مفتقرًا إليه كلُّ ما سواه إال هو سبحانه وتعاىل.

قال الطحاوي: )قديم بال ابتداء دائم بال انتهاء(.

االبتداء:ـهوـاالفتتاحـواألولية،ـوأنـيكونـلهـبداية،ـأي:ـأنـيسبقهـعدم،ـالحْظـ
ـبقوله:ـ»بالـابتداء«. ـبتقييده ـالطحاويـالِقَدم كيفـعّرفـاإلمام

وكامـملـيكنـقولـاملصنف:ـ»الـرشيكـله«ـبعدـقوله:ـ»إنـاهللـواحد«ـبيانًاـلكلمةـ
تتملـأكثرـمنـمعنى،ـولكنـكانـزيادةـإيضاحـوبيانـعنـطريقـإظهارـماـيلزمـالكالمـ
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املتقدمـوهوـأنهـواحد،ـفكذلكـحنيـقال:ـوالـيشءـمثلهـوالـيشءـيعجزهـوالـإلهـغريه.ـ
ـهنا:ـوهوـالذيملـيسبقهـ وهناـحنيـقال:ـ»قديمـبالـابتداء«؛ـألنـاملرادـبالقديمـالقديمـمطلقًا
ـابتداء«.ـ ـالقيد،ـولذلكـقالـ»بال ـاليشءـقديامـعىلـاإلطالقـإالـهبذا ـنفسه،ـفالـيكون عدم

قالـاإلمامـالغزايل:ـ»والقديمـاملطلق:ـهوـالذيـالـينتهيـمتاديـوجودهـيفـاملايضـ
،ـوقولك:ـواجبـالوجودـبذاتهـمتضمنـجلميعـذلك.ـوإنامـ ـعنهـبأنهـأزيلٌّ ُ إىلـأول،ـوُيَعربَّ

ـالوجودـيفـالذهنـإىلـاملايضـواملستقبل. ـاألساميـبحسبـإضافةـهذا هذه

وإنامـيدخلـيفـاملايضـواملستقبلـاملتغرياُت؛ـألهنامـعبارتانـعنـالزمان،ـوالـيدخلـ
يفـالزمانـإالـالتغريـواحلركة؛ـإذـاحلركةـإنامـتنقسمـإىلـماضـومستقبل،ـواملتغريـيدخلـ
،ـفامـجلـعنـالتغريـواحلركةـفليسـيفـزمان،ـفليسـفيهـماضـ يفـالزمانـبواسطةـالتغريُّ
ومستقبل،ـفالـينفصلـفيهـالقدمـعنـالبقاء،ـبلـاملايضـواملستقبلـإنامـيكونـلناـإذاـمىضـ
عليناـوفيناـأموٌر،ـوستتجددـأمور،ـوالـبدـمنـأمورـتدثـشيئًاـبعدـيشءـحتىـتنقسمـ
ـبعد؛ـفحيثـالـ دهـمن ـانعدمـوانقطع،ـوإىلـراهنـحارض،ـوإىلـماـُيتوّقعـجتدُّ إىل:ـماضـقد
دـوالـانقضاءـفالـزمان،ـوكيفـال!ـواحلقـسبحانهـوتعاىلـقبلـالزمان،ـوحيثـخلقـ جتدُّ
ـيكنـللزمانـعليهـجَريان،ـوبقيـبعدـ ـالزمان،ـمل ـيتغريـمنـذاتهـيشء،ـوقبلـخلق الزمان،ـمل

ـالزمانـعىلـماـعليهـكان«))(. خلق

معنى كلمة »القديم«:

»القديم«ـعندـالعلامء:

ـلوجوده،ـ ـبمعنى:ـالـبداية ـأي:ـسلبـاألولية، ـاألولية، ـاهللـيعنيـنفَي ـِقَدُم ـيقولون:
. ٌ ـَتَغـريُّ ـأي:ـطرأـعليه ـيصبحـحادثًا، ـبداية ولوـكانـلوجوده

ـاهللـاحلسنى«،ـص48)ـيفـرشحـاسمهـتعاىلـ»الباقي«. ـاألسنىـيفـرشحـمعاينـأسامء »املقصد  )((
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ـُيطلقـيفـاللغةـعىلـمعنَيني:ـ و»القديم«

مـاألمسـ مـوجودـاليشءـبالنسبةـإىلـغريه؛ـكتقدُّ ـالقديمـباإلضافة،ـوهو:ـتقدُّ األول:
. ـإضايفٌّ ـاحلفيد،ـفهذاـقدم ـاجلّدـعىلـميالد عىلـاليوم،ـوميالِد

واملعنىـالثاين:ـالقديمـاملطلق،ـوهو:ـالذيـملـيسبْقُهـعدُمـنفسه،ـوهذاـاملعنىـاملرادـ
هنا.

فوصُفـاهللـتعاىلـبالقديمـثابٌتـلهـقبلـأنـخيلقـاملخلوقات،ـوبعدـأنـخَلقها،ـ
ـإىلـغريه. ـبالنسبة ـإضافيًاـمضًاـالـيتحّققـإال وليسـأمرًا

قالـالبيهقيـيفـرشحـلفظـاألول:ـ»قالـاحلليميـرمحهـاهلل:ـفاألول:ـهوـالذيـالـ
قْبَلـله،ـواآلِخر:ـهوـالذيـالـبعدـله،ـوهذا؛ـألنـ»قبَل«ـو»بعد«ـهنايتان،ـفـ»قبل«:ـهنايةـ
ـانتهاءـملـ ـابتداءـوال ـانتهائه،ـفإذاـملـيكنـله ـابتدائه،ـو»بعد«:ـغايتهـمنـقبل املوجودـمنـقبل

ـاألولـواآلخر«. يكنـللموجودـقبلـوالـبعد،ـفكانـهو

ـأيضًا،ـإذنـِقَدُمُهـوَدواُمُهـثابتانـدونـأنـيدثـعليهـ »دائمـبالـانتهاء«:ـدوَنـتغريُّ
ـانتهاء.ـ ـبدايتهـطارئة،ـوبقاؤهـله ـأي: ـأول، ـاملخلوقاتـكانـله أدنىـتغرّي،ـوأّيـواحدـمن

والدائمـهوـالباقي،ـأوـالذيـاستمّرـوجوده،ـوهوـالذيـانتفىـانقطاعـوجوده،ـ
مـالعدمـعىلـوجودـاهللـتعاىل،ـ وانتفىـأنـيلحقـوجوَدهـعدُمـوجوده،ـفكامـأرادـنفَيـتقدُّ

ـاهللـتعاىل.ـ ـالعّدـعىلـوجود ـنفَيـحلوق ـأرادـهنا ـابتداء« ـبال بقوله:ـ»قديم

ـبمعنىـ»الباقي«ـمنـاألوصافـ ـ»القديم«ـو»الدائم« ـأنَّ ـفإنـالعلامءـحّققوا ولذلك،
ـعندماـ ـبلـإننا ـعىلـالذاتـيفـاخلارج، ـمعنىـزائٌد السلبية،ـالـاإلضافيةـاملحضة،ـوالـالتيهلا
ـبعضـ ـيتومّهه ـننفيـما ـلهـجّلـوتنّزه،ـفإنام ـالعدم ـتعاىلـوننفيـحلوَق ـالعدمـعليه م ـتقدُّ ننفي
ـيقعـيفـأنُفسهمـمنـإمكانـفْرِضـذلك،ـفنقولـهلم:ـالـيمكنـأنـيكونـذلكـ ـأوـما الناس،

ـأماـيفـاخلارجـفالـعدٌمـَسَبَقـوالـَلـِحق.ـ ـبالنسبةـهللـتعاىل، مـصحيحًا الفْرُضـوالتوهُّ
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والـيغيبـعنـبالـالَفطِنـأنـوصفـالقديمـاملطلقـعىلـاهللـتعاىلـالـُيرادـبهـالِقدُمـ
ـفهذاـ ـفلذلكـكانـقدياًم، ـاهللـتعاىل، ـمّرتـعىلـوجود ـأنـهناكـأزمانًاـكثرية ـبمعنى: الزماين،
ـ ،ـوالـيمكنـحصولـالتغريُّ معنًىـباطلـالـيليقـباهللـتعاىل؛ـألنـالزمانـمأخوذـمنـالتغريُّ
عىلـاهللـتعاىل،ـولذلكـيقولـالعلامء:ـإنـِقدمـاهللـتعاىلـليسـِقدمًاـزمانيًا،ـكامـأنـبقاءهـ

ـليسـزمانيًاـكذلك. ودوامه

قالـاإلمامـاألشعريـكامـنقلهـعنهـاإلمامـابنـفوركـيفـجمردـمقاالتـاألشعري:ـ
»وكانـيقولـإنـاحلدوثـأحدـوصفيـاملوجود،ـوذلكـأنـيكونـوجودًاـعنـعدم،ـفأماـ
القدمـفهوـوجودـعىلـرشطـالتقدم،ـوملـيكنـيراعيـيفـذلكـتقدمـاألزلـبالـغايةـدونـ
مهـ تقدمـبغاية،ـبلـكانـيقولـإنـاملحَدثـيوصفـبأنهـقديمـعىلـاحلقيقة،ـإذـأريدـبهـتقدُّ
ـالعرجونـكانـ عىلـماـحدثـبعده،ـكقوله:ـ﴿   وئ   ۇئ  ۇئ ۆئ﴾ـ]يس:ـ39[،ـوإن
ـالقديمـ ـإن ـيقول ـالعراجنيـالتيـحدثتـبعده.ـوكان ـتقدم ـأنه قدياًمـعىلـاحلقيقةـعىلـمعنى
الذيـملـيزلـموجودًاـهوـأحدـوصفيـالقدمـونوَعيـمعناه،ـوبهـكانـيبطلـقولـمنـيقولـ
إنـحقيقةـمعنىـالقديمـأنهـإله،ـوإنهـلوـكانـكذلكـكانـجيبـلهـمنـاإلهليةـبقدرـماـجيبـ
لهـمنـالتقدمـلكلـماـيكونـقدياًمـحتىـيكونـكلـماـيوصفـبأنهـقديمـعىلـوجهـيكونـ

ـاهـ.ـ إهلًاـعىلـوجه))(«.

ـفكلـ ـلتقدمهـعىلـمجيعـماـسواه، ـالسابق،ـوهوـمستلزم فِقدُمهـعبارةـعنـنفيـالعدم
ماـسواهـحادث،ـوبقاُؤهـعبارُةـعنـنفيـالعدمـالالحق،ـفهامـراجعانـإىلـعنيـالوجودـ
ـالفائدةـمنهامـ اإلهلية،ـالـيثبتانـشيئًاـزائدًاـعىلـالوجودـيفـاخلارج،ـويفـنفسـاألمر،ـولكن

هيـيفـالذهنـكامـقررناه.ـ

جمردـمقاالتـالشيخـأيبـاحلسنـاألشعري،ـلإلمامـأيبـبكرـممدـبنـاحلسنـابنـفوَركـ)ت406هـ:ـ  )((
ـبريوت. ـاملرشق. 5)0)م(،ـتقيق:ـدانيالـجيامريه،ـدار
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دفُع اعرتاٍض عىل وصف اهلل تعاىل بالقديم:

كلمةـ»قديم«ـاستعملهاـاإلمامـالطحاويـوقدـتويفـ))35هـ(،ـوكانـحنيـيقولـ
ـ ـإنـكانتـملَّ ـإنـكانتـموضعـانتقاد،ـويُردُّوهَناـعليه ـفينتقدوهنا ـالعلامء، ـيتلّقفها ـما، كلمًة
ـإالـيفـهذاـ ـ»القديم« ـكلمة ـالطحاويـباستعامله ـاعرتضـعىلـاإلمام ـأحدًا ـأِجْد ـولكنمل ردٍّ،
ـاجلوزيةـوشيَخهـ ـابَنـقيم ـبازـواأللباينـوابنـعثيمني،ـمقلِّدينـبالـتقيٍق ـابن الزمان،ـزمان
ابَنـتيميةـفيامـذهباـإليهـبخصوصـ)القديم(،ـفقالوا:ـإنـكلمةـ»قديم«ـملـتِرْدـوالـجيوُزـ

ـأنـمعناهاـالـيليقـباهللـتعاىل. استخدامها،ـوادََّعوا

معـأنـاإلمامـالطحاويـإذاـتكّلمـبكلمةـهيـغلٌطـيفـموضعها،ـملـيكنـالعلامُءـ
رونـمنها،ـإذنـمضتـحوايلـألُفـسنةـملـ املحيطونـبهـليسكتواـعليها،ـبلـكانواـُيـَحذِّ

ـالكلمة. يعرتْضـأحٌدـعىلـهذه

إذاـملـيعرتضـأحٌدـمنـالعلامءـاملعتربينـيفـزمانهـوالـممنـبعدهمـعىلـهذهـالكلمةـ
ـالعقالءـمنـاملسلمني. ٌةـمعتربةـعند ـُيسمىـإمجاعًاـواتفاقًا،ـواإلمجاُعـُحجَّ فهذا

ـاللفظـعىلـاهللـ ـفقدحـيفـصحةـإطالقـهذا ـابنـتيمية، وبقيـاألمرـكذلكـإىلـأنـجاء
تعاىل،ـوتبعهـابنـبازـيفـتعليقاتهـعىلـكلمةـالطحاويـ»قديم«ـفقال:ـ»هذاـاللفظـملـيردـيفـ

ـالشارحـوغريه«. ـنّبهـعليه ـاهللـاحلسنىـكام أسامء

ـأالـيتاجـ ـنفٌي، ـيرد« ـ»مل ـقوله: ـإشارةـعائدـعىلـ»قديم«، ـاسُم ـ»هذا« لنحّللـعبارته:
النفيـإىلـاستقراِءـكالمـالشارع،ـوالكتبـالستةـعىلـاألقّلـلُيعَلَمـأنهـملـَيِرْد؟ـفهلـاستقرأـ

ـترد؟! ـبأهناـمل ـالكتبـليتجّرأـعىلـالقول ـباٍزـهذه ابُن

إنهـملـيفَعـلـذلك!ـبلـكانتـحّجتـهـيفـنفيـأنـهذاـالوصفـملـيرد:ـأنَّ الشارح 
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ـالشارحـ ـتنبيُه ـفصار ـ يعني ابن أيب العزـ  وغريهـ  يعني ابن قيم اجلوزية وشيخهـ  نبه عليه،
ـاالستقراء! ـيِرد،ـوليستـاحلجُة ـأنهـمل وغرِيهـكافيًاـيف

ـأيضًا،ـوهوـابنـقيمـاجلوزية،ـ ـإىلـغريه ـأنهـُيرجعـالتنبيَه ـإىلـ»الشارح«ـلرأينا لوـرجعنا
ـتيمية. ـابن ـيأخذـكالَمهـيفـأغلبـأحوالهـمنـشيخه وهو

قوله:ـ»ملـيرد«؛ـنفٌي،ـوهوـالـيستلزمـاملنَعـإالـبدليلـآخر،ـلوـجاءتـهناكـقاعدٌةـ
تقول:ـ»إنهـالـجيوزـاستخدامـلفٍظـيفـحقـاهللـسبحانهـوتعاىلـإالـإذاـورد«،ـنقولـبعدـ
ذلك:ـإذاـاستقرأناـألفاَظـالرشيعةـوملـنِجدـهذاـاللفظ،ـفإنهـُيمنعـاستخداُمـهذاـاللفظ،ـ
ليسـألجلـاالستقراء،ـوالـألجلـجمّردـعدمـورودها،ـبلـألجلـالقاعِدةـالتيـتنّصـعىلـ

ـاهللـإالـإذاـورد. ـاستعامُلـلفٍظـيفـحّق أنهـيمتنع

ـتنصـعىلـهذا؟ ـتوجدـقاعدةـرشعيةـمتفقـعليها ولكنـهلـفعاًل

ـبهـوجودهـقبلـكلـيشء«. ـالكالمـليثبتوا قال:ـ»وإنامـذكرهـكثريـمنـعلامء

ـاهلل. ـيردـيفـأسامء ـأنهـمل ـالكالم: فلنتوقفـقليالًـعندـهذا

ـالسؤالـالـيتأتىـإالـ ـنبويٍة؟ـإنـجواَبـهذا ـالوصفـفعالًـيفـأحاديَث ـيردـهذا هلمل
ـأنهـقدـورد.ـ ـيتبنيـلنا ـاألحاديث،ـوبأقلـجهد ـاستقراء ـأي: ـاالستقراء، بعد

ابنـماجه«،ـوأيبـداود،ـوالرتمذي،ـو»مسندـ اللفظةـيفـ»سننـ فقدـوردتـهذهـ
ـالتالية: ـالرواية ـأمحد«،ـالحظوا اإلمام

يفـ»سنـنـأيبـداود«:ـحديثـعنـعبدـاهللـبنـعمروـبنـالعاص:ـحدثناـإسامعيلـ
ـاملبارك:ـ ـاهللـبن ـالرمحنـبنـمهديـ)إمام(:ـعنـعبد ابنـبرشـبنـمنصورـ)ثقة(:ـحدثناـعبد
ـبلغنيـأنكـ ـفقلت: ـبنـمسلمـ)ثقة( ـلقيتـعقبة ـقال: ـثقة( ـأيضًا ـبنـرشيحـ)وهو عنـحيوة
حّدثَتـعنـعبدـاهللـبنـعمروـبنـالعاصـعنـالنبيـملسو هيلع هللا ىلصـأنهـكانـإذاـدخلـاملسجدـقال:ـ
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»أعوُذـباهللـالعظيمـوبوجههـالكريمـوسلطانه القديمـمنـالشيطانـالرجيم«.ـقال:ـأقّط؟ـ
ـاليوم«))(. ـالشيطان:ـُحفظـمنيـسائر ـنعم،ـقال:ـ»فإذاـقالـذلك،ـقال قلُت:

ـرجالـ هذاـاحلديثـسندهـقويـالـينزلـعنـمرتبةـاحلسنـبوجهـمنـالوجوه،ـكلُّ
احلديثـثقات،ـومنـكبارـالعلامء،ـإالـحيوةـفهوـثقة،ـوليسـمنـكبارـالعلامء،ـوبعضهمـ
ـليسـبقادحـكامـهوـاملعتربـعندـعلامءـاجلرحـوالتعديل،ـاحلاصل:ـ ـفيهـبأنهـقدري،ـوهذا قَدَح

ـالـعلةـفيه. ـالسندـقويٌّ أنـهذا

ووجهـاالستداللـأنـرسولـاهللـعليهـالصالةـوالسالمـوصفـسلطانـاهللـتعاىلـ
ـقديمـأيضًا،ـألنـاملانعـمنـ ـيقتيضـأنـاهللـتعاىلـيقالـعليه ـفهذا ـقديم،ـوسلطانهـوصفه، بأنه
اإلطالقـأوالًـأنـالـيردـاللفظـعىلـطريقةـاألشعرّي،ـوأنـالـيوهمـالنقصـعىلـطريقةـ
الباقالينـمطلقًا،ـواإلمامـالغزايلـيفـاألوصاف،ـوقدـتققـالورود،ـوعدمـاإلهيام،ـفالـ
مانعـمنـإطالقـاللفظ.ـوأقلـماـيلزمناـجوازـوصفهـهبذاـاللفظ،ـبأنـنقول:ـإنـاهللـتعاىلـ
قديم،ـالـتسميتهـبذلكـبعّدـاللفظـاساًمـله،ـلئالـيردـعليناـأنـالتسميةـتتاجـخلصوصيةـ

ـبينتـحتىـاآلن.ـ أكثرـمما

األذكارـ باٍزـغرُيـصحيح،ـوهذاـاحلديثـمنـ ابِنـ ـكالمـ أنَّ إذنـ فينتجـمنـذلكـ
ـمنـنفاه.ـ ـتيميةـوكلُّ ـابُن ـيعرَفُه،ـومنـقبله ـأن ـينبغيـالبنـباز املشهورةـعىلـاأللسنة،ـوكان

ووردـلفظـ»القديم«ـأيضًاـيفـحديثـعندـاحلاكمـيفـ»املستدرك«ـعنـأيبـهريرة،ـ
ـاألسامءـاحلسنى،ـومنـضمنـهذهـاألسامءـ»القديم«:ـ»إن هلل  وهوـاحلديُثـالذيـفيهـَعدُّ

تسعة وتسعني اساًم من أحصاها دخل اجلنة:... التواب القديم ...«)2(.

ـالرجلـعندـدخولـاملسجدـ)466(. ـيقوله ـبابـفيام كتابـالصالة،  )((
كتابـاإليامنـ)42(،ـ)):ـ7)(،ـوقالـ»هذاـحديثـمفوظـمنـحديثـأيوبـوهشامـعنـممدـ=  )2(
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ويفـ»سننـابنـماجه«ـيفـحديثـأيبـهريرةـبسندـآخر،ـولكنهـحديٌثـيشبهـالذيـ
تقدم،ـوفيهـذكر:ـ»التام القديم«))(. 

النحو،ـ يثبتـكونـ)القـديم(ـعىلـهذاـ أنهـ وهذاـاحلديثـوإنـكانـضعيفًا،ـإالـ
ـنعرفـأنهـالـيصحـ ـالقديم، ـالذيـفيهـوبسلطانه ـتقدمـمنـاحلديثـالقوّي ـإىلـما وبانضاممه
أنـيقالـعىلـسبيلـاإلطالقـيفـ)القديم(ـإنهـملـيرد.ـفإنـقيل:ـهذهـمسألةـيفـالعقيدة،ـ
ألهناـيفـأسامءـاهلل،ـفكيفـتتجـفيهاـبحديثـضعيف،ـأوـحديثـآحاد.ـفاجلواب:ـأوالً:ـ
إنـنفسـإطالقـاألسامءـعىلـاهللـتعاىلـليستـمنـأصولـالتوحيد،ـبلـهيـمنـفروعه،ـ
وهلاـأحكامهاـوقوانينها،ـوفروعـالتوحيدـيكفيـاآلحادـلالحتجاجـعليها،ـخصوصًاـمعـ
ـإنـماـهوـمنـالعقيدةـ ـاالستعامل.ـوثانيًا: ـمعنىـيردـهذا انضاممـاإلمجاعـعليه،ـوعدمـوجود
مفاهيمـاألسامءـالـأعياهنا،ـفاعتقادـكونـاهللـتعاىلـملـيسبقهـعدم،ـهوـالذيـمنـأصولـ

ـأوـذاك،ـفأمرـفرعي. ـاالسم ـبإطالقـهذا ـاالعتقاد ـأما العقيدة،

ـ»بابـذكرـاألسامءـ ـفقال: ـالبيهقيـحيثـأشارـإىلـالورود، ـتعبريـاإلمام ـإىلـدقة وتنبه

ابنـسريينـعنـأيبـهريرةـخمترصًاـدونـاألساميـالزائدةـفيهاـكلهاـيفـالقرآنـوـعبدـالعزيزـبنـ  = 
ـللحديثـاألول«. ـإنامـجعلتهـشاهدا ـثقةـوإنـملـخيرجاهـو احلصنيـبنـالرتمجان:
ـبنـحصنيـالرتمجان. ـالعزيز ـيعنيـعبد ـبلـضعفوه قالـالذهبيـقيـالتلخيص: ـ

َذاِهبـ اُمـجرحاه،ـقالـُمسلمـفيه:ـ َلُه؛ـألهنَّ إنَّامـملـخيرَجاـ البدرـاملنري:ـ»قلت:ـ وقالـابنـامللقنـيفـ ـ
احلَِديث.ـوقالـالُبخارّي:ـلْيَسـبالَقِوّي.ـوقال:ـَمرْتوكـاحلَِديث.ـوَضعفهـَعيّلـوَيَْيى،ـوقالـَيَْيىـ

ء«. ـبيَشْ ـلْيَس مّرة:ـالـُيَساويـَحِديثهـَشْيئًا
ـاهللـعزـوجلـ))386(. ـبابـأسامء كتابـالدعاء،  )((

ـالوجهـ ـاهللـاحلسنىـمنـهذا ـأسامء ـالستةـعدد ـالبوصرييـيفـ»الزوائد«ـملـخيرجـأحدـمنـاألئمة وقال ـ
ـالرتمذيـأصحـيشءـيفـالباب.ـ ـتقديمـوتأخري.ـوطريق والمنـغريهـغريـابنـماجهـوالرتمذي.ـمع

ـا.هـ. ـامللكـبنـممد. ـلضعفـعبد ـالبوصريي:ـوإسنادهـطريقـابنـماجهـضعيٌف؛ قال ـ
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ـ»القديم«ـوذلك مما  ـبوجودهـجلـوعالـمنها ـثناؤهـواالعرتاَف ـالباريـجّل ـإثباَت التيـتتبع
يؤثر عن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص«))(.

ـاملوجودـ ـإنه ـاهللـتعاىلـيفـمعنىـ»القديم«: ـ»قالـاحلليميـرمحه ـالبيهقي: وقالـاإلمام
الذيـليسـلوجودهـابتداء،ـواملوجودـالذيـملـيزل،ـوأصلـ»القديم«ـيفـاللسان:ـالسابق؛ـ

ألنـالقديمـهوـالقادم،ـقالـاهللـعزـوجلـفيمـاـأخبـرـبهـعنـفرعون:ـ﴿ٱ ٻ ٻ 
ٻ﴾ـ]هود:ـ98[ـفقيلـهللـعزـوجل:ـ»قديم«،ـبمعنى:ـأنهـسابقـللموجوداتـكلِّها،ـ
وملـجيزـــإذـكانـكذلكـــأنـيكونـلوجودهـابتداء؛ـألنهـلوـكانـلوجودهـابتداٌءـالقتىضـ
ـ ـفكانـالـيصحُّ ـقبله، ـأوَجده،ـولوجبـأنـيكونـذلكـالغرُيـموجودًا ـله ذلكـأنـيكونـغرٌي
حينئٍذـأنـيكونـهوـسابقًاـللموجودات،ـفبانـأّناـإذاـوصفناهـبأنهـسابٌقـللموجودات،ـ
فقدـأوجبناـأالـيكونـلوجودهـابتداء،ـفكانـ»القديم«ـيفـوصفهـجلـثناؤهـعبارًةـعنـهذاـ

املعنى«)2(.

ـماـ فاملجازفةـيفـإطالقـالقولـبأنـ»هذاـاللفظـملـيرد«ـالـجتوز،ـجيبـأنـيعرفواـأنَّ
ـدين!ـ يتكلمونـبه

وينبغيـأنـنـتأملـيفـالسببـاحلقيقيـالذيـدفعـهؤالءـإىلـماولةـنـفيـاالسمـ
عنـاهللـتعاىل!

وأماـاعرتاضهـعىلـهذاـاللفظـمنـحيثـالعربية؛ـوسنرىـمدىـاختاللـتدقيقةـيفـ
ـيقول:ـ»ولفظ القديم ال يدل عىل املعنى الذي أراده أصحاب الكالم«ـ ـأيضًا! العربية

ـلكلـيشء. ـاألوليةـوالسابقية يشريـإىلـمعنىـعدم

ـاهلل.ـ ـالكوثريـرمحه ـبتصحيحـاإلمام ـالرتاث، ـإحياء »األسامءـوالصفات«ـص9،ـدار  )((
ـالسابقـص9. املصدر  )2(



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالرشحـالكبري  156

ـعىلـاملعنىـالذيـأرادهـأصحابـالكالم؟ـ ـهذاـاللفظـالـيدلُّ كيفـعلَّلـقولهـبأنَّ
قال:ـ»ألنه يقصد به يف العربية: املتقدم عىل غريه وإْن كان مسبوقاً بالعدم«.

سّلمُتـلهـأنـتعريفـ»القديم«:ـهوـاملتقّدمـعىلـغريه،ـوإْنـكانـمسبوقًاـبالعدم،ـ
ـباهللـ ـأسأله ـبأّيـوجهــ ـاملتكلمون؟ ـبه ـالتعريفـهلـُيعارضـاملعنىـالذيـيقول ولكنـهذا

ـُيعارضه؟ ــ العيلـالعظيم

ـعبارةـ»وإْنـكانـمسبوقًاـبالعدم«ـهيـ ـأنَّ لقدـنظرُتـيفـهذا،ـفلمـأَرـإالـأنهـيُظنُّ
ـفهمـساذٌج،ـمعارضـ ـبالغريـرشٌط،ـوهذا ـأنـسبَقُه ـيظنُّ ـاملتكلمون، ـأراده التيـُتعارضـما
أصالًـملعنىـالكلمة،ـوالصحيحـأنـكلمةـ»وإْن«ـتعني:ـ»حتىـوإْن«،ـوتدلـعىلـالغاية،ـ
ـُيستدّل من هذا أن  ـبالعدمـوهوـسابقـلغريه، ـأنـيكونـمسبوقًا ـأضعفـحاالتـالِقدم أي:
»القديم« يطلق عىل السابق لغريه وإْن سبقه عدم، ويطلق عىل السابق لغريه وإْن مل يسبقه 
هو عدٌم،ـوليسـرشطًاـمنـرشوطـالقديمـأنـيكونـمسبوقًاـبالعدمـكامـفهمـابنـباز،ـ

ـالكالم؟ ـأرادهـعلامُء ـليسـهوـما فكيفـيكون

ـَمنـاستعملـلفَظـ»القديم«ـيمكنـأنـيستعملهـعىلـأنهـوصٌفـ ومنـجهةـأخرى:ـإنَّ
الـاسم،ـهذاـعىلـفْرِضـعدمـوروده،ـوفرٌقـكبريـبنيـاالسمـوالصفة،ـولكنـماذاـيقولـ
ـيرد،ـفهاـهوـقدـوردـيفـ ـإنـمل ـأنهـقدـورَد؟ـوقدـمنعـَمنـمنعـِمنـإطالقـاالسم ـله ـبينا بعدما
حديثـثابت،ـفالـأقلـمنـأنـجيوزـنسبتهـإذن،ـإنـملـيكنـعىلـسبيلـاالسميةـفعىلـطريقـ
ـُيمنَعـعىلـمذهبـَمنـيمنعـمنهـيفـذاكـاحلالـكامـ ـلكي ـنقصًا الوصف،ـفالوصفـالـُيوهم

بيناه.ـ

ـتوجدـمغالطاٌتـكثريةـيفـكالمه،ـمنها: ويتبنيـأنه

ـالنقل،ـوهوـواردـكامـذكرناه. األوىل:ـَجْزُمهـبعدمـورودـ»القديم«ـيف
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ـباطل؛ـألنـ ـاللفظ،ـوهو ـالكالمـهمـفقطـمنـاستعملـهذا ـعلامء ـأنَّ ـادعاؤه الثانية:
كثريًاـمنـاملحّدثنيـاستعملهـأيضًا،ـبلـاستعملهـأيضًاـشيخهمـالذيـيقتدونـبه؛ـأعني:ـ

ـالعصمَة. ـفيه ـتيمية الذيـيكادونـيعتقدون ابن

الثالثة:ـأنهـقال:ـإنـاسمـالقديمـُيطلقـعىلـماـسبقـغرَيهـوإنـكانـمسبوقًاـبالعدم،ـ
ـالتيـ ـبالزيادة ـإال ـاهللـتعاىل، ـعىلـاملعنىـالصحيحـيفـحّق ـاللفظـالـيدلُّ ـاّدعىـأنـهذا ـأنه إال

ـاملراد.ـ ـالداللةـعىل ـالذيـذكرهـكاٍفـيف ـاملعنى أشارـإليها،ـمعـأنـأصل

ـإالـبتلكـالزيادة؛ـألنهـصارـمشهورًاـعندـأصحابـالفّنـ ـأنهـالـيدلُّ عىلـأناـالـنسلم
ـالسبق،ـكامـذكر. ـاألولية،ـالـجمّرد ـالداللةـعىلـعدم ـيف ـالتوحيدــ ــأي:ـعلم

ـاهللـتعاىلـاحلسنى،ـوهذاـ ـاساًمـمنـأسامء ـَمنـاستعملهـفإنهـجعله ـأنَّ ـادعاؤه الرابعة:
واـعىلـأنَّـهمـالـيريدونـبذلكـأكثَرـمنـالوصف،ـوذلكـكامـبّينهـ غريـرضورّي،ـفقدـنصُّ
ـالغزايلـيفـ»رشحـأسامءـاهللـاحلسنى«ـحيثـفرقـبنيـإطالقـاالسمـفاشرتطـ اإلمامـالعالمة
ـالنقصـبعدـ ـإهيام ـالصفةـواشرتطـلذلكـعدم ـاإلذنـالرشعي،ـوبنيـإطالقـالوصفـأو له

ـالصحيحة. ثبوتـاملعنىـباألدلة

فيتبنيـلناـأنـنفيهـهلذاـاالستعاملـفيهـمغالطاٌتـوأخطاٌءـعديدة،ـوقدـقلدـابنـبازـ
يفـذلكـابَنـأيبـالعزـاحلنفيـيفـ»رشحه«،ـوهذاـتلقىـهذهـاألغاليَطـعنـشيخهمـاألكربـ

ابنـتيمية.

وملـيذكرـالسّقافـيفـ»رشحه«ـيفـهذاـاملوضعـماـيشفيـالغليل،ـبلـاكـتفىـبإيرادـ
كالمـلإلمامـالبيهقيـيذكرـيفـأنـاألمةـأمجعتـعىلـجوازـإطالقـلفظـ»القديمـعىلـاهللـ

ـاإلمجاعـعندهم. ـالذيـقامـعليهـهذا ـيبنيـاألصل تعاىل«،ـومل

وربمـاـيكونـاعرتاضـهؤالءـعىلـاسمـالقديمـملاـلهـمنـداللةـظاهرةـعىلـنفيـ
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ـاملعنىـمقتىضـاسمـالقديم،ـ ـباهللـتعاىل،ـفهذا التسلسلـيفـاملخلوقات،ـلكوهناـمسبوقةـكلها
وليتأملـيفـذلك.

ـبالـانتهاء«. قوله:ـ»دائم

اسمـ»الدائم«ـوردـيفـبعضـالرواياتـوسبقـذكرها،ـوإنـكانـفيهاـكالم،ـولكنـ
قدـثبتـعندـاملحّققنيـأنـاستعاملـلفٍظـيفـحقـاهللـتعاىلـليسـأمرًاـعقائديًاـخالصًا،ـبلـ
هوـأمرـعميل،ـيكفيـفيهـدليٌلـُيعَتمدـيفـجمالـالظّن،ـخصوصًاـإذاـعَضدهـمعناه،ـأي:ـإذاـ
ملـيكنـيفـمعناهـإشارةـإىلـنقص،ـبلـكانـدااّلـعىلـالكامل،ـفإنهـجيوزـاستعامُلهـيفـحقـاهللـ

تعاىلـخصوصاـعىلـمذهبيـالباقالينـوالغزايل.ـ

ـيكونـعىلـسبيلـالوصف،ـوعىلـهذاـ ـالتسميةـفإنه ـيكنـعىلـسبيل ـإنـمل واستعامُله
ـالتفصيُلـعنـ ـوإنملـيردـهذا ـالغزايل، ـاختارهـحّجةـاإلسالم ـوهوـما ينبغيـأنـيكونـجائزًا،

ـاألشعري،ـفهذاـالـيرّض. اإلمام

واملقصودـبالدوامـهناـليسـالدواَمـبزمان،ـبلـبالـزمان؛ـألنـالزمانـهوـالتغرّي،ـ
ـبهـهوـ ـالزماينـبلـاملراد ـالقدَم ـبه ـفليسـاملراُد والتغريـمستحيٌلـعىلـاهللـتعاىل،ـوكذلكـالِقَدُم
ـالقولـ ـبه،ـوأما ـيسلبـوينفيـعنـاهللـتعاىلـماـالـيليق ـأي: ، نفيـاألولية،ـفهوـمعنًىـسلبيٌّ
بأنـمعنىـالِقدمـهوـأنـاهللـتعاىلـكانـموجودًاـمنذـزمانـأزيّلـفالـيقولـبهـعاقٌل،ـوقدـقالـ
هبذاـبعضـاملجسمِة،ـولكنـأهلـالسنةـعىلـخالفـهذاـاالنحراف،ـومعهمـسائرـفرقـ

املسلمني.

ـبقوله:ـ»بالـانتهاء«؛ـ ـالطحاويـقدـوّضحـالدوام ـأباـجعفر ـاملعنىـترىـاإلمام وهلذا
ألنـالدوامـالذيـيكونـبالزمانـالـبّدـأنـتنتهيـفيهـآناٌتـزمانيٌةـمتوالية،ـوأماـدوامـاهللـ
تعاىلـفالـانتهاءـفيه.ـوكذلكـقالـيفـالِقدمـأنهـ»بالـابتداء«؛ـألنـالقدمـالزماينـالـبدـأنـ

ـاهللـتعاىلـفالـابتداءـفيهـمطلقًا.  ـآناتـزمانيةـمتوالية،ـوأماـقدم تبتدئـفيه
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ـبسياقـاملعاينـاملشهورةـ احـالطحاوية،ـبلـاكتَفوا ـإليهـمنـرُشَّ ـمنـنبَّه ـاملعنىملـأَر وهذا
عىلـألسنةـالعلامء،ـوملـيتبادرـهذاـاملعنىـإىلـذهنـبعضـمنـزعمـأنهـجيددـيفـهذاـالعلمـ
ـيبذلـجهدًاـكافيًاـ ـآرائهـهو،ـومل ـبإيراد ـفيه ـاهتم ـالطحاوية ـللعقيدة وصنفـرشحًاـمتخابطًا
يفـتقيقـمعاينـاملتنـكامـهوـمقتىضـكونهـشارحًا؛ـوملـيفعلـذلكـيفـالدوامـوالـيفـالِقَدم؟!ـ
علاًمـأنهـعابـعىلـاملتأخرينـأهنمـالـُيعملونـعقوهَلمـيفـتأليفاهتمـالعقائدية،ـبلـيكتفونـ

احـقبَلهمـمقلِّدينـهلم. ّ ـالرشُّ بإيرادـكالٍمـمماـقاله

و»الدائم«ـبمعنىـ»البـاقي«،ـقالـاهللـتعاىل:ـ﴿ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ﴾ـ
]الرمحن:ـ27[. 

ووصفـ»الدائم«ـوردـيفـاحلديثـنفِسهـالذيـوردـفيهـالقديم،ـكامـيفـاحلديثـ
ـالنبيـملسو هيلع هللا ىلصـقال:ـ»إنـهللـتسعةـوتسعنيـ الذيـرواهـصاحبـ»املستدرك«،ـعنـأيبـهريرةـعن
القدوسـالسالمـ اساًمـمنـأحصاهاـدخلـاجلنة:ـاهللـالرمحنـالرحيمـاآللهـالربـامللكـ
املتعالـذوـاجلاللـواالكرام...ـ الدائمـ املغيثـ املجيدـ الوكيلـ العزيز...ـ املهيمنـ املؤمنـ

ـإلخ))(.  ـالرزاق...« ـالفاطر الرقيبـالفتاحـالتوابـالقديمـالوتر

ـنرىـفيهـذكُرـ»الدائم«ـو»القديم«.ـ ـاحلديثـكام فهذا

ـأنـرسولـاهللـملسو هيلع هللا ىلصـ ـعنـأيبـهريرة: ـاهللـعزـوجلَّ ـابنـماجه«ـيفـبابـأسامء ويفـ»سنن
قال:ـ»إنـهللـتسعةـوتسعنيـأعطىـمئةـإالـواحدًا،ـإنهـوترـيبـالوترـمنـحفظهاـدخلـ
ـالدائمـاحلافظ...ـ ـالقوة ـاملقسطـالرزاقـذو اجلنة،ـوهيـاهللـالواحدـالصمدـاألولـاآلخر...

ـإلخ)2(.  ـاألحد...« ـالقديمـالوتر ـالتام ـاملنري ـالصادقـالنور العامل

ـانظر:ـصـ53). سبقـخترجيه،  )((

ـانظر:ـصـ54). سبقـخترجيه،  )2(
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ـوليسـ ، ـإالـأنـاملقامـعميلٌّ ـوإنملـتكنـأسانيدهاـعريةـعنـالنقدــ ـاألحاديثــ وهذه
ـذلك. ـفيكفيـفيه اعتقاديًا،

ونفُيـمطلقـ القدم،ـ البدايةـعنـ نفيـمطلقـ فائدة،ـوهي:ـ ابتداء«ـ »بالـ ولقوله:ـ
ـاالبتداء.ـ ـالقدُم:ـعدُم ـأي: ـالقدمـوصفًاـسلبيًا، ـإذاـكان ـإال ـالقدمـالـيتحّقق البدايةـعن

فإذاـقلنا:ـإنـالِقَدَمـمعناه:ـأنـاهللـموجودـمنذـأزمانـبعيدة،ـفأنتمـتعلمونـأّنـكّلـ
ـاملعنى.ـ ـالطحاويـبناًءـعىلـهذا ـأراده ـبدايٌةـوهناية،ـفالـيتحّققـما ـله زمن

ـاهللـتعاىلـقديمـبالـزمان. إذنـيصريـحاصلـالكالم:ـكأنهـأرادـأنـيقول:ـإن

قالـاإلمامـالبيهقي:ـ»قالـالشيخـأمحد:ـويفـمعنىـ»الباقي«:ـ»الدائم«،ـوهوـيفـروايةـ
عبدـالعزيزـبنـاحلصني،ـقالـأبوـسليامنـاخلطايبـــفيامـُأخربتـعنهــ:ـالدائم:ـاملوجودـملـ
يزل،ـاملوصوفـبالبقاء،ـالذيـالـيستويلـعليهـالفناء،ـقال:ـوليستـصفُةـبقائهـودوامهـ
ـغريـأزيل،ـ ـأبديٌّ ـاجلنةـوالنار ـأزيل،ـوبقاء ـأبديٌّ ـبقاَءه ـاجلنةـوالنارـودواِمهامـوذلكـأّن كبقاء
وصفةـاألزل:ـماـملـيزل،ـوصفُةـاألبد:ـماـالـيزال،ـواجلنةـوالنارـخملوقتانـكائنتانـبعدـأنـ

ـبنيـاألمرين،ـواهللـأعلم«))(. ملـتكونا،ـفهذاـفرُقـما

وهذاـمعنىـقولـالعلامء:ـ»القدمـصفةـسلبية«ـأي:ـتعني:ـَنْفَيـاألّولّيِةـعنـاهلل)2(،ـ
ـيكنـ ـيسبقهـعدم،ـومل ـالذيـمل ـأي: ـاألول، ـالواردـيفـالقرآن،ـوهو ـيوافقـمعنىـاالسم وهو
معهـأحٌد؛ـإذـلوـكانـمعهـأحدـيفـاألزل،ـملـيكنـهوـاألول،ـوكذلكـقولهـــرمحهـاهللــ:ـ

ـلنفسـالغاية. ـَقـْيَدـ»بالـانتهاء« ـفَذَكَر »دائمـبالـانتهاء«،

»األسامءـوالصفات«،ـص2).  )((
ـليسـ ـأي: ـإىلـذاته، ـبالنظر ـ»نفيـاألولية« ـيسبقهـيشءـوملـيصاحبهـيشء. ـأي:ـمل ـلغريه، ـبالنظر »أول«  )2(

ـبداية. له
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باألزمان،ـفنحنـ الدوامـ منهـ ُيفهمـ أنـ ذاتهـيمكنـ الدواَمـمنـحيثـ ـ أنَّ الحظـ
ــمثاًلـــندومـبتوايلـاألزمان،ـفهذاـالدوامـليسـهوـمرادـاإلمامـالطحاوي؛ـألنـالزمانـ
،ـواحلركةـهلاـبدايةـوهلاـهناية،ـفهوـ ـمنـاحلركةـوالتغريُّ لهـبدايةـولهـهناية،ـفالزمانـُمشَتقٌّ
ـِمنـتقديرـحركةـالشـمسـأوـمنـحركةـاألرض،ـأوـمنـحركةـالساعة،ـأوـ إماـُمشَتـقٌّ
ـبدايةـوهناية.ـفحنيـقالـ ـيكونـهلا ـأن ـاحلركاتـالـبد ـاإلنسان،ـوكلـحركةـمنـهذه حركة
أبوـجعفر:ـ»دائمـبالـانتهاء«،ـفمعنىـذلك:ـأنـدوامهـليسـدوامًاـزمانيًا،ـفالِقَدُمـوالدوامـ
وصفانـذاتّيانـيسلبانـاألوليةـعنـاهللـواآلِخريةـعنهـتعاىل،ـإذنـالدوامـهوـدواُمهـبذاته،ـ
ـبأزمانـمتالحقة؛ـألنـالزمانـالـجيريـعىلـاهللـجّلـشأنه،ـوقدمهـليسـمعناه:ـ وليسـمروَره

ـبالـزمان.ـ ـبلـهوـموجود ـأزمان، أنهـموجودـمنذ

أوليته ال أول هلا، ودوامه ال آخر له

ـدونـأنـيفهمـفلنـ ـَمنـيقرأ ـببعضـالفكرـوالتدبر،ـوأما ـُتدَركـفائدهُتا ـالقيود إنـهذه
ُيدِرَكـمعايَنـهذهـالقيودـولنـينتبهـهلا،ـواألعجبـِمنـهذاـَمنـاعرتضـعىلـهذهـالقيود،ـ
فلمـيفهمـهلاـفائدة،ـففاتهـعلٌمـكبري،ـومقاصُدـجليلةـأرادهاـالطحاوي،ـفغابتـعنـهذاـ

املعرتضـبجهله.ـ

قال الطحاوي: )ال يفنى وال يبيد(

هذاـتفصيلـللمعنىـالسابق:ـالفناء:ـهوـالعدمـوالذهابـواالنقطاعـوالنفاد،ـأوـ
تفرقـاألجزاء.ـوجاءـيفـ»املصباحـاملنري«:ـ»باَدـَيبيُدـَبْيًداـوُبُيودًا:ـَهَلَك،ـويتعّدىـباهلمزِةـ
فُيقاُل:ـأباَدُهـاهللُـتعاىل،ـوالبيداُء:ـالـَمفازُة«،ـوتطلقـعىلـالفالةـسميتـبذلك؛ـألهناـتبيدـ
منـَيِلُّها،ـوزادـيفـ»اللسان«:ـ»باد...ـَبْيدوَدًة:ـانقطعـوذهب.ـوباَدـَيبيُدـَبْيدًا:ـإذاـهلك،ـ
وبادتـالشمُسـُبيودًا:ـَغَرَبْتـمنه.ـحكاهـسيبويه.ـوأبادهـاهللـأي:ـأهلكه.ـويفـاحلديث:ـ
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ـ»نحنـاخلالداُتـ ـالعني: ـأي:ـهلكواـوانقرضوا.ـويفـحديثـاحلور ـأهُلها ـباَد فإذاـهمـبِدياٍر
الـَنبيُد«ـأي:ـالـهَنِلُكـوالـنموت«.

ـالذيـوضحناه،ـوأنهـدائمـكذلك،ـفإنهـيلزمـمنـ ـاهللـتعاىلـقديمـباملعنى إذاـثبتـأنَّ
ـاحلكمـالزمـلزومًاـرضوريًاـعىلـماـسبق.ـ ذلكـأنهـالـيفنىـوالـيبيد،ـفهذا

ـإالـعىلـمذهبـ ـالزماينـــعىلـالتسليمـبوجودهـوهوـغريـموجود وذلك؛ـألنـالقدم
الدوامـ وكذلكـ اإلمكان،ـ عالمُةـ ــ للعاملـ النوعيـ بالقدمـ لقولهـ تيميةـ وابنـ الفالسفةـ
الزماين،ـواملمكنـالـبدـأنـيكونـفيهـإمكانيُةـالفناء،ـفاملمكنـالـيقالـفيهـمطلقًا:ـإنهـالـ

ـله. ـيبقىـبإبقاءـغريه ـبقيـفإنام ـإذا ـَيفنىـويبيد،ـولكنه ـإنه ـبل يبيد،

قال الطحاوي: )وال يكون إال ما يريد(

ـالذهابـ ـوالرود: ـيروُد، ـالطلب،ـمصدرـراَد ـوالرْوُد: ـِمنـ)َرَوَد(، اإلرادةـمشتّقةـلغًة
.ـ واملجيء،ـيقال:ـراَدـيرود:ـإذاـجاءـوذهبـوملـيطمئنَّ

ـتكونـمبةـوغريـمبة.ـ ـاإلرادة ـثعلب: ـاملشيئة،ـقال واإلرادة:

ـأماـ ـللكلمة، ـُتستعملـلغًةـيفـاملحبة،ـويفـغريـاملحبة،ـوهذهـمصاديُق ـإنـاإلرادة أي:
ـيظهر.ـ ـللغريـأوـمل ـللرتجيحـمطلقًا،ـسواءـظهر ـالطلبـاملستلزم ـفهو معناها

ـامُلرَسُلـيفـالتامسـالنُّْجعِةـوطلبـالَكألـومساقطـالغيث. ـالرائد: ومنه

وجاءـيفـ»لسانـالعرب«ـعنـاجلوهريـوغريه:ـ»واإِلرادة:ـاملشيئة،ـوأصلهـالواو،ـ
كقولك:ـراودهـأي:ـأرادهـعىلـأنـيفعلـكذا.ـقالـالليث:ـوتقول:ـراَوَدـفالنـجاريتهـعنـ
ـواحدـمنـصاحبهـالوطءـواجلامع،ـومنهـقولهـ ـإذاـحاولـكلُّ نفسها،ـوراَوَدْتهـهيـعنـنفسه:
تعاىل:ـ﴿جئ حئ مئ ىئ﴾ـ]يوسف:ـ30[ـفجعلـالفعلـهلا.ـوراَوْدُتهـعىلـكذاـُمراَوَدًةـ
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هـأباـطالبـعىلـاإلسالم«))(  وِروادًاـأي:ـأردُته.ـويفـحديثـأيبـهريرة:»حيثـُيراِوُدـعمَّ
ـالسالم:ـ»قدـواهللـراودُتـ ـقالـلهـموسىـعليه ـُيراجعهـوُيرادُّه.ـومنهـحديثـاإلرساء، أي:

بنيـإرسائيلـعىلـأدنىـمنـذلكـفرتكوه«)2(.

هـالنفسـوالرتجيح،ـوُتطَلقـعىلـبعضـاألفعالـالداّلةـ فأصلـاإلرادة:ـهوـالتوجُّ
عىلـذلك.ـ

ـالعباراتـاملوجودةـيفـهذاـاملتن،ـوقدـ وعبارةـاإلمامـالطحاويـاملذكورةـمنـأَدقِّ
ـيعرفواـعظيَمـمعناها،ـوهذاـماـسنحاولـتوضيحه: ـأن ـبعضـالناسـدون ـعليها يمرُّ

»يكون«ـهناـبمعنىـ»يوجد«؛ـألهناـ»كان«ـالتامةـالتيـمعناهاـالوجودـواحلصول،ـ
ـفقوله:ـ»الـيكونـ ـأي:ـحصلـوثبتـيفـاخلارج، ـفمعناهـ»ُوِجَدـزيٌد« فإذاـقلنا:ـ»كانـزيد«،
ـرصيحـيفـأنـاإلرادةـجيبـأنـتتعلقـ ـنصٌّ ـيريد«،ـوهذا ـ»الـيوجدـإالـما ـيريد«ـمعناه: إالـما
تعلُّقًاـتنجيزيًاـبكلـممكٍنـموجودـبالفعل،ـوالـيكفيـإمكاُنـالتعلق؛ـكامـيزعمهـاملعتزلة،ـ

ـبعضـاملجسمة.ـ ـُيفَهمـمنـكالم وكام

وهذاـاملعنىـالذيـيقررهـاإلمامـالطحاويـهوـعنُيـماـيقررهـاألشاعرةـأهلـالسنةـ

أخرجهـالبخاريـيفـ»صحيحه«ـمنـحديثـأيبـسعيدـبنـاملسيبـريضـاهللـعنه،ـكتابـمناقبـ  )((
األنصار،ـبابـقصةـأيبـطالبـ)3884(.ـوكتابـتفسريـالقرآن،ـبابـقوله:ـ﴿ک ک ک گ 
»صحيحه«،ـ يفـ مسلمـ وأخرجهـ )4772(.ـ ]القصص:ـ56[،ـ گ گ گ ڳ ڳ ڳ﴾ـ
كتابـاأليامن،ـبابـأولـاإليامنـقول:ـالـإلهـإالـاهللـ)39،ـ40(.ـومنـحديثـأيبـهريرةـريضـاهللـ
عنهـ))4،ـ42(.ـوأخرجهـالرتمذيـيفـ»جامعهـالصحيح«ـمنـحديثـأيبـهريرةـريضـاهللـعنه،ـ
أبوابـتفسريـالقرآن،ـبابـومنـسورةـالقصصـ)88)3(.ـوقال:ـ»هذاـحديثـحسنـغريبـالـ

ـبنـكيسان«. ـإالـمنـحديثـيزيد نعرفه
أخرجهـالبخاريـيفـ»صحيحه«ـمنـحديثـأنسـبنـمالكـريضـاهللـعنه،ـكتابـالتوحيد،ـبابـ  )2(

قوله:ـ﴿ڃ چ چ چ﴾ـ]النساء:ـ64)[ )7)75(.
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منـأنهـالـُيمكنـأنـُيوَجُدـموجوٌدـإالـبإرادةـاهللـتعاىل،ـفإرادةـاهللـتعاىلـمتعّلقةـباألمورـ
ـأوـحادثًا.  ـقدياًم ـقدياًمـوتنجيزيًا تعلُّقًاـُصلوحيًا

ـأرادـ ـلو ـأنه ـأي: ـيسمحـبه، ـأنه ـإنـمعنىـ»أنـاهللـمريدـلكلـيشء«: ـأنـيقال: والـجيوز
ـأنـبعضـماـملـُيردهـاهللـ ـبمعنى: ـتعاىلـسلبية، ـإرادته ـيؤولـإىلـأن عدمـوجودهـملاـُوجد؛ـألنه
املعتزلة،ـوهوـقولـباطل،ـوخمالٌفـلقولـالطحاويـ بإرادةـغريه،ـوهوـقولـ قدـيوجدـ
ـالكوَنـــأي:ـاحلصولـوالوجودـــيف اإلرادة.ـومعنىـهذا:ـأنـكلـ كمـاـتراه؛ـألنهـحرَصَ
ـبإرادةـ ـأمور ـبوجود ـاملعتزلة ـكامـيقوله ـاهللـتعاىل، ـبغريـإرادة ـفالـيوجدـيشء ـمراٌدـهلل، موجود

ـاهللـتعاىل.  ـبإرادة العبدـال

ـالنكتةـعزيزةـغالية. وهذه

وهذاـاملعنىـالذيـوّضحناهـهنا،ـهوـمرادـالسلفـيفـقوهلم:ـ»ماـشاءـاهللـكانـوماـ
شاءـملـيكن«،ـأوـ»ماـملـيشأـملـيكن«؛ـفإنهـتعاىلـإذاـملـيشأـكونه،ـفإنهـيكونـقدـشاءـعدمه. 

قالـالبابريت:ـ»معنىـاإلرادةـعندناـهيـالصفةـالتيـتوجبـاختـصاصـاملفعولـ
بوجهـدونـوجه،ـويفـزمانـدونـزمان؛ـإذـلوالـاإلرادةـلوقعتـاملمكناُتـيفـوقتـواحدـ
عىلـهيئةـواحدة،ـفلامـخرجتـاملقوالُتـعىلـالرتاُدفـوالتوايلـوعىلـالنظامـواالتساق،ـ
ـالبالغة،ـكانـدليالًـعىلـ ـاحلكمة ـتقتضيه وعىلـاهليئاتـاملختلفةـواألوصافـاملتباينةـعىلـما
اتصافـالفاعلـباإلرادة؛ـإذـوقوعـهذاـاالختالفـملـيكنـمنـاقتضاِءـذواهتا،ـفعُلمـأنـ

ـالفاعل.ـ ذلكـإلرادة

وقوهلم:ـ»اإلرادةـشهوة«،ـفذلكـتلبـيسـمنهمـلنفيـالصفةـعنـاهللـتعاىل؛ـألنـ
ـمطلق،ـوالـتكونـ الشهوةـإرادةـخمصوصة،ـهيـإرادةـماـفيهـنفُعـاملريد،ـواهللـتعاىلـغنيٌّ

ـبلـربوبية«))(. ـاشتهاًء، إرادُته

»رشحـالطحاوية«ـألكملـالدينـالبابريت،ـص)4.  )((
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ـالسلفـ ـبنيـكالمـاألشاعرةـوكالم ـالتامة ـاملوافقة ـالتحقيقـوجود لـمنـهذا فتحصَّ
ـاهللـتعاىل. ـالطحاويـرمحه ـاإلمام وكالم

ـفقدـروىـاهليثميـيفـالزوائد))(ـعنـاحلسنـ ـأصلـيفـاحلديثـواألثر، ـالعبارة وهلذه
ـفقدـاحرتَقتـ ـأدرْك ـفأتىـفقيلـله: ـمعـرجلـمنـأصحابـرسولـاهللـملسو هيلع هللا ىلص، ـكناـجلوسًا قال:
ـاحرتَقت!ـ ـأدرْكـدارَكـفقد ـله: ـثمـجاء،ـفقيل ـاحرتقتـداري،ـفذهب، ـثمـما داُرك!ـفقال:
فقال:ـالـواهللـماـاحرتقتـداري.ـفقيلـله:ـيقالـلك:ـقدـاحرتقتـدارك،ـفتحلفـباهللـماـ
ـإنـريبـاهلل،ـهوـ ـإينـسمعتـرسولـاهللـملسو هيلع هللا ىلصـيقول:ـ»منـقالـحنيـيصبح: احرتقت!ـفقال:
ـاالـهوـعليهـتوكلت،ـوهوـربـالعرشـالعظيم،ـما شاء اهلل كان وما ال يشأ ال  ـاله الذيـال
يكون، الـحولـوالـقوةـاالـباهللـالعيلـالعظيم،ـأشهدـأنـاهللـعىلـكلـيشءـقدير،ـوأنـاهللـ
ـمنـرشـ ـأنـتقعـعىلـاألرضـإالـبإذنه ـبالذيـيمسكـالسامء ـأعوذ قدـأحاطـبكلـيشءـعلاًم،
ـيومئذـيفـنفسهـوالـأهلهـوالـ ـير ـإنـريبـعىلـرصاطـمستقيم،ـمل ـبناصيتها، كلـدابةـريبـآخذ

ـاليوم. ـقلُتها ـيكرهه«،ـوقد مالهـشيئًا

ـماـهوـآٍتـقريب،ـأالـإنـ ويفـ»شعبـاإليامن«ـبإسنادهـعنـابنـمسعودـقال:ـ»كلُّ
ـاهللـالـماـ ـفإنـشاء ـالناس، ـأحد،ـوالـجَتِْدـألمر ـاهللـلعجلة ـأالـالـَيعجُل ـليسـبآٍت، البعيدـما
ـالناس،ـالـُمقّربـ ـالناسـأمرًا،ـما شاء اهلل كان،ـولوـكره ـاهللـأمرًا،ـويريد ـالناس،ـيريد شاء

لِـامـباعدـاهلل،ـوالـمباعدـلِـامـقربـاهلل،ـوالـيكونـيشءـإالـباذنـاهلل«)2(.

وهذهـالرواياتـداّلةـعىلـأنـماـيريدهـاهللـتعاىلـــالـمالَةـــحاصل،ـوبذلكـيبطلـ
ـاهللـتعاىلـالـيقع،ـكامـسنرى.ـ ـالبعضـمنـأنـبعضـماـأراده ماـيدعيه

ـأصبحـ)052)(. ـإذا بابـماـيقول  )((
ـاملتقدمون،ـالـتأسيسـوترشيعـ ـوماـكانـيفهمهـمنها ـأنـللكلمةـأصالً، والـيرضـضعفهـألنـاملرادـهنا ـ

قوهلا.
بابـيفـحفظـاللسانـعامـالـيتاجـإليهـ)4452(،ـ)6:ـ440(.  )2(
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وهذاـاألسلوبـ»الـيكونـإال«ـأسلوبـحرص،ـ»يكون«ـهناـمنـ»كان«ـالتـامة،ـ
ـاهلل،ـكلـماـ ـإالـماـيريده ـالوجودـواحلصولـوالتحقق،ـواملعنى:ـالـيوجد وهيـتفيدـمعنى

ـاهللـقدـوقع. ـالوجودـفهوـبإرادة هوـكائنـوموجودـوواقعـيف

والباءـإماـسببية،ـأوـللمالبسة؛ـفاملعنى:ـإرادةـاهللـسببـوجودـاملوجودات،ـهذاـ
ـالعلامءـعنـهذاـ ُ يستلزمـأنـكلـماـأرادـاهللـعَدَمـُوُجوِدِهـفإنَّهـالـيمكنـأنـيوجد،ـوُيَعربِّ
ـاهللـبوجودـ ـاهللـسبحانه،ـيعني:ـبمجردـتعلُّقـإرادة املعنىـبقوهلم:ـيستحيلـَتـَخلُُّفـإرادة

ـيتخلفـوجوده.ـ يشٍءـيفـظرفـماـفيستحيلـأن

ـاإلرادة.ـ ـبمفهوم ـالسنة ـأهُل ـيقصُدُه هذاـما

ـالصفةـ ـمّتصفًاـهبذه ـيّتصفـاهللـهبا،ـوبكونه ماـهيـاإلرادة؟ـاإلرادُةـعبارٌةـعنـصفة
ـختصيُصـاملوجوداتـأوـاملمكناتـببعضـماـجيوزـعليهاـمنـالصفات،ـأي:ـإنـاهللـ يتمُّ

ـيريد. ـخيّصصـاملمكناتـبام ـباإلرادةــ ـمنـحيثـهوـموصوٌف تعاىلــ

اإلرادة الرشعية واإلرادة الكونية

ـفامـجازـ ـببعضـماـجيوزـعليه، ـــهي:ـصفٌةـختّصصـاملمكَن ـــيفـنفسـاألمر اإلرادة
ـاهللـربامـيشاءـإجياُدهـعىلـصورةـمعينةـمنـهذهـالصور،ـ وجوُدهـعىلـأكثرـمنـصورة،ـفإنَّ
ـاملمكنـهبذهـالصورةـدونـتلك،ـثمـالقدرُةـبعدـذلكـ وحينئٍذـفاإلرادةـهيـالتيـخُتصُّ

ـاإلرادة. ـالتيـعيـّنتها ُتوجدهـعىلـالصورة

هذاـهوـاألصلـيفـاإلرادة:ـأنـتكونـتكوينية،ـوإذاـكانتـاإلرادةـتكوينية،ـفامـ
ـيتخّلفـبمعنىـأنـالـيقع.  ـأن ـيَقع،ـوالـيمكن ـبهـالـيمكنـإالـأن تتعّلق

قالـالعالمةـالغنيمي:ـ»واعلمـأنـاخلالفـيفـمعنىـإرادتهـتعاىلـكثري،ـوالقولـيفـ
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تفصيلهـشهري،ـمعـاتفاقـاملتكلمنيـواحلكامءـومجيعـالِفرقـعىلـالقولـبأنهـتعاىلـمريد،ـ
ـقائمٌةـالـبمحّل،ـوعندـالكرامية:ـصفةـحادثةـقائمةـبالذات،ـ ـزائدة فعندـاجلبائية:ـهيـصفٌة
وعندـرضار:ـنفسـالذات،ـوعندـمققيـاملعتزلة:ـهيـالعلمـبامـيفـالفعلـمنـاملصلحة،ـ
ـإهناـ ـكامـقالـالسعدــ: ــ ـبالنظامـاألكمل،ـواحلقـعندنا وعندـاحلكامءـوالفالسفة:ـهيـالعلُم
صفةـشأهُناـالتخصيصـقديمةـزائدة،ـقائمةـبهـعىلـماـهوـشأُنـسائرـالصفاتـاحلقيقية؛ـ
ألنـختصيصـبعضـاألضدادـبالوقوعـدونـالبعضـمعـاستواءـنسبةـالذاتـإىلـالكّلـالـ
بدـأنـيكونـلصفٍةـشأهُناـالتخصيصـالمتناعـالتخصيصـبالـخمّصص،ـوامتناِعـاحتياجـ

ـإىلـأمرـمنفصل«))(. الواجبـيفـفاعليته

واحلقيقة:ـأنـسائـرـاملذاهبـغريـمذهبـأهلـالسنـةـالـيقولونـبإثباتـإرادةـ
حقيقيةـهللـتعاىل؛ـألنـبعضهمـيرجعهاـإىلـالعلم،ـوبعضهمـيقول:ـإهناـحادثة،ـوقولهـ
يستـلزمـاستحالةـاالتصافـهبا،ـللزومـالدورـأوـالتسلسل؛ـألنـكلـحادثـفيحتاجـإىلـ
مرّجحـلوجوده،ـوالـمرّجحـهناـإالـاإلرادةـوقدـُفرضـأهناـحادثة!ـوقدـوافقـابنـتيميةـ
ـالنوع،ـومعـ ـاألفرادـقديمة ـاإلرادةـحادثة،ـولكنهـقال:ـإهناـحادثة ـالكراميةـيفـكون هؤالء
ذلكـفهيـصفٌةـحادثةـهللـتعاىلـقائمةـبه،ـبناًءـعىلـأصلهـالشاّذـبجوازـحلولـاحلوادثـ
يفـاهللـتعاىل،ـوجتويزـالتسلُسلـيفـالقدم،ـوأماـالفالسفةـواملعتزلةـفأرَجعوهاـإىلـالعلم،ـ

ـإىلـنفيـاإلرادةـحقيقًة.ـ ـيؤول ـاإلرادة،ـفقوهلم ـليسـهو والعلُم

وأماـأهُلـالسنةـفهمـالوحيدونـالذينـأثبتواـلإلرادةـحقيقَةـمعناهاـمنـحيثـإهناـ
صفةـقديمةـهللـتعاىل،ـفالـيصحـأنـيكونـهللـتعاىلـصفاتـحادثة،ـفالصفاتـكامالت،ـ

وكامالتـاهللـتعاىلـالـتكونـحادثة.ـ

ـالطحاوية«،ـص53. »رشحـالعقيدة  )((
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ـاإلرادةـ ـتتعلقـبه ـبعضـما ـإنَّ ـفهلـيمكنـأنـيقالـبعدـذلك: ـكانـاألمرـكذلك، وإذا
قدـالـيقع؟ـ

ـ ـيفـاحلاصلــ ـيقولـذلكـقائل،ـومنـيقوله،ـفإنهــ ـبامـمىض،ـفالـيصحـأن إذاـسّلمنا
ـباطل.ـ ـأنهـجيعلـالصفةـصفتني،ـوهذا ـإىلـنوعني،ـومعنىـذلك: ـاإلرادة يقسم

وإنامـيلزمـأنـجيعلـالصفةـصفتني؛ـألنهـإذاـكانتـالصفُةـواحدًة،ـفإنـتعلُّقهاـالـ
يكونـإالـعىلـصورةـواحدة،ـولكنـقوله:ـإنـبعضـالتعلُّـقاتـتقعـوبعضهاـالـيقع،ـ
ـإالـباختالفـ ـليستـعىلـصورةـواحدة،ـواختالفـالتعّلقاتـالـيكون ـتعلقاهتا ـأن يعني:
ـأنـالصفاتـعندـأهلـ ـتعّددهاـيفـذاهتا،ـومعلوم ـأي: ـنفسها، ـاختالفـالصفة ـأي: املتعلِِّق،
ـإذنـ ـفكامـأنـالذاتـالـتتعّددـفكذلكـالصفاتـالـتتعدد، السنةـواحدةـالـتتعددـيفـالذات،

ـالسنة. ـأهل ـالقائلـباطالًـوالـيستقيمـمعـقول يكونـقولـهذا

ـيطلقـ ـلفظـاإلرادة ـإنَّ ـبلـأقول: ـالصفةـيفـذاهتا، ـإننيـالـأعّدد ـقالـالقائل: ولكنـإذا
ـفيكونـيفـاحلقيقةـصفتانـالـصفةـواحدة.ـ عىلـَمعنَيني،

ـولكنهـيستلزمـ ـبامـألزمناهم، ـفهوـتسليمـمنه ـماـمىض، ـالكالمـالـيردـعليه ـهذا أقول:
إثباَتـصفةـزائدةـعىلـاإلرادة،ـومعلوٌمـأنـإثباتـالصفاتـالـجيوزـأنـيقومـعىلـأموِرـ

ـثابتة.ـ ـإالـعىلـأصول ـبلـالـيقوم متملة،

وبالتايل؛ـفإنناـنسألـهذاـالقائل:ـهلـثبتـلديَكـــعىلـالقطعـــأنـلفظـ»اإلرادة«ـ
يصدقـعىلـصفتنيـاثنتنيـالـعىلـصفةـواحدةـفقط؟ـفإنـقال:ـنعم!ـفإنناـنطالبهـباإلتيانـ

ـيريد.ـ بإيرادـدليلـنقيلـثابٍتـيفـنفسه،ـوثابٍتـيفـداللتهـعىلـما

والـنسلمـلهـبامـيريدـإالـبعدـإثباتـأنـلفظـ»اإلرادة«ـيفـموردهـالذيـيضـره،ـالـ
يمكنـأنـيدّلـعىلـنفسـمعنىـاإلرادةـاألصيل،ـوهوـمعنىـالتخصيصـوالتكوينـالذيـ

الـيتملـالتخلف.ـ
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ـتتعّلقـ ـيدلـقطعًاـعىلـصفة ـبلفظـاإلرادة ـاملعنىـاملراد ـثبتـمنـالنصـأن ـإذا ـإنه أي:
بيشء،ـويمكنـختلُّفـماـتتعلقـهيـبه،ـفإنناـنسّلمـلهـبامـيقول،ـوهذاـيفـنفسـالوقتـالـ
يضرينا؛ـألنناـالـنمنعـتعّددـالصفات،ـبلـنقولـهبا،ـولكنـالـنثبتـصفًةـعىلـاالستقاللـ

ـثابتـالـيتزعزع. إالـبدليل

ـأنهـمطالبـبأمور:ـ فاحلاصل:

ـاهللـ ـيريده ـأنـما ـبمعنى: ـاإلرادةـيفـذاهتاـالـتتكثرـمتعّلقاهتا، ـينّصـعىلـأنَّ ـأن األول:
ـيتخلف.ـ الـيمكنـأن

ـاملّدعىـالـُيمكنـأنـيرادـبهـنفسـاملعنىـاألصيلـمنـ الثاين:ـأْنـيكونـهذاـالنصُّ
اإلرادة،ـأي:ـالـيتملـمحلهـإالـعىلـمعنىـثان.ـ

ـباطلة. ـأمور ـاملّدعاة ـالثانية ـالصفة ـأنـالـيرتتبـعىلـإثباتهـهلذه الثالث:

ـغريـمقبول،ـكحدوثـ وبعدـذلكـكلهـالـيصحـأنـيكونـقولهـمبنيًاـعىلـأصلـكيلٍّ
صفاتـيفـذاتـاهللـتعاىل.

ـُيرّد. ـيقول،ـوإالـفإنه ـبام ـيسلم ـأن فإذاـصحـذلكـفيمكن

ـاإلرادةـتنقسمـإىلـ هذهـكانتـمقدمةـكلية،ـومتهيدًاـملناقشةـبعضـمنـادعىـأنَّ
ـالرشعية.ـ ـباإلرادة ـوالثاين:ـسامه ـالكونية، ـباإلرادة قسَمنيـوتتنوعـإىلـنوَعني،ـأحدمها:ـسامه
ـكالمهمـونبارشـبتحليلهـبعدـذلك،ـ وجعلـلكلـقسٍمـخصائَص،ـوسوفـننقلـنصَّ

وبيانـماـفيهـمنـإشكاالت.

فمنـقال:ـيمكنـأنـتتعّلقـإرادةـاهللـبيشٍءـثمـالـيصلـهذاـاليشء،ـفإنهـالـيدريـ
ـالسنة. ـأهل أّنـيفـكالمهـخلالً،ـوأنهـهبذاـخيالفـعقيدَة
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ـقراءيتـلبعضـالكتبـ ـولكنـأثناء ـاملعنى، ملـأجدـألحدـمنـأهلـالسنةـخالفًاـيفـهذا
وجدتـبعضـالناسـيقولون:ـاإلرادةـنوعان:ـنوٌعـهوـماـذكرناهـويسّمونهـإرادةـكونية،ـ
ـأنهـكانـاألصحـأنـ ـالرشعية،ـمع ـاإلرادة ـالثاينـيسمونه ـإهناـالـتتخّلف،ـوالنوع ويقولون:
يقولوا:ـإرادةـالترشيعـوإرادةـالتكوين،ـوإنـوصفومهاـهبامـفقالواـالترشيعيةـوالتكوينيةـ

فالـإشكال.

قالـابنـأيبـالعزـالتابعـالبنـتيميةـوابنـقيمـاجلوزية:ـ»واملحققونـمنـأهلـالسنةـ
أمريةـ دينيةـ وإرادةـ َخلقية،ـ كونيةـ قدريةـ إرادةـ نوعان:ـ اهللـ كتابـ يفـ اإلرادةـ يقولون:ـ
رشعية،ـفاإلرادةـالرشعيةـهيـاملتضمنةـللمحبةـوالرىض،ـوالكونيةـهيـاملشيئةـالشاملةـ

جلميعـاملوجودات«))(.

ـأنهـينصـفيهـعىلـماـييل: ـنظرناـيفـكالمهـلرأينا ـاّدعاه،ـولو هذاـهوـما

عيـأنـذلكـمذكورـيفـ أوالً:ـاإلرادةـــمنـحيثـماـهيـــصفةـهللـهلاـنوعان،ـويدَّ
القرآن.ـ

ثانياً:ـالنوعـاألول:ـإرادةـقدريةـكونيةـخلقية،ـأي:ـإرادةـهيـعينُهاـالقدرـوالكونـ
ـيتمـذلك.ـ ـأوـهبا ـاألمرـوالرشعـوالدين، ـإرادةـهيـعينُها ـيتّمـذلك.ـوالثاين: ـأوـهبا واخللق،

ـتتضمنـاملحبةـوالرىض. ـالرشعية ـاإلرادة ثالثاً:

ـفيهـمفاسُدـعديدٌة. ـالكالم وهذا

بةـمنـأمرين،ـأوـإنـ أوالً:ـقوله:ـإنـاإلرادةـنوعان،ـيلزمـعىلـذلكـأنـاإلرادةـمركَّ
ـأنواٌعـتتـجنس،ـوماـ بان،ـوذلك؛ـألهنام ـالنوعنيـاللذينـمهاـصفتانـهللـتعاىلـمركَّ هذين

كانـكذلكـفهوـمرّكبـقطعًا.ـ

ـالطحاوية«،ـص6)). »رشحـالعقيدة  )((
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ومعلومـأنـالرتكيبـالـجيوزـعىلـاهللـتعاىلـوالـعىلـصفاته،ـكامـعليهـإمجاُعـأهلـ
ـالسنة. ـأهل ـلكالم ـابنـأيبـالعزـخمالٌف ـالذيـقاله ـالكالُم ـإذنـهذا السنة،

ـللتفريقـبينهاـوبنيـاألوىل،ـ ـفالـوجه ـالدينـيتمـهبا، ـأنَّ ـبالثانية: ـإذاـكانـقصده ثانيًا:
ـالـُمنزلـعىلـاألنبياءـواملشتملـعىلـاألوامرـ ـالكالم ـالدينـالذيـهو ـأن فإنـحاصلـذلك:
،ـأي:ـ نـباإلرادة،ـفالدينـــكامـمىضـــجعٌلـووضٌعـإهليٌّ والنواهيـوالترشيعات،ـمكوَّ

ـله. مراد

فاملعنىـإذنـراجٌعـإىلـالذيـسامهـبالنوعـاألولـمنـاإلرادة،ـوهيـالتكوينية،ـفالـ
وجهـللتفرقةـبينهام.ـ

ـبداهة.ـ ـباطل ـاإلرادةـعنيـالدينـفهذا ـالثاينـمن ـالنوع ـأن وإذاـكانـقصده

ـاحتاملـآخر،ـ ـبعضـصفاته،ـوالـيوجد ـبلـمنـلوازم ـباهلل، ـقائمة فالدينـليسـصفة
ـالتقادير. ـباطٌلـعىلـكل إذنـفكالمه

ثالثًا:ـالذيـيدلـعىلـأنهـأرادـالرتكيب،ـأي:ـأنهـيريدـبأنـاإلرادة:ـعبارةـعنـمعنىـ
مركبـــأوـعىلـاألقّلـالنوعـالثاينـمنهاـعبارةـعنـمعنىـمركبـــهوـقوله:ـبأنـاإلرادةـ
نـمعناه:ـهوـاشتاملـاليشءـعىلـغريهـ ـأنـالتضمُّ ـتتضمنـاملحبةـوالرىض،ـومعلوم الرشعية
ـعىلـاجلزء،ـوهذاـهوـعنيـالرتكيب،ـفاألمرـاألولـهوـاإلرادةـباملعنىـالذيـ اشتامَلـالكلِّ

ـالرضاـواملحبة.ـ ـالتخصيص،ـوالثاينـعنده وضحناهـسابقًا،ـوهوـصفةـهبا

وإذاـأرادـبالتضّمنـمعنىـاللزوم،ـفهوـزيادةـعىلـكونهـاستعامالًـغلطًاـللكلامتـ
خصوصًاـبعدـاستقرارـاملصطلحات،ـفإنهـيستلزمـأيضًاـالرتكيبـلإلرادة،ـأوـكونـأحدـ
نوَعيهاـمركبًا؛ـألنهـقالـبأنـاملحبةـالزمٌةـعنـمعنىـالنوعـالثاينـهلا،ـوليستـالزمةـعىلـ
ـنوعانـعنده،ـ ـأهنام ـالنوعـاألولـغريـاملعنىـالثاين،ـوبام ـيستلزمـكوَن املعنىـاألولـهلا،ـوهذا
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فبينهامـأمرـمشرتك،ـوالختالفـاللوازمـبينهام،ـفيجبـوجودـأمٍرـزائدـيفـأحدمهاـــعىلـ
ـيستلزمـكونهـمرّكباً. ـعىلـالثاين،ـوهذا األقلــ

ـقوله. ـالتيـتلزم ـاملفاسد ـبعُض هذه

ـالبنـتيميةـوسائٌرـعىلـمذهبه،ـ ـالشارحـتابٌعـويفٌّ ـأنـهذا ولكنـالـبدـأنـنوضحـهنا،
ـفقولهـبرتكبـالصفاتـغريـبعيدـ ـأنـابنـتيميةـجمّسمـقائلـبرتكيِبـذاتـاهللـتعاىل، ومعلوم
عنهـإذن!ـوهلذاـفإنـكالمـهذاـالرجلـموافقـملذهبه،ـولكنهـخمالفـملذهبـأهلـالسنة،ـ

وباطلـيفـنفسـاألمر.

وأماـقوله:ـ»واملحققونـمنـأهلـالسنةـيقولون...ـإلخ«،ـفمعنىـهذاـأنـاإلمامـ
الطحاويـليسـمنـاملحّققني؛ـألنهـملـيذكرـهذاـالتقسيم،ـوملـيعتمده،ـوقدـاعرتضـعليهـ
ـاملحّققـدونـذاك،ـوهوـ ـأنـالطحاويـهو ابنـأيبـالعّز؟ـهذاـعىلـرأيـالشارح،ـولكنـاحلّق

. املوافقـألهلـاحلقِّ

كيفـُيتعّقلـوكيفـُيتصورـأنـاإلرادةـالتيـهيـصفةـيتصفـاهللـهباـهلاـنوعان؟ـ
ـأحدمهاـعنـاآلخر! ـالنوعنيـخيتلُف ومعروفـأن

ـأكتفيـباإلشارات:ـماـمعنىـ ـَقـيفـالعباراتـتدقيقًاـكبريًا،ـولكن ـُأَدقِّ ـأن أناـالـأريد
ـأيـتتويـعىلـاملحبةـوالرىض. »متضمنة«؟

معنىـهذا:ـأنـالنوعـاألولـالـيتويـعىلـاملحبةـوالرىض،ـويعنيـأيضًا:ـأنـالنوعـ
الثاينـــباإلضافةـإىلـاحتوائهـعىلـاملحبةـوالرىضـــيتويـعىلـمعنىـآخرـهوـعنيـاملعنىـ
املحتويـيفـاألول،ـويصبحـحاصلـاإلرادةـالرشعيةـاألمريةـإرادةـمركبة،ـوليستـإرادةـ
ْوهـ»اإلرادَةـ واحدة،ـبلـإرادةـمنـمعنيني:ـالتكوينـواملحبة،ـوجمموعـهذينـاألمرينـسمَّ

عيَّةـاألمرية«. ْ الرشَّ
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ـالتَّـكوين،ـوكذلكـ ـَيـتِمُّ ـ»التَّكوينيَّة«؛ـألنهـهبا وها ـأنـاألصحـأنـُيَسمُّ سنرىـالحقًا
إلجيادـ إرادةـ أي:ـ لإلرادة،ـ وصفًاـ ليستـ ألهناـ ترشيعية؛ـ يقال:ـ أنـ األصحـ الرشعيةـ
يقال:ـ أنـ دقةـ واألكثرـ إرادةـغريـرشعية!ـ هناكـ أنـ منهاـ يلزمـ الترشيع؛ـألنـ»رشعية«ـ
إهناـإرادُةـتكويٍنـوإرادةـترشيٍع،ـفاإلرادةـواحدة،ـولكنهاـأضيفتـإىلـبعضـماـرجحْتُهـ

ـيمكنـأنـيكونـبحسبـاالعتبار.ـ ـبالوجود،ـوالتكثر وخصصته

ـنحّللـعبارهَتمـكامـقالوهاـهم.ـ عىلـكّلـحالـدعنا

ـالشاملةـجلميعـاحلوادث«))(. ـاحلنفي:ـ»والكونية:ـهيـاملشيئة ـابنـأيبـالعزِّ قال

ـالكونيةـالـخالفـعليها،ـوقدـوردـيفـحوايلـمئةـوأربعنيـموضعًاـ بالنسبةـلإلرادة
يفـالقرآنـمشتقاتـاإلرادة.

ـالتيـالـ وَحَسَبـقوهلم:ـإنـمئةـوأربعنيـموضعًاـتدلـعىلـاإلرادةـمنـالنوعـاألول
ـأهلـالسنة. ـيّتفقونـمع ـاإلرادةـعنها،ـوهمـهبذا ـتتعلقـبه يتخلفـفيهاـما

ـالثاينـمنـاإلرادة؟ ـالنوع ـفامـهيـاآلياتـالتيـاستنبطواـمنها فإذاـكانـاألمرـكذلك،

ـالرشعية(؟ـسنوردـ ـ)أي: ـاملعنىـالثاينـلإلرادة ـمنها ماـهيـالنُّصوصـالتيـاستنبطوا
ـالنوعـمنـاإلرادة:ـ ـالعّزـهذا ـابنـأيب ـالتيـفهمـمنها ـالنُّصوَص ـييل فيام

اآلياُتـالتيـيستـشهدونـهباـحوايلـمخسـآيات،ـقالـابنـأيبـالعز:ـ»وأماـاإلرادةـ
الشـرعيةـاألمريـة،ـفكـقولهـتعاىل:ـ﴿ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ﴾ـ

]البقرة:ـ85)[،ـ﴿ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ 
پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ   * ۆئ  ۆئ  ۇئ  وئۇئ 

»رشحـابنـأيبـالعز«،ـ)):ـ79(.  )((
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ٹ﴾ـ ٹ  ٿ  ٿٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ   * ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ 
﴿ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ  26-28[،ـ ]النساء:ـ

]الـامئدة:ـ6[،ـ﴿ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ  ڑ ڑ ک﴾ـ
ک ک ک﴾ـ]األحزاب:ـ33[«))(.

ـالتكوينيةـفالـخالفـبينناـوبينهمـفيها. ـعىلـاإلرادة ـآياتـتدلُّ أماـماـذَكرهـمن

وقبلـأنـنناقشـاستدالهَلمـهبذهـاآلياتـالتيـزعمواـداللتهاـعىلـالنوعـالثاينـمنـ
ـباإلرادةـ ـاملنعمـمصطفىـحليمةـ)أبوـبصري(ـيفـماـسامه ًاـقالهـعبد ـَنصَّ ـلكم اإلرادة،ـسأورد
الرشعية،ـلتعرفـبشاعةـقوهلم،ـوذلكـيفـتلخيصهـلكالمـابنـأيبـالعزـاحلنفي،ـوكلهمـ

ـأمريةـرشعية«: ـتعليقًاـعىلـقوله:ـ»وإرادةـدينية يستقونـمنـمرشبـواحد،ـفقدـقال

»هذاـالنوعـمنـاإلرادةـقَضتـحكمةـاهللـتعاىلـأنـتتخّلفـأحيانًا،ـولكنـبإذنهـ
ـإرادةـاهللـتعاىلـتتخّلف،ـأي:ـالـ وعلمهـوإرادته«)2(،ـوهذاـالقولـبشع،ـفكيفـيقول:ـإنَّ
ـالسنةـ ـإطالقـأهل ـنفسه؟!ـوكيفـيتوافقـذلكـمع ـأحيانًا،ـوذلكـبإرادته يصلـمتعلقها
قاطبةـكامـأرشناـلكـسابقًا:ـ»ماـشاءـاهللـكانـوماـملـيشأـملـيكن«ـأي:ـوماـشاءـعدمـكونهـملـ

يكن؟!ـ

يدعيـ القائلـ تتخلف،ـوهذاـ أنـ يمكنـ اهللـالـ إرادةـ أّنـ ـعىلـ ينصُّ هذاـ فقوهلمـ
أنـإرادتهـيمكنـأنـتتخّلف؟!ـوهذاـيثبتـلكـأنـكالمهمـخمالفـلكالمـأهلـالسنة،ـ
وخمالفـلكالمـالطحاوي،ـوإنـتسرتواـخلفـَوْضِعـرشوٍحـعىلـعقيدته،ـولكنهمـيفـ

احلقيقةـخمالفونـلهـيفـأصوٍلـويفـفروع،ـكامـرأيتـوكامـسرتى.

»رشحـابنـأيبـالعز«،ـ)):ـ79- 80(.  )((
يفـحاشيةـص65.  )2(
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الكالمـألولـوهلةـيستنكره!ـكيفـتكونـ إذاـقرأـهذاـ الفطرةـ السويـ اإلنسانـ
ـيقعـويصل،ـ ـفأحيانًا ـيتخلف، ـالرتجيحـولكنـتعلُّقها ـ»اإلرادة«ـمنـشأهنا صفةـهللـاسمها
ـاهللـ ـأراده ـأنـليسـكلـما ـاملعتزلة،ـوهو ـنفسـمفهوم ـأليسـهذا وأحيانًاـالـيقعـوالـيصل؟
ـ»والـيكونـإالـ ـالطحاويـنفسه: ـأهلـالسنة؟ـأالـخيالفـكالم ـمفهوم يقع؟ـأالـخيالفـهذا

ـبإرادتهـعىلـحدـكالمه؟ـ ـثمـكيفـتتخلفـإرادته ـيريد«؟ ما

هذهـالتناقضاُتـإنامـوقعـفيهاـمنـحيثـإنهـأخذـبمصطلٍحـليسـبصحيحـوقالـ
بلوازمه،ـفوجبـأنـيزدادـظهوُرـبطالنـكالمه،ـولكنهـلغرقهـيفـبحرـابنـتيميةـوتالميذهـ

ملـيلتفتـإىلـكّلـذلك.

ـبتلكـاآليات:ـ نناقشـاآلنـاستدالهَلم

اآليةـاألوىل:ـقولهـتعاىل:ـ﴿ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ﴾:ـقبلـ
ـلكيـنفهمـمعناها.ـ ـبحسبـسياقهاـيفـالقرآن، ـنوردهاـكلَّها ـاآلية ـنتكلمـعىلـهذه أن

قالـاهللـتعاىلـيفـسورةـالبقرة:ـ﴿ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں 
ھ  ھ  ہھ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ڻۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ں 
ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ 
ې﴾ـ ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ 

]البقرة:ـ85)[.

هذاـالسياقـسياُقـترشيعـالصيامـوغريـذلك،ـأليسـيفـأحكامـالصيامـختفيفات؟ـ
هلـأرادـاهللـهلمـيفـهذاـاآليةـنفسـحصولـاإلفطارـأمـترشيعـاإلفطار؟ـالـيشكـعاقٌلـ
ـاهللـهوـ ـاإلفطارـيفـبعضـالظروف،ـفاليرسـالذيـأراده ـاهللـتعاىلـإنامـهوـترشيع يفـأنـمراد

الترشيعـنفسه.ـ
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فحاصلـاآلية:ـإنـاهللـيريدـبكمـالتشـريعاتـاليسيـرةـوليستـالصعبة،ـوحنيـ
أرادـاهللـأنـيرّشعـلناـترشيعًاـيسريًا:ـأملـيقعـترشيُعه؟ـفالـختلفـإذن.

ـهناـهوـفعُلـاإلنسانـلليرس،ـوهوـأنـيفطرـ ـاملقصودـبالُيرْسِ مـابُنـأيبـالعزـأنَّ تَوهَّ
ـ اإلنسان،ـوهلذاـقالـبتخلفـاإلرادة،ـولكنـفهَمهـهذاـغلط،ـفالـجمالـإذنـللقولـبأنَّ
هناكـترشيعاٍتـختّلفتـعنـإرادةـاهلل،ـالذيـقدـالـيقعـهوـالتزاُمـالناسـبامـأَمَرُهُمـاهللـ
سبحانهـبه،ـوليسـالتزامـالناسـبامـأرادهـاهلل،ـفالذيـأرادهـاهللـإنزاُلـالرشيعة،ـوكلـماـ
أرادـاهللـإنزاَلهـنزل،ـولكنـقدـيتخلفـالناُسـعنـالتزامـهذهـالرشائع،ـوأماـالتزامـالناسـ
بالرشيعة،ـفقدـأمرـبهـاهللـتعاىلـوملـُيِرده،ـبلـأمرـبه،ـولوـأرادهـفمنـذاـالذيـيملكـأنـ

ـاهللـتعاىلـوإرادته.ـ ـاجلبار؟ـوفرقـكبريـبنيـأمر يتخلفـعنـإرادة

فقولهـتعاىل:ـ﴿ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ﴾:ـالـمقصودـمنـ
اليرسـوالعرس:ـالتكاليفـالتيـهيـيسرية،ـفالتكاليفـــأي:ـاألوامرـوالنواهيـــالتيـ
كّلفناـهباـاهللـتعاىلـيفـالرشيعةـهيـيرس،ـوليستـبعسرية.ـفإنشاءـهذهـاألوامرـالطالبةـ

ـاهللـتعاىل.ـ ـأرادُه لألفعالـوالتكليفاتـاليسريةـهوـما

ومعلوٌمـأنـهذاـاإلنشاءـمنـنوعـالتكوين،ـأي:ـختصيصـاملمكنـببعضـماـجيوزـ
ـلإلرادة،ـخصوصًاـ ـواملحبةـمغايرٍة ـالرضا ـأخرىـاسُمها عليه،ـوالـيتوقفـعىلـوجودـصفٍة
ـالنوعـاألولـالـالثاين،ـ ـإالـالترصيحـباإلرادة،ـواملعلومـمنـاإلرادةـهو أنهـالـيوجدـيفـاآلية
ـبه،ـفالـموجبـعىلـافرتاضـ ـويتمـمعناها ـدامـقدـجازـأنـتملـاآليةـعىلـاملعنىـاألول، وما

ـلإلرادة.  وجودـمعنىـآخر

ـاهللـتعاىلـلهـ ـيدلـعىلـمبة ـبه، ـنفسهـمنـحيثـهوـمأمور ـالترشيع ـأن ونحنـالـننكر
ـنحنـفيه. ـآخرـغريـما ـالعاملنيـامللتزين،ـوذلكـأمر ـبأفعال ـبه،ـواعتداده ورضاه
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ولكنـالذيـبعثـهؤالءـعىلـاّدعاءـوجودـمعنىـآخرـلإلرادةـهوـعدُمـفهمهمـ
ملدلولـاآلية،ـفإنـاهللـتعاىلـقال:ـ﴿ۇ ۇ ۆ ۆ ﴾،ـفاملرادـهوـاليرس،ـباملعنىـ
الذيـذكرناهـوهوـماـيدلـعليهـسياقـاآليات،ـوهذاـاليرسـأرادهـاهللـمالبسًاـلنا،ـفالباءـ

ـلناـالـلغرينا.ـ ـترشيعًا ـبجعله ألدنىـمالبسة،ـوهذاـحاصٌل

ومعلومـأنـكلـهذهـاملعاينـداخلٌةـتتـالتكوينـوالتخصيص،ـفالـداعيـالفرتاضـ
وجودـصفةـإرادةـونوِعـإرادةـآخَرـغرِيه.

ـالنساء:ـ﴿ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ  ـتعاىلـيفـسورة ـقوله ـالثانية: اآلية
گ  گ  کگ  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ 
ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڳڱ  ڳ  ڳ  گڳ 
ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ 
ے ے ۓ ۓ ڭ ڭڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆۈ ۈ ٴۇ ۋ 
ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ى  ې  ې  ې   * ۉ  ۉ  ۅ  ۋۅ 

وئ وئۇئ ۇئ ۆئ ۆئ﴾ـ]النساء:ـ26-25[. 

ـللفعلـ﴿ۇ﴾؟ـ ـبه أينـاملفعول

عىلـقولـالكوفيـني:ـ﴿ـې﴾ـالالمـبمعنىـ»أْن«:ـيصبحـحاصلـالـمعنى:ـ
ـاهللـالبياَن....ـ«،ـ ـأيـ»يريد ـاملؤولـمنـ»أنـيبني«ـمفعوٌل: ـفاملصدر ـاهللـأنـيبني....«، »يريد

ـالرشيعة.ـ ـبإنزال ـالبيانـوقعـقطعًا ـاهلل؛ـألن ـيتخلفـمراُد ـالقولـمل وبناًءـعىلـهذا

وأماـالبرصيونـفقدـقالوا:ـالالمـماـدامتـيفـأصلـاللغةـللجّرـفالـتأيتـللنصب،ـ
هذهـ هكذا:ـ﴿ې ې﴾ـ السياقـ بحبسـ رـ ُيَقدَّ واملفعولـمذوفـ الغاية،ـ لبيانـ فهيـ

ـيَتَخلَّْف. الترشيعاتـ﴿ـې ى﴾،ـوالبياُنـَوَقَعـومل
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﴿وئ وئ﴾ـمعطوفـعىلـ﴿ې ى﴾،ـأي:ـويـريدـاهللـأنـيتـوبـ
ـمعناها:ـالرجوعـوالعودة،ـ ـيفـأصلـاللغةــ عليكم،ـفهلـوقعتـالتوبةـأمـملـتقع؟ـالتوبةــ
قالـالفريوزآبادي:ـ»تابـإىلـاهللـَتْوبًاـوَمتابًاـوَتاَبًةـوَتُتْوَبًة:ـرجعـعنـاملعصية،ـوهوـتائبـ
ـأوـرجعـعليهـ ـإىلـالتخفيف، ـبهـمنـالتشديد ـأوـرجع ـللتَّوبة وتواب،ـوتابـاهللـعليه:ـوفَّقه

بفضلهـوقبوله«.

وحرفـاجلرـالذيـُعـّديـبهـالفعلـ»تـاب«ـهوـ»عىل«،ـنحو:ـرجعـعىلـفالنـ
بالفضل،ـوالفضلـإماـبمعنىـالقبولـأوـالترشيع،ـفهلـالفضلـهبذاـاملعنىـخَتلََّف؟ـمنـ

ـيَتَخلَّْف.ـ الواضحـأنهـمل

فهذهـاآليةـتفّسـرـنفسها،ـوالحظـاألسلوبـالذيـأوردـاهللـتعاىلـاآليةـبه،ـفـقدـ
ـأوـ ـالترشيع ـإنشاء ـيريد ـتعاىل:ـ﴿ې ې ې ى﴾ـفاملفعولـمذوف،ـوتقديره: قال
الترشيعـعينهـليبنيـلكم،ـفالترشيُعـللبيان،ـوهذاـحاصٌلـبالفعلـباإلرادةـالتكوينية،ـوالـ
ـفالالمـيفـقوله:ـ﴿ـې﴾ـ ـترشيعية، ـإرادة ـاسمه ـآخَر، ـإرادة غـالفرتاضـنوع يوجدـمسوِّ

للعاقبة.

ـالعزـجمردـخيالـووهم.ـ ـأيب ـابن ـأنـماـقاله فاحلاصلـمنـهذاـكله:

اآليةـالثالثة:ـقولهـتعاىليفـسورةـالنساء:ـ﴿ ې ې ې ى ى ائ 
ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ   * ۆئ  ۆئ  ۇئ  وئۇئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ 
ٿ  ٿٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ   * ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ 

ٹ ٹ﴾ـ]النساء:ـ28-26[.

اـمعناها:ـيريدـاهللـيرجعـ ووجهـالكالمـفيها،ـشبيهـبامـقلناهـيفـاآليةـالسابقة،ـوأمَّ
َيْثُبْتـيفـ عليكمـبالفضل،ـأوـبَقبولـأوبتكمـورجعتكمـإذاـتبتم،ـفاهللـيريدـالَقبول،ـأملـ

ـبىل. ـنصوحًاـفاهللـيقبلها؟ ـمنـتابـتوبة ـأنَّ الرشع
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يمكنـأنـيكونـهذاـالقسمـمنـاآليةـخطابًاـللطائعيـن؛ـألنهـليسـمجيعـالناسـ
يتوبون،ـحتىـالـيقولـقائل:ـهناكـكفارـالـيتوبون.ـ

وبقيةـاآلية:ـ﴿پ پ پ پ﴾ـمقابلـللقسمـاألول:ـالذينـالـ
يتبعونـالشهوات.

األصلـيفـكلمةـ»تاب«ـيفـاللغة:ـ»رجع«،ـو»تابـعىل«ـأي:ـ»رجعـعىل«،ـفاهللـ
يتـوبـعىلـالعبـادـبمعنى:ـيرجعـعليهمـبالفضلـوالتخفيـف.ـواهللـيريدـــيفـاآليةـ
الكريمةـــأنـيتوبـبمعنى:ـيريدـأنـيرجعـبالفضلـوالتخفيفـعىلـعباده،ـوهذاـاألمرـ
ـاألمرـقدـالـيصل؛ـ ـإنـهذا ـأنـيقال: ـفالـجيوز ـتعاىل، ـبالفعلـالـيتخلفـعنـإرادته حاصٌل
ـفهذاـهيـأصلـالفضل.ـ ـالرشيعةـواألحكام، ألنـفضلـاهللـتعاىلـقدـحصلـبالفعلـبإنزاله

وأماـاملعلَّقـعىلـتوبةـالعبادـأنفسهم،ـفهذاـقدـيصلـإذاـحصلتـتوبُتهم،ـوقدـالـ
يصلـإذاـملـتصل،ـفهوـمنـبابـالرشطـوالتعليق،ـوليسـمنـبابـاإلخبارـباحلصولـ

ـمتعلقها. ـإنهـختلفـوقوعه ـلكيـيقال: بالفعل،

إذنـفهذهـاآليةـأيضًاـُيفهمـمعناهاـبناًءـعىلـاملعنىـاألصيلـلإلرادة،ـفالـداعيـإذنـ
الفرتاضـنوٍعـآخرـمنـاإلرادة.

ـبتوبةـاهللـعليهمـهوـَقبولهـتوبتهمـوإنعامهـعليهم،ـومعلوٌمـ وقدـيقولـقائل:إنـاملراَد
ـالناسـبلـلبعضهم.ـ أنـهذاـالـيكونـجلميع

فاجلواب:ـأنـالتوبةـالصحيحةـُموٍجبةـللقبول،ـفمهامـحصلتـالتوبةـمنـواحدـ
وجبـقبولـهذهـالتـوبة،ـفالـختلُّفـإذن،ـقالـتعاىل:ـ﴿ ھ ھ ھ ے ے ۓ 
ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ 
]هود:ـ3[،ـ﴿ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ  ې ې﴾ـ
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وئ  ەئ  ەئ   ﴿ 52[،ـ ]هـود:ـ حئ﴾ـ جئ  ی  ی  ی  ی  ىئ  ىئ 
جئ  ی  ی  ی  ی  ىئ  ىئىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  وئۇئ 
حئ مئ ىئ يئجب حب خب مب ىب ﴾ـ]هود:ـ)6[،ـ﴿ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ 
ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ 
ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ 

ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃچ چ چ چ ڇ ڇ﴾ـ]التحريم:ـ8[. 

وأيضًا:ـفإنـاملخاَطبنيـليسواـالناسـمطلقًاـبلـهمـاملّتبعونـللرشيعة؛ـبدليلـمقابلتهمـ
ـفاملخاَطبونـيفـاآليةـهمـغريـمتبعنيـللشهوات،ـوهؤالءـ بـ﴿پ پ پ﴾،

ـيتفضلـعليهم،ـوهذاـالـيتخلف. ـبمعنى: ـيتوبـاهللـعليهم ـأن الـبدَّ

فاحلاصلـإذن:ـأنـهذهـاآليةـأيضًاـيمكنـفهُمهاـبدونـاحلاجةـإىلـافرتاضـنوٍعـ
جديدـلإلرادة.ـ

ـالواردـيفـبقيةـ ملعنىـاإلرادة ـلسياقـاآليات،ـوموافٌق ـالفهمـموافٌق ـفإنـهذا وأيضًا:
ـترى. ـللقرآنـمنـوجوٍهـعديدةـكام ـنوعـجديدـهلاـفيهـخمالفٌة آياتـالقرآن،ـفادعاء

وكذلكـقولهـتعاىلـيفـآخرـاآلية:ـ﴿ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ﴾،ـفالتخفيفـواقعـ
ـاهلل. ـإرادة ـيتخّلفـوالـجيوزـختلُّفهـعن ـتعاىلـالرشيعة،ـفلم ـبإنزاله بالفعل

اآليةـالرابعة:ـقولهـتعاىلـيفـسورةـاملائدة:ـ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ 
ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ 
ٺ ٺٿ ٿ ٿ  ٿ ٹٹ ٹ ٹ  ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ 
ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ 
ڇ ڇڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ 

ڑ ک ک ک ﴾ـ]املائدة:ـ6[. 
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﴿ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ﴾ـأي:ـيفـالترشيع.ـ﴿ڍ ڍ﴾،ـ
ـالترشيعـموجودًا. أي:ـدائاًمـالـيريد،ـماـدام

ثمـقال:ـ﴿ڈ ژ ژ ﴾،ـأي:ـيريدـبإنزالهـهذاـالترشيعـليرتتبـعليهـ
وصولكمـإىلـالطهارة.ـهلـاملراُدـوقوُعهـبالفعِلـالتطهرُيـأمـالترشيع؟ـاملراُدـالترشيع؛ـكامـ
ـالتابعةـإلرادةـ ـمرتتبًاـعىلـالطهارة ـبلـجعلتُه ـبالتطهريـمبارشة، ـوملـتتعلقـاإلرادُة هوـظاهر،
اإلنسانـوكسبه،ـفاملعنى:ـاهللـيطّهركمـبالتزامـهذاـالترشيع،ـوهذاـالـيتخّلف!ـوالتطهريـ
ـالتزامهمـ ـلعدم ـفهذا ـلبعضـالناس، ـفإنملـتصلـالطهارُة ـبالرشيعة، يكونـبرشطـااللتزام

بالترشيع.ـ

ـيريدـاهللهبذهـالترشيعاتـالتيـأنزهلا،ـأنجيعلـعليكمـحرجًا،ـ فيصريـمعنىـاآلية:ـما
َدـعليكم،ـولكنـيريدـهذهـالترشيعاِتـليتبعهاـتطهريكمـإنـالتزمُتمـهباـوملـختالفواـ وُيشدِّ

أوامرها.ـ

فالـمرادـبالفعل:ـهوـإنزالـالترشيع،ـالـالتطهري،ـبلـالتطهرُيـهوـغايةـالترشيع،ـ
وحصولـالغايةـمرتّتبـعىلـالتـزامـالناسـباألحكام،ـإذنـالـيوجدـختلٌُّفـللمرادـهناـ

ـختلفهـمهامـكانـمعناها. ـاإلرادةـعىلـنوٍعـإرادةـيصحُّ أيضًا،ـوالـجيوزـمحلـهذه

ـوقدـوقعواـيفـنفسـ ـالشيعُةـعىلـاألئمة، ـالتيـاحتجـهبا ـنفسـنمطـاآليةـاألخرية هذا
ـاآلتية! ـاآلية اإلشكالـيفـفهم

اآليـةـاخلامسـة:ـقـولهـتعاىل:ـ﴿ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹٹ ٹ ٹ 
ڃ  ڃ  ڃ  ڃ   * ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ 
ڌڎ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  چڇ  چ  چ  چ 
گ   * ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ 
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گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱڱ ڱ ڱ ں ں ڻ﴾ـ]األحزاب:ـ32-
.]34

هذهـاآليةـمنـجنسـاآليةـالسابقة،ـوماـقيلـيفـتلكـيقالـهنا!ـوالحظـأنـمفعولـ
ـإنزالـاألحكامـاخلاصةـ ــ ـبدليلـاآلياتـالسابقة ــ ـبلـهو ـليسـهوـإذهابـالرجس، اإلرادة

بأهلـالبيت.ـ

كـآلـالبيتـهلاـتطهريـاهللـ فهذهـاألحكامـتعلقتـهباـإرادةـاهللـتعاىلـليعقبـمتسُّ
تعاىلـهلمـمنـالرجس،ـوملـتتعلقـاإلرادةـمبارشةـبتحصيلـالتطهري،ـفالـيصحـماـيقوُلهـ
الشيعةـهناـمنـعصمةـآلـالبيتـإذن،ـوالـيصحـأيضًاـماـاّدعاهـأتباُعـابنـتيميةـمنـكونـ
ـتعّلقتـ ـوأنـما ـهيـإرادٌةـرشعيةـتتضمنـالرضا، ـهنا ـاملقصودة ـوأنـاإلرادة ـنوعني، اإلرادة

ـباطٌلـالـأساسـلهـكامـترى. ـاإلرادةـقدـيتخلفـوالـيصل.ـفهذاـكلُّه به

ـالتكوينيةـ ـتكوينية،ـواإلرادة ـقوله:ـ﴿ٺ ٿ ﴾ـإرادة ـبأنَّ ـاآلية ـالشيعةـهذه َفِهَم
الـتتخلف،ـواإلرادةـتعلقتـبالتطهريـاملضافـإىلـآلـالبيت،ـفالـبدـأنـيكونـالتطهريـ
واقعًا،ـإذنـَمنـتطّهرـالـبّدـأنـيكونـمعصومًا،ـإذنـأهلـالبيتـمعصومون؛ـألنـالتطهريـ
الترشيعاتـ يريدـاهللـهذهـ واقعـعليهم،ـولكنـهذاـاالستنتاجـخطأ؛ـألنـمعنىـاآلية:ـ
هاـلتطهريكم،ـ اخلاّصةـبنساءـالنبيـملسو هيلع هللا ىلصـوأهلـبيته،ـوالـتسبوهاـتعسيـرًاـعليكم،ـولكنَـّ
ـشبهة،ـوالـتناهلمـألِسنُةـ ـفيهـأيُّ ـالـَتطاُلـُهْم ـبمحلٍّ ـالسالمـجيبـأنـيكونوا فأهلـالنبيـعليه
ِةـعليهم،ـولكنـإلبعادهمـعنـمواطنـالشبهات،ـ النّاسـبسوء،ـهذاـليسـملجردـاملَشقَّ
ـأنـ ـالنبيـتوجبـعليهم ـبل؛ـألنـمكانتهمـمن ـاملنفعة، وليسـهوـمتييزًاـهلمـعاريًاـعنـوجه

ـالشبهات.ـ ـلكيـالـتتطرقـإليهم يتاطواـزيادَةـحيطٍةـيفـأمورهم،

ـاهللـتعاىلـ ـالذيـخّصهم ـبالترشيع ـإرادهتمـوعمِلهم ـالتطهريـمرتتُبـعىل فحصول
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ـواحدـمنتسبـإىلـآلـ به،ـإذاـالتزمواـحصلتـالطهارة،ـفيمكنـأنـيتصورـأنهـليسـكلُّ
ـبعضـآلـالبيتـغريـمطـهرـلتلبُِّسِهـبمـاـ البيتـفقدـحصلتـفيهـالطهارةـبالفعل،ـفإنَّ

هنىـاهللـعنه.

وبناًءـعىلـذلك،ـفالـوجهـالستداللـالشيعةـوغريهمـهبذهـاآلية،ـعىلـماـيريدون،ـ
ٌةـعىلـجوازـختلفـ فالشيعةـأرادواـإثباَتـالعصمةـألهلـالبيت،ـوغرُيهمـزعمـأهناـدالَّ

ـالصواب.ـ ـأخطأ ـاهللـتعاىل،ـوكالمها إرادة

هذهـخالصةـاألدلةـالتيـتعلقواـهباـللتفريقـبنيـاإلرادةـالترشيعيةـوالتكوينية،ـ
إنزالـ أرادـ اهللـ ـ إنَّ الرشيعة؛ـحيثـ تكوينـ إرادُةـ هيـ الترشيعيةـ اإلرادةـ ـ أنَّ واحلاصل:ـ
ـاهللـواحدٌةـ ـفإرادة ـاإلرادةـحصلتـوملـتتخلف، ـالذيـهيـعليه،ـوهذه الرشيعةـعىلـالوجه

ـله.ـ ـبنيـاإلرادتنيـالـوجَه ـتتنوع،ـوتفريُقهم ال

فأنتـترىـإذنـأّنـماـتعلقـبهـهذاـاملّدعيـالـيقومـعىلـأسـاسـقوي،ـفالـجيوزـ
القوُلـبامـيقولـبه،ـمنـأنـبعضـمتعّلقاتـاإلرادةـقدـالـتصل،ـأوـأنـاإلرادةـنوعان،ـ

ـإالـرّدـقوهلم. ـالعرضـالرسيعـألدلتهم فهذاـكلهـكالمـالـدليلـعليه،ـفالـيبقىـبعدـهذا

ويبقىـقولـأهلـالسنةـخالصًاـبينًاـواضحًا،ـوهو:ـإنـماـتعلقتـبهـاإلرادةـفالـبدـ
ـبلـ ـأنواعـمنـاإلرادة، ـاإلرادة،ـوإنهـالـيوجد ـبه ـأمرـالـتتعلق ـيقع ـأن أنـيصل،ـويستحيُل

اإلرادةـعبارةـعنـصفةـغريـمركبة،ـكامـوضحناهـسابقًا.

ـأكثرـمنـ ـاخرتعهـهؤالء،ـوالتفصيُلـفيها ـاإلرادةـوما ـيتعلقـبمسألة ـلِـام هذاـموجٌز
ـالرشح.ـ ـأنفسناـعليه،ـيفـهذا ـأخذنا ذلكـخيرجناـعام

قال الطحاوي: )ال تبلغه األوهام( 

كلمةـ»ال«ـنفي،ـمرتبطةـبـ»تبلغه«،ـو»تبلغه«ـفعلـمضارع،ـوالفعلـاملضارعـيفيدـ
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ـوهذاـ ـدائاًمـالـتبلغه، ـأي: ـوالنفيـاملتعلقـبامـيفيدـاالستمرارـيفيدـالنفيـاملطلق، االستمرار،
ـاألوهام«. ـتبلغه خيتلفـعنـ»مل

األوهام:ـمجعـوهم.ـ

قالـالفريوزآباديـيفـالقاموسـاملحيط:ـ»الوهمـمنـَخَطراتـالقلب،ـأوـمرجوحـ
ـأوهام«.ـ ـاملرتّددـفيه،ـمجعه َطَريَف

ـوللقلبـ ـواجلمعـأوهام، ـ»الوهمـمنـخطراتـالقلب، وقالـابنـمنظورـيفـاللسان:
مـاليشءـختيلهـومتثَّله،ـكانـيفـالوجودـأوملـيكن.ـوقالـتومهتـاليشءـوتفرستهـ وْهٌم.ـوتوهَّ

ـاهـ.ـ ـالعباد«. ـأوهام ـبمعنىـواحد...ـواهللـتعاىلـالـتدركه وتوسمتهـوتبينته

وهذاـاملعنىـمنـالوهمـهوـاملعنىـاللغويـاملتعارفـاملشهور،ـوهوـالذيـيريدهـ
ـاملتأخرينـاخلاصـالذيـسننبهـ ـالوهمـهناـعىلـاصطالح ـالطحاوي،ـوالـجيوزـمحل اإلمام

ـاملعنى.ـ ـيكنـفيهـخطًأـكليًا،ـولكنـاألبلغـيفـتبينيـعبارتهـهوـهذا عليهـقريبًا،ـوإنـمل

ـفإنهـالـيبلغـالذاتـ ـلهـخواطر،ـومهامـذهبـيفـالتخيلـوالتمثل، فالقلبـمهامـخطر
اإلهليةـوالـيشارفـذلكـأيضًا.ـ

والوهمـُيطلقـعىلـعدةـمعاٍنـكمـاـأشارـإليهـالعالمةـالفريوزآبادي،ـوالعلمـاءـ
،ـثّمـ ،ـثّمـالّشكُّ يقسمونـمراتبـتعّلقاتـالنفسـبالقضايا:ـالعلمـأعىلـدرجة،ـثمـالظنُّ

ـالتَّـكذيب.ـ الوهم،ـوآِخُرـيَشٍء

،ـأي:ـيغلبـعىلـظنيـأنـهذاـ ؛ـحنيـتقول:ـأناـأظنُّ إذنـالوهمـهناـيقابلـالّظنَّ
صحيح.ـ

ـباطل. ـيغلبـعىلـظنيـأنـهذا ـأي: ـأناـمتوهم، وحنيـتقول:

ـاملعنىـاملقصودـ ـليسـهو ـاملعنىـالثاينـيفـعبارةـصاحبـالقاموس، ـاملعنىـوهو هذا
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ـالوهمـ ـاملعنىـهللـسبحانهـوتعاىل؛ـألن ـالوهمـهبذا ـللتخصيصـبنفيـبلوغ هنا؛ـألنهـالـملَّ
ـاهللـوالـيبلغـغريـاهلل؛ـألنهـالـيبلغـشيئًاـأصالً. ـالـيبلغ ـاملعنىــ ــهبذا

ـأتوهمـ ـأنا ـاملعنىـالثاينـللوهم،ـوهوـكامـيقولـلكـشخص: إذنـاملعنىـاملرادـهناـهو
ـوأمتثلها. ـأختيلها ـبمعنى: ـالكيفية، هذه

حنيـترىـصورةـيفـواقعـاحلياةـكمـاـترىـطائرًاـمثالً،ـثمـلوـأغمضَتـعينيكـ
وحاولَتـأنـتستحرضـالصورةـالستطعَت،ـإذنـالوهُم:ـعبارةـعنـاستحضارـالصورـ
كامـ اجلزئيةـ املعاينـ يفـ يكونـ أنـ منـ أعمـ فيها،ـ والترّصفـ احلواّسـ طريقـ عنـ املدَركةـ

ـيكونـيفـاملحسوسات. ـأن ـأو ـاملتأخرون، ـبه خصصه

بعضـالناسـيسألونـعنـكيفيةـاهلل!ـوالسؤالـعنـالكيفيةـسؤالـعنـصورةـهلل،ـ
ـالصورةـمنفّيةـعنـاهللـتعاىل،ـهذاـوهمـ ـأن ـأعني: ـباطٌل؛ـألنـموضوَعهـمنفّي، وهوـسؤال
ـاهللـتعاىلـ ـالبلوغـحلقيقة ـبالنسبةـهللـتعاىل.ـوإنـكانـمطلق ـالطحاويـتققه ينفيـأبوـجعفر

منفياـعىلـالتحقيقـعندـاألعالم.ـ

البلوغـكمـاـقالـالعالمةـاألصفهاينـيفـ»مفرداتـالقرآن«:ـ»االنـتهاءـإىلـأقىصـ
ـيعربـبهـعنـاملشارفةـ ـاملقدرة،ـوربام ـأمرًاـمنـاألمور ـأو املقصد،ـواملنتهىـمكانًاـكانـأوـزمانًا

ـإليه«.ـ ـينته عليه،ـوإنـمل

فقولـالعالمةـاإلمامـالطحاويـبأنـاألوهامـالـتبلغـاهللَـتعاىل،ـمعناهـإذن:ـأهناـالـ
تنتهيـإليه،ـوالـتشارفـذلك.ـ

والوهمـيفـاالصطالحـهوـكمـاـعرفهـالعالمةـالرشيفـاجلرجاينـيفـالتعريفات:ـ
»هوـقوةـجسامنيةـلإلنسانـملُّهاـآخرـالتجويفـاألوسطـمنـالدماغ،ـمنـشأهناـإدراُكـ
ـالقوةـهيـالتيـتُكمـ ـاملتعلقةـباملحسوساتـكشجاعةـزيدـوسخاوته،ـوهذه املعاينـاجلزئية



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالرشحـالكبري  186

ـالقوةـحاكمةـعىلـالقوىـ ـأنـالذئَبـمهروٌبـعنهـوأنـالولدـمعطوٌفـعليه،ـوهذه ـالشاة هبا
ـبأرسها«. ـالعقلـللقوىـالعقلية ـاستخداَم ـإياها ـمستخدمٌة ـكلها، اجلسامنية

ـوالومهي  ـ»الوهم:ـهوـإدراكـاملعنىـاجلزئيـاملتعلقـباملعنىـاملحسوس، وقالـأيضًا:
املتخيل:ـهيـالصورةـالتيـخترتعهاـاملتخيلةـباستعاملـالوهمـإياها،ـكصورةـالناب،ـأوـ
املخلبـيفـاملنيةـاملشبهةـبالسبع.ـوالومهيات:ـهيـقضاياـكاذبةـيكمـهباـالوهُمـيفـأمورـ
غريـمسوسة،ـكاحلكمـبأنـماـوراءـالعاملـفضاٌءـالـيتناهى،ـوالقياسـاملرّكبـمنهاـُيسمىـ
ـالومهيـاملتخيلـقريبـ ـالوهم،ـوخصوصًاـماـبينهـتتـعنوان ـاملعنىـمن سفسطة«.ـفهذا

َمُل. ـالطحاوي،ـوعليهـُتْ ـاملذكورـيفـعبارة منـمعنىـالوهم

وقالـالعالمةـالرشيفـاجلرجاينـأيضًاـيفـتعريفـاخليال:ـ»اخليال:ـهوـقوةـتفظ 
ـاحلسـ ـبحيثـيشاهدها ـيدركه احلّس املشرتك من صور املحسوسات بعد غيبوبة املادة ما
املشرتكـكلامـالتفتـإليها،ـفهوـخزانٌةـللحسـاملشرتك،ـوملهـمؤخرـالبطنـاألولـمنـ

الدماغ«.

فاخليالـوالوهمـالـيمكنـأنـيترصفـإالـيفـاألمورـاملحسوسةـواملعاينـاملتعلقةـ
ـالوهمـ ـبلوَغ ـنفيه ـالطحاويـمن ـاإلمام ـالذيـأراده ـاملعنى ـالعمومـهو هبا،ـوهذاـعىلـسبيل
ـإليه،ـوالـغريـ ـأنـيكمـعىلـاهللـتعاىلـبنسبتهـصورًةـمعيَّنة ـإنـالوهمـالـُيمكنه ـأي: هللـتعاىل،

ـتعاىلـمطَلق.ـ ـله ـالوهم ـإدراِك ـنفَي معينة،ـفإن

ـبواسطة،ـ ـأو ـاملدَرك،ـإماـمبارشة ـبطريقـاالتصالـمع ـاألمور واحلواسـتدركـعادة
واحلواسـهبذهـالطريقةـمنـالعملـالـيمكنـأنـيتعلقـبأّيـنحوـإدراٍكـهللـتعاىل،ـوأماـ
الرؤيُةـالتيـثبتتـيفـالنقل،ـفسوفـنوضحـلكـاملرادـمنهاـيفـمله،ـولكنـهناـنكتفيـبأنـ
ـاملتعّلقةـباهللـتعاىلـليسـمنـقبيلـاإلحساسـالذيـيتوقفـعىلـاالتصالـ ـالرؤية نقول:ـإن
ـبه؛ـفنفيناـ ـبه،ـوالـيرتّددـقلُبكـيفـاجلزم ـأنـتؤمن ـالسنة،ـفهذاـماـجيُب ـأهل ـعند بالـُمَحسِّ
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لكونـاحلواسـمتعلقةـباهللـتعاىلـالـيستلزمـإذنـنفَيـرؤيتناـهللـتعاىل؛ـألنـالرؤيةـاملتعلقةـ
ـليستـمنـقبيلـاحلواسـاملتوقفةـعىلـاالتصال.ـ ـأهلـاحلقــ ـعند باهللـتعاىلــ

»الـتبلغهـاألوهام«:ـمهامـخطرـيفـبالكـمنـُصَورـذهنيةـعنـطريقـالصورـاخلارجيةـ
َبهاـفلنـتبلغـحقيقةـاهلل؛ـألنـكلـماـخطرـ َلهاـوُتَركِّ التيـأدركتها،ـفمهامـحاولتـأنـُتَشكِّ
ببالكـأوـبنفسكـأوـبومهك،ـفاهللـسبحانهـبخالفِه؛ـألنهـليسـلهـصورًة،ـوليسـبجسم،ـ

ـاألوهاَمـالـتبلغـإالـماـلهـصورٌةـوجسمـوحّد.ـ وليسـبحّد؛ـألن

ـفقط،ـوالـيفـاآلخرةـ ـدائاًم،ـالـيفـالدنيا ـبلوغـاألوهامـهللـتعاىلـصحيٌح ـبعدم واحلكُم
ـاهلل. ـبمجموِعهاـوبمفردهاـالـتبلغ ـاألوهام؛ ـأيـُكلُّ ـاألوهام: فقط،ـوالـتبلغه

ـالذينـ ـللمجسمة ـمنـقواعدـأهلـالسنةـخالفًا ـكبرية ـقاعدٌة ـاملعنىـالذيـذكرناه هذا
ـولهـَقْدٌرـبمعنىـاحلجم،ـولكنـيقولونـعنـ يقولونـإنـاهللـسبحانهـلهـصورٌةـولهـَحدٌّ

ـأي:ـالـنعلمـهيئتها.ـ أنفسهم:ـالـنعلمـكيفّيتها

هذاـالكالمـباطٌلـوخُمالٌِفـلِـامـعليهـأهلـالسنة؛ـألنـفيهـإثباَتـأصِلـالكيفـهللـ
تعاىل.

وقدـتتابعتـأقواُلـالعلامءـعىلـإثباتـهذهـالقاعدة،ـأعني:ـعدمـإدراكـاهللـتعاىلـ
بالوهم،ـوقدـاستجلبُتـمنـبعضـالكتبـحوايلـعرشِةـنصوٍصـلعلامءـمنـأهلـالسنةـ

ـالذيـذكرناه.ـ ـاملفهوم ـبمثلـهذا ـالقاعدة ُيثبتونـهذه

ـبعَضـ ـنِجُد ـأهلـالسنة، ـهذهـهيـعقيدة ـإنَّ ـالذيـنقولـنحنـفيه: ـنفِسه ويفـالوقِت
املجسمةـيقولون:ـلو استحال عىل الوهم أن يبلغ اهلل تعاىل؛ النتفت أصول العقائد؛ ألن 

ور.  عقائد اإليامن كلها مبنية عىل األوهام والصُّ

واعلمـأنـاإلمامـالطحاويـملـينِفـتعلقـالوهمـباهللـتعاىلـعىلـسبيلـاخِلطابةـأوـ
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ـالوعظ،ـكامـيلوـلبعضـاجلهلةـأنـيعتقد.ـبلـإنهـأشارـبنفيـتعلُّقـالوهمـباهللـتعاىل،ـ جمرد
إىلـقاعدةـعظيمةـملـأرـمنـوّضحـأمهيتهاـالكبريةـكامـسنفعلهـهنا،ـهذاـمعـأنـعلامَءـأهلـ

ـباهللـتعاىل.ـ ـيتعلق ـالوهمـال واـعىلـأن ـنصُّ ـأمجعنيـقد السنة

ولكنـرشاحـالعقيدةـالطحاويةـــمعـمعرفـتهمـوإدراكهمـملدىـاخلالفـالذيـ
ـــ ـأوـعىلـقواعدـاملجسمة ـاملتنـيفـأنه:ـهلـهوـماشـعىلـقواعدـأهلـالسنة حصلـحولـهذا
ملـهيتّمـأحٌدـمنهمـبإبرازـهذاـاألمرـكامـذكرناه،ـبلـاكتَفواـبتقريرـهذهـالقاعدةـعىلـماـهوـ
املشهورـعندـأهلـالسنةـورشحواـكالمـاإلمامـالطحاويـهناـرشحًاـإمجاليًا،ـواإلمجالـالـ

ـيفـملـاإلشكال.ـ ـكامـتعلمــ يكفيــ

واحلق:ـأنـعدمـإشارهتمـإىلـهذهـالقاعدةـالـيعودـإالـإىلـعدمـمعرفـتهمـاحلقيقيةـ
بقواعدـاملجسمةـأوـعدمـاهتاممهمـالتامـبإدحاضـقواعدهم،ـفأغلُبهمـاكتفىـبالتشنيعـ
عىلـاملجسمةـبذكرـبعضـاملسائلـاملشهورةـالتيـخالفـفيهاـهؤالءـأهلـالسنة،ـوذلكـ
دونـأنـياولواـتأصيَلـوبيانـقواعِدـهؤالء،ـومتييَزهاـعنـقواعدـأهلـالسنة،ـومعلوٌمـ
ـابنـتيميةـ ـالسنةـوبنيـاملخالفنيـكأتباع ـاالختالفـاحلاصلـبنيـأهل ـالواحدـإذاـبنّيـأن أن
املتسرتينـباتباعـالسلفـزعاًمـمنهم،ـهوـاختالٌفـواقٌعـيفـاألصولـدونـالفروع، ثمـبنّيـ
أنـاإلمامـالطحاويـقدـوافقـأهَلـالسنةـمنـاألشاعرةـوغريهمـيفـهذهـاألصول،ـفإنـ
ـأقواهلم،ـوفضحـعقائدهم،ـ هذاـهوـاألسلوبـالقويـوالناجحـيفـدحرـخططهم،ـوإفساد

ـالتعليقات. ـلكـيفـهذه وهذاـماـسنبينه

ذكُر طائفة من أقوال أهل السنة يف نفي تعلق الوهم باهلل تعاىل:

أوالً:ـاإلمامـتاجـاإلسالمـأبوـبكرـممدـالكالباذيـ)املتوىفـ380هـ(ـيفـكـتابـ
»التعرفـملذهبـأهلـالتصوف«،ـوهوـمنـالعلمـاءـاملعتمدينـلدىـمجاهريـاملسلمنيـملـ
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ـأحدـيفـإمامتهـورعايتهـألمورـدينه،ـوتققهـيفـالعقائد،ـقال: يقدْح

ـفردـصمد...ـموصوفـبكلـماـوصفـ »اجتمعتـالصوفيةـعىلـأنـاهللـواحدـأحد،
ـبأسامئهـوصفاته،ـغريـمشبهـ بهـنفسهـمنـصفاته،ـمسمىـبكلـماـسمىـبهـنفسه،ملـيزلـقدياًم
للخلقـبوجهـمنـالوجوه،ـالـتشبهـذاتهـالذواتـوالـصفُتهـالصفات،ـالـجيريـعليهـيشءـ
منـسامتـاملخلوقنيـالدالةـعىلـحدثهم،ـملـيزلـسابقًاـمتقدمًاـللمحَدثات،ـموجوداـقبلـ
ـليسـبجسبمـوالـشبحـوالـصورةـوالـشخصـوالـ كلـيشء،ـالـقديمـغريه،ـوالـإلهـسواه،
جوهرـوالـعرضـالـاجتامعـلهـوالـافرتاق،ـالـيتحركـوالـيسكن،ـوالـينقصـوالـيزداد،ـ
ليسـبذيـأبعاضـوالـأجزاء،ـوالـجوارحـوالـأعضاء،ـوالـبذيـجهاتـوالـأماكن،ـالـ
جتريـعليهـاآلفات،ـوالـتأخذهـالسنات،ـوالـتداولهـاألوقات،ـوالـتعينهـاإلشارات،ـالـ
يويهـمكان،ـوالجيريـعليهـزمان،الجتوزـعليهـاملامسةـوالـالعزلة،ـوالـاحللوليفـاألماكن،ـ
الـتيطـبهـاألفكار،ـوالـتجبهـاألستار،ـوالـتدركهـاألبصار))(ـ...ـالـتنازعهـاهلمم،ـوالـ
ختالطهـاألفكار،ـليسـلذاتهـوالـلفعلهـتكليف،ـوأمجعواـعىلـأنهـالـتدركهـالعيون،ـوالهتجمـ
ـالظنون،ـوالـتتغريـصفاته،ـوالـتتبدلـأسامؤه،ـملـيزلـكذلك،ـوالـيزالـكذلك)2(«. عليه

يقصدـبالرؤيةـبالعيون:ـأنـُيرىـيفـجهة،ـفهذاـممنوٌعـمستحيل؛ـالستحالةـكونهـ
تعاىلـيفـجهة.ـوعربـعنـذلكـبعضـالعلمـاءـباستحالةـأنـمُتاقلهـاألجفانـأوـالعيون،ـ
ويريدونـهباـاملعنىـنفسهـمنـنفيـحصولـرؤيتهـيفـجهة،ـوالـيريدونـبذلكـنفيـأصلـ

الرؤية)3(. 

التعرفـلـمذهبـأهلـالتـصوف،ـتاجـاإلسالمـأبوـبكرـممدـالكالباذيـ)380هـ-990م(،ـ  )((
ص33-34،ـدارـاإليامن.

املصدرـالسابقـص35. )2ـ(
وذلكـخالفًاـملنـزعمـأنـاهللـالـيرىـإالـبجهة،ـوأنـالرؤيةـدليلـعىلـإثباتـاجلهةـهللـتعاىل،ـ=  )3(
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ـبأنـالظنوَنـالـهتجمـعليه،ـوالـخُتالطهـاألفكار،ـ وتأّملـكيفـيرصحـالكالباذيـهنا
ـإثباته. ـنريد ـنفُسـما فهو

القشرييـيفـمقدمةـ»رسالته«ـممزوجـبرشحـشيخـ القاسمـ أبوـ اإلمامـ قالـ ثانيًا:ـ
فهوـمستغٍنـعنـ يدركه(ـ األنصاري:ـ»)والـمكانـيمسكه،ـوالـزمانـ اإلسالمـزكرياـ
عرشه،ـومتنزهـعنـاملكانـوالزمانـ)والـفهمـيقّدره،ـوال وهم يصّوره(ـفهوـمتنّزهـعنـ
الـجوهرـوالعرض،ـ)تعاىلـعنـأنـيقال:ـكيفـهو؟ـأوـأين؟(ـهوـمنزهـعنـاجلسميةـ

واملكان«))(.

ـلقصورـ ـأي: ـفقال:»قوله:ـ)والـفهمـيقدره( ـالعرويسـيفـ»حاشيته« وعّلقـالعالمة
العقولـالكاملةـــفضالًـعنـغريهاـــعنـاإلحاطةـبهـتعاىل،ـومثلـذلكـقوله:ـ)والـوهمـ
يصوره(،ـوإيضاحه:ـأن التصوير إنام يمكن يف حق من له صورة وكيفيه، واهلل تعاىل منزه 

عن ذلك«. اهـ.

ثالثًا:ـقالـاإلمامـأبوـالقاسمـالقشرييـيفـرسالتهـمعـرشحـشيخـاإلسالمـزكرياـ
ـاهللـقال:ـسمعتـممدـبنـممدـ ـالرمحنـالسلميـرمحه ـالشيخـأبوـعبد ـ»)أخربنا )):ـ45(:
ـالفاءـوبالنونـ)يقول:ـ ـاالسَفنجاين(ـبفتح ابنـغالبـقال:سمعتـأباـنرصـأمحدـبنـسعيد
ـاحلدث(ـأي:ـاحُكمـ قالـاحلسنيـبنـمنصور(ـاحلالجـخماطبًاـخطابـالعاّم:ـ)ألِزِمـالكلَّ
ـلِـامـمّرـ)فالذيـباجلسمـ ـتعاىلـخاصًة؛ ـثابتـ)له( ـالقدم( بلزومـحدوثـمجيعـاخللق؛ـ)ألن

وزعمواـاإلمجاعـعىلـذلك،ـومنهمـادعىـابُنـتيميةـفقدـادعىـأنـاإلمجاعـوقعـعىلـرؤيةـاهللـتعاىلـ ـ=
ـاهللـيرىـبجهةـمنـالرائيـثبتـ ـالرابع:ـأنـكون ـالتأسيسـ)2:ـ5)4(:ـ»الوجه يفـجهة،ـفقدـقالـيف
بإمجاعـالسلفـواألئمة«،ـوقالـيفـالتأسيسـ)2:ـ466(:ـ»الوجهـالعرشون:ـأنـكونـالربـإلـهًاـ

ـقريته. ـفانُظرـمدىـُبعدـرأيهـوفساد ـاهـ، ـبالرضورة«. ـأنـيكونـبجهةـمنـعابده ـيستلزم معبودًا،
ـاألنصاري«ـ)):ـ26(. ـالقشريية«ـمعـ»رشحـشيخـاإلسالمـزكريا »الرسالة  )((
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العرضـ يلزمه(؛ـالستحالةـخلّوـاجلسمـواجلوهرـعنـ )فالعرضـ إدراكهـ أيـ ظهوُره(ـ
)والذيـباألداة(ـأيـاألسبابـ)اجتمـاعه،ـفقواهاـيمسكه(ـأي:ـلوـُفقدتـتفّرق،ـوالباءـ
ـأي:ـوالذيـيتألفـوقتًاـ ـيفّرقهـوقت( ـبعدها،ـ)والذيـيؤّلفهـوقت، ـلِـام يفـاملوضعنيـصلٌة
ـإىلـغريهـ)متسه،ـوالذي  ـافتقاره ـأي: ـيفرتقـوقتًا،ـ)والذيـيقيمهـغريهـفالرضورة( ـأن جيوز

ـاهـ))(. الوهم( أي: الذهن )يظفر به( أي: يتخيله )فالتصوير يرتقي إليه(… إلخ«.

واحلالجـوإنـكانـيفـكالمهـماـهوـمعلومـاالنتقاد،ـإالـأنـهذهـالفقرةـعىلـسبيلـ
ـفتأملـــرمحكـاهللـــيفـالعبارةـ ـمنها. ـنقلناه ـما ـإمجاالً،ـوخصوصًا ـالعلامء ـقبلها اخلصوص،
األخريةـكيفـينفيـاحلالُجـبلوغـالوهمـواخليالـهللـتعاىلـعنـذلكـنفيًاـرصيًاـالـتردُّدـ

فيه.
رابعًا:ـقالـالشيخـاإلمامـأبوـالقاسمـالقشرييـيفـ»رسالته«ـممزوجةـبرشحـشيخـ
اإلسـالمـزكريا:ـ»)وأخبـرناـالشيخـأبوـعبدـالرمحنـالسـلميـرمحهـاهللـقال:ـسمعتـ
عبدـالواحدـبنـبكرـيقول:ـسمعتـهاللـبنـأمحدـيقول:ـسئـلـأبوـعيلـالروذباريـ
عنـالتوحيدـفقال:ـالتوحيدـاستـقامةـالقلبـبإثباتـمفارقةـالتعطيلـوإنكارـالتشبيه.ـ
والتـوحيُد(ـبالرفعـويفـنسخة:ـفالتـوحيدـ)يفـكلمـٍة(ـوهي:ـ)كل ما صوره األوهام 
واألفكار فاهلل سبحانه بخالفه؛ـلقولهـتعاىل:ـ﴿ٺ ٿ ٿٿ ٿ ٹ ٹ﴾ـ

]الشورى:ـ))[«.ـاهـ)2(.

وهذهـالكلمةـالتيـذكرهاـالشيُخـهناـمشهورةـعىلـألسنةـالعوام،الـيستطيعـإنكارهاـ
ـبعضـاملجسمةـكامـسيجيء. ـأنكرها ـأوـجمسم،ـوقد إالـجاهٌل

ـبرشحـشيخـاإلسالمـزكرياـ ـالقاسمـالقشرييـيفـ»رسالته«ـممزوجًا ـقالـأبو خامسًا:

ـاألنصاري«ـ)):ـ45(. ـالقشريية«ـمعـ»رشحـشيخـاإلسالمـزكريا »الرسالة  )((
ـالسابقـ)):ـ55(. املصدر  )2(
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أباـاحلسنيـالفاريسـ األنصاري:ـ»)سمعتـممدـبنـاحلسنيـالسلميـيقول:ـسمعتـ
يقول:ـسمعتـإبراهيمـبنـفاتـكـيقول:ـسمعتـاجلنيدـيقول:ـمتىـيتصلـمنـالـشبيهـ
ـالوصولـ ـبه: ـلهـشبيهـونظري؟(ـحتىـيقال:ـفالنـوصلـإىلـاهلل،ـويراد ـبمن له،ـوالـنظريـله
باحلسـوالقربـاملعهودينـ)هيهات(ـأي:ـبعدـذلكـ)هذاـظنـعجيب،ـإال(ـأي:ـلكنـ
االتصالـبهـإنمـاـهوـ)بمـاـلطفـاللطيف(ـأي:ـبلطفهـ)من حيث ال درك وال وهم وال 
إحاطة،ـإالـإشارةـاليقني،ـوتقيقـاإليامن،ـأي:ـباإلشارةـإىلـذلكـيعني:ـبكاملـاليقني،ـ

ـاهـ))(. ـالغفلة« ـالذكر،ـوقلة ـاهللـتعاىل،ـودوام ومعرفة

ـالطائفةـ)اجلنيد(ـ ـالكالمـالصادرـمنـرئيسـهذه ـلطفـهذا فتأملـــرمحكـاهللـتعاىلــ
ـالسنةـتبعـلهـيفـ ـالتوحيدـواإليامن،ـوأهل الذيـالـيمكنـأنـيقدحـقادحـيفـعظمـمقامهـيف

ـالطريق. هذا

سادسًا:ـقالـأبوـالقاسمـالقشرييـيفـ»رسالته«ممزوجًاـبرشحـالعالمةـشيخـاإلسالمـ
يقول:ـ الرازيـ بكرـ أباـ سمعتـ قال:ـ احلسنيـ بنـ ممدـ »)وأخربناـ األنصاري:ـ زكرياـ
سمعتـأباـعيلـالروذباريـيقول: كل ما تومهه متوهم( أي: ختيله )باجلهل أنه( تعاىل 

ـاهـ)2(. )كذلك، فالعقل يدل عىل أنه بخالفه( إذ املتوهم اجلاهل إنام يتوهم األجسام«.

وهذاـيعنيـأنـالوهمـهوـاخليالـكامـوضحناهـيفـأولـهذهـالتعليقة،ـوأنـذلكـكلهـ
ـتتخذـقاعدة. ـبأن الـيتعلقـباهللـتعاىل.ـوهذهـعبارةـحقيقة

ـالتيـمجعهاـ ـأيضًاـيفـعقيدته ـالقشرييـيفـ»رسالته« ـالقاسم ـأبو ـاألستاذ سابعًا:ـقال
ـالقومـوالتيـقالـيفـبدايتها:ـ»هذهـفصولـتشتملـعىلـبيانـعقائدهمـيفـمسائل  ـأقوال من

ـاألنصاري«ـ)):ـ57(. ـالقشريية«ـمعـ»رشحـشيخـاإلسالمـزكريا »الرسالة  )((
ـالسابقـ)):ـ57(. املصدر  )2(
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التوحيدـذكرناهاـعىلـوجهـالرتتيب،ـقالـشيوخـهذهـالطريقةـعىلـماـيدلـعليهـمتفرقاتـ
كالمهمـوجمموعاهتاـومصنفاهتمـاـيفـالتوحيد:ـإنـاحلقـسبحانهـوتعاىلـموجودـقديمـ
واحدـحكيمـقادر…ـحتىـقال:ـوال يتـصور يف األوهام وال يتـقدر يف العقول«؛ـألنـ
الكمياتـوالكيفياتـوإحاطةـاحلدودـ ذلكـمنـخواّصـاألجسامـيصلـهلاـبواسطةـ

والنهايات«.ـاهـ))(.

وهذاـالكالمـواضحـالـيتاجـإىلـرشحـخصوصًاـبعدـكالمـشيخـاإلسالمـزكرياـ
ـاهللـعليه. األنصاريـرمحة

ثامنًا:ـقالـاإلمامـالبيهقيـيفـ»شعبـاإليامن«:ـ»وقدـذكرـاحلليميـرمحهـاهللـتعاىلـ
يفـإثباتـحدثـالعاملـوماـيدلـعىلـأنـلهـصانعًاـومدّبرًا،ـالـشبَهـلهـمنـخلقه،ـفصوالًـ
ـفرتكتهاـعىلـحاهلا،ـونقلتـهاهناـمنـكالمـغريهـماـالـ ِحسانًا،ـالـيمكنـحذُفـيشءـمنها،

ـالباب«)2(. بدـمنهـيفـهذا

ثمـقالـرمحهـاهللـتعاىل:ـ»حقيقة املعرفة أن تعرفه موجودًا قدياًم، مل يزل، وال يفنى، 
ـاهـ)3(. ـإلخ. ُر يف الوهم، وال يتبعض،ـوالـيتجزأ…« أحدًا صمدًا شيئاً واحدًا ال ُيَتَصوَّ

ثمـقالـيف:ـ»فإنـقالـقائل:ـوماـالدليلـعىلـأنهـالـيشبهـاملصنوعاتـوالـيتصورـيفـ
الوهم؟

قيل:ـألنهـلوـأشبههاـجلازـعليهـمجيعـماـجيوُزـعىلـاملصنوعاتـمنـِسامتـالنقصـ
وَأماراتـاحلدث،ـواحلاجِةـإىلـُمِدثـغريه،ـوذلكـيقتيضـنفيه،ـفوجبـأنهـكامـوصفـ
ـصنعةـفيامـبينناـالـ نفسهـ﴿ٺ ٿ ٿٿ ٿ ٹ ٹ﴾،ـوألناـنجدـكلَّ

ـاألنصاري«ـ)):ـ63(. ـالقشريية«ـمعـ»رشحـشيخـاإلسالمـزكريا »الرسالة  )((
»شعبـاإليامن«ـ)):ـ2))(.  )2(
ـالسابقـ)):ـ2))(. املصدر  )3(
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ـلناـمنـذلكـ ـالباين،ـفدّلـماـظهر ـالكاتب،ـوالبناءـالـيشبه ُتشبهـصانعها؛ـكالكتابةـالـتشبه
ـاهـ))(. ـالباريـالـتشبهه«. ـأنـصنعة عىلـماـغابـعنا،ـوعلمنا

تاسعًا:ـروىـاحلافظـالبيهقيـيفـكتابهـ»شعبـاإليمـان«ـأيضًاـقال:ـ»أخربناـأبوـ
ـثناـييىـبنـمعاذـ ـالرازي: ـثناـممدـبنـإبراهيم ـاملروزي: ـأنباـعيلـبنـممد ـاهللـاحلافظ: عبد
قال:ـمجلة التوحيد يف كلمة واحدة، وهي أن ال تتصّور يف ومهك شيئًا إال واعتقدت 

ـاهـ)2(. أن اهلل عز وجل هو مالُكه من مجيع اجلهات«.

ولوـأردناـأنـنتتبعـكلامهتمـيفـهذاـاملعنىـالحتجناـإىلـجمّلداتـإليرادـماـقالوهـيفـ
ـللعاقلـبتوفيقـاهللـتعاىل. ـالكفاية ـفيه ـأوردناه ذلك،ـولكّنـما

واحلاصل من ذلك كله: أن القاعدة التي اعتمدها أهل السنـة: هي أن الوهم ال 
يبلغ اهلل تعاىل، بمعنى: أننا ال نستطيع أن نتصور اهلل تعاىل بخيالنا، بأن نفرتض له صورة 
أو ليس معيناً، وذلك؛ ألن اهلل تعاىل ليس له شكٌل أصالً وال صورٌة،  أو شكالً معّيناً 
فالشكل والصورة ال يثبتان إال لألجسام واملركبات واهلل تعاىل ليس كذلك،ـويوجُدـكثرٌيـ

ـاملعنى. منـالنصوصـتثبتـهذا

كلُّ فقرة من فقرات »العقيدة الطحاوية« عبارة عن قاعدة، والعجيب أن كثريًا من 
رّشاح هذا املتن ـ وأخصُّ املعارصين ـ مل ينتبهوا إىل أن هذا املتن عبارٌة عن قواعد كلية، 

فلم ُيسن كثرٌي منهم استنباَط أصول العقائد منها وتوضيَحها كام ينبغي. 

وأماـالذينـينتسبونـإىلـالسلفـوهمـَذُووـاألصولـاملبنيةـعىلـالتجسيمـوالتشبيهـ
واـ»َتْيميَّة«،ـفقدـذكرـغريـواحدـمنهمـيفـرشحـعبارةـ ـُيسمَّ ـأن تبعًاـالبنـتيمية،ـوأحرىـهبم

»شعبـاإليامن«ـ)):ـ38)(.  )((
ـالسابقـ)):ـ36)(. املصدر  )2(
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الطحاوي:ـالوهم:ـعبارةـعنـالظّن،ـفقالـرائـدهمـابنـأيبـالعزـاحلنفيـهنا:ـ»قالـيفـ
ـالتقطهـمنـكالمـ الصحاحـتومهتـاليشء:ـظننته،ـوفهمتـاليشءـعلمته))(«،ـفبنىـعىلـما
صاحبـالصحاح،ـوتبعهـمنـغريـبحثـوالـتنقيبـغريه)2(،ـمعـأّنـاجلوهريـصاحبـ
َأْوَهُمـومْهاـإذاـغلطتـفيهـوسهوت،ـ ُتـيفـاحلسابـ َومِهْ الصحاحـقالـأيضًا:ـ»وهم:ـ
وومَهتـيفـاليشءـبالفتحـَأِهُمـَومْهاـإذاـذهبـومُهكـإليهـوأنتـتريدـغريه«،ـولوـدقَّقواـ
ـأوـتعينيـأحدـمستعمالتـ ـأنـتعريفـالوهمـبالظنـفيهـنوعـتسامح، قليالـيفـكالمهـلعرفوا
اللفظ،ـوليسـهوـاملتبادرـإىلـالفهمـمنـالوهم،ـولكنهـيستعملـفيه،ـوعىلـكلـحالـفقدـقالـ
األزهريـيفـهتذيبـاللغة:ـ»وللقلبـوْهٌم،ـومجعهـأوهام،ـواهللـالـتدركهـأوهامـالعباد،ـ
ويقالـتومهتـيفـكذاـوكذاـوأومهُتـاليشَءـإذاـأغفلَته«.ـاهـ،ـوكانـينبغيـعليهمـأالـ
يملواـالوهمـهناـعىلـمعنىـالظنـإالـإذاـأرادواـالظنـبمعنىـماـخيطرـيفـالقلب،ـفريجعـ

ـأوالً.ـ ـنقلناه ـبحسبـما ـاألعالم إىلـماـحققه

وإنامـاحتاجواـإىلـتفسريـهذهـالكلمةـهبذاـاملعنىـفيامـيظهرـيل؛ـألهنمـلوـأقّرواـبأنـ
الوهمـ املبنيةـعىلـ إبطاُلـعقائدهمـ للزمهمـ أوردناهـنحن،ـ الذيـ النحوـ الوهمـهوـعىلـ
ـبالظن؛ـ ـالوهمـهنا ـإنَّامـفرسوا ـالتفسريـكامـمىض!ـوهم ـبطالنـهذا ـأظهرنا أصالً،ـولكنَّاـقد
ـبخيالناـوومهناـوإنـملـتصلـلناـيفـاحلياةـ ـيمكنـإدراُكها ـإنـهللـتعاىلـصورة ألهنمـيقولون:
ـبنفيـإدراكـالوهمـهللـتعاىل،ـ ـالطحاويـقائٌل ـأن ـاعرتفوا ـفلو ـإالـأهناـممكنةـيفـنفسها، الدنيا

ألبطلواـعقيدهتم.ـ

انظرـالرشوحـالوافيةـعىلـالعقيدةـالطحاوية،ـوهيـجمموعةـمنـالرشوحـعليهاـمجعهاـبعضهم،ـ  )((
ـاإليامن. وطبعـالكتابـيفـمكتبة

ـالطحاوية«ـلعبدـالعزيزـالراجحيـ)):ـ)6(ـفقدـ ـالربانيةـيفـرشحـالعقيدة انظرـمثاًلـ»صاحبـاهلداة  )2(
ـاهـ. .» ـالظنُّ قال:ـ»األوهامـمجعـوهمـوهو
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والـننسىـأنـننبهـإىلـأنـبعضهمـكالفوزانـمحلـالوهمـعىلـاخليالـكامـقلناـفقال:ـ
»فالوهمـراجعـإىلـاخليال،ـوالفهمـراجعـلألقيسةـواملقارنات))(«.ـاهـ،ـونحمدـاهللـأنـ

ـينقحهـوالـيستدلـعليهـكامـفعلنا.ـ ـبامـقررناه،ـوإنـمل رصحـواحدـمنهم

قال الطحاوي: )وال تدركه األفهام(

ـالبلوغـوالوصول. : ـأيضًاــ اإلدراكـمعناهــ

:ـبلغـ قالـاألصفهاينـيفـ»املفردات«:ـ»وأدرك:ـبلغـأقىصـاليشء،ـوأدركـالصبيُّ
با،ـوذلكـحنيـالبلوغ«. ـالصِّ غاية

ـاللحاق…ـواستدركـاليشءـ ــ ـــمّركة َرُك ـ»الدَّ وقالـالفريوزآباديـيفـ»القاموس«:
ـبلغـوقتهـوانتهى،ـوفني«. ـبه،ـوأدركـاليشء: ـإدراَكه باليشء:ـحاول

ـإليه. ـإليهـواالنتهاء ـاللحوقـبهـوالوصول ـمعناه: ـلغًةــ فإدراكـاليشءــ

ك،ـ ـفْهاًم،ـوُيرَّ ـكَفِرَحــ األفهام:ـمجعـفهم.ـقالـالفريوزآباديـيفـ»القاموس«:ـ»فهمهــ
ـبالقلب«. وهيـأفصح،ـوَفهامًة،ـويكرس،ـوَفهامية:ـعِلمه،ـوعرفه

ـاللغة. ـبالقلبـيفـأصل ـالعلم ـإذن: فالفهمـهو

ـاملفهومـ ـالنفيـاملتسلطـعىلـالدوام ـليفيد ـاملضارع؛ ـالنفيـجاءـيفـصيغة ـأن ـوالحْظ
منـالفعلـاملضارعـدواَمـنفِيـإدراكـاملخلوقاتـاهللَـعنـطريقـاألفهام،ـواألفهاُمـعبارةـ

ـالذيـفالعقول كلُّها ال تدرك حقيقة اهلل.  ـالتعقل، عن

وهذهـقاعدةـمنـقواعدـأهلـالسنةـ)األشاعرةـواملاتريدية(ـفهمـالـخيوضونـيفـ
ذاتـاهلل،ـخالفًاـللفكرةـالسائـدةـعنهمـالتيـأشاعهاـاحلشويةـمنـاملنتسبنيـإىلـالسلفـ

ـالطحاوية«ـ)):ـ78)(.ـ »الرشوحـالوافيةـعىلـالعقيدة  )((
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وهيـأن:ـاألشاعرةـخيوضونـيفـذاتـاهلل،ـواحلقيقةـالظاهرةملنـعندهـأدنىـعلٍمـبمذهبهم،ـ
أهنمـأبعدـالناسـعنـاخلوضـيفـذاتـاهللـتعاىل،ـفغايُةـماـيتكلمونـعليهـإنامـهوـأحكاٌمـ

ـبه،ـوَيَذرونـماـسواه.ـ ـيقترصونـعىلـاملقطوع ـثم ـبالذاتـوالصفات، تتعّلق

وإنامخيوضـيفـذاتـاهللـتعاىلـمنـُيثبتـلهـالصورة،ـوالكيفّية،ـواحلركة،ـواألوضاعـ
املختلفة،ـوالنزول،ـوحلولـاحلوادث،ـوغريـذلكـمنـصفاتـاألجسامـواملخلوقات.

وحاصل قول الطحاوي رمحه اهلل تعاىل: »ال تدركه األفهام« أي: ال تعلمه القلوب 
علَم إحاطة، والعلم ال ييط بحقيقة اهلل تعاىل، ال ذاتِه وال صفاته، وقد سبق أن أرشنا 
إىل ذلك املعنى عند كالمنا عىل الوهم، فالعقول ال تستطيع أن تلحق به سبحانه وال أن 
تبلغه، وهذه العبارة ـ هي يف احلقيقة ـ قاعدة أخرى من قواعد أهل السنة، وعىل ذلك 
مشى املحّققون منهم، أي: إن ذاته ال يمكن تعقُّل حقيقتها وال العلم بحقيقتها، فغاية 
ما ندركه بعقولنا عن اهلل تعاىل أحكام ثابتة أو منفية عنه جل وعال، أما ذاته وصفاته، فال 

جمال للعقول وال للحواس إليها.

ويفـذلكـاملعنىـروىـاإلمامـالبيهقيـيفـ»األسامءـوالصفات«ـفقال:ـ»أخربناـأبوـ
ـأيب:ـ ـنا ـأناـعاصمـبنـعيل: ـبنـإسحاق: ـناـممد ـالعباسـهوـاألصم: ـأبو ـنا ـاهللـاحلافظ: عبد
روا يف كل يشء، وال  ـتفكَّ ـبنـجبري:ـعنـابنـعباسـقال: ـبنـالسائب:ـعنـسعيد عنـعطاء

تفّكروا يف ذات اهلل«))(.

وقالـيفـ»شعبـاإليامن«:ـ»أخربناـمحزةـبنـعبدـالعزيز:ـأنبأـأبوـالفضلـعبدوسـ
ابنـاحلسنيـبنـمنصور:ـحدثناـأبوـحاتمـممدـبنـإدريسـالرازي:ـحدثناـممدـبنـحاتمـ
الزّميـاملؤدب:ـأنبأـعيلـبنـثابت:ـعنـالوازعـبنـنافع:ـعنـسامل:ـعنـابنـعمرـقال:ـقالـ

بابـماـذكرـيفـالذاتـ)8)6(،ـ)2:ـ46(.  )((
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رسولـاهللـملسو هيلع هللا ىلص:ـ»تفكرواـيفـآالءـاهلل«ـــيعني:ـعَظَمَتهـــ»والـتفكرواـيفـاهلل«.ـاهــثمـقالـ
ـنظر))(. ـفيه ـإسناد البيهقي:ـهذا

والرواياتـالداّلةـعىلـهذاـاملعنىـكثرية،ـواآلثارـالواردةـعنـالسلفـأجّلـمنـأنـ
ـاملعنىـخمالف. ـببعضها،ـوالـخيالفـيفـهذا ُترص،ـوقدـسبقـاإلتياُن

إذنـاخلوُضـيفـحقيقةـذاتـاهللـممنوعـوالـينبغي،ـوذلك؛ـألنهـيستحيلـعليناـ
إدراكـحقيقةـالذات،ـومنـالعبثـإنفاُقـالوقتـواجلهدـعىلـماـالـُيدَرُكـوالـُيناُل!ـولوـ
سّلطـاإلنسانـجهدهـإلدراكـذاتـاهللـتعاىلـــوهيـأصالًـالـُتدَركـــلوقعـيفـومههـصوٌرـ
ـوقعـفيهـكثريـمنـالفرقـاإلسالميةـاملنحرفة،ـ ـهوـعنُيـما كثريةـيظنهاـحقيقةـاهللـتعاىل،ـوهذا

ـاألوثان. كاملجسمة،ـوغريـالفرقـاإلسالميةـكُعّباِد

وبعضـالناسـممنـيظنـيفـنفسهـزيادةـفهم،ـالـيعرفـالعلةـمنـالنهيـعنـالتفكرـ
ـهذاـمنعـللناسـمنـالتفكريـوالنظرـوالبحث،ـ ـجهالًـمنه:ـأنَّ يفـذاتـاهللـتعاىل،ـويظنُّ
اتـاملبنّيةـعىلـأهواءـ ـإىلـغريـذلكـمنـالتومهُّ ـاحلّر، وتجريـعىلـعقولـاخللق،ـوكتمـللفكر
مضة،ـواحلالـأنهـليسـهناكـمنـعالقةـمطلقًاـبينهـوبنيـماـذهبـإليه،ـوإنامـاألمرـكامـ
ـاهللـتعاىل،ـككونهـ ـالتيـيتصفـهبا ـاألحكام ـأما ـفإنـاملنعـالمتناعـإدراكـاحلقيقة، أوضحناه.
موجوداـوقادراـوعاملاـونحوـذلكـمماـيبحثهـأعالمـأهلـالسنةـيفـالتوحيدـوالكالم،ـفهذاـ
ـأوـكفايةـعىلـاألمة،ـفالنظرـواجبـكامـقررناهـسابقًا.ـ واجبـإماـعيناـيفـالرضوريـمنه،

قال الطحاوي: )وال يشبه األنام(

األنام:ـهمـاملخلوقون،ـواهللـسبحانهـوتعاىلـليسـكمثلهـيشء؛ـكامـوردـيفـالقرآنـ
واألحاديث،ـوعنـالسلف،ـوالتابعني،ـواخللف.

بابـأساميـصفاتـالذاتـ)9))(،ـ)):ـ262(.  )((
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ـاهـ))(.  ـاملِثل«. ـبالكرس،ـوالتحريك،ـوكأمري: به قالـصاحبـ»القاموس«:ـ»الشِّ

ـذيـ ـقالـالبابريت:ـ»والـُيشبههـاألنام،ـوهوـكلُّ ـمنـاألنامـالـُيشبِهه، ـأنـأحدًا فاملعنى:
ـبهـنفيـقولـ ـأراد ـالبرش،ـوهوـاألشبه؛ـألنه ـاملرادـباألنام: ـوقيل: ـوقيل:ـمجيعـاخلالئق، روح،
املشبهةـواملجسمة؛ـحيثـوصفواـالبارئـبأنهـجسٌمـعىلـصورةـالبرش،ـوأيضًاـأرادـنفيـ
ـتعاىلـاهللـعنـذلك.ـوالـشكـأنـالولدـيشابهـ ـلهـولدًاـوصاحبة قولـالنصارىـحيثـجعلوا
ـفيامـسبق:ـ)الـيشءـمثله(؛ـ ـقوله ـأفاد ـاألنام(ـغريـما ـقوله:ـ)والـيشبهه ـأفاد ـفعىلـهذا األب،

ـاهللـعزـوجلـعامـالـيليقـبه«)2(. ألنـاألولـعاّم،ـوهذاـخاص،ـفيكونـمبالغًةـيفـتنزيه

وهذاـكالمـمفيد.

ثمـقال:ـ»قالـيفـ»التبرصة«:ـاملمـاثلة:ـاسمـجنسـيشملـأنواعًاـأربعة:ـاملشاهبة،ـ
ـواملساواة. ـواملشاكلة، واملضاهاة،

ـأحدمهاـ واملامثلةـبجميعـأنواعهاـمنتفيٌةـعنـاهللـتعاىل؛ـألنـاملثَلنيـمهاـاللذانـيسدُّ
ـ ـاآلَخر،ـويقومـمقاَمـصاحبه،ـويصُلحـلِـامـيصلحـلهـاملثلـاآلخر،ـوماـسواهـالـيسدُّ َمَسدَّ

ـالقهار.ـ ـفالـيصلحـله ـلكونهـمقهورًاـتتـقهره، ه؛ مسدَّ

بالنوعـمماثلة،ـوباجلنسـ وأماـاملحّققونـفقسمواـبوجهـآخر،ـوقالوا:ـإنـاالتادـ
جمانسة،ـوبالكمـمساواة،ـوبالكيفـمشاهبة،ـوباملضاهاةـكاتادـزيدـوعمروـيفـبنوةـبكرـ
أطرافـ كاتادـ مطابقة،ـ وباألطرافـ موازاة،ـ وبالوضعـ مشاكلة،ـ الشكلـ مناسبة،ـويفـ

ـانكبابـأحدمهاـعىلـاآلخر«)3(. طاسنيـعند

»القاموسـاملحيط«ـ)):ـ056)(.ـ  )((
ـالطحاوية«ـص42. »رشحهـعىلـالعقيدة  )2(

ـالسابقـص42. املصدر  )3(
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وهذاـالتقسيمـالثاينـهوـالتقسيمـاألكثرـدقـة،ـوهوـاملشهورـعندـاملحقـقنيـمنـ
املتأخرين.ـ

فمعنىـكالمـالطحاوي:ـأي:ـالـُتشبهـذاُتهـذواِتـخملوقاتِه،ـوالـصفاُتهـصفاِتـ
خملوقاته.ـ

ـإذـ ـاهللـعزـوجل؛ ـالبرشـالـمتاثلـقدرة ـفقدرة ـاهللـقادرـوالبرشـقادرون، فحنيـنقول:
قدرةـاهللـليسـكمثلهاـيشءـمنـقدراتـالبرش،ـفقدراتـالبرشـهلاـتعلٌُّقـخيتلفـعنـتعلقـ

ـاهللـوأثرها. قدرة

قوله:ـ»والـيشبهـاألنام«ـيشملـنفيـالشبهـعنـالذاتـوعنـالصفاتـوتعلُّقاتـ
الصفات؛ـفكلـماـهللـسبحانهـمنـصفاتـأوـذاتـأوـإضافةـفالـُيشبهـذلكـشيئًاـمماـهوـ

ثابتملخلوقاته.

ـإنامـهوـيفـاألسامءـمنـحيثـداللتهاـعىلـاألحكام،الـمنـحيثـ ـالواقع واالشرتاك
موجودون،ـ ونحنـ واهللـموجودـ عاملون،ـ ونحنـ عاملـ اهللـ يقال:ـ احلقائق؛ـ داللتهاـعىلـ

ولكنـليسـعلمهـكعلمناـوالـوجودهـكوجودنا..ـوهكذا.

وكلمةـ»عامل«ـو»موجود«ـو»قادر«ـإنامـتثبتـأصلـاحلكم،ـوهوـالوصفـبالقدرةـ
ـكعلمـالبرش،ـ ـمطلقًاـعىلـأنـعلمـاهللـتعاىلـيفـحقيقته والعلمـوالوجود،ـولكنـالـدليلـفيها
ـــكوجودهم،ـوَمنـ ـاسمهـــكقدرةـالبرش،ـأوـأنـوجودهـــجلَّ أوـأنـحقيقةـقدرتهـــعزَّ
ـيفـفكره،ـوأخطأـيفـإدراكه. ـفقدـضلَّ ـاالشرتاَكـيفـاحلقائق، أخذـِمنـاالشرتاكـيفـاألسامء

َبهـوالشبيهـهوـاملِْثل«،ـمنـ ْبهـوالشَّ قالـالفريوزآباديـصاحبـ»القاموس«:ـ»الشِّ
ـاألناَمـوالـاألناُمـيامثلونه. ـاألنام:ـالـيامثل ذلك:ـالـيشبه

ـُتطَلقـعىلـاملخلوقات،ـوخصوصًاـعىلـاملخلوقاتـالعاقلة.ـ األنامـعمومًا
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ـالقاعدة:ـ﴿ ٺ ٿ ٿٿ ٿ ٹ ٹ﴾،ـوقولهـ والدليلـعىلـهذه
تعاىل:ـ﴿ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ﴾ـ]اإلخالص:ـ4[،ـوقدـوردتـآياٌتـكثريةـفيهاـ

ـالشبهـعنـاملخلوقات. ـنفُي تسبيحـوتنزيهـهللـسبحانهـوتعاىلـفيها

ـالسلفـواألحاديُثـواآلياُتـعىلـنفيـالشبيهـعنـاهللـتعاىل. ـتواترتـكلامُت وقد

ــففيـ»اجلامعـالصحيح«ـ)سننـالرتمذي(ـعنـأيبـبنـكعب:ـأنـاملرشكنيـقالواـ
فأنـزلـاهللـ﴿ ٱ ٻ ٻ ٻ * پ پ﴾ـ لناـرّبك،ـ انـُسْبـ لرسولـاهللـملسو هيلع هللا ىلص:ـ
]اإلخالص:ـ)-2[ـفالصمد:ـالذيـملـيلدـوملـيولد؛ـألنهـليسـيشءـيولدـإالـسيموت،ـ

والـيشءـيموتـإالـسيورث،ـوإنـاهللـعزـوجلـالـيموتـوالـيورثـ﴿ٺ ٺ ٺ 
ٺ ٿ﴾ـقال:ـمل يكن له شبيٌه وال عدٌل، وليس كمثله يشء))(.

ـأنـاملرشكنيـقالوا:ـ ــويفـ»مستدركـاحلاكم«ـعنـأيبـبنـكعبـريضـاهللـتعاىلـعنه:
ياـممدـانُسْبـلناـربَّك،ـفأنزلـاهللـعزـوجل:ـ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ * پ پ* پ 
ـإالـسيموتـ ـيولد ـليسـيشء ڀ ڀ ڀ * ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ﴾؛ـألنه
ـأحد.ـقال:ـ ـلهـكفوًا ـيكن ـيموتـإالـسيورثـوإنـاهللـالـيموتـوالـيورثـومل وليسـيشء
مل يكن له شبيه وال عدل وليس كمثله يشء.ـهذاـحديٌثـصحيحـاإلسنادـوملـخيرجاه)2(.

ـأبوابـ ـالبيهقيـيفـ»األسامءـوالصفات«ـيفـمِجاع ـاإلمام ـاحلديثـأيضًا ـــوروىـهذا
ـالتشبيهـعنـاهللـتعاىل)3(.  ـنفي ـالتيـتتبع ـاألسامء ذكر

ـــورواهـأيضًاـيفـ»شعبـاإليامن«ـعنـأيبـبنـكعب:ـ»أنـاملرشكنيـقالوا:ـياـممدـ

ـاإلخالصـ)3364(. ـبابـويفـسورة ـالقرآن، أبوابـتفسري  )((
ـاإلخالصـ)3987(.ــ ـبابـتفسريـسورة كتابـالتفسري،  )2(
بابـبيانـأنـهللـجلـثناؤهـأسامءـأخرىـ)50(،ـ)):ـ92(.  )3(
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ـالصمدـ ـقال: ـفأنزلـاهللـعزـوجلـ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ * پ پ﴾، ـربك، انُسبـلنا
الذيـ﴿پ ڀ ڀ ڀ * ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ﴾؛ـألنهـليسـيشءـيولدـ
ـيموتـإالـسيورث،ـوإنـاهللـتباركـوتعاىلـالـيموتـوالـيورث،ـ إالـسيموتـوليسـيشء
ـاهـ))(. ـوليسـكمثلهـيشء«. ﴿ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ﴾ملـيكنـلهـشبيهـوالـعدل،

ــوروىـالبيهقيـأيضًاـيفـ»شعبـاإليامن«ـعنـابنـعباسـريضـاهللـعنهـيفـقوله:ـ
﴿ڀ ڀ ڀ ڀ﴾ـ]مريم:ـ65[:ـ»ـهل تعلمـلهـعزـوجلـمثالًـأوـشبهًا«.ـاهـ)2(.

إذنـنفيـالشبيهـواردـيفـالسنة،ـخالفًاـلِـمنـزعمـأنهـملـيِرْدـنفُيـالشبيهـعنـاهللـ
ـالتشبيهـيفـالرشيعة.ـ ـنفي ـيرد ـإنهـمل ـيلتفتـإىلـمنـقال تعاىل،ـوال

ـهذهـالنصوصـــوغريهاـالكثرُيـــفيهاـداللٌةـعىلـنفيـالشبيهـعنـاهللـسبحانهـ كلُّ
وتعاىل.ـ

ـنفيـ ـالقولـويقولون:ملـيردـيفـالكتابـوالسنة هناكـبعضـالناسـيشّككونـيفـهذا
الشبيهـوماـوردـهوـنفيـاملثيل،ـونفيـاملثيلـالـيستلزمـنفيـالشبيه،ـفهذهـالنصوصـفيهاـ

ـبنيـاهللـوخملوقاته. نفيـالشبه

قالـابنـتيمية:ـ»وإنامـاملقصودـهنا:ـأنـجمردـاالعتمـادـىفـنفيـماـُينفىـعىلـجمردـ
نفيـالتشبيهـالـيفيد؛ـإذـماـمنـشيئنيـإالـيشتبهانـمنـوجه،ـويفرتقانـمنـوجه،ـبخالفـ
سـعنه؛ـفإنـهذهـ االعتامدـعىلـنفيـالنقصـوالعيبـونحوـذلك؛ـمماـهوـسبحانهـمقدَّ

طريقةـصحيحة«)3(.

ـبابـاإليامنـباهللـعزـوجلـ)00)(.  )((
ـبابـأساميـصفاتـالذاتـ))2)(.  )2(

ـالفتاوى«ـ)3:ـ75(. ـ»جمموع  )3(
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ـبهـوالـوردـعنـ ؛ـإذـملـتأتـالرشيعُة ـالتشبيهـمنـكلـوجٍهـغرَيـرشعيٍّ هوـيعتربـنفي
السلف،ـفإنـكلـشيئنيـموجوَدينـالـبّدـــعندهـــمنـوجهـشبٍهـبينهام،ـوالـُيسلمـأنهـإنـ
قالـبالتشبيهـمنـبعضـالوجوهـيلزمهـإثباُتـالتساويـيفـاألحكامـهلام،ـولذلكـتراُهـإذاـ
ـإنامـينفيـ ـويزُعمـيفـبعضـاملواضعـأنه ـببعضـاجلهات،ـوالـينفيهـمطلقًا، ـُيقّيده نفىـالتشبيه
التكييَفـوالتمثيلـلورودـالدليلـعىلـذلك،ـفنفُيـالتمثيلـمنـاآلية،ـونفيـالتكييفـمنـ
ـأنـالكيفـثابتـهللـتعاىل،ـ ـيقولـيفـبعضـكتبه:ـوحاصلـكالمـهؤالء السلف.ـوينسىـأنه
ولكناـالـنستطيعـتعيينهـومعرفةـصورتهـحلقيقية،ـولذلكـيفرسونـنفيـالسلفـللكيفـ

ـفثابت! ـأماـهوـيفـنفسه ـبه بنفيـعلمهم

وهذاـمغالطةـوخمالفةـللقرآنـوالسنةـوالسلف،ـوملاـملـيستطعـإنكاَرـأنـالسلفـ
املثيلـمنـكلـوجه،ـ نفُيـ الشبيهـ بنفيـ بأنـمرادهمـ بقولهـ التأويلـ امُلَشبَِّهةـجلأـإىلـ واـ َذمُّ

ـبإثباته.ـ ـيقول ـفيامـالـيمكنـلعاقلـأن وبذلكـتّمـحرصـنفيـالتشبيه

يف اللغة: الشبيه واملثيل والعدل.. كلُّها ألفاظ متقاربة ُيفّس بعضها ببعض، أما يف 
التدقيق فيوجد بعض الفروقات بينها سنأيت عىل ذكرها قريباً بإذن اهلل. 

قال الطحاوي: )حي ال يموت(

قالـتعاىل:ـ﴿ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہھ ھ ھ ھ ے ےۓ ۓ ڭ ڭ ڭ 
ڭ ۇ ۇۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅۅ ۉ ۉ ې ې ې ېى ى ائ 
ی  ىئ  ىئىئ  ېئ  ېئ  ۈئېئ  ۈئ  ۆئ   ۆئ  ۇئۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ 
ی﴾ـ]البقرة:ـ255[،ـوقـالـتعـاىل:ـامل﴿ٱ * ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ * ڀ ڀ 
ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ﴾ـ]آلـعمران:ـ)-3[،ـوهـذهـاآلُيـ

ـاهللـتعاىلـمتصفـباحلياة.ـ ـعىلـأن ـتدلُّ ـالكريم، ـالقرآن وغرُيهاـيف
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ـتعاىل:ـ﴿ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں  ـقوله ـعىلـذلكـأيضًا ـيدلُّ ومما
ہھ  ہ  ہ  ۀہ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں 

ھ ھ ھ ے﴾ـ]غافر:ـ64[.

ـبدأـ ـاآليةـدالئلـمنـحيثـالعقلـوالسمعـعىلـحياته؛ـألنه ـالبابريت:ـ»ففيـهذه قال
بذكرـالصانعـوأتبعهـبذكرـالصنعـبقوله:ـ﴿ڱ﴾ـثمـذكرـاملصنوعـبقوله:ـ﴿ڱ﴾ـ
ثمـذكرـدالئلـالصنعـبقوله:ـ﴿ڱ﴾،ـثمـذكرـاملصنوعـبقوله:ـ﴿ڱ﴾،ـثمـذكرـ
ونـ داللةـاملصنوعيةـبقوله:ـ﴿ڱ﴾،ـأي:ـجعلهاـمعـَسَعتهاـوِعظمهاـعىلـهيئةـتقرُّ
لةـالـتدفعـعنـنفسها،ـوشّقـاألهنارـفيها،ـ عليها،ـوتفرتشوهناـوتتعيشونـفيها،ـوهيـمذلَّ
وأنبتـأنواعـالثامرـمنها،ـثمـقال:ـ﴿ں ں﴾ـأي:ـسقفًاـمفوظًاـقائاًمـيفـاهلواءـبالـ
عمدـوالـعالقة،ـثمـخاطبـالعقالَءـيفـتصويرـجواهرهمـوتركيبـأبداهنم؛ـلينظرواـيفـ
آياتـألوهيته،ـوكمـالـقدرتهـوحكمته،ـفقال:ـ﴿ڻ ڻ ڻ﴾ـ
ـثمـصارتـ ـُنطفًاـُسّلتـمنـُصلبـالرجلـوترائبـاألنثى، ـأمواتًا ـيعلمونـأهنمـكانوا وهم
النطفةـيفـقرارـمكنيـيفـظلامتـثالث،ـانقطعـعنهاـتدبريـاألبوين،ـفدهّلمـعىلـربوبيتهـ
ـإالـبالصانع،ـودهّلمـعىلـمعرفةـحكمتهـ ـإذـالـصنع ـبقوله:ـ﴿ڻ﴾؛ بآثارـصنعه،
وعلمهمـبآثارـاإلتقانـواإلحكامـبقوله:ـ﴿ڻ ڻ﴾،ـأي:ـأحسنـتركيبهاـ
منتصبًةـقامُتهاـغريـمنكبة،ـوأبدعـيفـبدنكمـمنـالقرنـإىلـالقدمـأشياَءـيتحريـالعقلـيفـ
إدراكـكنهـُحسنها،ـورّكبـفيكمـالعقلـالدّراك،ـثمـذكرهمـبنعمهـعليهمـفيامـتقومـبهـ
أنفسهمـفقال:ـ﴿ڻ ۀ ۀ﴾ـأي:ـرزقكمـمنـأطيبـماـأخرجـمنـاألرض؛ـ
ألنهـأخرجـمنهاـنباتًاـخمتلفًا،ـفجعلـأطيبهـوألينهـرزقًاـللبرش،ـوسائرهـرزقًاـللدواب،ـثمـ
ـسواه،ـثمـقال:ـ قال:ـ﴿ہ ہ ہ﴾ـأي:ـالذيـصنعـبكمـهذاـهوـربكمـالـربَّ
﴿ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ﴾ـعلمهمـاالستداللـأنـالفعلـاملحكمـالـيتأتىـإالـمنـحيـ
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قادرـعامل؛ـإذـمنـينسبـمثلـهذهـاملصنوعاتـإىلـماـليسـبحيـيكونـجمنونًاـخارجًاـعنـ
عدادـالعقالء.ـوكامـيستدلـبالفعلـاملحَكمـعىلـكونـالفاعلـقادرًا،ـيستدلـبهـعىلـكونهـ
أنهـهوـاحلّيـ القدرة،ـويفـقوله:ـ﴿ۓ ۓ﴾ـإشارٌةـإىلـ ثبوتـ إذـاحلياةـرشُطـ حّيًا؛ـ
ـبحياٍةـ ـفهمـأحياٌء ـمنـفيِضه، ـمستفادة ـبذاته،ـوإىلـأنـحياَةـغرِيهـعارضة املطَلقـالذيـحياُته
هيـغرُيهم،ـفلذلكـيلـفيهمـاملوتـبآٍف،ـفأماـحياتهـبذاتهـفيستحيلـأنـيلهـاملوت؛ـإذـ

ـالـيزول،ـوإليهـاإلشارةـبقولهـسبحانه:ـ﴿ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ  الواجبـبذاتهـاألزيلٌّ
ڤ﴾ـ]الفرقان:ـ58[«))(.

وهذاـكالمـنفيسـمنـهذاـاملحّقق،ـويناسبهـاقرتاُنـاحلياةـبالقيوميةـيفـقولهـتعاىل:ـ
﴿ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہھ ھ ھ ھ ے ے﴾،ـوالقيوم:ـهوـالقائمـبذاتهـاملقيُمـ

ـاخللق.ـ ـبتدبريـأمر ـالقائم ـأوـهو لغريه،

ـوالعقلـيوجبـكوَنـ ـواألدّلةـعىلـذلكـكثرية، ـوردـيفـالقرآنـوالسنة، فكونـاهللـحّيًا
ـعىلـعلمـاهللـتعاىلـوقدرتهـوإرادته،ـفهوـ اخلالقـهلذاـالعاَلـمـحّيًاـالـميتًا،ـفكلـدليلـدلَّ

.ـ ؛ـالستحالةـعالِـٍمـُمريدـقادرـغريـحيٍّ ـاهللـتعاىلـحيٌّ ـعىلـأن بعينهـدالٌّ

وليسـاملقصوُدـباحلياةـاحلركة،ـوالـالنمّوـكامـيتوهمـبعٌض،ـبلـاحلياُةـهيـصفٌةـ
ثابتةـملنـقامـبهـالعلمـواإلدراكـواإلرادةـوالقدرة،ـفهذاـفرقـماـبنيـاحليـوامليت،ـوليسـ
الفرقـيفـاحلركة،ـفكثيـٌرـمنـاألمواتـالذينـليسـفيهمـحياةـيتحركون،ـكالكواكبـ

واألشجارـوالرياح.ـ

واحلياةـليسـهلاـأمرـيالزمهاـوتقـتضيهـلذاهتا،ـولكنهاـصفٌةـُتصّححـاالتصاَفـ
بصفاتـاإلدراك،ـكامـمىض،ـفالـيقال:ـإذاـكانـاهللـتعاىلـحيًا،ـفهوـمتحّرك؛ـألنـاحلركةـ

ـالطحاوية«،ـص43. »رشحـالعقيدة  )((
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ليستـمنـمقتضياتـاحلّي،ـبلـهيـمشـروطةـبكونـالـمتحّركـمتحيزًاـفعالـبنفسه،ـ
ـفعلهـليسـذاته،ـكمـاـ ولكنـاهللـتعاىلـليسـمتحيزًا،ـوالـفاعالًـيقومـفعُلهـبنفسه،ـفمحلُّ
يقولـبذلكـبعضـاملنتسبنيـإىلـالسلف،ـويقولون:ـإنـذلكـهوـمعنىـأنـاهللـتعاىلـيترّصفـ
بذاته،ـبمعنى:ـأنهـيفعلـفيهاـماـيشاءـمنـأفاعيَلـحادثٍةـبإرادتهـوقدرته،ـفاإللهـعندهمـ
ـالسنةـرشعًاـوعقالً.ـ ـأهل ـيشاء،ـوهذاـماٌلـعند يزيُدـويغرّيـمنـأحوالـذاتهـوصفاتِهـكام

قال الطحاوي: )قيُّوٌم ال ينام(

ِقيامـألحدـمنـ القيُّوُم:ـهوـالقائمـعىلـشؤونـخلقه،ـوهوـاملقيُمـلغريه،ـأي:ـالـ
املخلوقاتـإالـبإقامةـاهللـله.ـقالـابنـمنظورـيفـ»اللسان«:ـ»ابنـاألعرايب:ـالَقيُّومـوالقّيامـ
وامُلدبِّرـواحد.ـوقالـالزجاج:ـالقيُّومـوالقيَّامـيفـصفةـاهللـتعاىلـوأسامئهـاحلسنى:ـالقائمـ

بتدبريـأمرـَخلقهـيفـإنشائهمـوَرْزقهمـوعلمهـبأْمِكنتهم،ـقالـاهللـتعاىل:ـ﴿ٻ ٻ ٻ ٻ 
پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ       ڀ﴾ـ]هود:ـ6[«.

قالـالبابريت:ـ»القيوم:ـهوـالقائمـعىلـكلـنفسـبمـاـكسبت،ـوقيل:ـهوـاحلافظ،ـ
وقيل:ـالقائمـبتدبريـأمرـاخللق،ـوقيل:ـالقائمـبذاتهـاملقيمـلغريه.ـوقوله:ـ)ال ينام(ـنفٌيـ

نةـوالسهوـوالغفلةـعنه«))(. للنومـوالسِّ

لـُزلنا:ـ﴿ک گ گ گ گ ڳ ڳ﴾ـ إدامةـوجودناـ اهللـ ُيـِردـ ملـ لوـ
السامواتـ ببقاءـ وإرادتِهـ اهللـ قدرةـ َتَعلُّـُقـ لوالـ أي:ـ ــ الفناءـ هوـ والزوالـ ــ ]فاطر:ـ)4[ـ
ـبإجيادـ واألرضـَلَفنِـَيتا،ـفالـتقومـاملخلوقاتـمجيعًاـبأنُفسها،ـوالوجودـاحلادثـُمستِمرٌّ

اهللـجلـشأنه.

يستلزمـ الغري،ـوهذاـ النائمـعنـ غيبوبةـ يستلزمـ النومـ ينام«؟ـألنـ قال:ـ»الـ ملاذاـ
ـنائمـعنه. ٌرـعاّمـهو ـتعلُّقاتـالقيومـمنـحيثـماـهوـقيومـوُمَدبِّ انقطاع

ـالطحاوية«،ـص44. »رشحـالعقيدة  )((
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«؛ـألنـاألحياءـمتوتـإالـاهللـسبحانه،ـ وقوله:ـ»الـيموت«ـتفصيلـومتييٌزـلـ»حيٌّ
فهوـحيـالـيموت،ـوكذلكـ»الـينام«ـتفصيلـومتييزـلـ»قيوم«،ـفقيومّيةـبعضـالناسـ

ـانقطاع.ـ ـأيُّ ـاهللـفالـيِرُدـعليها ـأماـقيومية ـله، تنقطعـعامـهمـمدبِّرون

ـفليسـ ـفاهللـسبحانهـموصوفـبالغايةـيفـقيامهـبشؤونـخلقه، »قيوم«:ـصفةـمبالغة،
ـإياهمـموجودين.ـ ـإالـبجعلـاهللـتعاىلـوإبقائه ـتدبري،ـفالـقيمةـوالـحقيقة فوقـتدبريه

قال الطحاوي: )خالق بال حاجة(

ـإىلـماـخيلقهـمطلقًا.ـ ـبالـافتقار أي:

سـاخلالُِقـواخلأَلُق،ـويفـالتنزيلـ﴿ۉ  جاءـيفـ»لسانـالعرب«:ـ»اهللـتعاىلـوتقدَّ
ې ې ې ې﴾ـ]احلشـر:ـ24[،ـوفيهـ﴿ې ې ې ى﴾ـ]يس:ـ)8[،ـ

لـَوْهلة؛ـألنهـمنـأسامءـاهللـجلـوعز. وإِنامـُقّدمـأوَّ

األزهري:ـومنـصفاتـاهللـتعاىلـاخلالقـواخلالق،ـوالـجتوزـهذهـالصفةـباأللفـ
والالمـلغريـاهللـعزـوجل،ـوهو:ـالذيـأوجدـاألشياءـمجيَعهاـبعدـأنـملـتكنـموجودة،ـ
ـلإلجياِدـعىلـوْفِقـ ـتقديرـماـمنهـوُجوُدهاـوباالعتبار، ـباعتبار ـالتقدير،ـفهوــ وأصلـاخللق:

ـــخالٌق. التقدير

إليه،ـوكلـيشءـ ُيسَبقـ ملـ ِمثاٍلـ اليشءـعىلـ ابتِـداعـ العرب:ـ والـَخْلُقـيفـكالمـ
خَلـقهـاهللـفهوـُمْبـَتِدئهـعىلـغيـرـمثـالـُسبقـإِليـه،ـ﴿ں ں ڻ ڻڻ ڻ ۀ ۀ 
ہ﴾ـ]األعراف:ـ54[،ـقالـأبوـبكرـبنـاألنباريـاخللقـيفـكالمـالعربـعىلـوجهني:ـ
ـالعدم،ـقالـ ـبعد ـاإلجياد ـالتقدير،ـواخللقـهو: ـأْبدَعه،ـواآلخر: ـاإِلْنشاُءـعىلـمثال أحدمها:

ـيكن«.ـ ـأْنـمل ـبعد ـأحدثه ابنـسيده:ـَخلقـاهللـاليشءـخَيُلقهـخلقًا:
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واحلاجةـيفـاللغةـبمعنىـاالفتقارـوالطلبـوالعوز،ـقالـابنـمنظور:ـ»قالـاللحياين:ـ
ـاحَتجُت.ـ ـأي: ـَيـُحوُجـوَييُج،ـوقدـُحجُتـوِحجُت ـالرجُل حاَج

ـَماويَج«. واحلَوُج:ـالطََّلُب،ـواحلُْوُج:ـالَفْقُر.ـوأحَوَجهـاهللـوامُلحِوُج:ـامُلعِدُمـمنـقوٍم

ـالواحدـعىلـغريه.ـ ـاحلاجة:ـهيـتوقُّفـكامل ـنقول: ـبأن ـنعرفها ويمكنـأن

ويستحيلـأنـيتوقفـكمـاُلـاهللـتعاىلـعىلـغريه!ـفاهللـتعاىلـهوـالغنيـاحلميد،ـ
ـبلـليعقبـ ـإليهم، ـتعاىلـاملخلوقاِتـليسـحلاجته وتعاىلـاهللـعنـأنـيتاجـإىلـغريه،ـوخلُقه

خلَقهـهلمـأمُرهـوهنُيهـعىلـماـسبقـيفـعلمهـتعاىل:ـ﴿ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ 
]الذاريات:ـ ﴾ـ * ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ  * چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ 

ـللعابدـالـللمعبود. ـبالعبادة،ـوالعبادةـكامٌل ـإالـآلُمرهم ـأي: ،]58-56

وقالـتعاىل:ـ﴿ۀ ہ ہ ہ ہ ھھ ھ ھ ے ے ﴾ـ]فاطر:ـ5)[. 

﴿ڀ﴾:ـاسمـفاعلـمعناه:ـُموِجد،ـإماـُموِجدـاملادةـوصورةـاملادة،ـأوـُموِجدـ
ـالصورةـواملادة،ـفهامـحادثتان. ـأوجدهاـسابقًا.ـواهللـتعاىلـهوـموِجد الصورةـمنـمادّةـقد

معنًىـ فهذاـ غريه،ـ عىل  اليشء  كامل  توقُّف  »احلاجة«:ـ معنىـ إنـ نقول:ـ وعندماـ
ـإذاـ ـأنه ـتأمالًـكبريًا،ـوحاصله: ـليتأملـفيه ـيتوّقفـعنده ـأن ـجدًا،ـيسنـبالناظر دقيٌقـومهمٌّ
ـتعاىل،ـ ـليسـالستكاملـذاته ـيشٍء ـاهللـأيَّ ـإليه.ـفخْلُق توقََّفـكامُلَكـعىلـغريكـفأنتـمتاٌج
ـاملخلوقاِتـهوـكاملـ ـبلـخلُقه ـالصفاتـالتيـيتصفـتعاىلـهبا، والـالستكاملـكامالتهـمن

ـالعليَّة. للمخلوقـالـلذاته

أالـيستلزمـهذاـأنهـتعاىلـلوـشاءـأْنـالـخيلقـَلـاَمـخلق؟ـهلـهناكـُموِجٌبـأوجَبـ
ـبالطبع! عىلـاهللـأنـخيلقـشيئًا؟ـال

ـبذلكـهوـالسببـ ـاألزلية ـإرادته ـإرادتهـالـحلاجته،ـوتعلُُّق ِد ـلألشياءملجرَّ إذنـَخْلُقُه
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األولـيفـإحداثـاخللق،ـولوـأرادـأنـُيعدمـهذهـاملخلوقاِتـلـامـأنقَصـذلكـمنـصفاتهـ
ـاملعنىـالـخالفـفيهـ ـشأنه،ـوهذا ـإياهاـالـيزيدـمنـكامالتهـجلَّ ـأنـخْلَقه الكامليةـشيئًا،ـكام
ـ بنيـأحدـمنـأهلـاحلق،ـوإنـخالفـفيهـبعضـالفالسفةـواحلشويةـاملجّسمة،ـفادََّعواـأنَّ
ـاألخريةـإلفادةـلزومـكونهـخالقًاـ ـالعبارة ـاهللـتعاىلـهوـكاملـلهـأوـمنـكامله،ـوأطلقوا خلَق
ـتعبريهمـ)منـكامله(ـ ـفصار ـإالـإذاـخلقـبعضـاخللقـبالفعل، بالفعل،ـوأنهـالـيكونـخالقًا
مقاربًاـلتعبريـاملتفلسفةـبأنهـعلةـللعامل،ـغايةـاألمرـأنـهؤالءـاملجسمةـادعواـأنـهذاـكلهـ
يكونـبإرادةـاهللـواختياره،ـمعـقوهلمـبعدمـإرادةـقديمةـهلل!ـوهذاـالـيستقيمـمعـنفيهمـ

االضطرارـعنهـجّلـوعال.ـ

أي:ـزعمواـأنـكونـاهللـتعاىلـخاّلقًاـبالفعلـمنـكامالتـاهلل،ـوهذاـمعناهـعندهم:ـ
ـخملوقـفهذاـفيهـتنقيٌصـلكاملـاهللـتعاىل،ـويّدعونـأنـيفـذلكـ أنهـإذاـملـيصدرـعنهـأيُّ
بخالً،ـوأنـكونـاهللـتعاىلـجوادًاـيستلزمـأنـُيوجدـكّلـماـلُهـالقابليةـلإلجياد،ـوقدـاشرتكـ
يفـهذاـاألصلـاخلطريـالذيـيستلزمـتعجيَزـاهللـتعاىلـونفَيـإرادته،ـوجْعَلُهـجمردـعلةـأوـ
الذينـ الفيض،ـوبعُضـاحلشويةـ وأهِلـ الفالسفةـ ـمنـ فيهـكلٌّ بالطبيعة،ـاشرتكـ فاعالًـ
يّدعونـالتمسكـبكالمـالسلف،ـفاّدَعواـأنـكونـاهللـتعاىلـخالقًاـبالفعلـكامٌلـهلل،ـوأنهـ
ٌقـكانـفيهـوحَده،ـفلمـيزْلـعنَدهمـمعـاهللـتعاىلـ رـوالـمقَّ ـعىلـاهللـتعاىلـحاٌلـمقدَّ ملـيمرَّ

ـالفالسفة!ـ ـأهنمـخيالفون ـيّدعيـهؤالء ـثم بعُضـخملوقاته،

وقدـتعرضـلنحوـهذهـالعثراتـبعضـالصوفيةـالذينـزعمواـأنـكونـاهللـتعاىلـ
ـالقبول،ـوهوـموافقةـ ـيقبله،ـوأنـاإلعطاءـواجبـألجل ـإعطاءـكلـيشءـما ـيستلزم قادرًا،
ـفالصوفيةـ ـببعضـعباراتـصوفيةـأهلـالسنة، نوها ـألفاظهمـوزيَّ حوا للمتفلسفة،ـوإنـوشَّ
منـأهلـالسنةـالـيقولونـبذلكـأصالً،ـوالـيرَضونـأنـينتسبـإليهمـأحٌدـيقولـهبذهـ

العقيدةــالباطلة. 
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قال الطحاوي: )رازق بال مؤنة(

صاحبـ قالـ كثرية!ـ مغاليُقـ أماَمهـ انفتحتـ اللغويـ األصلـ اإلنساُنـ َفِهَمـ إذاـ
»القاموس«:ـ»مانـالقوَم:ـاحتملـُمؤنَتهمـأي:ـقوهتم،ـوقدـالـهُيمزـفالفعلـماَنـُه،ـوماـ
مأْنُتـَمْأَنـُه:ـملـأكرتثـله،ـأوـملـأشعرـبه،ـأوـماـهتيأتـله،ـوالـأخذتـعّدتهـوُأهبته،ـوالـ

طلبته،ـوالـأطلتـالتعبـفيه«.

منـهناـنستطيعـأنـنعلمـلِـَمـيقوُلـعلامءـأهلـالسنة:ـإنـاهللـخلَقـاخللقـبالـسبِقـ
ـتعاىلـ ـتعلُّقـإرادته ـبلـخَلَقهمملجّرد ل،ـوالـباكتسابـيشء، نظٍر،ـوالـسبقـفكر،ـوالـبتعمُّ

بإجيادهم.ـ

الـ ولكنـ املخلوقات،ـ عىلـ يصُدقـ وهذاـ التدبري،ـ يفـ املشّقةـ إىلـ ترجعـ الـُمؤنةـ
يصُدقـعىلـاهللـتعاىل،ـقالـاهللـتعاىل:ـ﴿ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ  وئ﴾ـ
]النحل:40[،ـفالـيلحقهـاملؤنةـوالُكلفةـيفـذلكـلكاملـقدرته،ـومنـهناـأخذـاملاتريديةـ

مصطلحـ»التكوين«.ـ

والـجيوزـأنـيفهمـمنـقوله:ـ﴿ـەئ﴾ـأنـاخللقـيكونـبَعنيـالكالم،ـبلـهذاـعبارةـ
عنـأسلوٍبـُيرادـبهـتقريبـإنجازـاهللـتعاىلـلِـامـيريدهـمنـاملخلوقات،ـفاستعملـهذاـ
األسلوبـاللغويـاملعروفـعنـالعرب،ـلُيـفَهمـعدُمـختلفـمرادهـعنـإرادته،ـوعدمـ

ختّلفـمقدورهـعنـتعلقـقدرته.ـ

قالـاإلمامـالنسفيـيفـتفسريهـهلذهـاآلية:ـ»﴿ـەئ وئ﴾ـمنـ»كان«ـالتامةـالتيـ
بمعنىـاحلدوثـوالوجود.ـأي:ـإذاـأردناـوجودـيشء،ـفليسـإالـأنـنقولـله:ـُاحُدثـ
فهوـيدثـبالـتوقُّف،ـوهذهـعبارةـعنـرسعةـاإلجياد،ـيبنيـأنـمرادًاـالـيمتنعـعليه،ـوأنـ
وجودهـعندـإرادتهـغريـمتوقف،ـكوجودـاملأمورـبهـعندـأمرـاآلمرـاملطاع؛ـإذـأوردـعىلـ
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ـمقدورـعىلـاهللـهبذهـالسهولة،ـ ـإجيادـكلِّ .ـواملعنى:ـأنَّ املأمورـاملطيعـاملمتثل،ـوالـقولـَثمَّ
ـالذيـهوـمنـبعضـاملقدورات«.ـ ـالبعُث فكيفـيمتنعـعليه

وقالـاإلمامـالبيضاويـيفـتفسريـقولهـتعاىل:ـ﴿ائ ائ ەئ ەئ﴾:ـ»وهوـبيانـ
ـوامُلدد،ـ ـأنـتكوينـاهللـبمحضـقدرتهـومشيئتهـالـتوقََّفـلهـعىلـسبقـاملواّد إمكانيةـوتقريره
وإالـلزمـالتسلُسلـفكامـأمكنـلهـتكويُنـاألشياءـابتداًءـبالـسبقـمادةـومثال،ـأمكنـلهـ

ـبعد«. ـإعادة تكوينُها

وقالـأبوـالسعودـيفـتفسريـقولهـتعاىل:ـ﴿ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺٿ ٿ 
ٿ   ٿ ٹ ٹ ٹٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ﴾ـ]آلـعمران:ـ47[:ـ»وهوـكمـاـ
ـاملقدوراِتـحسبامـتقتضيهـمشيئُتهـوتصويٌرـ ترىمتثيٌلـلكاملـقدرتهـتعاىلـوسهولِةـحصوِل
لرسعةـحدوثِهاـبامـهوـعلمـفيهاـمنـطاعةـاملأموِرـاملطيِعـلآلمِرـالقوّيـاملطاِع،ـوبياٌنـألنهـ
ـيقِدرـعىلـخلقهاـدفعًةـمنـ ـمعتادٍة ـبأسبابـوموادَّ ـيقِدرـعىلـخلقـاألشياِءـُمدَرجًا تعاىلـكام

غريـحاجةـإىلـيشءـمنـاألسبابـواملواد«.

ـاملاتريديـيفـتفسريه:ـ»وقوله:ـ﴿ائ ائ ەئ ەئ  ـأبوـمنصور وكذلكـقالـاإلمام
وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ﴾ـ]يس:ـ82[.

يتمل:ـإنامـحالهـإذاـأرادـشيًئاـ﴿ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ﴾،ـقدـذكرناـمعنىـهذهـ
ـالذيـكانـمنـغريـ ــۆئ﴾ اآليةـفيامـتقدمـأنـكلـماـكانـويكونـأبًداـآلبدينـإنامـيكونـبـ﴿
ـأوـ ـأمرهـومشيئته، ـنفاذ ـإخبارـعنـرسعة ـإنامـهو ـنونـأوـيشءـمنـذلك، أنـكانـمنهـكافـأو
ــۆئ﴾؛ـفعىلـ :ـكامـالـيثقلـعليكمـقول:ـ﴿ أعلمــ ـواهللَـّ إخبارـعنـخفةـذلكـعليه؛ـيقولــ

ذلكـالـيثقلـعىلـاهللـابتداءـخلقـوالـإعادتهـوالـيشءـمنـذلك«.

ــۆئ﴾ـنفاذـقدرتهـيفـاملمكنات،ـورسيانـ ـ»واملرادـمنـقوله:ـ﴿ــ ـالرازي: وقالـاإلمام
ـبحيثـيمتنعـأنـيعرضـلهـعائقـومانع«.ـ مشيئتهـيفـالكائنات،
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وقالـاإلمامـالرازي:ـ»أماـقولهـتعاىل:ـ﴿ۀ ہ ہ ہ﴾ـ]البقرة:ـ243[ـففيـ
تفسريـ﴿ٿ ٿ﴾ـوجهانـاألول:ـأنهـجارـجمرىـقوله:ـ﴿ې ې ې ى ى ائ 
ائ ەئ ەئ  وئ﴾ـ]النحل:ـ40[ـوقدـتقدمـأنهـليسـاملرادـمنهـإثباُتـقول،ـبلـاملراد:ـأنهـ
ـ تعاىلـمتىـأرادـذلكـوقعـمنـغريـمنٍعـوتأخري،ـومثُلـهذاـُعرٌفـمشهورـيفـاللغة،ـويدلُّ

ـالقولـيفـاإلماتة. ـبالقول،ـفكذا عليهـقوله:ـ﴿ہ ھ﴾ـفإذاـصحـاإلحياء

والقولـالثاين:ـأنهـتعاىلـأمرـالرسولـأنـيقولـهلم:ـموتوا،ـوأنـيقولـعندـاإلحياءـ
ماـرويناهـعنـالسّدي،ـويتملـأيضًاـماـرويناهـمنـأنـامللكـقالـذلك،ـوالقول األول 

أقرب إىل التحقيق«.ـ

ـقولـمنـقال:ـإنـ»الكون«ـيتوقفـ وقدـبنّيـاإلمامـالرازيـيفـتفسريهـهلذهـاآليةـأنَّ
ـأهلـالعلمـفانظرهـ ـباطلةـالـيقولـهبا ـويستلزمـأمورًا ـبالفعلـقولـضعيف، عىلـكلمةـ»كن«

يفـتفسريهـلقولهـتعاىل:ـ﴿ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ  ۆئ﴾.ـ

ولذلكـقالـأهلـالسنة:ـإنـاهللـتعاىلـخالقـبالـكسب،ـوالـعالج،ـوالـاستعانةـ
بسبب.ـ

قال الطحاوي: )مميت بال خمافة(

إذاـأماتـاهللُـبعَضـاملوجوداتـفهوـالـخيافـمنـهذاـالذيـُيميتهـوالـمنـغريه؛ـ
ألنـاخلوفـدليٌلـعىلـالنقص،ـومبعثـاخلوف:ـهوـأنـهذاـالذيـختافـمنهـيمكنـأنـ
ك،ـوهذاـيعنيـأنهـيمكنـأنـُيفيدك،ـوقدـسبقـالقولـبأنـاهللـخالقـبالـحاجة،ـفإذاـ يرُضّ
كانـخالَقـاجلميعـبالـحاجةـفكيفـخيافـمنـإماتتهم؟ـواحلاجة:ـإماـحاجةـإىلـدفعـ

ـأوـجلبـمنفعة. مرضة،

وليسـاملوتـأمرًاـعدميًاـمضًاـعندـأهلـالسنة،ـبلـهوـوجودي؛ـألنـاملوتـإنامـ
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هوـانتقالـمنـحالـإىلـحالـأخرى،ـفاملوُتـيصلـعندـقبضـالروحـمنـاجلسدـوالبدنـ
املاديـالكثيفـاملشاَهد،ـفإْنـحصلـذلكـماتـاجلسد،ـوالـمتوتـالروح!ـومعنىـموتـ
اجلسدـهنا:ـأنهـينعدمـإحساُسهـوسائُرـالصفاتـاألخرىـاملرتتبةـعىلـاحلياة،ـولكنـتبقىـ
ـبحسبـ ـبعدـذلك،ـويصلـهلاـمنـاألملـواللذة ـتعلقـباجلسد ـتتعلقـنوع الروحـحيًة؛ـألهنا
أعامهلاـيفـاحلياةـالدنيا،ـوهوـاملقصودـبعذابـالقرب،ـوأماـاجلانبـالعدميـيفـاملوتـفمنـ

ـبنيـاجلسدـوالروح،ـواالنفصالـعدمي.ـ ـانفصاالًـخاصًا جهةـكونه

واستدلـبعضـالعلامءـعىلـكونـاملوتـوجوديًاـبقولـاهللـتعاىل:ـ﴿ڀ ڀ ڀ 
ـالسابقـ ـبناًءـعىلـالتصور ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ﴾ـ]امللك:ـ2[،ـوهوـاستداللـصحيٌح
ـوليسـعدميًا.ـ ـأمرـوجوديٌّ ـاملوتـخملوق،ـواملخلوُق ـأن ـاالستدالل: للموت،ـوجهُة

انعدامـ املوتـ أنـ يعتقدونـ الناسـ منـ فكثريـ للموت،ـ رناـ تصوُّ تصحيحـ فيلزمـ
لإلنسان،ـواحلقيقة:ـأنهـانتقالـلإلنسانـمنـحياةـإىلـأخرى،ـومنـمرحلةـمنـمراحِلـ

ـاآلخرة.ـ ـاحلياة ـتليها ـثم ـالربزخ، ـأخرىـهيـمرحلةـحياة ـإىلـمرحلة وجوده،

ـاآلخرة.ـ ـالربزخ،ـواحلياة ـالدنيا،ـوحياة ـاحلياة ـإذنـيفـثالثـمراحل: ـيمر فاإلنسان

ة( قال الطحاوي: )باعٌث بال َمَشقَّ

قوله:ـ»باعثـبالـمشقة«ـفيهـإشارةـإىلـالبعث،ـواحلياةـاألخرى،ـونفيـاملشقةـ
عنـاهللـتعاىلـيفـالبعثـكامـهوـيفـاخللقـاألول؛ـألنـاملشّقةـتوجدـيفـمنـتنُقصـقدرتهـ
ـفأنتـمثالًـعندماـ ـاملوِجد، ـيستنِفذه ـفيكونـغرُيهـالـُيوَجدـإالـبجزء ـأوَجَدـغرَيه، ـإذا وطاقُته
ـفيك،ـ ـمنـاجلهدـالذيـكانـخمبوءًا ـقدرًا ـتستنفُذ ـفإنكملـتكنـلتحملهـإالـعندما تملـمحالً،
ـالفعلـمنكـمرشوطًاـ ـفيكونـصدور ـالعمل، نـفيكـعند ـاملشقةـوالتعبـيالُّ ولذلكـفإنَّ

ـالنقصـفيكـولك.ـ ـإثباَت ـترىـيستلزم بفناءـجزٍءـمنكـيفـاملفعول،ـوهذاـكام
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ـاملشقة،ـوالـيالقيـالتعبـيفـخلِقهـ ـفالـتأخذه ـولذلك، واهللـتعاىلـيفعلـالـكفعلك،
ـنفيس! ـفإنه ـاملعنى؛ ـفافهمـهذا باملرة،

فيتعاىلـاهللـيفـالبعثـواإلعادةـعنـحلوقـاملشقةـوالتعب؛ـإذـاإلعادُةـأهونـمنـ
رـاإلنسان،ـوإليهـاإلشـارةـبقوله:ـ﴿ ڄ ڄ ڄ﴾ـ]الروم:ـ27[،ـ اإلنشاءـيفـتصوُّ
ـاهللـتعاىلـفالـفرقـبنيـاالبتـداءـواإلعادة!ـوبقوله:ـ﴿ۈئ ۈئ ېئ﴾ـ أماـيفـحقِّ

]ق:ـ5)[،ـأي:ـماـعجزناـباخللقـاألول،ـفكيفـنعجزـباخللقـالثاين؟!ـوبقوله:ـ﴿ـڦ  
ڦ ڦ ڄ ڄ﴾ـ]األنبياء:ـ04)[،ـوبقوله:ـ﴿ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ﴾ـ

]الروم:ـ27[،ـوقالـجوابًاـملنـأنكرـالبعث:ـ﴿ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک 
ڻ  ڻ   * ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳڳ  ڳ  ڳ  گ  گ   * گ  ک 
ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ   * ھ  ھ  ہ  ہ  ہہ  ۀ  ۀ  ڻ 
ڭ ڭ ۇ ۇ * ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉې ې 

ې ې ى﴾ـ]يس:ـ77-)8[. 

ـالثانيةـفقال:ـ﴿ڑ ڑ ک ک  ک  قالـالبابريت:ـ»وألزمـاحلجةـمنكريـالنشأة
ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ 
ونـيفـالبعثـوُتنكرونهـوقدـخلقكمـاهللـمنـالرتابـ ڻ﴾ـ]احلج:ـ5[،ـأيـكيفـتشكُّ
ـأي:ـ ـتامًا،ـومعنىـ﴿ ڦ ڻ﴾، يفـأطوارـخمتلفة،ـومعنىـ﴿ڻ﴾ـأي:ـخملوقةـخلقًا
ـلنبنيـلكمـقدرتهـوسلطانه،ـفإنـمنـ ـنطفًةـعىلـحاهلا،ـوقولهـ﴿ۀ ۀ﴾ـأي: مرتوكة
قدرـعىلـتويلكمـمنـحالـالرتابيةـإىلـحالـاإلنسانيةـوحالـالنطفةـإىلـالعلقة،ـثمـإىلـ
املضغة،ـفهوـقادرـعىلـالبعثـواإلحياءـبعدماـتصريونـترابًاـوتتالشىـأجزاؤكم،ـفليسـ

ـيعيدكم«))(. ـبالـمشقة،ـفكذا ـابتداًء ـأنشأكم ـإالـهذا،ـوقد يفـموتكم

ـالطحاوية«،ـص46. »رشحـالعقيدة  )((
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ـاهللـفاعلـ ـاهلل:ـإن ـاإلمامـالطحاويـفيهـإشارةـإىلـذلكـكله،ـفهوـيقولـرمحه وكالم
ـإالـأنـاهللـتعاىلـ ـباملشقةـوالتعب، ـفاعلـمنـاملخلوقاتـهوـفاعٌل ـكّل ـمعـأنَّ ـأي: بالـمشقة،

الـيشبهـشيئًاـمنـذلك،ـوالـيشبههـيشء،ـفهوـفاعلـبالـمشقة.

ـأيـتعب،ـ املشقة:ـهيـالتعب،ـواهللـسبحانهـحنيـيبعثـاخللقـالـيستلزمـذلكـمنه
هلـيتصورـأحدـأنـاهللـيمكنـأنـيتعب؟ـاليهودـكانواـيعتقدونـهذا؛ـألهنمـُيشبهونهـ
ـإنهـحنيـخلقـالسامواتـ ـحتىـالصباح.ـوقالوا: ـيعقوبـصارعـالربَّ ـقالوا: باملخلوقات،
ـربَّهـبناًءـعىلـأنـاإللهـ واألرضـارتاحـيفـاليومـالسابع))(،ـفقدـجّوزواـأنـيصارعـالنبيُّ
عىلـشكلـإنسان)2(،ـكامـيقولـالسلفيونـاملجسمة:ـَخَلَقـاهللـآدمـعىلـصورته،ـويريدونـ

ـالتكوين: ـالقديم«،ـسفر جاءـيفـ»العهد  )((
ـالذيـ ـالسابعـمنـمجيعـعمله ـالذيـعملـفاسرتاحـيفـاليوم ـالسابعـمنـعمله 2:ـ2ـوفرغـاهللـيفـاليوم  

عمل.ـ
ـالذيـعملـاهللـخالقًا. ـاسرتاحـمنـمجيعـعمله ـالسابعـوـقدسهـألنهـفيه 2:ـ3ـوباركـاهللـاليوم  

ـالقديم«: ـجاءـيفـ»العهد  )2(
32:ـ24 فبقي يعقوب وحده، وصارعه إنسان حتى طلوعـالفجر.ـ  

ـفانخلعـحقـفخذـيعقوبـيفـمصارعتهـمعه. ـرأىـأنهـالـيقدرـعليهـرضبـحقـفخذه، 32:ـ25ـوملا  
ـتباركني.ـ ـالفجرـفقال:ـالـأطلقكـإنـمل ـأطلقني؛ـألنهـقدـطلع 32:ـ26ـوقال:  

ـيعقوب. ـاسمكـفقال: ـله:ـما 32:ـ27ـفقال  
32:ـ28ـفقال:ـالـيدعىـاسمكـيفـماـبعدـيعقوب،ـبلـإرسائيل؛ألنكـجاهدتـمعـاهللـوالناسـ  

وقدرت.ـ
ـتسألـعنـاسميـوباركهـهناك.ـ ـأخربينـباسمكـفقال:ـملاذا 32:ـ29ـوسألـيعقوبـوقال:  

ـفنيئيلـقائاًل:ـألين نظرت اهلل وجهاً لوجه ونجيت نفيس.  ـاملكان ـيعقوبـاسم ـفدعا 32:ـ30  
ـإذـعربـفنوئيلـوـهوـخيمعـعىلـفخذه. ـالشمس؛ 32:ـ)3ـوأرشقتـله  

32:ـ32ـلذلكـالـيأكلـبنوـإرسائيلـعرقـالنساـالذيـعىلـحقـالفخذـاىلـهذاـاليوم؛ـألنهـرضبـ  
ـيعقوبـعىلـعرقـالنسا. حقـفخذ
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بالصورةـاهليئةـاملعروفة،ـولكنـهللـصورةـتليقـبذاته!ـكامـهيـقاعدهتم،ـوهمـيتشبثونـ
يفـذلكـبحملـاحلديثـالنبويـاملعروفـ)إنـاهللـخلقـآدمـعىلـصورته(ـوجيعلونـمعنىـ
ـالتوراة،ـ ـاليهودـيفـفهم ـيوافقونـيفـذلكـطريقة ـللذهنـمنـالصورة،ـوهم ـاملتبادر الصورة

إذـيملونـذلكـعىلـالتشبيه.

ـأصلـنسبـ ـالقائلـذلكـالقوَلـُمَشبِّهًاـالستحالـأنـيطرأـيفـباله ـيكنـاإلنسان لوـمل
التعبـإىلـاهللـسبحانه!ـ

الحظواـدقَةـكالمـاإلمامـالطحاويـللرّدـعىلـمنـقالـبأنـاهللـيتوّقفـكاملـصفاتهـ
ـباعثـ ـبالـحاجة،ـرازقـبالـمؤنة،ـمميتـبالـخمافة، عىلـبعضـخملوقاته،ـفقالـهلم:ـ»خالٌق

بالـمشقة«.

متىـيتعبـاإلنسان؟ـحنيـيبذلـجهدًا!ـ

ـهناكـشيئًاـكانـكامنًاـبهـفخرجـمنك،ـأوـكانـفاقـدًاـلهـ ماـمعنىـهذا؟ـأي:ـإنَّ
فاكتسبه،ـلوـأمكنـأنـتفعلـفِْعَلَكـدونـُمالمسةـومعاجلةـلـامـَتفَعُلُهـفالـيستلزمـذلكـ

منكـجهدًا.

ـاهللـيمكنـأنـيتعبـإالـإذاـقال:ـإنـاهللـيمّسـاملخلوقات،ـ ـإنسان:ـإنَّ الـيقولـأيُّ
اهللـسبحانهـشبيٌهـ ـ أنَّ مـ توهُّ بالتـعبـصادٌرـعنـ القولـ إذنـأصلـ يدانـوِرجالن!ـ فلهـ
باملخلوقات،ـبحيثـإذاـأرادـأنـخيلقـشيئًاـعاجلهـبيدهـومّسه،ـكمـاـقالـهبذاـرصاحةـ
أبوـسعيدـالدارميـيفـ»الردـعىلـبرشـاملرييس«ـلـامـتكلمـعىلـخلقـآدم،ـقال:ـ»فيقالـهلذاـ
الـمرييسـاجلاهلـباهللـوآياته:ـفهلـعلمتـشيئًاـمماـخلقـاهللـويَلـخلقـذلكـغريه،ـحتىـ
ه؟ـوإالـفمنـادعىـأنـاهللـملـ ـآدمـمنـبينهمـأنهـويلـخلَقهـمنـغريـمسيسـبيدهـفمسَّ خصَّ
يِلـخلقـيشءـصغرـأوـكربـفقدـكفر.ـغريـأنهـويلـخلقـاألشياءـبأمرهـوقوله،ـوإرادته،ـ
وويلـخلقـآدمـبيدهـمسيسًا«،ـوقالـردًاـعىلـبرشـاملرييس:ـ»وأماـقولك:ـ]تأكيدًاـللخلق[ـ
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ـوتفسريمها،ـحتىـ ـإنامـهوـتأكيدـاليدينـوتققهام، ـفقلبته، ـلتأكيدـجهلتـمعناه فلعمريـإنه
يعلمـالعبادـأنهـتأكيدـمسيسـبيد«،ـوقال:ـ»فيقالـهلذاـالتائهـالذيـسلبـاهللـعقلهـوأكثرـ
جهله:ـنعمـهوـتأكيدـلليدين،ـكامـقلنا،ـالـتأكيدـللخلق،ـكامـأنـقولهـ)تلكـعرشهـكاملة(ـ
تأكيدـللعددـالـتأكيدـللصيام،ـألنـالعددـغريـالصيام،ـويدـاهللـغريـآدم،ـفأكدـاهللـآلدمـ
الفضيلةـالتيـكرمهـورشفهـهبا،ـوآثرهـعىلـمجيعـعباده،ـإذـكلـعبادهـخلقهمـبغريـمسيسـ
ـاالعتقاداتـقدـيطرأـ ـومنـيعتقدـمثلـهذه ـالتشبيه، بيد،ـوخلقـآدمـبمسيس«))(،ـهذاـغاية
ـفالـيمكنـ ـاهللـإىلـخملوقاته،ـوأماـمنـينفيـذلكـمنـأصله، ـاحتياُج ـبعدـذلكـإمكانية عنده

طروُءـذلكـعنده.ـ

ـأهنمـ ـاسرتاحــ ـإنه ـاليهودـعنـرهبم: ـالذيـمنـأجلهـقال ـالسببــ ويمكنـأنـيكون
كانواـمنـاملشبهة،ـولذلكـجلأـرؤساؤهم)2(ـمنـاملتقدمنيـواملتأخرينـإىلـماولةـتأويلـ

ـباهللـتعاىل.ـ ـاملعاينـالتيـالـتليق النصوصـالتيـوردتـبنحوـهذه

ـالفضائح. ـللمرءـعنـالوقوعـيفـمثلـهذه ـفيهـعصمٌة ـفالتنزيه إذن،

ـاإلمامـ ـتبقىـمنـكالم ـنستطيعـأنـنرشعـيفـرشحـما ـالعامة، ـالقواعد ـبيانـهذه وبعد
ـقّررناه.ـ ـبام ـتعلُّقًا ـله ـفإن الطحاوي،

قال اإلمام الطحاوي: )ما زال بصفاته قدياًم قبل خلقه(

أي:ـإنـاهللـتعاىلـقديمـبذاتهـوصفاته،ـفلمـيّتصفـجّلـوعّزـبيشءـحادث،ـوالـ
ـالعدم.ـ ـبعد ـاملوجود بصفةـحادثة،ـومعنىـاحلادث:ـهو

ـالتيـنقلناهاـعنـالدارميـيفـردهـعىلـبرشـاملرييسـص25-26.ـوهيـ ـالنصوصـالثالثة انظرـهذه  )((
نصوصـبالـدليلـمنـكتابـوالـسنة،ـيريدـهباـالتشنيعـعىلـاملرييسـويوهمـالناسـأنهـيقولـأمراـ

ـاهلل. قطعيًا،ـوهوـيرفـمعاينـكالم
مثلـموسىـبنـميمون.  )2(
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فاهللـقديمـوصفاتهـقديمة،ـواعلمـأنـلفظـ»القديم«الـُيطلقـإالـعىلـاألمرـالوجودي،ـ
فكأنـاإلمامـالطحاويـأشارـبكالمهـهذاـإىلـأنـصفاتهـتعاىلـوجوديٌةـخالفًاـللمعتزلةـ
ومنـوافقهمـيفـقوهلمـبأنـصفاتهـتعاىلـليستـوجودية،ـوباألَوىلـأنـيكونـإشارًةـإىلـ
ـالصفاتـالوجوديةـعىلـ ـفينفونـمجيَع ـاألمر ـالذينـيبالغونـيفـهذا الرّدـعىلـقولـالفالسفة

اإلطالق،ـوخيالفونـحتىـاملعتزلة!

وعبارةـاإلمامـالطحاويـرصيٌةـيفـأنـمجيعـصفاتـاهللـتعاىلـالوجوديةـقديمٌةـ
الـبدايةـلـهاـيفـنفِسها،ـوالـبدايةـالتصافـاهللـتعاىلـهبا،ـوأنهـملـتدثـلهـصفةـحادثة،ـ
والـتُدث،ـفهذاـعنيـالنقص؛ـألنهـقبلـحدوثـالصفةـيكونـعاريًاـعنها،ـفهوـيفـأحدـ
احلالَتنيـيكونـناقصًاـلذلكـالكاملـاملزعومـحدوُثهـله؛ـالستحالةـكونـتلكـالصفاتـ

احلادثةـنقصًا.ـ

وانتبهـإىلـقوله:ـ»ماـزالـبصفاتهـقدياًمـقبلـخلقه«،ـفقوله:ـ»قبلـخلقه«،ـدليٌلـعىلـ
أنهـيعتقدـأنـاهللـتعاىلـكانـوملـيكنـيشءـمعه،ـوإشارٌةـإىلـالرّدـعىلـمنـخالفـيفـذلكـ
كابنـتيميةـالذيـيتحصلـمنـمذهبهـأنـاهللـملـيزْلـومعهـبعُضـخملوقاته))(،ـفلمـتتحّققـ

ـاهللـقبلـخلقه. ـإن ـالتيـيقالـفيها: قطـاحلالُة

ـإالـعىلـقولـأهلـالسنـةـواجلمـاعةـ فعبارةـاإلمامـالطحاويـهذهـإذنـالـتصحُّ
بدعةـ هباـ القولـ ويعتربـ توقُّف،ـ بالـ ينفيهاـ فإنهـ تيميةـ ابنـ أماـ وافقهم،ـ األشاعرةـومنـ
ـعىلـقولهـبِقدمـالعاملـ يفـالدينـوخمالفةـلـامـتقتضيهـدالئلـالعقول؟!ـوكالمهـهذاـمبنيٌّ

النوعّي.

بيناـذلكـيفـكتابـالكاشفـالصغري،ـيفـمسألةـالقدمـالنوعيـللعامل،ـويفـتعليقاتناـعىلـرسالةـ  )((
اإلمخيميـالتيـردـفيهاـعىلـابنـتيميةـيفـمسألةـالقدمـالنوعي،ـويفـتعليقناـعىلـرشحـابنـتيميةـ

حلديثـعمرانـبنـحصني.
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ـصفاِتـاهللـقديمٌةـوالـ الحظواـدقةـالعبارة:ـفقدـاستعملـحرفـ»الباء«ـأي:ـإنَّ
ـبصفاتهـ ـأي:ـماـزالـمتصفًا ـلإللصاقـواملالبسة، توجدـصفةـمنـصفاتهـحادثة،ـوالباءـهنا

ـالسنة.ـ ـاهللـموجودـقبلـخملوقاته،ـهذاـهوـمذهبـأهل ـإن ـأي: القديمةـقبلـخلقه،

إذنـيوجدـللمخلوقاتـقبل،ـأي:ـهلاـبداية،ـإذنـيستحيلـأنـتكونـموجودةـمنذـ
ـالطحاوّي. ـاإلمام ـعليه ـنصَّ األزل،ـهذاـما

هلـيمكنـبعدـذلكـأنـيقولـقائل:ـإنـاهللـملـيَزلـموجودًاـومعهـبعُضـخلقه،ـ
ـأحد؟!ـ ـاتفقواـعىلـهذاـوملـخيالفـفيه ـالسنة ـالعلامءـوالسلفـوأهل ـأنَّ ويّدعي

ـابنـتيميةـقدـادعىـذلك،ـوذكرهـيفـ»جمموعةـالرسائلـواملسائل«ـيفـرشحـحديثـ إنَّ
ـلقولهـتعاىل:ـ﴿ٿ ٿ ٿ  ٹ ٹ﴾ـ]النحل:ـ7)[.  ـبنـحصنيـيفـتفسريه عمران

ـبنـحصني،ـ ـابنـتيميةـحلديثـعمران ـالردـعىلـرشح وقدـكنتـكتبتـ»رسالة«ـيف
ـبالفعلـكامٌلـ ـاهللـتعاىل ـالنوعي،ـوأنـخالقّية ـبالقدم ـيتعّلق ـبكثرٍيـمنـعقيدتهـمما رّصحـفيها

ـلـامـنحنـفيه:ـ ـقليالًـكافيًا له،ـوسننقلـمنهاـشيئًا

فمامـوردـفيها))(:ـقال:ـ»فليسـمعـاهللـتعاىلـيشءـمنـمفعوالتهـقديٌمـمعه)2(،ـالـ
ـيكن،ـ ـأنـمل بلـهوـخالُقـكّلـيشء،ـوكلـماـسواهـخملوقـله،ـوكلـخملوقـمَدٌثـكائنـبعد

وإنـقدرـأنهـملـيَزلـخالقًاـفّعاالً)3(. 

ـالثالثـعرش. يفـصفحةـ362،ـوذلكـيفـالوجه  )((
ـليسـيوجدـيشءـمعنيـمنـاملخلوقاتـقديمـمعـاهللـتعاىل. ـإنه ـيقول: ـابنـتيمية صحيحـأن  )2(

ولكنـهذاـليسـلنفيهـالتسلسلـيفـالقدم،ـبلـألنهـيقولـبه،ـألنـهذاـهوـالتسلسلـيفـالقدم،ـفمعـ ـ
ـقديمـمعـاهللـتعاىل،ـإالـأنهـملـيزلـاهللـتعاىلـ ـأي:ـيشءـمعنيـواحدــ أنهـالـيوجدـمعـاهللـتعاىلـيشءــ

ـاألول. معـيشءـمنـخلقه،ـوهذاـالـيفرتقـكثريًاـعنـاألمر
ليسـهذاـاألمرـتقديرًاـفقط،ـبلـهوـماـيقولـبهـابنـتيميةـكامـتوضحـلناـحتىـاآلن،ـوسيزدادـ  )3(
ــ= ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـفيامـييل.ــ وضوحًا
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وإذاـقيل:ـإنـاخللقـصفةـكاملـلقولهـتعاىل:ـ﴿ٿ ٿ ٿ  ٹ ٹ﴾))(،ـأفالـ
أمكنـأنـتكونـخالقّيـتهـدائمة)2(،ـوكلـخملوقـلهـمسبوقـبالعدم،ـوليسـمعـاهللـيشءـ

ـمنذـاألزل،ـأي:ـ ـإنـاهللـتعاىلملـيزلـخالقًا ـبالتسلسلـيفـالقدم؛ـألنهـيقول: ـالعبارةـترصيحـمنه وهذه  =
ـاملخلوقـبالفعلـأيضًا،ـويتسلسل. ـيلزمـعنهـوجود ـبالفعل،ـمما خالقًا

وأهلـالسنةـيقولون:ـإنهـتعاىلـخالٌقـمنذـاألزل،ـولكنـليسـعىلـاملعنىـالذيـيريدهـهذاـالرجل،ـ ـ
ـاهللـتعاىلـقادرـعىلـاخللق. ـأن بلـعىلـمعنى:

وهذاـماـنّصـعليهـصاحبـ»العقيدةـالطحاوية«ـالتيـيدعيـهؤالءـأهنمـيقولونـبامـفيها،ـوهمـ ـ
يفـاحلقيقةـخيالفوهناـمجلةـوتفصيالً،ـففيـ»العقيدةـالطحاوية«ـفرسـمعنىـأنـاهللـتعاىلـخالقـمنذـ
األزل:ـبأنهـقادرـعىلـاخللق،ـالـعىلـمعنىـأنهـتعاىلـخلقـخملوقاٍتـيفـاألزل،ـفهذاـمستحيٌلـلِـامـ

ـفتدبر. قدمناهـيفـكالمنا.
ـاخللقـلكيـيكونـحائزًاـ ـللمتصفـبصفة صحيحـأنـاآليةـختربـأنـاخللقـصفةـكامل،ـولكنـالـيلزم  )((
هلذاـالكاملـأنـيكونـخالقًاـبالفعلـعىلـالدوام،ـبلـيكفيـأنـيكونـقادرًاـعىلـاخللقـلكيـيكونـ

ـالكاملـهذه.ـ ـلصفة حائزًا
وهذاـيتمـتوضيحهـكامـييل،ـنسألـالقائل:ـأليسـاهللـتعاىلـمتصفًاـباخللقـحتىـولوـملـخيلقـاخللق؟ـ ـ

ـنعم. ـيقول: ـأن فالـبد
فنقولـله:ـأي:ـأنهـلوـشاءـأنـالـخيلقـاخللقـفهلـيكونـناقصًاـأمـكامالً؟ـفيجبـأنـيقولـبالثاين،ـ ـ
ـاإلسالم؛ـألنـقولهـعندـذاكـيعنيـأنـاهللـتعاىلـجيبـأنـخيلقـالبرش،ـوالـُيمكنـ وإالـخرجـمنـربقة
أنـالـخيلقهم،ـبلـجيبـأنـخيلقـمجيعـماـخلقه،ـوإالـلزمـكونهـناقصًا،ـوالقائلـبذلكـكافرـكامـهوـ

معلوم.
ـأنـخيلق.ـ ـأنـخيلقـكمنـالـيمكنه ـأفمنـيمكنه ـيكونـمعنىـاآلية: وعىلـهذا ـ

ـلتعرفـيفـأّيـهاويةـهيويـابنـتيميةـ ـالتناسقـيفـقولـأهلـالسنة،ـفتدبر ـاملعنىـفقطـيلزم وعىلـهذا ـ
بكالمهـهذا.

ـالنقصـهللـ ـقدمناهـمنـلزوم ـلِـام ـنعمـيمكنـأنـتكونـخالقيتهـدائمة،ـولكنـليسـمنذـاألزل؛ نقول:  )2(
تعاىل؛ـلعدمـكونهـهوـاألول،ـوخمالفةـالنصـالواردـبذلك،ـولِـامـأنـالوجوَدـيفـاألزلـالـيعنيـإالـ

ـاليها. ـيتنبه ـأن ـابنـتيمية ـالتيـالـيستطيع ـالوجود،ـوهذهـهيـالنقطة أنـاملوجوَدـواجُب
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قديم،ـوهذاـأبلغـيفـالكاملـمنـأنـيكونـمعّطالًـغرَيـقادرـعىلـالفعلـثمـيصريـقادرًا))(،ـ
ـمقارنًاـلهـأزالًـوأبدًا،ـفهذاـــيفـ والفعلـُمـمكنًاـلهـبالـسبب.ـوأماـجعلـاملفعولـاملعنيَّ
خمالٌفـ وأبدًاـ أزالًـ لِـمفعولهـ مقارنًاـ الفاعلـ كونـ فإنـ وفعله،ـ تعطيٌلـخللقهـ ــ احلقيقةـ

ـا.ـهـ.ـ لرصيحـاملعقول«.

ـالفقرةـيرّصحـابنـتيميةـبالقولـبالتسلسلـيفـالقدم،ـ أقول: يفـالقسمـاألولـمنـهذه
أي:ـماـمنـحادثـإالـوقبلهـحادث.ـ

وأماـقوله:ـ»وهذاـأبلغـيفـالكاملـمنـأنـيكون...«ـفهذاـهوـاالهتامـالذيـيشنعـ
بهـعىلـمنـخالفهـيفـهذاـاملوضع،ـوهمـالـيقولونـهبذاـوالـيلزمهم،ـوإنامـضلـابنـتيميةـ
وزاغ؛ـألنهـيسبـأنـاهللـتعاىلـجيريـعليهـزماٌنـكامـيعتقدـأنهـجيريـعليهـاملكان،ـومهاـ

باطالن،ـوأصلـكلـتشبيه)2(. 

ـاملصنّف.ـ ولنرجعـإىلـتفسريـكالم

ماـمعنىـاحلدوث؟ـإنهـالوجودـبعدـعدم،ـاهللـسبحانهـالـتوجدـصفٌةـمنـصفاتهـ
ـبعدـأنملـيكنـُمتَِّصفًاـهبا،ـوالـيوجدـيشٌءـ ـاتَّصفـهبا ـمنـصفاته ـأيـالـتوجدـصفٌة حادثة،

يفـذاتـاهللـطارئ.

الحظـأنهـالـمعنىـلعبارتـهـهذه؛ـألنـاألزلـاملقصودـبهـهناـهوـالزمانـاألزيل،ـومعلومـعندـ  )((
ـأزيل.ـ ـاسمهـزمان ـأنهـالـيوجدـيشء املوّحدين:

وأماـقوله:ـإنهـيلزمهمـأنـيكونـاهللـتعاىلـمعطَّالًـيفـاألزلـعنـالفعل،ـثمـيصريـقادرًاـعىلـالفعل،ـ ـ
ـالسنةـمنـاألشاعرةـواملاتريدية،ـ ـأهل ـالقائلنيـبذلك،ـوهم ـإالـمضـافرتاهـعىلـالعلامء فهذاـماـهو
بلـهمـكلـعلامءـاملسلمني،ـفاملعلومـأنهـملـخيالفـأحدـيفـهذهـاملسألةـمنـفرقـاإلسالمـالـاملعتزلةـ

ـتيميةـهذا. ـابن والـالشيعةـوالـغريهم،ـوملـخيالفـيفـذلكـإال
ـابنـتيميةـعىلـحديثـعمرانـبنـحصني. ـلِـامـكتبه ـالقويم ـنقلهـمنـالنقد ـأردنا ـانتهىـما إىلـهنا  )2(
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ولنعرضـبعضـأقوالـالتيمّيةـيفـصفاتـاهللـتعاىل،ـليتضحـاحلال،ـفبضدهـتتميزـ
األشياء:ـ

ـابنـعثيمنيـالصفاتـإىلـقسمني:ـ قسم

ـاألول:ـمعنوية،ـوالثاين:ـخربية. ـاثنان: ـاألول:ـصفاتـذاتية،ـوهوـقسامن القسم

ـيسميهـصفاتـفعلية.ـ والقسمـالثاين:

ـاملذكورة))(،ـقال:ـ»عمومـ ـالذيـيبنيـبهـمقصودهـمنـاألقسام ـبلفظه فلننقلـكالمه
كالمـاملؤلفـيشملـكلـماـوصفـاهللـبهـنفسهـمنـالصفاتـالذاتيةـاملعنويةـواخلربيةـ

والصفاتـالفعلية.

فالصفاتـالذاتيةـهيـالتيملـيزْلـوالـيزالـمتصفًاهباـوهيـنوعان:ـمعنويةـوخربية:

فاملعنوية،ـمثل:ـاحلياة،ـوالعلم،ـالقدرة،ـواحلكمة...ـوماـأشبهـذلك،ـوهذاـعىلـ
سبيلـالتمثيلـالـاحلرص.

واخلربية،ـمثل:ـاليدين،ـوالوجه،ـوالعينني...ـوماـأشبهـذلكمماـسامه،ـنظريهـأبعاضـ
ـلنا)2(. وأجزاء

فاهللـتعاىلـملـيزلـلهـيدانـووجهـوعينانـملـيدثـلهـيشءـمنـذلكـبعدـأنـملـيكن،ـ
ولنـينفكـعنـيشءـمنه،ـكامـأنـاهللـملـيزلـحيًاـوالـيزالـحيًا،ـملـيزلـعاملًاـوالـيزالـعاملًا،ـ

هذاـالنصـذكرهـابنـعثيمنيـيفـبدايةـرشحهـعىلـالواسطيةـوذلكـعندـقولـابنـتيمية:ـ»ومنـ  )((
ـبهـرسوله«. ـنفسهـيفـكتابه،ـوبامـوصفه ـبامـوصفـبه ـباهللـاإليامن اإليامن

تأملـكيفـيقول:ـإنـمفهومـماـيسميهـبالصفاتـاخلربيةـهيـيفـحّقناـأجزاءـوأبعاض،ـوهذهـ  )2(
الصفاتـيسميهاـابنـتيميةـصفاتـأعيان،ـأي:ـصفاتـهيـأعيان،ـوليستـمعايَنـقائمةـبالذاتـ

اإلهلية.
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ـتتجدد،ـوالـ ـتتجدد،ـوالـقدرته ـيعنىـليسـحياته ـقادرًا...ـوهكذا، ـقادرًاـوالـيزال ـيزل ومل
سمعهـيتجددـبلـهوـموصوفـهبذاـأزالًـوأبدًا،ـوجتددـاملسموعـالـيستلزمـجتددـالسمع،ـ
فأناـمثالًـعندماـأسمعـاألذانـاآلنـفهذاـليسـمعناهـأنهـحدثـيلـسمعـجديدـعندـسامعـ

ـاملسموعـيتجددـوهذاـالـأثرـلهـيفـالصفة. ـلكن ـاهللـيفَّ ـبلـهوـمنذـخلقه األذان

ـقالوا:ـألهناـمالزمةـ ـالصفاتـالذاتية، واصطلحـالعلامءـرمحهمـاهللـعىلـأنـيسموها
للذات،ـالـتنفكـعنها.

ـبمشيئته،ـوهيـنوعان: والصفاتـالفعليةـهيـالصفاتـاملتعلقة

صفات هلا سبب معلوم))(،ـمثل:ـالرىض،ـفاهللـعزـوجلـإذاـُوجدـسببـالرىض،ـ
ريض،ـكامـقالـتعاىل:ـ﴿چ چ چ چ ڇ ڇڇ ڇ ڍ ڍ ڌڌ ڎ ڎ 

ڈ ڈ﴾ـ]الزمر:ـ7[.
وصفات ليس هلا سبب معلوم)2(،ـمثل:ـالنزولـإىلـالسامءـالدنياـحنيـيبقىـثلُثـ

الليلـاآلِخر.

ـلوجودهـوالتصافـاهللـ ـأي: ـلهـسبب، ـإنهـصفاتـهللـتعاىل، ـيقول: تأملـكيفـيرصحـبأنـبعضـما  )((
تعاىلـبهـسببـمعلوم،ـوهذاـالسببـحادثـبالطبع،ـويقصدـبالسببـيفـنحوـصفةـالرىضـالتيـ
رضهباـمثاالً،ـطاعةـاملؤمننيـمثالً،ـومعلومـأنـطاعةـاملؤمنـحادثٌة،ـالـقديمة،ـوكذلكـيقولونـيفـ
ـفهؤالءـ ـمثالً. ـالكافر ـفإنهـيدثـيفـذاتـاهللـتعاىلـبسببـحدوثـمعصية سخطـاهللـتعاىلـوغضبه،

ـالبهتان. ـفتعاىلـاهللـوتنّزهـعنـهذا ـلصفاتـاهللـتعاىل، ـأعاملـاملخلوقاتـأسبابًا وا صريَّ
يعنيـأنـهذاـالقسمـمنـالصفاتـالفعليةـاحلادثةـالقائمةـبذاتـاإلله،ـهلاـسببـولكنهـغريـمعلومـ  )2(
ـالصفةـهلاـسبٌبـمعلومـأوـغريـمعلومـ .ـوالـتغفلـعنـأنـكون ـبالـشكٍّ منا،ـولكنـاهللـتعاىلـيعلمه
ليسـهوـمدارـاحلديثـهنا،ـبلـمدارـالكالمـوالعلةـاملؤثرةـيفـاخلالفـبنيـأهلـالسنةـ)األشاعرةـ
ـالتيمية،ـ ـأنـلصفاتـاهللـتعاىلـأسبابًاـحادثةـعند ـأخرىـهو واملاتريدية(ـمنـجهةـوالتيميةـمنـجهة

ـفأيـالفريقنيـأصدقـحديثًا؟ ـأهلـالسنة. ـأسبابـأصالًـعند وليسـهلا
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ومنـالصفاتـماـهوـصفةـذاتيٌةـوفعليةـباعتبارين،ـفالكالُمـصفةـفعليٌةـباعتبارـ
ـبامـشاءـ ـيتكلم ـلكنه ـيَزلـوالـيزاُلـمتكلاًم، ـأصلهـصفةـذاتية؛ـألنـاهللـمل ـلكنـباعتبار آحاده،

ـاهللـتعاىل. متىـشاء،ـكامـسيأيتـيفـبحثـالكالمـإنـشاء

اصطلحـالعلامءـرمحهمـاهللـأنـيسمواـهذهـالصفات:ـالصفات الفعلية؛ـألهناـمنـ
فعلهـسبحانهـوتعاىل.

وهلاـأدلةـكثريةـمنـالقرآن،ـمثل:ـ﴿ى ائ ائ ەئ ەئ﴾ـ]الفجر:ـ22[،ـ
]األنعـام:ـ58)[ـ﴿مت ىت يت جث  ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ﴾ـ
]التـوبة:ـ46[،ـ﴿گ  ]الـامئدة:ـ9))[،ـ﴿ے ۓ ۓ ڭ ڭ ﴾ـ مث﴾ـ

گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ﴾ ]املائدة:ـ80[.

ـأنـيكونـفاعاًلـ ـمنـكامله ـبلـهذا ـمنـالوجوه، وليسـيفـإثباهتاـهللـتعاىلـنقٌصـبوجه
لِـامـيريد))(.

ـُينكرونـمجيعـالصفاتـ ـمنـالنقص!ـوهلذا ـإثباهُتا وأولئكـالقومـاملحّرفونـيقولون:
الفعلية،ـيقولون:ـالـجييء،ـوالـيرىض)2(،ـوالـيسخط،ـوالـيكره،ـوالـيب،ـينكرونـ

يزعمـهناـأنـمنـكاملـاهللـتعاىلـأنـيكونـفاعاًلـلصفاتهـيفـذاته،ـولعمري،ـإنـمنـيقول:ـإنـمنـ  )((
كاملـاهللـأنهـيفعل،ـأي:ـيوجدـصفاتـلنفسه،ـفقدـسفهـنفسه.ـوهذاـاملعنىـهوـاملعنىـالذيـيريدهـ
كبريهمـالذيـعلمهمـهذاـاجلنونـعندماـقالـإنـاهللـتعاىلـيترصفـبنفسه،ـأيـيفعلـأفعاالـتكونـ

ذاتهـمالًـهلا.
ـمنـخالفهميفـالقولـباتصافـاهللـتعاىلـبالصفاتـ ـهذاـمنـمبالغاتـالتيميةـالقريبةـمنـالكذب،ـفإنَّ  )2(
احلادثة،ـوهمـأهلـالسنةـوسائرـفرقـاإلسالمـإالـاملجسمةـممنـوافقوهمـوارتَضواـمذهبهم،ـملـ
ـالكريم،ـولكنهـيقول:ـإنـ ـالقرآن ـاهللـتعاىلـالـجييء؛ـألنـنفَيهـهذاـنفيـرصيٌحـلِـامـجاءـيف يقل:ـإن
ـالثوابـ= ـقرُب ـبه ـُأطلقـوُأريد ـمثالًـجميءـحسابه،ـوكذلكـنزوله: ـبه ـُنسبـهللـتعاىلـوُقصد املجيء
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كلـهذه،ـبدعوىـأنـهذهـحادثٌة،ـواحلادُثـالـيقومـإالـبحادث،ـوهذاـباطل))(؛ـألنهـ
ـالفاعل)2(. ـبنفسه،ـفإنهـالـيلزمـمنـحدوثـالفعلـحدوُث ـباطٌل ـالنص،ـوهو يفـمقابلة

وموضعـاالستشهادـالذيـنريده:ـهوـيفـبيانهـملفهومـماـسامهـبالصفاتـالفعلية،ـ
ـأشارـيفـكالمهـ ـاحلادثة،ـكام ـالصفاُت ـثمـكانتـهللـتعاىل،ـوهيـعينُها ـتكن، وهيـصفاٌتـمل
املنقول،ـوملـينِفـأهناـحادثة،ـولكنهـزعمـأنـسببـنفيـاألشاعرةـللصفاتـاحلادثة،ـهوـ

العايص،ـوكذلكـ إرادتهـعقابـ تعاىل:ـ اهللـ املرادـبسخطـ إنـ يقولون:ـ الطاعة،ـوكذلكـ وقبولـ ــ=
ـلألفعالـاملأمورة.ـوهكذا.ـ ـأوـطلبه ـثوابـاملطيع، ـإرادته كراهيته،ـومبته:

ولكنـهؤالءـالتيميةـأبعدـمنـأنـينصفواـاآلخرين،ـفلذلكـتراهمـينسبونـإليهمـماـهوـرصيحـ ـ
ـبعدـذلكـإىلـ ـفيتوصلوا ـالقرآن، ـإنـهؤالءـخيالفونـرصيَح ـللناس: ـليقولوا ـللقرآنـالكريم، املخالفة
تكفريهم،ـومعـذلكـفإهنمـياولونـقدرـماـيستطيعونـإخفاءـحقيقِةـماـيعتقدونـبهـهمـأنُفسهم،ـ
أي:ـإهنمـالـجيرؤونـعىلـالترصيحـبحقيقةـاعتقادهم،ـولكنـُيومهونـالناسـبألفاظـمتملة،ـكامـ
ـإنهـبحركةـوانتقالـمنـمكانـإىلـ يكفرونـاآلخرينـبألفاظـمتملةـكذلك،ـفإهنمـيقولونـيفـاملجيء:
ـالغضب،ـفإنهـأمرـحادثـيقومـبذاتـاهللـتعاىلـنتيجةـتأثرهـبمعصيةـ مكان،ـوكذلكـالنزول،ـوأما
املخلوق،ـوكذلكـمبتهـتأثرـمنهـــعزـشأنهـوجلـعامـيقولونـــبطاعةـاملخلوق،ـوهكذا،ـفأنتـ
ـيقولـ ـإنام ـأنه ـبلـأوهم ـيبنّيـمذهبـمنـخيالفهمـعىلـوجهه،ـوالـبنّيـمذهبهـعىلـحقيقته، ترىـأنهـمل
بامـجاءـبهـالقرآن،ـوإنامـجاءـالقرآنـبنسبةـاملجيءـهللـتعاىلـوالرضاـوغريها،ـوملـيقلـالقرآن:ـإنـ
ـإنـ ـيقلـالقرآن: ـإىلـمكانـقريب،ـومل ـأنـيتحركـمنـمكانـبعيد ـاملنسوبـهللـتعاىلـهو ـباملجيء املراد
مبةـاهللـتعاىلـوغضبهـونحومهاـتأثرـوانفعالـمنهـــعزـشأنهـــبأحوالـتطرأـعىلـاملخلوقات،ـفهذاـ
فـالصادرـمنـهؤالءـالتيميةـإذنـمنـأعظمـالفريةـعىلـاهللـتعاىل،ـومنـأشدـماـيكونـظلاًمـ الترصُّ

للمخالف.
العبارةـــهوـقولـأهلـالسنةـ إليهـهبذهـ الباطلـــالذيـيريدـابنـعثيمنيـهناـويشريـ تنبهـإىلـأنـ  )((
ـابنـ ـالباطلـعند ـاألمر ـإالـبحادث،ـهذاـهو ـاحلادثـالـيقوم )األشاعرةـواملاتريدية(ـومنـوافقهم:

ـيتوهم. ـقد ـأنـتلكـالصفاتـيفـنفسهاـحادثةـكام ـإبطاَل عثيمني،ـوالـيريد
ـابنـعثيمني«ـص79. ـالواسطية »رشحـالعقيدة  )2(
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أهناـحادثة،ـواحلادثـالـيقومـإالـبحادث،ـولكنهـملـُيسّلمـبذلك،ـوملـينِفـحدوَثهاـيفـ
لـعىلـحدوثـمنـقامتـبه.ـ ـيدُّ ـأنـحدوَثها ـُيسّلم نفسها،ـولكنهـمل

ـالذيـذكرهـابنـعثيمنيـرصيٌحـيفـاعتقادهمـحدوَثـبعضـصفاتـاهللـ ـالكالُم وهذا
ـعليه،ـوزَعَمـأنـ تعاىلـوحدوَثـاتصافِهـهباـبعدـأنـملـيكنـمتصفًا،ـوزَعَمـأنـالقرآنـدالٌّ

ـباطلـعقالً.ـ نفَيها

ـعىلـاتصافـاهللـتعاىلـبالصفاتـاحلادثة،ـوقدـبنيـ وكالمهـباطل،ـفالـالقرآنـدالٌّ
العلامءـأنـمجيعـالنصوصـالتيـيستدلونـهباـعىلـإثباتـحدوثـالصفاتـليستـداّلةـ

ـلإلله. ـآخرـمالئم ـبلـُتَملـعىلـوجٍه عليها،

ـ تامِّ بلفٍظـواضٍحـ نفَسهـرصحـ الطحاويـ أنـاإلمامـ نـنساهـهنا،ـ أنـ نريدـ وماـالـ
ـالتيميةـ ـيزعُمه ـلِـام ـالكالمـمناقٌض الوضوحـأنـاهللـتعاىلـالـيتصفـبصفاٍتـحادثة،ـوهذا

ـابنـعثيمني.ـ كامـرأيناهـمنـكالم

ـُيبطلـنفيـاتصافـاهللـتعاىلـباحلوادِث،ـهوـجمّردـدعوىـبالـ ـالعقَل ـأن ـأّنـزعمه كام
ـداللًةـتامةـعىلـأنـاتصافـاهللـتعاىلـبالصفاِتـاحلادثِةـدليُلـسبِقـ دليل،ـبلـالعقلـيدلُّ
نقٍصـاهللـتعاىل،ـكامـأنـعدَمـبقاِءـالصفةـاحلادثةـدليٌلـعىلـنقصانـاهللـتعاىل؛ـألنـتلكـ
ـيتصفـ ـاإلله ـإن ـبقائل: ـالعقالء ـأنـتكونـكامالًـهللـتعاىل،ـفالـأحَدـمن ـاحلادثةـالـبد الصفة
ـيكنـمتصفًاـ ـفهذاـدليلـعىلـأنهـمل ـبتلكـالصفةـحادثًا، ـفإنـكانـاتصافـاإلله ـنقص، بصفة
ـكاملـجيبـأنـيتصفـبهـاإلله،ـكامـأنـ بذلكـالكاملـالالئقـبه،ـوهذاـعنُيـالنقص،ـفكلُّ
زوالـالصفةـكامـيقولونـبعدـحدوثهاـدليلـآخرـعىلـنقصانـاإللهـعندهم؛ـألنـماـكانـ

كامالًـلهـقدـزالـعنهـوفنيـواندثر.ـ

ـالعثيمنيـتبعًاـالبنـتيمية.ـ ـيزعمه ـالعقلـالـما هذاـهوـحكم
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الصيغة الثانية لنص ابن عثيمني: 

نوردـهناـماـوعدناـبهـمنـالصيغةـاألخرىـلكالمـالعثيمنيـيفـهذاـاملوضع،ـففيهـ
بعضـاالختالفات،ـوالفروقاتـالتيـيسنـمعرفتهاـمنـقبلـطالبـالعلم.ـ

قالـالعثيمنيـيفـاملحارضاتـالسنيةـيفـرشحـالعقيدةـالواسطية:ـ»املبحثـالرابع:ـ
عمومـكالمـاملؤلفـيشملـكلـماـوصفـاهللـبهـنفَسهـمنـالصفاتـالالزمة،ـوالطارئة،ـ

ـوالصفاتـاخلربية.ـ والصفاتـاملعنوية،

أ(ـالصفاتـالالزمة:ـالتيـملـيزلـوالـيزالـمتصفًاـهبا،ـمثلـاحلياةـوالعلمـوالقدرةـ
ـيزلـحيًاـوالـيزال،ـ ـالتمثيلـالـاحلرص،ـفاهللـمل ـأشبهـذلك،ـوهذاـعىلـسبيل واحلكمةـوما
ملـيـزلـعالـاًمـوالـيزالـعالـاًم،ـملـيزلـقادرًاـوالـيزالـقادرًا،ـوهكذا.ـيعنيـماـفيهـحياةـ
تتجددـهلل،ـماـفيهـقدرةـتتجدد،ـوالـفيهـسمعـيتجدد،ـبلـهوـموصوفـهبذاـأزالًـوأبدًا،ـ
وجتددـاملسموعـالـيستلزمـجتددـالسمع.ـفأناـمثالً:ـعندماـأسمعـاألذانـاآلنـفهذاـليسـ
ـاملسموعـ ـاهللـيّف،ـلكن معناهـأنهـحدثـيلـسمعـجديدـعندـسامعـاألذان،ـبلـهوـمنذـخلقه
يتجدد،ـوهذاـالـأثرـلهـيفـالصفة،ـوالصفاتـالالزمة:ـاصطلحـالعلامءـرمحهمـاهللـعىلـأنـ

ـللذاتـالـتنفكـعنها.ـ ـقالواـألهناـمالزمة ـالصفاتـالذاتية، سموها

ب(ـالصفاتـالطارئة:ـهيـالصفاتـالتيـهلاـأسبابـمقرونةـمثلـالرىض،ـوهذاـ
ـكامـقالـتعاىل:ـ﴿چ چ چ چ ڇ  صفةـطارئةـوذلكـإذاـوجدـسببـالرىضـَريِضَ
ـالكالمـ ـالصفاتـالطارئة، ڇڇ ڇ ڍ ڍ ڌڌ ڎ ڎ ڈ ڈ﴾ـاملحبةـمن
طارئـباعتبارـآحادهـلكنـباعتبارـأصلهـالزم))(،ـألنـاهللـملـيزلـوالـيزالـمتكلاًم،ـلكنهـ
يتكلمـإذاـشاءـمتىـشاء،ـكامـسيأيتـيفـبحثـالكالمـإنـشاءـاهللـتعاىل.ـاصطلحـالعلامءـ

ـله. ـنوعهـقديمـالـأول يعني:  )((
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رمحهمـاهللـعىلـأنـيسمواـهذهـالصفاتـالصفاتـالفعلية،ـوهيـالصفاتـالطارئةـمثلـ
الرىض،ـواملحبةـوالكراهة،ـوالبغضـواالستواءـعىلـالعرش،ـوالنزولـإىلـالسامءـالدنيا،ـ
واإلتيانـللفصلـيومـالقيامة،ـألهناـمنـفعلهـسبحانهـوتعاىل،ـوهلاـأدلةـكثريةـمنـالقرآنـ
مثلـ﴿ى ائ ائ ەئ ەئ﴾...ـهذهـتسمىـالصفاتـالفعليةألهناـتتجددـوتدثـ
بحسبـمقتضياهتا،ـهلـيفـهذاـنقصـهللـعزـوجل؟ـأبدًاـهذاـمنـكاملهـأنـيكونـفاعالًـملاـ
ـالصفاتـ ـينكرونـمجيع ـالنقص،ـوهلذا ـيقولونـهذاـمن ـاملحرفون يريد))(.ـوأولئكـالقوم
الفعلية،ـيقولونـالـجييء،ـوالـيرىض،ـوالـيسخط،ـوالـيكره،ـوالـيب،ـينكرونـكلـ

هذهـويرفونـمعناها.ـ

ـثبتـمنـصفاتـاهللـ ـالصفاتـاملعنوية:ـهيـالتيـتثبتـعنـطريقـاخلرب،ـوكلـما ج(
فهوـعنـطريقـاخلرب،ـلكنـهذهـمسامهاـبالنسبةـلناـأجزاءـوأبعاض،ـفهلـنقولـإهناـجزءـ
منـاهللـأوـبعضـمنـاهلل!ـال!ـأهلـالسنةـيتحاشـونـهذاـيقولون:ـالـجيوزـأنـنصفـاهللـ
بأنـلهـبعضًاـأوـجزءًا،ـألنـهذاـماـجاءـيفـالقرآن.ـنقولـبأنـلهـيداـيقبضـهباـويبسطها،ـ
ـتسمىـعندهمـ ـيبرصـهبا،ـهذه ـلهـعينًا ـيضعهـعىلـجهنمـوتقولـقطـقط،ـوبأن ـلهـقدمًا وإن

ـإلينا.ـ ـبالنسبة ـأبعاضـوأجزاء الصفاتـاخلربية،ـوضابطهاـهيـالتيـمسامها

د(ـالصفاتـاملعنوية:ـتدخلـيفـالصفاتـالذاتيةـويفـالصفاتـالفعلية،ـفمثالً:ـ
الرىضـمعنويـوالسمعـومعنوي،ـلكنـاليدـليستـصفةـمعنويةـبلـهيـصفةـخربيةـ

ـاهـ.ـ ـأبعاضـوأجزاء«)2(. ـلنا ـبالنسبة مسامها

ـللعباد،ـواهللـ ـمعنىـذلكـأنـكامالتـاهللـعندـهؤالءـتدثـعىلـالتدريج،ـوتكونـمسبَّبةـعنـأفعال  )((
ـيقولونـيترصفـبنفسه،ـ ـبإرادتهـوقدرته،ـوهذاـهوـمعنىـأنـاهللـتعاىلـعام تعاىلـيفعلـكامالتـنفسه
ماـوردـيفـكالمـابنـتيميةـيفـغريـموضع،ـوقدـوضحتـذلكـكلهـيفـالكاشفـالصغريـعنـعقائدـ

ابنـتيمية.
الـمحارضاتـالسنيةـيفـرشحـالعقيدةـالواسطية،ـالبنـتيمية،ـرشحه:ـالشيخـممدـالصالحـ=  )2(
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الـنريدـالتعليقـعىلـالصفاتـالذاتية،ـولكناـنركـزـقليالـعىلـماـذكرهـيفـقسمـ
الصفاتـالطارئة،ـواخلربية!ـونضيفـإىلـماـعلقناهـعىلـالنصـالسابق:ـ

ـالصفاتـأسبابـ ملـيردـيفـكتابـوالـسنةـأنـهللـتعاىلـصفاتـطارئة!ـوأنهلذه أوالً:
مقرونةـهبا!ـوكيفـجييزـالعقالءـألنفسهمـأنـيقولواـإنـبعضـصفاتـاهللـهلاـأسبابـ
ـالعبادـكاإليامنـوالكفر،ـفإيامنـ ـاألسبابـهيـبعضـأفعال ـإنـهذه ـيقولون ـثم مقرونةـهبا،
زيدـيصريـسببًاـيفـوجودـصفةـهللـتعاىل،ـوكفرهـيصريـسببًاـحلدوثـصفةـهللـتعاىل!ـهذاـ

ـإالـنحوـهؤالء!ـ ـبه عبثـمض،ـوخيالـسخيفـالـيقول

ثانيًا:ـيقولـإنـهذهـالصفاتـمنـفعلـاهللـتعاىل،ـيعنيـأنـاهللـتعاىلـيفعلـلذاتهـصفاتـ
ـالصفاتـ ـنتيجةـألسبابـخارجةـعنـذاته،ـعىلـحدـتعبريهم،ـوهذه معينةـيفـأوقاتـمعينة
)تـتجددـوتدثـبحسبـمقتضياهتا(ـفهناكـماـيقتيضـتـجددـصفاتـهللـتعاىل،ـوالذيـ
يقتيضـهذهـالصفاتـاملتجددةـمنهاـأمورـوأفعالـللعباد،ـأفالـيصريـالعبادـواملخلوقاتـ
أسبابًاـلبعضـصفاتـاهللـتعاىل،ـوإذاـعرفناـأنـهؤالءـيقولونـإنـكلـصفاتـاهللـتعاىلـ
كامالتـله،ـأفالـتصبحـأفعالـالعبادـأسبابًاـلبعضـكامالتـاهلل!ـمنـالذيـيقرأـمثلـهذاـ
الكالمـوالـيستغرب؟ـعىلـأقلـتقدير،ـمنـالذيـيفهمـهذاـالكالمـويقولـإنهـمقتىضـ

ـالعقلـالصحيح. ـيدلـعليه ـالسليمةـوما ـالعقيدة ـإنه ـأو الكتابـوالسنة،

ـأبوـممدـأرشفـبنـعبدـاملقصودـ ـمعـتعليقاتـللشيخـعبدـالعزيزـبنـباز،ـحققـنصوصه العثيمني،  =
ـالرياض.ـ ـالرحيم،ـ)):ـ53-55(،ـط)،ـمكتبةـطربيةــ ابنـعبد

والـنريدـأنـنخصصـهناـمالًـللتساؤلـعنـسببـالتغيـريـبنيـالنصـاملطبوعـورقيًا،ـواملطبوعـ ـ
إلكرتونيًا،ـفربامـيكونـالعثيمنيـقدـقررـاألمرـبطريقتني،ـوربامـيكونـهناكـسببـآخر.ـولذلكـ
ـله،ـفهوالـيتعارضـبعضهـمعـبعض،ـولكنخيتلفيفـاألسلوبـ اعتربناـماـذكريفـاملوضعنيـمنسوبًا

والتعبريـكامـرأينا.
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ثالثًا:ـأماـماـسامهـبالصفاتـاخلربية،ـفقدـأدخلـفيهاـماـيدلـعىلـأجزاءـوأبعاضـ
بالنسبةـلناـــعىلـحدـقوهلمــ،ـواحلقيقةـأنـالصفاتـاخلربيةـيدخلـفيهاـكلـماـالـسبيلـ
ـعليهـاخلرب.ـولكنـهؤالءـمتعلقونـبالتجسيمـوالتبعيضـلدرجةـ للعقلـيفـإثباته،ـودلَّ
ـيثبتونـهللـتعاىلـصفاتـالـ ـللصفاتـاخلربية.ـواحلاصلـأهنم ـاملعنىـالعام غفلتهمـعنـهذا
نفهمـنحنـمنهاـإالـعنيـماـنفهمهـمنـاألبعاضـواألجزاء!ـولكنـالعثيمنيـيمنعـ)قوَل(ـ
لفظـ)األبعاضـواألجزاء(ـفيقولـإنـأهلـالسنةـــيعنيـطائفتهـامللتزمةـهبذاـالنحوـمنـ
التجسيمـوالتشبيهـــيتحاشونـهذا،ـيعنيـيتحاشونـأنـ)يقولوا(ـلفظـالبعضـواجلزءـ
ـاللفظ،ـالـعنـحقيقةـ ـالقولـفقطـيعنيـعن هللـتعاىل،ـفالتحايشـاملزعومـمنهمـإنامـهوـعن
ـكمـاـوضحتهـ ـالتيـيثبتهاـصفاتـأعيان، ـاألمور املعنى،ـولذلكـفإنـابنـتيميةـيسميـهذه
ـيريدـبذلكـأنـهللـنوعنيـمنـالصفاتـاألولـ ـوالعنيـمقابلـللمعنى، يفـالكاشفـالصغري،
ـبنفسها،ـوهيـتـامثلـاألجزاءـواألبعاضـ ـيعنيـذواتـقائمة ـأعيان، صفاتـهيـيفـنفسها
فينا،ـولكناـالـنسميهاـأجزاء،ـونتحاشىـعنـذلك!!ـوصفاتـهيـمعاٍنـكالقدرـوالعلمـ

وهذاـالـنزاعـفيه.ـ

ـالرجل:ـكيفـتتكلفـالتقوىـوالورعـفتتحاشىـأنتـومنـتسميهمـ ـهذا ولوـسألنا
بأنـهللـ فيكـ بملءـ وأنتـترصحـ تعاىل،ـ واألبعاضـهللـ األجزاءـ نسبةـ أهلـسنتكـعنـ
ـفهلـ ـأسباب!ـوأنـهللـتعاىلـصفاتـهيـأفعالـله! صفاتـطارئة،ـوتقولـإنـهللـصفاتـهلا
وردـيفـالكتابـوالسنةـأنـهللـتعاىلـصفاتـطارئةـوأنـبعضـصفاتهـهلاـأسبابـتنشأـمنـ

ـيفعلـلذاتهـصفاٍت!!ـ املخلوقات،ـوأنه

وكيفـيزعمونـأهنمـالـيقولونـإالـماـوردـيفـالكتابـوالسنـةـوهاـنحنـنراهمـ
ـأفكلـذلكـواردـيفـالكتابـوالسنة!ـ ـاملعاين، خيرتعونـكلـهذه

ـتناقضـهؤالء،ـوماوالهتمـ ـتناقضـمفضوح،ـوتقوىـكاذبة،ـتظهرـمنـورائها إنـهذا
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املستمرةـيفـسرتـعقائدهم،ـولكنهمـالـينجحون،ـومنـوظيفتناـالكشفـعنـأخطائهمـ
ـالناسـ ـيكونـسببًاـيفـمنع لعلهمـيرجعونـعنها،ـوكشفناـعنـأغالطهمـوانحرافاهتمـلعله
منـاالغرتارـهبم،ـفإهنمـهبذهـالطريقةـالساذجةـالسخيفةـمنـالتحليلـالفاشلـألحكامـ

ـيتسببونـيفـانفضاضـالناسـعنـالدينـمنـحيثـالـيعلمون. التوحيد،

ـأنـنقولـإنـمنـأثبتـاليدـوالعنيـواجلهـمنـأهلـالسنةـاألشاعرةـ وأخرياـفالـبدَّ
قالـإنـهذهـالصفاتـمعاٍنـالـأعيان،ـوقالواـإهناـصفاتـخربيةـألناـملـنعلمـهباـإالـعنـ
طريقـاخلرب،ـولكنـاألكثرـمحلواـهذهـاأللفاظـالوادةـيفـالقرآنـعىلـاملجازـواالستعارة،ـ
كامـهوـمعلوم،ـألهناـالـمتثلـدليالًـقاطعًاـيفـإثباتـهذهـاملعاينـصفاتـزائدةـعىلـماـثبتـ
بالقطع.ـولذلكـفالـيصحـألتباعـابنـتيميةـأنـيتهمواـخمالفيهمـبأهنمـيرفونـالنصوصـ
ـتثبتـ ـاملعاينـالتيـيريدوهناـمل ـفهذه ـثبتـبالكتابـوالسنة، ـينكرونـما ـأهنم ـأو عنـمعانيها،
املجسمةـ أثبتهـ ماـ ننفيـ املجسمة،ـونحنـ أوهامـ ثبتتـمعانياهـيفـ بلـ بالكتابـوالسنة،ـ
ـينفيه.ـ ـأهلـاحلق ـالكتابـوالسنةـفالـأحدـمنـأعالم ـعليه ـأماـماـدلَّ واملشبهةـومنـتبعهم،

حـبنفيـحدوثـ ـبظاهرـلفظـاملتنـاملرصِّ وأماـابنـأيبـالعزـاحلنفي؛ـفإنهـبعدـأنـأقرَّ
ـأمرـيفـالذاتـاإلهليةـسواءـسّميتهـ ـبلـاملرّصحـبنفيـحدوثـأّي الصفاتـيفـالذاتـاإلهلية،
ـقالـ ـباهللـتعاىل، ـأوـصفةـطارئًة،ـفمطلُقـهذهـاألمورـالـُيمكنـحدوُثـقيامها ـمتجددة صفًة
ابنـأيبـالعزـشارحًاـكالمـالطحاوي:ـ»أي:ـإنـاهللـسبحانهـوتعاىلـملـيزلـمتصفًاـبصفاتـ
الكامل،ـصفاتـالذاتـوصفاتـالفعل،ـوالـجيوزـأنـُيعتقدـأنـاهللـُوصفـبصفٍةـبعدـأنـ
ملـيكنـمتصفًاـهبا؛ـألنـصفاتهـسبحانهـصفاُتـكامل،ـوفقُدهاـصفةـنقص،ـوالـجيوزـأنـ

ـبضده«))(.  ـأنـكانـمتصفا ـبعد ـالكامُل ـله يكونـقدـحصل

ـالطحاوية«ـ)):ـ200(. ـانظر:ـ»الرشوحـالوافيةـعىلـالعقيدة  )((
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ـبصفاتـ ـتعبريه ـوإنـكان ـنوَعـمغالطة،ـفإنهــ ـابنـأيبـالعّزـهذا والـخيفىـأنـيفـكالم
الفعلـيوافقهـعليهـاملاتريديـاحلنفيـــولكنهـالـيريدـبصفاتـالفعلـماـيريدهـاملاتريديـ
ـالعّزـهذاـ ـابنـأيب ـباملذهبـاملاتريديـاحلنفّي،ـكامـسنُوضحهـيفـمله،ـولكن ـامللتزم احلنفي
ـ ـبذاتـاهلل،ـكامـمرَّ ـاهللـتعاىلـوقدرته،ـوقائمة ـبإرادة ـتكونـفعالًـُمَدثًا ـنفسها ـالصفة ـأن يريد

ـابنـعثيمني. يفـكالم

أماـاملاتريديةـاألحنـافـفرييدونـبصفةـالفعلـصفًةـقديمةـيصدرـعنهاـالفعُلـ
احلادثـغريـالقائمـبذاتـاهللـتعاىل،ـفنفُسـالصفةـقائمٌةـبالذات،ـولكنـمتعّلقهاـليسـ

ـليكونـصفةـهللـتعاىل.ـ ـبالذات؛ حااّل

والتيميةـيزعمون:ـأنـصفةـالفعلـهيـنتيجةـتعلُّقـالصفةـالتيـهباـيفعلـاهللـتعاىلـ
أفعاَله،ـوهيـاإلرادةـوالقدرة،ـولكنـعنيـهذاـاملتعّلقـــالذيـهوـاملفعولـاحلادثـــملـ
ـباختياِرهـوقدرته،ـ ـبعَضـصفاتِه ـفاهللـتعاىلـأحدَث قيامهـووجودهـهوـعنُيـذاتـاهللـتعاىل،
ولذلكـفإنـالفرقـعظيمـبنيـالتيميةـواملاتريدية،ـفوجبـالتنبهـلذلك؛ألنـالتيميةـياولونـ
يفـأكثَرـمنـموضعـإهيامـالناسـأهنمـيوافقونـاملاتريديَةـيفـقوهلمـبِقدمـصفاتـاألفعال،ـ
ـبأنـ ـالتيميةــ ـأي: ـالتفريق،ـويناقضوهنمـيفـقوهلمــ ـيناقضوهنم،ـكامـرأيناـيف ـأهنم واحلقيقُة
ـيَزلـُيدثـيفـذاتهـ ـإنـاهللـتعاىلـمل ـأي: ـبالفرد، ـبالنوع،ـحادثة تلكـالصفاتـاحلادثةـقديمة

ـأخرى،ـوهكذاـالـإىلـبداية...ـ صفًةـحادثة،ـوقبَلهاـصفًةـحادثة

فـنوعـالصفاتـاحلادثةـــالتيـهيـمفعوالُتـفعلـاهللـتعاىلـالقائمةـبذاتهـاإللهـــ
قديم،ـمعـحدوثـأفراده.ـ

ـاإلمامـ ـبهـكالم ـالذيـُيلزمهم ـالعظيم ـيتخلصونـمنـاإلشكال ـأهنم ـيظنون وهكذا
الطحاوي،ـومهمـاـحاولواـفلنـيستطيعواـاالنـفكاَكـعنـه،ـفالطحاويـيقول:ـإنهـالـ
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ـنقيضـماـ ـبعينهاـكانتـله،ـوهذا ـلهـصفة ـتكنـله،ـوالـتنعدم ـبعينهاـمل توجدـهللـتعاىلـصفٌة
ـبه.ـ يرّصحـهؤالء

ـإليه،ـحاولـأنـيتخّلصـ ـاإليرادـالذيـأرشنا ولذلكـفإنـابنـأيبـالعزـلـاّمـالحظـهذا
ـلتنبيهـطالبـالعلمـالصحيح. ـفيهـمنـسقطاٍت ـلنوردـما منه،ـوننقلـكالَمهـهنا؛

قالـابنـأيبـالعـز:ـ»والـيردـعىلـهذهـصفاُتـالفعلـوالصفاتـاالختـيارية))( 
ونحوها،ـكاخللقـوالتصويرـواإلماتـةـواإلحياءـوالقبضـوالبسطـوالطّيـواالستواءـ
واإلتيانـواملجيءـوالنزولـوالغضبـوالرىضـونحوـذلكـمماـوصفـبهـنفَسهـووصَفهـ
بهـرسوله،ـوإنـكناـالـُندركـُكنههـوحقيقَتهـالتيـهيـتأويُله،ـوالـندخلـيفـذلكـمتأّولنيـ
بآرائنا،ـوالـمتومّهنيـبأهوائـنا،ـولكنـأصلـمعناُهـمعلومـلنا،ـكمـاـقالـاإلمامـمالكـ
ريضـاهللـعنهـلـامـسئلـعنـقولهـتعاىل:ـ﴿ک ک ک گ﴾ـ]األعراف:ـ54[ـوغريها:ـ
كيفـاستوى؟ـفقال:ـاالستواءـمعلومـوالكيفـجمهول.ـوإن كانت هذه األحواُل حتُدث 
ـيغضبـ يف وقٍت دون وقت)2(،ـكامـيفـحديثـالشفاعة:ـ»إنـريبـقدـغضبـاليومـغضبًاـمل
قبلهـمثلهـولنـيغضبـبعدهـمثله«؛ـألنـهذاـاحلدوثـــهبذاـاالعتبارـــغريـممتنع،ـوالـ

ـيُكن)3(«)4(. ـأنـمل ـبعد ـأنهـحَدَث ُيطلقـعليه

وماـيسميهـبصفاتـالفعلـوالصفاتـاالختـياريةـهيـصفاٌتـحادثـٌةـقائمٌةـبذاتـاهللـتعاىلـ  )((
ـإماـمنـاملخلوقاتـأوـال.ـ ـتبعًاـألسبابـمعينةـحادثة، ُيوجدهاـاهللـتعاىلـبقدرتهـوإرادته؛

تأملـكيفـيرصحـهنا:ـأنـهذهـالصفاتـواألحوالـتُدثـيفـوقتـدونـوقت،ـويفـآنـدونـآن،ـ  )2(
ـيقّررونه.ـ ـما لتعلمـحقيقَة

واحلقيقةـأنـماـيريدونهـهناـليسـجمردـأحوال،ـبلـمعانـحقيقيةـوأمورـوجوديةـحادثةـبعدـأنـملـ ـ
ـالعثيمنيـيرصح،ـ ـبسببـأفعالـبعضـاملخلوقاتـكامـرأينا ـاهللـتعاىلـيفـذاته، تكنـموجودة،ـيدثها

ـتيميةـمرارًا.ـ ـابن ـبلـماـقررهـمذهبهمـومرصحـبهـيفـكالمـكبريهم وليسـهوـفذًاـيفـذلك،
ـإهناـ ـالصفاتـاحلادثة: ـُيقالـعىلـهذه ـأن ـبعدماـمىضـتقريرهـمنـكالمهــ الـأدريـكيفـيمنعـاآلنــ  )3(

ـالتالعب.ـ ـآخَرـمن ـيكونـرضبًا ـإالـأن ـتكن؟ ـأنـمل حدثتـبعد
ـالعزـ)):ـ200(. ـابنـأيب الرشوحـالوافية،ـرشح  )4(
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ـالصفاِتـحادثةـفعاًلـ ـأفرادـهذه ـأن ـالعز: ـأيب ـابن ـالتيـجيبـأنـيرّصحـهبا واحلقيقة
ـإىلـالـهنايَةـ ـفرد ـتعاىلـيتصفـبفرٍدـمنهاـوقبَله ـيزلـاهللُ ـقديٌمـمل ـتكن،ـولكنـنوَعها ـأنـمل بعد
والـبدايَة،ـهذاـهوـحقيقُةـماـيعتقدون،ـولذلكـتراهـهناـياولـإهياَمـالناسـأنهـالـيقولـ
بحدوثهاـبعدـأنـملـتكنـحادثة؛ـألنـاحلدوَثـعندهـباعتبارـاألفراد،ـأماـالنوُعـفهوـقديٌم،ـ
قـللنوعـإالـيفـضمنـاألفراد،ـوخصوصاـيفـهذهـ ولكنـالعارفـيعلمـمتامًاـأنهـالـتقُّ

احلال.

ـالنوعـيفـاخلارجـ ـفالـمعنىـلقدم ـبعدـآخر، ـإنـاألفرادـكلَّهاـحادثٌةـواحدًا ـقلت: فإذا
إالـبمعنىـاملفهومـالكيّلـالذيـالـيوجدـخارجًاـبلـيفـالذهن،ـفالـمعنىـلقولهـهنا:ـ»إنهـ
الـيقال:ـإهناـحدَثتـبعدـملـتكن«،ـبلـإهناـتكونـعىلـمذهبهمـحادثةـبعدـأنـملـتكن.ـ
وبعضهمـقدـيقولـإنـنوعهاـوجنسهاـملـيزلـموجودًا،ـولكنـوهذاـهوـاملوجودـبأهناـملـ
تدثـبعدـعدم،ـفإنـأرادواـذلكـاملذهبـفليقولواـإنـنوعهاـغريـحادث،ـوالـيطلقواـ
ـالنوعيـالذيـ ـبالقدم ـبأهناـغريـحادثة،ـومعـذلكـفالـيتسنىهلمـذلكـإالـأنـيعرتفوا العبارة
ـيقررونهـ ـإنـما ـيثبته،ـوالكلـيقول ـينفيهـوبعضهم ـاألخرى،ـفبعضهم ـتلو ـاملرة هيربونـمنه

ـالسلف! ـيثبته هوـما

ـالطحاويـيرّصحـ ـاملضطربة؛ـألنهـرأىـاإلمام ـالعبارة ـالترصيحـهبذه ـإىل ـأجلأه وإنام
ـالطحاويـعام،ـشاملـللنوعـواألفراد،ـ أنـاهللـتعاىلـالـيتصفـبصفةـحادثة،ـونفيـاإلمام
فهوـرصيحـيفخمالفةـمذهبـهؤالءـالتيميةـالذينـيزعمونـبالـحقـأهنمـموافقونـللسلف،ـ
والـيقولونـإالـماـهوـواردـيفـالكتابـوالسنة!ـولكنهـلـاّمـكانـيتابعـابَنـتيميةـيفـالقولـ
بحدوثـصفاتـاهللـتعاىل،ـملـيستطعـإالـأنـُيوهمـمنـيقرأـكالَمهـأنـالِقدمـمتحّققـعىلـ
ـاملغالطةـ ـالصفاتـحادثة،ـوهذه ـقديم،ـوإنـكانتـأفراد ـالنوع ـبأن كالمهـعنـطريقـالقول

الـختفىـعىلـالقراء.
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ـيفـعلمـالكالمـاملذموم))(ـلـمـ ثمـقال:ـ»وحلوُلـاحلوادثـبالرّبـتعاىلـاملنفيُّ
ـ ـأنهـسبحانهـالـيلُّ ـبالنفيـنفُي ـأريد ـفإن ـإمجاٌل: ـنفُيهـوالـإثباُتهـيفـكتابـوالـسنة،ـوفيه َيِرد
يفـذاتهـاملقّدسةـيشءـمنـخملوقاتِهـاملحدثة)2(،ـأوـالـيدثـلهـوصفـمتجّددـملـيكن)3(،ـ
فهذاـنفيـصحيح)4(،ـوإنـأريدـبهـنفُيـالصفاتـاالختياريةـمنـأنهـالـيفعلـماـيريدـوالـ

تأملـكيفـيطلقـالقولـبأنـعلمـالكالمـمذموم،ـويطلقـذلكـإطالقًا،ـكأنـالذمـواردـيفـكتابـ  )((
ـاملحكامت،ـوهذاـهوـأسلوهبمـ ـالنظرـأبدًا،ـأوـكان،ـذلكـأمرـمن ـالتخصيصـوال أوـسنةـالـتتمل
يفـتلفيقـاملعاينـعىلـالناس،ـوقدـبيناـنحنـأنـعلمـالكالمـالـيصحـانـيكونـمذموماـعىلـاجلملةـ
ـالزمانـ ـباعتبار ـيقيدها ـإطالق،ـمحلناهاـعىلـما ـفإنـوردتـعباراتـمنـبعضـاملتقدمنيـفيها هكذا،
والعرفـاملشهورـآنذاك،ـوإنـملـيمكنـختصيصهاـببعضـاملتكلمنيـأوـببعضـاملسائـلـالباطلة،ـ

ـالكلمةـعىلـقائلها. فيجبـأنـنردـهذه
ـالتيميةـ ـاهللـتعاىلـاحلادثُةـعند ـيكنـثمـكانـمنـاملوجودات،ـفإنهـخملوٌقـهللـتعاىل،ـوصفاُت ـماـمل كلُّ  )2(
ملـتُكنـثمـكانت،ـوهيـموجودٌة،ـفهيـــبالرضورةـــمنـخملوقاتـاهللـتعاىل،ـوإنـملـيعرتفواـهبذاـ
ـاملعنى،ـوهمـيقولون:ـإهناـقائمةـبذاتـاهللـتعاىل،ـإذنـيلزمهمـــبالرضورةـــقياُمـ اإلطالق،ـفاملهمُّ

ـنفيه.ـ ـالذيـياولـإهياَم املخلوقـباخلالق،ـوهو
لقدـرأيناـأنهـيرصحـبأنـصفاتـاهللـتعاىلـمنـحيثـأفراُدهاـملـتكنـثمـكانت،ـوهاـهوـاآلنـياولـ  )3(
ـأنـكالمـالطحاويـ ـالطحاوي.ـوهيهات.ـوقدـبينا ـلِـامـرّصحـبه ـالكالمـخمالفًا بـمنـكونـهذا التهرُّ
ـباهللـتعاىل،ـوالـأنـيكونـصفةـ ـقائاًم ـفمنـاملحالـأنـيكون ـفكلـأمرـحادث، شاملـللنوعـواألفراد،
له،ـوالنوعـيفـاخلارجـالـوجودـله،ـوالـمعنىـألنـتقولـإنـاهللـتعاىلـموصوفـبنوعـمنـاملعاينـ
واحلالـأنـالنوعـغريـمتحققـخارجًا،ـفلمـيبقـإالـاألفراد،ـوقدـرصحـهوـوغريهـأنـأفرادـالنوعـ

ـالطحاوي.ـ ـاإلمام ـينصـعليه ـيبقـهناكـشكـوالـجمالـيفـأنـمذهبهمـخمالفـملا حادثة،ـفلم
ـالشارحـيتالعُبـباأللفاظـ ـالنفيـالرصيحخيالفهـالتيميةـبكّلـماـاستطاعواـمنـقوة،ـولكنـهذا وهذا  )4(

ـترى.ـ كام
فهوـبنيـأنـخيالفـابنـتيمية،ـوبنيـأنـخيالفـبرصيحـالعبارةـماـرصحـبهـاإلمامـالطحاوي،ـوهوـ ـ
ـالنوعيـ ـللقدم ـالطحاويـليكونـمتماًل ـتأويَلـكالم ـأحدًا،ـفلذلكـتراهـياول ـتيمية ـبابن الـيعدل

ـابنـتيمية.ـ ـقّررهـسيده للصفاتـكام
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يتكلمـبامـشاءـإذاـشاء،ـوالـأنهـيغضبـويرىضـالـكأحدـمنـالورى،ـوالـيوصفـبامـ
ـنفيـباطل«))(.  ـيليقـبجاللهـفهذا ـالنزولـواالستواءـواإلتيانـكام وصفـبهـمن

أنهـ املرادـمنه،ـوتبنيـ التيـعّلقناهاـعليهـــعرفـ التعليقاتـ بعدـ ــ الكالمـ وهذاـ
خمالفـملرادـاإلمامـالطحاوي،ـفغايةـمرادـابنـأيبـالعزـهنا:ـأنـيثبتـأنـاهللـتعاىلـتقومـبهـ
ـيرّصحـ ـلِـام ـاألصل،ـوهوـخمالٌف ـلهـهذا ـيتّم ـأن ـتكنـثمـكانت،ـوهيهاَت صفاٌتـحادثٌةـمل

ـأهلـالسنةـكالطحاويـوغريه.ـ ـأئمة به

أماـماـيزعمهـمنـأنـهذاـالقولـقدـقررهـالقرآنـالكريمـفمجردـدعوىـبالـدليل،ـ
ـالقرآنـعليها.ـ ـيتومهونهـمنـمعانـيملون وقائمةـعىلـما

ـالتفريقـبنيـأمرين:ـ ـالعزـياولـهنا ـأبنـأيب ـإنَّ ـبعدـذلك: ـنتساءل ـأن ولنا

ـيأتـبنفِيهـكتاٌبـ ـأنهـمل ـاملتكّلمون،ـوزَعم ـبحلولـاحلوادثـالذيـينفيه األول:ـسامه
والـسنّة.

ـبذاته. ـالصفاتـاالختيارية ـقيام والثاين:

ـالعز،ـوبنيـ ـابنـأيب ـاحلاذقـبنيـاألمرين:ـبنيـماـيثبته ـالذيـيمكنـأنـيراه ـالفرق فام
ـنفَيهـصحيح،ـوهوـحدوثـوصفـمتجددـهللـتعاىل؟ ـأن ـيزعم ما

إنـاحلاذَقـالـيرىـفْرقًاـإالـيفـاأللفاظـوالكلامت،ـأماـحقيقةـاملعاينـفالـفرقـأبدًا،ـ
ـفالـيصحـأنـنقولـإنـاهللـ ـنوعـيفـاخلارج، ـاتفاقًاـمنـحيثـهو ـالنوعـغريـموجود وذلكـأن
تعاىلـمتصفـباخلارج،ـفلمـيبقـمنـاملتحققـخارجًاـإالـأفرادـالنوع،ـوهيـحادثةـاتفاقًا،ـ

ـاهللـتعاىلـملـيتصفـبوصفـمتجدد! ـإن ـبعدـذلكـأنـيقول فالـيصحـله

»رشحـالعقيدةـالطحاوية«ـالبنـأيبـالعز،ـطبعةـاأللباين،ـص28)،ـوانظرـرشحهـيفـجمموعةـ  )((
ـالطحاويةـ)):ـ200-)20(.ـ ـبالرشوحـالوافيةـعىلـالعقيدة ـاملسامة ـالطحاوية رشوح
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ومـامـغالطـفيهـابُنـأيبـالعزـيفـرشحهـزعُمهـأنـالشيخـالطحاويـقصدـبقوله:ـ
»ماـزالـبصفاتهـقدياًمـقبلـخلقه...«ـإلخ:ـ»الردَّـعىلـاملعتزلةـواجلهميةـومنـوافقهمـمنـ
الشيعة؛ـفإهنمـقالوا:ـإنهـتعاىلـصارـقادرًاـعىلـالفعلـوالكالمـبعدـأنـملـيكنـقادرًاـعليه؛ـ
لكونـالفعلـوالكالمـممكنًاـبعدـأنـكانـممتنعًاـعليه،ـوأنهـانقلبـمنـاالمتناعـالذايتـإىلـ
اإلمكانـالذايّت!ـوعىلـابنـكالبـواألشعريـومنـوافَقهام،ـفإهنمـقالوا:ـإنـالفعلـصارـ
ممكنًاـلهـبعدـأنـكانـممتنعًاـمنه،ـوأماـالكالمـعندهمـفالـيدخلـتُتـاملشيئةـوالقدرة،ـ
بلـهوـيشٌءـواحٌدـالزٌمـلذاته،ـوأصُلـهذاـالكالمـمنـاجلهمية،ـفإهنمـقالوا:ـإنـدواَمـ
احلوادثـممتنع،ـوإنهـجيبـأنـيكونـللحوادثـمبدٌأـالمتناعـحوادَثـالـأولـهلا،ـفيمتنعـ
أنـيكونـالباريـعزـوجلـملـيزلـفاعالًـمتكلاًمـبمشيئة،ـبلـيمتنعـأنـيكونـقادرًاـعىلـ
ذلك؛ـألنـالقدرةـعىلـاملمتنعـممتنعٌة،ـوهذاـفاسد،ـفإنهـيدّلـعىلـامتناعـحدوثـالعاَلـم،ـ
ـأنـيكونـممكنًا،ـواإلمكان  وهوـحادث،ـواحلادُثـإذاـحدثـبعدـأنـملـيكنـُمَدثًا،ـفالـبدَّ
ر إال واإلمكاُن ثابت فيه،ـوليسـإلمكانـالفعلـ ليس له وقٌت حمدود، وما من وقت ُيقدَّ
ـأنهـ ـفيلزم ـيزلـالفعلـممكنًاـجائزًاـصحيحًا، ـفيجبـأنهـمل ـينتهيـإليه، ـمبدٌأ وجوازهـوصحته

ـقادرًاـعليه،ـفيلزمـجواُزـحدوثـحوادَثـالـهنايَةـألوهلا«))(. ـالربُّ ملـيزل

،ـأي:ـليسـلهـبدايةـ وخالصةـماـيزعمه:ـأنـاحلكَمـعىلـاملمكنـبأنهـممكٌنـهوـأزيلٌّ
يفـنفسه،ـويريدـأنـيستنتجـمنـذلك:ـأنهـماـدامـاإلمكانـأزليًا،ـفيلزمـأنـجيوزـأنـيكونـ

املمكنـأزليًا.ـ

هذاـهوـخالصةـماـياولـأنـيقّرره،ـولكنهـيتكلمـكالعجمـبنيـالعرب،ـفالـيكادـ
ُيبني.ـ

»رشحـالعقيدةـالطحاوية«ـالبنـأيبـالعز،ـيفـجمموعـرشوحـالعقيدةـالطحاوية،ـالرشوحـالوافيةـ  )((
)):ـ202-203(.ـ
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ثمـإنهـيفرتضـمنـعندـنفِسهـأّنـالزمانـقديم،ـوأنـاحلكمـعىلـاملمكنـباإلمكانـ
يكونـيفـوقٍتـمعنيـأوـغريـمعنّيـمنـهذاـالزمانـاملمتّدـمنـاألزلـإىلـاألبد،ـفيلزمـعىلـ

ذلكـأنـجيوزـوجودـاملمكنـيفـاألزل.ـ

هذاـخالصةـدعواه،ـويستنـتجـمنـذلك:ـأنـمنـنفىـوجوَدـاملمِكنـيفـاألزل،ـ
فإنهـيقول:ـإنـاهللـتعاىلـملـيكنـقادرًا،ـثمـصارـقادرًا،ـوتراهـبكلـصالفةـينسبـذلكـإىلـ

ـنفسه.ـ األشاعرةـوغريهم،ـكذبًاـمنـعند

ولوـناقشناهـيفـدعاويهـهذه،ـلقلناـله:ـأماـانتـقالكـمنـفرضـأزليةـاإلمكانـإىلـ
ـيوجدـفرقـبنيـ لك،ـفإنه ـتعقُّ ـعىلـضعفـقوة ـيدلُّ ـانتقاٌلـفاسٌد ـاملمِكن،ـفهذا ـأزلية إمكان
ـيقال:ـجيوزـ ـلهـيفـنفسه،ـوهذاـحكمـصحيح،ـوبنيـأن ـأزيلٌّ ـاملمكنـممكنًا ـإنـكون ـيقال: أن

ـالعاقل.ـ ـيعلم ـبينهامـكام ـاستلزاٌم ـفالـيوجد ـاملمكنـأزالً، وجوُد

ـ فالعاقلـيعلُمـأنـالقولـبأنـاحلكمـعىلـاإلمكانـبأنهـأزيّلـمعناه:ـأنـاإلمكاَنـذايتٌّ
ـاألزل.ـ ـاملمكنـموجودـمنذ ـأنـهذا للمكن،ـوليسـمعناه:

ـإذاـحكمناـ قـلهـيفـاخلارج،ـحتىـيقالــ ـذاتهـالـتقُّ فإنـاملمكنـاملحكومـعليهـيفـحدِّ
ـاملمكنـأزالً،ـ ـبجوازـوجود ـيستلزمـذلكـاحلكَم عىلـاملمكنـبأنهممكنـالوجودـمنذـاألزل:
فإناـأسندناـاألزليةـيفـالعبارةـاألوىلـإىلـاملمكن،ـوقلنا:ـإنهـهذاـاحلكمـأزيل،ـونريدـبه:ـأنـ

ـللممكنـلذاتهـالـلغريه.ـ كونهـممكنًاـهوـحكٌمثابٌت

ولكنـقولنا:ـإنـأزليةـاملمِكنـمالة،ـمعناها:ـأنـوجودـاملمكنـيفـاخلارجـأزالًـ
مالة،ـوالـعالقَةـبنيـهذهـالعبارةـوبنيـالعبارةـالسابقة،ـكامـقلنا،ـفالوجودـأزالًـمعناُه:ـ
الوجودـبالـبداية،ـوبالـمسبوقية،ـواملمكنـلـاّمـكانـممكنًا،ـفإنـذاتهـيستحيلـأنـتكونـ
موجودةـغرَيـمسبوقٍةـبغريها؛ـألنـاملمكنـالـيمكنـأنـُيوَجدـلذاته،ـبخالفـالواجب،ـ
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ـإذنـيستحيلـأنـيكنـ ـبغريه، ـفإنهـجيبـأنـيكونـمسبوقًا ـاملمكن، ولذلكـلوـفرضناـوجوَد
املمكنـأزليًا،ـوهذهـاالستحالةـذاتيٌةـللمكن،ـالـتتغريـأبدًاـوالـأزالً،ـوالـعاقلـيرىضـ

ـفعلهـصاحبناـهذا. ـأنـخيلطـكام لنفسه

ـبالـتوقفـيفـ ـبإمكانـفرضـوقتـقبلـأيـوقتـمفروض، ـيقولون وهؤالءـعندما
الفرض،ـيظنونـأنـجمردـهذاـاإلمكانـوالتقديرـكاٍفـللداللةـعىلـصحةـوجودـالزمانـ
ـالزمانـاألزيل،ـوالتقديرـجمردـ ـتقدير ـإنامـهو ـفعلوه ـأنـما ـاألمر بالـانقطاعـيفـاملايض،ـوغاية
فرض،ـونحنـقدـنفرضـاملحال،ـثمـنربهنـعىلـاستحالته،ـولكنهمـيفرضونـاألوقاتـ
أنـجمردـذلكـ يعتقدونـ األزيل،ـولوـفرضًا،ـ الزمانـ أيـ املايض،ـ انقطاعـيفـ بالـ األزليةـ
كاٍفـلتصحيحـوقوعهـخارجًا.ـونحنـنقولـهلمـإنـجمردـالفرضـغريـكاٍفـللداللةـعىلـ
ـتأتواـ ـالوقوعي،ـوأنتمـمل ـالفرضـلدليلـيثبتـاإلمكان ـبلـنحتاجـبعد اإلمكانـاخلارجي،
ـالزمانـاألزيل،ـوماـ ـمتكاثرـعىلـاستحالة ـبأدلة ـأتينا ـنحنـفقد ـالفرض.ـوأما بيشءـغريـجمرد
زالـاألعالمـحتىـاآلنـيعرتفونـبأنهـالـيوجدـدليلـعىلـأنـالزمانـأزيل،ـبلـأكثرـالعلامءـ

ـبدايةـملـيكنـقبلهاـيشءـالـزمانـوالـمكان.ـ ـأنـللزمان ـإىل يميلون

ـالوجود،ـفهوـزعٌمـالـنحتاجـإىلـ وبناءـعىلـذلك،ـنقول:ـأماـزعمهـأنـالزمانـأزيلُّ
دليلـإلبطاله؛ـألنهـالـدليلـعليهـأصالً،ـوألنهـيعارضـحقيقَةـالزمان،ـوحقيقَةـكونـاهللـ
تعاىلـخالقًاـلكلـيشء،ـوحقيقةـكونـاهللـتعاىلـقبلـكلـيشء،ـوهذاـكّلهـمقررـيفـملهـمنـ

ـالتوحيد.ـ كتبـعلامء

ـاإللُهـموجودًا؛ـألنـ ـالتغرياتـأزليٌةـماـدام ـيعتقدونـأن ـفإهنمـلـامـكانوا ـاملجسمة أما
ـبعدـ ـإالـشيئًا ـالكالمـالـيوجد ـبلـهذاـواجبـله؛ـألن ـباحلوادث، ـاتصافه ـعليه ـيصحُّ اإلله
ـُيثبتونـ ـثابتـهللـتعاىلـمنذـاألزل،ـوهكذا ـبعدـيشء،ـوهذا يشء،ـوالفعلـالـيوجدـإالـشيئًا

ـعىلـاإللهـواملخلوقات.ـ ـالتغريُّ ـِقَدم رهم ـالزمانـلتصوُّ قدم
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وهذاـكلهـغريـمسلَّمـهلم،ـوالـدليلـهلمـعليهـإالـاخلياُلـالواهمـالذيـالـينفعـإالـ
لألوهامـواألحالم،ـالـلتقريرـعقائدـاإلسالم.ـ

وأماـقوهلم:ـإنـماـمىضـيستلزمـأنـيكونـاإللهـعاجزًاـيفـاألزل،ـثمـإنهـصارـقادرًاـ
ـلالستخفاف. ـالقائلـجيعلـمنـنفسهـماًل فيامـالـيزال،ـفهذا

ـثمـ ـقلنا، ـاملمِكنـأزالًـكام ـبإمكانـوجود ـالزمان،ـوعىلـقولِه ـبِقدم ـبناهـعىلـقوله وإنام
مـأنـاملخالفـيسلِّمـلهـهباتنيـاملقدمتني،ـولذلكـفإنهـيلزمـاخلصَمـعىلـمذهبهـهوـالـ توهَّ

عىلـمذهبـاخلصم.

ـاملمكنـ ـاملغالطات،ـفإنـوجود وفاعُلـذلكـالـيعقلـكثريًاـمنـاألمور،ـبلـيربعـيف
يفـاألزِلـُمالـلذاته،ـفالـتتعّلقـبهـالقدرةـاإلهليةـأبدًاـوالـأزالً؛ـألنـمعناه:ـأنـاملمكنـ
موجودـأزالًـأنهـموجودـبالـبداية،ـوهذاـماٌل،ـمعـكونـاملمكنـمتوقفًاـعىلـفاعٍلـخمتارـ
ـاإللهـ ـالعامل،ـفإنـكان ـاإللهـعلٌةـموجبةـلذاتهـلوجود ـإن ـيقولون: ـإذاـكانوا ـإال ـُيوَجد، لكي
قدياًمـجيبـأنـيكونـاملخلوقاتـقديمٌة،ـوهذاـقولـالفالسفة،ـوهذاـيستلزُمـنفَيـاإلرادةـ

كامـهوـواضح.

ـاإلرادةـواالختيار،ـفكيفـيمكنـ ـنفَي ـاملجسمةـيردُّونـعنـأنفسهم ـالتيمية ولكن
ـاإللهـخمتارًا؟ ـالعالـمـمعـكون ـأزليَة ـنتصّور ـأن لناـوهلم

بالنوع،ـ قديمٌةـ املخلوقاتـ أنـ دعوًىـسخيفة،ـحاصلها:ـ إىلـ القومـ أولئكـ جلأـ
ويقصدونـبذلك:ـأنهـماـمنـخملوٍقـإالـوقبَلهـخملوقـآخُر،ـوالـبدايَةـللمخلوقاِتـيفـ

ـاملقّدماتـالتيـقالواـهبا.ـ ـبذلكـالتوفيقـبنيـهذه اخلارج؛ـياولون

ـفإنـ ـاملمكنـأزالً، ـامتنعـوجوُد ـلـام ـفيقولون: ـ)األشاعرةـواملاتريدية( ـأهلـالسنة أما
قدرةـاإللهـيستحيلـأنـُتوجدـاملمكَنـأزالً،ـألنـالـمعنىـلوجودـاملمكنـأزالً،ـإالـأنهـ
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ـيفعله،ـ ـإىلـفاعل ـيتناقضـمعـكونهـممكنًاـمتاجًا ـبالـبداية ـالوجود ـبالـبداية،ـوهذا موجود
ـالقدرةـالـ ـفإن ـيكنـقبلهاـموجودًا، ـبدايةـمل ـله ـأنـيكون فإنـكلـمتاجـإىلـفاعلـيفعلهـالـبد
ـاملمكَنـ ـاإللهـإذاـخلق ـاملفروضـهناـممتنٌعـعقالً،ـولذلكـفإن تتعّلقـإالـباملمكنات،ـوهذا
خَلَقهـحادثًاـبعدـأنـملـيُكن،ـويستحيلـعليهـخلُقهـأزليًا؛ـفإنـاملمكنـالـُيمكنـأنـيقبلـ
لذاتِهـأنـيكونـأزليًا،ـكامـالـيمكنـلذاتهـأنـيقبَلـكونهـإهلًا،ـفاإللهـالـجُيعلـجعالً؛ـألنـ

ـنفسها.ـ ـقادٌحـيفـاأللوهية كونـااللوهيةـمتوّقفةـعىلـجعِلـجاعٍل

عيـاملجازفـالذيـيقعـيفـ ـاملدَّ ـألزمهمـبهـهذا ـما ـفإنـأهلـالسنةـالـَيْلَزُمهم ولذلك،
أعراضـالعلامءـبغريـفهمـوالـعلم،ـمنـأنـاهللـتعاىلـكانـعاجزًاـثمـصارـقادرًا،ـفإنـهذاـ
ـبالفعل،ـوأنـاملمكنـيمكنـ ـيتوّقفـكامُلهـعىلـاإلجياد ـإنـاإلله ـقال: ـإذا ـيلزمهـهو القولـإنام

قهـيفـاألزل،ـإذاـقالـملـُيوجدـممكٌنـأزالً.ـ تقُّ

كامـاتضح،ـفإنـهذاـُيلزمـاآلخرينـبناًءـعىلـمذهبِهـهو،ـوالـيراعيـيفـتشنيعهـأنـ
يكونـاإللزاُمـمبنيًاـعىلـمذاهبهمـهم،ـوالـيبايلـبتحقيقـاملعاين،ـبلـيسوُقـالكلامِتـمنـ

ـاحلقيقية. ـمعناها غريـمراعاة

فيتبنيـمنـذلكـأنـماـقررهـاإلمامـالطحاويـموافقملذهبـأهلـالسنةـمنـاألشاعرةـ
واملاتريدية،ـوخمالفملذهبـاحلشويةـواملجسمة.ـ

الـيوجدـانقالبـاجلنسـمنـاالمتناعـإىلـاإلمكانـكامـيتومهون،ـبلـاملمتنُعـيبقىـ
ـيبقىـالواجبـواجبًا.ـ ممتنعًا،ـواملمكنـيبقىـممكنًا،ـكام

قـلهـيفـاخلارج،ـفالزمانـالـيمكنـأنـ ـالـتقُّ وتقديرـالزمانـيفـاألزلـتقديٌرـومهيٌّ
يكونـأزليًا؛ـللزومـوجوِدـبدايٍةـلكّلـحادث،ـولوـفرضناـالزماَنـوجودّيًا،ـلكانـحادثًا،ـ

واحلادثـغريـأزيّل.ـ
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بنَواـعقائـَدهمـعليه،ـوتراهمـ التيميَةـجعلواـاألمَرـاملوهومـموجودًا،ـثمـ ولكنـ
ـأيضًا،ـوهذاـظلمٌةـفوقـظلمة.ـ ـاآلخرينـهبا ـإلزاَم ياولون

وصارـهؤالءـيقولونـموغلنيـيفـاملغالطات:ـالعالـمـُوجدـيفـزمانـمعني،ـفهلـ
ـالذيـوجدـفيه؟ ـالزمان ـالعالـمـيفـزمانـقبلـهذا ـيوجد ـأن ـاملمكن كانـمن

فمنـغفلـعمـاـأرشناـإليهـمنـأنـالزمانـأصاًلـالوجودـلهـإالـبحدوثـالتغريـ
يفـالعامل،ـوأنـالزمانـليسـظرفًاـوالـسابقًاـللعامل،ـبلـهوـمساِوٌقـهلذاـالعامل،ـوأنهـأمرـ

اتـمنـحركاتـوغريها.ـ ـالتغريُّ ـُيؤخذـبمالحظة اعتبارّي

ـاملمكنـ ـنعم،ـكانـمن أقول:ـمنـيغفلـعنـذلكـيندرجـمعهمـيفـكالمهم،ـفيقول:
ـالذيـُوجدـفيه.ـ ـيوجدـقبَلـذلكـالزمان أن

ـيفرضونهـزمانًاـقبلـذلكـ ـمما ـإىلـماـقبَلـذلكــ ـالكالَم ـبعدـذلكـيسوقون ـتراهم ثم
ـالذيـيتومهونه.ـ ـالزمان ـإىلـماـالـهنايَةـلهـوالـبدايَةـلهـمن الزمانــ

بناًءـعىلـسوءـ نفوسهمـ املذكورـيفـكالمهمـجمّردـوهٍمـيفـ الزمانـ أنـ واحلقيقة:ـ
رهمـحقيقَةـالزمان،ـوبناًءـعىلـدعواهمـالضمنّيةـبأزليةـالزمان،ـوأنـالزمانـظرٌفـ تصوُّ
لوجوِدـالعامل،وهذاـيستلزمـوجوَدـالزمانـقبَلـالعامل،ـولوالـاعتقاُدهمـذلكـماـجازـهلمـ

ـيقولواـماـقالوه. أن

ـالوهم:ـأنـيقالـهلم:ـإنـماـسميتموهـزمانًاـماـقبلـزمانـ واجلوابـاملحققـعنـهذا
قـيفـاخلارج،ـبلـالـوجوَدـلهـإالـيفـ مـالـوجوَدـلهـوالـتقُّ وجودـالعالـمـهوـأمٌرـمتوهَّ
ـالعالـمـ ـقبلـزمانـوجود ـزمانًا ـفامـتقّدرونه ـالزمان، ـأزلية ـبناًءـعىلـماـمىضـمنـزعِم الوهم،
الـوجودـلهـإالـيفـالفرضـالذهني،ـوليسـكلـماـفرضهـالذهنـكانـمتحققًاـيفـاخلارج،ـ

بلـوالـيشرتطـفيهـأنـيكونـممكنًاـيفـذاته.
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وخالصةـاألمر:ـأنـتلكـاألزمنةـــمنـحيثـالتحقيقـــمرجُعهاـإىلـحلظةـوجودـ
ـإالـوهٌم.ـ ـنفِسها،ـوتكراُرهاـمنـقبِلـذلكـإىلـماـالـهنايَةـلهـماـهو العالـم

قهـيفـاخلارج،ـفهؤالءـــكامـ والوهمـواخليالـــالذيـمنـهذاـالبابـــالـُيمكنـتقُّ
ـالوهمـالـعىلـالعقلـوالرشع.ـ ـيبنونـعقائدهمـعىلـجمّرد قلناــ

ـلهـ َق ـعىلـالوهمـالـتقُّ ـفرٌضـمبنيٌّ ـــجمرد ـــهوـعندـأهلـالسنة ـالعالـم ـَقْبَل فالزمان
قـ ـالعدمّي«ـالـتقُّ وهـ»املكان ـالذيـسمَّ ـالعالـم ـاملفروضـوراَء يفـاخلارج،ـوكذلكـاملكان

ـثابتان.ـ ـفهام ـالتيمية ـأماـعند ـبلـهوـمتوهم، له،

ـالوهمـوضاللتهـ ـأزالً،ـوقعواـكذلكـيفـحفرة ـالتيميةـيفـالوهمـيفـالزمان وكامـوقع
فيامـيتعلقـباملكانـالذيـفَرضوهـوراَءـالعامل،ـثمـتصّورواـأنـالعالـمـموجوٌدـيفـجهٍةـمنـ

ـهذاـالـأساسـله. ـالعاَلـم،ـوكلُّ اإلله،ـوكذلكـاإللهـموجوٌدـيفـجهٍةـمن

* * *
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التسلسل يف املايض والتسلسل يف املستقبل

ـالـامالهناية،ـوالتسلسلـيفـاملايض،ـوالتسلسلـيفـاملستقبل،ـ ـبيانـمفهوم يلزمناـهنا
بهـعىلـ ماـنحكمـ بنفِسـ ثمـمعرفة:ـهلـجيوزـاحلكمـعىلـأحدمهاـ بينهام،ـ الفرقـ وبيانـ
بنيـ خَلطواـ وغريهمـ مةـ املجسِّ منـ كثريًاـ ألنـ هنا؛ـ ذلكـ توضيحـ املهمـ ومنـ اآلخر؟ـ
املفهوَمنيـوجعلواـأحَدمهاـمساويًاـلآلخر،ـوقالوا:ـإذاـكانـأحُدمهاـجائزًاـفاآلخُرـجائز،ـ

والفرقـبينهامـتّكم.ـ

هذاـماـادعاهـبعضـاملجسمةـــكابنـتيميةـوَمنـنرَصهـــوغفلـهؤالءـعنـوجودـ
ـبينهامـيفـاألحكام: ـبنيـهذينـاملفهومنيـبحيثـيستحيلـالتسوية فرقـحقيقيٍّ

ـواحدـمنهاـبعدـآخر،ـأوـ ـأوـموجودةــ رةــ التسلسل:ـهوـأنـيكونـهناكـأموٌرـمقدَّ
ـقبلـآخر. واحدـمنها

ـمنـأفرادـ ـمنـحيثـاملجموعــ ــ هنا ـالسلسلَةـيفـتكوُّ ـتشبه وُسّميتـبالتسلسل؛ـألهنا
ـاحللقاتـ ـالتسلسلـالـإىلـهناية؛ـألنـهذه ـُأخذـاسُم ـومنها كاحللقاتـالتيـتؤّلفـالسلسلة،
ـوجزٍءـالـيكونـبعدهـجزٌء،ـأوـإىلـجزءـالـيكونـ أوـأجزاءـالسلسلةـإماـأنـتنتهيـإىلـَحدٍّ
ـفالسلسلةـقدـانقطَعت،ـأوـيقال:ـانقطعـالتسلسُل،ـوإالـ قبَلـهـجزء،ـفإذاـانتَهتـإىلـحدٍّ

عى. ـاملدَّ فالتسلسلـإىلـما؛ـالـهنايةـهو

ومشُيناـوتقديرناـلألجزاءـواحللقات:ـإماـأنـيكونـباعتبارـاملكانـوالبعدـاملكاين،ـ
ـالزماين.ـ ـالبعد ـباعتبار ـأنـيكون وإما



ــ 245 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عىلـالعقيدِةـالطَّحاويةـ

فباعتبارـاملكان:ـإذاـفرضناـشيئًاـموجودًا،ـولهـمكان،ـوهوـمتألفـمنـأجزاءـولوـ
مقدرةـالـهنايَةـهلا،ـفيلزمـعىلـذلكـالقوُلـبعدمـمدوديةـهذاـالذيـنفرتُضه،ـويلزمـأنـ
ـاملتحّققـ ـبعده ـأّن ـبمعنى: ـاملكاينـبالفعل،ـالـباإلمكانـوالقوة، ـلهـيفـاالمتداد يكونـالـهنايَة
بالفعلـهوـالـهِنايةـله،ـوليسـأنهـمدوٌدـبالفعل،ـولكنـُيمكنـأنـُيزادـعليه،ـفهذاـاملعنىـ

ليسـبالفعلـبلـبالقوة.

وأماـباعتبارـالزمان:ـفإماـأنـنفرضـاالمتـدادـباعتبارـالزمانـالـاميض،ـفيكونـ
ـالتسلسلـيفـاملستقبل. ـنفرضـاالمتدادـيفـاملستقبلـفيكون ـأن التسلسلـيفـاملايض،ـوإما

ـالعقالءـ ـالزمان؛ـألنهـالـأحدـمن ـالتسلسلـباعتبار ـالكالمـعليهـهناـهو وماـَيـُهّمنا
ـ ـأكانـيفـحقِّ ـبالفعل،ـسواء ق ـاملكانـمتحقِّ ـالتسلسلـباعتبار ـإّن ـيقول: ــ ـنعلم ـبحسبـما ـ

ـاملخلوقـأمـيفـحقـاخلالق.ـ العالـم

ـاتفقـعىلـوجودـهناياٍتـوحدودـألبعاده،ـ ـاملخلوق،ـفاجلميُع فأماـبالنسبةـللعالـم
ـاالعتبارـمنـحيثـاملكان. فالعالـمـمدودـهبذا

ـيقولونـبعدمـكونهـُمـمتّدًاـيفـاألبعادـأصالً،ـ وأماـبالنسبةـللخالق،ـفأهلـاحلقِّ
وعدمـكونهـمتحّيزًا،ـوبذلكـفهْمـينفونـعنهـاملعنىـالسابق؛ـلعدمـتققـرشطه،ـأوـجزءـ

مفهومه.

وأماـاملجسمةـالذينـقالواـبأنـاهللـتعاىلـمتحّيز،ـفهؤالءـاختلفوا؛ـفمنهمـَمْنـقال:ـ
ـالعرشـالذيـجيلسـعليه،ـ ه ـالتحتـحيثـَيـُحدُّ ـمنـمجيعـاجلهاتـإالـجهة هوـغريـمدوٌد

ـالباطل!ـ يفـزعمهم

وأماـابنـتيميةـومنـوافقهـمنـاملجسمة،ـفقالوا:ـإنـاهللـتعاىلـمتحّيزـولهـقْدٌرـيفـ
،ـوقدـ ـبلـهوـمدودـمنـمجيعـاجلهاتـالستِّ ـليسـممتّدًاـيفـاألبعادـالـإىلـهناية، ذاته،ـولكنه
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ـواحليز،ـفلريجعـ بيَّنُتـهذهـاألقوالـيفـكتابـ»الكاشفـالصغري«،ـوذلكـيفـمسألةـاحلدَّ
إليهـمنـشاء.ـ

وقدـاتبعـابنـتيميةـيفـهذاـالقولـبعَضـاملتفلسفةـكابنـرشدـاحلفيدـالذيـيروجـ
لفلسفةـأرسطوـبحذافريهاـبنيـاملسلمني،ـوكغريهـمنـالفالسفةـكصاحبـ»املعترب«ـأيبـ

الربكات.ـ

ناـهناـهوـالكالمـعىلـالتسلسلـباعتبارـالزمان،ـوالزمانـينقسم:ـإىلـ قلنا:ـماـهيمُّ
ماٍضـومستقبل.

مـ ومنـاملعلوم:ـأنـالزمانـاملايض:ـهوـإشارةـإىلـأمٍرـُوِجَدـوانقىضـوانتهىـوترصَّ
ـليسـ ـتقديرًا،ـواملستقبُل ُرـحصولـُهـيفـالوهم ـُيَقدَّ ـإىلـأمر ـإشارة ـفهو ـاملستقبل: وزال،ـوأما

ـاآلن. بحاصلـوالـواقٍع

ولذلكـفإذاـقلنا:ـالتسلسلـيفـاملايض،ـفإنناـنعني:ـبأنـشيئًاـقدـتسلسلـوجوُدهـ
وانقضاؤهـشيئًاـبعدـيشءـيفـالزمانـاملايض،ـأي:ـنشيـرـبذلكـإىلـأمرـنّدعيـأنهـُوجدـ
ـنفرتُضهـ ـوومِهنا ٍرـيفـذهنِنا ـُمَقدَّ بالفعلـيفـاخلارجـوانقىضـوانتهىـوجوُده،ـوالـنشريـإىلـأمٍر

ـبحيثـالـيوجدـلهـمصداقـيفـاخلارج.ـ افرتاضًا،

فإذاـقلنا:ـإنـهذاـالتسلسلـيفـاملايضـالـهنايَةـلهـأوـالـبدايَةـله،ـفمعنىـذلك:ـأنناـ
نقولـبأنهـقدـتّققـوجوُدـأشياَءـبالفعلـيفـاخلارجـشيئًاـبعدـيشءـوشيئًاـقبلـيشء،ـوأنـ
هذهـاألشياءـالـهنايَةـهلاـيفـاملايض،ـأي:ـالـيوجدـهلاـبدايٌة،ـوالـيشءـقبلها،ـأي:ـمهمـاـ
ـأخرى،ـ ـاحللقةـحلقٌة ـيوجدـقبلـهذه ـبأنه ـالقوُل ـفإنناـجيبـعلينا ـمنـاحللقات، ْرناـحلقًة قدَّ

وهكذاـالـإىلـبداية.

وهذاـهوـاملقصودـمنـقولـمنـقالـبالتسلسليفـالعاَلـم،ـأوـالتسلسليفـاملخلوقاتـ
ـالتسلسلـيفـاحلوادث. ـأو ـاملوجوداتـاحلادثة، أو
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ـقدـتّققتـ ـالقولـأنـأشياَءـوجوديًةـحقيقيًة ـيتضّمنـهذا ـالتعبريات: فعىلـكلـهذه
ـالتقديرـواالفرتاض،ـ ـبالفعلـالـبمجرد ـلعددها ـبعدـيشء،ـوأنـهذهـالـهنايَة يفـاخلارجـشيئًا
فةـمنـأشياَءـوجوديٍةـخارجيةـقدـانتَهت،ـأي:ـانتهىـتققـمجيعـ وأنـهذهـالسلسلةـاملؤلَّ

ـاملعارصـاحلايل. ـإىلـالزمان ـالوجوديةـحتىـوصلنا حلقاهتاـوأجزائها

فنحنـملـنصلـيفـالوجودـإىلـالزمانـاحلارضـإالـبعدـانتهاءـوجوٍدـوانقضاءـعدٍدـ
ـاملوجوداتـاحلارضَةـاآلنـقدـسَبـَقهاـبالفعلـعدٌدـالـ الـهنايَةـلهـمنـاملوجودات،ـأي:ـإنَّ

ـبالفعلـمنـاملوجودات. ـله هناية

هذاـهوـخالصةـمفهومـالتسلُسلـيفـاملايض،ـويمكنـالتعبريـعنهـبإجياز:ـ»ماـِمنـ
ـبداية«. ـإالـقدـسبقهـموجودـمققـآخرـالـإىل موجودـمقق

وأماـالتسلسلـيفـاملستقبل:ـفإذاـعرفناـأّنـاملستقبلـملـيوجدـبعد،ـبلـإنناـعندماـ
ـوذهننا،ـأي:ـالـيوجدـ ـتقديرـوجوِدهـيفـومهنا ـباعتباِر ـفإنامـنتكّلمـعليه نتكّلمـعىلـاملستقبل،
ـبالفعلـ ـاملستقبلـغرُيـموجود ـاملستقبل؛ـألن ـاآلنـاسُمه يفـاخلارجـوالعالـمـاحلقيقيـيشٌء

اآلن.

ـباملقارنةـمعـمفهومـ ـالتسلسلـيفـاملستقبلـيتضحـمعناها ـفإنـعبارة إذاـعرفناـذلك،
التسلسلـيفـاملايض،ـفالتسلسلـيفـاملايضـيتألفـمنـأشياَءـُوجدتـبالفعلـوانقضتـ

ـاملاالهنايةـيفـاخلارج،ـكامـقلنا. وهيـالـهنايَةـهلا،ـفيتضمنـهذاـوقوع

قـإالـوُيمكنـتقديُرـ وأماـالتسلسلـيفـاملستقبلـفيعني:ـأنهـالـيوجدـموجوٌدـمقَّ
ـَبعَده. ٍم ـمتوهَّ موجود

ـولكنـ ـُيمكنـأنـُيوجدـابنُهـيفـاملستقبل، ـفنقول: ـموجودـاآلن، ـإنـزيدًا ـقلنا: ـإذا أي:
ـفإنناـ ـاملستقبلــ ـبرشطـوجود ـالذيـقّدرناـوجوده ــ ـابنَه ـاعتربنا ـاآلنـغرُيـموجود،ـوإذا ابنه



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالرشحـالكبري  248

ـبالفعلـ ـالثاينـالذيـليسـموجودًا ـأيضًاـيفـاملستقبل ـابٌن ـاالبن ـيوجدـهلذا ـيمكنـأن نقول:
اآلن،ـوالـيفـاملستقبلـاألول،ـوهكذاـالـإىلـهناية.

َرٌةـ فنالحظ:ـأنـاحللقاتـالتيـيتألفـمنهاـالتسلُسلـيفـاملستقبلـهيـحلقاتـُمَقدَّ
ةـوليستـحلقاٍتـموجودًةـبالفعل،ـبخالفـالتسلسليفـاملايضـاملتأّلفـمنـحلقاٍتـ متومهَّ
هلاـوجوٌدـيفـاخلارجـقدـانقىضـوانعدمـبالفعل،ـوبناًءـعىلـذلكـنعلمـأنهـباعتبارـمفهومـ
رةـذهنًاـ ـبلـهيـمقدَّ ـبالفعلـخارجًا، ـاملاالهناية التسلسلـيفـاملستقبلـالـيلزُمـمطلقًاـوجود
واعتبارًا،ـبخالفـاملاالهنايةـيفـالتسلسلـيفـاملايض؛ـفإهناـموجودٌةـبالفعل،ـأوـُوجدتـ

وانقضتـبالفعل.

ـالتسلُسلـيفـاملايضـوحقيقتهـعنـ ـاختالَفـماهية ـقطعيًا ـالرشحـنعلمـعلاًم ومنـهذا
حقيقةـالتسلسلـيفـاملستقبل؛ـألنـأجزاَءـاألولـكلَّهاـوجوديٌة،ـوالثاينـبعُضهاـتقديريةـ

ـوجودية. ـوبعضها ومهية،

وِمْنـهذا،ـإذاـقلنا:ـالتسلسلـيفـاملايضـمستحيلـالتحقق؛ـألنهـيلزمـعنهـوقوعـ
املاالهنايةـيفـالوجود،ـوانقضاؤهاـبالفعل،ـوهذاـمال؛ـفهذاـاحلكُمـالـيلزمـعنهـأنـيقال:ـ
إنـالتسلسلـيفـاملستقبلـماٌلـأيضًا؛ـألنناـمهامـقّدرناـواحدًاـبعَدهـواحدـوبعَدهـواحدـيفـ
ـبالفعلـ ـيقُع ـبالفعلـخارجًا؛ـألنـمجيَعـما ـفإنهـالـيلزمـعىلـذلكـوقوُعـماـالـهناية املستقبل،

ـفسيبقىـمدودًا. ـالزيادةـعليه ـأمكن مدود،ـوإن

ـالتسلسلـيفـاملايضـماٌل،ـوالتسلسلـيفـاملستقبلـجائٌز.ـ ـنقول: وبناًءـعىلـذلك،

والتحقيق:ـأنـإطالقـاسمـ»التسلسل«هناـــأيـيفـاملستقبلـــفيهـتساهٌل؛ـألنـ
قهـــوملـ سلسلةـاحلوادثـملـتتحّققـبالفعلـفيه،ـبلـماـتّققـمنهاـمصوٌر،ـوماـُيقّدرـتقُّ

ـاملتسلسلـإىلـماـالـهناية. ـهو ـبالفعلــ يتحّقق
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ـلهـيفـاملايضـماٌل،ـوالتسلسلـبمعنىـ ـالتسلسلـالذيـالـهناية ـيقال: واألوضحـأن
حصولـيشءـبعدـيشءـيفـاملستقبلـجائٌز،ـوهذاـالـيقالـعنه:ـإنهـالـهنايَةـلهـبالفعل،ـبلـ

بالتقديرـواإلمكانـفهوـجائز.

فاجلائزـإنامـهوـتقديُرـحصولـماـالـهنايَةـلهـمنـاحلوادثـالتيـيبتعـبعُضهاـبعضًا،ـ
ـفيهـ ـُيزاد ـلنـيزال ـفاألمر ـأماـمعـحصولـذلكـفهوـمال، ، بحيثـالـتصلـإىلـعدٍدـالـهنائيٍّ
عىلـكلـقدرـتّققـبقدرـمدودـآخر،ـوهكذا؛ـففيـكلـآٍنـفرضَته،ـيتحّصلـأنـماـتّققـ

مدوٌدـمصور.ـ

ويمّثلونـعىلـالتسلسلـيفـاملستقبلـبنعيمـأهلـاجلنةـوعذابـأهلـالنار.

والـيوجدـمثاٌلـصحيحـللتسلسلـيفـاملايضـالستحالـته،ـولكنـابنـتيميةـمنـ
املجّسمةـالقائلنيـبِقدمـالعالـمـبالنوع،ـوالقائلنيـبحدوثـصفاتـحادثةـهللـتعاىلـمنذـ

ـباطٌلـمال. ـللتسلسلـيفـاملايض،ـوهوـمثاٌل ـيّدعونـذلكـمثاالً األزل؛

وبناًءـعىلـهذاـالتوضيح،ـيكونـقدـبانـأنـمنـقال:ـإذاـجازـالتسلسُلـيفـاملستقبلـ
ىـيفـاحلُكمـبنيـأمرينـالـتساوَيـ فيجوزـالتسلسلـيفـاملايض،ـفهوـغالٌطـقطعًا؛ـألنهـسوَّ

ـللمخلوقات،ـكابنـتيميةـوالفالسفة.ـ ـالنوعّي ـالِقَدَم ـأجاز بينهام،ـوبناًءـعىلـزعِمه

وكذلكـيتضحـغلُطـمنـقال:ـإذاـكانـالتسلسليفـاملايضـماالً،ـفيستحيلـالتسلسُلـ
يفـاملستقبل،ـوبناًءـعليهـَحَكَمـبانتهاءـحركاِتـأهلـاجلنةـوالنار،ـكاجلهمـوبعضـالفرقـ

البائدة.

ـأقوالـيفـالتسلسلـمنـحيثـجوازهـوإحالته:ـ ـاحلاصُلـمماـمىضـثالثة فصار

ـباملعنىـاملوضحـــجائز،ـ ـأنـالتسلسلـيفـاملايضـمال،ـويفـاملستقبلــ القول األول:
ـقولـأهلـالسنة،ـومعهمـمجاهريـاملتكلمنيـمنـفرقـاإلسالمـكاملعتزلةـوغريهم.ـ وهو
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ـالتسلسلـيفـاملستقبل،ـ ـالتسلسلـيفـاملايضـجائزـقياسًاـعىلـجواز ـأن القول الثاين:
ـابنـتيميةـوغريهـمنـاملتفلسفةـواملتأثرينـهبم.ـ ـقول وهذاـهو

ـعىلـامتناعـالتسلسلـيفـاملايض،ـ ـأنـالتسلسلـيفـاملستقبلممتنعـقياسًا القول الثالث:
وهوـقولـبعضـاملبتدعة،ـومنهمـاجلهمـبنـصفوانـكامـنقلهـعنهـغريـواحدـمنـالعلامء،ـ
فقالـالشهرستاينـبعدـأنـنقلـبعضـأقواله:ـ»ومنهاـقوله:ـإنـحركاتـأهلـالـُخلدينـ
ـأهلـ ـبنعيمها،ـوتأملُّ ـأهلـاجلنة ذ ـفيهام،ـوتلذُّ ـتفنَيانـبعَدـدخولـأهِلهام تنقطع،ـواجلنةـوالنار
ُرـحركاتـالـتتناهىـآخرًا،ـكامـالـتتصورـحركاٌتـالـتتناهىـ النارـبجحيمها؛ـإذـالـُتتصوَّ
ـكامـ ـتعاىل:ـ﴿ۆئ ۆئ﴾ـعىلـاملبالغةـوالتأكيدـدونـاحلقيقةـيفـالتخليد، أوالً،ـومحلـقوله

ـاهللُـملَكـفالن«))(. يقال:ـخّلد

وقدـنسبـابنـأيبـالعزـاحلنفيـالقوَلـبدوامـنوعـاحلوادثـيفـاملايضـواملستقبلـ
ـمجهورـالعالـمـمنـمجيعـالطوائفـيقولون:ـ إىلـأئمةـأهلـاحلديث)2(،ـوقال:ـ»الـشكـأنَّ
إنـكلـماـسوىـاهللـتعاىلـخملوٌقـكائٌنـبعدـأنـملـيكن،ـوهذاـقوُلـالرسلـوأتباِعهمـمنـ
املسلمنيـواليهودـوالنصارىـوغرِيهم،ـومنـاملعلومـبالفطرة:ـأنـكونـاملفعولـمقارنًاـ
لفاعلهـملـيَزلـوالـيزالـمعهـممتنٌعـمال،ـوملاـكانـتسلُسلـاحلوادثـيفـاملستقبلـالـيمنعـ
أنـيكونـالرّبـسبحانهـهوـاآلِخرـالذيـليسـبعَدهـيشء،ـفكذلكـتسلسلـاحلوادَثـ
يفـاملايضـالـيمنعـأنـيكونـسبحانهـوتعاىلـهوـاألّوَلـالذيـليسـقبَلهـيشء،ـفإنـالرّبـ

ـيشاء«)3(.  ـإذا ـيشاءـويتكلم، ـيفعلـما ـيزاُل ـيَزلـوال سبحانهـوتعاىلـمل

ـالفرقـ ـأصحابـالنارـومصريهمـيفـالكتابـوالسنةـوآراء »املللـوالنحل«،ـص99،ـوانظرـكتابنا:  )((
اإلسالمية،ـفقدـبينتـموقفـاجلهم،ـص)0)-06)،ـوموقفـغريهـكابنـتيميةـوسائرـالفرقـ

اإلسالمية.
ـالرشوحـالوافية«ـ)):ـ204(.ـ ـالطحاويةـمنـجمموعة »رشحـالعقيدة  )2(

»رشحـالطحاوية«ـ)):ـ204(.ـ  )3(
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وإنـهذاـالكالمـليتبنيـلناـفساُدهـبعدماـبيناه،ـوقوله:ـ»إنـهذاـالقولـهوـقولـأهلـ
فأينـوردـيفـ كاذب،ـ اّدعاءـ إلخ،ـجمردـ والرسل...«ـ األنبياءـ قولـ وأنهـ واألثرـ احلديثـ
الكتبـالسامويةـأنـاهللـتعاىلـملـيَزلـومعُهـبعضـخلقه؟ـوأينـوردـأنـنوعـاملخلوقاتـ

قديٌمـوأفراَدهاـحادثة؟

ـيُكنـ ـأنـاهللـتعاىلـابتدأـخلقـالعالـمـالـمنـيشء،ـوأنهـمل بلـالواردـيفـالرشائعـكلها:
يشءـثمـكانـبإذنـاهللـتعاىل.ـ

ـبذلكـالـيتعدىـبعضـجمّسمةـ ـبأهلـاحلديثـالذينـقالوا ـابنـأيبـالعز والذيـيريده
ـبهـ ـالذيـيتعلق املحدثنيـمثل:ـعثامنـبنـسعيدـيفـكتابهـ»الردـعىلـبرشـاملرييس«،ـوهذاـهو
ـأنـالتسلُسلـماٌلـ ـأنـاملشهوَرـعندـالكرامية ـوقدـبينتـيفـ»الكاشفـالصغري« ـدائاًم، هؤالء

ـتيميُةـوصحُبهـيفـذلك.ـ ـابن يفـاملايض،ـوقدـخالفهم

والتيميةـيفّرقونـبنيـقدمـالنوعـوقدمـالفردـوالشخص،ـفيزُعمونـأنهـالـيثبتـ
الِقدمـإالـللنوع،ـأماـللفردـفال،ـوعندنا:ـأنهـالـقدمـللنوعـوالـللفرد،ـوأّنـكلـيشءـمنـ
املخلوقاتـمبتدأـبعدـأنـملـيكن،ـوأنـللمخلوقاتـبدايًة،ـملـيكنـقبَلهمـيشء،ـثمـكانـ

بتكوينـاهللـتعاىل.

مـابنـأيبـالعزـالتسلسَلـإىلـواجب،ـوممكن،ـومال،ـقال:ـ»فالتسسلسلـيفـ ثمـقسَّ
ـواحدـمنهمـاستفادـتأثرَيهـممنـقبلهـ املؤثِّرينـماٌلـممتنعـلذاته،ـوهوـأنـيكونـمؤثِّرونـكلُّ

الـإىلـغاية.ـ

والتسلسلـالواجب:ـماـدّلـعليهـالعقلـوالرشعـمنـدوامـأفعالـالرّبـتعاىليفـاألبد،ـ
وأنهـكلامـانقىضـألهلـاجلنةـنعيٌمـأحدثـهلمـنعياًمـآخرـالـنفادـله،ـوكذلكـالتسلُسلـيفـ
ـفهذاـواجٌبـيفـكالمه،ـ ـبفعلـآخر، ـمسبوٌق ـفعٍل ـكلَّ ـمنـطرفـاألزل،ـوأّن أفعالهـسبحانه



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالرشحـالكبري  252

ـالتيـهيـمنـ ـأفعاُله ـالكالمـيفـوقت،ـوهكذا ـإذاـشاء،ـوملـتُدثـلهـصفُة ـيزلـمتكلاًم فإنهـمل
ـفّعال،ـوالفرقـبنيـاحليـوامليتـالفعل،ـوهلذاـقالـغريـواحدـ لوازمـحياته،ـفإنـكلـحيٌّ
ناـتعاىلـقطـ ـحّيـفّعال،ـوملـيكنـربُّ ـالفّعال،ـوقالـعثامنـبنـسعيد:ـكلُّ منـالسلف:ـاحليُّ

ـالكالمـواإلرادةـوالفعل.ـ يفـوقتـمنـاألوقاتـمعطَّالًـعنـكاملهـمن

وأماـالتسلُسلـاملمكن،ـفالتسلسلـيفـمفعوالتهـمنـهذاـالطرف،ـكامـتتسلسلـيفـ
طرفـاألبد،ـفإنهـإذاـملـيزلـحيًاـقادرًاـمريدًاـمتكلاًم،ـوذلكـمنـلوازمـذاته،ـفالفعلـممكٌنـ
بموجبـهذهـالصفاتـله،ـوأن يفعَل أكمُل من أاّل يفعل،ـوالـيلزمـمنـهذاـأنهـملـيزلـ
مًاـالـأولـله،ـفلكّلـخملوقـ ٌمـعىلـكّلـفرٍدـمنـخملوقاتهـتقدُّ اخللُقـمعه،ـفإنهـسبحانهـمتقدِّ
أوُل،ـواخلالقـسبحانهـالـأولـله،ـفهوـوحَدهـاخلالق،ـوكلـماـسواهـخملوٌقـكائنـبعدـأنـ

ـيكن«))(. مل

التسلسلـاألولـالذيـحكمـبامتناعهـهوـماـيسمىـبالتسلُسلـيفـالعلل،ـبمعنى:ـ
أنهـماـمنـعلةـإالـوهيـمعلولٌةـلِـامـقبلها،ـوهكذاـالـإىلـهناية،ـوهذاـاألمرـاجتمعـأهُلـ

اإلسالمـعىلـإبطالهـوإحالته.ـ

وأماـالنوعـالثاينـمنـالتسلسلـالذيـقالـبوجوبه،ـوهوـالتسلُسلـيفـأفعالـاهللـ
تعاىلـأزالًـوأبدًا،ـماضيًاـومستقبالً.

ـوأفعالـاهللـتعاىلـ ـمتعدية، ـوإما ـإماـالزمة ـيقولونـبأنـاألفعال: ـأنـالتيمية وقدـعرفنا
عندهمـمنـكاملـهلل،ـومنـلوازمـكونهـحيًا،ـوأفعالهـالقائمةـبهـــكالكالمـــثابتةـلهـأزالًـ

ـإرادُتهـوغرُيهاـمنـالصفاتـاحلادثة.ـ ـالتسلسل،ـوهكذا وأبدًا،ـولكنـعىلـسبيل

وياولـابنـأيبـالعزـأنـيفرقـبنيـالتسلسلـيفـاألفعال،ـفيقول:ـإنهـواجب،ـوبنيـ

ـالوافيةـ)):ـ204-205(.ـ ـالرشوح رشحـالطحاوية،ـمنـجمموع  )((
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التسلسلـيفـاملفعوالتـليقول،ـإنهـممكن،ـويعنيـباملفعوالت:ـاملخلوقاتـاملنفصلةـعنـ
ـفإهنامـكليهامـ ـيفّرقـبنيـالقسمني، ـولكنـكانـينبغيـأاّل ـأوـآثارـاألفعالـاملتعدية، ذاتـاإلله،

ـاهللـواجٌبـله. ـاهللـتعاىل،ـوكامل ـمنـكامل ـالتيميةــ ــعند

فاحلاصل:ـأنـكالًـمنـالتسلسلـيفـأفعالـوالستلسلـيفـمفعوالتهـواجٌبـلكاملهـ
عندهم.ـ

ـقـاملفعوالتـبالفعلـ فانظرـإليهـيقول:ـ»أن يفعل أكمل من أن ال يفعل«ـفتحقُّ
أكمُلـهللـمنـعدمـذلك.

ـاإلشارةـإىلـهذاـاملعنىـعندهم،ـوهوـيستلزمـــبالرضورةـــتوقُّفـكاملـ وقدـمرَّ
اإللهـعىلـاملخلوقاتـكامـهوـواضح.ـ

ولكنهمـياولونـدائاًمـأنـيغالطواـليتخلصواـمنـاإلعالنـعنـلوازمـهذاـالقولـ
ـالذيـليسـبعدهـ ـ»الـيمنعـأنـيكونـالربـسبحانهـهوـاآلخر ـيقول: ـفلذلكـتراه الفاسدة،
يشء،ـفكذلكـتسلُسلـاحلوادثـيفـاملايضـالـيمنعـأنـيكونـسبحانهـوتعاىلـهوـاألولـ

ـأمرين: ـإنـهناك ـبل الذيـليسـقبلهـيشء«،ـواألمرـليسـكامـيقول،

ـبالذاتـمعـاهلل. األول:ـأنـاهللـتعاىلـقبلـكلـيشء،ـوالثاين:ـعدمـِقدمـيشٍءـمعنيَّ

فالذيـيمكنـأنـيتخلصواـمنهـبقوهلمـبالقدمـالنوعيـمنـهذاـاجلانب،ـهوـأنـ
ـبالذاتـمعـاإلله،ـولكنـأّنىـينفكونـعنـمعارضةـ ٍ يرّصحواـبأنهـالـيلزمهمـِقدُمـمعنيَّ
القاعدةـاملقّررةـيفـالرشع،ـوهيـأنـاهللـتعاىلـقبلـكلـيشٍء؟ـوأنىـأنـيتخلصواـماـوردـيفـ
القرآنـمنـأنـاهللـ﴿ۈئ ۈئ﴾ـ]احلديد:ـ3[،ـواألول:ـهوـالذيـليسـقبلهـيشءـوملـيكنـ
معهـيشءـأزالً،ـفلوـقدرناـــكامـيقولونـــأنهـملـيَزلـمعـاهللـيشءـمنـخملوقاته؛ـَلـامـأمكنناـ

أنـنقول:ـإنـاهللـتعاىلـهوـاألول. 
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وفضالًـعنـذلك،ـفإنـقوهلمـالفاسدـظاهٌرـيفـأنـاهللـتعاىلـالـيوزـكامالتِهـإالـبأنـ
خيلقـبالفعلـبعَضـخملوقاته،ـألنـهذاـأكملـلهـمنـأنـيكونـقادرًاـعىلـذلكـوالـخيلق.ـ

ـبذلكـأمـملـيعرتفوا.ـ ـاعرتفوا ـاهللـعىلـخلقه وهذاـيفـتوقيفـكامل

ـباطلة،ـولذلكـتراهمـ ـمغالطاتـمبنيةـعىلـأوهام ـيقررونهـجمرد فظهرـلكـأنـكلـما
ـأهلـالسنةـاألشاعرة.ـ حائرينـيفـمقاالهتم،ـحائرينـفيامـينسوبنهـإىلـخمالفيهم،ـوخصوصًا

وقدـأّثـرـهذاـالكالمـــالذيـقّررهـابنـتيميةـيفـكثريـمنـكتبه))(،ـوكّررهـمنـبعدهـ
ـقبلـأنـيوجدـاهللـتعاىلـشيئًا،ـ ـأزمنة ـيتصّورونـوجود ـفصاروا ـــيفـالتيمية ـأيبـالعزـهذا ابُن
ـأنهـ ـأنـيكونـاهللـقدـخلقـشيئًاـيفـتلكـاألزمنة،ـوينسبونـإىلـاألشاعرة ـإنهـالـبد ويقولون:

ـثمـفعل! ـيفعلـفيهاـشيئًا، ـأزماٌنـطويلٌةـمل ـعىلـاهللـتعاىل قدـمرَّ

ـالشيخـأحدـرّشاحـ»الطحاوية«: فتأملـفيامـقالهـصالحـآل

»املذهبـالثاين:ـهوـمذهبـاألشاعرةـواملاتريديةـومذهبـطوائـفـمنـأهلـ
الكالم:ـيفـأنـالربـجالـوعالـكانـمتصفًاـبالصفات،ـولهـاألسامء،ـولكنـملـتظهرـآثاُرـ
صفاتهـوالـآثارـأسامئه،ـبل كان زمناً طويالً طويالً)2( معطَّـاًل عن األفعال جل وعال،ـلهـ
ـأشياَءـ ـاإلرادةـوأراَد ـلهـصفة ـيفعلـشيئًا، ـالفعلـومل ـلهـصفة ـاخللقـوليسـثمـماـخيلُقه، صفُة

لةـغرَيـمنجزة،ـوهكذا«)3(.  ـمؤجَّ كونيًة

ـبيانهـمنـمذهبـأهلـالسنةـــإالـأناـنراهمـ ومعـسخافةـهذاـالقولـــبعدماـمرَّ

وعىلـهذاـتنبنيـمسألةـالقدمـالنوعيـللعامل،ـوقدـكتبناـفيهاـبتفصيلـكاٍفـيفـالكاشفـالصغري،ـ  )((
أثبتناـفيهـقولـابنـتيميةـهبذاـالقولـالباطل،ـوكذلكـفيامـعلقناهـعىلـردـاإلمخيميـعىلـابنـتيمية،ـ

ـفلتنظر.ـ ويفـردناـعىلـرشحـابنـتيميةـحلديثـعمرانـبنـحصني،
ـمنه.ـ تكرارـطوياًل  )2(

ـ)):ـ5)2(.ـ ـالطحاوية ـالرشوحـالوافيةـعىلـالعقيدة ـالطحاويةـيفـجمموعة انظرـرشحهـعىلـالعقيدة  )3(
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ـيزلـخيُلقـ ـفَمنـأخربهمـأنـاهللـتعاىلـمل ـبه، ـمقطوعًا ـكأهنمـيقررونـأمرًا ـيقولون، يقولونـما
شيئًاـقبلـيشء،ـوأنهـالـبدايَةـلنوعـخملوقاته؟!ـأَلـُهمـهبذاـبرهاٌنـأوـخربـقاطعـمنـكتابـ

أوـسنة؟!ـ

إنناـلنتعجبـفعالًـعندماـنقرأـكالمهم،ـويزدادـالعجبـإذـنراهمـيلزمونـغرَيهمـ
بناًءـعىلـمذهبهم،ـوهمـالـُيراعونـيفـذلكـأدبًاـمنـآدابـالبحث،ـفتأّملـكيفـيزعمونـ
ـمتطاولةـ ـأزماٌن ـعليه ـقدـمّر ــ ـواملاتريدية ـعىلـمذهبـأهلـالسنةـاألشاعرة ـبناًء أنـاهللـتعاىلــ
ـبأنـ ـاألشاعرة ـأعالم ـإىلـأنـفعل،ـوكأهنمـعمٌيـالـُيبرصونـترصياِت ـيكنـفيهاـفاعالً، مل
ـأزماٍنـعىلـاإللهـتعاىلـملـيكنـ ماـقبلـهذاـالعالـمـملـيكنـثمـزماٌن؛ـلنفرضـفيهـميضَّ
فيهـفاعالًـليشء،ـوكأهنمـالـيعرفونـأنـاألشاعرةـمنـأعظمـالناسـتنزهيًاـهللـتعاىلـعنـ
املكانـوالزمان!ـبلـهمـيعرفونـذلكـكّله،ـولكنهمـقوٌمـغرقتـقلوهبمـيفـمبةـالتشنيعـ
عىلـاآلخرينـواهّتامهمـبامـليسـفيهمـملجّردـرصفـالناسـعنهم،ـوترويِجـماـيقولونـبهـ

ـاهللـتعاىلـهباـمنـسلطان.ـ منـآراءـشاّذةـغريبةـملـينزل

ـخملوقاٍتـالـبدايَةـهلاـقدـخلقهاـاهللُـتعاىلـوأفناها،ـفقدـقالـ وهمـيعتقدونـأنـثمَّ
ـمنـأنـتكونـهذهـاملخلوقاُتـ صالحـآلـالشيخ:ـ»فجنُسـخملوقاِتـاهللـجلـوعالـأعمُّ
املوجودةـاآلن،ـفالـبّدـأنـيكونـثّمـخملوقاٍتـأوَجَدهاـاهللـجلـوعالـوأفنـاها،ـظهرتـ
فيهاـآثارـأسامئهـوصفاتهـجلـوعال،ـفإنـأسامءـالربـجلـوعال،ـوإنـصفاتـالربـجلـ
وعالـالـبدـأنـيكونـهلاـأثُرها،ـألنهـسبحانهـفّعالـلِـامـيريد،ـفامـأرادهـاهللـسبحانهـفَعَله،ـ
ـالداّلةـعىلـالكاملـبقوله:ـ﴿ېئ ېئ ىئ﴾ـ ـاملبالغة ـالصفةـعىلـصيغة ووصفـنفَسهـهبذه
ـيعنيـ ـكامـسيأيتـبيانهـيفـالزمنـاألول، ـمتسلسٌل؛ ـوهذا ـفامـأرادهـسبحانهـكان، ]هود:ـ07)[،

يفـاألولية،ـويفـاآلخرية«))(.

ـالوافية«ـ)):ـ5)2(.ـ »الرشوح  )((
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إذنـهؤالءـيعتقدونـأنـاهللـتعاىلـملجردـكونهـمتصفًاـبصفاتـفالـبدـأنـتظهرـآثارـ
ـفإهنمـيقولونـمغالطًة؛ـ ـوالـخيجلون، ـالتيـيرّصحونـهبا ية ـالالبدِّ ـومعـهذه ـالصفات، هلذه

ـالتيـيرّصحونـهبا؟!ـ ية ـالالبدِّ ـيريد،ـفأينـتذهبـاإلرادةـمع ألنهـفعالـملا

ومذهبهمـهذاـالـيفرتقـعنـمذهبـالـمتفلسفةـوأهلـالفيضـالقائلنيـبأنـآثارـ
األسامءـوالصفاتـالـبّدـأنـتـتجىلـوتظهرـآثارهاـبمجايلـالذات،ـأوـمنـيقول:ـإنـاهللـ
الـبدـأنـيعطيـكلـحسبـاستحقاَقه،ـوذلكـألنهـاجلواد،ـوالـخيفىـأّنـكّلـمذهٍبـمنـ
هذهـاملذاهبـيستلزمـإنكارـاإلرادةـواالختيار،ـومهامـحاولواـأنـيزّوقواـألفاَظهمـبتكرارـ

ـتنايفـإثباتـاإلرادة.ـ ـفإنـحقيقةـمذهبهم لفظـ»الفاعلـاملختار«،

التسلسلـيفـاملايض،ـويفـاملستقبل؛ـبزعمـأنـهذاـهوـالكاملـ إثباُتـ ويفـكالمهـ
عىلـ قادرـ أنهـ ملجّردـ املخلوقاتـ ُيوِجدـ بأنـ اإللَهـ ُيلزمونـ أهنمـ ذلك:ـ وحقيقةـ اإلهلي،ـ
إجيادهم،ـوكأهنمـيقولونـله:ـإنملختلقـاملخلوقاتـفأنَتـلستـبإلٍهـوالـتستحّقـاأللوهية،ـ

ـباطلـمال.ـ ـناقصًا،ـوالنقصـعىلـاإلله ـإهلًا ـإنكـتكون أو

ـعىلـاأللوهية.ـ ـتعدٍّ وهذا

ـالقول. ـاملعنىـهوـحقيقُةـمعتقدهم،ـومعتقدـمنـُيقاِسُمُهمـهذا هذا

ـاملتكلمنيـيقولونـالـجيبـعىلـاهللـتعاىلـ ـأكثر ـبلـمعهم ـأهلـالسنةـواألشاعرة وأما
أنـخيلقـالعامل،ـولوـملـخيلقهـملـيلحقهـنقص،ـوالـينايفـذلكـحكمته،ـمعـمالحظةـوجودـ
تفاصيلـأخرىـلألحكامـالالحقةـبعدـخلقـالعامل.ـواألشاعرةـيقولون:ـإنـاهللـتعاىلـلوـ
ـولوملـخيلقهـفكذلكـالـيلحقهـنقص،ـوخلُقـ ـللعامل، ـمنـخلقه خلقـالعاملـفالـيستفيدـكامالً

ـالتاّم.ـ ـاهللـتعاىلـواختياره ـبإرادة ـيكون العامل
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: )مل َيْزَدْد بكوهنم شيئاً مل يكن قبلهم من صفته(  قال الطحاويُّ

الِحْظـِدّقَةـالِعباراِت:ـ)كوهنم(ـأي:ـوجودهم،ـِمنـ»كانـيكونـكونًا«،ـوهيـتاّمٌةـ
ـللفاعل،ـوليسـعىلـفعلـأوـصفةـطارئة.ـ ـتدلـعىلـأموٍرـالزمٍة ـالتاّمة هنا،ـواألفعال

ـيُكنـقبلهم. ـبسببـوجودـخملوقاتِهـشيئًاـمل ـيزدد ـأي:ـمل والباُءـسببية،

بذلكـ واملقصودـ املخلوقات،ـ كوِنـ أي:ـ للمخلوقات،ـ »كوهنم«ـ يفـ والضمريـ
ـاملخلوقاتـهوـصفةـمنـصفاهتمـهمـالـمنـصفاتـاخلالقـجّلـشأنه.ـ وجوُدهم،ـووجوُد

ـصفاتهـ ـصفةـله،ـبلـإنَّ فإذاـخلقهمـجّلـوعزـفإنهـالـيستفيدـمنـخلِقهـإّياهمـأيَّ
تبقىـكامـكانتـقبَلـأنـخيلقهم،ـوذلكـألنـاهللـلوـاستفادـبخلِقهـللمخلوقاتـأّيـصفة،ـ
لكانتـهذهـالصفة:ـإماـنقصًاـأوـكامالً،ـويستحيلـأنـتكونـنقصًا؛ـألنـكلـماـيتصفـ
بهـاإللهـفهوـكامل،ـفيبقىـأنـتكونـكامالً،ـولكنـإذاـكانـماـاستفادهـاهللـبسببـخلِقهـهلمـ
ـكامَلهـمستفاٌدـمنـاملخلوقات،ـوهوـيستلزمـاحتياَجـاهللـتعاىلـ كامالًـله،ـللزمـعنـذلكـأنَّ
للمخلوقات،ـوهذاـباطل؛ـألنهـقدـسبقـبيانـأنـاهللـتعاىلـالـيتاجـإىلـاملخلوقات،ـبلـ
ـعنهم،ـومعنىـ ـعنـغريه،ـواملخلوقاُتـغريـاهللـتعاىل،ـفاهللـإذنـغنيٌّ هوـجلـشأنهـغنيٌّ
ـعنـاملخلوقاتـأي:أنهـالـيتاجـإليهم،ـومعنىـذلك:ـأنـكاملهـالـيتوقفـ أنهـتعاىلـغنيٌّ
عىلـوجودهم،ـبلـهوـحاصٌلـعىلـمجيعـكامالتهـالواجبةـلهـتعاىلـبذاتِهـالـبتوسطـوجودـ

ذواِتـغريه.

ـأنـاهللـتعاىلـموصوفـبأسامئهـ ـالكالم ـأكملـالدينـالبابريت:ـ»أرادـهبذا قالـالعالمة
احلسنىـوصفاتهـالُعالـأزالًـوأبدًا،ـسواٌءـكانتـصفاتـالذاتـكاحلياةـوالقدرةـوالعلمـ
واإلرادةـواملشيئةـوالسمعـوالبرص،ـأوـصفاتـاألفعالـكالتخليقـوالتكوينـواإلحياءـ
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واإلماتة،ـفإنـكّلهاـصفاٌتـلهـقائمٌةـبذاتهـقديمـاٌتـَمصوناتـعنـالزوال«))(.

يريدـالبابريتـبذلكـاإلشارَةـإىلـعدمـاكتسابـاهللـتعاىلـصفًةـبعدـأنـخلقـاخللق،ـ
أي:ـأنهـالـتوجدـصفٌةـهللـتعاىلـثابتٌةـلهـمرشوٌطـاتصاُفهـهباـبأنـخيلقـاخللَقـبالفعل؛ـألنهـ

ـإذنـمجيُعـصفاتهـقديمة.ـ ـباطل؛ ـإىلـخلقه،ـوهذا ـلكانـمفتقرًاـيفـكامله لوـكانـكذلك،

ـالفعل،ـ ـبنىـكالمهـعىلـأنـصفة ـفإنه ـالبابريتـمنـصفاتـاألفعال، ـإليه ـأشار ـما وأما
هيـالصفةـالقائمةـباهللـتعاىلـالتيـيوِجُدـاهللـتعاىلـهباـأفعاَله،ـكالقدرةـعندـاألشاعرة،ـ
وكالتكوينـواإلحياءـواإلماتةـوغريهاـعندـاملاتريديةـاألحناف،ـفهذـالصفاُتـكلُّهاـعندـ
بأحِدهاـعندهمـمرشوطًاـبوجودـ ُيثبتهاـقديمٌةـوليستـحادثـًة،ـوليسـاالتصافـ منـ

ـللمبتدعة.ـ املخلوقاتـبالفعل،ـخالفًا

الفعلـــهبذاـاملعنىـــتنحرصـيفـ التحقيقـأّنـصفةـ ونحنـسوفـنشيـرـإىلـأنـ
ـعىلـثبوتـصفاٍتـزائدةـعىلـالقدرةـهباـيكونـالفعلـ القدرة،ـوأنهـالـيوجدـدليلـقطعيٌّ
غريـالقدرة،ـكامـذكرهـالسادةـاملاتريدية،ـوسوفـنبنيـالتحقيقـيفـمعنىـصفةـالفعل،ـيفـ

ـاهللـتعاىل. ـاملناسبـبإذن مّله

ـالناسـأهنمـيوافقونـاملاتريديةـ ـإىلـأنـالتيميةـياولونـإهياَم ولكنـقدـسبقـأنـأرشنا
يفـصفاتـاألفعال،ـمعتمدينـعىلـاالشرتاكـاللفظّيـيفـقوَليهام:ـإنـصفةـالفعلـقديمة،ـ
ولكنهمـــأعني:ـالتيميةـــيتجاهلونـأهنمـيريدونـبصفةـالفعلـغرَيـاملعنىـالذيـيريدهـ
املاتريدية،ـأماـماـيريدهـاملاتريدية،ـفقدـاتضح،ـوأماـماـيريدهـالتيميةـمنـصفةـالفعل:ـإهناـ
ـوفعلـمنـحيثـإنـاهللـتعاىلـأحَدثهاـ ـقائمةـبذاتـاهلل، صفةـوفعلـمعًا،ـصفةـمنـحيثـإهنا

ـانـملـتكنـموجودة.ـ بعد

ـللبابريت،ـص47.  ـالطحاوية« »رشحـالعقيدة  )((
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ـالطحاويـهوـعنُيـ ـوماـعليه ـاهللـتعاىل، ـالطحاويـرمحه ـاإلمام وهذاـخالفـماـعليه
ـفإنهـكانـمنـأئمتهم. ـاألشاعرةـواملاتريدية، ـأهلـالسنة ـيقوله ما

هذهـهيـإذنـعقيدةـأهلـالسنةـيفـاهللـعزـوجل،ـوهيـثابتٌةـهللـتعاىلـمنـحيثـهوـ
ـعنـالعاملني،ـفالـيصحـمطلقًاـالقولـبأنـاهللـتعاىلـملاـكانـموجودًاـقبلـخلقهـملـيُكنـ غنيٌّ

ـاتصفـبصفةـجديدة. ـأوجدـخلقه ـثمملا ـبصفةـمعينة، متصفًا

فإنـكلـمنـيقولـبمثلـذلك،ـفإنهـيلزُمهـالقوُلـبافـتقارـاهللـتعاىلـإىلـخملوقاته،ـ
ومعلومـأنـهذاـالـيقولـبهـعاقٌل.ـ

وأماـوجهـلزوُمـاالفتقارـعندـالقولـبذلك؛ـفإنـوجودـاملخلوقاتـــإذاـلزمـعنهـ
اتصاُفـاهللـتعاىلـبأمرـملـيكنـقبَلـوجودهمـمنـصفتهـــيصبحـرشطًاـيفـاتصافـاهللـ
تعاىلـهبذاـاألمر،ـوهذاـاألمرـالـبّدـأنـيكونـكامالًـكامـسبقـبيانه،ـفاحلاصل:ـأنـيكونـ

ـاهللـتعاىلـإذن.ـ املخلوقاتـرشطًاـيفـكامل

ـاهللـإىلـ ـاحتياُج ـاهللـتعاىلـمعناه: ـاملخلوقاتـللكاملـالذيـيتصفـبه والقولـبرشطية
خملوقاته،ـوالقولـبذلكـمالـباطل.

ولذلكـقالـابنـأيبـالعزـيفـ»رشحهـعىلـالطحاوية«:ـ»وأماـدوامـالفعلـفهوـأيضًاـ
منـالكامل،ـفإنـالفعَلـإذاـكانـصفةـكامَل،ـفدواُمهـدوامـالكامل«))(،ـوهذهـمغالطٌة،ـفإّنـ
الكاملـيفـالُقدرةـعىلـالفعل،ـالـيفـالفعلـنفسه،ـوإالـلكانـاإللهـمعتمدًاـيفـكامٍلـعىلـ

ـأهلـالسنة.ـ ـبالرضورةـعند ـباطٌل فعله،ـوهذا

اشتـرطـوجوَدــ َمنـ بالفعلـ فيقولون:ـوهلـيوجدـ الناسـ يتعّجبـبعضـ وقدـ
ـبذلك؟! ـيقول ـأي:ـهلـيوجدـعاقٌل ـله؟ املخلوقـالتصافـاهللـتعاىلـبكامٍل

ـ)):ـ204(.ـ ـالطحاوية ـالرشوحـالوافيةـعىلـالعقيدة ـالطحاوية«، انظر:ـ»رشحـالعقيدة  )((
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ـتنتميـإىلـاإلسالمـقدـقالتـبذلك! ـالتي ـالِفرق ـبعَض ـإن ـنعم، ـله: ونقول

ـاالستدالَلـعىلـذلك،ـ ـلتعاليمهاـوحاولوا ـأفرادهاـواملنّظرون بلـلقدـجادلـبعُض
أنـ أّنىـهلمـ البرشي،ـولكنـ الذهنـ تقريبـذلكـإىلـ َمعيٌبـملحاولةـ بكّلـماـهوـ وأَتواـ
ـإىلـخلقه!ـوأنـ ـيلزمهمـمنـأنـاهللـتعاىلـمتاٌج ُيفلحواـيفـقلبـالباطلـحّقـًا!ـويفـإثباتـما

ـالواحدـكامالًـيفـحقه؟! ـينقلبـالنقُصـيفـحق ـأن ـله،ـفهلـيمكن ـالنقَصـكامٌل هذا

ـالشنيع؟ ـالقول ـبمثلـهذا ـالذينـقالوا ـيقولـقائل:ـفَمنـهمـهؤالء وقد

نقول:ـبعضـالناسـمـمنـينتمونـإىلـالدينـاإلسالميـيعتقدونـأنـاهللـتعاىلـ
ـنفسـمعنىـ ـبالقْدر: ـاملعني«))(،ـويريدون لهـحجٌمـمعنّيـويطلقونـعىلـذلكـاسمـ»القْدر

احلجم.ـ

النهاياتـالمتدادـ أثبتواـاحلدودـهللـتعاىل،ـبمعنىـ الذينـيقولونـبذلكـ وهؤالءـ
ذاتـاهللـتعاىلـبعدـأنـآمنواـبأنـهلاـامتدادًا،ـفجسمواـاهللـتعاىلـوحّددوه!ـوإثباُتـاحلدودـ

ـالسابق. ـلقوهلم ـاهلراء،ـالزٌمـواضٌح لذاتهـجلـشأنهـعنـهذا

ـوقدـتكلمتـعىلـإثباتـابنـتيميةـللحيزـوالقدرـواملقدارـهللـتعاىلـيفـالكاشفـالصغري،ـفلريجعـ  )((
ـأتعنيـباحليزـ ـقولهـيفـتأسيسـالتقديسـ)):ـ544(:ـ»ويقالـله: ـذكرتهـهنا ـالتحيز،ـومما إليهـيفـمسألة
ـباحليزـشيئًاـموجودًاـمنفصالًـعنهـ ـتريد ـأم ـالداخلـيفـمسامه، ـاملتحيزـوهنايتهـوحده ماـهوـمنـلوازم
كالعرش؟ـفإنـأريدـباحليزـاملعنىـاألولـوهوـماـهوـمنـلوازمـكلـمتحيز،ـفإنـحيزهـهبذاـالتفسريـ
داخلـيفـمسمىـذاتهـونفسهـوعينهـــإىلـأنـقالـــوالـنسلمـأنهـممتنع،ـوالقدرـواحليزـالداخلـيفـ
ـبعدـكالمـساقهـ ـاهـ،ـويقولـابنـتيمية ـالذاتية«. ـأبلغـمنـصفاته ـالذيـهوـمنـلوازمه مسمىـاملتحيز
يفـالتأسيسـ)):ـ88(:ـ»فلوـملـيباينـالباريـخلقهـإالـبمجردـاالختالفـيفـاحلقيقةـوالصفةـدونـ
اجلهةـواحليزـوالقدر،ـلكانتـمباينتهـخللقهـمنـجنسـمباينةـالعرضـلعرضـآخرـحالـيفـمله،ـ
أوـمباينةـاجلسمـللعرضـاحلالـيفـمله«.ـاهـ.ـويوجدـنصوصـأخرىـيفـالكاشفـتبنيـمرادـابنـ

ـتفصيل.ـ ـالقدر.ـوليسـاملقامـمقام ـأو ـباحليزـواحلدـواجلهةـواملقدار تيمية
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ثمـقالوا:ـبامـأنـاهللـتعاىلـلهـحجٌمـمعنيـوقدٌرـمعني،ـفإنهـالـيستحيلـعليهـأنـ
يتحّركـمنـمّلـإىلـآخر،ـوالـيستحيُلـعليهـأنـيترّصفـيفـذاتهـباحلركةـواالنتقالـكامـ
ـالزمـواضحـمنـ ـاملعنىــ ـهبذا ـالترصفــ ـالبرشـبذاتهـكذلك.ـفجواز يترصفـالواحُدـمن
ـدامـاهللـعندـهؤالءـ ـكبريهمـابنـتيمية))(.ـوما ـبلـلقدـرّصحـبه لوازمـمذهبهمـالقبيحـذلك،

ـإىلـآخر. ـينتقلـمنـملٍّ ـأن ـبإرادته،ـفإنهـجيوز متحركًا

هذهـكانتـاملقّدماتـالتيـاعتمدـعليهاـهؤالءـليقولواـبجعلـاملخلوقاتـرشطًاـ
لكامالتـاخلالق.ـ

ـاهللـأنـخيلقـالعامل،ـوكانـاهللـمدودًا،ـ ـأراد ـلـاّم فحاصلـمذهبهمـاملفهومـمنـكتبهم:
واملحدوُدـلهـجهاتـيفـنفسه،ـفلهـيمنيـوشاملـوأعىلـوأسفل،ـوهكذا،ـاختارـأنـخيلقـ
العالـمـتته،ـفخلقهـتته،ـفصارـهوـفوَقـالعامل،ـوجهةـالفوقـأكمُلـمنـجهةـالتحت،ـ

ـقالـابنـتيميةـيفـمنهاجـالسنةـ)):ـ225(ـخياطبـالشيعة:ـ»والفالسفةـالدهريةـقالواـبقدمـالعاملـ  )((
وأنـاحلوادثـفيهـالـإىلـأولـوأنـالباريـموجبـبذاتهـللعاملـليسـفاعالًـبمشيئتهـوقدرتهـوالـ
يترصفـبنفسه،ـوأنتمـوافقتموهمـعىلـطائفةـمنـباطلهمـحيثـقلتمـأنهـالـيترصفـبنفسه،ـوالـ
يقومـبهـأمرـخيتارهـويقدرـعليهـوجعلتموهـكاجلامدـالذيـالـترصفـلهـوالـفعل،ـوهمـجعلوهـ
ـفوافقتموهمـعىلـ ـلهـعىلـالترصفـفيه، ـالذيـلزمهـوعلقـبهـماـالـيمكنهـدفعهـعنهـوالـقدرة كاجلامد

بعضـباطلهم.
ونحنـقلناـبامـيوافقـالعقلـوالنقلـمنـكاملـقدرتهـومشيئـتهـوأنهـقادرـعىلـالفعلـبنفسهـكيفـ ـ

ـاهـ. يشاء«.
وقدـبينتـمذهبـابنـتيميةـيفـهذاـاملعنىـيفـالكاشفـالصغريـفقلت:ـ»واعلمـأنـاتصافـاهللـ ـ
ـأفعاالًـ ـبمعنىـيوجدـيفـذاته ـفاهللـيترصفـبنفسه ـبنفسه، بالفعلـالالزم،ـهوـمعنىـكونـاهللـمترصفًا
يلزمـعنهاـتغريـيفـأحوالـالذاتـوهذاـالتغريـنتيجةـترصفـاهللـبذاته،ـوترصفهـبذاتهـيلزمـعنهـأنـ
الذاتـتصلـعىلـكامالهتاـبالتدريج،ـفاحلالةـالالحقةـكاملـواحلالةـالسابقةـكامل،ـكلـمنهامـكامٌلـ

يفـالوقتـاملعني«.
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ـفصارـاهللـتعاىلـ ـالفوقـلذاته، ـالتحتـللعامل،ـواختارـجهَة ـاهللـتعاىلـاختارـجهَة ولذلكـفإّن
ـالعامل.ـ ـأنـخَلق ـالتيـهيـكامٌلـله،ـوذلكـبعد ـالفوق يفـجهة

فكوُنـاهللـتعاىلـيفـجهةـالفوقـــالذيـهوـكامٌلـلهـعىلـرأهيمـوزعمهمـــأمرـملـ
جُيزـحصوُلهـلهـإالـبعدـخلِقهـاملخلوقات.ـفوجوُدـاملخلوقاتـإذنـرشٌطـيفـحصولـهذاـ

الكامل.ـ

املخلوقاتـيفـاالتصافـبكامالته،ـ بأنـاهللـتعاىلـيتاُجـإىلـ يلزمهمـ ماـ فهذاـهوـ
وذلكـأنـاتصافهـبالصفاتـاحلادثةـمتوقفـعىلـخلقهـللمخلوقاتـعىلـصدورـأفعالـ

معينةـمنـاملخلوقات.ـ

وأنتـترىـأنـذلكـكلَّهـخُيالفـماـنّصـعليهـاإلمامـالطحاويـيفـاملتنـأعاله،ـملاـ
ـيكنـقبلهمـمنـصفته«.ـ ـبكوهنمـشيئًاـمل ـيزدد قال:ـ»مل

أالـترىـأنـهذاـيعارضـقولـاملجسمةـبأنـاهللـتعاىلـعىلـالعرشـجالٌس،ـوأنـ
كونهـعىلـالعرشـأكمُلـمنـكونهـالـعىلـالعرش،ـوالعرُشـخملوٌق،ـإذنـفاحلاصلـــعىلـ
مذهبهمــ:ـأنـكونـاهللـتعاىلـعىلـالعرشـكامٌلـهللـمرشوٌطـبوجودـالعرشـالذيـهوـ

ـالقبح. خملوق.ـوهذاـغاية

وكذلكـنفسـقوهلمـيفـنزولـاهللـتعاىلـبذاتِهـإىلـالسامءـالدنيا،ـفإهنمـالـشكـأهنمـ
يقولون:ـإنـهذاـكامٌلـله،ـوهذاـالكاملـملـيكنـليحصلـلوالـأنـاملخلوقاِتـموجودة؛ـإذـ

ـالنزول؟! ـإليها،ـكيفـيمكن ـالنزول ـُيمكن بالـسامء

ـبالفعلـإالـبعدـ ـيقولون:ـالـيكونـاهللـخالقًا وكذلكـيقولونـيفـكونهـخالقًا،ـفإهنم
إجيادهـاملخلوقات.ـوقبلـذلكـفليسـبخالقـبالفعل،ـولكنـكونهـخالقًاـبالفعلـكاملـله،ـ
فيلزمـمنـذلكـــعىلـمذهبهمـــوجوبـأنـخيلقـاهللـتعاىلـاملخلوقات،ـفاشرتطواـبذلكـ
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ـآَخَرـهنا،ـوهوـإجيابـذلكـ ـاملخلوقات،ـووقعواـيفـمظوٍر حلصولـالكاملـهللـتعاىلـوجود
ـالنقطةـقريباً. ـتوضيحـهلذه عىلـاهللـتعاىل،ـوسوفـيأيتـمزيد

وكذلكـقوهلمـبحدوثـالصفاتـيفـذاتِهـاهللـتعاىل:ـإماـلسببـمعلوم،ـأوـغريـ
نقلناـعنـبعضهم،ـكالغضبـالذيـيُدثـيفـذاتـاهللـتعاىلـبعدـأنـيفعلـ معلومـكامـ
املخلوُقـمعصيًة،ـأوـالرىضـالذيـيدثـيفـذاتـاهللـتعاىلـوُيصبحـصفًةـلهـنتيجًةـلفعلـ

ـاملخلوقـسببًاـحلدوثـبعضـصفاتـاإلله. ـفجعلوا املخلوقـطاعًة،

ومذهبـهؤالءـملـجيرؤـالفالسفةـعىلـالقولـبه؛ـلقبحهـوسخافته!ـولكنكـترىـ
ـإىلـالصحابةـوالتابعنيـبلـإىلـأهلـالسنة،ـوليسـذلكـإالـافرتاءـ ـينسبونـذلكـأيضًا هؤالء

رصيًا.

ـ»ما زال بصفاته قدياًم قبل خلقه«،ـوكانـمنـاألمورـ ـالطحاويـمنـقبل: قالـاإلمام
ـيُكنـيشءـ ـاهللـسبحانهـكانـيفـاألزلـوحَده،ـكانـومل ـأن ـالكالم: التيـاستنتجناهاـمنـهذا

ـيشٍء. معه،ـكانـوملـيكنـيشءـقبَله،ـكانـوملـيكنـيشٌءـغريه،ـوكانـقبَلـكلِّ

ـاهللـتعاىلـقبلـأنـخيلقـ ـاألصول،ـوهيـتبنّيـوصَف ـُيفَهُمـمنهـهذه ـالنصُّ ماـدامـهذا
اخللق،ـفإّنـمنـالطبيعيـأنـيتساءَلـالقارئـاملسلُم:ـماـاحلالـإذنـبعدـاخللق؟ـأي:ـبعدـ

ـأنـخَلَقهم؟ـ ـبعد ـاملخلوقات،ـهلـيطرأـعىلـاهللـتعاىلـيشء وجود

ـاإلمامـالطحاويـتنّبهـإىلـهذاـاملعنىـفقالـتقديرًا:ـقدـيردـعىلـالذهنـ لذلكـفإنَّ
سؤالـوهو:ـهلـاهللـسبحانهـبعدـأنـخلقـاملخلوقاتـاكتسبـشيئًاـمنـاملخلوقات،ـأوـ

ـيكنـمنـقبلـمتصفًاـهبا؟ـ ـاتَّصفـبصفٍةـزائدةـمل ـأي:ـهل منـنفسـفعله،

هذاـالسؤالـيبنيـعليهـاإلمامـالطحاوّيـقاعدًةـعظيمةـيفـعلمـالتوحيد،ـقالـيفـ
ـاهللـسبحانهـقبلـ ـصفاِت ـأنَّ ـأي: ـيكنـقبَلهمـمنـصفته، ـبكوهنمـشيئًاـمل ـيزَدد جوابه:ـال،ـمل
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إجيادـاملخلوقاتـهيـصفاُتهـبعدـإجيادـاملخلوقات،ـأي:ـأنهـملـَيُدْثـوملـيطرأـعليهـصَفٌةـ
ـاملخلوقات. ـإجياد ـبعد حادثة،ـوالـحالةـعارضة،ـوالـهيئةـطارئة

ـفهوـرصيٌحـيفـمنعـ ـالتغريـعىلـاهلل، ـالطحاويـينفيـبهـحدوَث هذاـكالٌمـمنـاإلمام
ـعىلـاهلل؛ـسواءـيفـالذات،ـأوـيفـالصفاتـاحلقيقية،ـوهذهـهيـعقيدةـأهلـالسنةـ التغريُّ

وأهلـاحلق.ـ

منـ معهـيشءـ يُكنـ ملـ زمٌنـ اهللـ ـعىلـ َيُمـرَّ ملـ هلم:ـ تيميةـخالفًاـ ابنـ يقولـ ولكنـ
ـاهللـتعاىلـصارـبعدـأنـخلقـالعرشـيفـ خملوقاته،ـوالزمنـعندـابنـتيميةـأزيّل.ـويقول:ـإنَّ
ـبنيـاثنني،ـ ـأنـاجلهةـالـتثبتـإالـبنسبٍة ـاجلهةـكامٌلـهللـتعاىل،ـومعلوٌم ـالفوق،ـوأنـهذه جهة
ـ وقال:ـإنـاهللـتعاىلـينتقلـمنـمّلـإىلـمّل،ـإىلـغريـذلكـمماـوضحناهـيفـكتابناـعنه،ـوكلُّ

ـالسابقة. ـُينايفـالقاعدَة ـالكالم هذا

ـ»كانـاهللـوالـمكانـوهوـاآلنـعىلـماـعليهـكان«،ـ وأماـماـوردـعنـبعضـاملتقدمني:
وجاءـيفـاحلديث:ـ»كانـاهللـوملـيكنـيشءـغريه«))(،ـفزادـبعضهم:ـ»وهوـاآلنـعىلـماـ
ـنوضحه. ـليستـمنـاحلديث،ـوإنـكانـهلاـمعنًىـصحيٌحـكام ـالزيادة عليهـكان«،ـوهذه

وقدـنّبهـعىلـذلكـابنـعريبـيفـ»الفتوحاتـاملكية«ـفقال:ـ»فاهللـسبحانهـملـيزلـيفـ
أزلهـبذاتهـوصفاتهـوأسامئه،ـملـيتجّددـعليهـحال،ـوالـثبتـلهـوصفـمنـخلقـالعامل،ـملـ
ـالكون،ـكامـوصفهـملسو هيلع هللا ىلصـحنيـ ـقبلـوجود ـبلـهوـاآلنـعىلـماـكانـعليه يكنـقبلـذلكـعليه،
قال:ـ»كانـاهللـوالـيشءـمعه«،ـوزيدـيفـقوله:ـ»وهوـاآلنـعىلـماـعليهـكان«،ـفاندرَجـيفـ

أخرجهـالبخاريـيفـ»صحيحه«ـمنـحديثـعمرانـبنـحصنيـريضـاهللـعنه،ـكتابـبدءـاخللق،ـ  )((
بابـماـجاءـيفـقولـاهللـتعاىل:ـ﴿ڤ ڦ ڦ ڦ      ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ﴾ـ]الروم:ـ

27[،ـ))9)3(.ـوكتابـالتوحيد،ـبابـ﴿ڤ ڤ ڦ ڦ﴾ـ]هود:ـ7[،ـ﴿ى ائ 
ائ ەئ ﴾ـ]التوبة:ـ29)[،ـ)8)74(.
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احلديثـماـملـيُقلهـملسو هيلع هللا ىلص،ـومقصوُدهمـأي:ـالصفةـالتيـوجبتـلهـقبَلـوجودـالعامل،ـهوـ
ـأنـيقفـعليها«))(. عليهاـوالعالـمـموجود،ـوهكذاـهيـاحلقائقـعندـمنـأراد

العبارةـليستـحديثًا،ـإالـأنـمعناهاـصحيح،ـوهوـموافقـلكالمـ ومعـأنـهذهـ
الطحاويـيفـهذاـاملوضع،ـأي:ـملـيستفدـاهللـتعاىلـمنـخملوقاتهـصفًةـُتضيفـإليهـكامالًـ

ملـيكنـلهـقبلـذلك.ـ

ووردـيفـ»نظمـالدرر«ـللبقاعيـيفـتفسريـسورةـالصمد:ـ»قالـاإلمامـجعفرـبنـ
الزبري:ـملاـانقىضـمقصوُدـالكتابـالعزيزـبجملتهـعادـاألمُرـإىلـماـكان،ـوأشعرـالعالـمـ
بحاهلمـمنـتردُّدهمـبنيـعدمنيـ﴿ھ ھ ے ے ۓ﴾ـ]العنكبوت:ـ20[،ـفوجودهمـ

ـوهذاـمنـكالمـابنـعريبـاللطيفـاملنيف،ـيفـ»الفتوحاتـاملكية«،ـيفـذكرـبعضـمراتبـاحلروفـ  )((
ـالسنةـ ـاألول،ـوكمـيفـكتبهـمنـفوائَد،ـمعـماـفيهاـمنـماذيَرـأيضًا،ـولذلكـنّبهـأكابرـأهل منـاجلزء
ـعليهـالعملـاآلنـيفـبالدـاإلسالمـكافة،ـ أنهـالـينبغيـبطلبةـالعلمـاملبتدئنيـأنـينظرواـيفـكتبه،ـوهوـما
وقدـسمعتـذلكـمنـأكابرـالعلامءـيفـمرصـوالشامـوالعراقـواليمنـوعلامءـاحلرمنيـوغريهمـيفـ

املرشقـواملغرب.ـ
هـ ـإىلـأنـهذهـزيادةـعىلـاحلديثـإىلـابنـتيمية،ـوحقُّ ـالتنبيهـدائاًم ـاملحدثنيـيعزون ـأنـأكابر والغريب: ـ
أنـُيعزىـإىلـابنـعريبـاحلامتيـالصويف،ـكامـرأيَت؛ـألنهـقبله،ـوأناـأكيٌدـأنـابنـتيميةـقرأهاـمنـ
ـفقدـقالـالعينيـيفـ»رشحهـعىلـ ـإىلـذلكـالبنـتيمية، ـاحلديثـيعزونـالتنبيه ـنرىـعلامَء كتابه!ـولكنا
ـاحلديثـيفـبعضـاملواضع:ـ ـمعه«،ـووقعـهذا ـ»وملـيكنـيشء ـ»ويفـروايةـغريـالبخاري: البخاري«:
ـليستـيفـيشءـمنـكتبـاحلديث.ـ »كانـاهللـوالـيشءـمعه«،ـوهوـاآلنـعىلـماـعليهـكانـوهيـزيادة

ـتقيـالدينـابنـتيمية«. ـاإلمام نبهـعليه
ـاحلديث:ـ ـالُكتبـيفـهذا ـأيضًا:ـ»وقعـيفـبعِض ـالعسقالينـيفـ»فتحـالباري« ـابنـحجر وكذلكـقال ـ
ـليستـيفـيشءـمنـُكتبـاحلديث،ـ ـكاَن«،ـوهيـزيادة ـمَعُه،ـوهوـاآلنـعىلـماـعليِه ـاهللُـوالـيشء »كاَن

ينـابنـتيمّيَة«.ـ ـالدِّ ـتقّي ـالعاّلمة نّبهـعىلـذلَك
ـابنـتيمية. ـالتنبيهـعىلـأهناـزيادةـعىلـاحلديثـإىل ـالناسـمنـبعدـذلكـعزَو وتداول ـ
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ـ منهـسبحانهـوتعاىل،ـوبقاؤهمـبه،ـوهمـومجيعـماـيصدرـعنهمـمنـأقواهلمـوأفعاهلمـكلُّ
ـوالـمكان،ـوهوـاآلنـ ذلكـخلُقهـواخرتاعه،ـوقدـكانـسبحانهـوتعاىلـوالـعالـمـوالـزماَن
عىلـماـعليهـكان،ـالـيفتقرـإىلـأحد،ـوالـيتاجـإىلـُمعني،ـوالـيتقّيدـبالزمان،ـوالـيتحّيزـ

هـمطلقًا«.ـ ـأهلـاحلمدـومستحقِّ ـفاحلمدـهللـربـالعاملني، باملكان،

وهذاـالذيـيفرّسـبهـالبقاعيـهذهـالعبارةـ»وهوـاآلنـعىلـماـعليهـكان«ـتفسريـ
ـاهللـتعاىل،ـوليسـاملرادـ ـعن ـاملكانـوالزمانـوالتغريُّ :ـنفُي ـكامـقررناهــ صحيح،ـفاملرادـهباــ
ـبعنيـالذات،ـوالـوجوَدـهلمـفقريغريـ ـتقوُم ـإثباتـأهنمـجمرُدـمظاهر ـأو ـنفيـخلقـاإلله، هبا

ـالغني))(. وجودهـجلـشأنه

ـوبعضهمـمحلـهذهـالعبارةـعىلـمملـوحدةـالوجودـكامـسنشري،ـقالـاآللويسـيفـتفسريـقولهـ  )((
ـدليلـعىلـأنـاملمكنـاحلادثـ ـ»ويفـاآلية ـ]20[: ـالبقرة تعاىل:ـ﴿ڇ ڇ ڇ ڍ﴾ـمنـسورة
حاَلـبقائهـمقدور؛ـألنهـيشء،ـوكلـيشءـمقدورـلهـتعاىل،ـومعنىـكونهـمقدورًا:ـأنـالفاعلـإنـ
شاءـأعدمهـوإنـشاءـملـيعدمه،ـواحتياجـاملمكنـحاَلـبقائهـإىلـاملؤثرـمماـأمجعـعليهـمنـقال:ـإنـ
علةـاحلاجةـهيـاإلمكانـرضورَةـأنـاإلمكانـالزٌمـلهـحالـالبقاء،ـوأماـمنـقال:ـإنـعلةـاحلاجةـ
احلدوُثـوحَده،ـأوـمعـاإلمكان،ـقالـباستغنائه؛ـإذـالـحدوثـحينئٍذـومتسكـيفـذلكـببقاِءـالبناءـ
بعدـفناءـالبناء،ـوملاـرأىـبعضهمـشناعةـذلكـقالوا:ـإنـاجلواهرـالـختلوـعنـاألعراض،ـوهيـالـ
ـذهبـإليهـاألشعرّي،ـولِـامـ ـبحال،ـوهذاـمما ـفالـيتصّورـاالستغناءـعنـالقادرـسبحانه تبقىـزماَنني،
فيهـمنـمكابرةـاحلسـظاهرًاـأنكرهـأهُلـالظاهر،ـنعمـيسّلمهـالعارفونـمنـأهلـالشهود،ـوناهيكـ
ـإنـاجلواهرـالـتبقىـزماننيـأيضًا،ـوالناسـيفـلبسـمنـخلقـ هبم!ـحتىـإهنمـزادواـعىلـذلكـفقالوا:
جديد،ـوأناـأسّلمـماـقالوا،ـوأفوضـأمريـإىلـاهللـالذيـالـيتقيدـبشأن،ـوقدـكانـوالـيشءـمعه،ـ

ـاملعاين« )):ـ82)(. ـاآلنـعىلـماـعليهـكان«.ـ»روح وهو
فهاـأنتـتراهـيملـقوهلم:ـ»وهوـاآلنـعىلـماـعليهـكان«:ـأنهـالـكوَنـإالـهللـتعاىل،ـوأنـاجلواهرـ ـ
السنة؛ـ بقاَءـهلا،ـبلـهيـشؤونـاحلقـتعاىل،ـومعـأنـذلكـخالُفـمذهبـأهلـ واألعراضـالـ
ـالفاعلـ ـاملحاّل،ـغريـمستغنيةـعن ـإهناـمستغنيةـعن فاجلواهرـالـتقوُمـيفـذاتـاإلله،ـولذلكـقالوا:
ــــ= ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ـاملطّولةـ. ـتفصيُلهـيفـكتبـعلمـالكالم ـنظٌر ـلقولـاألشعريـففيه ـتعليُله واملخّصص،ـوأما
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ولكنـابنـتيميةـخالَفـذلك،ـفقال:ـإنـاهللـتعاىلـاستفادـأوصافًاـكامليةـالـيمكنـ
تقديرـثبوهتاـإالـبعدـوجودـاملخلوقات،ـمثلـاجلهةـواملكانـواحلركة،ـولذلك:ـفإماـأنـالـ
،ـ ُيثبتـابنـتيميةـهذهـالكامالِتـاملزعومةـهللـتعاىل،ـأوـيقول:ـملـيكنـاهللـتعاىلـوحدةـقطُّ
ـمنـزمانـمتوّهمـإالـوكانـمعـاهللـتعاىلـبعُضـخملوقاته!ـهذاـهوـمذهبـابنـتيمية.ـ ـما أي:

وأماـالقائلونـبوحدةـالوجود،ـفخالفواـهذهـالعبارةـــأعني:ـعبارةـاإلمامـالطحاويـ
املذكورةـــومعناهاـمنـجهةـأخرى،ـوذلكـأهنم،ـلـاّمـقالواـبأْنـالـوجوَدـلغريـاهللـتعاىل،ـ
ـماـنشاهده،ـفإنامـهوـنِسٌبـ رـوجوُدـغريه،ـالـللعالـمـوالـلغريـالعاَلـم،ـبلـكلُّ والـُيتصوَّ
واعتباراٌتـقائمةـبَعنيـذاتـاهللـتعاىل،ـالـوجوَدـهلاـيفـنفِسها،ـولكنـوجوُدهاـهوـعنيـ

ـاهللـتعاىل! وجود

ـبوجوٍدـ ـالعالـم ـبعدمـوجود ـيقولوا ـأن ـلزمهم ـالفاسدة، ـالعقيدة ملاـقالـهؤالءـهبذه

وقالـأيضًا:ـ»﴿وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ﴾ـ]فصلت:ـ53[،ـفيهـإشارةـإىلـأنـاخللقـ ـ=
الـيَرونـاآلياتـإالـبإراءتهـعزـوجل،ـوهيـكشفـاحلجبـليظهرـأنـاألعيانـماـشّمتـرائحَةـ
الوجودـوالـتشمهـأبدًا،ـوأنهـعّزـوجلـهوـاألولـواآلخر،ـوالظاهرـوالباطن،ـكانـاهللـوالـيشءـ

ـتعاىل:ـ﴿ۈئ ۈئ ېئ ېئ  ـاإلشارةـعندهمـبقوله ـاآلنـعىلـماـعليهـكان،ـوإليه معه،ـوهوـسبحانه
ه: ـالشيخـاألكربـُقّدسـرسُّ ېئ﴾ـ]فصلت:ـ53[ـومنـهناـقال

ــماـملكـسليمـانـوماـبلقيُس ــ ــ ــ ـآدُمـيفـالكونـماـإبليُسـ ما
ـياـمنـهوـللقلوبـمغناطيُس ــ ــ ــ ــ ـإشـارٌةـوأنتـاملعنى الكلُّ

ـالوجود،ـوأبوهاـوابنهاـوأخوها«.ـ ـوحدة ـأمُّ ـبلـهو ـالقبيل، ـمنـهذا هــ ـُقّدسـرسَّ وأكثرـكالمهــ ـ
فهوـيبنيـــكامـترىـــعىلـأْنـالـوجودـإالـهللـتعاىل،ـوأّنـاألعيانـماـشّمتـرائحَةـالوجود،ـوليتـ ـ
ـأوـ شعري!ـإنـيفـذلكـخمالفةـرصيةـلـمذهبـأهلـالسنة،ـوالـيكفيـللقولـهباـأنـيقولـهباـويلٌّ
ـأّنـ ـأناـالـنسّلم ـالرباهنيـالنقليةـوالعقلية،ـعىل ـبلـمن ـاألولياء، ـالعقائدـالـُتؤخذـمنـكالم ـإذ غريه؛
ـيتوّهمـ ـالوجود،ـالـما ـبنقيِضـوحدة ـقائلون ـبلـكثرٌيـمنـاألولياءـوالصوفية ـقالـبذلك، ـقد كلـويلٍّ

ـالوجود.ـ ؛ـفإنهـقائلـبوحدة ـالناسـأّنـكلـصويفٍّ كثريـمن
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زائدـعىلـوجودـاإللهـمغايٍرـله،ـفلذلكـقالوا:ـ»وهوـاآلنـعىلـماـعليهـكان«،ـأي:ـكامـكانـ
وحدهـموجودًا،ـفهوـاآلنـموجودـوحَدهـأيضًا،ـفلمـُيدثـاهللـتعاىلـشيئًاـموجودًاـهوـ
ـماـزعمهـهؤالء.ـ ـالعليَّة،ـهذا ـإنامـهوـنَِسٌبـاعتباريٌةـطارئةـعىلـذاته ـأوجده العامل،ـبلـغايةـما

ـالوجودية،ـخمطئونـيفـقوهلمـهذا،ـ ـمنـاملجسمةـوأهلـالوحدة ـأنـكاّل ونحنـعرفنا
ويبقىـمذهُبـأهلـالسنةـالذينـقالوا:ـإنـاهللـتعاىلـكانـوملـيكنـيشءـغريهـوالـمعه،ـثمـ
ـاهللـ ـالعالـمـغرُيـوجود ـبلـوجوُد ـبذاته، ـالعالـمـالـيفـذاته،ـوالـكنسبةـعدميةـقائمة أوجد
تعاىلـيفـاحلقيقة،ـوالـنسبةـبنيـاهللـتعاىلـوبنيـالعالـمـإالـكونـالعالـمـخملوقًا،ـواهللـتعاىلـ

ـله. خالقًا

فتحّصلـأنـمذهبـأهلـاحلقـقائـٌلـباحلقـيفـهذهـاملسألة،ـمتميزـعنـمذاهبـ
املبطِلني.ـ

أينـكانـاهللـقبلـأنخيلقـاملخلوقات؟ـكانـبالـمكان،ـاهللـالـيدهـمكانـألنـمنـصفةـ
املكانـاملحدودية،ـولكنـالـيمكنـأنـتفرتضـعندـابنـتيميةـأنـاهللـكانـقبلـخملوقاته؛ـ
ـبعُضـخملوقاته.ـ ـيزلـومعه ـاهللـومل ـالنوعيـللعامل:ـكان ألنهـعىلـمقتىضـمذهبهـيفـالقدم

ـاملخلوقات.ـ ـبإرادتِه ـأوجد ـثم ـاملخلوقات، ـأهلـالسنة:ـكانـقبَلـخلِقه أماـعند

ـاهلل؟ـ ـثمـسألنا:ـأينـكان ـوهوـصحيٌحــ ـالفْرضـصحيٌحــ إذاـفرضناـأنـهذا

فاجلواب:ـكاَنـوالـمكان.ـ

ـأنـخلقـاملخلوقات؟ـ ـاهللـبعد ـأيَن وسألنا:

ـبالـمكان. فاجلواب:ـهوـعىلـماـعليه:ـكان

ألنهـلوـكاَنـقبلـاملخلوقاتـبالـمكان،ـثمـصارـبعدـأنـخلقـاملخلوقاتـعىلـ
ـتكنـقبلهمـمنـصفاته،ـوهيـاملكان.ـ ـلطرأـعليهـصفٌةـمل مكان،
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ـالسنة.ـ ـالطحاوي،ـووافقهـعليهـمجاهريـأهل ـاإلمام وهذاـخالُفـماـقّرره

ـقرَبـاألجسام،ـكامـ ـإذـالـُيامثلـقرُبه ـ»وهوـعىلـكلـيشءـشهيد؛ ـالغزايل: قالـاإلمام
الـمتاثلـذاُتهـذاتـاألجسام.

وإنهـالـيّلـيفـيشء،ـوالـيّلـفيهـيشء،ـتعاىلـعنـأنـيوَيهـمكان،ـكامـتقّدسـعنـ
أنـُيّدهـزمان،ـبلـكانـقبَلـأنـخلقـالزمانـواملكان،ـوهوـاآلنـعىلـماـعليهـكان،ـوإنهـ
ـ سـعنـالتغريُّ بائٌنـمنـخلقهـبصفاته،ـوليسـيفـذاتهـسواه،ـوالـيفـسواهـذاته،ـوإنهـمقدَّ
هًاـ واالنتقال،ـالـتلُّهـاحلوادث،ـوالـتعرتيهـالعوارض،ـبلـالـيزالـيفـنعوِتـجاللِهـمنزَّ
ـالوجودـ ـاالستكامل،ـوإنهـيفـذاتهـمعلوُم ـالزوال،ـويفـصفاتـكاملهـمستغنيًاـعنـزيادة عن
ـالذاتـباألبصار،ـنعمًةـمنهـولطفًاـباألبرارـيفـدارـالقرار،ـوإمتامًاـللنعيمـ بالعقول،ـمرئيٌّ

ـالكريم«))(. ـإىلـوجهه بالنظر

قالـابنـمجاعة:ـ»نقولـهلؤالء:ـأينـكانـاهللـتعاىلـقبلـأنـخيلقـالعرشـوالفرشـ
ـأنـتكونـجهاٌتـسّت؟ ـالزمانـواملكان،ـوقبل ـأنـخيلق والسامءـواألرض،ـوقبل

فإنـقالوا:ـملـيكنـلهـجهٌةـوالـمكان.ـ

ـاآلنـعىلـماـعليهـكان. ـبه،ـوهو ـنقولـنحن ـبام ـاعرتفُتم فنقول:ـقد

وإنـزعمواـأّنـالعالـمـقديٌمـبِقدمـاهللـتعاىل،ـفقدـتداَوْواـمنـداٍءـبداٍء،ـواستجارواـ
منـالرمضاءـبالنار،ـووجبـأنـننتقلـهبمـإىلـإثباتـحدوثـالعامل،ـواهللـهوـويلـاهلدايةـ

والتوفيق«)2(.

ـبعدها. ـالغزايل،ـص53ـوما ـأبوـحامد ـاإلمام ـالتنزهيات، ـالعقائد«، »قواعد  )((
ـالعالمةـ ـبنـمجاعة،ـتقيقـشيخنا ـإبراهيم ـبن ـالتعطيل«،ـممد ـالدليلـيفـقطعـحججـأهل »إيضاح  )2(

وهبيـالغاوجي،ـص68.
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ـ»واتفقـالسلفـوأهلـالتأويلـعىلـأنـماـالـيليقـمنـذلكـبجاللـالرّبـ وقالـأيضًا:
تعاىلـغريـمراد:ـكالقعودـواالعتدال.ـ

املحتملة،ـكالقصِدـواالستيالء،ـ املعاينـ يليقـبجاللهـمنـ ماـ تعينيـ واختلفواـيفـ
فسكتـالسلُفـعنه،ـوأّولهـاملؤولونـعىلـاالستيالءـوالقهر؛ـلتعايلـالرّبـعنـسامتـ

ـإىلـاحليزـواملكان.ـ األجسامـمنـاحلاجة

وكذلكـالـُيوصفـبحركٍةـأوـسكون،ـأوـاجتمـاعـوافرتاق؛ـألنـذلكـكلَّهـمنـ
سـعنه. ـتعاىلـمقدَّ سامتـاملحَدثات،ـوعروضـاألعراض،ـوالرّب

فقولهـتعاىل:ـ﴿ۈئ﴾ـيتعنيـفيهـمعنىـاالستيالءـوالَقهر،الـالُقعودـواالستقرار؛ـ
مهامـعليه،ـوكالمهاـ ـالزمانـواملكان،ـأوـتقدُّ ـللزمـِقدُم ـأوـزمانيًا إذـلوـكانـوجودهـتعاىلـمكانيًا
ـتعاىلـ ـإىلـاملكان،ـوهو ـفقدـصّحـيفـاحلديثـ»كانـاهللـوالـيشءـمعه«،ـوللزمـحاجُته باطل؛
ـاملطَلقـاملستغنيـعامـسواه،ـكانـاهللـوالـزماَنـوالـمكان،ـوهوـاآلنـعىلـماـعليهـ الغنيُّ
كان،ـوللزمـكونهـمدودًاـمقّدرًا،ـوكلـمدودـومقّدرـجسم،ـوكلـجسمـمرّكٌبـمتاٌجـ
َرـــ إىلـأجزائه،ـويتقّدسـمنـلهـالغنىـاملطَلقـعنـاحلاجة،ـوألنـمكاَنـاالستقرارـــلوـُقدِّ

ـاألزىلـقبله«))(. ـالقديم ـبعدـعدمه،ـوهو ـإليهـَمنـأوجَده حادٌثـخملوٌق،ـفكيفـيتاج

وأماـابنـتيميةـفحاصلـمذهبه:ـهوـاآلنـيفـأجّلـمكاٍنـوأعىلـمكاٍنـــبزعمهـــ
ـعليهـبمامّسة،ـوهذاـمعناُهـاتصاُفـاهللـ وهوـالعرش،ـأي:ـإنهـجالسـعىلـالعرشـمستقرٌّ
ـأوـيقولـبِقدمه،ـوهوـإشكالـ ، ـالعرشـحادٌثـبالـريبـوالـشكٍّ بصفةـحادثة؛ـألنـوجود
خطري،ـوالـيقولـابنـتيميةـكامـهوـمعلومـبقدمـيشءـمعنيـبرصيحـعبارته،ـألنهـدائامـيرصحـ
ـبيناه.ـ ـالنوعيـكام بأنـكلـيشءـغريـاهللـتعاىلـفهوـحادثـالعني،ـواإلشكالـعندهـيفـالقدم

»إيضاحـالدليل«،ـص04).   )((
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. ـالنصِّ ـيفـهذا ـالطحاويُّ ـنفاه ـتيميَة ـابن ـبه واملعنىـالذيـيقول

كانواـ مّلاـ للسلف:ـ ظلاًمـ املنتسبنيـ احلشويةـ املجسمةـ طريقةـ عىلـ أنهـ فاحلاصل:ـ
يعتقدونـأنـاهللـتعاىلـمدوٌد،ـوأنهـالـبدـأنـيكونـيفـمكاٍنـويفـجهٍةـمنـاملخلوقات؛ـ
ـاحلوادثـبذاتهـ ـاملخلوقاتـمنـاحلدـواحليزـواجلهةـوقيام ـلهـخصائصـوجود ألنـوجوَده
وغريـذلك،ـوإنـزعمواـــبعدـذلكـــأنهـخيالفهمـيفـاحلقيقة!ـفقدـورَدـيفـأذهاهنمـهذاـ

ـالعرشـأمـتتـالعرش؟ـ ـباهلل:ـوجودهـفوق ـاألليُق السؤال:ـماـهو

ومنـالطبيعيـأنـيكونـفوُقـأفضَلـبالنسبةـهلمـــأي:ـيفـعقيدهتمـيفـاهللـتعاىلـــ
فيصريـعندهمـوجوُدهـفوقـالعرشـصفَةـكاملـهللـتعاىل.ـ

رـ هكذاـيتصّورونـاإللـه!ـوهكذاـيكمونـبأحكامـمبنيةـعىلـالوهمـوالتـصوُّ
والكيفيةـعىلـاإلله،ـثمـبعدـذلكـيقولون:ـإهنمـالـخيوضونـيفـذاتـاإلله،ـوالـيتكلمونـ
يفـالذات،ـواحلقيقة:ـأنـكلـكالمهمـيفـهذاـالبابـخوٌضـيفـذاتـاإلله،ـوقياسـلإللهـ

عىلـذواتـاملخلوقات.

أماـيفـُعْرفِناـــأي:ـماـنعرفهـونعلمهـــنحن،ـويفـعقيدتنا،ـفالـهذاـوالـذاك؛ـألنـ
معنىـهذا:ـوجودهـبمكان؛ـألنـاهللـموجودـقبلـالفوقـوَقْبَلـالتَّْحِت،ـاهللـموجودـقبَلـ

ـاآلنـعىلـماـعليهـكان.ـ ـالعرشـبالـمكان،ـوهو خلقه

ـعندنا،ـفالـخيطرـيفـ ـمنفيٌّ ـاحلسيةــ ـالعرفية ـاحلقيقة ـبه ـأريد ـإذا ـالسؤالــ فأصلـهذا
ـ ـومبنيٌّ ـعىلـنفيـالتشبيه، ـعندنا ـمبنيٌّ ُه ـوذلكـكلُّ ـاملكانـهللـتعاىلـأصالً، ـنسبُة ـفيه ٌر ـتصوُّ بالنا

ـاملخلوقات.ـ ـــحقيقِة ـتشبه ـأو ـاهللـتعاىلـمثيَل عىلـنفيـكونـحقيقِة

ـيستلزمـاإلقرارـالضمنّيـبوجودـمكاٍنـهللـتعاىلـ ــ ـعىلـسبيلـاحلقيقة فإيرادـالسؤالــ
ومدوديٍةـله،ـوهذاـباطل،ـولكنـالسؤالـبـ»أين«ـــإذاـوردـــفإنهـُيملـعىلـمعنًىـآخَرـ

ـالتيميةـواملجسمة.ـ ـبه ـاحليسـالذيـيرّس ـباإلله،ـغريـاملعنىـاجلسامينـاجِلَهوّي الئٍق
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تعاىلـ اتصافـاهللـ إذنـ العرشـصفُةـكامل،ـ وبناًءـعىلـكالمهم:ـوجودـاهللـفوقـ
ــعندهمـــهبذاـالكاملـأي:ـكونهـفوقـالعرش؛ـهلـيمكنـأنـيتصَفـبهـقبلـأنـخيلقـ
ـإذنـصارـاتصاُفهـ ـالكامل، ـالعرَشـلكيـيتصفـهبذا ـإذنـجيبـأنـخيلَق العرش؟ـمستحيل،
ـالكامل،ـ ـبخلقهـالعرش،ـفهوـبحاجةـإىلـاملخلوقاتـلكيـيتصفهبذا ـالكاملـمرشوطًا هبذا

فإنـهذاـهوـمعنىـاالحتياجـكامـوضحناه.

فإنـاتصافـاهللـتعاىلـبكونهـفوقـالعرشـــالذيـهوـكامٌلـعندهمـــمتوقفـعىلـ
خلقـالعرش،ـفهذاـبياُنـتوقُِّفـكاملـاهللـعىلـبعِضـخملوقاته،ـوهوـقولـمناٍفـللتوحيدـ

كامـهوـواضح.ـ

ـيستلزمـ ـأنهـجالســ ـأي: ـعىلـالعرشــ ـاهللـمستٍو ـإنـالقولـبأنَّ ـقالـأهلـالسنة: وهلذا
ـالذيـوّضحناهـعىلـكثريـمنـالناس. ـاالستلزام ـللمخلوقات،ـوقدـخفَيـوجُه حاجته

حـابنـتيميةـبقولـبعضـاملجسمةـبتأثرـاهللـتعاىلـبمخلوقاتهـيفـ»كتابـالردـ رصَّ
ـذكرـذلكـيفـكالمـابنـعثيميـن،ـ عىلـأساسـالتـقديس«))(،ـوملـيمنـعـذلك،ـوقدـمـرَّ

ـقالـابنـتيميةـيفـالردـعىلـتأسيسـالتقديسـللرازيـ)):ـ566(ـوماـبعدها:ـ»الوجهـالثاينـأنـ  )((
الطائفةـاألخرىـمتنعـاملقدمةـالثانيةـفيقولونـالـنسلمـأنـالعرشـومحلتهـإذاـكانواـحاملنيـهللـلزمـ
ـإالـبقدرتهـ ـالذيـخيلقهمـوخيلقـقواهمـوأفعاهلمـفالـيملونه ـإليهمـفإنـاهللـهو أنـيكونـاهللـمتاجًا
ومعونتهـكامـالـيفعلونـشيئًاـمنـاألفعالـإالـبذلكـفالـيملـيفـاحلقيقةـنفسهـإالـنفسهـكامـأنهـ
ـاملجيبـ ـالذيـخلقهمـوخلقـدعاءهمـوأفعاهلمـفهو ـإذاـدعاهـعبادهـفأجاهبمـوهوـسبحانه سبحانه
ـأوغضبـمنـمعاصيهمـ ـالتائبـمنـعباده ـبتوبة ملاـخلقهـوأعانـعليهـمنـاألفعالـوكذلكـإذاـفرح
وغريـذلكـمماـفيهـإثباتـنوعتحولعنـأفعالـعبادهـفإنـهذاـيقولهـكثريمنـأهلـالكالمـمعـموافقةـ

ـمقامانـمشكالن:ـ مجهورأهلـاحلديثـوغريهمـفيه
أحدمهاـمسألةـحلولـاحلوادثـوالثانيةـتأثريـاملخلوقـفيهـوجوابـاملسألةـاألوىلـمذكورـيفـغريـ ـ
ــ= ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاملوضع.ـ هذا
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وجوابـالسؤالـالثاين:ـأنهـالـخالقـوالـبارئـوالـمصورـوالـمدبرـألمرـاألرضـوالسامءـإالـهوـ  =
فالـحولـوالـقوةـإالـبهـوكلـماـيفـعبادهـمنـحولـوقوةـفبهـهوـسبحانهـفيعودـاألمرـإىلـأنهـهوـ

املترصفـبنفسهـسبحانهـوتعاىلـالغنيـعامـسواه.
وهؤالءـيقولونـهذاـالذيـذكرناهـأكملـيفـصفةـالغنيـعامـسواهـوالقدرةـعىلـكلـيشءـمماـيقولهـ ـ
النفاةـفإنـأولئكـيقولونـالـيقدرـأنـيترصفـبنفسهـوالـيقدرـأنـينزلـوالـيصعدـوالـيأيتـوالـ
جييءـوالـيقدرـأنـخيلقـيفـعبادهـقوةـيملونـهباـعرشهـالذيـهوـعليهـويكونونـإنامـمحلوهـوهوـ
ـكامـأنهـ ـإالـبنفسه ـأنـيقيمـنفسه ـبقوتهـوقدرتهـمنـكونهـالـيقدرـعىلـمثلـذلكـوالـيمكنه فوقـعرشه
سبحانهـإذاـخلقـاألسبابـوخلقـهباـأمورًاـأخرىـودبرـأمرـالسامواتـواألرضـكانـذلكـأكملـ
وأبلغـيفـاالقتدارـمنـأنـخيلقـاليشءـوحدهـبغريـخلقـقوةـأخرىـمنـغريهـخيلقهـهباـفإنـمنـيقدرـ
عىلـخلقـالقوىـيفـاملخلوقاتـأبلغـممنـالـيقدرـعىلـذلكـوهلذاـكانـخلقهـللحيوانـوملاـفيهـمنـ

القوىـواإلدراكـواحلركاتـمنـأعظمـاآلياتـالدالةـعىلـقدرتهـوقوتهـقالـاهللـتعاىل:ـ﴿ڌ ڌ 
ڎ ڎ ڈ ڈ ژ﴾ـ]الذاريات:ـ58[ـإنـاهللـهوـالرزاقـذوـالقوةـاملتنيـقالـعثامنـبنـسعيدـ
ـكلهـقياسكـاهللـبقياسـالعرشـومقدارهـ الدراميـيفـنقضهـعىلـاملرييسـوصاحبه:ـوأعجبـمنـهذا
ـأوـمثلهـ ـإنـاهللـأكربـمنـالعرشـأوـأصغرـمنه ـالعميان ووزنهـمنـصغريـأوـكبريـوزعمتـكالصبيان
ـادعيتمـفيهـفضاًلـ ـالعرشـفقد ـالعرشـأعظمـمنهـوإنـكانـأكربـمن ـاهللـأصغرـفقدـصريتم فإنـكان
عنـالعرشـوإنـكانـمثلهـإذاـضمـإىلـالعرشـالسامواتـواألرضـكانتـأكربـمعـخرافاتـتكلمـ
هباـوترهاتـيلعبـهباـوضالالتـيضلـهباـلوكانـمنـيعملـهللـلقطعـقرشةـلسانهـواخليبةـلقومـ
ـاجلهاالتـوالضالالتـفيقالـهلذاـ ـالنظرـوكلـهذه ـالتمييزـكلهـوهذا ـإليهـمع ـفقيههمـواملنظور هذا
البقباقـالنفاجـإنـاهللـأعظمـمنـكلـيشءـوأكربـمنـكلـخلقـوملـيملهـالعرشـعظاًمـوالـقوةـوالـ
محلةـالعرشـمحلوهـبقوهتمـوالـاستقلواـبعرشهـولكنهمـمحلوهـبقدرتهـوقدـبلغناـأهنمـحنيـمحلواـ
ـاجلبارـيفـعزتهـوهبائهـضعفواـعنـمحلهـواستكانواـوجثواـعىلـركبهمـحتىـلقنواـالـ العرشـوفوقه
ـالعرشـوالـاحلملةـوالـ ـاستقلبه ـاهللـوإرادتهـولوالـذلكـما ـبقدرة ـبه ـإالـباهللـفاستقلوا حولـوالـقوة
السامواتـوالـاألرضـوالـمنـفيهنـولوـقدـشاءـالستقرـعىلـظهرـبعوضةـفاستقلتـبهـبقدرتهـ
ولطفـربوبيتهـفكيفـعىلـعرشـعظيمـأكربـمنـالسامواتـواألرضـوكيفـتنكرـأهياـالنفاجـأنـ
عرشهـيقلهـوالعرشـأكربـمنـالسامواتـالسبعـواألرضنيـالسبعـولوـكانـالعرشـيفـالسامواتـ
ــ= ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ـ ـفلينظرهـمنـشاء.ــ ـإلخ« ـالسابعة... ـفوقـالسامء واالرضنيـماـوسعتهـولكنه
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ـإنـبعضـصفاتـاهللـتعاىلـتكونـبسبب))(. حيثـقال:

ـيذكرـهذهـ ـأوـمعصيتهم،ـوابنـتيمية ـالعباد ـاملذكورـهوـطاعُة ـالسبَب ـأن ـبّينا ونحن
املسألةـــأعني:ـتأثرـاهللـتعاىلـوانفعالهـــتتـعنوانـأنـاهللـيترّصفـبنفسه،ـويدعيـأنـ

ـأكملـمنـالذيـالـيترصفـبنفسه)2(. الذيـيترّصفـبنفسه

قوله،ـ عنـ تصُدرـ التيـ الشناعةـ ظهورـ منـ خيّففـ أنـ هذاـ بكالمهـ ياولـ وهوـ
وواضٌحـــلدىـأدنىـنظرـــأنـكالَمهـالـيكفيـلدرِءـإثباِتـاالحتياجـإىلـالذاتـاإلهلية؛ـ
ألنـماـاحتاجـإىلـيشءـمنـجهةـمعينة،ـوكانـهذاـاليشءـمتاجًاـإليهـمنـجهةـأخرى،ـ
فاحتياجـاليشءـإليهـالـيستلزمـأنهـغرُيـمتاجـإليه،ـفيلزمـأنـاهللـتعاىلـــعندـابنـتيميةـــ
متاجـإىلـالعامل،ـيفـكونهـيفـجهة،ـمعـأنـالعالـمـمتاجـإىلـاهللـتعاىلـيفـوجوده،ـفأصلـ

ـابنـتيمية.ـ ـعند االحتياجـغرُيـمنفيٍّ

أماـنحنـفنقول:ـإنـاهللـمستٍوـعىلـالعرشـاستواَءـتدبري،ـالـاستواءـجلوس،ـبلـ
للعرشـ تدبريهـ متاُمـ معناه:ـ تعاىلـ اهللـ استواءـ إنـ أي:ـ وأمرـوهني.ـ استواءـخلقـوتدبريـ
وماـدونه،ـفاالستواءـوصٌفـلفعلـاهللـتعاىلـيفـالعرِشـالـلفعِلهـيفـنفسه،ـكامـيتصّورـ
ـالفعلـهوـ املجسمة؛ـفإهنمـيقولون:ـإنـاالستواءـهوـفعٌلـفَعَلُهـاهللـتعاىلـبنفسه،ـأي:ـملُّ
ـ»والـيصحـ ـقالـابنـعثيمني: ذاُتـاهللـتعاىل،ـوكذلكـعندهمـالكالمـوالنزولـوالضحك،

ـبلـنقوالتهـتدلـعىلـأنهـيرتيضـهذاـ وابنـتيميةـيسوقـكالمـهؤالءـوالـيعرتضـعليهمـوالـيردهم، ـ=
املذهب.ـ

ـالتيـنقلناهاـعنـالعثيمنيـيفـتقسيمـالصفاتـعىلـمذهبهم. ارجعـإىلـالفقرة  )((
ـاملسألة،ـفلريجعـتفضاًلـإىلـكتابـ»الكاشفـالصغري«ـعنـعقائدـابنـ ـالتفصيلـيفـبيانـهذه منـأراد  )2(
تيمية،ـفقدـرشحتـفيهـكالمه،ـوبينتـمرامه،ـيفـالتأثرـوالتأثري،ـواالنفعال،ـوالترصفـبالذات،ـ

ـلهـجلـشأنه.ـ التيـينسبهاـهللـتعاىلـويعتربهاـكامالً
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ـاملبارشـللفعلـاإلنسان،ـولكنـ ـاملبارشة؛ـألن ـاهللـتعاىلـعىلـسبيل ـالعبدـإىل أنـُينسبـفعُل
يصّحـأنـُينسبـإىلـاهللـعىلـسبيلـالتقديرـواخللق،ـأماـماـيفعلهـاهللُـبنفسهـكاستوائهـعىلـ
ـُينسبـإىلـاهللـتعاىلـ ـأشبهـذلكـفهذا ـالدنياـوضحكه،ـوما ـإىلـالسامء عرشهـوكالِمهـونزوله

ـمبارشًة«))(. فعاًل

فأنتـترىـكيفـيقول:ـإنـاالستواءـهوـفعٌلـيفعُلهـاهللـتعاىلـبنفِسهـمبارشًة،ـأي:ـ
يقومـهذاـالفعلـاحلادُثـبذاتـاهللـتعاىل،ـوكذلكـالكالُمـوسواهـمماـذكره،ـبخالفـفعِلـ
ـالفعلـبذاتـاهللـبلـبذاتـالعبد)2(.  ـالفعل،ـوالـيقومـهذا ـفإنـاهللـتعاىلـخيُلقـهذا اإلنسان؛

ـفقالـعندماـ ـــعنَدهمـــهوـاستقرارـعىلـالعرش، وقدـرصحـالعثيمنيـبأنـاالستواء
ـتعاىل:ـ ـالذيـهوـرصفـاللفظـعنـظاهره:ـ»مثالهـقوله أرادـذكرـمثالـعىلـالتأويلـاملمنوع
﴿ڈ ژ ژ ڑ﴾ـ]طه:ـ5[ـظاهُرـاللفظـأنـاهللـتعاىلـاستـوىـعىلـالعرش:ـ
ـاستوىلـعىلـالعرش،ـفنقول:ـ استقّرـعليه،ـوَعالـعليه،ـفإذاـقالـقائل:ـمعنىـ﴿ڑ﴾:
ـاللفظـعنـظاهره،ـلكنـهذاـتريٌفـيفـاحلقيقة؛ـألنهـماـ هذاـتأويٌلـعندك؛ـألنكـرصفَت

ـاهلل«. ـالدليلـعىلـخالفه،ـكامـسيأيتـإنـشاء ـبل دلـعليهـدليل،

وقالـأيضًا:ـ»فإنـسألت:ـماـمعنىـاالستواءـعندهم؟ـفمعناه: العلو واالستقرار.

وقدـوردـعنـالسلفـيفـتفسريهـأربعةـمعاين:ـاألول:ـ»عال«،ـوالثاين:ـ»ارتفع«،ـ
ـ»استقر«. ـ»صعد«،ـوالرابع: والثالث:

لكنـ»عال«ـو»ارتفع«ـو»صعد«ـمعناهاـواحد،ـوأماـ»استقر«،ـفهوخيتلفـعنها«)3(.

ـ)):ـ70)(.ـ ـمكتبةـطربية ـ)املحارضاتـالسنية(، ـالواسطية« »رشحـالعقيدة  )((
ـابنـتيميةـيفـكتابـ»الكاشفـالصغري«،ـفمنـأرادـ ـالترصفـبالذاتـعند ـتكلمتـعىلـمفهوم وقد  )2(

ـفلريجعـإليه.ـ تفصيلـذلك،
ـقرطبةـ)):ـ333(.ـ ـمكتبة ـالواسطية،ـممدـالصالحـالعثيمني، املحارضاتـالسنيةـيفـرشحـالعقيدة  )3(
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وأثبتـلالستـواءـكيفًا،ـولكنـقال:ـإنـهذاـالكيفـالـنعلمه:ـ»أيضًاـقالـبعضـ
العلامءـجوابًاـلطيفًا:ـإنـمعنىـقولنا:ـ»بدونـتكيـيف«:ـليس معناه: أاّل نعتقد هلا كيفية، 
ـلهـ ـأن ـاهللـعىلـالعرشـالـشّك ـاستواء بل نعتقُد هلا كيفيًة، لكن املنفّي علُمنا بالكيفية؛ـألن
ـإالـ ـمنـموجود ـلكنـالـُتعلم؛ـألنـما ـلهـكيفية، ـالدنيا ـإىلـالسامء ـنزوُله ـلكنـالـُتعلم، كيفية،

ـقدـتكونـمعلومًة،ـوقدـتكونـجمهولة))(«. ـلكنها ولهـكيفية،

:ـ»أماـماـيفعلهـاهللـ وقال:ـإنـاستواءـاهللـتعاىلـفعٌلـيفعلهـهللـتعاىلـبذاته؛ـكمـاـمرَّ
بنفسه،ـكاستوائهـعىلـعرشه،ـوكالمه،ـونزولهـإىلـالسامءـالدنيا،ـوضحكه...ـوماـأشبهـ

ـينسبـإىلـاهللـتعاىلـفعالًـمبارشة«)2(. ذلك،ـفهذا

ـهذاـأفضُلـمنـ وقوهلم:ـاالستواء:ـهوـاستقرار،ـأي:ـجلوٌسـعىلـالعرش،ـوأنَّ
ـكامالًـ ـلنـيزيده ـفإنـهذا ـنحنـفنقول:ـسواٌءـخلقـاملخلوقاتـأمـال، ـأما كونهـتتـالعرش،

والـينقصه.ـ

ـشأنهـ وإنـالقسمةـليستـمنحرصًةـيفـكونه:ـإماـفوقـالعرشـأوـتته،ـبلـهوـجلَّ
ليسـيفـمكانـأصالً،ـوالـهوـيفـكلـمكان،ـبلـإنـوجوَدهـالـيتقّيدـبمكان.

وقوهلم:ـإنـكونهـفوقـالعرشـأفضلـمنـكونهـتتـالعرش،ـيتضّمنـرصاحًةـأنـ
وجودـاهللـتعاىلـمنـجنسـوجودـالعرش،ـوهلذاـيوجدـنسبٌةـبينهـوبنيـالعرش،ـفإنـكانـ

ـليسـفوقهـوعليه.ـ ـلهـمنـكونه ـأفضُل ـاحلال فوَقهـفهذه

إذنـفاهللـتعاىلـيكونـيفـحالةـأكمَلـوأفضلـبعدـوجودـالعرشـمنهـقبلـوجوده،ـ
ـاهللـتعاىلـ ـاحتياَج ـبامـيقولون،ـوهوـيستلزم ـاملجّسمةـمنـقوهلم ـالذيـيريدهـهؤالء هذاـهو

ـالواسطيةـ)):ـ72(.ـ املحارضاتـالسنيةـيفـرشحـالعقيدة  )((
ـابنـعثيمنيـ)):ـ70)(.ـ ـالواسطية، املحارضاتـالسنيةـيفـرشحـالعقيدة  )2(
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ـ ـقولـباطلـالـيصحُّ ـنحنـأنـهذا ـبعُضـخملوقاته،ـوقدـذكرنا ـإىلـالعرشـالذيـهو يفـكامله
بحاٍل.

ـعبارةـالطحاوي:ـ»ملـيزَدد...«ـعىلـصغرهاـإالـأهناـجامعةـلقواعدـ فقدـتبنيـلناـأنَّ
ـأهلـالسنة. كثريةـمنـعقائد

ـكبريـمنـ ـأصٌل ـقبلـأنـخيلقـخلقه، اتـوكونـاهللـتعاىلـوحدُه ـمنـنفيـالتغريُّ ـمرَّ وما
ـبهـوإتقانه.ـ ـينبغيـعىلـالعاقلـاالهتامُم ـالتوحيد، أصولـعلم

وكوُنـاهللـتعاىلـقبلـخملوقاتهـيتضّمنـنفَيـالتسلسلـيفـالقدم،ـومعنىـالتسلُسلـ
املنفيـهنا:ـهوـأنـيكونـقبَلـهذاـالعاَلـمـعاَلـمـآخُر،ـوقبلهـعالـمـثالث،ـوقبلهـعالـمـ
رابع،ـوهكذاـالـإىلـبداية،ـفالـوجوَدـــعىلـالقولـبالتسلسلـــللحادثـاألول،ـبلـالـ
ـيزلـ ـأنهـمل ـبالفعل،ـالـجمّرد ـيزلـخالقًا ـأنـاهللـتعاىلـمل ـللحوادثـبالفعل،ـومعنىـذلك: أوَل

قادرًاـعىلـاخللق.ـ

وكونـاهللـتعاىلـخالقًاـبالفعلـمنذـاألزلـهوـقولـابنـتيمية،ـوقولـالفالسفة،ـمعـ
ـالتيـيبنونهـعليها.ـ ـيسريـبنيـقوَليهامـيفـاألصول اختالٍف

ومنـيريدـالتوسعـبذلكـفلريجعـإىلـكـتابناـ»الكاشفـالصغري«،ـوتعليقناـعىلـ
»رسالةـاإلمخيمي«.ـ

قال الطحاوي: )وكام كان بصفاته أزلياً، كذلك ال يزال عليها أبدياً(

َزـمرةـأخرىـعىلـهذاـاملعنى،ـوهوـأنـاهللـالـ هاـنحنـنرىـأنـاإلمامـالطحاويـَركَّ
يتصفـبصفةـحادثة،ـووضحهـتوضيحًاـآخَرـبعبارةـثانية،ـلئالـيعجزـالبعُضـعنـدركـ

ـالسابقة. ـبعبارته مراده

ـفإنهـ ـمنذـاألزل، ـبصفاته ـفاهللـتعاىلـكامـكانـموصوفًا ـالقولـتفريٌعـعىلـماـسبق، هذا
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ـ ـتغريُّ ـإىلـاألبد،ـوالـيطرأـعليه ــ ـمنهاـوالـمثلها ـــالـَبَدالً ـالصفاتـعينها يبقىـموصوفًاـهبذه
ـبه. ـاألزلـموصوفًا ـبغرِيـماـكانـمنذ والـحدوُثـصفة.ـفالـيّتصفـاهللـتعاىل

ـمعيَّنًاـ ـزماٍن ـأيَّ ـإنـاهللـتعاىلـمتصفـبالصفاتـأزالًـوأبدًا، ـأنناـالـنريدـبقول: وتنبَّـْه
،ـهوـاألزلـأوـاألبد،ـبلـنريدـباألزل:ـسلَبـالبداية،ـونريدـباألبد:ـسلبـ أوـغريـمعنيَّ
ـعىلـ النهاية،ـكامـنّبهناـعليهـمنـقبل،ـفالـزماَنـيمّرـعىلـاإلله؛ـألنـالزمانـمتغري،ـوالـتغريُّ

اإلله.ـ

ـالطحاويـحلدوثـصفةـحادثةـيفـاهللـتعاىل.ـ ـترىـنفٌيـرصيحـمنـاإلمام وهذاـكام
وهوـخالٌفـلِـامـتفوهـبهـابنـتيميةـومنـاتبعهـمنـاملجسمة،ـيفـقوهلمـباتصافـاهللـتعاىلـ

بالصفاتـاحلادثة.

ولوـكانـاهللـجيوُزـاتصاُفهـباحلادثـلكانـمتاجًاـإىلـاحلادث،ـولكانـناقصًاـمنذـ
الت،ـولكانـ اتـوالتحوُّ األزلـحتىـحنيـاتصافهـبذلكـاحلادث،ـولكانتـذاتهـتقبلـالتغريُّ

ـالقبائحـيفـكتبه))(. ـبكلـهذه ـتيمية ـابن مؤثِّرًاـيفـذاته،ـوقدـرصح

فالالزمـعىلـاإلنسانـالعاقل:ـأنـيعرفـممنـيأخذـعقيدته،ـوالـيغرّتـباألسمـاءـ
ـالعقول،ـكمـاـأنـالشهرةـ ـاملشهورينـالـقيمَةـلِـامـيكتبونـيفـموازين الالمعة،ـفكثريـمن

ـليستـدليالًـُيتجـهباـعىلـاحلقـوالباطل.ـ ــبحّدـذاهتاــ

: )ليس بعد خلق اخللق استفاد اسم اخلالق( قال الطحاويُّ

ويفـنسخةـالغنيميـوالبابريت:ـ»ليسـمنذـخلقـاخللقـاستفادـاسمـاخلالق«ـوهيـ
بمعنىـالنسخةـاألوىل.ـ

نرجوـملنـأرادـمعرفةـاألدلةـعىلـماـنسبناهـالبنـتيمية،ـأنـيرجعـللكاشفـالصغريـففيهـماـيكفيـ  )((
إلثباتـمدعانا.ـ
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ـإالـأنـ»اخللق«ـ ـيستعملـبمعنىـ»البارئ«،ـوكذلكـ»اخللق«ـو»الربية«، و»اخلالق«
ء«ـاملنبهـإىلـأصلـاإلخراجـمنـ فيهـإشارةـأيضًاـإىلـالتقديرـاحلاصلـللخلق،ـبخالفـ»الرَبْ

ـفيشتملـإثباتـكونِهـ»خالقًا«ـعىلـ»البارئ«ـو»املصور«.ـ عَدم،

قبلها،ـأي:ـ يكونواـموجودينـ ملـ بدايةـ للخلقـ ـ أنَّ الطحاوي:ـ ويفهمـمنـعبارةـ
أهنمـملـيكونواـثمـكانوا،ـوهذاـمعناه:ـأنـاهللـتعاىلـكانـقبلـاخللق،ـوملـيكنـمعهـيشٌءـمنـ

ـاهللـتعاىلـاملخلوقات.ـ ـثمـأوجد املخلوقات،

ـللتسلسلـالنوعيـللمخلوقاتـالذيـيزعمـالتيميةـ ـــعىلـسبيلـالقطعــ ـناٍف وهذا
ـترى.ـ ـالطحاويـينفيهـكام ـالسلف،ـفهاـهو ـالصواب،ـوأنهـقوُل أنه

ـخملوق؟ـال،ـفكيفـ ـاهللـخالٌقـمنـذـاألزل،ـولكن،ـهلـكانـيفـاألزلـَثمَّ أي:ـإنَّ
ـاألزلـوملـيكنـخملوٌقـموجود؟ نقولـإذن:ـإنَّهـخالٌقـمنذ

ـلهـغرُيـمتوقـفـ ـشأنهـبأنهـخالق،ـذايتٌّ ـوصَفهـجلَّ ـعىلـأنَّ ـهذاـمبنيٌّ اجلواب:ـإنَّ
ـإذاـأثبتناـأنهـقادٌرـعىلـاخللقـمتىـشاء،ـوهذاـ عىلـوجودـخملوقـبالفعلـأوـال،ـوهوـيصحُّ
صحيٌح،ـوذلكـيعني:ـأنهـقادرـعىلـاخللق،ـوإنـملـيكنـــيفـاألزلـــخملوٌق،ـأي:ـوقبلـ

خلقهـللمخلوقات.

ـمنذـاألَزل،ـ ـهوـحاصٌل إنـاهللـتعاىلـخالق،ـأي:ـمتصفـبكونهـخالقًا،ـوكونهـخالقًا
ـاملخلوقات.ـ ويفـاألزلـملـيكنـَثّمـخملوق،ـإذنـفاهللـتعاىلـخالٌق،ـوقبلـوجود

واملخلوقاُتـملـتكنـلتـوجدـإالـبخلقهـهلا،ـإذنـهوـتعاىلـخالٌق،ـوقبلـأنـخيلقـ
اخللق،ـوالسببـيفـثبوتـهذاـالوصفـأزالًـلهـجلـشأنه،ـهوـاّتصافهـبأصِلـفعِلـاخللقـ

ـاخللقـواملخلوقات.ـ ـاهللـتعاىلـُينشُئ ـفبقدرة ـالقدرة، وَمنَشئه،ـوهوـصفُة

وكونهـخالقًاـصفُةـكاملـلهـتعاىل،ـوالـجيوزـأنـيقال:ـإنهـالـيكونـخالقًاـإالـبعدـ
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ـإالـبعدـ ـبالفعلــ ـاللغوية ـباحلقيقة ــ ـأنهـالـيسمىـخالقًا ـإالـعىلـمعنى: ـاملخلوقات، وجود
وجودـاملخلوقات،ـفإنـمنـيقولـبذلكـيشرتطـالسِمـالفاعلـحصوَلـالفعل،ـالـجمّردـ

القدرةـعىلـتصيله.ـ

ـاللغة.ـ ـإىل ـاملعنىـفهوـصحيح،ـوهذاـراجع ـأرادـهذا فمن

ومنـقالـبذلك،ـفإنهـيقولـبأنـاخللقـبالفعلـليسـكامالًـهللـتعاىل؛ـألنهـتعاىلـملـ
يزلـكامالًـتاّمـًا،ـويفـاألزلـملـيكنـاخللُقـموجودين،ـبلـَخْلُقـاملخلوقاتـكامٌلـهلمـالـ

للخالق.

ـإطالقـاسمـاخلالقـعىلـاهللـتعاىلـيفـاألزلـوفيمـاـالـيزالـ ـالكالمـيفـمسألة وترير
ـأنـيقال:ـ ـاخللق،ـوبعدـأنـخيلقهمــ ــأيـقبلـأنـخيلق

ـلهـبداية،ـ ـبدايٌة،ـوأنـاخللقـكلَّه ـواملاتريديةـعىلـأنـاملخلوقاِتهلا لقدـاتفقـاألشاعرة
وينفونـالِقدمـالشخيّصـوالنوعيـبالـتردُّد.ـوهذاـملـاتفاقـبنيـاألهلـالسنةـمجيعًاـمنـ

الفريقني.ـ

ـأنهـالـيزالـ ـبمعنى ـبالنوع. ـاهللـأزالً ـاخللقـموجودونـمع ـإن ـتيميةـفقدـقال: ـابن أما
ـالَكونـ ـقديٌمـودائُم ـبعينه ـمنها ـأزالًـوأبدًا،ـالـبمعنىـأنـأحدًا بعضـخملوقاتـاهللـتعاىلـمعه
والوجودـمعـاهللـتعاىل.ـهذاـاملعنىـهوـاألساسـالذيـينبغيـأنـننطلقـمنهـلفهمـاملسألةـ

املذكورة.ـ

واألصلـالثاينـلفهمـهذهـاملسألة:ـهوـأنـإطالقـاملشتّقـإطالقًاـحقيقيًاـلغًة؛ـهلـ
ـالقريب؟ ـاإلمكان ـيكفيـفيه ـأو ـأصلـاالشتقاق، ـاملعنىـالذيـهو ق ُيشرَتطـلهـتقُّ

ـنظرناـيفـاسمـ»الرّزاق«،ـفهوـمشتقـمنـ»الرزق«،ـفهلـإطالقـاسمـ ـإذا ـأنا بمعنى:
ـ ـلغًة،ـأمـجمازيٌّ »الرزاق«ـعىلـاهللـتعاىلـأزالًـــحيثـالـموجودـلرُيَزقـــإطالٌقـحقيقيٌّ

ـالرزقـمتىـذاءـلوـشاء؟ ـاهللـتعاىلـقادٌرـعىلـخلق ـأن ـباعتبار ـأو باعتبارـماـسيكون،
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فمنـقال:ـإنـإطالقـ»الرزاق«ـحقيقةـيشرتطـفيهـوجودـالرزقـواملرزوقـبالفعلـ
،ـ بالرضورة،ـفإنهـقطعًاـالـيقول:ـإنـإطالقـهذاـاالسمـعىلـاهللـتعاىلـأزالًـإطالٌقـحقيقيٌّ

ـإليها.ـ ـاالعتباراتـالتيـأرشنا ـبأحد ـينبغيـأنـيكونـجمازيًا، بل

وهذاـالـيعودـبالنقصـعىلـاإلله؛ـألنـأهلـالسنةـاّتـفقواـعىلـأنـاإللهـالـيستمّدـ
ـأبدًا.ـ كامَلهـمنـخملوقاته

ـأنـصحةـ ـيبنيـعىلـاألصلـالذيـذكرناه،ـوهو: ـفإنه ـإنـاإلطالقـجمازي؛ فمنـقال:
ـاالشتقاقـبالفعل.ـ قـمنشأ ـبتحقُّ اإلطالقـاحلقيقيةـمرشوطة

ـأزالً؛ـ وبعضـأهلـالسنةـيقول:ـإنـإطالقـصفاتـاألفعالـعىلـاهللـتعاىلـحقيقيٌّ
ألنـاملعتربـيفـاالشتقاقـهوـأصُلـتّققـمنشأـاألفعال،ـوهوـالقدرةـكامـهوـاملشهورـعندـ

ـاملاتريدية.ـ ـالتكوينـعند ـأو األشاعرة،

ـبناءـعىلـهذاـ ـاهللـتعاىلـخالقـورازقـحقيقة،ـفإنامـيطلقه ـإن ـالقول: إذنـفمنـأطلق
ـاهللـتعاىلـأزالًـالـبالنوعـوالـبالفرد.ـ ـاخللقـمع األصل،ـوليسـيريد:ـأن

فهذاـاخلالفـبنيـالقائلنيـالـيرجعـإىلـاخلالفـالعقائديـإذن،ـبلـإىلـاعتباِرـأصٍلـ
لغوّيـهوـرشطـاإلطالقـاحلقيقـواملجازي.ـفهذاـهوـخالصةـرأيـأهلـالسنةـمنـالفريقني.ـ

وقدـنقلـأبوـَعـَذبةـعنـابنـالغرس))(ـخالصةـالقولـيفـمسألةـالتكوين،ـفقال:ـ
ـعنهـبالتخليقـواإلجيادـوالفعلـونحوـذلك:ـصفةـنفسية)2(ـقائمٌةـبذاتهـ ـاملعربَّ »والتكوين
املقّدرـ إنامـهوـيفـالوقتـ العاَلـمـ تعاىل،ـيعني:ـإنـإجيادـاهللـتعاىلـلكّلـجزٍءـمنـأجزاءـ
ـاإلرادة،ـ ـاملخصوصـالذيـتعّلقتـبه ـتعاىلـعىلـالوجه البتداءـوجودـذلكـاجلزءـيفـعلمه

ـيزالـخمطوطًا.ـ ـالنسفية«،ـوهوـرشحـما يفـ»رشحهـعىلـالعقائد  )((
أي:ـصفُةـمعنىـكامـهوـظاهر.ـ  )2(
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فالتكويُنـقديم،ـوتعلُّقهـباملكّونـحادث،ـكامـيفـاإلرادة.ـوالـيقال:ـالـوجوَدـللتكوينـ
ن،ـكامـالـوجودـللرضبـبدونـاملرضوب،ـبخالفـالعلمـوالقدرةـونحوـذلك؛ـ بدونـاملكوَّ
ألناـنقول:ـالتـكوينـلهـمعنيان:ـأحدمها:ـالصفةـالنفسيةـالتيـهيـمبدأـاإلجيادـبالفعل،ـ
والثاين:ـالتكوينـبالفعل،ـوهوـعبارةـعنـتعلقـالصفةـالنفسيةـباملكون،ـفهوـنسبةـبنيـ
ن،ـكالرضب،ـوالذيـتقولـاملاتريديةـبقدمهـإنامـهوـالصفةـالـالتعلق،ـوالذيـ نـواملكوَّ املكوِّ
ـقهـيفـاملكّونـإنامـهوـالنسبة،ـوالتعلُّقـوالتكوينـبالفعل،ـوأسامؤهـختتلفـ الـبّدـمنـتقُّ
بحسبـاختالفـاملتعّلقات،ـكامـيسمىـتعّلقـالصفةـبإجيادـالرزقـــمثالًــ:ـترزيقًا،ـفهوـ
ـاإلحياُءـواإلماتةـواإلعزازـواإلذاللـونحوـذلك... ـبالفعلـاملخصوص،ـوهكذا تكوين

إىلـأنـقال:ـومذهبـاألشاعرة:ـأنـالتـكوينـمنـاإلضافاتـوالنسبـوصفاتـ
األفعالـالـمنـالصفاتـالنفسية،ـفإذاـنظرناـيفـالتكوينـواملكونـعىلـهذا،ـالـيثبتـإالـ

ن.ـ ـاملكوَّ ـفليكنـهوـوجود ـاعتباري، ـالتكوينـفهو ـاملكونـحقيقة،ـوأماـوجود وجود

والتلخيص:ـإنـمبدأـإجيادهـتعاىلـلِـامـبّيـنَّاهـإنمـاـهوـصفةـالقدرةـواإلرادةـعندـ
ـاملاتريديةـهيـ ـاإلجيادـعند ـالتكوينـعندهم،ـومبدأ ـنفسيةـهي األشعرية،ـوالـتققـلصفة

ـالتكوينـاألزليةـواإلرادة«))(. صفة

ـأزليةـهللـتعاىل،ـكامـيفـ ـالتكوينـصفة ـإىلـأن وقالـشيخـزادة:ـ»ذهبـمشايخـاحلنفية
ـأي:ـصدرـ »التأويالت«ـللشيخـأيبـمنصورـاملاتريدي،ـو»تعديلـالعلوم«ـللصدرـالعالمةــ
ـأمٌرـ ـبل ـتعاىل، ـله ـالتكوينـليسـصفًة ـإىلـأن ـاألشاعرة ـوغريمها،ـوذهبـمشايُخ الرشيعةــ
ـيصلـيفـالعقلـمنـنسبةـاملؤثرـإىلـاألثر،ـكامـيفـ»رشحـاجلوهرة«ـو»املسايرة«ـ اعتباريٌّ

و»املقاصد«ـوغريها«)2(.

ـاجلايب،ـص24)-25).  ـبسام ـابنـحزم،ـعناية ـأبوـعَذبة،ـدار ـالبهية«، »الروضة  )((
ـالفوائد«،ـشيخـزاده،ـص)9).  ـالفرائدـومجع »نظم  )2(
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ـاألصغر(:ـصفاُتـ ـالرشيعة ـالعالمةـ)صدر ـللصدر ثمـقال:ـ»ويفـ»تعديلـالعلوم«
ـفالصفاتـقديمةـواألفعالـحادثة. ـبلـمنشؤها، األفعالـليستـنفسـاألفعال،

ويفـ»التبرصة«ـلإلمامـأيبـاملعنيـالنسفي:ـإنـ»اخلالق«ـوصفـلهـتعاىلـإمجاعًا،ـ
ـالعلية«))(. ـبهـخالقًا،ـويتصفـبهـكسائرـصفاته ـيكون فالـبّدـمنـوجوِدـمعنًى

والـيصحـإلزامـاملاتريديةـبأنهـيكونـاهللـُموجبًاـبالذاتـبنـاًءـعىلـاتصافهـبصفةـ
التكوين،ـوقدـأجابـعنـذلكـشيخـزادهـفقال:ـ»الـيلزمـذلك؛ـإذـذلكـالوجوبـليسـ
ـكانـحصولـ ـأرادـإجيادـيشء ـإذا ـأنه ـبلـبمعنى: ـتعاىلـأنـيوجد، ـكانـواجبًاـعليه ـأنه بمعنى:

ذلكـاليشءـواجبًا.ـ

ـتعاىل،ـ ـالتكوينـليسـإالـعىلـسبيلـاجلواز،ـواختياره ـأنـالتعلقـمبدأ وتقيقـاملقام:
ـبمعنى:ـ ـتعاىلـمتىـشاءـخلَق،ـومتىـشاءملـخيلق،ـوتأثريهـعىلـسبيلـالوجوب، ـأنه بمعنى:
ـفُيوجبـالعجز،ـ أنهـمتىـتعلقـبوجودـيشٍءـوجبـوجوُده،ـوإالـجلازـختلُّفهـعنـالوجود،

تعاىلـاهللـعنـذلكـعلوًاـكبريًا«)2(. 

ومنـالـمعلومـــعندـالقايصـوالداينــ:ـأنـالقدرةـعندـاألشاعرةـلـهاـتعلُّقانـ
باملمكنات:

ـإالـ ـتعلُّقـصلوحيـقديم،ـوهذاـواجٌبـالـيكونـحادثًا،ـوالـيرتتبـعليه أحدمها:
ـاملمكناتـبالفعل،ـ ـعىلـحصول ـكامـهوـواضحــ ـالفعلـوصحته،ـوهذاـالـيتوّقفــ جواز

ـأبدًا. بلـالـيستلزمه

ـاملمكنـيفـاخلارج.ـ ـإجياد ـيكون ـبه ـتعلُّقـتنجيزيـحادٌث، ـالثاين:ـهو والتعلق

ـاملرتّتبـعىلـتعلُّقـالعلم.ـ ـالتنجيزيـاحلادثـمرتّتبـعىلـتعلُّقـاإلرادة والتعلق

ـالفوائد«،ـشيخـزاده،ـصـ94).  ـالفرائدـومجع »نظم  )((
ـالسابق،ـص93).  املصدر  )2(
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ـالقولـبِقَدمـاملفاعيلـواملخلوقات،ـ فتحّققـأنهـعندـاألشاعرةـواملاتريديةالـيلزمـأبدًا
ـيلزمـ ـاحلوادث،ـكام ـاهللـتعاىلـعىلـوجود ـتوقُّفـكامل ـيلزم ـاإلجياُبـهللـتعاىل،ـوال ـيلزم وال

ذلكـالتيميَةـومنـوافقهم.ـ

ـالصفات،ـ ـآثار ـتظهر ـأن ـاهللـتعاىلـلهـصفات،ـوأنهـالـبد ـإن ـيقولون ـالتيمية وهؤالء
وأنـذلكـواجب،ـولذلكـيعتقدونـأنـاهللـتعاىلـيفـاألزلـإنـملـخيلقـالعاملـيفـاألزل،ـ
فإنهـيكونـمعطالً،ـوالتعطيلـنقص،ـقالـابنـأيبـالعز:ـ»والقولـبأنـاحلوادثـهلاـأول،ـ
يلزمـمنهـالتعطيلـقبلـذلك،ـوأنـاهللـسبحانهـملـيزلـغريـفاعلـثمـصارـفاعالً))(«.ـاهـ،ـ
ـآثارـيفـاخلارج،ـ ـيكونـلكونهـخالقًا ـاهللـتعاىلـخالقًا،ـفيجبـأن ـإذاـكان ـأنه ـيفهمـمنه وهذا
أيـخملوقات،ـوالـيعقلـهؤالءـأنـيوصفـاهللـتعاىلـبكونهـخالقًاـوالـخلقـله،ـولذلكـ
يزعمونـأنـهذاـتعطيلـللصفة،ـوكأنـوجودـآثارـالصفةـواجبـعىلـاهللـتعاىل،ـوغفلواـ
عنـأنـذلكـيعارضـكونهـفاعالًـخمتارًا!ـوحقـهلمـأنـيغفلواـعنـذلكـفإهنمـالـيثبتونـ

ـقديمة.ـ إرادة

وهذاـالفهمـرصحـبهـبعضـالرشاحـالتيميةـكامـسيأيتـبعُد،ـوإنامـنقولـذلكـلئالـ
ـيقولون،ـولكنهمـ ـما ـالدفاعـعنهمـولوـدونـأنـيعرفوا يسبقـإىلـبعضـالناسـالذينـاعتادوا

ـأنهـغريـصحيحـعنهم.ـ ـيرون يبادرونـعىلـنفيـما

ومنـهـؤالءـالذينـرصحواـهبذاـالفهمـالشيخـصالحـآلـالشيخـيفـرشحهـعىلـ
الطحاويةـبعدـذكرـمذهبيـاملعتزلةـواألشاعرةـيفـهذهـاملسألة،ـوألزمهمـبإلزاماتـغريـ
ـأهلـ ـأعنيـعامة ـ»واملذهبـالثالثـهوـمذهبـأهلـاحلديثـواألثرـوالسنة، ـقال: سديدة،
ـأولـسبحانهـ ـيعنيـهو ـالربـأولـبصفاتهـوصفاتهـسبحانهـوتعاىلـقديمة، ـأن السنة،ـوهو

ـالعزـ)):ـ209(.ـ ـابنـأيب ـالوفية«،ـرشح »الرشوح  )((
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وتعاىلـبصفاتهـوأنهـسبحانهـكانـمنـجهةـاألوليةـبصفاته،ـكامـعربـاملاتنـهناـبقولهـكانـ
آثارها))(،ـألنهـسبحانهـفعالـ بصفاته،ـوأنـصفاتـالربـجلـوعالـالـبدـأنـتظهرـ
لـامـيريد)2(،ـوالربـجلـوعالـلهـصفاتـالكاملـاملطلق،ـومنـأنواعـالكاملـاملطلقـأنـ
يكونـماـأرادـسبحانهـوتعاىل)3(،ـفامـأرادهـكونًاـالـبدـأنـيكونـماـشاءـاهللـكانـوماـملـ

يشأـملـيكن.ـ

تأملـكيفـيقررـأنـآثـارـصفاتـالربـجيبـأنـتظهرـآثارها،ـومنـأينـيأخذـالوجوبـوهمـ  )((
يزعمونـأهنمـيقولونـبأنـاهللـتعاىلـخمتارـيفـأفعاله،ـفمنـأينـعلمواـأنـللربـأفعاالًـالـبدايةـوالـ
أولـهلا،ـومنـأينـيقولونـإنـهذاـمنـكاملـاهللـتعاىل،ـوأنـكونـاهللـتعاىلـملـيزلـخالقاـأكملـمنـ
ـالتساؤالـفإهنمالـيستطيعونـعنهاـ ـمنـهذه ـأول؟ـلوـسألتهمـعنـأيـنقطة كونـمفعوالتهـحادثةـهلا

ـنبينه.ـ ـيدلـعىلـركيكـفهمه،ـكام ـيقولهـهناـمما ـإالـما جوابًا
هذاـهوـالتعليلـالذيـيركنـإليهـهذاـاملصنفـوغريهـمنـالتيميةـيفـزعمهمـأنـاهللـتعاىلـملـيزلـ  )2(
فاعالًـمنـاألزلـوالـيزالـكذلك،ـوأنهـلوـفرضناهـغريـفاعلـفإنـذلكـالفرضـيستلزمـالنقصـ
عىلـاهللـويستلزمـنفيـصفاتهـأوـنفيـآثارـصفاتهـالتيـجيبـأنـتظهرـيفـاخلارج.ـولوـتأملناـيفـهذاـ
االحتجاج،ـفإناـنعرفـبأولـالنظرـأنـاآليةـالـتدلـعىلـذلك،ـبلـتدلـعىلـخالفـماـيقررونه.ـ
فهوـجلـوعزـفعالـملاـيريد،ـوملـيقلـإنهـأرادـأنـيكونـخملوقاتهـمنـاألزلـإىلـاألبد،ـويفهمـمنـ
اآليةـأنهـلوـأرادـعدمـالفعل،ـفإنهـالـيفعلـشيئًا،ـوالـتدلـاآليةـعىلـأنهـفعالـدائاًم،ـمنـاألزلـإىلـ
األبدـكامـيفهمـهؤالءـاملجسمةـاحلشوية،ـبلـإنـفعلهـمرتتبـعىلـإرادته،ـهذاـغايةـماـتدلـعليهـ
ـفالـ ـمنذـاألزل، ـكاخلالقية،ـوالرازقية ـآثارـلصفاته، ـمنـلزومـوجود ـيزعمونه ـما ـالكريمة،ـوأما اآلية

داللةـلآليةـعىلـيشءـمنه.ـ
نعمـيكونـماـأرادهـاهلل،ـهذاـالـشكـوالـريبـفيه،ـولكنـمنـأخربكـأنـمرادـاهللـأزيلـأبدي،ـوأنهـ  )3(
واجب،ـيعنيـلوـقلنا:ـهلـيمكنـأنـيريدـاهللـتعاىلـأنـالـيفعلـشيئًا؟ـفامذاـتقول...ـإنـقلتـإنـ
ذلكـجائز،ـاهندمـكلـماـتعللتـبهـأنتـوشيخكـوأتباعه،ـوإنـقلتـإنـذلكـغريـجائز،ـفإنـهذاـ
ـفالـإرادةـمعـوجوبـالفعلـ ـولكنهـمعـالتسرتـبلفظـاإلرادةـمنـدونـاختيار، عنيـالقولـبالوجوب،

ـالدوام،ـوالـاختيارـمعـذلك.ـ عىلـسبيل
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ومنـمذهبـأهلـالسنةـواحلديثـواألثرـأنهـسبحانهـجيوزـأنـيكونـخلقـأنواعًاـ
منـاملخلوقاتـوأنواعًاـمنـالعواملـغريـهذاـالعاملـالذيـنراه،ـفجنسـخملوقاتـاهللـجلـ
وعالـأعمـمنـأنـتكونـهذهـاملخلوقاتـاملوجودةـاآلن،ـفالـبدـأنـيكونـَثمـخملوقاتـ
أوجدهاـاهللـجلـوعالـوأفناهاـظهرتـفيهاـآثارـأسامئهـوصفاتهـجلـوعال))(،ـفإنـأسامءـ
ـفعالـ ـأثرها،ـألنهـسبحانه الربـجلـوعالـوإنـصفاتـالربـجلـوعالـالـبدـأنـيكونـهلا
ملاـيريد،ـفامـأرادهـسبحانهـفعله)2(،ـووصفـنفسهـهبذهـالصفةـعىلـصيغةـاملبالغةـالدالةـ
عىلـالكاملـبقولهـ)فعالـملاـيريد(،ـفامـأرادهـسبحانهـكان،ـوهذاـمتسلسلـكامـسيأيتـبيانهـ
يفـالزمنـاألولـيعنيـيفـاألولية،ـويفـاآلخريةـفهوـسبحانهـكامـكانـبصفاتهـأزليًاـكذلكـ

ـأبديًا)3(.  الـيزالـعليها

ـمنـاملخلوقاتـ ـينتقلـمنـقوله:ـ»جيوزـأنـيكونـخلقـأنواعًا ـاالستداللـالسقيم، الحظـطريقةـهذا  )((
وأنواعًاـمنـالعواملـغريـهذاـالعاملـالذيـنراه«،ـإىلـالنتيجةـالتيـيبينهاـبقوله:ـ»فالـبدـأنـيكونـَثمـ
خملوقاتـأوجدهاـاهللـجلـوعالـوأفناهاـظهرتـفيهاـآثارـأسامئهـوصفاتهـجلـوعال«،ـفهلـجمردـ
اجلوازـيستلزمـالوجوبـوالالبدية؟ـنعمـعندهمـيستلزم،ـألنـالصفاتـيلزمـعنهاـآثارهاـبدونـ
ـابنـتيميةـيفـ مدخليةـمنـاإلرادة،ـفاإلرادةـعندهمـحادثةـأيضًا،ـوالـيثبتونـإرادةـقديمةـكامـرصح
غريـكتابـمنـكتبه،ـومنهاـرشحـعقيدةـاألصفهاين،ـتبعـيفـذلكـابنـرشدـالفيلسوفـيفـمناهجـ

األدلة.
الحظـكيفـيكررـماـذكرهـسابقًا،ـمنـدونـتوجيهـمعقول،ـوالـبيانـوجهـاستلزامـبنيـاملقدمةـ  )2(
ـيتمسكـ ـفائدة.ـولذلكـحاولـأن ـيوجبـذلك،ـمنـدون ـأنـيصلملا والنتيجة،ـوهوـياولـجاهدًا
بامـتفوهـبهـبعدـمنـالزمانـاملنسوبـوالزمانـاملطلق،ـوأنـاهللـتعاىلـليسـيفـزمانـمنسوب،ـيعنيـ

ـبعضـخملوقاته.ـ ـتكونـمعهـدائاًم ـأن ـلهـوالـآخر،ـفالـبد مقيد،ـوماـدامـيفـزمانـمطلق،ـالـأول
يعنيـإهنمـملاـكانواـيقولونـإنـالزمانـممتدـأزاًلـوأبدًا،ـفيستحيلـيفـنظرهمـأنـيكونـاهللـموجودًاـ  )3(
منذـالزمانـاألزيل،ـوالـيكونـفاعالًـإالـبعدـفرتةـطويلةـطويلةـمنـاألزمان.ـوهذاـكلهـمبنيـعىلـ

ـالزمان.ـ ـبالـفهمـوهمـقدم ـبه ـيتعلقون وهم
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وهذاـمنهمـ)يعنيـمنـأهلـاحلديثـواألثرـوالسنة))((ـهذاـالقولـمنهمـألجلـ
إثباتـالكاملـللربـجلـوعال،ـوقولـاملعتزلةـواجلهميةـفيهـتعطيلـللربـعنـأسامئهـ
ـفعلـوجدتـصفاتـ ملا ـيعنيـأنـاهللـجلـوعالـكانـبالـصفاتـوبالـأسامء،ـوأنه وصفاته،
ـالنقصـهللـجلـوعال،ـألنـالصفاتـهيـعنوانـالكامل،ـواهللـ ـنسبة الربـجلـوعال،ـوهذا

ـوتعاىلـكامالتهـبصفاته.ـ سبحانه

ـفيهـوصفـالربـجلـ ـأيضًا ـنحوهم،ـهذا ـقولـاألشاعرةـواملاتريديةـومنـنحا وأما
ـالعاملـ ـأنـهذا ـللصفة)2(،ـومعلوم ـأنهـمتصفـوالـأثر ـأولئكـيزعمون وعالـبالنقص،ـألن
املنظورـالذيـتعلقتـبهـعندهمـاألسامءـوالصفاتـهذاـالعاملـإنامـوجدـقريبًا،ـفوجودهـ
وإنـكانتـمدتهـأوـعمرهـطويلـلكنهـبالنسبةـإىلـالزمنـبعامةـالزمنـاملطلق)3(ـالـشكـ
أنهـقريب،ـهلذاـقالـملسو هيلع هللا ىلص:ـ»إنـاهللـقدرـمقاديرـاخلالئـقـقبلـأنـخيلقـالسامواتـواألرضـ
بخمسنيـألفـسنةـوكانـعرشهـعىلـاملاء«ـجلـوعال،ـفالتقديرـكانـقبلـأنـخيلقـهذهـ
اخلالئقـقبلـأنـخيلقـالسامواتـواألرضـبخمسنيـألفـسنة،ـوهيـمدةـمدودة،ـواهللـ
جلـوعالـالـيدهـزمان،ـفهوـأولـسبحانهـوتعاىلـليسـقبلهـيشءـجلـوعال،ـويفـهذاـ
ـاملخلوق،ـوننقلـمن الزمان املنسوب  ـالزمانـيفـإدراك ـاألوليةـيتناهى إقرارـألنهـمنـجهة

الـيغيبـعنكـأنـنسبةـذلكـكلهـإىلـأهلـالسنة،ـوإىلـأهلـاحلديثـالـدليلـعليه.ـومنـأوضحـ  )((
ـالطحاويـيناقضـذلكـويدلـبرصيحـكالمهـعىلـأنـ ـنقولـأنـاإلمام الواضحاتـيفـالداللةـعىلـما

ـاملشبهة.ـ ـلقولـهؤالء ـبداية،ـخالفًا ملخلوقاتـاإلله
ـقدـبيناـأهنمـيقولونـإنـأثرـالصفةـالـيمكنـأنـيوجدـأزاًل،ـولكنهـيوجدـبعدـأنملـيكن،ـفكونـاليشءـ  )2(
ـيعنيـأنـاملوجودـاليشءـبالـبداية،ـوالـمسبوقيةـبعدمه،ـوهذاـمالـبالنسبةـللمخلوقات،ـألهناـ أزليًا

منـحيثـكوهناـخملوقةـالـبدـمنـبدايةـهلا.ـ
الزمانـاملطلقـالذيـ يثبتونـزمانًاـالـبدايةـله،ـوهوـ الزمنـاملطلق،ـفهمـ تأملـكيفـيتكلمـعىلـ  )3(

ـبيناهـسابقًا.ـ ـيقابلـاملكانـاملطلقـكام ـفيه،ـوهو يتصورونـاهللـتعاىلـموجودًا
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إىل الزمان املطلق))(،ـوهذاـتتقارصـعقولناـعنهـوعنـإدراكه،ـوأماـهذاـالعاملـاملنظورـفإنهـ
ـقريب. مدثـوحدوثه

وهلذاـنقولـإنـقولـاألشاعرةـواملاتريديةـبأنهـكانـمتصفًاـبصفاتـولهـاألسامء،ـ
ولكنـملـتظهرـآثارهاـوملـيفعلـشيئًاـإالـبعدـأنـوجدـهذاـالعامل،ـنقول معناه أن ثم زمانًا 
مطلقاً طويالً طويالً جدًا ومل يكن الرب جل وعال فاعالً)2(،ـوملـيكنـلصفاتهـأثرـوالـ
منـ يعبدهـجلـوعالـ لهـسبحانهـمنـ اهللـجلـوعالـ أنـ املربوبات،ـوالـ أثرـيفـ ألسامئهـ
ـيريد،ـوهذهـصفةـ ـفعالملا ـأنـيكونـلهـجلـوعالـخملوقات،ـألنهـسبحانه َخلِقه)3(،ـوالـبد
ـاملوصولـتعمـماـكانـيفـحيزـ ـاسمـموصولـوأسامء مبالغةـمطلقةـيفـالزمنـكله)4(،ـألنـما

صلتها)5(«.ـاهـ.ـ

وظهرـلكـمماـسقناهـوعلقناهـيفـاهلوامشـأهنمـيعتقدونـأنـآثارـصفاتـاهللـتعاىلـ

ـاهللـتعاىلـفيه.ـ ـاملطلقـالذيـيوجد الزمان  )((
ـعىلـاهللـ ـمرَّ ـالزمانـاملطلقـاألزيلـيفـاعتقادهم، الحظـهناـكيفـيرصحـأنـزمانًاـطوياًلـطوياًل،ـوهو  )2(
ـالزمانـاملطلقـاملوهومـأنـاهللـتعاىلملـيكنـفاعالًـيفـهذاـ ـالذينـينفونـهذا ـويلزمونـاألشاعرة تعاىل،

الزمانـالطويلـالطويلـعىلـحدـتعبريه.ـ
يعنيـأهنمـيعتقدونـأنهـالـبدـأنهـكانـيفـكلـحلظةـمنـحلظاتـالزمانـمنـيعبدـاهللـتعاىل،ـقبلـهذاـ  )3(
ـفعدمـ العامل،ـعامل،ـوقبلهـعامل،ـوهكذاـالـإىلـبدايةـيفـاألزل.ـوإنـهذاـكلهـواجبـالـبدـمنـوجوده،

ـلكاملـاهلل! وجودـمناٍف
هذاـمنـأسخفـاالستدالالتـالتيـرأيتها،ـولكنـالعجبـمنـأقواهلمـومنـاستدالالهتمـصارـ  )4(
ـاللغويـأنـماـيفـحيزـصلةـ)فعال(ـ ـالفحل ـيعرفـهذا ـأقواهلم.ـومل ـنعانيهـمنـقراءه ـلكثرةـما معتادًا
ـتنجيزيـأزالً.ـفيبطلـ ـتعلقـإجياد ـتعلقتـباألشياء ـيوجدـدليلـعىلـأهنا ـيريد،ـواإلرادةـمل هناـهوـما

استداللهـمنـأصله،ـألنهـيفـاحلقيقةـمصادرةـعىلـاملطلوب.ـ
ـالطحاوية«،ـرشحـالشيخـصالحـآلـالشيخـ)):ـ4)2-6)2(.ـ ـ»الرشوحـالوفيهـعىلـالعقيدة انظر:  )5(
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الفعليةـكاخلالقـوالرازقـونحوها،ـجيبـأنـتظهرـأزالـوأبدا،ـوأنهـيستحيلـأنـيوجدـ
اإللهـيفـزمانـمقدرـمنـدونـأنـيكونـموجوداـبعضـخملوقاته،ـوأنـهذاـالذيـيقررونهـ

ـاهللـتعاىلـمعطالً،ـوهذاـنقٌص.ـ كاملـهللـتعاىل،ـألنهـملـملـيكنـكذلكـلصار

ومنـالظاهرـأنـكلـماـقرروهـخمالفـملاـوضحهـاإلمامـالطحاوي،ـوقدـاعرتفواـ
ـ بأنهـخمالفـهلمـيفـهذهـاملسألةـاألصليةـاألساسية،ـوممنـاعرتفـبذلكـوغلطـالطحاويَّ
يفـذلكـصالحـبنـعبدـالعزيزـآلـالشيخـفقدـقال:ـ»املسألةـالثانيةـأنـالطحاويـرمحهـاللـ
كأنهـيميلـإىلـاملذهبـالثاين،ـوهوـمذهبـاملاتريدية،ـوهذاـمنـأغالطـهذهـالعقيدةـالتيـ
ـالشارح«.ـ ـاعرتفـبه خالفـفيهاـمؤلفهاـمنهجـأهلـاحلديثـواألثر،ـهذاـظاهرـكالمهـكام
ـيمنعـتسلسلـاحلوادثـ ـأنه ـاهلل، ـالشيخـرمحه ـابنـأيبـالعز:ـ»ظاهرـكالم ـيشريـإىلـكالم اهـ،
يفـاملايض،ـويأيتـيفـكالمهـماـيدلـعىلـأنهـالـيمنعهـيفـاملستقبل«،ـثمـقال:ـ»والقولـبأنـ
ـاهللـسبحانهـوتعاىلـملـيزلـغريـفاعل،ـ ـالتعطيلـقبلـذلك،ـوأن احلوادثـهلاـأول،ـيلزمـمنه
ثمـصارـفاعالً«.ـاهـ،ـومرادهـبقبلـذلك،ـأيـالزمانـاألزيلـالسابقـعىلـوجودـهذاـالعاملـ
املشاهد،ـففيـرأهيمـأنـهناكـزمانًاـأزليًا،ـيسمونهـزمانًاـمطلقًا،ـغريـمقيدـبحد،ـوالـبدايةـ
له،ـوأنـاهللـتعاىلـموجودـيفـهذاـالزمان!ـوالـيعقلـيفـاعتقادهمـأنـيكونـاإللهـموجودـ
يفـزمانـأزيلـوالـيكونـفاعالًـمنذـاألزل،ـإىلـحلظةـمعينةـهيـحلظةـوجودـهذاـالعاملـ
املشاهد،ـفهذاـتعطيلـللصفات!ـوقدـصارـذلكـواضحًا.ـولكنـأهلـالسنةـاألشاعرةـ
واملاتريديةـيقولونـإنـماـيزعمهـالناسـزمانًاـأزليًاـكهؤءـاملجسمة،ـوالفالسفةـالقائلنيـ
بقدمـالعاملـجمردـوهمـيتومهونه،ـفالـدليلـعىلـزمانـأزيل،ـوجمردـتومههـأوـفرضهـليسـ
دليالـعىلـوجوده،ـثمـإهنمـيقولونـإنـمنـاملحالـأنـتوجدـحلظاتـزمانيةـمتعاقبةـالـ
ـيزعمـهؤالءـ ـالربـكام ـتعطيل ـبيناـذلكـسابقًا.ـولذلكـالـيلزمهم أولـهلاـيفـاملايض،ـوقد

املجسمة!ـ
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ـالنوعيـللعامل،ـ ـاملجسمةـيقولونـبالقدم ـالقارئـأنهـليسـمجيع ـاملفيدـأنـيعلم ومن
والـكلهمـجييزونـالتسلسلـيفـاملايضـكامـيقولـبهـابنـتيمية،ـفبعضـالكراميةـيرفضونـ

ـيكنـشيئًا.ـ ـأنـمل ـبعد ـبحدوثـالعامل ذلك،ـويقولونـمعـاجلمهور

وعودةـإىلـمناقشةـكالمـالتيميةـنقول:ـإنـإطالَقـاسمـاخلالفـوالرازقـونحومهاـ
مرزوقٍةـ ــيققـرضورةـوجودـخملوقاٍتـ تيميةـ ابنـ ــعىلـمذهبـ أزالًـ تعاىلـ اهللـ عىلـ

ـله.ـ ـاهللـتعاىلـكامٌل ـبالفعلـبقدرة ـإلخـبالفعل؛ـألنـوجودها مصّورة...

والـخيفىـأنـاخلالفـبنيـابنـتيميةـمنـجهةـوبنيـأهلـالسنةـعمومًاـمنـجهةـ
ـأوـخالٍفـيفـاإلطالق،ـبلـليسـهوـخالفًاـ أخرى،ـخالٌفـأصيلـالـجمّردـخالفـلغويٍّ

فرعياً.ـ

ـاملسألة.ـ ـاحلاصلـمنـهذه هذاـهو

ـكونهـ وأماـمنـقال:ـإنـكونهـخالقًاـالـيكونـإالـبإجيادـاملخلوقاتـبالفعل،ـوأنَّ
ـاملخلوقاتـواجٌبـعىلـاهللـتعاىل؛ـ ـإجياد ـإنَّ ـالقائلـيريدـأنـيقول: ـفهذا ـتعاىل، ـله ـكامٌل خالقًا
ـفهوـواجب،ـوماـدامـكونهـخالقًاـواجٌب؛ـألنـكامل،ـوكونهـخالقًاـالـ ـماـكانـكامالً ـكلَّ ألنَّ

ـاملخلوقاتـواجب.ـ ـفإجياد ـاملخلوقات، يصلـإالـبإجياد

ـبيناـشيئًاـمنـذلكـزيادةـعىلـ ـلكاملـاخلالق،ـوقد فهذاـهوـمنـجيعلـاملخلوقـرشطًا
ـهناـيفـالكاشفـالصغري،ـويفـردناـعىلـرشحـابنـتيميةـعىلـحديثـعمرانـبنـاحلصني.ـ ما

ـبالتسلسلـللحوادثـيفـالقدم،ـوقدـاّدعىـ ـالقولـمنـابنـتيميةـهوـأصلـقوله وهذا
ـبعضـشواهد.ـ ـالسلف،ـوتبعهـعىلـذلكـمقلدوهـكامـرأينا ـأنـهذاـماـكانـعليه بكلـجرأة

ـاهللـتعاىلـكانـ ـأنـاحلوادثـيفـاألزلـمنقطعة،ـفإن ورصيُح كالم اإلمام الطحاوي:
وملـيكنـيشءـمعه،ـوكاَنـوالـخملوق،ـوهذهـالعقيدُةـهيـالتيـاّتفقـعليهاـأهلـالسنة،ـوملـ
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ـبأقواله،ـوبعدـذلكـكّلهـترىـابنـتيميةـيرّصحـبأنـهذاـالقولـ خيالفـفيهاـمنـهوـمعتدٌّ
الـيليقـباهللـتعاىلـوتنّزهـعامـيقول.ـويّدعيـأّنـكونـاحلوادثـمعـاهللـتعاىلـهوـالالئُقـ
بجاللهـوكامله،ـوهذاـكالٌمـساقط،ـالـيميلـإليهـإالـمنـيفـقلبهـزيغ.ـوهذهـهيـإحدىـ

ـفاحفظها. ـالطحاوي، ـأيبـجعفر ـتيميةـمتنـاإلمام ـابُن املسائلـالتيـخالفـفيها

ـأي:ـالـأولـ ـبأنـاحلوادثـمتسلسلةـيفـالقدم، ـأنـيقربـقوله ـتيمية ـابُن تنبيه:ـحاوَل
هلاـيفـالقدم،ـبأنـقال:ـماـدامـقدـجازـبقاءـاحلوادثـيفـاملستقبلـإىلـاألبد،ـوهوـبقاءـاجلنةـ
والنار،ـعندـالقائلـببقاءـالنار،ـوهمـأهلـالسنة،ـوأماـابنـتيميةـفإنهـيقولـبفنائها،ـيقول:ـ
ـالقدم؛ـألنهـالـفرقـبنيـاألبدـواألزل،ـفامـ ـالتسلُسلـيف ـاألبد،ـفيجوز ـالبقاءـإىل ماـدامـجاز

ـأحُدمهاـجيوزـيفـاآلخر. جازـعليه

ـالكالمـعبارٌةـعنـمغالطةـواضحة،ـففرٌقـكبريـبنيـالِقدمـوالبقاء،ـفالِقدمـالـ وهذا
ـأزمنًةـالـهنايةـهلاـيفـاملايض،ـ ـالدواُم ـاألولية،ـوالثاين: ـاألول:ـعدم يصُدقـإالـعىلـمعنيني،
فمعناه:ـأنهـمهامـوجدـزمانـفإنهـيوجدـقبلهـزمانـآخرـالـإىلـهناية،ـوهذاـيستلزُمـوجوَدـ

سلسلٍةـالـهنايةـهلاـمنـاحلوادثـالزمانيةـيفـالقدم.

واملعنىـاألولـهوـالثابتـيفـحقـاهللـتعاىل،ـكمـاـأرشناـإليكـيفـمله،ـوأماـاملعنىـ
الثاينـفهوـغرُيـجائزـمطلقًا؛ـألنهـغريـمتصّور،ـويستلزمـأزليةـالزمان،ـوهوـباطٌل؛ـللزومـ

ـأزليًا.ـ ـأنـيكون ـيمتنع كونهـخملوقًا،ـوماـكانـخملوقًا

ـوالثاين:ـ ـفإنهـصادقـعىلـمعنيني،ـاألول:ـهوـعدمـاآلخرية، وكذلكـالبقاُءـيفـاألبد،
ـأوـالـهنايةـهلاـيفـاملستقبل.ـ ـأزمنًةـمتناهية البقاء

فأماـاملعنىـاألولـفهوـالثابتـهللـتعاىل،ـفبقاؤهـيفـاملستقبل،ـليسـمعناه:ـدوامهـ
ـبلـمعناه:ـإنامـهوـعدمـوجودـآِخٍرـلهـتعاىل. أزمنةـالـهنايةـهلا،
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وأماـاملعنىـالثاينـــبقيدـالالتناهيـــفمعناه:ـأنهـمهامـوجدـزمانـحارض،ـفُيتصّورـ
ـبالفعل،ـ ـأزمنةـالـهنايَةـهلا ـاملعنىـالـيلزُمـعنهـوجوُد ـله،ـوالحظـأنـهذا وجودـزمانـالحٍق
بلـيستلزُمـجواَزـوقوعـزمانـتاٍلـلزمانـحارض،ـوهكذا،ـوهذاـالـيستلزُمـوقوعـزمانـالـ
ـفإنهـ ـُيمكنـمنـاألزمانـقدـحصلـبالفعل، ـأّنـكلـما ـلوـفرضنا ـلهـبالفعلـكامـترى؛ـألنا هنايَة
ـمنـأصله،ـوينتهيـالتسلسلـوينقطع. يصبحـماـكانـمستقبالًـحارضًا،ـوينتفيـاملستقبُل

فأنتـترىـمنـجمّردـتليلـهاتنيـاحلالتني،ـأنهـيوجدـفرٌقـكبريـبنيـالتسلُسلـيفـ
ـالثاينـ ـبالفعل،ـوإّن ـله ـماـالـهناية ـاألولـيستلزمـوقوَع ـفإنَّ املايض،ـوالتسلسلـيفـاملستقبل،

الـيستلزمهـمطلقًا.ـ

وبذلكـيتبنيـلكـمدىـسخافةـمنـأجازـالقياسـبينهام،ـوقال:ـإنهـماـدامـجازـ
التسلسلـيفـاملستقبل،ـفيجوزـإذنـيفـاملايض!ـفالـتوجدـعلةـمشرتكةـبنيـاألمرينـــكامـ
ـمؤّثرـ ـبناءـعىلـدعوىـالتامثل،ـوالـيشرتكانـيفـمعنًىـواحٍد ـبينهام ـالقياُس ترىـــحتىـجيوز

ـاآلخر. حتىـيقال:ـإنهـإذاـجازـأحُدمهاـجاز

ـإىلـقبائَحـعديدة،ـ ـالتسلسلـيفـاملايضــ ـأي:ـوقوع ـالقولــ ـتيميةـهبذا ـابن وأدىـقوُل
ـابنـتيمية«.ـ وضحناهاـيفـكتابـ»الكاشفـالصغريـعنـعقائد

ولوـكانـاملجاُلـمناسبًاـهناـألوسعنالكـيفـبيانـمدىـغلطِهـومدىـخطورةـهذاـ
ـالدين. القولـعىلـعقائد

: )وال بإحداث الربية استفاد اسم الباري( قال الطحاويُّ

ـعىلـالتفصيلـيفـالكالمـلبيانـهذهـاملسألةـهوـوجودـ الذيـمحلـاإلماَمـالطحاويَّ
ـوقولـ ـفهمـالذينـيقولونـبخالفـقولِه الكراميةـواملجّسمةـمنـاحلنابلةـوغرِيهمـيفـزمانه،

أهلـالسنَّة.ـ
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ـاآلنـيفـزماننا،ـوهمـموجودونـيفـكّلـزمان،ـمعـتفاُوهتمـقوًةـ وهؤالءـموجودون
ـالسكوتـ وضعفًاـيفـاألزمنة،ـولذلكـفالـبدـمنـالتفصيلـيفـهذهـاملسائل،ـوالـيصحُّ

عليها.

وقدـتسّلقـاملجسمةـتسلقًاـعىلـمتـنـالطحاويةـحتىـيتـقّربواـإىلـعامةـالناس؛ـ
وذلكـألنـمتنـالطحاويةـُعرفـعندـالقايصـوالداينـأنهـعقيدةـأهلـالسنةـواجلامعة،ـ
ـالسنة،ـوخمالفـ ـاحلنفي«،ـوهوـيفـاحلقيقةـَقْدٌحـيفـعقيدةـأهل ـالعز ـأيب ـابن فنرشواـ»رشح

للطحاويـيفـفروعـوأصول.ـ

ثمـماـفتئواـلـامـاستطاعواـأنـيفهمواـقْدرًاـمنـمعانيها،ـأنـبارشواـبكتابةـبعضـ
ـللناسـموافقًةـ ـلتبدَو ـأنفسهم،ـياولونـتغيرَيـمعانيها التعليقاتـوالرشوحـعليهاـمنـعند

هلمـولعقائدهم،ـولكنـهيهات.

وقدـسمعتـمنـبعضـاملشايخـالُفضالءـكلمةـوقعتـيفـنفيسـموقعًا،ـفقدـقال:ـ
»انتهى عرص اإلمجال، وهذا عرص التفصيل«،ـأي:ـألنـهذاـالعرصـعرُصـالفتنـوالبدع،ـ
ـاملطلوبـ ـعىلـوجهه ـالبدعـوالشبهاتـالـيتمُّ َل؛ـألنـالبيانـللناسـمعـوجود جيبـأنـُتَفصِّ
ـواملطلوبـعندـالشكـ ـفالتفصيلـيفـهذهـاحلالـيكونـأوقعـيفـالنفسـغالبًا، إالـبالتفصيل،

ـله.ـ ـبالطريقـاألقربـتصياًل نفيه

: )له معنى الربوبية وال مربوب، ومعنى اخلالق وال خملوق( قال الطحاويُّ

ـوقبلـأنـخيلقـاملخلوقات،ـالربوبيُةـصفةـيتصُفـهباـاهللـسواءـ اهللـسبحانهـربٌّ
ـيوجدها.ـ ـاملخلوقاتـأمـمل أوَجَد

ـأي:ـيفـحالـالـيوجدـمربوبـثابت،ـ ـثابٌت، ـأي:ـوالـمربوَب ـ»والـمربوب«، قوله:
ـاهللـكانـموجودًاـوليسـمعهـخملوق.ـ ـإذن وكذلكـلهـمعنىـ»اخلالق«ـوالـخملوق،
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فكيفـُيقال:ـإنهـالـيمكنـأنـيكونـاهللـخالقًاـإالـبعدـإجيادهـاملخلوقات؟ـفهذاـ
ـأهلـالسنة. هتاُفٌتـوانحراٌفـعنـعقيدة

قولـالطحاوي:ـ»لهـمعنىـالربوبيةـوالـمربوب«ـأصلـعظيمـقالـبهـأهلـالسنة،ـ
ـاألحنافـريضـاهللـتعاىلـعنهم.ـ ـالتيـُيوردهـهباـهيـطريقة والطريقة

فالربوبيةـهلاـمعنى،ـومعناها:ـهوـالقدرةـعىلـاخللق،ـوالتدبري،ـوسائرـخصائصـ
الربوبيةـكامـوّضحناـبعضهاـيفـأولـتعليقاتناـهذه،ـوهذهـاملعاينـثابتٌةـهللـتعاىلـقبلـوجودـ

أي:ـمربوبـمطلقًا.

وتنبَّـْهـإىلـعمقـودقةـعبارتهـهذه،ـفهوـيرّصحـفيهاـبأنـاهللـتعاىلـكانـموجودًاـيفـ
حالـملـيكنـمعهـفيهاـأي:ـخملوق،ـوالـأي:ـمربوب،ـوهوـمعنىـقوله:ـ»والـمربوب«،ـ
فاهللـتعاىلـموجودـقبلـاملخلوقاتـكلِّها،ـومعنىـالربوبيةـملـيكتسبهـاهللُـتعاىلـمنـوجودـ
املخلوقات،ـوملـيطرأـعليهـبعدـخلِقهـللمربوبني؛ـفإنـهذاـينايفـكامَلهـوغناهـاملطَلق،ـكامـ

ـلكـفيامـسبق. وّضحناه

وقولـالطحاوي:ـ»ومعنىـاخلالقـوالـخملوق«ـلهـمعنىـقريبـمنـمعنىـالعبارةـ
ـأنـأوجدـ ـبعد ـيتصفـبكونـخالقًا ـاهللـتعاىل،ـومل ـفاخلالقـهو ـمنها، ـبلـهوـأخصُّ السابقة،
ـثابتةـلهـجلـشأنه،ـ ـقبلـاخللق،ـوذلكـألنـصفةـاخللقـصفٌة املخلوقات،ـبلـهوـتعاىلـخالٌق
ـاكَتَسبهاـ ـقد ـاملخلوقات،ـويستحيلـأنـيكون ـأوجد ـالصفة ـفبهذه ـاملخلوقات، قبلـوجود
ـالذيـ ـفاهللـتعاىلـأوجدـاملخلوقاِتـبإجياده، ـوجودهمـمنهـجلـشأنه، ـبلـهمـاكتسبوا منهم،

ـالتنجيزيـللقدرة.ـ ُق هوـالتعلُّ

ـ وتـأملـأيضًاـيفـقوله:ـ»ولهـمعنىـاخلالقـوالـخملوق«،ـفإنـهذاـتصـريٌحـقويٌّ
بأنـسلسلةـاملخلوقات  اهللـتعاىلـقبلـوجودـاملخلوقاتـكلها،ـوهوـتصـريحـ بوجودـ
ـيَزلـومعهـبعضـخملوقاته،ـ ـالذيـيقولـبأنـاهللـتعاىلمل منقطعةـيفـاألزل،ـخالفًاـالبنـتيمية
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فلمـيكنـموجودًاـأبدًاـوحده،ـبلـملـيزلـومعهـبعُضـخلقه،ـوهذاـينايفـمتامًاـماـيرصحـبهـ
ـقبلهاـ ـفهوـموجوٌد ـبأنـاهللـتعاىلـسابقـجلميعـاملخلوقات، ـأهلـالسنة الطحاويـمنـعقيدة
مجيعها،ـفلجميعـاملخلوقاتـوسلسلةـاخللقـبدايةـوالـشك،ـوهذهـعقيدةـأهلـالسنة،ـ
وابنـتيميَةـخيالفهاـويّدعيـبكلـجرأٍةـأّنـكونـاهللـتعاىلـخالقًاـالـيمكنـأنـيصّحـإالـ
بأنـيوجدـبالفعلـاملخلوقات،ـويّدعيـأنـوجودـاملخلوقاتـكامٌلـهللـتعاىل،ـوهوـيفـهذاـ
خيالفـكوَنـاهللـتعاىلـغنيًاـبالذات،ـالـبالغري،ـوكامالًـبالذاتـالـبالغري،ـوخيرجـيفـهذاـ

ـالعقل. ـيدلـعليه ـأهلـاحلق،ـوخيرجـأيضًاـعنـما ـالسنة ـأهل أيضًاـعنـعقيدة

ومعنىـ»اخلالق«ـهوـغريـنفسـاخللق؛ـألنـاخللقـفعٌلـمنـأفعالـاهللـتعاىل،ـوأماـ
معنىـاخللق:ـفهوـالصفةـالتيـيتصفـهباـاهللـتعاىلـوهباـخيلقـاملخلوقاتـمجيعًا،ـوهي:ـ
كونـاهللـتعاىلـقادرًاـعالـامـمريدًا.ـفهذهـالصفاتـثابتةـهللـتعاىلـقبلـوجودـاملخلوقات،ـ

ـاملربوبني. ـوقبلـوجود ـتعاىلـربٌّ ـأنه ـتعاىلـخالٌقـوقبلـاخللق،ـكام فهو

والسادةـاملاتريديةـيقولون:ـإنـمرجعـفعلـاخللقـإىلـصفةـالتكوين،ـوالفرُقـبنيـ
القدرةـوالتكوينـعندهم:ـهوـأنـالقدرةـصفةـتصّححـصدوَرـاملخلوقات،ـوالتكوين:ـ

ناتـفعالً.ـ ـاملكوَّ ـالتيـينشأـعنه هيـالصفة

ولكنـاألشاعرةـيقولون:ـالـمعنىـللتفريقـبنيـهذينـاملعنَيني،ـفكالمهاـمندرجـ
يفـصفةـالقدرة،ـولذلكـينفيـاألشاعرةـكوَنـالتكوينـصفًةـمستقلة،ـوهذاـاالختالُفـ

ـاختالفـمعنوي.ـ ـأي: ـبينهم؛ـألنهـالـيرتتبـعليه ـلفظيًا يرجعـاختالفًا

قالـالعالمةـالبابريت:ـ»وحاصلـهذاـالكالمـلنفيـقولـاألشاعرةـحيثـقالوا:ـإنـ
صفاتـالذاتـقديمة،ـوصفاتـالفعلـكاخللقـواإلجيادـوالتكوينـمَدثة،ـوهوـقولـعامةـ

املعتزلةـوالنجاريةـوالكرامية«))(.

ـالطحاوية«،ـص50.  ـ»رشحـالعقيدة  )((
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ـأمران:ـ ـبه ـيراد ـالفعل ـأنـمفهومـصفة ـاملسألة والتحقيقـيفـهذه

ـالقدرة،ـوعندـاملاتريدية،ـ ـالفعل،ـوهيـعندـاألشاعرة ـينشأ ـالتيـعنها ـالصفة األول:
التكوين.ـ

ـقديمةـ ـاملصطلحــ ـالفعل،ـوهيـعندهمـــعىلـهذا وهمـيسّمونـنفسـالصفةـبصفة
الـفرقـبينهام.ـ

الثاين:ـصفةـالفعلـُيرادـبهـالوصفـالذيـصدرـعليهـالفعل،ـفالفعلـالصادرـعنـ
القادرـمنـحيثـكونهـقادرًا،ـهوـجمردـأمرـموجود،ـولكنـهذاـاملوجود،ـإماـأنـيكونـ
رزقًا،ـفيسمىـهذاـالفعلـالوجوديـالتـرزيق،ـويسمىـاهللـتعاىلـبأنهـرازق،ـوإماـموتًا،ـ
ـفيوصفـالفعلـبأنهـ ـإماتة،ـويسمىـالربـبأنهـمميت،ـوإماـعذابًا، فيوصفـفعلـالربـبأنه
ـبأنهـمنتقم،ـوإماـأنـيكونـصورة،ـفيوصفـالفعلـبأنهـتصوير،ـ انتقام،ـويوصفـالربُّ

ـباملصور...ـوهكذا. ويسمىـالرّب

فصفةـالفعلـهيـــيفـاحلقيقةــ:ـوصٌفـللفعلـالذيـأنشـأهـاهللـتعاىلـبقدرته،ـ
ـأنـُتوِجدـأوـُتعِدم.ـ والقدرةـإما

ومعلوم:ـأنـمجيعـاألفعالـيفـهذهـاحلالةـحادثـة،ـفتكونـمجيُعـصفاتـاألفعالـ
حادثةـقطعًا،ـوبناًءـعىلـهذاـاملفهوم،ـفصفُةـالفعلـليستـأمرًاـقائاًمـباهللـتعاىل،ـبلـهيـ
ـللفعلـاحلادث،ـوالـمانعـمنـأنـتكونـصفاُتـاألفعالـحادثة،ألنـعنَيـ وصٌفـإضايفٌّ

الفعلـحادثة،ـوالـإشكالـيفـذلك.ـ

ـالفاعل،ـوالفعل،ـواملفعول. ـأمور: فهناكـثالثة

ـاهللـاخلالق. فالفاعلـواحٌدـقديم،ـوهو

ـالصادرةـعنهـجلـشأنهـمنـحيثـكونهـقادرًا. ـاحلادثة ـالنسبة والفعل:ـهو
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واملفعول:ـهوـعنيـاملخلوق.ـ

ويتجوزـالبعضـأحيانًاـفيطلقـاسمـالِفعلـعىلـاملفعول؛ـألنهـيالزمه،ـفالـمفعوَلـ
بالـفعل،ـفالفعُلـسبُبـوجودـاملفعول،ـفيكونـإطالُقـاسمـالفعلـعىلـاملفعولـمنـبابـ

ـالسببـعىلـاملسبَّب.ـ إطالقـاسم

ـعىلـاألشاعرةـ ـالردَّ ـقولـالطحاويـيستلزم ـالبابريتـأّن فنخلصـإىلـأنـقولـالعالمة
ليسـدقيقًا،ـبلـإننيـأرىـأنـقولـالطحاويـمتوافـٌقـمعـقولـاألشاعرة؛ـألنهـأرجَعـ
كونـاهللـتعاىلـخالقًاـوبارئـًا،ـإىلـكونهـقادرًا،ـوهذاـهوـعنُيـمذهبـاألشاعرة،ـخالفًاـ
ـلِـامـذكرنا.ـ ـالتكوين،ـوعىلـكلـحالـفاألمرـسهل؛ ـالذينـأرجعواـذلكـإىل للامتريدية،

آيات فيها بيان معنى اخللق:

وهذاـاملعنىـاستفادهـاإلمامـالطحاويـمنـعدةـنصوصـيفـالكتابـوالسنة،ـكامـ
ـإالـاملجّسمة. ـاملعتّدـهبا، ـالفرقـاإلسالمية ـبلـسائر ـأهلـالسنةـمجيعًا، استفاده

قـالـاهللـتعاىلـيفـسـورةـالبقرة:ـ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ 
ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ 
ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ 

ڃ ڃ ڃ چ چ﴾ـ]64)[. 

وقالـتعاىلـيفـآلـعمران:ـ﴿ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک 
ک گ گ﴾ـ]90)[.

ففيـهاتنيـاآليتنيـدليٌلـعىلـأنـاخللقـهوـاملخلوق؛ـألنـماـنراهـبأعُينناـإنامـهوـ
املخلوق،ـوليسـالفعلـاملصدري،ـالذيـهوـنسبٌةـبنيـالقدرةـاإلهليةـوبنيـاملخلوقات،ـ
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ـوالدليلـعىلـوجودـاهللـتعاىلـوعىلـصفاتهـهوـالعاملـاملخلوق،ـ ـعنهـبصفاتـاألفعال، املعربَّ
ناـعىلـاهللـتعاىل،ـ لـهذاـالعالـمـيمكنـأنـنعرفـبعَضـاملعلوماتـالتيـتدلُّ وبواسطةـتعقُّ
ـالنظرـإىلـمعرفةـ ـالعاَلـم،ـلالنتقالـبواسطةـهذا ـالنظرـيف ـاملتكلمني،ـإهنا وهذهـهيـطريقة

خالقـالعاَلـم.ـ

واخللق:ـهوـاإلجيادـمنـالعدم،ـسواءـكانـاملوَجدـهوـصورةـالعالـمـأمـكانـعنيـ
جوهرـالعامل،ـفعىلـاحلالتنيـيسمىـإجيادهـخلقًا؛ـفاهللـتعاىلـخالُقـالصورةـواجلوهر،ـفهامـ

ـاهللـتعاىلـبقدرته.ـ ـفأوجدمها ـيكوناـموجوَدين، مل

وقالـتعاىلـيفـسورةـغافر:ـ﴿ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژڑ 
ڑ ک﴾ـ]62[.

ڀ  ڀ  ڀ  پپ  پ  پ  ٻ  ٻٻ  ٻ  ﴿ٱ  األنعـام:ـ سـورةـ ويفـ
ڀٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ﴾ـ]02)[.

يونس:ـ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پڀ ڀ ڀ  تعاىلـيفـسورةـ وقالـ
ڀ     ٺ ٺ ٺٺ ٿ ٿ﴾ـ]34[.

فاخللق:ـهوـاإلجيادـبعدـالعدمـسواءـإجيادـصورةـأمـذاتـكامـقلنا،ـوُتثبتـهاتانـ
ـيشء،ـوكلمةـ»كلـيشء«ـعامة،ـتشملـاألفعالـوالذوات،ـ ـاهللـتعاىلـخالُقـكلِّ اآليتانـأن
ـُيعبد،ـولذلكـرّتبـاهللـتعاىلـوجوَبـعبادتهـعىلـ ـأن ـوالـريب،ـواخلالقـيستحّق بالـشكٍّ

جمّردـكونهـخالقًا.

ـالنحل:ـ﴿ٿ ٿ ٿ ٹ ٹٹ ٹ ڤ﴾ـ]7)[.  ـتعاىلـيفـسورة وقوله

ـاهللـخيلق؟ـأي:ـمنـشأنهـأنهـمتصفـ الفعلـاملضارعـيفيدـاالستمرار،ـماـمعنىـأنَّ
باخللق،ـأي:ـإذاـأرادـأنـخيلَقـخيلُق،ـوإذاـأرادـأنـالـخيلَقـملـخيُلْق.
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يتحّدثـاهللـيفـاآليةـعنـاألصنامـواملعبوداتـغريـاهلل:ـ﴿ــٿ ٹ ٹ﴾:ـيعنيـ
كمنـمنـشأنهـأنـالـخيلق،ـفالـتوجدـيفـهذهـاملوجوداتـــغرِيـاهللـتعاىلـــصفٌةـيمكنهمـ
نـمنـاخللقـمطلقًا،ـكامـأثبتـذلكـلنفسهـ هباـأنـخيلقواـشيئًا،ـولذلكـنفىـعنهمـالتمكُّ

مطلقاً.

فاهلل سبحانه ليس خالقاً بالفعل، بمعنى: أنه كان قبل خلقه، ثم أوجد اخللق، 
فلخلِقه بداية، وموجودية املخلوقات ليس عىل الدوام؛ ألنه كان يف األزل وال يشء معه، 
ومع ذلك كان خالقاً،ـولكنـسائَرـماـسوىـاهللـالـخيلقـوإنـشاء،ـواهللـإنـشاءـخلق،ـوإنـ

ـترك.ـ شاء

ـاخللق. ـالتيـيصدرـعنها ـبالقدرة ـأي:ـمتصفًا ومعنىـكونهـخالقًاـيفـاألزل،

ـالفعلـاملضارعـ ـأصالًـعىلـاخللق؛ـألن ـله ـاإلنسانـالـقدرة ـاآليةـدليلـعىلـأن وهذه
يدلـعىلـاملَلكة،ـوقدـنفىـاهللـتعاىلـمَلكةـاخللقـعنـاإلنسان،ـوأثبتهاـلنفسهـالعلّية؛ـفالـ

ـبلـاخللقـخمصوصـباهللـتعاىل. ـاإلنسانـقادرـعىلـاخللق، ـإن ـبعدـذلك: يصحـأنـيقال

قالـتعاىلـيفـسورةـالعنكبوت:ـ﴿گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱڱ 
ڱ ں ں ڻ ڻ﴾ـ]9)[.

ـفكيفـيسوغـألناسـ ـبداية، ـأنـاخللقـله ـأي: ـاخللق، ـآيةـرصيةـعىلـأنـاهللـيبدأ هذه
أنـيقولواـبعدـذلك:ـإنـالعالـمـقديمـبالنوع؟ـوهذهـاآليةـدليلـقطعّيـعىلـجوازـابتداعـ
ـأنكرـذلكـمنـ ـأخرى،ـخالفًاـملن ـالوجودـمرة ـإعادتهـإىل ـالعدم،ـثمـإفنائه،ـثم الوجودـمن

املبتدعةـوالفالسفة.

وقالـتعاىلـيفـسورةـاجلاثية:ـ﴿يئ جب حب خب مب ىب يب جت حت ختمت ىت يت 
جث مث ىث يث﴾ـ]3)[.
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اهللـخلقـالسامواتـابتـداًءـ﴿خت﴾:ـالـِمنـأصٍلـسابقـعليها،ـأي:ـالسامواتـ
واألرضـُخلقتـمنـعدم،ـهذاـدليٌلـعىلـأنـاهللـكانـيفـاألزلـوحده،ـومعنىـ﴿خت﴾ـ
ـاخللقـالـعىلـمثالـسابق،ـوأوجدهمـبالـأصلـ ـاهللـتعاىلـابتدأ ـإنَّ ـأي: ـمنـاهللـسبحانه، أي:

ـبإرادٍةـوقدرةـمنهـجّلـشأنه.ـ ـبلـإجياُدهمـكان وماّدةـسابقة،

وقدـأبدعـاإلماُمـالبيهقيـيفـبيانـهذاـاملعنى،ـفقال:ـ»وأخربناـممدـبنـعبدـاهللـ
ـبنـعمرو:ـ ـمعاوية ـثنا ـبرشـبنـموسى: ـأنا احلافظ:ـحدثنيـأبوـبكرـممدـبنـأمحدـبنـبالويه:
ثناـأبوـإسحاقـالفزاري:ـعنـاألعمش:ـعنـجامعـبنـشداد:ـعنـصفوانـبنـمرز:ـعنـ

عمرانـبنـحصنيـقال:

ـأتيناكـلنتفقهـ ـرسولـاهلل، ـيا ـفقالوا: ـنفرـمنـأهلـاليمن، ـفجاءه ـاهللـملسو هيلع هللا ىلص، أتيتـرسوَل
ـاألمر:ـكيفـكان))(؟ ـأولـهذا ـالدين،ـولنسألكـعن يف

كرـ ـالذِّ ـثمـكتبـيف ـاملاء، ـيُكنـيشءـغريه،ـوكان)3(ـعرُشهـعىل ـاهللـومل قال:ـ»كان)2(
كّلـيشء،ـثمـخلقـالسامواتـواألرض«)4(«.

قالـاألستاذـرمحهـاهلل:ـ»قوله:ـ»كانـاهللـوملـيكنـيشءـغريه«،ـيدلـعىلـأنهـملـيكنـ
يشءـغريهـالـاملاءـوالـالعرشـوالـغريمها،ـوكلـذلكـأغياٌر.ـ

ـالعرشـعىلـاملاء. ـاملاء،ـوخلق ـبه:ـثمـخلق ـاملاءـ«يعني وقوله:ـ»وكانـعرشهـعىل

قوهلم:ـ»لنتفقه«،ـيستفادـمنه:ـأنـالسؤالـعنـمثلـهذهـاألمورـمنـالدين.ـوقوهلم:ـ»عنـأولـهذاـ  )((
ـالسؤال. ـلـامـسألواـهذا ـالناسـأنـللمخلوقاتـأوُل ـيكنـيعتقدـهؤالء ـلوـمل األمر«:

ـأنهـملـيكنـيشءـمعه. ـاهللـواحلال »كان«ـتامة.ـ»و«ـحالية:ـكان  )2(
ـكنتـ ـكقولك: ـتفيدـالصريورةـواالبتداءـوالتحول، ـالناقصة ـو»كان« ـمبتدأـوخرب، ـناقصةـهلا »كان«  )3(

جالساً.
ـأول. ـالعرشـله ـأي:ـوجوُد ـاملاء«: »كانـعرشهـعىل ـ

ـاهللـعزـوجلـوملـيكنـيشءـغريه،ـ)769(. ـاخللق،ـكان أخرجهـيفـ»األسامءـوالصفات«،ـبابـبدء  )4(
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وبيانـذلكـيفـحديثـأيبـرزينـالعقييلـعنـالنبيـملسو هيلع هللا ىلصـحنيـقال:ـ»ثمـخلقـعرشهـ
عىلـاملاء«))(. 

ـثناـإسحاقـ ـثناـممدـبنـعبدـالسالم: ـالعنبي: ـأبوـزكريا ـأبوـعبدـاهللـاحلافظـأنا أخربنا
ـالرزاق:ـعنـعمرـبنـحبيبـاملكي:ـعنـحبيبـبنـقيسـاألعرج:ـعنـ ـأناـعبد ابنـإبراهيم:

طاوسـقال:

جاءـرجلـإىلـعبدـاهللـبنـعباسـفسأله،ـفـقال:ـمّمـُخلقـاخللق؟ـقال:ـمنـاملاءـ
والنورـوالظلمةـوالريحـوالرتاب.ـفقالـالرجل:ـفممـخلقـهؤالء؟ـفـتالـعبدـاهللـبنـ

عباس:ـ﴿يئ جب حب خب مب ىب يب جت حت خت﴾ـ]اجلاثية:ـ3)[)2(.

ـأنـاملاءـوالنورـوالظلمةـوالريحـوالرتابـمماـيفـالسامواتـ ـابُنـعباس: ـفأخربنا قال:
وماـيفـاألرض،ـوقدـأخربـاهللـعزـوجلـأنـمصَدرـاجلميعـمنه،ـأي:ـمنـخلِقهـوإبداِعهـ
واخرتاعهـفهوـخالقـكلـيشء،ـخلقـاملاءـأوالً،ـأوـاملاءـوماـشاءـمنـخلقهـالـعنـأصلـ
والـعىلـمثالـسبق،ـثمـجعلهـأصالًـلـامـخلقـبعده،ـفهوـاملبِدع،ـوهوـالباريـالـإلهـغريه،ـ

والـخالقـسواه«)3(. 

ويفـبعضـالروايات:ـ»كانـاهللـوملـيكنـيشءـقبله«)4(،ـويفـرواية:ـ»كانـاهللـقبلـ
كلـيشء«)5(. 

أخرجهـأمحدـيفـ»مسنده«ـ)6200)(،ـ)26:ـ7))(.ـ  )((
وملـ اإلسنادـ هذاـحديثـصحيحـ وقال:ـ )2:ـ453(.ـ »مسنده«،ـ)3687(،ـ احلاكمـيفـ أخرجهـ  )2(

خيرجاه.ـ
ـإىلـسبيلـالرشاد«،ـص55.  »االعتقادـواهلداية  )3(

ـبابـ﴿ڤ  ـمنـحديثـعمرانـبنـحصني،ـكتابـالتوحيد، ـالبخاريـيفـ»صحيحه« ـأخرجه )4(
ڤ ڦ ڦ﴾ـ]هود:ـ7[،ـ﴿ى ائ ائ ەئ﴾ـ]التوبة:ـ29)[،ـ)4)74(.

أخرجهـأمحدـيفـ»مسنده«،ـمنـحديثـأيبـهريرةـريضـاهللـعنه،ـ)9566(،ـ)5):ـ347(.  )5(
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ـالرواياتـرصيٌةـيفـبيانـأنـاهللـتعاىلـكانـقبلـكلـيشء،ـوأّنـكلـيشءـسواهـ وهذه
ـبالنوعـوالـبالشخص.ـ ـنفسه،ـفالـيشءـمنـاملخلوقاتـقديٌم خملوقـبعدـعدم

وقدـخالفـيفـذلكـابنـتيميةـفقالـإنـالعالـمـقديمـبالنوع،ـبمعنى:ـأنهـماـمنـ
عالـمـإالـوكانـعاَلـٌمـقبله،ـوماـمنـخملوٍقـإالـوكانـخملوقـقبله،ـإىلـالـبدايَةـله،ـفالـ

يوجدـبدايةـللمخلوقات.ـ

وهذاـالكالمـــكامـهوـظاهٌرـــخمالفـلنصـاحلديث،ـولنصوصـاآلياتـالكثريةـ
ـاملخلوقاِتـكلَّهاـوجدتـبعدـعدم.ـ ـاألول،ـوأن ـاهللـتعاىلـهو ـتثبتـأن التي

وقدـأشارـاحلافظـابنـحجرـلذلكـيفـ»فتحـالباري«ـفقال:ـ»قوله:ـ»كانـاهللـوملـ
ـ»وملـيكنـيشءـغريه«،ـويفـروايةـأيبـمعاوية:ـ ـبلفظ: ـتقّدمـيفـ»بدءـاخللق« ـقبله«. يكنـيشء
ـالردـعىلـ ـاهللـوالـيشءـمعه«،ـوهيـأرصحـيف ـبمعنى:ـ»كان ـاهللـقبلـكلـيشء«،ـوهو »كان
منـأثبتـحوادَثـالـأوَلـهلاـمنـروايةـالباب،ـوهيـمنـمستشنَعـاملسائلـاملنسوبةـالبنـ
ـالبابـعىلـغريها،ـ ـالتيـيفـهذا ـاحلديثـيرجحـالروايَة ـلهـعىلـهذا تيمية،ـووقفُتـيفـكالم
معـأنـقضيةـاجلمعـبنيـالروايتنيـتقتيضـمحلـهذهـعىلـالتيـيفـبدءـاخللقـالـالعكس،ـ

واجلمعـيقدمـعىلـالرتجيحـباالتفاق«))(. 

وقدـذكرـابُنـتيميةـكالَمهـهذاـالذيـأشارـإليهـابُنـحجرـيفـرشحـحديثـعمرانـ
ـبطالَنـمجيعـماـقاله.ـ ـبّينُتـفيه ابنـاحلصني،ـوقدـكتبُتـرّدًاـكامالًـعليه

لوـملـيكنـللمخلوقاتـأوُلـملـيُكنـالسؤالـعنهاـبـ»كيف«ـجائزًا؛ـألنـالسؤالـ ـ
عنـالكيفـيستلزمـسبَقـثبوِتـوجوده،ـولذلكـفهذاـالسؤالـالـجيوزـيفـحّقـاهلل؛ـألنهـ
واألرض،ـ السامواتـ خلقـ ثمـ بداية،ـ لهـ العرشـ أّنـ يفـ واحلديُثـرصيٌحـ له،ـ أولـ الـ

ـأيضًا.ـ ـبدايةـيفـالوجود فالسامواتـواألرضـهلام

»فتحـالباري«ـ)3):ـ0)4(.  )((
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ـيدلـعىلـأنهـ ـ»كانـاهللـوملـيكنـيشءـغريه« ـ»قوله: ـاهللــ: ـرمحه ـالبيهقيــ قالـاألستاذ
ملـيكنـيشءـغريهـالـاملاءـوالـالعرشـوالـغريمهاـوكلـذلكـأغيار،ـوقوله:ـ»وكانـعرشهـ

ـالعرشـعىلـاملاء«. ـاملاءـوخلق ـبه:ـثمـخلق ـيعني ـاملاء« عىل

يعني:ـاملاءـليسـأزليًاـأيضًا،ـبلـهوـخملوق،ـلوـقالـالرسولـملسو هيلع هللا ىلص:ـ»كانـاهلل«ـفقطـ
لكانـهناكـاحتاملـوجودـيشءـمعه،ـولكنهـأّكدـعدمـوجودـيشءـآخرـمعهـبقوله:ـ»وملـ

يكنـيشءـغريه«.

ـاهلل:ـوبيانـذلكـيفـحديثـأيبـرزينـالعقييلـعنـالنبيـملسو هيلع هللا ىلصـحنيـ وقالـالبيهقيـرمحه
ـاملاء«.ـ قال:ـ»ثمـخلقـعرشهـعىل

ـأبوـعبدـاهللـاحلافظ...ـجاءـرجلـإىلـعبدـاهللـبنـعباسـفسأله،ـفقال:ـمّمـُخلقـ أخربنا
ـالرجل:ـفممـخلقـهؤالء؟ـ ـاملاءـوالنورـوالظلمةـوالريحـوالرتاب.ـفقال اخللق؟ـقال:ـمن

فتالـعبدـاهللـبنـعباس:ـ﴿يئ جب حب خب مب ىب يب جت حت خت﴾ـ]اجلاثية:ـ3)[.

ـأنـاملاءـوالنورـوالظلمةـوالريحـوالرتابـمماـيفـالسامواتـ ـابُنـعباس: ـفأخربنا قال:
وماـيفـاألرض،ـوقدـأخربـاهللـعزـوجلـأنـمصَدرـاجلميعـمنه،ـأي:ـمنـخلِقهـوإبداِعهـ
واخرتاعهـفهوـخالقـكلـيشء،ـخلقـاملاءـأوالً،ـأوـاملاءـوماـشاءـمنـخلقهـالـعنـأصلـ
والـعىلـمثالـسبق،ـثمـجعلهـأصالًـلـامـخلقـبعده،ـفهوـاملبِدع،ـوهوـالباريـالـإلهـغريه،ـ

والـخالقـسواه«))(. 

ـعىلـاملعنىـالذيـفهمناه،ـ هذاـكالمـاإلمامـالبيهقيـينّصـرصاحًةـوبوضوحـتامٍّ
وهوـالذيـنّصـعليهـأهلـالسنةـواجلامعة،ـوهوـرضورةـانقطاعـسلسلةـاملخلوقاتـيفـ
التيـ النبيـملسو هيلع هللا ىلص:ـ»كانـاهللـوملـيكنـيشءـغريه«.ـوكالُمهـواألدلةـ قالهـ ماـ األزل،ـوعىلـ

ـإىلـسبيلـالرشاد«،ـص55.  »االعتقادـواهلداية  )((
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أوردهاـقاطعٌةـيفـأنـاهللـتعاىلـملـخيلقـالعالـمـمنـمادةـسابقةـله،ـكامـقالـبهـالفالسفةـ
وماَلـإليهـبعضـاملجسمةـيفـكالمه،ـفبطلـقوُلـكلـمنـقالـبخالفـذلكـمنـاملجسمةـ
والفالسفةـالقائلنيـبأنـاهللـتعاىلـعّلةـللعامل،ـوالقائلنيـبوحدةـالوجود؛ـلِـامـيلزمـعندهمـ

ـللخلق. ـبداية ـاملنايفـلوجود ـأزالًـوأبدًا، ـاإلله ـاستمرارـمظاهر منـرضورة

ـأنـنذكرـبحثًاـخمترصًاـ ـالتسلسلـيفـاألزلـونفيها،ـفالـبأسـهنا ـأوردناـمسألَة وبامـأننا
ـالكتاب. ـيالئمـهذا ـاألصلـبحسبـما يوضحـهذا

* * *
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بيان
الفرق بني التسلسل يف املايض والتسلسل يف املستقبل

ـلعددهاـوالـ ـأوـجمتمعة،ـالـهنايَة ـالتسلسل:ـهوـعبارةـعنـموجوداتـمتتالية مفهوم
ملقدارها،ـومعنىـأنهـالـهنايةـلذلكـأي:ـيفـنفسـاألمر،ـوالـنريدـأنناـنحنـالـنقدرـعىلـ

ـنفَسهاـغريـموجودةـيفـنفسـاألمر.ـ ـإهنا ـبل ـالالهنايةـمعـوجودها، لـوإدراكـهذه تعقُّ

والتسلسلـيفـاخلارجـمعناه:ـأنـيوجدـهذاـاملفهومـمصداقًاـيفـاخلارج،ـبمعنى:ـ
أنهـيوجدـيفـاخلارجـموجوداتـالـهنايةـلعددهاـأوـلكميتهاـبالفعل،ـوقدـتّققتـوثبتـ
وجوُدها،ـوالـفرقـبنيـأنـيكونـوجوُدهاـيفـاخلارجـمعًاـأوـعىلـالتعاقب،ـفالتسـلسلـ
ـثبتـيفـالوجودـ ـماـالـينتهي؛ـألنـكلـما ـمنـانتهاء ـيلزمـعليه ـمستحيل؛لِـام ــ ـاملفهوم ــهبذا
ـفيلزمـ ـماـيفـاخلارجـالـمتناهي، ـأّن ـفرضنا ـانتهىـحصوُله،ـوإذا اخلارجيـجيبـأنـيكونـقد

ـالتناهيـوالالتناهيـيفـاخلارج،ـوهوـمال.ـ اجتامع

فِعّلةـاستحالةـهذاـاألمر:ـهوـلزوُمـانقضاءـماالهنايةـله،ـوهذاـمستحيل!ـواالنقضاءـ
ـاملوجوداتـعىلـالوصفـالسابق. ـيقعـيفـالوجودـماـالـهنايَةـلهـمن ـأن معناهـهنا:

وُيعَلمـمنـمفهومـالتسلسلـاملايضـأنـكّلـأجزائـهـاملعقولةـالتيـتكّونـمفهوَمهـ
الكاملـتصُدقـعىلـأمورـوجوديةـوموجودةـيفـنفسهاـويفـاخلارج.ـ

ـييل:ـ ـالتسلسلـهيـكام ـالتيـيتكّونـمنهاـمفهوم ـأنـاألجزاء ومعنىـذلك:

ـ ـُتَعدَّ ـيمكنـأن ـاألمور ـفيه،ـوهذه ـأوـجمتمعة ـأموٌرـموجودٌةـمتتابعةـيفـالوجود أوالً:
ـأوـغريـمتصلة.ـ ـإّماـمتصلة، ـبمقاديَرـوكّمياٍت؛ ر ـتقدَّ أو
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ـأي:ـ ـلعددهاـيفـنفسـاألمر، ـباملعنىـالذيـبّيناه،ـالـهنايَة ـاملعدودة ـاألمور ثانيًا:ـهذه
الـيمكنـحرُصـعددهاـبأنـيقال:ـهيـأقلـمنـكذا،ـوأكثرـمنـكذا!ـبلـكلامـُفرضـأمٌرـالـ
ُيمكنـأنـيكونـأكرُبـمنها؛ـألنـاألصلـيفـكلـماـهوـسواهاـأنـيكونـمدودًا،ـوهيـــيفـ
ـأنـتكونـالـهنايةـهلا. ـآخَر؛ـألنـاألصلـفيها ـبمقداٍر ـالزيادةـعليها ـالـيمكن نفسـاألمرــ

ـقبلها،ـوكنَتـ ـأعطيُتكـتفاحًة ـإالـإذاـكنتـقد ـتفاحًة ـلنـأعطيَك ـفإنـقلَت: وهكذا
ـأبدًا؛ـألنكـرشطتـعىلـنفِسكـأنهـ ـتفاحًة ـفإنكـلنـتعطَيه ـالتسلسلـيفـالِقَدم، جتّوزـوقوع
ـفإنـلنـُتعطَيهـاحلالّية،ـ ـالتفاحةـاحلالية، ـقبلـهذه مهامـكانتـهناكـإمكانيٌةـأِلنـتعطَيهـتفاحًة
وهذهـاإلمكانيةـُــعىلـفرضـصحةـالتسلسلـــلنـتزالـموجودةـوقائمةـأبدًا،ـولذلكـ

ـأّيتفاحة! فإنكـلنـتعطيه

ـفهلـُيمكنـأنـتتحققـيفـاملستقبل؟ـ ـالتيـفرضناها ـاملتتابعة ـاألمور وأماـهذه

اجلواب:ـالـيمكنـأنـتتحققـكلُّهاـيفـاملستقبلـأيضًا؛ـألنـاملستقبلـيكونـظرفًاـ
الزمانـيفـ أنـ رـ ُيتصوَّ أنـ نفِسه،ـوالـيمكنـ لوجودها،ـواملستقبلـغريـموجودـاآلنـيفـ
ـله؛ـألنـكّلـ ـالتيـُتكّونهـويتألفـهوـمنهاـعدٌدـالـهناية املستقبلـسوفـيتحققـمنـوحداته
ـ ـالوجود،ـفإنهـيمكنـأنـُيزادـعليه،ـوالعقُلـالـيتوقفـيفـجتويزـذلكـعندـحدٍّ عددـيقعـيف

معنيـوالـغريـمعني.ـ

إذنـفمفهومـاملستقبلـالـيكونـإالـأمرًاـعدميًاـالـوجوديًا؛ـألنهـإذاـكانـوجوديًا،ـ
فالـخيلو:

ـاملستقبل،ـوهوـمال. ـاآلنـفيكونـهوـعنيـاحلارضـال ـأنـيكونـواقعًا إما

وإماـأنـيكونـقدـوقعـقبلـاآلن،ـفيكونـهوـعنيـاملايض،ـوهوـمالـأيضًا.ـ

والـيمكنـتصورـأمرـوجوديـهاهناـإالـاملايضـمنـحيثـإنهـكانـموجودًاـيفـ
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بعضـاآلنات،ـواحلارضـمنـحيثـإنهـموجودـاآلن،ـوأماـاملستقبلـفالـيمكنـأنـيقالـ
ـباملعنَينيـالسابقني.ـ ـإنهـوجوديٌّ عليه:

إذنـيتحّصلـمنـهذا:ـأنناـلوـفرضناـالتسلسلـيفـاملستقبل،ـيلزمـالتناقض؛ـألنـ
رشطـالتسلسلـوأجزاِءـمفهومهـهيـأموٌرـوجودية،ـفإذاـقلنا:ـإنـهذهـاألجزاَءـواقعٌةـيفـ
املستقبل،ـفيصبحـاحلاُلـكامـلوـقلنا:ـإنـاملوجوداتـــأوـالوجودياتـــواقعةـيفـالعدم،ـ
وأنـالعدمـظرفـهلا.ـومعلومـماـيفـهذاـالكالمـمنـتناقٍضـرصيح؛ـإذـالعدمـالـيكونـ

ـللوجود. ظرفًا

فالنـتيجة:ـهيـأنـالتسلسلـــباملفهومـالسابقـــمستحيُلـاحلصولـيفـاملستقبلـ
أيضًا،ـكامـهوـمستحيلـاحلصولـيفـاملايض.ـ

ـعندـعلامءـأهلـ ـكانـالتسلسلـيفـاملستقبلـمستحياًلـفكيفـاشُتهرـجتويُزه ولكنـإذا
السنة؟ـ

ـواضحًاـالـخيفىـعىلـكثري،ـ ـذلكـاملعنىـللتسلسلـأمرًا ـلـامـكانتـاستحالُة اجلواب:
ـأنـيكونواـقدـأرادواـمعنًىـآخَرـللتسلسلـيفـاملستقبل،ـهوـغرُيـاملعنىـ علمناـأهنمـالـبدَّ
املرادـللتسلسلـيفـاملايض،ـوإالـلزمهمـالتناقُضـالرصيح،ـوهوـمال،ـوهذاـهوـاحلاصلـ

بالفعل.ـ

وأيضًاـفقدـرّصحواـبأهنمـيريدونـمنـالتسلسلـيفـاملستقبلـمعنًىـآخرـغرَيـمعناهـ
ـإالـ ل، ـمنـحادثـمصَّ ـ»ما ـأنـمعنىـالتسلسلـاجلائزـيفـاملستقبل:ـهو ـبينوا يفـاملايض،ـوقد

ر«. وَسَيِليهـحادثـمقدَّ

وأنتـخبريـبأنـهذاـاملفهومـملعنىـالتسلسلـاملستقبيّلـيتألفـمنـأموٍر:ـبعُضهاـ
ـاألمر.ـ ـيؤلفـماهية ـاألمور ،ـوبعُضهاـوجودي،ـوجمموعـهذه عدميٌّ
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ـولكنـيمكنـحدوثهـيفـالزمانـ ـاحلادثـالذيملـيصلـبعد، رـمعناه: فاحلادثـاملقدَّ
ـكامـوضحناه. ـاملعنىـعدميٌّ التايل.ـوهذا

ـيتأّلفـمنـأمورـكلهاـ ـمعنىـالتسلسلـيفـامليّضـومفهوَمه ـلكـأّن وقدـسبقـأنـذكرنا
وجودية؛ـألنـمعناه:ـأنهـماـمنـحادٍثـحاصلـبالفعل،ـإالـويوجدـقبَلهـحادٌثـحاصلـ

ـبالفعل.ـ ـللحوادثـاحلاصلة آخر،ـوهكذاـالـإىلـبدايَة

ـبعُضهـعدميـوبعُضهـوجودي،ـوبنيـماـكلُّهـوجودي. ـالفرقـبنيـما وأنتـتعلم

والفرقـبينهام:ـهوـاملعنىـالوجوديـالزائدـيفـمفهومـالتسلُسلـيفـامليّض،ـوهذاـ
األمرـالزائدـهوـــبعينهـــعّلُةـاستحالةـهذاـالنوعـمنـالتسلسل،ـوهوـغريـموجودـيفـ

ـوالـممتنع. ـفهوـغريـمنفيٍّ التسلسلـيفـاملستقبل،ـولذا

ـالتسلُسلـباملعنىـاملعلومـيفـاملايض،ـالـُيناقضـاحلكَمـ ـبامتناع وعىلـذلك،ـفاحلكم
بتجويزـالتسلسلـباملعنىـالذيـوّضحناهـيفـاملستقبل؛ـالختـالفـأحِدمهاـعنـاآلخر،ـ
ـالتسلسلـاملايضـليستـموجودًةـوالـمتحققةـيفـالتسلسلـاملستقبيل.ـ ـاستحالة وألنـعّلة

أدلة نقلية عىل بطالن التسلسل:

،ـومنهاـماـ ـالقدم،ـمنهاـماـهوـعقيلٌّ ـالتسلسلـيف وقدـقامتـأدلٌةـعديدةـعىلـبطالن
ـنقيل.ـ هو

فأماـاألدلةـالعقليةـفامـذكرناهـسابقًاـيكفيـعندـذيـالعقلـالسليم،ـوقدـتكّفلتـ
ـالتسلُسلـيفـاملايض.ـ ـبإبطال ـاملطّولة العلامءـيفـكتبهم

ـأيضًا:ـ ـفهيـكثرية ـالنقلية ـاألدلة وأما

ـتعاىل:ـ﴿ۈئ ۈئ﴾ـ]احلديد:ـ2[،ـواألوليةـالـيمكنـثبوهتاـهللـتعاىلـإالـإنـ ـقوله منها
كانـموجودًاـوحدهـالـيشءـمعه،ـوالـيساوقـوجودهـوجود.ـ
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ويدلـلذلكـقولهـتعاىل:ـ﴿ہ ہ ہ ہ﴾ـ]الرعد:ـ6)[ـفإنـاخللقـمعناه:ـإجيادـ
بعدـعدم،ـوهوـصادٌقـعىلـالصورةـواملادة.ـ

ومثلهـاسمـاهللـتعاىلـ»البارئ«،ـفمعناه:ـالـموِجدـالـعىلـمثالـسابقـوالـمنـمادةـ
سابقة.ـ

ـبعضـاألدلةـعىلـذلك.ـ ـأوضحنا ـأن وقدـسبق

ـاملطلبـاجلليل.ـ ـعىلـهذا ـتدلُّ ـأحاديُث ومنها

أوالً: حديث عمران بن حصني:

روىـالبخاريـيفـ»صحيحه«ـعنـعمرانـبنـحصنيـريضـاهللـعنهامـقال:ـدخلتـ
عىلـالنبيـملسو هيلع هللا ىلص،ـوعقلُتـناقتيـبالباب،ـفأتاهـناٌسـمنـبنيـمتيمـفقال:ـ»اقَبلواـالبرشىـياـ
َتناـفأعطِنا.ـمّرتني،ـثمـدخلـعليهـناسـمنـأهلـاليمنـفقال:ـ بنيـمتيم«ـقالوا:ـقدـبرشَّ
»اقبلواـالبرشىـياـأهلـاليمن؛ـإذـملـيقبلهاـبنوـمتيم«ـقالوا:ـقدـقبلناـياـرسولـاهلل،ـقالوا:ـ
جئناكـنسألكـعنـهذاـاألمر؟ـقال:»كان اهلل ومل يكن يشء غريه، وكان عرشه عىل املاء،ـ
وكتبـيفـالذكرـكلـيشء،ـوخلقـالسامواتـواألرض«،ـفنادىـمناد:ـذهبتـناقُتـكـياـ
ـتركُتها))(.  ـأينـكنُت ـفواهللـلوددُت ـالرساُب، ـفانطلقُتـفإذاـهيـيقطعـدوهنا ابنـاحلصني!

ويفـ»صحيحـالبخاري«ـعنـعمرانـبنـحصنيـقال:ـإينـعندـالنبيـملسو هيلع هللا ىلصـإذـجاءهـ
قوٌمـمنـبنيـمتيم،ـفقال:ـ»اقبلواـالبرشىـياـبنيـمتيم«ـقالوا:ـبرّشَتناـفأعطِنا،ـفدخلـناسـ
ـقبِلنا!ـجئناكـ ـبنومتيم«ـقالوا: ـأهلـاليمنـإذملـيقبلها ـالبرشىـيا ـ»اقبلوا منـأهلـاليمنـفقال:
ـاألمرـماـكان؟ـقال:ـ»كان اهلل ومل يكن يشء قبله،  لنتفقهـيفـالدين،ـولنسألكـعنـأولـهذا

ـبابـماـجاءـيفـقولـاهللـتعاىل:ـ﴿ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ﴾ـ]الروم:ـ27[،ـ ـاخللق، كتابـبدء  )((
رقمـ)9)3. 
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وكان عرشه عىل املاء، ثم خلق السامواتـواألرض،ـوكتبـيفـالذكرـكلـيشء«ـثمـأتاينـ
رجلـفقال:ـياـعمرانـأدرْكـناقَتكـفقدـذهبت،ـفانطلقتـأطلُبهاـفإذاـالرسابـينقطعـ

دوهنا،ـوأيمـاهللـلوددُتـأهناـقدـذهَبتـوملـأُقم))(. 

ويفـ»صحيحـابنـحبان«ـعنـعمرانـبنـحصنيـقال:ـإينـجلالٌسـعندـرسولـاهللـ
تـناـــياـ ملسو هيلع هللا ىلصـإذـجاءهـقومـمنـبنيـمتيمـفقال:ـ»اقبلواـالبرشىـياـبنيـمتيم«ـقالوا:ـقدـبرشَّ
رسولـاهللـــفأعطنا،ـفدخلـعليهـناسـمنـأهلـاليمن،ـفقال:ـ»اقبلواـالبرشىـياـأهلـ
اليمن؛ـإذـملـيقبلهاـبنوـمتيم«،ـقالوا:ـقدـقبلناـياـرسولـاهلل،ـجئناـلنتفّقهـيفـالدينـونسألكـ
ـفقال:ـ»كان اهلل ومل يكن يشء قبله، وكان عرشه عىل املاء، ثم  ـاألمر:ـماـكان؟ عنـأولـهذا
ـياـعمرانـ ـأتاهـرجلـفقال: ـثم ـقال: خلق الساموات واألرض،ـوكتبـيفـالذكرـكلـيشء«،
ابنـحصنيـراحلتكـأدرْكها،ـفقدـذهَبت،ـفانطلقُتـأطلُبها،ـفإذاـالرسابـينقطعـدوهنا،ـ

ـاهللـلوددُتأهناـذهبتـوملـأقم)2(.  وأيم

ويفـ»سننـالبيهقيـالكربى«ـعنـعمرانـبنـحصنيـقال:ـدخلُتـعىلـرسولـاهللـ
ملسو هيلع هللا ىلص...ـفذكرـاحلديثـقالـفيه:ـقالوا:ـجئناكـنسألكـعنـهذاـاألمر؟ـقال:ـ»كان اهلل ومل 
يكن يشء غريه، وعرشه عىل املاء، وكتب يف الذكر كل يشء وخلق الساموات واألرض«.

ـيفـ»الصحيح«ـعنـعمرـبنـحفصـبنـغياث،ـوالـمرادـبهـــواهللـ رواهـالبخاريُّ
أعلمــ:ـثمـخلقـاملاَء،ـوخلقـالعرشـعىلـاملاء،ـوخلقـالقلمـوأَمَرهـفكتبـيفـالذكرـكّلـ

يشء)3(.

كتابـالتوحيد،ـبابـ﴿ڤ ڤ ڦ ڦ﴾ـ]هود:ـ7[،ـ﴿ى ائ ائ ەئ﴾ـ  )((
]التوبة:ـ29)[،ـ)4)74(.

ـالقرآن،ـ)79)(.ـ ـاملنزلـعىلـنبيناـممدـملسو هيلع هللا ىلص،ـذكرـحديثـمجع ـبالقرآن كتابـاإليامن  )2(
ـاخللقـ)56)8)(. ـبابـمبتدأ كتابـالسري،  )3(
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ويفـ»املعجمـالكبري«عنـعمرانـبنـحصنيـقال:ـأتيتـرسولـاهللـملسو هيلع هللا ىلصـعىلـناقة،ـ
ـقدـقبلناـ ـفقالوا: ـالبرشى« ـ»اقبلوا ـناسـمنـبنيمتيمـفقال: ـوأتاه ـبالبابـثمـدخلت، فعقلُتها
ـالبرشىـوالـتقولواـكامـقالـ ـاليمنـفقال:ـ»اقبلوا ـناسـمن ـأتاه ـثم فأعطِنا،ـفأعَرَضـعنهم،
بنوـمتيم«،ـفقالوا:ـقدـقبلنا،ـفأخرِبناـعنـأولـهذاـاألمر؟ـفقال:ـ»كان اهلل ومل يكن غريه، 
وكان عرشه عىل املاء«،ـفجاءـرجلـفقال:ـياـابنـحصنيـأدِرْكـناقَتك،ـفذهبُتـفلحقُتهاـ

ـتركتها))(. ـأينـكنُت ـاهللـلوددُت بالرساب،ـوأيم

ـبنـحصني: ويفـ»فتحـالباري«:ـ»حديثـعمران

ـاقَبلواـ ـأي: ـالُبرشى«ـبضمـأولهـوسكونـاملعجمةـوالقرص، ـ»اقبلوا ـقوله: ]30(8[
ـبه«. ـباجلنة،ـكالفقهـيفـالدينـوالعمل ـبه ـأخذُتم ـإذا ـُتبرشوا ـيقتيضـأن منيـما

ثمـقال:ـ»قوله:ـفأخذـالنبيـملسو هيلع هللا ىلصـيّدثـبدءـاخللقـوالعرش،ـأي:ـعنـبدءـاخللق،ـ
وعنـحالـالعرش،ـوكأنهـضّمنـ»يّدث«ـمعنىـ»يذكر«،ـوكأهنمـسألواـعنـأحوالـهذاـ
ـأولـجنسـاملخلوقات،ـفعىلـاألولـ ـأنـيكونواـسألواـعن ـالظاهر،ـويتمل العالـم،ـوهو
ـيقتيضـ ـالسامواتـواألرض،ـوعىلـالثاين: ـأولـيشءـخلقـمنه ـأخربـأّن ـأنه يقتيضـالسياق:
أنـالعرشـواملاءـتقّدمـخلُقهامـقبلـذلك،ـووقعـيفـقصةـنافعـبنـزيد:ـنسألكـعنـأولـ

ـاألمر«)2(. هذا

ـللكشميهني،ـولغريه:ـ ـنسألك«ـكذا ـ»قالوا:»جئنا ـقوله: ـ»]9)30[ قالـابنـحجر:
»جئناكـلنسألك«،ـوزادـيفـالتوحيد:ـ»ونتفقهـيفـالدين«،ـوكذاـهيـيفـقصةـنافعـبنـزيدـ

ـآنفًا. ـإليها التيـأرشُت

)498(،ـ)8):ـ204(.  )((
»فتحـالباري«ـ)6:ـ288(.  )2(
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ـاملأمور،ـويرادـ ـبه ـُيطلقـويراد ـاحلارضـاملوجود،ـواألمر ـأي: ـاألمر« قوله:ـ»عنـهذا
ـالشأن،ـواحلكم،ـواحلّثـعىلـالفعلـغريـذلك. به

قوله:ـ»كانـاهللـوملـيكنـيشءـغريه«ـيفـالروايةـاآلتيةـيفـالتوحيد:ـ»وملـيكنـيشءـ
قبله«،ـويفـروايةـغريـالبخاري:ـ»وملـيكنـيشءـمعه«،ـوالقصةـمتحدٌة،ـفاقتىضـذلكـأنـ
الروايةـوقعتـباملعنى،ـولعلـراوهَياـأخذهاـمنـقولهـملسو هيلع هللا ىلصـيفـدعائهـيفـصالةـالليل،ـكامـ
تقدمـمنـحديثـابنـعباس:ـ»أنتـاألولـفليسـقبلكـيشء«ـلكنـروايةـالبابـأرصُحـ
يفـالعدم،ـوفيهـداللٌةـعىلـأنهـملـيكنـيشٌءـغريهـالـاملاءـوالـالعرشـوالـغريمها؛ـألنـكلـ
ـاملاءـسابقًا،ـثمـ ـأنهـخلق ـاملاء«ـمعناه: ذلكـغريـاهللـتعاىل،ـويكونـقوله:ـ»وكانـعرشهـعىل

ـاملاء. ـالعرشـعىل خلق

وقدـوقعـيفـقصةـنافعـبنـزيدـاحلمرييـبلفظ:ـ»كانـعرشهـعىلـاملاء،ـثمـخلقـ
ـفرّصحـبرتتيبـ ـفيهن«، ـثمـخلقـالسامواتـواألرضـوما ـاكتبـماـهوـكائٌن، ـفقال: القلم،

ـاملاءـوالعرش. املخلوقاتـبعد

قوله:ـ»وكانـعرشهـعىلـاملاءـوكتبـيفـالذكرـكلـيشءـوخلقـالسامواتـواألرض«ـ
وملـيقعـبلفظـ»ثم«ـإالـيفـذكرـخلقـالسامواتـواألرض.

وقدـروىـمسـلمـمنـحديثـعبدـاهللـبنـعمروـمرفوعًا:ـ»أنـاهللـقـدرـمقاديرـ
اخلالئقـقبلـأنـخيلقـالسامواتـواألرضـبخمسنيـألفـسنة،ـوكانـعرشهـعىلـاملاء«،ـ
وهذاـاحلديثـيؤيدـروايةـمنـروىـ»ثمـخلقـالسمـاواتـواألرض«ـباللفظـالدالـعىلـ

الرتتيب.

تنبيه:ـوقعـيفـبعضـالكتبـيفـهذاـاحلديث:ـ»كانـاهللـوالـيشءـمعه،ـوهوـاآلنـ
عىلـماـعليهـكان«ـوهيـزيادٌةـليستـيفـيشءـمنـكتبـاحلديث.ـنـّبهـعىلـذلكـالعاّلمُةـ
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ـالدينـابنـتيمية))(،ـوهوـمسلٌَّمـيفـقوله:»وهوـاآلن...«ـإىلـآخره،ـوأماـلفظـ»والـ تقيُّ
ـبمعناها. ـالبابـبلفظـ»والـيشءـغريه« يشءـمعه«،ـفرواية

ووقعـيفـترمجةـنافعـبنـزيدـاحِلمرييـاملذكور:ـ»كانـاهللـالـيشءـغرُيه«ـبغريـواو.

قوله:ـ»وكانـعرشهـعىلـاملاء«ـقالـالطيبي:ـهوـفصلـمستقل؛ـألنـالقديم:ـمنـملـ
ـاملاءـ ـأّن ـإىل ـبقوله:ـ»وكانـعرشهـعىلـاملاء« ـلكنـأشار ـيعارضهـيفـاألولية، يسبقهـيشء،ـومل
والعرشـكاناـمبدَأـهذاـالعاَلـم؛ـلكوهنامـُخلقاـقبلـخلقـالسامواتـواألرض،ـوملـيكنـ

تتـالعرشـــإذـذاكـــإالـاملاء.

ُلـاحلديث:ـأنـُمطَلَقـقوله:ـ»وكانـعرشهـعىلـاملاء«ـمقيٌَّدـبقوله:ـ»وملـيكنـ وُمصَّ
ـالعدم. يشءـغريه«،ـواملرادـبـ»كان«ـيفـاألوِل:ـاألزليُة،ـويفـالثاين:ـاحلدوُثـبعد

ـــمنـحديثـأيبـرزينـالعقييلـمرفوعًا:ـ»أنـ ـــوصّححه وقدـروىـأمحُدـوالرتمذّي
املاءـُخلقـقبلـالعرش«.

ـاملاء. ـاهللـملـخيلقـشيئًاـمماـخلقـقبل ـأن دة: ـبأسانيَدـمتعدِّ ـيفـتفسريه ّديُّ وروىـالسُّ

ـوصّححهـــمنـحديثـعبادةـبنـالصامتـمرفوعًا:ـ وأماـماـرواهـأمحُدـوالرتمذيُّ
ـبينَهـ ـالقيامة«،ـفُيجَمع ـإىلـيوم ـاكُتب،ـفجرىـبامـهوـكائٌن ـثمـقال: »أولـماـخلقـاهللـالقلم،
ـإىلـماـمنهـصدرـ ـبالنسبة ـأو: ـاملاءـوالعرش، ـإىلـماـعدا ـبالنسبة ـالقلم: ـأّولية ـبأن ـقبَله وبنَيـما

ـأوَلـماـُخلق. ـاكُتب؛ ـأنهـقيلـله: ـأي: ـالكتابة، من

وأماـحديثـ»أولـماـخلقـاهللـالعقل«ـفليسـلهـطريٌقـثْبٌت،ـوعىلـتقديرـثبوته،ـ
ـتأويله،ـواهللـأعلم. ـاألخريـهو ـالتقدير فهذا

ـنقلناـكالمهـمنـالفتوحاتـ ـنبهـعىلـذلكـابنـعريبـاحلامتيـالصويفـالشهريـقبلـابنـتيمية،ـوقد وقد  )((
ـفانظره.ـ سابقًاـيفـبعضـاهلوامش،
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ـالقلم؟ـ ـالعرشـأو ـللعلامءـقولنيـيفـأهّيامـُخلقـأوالً: ـاهلمداينـأن ـالعالء ـأبو وحكى
ـالثاين. ـتبعه ـابنـجريرـوَمن ـالعرش،ـواختار قال:ـواألكثرـعىلـسبقـخلق

وروىـابنـأيبـحازمـمنـطريقـسعيدـبنـجبري:ـعنـابنـعباسـقال:ـخلقـاهللـاللوحـ
املحفوظـمسريةـمخسـمئةـعام،ـفقالـللقلمـــقبلـأنـخيلقـاخللقـوهوـعىلـالعرشــ:ـ

ـالقيامة. ـأكتب؟ـقال:ـعلميـيفـخلقيـإىلـيوم اكتْب،ـفقال:ـوما

ذكرهـيفـتفسريـسورةـ﴿ڱ﴾،ـوليسـفيهـسبقـخلقـالقلمـعىلـالعرش،ـبلـفيهـ
سبقـالعرش.

ـالبيهقيـيفـ»األسامءـوالصفات«ـمنـطريقـاألعمش:ـعنـأيبـظبيان:ـعنـ وأخرج
ابنـعباسـقال:ـأولـماـخلقـاهللـالقلم،ـفقالـله:ـاكتْب،ـفقال:ـياـربـوماـأكتُب؟ـقال:ـ

ـالساعة. ـإىلـقيام ـالقدر،ـفجرىـبامـهوـكائٌنـمنـذلكـاليوم ُاكُتِب

ـاخللقـ ـبدء ـبنـمنصور:ـعنـأيبـعوانة:ـعنـأيبـبرش:ـعنـجماهدـقال: وأخرجـسعيد
ـاملاء. العرشـواملاءـواهلواء،ـوخلقتـاألرضـمن

ـاآلثارـواضح. ـبنيـهذه واجلمُع

قوله:ـ»وكتب«ـأي:ـ»قّدر«،ـ»يفـالذكر«ـأي:ـيفـملـالذكر،ـأي:ـيفـاللوحـاملحفوظ،ـ
ـالكائنات. ـأي:ـمن ـيشء« »كلَّ

ويفـاحلديثـجواُزـالسؤالـعنـمبدأـاألشياء،ـوالبحثـعنـذلك،ـوجوازـجوابـ
ـيدخلـعىلـمعتقده،ـ ـإنـخيشـعىلـالسائلـما ـالكفُّ العالـمـبامـيستحرضهـمنـذلك،ـوعليه
ـاملخلوقاتـبعدـأنـملـتكنـالـعنـ ـأنـجنسـالزمانـونوَعهـحادٌث،ـوأنـاهللـأوجدـهذه وفيه

ـالقدرة. ـبلـمع عجٍزـعنـذلك،

واستنبطـبعُضهمـمنـسؤالـاألشعرينيـعنـهذهـالقصة:ـأنـالكالمـيفـأصولـالدينـ
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وحدوِثـالعلمـمستمّرانـيفـذّريتهم،ـحتىـظهرـذلكـمنهمـيفـأيبـاحلسنـاألشعري.ـ
ـإىلـذلكـابنـعساكر. أشار

ـأقفـ ـياـعمران«،ـومل ـاألخرى:ـ»فجاءـرجلـفقال: قوله:ـ»فنادىـُمناد«،ـيفـالرواية
عىلـاسمهـيفـيشءـمنـالروايات.

األوىل:ـ الروايةـ يفـ ووقعـ انفلتت،ـ أي:ـ احلصني«ـ ابنـ ياـ ناقـتكـ »ذهبتـ قوله:ـ
»فجاءـرجلـفقال:ـياـعمرانـراحلَتك«ـأي:ـ»أدرْكـراحلَتك«ـفهوـبالنصب،ـأوـ»ذهبتـ
راحلُتك«ـفهوـبالرفع،ـويؤيدهـالروايةـاألخرى،ـوملـأقفـعىلـاسمـهذاـالرجل،ـوقوله:ـ

ـأي:ـرشدت. ـبالفاء، »تفلتت«

قوله:ـ»فإذاـهيـيقطع«ـبفتحـأولهـ»دوهناـالسـراُب«ـبالضّمـأي:ـيولـبينيـوبنيـ
ـالفالةـكأنهـماء. ـُيرىـهنارًاـيف ـمعروف،ـوهو:ـما ـباملهملةــ رؤيتها،ـوالرسابــ

قوله:ـ»فواهللـلوددُتـأينـكنتـتركتها«ـيفـالتوحيد:ـ»أهناـذهبتـوملـأُقم«ـيعني:ـ
ـملسو هيلع هللا ىلصـحديَثهـيفـظنِّه،ـفتأسفـعىلـماـفاتهـمنـذلك. ـالنبيُّ ـُيكمل ـأن ألنهـقامـقبل

ـالعلم. وفيه:ـماـكانـعليهـمنـاحلرصـعىلـتصيل

وقدـكنُتـكثريـالتطلُّبـلتحصيلـماـظّنـعمرانـأنهـفاتهـمنـهذهـالقصةـإىلـأنـ
وقفُتـعىلـقصةـنافعـبنـزيدـاحلمرييـفقوَيـيفـظنّيـأنهـملـيُفتُهـيشءـمنـهذاـالقصةـ
ـقصةـنافعـبنـزيدـعنـقدٍرـزائدـعىلـحديثـعمران،ـإالـأنـيفـآخرهـ بخصوصها؛ـخِلُلوِّ

بعدـقولِه:ـ»وماـفيهن«:ـ»واستوىـعىلـعرشهـعزـوجل«.

احلديثـالثاين:ـحديثـعمر،ـقال:ـقامـفيناـرسولـاهللـملسو هيلع هللا ىلصـمقامًا،ـفأخربناـعنـبدءـ
ـاحلديث«))(. اخللقـحتىـدخلـأهلـاجلنةـمنازهلم...

ـأخرجهـالبخاريـيفـ»صحيحه«،ـكتابـبدءـاخللق،ـبابـماـجاءـيفـقولـاهللـتعاىل:ـ﴿ڤ ڦ   )((
ڦ ڦ ڦ ڄ﴾ـ]الروم:ـ27[،ـ)92)3(.ـ»فتحـالباري«ـ)6:ـ289(.
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ـأيضًا: وقالـ»فتحـالباري«))(

قوله:ـ»قالواـبرّشَتناـفأعطِنا«،ـزادـيفـروايةـحفصـ»مرتني«ـوزادـيفـروايةـالثوريـ
عنـجامعـيفـ»املغازي«:ـ»فقالوا:ـأماـإذاـبرّشتناـفأعطنا«،ـوفيها:ـ»فتغرّيـوجُهه«،ـويفـ
ـملسو هيلع هللا ىلصـكرهـذلك،ـ روايةـأيبـعوانةـعنـاألعمشـعندـأيبـنعيمـيفـ»املستخرج«:ـفكأنـالنبيَّ
ويفـُأخرىـيفـاملغازيـمنـطريقـسفيانـأيضًا:ـ»فُرؤيـذلكـيفـوجهه«،ـوفيها:ـ»فقالوا:ـ
ـعىلـإسالمهم،ـوإنامـرامواـالعاجل،ـوسبُبـغضبهـملسو هيلع هللا ىلصـ ياـرسولـاهللـبرّشتنا«،ـوهوـدالٌّ
استشعاُرهـبِقّلةـعلمهم؛ـلكوهنم عّلقوا آماهَلم بعاجل الدنيا الفانية، وقّدموا ذلك عىل 

ه يف الدين الذي يصل هلم ثواب اآلخرة الباقية. التفقُّ

ـلكنـطلبواـمعـذلكـ ـالكرماين:ـدلـقوهُلم:ـ»برّشتنا«ـعىلـأهنمـقبلواـيفـاجلملة، قال
واـ ـوإنامـنفىـعنهمـالَقبولـاملطلوَبـالـُمطَلقـالَقبول،ـوغضبـحيثملـهيتمُّ ـمنـالدنيا، شيئًا
بالسؤالـعنـحقائقـكلمةـالتوحيدـواملبدأـواملعاد،ـوملـيعَتنواـبضبطها،ـوملـيسألواـعنـ

ـواملوِصالِتـإليها. ُموجباهِتا

ـفمنـ ـفأعطنا«، ـ»برشتنا ـقالوا: ـاهتاممهمـإالـبشأنـالدنيا ـلـامملـيُكنـجّل قالـالطيبي:
ـبنوـمتيم«. ـيقبلها ثمـقال:ـ»إذـمل

ـ»ثمـدخلـعليه«،ـويفـروايةـ ـ»فدخلـناسـمنـأهلـاليمن«،ـيفـروايةـحفص: قوله:
ـاليمن«. ـناسـمنـأهل أيبـعاصم:ـ»فجاءه

ـوكذاـعندـابنـحبانـ ـ»ياـرسولـاهلل«، ـأبوـعاصمـوأبوـنعيم: ـزاد ـقبلنا«، ـ»قالوا: قوله:
ـالرمحنـعنـجامع. ـبنـعبد منـروايةـشيبان

ـاألمرـماـكان؟« ـلنتفقهـيفـالدين،ـولنسألكـعنـأولـهذا قوله:ـ»جئناك

»فتحـالباري«ـ)6:ـ289(.  )((
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ـالرواياتـالواقعةـعندـاملصنّف،ـوحذفـذلكـكلَّهـيفـبعِضها،ـ هذهـالروايةـأتمُّ
َتناـ أوـبعَضه،ـووقعـيفـروايةـأيبـمعاويةـعنـاألعمشـعندـاإلسامعييل:ـ»قالوا:ـقدـبرشَّ
ـذلكـمنـأهلـاليمن،ـواملرادـ ـقائِل ـاألمرـكيفـكان؟«ـوملـأعرفـاسَم فأخرِبناـعنـأولـهذا

ـاخللق. ـبيانهـيفـبدء ـتقدم ـاألمر« بـ»األمر«ـيفـقوهلم:ـ»هذا

ـيكنـيشءـغريه«. ـاخللقـبلفظـ»ومل ـتقدمـيفـبدء ـقبله« ـيكنـيشء قوله:ـ»كانـاهللـومل

ويفـروايةـأيبـمعاوية:ـ»كانـاهللـقبلـكلـيشء«ـوهوـبمعنى:ـ»كانـاهللـوالـيشءـ
معه«،ـوهيـأرصحـيفـالرّدـعىلـمنـأثبَتـحوادَثـالـأوَلـهلاـمنـروايةـالباب،ـوهيـمنـ
ـاحلديثـُيرّجحـالروايةـ ـلهـعىلـهذا ـاملسائلـاملنسوبةـالبنـتيمية،ـووقفُتـيفـكالٍم ُمستشنَع
ـمعـأنـقضيةـاجلمعـبنيـالروايتنيـتقتيضـمحَلـهذهـعىلـالتيـ ـالبابـعىلـغريها، التيـيفـهذا

ـاهـ))(. مـعىلـالرتجيحـباالتفاق«. ـُيقدَّ ـاخللق،ـالـالعكس،ـواجلمع يفـبدء

ـذَكَرهـيفـ ـفيهاـمجيعـما ـنقضُت ـالرّدـعىلـابنـتيميةـيفـرسالٍةـخاصة، ـبّينُت أقول:ـوقد
ـفلينُظرهاـمنـشاء.ـ ـاملسألة، ـيتعلقـهبذه ـاحلديثـمما رشحهـهلذا

وقولـابنـحجرـ»املنسوبة«ـأي:ـالتيـاشتهرـنسبتهاـإىلـابنـتيمية،ـوالـيريدـبذلكـ
التـشكيكـيفـنسبتـهاـإليه،ـفإنهـُيـخربـأنهـرأىـرسالَتـهـيفـحديثـعمرانـبنـحصني،ـ

ـالنوعّيـيفـتلكـالرسالةـكامـقّررهـيفـغريها.ـ ـالِقدم وابُنـتيميةـقدـقّررـرأيهـيف

ثمـقالـابنـحجر:ـ»قالـالطيبي:ـقوله:ـ»وملـيكنـيشءـقبله«ـحاٌل،ـويفـاملذهبـ
الكويفـخرٌب،ـواملعنىـيساعده؛ـإذـالتقدير:ـكانـاهللـمنفردًا،ـوقدـجّوزـاألخفشـدخوَلـ
الواوـيفـخربـ»كان«ـوأخواهتاـنحوـ»كانـزيدـوأبوهـقائم«؛ـعىلـجعِلـاجلملةـخربًاـمعـ
ـتقريرهـ ـتقدم ـالتوربشتيـإىلـأهنامـمجلتانـمستقّلتان،ـوقد ـللخربـباحلال،ـومال ـتشبيهًا الواو

ـاخللق. يفـبدء

»فتحـالباري«ـ)3):ـ0-409)4(.  )((
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وقالـالطيبي:ـلفظةـ»كان«ـيفـاملوضعنيـبحسبـحالـمدخوهلا؛ـفاملرادـباألول:ـ
ـالعدم. ـاحلدوثـبعد األزليةـوالِقدم،ـوبالثاين:

ثمـقال:ـفاحلاصُل:ـأنـعطفـقوله:ـ»وكانـعرشهـعىلـاملاء«ـعىلـقوله:ـ»كانـاهلل«ـ
ـالذهن. منـبابـاإلخبارـعنـحصولـاجلملتنيـيفـالوجودـوتفويضـالرتتيبـإىل

قالوا:ـو»فيه«ـبمنزلة:ـ»ثم«،ـوقالـالكرماين:ـقوله:ـ»وكانـعرشهـعىلـاملاء«ـمعطوفـ
عىلـقوله:ـ»كانـاهلل«ـوالـيلزمـمنهـاملعية؛ـإذـالالزمـمنـالواوـالعاطفةـاالجتامُعـيفـأصلـ
ـقالـغرُيه:ـومنـثمـجاءـ»يشءـغريه«،ـومنـثمـجاءـ الثبوتـوإنـكانـهناكـتقديٌمـوتأخري،

ـاملعية. م ـلنفيـتوهُّ ـيكنـيشءـغريه« قوله:ـ»ومل

قالـالراغب:ـ»كان«ـعبارةـعامـمىضـمنـالزمان،ـلكنهاـيفـكثريـمنـوصفـاهللـ
ـتعاىل:ـ﴿ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ﴾ـ]األحزاب:ـ40[،ـ تعاىلـتنبئـعنـمعنىـاألزلية،ـكقوله
قال:ـوماـاستعملـمنهـيفـوصفـيشٍءـمتعّلقًاـبوصفـلهـهوـموجوٌدـفيه؛ـفللتنبيهـعىلـ

أنـذلكـالوصفـالزٌمـلهـأوـقليُلـاالنفكاكـعنه؛ـكقولهـتعاىل:ـ﴿ی جئ حئ 
مئ﴾ـ]اإلرساء:ـ27[،ـوقـوله:ـ﴿ٿ ٿ ٿ﴾ـ]اإلرساء:ـ67[،ـوإذاـاسُتـعملـيفـ
الزمنـاملايضـجازـأنـيكونـاملستعَمُلـعىلـحاله،ـوجازـأنـيكونـقدـتغرّي؛ـنحو:ـكانـ

فالنـكذاـثمـصارـكذا.

ـ»وملـيكنـيشءـغريه«ـظاهٌرـيفـذلك؛ـ ـبهـعىلـأنـالعالـمـحادث؛ـألنـقوله: واسُتدّل
فإنـكلـيشءـسوىـاهللـُوجدـبعدـأنـملـيكنـموجودًا.

ـ»انحّلتـناقُتكـمنـعِقاهلا«،ـ ـأيبـمعاوية: ـ»أدركـناقَتكـفقدـذهبت«ـيفـرواية قوله:
وزادـيفـآخرـاحلديث:ـ»فالـأدريـماـكانـبعدـذلك«ـأي:ـمماـقالهـرسولـاهللـملسو هيلع هللا ىلصـتكملًةـ

لذلكـاحلديث.
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قلُت:ـوملـأقفـيفـيشءـمنـاملسانيدـعنـأحٍدـمنـالصحابةـعىلـنظريـهذهـالقصةـ
التيـذكرهاـعمران،ـولوـُوجدـذلكـألمكنـأنـُيعرفـمنهـماـأشارـإليهـعمران،ـويتملـ

ـاحلديثـانتهىـعندـقيامه«))(. ـأّن ـاتفق ـيكون أن

راهويه:ـ بنـ روايةـإسحاقـ املاء«ـوقـعـيفـ هنا:ـ»وعرشـهـعىلـ »وقولهـ قال:ـ ثمـ
»والعرشـعىلـاملاء«،ـوظاهرهـأنهـكذلكـحنيـالتحديثـبذلك،ـوظاهرـاحلديثـالذيـ
ـيَزلـعىلـاملاء،ـ ـبأنهـمل ـقبلـخلقـالسامواتـواألرض،ـوجُيَمع: ـالعرشـكانـعىلـاملاء ـأّن قبله

ـاهـ)2(. ـاهللـتعاىل«. ـبلـهوـماٌءـتتـالعرشـكامـشاء ـالبحر، ـباملاءـماء وليسـاملراد

ثانياً: حديث أيب هريرة وأنس بن مالك

يفـ»صحيحـالبخاري«:ـعنـأيبـهريرةـريضـاهللـعنه:ـقالـرسولـاهللـملسو هيلع هللا ىلص:ـ»يأيتـ
ـفإذاـ ـفيقول:ـمنـخلقـكذا؟ـمنـخلقـكذا؟ـحتىـيقول:ـَمنـخلَقـربََّك؟ ـأحَدكم الشيطاُن

ـولينَتِه«)3(. ـباهلل، ـفليستعْذ بَلَغه،

َمنـخلَقـ له:ـ يقولـ ورواهـمسلٌم،ـولفظه:ـ»فيقول:ـمنـخلقـكذاـوكذا؟ـحتىـ
ـباهللـولينتِه«)4(. ـبلغـذلكـفليستعْذ ـفإذا ربََّك؟

يفـ»مسنـدـاإلمامـأمحدـبنـحنبل«ـعنـاملحررـبنـأيبـهريرة:ـعنـأبيهـقال:ـقالـ
رسولـاهللـملسو هيلع هللا ىلص:ـ»الـيزالـالناسـيسألونـحتىـيقولوا:ـكانـاهللـقبَلـكلـيشء،ـفامـكانـ

قبله«)5(.

ـابنـحجر،ـ»فتحـالباري«ـ)3:ـ0)4(.ـ انظر:  )((
املصدرـالسابق.ـ  )2(

ـإبليسـوجنودهـ)3276(.ـ ـبابـصفة ـاخللق، كتابـبدء  )3(
ـيقولهـمنـوجدهاـ)4)2(. ـالوسوسةـيفـاإليامنـوما ـبابـبيان كتابـاإليامن،  )4(

)9566(،ـ)5):ـ347(.  )5(
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ويفـ»صحيحـمسلم«ـعنـأيبـهريرةـقال:ـقالـرسولـاهللـملسو هيلع هللا ىلص:ـ»الـيزالـالناسـ
يتساءلونـحتىـيقال:ـهذاـخلقـاهللـاخللق،ـفمنـخلقـاهلل؟ـفمنـوجدـمنـذلكـشيئًا،ـ

ـباهلل«))(. ـآمنُت فليُقل:

أقول:ـوالـريبـأنـمنـيقول:ـ»هذاـخلقـاهللـاخللق،ـفمنـخلقـاهلل؟«ـالـيريدـ
ـبعدـعدم.ـ باخللقـإالـاإلجياد

ـإنـاهللـخلقـاخللق،ـ ـالقائل: ـأنـالنبيـعليهـالسالمـأقّر ـاحلديث: ـاستداللناـهبذا وملُّ
ـدليلـعىلـقطِعـسلسلةـ ـ»فمنـخلقـاهلل؟«،ـوهذا ـاعرتضـعليهـيفـقوله: ـاملعنى،ـولكنه هبذا

اخللقـيفـاملايض.

وقولهـيفـحديثـأمحد:ـ»حتىـيقولوا:ـكانـاهللـقبلـكلـيشء«،ـدليلـرصيحـعىلـ
ـاخللقـيفـاملايض. قطعـسلسلة

ويفـهذهـاألحاديثـــوماـسيأيتـــدليلـأيضًاـعىلـقطعـالتسلسلـيفـالذهنـأيضًا،ـ
النبيـعليهـ ليسـفقطـيفـاخلارج؛ـألنـالقولـهوـافرتاٌضـذهني،ـفوجبـقطُعه،ـوأقرـ

ـالتسلسل. السالمـذلكـالقطع،ـواعرتضـعىلـإدامة

ـالباري«: ـابنـحجرـيفـ»فتح قال

»]02)3[ـقوله:ـ»منـخلقـربَّـك؟ـفإذاـبلغهـفليستـعْذـباهللـولينـتِه«ـأي:ـعنـ
ـإفساَدـدينهـوعقلهـهبذهـ ـيريد ـأنه ـإىلـاهللـيفـدفعه،ـويعلم ـبلـيلجأ االسرتسالـمعهـيفـذلك،

ـباالشتغالـبغريها. ـفينبغيـأنـجيتهَدـيفـدفعها الوسوسة،

ـأنـالشيطانـإذاـوسوسـبذلكـفاستعاذـالشخُصـ ـاحلديث: ـهذا قالـاخلطايب:ـوجُه
باهللـمنهـوكّفـعنـمطاولتهـيفـذلكـاندفع،ـقال:ـوهذاـبخالفـماـلوـتعّرضـأحٌدـمنـ

ـيقولهـمنـوجدهاـ)2)2(.ـ ـالوسوسةـيفـاإليامنـوما ـبابـبيان كتابـاإليامن،  )((
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البرشـبذلك؛ـفإنهـُيمكنـقطُعهـباحلجةـوالربهان،ـقال:ـوالفرقـبينهام:ـأنـاآلدميـيقعـ
منهـالكالُمـبالسؤالـواجلوابـواحلالـمعهـمصور،ـفإذاـراعىـالطريقَةـوأصابـاحلجَةـ
انقَطَع،ـوأماـالشيطانـفليسـلوسوستهـانتهاء،ـبلـكّلـامـُألزمـحجًةـزاغـإىلـغريهاـإىلـأنـ

ـباهللـمنـذلك. ُيفيضـباملرءـإىلـاحلرية،ـنعوذ

قالـاخلطايب:ـعىلـأنـقوله:ـ»منـخلقـربَّك؟«ـكالٌمـمتهافتـينُقُضـآخرهـأوله؛ـ
ـالتسلسل،ـوهوـ ـثمـلوـكانـالسؤالـمتجهًاـالستلزم ألنـاخلالقـيستحيلـأنـيكونـخملوقًا،
مال،ـوقدـأثبتـالعقُلـأنـاملحَدثاِتـمفتقرٌةـإىلـُمِدٍث،ـفلوـكانـهوـمفتقرًاـإىلـمِدٍثـ

ـانتهى. لكانـمنـاملحَدثات.

ـالبرشـفيهـنظر؛ـألنهـثبتـ ـالشيطانـوخماطبة ـإليهـمنـالتفرقةـبنيـوسوسة والذيـنحا
يفـمسلمـمنـطريقـهشامـبنـعروةـعنـأبيهـيفـهذاـاحلديث:ـ»الـيزالـالناسـيتساءلونـ
حتىـيقال:ـهذاـخلقـاهللـاخللق،ـفمنـخلقـاهلل؟ـفمنـوجدـمنـذلكـشيئًاـفليُقل:ـآمنُتـ

باهلل«،ـفسّوىـيفـالكّفـعنـاخلوضـيفـذلكـبنيـكّلـسائلـعنـذلكـمنـبرٍشـوغرِيه.

ويفـروايةـملسلمـعنـأيبـهريرةـقال:ـ»سألنيـعنهاـاثنان«،ـوكانـالسؤالـعنـذلكـ
ـعنـاخلوضـيفـ ـعنـذلكـنظريـاألمرـبالكفِّ لـامـكانـواهيًاـملـيستحقـجوابًا،ـأوـالكفُّ

الصفاتـوالذات.

ـهيـالتيـتندفعـ ـفالتيـالـتستقرـوالـجيلبهاـشبهٌة قالـاملازري:ـاخلواطرـعىلـقسمني:
لـاحلديُث،ـوعىلـمثلهاـينطلقـاسمـ»وسوسة«،ـوأماـ باإلعراضـعنها،ـوعىلـهذاـُينـزَّ

ـإالـبالنظرـواالستدالل. ـفهيـالتيـالـتندفع ـالناشئةـعنـالشبهة ـاملستقّرة اخلواطر

وقالـالطيبي:ـإنامـأمرـباالستعاذِةـواالشتغاِلـبأمٍرـآخَرـوملـيأُمرـبالتأملـواالحتجاج؛ـ
ـالـيقبلـاملناظرة،ـوألنـ ألنـالعلمـباستغناءـاهللـجلـوعالـعنـاملوِجدـأمٌرـضـروريٌّ
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ـإالـامللجأـ ـله ـفالـعالَج ـإالـحرية،ـومنـهذاـحاُله ـاملرء االسرتسالـيفـالفكرـيفـذلكـالـيزيد
ـبه«))(. إىلـاهللـتعاىلـواالعتصام

 ثالثاً: حديث أنس بن مالك

ويفـ»صحيحـالبخاري«ـعنـأنسـبنـمالكـيقول:ـقالـرسولـاهللـملسو هيلع هللا ىلص:ـ»لنـيربحـ
ـاهللـخالقـكلـيشء،ـفمنـخلقـاهلل؟«)2(. ـيتساءلونـحتىـيقولوا:ـهذا الناُس

وجهـداللةـاحلديثـعىلـقطعـالتسـلسلـيفـالقدم:ـأنـالسائلـيتوّصلـإىلـأنـاهللـ
تعاىلـهوـخالُقـكلـيشء،ـوقدـأقّرـالرسولـعليهـالصالةـوالسالمـهذهـالنتيجة،ـولكنهـ

ـيتبنيـمنـاألحاديثـالسابقة.ـ ـالثاينـمنهاـكام اعرتضـعىلـالقسم

ويفـهذاـاحلديثـويفـغريه:ـدليٌلـعىلـأنـالتفكريـيفـمثلـهذهـاملواضيعـأمٌرـالـ
يمكنـأنـننزَعُهـعنـقلوبـالناس،ـبلـجيبـاجلواُبـعليهـحتىـنقطعـتردُّدهمـفيه،ـوأماـ
ـاملازريـوغرُيه؛ـ ـاملقامـشيئًا،ـكامـوّضحه جمّردـذّمهمـعنـذلك،ـومنُعهمـمنه،ـفالـيفيدـيفـهذا

ـبعَضهـسابقًا. ـنقلنا مما

مباحَثـعلمـ أجِلهـ الدينـمنـ قّررـعلامءـأصولـ الذيـ هناـهوـ قلناـ الذيـ وهذاـ
ـاستفَرغواـ ـثم ـَتِرَدـعىلـالناس، ـالشبهاتـالتيـيمكنـأن الكالم،ـوبّوبوهاـوتفنّنواـيفـَتعداد

ـإنهـعلمـمذموم؟! ـالعلم: جهَدهمـيفـإبطاهلا،ـفكيفـيقالـيفـهذا

ـالباري«: ـابنـحجرـيفـ»فتح قال

ـوعند  ـ»يسألون«، ـاملستميل: ـ»لنـيربحـالناسـيتساءلون«ـيفـرواية ـقوله: ]6866[«
ـالناسـيتساءلون«. مسلمـيفـروايةـعروةـعنـأيبـهريرة:ـ»الـيزال

»فتحـالباري«ـ)6:ـ340(.  )((
ـالسؤالـوتكلفـماـالـيعنيهـ)7296(.ـ ـيكرهـمنـكثرية ـبابـما ـبالكتابـوالسنة، كتابـاالعتصام  )2(
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قوله:ـ»هذاـاهللـخالقـكلـيشء«ـيفـروايةـعروة:ـ»هذاـخلقـاهللـاخللق«،ـوملسلمـ
ـالعبَد«ـ ـ»يأيتـالشيطاُن ــ: ـأيضًا ـاخللقـمنـروايةـعروة ـالبخاريـيفـبدء ـــوهوـيفـرواية أيضًا
ــأوـ»أحَدكم«ـــ»فيقول:ـمَنـخَلَقـكذاـوكذا؟ـحتىـيقول:ـمنـخلقـربَّك؟ـويفـلفظـ

ـاهللُ«. ـالسامَء؟ـمنـخلقـاألرَض؟ـفيقول: ملسلم:ـ»منـخلق

وألمحدـوالطرباينـمنـحديثـخزيمةـبنـثابتـمثُله،ـوملسلمـمنـطريقـممدـبنـ
سريينـعنـأيبـهريرة:ـ»حتىـيقولواـهذاـاهللـخَلَقنا«،ـولهـيفـروايةـيزيدـبنـاألصمـعنه:ـ

ـاهللـخلقـكلـيشء«. »حتىـيقولوا

ويفـروايةـاملختارـبنـفلفلـعنـأنسـعنـرسولـاهللـملسو هيلع هللا ىلص:ـ»قالـاهللـعزـوجل:ـإنَّ 
أمتك ال تزال تقول: ما كذا وكذا؟ حتى يقولوا: هذا اهلل خلق اخللق«.

وللبزارـمنـوجهـآخرـعنـأيبـهريرة:ـ»الـيزالـالناسـيقولون:ـكانـاهللـقبلـكلـ
يشء،ـفمنـكانـقبله«.

قالـالتوربشـتي:ـقوله:ـ»هذاـخلقـاهللـاخللق«،ـيتملـأنـيكونـهذاـمفعوالً،ـ
واملعنى:ـحتىـيقالـهذاـالقوُل،ـوأنـيكونـمبتدًأـُحذفـخرُبه،ـأي:ـهذاـاألمرـقدـُعلم!ـ
ـمبتدأـ ـأوـ»هذا« ـمبتدأـوخرب، ـاهلل« ـ»هذا ـأنسـعندـمسلمــ: ـيعنيـرواية وعىلـاللفظـاألولــ

ـاخللَق«ـخربه. و»اهلل«ـعطفـبيانـو»خلَق

ٌر معلوم، وهو أن اهلل خلق  قالـالطيبي:ـواألوُلـأوىل،ـولكنـتقديره:ـهذا مقـرَّ
اخللق، وهو يشء، وكل يشء خملوق، فَمن خلقه؟ـفيظهرـترتيبـماـبعدـالفاءـعىلـماـ

قبلها.

ـبلغهـفليْسَتِعْذـ قوله:ـ»فمنـخلقـاهللـيفـروايةـبدءـاخللقـ»منـخلقـربك«ـوزاد:ـ»فإذا
باهللـوْلَينْـَتِه«.
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ويفـلفظـملسلمـ»فمنـوجدـمنـذلكـشيئاـفليـقلـآمنتـباهلل«ـوزادـيفـأخرىـ
»ورسله«.

وأليبـداودـوالنسائيـمنـالزيادةـ»فقولواـاهللـأحدـاهللـالصمدـالسورة،ـثمـليتفلـ
ـلَيْسَتِعْذ«. ـثم عنـيساره

ـفانـ وألمحدـمنـحديثـعائشةـ»فإذاـوجدـأحدكمـذلكـفليقلـآمنتـباهللـورسوله
ذلكـيذهبـعنه«ـوملسلمـيفـروايةـأيبـسلمةـعنـأيبـهريرةـنحوـاألولـوزادـ»فبينامـاناـيفـ
املسجدـإذـجاءينـناسـمنـاألعرابـفذكرـسؤاهلمـعنـذلكـوانهـرماهمـباحلصا،ـوقال:ـ

صدقـخلييل«.ـ

ولهـيفـروايةـممدـبنـسريينـعنـأيبـهريرةـ»صدقـاهللـورسوله«ـقالـابنـبطال:ـ
ـكثرةـالسؤال؛ـألهناـتفيضـإىلـاملحذورـكالسؤالـاملذكور؛ـ يفـحديثـأنسـاإلشارةـإىلـذمِّ

ـاالـعنـجهلـمفرط. ـينشأ فإنهـال

ـالشيطانـيأيتـأحدكمـفيقولـ وقدـوردـبزيادةـمنـحديثـأيبـهريرةـبلفظـ»الـيزال
َمْنـَخَلقـكذاـمنـخلقـكذاـحتىـيقولـمنـخلقـاهللـفإذاـوجدـذلكـأحدكمـفليقلـآمنتـ

باهلل«.

ويفـرواية:ـ»ذاكـرصيحـاإليامن«.

ولعلـهذاـهوـالذيـأرادـالصحايبـفيمـاـأخرجهـأبوـداودـمنـروايةـسهيـلـبنـ
أيبـصالح:ـعنـأبيه:ـعنـأيبـهريرةـقال:ـجاءـناسـإىلـالنبيـملسو هيلع هللا ىلصـمنـأصحابهـفقالوا:ـياـ
ْنياـوأناـتكّلمناـ ـأّنـلناـالدُّ رسولـاهللـإّناـنِجُدـيفـأنُفِسناـاليشءـيعُظُمـأنـنتكّلمـبه،ـماـُنِحبُّ

به!ـفقال:ـ»أَوَقْدـوجدمُتوه؟ـذاكـرصيحـاإليامن«.

والبنـأيبـشيبةـمنـحديثـابنـعباس:ـجاءـرجلـإىلـالنبيـملسو هيلع هللا ىلصـفقال:ـإينـأحّدثـ
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ـإىلـ ـأمَره ـبه!ـقال:ـ»احلمدـهللـالذيـرّد ـأتكّلم ـأن ـايلـمن ـأحبُّ ـأكوَنـمَحََمًة نفيسـباألمرـالن
الوسوسة«.ـ

ثمـنقلـاخلطايب:ـاملرادـبرصيحـاإليامن:ـهوـالذيـيعُظمـيفـنفوسهمـإنـتكلمواـ
بهـويمنعهمـمنـَقبولـماـيلقيـالشيطان،ـفلوالـذلكـملـيتعاَظمـيفـأنفسهمـحتىـأنكروه،ـ

ـالشيطانـوكيِده. ـبلـهيـمنـِقَبل ـاإليامن، ـنفَسهاـرصيُح ـالوسوسة ـأن وليسـاملراد

وقالـالطيبي:ـقوله:ـ»نجدـيفـأنفسناـاليشء«ـأي:ـالقبيح؛ـنحوـماـتقدمـيفـحديثـ
ـنعتقده،ـوقوله:ـ ـأن ـيليق ـبأنهـال ـأي:ـللعلم ـبه« ـنتكلم ـأن أنسـوأيبـهريرة،ـوقوله:ـ»يعظم
»ذاكـرصيحـاإليامن«ـأي:ـعلُمكمـبقبيحـتلكـالوساوسـوامتناُعـَقبولكمـووجوُدكمـ
ـعىلـماـيفـقلبهـمنـالـُمحالـوالـ النُّفرَةـعنهاـدليٌلـعىلـخلوصـإيامنكم؛ـفانـالكافرـيرصُّ

ينفرـعنه.

ـيرتكـالتفّكرـيفـذلكـاخلاطر،ـ ـأي: ـ»فليستعذـباهللـولينته« وقولهـيفـاحلديثـاآلخر:
ر،ـواحلكمةـيفـذلك:ـأنـالعلمـباستغناءـاهللـتعاىلـعنـ ويستعيذـباهللـإذاـملـيزلـعنهـالتفكُّ
ـالـيتاجـلالحتجاجـواملناظرة،ـفإنـوقعـيشٌءـ كّلـماـيوسوسهـالشيطانـأمرـرضوريٌّ
ـالشيطان،ـوهيـغريـمتناهيةـفمهامـُعورضـبُحجٍةـجيدـمسلكًاـ منـذلكـفهوـمنـوسوسة
آخَرـمنـاملغالطةـواالسرتسالـفيضيعـالوقتـإنـَسِلَمـمنـفتنتِه،ـفالـتدبريـيفـدفِعِهـأقوىـ

منـاإلجلاءـإىلـاهللـتعاىلـباالستعاذةـبهـكامـقالـتعاىل:ـ﴿چ ڇ ڇ ڇ ڇ 
ڍ ڍ﴾ـ]األعراف:ـ200[.

وقالـيفـرشحـاحلديثـالذيـفيهـ»فليقلـاهللـاألحد«:ـالصفاتـالثالثـمنبهةـعىلـ
أنـاهللـتعاىلـالـجيوزـأنـيكونـخملوقًا:ـأماـ»أَحٌد«ـفمعناه:ـالذيـالـثاينـلهـوالـمثل،ـفلوـ
ُفرضـخملوقًاـملـيكنـأَحدًاـعىلـاإلطالق،ـوسيأيتـمزيٌدـهلذاـيفـرشحـحديثـعائشةـيفـ

أولـكتابـالتوحيد.
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وقالـاملهلب:ـقوله:ـ»رصيحـاإليامن«ـيعني:ـاالنقطاعـيفـإخراجـاألمرـإىلـماـالهنايةـ
له،ـفالـبدـعندـذلكـمنـإجيابـخالقـالـخالَقـله؛ـألنـاملتفكرـالعاقلـجيدـللمخلوقاتـ
كلِّهاـخالقًا؛ـألثِرـالصنعةـفيها،ـواحلدِثـاجلاريـعليها،ـواخلالُقـبخالفـهذهـالصفة،ـ
ـمنهاـخالٌقـالـخالَقـله،ـفهذاـهوـرصيحـاإليامن،ـالـالبحثـالذيـ فوجبـأنـيكونـلكلٍّ

ـاملؤّديـإىلـاحلرية. ـالشيطان هوـمنـكيد

ـنفسه؟ ـأنـخيلقـاخلالق ـاملانع ـاملوسوس:ـفام ـابنـبطال:ـفإنـقال وقال

ـخالقًاـوأوجبَتـوجوده،ـثمـقلت:ـ قيلـله:ـهذاـينقضـبعُضهـبعضًا؛ـألنكـأثبتَّ
لتـناقضه؛ـألنـ خيلقـنفسهـفأوجبتـعدَمه!ـواجلمعـبنيـكونهـموجودًاـمعدومًاـفاسدـ
ـقال:ـوهذاـواضحـيفـ ـله. ـفعاًل ـنفِسه ـفيستحيلـكوُن ـفعِله الفاعلـيتقّدمـوجوُدهـعىلـوجود

صًاـموضحًا. ـانتهىـملخَّ ـيفيضـإىلـرصيحـاإليامن. ـالشبهة،ـوهو حلـهذه

وحديثـأيبـهريرةـأخرجهـمسلم،ـفعزوهـإليهـأوىلـولفظه:ـ»إّناـنجدـيفـأنفسناـماـ
ـنعمـقال:ـ»ذاكـرصيحـاإليامن«،ـ ـقالوا: ـأنـيتكلمـبه«ـقال:ـ»وقدـوجدمتوه؟« يتعاظمـأحدنا
ـالوسوسة،ـفقال:ـ»تلكـمضـ ـالنبيـملسو هيلع هللا ىلصـعن وأخرجـبعدهـمنـحديثـابنـمسعود:ـسئل

ـابنـحبان. ـأبوـداودـوالنسائيـوصححه اإليامن«،ـوحديثـابنـعباسـأخرجه

وقالـابنـالتني:ـلوـجازـملخرتعـاليشءـأنـيكونـلهـخمرتٌعـلتسلسل،ـفالـبدـمنـ
االنتهاءـإىلـموجدـقديٍم،ـوالقديم:ـمنـالـيتقدمهـيشء،ـوالـيصحـعدمه،ـوهوـفاعلـالـ

ـاهللـتباركـوتعاىل. مفعول،ـوهو

وقالـالكرماين:ـثبتـأنـمعرفةـاهللـبالدليلـفرُضـعنيـأوـكفاية،ـوالطريقـإليهاـ
ـأوـ ـاخلالقـغريـخملوق، ـأّن ـلكنـلـامـُعرفـبالرضورة بالسؤالـعنهاـمتعني؛ـألهناـمقّدمتها،
ـالذّمـيتعلقـبالسؤال  بالكسبـالذيـيقاربـالصدقـكانـالسؤالـعنـذلكـتعنتًا،ـفيكون
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ـالشبهةـعنهـرصيُحـ ـذلك،ـوإزالة الذيـيكونـعىلـسبيلـالتعنت،ـوإالـفالتوصلـإىلـمعرفة
ـنحوـهذاـ ـتقدم ـللتسلسل،ـوقد ـلهـخالٌق؛ـدفعًا ـإىلـمنـيكون ـإذـالـبدـمنـاالنقطاع اإليامن؛

ـاهـ))(. ـاخللق«. ـبدء ـإبليسـمن يفـصفة

ـاملسألةـوقعتـيفـزمنـالرشيدـيفـقصةـلهـمعـصاحبـ ـنحوـهذه ـإنَّ ثمـقال:ـ»ويقال:
ـفقال:ـ اهلندـوأنهـكتبـإليه:ـهلـيقدرـاخلالقـأنـخيلقـمثله؟ـفسألـأهَلـالعلمـفبدرـشابٌّ
هذاـالسؤالـماٌل؛ـألنـاملخلوقـمَدث،ـواملحَدثـالـيكونـمثلـالقديم،ـفاستحالـأنـ
يقال:ـيقدرـأنـخيلقـمثَلهـأوـالـيقدر؛ـكامـيستحيلـأنـيقالـيفـالقادرـالعالـم:ـيقدرـأنـ

ـاهـ)2(. يصريـعاجزًاـجاهالً«.

ـيكفيـاللبيب.ـ ـأوردناهـهنا ـاملطلبـاجلليل،ـوما ـأخرىـعىلـهذا ـنقليٌة ـأدلة وتوجد

وبعدـذلك،ـفلكـأنـتتعجبـمنـابنـرشدـاحلفيدـعندماـاّدعىـأنهـالـيوجدـدليلـ
رشعيـواحٌدـيدلـعىلـأنـاهللـكانـوحَدهـقبَلـأنـخيلقـاملخلوقات،ـوهوـيتوّسلـبذلكـ
القولـإىلـإثباتـماـيدعيهـالفالسفةـــوهوـمنهمـــمنـأنـاهللـتعاىلـواجُبـالفعلـعىلـأنهـ
علٌةـملخلوقاته،ـوماـكانـكذلك؛ـفإنهـيستحيلـأنـيكونـموجودًاـقبلـخلقه،ـأوـأنـيقالـ
فيه:ـإنهـموجودـوالـيشءـغريهـوالـيشءـمعه.ـومنـالواضحـأنـهذاـالزعمـخمالٌفـلِـامـ
تقّررـيفـالرشيعةـوالعقلـالربهاين،ـوقدـقّررناـالردَّـعليهـوبيانـخَطلهـيفـرّدناـعىلـكتابـ

ـفانظرهـهناك.ـ ـله، »مناهجـاألدلة«

قال الطحاوي: )وكام أنه حميي املوتى بعدما أحيا استحّق هذا االسم قبَل إحيائهم(

وردـيفـالقرآنـأنهـتعاىلـيييـاملوتىـكقولهـتعاىلـيفـسورةـالبقرة:ـ﴿ژ ژ 
ڑڑ ک ک ک ک گ گ گ گ﴾ـ]73[.

»فتحـالباري«ـ)3):ـ274-272(.  )((
ـالسابقـ)3):ـ274(. املصدر  )2(
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ـاالسمـ ـاملوتىـُيسمىـألنهـُمييـاملوتى،ـوكذلكـاستحقـهذا فاهللـتعاىلـبعدـأنـأحيا
قبلـإحيائـهم،ـعىلـنفسـاألسلوبـالسابقـوتفريعًاـعىلـماـسبقـقال:ـ»وكمـاـأنهـمييـ
املوتى...«ـأي:ـإنـاستحقاقـاالسمـمرتّتبـعىلـقدرتهـتعاىلـعىلـإحياءـاملوتى،ـالـعىلـ
ِيـِهم،ـفإنهـتعاىلـيسمىـ»مييـ إحيائهمـبالفعل،ـفمجّردـكونهـقادرًاـعىلـذلك،ـولوـملـُيْ

املوتى«.

قال الطحاوي: )كذلك استحق اسم اخلالق قبل إنشائهم(

الـُيسمىـاهللـخالقًاـبعدـأنـخيُلقـفقط،ـبلـهوـخالٌقـقبلـأنـخيلق.ـماـهوـالسببـ
ـاملخلوقات؟ـ ـاألزلـحتىـقبلـأنـخيلق ـاهللـسبحانهـخالقًاـمنذ الذيـمنـأجلهـكان

ـاهللـليستـ ـالسابقة،ـوهيـكوُنـصفاِت ـالقاعدة ـالطحاويـلتوضيح ـإكامٌلـمن هذا
ـيتصفـبأنهـ ـقديمة،ـولذلكـفإنه ـأفعاَلهـحادثةـوصفاتِه ـفإن مستمّدًةـمن أفعالهـجلـشأنه،
ـقبلـأنـخيلقهم.ـ مييـاملوتىـقبلـإجيادـاملخلوقاتـبلـوقبلـإماتتهم،ـوكذلكـيسمىـخالقًا

والسببـيفـتسميتهـهبذهـاألسامء:ـهوـقيامـالصفاتـالتيـهباـيكونـمنشأـاخللق،ـ
،ـوالـيعتمدـعىلـ وهيـالقدرةـواإلرادةـوالعلم،ـوقياُمـهذهـالصفاتـبذاتهـجلـشأنهـأزيلٌّ

ـالصفاتـله. ـبوجودـهذه ـنفسـإجياِدهـمرشوٌط ـاملخلوقات؛ـألن ـاهللـتعاىلـهلذه إجياد

ومنـهذاـنستفيدـمعنُىيفـغايةـاإلفادةـوهو:ـأنـاهللـتعاىلالـيستفيدـاتصاَفهـبالصفاتـ
ـفإنـ ـوهلذا ـبلـمنـالصفاتـالتيـيتصفـهبا، ـباألسامءـمنـاألفعالـالتيـيفعُلها، والـتسميَته
ـالصفات،ـوليستـ ـناشئٌةـعن أسامءهـوصفاتِهـتعاىلـأزليٌة،ـمعـكونـأفعالِهـحادثًة،ـفأفعاله

ـناشئةـعنـأفعاله.  صفاته

ـيصّحـ ـإنام ـتعاىلـخالقًا ـأيضًا،ـفادعىـأنـكونه ـتيمية ـابن ـاألصلـقدـخالفـفيه وهذا
ـاملخلوقاِت،ـوإجياُدهـتعاىلـللمخلوقاتـهوـكامٌلـله،ـواّدعىـأيضًاـأنهـ ـاهللـتعاىل بأنـيوجد
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تعاىلـيفعلـالكالَمـيفـذاته،ـفُيصبحـهبذاـالكالمـالذيـهوـفعٌلـلهـمتكلاًم،ـفجعلـالفعلـ
قائاًمـباهلل،ـوالفعُلـحادث،ـفجعلـاهللـتعاىلـموصوفًاـبصفاِتـحادٍث،ـوهذاـمعنىـقوله:ـ

ـيترصفـاملخلوقـبنفسهـمتامًا. ـاهللـيترّصفـيفـنفسهـكام إن

وابنـتيميةـخرجـيف هذاـالكالمـعنـماـيقولـبهـأهلـالسنة،ـوأهلـاحلق،ـوهوـ
خالٌفـلِـامـينصـعليهـاإلمامـأبوـجعفرـالطحاويـرمحهـاهللـتعاىل،ـوهذاـأصلـعظيمـمنـ

ـبتحصيله. ـينبغيـعىلـالقارئـاالعتناء أصولـأهلـالسنة

قال اإلمام أبو جعفر: )ذلك بأنه عىل كلِّ يشٍء قدير(

ـالقدرة.ـ ـاهللـخالٌقـقبلـأنـخيلقـاخللق؛ـألنهـمّتصفـبصفة ـأّن ـالسبَبـيف يبنّي

ـالذيـوّضحهـسابقًا،ـوهوـكونـاهللـتعاىلـخالقًاـوقبلـ ـتعليلـللحكم قوله:ـ»ذلك«
املخلوقات،ـورّبًاـوقبلـاملربوبات.ـ

ـبذلكـاحلكم،ـ فكلمةـ»ذلك«ـتدلـعىلـالعّلةـالتيـمنـأجلهاـحَكـَمـالطحاويُّ
ـكامـتراهاـــهي:ـكونـاهللـتعاىلـمتصفًاـبأنهـعىلـكلـيشءـقدير،ـفالقدرةـمنشُأـكلـ والعّلةــ
تلكـالصفات،ـوهيـصفٌةـقديمٌةـقائمةـباهللـتعاىل،ـوألجلـاتصافهـتعاىلـبالقدرةـفهوـ
ـهذهـالصفاتـراجعٌةـإىلـالقدرةـ ـواخلالُقـوالرازقـواملحييـواملميت...ـإلخ،ـفكلُّ الربُّ

ـالصفات. ـمنـهذه ـبأيٍّ ـاتصاُفه ـَلـامـصّح ـتعاىلـقديرًا ـيكن ـترى،ـفلوـمل كام

وهذاـالكالمـيوافقـماـعليهـأهلـالسنةـمنـإرجاعـمجيعـهذهـالصفاتـإىلـالقدرةـ
ـفعٍلـمنـهذهـاألفعالـناشئًاـعنـ متامًاـكامـنصـعليهـاإلمامـالطحاوي،ـوالـجيعلونـكلَّ
ـهذهـاألفعالـناشئٌةـعنـ صفٍةـخاصٍةـقائمٍةـباهللـتعاىلـكامـيّدعيهـبعضـاملجسمة،ـبلـكلُّ

ـالقدرة. صفةـواحدة،ـوهي
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ـاهللـعىلـكلـيشءـقديرـكثريةـمنها: واآلياتـالتيـتنصـعىلـأن

ـالبقرة:ـ﴿ڇ ڇ ڇ ڍڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ  ـتعاىلـيفـسورة قوله
ژ ژ ڑڑ ک ک ک ک گ گگ گ ڳ ڳ ڳ  ڳ ڱ﴾ـ]20[.

وقولهـتعاىلـيفـسـورةـالبقرة:ـ﴿ک ک ک ک گ گ گ 
گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻڻ ۀ 

ۀ ہ ہ ہ ہھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ﴾ـ]09)[.

ـالنحل:ـ﴿ھ ے ے ۓۓ ڭ ڭ ڭ ڭ  ـتعاىلـيفـسورة وقوله
ۇ ۇ ۆ ۆ ۈۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ﴾ـ]77[.

وقولهـتعاىلـيفـسـورةـالعنـكبوت:ـ﴿ڻ ۀ  ۀ ہ  ہ ہ ہ 
ھھ ھ ھ ے ے ۓۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ﴾ـ]20[.

قال الطحاوي: )وكل يشء إليه فقري، وهو ليس فقريًا إىل يشء، وكل أمر عليه يسري(

ـقديرًا،ـ ـإىلـكونه ـللموتىـورازقًا ـوُمييًا ـورّبـًا ـاإلمامـالطحاويـكونـاهللـخالقًا أرجَع
ـأكثرـاألسامءـاحلسنىـراجعٌةـإىلـبعضـالصفات؟ـبىل،ـ أالـيوافقـهذاـقوَلـاألشاعرةـبأنَّ
ـاهللـعىلـإيقاعـ ـقدرة ـأي: ـقادرـعىلـالرزق،ـوكونهـمنتقاًم: ـأنه ـأي: ـلقدرته، كونهـرازقًاـراجٌع
العذابـوالعقابـيفـبعضـالناس،ـوعىلـنـفسـالنسـقـفمعنىـ»ميي«:ـأي:ـقادرـعىلـ

ـاهللـقديرًا. ـاألسامءـراجعةـومشتقةـمنـكون اإلحياء...ـفكلـهذه

وهذاـاألصلـالذيـوّضحناهـمنـكالمـاإلمامـالطحاويـهوـاألساسـيفـمسألةـ
ـاختالٌفـالـيؤّثرـ ـواختالُفهمـفيها ـواملاتريدية، ـاألشاعرُة ـالتكوينـالتيـاختلفـعليها صفة
ـالقديمـ ـاخلالقـوحده،ـوأنـاهللـتعاىلـهو ـالتيـذكرناها:ـمنـكونـاهللـتعاىلـهو عىلـاألصول
وحدة،ـومنـأّنـاخللقـكلَّهمـلهـبداية،ـالـكامـيقولـالفالسفةـبقدمـالعالـمـبامدتهـقدمًاـ
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ـقديمـ ـالعاَلـمـبامّدتهـوصورته ـبأن ـيقولـابنـتيمية ـنوعيًا،ـوالـكام ـقدمًا شخصيًا،ـوبصورته
ـللفالسفة.ـ ـنوعيًا،ـوإنـظهرـيفـبعضـكالمهـموافقته قدمًا

وقوهلمـيلزمـعنهـأنهالـُيمكنـالتصديقـبأنـاهللـتعاىلـهوـاألول،ـوالـيمكنـالتصديقـ
ـكامـوردـيفـ ـتعاىلـكانـوملـيكنـيشءـغريه ـوالـيمكنـالتصديقـبأنه ـتعاىلـكانـقبلـخلق، بأنه

القرآنـوالسنة،ـوقامتـعليهـاحلججـالعقلية.ـ

واملسألةـالتيـاختلفـفيهاـاألشـاعرةـواملاتريدية،ـوهيـصفةـالتكوين،ـأي:ـهلـ
توجدـصفةـهللـتعاىلـزائدٌةـعىلـالقدرةـاسُمهاـالتكوين؛ـهباـُيوجدـاهللـتعاىلـاملخلوقاِتـ
كامـقالـاملاتريدية،ـأمـإنـمجيعـاملخلوقاتـُيوجدهاـاهللـتعاىلـمنـحيثـهوـقادر،ـكامـقالـ

ـالتكوين؟ـ ـأخرىـهي ـإثباتـصفة ـإىل ـاألشاعرة،ـوالـحاجة السادة

ظاهرـكالمـاإلمامـالطحاويـموافقُةـاألشاعرةـبإرجاعـاألفعالـكلِّهاـإىلـالقدرةـ
ابتداًء.ـ

قالـالغنيمي:ـ»واعلمـأنهـقدـاشتهرـاخلالفـيفـصفاتـالفعلـمنـاخللقـوالرزقـ
ـعنهاـبالتكوين،ـفذهبـاملاتريديةـإىلـأهناـصفاٌتـ واإلحياءـواإلماتةـونحوـذلكـاملعربَّ
ـاألشياءـ َن ـإمجاعًا،ـوكونهـتعاىلـمكوِّ ـاألشياءـومنشئها ُن ـالبارئـتعاىلـمكوِّ ـبدليلـأنَّ قديمٌة؛
ـاستحالِةـ ـماٌلـرضورَة ـآثاٌرـتصلـعنـتعلُّقاهتاـهباــ ناُت ـالتيـاملكوَّ ـالتكوينــ بدونـصفة
ـتكونـصفةـ ـأن ـبّد ـبالـعلم،ـوال ـاألَثرـكالعالِـم ـالتيـيصلـهبا ـالصفة، ـبدون ـاألثر وجود

ـتعاىل.ـ ـاحلوادثـبذاته ـقيام التكوينـأزليًة؛ـالمتناع

ـبالتكوينـإىلـ ـالقول ـُأسنَِد ـيفـ»رشحـاملقاصد«: ـالتفتازاينــ ـالسعد ـاإلمام ـأي: قالــ
الشيخـأيبـمنصورـاملاتريديـوأتباعه،ـوهمـينسبونهـإىلـقدمائهمـالذينـكانواـقبلـالشيخـ
أيبـاحلسنـاألشعريـحتىـقالوا:ـإنـقولـأيبـحنيفةـوالطحاويـرمِحهمـاـاهلل:ـ»لهـمعنىـ
الربوبيةـوالـمربوب،ـواخلالقيةـوالـخملوق«،ـإشارٌةـإىلـهذا،ـثمـأطبقواـعىلـإثباتـأزليةـ
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نات،ـوذهبـ ـاملكوَّ ـأزلية ن،ـوأزليتهـالـتستلزم ـللقدرة،ـوكونِهـغريـاملكوَّ التكوينـومغاَيرته
ـإىلـأهناـحادثة؛ـألهناـعبارةـعنـتعلقاتـالقدرة،ـوالتعلقاتـكلهاـحادثة. األشاعرة

ويفـ»املسايرة«ـللمحققـالكاملـابنـاهلامم:ـاختلفتـمشايخـاحلنفيةـواألشاعرةـ
ـعىلـتأثري،ـهلاـأسامٌءـغريـاسمـالقدرة؛ـباعتبارـ يفـصفاتـاألفعال،ـواملراُد:ـصفاٌتـتدلُّ
ـجيمُعهاـاسمـالتكوينـفإْنـكانـذلكـاألثرـخملوقًا،ـفاالسمـاخلالق،ـ أسامءـآثارها،ـوالكلُّ
ـأوـ ـاملحيي، ـأوـحياة،ـفهو ـالرتزيق، ـالرازق،ـوالصفة ـفاالسم ـاألثرـرزقًا ـأو ـاخللق، والصفة
موتًا،ـفهوـاملميت،ـفاّدعىـمتأخروـاحلنفيةـمنـعهدـأيبـمنصورـأهناـصفاٌتـقديمٌةـزائدةـ
ـبذلكـ ـأيبـحنيفةـريضـاهللـعنهـواملتقّدمنيـترصيٌح عىلـالصفاتـاملتقدمة،ـوليسـيفـكالم
ـأوُجهًاـ ـله ـقبلـأنـيرزق،ـوذكروا ـقبلـأنـخيلقـورازقًا ـكانـخالقًا ـمنـقوله: ـأخذوه سوىـما

منـاالستدالل.ـ

واألشاعرةـيقولون:ـليستـصفةـالتكوينـــعىلـفصوهلاـــسوىـالقدرةـباعتبارـ
تعلُّقهاـ والرتزيُقـ باملخلوق،ـ تعلقهاـ باعتبارـ القدرُةـ فالتخليُقـ ،ـ بمتعلٍَّقـخاصٍّ تعلُّقهاـ
بإيصالـالرزق،ـوماـذكروهـــيعنيـمتأخريـاحلنفيةـــيفـمعناهـالـينفيـهذا،ـوالـيوجبـ
ـبامـذكر،ـوالـيلزمـيفـدليلـهلمـذلك،ـوأماـ ـاملتعلقة كوهَناـصفاٍتـأخرىـالـترجعـإىلـالقدرة
ـيفيدـأنـذلكـعىلـ نسبُتهمـذلكـللمتقدمنيـففيهـنظر،ـبلـيفـكالمـأيبـحنيفةـريضـاهللـعنهـما
ـاملتقدمةـيفـ ـالطحاوي،ـوساقـالعبارة ـنقلهـعنه ـالصفاتـعىلـما ـفهمـاألشاعرُةـمنـهذه ما
املتنـبحروفها،ـثمـقال:ـفقوله:ـ»ذلكـبأنهـعىلـكلـيشءـقدير«،ـتعليٌلـوبيانـالستحقاقـ
ـقدرةـ ـأنـمعنىـاخلالقـواحلاُلـالـخملوَقـيفـاألزلـلِـمنـله اسمـاخلالقـقبلـاملخلوق،ـوأفاد
اخللقـيفـاألزل،ـوهذاـماـيقولهـاألشاعرة،ـواهللـاملوفق.ـاهـ.ـويفـ»املطالب«:ـوأماـصفةـ

ـاهـ))(. ـلتعلقاتـالقدرةـواإلرادة«. التكوينـفمذهبـأهلـاحلقـرجوعها

ـالغنيمي،ـص57. ـللعالمة ـالطحاوية«، »رشحـالعقيدة  )((
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ـاحلّقـهوـرجوعـمجيعـصفاتـ ـاهلامم،ـمنـأن ـابُن ـاهلامُم ـاإلمام ـبه ـبامـقال ونحنـنقول
ـذلكـهوـمعنىـكالمـاإلمامـالطحاوي،ـالـعىلـماـاّدعاهـبعضـ األفعالـإىلـالقدرة،ـوأنَّ

ـالتكوين.ـ ـأخرىـهي ـأنهـدليٌلـعىلـإثباتـصفة املتقدمنيـمنـاألحنافـمن

هذاـماـذكرهـأهلـالسنةـواجلمـاعة،ـوهوـأنـأصولـالصفاتـمعدودة،ـوباقيـ
ـأي:ـ ـفكونـاهللـمصّورًا: ـلهـصفٌةـخاصة، ـاسٍم ـكّل ـإليها،ـالـأنَّ األوصافـواألسامءـراجعة
أنهـقادرـعىلـالتصوير،ـُينشئـالصورـبقدرتهـوإرادته،ـالـأنـهناكـِصَفًةـهللـتعاىلـاسُمهاـ

رّيُة«. »امُلصوِّ

ًة،ـفاألسامءـختتلفـعنـالصفات،ـوكثرٌيـمنـاألسامءـ ـلكلـاسمـصفًةـخاصَّ الـأنَّ
راجعةـإىلـبعضـالصفات:ـمثالًـالعلم،ـالقدرة،ـاإلرادة:ـتنبعـمنهاـأسامءـكثرية:ـالرمحة،ـ

االنتقام،ـالغضب.ـ

قال الطحاوي: )ال يتاج إىل يشء(

ـلإلمامـالطحاويـبرباعتهـعندماـشّددـمنـالرتكيزـعىلـهذاـ الـنستطيعـإالـأنـنقرَّ
األصل،ـوهو:ـعدُمـاحتياجـاهللـتعاىلـإىلـيشءـمنـخلقه،ـسواٌءـبصورةـواضحةـرصيةـ
أوـضمنيةـخفّيـة،ـفإنـمنـأخّصـخصائصـاإللهـأنهـمستغٍنـعنـكلـماـسواه،ـوبذلكـ
رصحـالعلامُءـمنـأهلـالسنةـسواٌءـاملتاخرونـمنهمـواملتقدمون،ـفمنـقال:ـإنـاخللقـملـ
يزالواـموجودينـمعـاهللـمنذـاألزل،ـوأنـوجودهمـمعهـاهللـتعاىلـسواءـبالنوعـــكامـقالـ
ـالقائلـيلَزُمُهـ ـفإنـهذا ـــوأنـذلكـكامٌلـهللـتعاىل، ـقالـالفالسفة ـبالشخصـــكام ـأو ــ التيمية
ـأنـ ـبنيـاالثنني،ـوهو ـتعاىل،ـمعـفارٍقـمهمٍّ ـاإلرادةـعنـاإلله ـنفُي ـاهللـخللقه،ـويلزُمُه احتياُج
ـاهللـواجِبـ ـلكامل ـتابٌع ـاإلله،ـفهو ـلوجود ـاملخلوقاتـمعلوٌل ـبأنـوجوَد الفالسفةـقائلون
ـبالفعلـ ـاخلالق ـاملخلوقاتـهوـكاملـهلل؛ـألن ـنْفَسـخلِق ـإن ـالتيميةـفقدـقالوا: ـأما الوجود،

ـالقادرـعىلـاخللق،ـوملـخيلقـبإرادتهـأّيـيشء.ـ أكملـمن
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وكذاكـفإّنـمنـقالـبحدوثـبعضـالصفـاتـوتوقُّـفـحدوثـهاـعىلـوجودـ
ـاحتياجـاهللـخللقه. ـأيضًا ـيلزُمه املخلوقات،

ـمنـخالـَفـقاعدًةـمنـالقواعدـالسابقةـيلزُمهـكونـاهللـمتاجًا،ـوكونـاهللـ فكلُّ
متاجًاـينايفـكونـاهللـغنّيـًا،ـوكونـاهللـغنيًاـوارٌدـوثابتـيفـالقرآنـوالسنةـكقولهـتعاىلـ
يفـسورةـلقامن:ـ﴿ې ى ى ائ ائەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ﴾ـ]26[،ـوقالـتعاىل:ـ
تعاىل:ـ وقـالـ ]فـاطر:ـ5)[،ـ ﴾ـ ے ے  ھ ھ  ہ ہ ھھ  ﴿ۀ ہ ہ 

ەئ  ائ  ائ  ىى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ﴿ۋ 
ی  ی  ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  وئۇئ  وئ  ەئ 

ی﴾ـ]ممد:ـ38[. 

ـعىلـ الحْظـكيفـعّقبـاإلمامـالطحاويـالقواعَدـالسابقةـهبذهـالعبارةـالتيـتنصُّ
أنـاهللـتعاىلـالـيتاجـإىلـيشء،ـوهذاـيعنيـبوضوح:ـأنـاإلمامـالطحاويـيريدـأنـيقول:ـ
إنـمنـخيالفـالعقائدـالسابقةـــعىلـماـتقدمـرشحهاـــفإنهـيلزمهـأنـاهللـتعاىلـمتاجـإىلـ

ـالتزَمـذلكـكَفَرـباهلل،ـالـشكـوالـريب.  ـاملخلوقات،ـومن غريهـمن

ـاهللـتعاىلـغنيًاـكثريةـمنها: وأدلةـكون

قولهـتعاىلـيفـسورةـآلـعمرانـ﴿ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ﴾ـ]97[.

وقولهـتعاىلـيفـسورةـالنساء:ـ﴿ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ںں ڻ ڻ 
ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ 

ڭ ڭۇ ۇ ۆ ۆ ۈ﴾ـ])3)[.

ـاألنعام:ـ﴿ڀ ڀ ٺ ٺٺ ٺ ٿ ٿ  وقولهـتعاىلـيفـسورة
ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ  ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ﴾ـ]33)[.
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وقولهـتعاىلـيفـسورةـيونس:ـ﴿ھ ے ے ۓۓ ڭڭ ڭ ڭۇ ۇ 
ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ېې ې ې ى ى 

ائ ائ﴾ـ]68[.

ـاملعنىـيفـالقرآنـكثرية. واآليات الداّلةـعىلـهذا

ـاملذكورةـعىلـقاعدٍةـعظيمةـهي:ـ ـالقواعد ـالطحاويـمتنبٌهـالنبناءـهذه إذنـفاإلمام
ـبلـبكلـ ـبكلـجرأة ــ ـيذُكر ـاهللـتعاىلـعنـكاّفةـخلقه،ـولكنكـترىـبعضـاملجسمة استغناء
شناعةـــأنـاهللـتعاىلـإذاـاحتاَجـإىلـخملوقاتِهـــبمعنىـتوقفـبعضـكامالتهـعىلـوجودـ
ـفإنهـيتاجـإىلـ ـإنـاحتاجـإليها ـفهو ـإليه، ـفهذاـالـينايفـكامَله؛ـألنـخملوقاتهـمتاجٌة ــ خملوقاته

ـنفسه.ـ ـإليه،ـفكأنهـالـيتاجـإالـإىل منـهوـمتاٌج

وهذاـكالمـباطٌلـبالـريب،ـفإنـاهللـإذاـاحتاجـإىلـخملوقاتهـفإنهـيكونـفقريًاـإليهمـ
ـبالذات. ـينايفـكامله ـاملخلوقاتــ ـوهم ـإىلـغريهــ بالـريب،ـوافتقاُره

قال الطحاوي: )﴿ٺ ٿ ٿٿ ٿ ٹ ٹ﴾ ]الشورى: 11[(

بعدـأنـأشارـاإلمامـالطحاويـإىلـبعضـالقواعدـيفـالعقائد،ـكامـسبقـبيانه،ـونّبهـ
إىلـأدلتهاـالعقليةـاإلمجالية،ـذكرـهناـدليالًـنقليًاـمَكاًمـالـشّكـيفـداللتهـعىلـماـسبقـبيانهـ

وتفصيله،ـوهوـقولهـتعاىلـيفـسورةـالشورى:ـ﴿ٱ ٻ ٻٻ ٻ پ پ 
ٹ  ٿ  ٿٿ  ٿ  ٺ  ٺٺ  ٺ  ڀڀ  ڀ  ڀ  پ  پ 
ٹ﴾ـ]))[،ـفهذهـاآليةـمنـأقوىـاآلياتـيفـتنزيهـاهللـتعاىلـعنـمشاهبةـاملخلوقاتـ

منـكلـالوجوه.ـ

ـإىلـ ـلكانـمتاجًا ـفلوـكانـاهللـتعاىلـمثَلـيشءـمنـخملوقاته ـترى، وهيـآيةـمَكمةـكام
ـإىلـغريه.ـ ـيكونـمتاجًا ـتعاىلـ﴿ٺ ٿ ٿ﴾،ـفالـيمكنـأن منـُيوجده،ـولكنه
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ـاألسلوبـمنـاالستداللـهوـعنُيـماـجتدهـيفـكبارـكتبـاألشاعرةـمنـالداللةـ وهذا
ـاهللـتعاىلـعنـماـمىضـذكُرهـمنـالنقائصـبوجوبـالكاملـله،ـويستدّلونـ ه عىلـوجوبـتنزُّ

عىلـذلكـبالعقلـوالنقل.ـ

فلوـكانـمثَلـغريهـــمنـوجٍهـمنـالوجوهـــلكانـمتاجًاـمثَلـغريه؛ـألنـاألمثالـ
ـاالحتياجـلكلـماـسواهـتعاىل،ـفلوـقيل:ـ ـحكُم ـبالعقلــ تتساوىـيفـاألحكام،ـوقدـثبتــ
ـللزمـعىلـذلكـقولنا:ـإنهـتعاىلـمفتقٌرـ ـولوـمنـوجهـمنـالوجوهــ إنـاهللـتعاىلـُيشبهـغريهــ
إىلـغريهـكافتقارـماـيساويهـإىلـغريه،ـولكنـهذاـباطل،ـإذنـفاهللـتعاىلـالـُيمكنـأنـيكونـ
ـبياُنهـيفـتفسريـقوله:ـ»والـيشبههـيشء«. ـالوجوه،ـوهذاـسبق ـلغريهـوالـبوجهـمن مماثاًل

قالـاإلمامـالبيضاويـيفـتفسريـهذهـاآلية:ـ»﴿ٺ ٿ ٿ﴾ـأي:ـليسـ
ـُيزاوجهـويناسبه،ـواملراُدـِمنـ»مثله«ـذاُته،كامـيفـقوهلم:ـمثلكـالـيفعلـكذا،ـعىلـ مثلهـيشء
هـكانـنفُيهـعنهـأوىل... ثمـ ـمسدَّ قصدـاملبالغةـيفـنفيهـعنه،ـفإنهـإذاـنفىـعمنـيناسبهـويسدُّ
ـلـامـ ـآَكُد ـيعطيـمعنىـ»ليسـمثله«،ـغريـأنه ـأنه ـلعلهـعنى: ـزائدة؛ ـالكافـفيه قال:ـومنـقال:

ـليسـكصفتهـصفة«. ـأي: ذكرناه.ـوقيل:ـ»مثله«:ـصفته،

ـلغريهـيفـمعنىـمنـ ـ»عبارةـعنـاملشاهبة وقالـالراغبـيفـ»املفردات«ـيفـمعنىـاملثل:
ـفيامـ ـُيقال ـللمشاهبة،ـوذلكـأنـ»النّـّد« ـاأللفاظـاملوضوعة ـأعمُّ ـمعنًىـكان،ـوهو املعاينـأيِّ
ـيقالـفيامـ ـفقط،ـو»املساوي« ـيقالـفيامـيشاركـيفـالكيفية به« ـفقط،ـو»الشِّ يشاركـيفـاجلوهر
يشاركـيفـالكميةـفقط،ـو»الشكل«ـيقالـفيامـيشاركهـيفـالقدرـواملساحةـفقط،ـو»املِْثل«ـ
ـوجٍهـخصهـبالذكرـفقال:ـ عامـيفـمجيعـذلك،ـوهلذاـلـامـأرادـاهللـتعاىلـنفيـالتشبيهـمنـكلِّ

﴿ٺ ٿ ٿ﴾«.

ـعليهـالعلامءـتنفيـمطلَقـاملشاهبةـبنيـاهللـتعاىلـوبنيـخملوقاته،ـ وهذهـاآليةـكامـنصَّ
ـماـهوـمنـصفاتهـ ـماـيتصفـبهـاملخلوقاُتـالـيمكنـأنـيتصفـبهـاخلالق،ـوكلُّ فكلُّ
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عزـوجلـفالـيمكنـأنـيتصفـبهـاملخلوقات،ـوهيـتنفيـاملشاهبةـمنـمجيعـاجلهات،ـالـ
منـحيثـالذاتـفقط،ـوهذاـماـأرادهـالبيضاويـواألصفهاينـمنـقوهلام:ـإنـالكافـتفيدـ

املبالغةـيفـالنفي.

ـَمنـخالفـالقواعدـالسابقةـيلزمهـ يفـهذهـاآليةـداللةـعىلـالقواعدـالسابقة،ـوكلُّ
ـوالقولـبأنـاهللـمثلهـيشءـيلزمهـالتشبيه،ـفكلـمنـقالـبحدوثـالصفاتـ خمالفةـهذهـاآلية،
ـاهللـبمخلوقاته. ـتشبيه ـيلزمه ملخلوقاته ـبأنـيتوّقفـعليهـكاملـبإجياده أوـحاجتهملخلوقاته

العباراتـالتيـرشحناهاـيفـمتنـالعقيدةـالطحاويةـهيـقواعُدـمهمٌةـيفـعقيدةـ ـ
ـاملتن:ـعبارٌةـعنـخالصٍة،ـعبارةـعنـكتاب،ـأوـرسالة،ـأوـأمرـ أهلـالسنةـواجلامعة؛ـألنَّ
ـالبحوثـيفـ ـنتائَج ـالعلامء ـفُيودع ـالبحوث، ـاملفاهيمـواملعاينـبعدـكثرة يتويـعىلـخالصة

ـتسهيالًـعىلـالناس. رسائَلـصغريٍة

هذهـالقواعُدـالـجيوزـاخلالُفـفيهاـإالـمنـجهةـمعّينةـكخالٍفـلفظيـمثالً،ـأوـ ـ
ـبدليلـمعترَب،ـأوـترجيٍحـأمرـيفـفروعـعلمـالتوحيدـأوـالفقهـإنـُذكرـيشءـ ختصيِصـعامٍّ
منهاـبصورةـالقطعـواجلزم،ـأوـنحوـذلك،ـأماـأنـخيالفـأصالًـكبريًاـنّصـعليهـاإلمامـ

ـالسنةـفالـجيوز. ـأهل الطحاويـأوـغرُيهـمنـعلامء

وعىلـمدىـصفحةـونصفـمنـهذاـاملتنـينّصـفيهاـاإلمامـالطحاويـعىلـأنـاهللـ
ـاتصاُفهـبصفاتـحادثة،ـولكناـنرىـابَنـتيميةـوابَنـأيبـ يتصفـبصفاٍتـأزلية،ـوالـيصحُّ
ـأنـلهـتعاىلـصفاٌتـحادثة،ـفمثلـ ـابنـتيميَةـكابنـعثيمنيـخالفواـهذاـوذكروا العزـوأتباع
هذاـاملعنىـالذيـشّددـعليهـاإلمامـالطحاوّيـالـيتصّورـأنـيكونـأمرًاـمنـاألمورـالتيـ
ـبالـشكـوالـ ُيتصّورـفيهاـاخلالفـجائزًاـأوـتوسعًةـعىلـاملسلمني،ـبلـهوـخالفـأصيلٌّ
ـللكتابـوالسنة.ـ ـبالبدعةـواملخالفة ـيرميـاآلخر ريب،ـولذلكـنرىـالطرفنيـكالـمنهام
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قوله:ـ)ال يتاج إىل يشء(ـاالحتياج:ـهوـتوقُّفـكمـالـالذاتـعىلـغريها،ـسواءـ
أكانـهذاـالغريـموجودًاـبإجيادـالذاتـأوـمنـذاتـأخرى،ـفإذاـكانـكامُلـهذاـاملوجودـ
ـالغري،ـواملحتاجـناقٌص،ـوالنقصـماٌلـ ـإىلـهذا ـفهوـمتاٌج ـكان، ـبأيـوجه متوقفًاـعىلـغريه

عىلـاهللـتعاىل.

لذلكـإذاـقلنا:ـإنـكونـاهللـعىلـالعرشـكامٌلـله،ـفهوـمتاٌجـإليه،ـفاستواؤهـتعاىلـ
عىلـالعرشـكنايةـعنـتدبريـاهللـسبحانهـوتعاىلـللمخلوقات،ـفيكونـاستواُؤهـتعاىلـعىلـ
عرشهـكامالًـللمخلوقاتـالـلذاته،ـولوـأنهـملـخيلقـالعرَشـواملخلوقاتـالـينقُصهـهذاـ
منـكاملهـشيئًا،ـولكنـكونـاالستواءـعىلـالعرشـكامالًـللمخلوقاتـالـكامالًـهللـتعاىلـالـ
ُيتصّورـعىلـمذهبـمنـيقول:ـإنـاالستواءـهوـجلوُسـواستقراُرـاهللـتعاىلـعىلـالعرش،ـ
ـذاته،ـوإّنـكوَنهـعىلـالعرشـكاملـلٌه؛ـألنهـالـيليقـأنـيكونـيفـمكانـ وإنـالعرَشـملُّ

آخَر،ـأوـبالـمكان.

ـبالـارتياٍبـ ـبذلكـكَفَر ـأقّر ـاالحتياج،ـفإن ـقطعًاــ ـيلزمهــ ـاألقوال كلـمنـقالـهبذه
والـتردُّد،ـوالـشكـيفـكونهـمبتدعًاـوإنـملـيرّصْحـبالتزامـذلك،ـويبقىـالنظُرـفيامـإذاـملـ

ـالبدعةـيفـاالعتقاد.ـ ـأقّلـمن ـااللتزام،ـوعىلـكلـاألحوالـال يرصحـبااللتزامـوالـبعد

وأتىـالطحاويـبنصـمنـالقرآنـعىلـأنـاهللـسبحانهـوتعاىلـالـيتاجـإىلـيشءـوليسـ
متصفًاـبأيـصفةـمنـالصفاتـالتيـيتصفـهباـغرُيه،ـفالصفاتـالتيـيتصفـهباـغرُيـاهللـ
صفاٌتـحادثةـوطارئٌةـتأيتـوتزول،ـيتصُفـهباـالواحدـبعدـأنـملـيُكنـمتصفًاـهبا،ـفالعلُمـ
عندـاإلنسانـأمرـطارئ؛ـألنهـعندـوالدتهـملـيكنـعاملًا،ـوبواسطةـبعضـاألدواتـكالسمعـ
والبرصـوالفؤادـأصبحـعالِـاًم،ـهذهـصفةـطارئة،ـوهذهـالصفةـبالنسبةـلإلنسانـصفةـكامل.

مثلـهذهـالصفاتـالـجيوزـاتصاُفـاهللـهبا؛ـألنـهذاـيعنيـأنهـقدـسبقـهذهـالصفَةـ
ـناقصـويكتملـبغريه. ـبذاته ـالنقصـيعنيـأنه ـاالحتياج؛ـألن نقٌص،ـوالنقُصـيستلزم
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ـالطحاويـبقوله:ـ﴿ٺ ٿ ٿٿ ٿ ٹ ٹ﴾،ـ ـاإلمام واستدل
هذهـاآليةـــكامـقلناـــمنـاآلياتـاملحَكمةـالواضحةـالتيـالـشّكـفيهاـوالـإمجاَل،ـوالـ
ـالسنةـواجلامعة،ـوهمـيتّجونـ ـالكالمـهوـماـعليهـأهل تتاجـإىلـبيانـأكثرـمنـذلك.ـهذا
مةـالذينـادعواـأنـهذهـاآليةـ لةـمَكمة،ـويتّجونـهباـعىلـاملجسِّ هبذهـاآلية؛ـألهناـمفصَّ

جمَملٌةـتتاجـإىلـبيان!

ـاآليةـمنـمعاٍن:ـ ـتشتملـعليهـهذه وسنحاولـفهمـبعضـما

منـحيثـاللغة:ـلوـأردَتـأنـتصفـإنسانًاـبالشجاعة،ـيمكنـأنـتـقول:ـ»زيٌدـ
شجاع«،ـويمكنـأنـتقول:ـ»زيٌدـأسد«،ـويمكنـأنـتقول:ـ»زيٌدـمثلـاألسد«،ـويمكنـ
ـاألساليبـأعىلـ ـأسلوبـمنـهذه ـأوـ»كمثلـاألسد«!ـوكلُّ ـاألسد«، ـتقول:ـ»زيدـكِشْبه أن

بالغًةـمنـغريه.

وأقوىـأسلوب:ـ»زيدـأسٌد«ـألنكـجعلتـزيدًاـأسدًا،ـكأنكـجعلَتـنْفَسـزيدـ
ـ»زيدـمثلـاألسد«ـوقوُلك:ـ ـيأيتـقولك: ـاملرتبة ـبعدـهذه ـبليغ، ـتشبيٌه ـاألسد،ـوهذا هوـعنَي
ـللموضوع،ـوهيـأقوىـمنـقولك:ـ ـاملطلوبة ـأقوىـمنـحيثـإثباتـالصفة »زيدـكاألسد«

ـاألسد«.ـ »زيدـكشبه

ـتضُعفـدرجُةـ ـلذاٍت،ـوكلـامـزادتـاألدواُت ـثالُثـمراتَبـيفـإثباتـوصٍف هذه
ـوكلـامـقّلتـاألدواتـبنيـاملشبَّهـ ـبالـأداة(، ـوالكافـأوـ»مثل«، ـ)الكافـو»مثل«، اإلثبات:

ـالتشبيه،ـهذاـيفـحالـاإلثبات،ـوبتوضيح:ـ ـبهـقوَي واملشبه

ـالكافـو»شبه«،ـونحوـذلك. ـأو: ـالكافـو»مثل«، ـأداتان: )ــماـفيه
2ــثمـماـفيهـأداةـواحدة:ـالكاف،ـأوـ»مثل«،ـأوـ»شبه«،ـونحوـذلك.

3ــماـكانـبالـأداة.
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قـإىلـاملرتبةـالثانية:ـ»زيدـ وأماـيفـحالـالنفي،ـفتقول:ـ»زيدـليسـأسدًا«،ـثمـتتطرَّ
منهام:ـ وأقوىـ أقوى«،ـ »ليسـكاألسدـ أقوى؟ـ األسلوبنيـ ـهذينـ فأيُّ ليسـكاألسد«،ـ

»ليسـكمثلـاألسد«.

ـقوةـالتشبيهـبزيادةـاألدواتـبخالفـالنفي،ـفكلـامـنفيتـ منـحيثـاإلثباتـتقلُّ
ـأقوى.ـ ـالنفُي ـيكون ـأكثُر ـأدواٌت شيئًاـفيه

نأيتـاآلنـلآلية؛ـحيثـقالـاإلمامـالبيضاويـيفـتفسريـهذهـاآلية:ـ»أي:ـليسـمثلهـ
ـ»مثلكـالـيفعلـكذا«،ـعىلـقصدـاملبالغةـيفـ ـواملثلـالذات،ـكقولك: ـويناسبه، ـيزاوجه يشء
نفيهـعنه..ـإذنـهذهـاآليةـاملرادـهباـاملبالغةـيفـالنفي.ـثمـقال:ـومنـقال:ـالكافـفيهـزائدة،ـ
ـآَكدـيفـالنفي. ـيريد: ـلـامـذكرناه«. ـآكد ـأنه ـيعطيـمعنى:ـ»ليسـمثله«،ـغري ـأنه لعلهـعنى:

ـبيناهـسابقًا.ـ ـإنهـما ـاملبالغةـيفـالنفي؟ ماـوجه

تقول:ـ»هوـكيشء«،ـكقولك:ـزيدـكاألسد:ـهذاـ التشبيه،ـ تثبَتـ أنـ أردَتـ ولوـ
ـباألسد.ـ ـأيـتشبيهـزيد ـبيشء: تشبيهـ)هو(

»اهللـعنيـالعامل«:ـهذاـوحدُةـوجود.

ـتشبيٌهـمنـحيثـالذات. »اهللـمثلـاملخلوقات«:

»اهللـكمثلـاملخلوقات«:ـتشبيهـمنـحيثـالصفاتـعىلـاألقل،ـأوـمنـجهةـمنـ
اجلهات.

حنيـتقول:ـ﴿ٺ ٿ ٿ﴾:ـليَسـوحدَةـوجود،ـوالـتشبيَهـمنـحيثـ
الذاتـوالـمنـحيثـالصفات.

ـاألخّصـالـيستلزمـنفَيـ ـعنهـكالتايل:ـإذاـنفيَت ـناحيةـأصوليةـُيَعربَّ ـالكالمـمن هذا
ـاألخّص،ـ ـاألعّمـيستلزمـنفَي ـيستلزمـنفيـاألخّص،ـفنفُي األعم،ـولكنـإذاـنفيتـاألعمَّ

والـعكس.
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ـمعناه:ـالذيـيشملـغريه،ـواألخص:ـالذيـيكونـمشموالًـتتـيشءـمعـ األعمُّ
غريه.ـ

ـالتشبيه.ـ ـأنواع ـالتشبيهـيفـالذاتـوالصفاتـوكل ـيشمل إذاـقلت:ـ»هذاـهوـهذا«:

ـالتشبيه.ـ ـيشملـقساًمـمنـأقسام وإذاـقلت:ـ»هذاـمثلـهذا«:

ـيشملـشيئًاـواحدًاـمنـمعاينـالتشبيه. إذاـقلت:ـ»هذاـكمثلـهذا«:

إذاـقلت:ـ»هذاـليسـكمثلـغريه«:ـيشملـنفيـالتشبيهـيفـالذاتـوالصفاتـوكلـ
أنواعـالتشبيه،ـفهذاـهوـاملقصودـمنـاآليةـيفـقولهـتعاىل:ـ﴿ٺ ٿ ٿ﴾:ـمنـ
ـماـخطرـببالكـ أّيـجهةـمنـاجلهاتـليسـكمثلهـيشء،ـلذلكـقالـالعلامءـاملتقدمون:ـكلُّ

ـالنفيـتعّم.ـ فاهللـبخالفـذلك.ـوكلمةـ﴿ٿ﴾ـنكرةـيفـسياق

ـاآلية. ـأبلغـأساليبـالنفيـموجوٌدـومتحّققـهبذه إذن

ـاهللـُيشبهـخلَقَهـولوـبجهةـمنـاجلهات،ـوقولـمنـ إذنـالـجيوزـمطَلقًاـالقولـبأنَّ
ـبالـمثنوية؛ـألنـفيهـإثباَتـالتشبيهـمنـجهٍةـمنـ قال:ـإنهـيتصُفـبصفاٍتـطارئة،ـمنفيٌّ

اجلهات.

فقدـاتضَحـإذنـملاذاـاستشهدـاإلماُمـالطحاويـهبذهـاآليةـبعدـقوله:ـ»الـيتاجـإىلـ
ـيشءـغرُيـاهلل،ـفهوـمتاٌجـإىلـغريه،ـويتوقفـكامُلهـعىلـ يشء«،ـإنهـيريدـأنـيقول:ـإّنـكلَّ

كاملـغريه،ـويتصفـبصفاتـحادثة،ـواهللـليسـفيهـيشءـمنـذلك.

ـيفـالنفي،ـ ومنـجهةـأخرى،ـفإنـوجودـالضمريـبدالًـمنـاالسمـالظاهرـلهـرسٌّ
وكذلكـالكاف،ـفقولك:ـ»هذاـمثلـهذا«ـأقوىـمنـقولك:ـ»هذاـكهذا«؛ـألنـ»مثل«ـ

تقتيضـالتامثل،ـولوـمنـجهةـمعينةـعىلـاألقل.

تدلـعىلـ و»مثل«ـ العلية،ـ الذاتـ إىلـ يرجعـ الضمريـ ﴿ٺ ٿ ٿ﴾:ـ
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ـعىلـاإلضافة،ـوالنفُيـيقتيضـعموَمـالنفي،ـفاهللـسبحانهـليسـ الصفات،ـوالكافـتدلُّ
ـتعلُّقاتـصفاتهـيشء. كمثلهـيشء،ـوالـكمثلـصفاتهـيشء،ـوالـكمثل

ـإىلـأنـاهللـسبحانهـ ـإشارة ـففيها ـالضمريـللغائب، ـوهذا ـأنـاهلاءـضمرٌي، ـاهلاء: وفائدة
وتعاىلـغائٌبـعنـكلـيشءـيمكنـأنـتتعّقلوه،ـوهذاـفيهـمعنىـعظيم:ـفكيفـتشّبهونـ

ـبيشء،ـوهوـغائبـعنكم؟ شيئًا

ـالبقرة:ـ﴿ڀ ٺ ٺ﴾ـ]البقرة:ـ3[ـقلنا:ـإنـأقوىـ ولذلكـفقولهـتعاىلـيفـسورة
تفسرٍيـهلا:ـأنـالغيب:ـهوـاهللـسبحانهـوتعاىل،ـفهذهـاآليةـفيهاـدرجاٌتـكثريةـمنـالقوةـ

واملبالغةـيفـالنفي.

ثمـقالـتعاىل:ـ﴿ ٿ ٹ ٹ﴾ـمعـأنهـليسـكمثلهـيشءـإالـأنهـموصوفـ
ـالصفاتـالـتقتيضـالتامثَلـوالـاملشاهبة.ـ بصفات،ـوهذه

وتقديُمـالنـفيـعىلـاإلثباتـيفـاآلية؛ـألنهـجيبـأنـخُتيلـنفسكـمنـالشـوائبـ
اإلنسانيةـاملادية،ـقبلـأنـُتيلـوُتثبتـهللـماـيليقـباأللوهية:ـالتخليةـقبلـالتحلية!واآليةـ

ـفيهاـمعاٍنـعظيمةـجدًا،ـواملقامـالـيتسعـهلذاـكله. ــبعدـذلكـكلهــ

ـيد.ـ ـليسـكمثلها ـالتيميون:ـهللـتعاىلـيد يقول

نسأهلم:ـهلـتريدونـبذلكـإثباَتـاليدـصفًةـمنّزهةـعنـمعنىـاجلارحةـواجلزئيةـ
ـالعضِوـواجلارحةـواجلزءـوالبعض؟ـ ـاليِد ـإثباَت ـتريدون ـأم والبعضية،

ـالعضوـواجلارحة...إلخ(؛ـألنهـملـ ـاللفظـ)يعنون: حاصلـمذهبهم:ـالـنتلفظـهبذا
يِرد،ـولكنـمعناهـصحيٌح.

فتأملـقولـابنـعثيمني:ـ»فكلـماـوصفـاهللـبهـنفسهـُيثبتونهـعىلـحقيقته،ـفالـينفونـ
ـأو اخلربية. ـالفعلية، ـأو ـالصفاتـالذاتية، ـنفَسه،ـسواءـكانـمن ـاهللـبه عنـاهللـماـوصَف
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الصفاتـالذاتية،ـكاحلياةـوالقدرة،ـوالعلم...ـوماـأشبهـذلك،ـوتنقسمـإىل:ـذاتيةـ
معنوية،ـوذاتيةـخربية،ـوهي التي ُمساّمها أبعاٌض لنا وأجزاء، كاليد، والوجه، والعني، 

فهذه يسميها العلامء: ذاتية خربية: 

ذاتية: ألهنا ال تنفصل، ومل يزل اهلل وال يزال متصفاً هبا. خربية: ألنه متلقاة باخلرب.

ـبذلك،ـلكنهـأخربناـ ـعلمنا ـما ـيدًا، ـأنـلُه ـعىلـذلك،ـلوالـأنـاهللـأخربنا فالعقلـالـيدلُّ
بذلك،ـبخالفـالعلمـوالسمعـوالبرص،ـفإنـهذاـُندركهـبعقولناـمعـداللةـالسمع،ـهلذاـ
نقولـيفـمثلـهذهـالصفاتـاليدـوالوجهـوماـأشبهها:ـإهناـذاتيةـخربية،ـوالـنقول:ـأجزاٌءـ
ـاجلزَءـوالبعَض:ـ ـأجزاءـوأبعاض؛ـألن ـلنا ـاللفظـلكنـمساّمها ـنتحاشىـهذا ـبل وأبعاض،
ماـجازـانفصالهـعنـالكل،ـفالرّبـعزـوجلـالـُيتصّورـأنـشيئًاـمنـهذهـالصفاتـالتيـ
ـإهناـ ـأزالًـوأبدًا،ـوهلذاـالـنقول: ـأبدًا؛ـألنهـموصوفـهبا ـتزول ـأن ـكاليدــ ـنفسهــ وصفـهبا

أبعاضـوأجزاء.

والصفاتـالفعلية:ـهيـاملتعّلقةـبمشيئتهـإنـشاَءـفعلها،ـوإنـشاءـملـيفعلها،ـوقدـ
ـليسـلهـسبب،ـومنهاـماـ ـيكونـلهـسبٌب،ـومنهاـما ـالصفاتـالفعلية:ـمنهاـما ـأنـهذه ذكرنا

ـفعليًا«))(. يكونـذاتيًا

ونحنـالـننـتظرـممنـوقعـيفـالتشبيهـأنـيرّصحـبذلك،ـوالـأنـيعرتفـبهـجهرًة،ـ
ـفيه. ـالناسـإىلـخطورةـما ـلننتبهـوننّبه ـننظرـيفـقوله ولكنا

فابنـعثيمنيـهناـيفّرقـبنيـالصفاِتـالذاتيةـاملعنوية،ـوبنيـماـيسميهـبالصفاتـ
الذاتيةـاخلربية،ـويرفضـأنـتكونـالصفاُتـالذاتيةـاخلربيةـمعنويًة،ـفيقول:ـإنـمعناهاـ
بالنسبةـللبرشـأجزاءـوأبعاض،ـولكنهـالـيطلقـاللفظ،ـفالـيقول:ـإهناـيفـحّقـاهللـتعاىلـ

)أجزاءـوأبعاض(.ـ

ـالواسطية«ـ)):ـ87(.ـ »رشحـالعقيدة  )((
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فاملسألةـلفظيةـعندهم،ـالـمعنوية،ـأيـعدمـإطالقـاللفظـاملذكورـالـعالقـةـلهـ
بمعناه،ـفهمـالـيعارضونـيفـمعنىـاللفظ،ـبلـيفـعنيـاللفظ،ـأوـإذاـعارضواـيفـمعناه،ـ

ـببعضـالعوارضـعىلـاملعنىـالـعىلـنفسـاملعنى.ـ ـيتعلقون فإنام

والسببـيفـعدمـإطالقهـهذاـ)اللفَظ(ـعىلـصفاتـاهللـتعاىلـالذاتيةـاخلربية:ـأنـ
ـ)الصفاتـالذاتيةـ ـوالرّبـالـُيتصّورـأنـتنفصلـهذه ـله، ـماـجازـانفصالهـعامـهوـجزء اجلزء:
اخلربية(ـعنه!ـفهوـإذنـيعرتفـاعرتافًاـضمنيًاـيفـهذاـالكالمـبأنـاليدـالتيـيثبـتوهناـهللـ
تعاىلـليستـمعنًىـكالقدرةـوالعلم،ـبلـهيـتقارُبـمعنىـاليدـالثابتةـللبرش،ـالـصورهتاـ
بالرضورة،ـلكنهـالـيطلقـعليهاـلفظـاجلزءـوالبعض،ـوالـخيفىـأنـعدمـإطالقهـذلكـ

ـينفيـأهناـعنٌيـمنـاألعيان. ـأنه عليهاـالـيعنيـمطلقًا

ـإىلـمعنويٍةـوأعياٍن،ـ ـالصفاِت: ـفقسم ـابنـتيميةـيفـكتبه، ـاللفظـالذيـرّصحـبه وهو
فكانـأجرَأـمنـابنـعثيمنيـيفـالترصيحـبحقيقةـمعتقده.ـ

هذاـمعـأنناـالـنسلمـالبنـعثيمنيـأّنـاجلزء:ـهوـماـانفصلـبالفعلـعنـالكّل،ـبلـ
ـأنهـينفصلـعنـالكّل،ـفمجّردـكوِنـاليدـذاَتـحّيٍزـغريـحّيزـ ـولوـومهًاــ اجلزء:ـماـُتصّورــ
الوجه،ـوغريـحّيـزـالساقـوغريـحّيـزـاألصابعـــالتيـُيثبتوهناـهللـتعاىلـعىلـهذاـالنحوـ
ـالذيـهوـعنٌي،ـ ـالتيـهيـعنٌيـالـمعنىـوالوجه ـاليد ـيثبتون ـيثبتـبكلـوضوحـأهنم أيضًاــ

ـأجزاٌء،ـولكنهاـالـتنفصلـعنـذاتـاهللـتعاىل. ـأي: الـمعنى،

فأصلـاملعنىـالباطلـــوهوـاجلارحةـوالعضوـــثابٌتـيفـكالمهم،ـوإنـملـجيُرؤـ
بعُضهمـعىلـالترصيحـهبذهـاأللفاظ،ـمعـأنـالعربةـيفـهذهـاملسائلـباملعاينـالـباألسامءـ
واأللفاظ،ـوهمـهبذاـالكالمـأي:ـقوهلم:ـإنـاليدـعنيـوليستـصفةـمعنىـكالقدرةـــولوـ

منـحيثـاملعنىـوبدونـأنـيرّصحواـباللفظـويلتزموهـــخيالفـاآليةـالكريمة:ـ﴿ٺ 
ـالذاتـ ـاملامثلةـيف ـنفي ـاآليةـتستلزُم ـالترصيحـبذلك!ـألن ـبالكـمع ٿ ٿ﴾،ـفام
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والصفاتـواألحوال،ـأي:ـنفيـمطلقـالتشابه،ـوهمـأثبتواـالتشابَهـيفـأصلـالذاِتـومنـ
ـاهللـعالجـ ـإن ـاملخلوقاتـمسيسًا،ـويقولون: ـاهللـيمّس ـإن ـيقولون: حيثـالصفات؛ـألهنم

آدمـمعاجلًة.

وإنامـاملقصوُد:ـالعنايةـاخلاصة،ـفقولهـتعاىلـيفـسورةـالذاريات:ـ﴿ۇئ ۇئ 
ۆئ ۆئ ۈئ﴾ـ]47[ـأي:ـبعنايةـوقوة،ـوقالـعنـآدمـعليهـالسالمـيفـسورةـص:ـ
﴿ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ېې ې ې ى ى ائ﴾ـ]75[ـفأضافـ
ـاخلاّصةـيفـخلقه،ـ ـالتعبريـ﴿ــې﴾ـليدّلـعىلـالعناية ـإىلـنفسهـهبذا ـالسالم ـآدمـعليه خْلَق
ـاهللـتعاىلـشاملٌةـمجيعـ وذلكـمنـحيثـاخلصائصـالتيـأودَعهاـيفـآدمـوذريته،ـوإالـفعناية
ـبحسبهـالذيـأرادهـاهللـتعاىلـمنه،ـوهوـإشارٌةـإىلـالغايةـاخلاصةـمنه،ـفالـ املخلوقاتـكلٌّ

ـفعلـاملجسمة.ـ جيوزـمطلقًاـمحُلهاـعىلـاجلارحةـكام

وكلـاملواضعـالتيـوردتـفيهاـاليدـلـهاـسياقاتـخاصةـكـقولهـتعاىل:ـ﴿وئ ۇئ 
ۇئ﴾ـ]املائدة:ـ64[ـوردتـيفـالردـعىلـماـقالهـاليهود:ـ﴿ې ې ې﴾،ـفهيـتنفيـ

البخَلـالذيـنسبهـاليهوُدـاملجّسمةـهللـتعاىل،ـفاليهوُدـملـيريدواـبقوهلم:ـ﴿ې﴾ـأي:ـ
ـالبخَلـعنـ ـالبخلـإليهـسبحانهـوتعاىلـعنـذلك،ـفنفىـاهللـتعاىل مربوطة،ـبلـأرادواـنسبَة
نفسهـبنفيـهذاـالتعبريـــمعـالتثنيةـــللمبالغةـيفـنفيـمعنىـالبخلـبإثباتـالكرمـبصيغةـ

املثنى!

فإنهـقدـيقال:ـ»يدـفالنـمبسوطة«،ـأي:ـهوـكريم،ـفيقالـعىلـسبيلـاملبالغة:ـ»بلـ
ـيصدقـالكرمـعليه.ـ ـتأكيدـوتكثريـنسبةـما ـلزيادة يداهـكلتامهاـمبسوطتان«؛

وقدـالـيكونـهناكـبسٌطـحقيقيـوالـيٌدـحقيقة،ـبلـربمـاـتكونـيداهـكلتـامهاـ
مقطوعَتني،ـولكنهـيأُمرـباإلنفاقـعىلـغريهـمنـمالهـاخلاّص،ـوالـيبَخُلـعىلـأحد،ـوهوـ

قادٌرـعىلـذلك.ـ
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ـالتأويل؟ـ ـالتفويضـأم ـالصحيح: ـاالعتقاد سؤال:ـماـهو

ـالتفويضـوالتأويل:ـ ـأوالًـمنـمعرفةـمعنى اجلواب:ـالـبدَّ

ـاألسئلة،ـفحنيـتقرأ:ـ﴿ڤ  ـاآلياتـوالـتسألـمثلـهذه ـهذه ـأنـتقرأ التفويض:
ـفهذاـ ـليسـمّلـشك، ـالعنايُة،ـمعنىـالعنايةـهنا ـاملراَد ڤ ڦ﴾ـ]طه:ـ39[ـالـخالفـيفـأن
ٌن،ـوالـجيوزـإلنساٍنـأنـينفيه.ـاآلنـاتفقناـعىلـأّنـهذاـاملعنىـمفهومـقطعًاـمنـهذهـ ُمَتـَيـقَّ

اآلية.

ـ قطعيُّ القولـ هذاـ العني.ـهلـ إثباتـ داللٌةـعىلـ فيهاـ اآليةـ هذهـ أحٌد:ـ قالـ لوـ ـ
الداللةـكداللةـاآليةـعىلـالعناية؟ـبالطبعـال؛ـألنـالعنايةـهوـماـيتبادرـللفهم،ـوهذاـهوـ

املعنىـاملناسبـلألسلوبـالبليغـالراقي.

األشاعرةـالـيقولون:ـإنـاملفهومـمنـاآليةـإثباتـالعني؛ـألنـاألصلـأنـنأخذـ ـ
ـفينبغي إذن عدُم االلتفات إىل هذا  ـبإثباِتـصفٍةـهللـتعاىلـبالـدليلـقطعّي، نـوالـنقوَم باملتيقَّ

األمر غري القطعي.

عدُم االلتفات إىل هذا األمر معناه: عدم االلتفات إىل نفيه، أو إثباته، وكأنه مل يكن. 

هذاـهوـالتفويض،ـأي:ـحنيـتقرأـهذهـاآليةـاجِزْمـأنـاهللـأرادـالعنايَة،ـثمـارِصْفـ
ذهنكـعنـماـسوىـذلك.ـ

ـالقدُرـلوـفعلهـإنساٌن،ـفالـخالفـ ـاألشاعرة،ـوهذا ـالتفويضـعند هذاـهوـمذهُب
يفـصحتهـعنَدهم،ـبلـهوـالواجُبـعىلـعامةـالناس،ـوهوـاملقصودـمنـقولـالسلف:ـ

وهاـكامـجاءت. أِمرُّ

التـفويض إذن ليس معناه:ـأنـتقرأـاآليةـدونـأنـتفهَمها،ـولكنـاملقصود:ـأنـ
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تأخذـاملعنىـاملقطوَعـبه،ـوترتكـاملعنىـاملشكوكـفيه،ـولذلكـأوجبـالعلامُءـعىلـالعواّمـ
التفويَض،ـالـبمعنىـاجلهلـباملعنى.

الفتح:ـ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ  تعاىلـيفـسورةـ قولهـ فإنـ وكذلكـ
پ پ پ ڀڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ 
ـأنناـ ـَيِعُدنا ـاهللـتعاىل ـأنَّ ـتعاىل:ـ﴿پ پ پ ڀ﴾: ـفنحنـنفهمـمنـقوله ڤ﴾ـ]0)[
ـإثباتـ ـبقدرتهـومعونته،ـوالـنفهمـمطلقًا ـفسينرصنا،ـوسوفـيكونـمعنا ـبعهودنا ـأوفينا إذا
ـأبعَدـمنـهذاـ ـذهنَناـوومَهناـعنـأنـيذهبـإىل ـَنُكفَّ ـأن ـفالتفويُض: ـاجلارحِةـهللـتعاىل، اليد

ـنفياً أو إثباتاً. املعنى،

ضـ أما التأويل:ـفهوـرتبٌةـأخرىـوزيادٌةـعىلـالتفويض،ـفقدـاتفقـاملؤّولـمعـاملفوِّ
ـُيثبتـ ـومل ضـسكتـبعدـهذا، ـولكنـاملفوِّ ـالعنايُة، منـأهلـالسنةـعىلـأنـاملقصودـمنـاآلية

ـَينِف.ـ ومل

أماـاملؤولـفهوـيزيدـمرتبًةـأكرَبـتتاجـإىلـعلمـأكثر،ـفهوـيقول:ـبامـأنـهناكـَمنـ
َفِهَمـِمَنـاآليةـإثباَتـالعنيـهلل،ـوهذاـالفهُمـليسـقطعيًا،ـوالـجيوزـإثباُتـصفةـهللـبدليٍلـ
ـاألخُذـبداللته،ـبلـجيُبـنفيـداللِةـاآليةـعىلـالعني،ـوكذلكـ غريـقطعي،ـإذنـالـيصحُّ
يقول:ـالـيوجدـيفـاآليةـمعنىـزائـدـعىلـاملعنىـالظاهرـالذيـذكرناه،ـوالـظهوَرـملعنىـ
ـاملؤّولـبعَضـاملعاينـاملحتَملةـ اليِدـاجلارحِةـوالعضِوـالذيـيزعمهـاملجّسمة،ـوربامـعنيَّ

الصحيحةـورّجحهاـعىلـبعض.

ـبامـيتعلقـباهللـسبحانهـوتعاىل؛ـألنهـ ـاملؤّولـهوـالنفي،ـخاصًة إذنـاملعنىـالذيـيزيده
ـالتكلُّمـعىلـاهللـبالظن. الـجيوز

ـالناس،ـفاملرتبةـالالئـقةـبعامةـالناسـهيـ هذهـاملرتبةـالـيليقـأنـيسيـرـفيهاـكلُّ
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التفويض؛ـألنـالتفويض:ـإنامـهوـتركـالعلمـباملعاينـماـوراَءـالظاهِرـاملقطوِعـبهـإىلـاهللـ
د. ـالتأكُّ ـلهـمن ـبد ـالنفيـال ـالنفيـتتاجـإىلـعلامَءـراسخني؛ـألن تعاىل؛ـألنـمرتبَة

ـولكنـنحنـ ـبنفيـمعنىـاليدـاجلارحة، ـقالوا:ـجيبـالقطُع ـأهلـالسنة، وبعضـعلامء
نثبتـيدًاـهيـصفٌةـهللـتعاىلـليستـبجارحة،ـوالـعضو،ـوهيـقائمٌةـباهللـتعاىلـكقيامـ
ـإالـأهنمـأثبتواـهللـتعاىلـصفًةـ ـيقعواـيفـالتجسيمـوالتشبيه، ـباهللـتعاىل،ـوهؤالءـوإنمل القدرة
بالـدليلـقطعي،ـبلـاعتامدًاـعىلـماـظهرـهلمـمنـالنصوص،ـوهذاـاألسلوبـــيفـنظرناـــ
ليسـبأسلوبـسديد،ـمعـأنـبعضـالعلامءـقالواـبه،ـولكنهـأيضًاـالـيؤديـإىلـجتسيمـوالـ

ـاآليات.ـ ـإىلـأدلةـقطعيًة،ـالـتدلناـعليهاـهذه ـبهـيتاُج تشبيه،ـوالقطُع

ـاحلّد،ـولكنـجيبـأنـيقول:ـهللـ ـينبغيـأنـالـيسكتـعندـهذا ـقالـإنساٌن:ـهللـيد، فإذا
يٌدـهيـصفٌةـلهـالـجارحة.ـ

واملجّسمةـالذينـيقولونـهللـيد،ـالـينفونـكوهَناـجارحة،ـوالـينفونـكوهناـعضوًاـ
وركنًاـمنـاهللـتعاىل،ـولكنهمـفضالًـعنـذلكـيرصحونـبمعاينـواصفنيـاليَدـبامـالـُيفَهمـ
منهـإالـالعضُوـوالركن،ـوإنـملـيتلفظـمجهوُرهمـهبذهـاأللفاظ،ـإالـأنـبعضهمـيرّصحـ
هباـوالـيلّوح،ـوكمـرأيناـمنـأناسـيرّصحونـهبذهـاملعاينـالباطلةـواأللفاظـاملنبوذة،ـوالـ

!ـ ـالفعلـجريئًاـيفـقولـاحلقِّ ـنفسهـهبذا ـيظنُّ خيشىـاهللـتعاىل،ـوهو

مواـ وأماـماـفعلهـابنـتيميةـوتبعهـعليهـابنـعثيمنيـوغريهـمنـأتباعهمـعندماـَقسَّ
وه:ـ ـوالثاينـسمَّ ـوالعلم، ـكالقدرة وه:ـصفاتـمعاٍن صفاِتـاهللـتعاىلـإىلـقسمني:ـاألولـسمَّ

صفاتـأعيانـكاليدـوالعنيـوالوجهـوغريها.ـ

ـبإثباتـاجلوارحـواألركانـواألعضاء،ـفهذاـعدوٌلـمنهمـعنـطريَقيـ وهذاـترصيٌح
ـمنهمـيفـأوحالـالتجسيمـوالتشبيه. التفويضـوالتأويلـالصحيح،ـوسقوٌط
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ـليسـ ـالدجالـأعورـوربكم ـباحلديث:ـ»إن فابنـعثيمنيـيقول:ـهللـعينان،ـويستدل
ـاثنتان،ـولكنـليستـإحدامهاـعوراَء.ـ ـفقال:ـهللـعينان بأعور«،

هذاـاالستـداللـضعيفـظاهرـالضعف،ـفإنـاحلديَثـإنمـاـأرادـنفَيـالنقصـ
ـيرونـ ـالذينـقدـختتلطـعليهمـاألمورـعندما ـاملجسمة ـينّبه ـالَعَوُر،ـوهو ـاهللـتعاىل،ـوهو عن
ـأعور.ـ ـالدجال ـاهللـتعاىلـليسـبأعورـوهذا ـإن م،ـفيقولـهلم: ـأنهـرهبُّ الّدجال،ـويسبون

ـهؤالءـاجلهلُةـأنـالفرقـ ـبأنـهللـتعاىلـعينني،ـإالـأنـيظنَّ وليسـيفـاحلديثـنصٌّ
ـفإنـظنواـذلكـفقدـ ـأنـعنَيـهذاـعوراُء! ـبنيـاهللـتعاىلـوبنيـالدجالـهو ـالذيـيميز الوحيد
بالغواـيفـالكفِرـوالضالل،ـوإالـفليقولوا:ـإنـاملرادـمنـاحلديثـهوـتنزيُهـاهللـتعاىلـعنـ

ـاسمه.ـ ـلهـعزَّ ـإثباتـاجلوارحـواألعضاء النقصـكامـقلنا،ـوالـداللَةـفيهـعىل

ـأكثرـالناسـقربًاـإىلـاّتباعـالدجالـ وليتـشعري،ـفإنـهذاـاحلديثـيشريـإىلـأنَّ
واالغرتارـبهـيفـآخرـالزمان،ـإنامـهمـاملجّسمة؛ـألهنمـالوحيدونـالذينـيعتقدونـأنـاهللـ
تعاىلـجسٌم،ـوعىلـشكلـإنسان،ـوهلذاـيتاجونـإىلـعالمةـفارقٍةـللتمييزـبينهـوبنيـاهللـ
ـأنهـجسٌمـولهـشكلـ ـالتفاته تعاىل،ـوأماـغرُيهمـفالـيتوقفـيفـنفيـكونـالدجالـإهلًا؛ملجرد

وصورة.

ـأنـيفهمـ ـللعادة،ـالـجيوز ـيظهرـعىلـيَديـالدجالـمنـأمورـخارقة ـإنـما قالـالعلامء:
ـالعادةـعىلـالداللةـ ـاإلنسانـصدَقـدعواه؛ـألنهـالـيدعيـالنبوةـمثالً،ـحتىـيكفيـخرُق منها
املّدعيـ العادة،ـمعـخمالفةـ يّدعيـاأللوهية،ـوهذهـالـيدّلـعليهاـخرقـ عىلـصدقه،ـبلـ
لألحكامـالعقليةـالـالعاديةـفقط،ـوذلكـألنهـيدعيـأنهـإله،ـوهوـجسٌم،ـوالعقُلـينفيـ
ـفمهامـأتىـمنـخرقـللعاداتـبعدـذلك،ـفالـيمكنـ ويقطعـباستحالةـكونـاهللـتعاىلـجساًم،
أنـتدّلـهذهـعىلـصدقـدعواهـاملخالفةـللقواننيـالعقلية،ـولذلكـفإنـمنـكانتـعقيدتهـ
ـبتوفيقـاهللـتعاىل. ـالدجال ـللخروجـمنـفتنة ـالكالم ـأكثرـمنـهذا صحيحة،ـالـيتاجـإىل
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مبحث يف نسبة اليدين هلل تعاىل

ـوالذينـأّولوا،ـ ـالذينـفّوضوا ـالعلامءـمنـأهلـالسنة ـعىلـطريقة ـمثاالً وسنوردـهاهنا
ـاللفَظـعىلـظاهره. ـالذينـشّبهواـوأخذوا وطريقة

سنرىـيفـهذاـاملبحثـأنـأهلـالسنةـــالذينـيفّوضونـمنهمـوالذينـيؤولونـــ
تعاىل،ـ اهللـ التشبيهـعنـ بنفيـ وقطعواـ احلوادث،ـ مشاهبةـ تعاىلـعنـ اهللـ تنزيهـ إىلـ ذهبواـ
ـثمـبقيـبعدـذلكـ ـاستظهارهـمنه، ـاإلنساُن ـيعتاد ـاللفَظـعىلـغريـما ولذلكـفإهنمـمحلواـهذا
ـوعنّيـماـظهرـلهـ ـوبعضهمـاجتهَد ـعنـذلك، ـفبعُضهمـسكتوا ـباهللـتعاىل، تعينُيـمعنًىـالئٍق

ـللتشبيهـوالتجسيمـعنـاألوهام.ـ ـيكونـمرادًاـدفعًا ـأنهـقد ـاللغةــ ـبحسبـقواعد ـ

ولذلكـفإنـبعضـأهلـالسنةـالذينـفوضوا:ـأجَرُواـاآلياتـعىلـماـورَدتـعليه،ـ
السياقـمنـمعنىـ ُيفهمـمنـ ولكنـبدونـتعينيـمعنًىـمّددـلكلمةـ»اليدين«ـسوىـماـ
االعتناءـوالعنايةـوالتامم،ـوبعضهمـقالوا:ـإنـهللـتعاىلـصفَةـاليدينـومهاـغرُيـجارحتني،ـ
وهذاـنوٌعـمنـالتأويل،ـكامـترى،ـولكنـبعَضـالعلامءـيعتربونهـتفويضًاـأيضًا؛ـألنـفيهـ

جريًاـعىلـالظاهرـمنـلفظـالقرآن،ـواحلديثـالنبويـالرشيف.

ولكناـنرىـأنـهذاـالقولـليسـبالرضورةـقوالًـبامـيظهرـمنـالقرآنـواحلديث،ـ
فإهنامـإنامـأسنداـاليدينـهللـتعاىل،ـولكنـملـيردـيفـواحٍدـمنهام:ـإنـاليدينـصفُةـمعنى،ـمعـ
االتفاقـعىلـأهنامـلوـثبَتـتا،ـفيجبـأنـتكوناـصفاتـمعاٍنـالـجوارَحـأوـأعياٍنـكامـيقولـ

املجّسمةـوالتيمية.ـ



ــ 351 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عىلـالعقيدِةـالطَّحاويةـ

ـإجراَءـ ـأنـرفضوا ـبعد ـفإهنم ـالذينـأولوا( ـالفريقـاآلخرـمنـأهلـالسنةـ)السنة وأما
اللفظـعىلـماـيتعارفـعليهـالناسـمنـإثباتـيَدينـواحدٍةـمنهامـيفـجهةـاليمنيـمنـاهللـ
تعاىل،ـواألخرىـتقابلهاـويفـجهةـاليسارـمنـاهللـتعاىل،ـوذلكـألنـاهللـتعاىلـوصفاتِهـالـ
ـأنـيكونـلهـأبعاٌدـوجهاتـوالـتيُّـٌزـيفـمكانـوجهةـــفهذاـكلهـتشبيٌهـوجتسيٌمـبالـ يصحُّ
ـاهللـتعاىل،ـفبعُضهمـ ـاللفظـاملنسوبـإىل ـاجتهدواـيفـماولةـتعينيـمعنًىـمالئٍمـهلذا ريبــ
محلواـعىلـالنعمةـوالقدرة،ـأوـاإلرادةـوالقدرة،ـأوـعىلـمعاٍنـأخرىـظهرتـلبعضهم،ـ
ـإليه؛ـجّلـ ـاجلوارِح ـاهللـتعاىلـونسبة ـبذهنـاإلنسانـعنـتشبيه وكلـذلكـيفـسبيلـاالبتعاد

ـاملخلوقات. وعّزـوتعاىلـعنـمشاهبة

اللفظـ فلمـيرصفهمـصارٌفـعنـمحلـ والتجسيم،ـ التشبيَهـ يدفعواـ ملـ الذينـ أماـ
ـواحدةـمنهامـيفـمقابلةـ عىلـظاهرهـاملعتادـعندهم،ـفحملواـاليدينـعىلـيَدينـاثنتني:ـكلُّ
ـأوـشامالً،ـوأّنـكالـمنهامـليستـ ـاليمني،ـوالثانيةـيسارًا األخرى،ـوأنـواحدةـمنهامـتسمى
ـسمىـهذهـمثلـالصفاتـبالصفاتـالذاتيةـ ـكامـمّرــ يفـنفِسـموضعـاألخرى،ـوبعضهمــ
ـالصفاتـالتيـهيـأعياٌن،ـ ـأي: ـبذلكـالصفاتـاألعيان، ـأرادوا اخلربية،ـوقدـعّرفناكـأهنم

الـمعاٍن.

ـاملجسمةـواملشبهة،ـوباملقارنةـ ـاتبعها ـالسنةـيفـمقابلـطريقة فهاتانـطريقتانـألهل
ـأهلـاحلّقـيفـاملسلكـالذيـسلكوه.ـ بنيـالطريقتنيـيتبنيـلذيـاللّبـوالفهمـسداُدـطريقة

* * *
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مبحث يف نسبة اليدين هلل تعاىل وأقوال العلامء

حديث مسلم يف ذكر اليدين: 

ـبنـأيبـشيبةـوزهريـبنـحربـوابنـ ـبكر ـأبو ـقال:ـحدثنا روىـمسلمـيفـ»صحيحه«
نمريـقالوا:ـحدثناـسفيانـبنـعيينة:ـعنـعمروـ)يعنيـابنـدينار(:ـعنـعمروـبنـأوس:ـعنـ
ـالنبيـملسو هيلع هللا ىلص،ـويفـحديثـزهريـقال:ـقالـ ـبه ـبكرـيبلغ ـابنـنمري:ـوأبو ـاهللـبنـعمرو.ـقال عبد
ـاهللـعىلـمنابرـمنـنورـعنـيمنيـالرمحنـعزـوجلـوكلتاـ ـاملقسطنيـعند رسولـاهللـملسو هيلع هللا ىلص:ـ»إن

ـيمنيـالذينـيعدلونـيفـحكمهمـوأهليهمـوماـولوا«))(. يديه

ورواهـاإلمامـالنسائيـيفـ»سننهـالكربى«ـمنـطريقـقتيبةـبنـسعيد:ـعنـسفيان،ـ
ـاملبارك:ـعنـسفيان)2(. ـابن ـبنـسليامن:ـعن ـآدم ـبن وطريقـممد

وأخرجهـابنـحبانـيفـ»صحيحه«ـثمـقالـمعلقًاـعليه:ـ»قالـأبوـحاتمـريضـاهللـ
عنه:ـهذاـاخلربـمنـألفاظـالتعارفـُأطلقـلفظهـعىلـحسبـماـيتعارفهـالناسـفيامـبينهم،ـ
ـالعدل،ـ ـاخلطابـاملذكور،ـواملقسط: ـإالـهبذا ـاملرادـمنه الـعىلـاحلقيقة؛ـلعدمـوقوفهمـعىل

ـالعادلـعنـالطريق«)3(. والقاسط:

ـالبيهقيـيفـ»سننهـ ـاحلديثـغريهمـكاإلمامـأمحدـيفـ»مسنده«ـواإلمام وقدـروىـهذا
الكربى«ـو»الصغرى«)4(،ـوغريهم.ـ

ـاجلائر،ـواحلثـعىلـالرفقـبالرعية،ـوالنهيـعنـ ـالعادل،ـوعقوبة ـاإلمام ـبابـفضيلة كتابـاإلمارة،  )((
إدخالـاملشقةـعليهمـ)8)(.

ـالعادلـيفـحكمةـ)5885(. ـبابـفضلـاحلاكم كتابـالقضاء،  )2(
ـبابـيفـاخلالفةـواإلمارةـ)4484(. كتابـالسري،  )3(

ــــــ= ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ـ ـ أخرجهـأمحدـيفـ»مسنده«ـ)6492(،ـ))):ـ32(.ـ  )4(
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أقوال علامء أهل السنة يف هذا اللفظ:

أوالً: طريقة التأويل والتفويض:

قالـاإلمامـالعينيـيفـرشحـحديثـرسولـاهللـملسو هيلع هللا ىلص:ـ»َمنـتصّدَقـبَعْدِلـمترٍةـِمنـ
كسٍبـطّيٍب،ـوالـيصعُدـإىلـاهللـإالـالطّيُب،ـفإّنـاهللـيتقّبُلهاـبيمينِهـثمـُيرّبيهاـلصاحبهـكامـ
ُهـحتىـتكوَنـمثَلـاجلَبِل«:ـ»قولهـ»بيمينه«ـفيهـمعنىـُحسنـالَقبول؛ـفإنـ ُيريّبـأحُدكمـَفُلوَّ
العادةـجاريةـبأنـُتصانـاليمنيـعنـمّسـاألشياءـالدنية،ـوليسـفيامـيضافـإليهـتعاىلـمنـ
ـالنقصـوالضعف،ـوقدـرويـ»كلتاـيديهـيمني«،ـوليستـ صفةـاليدـشمـال؛ـألهناـملُّ
بمعنىـاجلارحة،ـإنمـاـهيـصفٌةـجاءـهباـالتوقيف،ـفنطلقهاـوالـنكيفها،ـوننتهيـحيثـ

انتهىـالتوقيف«))(.

وقال:ـ»قولهـ»بيمينه«ـقالـاخلطايب:ـجرىـذكرـاليمنيـليدلـبهـعىلـحسنـالقبول؛ـ
ألنـيفـُعرفـالناسـأّنـأيامهنمـُمرَصدٌةـلِـامـعزـمنـاألمور؛ـوقيل:ـاملرادـرسعةـالَقبول.ـ
ـبينهامـيفـالرشف،ـومنـثمةـ ملناسبة ـاليمنَي ـأتبعه ـالكسبـبالطيب، ـقيد وقالـالطيبي:ـولـاّم

ـاليمنىـللطهور. كانتـيده

أخذهاـبيمينه«،ـويفـروايةـمسلمـبنـأيبـمريمـاآليتـذكرها:ـ ويفـروايةـسهيلـ»إالَـّ
»فيقبضها«،ـويفـحديثـعائشةـعندـالبزار:ـ»فيتلقاهاـالرمحنـبيده«،ـويقال:ـلـامـكانتـ
الشاملـعادًةـتنقصـعنـاليمنيـبطشًاـوقوة،ـعّرفناـالشارعـبقوله:ـ»وكلتاـيديهـيمني«،ـ

فانتفىـالنقصـتعاىلـعنه،ـواجلارحةـعىلـالرّبـمال«)2(.

وأخرجهـالبيهقيـيف»سننهـالكربى«ـكتابـآدابـالقايض،ـبابـفضلـمنـابتىلـبيشءـمنـاألعاملـ ـ=
ـبالقسطـوقىضـباحلقـ)20657(.ـ ـفيه فقام

ـبابـآدابـالقايضـوفضلهـ)45)4(.ـ ـالصغرى«، ـأيضًاـيفـ»سننه وأخرجه ـ
ـالقاري«ـ)25:ـ8))(. »عمدة  )((
ـالسابقـ)8:ـ269(.ـ املصدر  )2(
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قـالـابـنـعطيـة:ـ»وقـولهـتعـاىل:ـ﴿ائ ەئ ەئ وئ وئ﴾ـ
]الزمر:ـ67[ـمعناه:ـيفـقبضته.ـوقالـابنـعمرـماـمعناه:ـأنـاألرضـيفـقبضةـاليدـالواحد،ـ
ـالنبيـملسو هيلع هللا ىلص.ـ ﴿ۇئ ۇئ﴾ـباليمنيـاألخرى؛ـألنهـكلتاـيديهـيمني،ـورواهـعن
وقالـابنـعباس:ـاألرضـمجيعًاـقبضته،ـوالسامواتـوكلـذلكـبيمينه.ـوقرأـعيسىـبنـ

ـاملنونة،ـوالناُسـعىلـرفعها. ـبكرسـالتاء عمر:ـ»مطوياٍت«

ـفـ»اليمني«ـهناـو»القبضة«ـوكلـماـورد:ـعبارٌةـعنـالقدرةـوالقوة،ـ وعىلـكلـوجه،
وماـاختـلجـيفـالصدورـمنـغريـذلكـباطٌل،ـوماـذهبـإليهـالقايضـمنـأهناـصفاٌتـ
زائدةـعىلـصفاتـالذاتـقوٌلـضعيف،ـوبحسبـماـخيتلجـيفـالنفوسـالتيـملـيضنهاـ

العلم«))(.

وقالـاآللويسـيفـأثناءـتفسيـرهـقولهـتعاىل:ـ﴿ۉ ې ې ې ېى ى ائ 
ائ  ەئ ەئوئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ﴾:ـ»وقدـصحـعنـالنـبيـملسو هيلع هللا ىلصـأنهـأثبتـهللـ

عزـوجلـيدين،ـوقال:ـ»وكلتاـيديهـيمني«ـوملـُيرَوـعنـأحدـمنـأصحابهـملسو هيلع هللا ىلصـأنهـأّولـ
ذلكـبالنعمة،ـأوـبالقدرة،ـبلـأبقوهاـكامـوردتـوسكتوا،ـولئنـكانـالكالمـمنـفضة،ـ

ـاملواطن«)2(. فالسكوتـمنـذهٍبـالـسيامـيفـمثلـهذه

وقالـاإلمامـالبغويـيفـتفسريـاآليةـنفسها:ـ»وقالـالنبيـملسو هيلع هللا ىلص:ـ»كلتاـيديهـيمني«ـ
ـاإليامنـوالتسليم. ـفيها ـفعىلـالعباد واهللـأعلمـبصفاته،

وهاـكمـاـجاءتـبالـ وقالـأئمةـالسلفـمنـأهلـالسنةـيفـهذهـالصفات:ـأمرُّ
كيف«)3(.

»تفسريـابنـعطية«ـ)4:ـ)54(.  )((
»تفسريـاآللويس«ـ)3:ـ347(.  )2(
»تفسريـالبغوي«ـ)2:ـ67(.  )3(
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قالـاخلازنـيفـتفسريـقولهـتعاىلـ﴿ٿ ٹ ٹ ٹ ٹڤ ڤ ڤ 
ـالعاصـقال:ـقالـرسولـاهللـ ـبن ـاهللـبنـعمرو ڤ ڦ﴾ـ]املائدة:ـ42[:ـ»عنـعبد
ملسو هيلع هللا ىلص:ـ»إنـاملقسطنيـعندـاهللـعىلـمنابرـمنـنورـعنـيمنيـالرمحن،ـوكلتاـيديهـيمني،ـالذينـ

يعدلونـيفـحكمهمـوأهليهمـوماـولوا«.ـ

هذاـمنـأحاديِثـالصفات،ـفمنـالعلامءـمنـقالـفيهـويفـأمثاله:ـ»نؤمنـهباـوالـ
ـمعنىـيليقـ ـلكنـنعتقدـأنـظاهَرهاـغريـمراد،ـوأنـهلا نتكلمـيفـتأويلها،ـوالـنعرفـمعناها،

باهلل«.ـهذاـمذهبـمجاهريـالسلفـوطوائفـمنـاملتكلمني.ـ

ـاملتكلمني.ـ ـأكثر ـيليقـهبا،ـوهذاـقول ـبتأويٍل ـُتؤّول ـإهنا ومنهمـمنـقال:

واملنزلةـ احلالةـاحلسنةـ اليمني:ـ بكونهـعنـ املرادـ القايضـعياض:ـ قالـ فعىلـهذاـ
ـاليسار،ـقالوا:ـ ـإىل ه ـاليمني،ـوضدَّ ـإىل ـاملحمودـواإلحسان الرفيعة،ـوالعربـتنسبـالفعَل

واليمنيـمأخوذةـمنـالُيمن.

ـتعاىلـاهللـعنـ ــ ـباليمنيـاجلارحة ـليسـاملراد ـعىلـأنه ـيمني«ـمبنيٌّ ـيديه ـ»وكلتا وقوله:
ـاملخففة؛ـ ـالالم ـبفتحـالواوـوضم ـتعاىل،ـوقوله:ـ»وماـولوا« ـفإهناـمستحيلةـيفـحقه ذلكــ؛
هكذاـذكرهـالشيخـمييـالدينـيفـ»رشحـمسلم«ـقال:ـومعناه:ـوماـكانتـلهـعليهـواليةـ

ـتقّلدهـمنـاألحكام،ـواهللـأعلم«))(. ـالفضلـملنـعَدَلـفيام وهذا

وقالـاخلازنـيفـتفسريـقولهـتعاىل:ـ﴿ۉ ې ې ې ېى ى ائ﴾:ـ»وقولهـ
تعاىل:ـ﴿وئ ۇئ ۇئ﴾ـيعني:ـأنهـتعاىلـجوادـكريمـينفقـكيفـيشاء،ـوهذاـجوابـ
لليهودـوردٌّـعليهمـماـافرَتوهـواختلقوهـعىلـاهللـتعاىلـعنـقوهلمـعلوًاـكبريًا،ـوإنامـأجيبواـ

ـاجلوابـعىلـقدرـكالمهم. هبذا

ـالفكر.ـ ـلبابـالتأويلـيفـمعاينـالتنزيل،ـ)):ـ460(،ـدار »تفسريـاخلازن«،  )((
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ـاختلفـالعلامءـيفـمعناهاـعىلـقولني: ـالكالمـيفـاليدـفقد وأما

أحدمها:ـوهوـمذهُبـمجهورـالسلفـوعلمـاءـأهلـالسنـةـوبعضـاملتكلمني:ـ
أنـ»يدـاهلل«ـصفةـمنـصفاتـذاتهـكالسمعـوالبرصـوالوجه،ـفيجُبـعليناـاإليمـاُنـهباـ
ـبالـكيٍفـوالـتشبيٍهـوالـتعطيٍل،ـقالـاهللـ هاـكامـجاءتـيفـالكتابـوالسنة والتسليم،ـوُنمرُّ
تعاىل:ـ﴿ۉ ۉ ې﴾ـ]ص:ـ75[،ـوقالـالنبيـملسو هيلع هللا ىلص:ـ»عنـيمنيـالرمحن،ـوكلتـاـيديهـ

يمني«.

والقولـالثاين:ـقولـمجهورـاملتكلمنيـوأهلـالتأويل،ـفإهنمـقالوا:ـ»اليد«ـتذكرـيفـ
اللغةـعىلـوجوه:ـأحدها:ـاجلارحةـوهيـمعلومة.ـوثانيهام:ـالنعمة؛ـيقال:ـلفالنـعنديـ

يدـأشكرهـعليها.ـ

ـبذويـ ـفرّسوه ـقالـاهللـتعاىل:ـ﴿ ڄ ڄ ڄ﴾ـ]ص:ـ45[ ـالقدرة؛ وثالثها:
ـالقدرة.ـ ـاألمرـواملعنىـسلبـكامل ـَلَكـهبذا ـيَد القوىـوالعقولـال

ورابعها:ـامللك؛ـيقال:ـهذهـالضيعةـيفـيدـفالن،ـأي:ـيفـملكهـومنهـقولهـتعاىل:ـ
﴿ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ﴾ـ]البقرة:ـ237[ـأي:ـيملكـذلك.ـ

أماـاجلارحةـفمنتفيةـيفـصفةـاهللـعزـوجل؛ـألنـالعقلـدّلـعىلـأنهـيمتنعـأنـتكونـ
ـاهلل«ـعبارةـعنـجسمـخمصوصـوعضوـمركبـمنـاألجزاءـواألبعاضـتعاىلـاهللـعنـ »يد
اجلسميةـوالكيفيةـوالتشبيهـعلوًاـكبريًا،ـفامتنعـبذلكـأنـتكونـيدـاهللـبمعنىـاجلارحة،ـ
ـأنـ ـاملتكلمنيـزعموا ـالعلامءـمن ـأكثر ـاملعاينـالتيـُفرّستـاليدـهباـفحاصلة؛ـألن وأماـسائر

ـالنعمة«))(. ـامللك،ـوعن ـالقدرة،ـوعن ـعبارةـعن ـاهللــ ـيفـحق اليدــ

ـالنوويـيفـرشحـحديثـمسلم: ـاإلمام وقال

ـالفكر.ـ ـلبابـالتأويلـيفـمعاينـالتنزيل،ـ)):ـ)47(،ـدار »تفسريـاخلازن«،  )((
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»قولهـملسو هيلع هللا ىلص:ـ»إّنـامُلقسطنَيـعندـاهللـعىلـمنابَرـمنـنورـعنـيمنيـالرمحن،ـوكلتاـيَديِهـ
ـالذينـيعِدلونـيفـُحكمهمـوأهليهمـوماـَوُلوا«: يمني،

فات،ـوقدـسبقـيفـأولـ أّماـقولهـملسو هيلع هللا ىلص:ـ»عنـيمنيـالرمحن«ـفهوـِمنـأحاديثـالصِّ
ـنتكلَّمـيفـتأويله،ـ ـنؤمنـهباـوال ـاختالفـالعلامءـفيها،ـوأّنـمنهمـمنـقال: ـبيان ـالرشح هذا
والـنعرفـمعناُه،ـلكنـنعتقُدـأّنـظاِهرهاـغريـُمراد،ـوأّنـهلاـمعنًىـيليقـباهللـتعاىل،ـوهذاـ

مذهبـمجاهريـالّسَلفـوطوائَفـمنـاملتكّلمنَي.ـ

لـعىلـماـيليقـهِبا،ـوهذاـقولـأكثرـاملتكلِّمنَي،ـوعىلـهذاـقالـ والثاين:ـأهّناـُتـؤوَّ
القايضـعياضـريضـاهللـعنه:ـاملرادـبكوهِنمـعنـاليمني:ـاحلالةـاحلسنةـواملنزلةـالّرفيعة،ـ
قال:ـقالـابنـَعَرفة:ـُيقال:ـأتاُهـعنـيمينه:ـإذاـجاَءُهـمنـاجلهةـاملحمودة،ـوالعربـتنِسبـ
منـ مأخوذـ واليمنيـ قالوا:ـ اليسار.ـ إىلـ وِضّدهـ اليمني،ـ إىلـ واإلحسانـ املحمودـ الفعلـ
ـتعاىلـ ــ ـباليمنِيـجارحة ـليسـاملراد ـفتنبيٌهـعىلـأنه ـيمني« ـيديه ـ»وكلتا ـقولهـملسو هيلع هللا ىلص: الُيْمن.ـوأّما
اهللـعنـذلكـــفإهناـمستحيلٌةـيفـحّقهـسبحانهـوتعاىل،ـوأّماـقولهـملسو هيلع هللا ىلص:ـ»الذينـيعدُلوَنـيفـ
ُحكمهمـوأهليهمـوماـَوُلوا«ـفمعناه:ـأّنـهذاـالفضلـإنامـهوـلِـمنـَعَدَلـفيامـتقّلَدُهـِمنـ
خالفةـأوـإمارةـأوـقضاءـأوـِحسبةـأوـنظرـعىلـيتيمـأوـصدقةـأوـوقف،ـوفيامـيلَزمهـمنـ

حقوقـأهلهـوعياله،ـونحوـذلك.ـواهللـأعلم«))(.

ـاملوطأ«: ـالباجيـيفـ»رشح ـالوليد ـأبو ـاإلمام وقال

»]395)[ـــ)ش(:ـقوُلـُمسلِمـبِنـيساٍرـاجلَُهني:ـُسئلـعمُرـبنـاخلطاِبـعنـهذهـ
اآليِة:ـ﴿ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ...﴾ـاآليَةـ]األعراف:ـ72)[«)2(. 

)2):ـ2)2(.  )((
ــــــ= ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ )395)(،ـ)4:ـ278(.ــ  )2(
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ـبيمينِه«:ـ ـثمـمسحـظهَرُه ـاهللـتعاىلـخلقـآدَم ـ»إّن ـالنبيـملسو هيلع هللا ىلص: ـ»)فصٌل(ـوقوُل ثمـقال:
يقتيضـأنـالبارَيـتعاىلـموصوٌفـبأنـلهـيمينًا،ـقالـاهللـتباركـوتعاىل:ـ﴿ۇئ 
ناِد:ـعنـاألعرج:ـعنـأيبـهريرة:ـأنـ الـزِّ أبوـ ]الزمر:ـ67[ـوروىـ ۇئ ۆئ﴾ـ

ـاهللـمألىـالـَتغيُضهاـنفَقٌة«.ـ ـاهللـملسو هيلع هللا ىلصـقال:ـ»يُد رسول

ورواهـَمعَمٌر:ـعنـهشاٍم:ـعنـأيبـهريرة:ـعنـالنبيـملسو هيلع هللا ىلصـأنهـقال:ـ»يمنُيـاهللـمألىـ
الـَيغيُضهاـيشٌء،ـَسّحاُءـالليَلـوالنهاَر،ـأرأيُتمـماـأنفَقـمنُذـخلَقـالسامواِتـواألرض،ـ
فإنُهـملـينُقْصـمِماـيفـيِدِه،ـوعرُشُهـعىلـاملاِء،ـوبيدهـاألُخرىـالَقْبُض«ـــأوـالفيُضـــ»يرفعـ

وخيفض«.

ـالنبيـملسو هيلع هللا ىلصـقالـيفـ ـاخلُْدريـأّن ـأبيه:ـعنـأيبـسعيٍد وروىـمالٌك:ـعنـصعصعَة:ـعن
الذيـيقرأـ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ﴾ـ]اإلخالص:ـ)[:ـ»والذيـنفيسـبيده،ـإهناـَلـَتعِدُلـُثلَثـ

:ـ﴿وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ﴾. ـَوَجلَّ القرآِن«،ـوقالـاهللـَعزَّ

ـبنـاخلطابـريضـاهللـعنهـ ـعىلـسؤالـمسلمـبنـيسارـعمَر ـاملوضع،ـمعلقًا وقالـاإلمامـالباجيـيفـهذا ـ=
عنـهذهـاآلية:ـ»إنهـدليٌلـعىلـأنـالصحابَةـكانتـتتكّلُمـيفـهذهـاملعاينـمنـاالعتقادات،ـوتبَحُثـ
عنـحقائقهاـوتعتنيـبذلكـحتىـُتظهَرهـوتسألـعنهـاألئّمَةـواخللفاَءـلتِقَفـعىلـالصوابـمنه،ـ
ـيكرهونـ ـالتابعنَي:ـكانوا ـالنبيـملسو هيلع هللا ىلصـمنـذلكـماـحفظتهـعنه،ـوأّنـقوَلـمنـقالـمنـعلامِء وتنُقَلـعن

ـأمَرين:ـ ـإىلـأحد ـينرِصُف ـإنام ـليسـتتهـعمٌل، ـفيام الكالَم
ـقَدُمهـويتعّلقـقلُبهـبُشبهٍةـ إماـأنـيتوّجهـاملنُعـيفـذلكـإىلـَمنـليسـِمنـأهلـالعلمـممنـخياُفـأنـتِزلَّ ـ

الـَيقِدُرـعىلـالتخّلصـمنها.ـ
ـُيقلُقكـمنـذلك،ـ ـفإّنكـالـتدريـما ـالقلبـمنـُأذنِك؛ ـاهلل:ـكانـيقاُل:ـالـمُتّكنـزائَغ قالـمالٌكـرمحه ـ
ولقدـسمعـرجٌلـمنـاألنصاِرـمنـأهلـاملدينةـشيئًاـمنـبعضـأهلـالقَدِرـفعلقـقلَبُه،ـفكانـيأيتـ
إخواَنهـالذينـيستصحبهمـفإذاـَنـَهَرُهـقال:ـفكيفـبامـعلَقـقلبي؟ـلوـعلمُتـأّنـاهللـريضـأنـُألقَيـ

ـفعلُت. ـاملنارة نْفيسـِمنـفوِقـهذه
نِّة«. ـالبَِدِعـوخمالفيـالسُّ ـأهل ـيتكّلمـيفـذلكـبمذاهِب ـاملنعـيفـذلكـأن ـيتوّجه ـأن ـالثاين: والوجُه ـ
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ـالقلم،ـخلَقُهـفأخَذُهـ ـَوَجلَّ وُرويـعنـالنبيـملسو هيلع هللا ىلصـأنهـقال:ـ»أّولـيشءـخلَقُهـاهللـَعزَّ
ـيديِهـصفٌة،ـوليستـبجوارَحـكجوارحـ ـعىلـأّن ـالسنِة ـيديهـيمنٌي«،ـوأمجعـأهُل بيمينِه،ـوكلتا

املخلوقني؛ـألنهـسبحانهـ﴿ٺ ٿ ٿٿ ٿ ٹ ٹ﴾.

وروىـعبدـاهللـبُنـمسعوٍدـريضـاهللُـعنه:ـجاءـجربيُلـإىلـرسولـاهللـملسو هيلع هللا ىلصـفقال:ـ
ياـممُد،ـإّنـاهللـَيَضُعـالسامواِتـعىلـُأصُبٍع،ـواألرضنَيـعىلـأصبٍع،ـواجلباَلـعىلـأصبٍعـ
والّشجَرـعىلـأصبٍع،ـواألهنارـعىلـأصبٍع،ـوسائَرـاخللقـعىلـأصبٍع،ـثمـيقولـبيدِه:ـأناـ
بًاـمنهـوتصديقًاـله،ـثمـقالـملسو هيلع هللا ىلص:ـ ـاهللـملسو هيلع هللا ىلصـتعجُّ ـاألرض؟ـفضحكـرسوُل ـأينـملوُك املِلُك،

﴿ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ 
ـالنعمُة«))(. ـاألُصبُع: ـالعلم: ۆئ﴾ـ]الزمر:ـ67[.ـوقالـمجاعٌةـمنـأهل

ويفـشـرحـبابـ»فـضلـالصدقةـوالتعفـف«ـعنـدـقولـرسـولـاهللـملسو هيلع هللا ىلص:ـ»إنـ
ـأنفقـمنُذـخلقـالسامواِتـ ـما ـأرأيتم ـالّليلـوالنّهار، ـنفَقٌة،ـَسّحاُء ـاهللـَمأْلىـالـَتغيُضها يمنَي
واألرَض؟ـفإنُهـملـَيِغْضـماـيفـيمينِه،ـقال:ـوكاَنـعرُشُهـعىلـاملاِءـوبيدهـاألُخرىـالقبُضـ

ـالثالثة،ـقال:ـ ـالفائدة ـنوردـمنها ـالعراقيـفوائَد، ـاإلمام يرفُعـوخيفُض«ـذكر

اليمنَيـ ُيتـأّوُل؛ـألّنـ املاِزري:ـهذاـمماـ القايضـعياٌض:ـقالـاإلماُمـ »الثالثُة:ـقالـ
إذاـكانتـبمعنىـاملناسبِةـلِلّشامِل،ـالـُيوَصفـهباـالبارُئـعزـوجّل؛ـألهّناـتتضّمُنـإثباتـ
،ـوإنامـخاطبهمـ ـواحلدِّ ـيتضّمنـالتحديَد،ـويتقّدسـاهللـسبحانهـعنـالتجسيِم الّشامِل،ـوهذا
رسوُلـاهللـملسو هيلع هللا ىلصـبامـيفهمونه،ـوأراَدـاإلخباَرـبأّنـاهللـتعاىلـالـَينُقُصُهـاإلنفاُق،ـوالـُيمِسكـ
ـالَيمنُي؛ـ ـالنَِّعمـيصحُّ ـاهللـتباركـوتعاىلـعنـذلك،ـوعرّبـملسو هيلع هللا ىلصـعنـتوايل ـاإلمالِق،ـجّل خشيَة
ألّنـالباذَلـمناـيفعلـذلكـبيمينِه،ـوقدـقالـملسو هيلع هللا ىلص:ـ»وكلتاـيديهـيمنٌي«،ـفأشارـعليِهـالصالُةـ

ـيمنٌيـوشامٌل. ـاخلارجتاِن ـاليداِن ـإذ ـبجارحَتنِي؛ ـليستا ـإىلـأهنام: والسالُم

ـالباجيـ»شرحـالموطأ«ـ)395)(،ـ)27804(.ـ ـالوليد أبو  )((
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قال:ـويتملـأنـيريدـبذلك:ـأنـقدرَةـاهللـسبحانهـوتعاىلـعىلـاألشياِءـعىلـوجهـ
واحٍدـالـخيتلفـضعفًاـوقّوًة،ـوأّنـاملقصوراتـتقُعـهباـعىلـجهةـواحدٍةـالـختتلفـقّوًةـ
وضعفًاـكامـخيتلفـفعُلناـباليمنيـوالشامِل؛ـتعاىلـاهللـعنـِصفاِتـاملخلوقنَيـوُمشاهبِةـ

الـُمحَدثني«.ـاهـ))(. 

وقالـصاحُبـ»النهايِة«:ـ»اليمنيـــهاُهناــ:ـكنايٌةـعنـمّلـعطائه،ـووَصَفهاـبااِلمتالءـ
لكثرةـمنافعها،ـفجَعَلهاـكالعنِيـالّثـّرِةـالتيـالـَيغيُضهاـاالستِقاُءـوالـُينِقُصهاـااِلمتياُح،ـ

ـاهـ. ـاملجاِزـوااِلّتساِع«. ـالعطاِءـعىلـطريق ـَمظِنُّة ـيفـاألكثرــ ـاليمنَي؛ـألهناــ وخّص

احلديثـ »ومنهـ )يمن(:ـ مادةـ احلديث«ـ غريبـ يفـ »النهايةـ يفـ األثريـ ابنـ وقالـ
اآلخرـ»وكلتاـيديهـيمنٌي«ـأي:ـأنـيديهـتباركـوتعاىلـبصفةـالكاملـالـنقَصـيفـواحدةـ
منهام؛ـألنـالشاملـتنُقُصـعنـاليمني،ـوكّلـماـجاءـيفـالقرآنـواحلديثـمنـإضافةـاليِدـ
واأليديـواليمنِيـوغريـذلكـمنـأسامءـاجلوارحـإىلـاهللـتعاىل؛ـفإنامـهوـعىلـسبيلـاملجاِزـ

ـمنّزٌهـعنـالتشبيهـوالتجسيم«)2(. واالستعارة،ـواهللُ

ـيديـريبـ ـ»وكلتا ـ»وقدـقالـالطيبيـقوله: وقالـاملالـعيلـالقاريـيفـ»رشحـاملشكاة«:
ـالسابق.ـ ـيتوهمـمنـإثباتـاجلارحةـمنـالكالم ملا يمني«ـكالتتميم؛ـصونا

قلت:ـهذاـغريـظاهر،ـبلـإنهـتذييلـوتكميلـاحرتاسًاـلِـامـيتوهمـمنـقولـآدم:ـ
اخرتُتـيمنيـريب،ـأنـلهـسبحانهـيسارًاـوشامالً،ـفتكونـأحدمهاـأقوىـمنـاألخرى،ـأوـ

أبركـوأيمنـوأحرى.

ثمـقال:ـوللشيخـأيبـبكرـممدـبنـاحلسنـبنـفوركـكالمـمتنيـفيه،ـقال:ـواليدانـ

النووي،ـ»رشحـصحيحـمسلم«ـ)7:ـ80(.ـ  )((
»النهايةـيفـغريبـاحلديث«ـمادةـ)يمن(.  )2(
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؛ـ ،ـوإنـمُحلتاـعىلـمعنىـالنعمةـواألثرـاحلسن،ـصحَّ إنـمُحلتاـعىلـمعنىـالقدرةـوامللكـصحَّ
ـنعمتهـعىلـبعضهم. ـبتقديرهـوعنـظهور ألنـذلكـمماـحدثـيفـملكه

قلت:ـالـارتيابـيفـصحةـهذاـالكالمـيفـنفسه،ـوأماـإرادةـهذاـاملعنىـمنـهذاـ
ـاملقصودـويتضحـاملرام. ـليظهر ـاملقام،ـفيحتاجـإىلـبسطـيفـالكالم املبنىـيفـهذا

ـاملوصوفـبيدـالصفةـ ـأنـاهللـعزـوجلـهو ـبعُضـمشاخينا ـقدـذكر ثمـقالـابنـفورك:
الـبيدـاجلارحة،ـوإنامـتكونـيُدـاجلارحةـيمينًاـويسارًا؛ـألهنامـيكونانـملتبّعضـومتحّيٍزـ
ـبهـيدـجارحة،ـبنّيـــبامـقالـــأنـليستـهيـيدـ ذيـأعضاء،ـولـامـملـيكنـماـُوصفـالربُّ

جارحة.

وقيل:ـاملراد:ـأنـاهللـعزـوجلـلـامـوصفـباليدين،ـويدـاجلارحةـتكونـإحدامهاـ
يمينًاـواألخرىـيسارًا،ـواليرسىـناقصةـيفـالقوةـوالبطش،ـعرفناـعليهـالسالمـكمـالـ

ـاهللـعزـوجل،ـوأنهـالـنقصـفيها. صفة

تهامـشئت.ـفقال:ـاخرتُتـيمنَيـ ـأيَّ ويتملـأنـآدمـعليهـالسالمـلـامـقيلـله:ـ»اخرَتْ
ريبـوكلتاـيديـريبـيمني«،ـأرادـبه:ـلسانـالشكرـوالنعمةـالـلسانـاحلكمـواالعرتافـ
بامللك،ـفذكرـالفضلـوالنعمة؛ـألنـمجيَعـماـيبديهـعزـوجلـمنـِمنَنِهـفضٌلـوَطوٌلـُمبتدٌأ،ـ

ـالشكرـوالتعظيمـللمنة. ـقْصَد ـفقَصَد ـينفُعه،ـومنـمدفوٍعـعنهـيُرُسه، فِمنـمنفوٍع

وقيل:ـأرادـبهـوصَفـاهللـتعاىلـبغايةـاجلودـوالكرمـواإلحسانـوالتفضل،ـوذلكـ
ـالرجلـوخّسـنصيُبهـ أّنـالعربـتقولـملنـهوـكذلك:ـ»كلتاـيديهـيمني«،ـوإذاـنقصـحظُّ
قيل:ـ»جعلـسهمهـيفـالشامل«،ـوإذاـملـيكنـعندهـاجتالبـمنفعةـوالـدفعـمرضةـقيل:ـ

ـباليمنيـوالـبالشامل«.ـ »ليسـفالن

ـاهللـعزـوجلـ وقالـابنـفوركـأيضاًـيفـحديثـآخَرـنحوه:ـإّنـذلكـكانـمنـمَلٍكـأَمَرُه
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بجمعـأجزاءـالطنيـمنـمجلةـاألرضـأَمَرهـبخلطِهاـبيديه،ـفخرجـكلـطيبـبيمينه،ـوكلـ
خبيثـبشامله،ـفتكونـاليمنُيـوالشاملـللمَلك،ـفأضافـإىلـاهللـتعاىلـمنـحيُثـكانـعنـ
أمِره،ـوجعلـكونـبعِضهمـيفـيمنيـامللكـعالمًةـألهلـاخلريـمنهم،ـوكونـبعضهمـيفـ
شاملهـعالمةـألهلـالرّشـمنهم،ـفلذلكـيناَدونـيومـالقيامةـبأصحابـاليمنيـوأصحابـ

الشامل.ـ

قالـالطيبي:ـوأقولـوباهللـالتوفيق:ـوتقريرُهـعىلـطريقةـأصحابـالبيان:ـهوـأنـ
إطالقـاليدـعىلـالقدرةـتارة،ـوعىلـالنعمةـأخرى؛ـمنـإطالقـالسببـعىلـاملسبب؛ـألنـ
القدرةـوالنعمةـصادرتانـعنها،ـوهيـمنشؤمها،ـوكذاـالقدرةـمنشأـالفعل،ـوالفعلـإماـ
ـإذاـمُحلتاـعىلـالقدرةـمُحلتاـعىلـخلقـ ،ـوهدايةـوإضالل،ـواليدانـــيفـاحلديثــ خريـأوـرشٌّ
اخلريـوالرّش،ـواهلدايةـواإلضالل،ـفاليمني:ـعبارٌةـعنـخلقـاهلدىـواإليامن،ـوإليهـأشارـ
ـوالشاملـ كة، ـفيهمـرجٌلـأضَوُؤهم«ـعىلـ»أفضلـالتفضيل«ـالذيـيقتيضـالرشِّ ـ»فإذا بقوله:
عىلـعكسها،ـومعنىـ»كلتاـيديهـيمني«:ـأنـُكاّلـمنـخلِقـاخلريـوالرّشـواإليامنـوالكفرـ
منـاهللـعدٌلـوحكمة؛ـألنهـعزيزـيترّصفـيفـملكهـكيفـيشاءـالـمانعـلهـفيهـوالـمنازع،ـ
حكيمـيعلمـبلطفـحكمتهـماـخيفىـعىلـاخللق،ـُيضّلـمنـيشاءـوهيديـمنـيشاء،ـوهوـ

ـفمعنىـ»اليمني«:ـكامـيفـقولـالشاعر: ـاحلكيم، العزيز

ـُرفعتـلـمجٍد ـرايٌة ـما ـاهاـَعَراَبـُةـباليميـِنإذا تلقَّ

ـاألصوَب. ـاألحسَنـوتّريه ـبتدبريه أي:

وتيسريـ األلطافـ منحـ عبارًةـعنـ املبسوطة:ـ اليمنُيـ كانـ النعمةـ مُحلتاـعىلـ وإذاـ
الُيرسىـعىلـأهلـالسعادةـمنـأصحابـاليمني،ـوالشاملـاملقبوضةـعىلـعكسها،ـومعنىـ

ـيمني«ـعىلـماـسبق«))(. ـيديه »كلتا

ـاملفاتيح«ـ)3):ـ449(. القاري،ـ»مرقاة  )((
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نفي ورود الشامل أو نفُي إثباهتا عىل ظاهرها:

قالـالـخازنـيفـتفسيـرـقـولهـتعاىل:ـ﴿ې ې ى ى ائ ائ ەئ 
ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ﴾ـ

]الزمر:ـ67[:

ـاليدينـشامل؛ـ ـليسـفيامـُيضافـإىلـاهللـعزـوجلـمنـصفة »قالـأبوـسليامنـاخلطايب:
ألنـالشاملـَمَمُلـالنقصـوالضعف،ـوقدـرويـ»كلتاـيديهـيمني«ـوليسـعندناـمعنىـ
ـفنحنـُنطلقهاـعىلـماـجاءتـوالـُنـكّيفها،ـ ـالتوقيُف، ـإنامـهيـصفٌةـجاءـهبا ـاجلارحة، اليد:
وننتهيـإىلـحيثـانتهىـالكتابـواألخبارـاملأثورةـالصحيحة،ـوهذاـمذهبـأهلـالسنةـ
واجلامعة،ـوقالـسفيانـبنـعيينة:ـكلـماـوصفـاهللـبهـنفسهـيفـكتابهـفتفسريه:ـتالوُتهـ

والسكوُتـعليه«))(.

ـاألشهبـاملنقضـعىلـخمالفـاملذهب«: ـابنـاجلوزيـيفـ»الباز وقال

»ويفـحديثـآخر:ـ»املقسطونـيومـالقيامةـعىلـمنابرـمنـنورـعىلـيمنيـالرمحن«،ـ
وقدـصحـعنـرسولـاهللـملسو هيلع هللا ىلصـأنهـقال:ـ»وكلتاـيديهـيمنيـمباركة«)2(،ـوهذاـُيوهنـذكرـ

الشامل.ـ

ـالشاملـيقابلـ ـالشاملـرواُهـعىلـالعادةـيفـأّن ـالبيهقي:ـوكأنـالذيـذَكر ـبكر وقالـأبو
اليمني«)3(.

ختريجـ»تفسريـاخلازن«ـ)4:ـ64(. ))ـ(
ـمنـحديثـعبدـاهللـبنـعمروـبنـالعاصـريضـاهللـعنهام،ـ ـالبيهقيـيفـ»األسامءـوالصفات« أخرجه  )2(

ـإثباتـالوجه،ـ)707(. بابـماـجاءـيف

ـإثباتـالوجه،ـ)706(. بابـماـجاءـيف  )3(
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امل«ـفيه،ـتفردـبهـعمرـ وقالـاحلافظـالبيهقيـيفـ»األسامءـوالصفات«:ـ»ذكرـ»الشِّ
ابنـمحزةـعنـسامل،ـوقدـروىـهذاـاحلديثـنافعـوعبيدـاهللـبنـمقسمـعنـابنـعمر؛ـملـ
املـيفـحديثـآخرـيفـغريـهذهـالقصة؛ـإالـأنهـضعيفـ امل.ـوُرويـذكرـالشِّ يذكراـفيهـالشِّ
بمرة،ـتفّردـبأحدمها:ـجعفرـبنـالزبري،ـوباآلخر:ـيزيدـالرقايش.ـومهاـمرتوكان،ـوكيفـ

ـاهـ. ـَيمينًا«. ىـكلَتيـيديه ـالنبيـملسو هيلع هللا ىلصـأنهـسمَّ ذلك؟!ـوصحيٌحـعن

ـُيعجُبُهـ ـالنبيـكان ـأن ـابنـبطالـيفـرشحـماـروتهـعائشُةـريضـاهللـعنهاـقالت: وقال
ِلهـوُطهورهـويفـشأنهـكلِّه:ـ ِله،ـوترجُّ ُنـيفـتنعُّ الّتيمُّ

»قالـاملهلب:ـفيهـفضُلـاليمنيـعىلـالشمـال،ـأالـترىـقوَلهـملسو هيلع هللا ىلصـحاكيًاـعنـربه:ـ
»وكلتاـيديهـيمني«،ـوقالـتعاىل:ـ﴿ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ﴾ـ]احلاقة:ـ9)[،ـوهمـأهلـ
ـامليامن،ـ ـيدلـعىلـفضل اجلنة،ـوقالـملسو هيلع هللا ىلص:ـ»الـيبصقـأحٌدـيفـاملسجدـعنـيمينه«،ـفهذاـكلُّه
واستحبـمجاعُةـفقهاءـاألمصارـأنـيبدأـاملتوضئـبيمينهـقبَلـيساره،ـفإنـبدأـبيسارهـقبلـ
بأّيـيديكـ تبايلـ ـوابنـمسعودـأهنامـقاال:ـالـ يمينهـفالـإعادَةـعليه،ـوقدـُرويـعنـعيلٍّ

ابتدأت.

ـاليمنيـ ـالتفاؤلـمنـأهل وبدؤهـملسو هيلع هللا ىلصـبامليامنـيفـشأنهـكله،ـواهللـأعلم،ـهوـعىلـوجه
ـالفألـاحلسن. ـيعجُبه باليمني؛ـألنهـملسو هيلع هللا ىلصـكان

ـالشاملـأنقُصـ ـنفيـالنقصـعنهـعزـوجل؛ـألنَّ ـأراد ـيمني«، ـيديه ـ»وكلتا وقولهـملسو هيلع هللا ىلص:
منـاليمني«))(.

ـبابـ»الصدقةـمنـكسبـطيب«:ـ ـبطالـيفـرشح ـابن وقال

بذلك؛ـألهناـ الزيادة،ـسميتـ ــأصُلها:ـ اللغةـ ــيفـ الزكاةـ األنباري:ـ ابنـ »وقالـ

ـالبخاري«ـ)):ـ)26(. ـ»ـرشحـصحيح  )((



ــ 365 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عىلـالعقيدِةـالطَّحاويةـ

تزيدـيفـالـاملـالذيـخيرجـمنه.ـيقال:ـزكاـاليشءـزكاة:ـإذاـزاد،ـوالزكاـــبالقرصـــمعناه:ـ
بذكرـ واملرادـ واألنثى،ـ الذكرـ أوـشيئانـمصطحبانـجيريانـجمرىـ وأنثى،ـ ذكرـ زوجانـ
اليمنيـيفـهذاـاحلديث:ـالتحفيـبالصدقة،ـوالرضاـعنها،ـواحلضـعليها،ـواهللـتعاىلـالـ
ـبوصفـاهللـتعاىلـ ـاملراد ـبنـفورك: ـبكر ـأبو ـيمنيـوشامل.ـقال ـله ُيوصفـباجلوارحـفيكون
باليمني:ـأنهـلـامـُوصفـباليدين،ـويداـاجلارحةـتكونـإحدامهاـيمينًا،ـواألخرىـشامالً،ـ
واليرسىـتنقصـأبدًاـيفـالغالبـعنـاليمنيـيفـالقوةـوالبطش؛ـعّرفناـالنبيـملسو هيلع هللا ىلصـبقوله:ـ
»وكلتاـيديهـيمني«ـكامَلـصفةـاهللـتعاىلـأنهـالـنقصـفيها،ـوأنـماـُوصفـبهـمنـاليدينـ

ـالتيـتنقصـميارُسهـعنـميامنه«))(. ـاجلارحة ـُيوصفـبهـذو ليسـكام

ثانيًا: طريقة التشبيه والتجسيم، هي طريقة القائلني بإثبات اليدين، ومنهمـا الشمـال 
)اليسار( عىل ظاهرمها:

ـالدارميـيفـ»ردهـعىلـبرشـاملرييس«:ـ قالـأبوـسعيد

»وأعجبـمنـهذاـقولـالثلجّيـاجلاهلـفيامـادعىـتأويلـحديثـرسولـاهللـملسو هيلع هللا ىلص:ـ
»املقسطونـيومـالقيامةـعىلـمنابرـمنـنورـعنـَيمنيـالرمحنـوكلتاـيديهـَيمني«،ـفاّدعىـ
ـالنبيـملسو هيلع هللا ىلصـتأولـ»كلتاـيديهـَيمني«:ـأنهـخرجـمنـتأويلـالغلولينيـأهناـَيمنيـ ـأنَّ الثلجيٌّ
األيدي،ـوخرجـمنـمعنىـاليدينـإىلـالنعمـــيعنيـبالغلوليني:ـأهلـالسنةـــيعني:ـأنهـالـ

ـبزعمه. ـبَيمينني،ـولكنـَيمنٌيـوشامٌل ـفالـيوصفـأحٌد ـَيمينان، يكونـألحٍد

إنامـعنىـرسوُلـاهللـملسو هيلع هللا ىلصـماـقدـأطلقـعىلـ قالـأبوـسعيد:ـويلكـأهياـاملعارض!ـ
هـعىلـالنقصـ امل،ـولكنـتأويله:ـ»وكلتاـيديهـَيمني«؛ـأي:ـُمنَـزَّ التيـيفـمقابلةـالَيمنيـالشِّ
الرمحنـ »ِكلتاـيديـ فقال:ـ البطش،ـ النقصـوعدمـ املـمنـ الشِّ أيديناـ والضعف؛ـكامـيفـ

ـ»رشحـصحيحـالبخاري«ـ)3:ـ2)4(.  )((
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املـواليسار،ـ امل،ـوقدـُوصفتـيداهـبالشِّ َيمني«؛ـإجالالًـهلل،ـوتعظياًمـأنـُيوصفـبالشِّ
املـواليسار؛ـَلـامـأطلَقـرسولـاهللـملسو هيلع هللا ىلص،ـولوـملـجُيزـأنـُيقال:ـ وكذلكـلوـملـجُيزـإطالقـالشِّ
ـفكيفـالـ ـالناسـيفـاخللق؛ ـقدـجّوزه ـيقلهـرسولـاهللـملسو هيلع هللا ىلص،ـوهذا ـيديـالرمحنـَيمني؛ـمل كلتا
املني،ـفجازـ جيّوزـابنـالثلجيـيفـيَديـاهللـأهنامـمجيعًاـَيمينان،ـوقدـُسّميـمنـالناسـذاـالشِّ

املنيـمنـمعنىـأصحابـاأليدي«))(. ـالشِّ ـالثلجيـأيضًا،ـوخيرجـذو نفيـدعوىـابن

وقالـأبوـيعىلـالفـّراءـيفـ»إبطالـالتـأويالت«ـبعدـأنـذكرـحديثـأيبـالدرداءـ
ـهذاـاخلربـيفيدـجواَزـإطالقـالقبضةـعليه،ـوالَيمنيـواليسارـ ريضـاهللـعنه:ـ»واعلمـأنَّ
ـاليدينـ ـمنـأنُهـالـييلـصفاته؛ـفهوـبمثابة ـفيامـقبلــ واملسح،ـوذلكـغريـممتنع؛ـلِـامـبيَّـنّاــ

والَوْجهـوغريمها«)2(.

ـالسادسة:ـ ـبابـمنـ»كتابـالتوحيد«ـيفـاملسألة ـالوهابـيفـآخر وقالـممدـبنـعبد
ـيعني:ـحديثـابنـعمرـريضـاهللـعنهـعندـمسلم. امل«؛ ـالشِّ »الترصيحـبتسميتها

ـبازـيفـ»تعليقهـعىلـكتابـالتوحيد«:ـ ـبن ـالعزيز قالـعبد

»ويفـهذاـإثباتـالصفات،ـوأنهـسبحانهـلهـيمنيـوشامل،ـوأنـكلتاـيديهـيمني،ـكامـ
يفـاحلديثـاآلخر،ـوسمىـإحدامهاـيمينًاـواألخرىـشامالًـمنـحيثـاالسم،ـولكنـمنـ

ـنقص«)3(. ـيمني،ـوليسـيفـيشءـمنهام ـاملعنىـوالرشعـكلتامها حيُث

وقالـصديقـحسنـخانـيفـكتابهـ»قطفـالثامر«:ـ»ومنـصفاتهـسبحانه:ـاليد،ـ
امل...«)4(. والَيمني،ـوالكف،ـواإلصبع،ـوالشِّ

»الردـعىلـبرشـاملرييس«ـص55).  )((
ـالتأويالت«ـصـ76). »إبطال  )2(

»التعليقاتـالبازيةـعىلـكتابـالتوحيد«ـص78.  )3(
»قطفـالثامر«ـص66.  )4(
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قالـممدـخليلـهّراسـيفـتعليقهـعىلـ»كتابـالتوحيد«ـالبنـخزيمة:ـ

ـاملنعـمنـإطالقـاليسارـعىلـاهللـعّزـوجّلـإنمـاـهوـعىلـجهةـالتأدُّبـ »يظهرـأنَّ
فقط؛ـفإّنـإثباتـالَيمنيـوإسناَدـبعضـالشؤونـإليها؛ـكامـيفـقولهـتعاىل:ـ﴿ۇئ 
ۇئ ۆئ﴾ـ]الزمر:ـ67[،ـوكامـيفـقولهـعليهـالسالم:ـ»إّنـيمنيـاهللـمألىـسّحاُءـ

ـيدل عىل أّن اليد األخرى املقابلة هلا ليست يميناً«))(. الليَلـوالنهار«؛

ـلكتابـالتوحيدـمنـصحيحـالبخاري«:ـ ـاهللـالغنيامنـيفـ»رشحه وقالـعبد

»هذا؛ـوقدـتنّوعتـالنصوُصـمنـكتابـاهللـتعاىلـوسنةـرسولهـملسو هيلع هللا ىلصـعىلـإثباتـ
ـإحدامهاـَيمنيـ اليدينـهللـتعاىل،ـوإثباتـاألصابعـهلام،ـوإثباتـالقبض،ـوتثنيتِهام،ـوأنَّ
كامـمر،ـويفـنصوصـكثرية،ـواألخرىـشامل؛ـكامـيفـ»صحيحـمسلم«،ـوأنهـتعاىلـيبُسطـ
يدهـبالليلـليتوبـُميسءـالنهار،ـوبالنهارـليتوبـميسءـالليل،ـوأنهـتعاىلـيتقّبلـالصدقةـ
ـاملقسطنيـعىلـمنابَرـمنـنورـعنـَيمنيـ ـلصاحبها،ـوأنَّ ـالكسبـالطيبـبَيمينه،ـفريّبيها من

ـَيمني،ـوغريـذلكـمماـهوـثابٌتـعنـاهللـورسوله«)2(. ـيديه الرمحن،ـوكلتا

وهبذاـانتهىـماـأردناـالتمثيلـبهـعىلـالقاعدةـالسابقة؛ـأعني:ـالتفويضـوالتأويل،ـ
التأويلـ ِمنـطريقةـ ـ فكلٌّ املجسمة،ـ السنةـوبنيـ أهلـ بنيـ العظيمـ الفرُقـ يظهرـ وبذلكـ
ـالتيـ ـوهي ـالتشبيهـوالتجسيمــ ـاهللـتعاىل،ـوأماـطريقُة ـالتنزيه ـالتفويضـُتفيضـإىل وطريقة

ـتفيضـإىلـالتشبيهـوالتجسيم.ـ ـفإهنا ــ ـبالظاهر ـباإلثباتـأوـاألخذ ـأحيانًا يسموهنا

قال الطحاوي: )خلق اخللق بعلمه(

ـاهللـتعاىلـخلقـاخللق،ـ ـأن الباءـيفـقوله:ـ»بعلمه«ـلإللصاق،ـواملعية،ـومعنىـذلك:

»كتابـالتوحيد«ـالبنـخزيمةـص66.  )((
ـاهللـالغنيامنـ)):ـ))3(. ـلعبد »رشحـكتابـالتوحيدـمنـصحيحـالبخاري«  )2(
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ـبالـكونهـعالـاًمـ ـاخللقـمنـواحٍد ـُيوَجدـفعُل ـأن ـبامـخلق،ـوذلكـألنهـالـيمكن وهوـعالِـٌم
ـامللك:ـ ـيستلزمـكونهـعاملًاـضمنًا،ـولذلكـقالـاهللـتعاىلـيفـسورة ـفكونهـخالقًا بمخلوقاته،
﴾ـ ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ   * ڀ  پ  پ  پ  ٻپ  ٻ  ٻ  ٻ  ﴿ٱ 
ـأنهـ ـيعلمـاملخلوقات،ـوالـتظنّّن ـاهللـتعاىلـعىلـأنه ـينصُّ ـاملباركة، ـاآلية ـففيـهذه ،](4-(3[

ُيفهمـمنـاآليةـأنهـتعاىلـالـيعلمـإالـماـخيلق،ـبلـإهناـتدّلـعىلـأنهـبعدماـثبتـأنـاهللـتعاىلـ
ـبامـخلق.ـ ـأنهـعامل ـيثبتـأيضًا ـاخلالق،ـفإنهـجيبـأن هو

ـفهوـعالـٌمـهباـ ـلبعضـاملوجودات، ـأنـاهللـتعاىلـليسـخالقًا ـأيضًا ـلوـفرضنا ونقول:
بالـشّك،ـفاخللقـليسـعلًةـعىلـالعلم،ـبلـإنهـدليٌلـعليه،ـويتضّمنه،ـفثبوُتـاخللقـدليٌلـ

ـلوجوده. عىلـثبوتـالعلم،ـوليسـعلًة

ـتعاىلـخيُلقـبعلِمه،ـ ـأنه ـالبعُضـمنـقولـالطحاوي:ـ»خلقـاخللقـبعلمه« ـيفهم وقد
ـعىلـأنـالباءـسببية،ـبلـاملرادـــكامـنّبهناكــ:ـأنـعلمـاهللـتعاىلـ مـمبنيٍّ وهذاـمُضـتوهُّ
ـأنـ ـقادرًا ـبقدرته،ـومنـرشِطـكونـالقادر ـتعاىل املخلوقاِت مصاحٌبـخللقه،ـوإنامـخيلقـاهللُ

ـيريد. ـبام يكونـعالـاًم؛ـألنـكلـقادرـُمريٌد،ـوكلـُمريدـعالـٌم

قالـتعاىلـيفـسورةـالبقرة:ـ﴿ک ک ک کگ گ گ گ ڳ 
ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ﴾ـ]33[.

ـالبقرة:ـ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ  پپ پ پ ڀ  وقالـتعاىلـيفـسورة
ڤ﴾ـ ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺٺ  ڀ  ڀ  ڀ 

.]2(6[

ـعىلـأنـاهللـتعاىلـيعلمـالرّشـواخلرَيـقبلـوقوعه،ـويعلمـاخلريـمنـ هذهـاآليةـتدلُّ
الرش،ـومعلوٌم:ـأنـالعلمـباليشءـقبلـوقوِعهـيستلزمـأنـيكونـالعلُمـسابقًاـعىلـاملعلوم،ـ

ـاّدعىـبعُضـاحلمقى. ـلهـكام ـله،ـوالـمصاحبًا ـتاليًا ال
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ـالنساء:ـ﴿چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ  ڍ  وقالـتعاىلـيفـسورة
ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈژ ژ ڑ ڑ ک﴾ـ]7)[.

ـعىلـأزليةـعلِمهـالـمتعّلقـبكّلـ قولهـتعاىل:ـ﴿ژ ڑ ڑ ک﴾،ـيدلُّ
ـاألزيّل. ـالتائَبـمنـغريـالتائبـبعلِمه ـتعاىلـيعلم ـفهو ـاجلزئيةـوالكلية، األمور

وقالـتعاىلـيفـسورةـالنساء:ـ﴿ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ﴾ـ]27)[.

ـمعنىـكونـعلمـاهللـ ـتدلـعىلـأسبقّيةـعلمـاهللـتعاىلـللمعلوم،ـوهذا ـأيضًا ـاآلية وهذه
تعاىلـأزليًا.ـ

ـبذلكـكوَنـعلمـاهللـ والحظـأنهـالـجيوزـأنـيقولـقائٌل:ـإنهـربامـأرادـالطحاويُّ
قدياًم،ـولكنـليسـأزليًا،ـأي:ـأنهـأرادـجمّردـكونـعلمهـتعاىلـسابقًاـللمعلوم،ـوهذاـالـ

يستلزمـاألزلية.ـ

فاجلواب:ـإنـاإلمامـالطحاويـالـيمكنـأنـيكونـقدـأرادـهذاـاملعنى؛ـألنهـنفىـ
سابقًاـأنـيكونـاهللـتعاىلـقدـاتصفـبصفٍةـغرِيـقديمة،ـأوـحادثة،ـوهذاـالتفسرُيـلقولهـالـ
ـعندـأهلـالسنة؛ـكامـ يصحـإالـعىلـالقولـبأنهـتعاىلـجيوُزـاتصافهـباحلوادث،ـوهوـمنفيٌّ

ـاهللـتعاىل. ـأنـيكونـأراَدـأزليَةـعلم ـالطحاوي،ـفلزم ـبه رصح

التوبة:ـ﴿ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ  وقالـتعاىلـيفـسورةـ
ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤڤ  ڤ  ڤ 

ڃ ڃ ڃ ڃ﴾ـ]42[.

هذهـاآليةـدليٌلـعىلـتعلُّقـعلمـاهللـاألزيّلـباجلزئياتـفضالًـعنـالكليات؛ـألنهـ
ـأمرـجزئي. ـإهنمـلنـخيرجواـمعك!ـوهذا ـأي: ـأنـهؤالءـكاذبون، ـأنهـيعلم ـهنا ينصُّ
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وقالـتعاىلـيفـسورةـهود:ـ﴿ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ 
ڀٺ ٺ ٺ ٺ ٿ﴾ـ]6[.

وهذهـاآليةـدليلـرصيحـعىلـتعلُّقـعلمـاهللـتعاىلـاألزيلـبكّلـاألمورـالكليةـواجلزئية،ـ
ـبالتفصيالتـمنذـاألزل. ـبالدواّب ـيتعّلق ـيعلمـجّلـشأنهـكلـما فهو

إبراهيم:ـ﴿ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک  تعاىلـيفـسورةـ وقالـ
ں  ڱ  ڱ  ڱڱ  ڳ  ڳ  ڳ  گڳ  گ  گ  کگ  ک 
ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں 

ے﴾ـ]9[.

ـاهللـتعاىلـعىلـأنهـيعلمـَمنـجييءـمنـبعدـتلكـاألقوامـاملذكورة،ـ تأّمْلـكيفـينصُّ
ـباملستقبالتـمنـاألمورـواحلوادث.ـ ـتعاىلـاألزيّل ـعىلـتعلُّقـعلمه ـيدلُّ وهذا

املستقبلةـ األمورـ منـ احلوادثـ تكونـ فإنامـ »باملستقبالت«،ـ قولنا:ـ أنـ إىلـ وتنبهـ
ـحضوري،ـأي:ـحارٌضـدفعًةـ بالنسبةـللمخلوقات،ـوأماـبالنسبةـهللـفعلُمهـهباـعلمـأزيلٌّ

ـالبرش. الـعىلـالتعاُقبـكعلم

وقالـتعاىلـيفـسورةـاحلجر:ـ﴿ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ﴾ـ]4[.

ـنفسها:ـ﴿چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ  وقالـتعاىلـيفـالسورة
ڎ﴾ـ])2[.

ـبكّلـماـخيلقهـوقبلـأنـخيلقه.  ـاهللـتعاىلـعالـٌم ـعىلـأن ـيدلُّ هذا

وقالـتعاىلـيفـسـورةـطه:ـ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پپ پ پ ڀ ڀ ڀ﴾ـ
.]52[

وقالـسبحانهـيفـسورةـلقامن:ـ﴿ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ 
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ۆئ ۈئ ۈئېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ یی ی ی جئ حئ مئ ىئيئ جب حب خب 
مب﴾ـ]34[.

املستقبالِتـمنـ يعلمـ تعاىلـ أّنـاهللـ ـداللًةـقاطعةـعىلـ تدلُّ املشهورةـ اآليةـ وهذهـ
األمورـعلـاًمـتفصيليًاـالـيتغريـوالـيتبدل،ـوأنـإحاطَةـعلمهـتعاىلـبالتفصيالتـخاصيٌةـ

منـخواّصه.

وقالـتعاىلـيفـسورةـفاطر:ـ﴿ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئيئ 
جب حب خب مب ىب يب جت حتخت مت ىت يت جث مث ىث يث حج مج جح محجخ حخ 

مخ جس حس خس﴾ـ]))[.
الناسـمكتوٌبـيفـكتاٍبـمنـقبلـ بآجالـ يتعّلـقـ ماـ ويفـهذاـداللٌةـعىلـأنـكلـ

وجودهم.

ـتنزيهـهللـ ـاملوضعـعبارٌةـعن ـالطحاويـاملايضـإىلـهذا ـاإلمام ـأكثَرـكالم ـأّن الحظِوا
سبحانهـوتعاىل.ـ

ـاخللقـهلمـبداية،ـوقدـنّصـعىلـهذاـيفـ ـ»خلقـاخللقـبعلمه«: ـبعدـذلكـقال: ـنراه ثم
أكثرـمنـمّل،ـوالباءـهناـتعنيـاملالبسةـواالستصحاب،ـأي:ـخلقـاخللقـوهوـعاملـهبم.ـ
ـتفاصيَلـماـ ـيعلم ـأن ـبالفيضـدون ـإنـاهللـخلقـاملخلوقاِت خالفًاـملنـيقولـمنـالفالسفة:

خلقـوماـفاضـوصدرـعنه.ـ

»اخللق«ـهناـمصدٌر،ـوالـمرادـبه:ـاحلاصلـباملصدر،ـأي:ـاملعنىـاالسمّي،ـوهوـ
املخلوق.

اهللـ بلـعلُمـ ماـسيحصل،ـ األزلـ منذـ يعلُمـ اهللـالـ إنـ يقولون:ـ النـاسـ وبعضـ
ـاملخلوقات،ـوهؤالءـهمـالذينـيقولون:ـالـَقَدَر،ـواألمرـ ـأي:ـيُدثـبعدـوجود ُمستأَنف،

ـوالعلمـمستأنف.ـ ُأُنف،
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وأهلـالسنـةـقاطبـةـيقولون:ـيوجدـقـدر،ـأي:ـعلُمـاهللـاألزيلـالـمتعّلقـبكلـ
املعلومات.

ـأنـيبنيـعليهـماـ وهذاـاملعنىـالذيـوّضحنـاهـهوـاألصلـالذيـيريدـالطحاويُّ
ـانتهىـ ـأن ـبعد ـاهللـتعاىلــ ـرمحه ـالقدرـوالقضاءـواألفعالـاإلهلية؛ـفإنهــ سيأيتـمنـكالٍمـعن
منـالكالمـعىلـصفاتـاهللـتعاىلـالذاتيةـوماـيتعلقـهبا،ـرشعـيفـتوضيحـبعضـالقواعدـ
ـأنـالقدَرـمماـلهـتعاىلـمنـبعِضـاجلوانبـبأفعالهـ املتعّلقةـبأفعالهـوماـيتعّلقـهبا،ـوالـشكَّ

ـشأنه.ـ جلَّ

حـهنا:ـأّنـكلـماـخلقهـاهللـتعاىلـــوهوـمجيعـاملخلوقات،ـومجيعـ ولذلكـصـرَّ
ـالقدر،ـولذلكـقال: ـأصل ـبه،ـوهذاـهو ـفإنامـخَلَقهـوهوـعالـٌم املوجوداتـاحلادثةــ

قال الطحاوي: )وقّدر هلم أقدارًا(

ـُيبنىـعليهاـكثرٌيـمنـالعقائد.ـ ـالصفة بناًءـعىلـعلمه!ـوهذه

ـأقدارًا،ـواألقدار:ـمجعـ»َقْدر«،ـوالَقْدر:ـهوـحّدـ ـاهلل،ـفإنهـقّدرـللخلق بناًءـعىلـعلم
ـاألزيل. ـبناًءـعىلـعلمه ـاملالئمةـله؛ ـأي:ـوضعـلكلـيشٍءـصفَته اليشء،

ـيكونـ ـاخللُق ـاإليامَنـيفـاإلنسان،ـهذا ـاهللـخلقـاإلنسانـوخلقـهذا ـإن حنيـنقول:
ـلإلنسانـ ـاإليامنـصفٌة ـأنـيكونـمؤمنًا،ـوهذا ـعىلـتعلُّقـعلمـاهللـاألزيلـبأنهـسوفـخيتاُر بناًء
الـصفةـهلل،ـوفعٌلـخملوقـهلل،ـالـفعٌلـخملوٌقـلإلنسان،ـبلـهوـمنـكسِبـاإلنسانـالـمنـ

خلقه.ـ

ومعنىـكونـهذاـاملخلوقـــأي:ـاإليامنـــصفًةـلإلنسانـبناًءـعىلـعلمـاهللـاألزيل:ـ
ـلإلنسانـوخلقًاـمنـاهلل. ـالصفُةـكسبًا ـالصفة،ـفصارتـهذه ـاكتسبـهذه ـاإلنسان أنَّ
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قال الطحاوي: )ورضب هلم آجاالً(

رضبـهلم،ـأي:ـحّددـهلم.ـواآلجال:ـمجعـأجل،ـواألجل:ـإماـاللحظة،ـأوـحّدـ
ـ ـاإلنسان،ـوكذلكـأَجُلـكلِّ ـالتيـيعيشها ـالفرتة ـأوـهو ـاإلنسان، ـالذيـيموتـعنده الزمان

يشٍء.

َدـالفرتةـالزمنيةـالتيـ َدـاهللـللخلقـاللحظةـالزمنيةـالتيـيموتونـعندها،ـأوـحدَّ حدَّ
يعيشونـفيها،ـالـفرَقـيفـالنتيجة،ـفالواحدةـتستلزمـاألخرىـأوـتتضّمنها،ـهذاـالتحديُدـ

ـاملحيطـبكلـاملعلومات.ـ بناًءـعىلـالعلمـاألزيّل

ـاألمورـبعدـ ،ـثمـُكلُّ الحظـأنـاإلمامـالطحاويـوضعـأصالًـوهوـعلُمـاهللـاألزيلُّ
ذلكـمرتتبةـعىلـعلمهـسبحانه.

قالـالبابريت:ـ»وهذاـتقيٌقـبأنـاألجلـاملرضوبـلكّلـواحدـمنهمـُمرَبٌمـُمَكٌمـالـ
مـوالتأخر،ـقالـاهللـتعاىل:ـ﴿ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہہ ہ ھ﴾ــ يتملـالتقدُّ

ــڱڱ﴾ـ]آلـعمران:ـ45)[،ـفيهـمعنيان:ـ ]األعراف:ـ34[،ـوقولهـتعاىل:ـ﴿

تًاـالـيتقدمـوالـيتأخر،ـوالثاين:ـكتابًاـمبينًاـيفـاللوحـاملحفوظـ أحدمها:ـكتابًاـمؤقَّ
ـاهـ. ـتعاىل:ـ﴿ې ى ى ائ ائ ەئ﴾ـ]يس:ـ2)[«. مكتوبًاـفيهـكقوله

وقدـرأيتـأحدـاملعارصينـيفـكتاٍبـلهـأّلفهـللردـعىلـاألشاعرة،ـيقول:ـإنـاألشاعرةـ
ـللموت))(. ـاألجلـسببًا جعلوا

وهذاـاّدعاٌءـبالـدليل،ـواألصل:ـالتثبُّتـعندـنسبةـاألقوال،ـخصوصًاـيفـمسائلـ

وهوـأمنيـنايفـذياب،ـيفـكتابـجدلـاألفكار،ـحيثـذكرـيفـص67:ـإنـاألشاعرةـيقولون:ـإنـ  )((
ـإنامـ ـكامـيدعيـهو ـفإّنـسببـاملوتـعندـاألشاعرة األجلـهوـسببـاملوت،ـوحتىـلوـذبحتـحيوانًا

ـآخر.ـ هوـاألجلـوليسـشيئًا
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االعتقاد؛ـألنـاألشاعرةـملـيقولواـبأنـاألجلـهوـسببـاملوت،ـبلـقالوا:ـإنـاألجلـهوـ
وقتـاملوتـوَظْرفه،ـأوـَطَرُفه،ـولكْنـللموتـأسباٌبـعاديةـأخرى،ـكالقتلـوالدهسـ

واملرض،ـوغريها.ـ

فمعـقوهلمـباألسبابـالعادية،ـإالـأنـهذاـالـيستلزمـانتفاَءـكونـاهللـتعاىلـقدـقّدرـ
التيـيعيشونـفيها،ـوبالسببـ بالفرتةـ هلمـآجاالً؛ـألنـتقديَرُهـجّلـوعّزـوعلَمُهـمتعّلقـ

ٌرـومعلومـومراٌدـهللـتعاىل. ـمنـهذينـاألمرينـمقدَّ ـاملوت،ـفكلٌّ العاديـالذيـيعُقُبه

وأنقلـهناـبعضـماـبينتهـيفـالردـعليه،ـوذلكـيفـالكتابـالذيـسميتهـ)االنتصارـ
لألشاعرة(:ـقالـالشيخـزكرياـاألنصاريـيفـكتابهـاملفيدـغايةـالوصول:ـ»)والـيموتـ
انتهاءـحياتهـفيهـبقتلـأوـغريه،ـ أحدـإالـبأجله(ـوهوـالوقتـالذيـكتبـاهللـيفـاألزلـ
ـالعبادـبالـترددـوبأنهـإذاـجاءـأجلهمـالـيستأخرونـساعةـوالـ ـاهللـحكمـبآجال وذلكـبأن

يستقدمون«.ـاهـ.ـ

هذاـهوـمذهبـاألشاعرةـكامـيوضحهـالشيخـزكرياـفهوـيرصحـأنـاألجلـليسـ
ـوفرقـ ـاإلنسان، ـبلـماـهوـإالـالظرفـالذيـيموتـعنده هوـالسببـالذيـبهـيموتـامليت،
ـأيـبسببـ ـالباءـهناـسببية ـ»بقتلـأوـغريه« كبريـبنيـالسببـوالظرف،ـوقولـالشيخـزكريا:
القتلـأوـبسببـغريه،ـأيـإنـالسببـعندـاألشاعرةـليسـهوـاألجلـبلـهوـغريه،ـوماـ

ـالظرفـالذيـيموتـفيهـأوـعنده.ـ األجلـإال

حاصلـاملعنىـالذيـيقولونـبهـهوـأنـاهللـتعاىلـقدـعلمـمنذـاألزلـأنـفالنًاـسوفـ
يعيشـكامـتقتضيهـطبيعةـوجودهـوقابليتهـوتأهلهـللوجودـاحلادثـعىلـماـيليقـبهـوعىلـ
حسبـالظروفـالتيـتيطـبه،ـألنهـيوجدـانفعالـمكتسبـبنيـاحلادثـمنـسائرـاألمورـ
التيـتؤثرـيفـطبيعتهـمماـييطـبه،ـوقدـقالـالسادةـاألشاعرةـأنـاهللـتعاىلـقدـعلمـماـسوفـ
ـبلـ ـلكتابته ـفكتبـذلكـالـحلاجة يؤولـإليهـكلـعبدـمنـالعبيد،ـوعلمـمتىـسوفـيموت،
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ـأوـ ـاملدة ـفاألجلـإماـهو ـأنفسهمـوذلكـمنـحيثـهمـمكلفون، ـالعباد ـيستفيدـمنها حلكمة
ـالعبد،ـوالـيمكنـ ـالذيـيعيشـفيه ــ ـالظرفـالزماينـــعىلـالقولـاألول ـأيـهو هوـهنايتها،

ـينقصـعنه.ـ ـأكثرـمنـذلكـوالـأن ـيتجاوزهـفيمتدـعمره أن

وأماـاملوتـفقدـأوضحـشيخـاإلسالمـزكرياـأنـسببهـإماـالقتلـأوـغريه،ـفأبانـ
بذلكـأنـاألجلـليسـهوـالسببـبلـهوـالظرف،ـهذاـهوـحاصلـقولـاألشاعرةـبالـ

تطويل.ـ

ـالكثريـ ـالتيـالـيعرفها ـالتعريفـبمذهبـاألشاعرةـوإلظهارـعقالنيتهم وزيادةـيف
خصوصًاـمنـالباحثنيـيفـهذاـالعرص،ـبلـيظنونـأنـالعقلـواملنهجـالعقيلـالـيتصفـبهـ
ـبلـإنـكثريًاـمنـالكتابـيفضلـاإلسامعيليةـمنـحيثـ إالـاملعتزلةـومنـمشىـعىلـنسقهم،
ـيظهرـاجلهلـالعظيمـالذيـيتصفـبهـهؤالءـ ـبالعقلـواملنطقـعىلـاألشاعرة،ـوهذا االلتزام
ـفكأهنمـيعدمونـأنفسهم،ـوأنىـهلمـذلك.ـ ـانفكواـعنها ـإذا ـلذاهتم حتىـأصبحـصفةـالزمة

ـاألغاليطـواجلهاالت.ـ ـالذاتـأهونـمصابًاـمنـالوقوعـيفـكلـهذا واحلقـأنـإعدام

قالـالعالمةـاملحققـالسعدـالتفتازاينـيفـرشحـالعقائدـالنسفية:ـ»)واملقتولـميتـ
ـاهـ.ـ ـأيـبالوقتـاملقدرـملوته«. بأجله(

وقالـصاحبـالنبـراس:ـ»األجلـيطلقـعىلـاملدةـوعىلـآخرها،ـوكالـاملعنيـنيـ
ـأوـيفـآخرها،ـعىلـ ـأوـبحصولـآخرها، ـأيـبانقضاءـمدةـحياته، ـاملصنف، صحيحـيفـكالم
أنـالباءـللظرفية،ـوالشارحـمحلهـعىلـالثاينـعىلـوفقـقولهـتعاىلـ﴿ڻ ڻ ۀ﴾ـوألنهـ
أظهر،ـواختلفـيفـأنهـلوـملـيقتلـلعاشـأمـال،ـفذهبـاألشاعرةـإىلـأنهـجيوزـأنـيموتـ
يفـذلكـالوقتـوأنـالـيموت،ـوذهبـمجهورـاملعتزلةـإىلـأنهـلوـملـيقتلـلعاش،ـوإالـفالـ

ـاهـ. ـاملنهيـعنه))(«. ـلكسبه ـقاتله،ـوأجيبـبأنـاألخذ يؤاخذ

ـباكستان.ـ ـإمدادية ـنرشـمكتبة ـالفرهاري،ـص92)، ـالعزيز ـللعالمةـممدـعبد »النرباس«  )((
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فظهرـهناـأنـاألجلـعندـالسادةـاألشاعرةـواملاتريديةـليسـإالـظرفًاـيدثـفيهـ
املوت.ـ

ووردـهناـالسؤالـالتايل:ـ»إذاـحاولـإنسانـقتلـإنسانـآخر،ـفلمـيمتـاملغدور،ـ
ـيموت؟؟«.ـ ـإنه ـأو ـيبقىـاملغدورـحيًا فهل

وهذاـالسـؤالـيوضحـاجلوابـعليهـأصاًلـوقدرًاـكبيـرًاـمنـمعنىـاألجلـعندـ
ـاجلوابـالصحيحـالظاهرـعىلـغريه.ـ األشاعرة،ـوهذاـهو

وقدـاخترصتـمعنىـقولـاألشاعرةـيفـمسألةـاألجلـيفـمتنـالتحصيل،ـفقلت:ـ
ُرـاآلجال،ـواألجلـهوـاملدةـاملقدرةـالتيـيموتـاحليوانـعقبها،ـأوـ »فصٌل:ـاهللـتعاىلـمقدِّ
اللحظةـالتيـعلمـاهللـتعاىلـحصولـاملوتـفيهاـسواًءـبسببـظاهرـكالقتلـأوـال.ـولوـملـ

ـاهـ.ـ ـيبقىـحيًا«. ـيموتـوأن ـأن يقتلـجلاز

ـإالـكاذبـ فاألشاعرةـالـيلغونـاألسبابـمطلقًا،ـومنـيدعيـهذاـمنـالناسـماـهو
عليهم،ـولكنـالذيـينفونهـهوـتأثريـاألسباب،ـأيـكونـالسببـموجدًاـلنتيجته،ـوأماـ
الرتتبـاحلاصلـبنيـالسببـوالنتيجةـفالـينكرونهـمطلقًا،ـبلـيقولونـبهـويرصحونـأنـ

ـالقطعـوالعلمـاألكيد. ـتفيد ـالعادة ـالرتتبـالعادي،ـوأن ـالرتتبـاسمه هذا

قال الطحاوي: )ومل خيَف عليه يشء من أفعاهلم قبل أن خيلقهم، وعلَِم ما هم 
عاملون قبل أن خيلقهم، وأمرهم بطاعته، وهناهم عن معصيته(

.ـ ـاهللـأزيلٌّ ـاهللـاملخلوقاتـكانـعالِـاًمـهبم،ـإذنـعلُم قبلـأنـخيلق

»وَعِلَمـماـهمـعاملونـقبلـأنـخيلقهم،ـوأمرهمـبطاعته،ـوهناهمـعنـمعصيته«:ـ
ـتعاىل:ـ﴿ڄ ڄ  ـليشريـإىلـقوله ـالطحاويـعّقَبـاخللقـباألمر؛ الحْظـكيفـأنـاإلمام



ــ 377 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عىلـالعقيدِةـالطَّحاويةـ

* ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ  * چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ  ڄ ڃ ڃ ڃ 
ڈ ژ﴾ـ]الذاريات:ـ58-56[.

ـأْيـيرتّتُبـعىلـاخللقـ ـإالـلَيعُقَبـخلَقهمـأْمُرهم: فقولهـتعاىل:ـ﴿ڃ ڃ﴾ـأي:
ـاألمرـوالنهي. ـتعلُُّق ويتبُعه

العلمـ ألنـ املعلومات؛ـ بكلـ بالعلمـ التخليَقـ قرنـ »وإنامـ البابريت:ـ العالمةـ قالـ
ـقالـاهللـتعاىل:ـ﴿ڀ ڀ ٺ ٺ﴾ـ]امللك:ـ4)[،ـوقالـتعاىل:ـ باملخلوقـمنـرشطـالتخليق،
﴿ې ې ى﴾ـ]يس:ـ)8[،ـوقـالـتعاىل:ـ﴿ہ ہ ھ ھ ﴾ـ]يس:ـ79[،ـ

ـاخللَقـبالعلم. ـاآلياتــ ـيفـمجيعـهذه فقرنــ

ـأنهـتعاىلـإنامـخَلَقهمـلالستعبادـباألمرـ ـوالنهيـبعدـذكرـاخللقـلُيعلَم وإنامـقرنـاألمَر
والنـهي،ـقالـاهللـتعاىل:ـ﴿ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ﴾ـ]الذاريات:ـ56[،ـأي:ـ

آلُمرهمـبعباديت،ـوأهناهمـعنـمعصيتي«))(.

ـعىلـأنـاهللـتعاىلـعالـٌمـباخللق،ـوبامـهمـعاملونـقبلـأنـخيلقهمـبعدـأنـ ومماـيدلُّ
ـتعاىل:ـ﴿ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ﴾ـ]األنعام:ـ28[. ُيميتهم،ـقوله

* * *

ـللبابريت،ـصـ53. »رشحـالطحاوية«  )((
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ذكُر بعض األدّلة عىل علِم اهلل تعاىل باألشياء قبَل وجودها

ـباألشياءـقبلـوجودها،ـوأنهـتعاىلـالـ ـاهللـعالـاًم ـالعديدةـعىلـكون ـاألدلُة تضافرِت
ـإالـأّنـ ـفالـمعنىـهلذا ـبالعلمـاألزيل، ـاملقصود ـبهـقبل،ـوهذاـهو ـيكنـيعلم يصلـلهـعلٌمـمل
اهللـتعاىلـعالـٌمـملـيزلـعالـاًمـبامـكانـوبامـيكونـوبامـسيكون،ـوعلُمهـبذلكـكلَّهـملـيزل،ـ

والـيطرُأـلهـعلٌمـملـيكنـله.

ـاملعنى. ـأكثرـمنـهذا ـاهللـقديم،ـالـيريدون ـيقولون:ـعلُم ـأهلـالسنةـعندما وعلـامء

وأماـاخلالفـالشهريـبنيـأهلـالسنةـوبنيـاملعتزلةـوغريهمـيفـالصفاتـاملعاين،ـ
ـباألمور،ـ ـبكونـاهللـتعاىلـعالـاًم ـله ـفهوـخالٌفـالـمدخلّية وأهناـزائدةـعنـالذاتـأوـعينها،
وأنهملـيزلـعالـاًمـهباـعىلـالنحوـالذيـوّضحناه،ـوهوـخالفـيفـمسألةـأخرى،ـوإنـحاولـ

ـبالفرقـبينهام. ـأوـغفلةـوجهالًـمنهم ـاخللطـبنيـاألمرينـعمدًا بعُضـاجلهلة

ـماـ ـكوَن ـأي:ـالـيستلزم ـاملعلوماتـقديمة، ـبأّنـعلمـاهللـقديمـالـيستلزمـكوَن وقولنا
ـوقدـيكونـ ـكذاتـاهللـوصفاتهــ ـبلـقدـيكونـقدياًمــ ـالعلمـكشفًاـومتييزًاـلهـقدياًم، ـبه تعلق

ـاهللـتعاىل. ـبهـعلُم ـيتعّلق ـذلكـيصلُحـألْن ـأصالً،ـوكلُّ ـيكونـُماالً حادثًا،ـوقد

أوالً: الداللة العقلية عىل كون اهلل تعاىل عالـاًم، مل يزل عالـاًم بام كان وبام سيكون:

هـأنهـمتاٌجـإىلـصانع،ـفثبتـــكامـتّمـ لقدـتقّررـبالنظرـيفـالعاَلـمـمنـجهةـتغريُّ
تفصيُلهـيفـكتبـالكالمـــوجوُدـالصانع،ـووجوُبـكونـالصانعـقدياًمـملـيزلـموجودًا،ـ

ـالصفاتـالسلبية. ـأيضًا،ـوثبتـله ـأنـقدرتهـقديمة ـالقطعــ ـعىلـسبيل وثبتــ



ــ 379 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عىلـالعقيدِةـالطَّحاويةـ

وتقررـــبالنظرـيفـالعاَلـمـاملخلوقـِمنـجهةـكونهـموجودًاـذاـروعةـوهبجةـعىلـ
نظامـمتكاملـمتناسقـــأّنـاهللـــوهوـخالقـالعاَلـمـــمتصفـبالعلم،ـوأّنـهذهـالصفةـ
ـيكونـجاهالًـقبلـذلك،ـفهيـ ـأن ـلزم ـالعاَلـم،ـوإالّ ـإجياد ـثبتتـلهـحاَل ـتكون ـأْن يستحيل

ـمنـقبلـذلك،ـفهيـإذنـقديمة. ـجّلـوعّزــ إذنـثابتٌةـهللــ

ـعليهاـالدليلـالسابق،ـوهوـدليلـالنِّظام،ـأي:ـكوُنـ وصفةـالعلمـالثابتةـهللـيدلُّ
ـالعاَلـمـعليها. ـالتيـيمكنـوجود ـالنُُّظم العاَلـمـعىلـنظامـمعنيـدونـغريهـمن

ـإذـ ـالعقلـأنـُترشقـمنـاملغرب؛ ـُترشقـمنـاملرشق،ـويمكنـعند ــ فالشمســـمثاًل
كلتاـاجلهتنيـمتساويتانـيفـنفسـاألمر،ـفلـامـتّمـالرشوقـمنـاملرشقـدونـاملغربـعلمناـ

ـلِـامـذكرنا. ـيفعله ـيفعلهـقبلـأن ـبام ـالفاعلـلذلكـقادٌرـمريٌدـخمتاٌرـعالِـٌم أّن

ويستحيلـــاتفاقًاـبينناـوبنيـاملعتزلةـوأكثرـالفرقـاإلسالميةـــأْنـتُدثـهللـتعاىلـ
ـبالصفاتـاحلادثة.ـ ـالـيتصُف ـجّلـوعّزــ ـالصفات،ـفاهللــ صفٌةـمن

ـالعلمـقديمة،ـوكونهـعالـاًمـبكلـاألشياءـوصٌفـهللـتعاىلـملـيزلـثابتًاـله؛ـ إذنـصفُة
ـيدلـداللًةـقطعيًةـعىلـماـذكرناه. فالعقلـإذن

ـبهـبنفيـعلمـاهللـاألزيّلـ وملـخيالفـيفـهذاـأحدـمنـالبرش،ـفلمـيُقلـأحدـممنـُيعتدُّ
ـالناسـخالفواـيفـذلكـمنـجهات: ـبعُض ـلكنـظهر عىلـاجلملة،

ـباألشياءـعىلـسبيلـاإلمجال،ـ ـاهللـعالِـم ـأّن ـفزعموا ـأوـطائفةـمنهمــ ـالفالسفةــ أما
ـالتيـتدثـوتنعدم،ـوزعمواـأّنـماـأجلأهمـإىلـنفيـ أي:ـبالكليات،ـالـباجلزئياتـاحلادثة
ـــ ـــجّلـوعّز ـاحلوادثـبذاته ـقيام ـيلزم ـإنـكانـعالـاًمـهبا ـأنه ـباجلزئيات،ـهو علمهـجّلـوعّز

وهوـمال،ـفلذلكـقالواـماـقالوا.

ـالرّد،ـ ـيعلمون ـالعلِمـعندـاألشاعرِة ـبلـصارـصغاُرـطلبِة والردـعليهمـواضحـبنّي،
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ـالعلم،ـبلـاهللـتعاىلـيعلُمـاليشَءـقبَلـوجوِدهـبأنهـمعدوم،ـ ُ ـاملعلومـالـيلزمـعنهـتغريُّ ُ فتغريُّ
وبعدـوجوِدهـبأنهـموجود،ـوكالـهذينـاألمرينـمعلوٌمـهللـتعاىلـأزالً،ـوليسـاملعنى:ـأنهـ
عندـعدمـاليشءـيصُلـعلُمـاهللـبأنهـانَعَدم،ـوعندـوجودهـيصلـعلُمهـبأنهـُوجد،ـفهذاـ

رـساذجـللعلمـالقديم. تصوُّ

فعلُمـاهللـالقديمـلهـتعلُّقاٌتـقديمةـتعّلقتـتنجيزًاـبامـكانـوماـسيكونـعىلـماـهوـ
عليه.

إْنـكانتـقطعيةـــوهيـ إثباتـكونـاهللـعالـاًمـ العقِلـعىلـ أّنـداللَةـ فأنتـترىـ
ـباألشياءـقبلـوجودها. ـالداّلةـعىلـكونـعلمه ـهيـنفُسها كذلكــ

ولكناـقدـبينّاـلكـأنـالقدريةـــومنهمـهذاـاملّدعيـــيزعمونـأّنـكونـاهللـعالـاًمـ
ـأّنـ ـلدىـالعقالء: ـتقّرر ـيقولونـيفـالسمعـوالبرص،ـولكنـقد ـيعلَمـكام ـأْن ـيصلُح ـأنه معناه:
ـليسـبعالِـٍمـيفـذلكـاحلال،ـ ـباملعلوم،ـفهو ـتنجيزيـللعلم ـتعلق ماـصلحـللعلم،ـمنـدون

ـباملعلوم. ـالذيـتعلقـعلمهـوتنّجز ولكنـالعالِـم:ـهو

ولضعفـمذهِبـالفالسفِةـوالقدرية،ـفإّنـفرقةـالقدريةـاندَثرتـوانعَدمتـحتىـ
ـبأقواهلا. ـيقوُل ـالعقالء ـأحٌدـمن ـيُعد مل

ـأماـاملعتزلةـفقدـخالفواـالقدريةـيفـقوهلمـبالعلمـاحلادث،ـونفيـالعلمـالقديم،ـ
ـبنفسه.ـ ـبأنـاإلنسانـخيُلقـفعَله ووافقوهمـيفـالقول

وأماـقدماُءـالفالسفةـالذينـقالوا:ـإّنـاهللـيعلُمـالكلياتـدونـاجلزئيات،ـفقدـخالفهمـ
ـيوافقـمذهَبـ ـإعادَةـرشحـقولـالقدماءـعىلـنحٍو ـمنـمتأخريـالفالسفة،ـوحاولوا العديُد
األشاعرِةـيفـالعلم،ـوممنـحاولـذلك:ـابنـرشدـالفيلسوفـنصرُيـأرسطوـواملرّوجـلهـ
ـُيقالـ ـالشيعّيـوغريهمـكثري،ـحتىـصار ـالطويسـالفيلسوُف بنيـاملسلمني،ـونصريـالدين
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لكثرِةـمنـحاولـمنهمـإعادَةـتفسريـقولـالقدماءـوجعلهـموافقًاـملذهبـاألشاعرة:ـإنـ
تقيَقـمذهبـالفالسفة:ـهوـأّنـعلَمـاهللـمتعّلقـأزالًـبامـكانـوبامـسيكون،ـوأّنـهذاـهوـ
ـاهللـ ـأّن ـالقدماءـهو ـقولـالفالسفة ـأّن ـاّدعاء ـءـياولون حقيقةـمذهبهم،ـوصارـبعضـالعلام

ـقبلـوجودها،ـوليسـكامـشاعـعنهم. ـباألشياءـ)الكلياتـواجلزئيات( عالِـٌم

ـإليهمـمذهُبـعدِمـعلمـاهللـ ـُينَسَب ـمنـالبرشـالـيرَضونـأن ـالعقالَء ـنرىـأّن وهكذا
تعاىلـباجلزئياتـاملخالِفـللعقلـوالقرآنـوالسنّة.

ثانياً: داللة القرآن عىل علم اهلل باألشياء قبل وقوعها:

دّلـالقرآُنـداللًةـقاطعةـعىلـعلمـاهللـتعاىل،ـوعىلـأّنـعلَمـاهللـمتعلٌقـبكلـيشء،ـ
ـقبَلـوجوِدها. ـباألشياِء وهوـمتعلٌق

وقدـاشتهرتـهذهـالعقيدُةـوانترشتـحتىـصارـالِوْلداُنـمنـالناسـالـجيهلوهناـ
ـإالـجاحد. ويّتهمونـَمنـُينكرها،ـوالـينكرها

ـالبيهقيـيفـ»األسامءـوالصفات«:ـ قالـاإلمام

ـالعلم:ـ ـ»بابـماـجاءـيفـإثباتـصفة

قـالـاهللـعّزـوجـّل:ـ﴿ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ﴾ـ]البقرة:ـ255[،ـ
ـبتعليمه. ـفَيعَلموه ـإّياه، ـُيعلمهم ـأن ـإالـبامـشاَء يقول:ـالـيعلمونـشيئًاـمنـعلمه

وقـالـجلـوعـال:ـ﴿ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ 
ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦڄ  ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ * 

ڄ ڄ ڄ﴾ـ]هود:ـ3)-4)[.

وقالـجّلـجالُلـه:ـ﴿ک ک ک گ گ گگ ڳ ڳ﴾ـ]النساء:ـ
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66)[،ـوذلكـحنيـقالواـلرسولـاهللـملسو هيلع هللا ىلص:ـالـنجُدـأحداًـيشهدـأنكـرسوُلـاهلل!ـفأنزلـاهلل:ـ
ڱ  ڱ  ڱڱ  ڳ  ڳڳ  ڳ  گگ  گ  گ  ک  ک  ﴿ک 

ں﴾.

وقالـتباركـوتعاىل:ـ﴿ٻ ٻ ٻ ٻپ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ 
ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ﴾ـ]فصلت:47[.

وقالـتعاىل:ـ﴿ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک * ک ک  
گگ گ گ  ڳ﴾ـ]األعراف:7-6[.

وقالـجّلتـعظمته:ـ﴿جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خبمب ىب يب جت حت﴾ـ
]طه:ـ98[.

وقالـجّلتـقدرتهـفيمـاـيقولهـمحلُةـالعرش:ـ﴿ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ 
ۉ ﴾ـ]غافر:ـ7[.

وقالـجّلتـُقْدَرُته:ـ﴿ يئ جب حب خب مب ىب يب جت حت خت مت  
ـقدـأحاطـ ـأي:ـعلُمه ىت يت جث مث ىث يث حج مج جح مح جخ حخ مخ﴾ـ]الطالق:ـ2)[،

باملعلوماِتـكلِّها.

ـوجل:ـ﴿ائ ەئ ەئ وئ وئ﴾ـ]لقامن:ـ34[. وقالـعزَّ

وقالـتعاىل:ـ﴿چ چ چ چ ﴾ـ]األحقاف:ـ23[«.ـاهـ))(.

ـلِـَمنـاستقاَمـوخضَعـهللـتعاىل،ـوسنزيُدـيفـذكرـ ـالبيهقيـكاٍف ـنقلناهـعنـاإلمام وما
ُك: ـاملتشكِّ بعضـاآلياتـالدالةـعىلـاملطلوِبـحّتىـيطمئنَّ

)):ـ293(.  )((
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الـّذارياتـ]24-30[:ـ﴿ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ  قـالـاهللـتعاىلـيفـسـورِةـ
وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ   * ى  ى  ې  ې  ېې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ   * ۋ 

حئ  جئ  یی  ی  ی  ىئىئ  ىئ  ېئ   * ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ   * ۇئ 

ىث  جثمث  يت  ىت  مت   * حت  جت  يب  ىب  مب  خب  حب  جب  يئ   * مئ 

ـويبلُغـ واـسيَدناـإبراهيَمـبغالم،ـأي:ـولٍدـُيوَلُدـويكرُبُ يث حج مج﴾ـفاملالئكُةـبرشَّ

أفعاٍلـبرشيٍةـوآثاُرـ الُبرشىـإىلـاهللـتعاىل،ـوهذاـإخباٌرـعنـ ويصريـعلياًم،ـونسبواـهذهـ
ـَبعُد؛ـفاهللـإذنـعاملٌـهباـقبَلـُحُصوهِلا. األفعالـملـتصْل

ـالطورـ])4[:ـ﴿ڱ ں ں ڻ ڻ﴾ـقالـالزخمرشيـيفـ وقالـتعاىلـيفـسورة
»تفسريه«:ـ»﴿ڱ ں ں﴾ـأي:ـاللوحـاملحفوظـ﴿ڻ ڻ﴾ـماـفيهـحتىـيقولوا:ـ

ـاهـ))(. ـنعّذب«. ـُبعثناـمل ـُنبَعث،ـوإن ال

ُب،ـ ـالبعُثـوالنرش،ـوَمنـُيعذَّ ـفيه ـمكتوٌب ـاملحفوَظ ـاللوَح ـعىلـأّن ـيدلُّ وكالمهـهذا
وَمنـالـُيَعّذب.

قالـاهللـتعاىلـيفـسورةـالقمرـ]49[:ـ﴿حت خت  مت ىت يت ﴾.

ـمرتبًاـعىلـَحَسبـماـ ـُمَقّدرًاـمكاًم ـيشء ـكلَّ ـ»أي:ـخلقنا قالـالزخمرشيـيفـتفسريها:
اقتضتهـاحلكمة.ـأوـُمَقّدرًاـمكتوبًاـيفـاللوح،ـمعلومًاـقبلـكونه،ـقدـعلمناـحالهـوزمانه«.ـ

اهـ)2(.

فهذاـالترصيُحـمنـالزخمرشيـعىلـأّنـاهللـتعاىلـيعلمـاألشياَءـقبلـحصوهلاـعىلـ
ـبوضوحـعىلـُبطالنـماـيزعمهـاملّدعونـلالعتزالـمنـأنـاهللـالـيعلُمـ ماـتكونـعليهـيدلُّ

»الكشاف«ـ)4:ـ26(.  )((
ـالسابقـ)4:ـ)44(. املصدر  )2(
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التـيفـ األشياَءـإالـعندـوجودها،ـومعـذلكـفقدـوقعـالزخمرشيـيفـإشكاالتـومتحُّ
ـإىلـذلكـابنـعطيةـيفـ»تفسريه«ـفانظره))(. ،ـوأشار ـاملنريِّ ـابُن ـاآلية،ـورّدـعليه تفسريهـهلذه

قـولهـتعـاىل:ـ﴿ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئېئ ېئ 
ېئ  ىئ ىئ ىئ یی ی ی جئ حئ مئ ىئيئ جب حب خب مب﴾ـ]لقامن:ـ

.]34

ـاآلية:ـ ـالزخمرشيـيفـتفسرِيـهذه قاَل

»رويـأنـرجالًـمنـماربـــوهوـاحلارثـبُنـعمروـبِنـحارثةـــأتىـالنبيـملسو هيلع هللا ىلصـ
فقال:ـياـرسولـاهلل!ـأخربينـعنـالساعةـمتىـقيامها؟ـوإينـقدـألقيُتـحيايتـيفـاألرضـ
ـأمـ ـأذكر ـفمتىمتطر؟ـوأخربينـعنـامرأيتـفقدـاشتملتـماـيفـبطنها ـالسامء، وقدـأبَطأتـعنّا
أنثى؟ـوإينـعلمتـماـعلمتـأمِسـفامـأعملـغدًا؟ـوهذاـمولديـقدـعرفتهـفأينـأموت؟ـ

فنزلت.ـ

وعنـالنبيـملسو هيلع هللا ىلص:ـ»مفاتـحـالغيبـخـمس«،ـوتالـهذهـاآلية.ـوعنـابنـعباسـ
ريضـاهللـعنهام:ـمنـاّدعىـِعلَمـهذهـاخلمسِةـفقدـكذب،ـإّياكمـوالِكهانة!ـفإنـالكهانةـ
ـفرأىـ ـمدةـعمره، ـمعرفُة ه ـأمهَّ ـأنه تدعوـإىلـالرشك،ـوالرشُكـوأهُلهـيفـالنار.ـوعنـاملنصور:
ـفاستفتىـالعلامَءـ ـباألصابعـاخلمس، ـإليه ـالبحر،ـوأشار ـأخرجـيَدهـمن يفـمنامهـكأنـخياالً
يفـذلك،ـفتـأّولوهاـبخمسـسنيـنـوبخمسةـأشهرـوبغريـذلك،ـحتىـقالـأبوـحنيفةـ
رمحهـاهلل:ـتأويلها:ـأنـمفاتحـالغيبـمخسـالـيعلمهاـإالّـاهلل،ـوأنـماـطلبَتـمعرفتهـالـ

ـالوجيز«ـ)5:ـ)22(. »املحرر  )((
وقدـكتبتـرسالةـخاصةـيفـتفسريـهذهـاآليةـالكريمة،ـفصلتـفيهاـيفـأقوالـالعلامء،ـوقدـطبعتـ ـ
ـالعزيزـالشيخـجاللـاجلهاينـالتحبريـيفـتفسريـثالثـ ـالرسالةـبفضلـاهللـيفـكتابـسامهـصديقنا هذه

ـالنورـسنةـ))20م.ــ ـالكتابـيفـدار ـاحلكيم.ـوطبع آياتـمنـالذكر
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سبيلـلَكـإليه،ـ﴿ەئ وئ وئ﴾ـأيانـمرساها،ـ﴿ۇئ ۇئ﴾ـيفـإبانهـمنـغريـ
تقديمـوالـتأخري،ـويفـبلدـالـيتجاوزهـبه،ـ﴿ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ﴾:ـأذكرـأمـأنثى،ـأتامـأمـ

ناقص،ـوكذلكـماـسوىـذلكـمنـاألحوال،ـ﴿ېئ ېئ ىئ﴾ـبّرةـأوـفاجرةـ﴿ىئ 
ىئ ی﴾ـمنـخريـأوـرش،ـوربامـكانتـعازمةـعىلـخريـفعملتـرشًا،ـوعازمةـعىلـ

رّشـفعملتـخريًا،ـ﴿ی ی جئ حئ مئ ىئ﴾،...«.

ـلِـامـيفـالدرايةـمنـمعنىـاخلَْتلـواحليلة.ـ ـللعبد؛ ـقال:ـ»وجعلـالعلمـهللـوالدراية ثم
وـاملعنى:ـأهناـالـتعرُفـــوإْنـأعَمَلتـِحَيَلهاـــماـيلصقـهباـوخيتصـوالـيتخّطاها،ـوالـ
ـإىلـمعرفتهامـكانـِمنـمعرفةـ ـيكنـلهـطريٌق ـفإذاـمل ـباإلنسانـِمْنـكسبهـوعاقبته، يشءـأخصُّ

ـاهـ))(. ـأبعَد« ماـعدامها

وقالـاهللـتعاىل:ـ﴿ے ۓ   ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ 
وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ى  ې   * ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۋۅ  ۋ  ٴۇ  ۈ 

وئۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ  ۈئ ېئ﴾ـ]احلديد:ـ23-22[.
قالـالزخمرشي:ـ»املصيبةـيفـاألرض:ـنحوـاجلدبـوآفاتـالزروعـوالثامر.ـويفـ
األنفس:ـنحوـاألدواءـواملوتـيِفـِكتاٍبـيفـاللوحـ﴿ۈ ٴۇ ۋ ۋ﴾ـيعني:ـاألنفسـ
أوـاملصائبـ﴿ۅ ۉ﴾ـإّنـتقديرـذلكـوإثباتهـيفـكتابـ﴿ۉ ې ې﴾ـوإنـكانـ

ـاهـ)2(. عسريًاـعىلـالعباد«.

وكالمهـجيد،ـإالّـأّناـالـنسّلُمـحرصـمسّمىـ»املصيبة«ـيفـماـذكره،ـفقدـُيطلقـعىلـ
ـعىلـذلكـقولهـتعاىل:ـ﴿ڈ ڈ ژ  ماـهوـنتيجةـعملـاإلنسانـأنهـمصيبة،ـويدلُّ

»الكشاف«ـ)3:ـ238(.  )((
ـالسابقـ)4:ـ65(. املصدر  )2(
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ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ 
تعاىل:ـ﴿ی ی ی جئ حئ  وقـولهـ ]القصص:ـ47[،ـ ڳ ڳ﴾ـ

مئ ىئ يئ جب حب﴾ـ]الشورى:ـ30[.
وقالـاهللـتعاىلـيفـسورةـاملزّملـ]20[:ـ﴿ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ 
ڦ  ڦ  ڤڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ 

ڇڍ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄڄ  ڦ  ڦ 

ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ﴾،ـوهذهـاآليةـدليٌلـرصيحـعىلـأّنـاهللـتعاىلـعِلَمـذلكـقبَلـ

ـالعبادـوليسـالكونّياتـفقط. ـأفعاُل حصوله،ـومماـعلمه

ـالقْدر؛ـألنهـ وبعد،ـفامـذكرناهـمنـاآلياتـإنامـهوـقليٌلـمنـكثري،ـواقترصناـعىلـهذا
ـاهلوى. ـإالـأهُل ـالواضحاتـاملشهوراتـالتيـالـخيالفـفيها من

ثالثاً: داللة السنة عىل علم اهلل تعاىل باألشياء قبل وجودها:

إّنـاألحاديَثـالتيـوردتـيفـإثباتـالقدرـوعلمـاهللـتعاىلـبامـسيكونـجتّلـعنـ
احلرصـواإلحاطة،ـفهيـعظيمةـالعدد،ـوالـيناسبـهاهناـإالـذكرـبعضهاـللتنبيهـعىلـ

غريها.

ـبحديثـقصةـموسىـ ـاهللـتعاىلـيفـ»األسامءـوالصفات« ـالبيهقيـرمحه احتجـاإلمام
ـاحتجاجـباحلديثـوالقرآنـمعًا))(.  واخلرض،ـوهذا

تعاىل:ـ﴿ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ  اهللـ قولـ فتأملـ
ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ   * ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ   * ے 
ەئ  ەئ   ائ  ائ  ى  ى  ې  ې  ې  ې   ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ 

))(ـأخرجهـمنـحديثـابنـعباسـريضـاهللـعنهام،ـبابـماـجاءـيفـإثباتـصلةـالعلم،ـ)220(ـ.
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ی﴾ـ ی  ی  ی  ىئ  ىئ  ىئ  ېئېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ   وئ 
]الكهف:ـ80 - 82[.

ـإليهاـ ـيؤول ـاألمورـوإىلـماذا ـاهللـتعاىلـكانـيعلمـهبذه ـترصيحـبأّن ـاآلياتـفيها فهذه
األمر،ـوهذاـواضحـالـيتاجـإىلـتوجيهـوتعليل.ـ

وهبذاـجاءـحديثـالبخاريـومسلم))( وإنامـفعلهـاخلرضـبعلمهـتعاىل،ـوـكانـمنـ
ـإياه. ـاهللـتعاىل تعليم

وذكرـاإلمامـالبيهقيـيفـالداللةـعىلـذلكـحديثـاالستخارةـاملعلومـعنـجابرـ
ـاالستخارَةـيفـاألمرـكامـيعّلمناـ ـاهللـملسو هيلع هللا ىلصـيعلِّمنا ـاهللـريضـاهللـعنهـقال:ـكانـرسول ابنـعبد
ـثمـ ـأحدكمـباألمرـفلريكعـركعتنيـمنـغريـالفريضة، ـهّم ـ»إذا ـيقولـلنا: السورةـمنـالقرآن،
ليُقل:ـاللهمـإينـأستخريكـبعلمك،ـوأستقدركـبقدرتك،ـوأسألكـمنـفضلكـالعظيم،ـ
فإنكـتقدرـوالـأقدر،ـوتعلمـوالـأعلم،ـوأنتـعالّمـالغيوب.ـاللهّمـفإْنـكنتـتعلمـهذاـ
األمر«ـــيسميهـبعينهـالذيـيريدـــ»خريًاـيلـيفـدينيـومعايشـومعاديـوعاقبةـأمري«ـ
ـاللهمـوإْنـكنتـ هـيل،ـوباركـيلـفيه، ـ»فاقدرهـيلـويرسِّ ــأوـقال:ـ»يفـعاجلـأمريـوآجِله«ــ
ـ»فارصفهـعنيـوارصفنيـعنه،ـواقدرـيلـاخلريـحيثـكانـثمـ ـمثلـاألولــ تعلُمهـرّشًاـيل«ــ

ـاهـ)2(. ـالبخاريـيفـ»الصحيح««. نيـبه«.ـرواه َرضِّ

ـبابـماـذكرـ ـالبخاريـيفـ»صحيحه«ـمنـحديثـابنـعباسـريضـاهللـعنهام،ـكتابـالعلم، أخرجه  )((
يفـذهابـموسىـملسو هيلع هللا ىلصـيفـالبحرـإىلـاخلرض،ـ)74(.ـوكتابـأحاديثـاألنبياء،ـبابـحديثـاخلرضـ
ـوبابـ ـالكهف،ـ)4449(، ـبابـتفسريـسورة ـوكتابـالتفسري، ـالسالم،ـ)3400(. معـموسىـعليه
قوله:ـ﴿ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ﴾ـ]الكهف:ـ)6[،ـ)4726(.ـ

ـالسالم،ـ)72)،ـ74)(. ومسلمـيفـ»صحيحه«ـكتابـمنـفضائلـاخلرضـعليه
ــــــ= ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ـ ـالعلم،ـ)240(.ـ ـبابـماـجاءـيفـإثباتـصفة ـ»األسامءـوالصفات«،  )2(
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ـالبخاريـيفـ»صحيحه«ـ ـاإلمام ـرواه ـما ـقبلـحدوثها ـيدّلـعىلـعلمـاهللـباألشياء ومما
ـالنبيـملسو هيلع هللا ىلصـ ـعنـأيبـهريرةـريضـاهللـعنه،ـعن ــويفـألفاظـاحلديثـبعضـاختالفـالـيؤثرــ
قال:ـ»احتجـآدمـوموسىـفقالـلهـموسى:ـياـآدم!ـأنتـأبوناـخيَّبَتناـوأخرجتناـمنـاجلنة،ـ
قالـلهـآدم:ـياـموسى!ـاصطفاكـاهللـبكالمه،ـوخّطـلكـبيده،ـأتلومنيـعىلـأمرـقّدرهـاهللـ

ـآدمـموسىـثالثًا«))(. ـآدُمـموسى،ـفحجَّ ـبأربعنيـسنة؟ـفحّج ـأْنـخيلقني عيّلـقبل

ومماـيدلـعىلـذلكـماـرواهـابنـحبانـيفـ»صحيحه«ـعنـعبدـالرمحنـبنـقتادةـ
السلمي،ـوكانـمنـأصحابـالنبيـملسو هيلع هللا ىلص،ـقال:ـسمعتـرسولـاهللـملسو هيلع هللا ىلصـيقول:ـ»خلقـاهللـ
ـالنارـوالـأبايل«،ـ ـاخللقـِمنـظهره،ـفقال:ـهؤالءـيفـاجلنةـوالـأبايل،ـوهؤالءـيف آدمـثمـأخذ

ـالقدر«)2(. ـنعمل؟ـقال:ـ»عىلـمواقع ـاهلل!ـفعىلـماذا قالـقائل:ـياـرسول

وروىـاإلمامـأمحدـيفـ»مسنده«ـعنـأيبـنرضة:ـأنـرجالًـمنـأصحابـالنبيـملسو هيلع هللا ىلصـ
يقالـله:ـأبوـعبدـاهلل،ـدخلـعليهـأصحابهـيعودونهـوهوـيبكي،ـفقالواـله:ـماـُيبكيك؟ـأملـ
يقلـلكـرسولـاهللـملسو هيلع هللا ىلص:ـ»خذـمنـشاربك«ـثمـأقّرهـحتىـتلقاين؟ـقال:ـبىل!ـولكنيـسمعُتـ
ـقبضةـوأخرىـباليدـاألخرى،ـوقال:ـ ـقبَضـبيمينه ـاهللـعّزـوجّل ـ»إّن رسولـاهللـملسو هيلع هللا ىلصـيقول:

التطوعـمثـنىـمثـنى.ـوكتابـ التطوع،ـبابـماـجاءـيفـ البخاريـيفـ»صحيحه«،ـكتابـ ورواهـ ـ=
الدعوات،ـبابـالدعاءـعندـاإلستخاره،ـ)6382(.ـوكتابـالتوحيد،ـبابـقولـاهللـتعاىل:ـ﴿ہ 

ہ ہ﴾ـ]األنعام:ـ65[،ـ)7390(.
كتابـأحاديثـاألنبياء،ـبابـوفاةـموسىـوذكرهـبعده،ـ)3409(.ـوكتابـتفسريـالقرآن،ـبابـ  )((
قوله:ـ﴿ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ﴾ـ]طه:ـ7))[،ـ)4783(.ـوكتابـالقدر،ـبابـتـحاجـآدمـ

ـاهلل،ـ)4)66(.ـ وموسىـعند
وأخرجهـمسلمـيفـ»صحيحه«،ـكتابـالقدر،ـبابـحجاجـآدمـوموسىـعليهامـالسالم،ـ)3)-  ـ

.)(5
ـبابـماـجاءـيفـالطاعاتـوثواهبا،ـ)338(. كتابـالربـواإلحسان،  )2(
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هذهـهلذه،ـوهذهـهلذهـوالـأبايل«،ـفالـأدريـيفـأّيـالقبضتنيـأنا!))(.

وروىـاإلمامـالبخاريـيفـ»صحيحه«:ـكتابـالتفسري:ـبابـقوله:ـ﴿ہ ہ ہ 
ھ﴾ـ]الليل:ـ5[ـعنـعيلـريضـاهللـعنهـقال:ـكناـمعـالنبيـملسو هيلع هللا ىلصـيفـبقيعـالغرقدـيفـجنازةـ
فقال:ـ»ماـمنكمـمنـأحدـإالـوقدـكتبـمقعدهـمنـاجلنةـومقعدهـمنـالنار«،ـفقالوا:ـياـ

رسولـاهلل!ـأفالـنتكل؟ـفقال:ـ»اعملواـفكلـميرس«،ـثمـقرأ:ـ﴿ہ ہ ہ ھ * ھ 
ھ ﴾ـإىَِلـَقْولِِهـ﴿ۈ﴾ـ]الليل:ـ0-5)[)2(.

ورواهـيفـبابـ﴿ۈ ۈ ﴾ـ]الليل:ـ0)[:ـعنـعيلـريضـاهللـعنه،ـوفيهـزيادة:ـ
قالوا:ـياـرسولـاهلل!ـأفالـنتكلـعىلـكتابناـوندعـالعمل؟ـقال:ـ»اعملوا،ـفكلـميرسـملاـ
خلقـله،ـأماـمنـكانـمنـأهلـالسعادةـفييرسـلعملـأهلـالسعادة،ـوأماـمنـكانـمنـأهلـ
اآليةـ قرأ:ـ﴿ہ ہ ہ ھ * ھ ھ ﴾ـ ثمـ الشقاوة«ـ أهلـ لعملـ فيـيرسـ الشقاءـ

]الليل:ـ6[)3(.

ـاخللقـاآلدميـيفـبطنـ ـبابـكيفية ـاإلمامـمسلمـيفـ»صحيحه«ـكتابـالقدر: ورواه
أمهـوكتابةـرزقهـوأجلهـوعملهـوشقاوتهـوسعادتهـ)2647(ـعنـعيلـريضـاهللـعنهـقال:ـ
ٌة،ـ ـالغرقد،ـفأتاناـرسولـاهللـملسو هيلع هللا ىلص،ـفقعدـوقعدناـحوله،ـومعهـِمـخرَصَ كناـيفـجنازةـيفـبقيع
فنكس،ـفجعلـينُكُتـبِمخرصته،ـثمـقال:ـ»ماـمنكمـمنـأحٍد،ـماـمنـنفسـمنفوسة،ـ
قال:ـ أوـسعيدة«.ـ شقيةـ ُكتبتـ وقدـ وإالـ والنار،ـ اجلنةـ ِمنـ مكاهَناـ اهللُـ كتبـ إالـوقدـ

)7593)،ـو7594)(،ـ)29:ـ34)- 35)(.ـو)20668(،ـ)34:ـ267(.  )((
ـإسنادهـ ـالثالث: ـالصحيح.اهـ،ـويف ـإسنادهـصحيح،ـرجالهـرجال ـالشيخـشعيبـاألرناؤوط: قال ـ

ـاهـ.ـ صحيح.
ـبابـقولهـ﴿ہ ہ ہ ھ﴾ـ))466(. كتابـالتفسري،  )2(
ـبابـقولهـ﴿ۈ ۈ﴾ـ)4666(. كتابـالتفسري،  )3(
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ياـرسولـاهلل!ـأفالـنمُكثـعىلـكتابناـونَدُعـالعمل؟ـفقال:ـ»َمنـكانـِمنـ فقالـرجل:ـ
أهلـالسعادةـفسيصريـإىلـعملـأهلـالسعادة،ـوَمنـكانـِمنـأهلـالشقاوةـفسيصريـإىلـ
ونـلعملـأهلـ ،ـأماـأهلـالسعادةـفُييرسَّ ٌ عملـأهلـالشقاوة«،ـفقال:ـ»اعَملواـفكلـميرسَّ

السعادة،ـوأماـأهلـالشقاوةـفُييرّسونـلعملـأهلـالشقاوة«،ـثمـقرأ:ـ﴿ہ ہ ہ ھ 
﴾ـ ۈ  ۈ   * ۆ  ۇ   * ڭ  ڭ  ڭ  ڭ   * ۓ  ے   * ھ  ھ   *

]الليل:ـ0-5)[.

وروىـاإلمامـمسلمـيفـ»صحيحه«ـعنـأيبـهريرةـقال:ـجاءـمشـركوـقريـشـ
خُياصمونـرسولـاهللـملسو هيلع هللا ىلصـيفـالقدر،ـفنزلت:ـ﴿مئ ىئ يئ جب حب خب مب ىب 

يب * حت خت مت ىت يت ﴾ـ]القمر:ـ49-48[))(. 

هـ)عبداهللـ وروىـاإلمامـأمحدـيفـ»مسنده«ـعنـعمروـبنـشعيبـعنـأبيهـعنـَجدِّ
ابنـعمروـبنـالعاص(ـقال:ـخرجـرسولـاهللـملسو هيلع هللا ىلصـذاتـيوٍمـوالناسـيتكّلمونـيفـالقَدر،ـ
ـالرمانـمنـالغضب،ـقال:ـفقالـهلم:ـ»ماـلكمـترضبونـ قال:ـوكأنامـتفّقأـيفـوجههـحبُّ
ـفامـغبطُتـنفيسـبمجلٍسـفيهـ ـقال: ـببعض؟!ـهبذاـهلكـَمنـكانـقبلكم«، كتاَبـاهللـبعضه

ـاهللـملسو هيلع هللا ىلصـملـأشهدُهـبامـغبطتـنفيسـبذلكـاملجلِسـأينـملـأشهده)2(. رسول

يعلمـاألشياءـ تعاىلـ أّنـاهللـ ـعىلـ الصحيحةـواحلسنةـكلهاـتدلُّ فهذهـاألحاديُثـ
ـالبرش،ـويعلمـخامتَتهمـقبلـكوهنم،ـويعلمـماـهمـ ـأفعاُل ـقبلـوجودها،ـومنـاألشياء مجيعًا
ـبّينةـالـُيامريـفيهاـ ـاملعاينـكلُّهاـواضحة ـأوالنار،ـوداللُتهاـعىلـهذه ـإىلـاجلنة ـإليه؛ صائرون
ـكلـواحدـيرىـ أحد،ـوهيـالـتدّلـعىلـاجلرب،ـفالعلُمـالـيصرّيـاألمورـجربًا؛ـبدليل:ـأنَّ

ـبقدر،ـ)9)(. ـبابـكلـيشء كتابـالقدر،  )((
)6668(،ـ))):ـ250(.  )2(
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أحواَلهـعىلـاالختيارـيفـأغلبـاألوقات،ـوأماـماـكانـفيهـمضطّرًاـيفـبعضـالظروف؛ـ
ـلرمحتهـوفضله. فإنـاهللـتعاىلـالـياسبهـعليه

فإنكارـالقدرـــوهوـعلمـاهللـتعاىل،ـأوـإرادتهـلألشياءـعىلـحسبـعلمهـــإنكاٌرـ
به،ـ مبلَغـداللتهاـمقطوٌعـ أنـ ترىـ ُسقناها،ـوقدـ التيـ األحاديثـواآلياتـ جلميعـهذهـ
فلُيحاذْرـأصحابـالنظِرـيفـهذهـاألمورـقبلـأنـيزعمواـــكامـزعمـهذاـاملّدعيـــأّنـهذهـ
ـافرتاٍءـ ـأكرُبـوأعظُم ـفإنـهذا ـلتسويغـالظلم، ـالعلامءـلسالطنَيـظلمٍة األحاديَثـقدـوضعها
ـبغيضـعىلـرفضـاألحاديثـبأدنىـشبهة،ـوالـيستقيمـحاُلـ ـاألمة،ـوفيهـجتارُسٌ عىلـعلامء

َمنـهذاـحاله.

ـتوّهـمـ ـــكام ـالسالم ـفقطـمنـحديِثـسؤاالتـجربيلـــعليه وليسـالَقَدرـمأخوذًا
ـاألّمة. ثنيـوحّفاُظ ـاملحدِّ ـبأحاديَثـعديدٍةـرواهاـعظامُء ـإنهـُمَدّعم ـبل بعضـاجلهلة،

وأرجوـأنـيكونـماـأوردناهـمنـاألحاديثـواآلياتـكافيًاـللبيانـللقارئـبصحةـ
قولـأهلـالسنّةـوَمنـوافقهم،ـوببطالنـَمنـعارَضهمـفأنكرـِعْلَمـاهللـبامـسيكونـمعتمدًاـ

عىلـجمّردـشبهاتـومضـأهواءـوجهاالت.

إشارة إىل حتقيقات العلامء يف مسألة علم اهلل تعاىل:

ـيفـ»األسامءـوالصفات«: ـاهللـتعاىلــ ـرمحه ـالبيهقيــ ـاإلمام قال

»أخربناـأبوـسعيدـبنـأيبـعمرو،ـأناـأبوـالعباسـممدـبنـيعقوب،ـثناـممدـبنـ
اجلهضم،ـثناـييىـبنـزيادـالفراءـيفـقولهـعزوجل:ـ﴿ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ﴾ـ

ـأناـسّلطناهـعليهمـ﴿ۋ ۅ ۅ ۉ﴾ـ]سبأ:ـ)2[. ـبه،ـ﴿ۋ﴾ ـيضلهم أي:ـحجة

ـبتسليطـإبليسـوبغريـتسليطه. ـإنـاهللـخربهم قال:ـفإنـقالـقائل:
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ـقالـاهللـعزـوجل:ـ﴿ٺ ٺ ٿ ٿ  قلت:ـمثلـهذاـيفـالقرآنـكثري،
ـففيهـوجهان: ٿ ٿ﴾ـ]ممد:ـ)3[،ـوهوـيعلمـاملجاهدينـوالصابرينـبغريـابتالء.

أحدمها:ـأنـالعربـتشرتطـللجاهلـإذاـكلمتهـشبهـهذاـرشطًاـتسندهـإىلـأنفسها،ـ
ـالنارـترقـاحلطب،ـ وهيـعاملة،ـوخمرجـالكالمـكأنهملنـالـيعلم،ـمنـذلكـأنـيقولـالقائل:
ـيأكلـ ـلنعلمـأهيام ـفيقولـالعامل:ـسنأيتـبحطبـونار ـبلـاحلطبـيرقـالنار. فيقولـاجلاهل:

. ٌ ـبنيِّ ـأهيامـيرقـصاحبه،ـوهوـعامل،ـفهذاـوجه ـأوـقال: صاحبه،

والوجهـاآلخر:ـأنـيقول:ـ﴿ٺ ٺ ٿ ٿ﴾ـ]ممد:ـ)3[،ـمعناه:ـ
ـالفعلـهلمـيفـاألصل. حتىـنعلمـعندكم،ـفكأن

ـيدلكـعليهـقوله:ـ﴿ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ﴾ـ ومثلهـما
ـيقل:ـعندكم،ـوذلكـمعناه. ـياـكفرة،ـومل ]الروم:ـ27[ـعندكم

إذـ نفسكـ ]الدخان:ـ49[ـأي:ـعندـ ومثله:ـ﴿ڈ ژ ژ ڑ ڑ﴾ـ
كنتـتقولهـيفـدنياك.

ومثله:ـقالـاهللـلعيسى:ـ﴿ڍ ڍ ڌ﴾ـ]املائدة:ـ6))[ـوهوـيعلمـماـيقولـ
ـاهللـالـيتاجـإىلـإجابته. ـأن وماـجييبه.ـفرّدـعليهـعيسى،ـوعيسىـيعلم

فكامـصلحـأنـيسألـعامـيعلم،ـويلتمسـمنـعبدهـونبيهـاجلواب،ـفكذلكـيشرتطـ
ـاجلاهلـالـيعلم. ـيعلمـمنـفعلـنفسه،ـحتىـكأنهـعند ما

ـتعاىل:ـ﴿ ڃ ڃ ڃ چ  ـــيفـقوله وحكىـاملزينـعنـالشافعيـــريضـاهللـعنه
چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ﴾ـ]البقرة:ـ43)[ـيقول:ـإالـلنعلمـأنـقدـعلمتمـمنـ

ـاتباعهمـوبعدهـسواًء. ـاهللـتعاىلـكانـقبل ـالرسول،ـوعلم يتبع
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ـاالتباعـمنهـكامـعلمناهـقبلـذلكـأنهـ ـبوقوع ـالرسول وقالـغريه:ـإالـلنعلمـمنـيتبع
يتبعه.

ـبنـ ـالعباسـممد ـأبو ـثنا ـبنـأيبـعمرو،ـقاال: ـاهللـاحلافظـوأبوـسعيد ـأبوـعبد أخربنا
يعقوب،ـثناـممدـبنـإسحاقـالصاغاين،ـأناـأبوـنعيم،ـثناـإرسائيل،ـعنـعبدـاألعىل،ـعنـ

سعيدـبنـجبري،ـعنـابنـعباسـريضـاهللـعنهامـيفـقولهـعّزـوجّل:ـ﴿ڭ ۇ ۇ 
ـأعلمـمنـهذا،ـواهللـ ـأعلمـمنـهذا،ـويكونـهذا ـيكونـهذا ـقال: ۆ ۆ﴾ـ]يوسف:ـ76[

فوقـكلـعامل.

ـإبراهيمـبنـزهريـ ـأنا ـأبوـممدـعبدـاهللـبنـممدـالرازي، ـأنا ـأبوـنرصـبنـقتادة، أخربنا
اء،ـعنـعكرمةـيفـقولهـعزـوجل:ـ﴿ڭ  احللواين،ـثناـمكيـبنـإبراهيم،ـأناـخالدـاحلذَّ
،ـوَمنـالناسـفمنهمـمنـهوـأعلم. ـعزـوجلــ ۇ ۇ ۆ ۆ﴾ـقال:ـذلكـاهللــ

وذكرـاألستاذـأبوـنرصـالبغداديـــرمحهـاهللــ:ـإناـالـنقول:ـإنـاهللـذوـعلمـعىلـ
التنكري،ـوإنامـنقول:ـإنهـذوـالعلمـعىلـالتعريف،ـكامـنقول:ـإنهـذوـاجلاللـواإلكرامـعىلـ

التعريف،ـوالـنقول:ـذوـجاللـوإكرامـعىلـالتنكري.

ـاحلسنيـبنـييىـابنـعياش،ـ ـأنا ـببغداد، ـبنـجعفر ـالفتحـهاللـبنـممد ـأبو أخربنا
ثناـأبوـاألشعث،ـثناـالفضيلـبنـعياض،ـثناـعطاءـبنـالسائب،ـعنـسعيدـبنـجبري،ـعنـ
ـيعلمـالرّسـيفـنفسكـويعلمـ ـقال: ابنـعباسـريضـاهللـعنهام:ـ﴿ں ڻ ڻ﴾ـ]طه:ـ7[،

ـاهـ))(. ـتعملـغدًا«. ما

ـالتفصيل،ـولكناـنكتفيـ ـاملزيدـمن وهذاـكلهـكالمـمفيد،ـوإنـكانتـاملسألةـتتمل
ـالتطويل. به؛ـألناـالـنريد

ـالعلم،ـ)235-238(،ـ)):ـ0)3- 2)3(. بابـماـجاءـيفـإثباتـصفة  )((
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وقال القايض عبد اجلبار املعتـزيلُّ يف الرّد عىل من قال بحدوث علم اهلل تعاىل 

وتشبَّث ببعض املنقوالت: 

»وأما ُشبههم من جهة السمع: 

فقد تعّلقوا بقوله تعاىل: ﴿ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ﴾ ]حممد: 
31[ و»حتى« إذا دخل عىل الفعل املضارع أفاد االستـقبال، وهذا يدلُّ عىل أنه تعاىل 

حصل عالـاًم بعد إذ مل يُكن عالـاًم، ويف ذلك ما نريده.

وتعّلـقوا أيضًا بقـوله تعاىل: ﴿ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ﴾ 
]األنفال: 66[ قالوا: فعّلق التخفيف عنهم هبذا الوقت، ثم عطف عليه العلَم، فيجب أن 

يكون عالـاًم بعلم حُمَدث.

وتعّلقوا أيضًا بقوله تعاىل: ﴿ېئ ېئ ىئ﴾ ]يونس: 14[ قالوا: وهذا يدلُّ 
عىل أنه تعاىل سيحصل عالـاًم بعد إذ مل يكن.

ولنا يف اجلواب عن هذا طريقان اثنان: 

إحدامها: أن نقول: إن االستدالل بالسمع عىل هذه املسألة مما ال ُيمكن؛ ألن 
صحة السمع تنبني عىل هذه املسألة، وكلُّ مسألة تنبني صحُة السمع عليها فاالستدالل 

عليها جيري َمرى اليشء عىل نفِسه، وذلك مما ال جيوز.

وإنام قلنا: إن صحَة السمع موقوفٌة عىل هذه املسألة؛ ألننا ما مل نعلم القديَم تعاىل 
عدالً حكياًم ال ُيمكننا معرفة السمع، وما مل نعلم أنه تعاىل عالـٌم بقبح القبائح واستغنائه 
عنها، مل نعلم َعْدَله، وما مل نعلم كونه عالِـاًم لذاته؛ مل نعلم ِعلمه بُقبح القبائح أمجع، فقد 

ترّتب السمع عىل هذه املسألة، فال يصحُّ االستدالل بالسمع عليها.

والطريقة الثانية: هي أن يقال: إن »العلم« قد ورد بمعنى »العالـم« وبمعنى 
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»املعلوم«، يقال: »جرى هذا بعلمي، أي: »وأنا عامل به«، وكذلك فإنه يقال: »هذا علم 

أيب حنيفة وعلم الشافعي«، أي: »معلومهام«. 

به:  املراد  وإذا ثبت هذا فقوله تعاىل: ﴿ٺ ٿ ٿ ٿ﴾ ]حممد: 31[، 
حتى يقع اجلهاد املعلوم من حالكم، وقوله: ﴿ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ 
ڻ﴾ ]األنفال: 66[ أي: وقع الضعف املعلوم من حالكم وقوعه، وقوله: ﴿ېئ 
ېئ ىئ﴾ ]يونس: 14[، أي: يقع العمل املعلوم وقوعه من حالكم. فهذه مجلة 

الكالم يف أنه ال جيوز أن يستحّق هذه الصفات لِـَمعاٍن حُمَدثة«. اهـ)1).

القايض  اتبعها  التي  الطريقة األوىل  العقـيل ـ وهي  وال خيفى أن االستـدالل 
عبد اجلبار يف االستدالل عىل بطالن قوهلم ـ ال تكفي لوجَهني: 

األول: أهنا تعتمد عىل التحسني والتقبيح العقليني، ومها غري ُمسلََّمنِي.

والثاين: أن اإلشكال يف فهم معنًى من النص املنقول واملؤلَّف َحسب قواعد اللغة 
ال ُيقال فيه: إنه ليس بإشكال؛ ألنه خيالف قاعدًة عقلية؛ ألنه جيب أن ال ُيكتفى بذلك، 
بل ُيضاف إليه حّل هذا اإلشكال باالعتامد عىل قواعد اللغة والنحو، أّما االكتفاُء بام قال 

واعتباُرها طريقة فال يصّح.

وبعد أن َعَرفت كيف حيلُّ القايض عبد اجلبار املعتزيل هذا اإلشكال، فسننقل لك 
خالصة كالم القونوي يف »حاشيته« عىل »تفسري اإلمام البيضاوي«ـ  رمحه اهلل تعاىلـ  عىل 

آية ﴿ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ 
ې ې ې ې ى ى ائائ ەئ ەئ وئ وئ﴾ ]آل عمران: 140[؛ 

لنرى كيف يعالج أئمة أهل السنة ذلك. 

)1) »رشح األصول اخلمسة« ص 194.
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تأّمل يف قوله تعاىل: ﴿ې ې ې ې ى ى ائ﴾.

قال القونوي: »إن قيل بأن علمه تعاىل أزيلٌّ ال يتوّقف عىل وقوع يشء«.

فأجاب بطريقتني: 

»أوالً: بالتسليم، أي: سّلمنا أن املراد يف أمثاله: العلم األزيل، لكن القصد ليس 
إىل إثبات العلم حتى يلزم توقُّف علِمه تعاىل بوقوع األشياء مع كونه أزليًا واليشء الواقع 
حادثًا، بل إىل إثبات املعلوم بالربهان، فكأنه قيل: املعلوُم ثابت؛ ألّن العلم به واقع، 

وكلُّ ما هذا شأنه فهو ثابٌت، وكذا يف نقائضه، كقوله تعاىل: ﴿ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ 
ٿ ٿ ٿ﴾ ]آل عمران: 142[، املقصوُد: نفُي املعلوم مع دليله، فكأنه قيل: 

اليشُء الفالين منتٍف؛ ألنه مل يتعّلق العلُم بوجوده، وكّل ما هذا شأنه، فهو ُمنتٍف.

وأما الطريقة الثانية فهي: »جواب باملنع، أي: ال نسلِّم كوَن املراد بالعلم هنا العلم 
األزيل، بل املراُد: العلُم عىل وجٍه يتعّلق به اجلزاء من الثواب أو العقاب، وهو العلم 
باليشء موجودًا، وهذا هو وقُت التعّلق احلادث، وهو تعلُّق العلم بأّن اليشء ُوجد اآلن 
أو قبل، أو ُعِدم اآلن أو قبل، فهذا العلم جيوز أن يكون ُمَعلَّاًل باليشء احلادث، والتعلُّق 
األزيل هو التعلُّق باعتبار أن اليشء سُيوَجد أو سُيعَدم، وهذا التعلُّق قديٌم أزيلٌّ غري متغرّيٍ 

أصالً، وال يتوقف عىل اليشء قطعًا.

وهذا اجلواب األخري هو املناسب للمقام.

وال ُيعَرُف وجُه متريضه؛ ألن للعلم تعلُّقني: قديم وحادث، كام أوضحناه، رّصح 
به الفاضُل اخليايل، وأشار إليه »صاحب املواقف«، والرشيف اجلرجاين، وال ريب يف أن 

املناسب هنا هو التعلق احلادث«. اهـ)1).

)1) »تفسري اإلمام البيضاوي« وعليه »حاشية القونوي« )6: 334).
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وال شك أن الوجه األول لطيٌف ومفيٌد ال إشكال فيه، وأما الوجه الثاين فهو 
ينبني عىل أن للعلم تعلقني: األول قديٌم أزيل، والثاين حادٌث تنجيزي، وهذا القول 
ـ احلادَث  قلنا  ـ كام  القديم  العلم  بنفِس  يعلم  تعاىل  فاهلل  ضعيٌف ال شّك يف ضعفه، 

بتعلُّقني ال يتغرّيان: 

األول: حال عدمه يعلمه معدومًا، والثاين: يعلمه حال وجوده موجودًا.

وهذان التعلُّقان قديامن أزليان، وال حاجة إىل إثبات تعلُّق حادث تنجيزي للعلم 
القديم بأن هذا املخلوق كان  القديم، فبعد وجود املخلوق، ال ينعدم تعلُّق علم اهلل 

معدومًا. 

وكذلك فعلُم اهلل بوجود هذا املخلوق يف هذا الزمان، تعلُّقه قديم، ال يتوّقف عىل 
نفس ظهور ُوَجود املخلوق. 

وقال املحيش ابن التمجيد يف هذا املوضع تعليقًا عىل الوجه الثاين: 

»هذا الوجه مبنيٌّ عىل أن ُيراد بالعلم حقيقُته، بخالف الوجه األول، فإنه عىل 
ز، وهذا الوجه األخري مرجُعه إىل تعلق العلم ال إىل نفس العلم، وإال يلزم حدوث  التجوُّ
علمه تعاىل؛ ألن العلم تابع للمعلوم؛ إذا كان املعلوم قدياًم كان العلم به قدياًم، وإذا كان 
حادثًا كان العلم به حادثًا، فالعلم باليشء موجودًا خارجيًا غري العلم به قبله، فوجب أن 

ُيراد بالعلم باليشء موجودًا تعلُُّق العلِم به موجودًا.

قال بعضهم: ال شّك أن اهلل تعاىل عالـٌم بجميع األشياء قبل وجودها، لكن العلم 
هبا قبل الوجود علٌم بالغيب، والعلم هبا يف زمان الوجود علٌم بطريق املشاهدة، وهو 
الذي يتعّلق به اجلزاء؛ رضورَة أن اجلزاء يرتّتب عىل وجود األفعال، وهو ال ُينايف إحاطَة 

علم اهلل بجميع األشياء.
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وُأورد عليه بأن العلَم الذي يتعّلق به اجلزاء إذا مل يكن حاصاًل له تعاىل ثم حيُدث 

بعد ذلك واتصف به، كان ذاته حمالًّ للحوادث، وهو حماٌل.

ثم قال: واحلقُّ الرصيح الذي ال حميَد عنه، أن علم اهلل تعاىل ال يتغري أصاًل، وأنه 
متعّلٌق بالكائنات مشاهدًة وإن مل توجد؛ ألهنا موجودة يف أزمنتها حارضٌة هلل تعاىل سواٌء 
كانت موجودة يف الزمان املايض أو احلال أو املستقبل، فليس علُمه إال املشهود املحض، 

ونسبة األزمنة إىل اهلل تعاىل عىل السوّية ال يتغري علُمه بتغريها)1).

وقال بعض األفاضل: صفات الباري تعاىل منها إضافات ال وجود هلا يف األحيان، 
لة ومتغرية، وتغريها ال يستلزم تغري العلم والقدرة واإلرادة، فال يلزم كون  وهي متبدِّ
ذاته حمالًّ للحوادث)2)، وإنام يلزم ذلك أن لو كانت اإلضافة من الصفات املتقررة يف 

ذاته تعاىل.

ويؤيده أّن العلم بالكيّل ال يكفي للعلم باجلزئي، فال ُبدَّ للجزئي من علٍم آخَر، 
والعلم يف نفِسه واحٌد ليس إال، فتعنّي أن يكون التغاُير بحسب التعلُّق ال حمالَة، وهذا ال 

خالَف فيه ألحد«. اهـ)3).

قال ابن التمجيد: »هذا قوٌل مشهور جُياب يف مواضَع ُمومِهٍة ـ بحسب الظاهر ـ 
حدوَث علمه سبحانه وتعاىل! وأما القول األول الذي نقلنـاه قبَله عن صاحبه، قوٌل 
متني غريب لقطع عرق اإلشكال من أصله، ويملك القلوب، ويملؤها انرشاحًا، لكي 

)1) يعني: أن تعلقات علم اهلل باألشياء قبل وجودها وبعد وجودها، كلَّها قديمة، أي: التعلقات 
قديمة، وهذا هو احلق كام ذكرنا.

)2) نعم، ال يلزم قيام احلوادث، ولكن ال يقال عىل تعلقات العلم: إهنا تتغري وتتبدل بتغري احلوادث، 
وكذا اإلرادة عىل املشهور، وأما القدرة فال إشكال يف ذلك، فالتعلقات التنجيزية ال إشكال يف 

تغريها.
)3) »تفسري اإلمام البيضاوي« وعليه »حاشية ابن التمجيد« )6: 334).
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د  يصّح تفسري ما يف اآلية هنا بذلك، وعىل الوجه الثاين؛ ألن الوجه الثاين مبنيٌّ عىل جتدُّ
التعّلق، وتعلُّق علم اهلل عىل ذلك املعنى قديم، كالعلم، ويصحُّ عىل الوجه األول املبنيِّ 

ز؛ ألن املراَد بالعلمـ  عىل ذلك الوجهـ  التمييز«. اهـ. عىل التجوُّ

أقول: قول ابن التمجيد: إن الطريقة الثانية مبنية عىل تعلُّق العلم ال عىل العلم 
نفِسه صحيح، وتوضيحه: ببناء ذلك عىل أن العلم تابٌع للمعلوم عىل الوجه الذي رَشَحه، 
ليس بصحيح! فإن معنى تَبعّية العلم للمعلوم ليس أّن وقوع حصول العلم أو تعلُّقه 
يكون تابعًا حلصول املعلوم، لكن العلَم نفسه يكشف عن املعلوم كْشفًا أزليًا ال بدايَة له، 
فإن كان املعلوم معدومًا ثم صار موجودًا، فإن انكشاَف سبق عدِمه لوجوده ثابٌت هلل 
تعاىل أزالً بال بداية، وهذا هو معنى كون اهلل عالـاًم باألشياء قبل وقوعها بعلم أزيلٍّ ال 

بدايَة له.

زائدًا عىل  التعلق  املشاهدة، وكوُن ذلك  للعلم عىل وجه  احلادث  التعلُّق  وأما 
التعلق القديم، فال دليل عليه، كام ذكرنا، أما إذا قيل بأن هذا التعلُّق عىل وجه املشاهدة 
هو تعلُّق لصفة أخرى ـ كالبرص ـ فال إشكال، أو جُيَعُل وصفًا اعتباريًا لنفس التعّلق 

العلمي القديم، كام ذكرناه يف بعض كتبنا القديمة. 

وأما ما ذكره مما ُيفَهم منه وجوُد األشياء ُدفعًة واحدًة مع أزماهنا املرتتبة، فهي 
حارضٌة ُدفعًة واحدة مع حرضة اهلل، فال قبل وال بعد بالنسبة له جّل شأنه؛ حلضور مجيع 
املوجودات بجميع أزمنتها عنده ُدفعة واحدة، فهو يعلمها مجيَعها باملشاهدة؛ فهو كالٌم 

ال دليل عليه. 

وإذا ُقصد منه تقريُب كون اهلل عالـاًم بام سيكون أزالً، فإن هنا التوضيَح يشتمل 
عىل أمور غرِي صحيحة، وهي فرُض وجود املعلوم الذي سيحُدث يف املستقبل اآلن، 
لكن بقيِد كونه يف املستقبل، وهذا ما عرّب به: »ألهنا موجودة يف أزمنتها حارضة هلل تعاىل«، 

بل الصحيح أن يقول: إن اهلل تعاىل يعلُمها بأزماهنا مع عدم وجودها.
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وأما ما قاله بعُض األفاضل من عدم لزوم حدوِث صفاٍت اهلل أو حدوِث احلوادث 
بالذات اإلهلية، فهو صحيح، إال ما قاله من أن ال بدَّ للجزئي من علم آخر؛ إن قصد: أنه 

ال بّد من علم حادث، أي: ال بّد من تعلُّق حادٍث للعلم القديم؛ فهو باطل. 

وإن قصد: أنه ال بّد من تعلُّق قديم بالكيل زائٍد عىل التعلق القديم باجلزئي احلادث 
يف هذا الزمان أو املستقبل؛ فهو صحيح.

وما قاله ابن التمجيد أخريًا من املقارنة بني الطريقني لطيف.

وقال العالمة أبو السعود يف تفسريه لآلية: ﴿ې ې ې ې﴾ ]آل عمران: 
 :]140

»وقـوله عز وجل: ﴿ې ې ې ې﴾، إما من باب التمثـيل، أي: 
ليعاملكم معاملَة َمن يريد أن يعلم املخلصني الثابتني عىل اإليامن من غريهم.

أو العلُم فيه ماٌز عن التمييز بطريِق إطالق اسم السبب عىل املسبَّب، أي: ليميز 
الثابتنَي عىل اإليامن من غريهم، كام يف قوله تعاىل: ﴿ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ 

ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ﴾ ]آل عمران: 179[.

أو هو عىل حقيقته، معترٌب من حيث تعلُّقه باملعلوم من حيث إنه موجوٌد بالفعل؛ 
إذ هو الذي يدور عليه فلُك اجلزاء، ال من حيث إنه موجود بالقوة«. اهـ)1).

وال ريب أنه يشري باالحتامل الثالث إىل ما نقلناه عن القونوي وغريه، وبّينا ما فيه، 
ل ُحدوَث ُمَتعلَّق العلم منزلة  وليس فيه أن ذلك التعلق حادٌث، بل قد ُيفَهم منه أنه نزَّ

حدوث التعلُّق نفسه، والتعلُّق يف نفسه قديم. 

)1) »تفسري أيب السعود« )2: 89).
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وقال الزخمرشي: 

»﴿ې ې ې ې﴾: فيه وجهان؛ أحدمها: أن يكون املعلَّل حمذوفًا، 
معناه: وليتميز الثابتون عىل اإليمـان ِمن الذين عىل حرف، فعلنا ذلك، وهو من باب 
التمثيل، بمعنى فعلنا ذلك فِْعَل َمن ُيريُد أن َيْعَلم َمن الثابت عىل اإليامن منكم من غري 
الثابت، وإال فاهلل عز وجلَّ مل يزل عالـاًم باألشياء قبل كوهنا. وقيل: معناه: ليعلمهم علاًم 

يتعلق به اجلزاء، وهو أن يعلمهم موجودًا منهم الثبات«. اهـ)1). 

ح بأنَّ اهلل مل يَزل عالـاًم باألشياء قبل  ٌق كام ترى، والحظ كيف رصَّ وهذا كالم حمقَّ
كوهنا. وتعبرُيه بـ»قيل« يف الوجه الثاين إشارٌة إىل ضعف هذا القول، وهو كذلك؛ ألن 
علَم اهلل الذي يرتّتب عليه اجلزاء قديٌم أيضًا، وأما نفُس اجلزاء فهو يرتّتب عىل نفس 

وجودهم كذلك. 

وقد رجعُت إىل »حاشية« اإلمام التـفتازاين عىل »الكشـاف« ـ وهي ما تزال 
خمطوطة)2) ـ وكالم السعد ال يستغني عنه عالـٌم، ولذلك أحببنا أن نورده هنا، وألّن 

ذكره يفيد يف تعليقنا عىل كالم العالمة ابن عاشور الذي سيأيت: 

قال اإلمام سعد الدين التفتازاين يف »حاشيته«: 

»قوله: )معناه وليتميز الثابتون(: بيان حلاصل املعنى لإلشارة إىل أن العلم ماٌز 
عن التميُّز بطريق إطالق اسم السبب عىل املسبب، عىل ما ذكره يف سورة البقرة؛ ليكون 

منافيًا لكونه ِمن باب التمثيل املبنّي عىل تشبيه احلال باحلال. 

فغاية األمر أن يقال: معناه: فعلنا ذلك فِعَل من يريد أن يتميز الثابت عنده من 

)1) »الكشاف« )1: 419).
)2) يسَّ اهلل من يطبعها من أهل العلم واالهتامم.
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ز ال حاجة إليه؛ إذ يكفي أن يقال: َفعَل من  غري الثابت. لكن يرد عليه أن هذا زيادُة جتوُّ
يريد أن حيصل له حقيقُة العلم، وإنام مل حيمل الكالم عىل حقيقته؛ لداللته عىل أن العلم 
حيصل بعد الفعل، وعلم اهلل أزيلٌّ ال يتصف باحلدوث، ولو ُسلِّم فالعلم باملؤمن والكافر 

حاِصٌل قبل ذلك الفعل. 

فأجاب بعُضهم بأن املراَد علٌم ال حيصل إال بالفعل، وهو أن َيعلَمهم موجودًا 
منهم الثبات، وال يلزم منه التغيرُي يف علم اهلل تعاىل، وكوُن ذاته حمالًّ للحوادث؛ ألن 
ر يف كثري من املواضع، وهلذا املعنى زيادة حتقيق يف  احلدوث إنام هو يف تعلُّق العلم، كام ُقرِّ

كتب احلكمة والكالم«. اهـ.

فها هو اإلمام السعد قد نسب هذا القول إىل بعضهم، فليس إذًا قوله، غاية األمر 
أنه نفى لزوم التغيري يف نفس صفة العلم هلل ولزوم حدوث احلوادث، وهو صحيح. 

وأما الشيخ ابن عاشور فبعدما ذكر قول الفالسفة قال: 

»وقال املسلمون كلُّهم: إن اهلل يعلم الكلّيـاِت واجلزئيات قبَل حصوهلا وعنَد 
حصوهلا.

وأجابوا عن شبهة الفالسفة بأّن العلم صفٌة من قبيل اإلضافة، أي: نسبٌة بني 
العامل واملعلوم، واإلضافاُت اعتبارياٌت، واالعتبارياُت عدميات، أو هو من قبيل الصفة 

ذات اإلضافة، أي: صفٌة وجودية هلا تعلُّق، أي: نسبٌة بينها وبني معلومها. 

َ موصوفها، وهو العالـم، ونظَّروا  ها ال يستلزم تغريُّ فإن كان العلم إضافًة فتغريُّ
ذلك بالقديم ُيوصف بأنه قبل احلادث ومَعه وبعَده، من غري تعلُّق يف ذات القديم. 

وإن كان العلم صفًة ذاَت إضافة، أي: ذات تعلُّق، فالتغريُّ يعرتي تعلقها، وال 
تتغري الصفة فضالً عن تغري املوصوف.

فعلُم اهلل بأن القمر سُيخَسف، وعلُمه بأنه خاسٌف اآلن، وعلمه بأنه كان خاسفًا 
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باألمس: علٌم واحٌد ال يتغيـر موصوُفه، وإن تغيَّـرت الصفُة، أو تغيَّـر متعلَّقها عىل 

الوجهني)1).

إال أن سلف أهل السنة واملعتزلة أَبُوا الترصيَح بتغري التعلُّق، ولذلك مل يَقع يف 
كالمهم ذكُر تعلَُّقني للعلم اإلهلي، أحُدمها قديم واآلخُر حادث، كام ذكروا ذلك يف 
اإلرادة والقدرة، نظرًا لكون صفة العلم ال تتجاوز غري الذات جتاُوزًا حمسوسًا، فلذلك 
قال سلفهم: إن اهلل يعلم يف األزل أن القمر سُيخسف يف سنتنا هذه يف بلد كذا ساعة 
كذا، فعنَد خسوف القمر كذلك علَم اهلل أنه ُخسف بذلك العلم األول؛ ألن ذلك العلم 

مموٌع من كون الفعل مل حيُصل يف األزل، ومن كونه حيُصل يف وقته فيام ال يزال.

قالوا: وال ُيقاس ذلك عىل علِمنا حني نعلم أن القمر سُيخسف بمقتىض احلساب، 
ثم عند خسوفه نعلُم أنه حتقق خسوُفه بعلم جديد؛ ألن احتياجنا لعلٍم متجّدد إنام هو 

لطَريان الغفلة عن األول.

وقال بعض املعتزلة ـ مثل جهم بن صفوان وهشام بن احلكم ـ: إن اهلل عالِـٌم يف 
األزل بالكليات واحلقائق، وأما علُمه باجلزئيات واألشخاص واألحوال فحاصٌل بعد 

حدوثها؛ ألّن هذا العلم من التصديقات، ويلزم عدُم سبق العلم)2).

)1) الصحيح أن هذه التعلقات ال يطلق عليها أهنا تغريت؛ ألن التعلقات ثابتة فيام مل يزل وفيام ال يزال 
وفيام لن يزال، فال يتغري التعلق، فاهلل تعاىل عالـم اآلن أن الطوفان حصل وقت حصوله، عىل 
سبيل املثال، وقبل حصوله، فعلمه جل شأنه متعلق بأنه سيحصل يف وقت حصوله. فالصحيح 
أن املتغري هو تعبرينا عن هذه التعلقات باعتبار حال دون حال، وأما التعلق يف نفسه فال تغري فيه. 
فوالدة املسيح عليه السالم حادٌث، تعلق علم اهلل به أزالً، ورفع عيسى عليه السالم حادث آخر 
تعلق به علم اهلل فيام مل يزل، فهذان تعلقان اثنان، وال رضورة لتغري األول عند حصول احلادث 

الثاين كام ترى.
)2) إن هذا باطل ملا تقّدم، وللزوم كونه جاهاًل به قبل احلدوث.
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وقال أبو احلسني البرصي من املعتزلة، راّدًا عىل السلف: ال جيوز أن يكون علُم اهلل 

بأن القمر سُيخسف عنَي علمه بعد ذلك بأنه ُخسف؛ ألمور ثالثة: 

األول: التغاُير بينهام يف احلقيقة؛ ألن حقيقَة كونه سيقع غرُي حقيقِة كونِه وقع، 
فالعلم بأحِدمها يغايُر العلَم باآلخر)1)؛ ألن اختالف املتعلَّقني يستدعي اختالَف العالِـم 

هبام.

الثاين: التغاُير بينهام يف الرشط، فإن رشط العلم بكون اليشء سيقع هو عدُم الوقوع، 
ورشُط العلم بكونه وقَع الوقوُع، فلو كان الِعْلامن شيئًا واحدًا مل خيتلف رشطامها)2).

الثالث: أنه ُيمكن العلُم بأنه وقع اجلهُل بأنه سيقع، وبالعكس، و»غرُي املعلوم« 
غرُي »املعلوم«)3).

ولذلك قال أبو احلسني البرصي بالتزام وقوع التغريُّ يف علم اهلل تعاىل باملتغرّيات، 
وقوعها،  برشِط  ستقع  التي  باملعلومات  عالـاًم  بكونه  اتصاَفه  تقتيض  تعاىل  ذاته  وأن 
فيحدث العلُم بأهنا ُوجدت عند وجودها، ويزول عند زواهلا، وحيصل علٌم آخُر، وهذا 

عني مذهب جهم وهشام.

وُردَّ عليه بأنه يلزم أن ال يكون اهلل تعاىل يف األزل عالـاًم بأحوال احلوادث، وهذا 
جتهيل.

وأجاب عنه عبد احلكيم يف »حاشية املواقف« بأن أبا احلسني ذهب إىل أنه تعاىل 
يعلُم يف األزل أن احلادَث سيقع عىل الوصف الفالين فال جهَل فيه، وأن عدَم شهوده 

)1) كالم أيب احلسني البرصي غري صحيح كام نبهناك سابقًا، فاملختلف هو التعبري عن التعلق أما عني 
التعلق فهو واحد.

)2) هذا غري صحيح أيضًا كام سبق، فاالختالف إضايف، والفرق موهوٌم.
)3) هكذا عرّب أبو احلسني البرصي، أي: الغري املعلوم مغاير للمعلوم.
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تعاىل للحوادث قبل حدوثها ليس بجهٍل؛ إذ هي معدومٌة يف الواقع، بل لو َعِلَمهام تعاىل 
شهوديًا حني عدمها لكان ذلك العلُم هو اجلهَل؛ ألن شهود املعدوم خمالٌف للواقع، 

هودي«. اهـ)1). فالعلم املتغرّي احلادث هو العلم الشُّ

»املواقف« و»رشحه«، ككالم  ابُن عاشور من  استفاده  الكالم كله  أقول: هذا 
القونوي الذي نقلناه سابقًا، واملنقول عن أيب احلسني ليس فيه قوٌل بعلم شهوديٍّ وعلم 

أزيل، بل فيه القوُل بعلم حادث! 

ولكن إذا صّح ختريُج عبد احلكيم فلم ال حُيمل هذا العلم الشهوديُّ عىل السمع 
والبرص؟ فال يلزُم إثبات تعلُّق جديد للعلم بجانب التعلُّق األزيل القديم! ومل ال جُيعل 
هذا التعلُّق عبارة عن وصف إضايف لعني التعلُّق القديم برشط وجود املتعّلق به؟ وهذا 
راجٌع إىل كون السمع والبرص عني التعلُّق العلمي القديم كام ُحّقق يف علم الكالم، وإال 

ه، فيه نظٌر كبري.  فقوله بتعلٍُّق حادث سواٌء سامه شهوديًا أو مل ُيَسمِّ

وعىل كّل حال، فإن كان هذا هو مردَّ كالم أيب احلسني؛ فأهاًل بالوفاق، وإال ففيه 
إشكال.

ثم قال الشيخ ابن عاشور: »فاحلاصل أن ثمة علمني: أحدمها قديم، وهو العلم 
املرشوط بالرشوط؛ واآلخُر حادث، وهو العلوُم احلاصلة عند حصول الرشوط، وليست 
بصفة مستقلة، وإنام هي تعلقات وإضافات، ولذلك جرى يف كالم املتأخرين من علامئنا 

وعلامء املعتزلة إطالق إثبات تعلق حادث لعلم اهلل تعاىل باحلوادث)2). 

وقد ذكر ذلك الشيخ عبُد احلكيم يف »الرسالة اخلاقانية« التي جعلها لتحقيـق 

)1) »التحرير والتنوير« )3: 101).
)2) نسبة هذا القول للمتأخرين من علامئنا فيه نظر كبري، خصوصًا مع إطالقه الذي يوهم العموم 

أو األغلبية.
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علم اهلل تعاىل غرَي منسوب لقائل، بل عرّب عنه بـ»قيل«، وقد رأيت التفتازاينَّ جرى عىل 
ذلك يف »حاشية الكشاف« يف هذه اآلية، فلعّل الشيخ عبد احلكيم نيس أن ينسبه)1)«. 

اهـ)2).

أقول: إثباُت علمنيـ  أو تعلُّقني للعلمـ  ال داعَي له وال موجَب ُيوجبه كام قلنا. 

أما إذا أرجعنا التعّلق احلادَث للسمع والبرص، ففيه وجٌه كام أملحنا عىل ما يرد عليه 
من تدقيق بلزوم إرجاعه إىل التعلُّق العلمي، ويا ليَت ابن عاشور نقل نصَّ التفتازاين يف 

»حاشيته« عىل »الكشاف«! ولعله يشري إىل ما نقلناه عن القونوي، بام ذكرنا عليه.

وعىل كل األحوال، فليس مقصوُدنا هنا حتقيق هذه املسألة، بل املقصوُد تفسري 
اآليات املشار إليها، وكذلك قال ابن عاشور يف: 

»وتأويل اآلية عىل اختالف املذاهب: 

فأما الذين أَبوا إطالَق احلدوث عىل تعلُّق العلم فقالوا يف قوله: ﴿ې ې 
ې ې﴾ ]آل عمران: 140[: أطلق العلم عىل الزِمه، وهو ثبوُت املعلوم، أي: متيُّزه 
عىل طريقة الكناية؛ ألهنا كإثبات اليشء بالربهان، وهذا كقول إياس بن قبيصة الطائي: 

ِمن ُشجاِعها وأقبلــُت واخلَطِّيُّ خَيطِــُر بيننا َجباهُنا  َمن  ألعَلَم 

أي: ليظهر اجلباُن والشجاع، فأطلق العلم وأريد ملزومه)3). 

)1) نسبة ذلك إىل اإلمام التفتازاين ليست صحيحة، كام سبق بيانه. ويبدو أن العالمة ابن عاشور 
قد وهم، فقد رجعنا إىل احلاشية املذكورة، فوجدنا اإلمام التفتازاين ينقل هذا عن غريه بقوله: 
)فأجاب بعضهم(، وما ذكره هبذا السياق ال يصح نسبته إليه. راجع ما نقلناه عن السعد التفتازاين.

)2) »التحرير والتنوير« )4: 103).
)3) ولو قال: »متعلقه« لصح.
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ومنهم من جعل قوله: ﴿ې ې﴾ متثيالً، أي: فَعَل ذلك فِعَل َمن يريد أن 
يعلم، وإليه مال يف »الكشاف«.

ومنهم من قال: العلُة هي تعلُّق علم اهلل باحلادث، وهو تعلٌُّق حادث، أي: ليعلم اهلل 
الذين آمنوا موجودين. قاله البيضاوي والتفتازاين يف »حاشية الكشاف«)1).

وإن كان املراُد من قوله: ﴿ې ې﴾ ظاهَره، أي: ليعلَم َمن اتصف باإليامن؛ 
تعنيَّ التأويل يف هذه اآلية، ال ألجِل حدوِث علِم اهلل تعاىل، بل ألن علَم اهلل باملؤمنني 

ُهم القرح. من أهل ُأُحد حاصل من قبل أن يمسَّ

اإليامن،  عىل  ثباُتم  وهو  اجلزاء،  عليه  يرتّتب  الذي  العلَم  أراد  اج:  الزجَّ فقال 
وعدم تزلُزهلم يف حالة الشدة. 

وأشار التفتازاين إىل أن تأويل صاحب »الكشاف« ذلك بأنه وارٌد مورَد التمثيل 
ز عن لزوم حدوث العلم«.  ناظر إىل كون العلم باملؤمنني حاصالً من قبُل، ال ألجل التحرُّ

اهـ)2).

وقد وّضحنا يف نقلنا عن القونوي وابن التمجيد هذه االحتمـاالت، وما هو 
ْن. ها، فارِجْع إليه ومتعَّ أصحُّ

واحلاصل من هذا كله: أن القول بتعلٍُّق حادٍث للعلم ال ُموجَب له، وَيِرُد عليه 
إشكاالت عديدة، ونسبُة ذلك للمتأخرين من أهل السنّة ال أراه صحيحًا.

التنجيزيَّ  التعلُّق  السنة  أهل  بعض علامء  إىل  فمن نسب  األحوال،  كّل  وعىل 
احلادَث للعلم، فهو نَسَب إليهم أيضًا تعلُّقًا قدياًم بكل ما كان وبكل ما يكون، حتى 

)1) ولكن قد مىض يف نقلنا عن القونوي أن هذا عىل إرادة املعلوم ال العلم.
)2) »التحرير والتنوير« )3: 103).
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ٍق  بنفس ما يتعلق به احلادث، فهو مل ينِف التعلُّـَق القديم الشامل، بل كأنه قال بتعلُّ
حادٍث نوُعه مغايٍر لنوع التعلُّق القديم؛ بالنظر لكون املتعلَّق موجودًا صاحلًا للعقاب 

والثواب.

 فهذا القولـ  عىل ما فيهـ  ال يوافق قوَل القَدرية الذين نَفُوا التعلُّق القديم أصاًل، 
فيلزمهم القول بكون اهلل جاهاًل عىل كل األحوال، خالفًا ألهل احلق.

قال الطحاوي: )وكل يشء جيري بتقديره ومشيئته(

ويف نسخة الغنيمي: »وكل يشء جيري بقدرته ومشيئته«، وال فرق يف املعنى. 

تقديُره: هو علُمه األزيل، وتكلمنا عىل املشيئة بتفصيل عند قوله: »وال يكون إال 
ره اهلل تعاىل وَعِلمه منذ األزل، مهام  ما يريد«، فكل ما حيصل يف الكون ال خيالف ما قدَّ
كان هذا األمر، كليًا أو جزئيًا، فعلم اهلل تعاىل القديم علٌم حميٌط باألشياء كليِّها وجزئيِّها. 

قال البابريت: »اعَلم أّن كّل حادٍث بإرادة اهلل ومشيئته وقدرته، خريًا كان أو رشًا 
عند أهل السنة واجلمـاعة، قال اهلل تعاىل: ﴿ڭ ۇ ۇ﴾ ]الصافات: 96[، أي: 
وعَمَلكم مطلقًا، قال تعاىل: ﴿ڀ ڀ ڀ﴾ ]األنعام: 102[، وروى مسلم يف 
»صحيحه« عن عمر بن اخلطاب ريض اهلل عنه: بينام نحُن عند رسول اهلل صىل اهلل عليه 
وآله سلم إذ طلع علينا رجٌل شديُد بياض الثياب... إىل قوله: فقال: »اإليامن أن تؤمن 
ه احلديث..««. اهـ)1). باهلل، ومالئكته، وُرسله، واليوم اآلخر، وتؤمن بالقدر خرِيه ورشِّ

وقد ظهرت القدريُة بصورٍة مبكرة بني املسلمني بناًء عىل زعمهم أن اهلل تعاىل 
لو كان يعلم أفعاَل املكلَّفني قبَل وقوعها، فإن ذلك يستلزم اجلرَب، فزعموا ـ جلهلهم ـ 

)1) »رشح عقيدة أهل السنة واجلامعة العقيدة الطحاوية«، تأليف أكمل الدين البابريت، 712-786هـ. 
ص54. حتقيق د. عارف آيتكن، مراجعة د. عبد الستار أبو غدة، ط1، 1409هـ-1989م.
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أن اهلل تعاىل غرُي عالـم بأفعال املكّلفني قبَل وقوعها، ليصري اإلنسان قادرًا خمتارًا، لكن 
ذلك التالُزَم نابٌع من مرد ومِههم ال بناًء عىل أصول عقلية كام عرفه الصحابة األوائل، 
بحيث رّصح بعض الصحابة أن ذلك الرأي انحراٌف عن دين اإلسالم، وعاَرضوا من 
حوا، كام فعله عبد اهلل بن عمر عندما أعلن  قال بذلك، ورّصحوا عن موقفهم ومل ُيلوِّ

براءته من َمعبٍد اجلَُهني كام ورد يف أكثَر من حديٍث صحيح.

حديث سيدنا جربيل عليه السالم

)اإلسالم واإليامن واإلحسان(

لقد ورد اإليامن بالقدر يف العديد من األحاديث يف »الصحيحني« ويف غريمها من 
كتب السنة، وورد اإليامُن بأن ما أصاب اإلنسان مل ُيكن لُيخطئه، وأن اهلل عالـٌم بَمن 
سيكون يف اجلنة، وعالـٌم بَمن سيكون يف النار، وأن اهلل عالـٌم بكل ما هو حادٌث وما 

سيحدث إىل يوم القيامة. 

ووردت النصوص يف السنة الرشيفة الداّلة عىل علم اهلل بام سيكون قبَل كونه.

ِذْكُر نصِّ احلديث: 

ـ يف  عنه  اهلل  ـ ريض  اخلطاب  بن  اإلمام مسـلٌم عن عمر  احلديث  أخرج هذا 
»صحيحه« قال: 

حدثنا أبو خيثمُة زهري بن حرب: حدثنا وكيٌع: عن َكهَمٍس: عن عبد اهلل بن ُبريدة: 
عن حييى بن يعَمر: 

: حدثنا أيب: حدثنا كهمٌس،  ح وحدثنا عبيد اهلل بن معاذ العنربيـ  وهذا حديثهـ 
عن ابن بريدة، عن حييى بن يعَمر قال: كان أول من قال يف القدر بالبرصة معبٌد اجلَُهني، 
ني أو معتمَرين، فقلنا: لو لِقينا أحدًا  فانطلقُت أنا ومُحَيد بن عبد الرمحن احلمريي حاجَّ
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من أصحاب رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص فسألناه عام يقول هؤالء يف القدر! فُوفِّق لنا عبُد اهلل بن عمر 
ابن اخلطاب داخالً املسجد، فاكتنفُته أنا وصاحبي، أحُدنا عن يمينه واآلخُر عن شامله، 
فظننُت أن صاحبي سَيِكُل الكالَم إيّل، فقلت: أبا عبد الرمحن! إنه قد ظهر ِقَبَلنا ناٌس 
يقرؤون القرآَن ويفَتّقرون العلم... وذكر من شأهنم، وأهنم يزُعمون أْن ال قَدَر، وأن 
األمر ُأُنف، قال: فإذا لقيَت أولئك فأخرِبْهم أين بريٌء منهم، وأهنم ُبرآُء مني، والذي 
حيلُف به عبد اهلل بن عمر! لو أّن ألحدهم مثَل ُأحٍد ذهبًا فأنَفَقه ما َقبِل اهلل منه حتى يؤمن 

بالقدر. 

ثم قال: حدثنا أيب عمُر بن اخلطاب قال: بينام نحن عند رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ذاَت يوم، 
إذ طلع علينا رجٌل شديُد بياض الثياب، شديُد سواد الشعر، ال ُيرى عليه أثـُر السفر، 
يه عىل  وال يعرُفه منا أحٌد حتى جلس إىل النبّي ملسو هيلع هللا ىلص، فأسند ُركبَتيه إىل ركبتيه، ووضع كفَّ
فِخَذيه، وقال: يا حممد! أخرِبْين عن اإلسالم، فقال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »اإلسالُم أن تشهَد 
أن ال إله إال اهلل، وأن حممدًا رسول اهلل، وُتقيَم الصالة، وُتؤيَت الزكاة، وتصوَم رمضان، 
وحُتجَّ البيت إن استطعَت إليه سبيالً«، قال: صدقَت! قال: فعِجْبنا له يسأله ويصّدقه، 
قال: فأخرِبْين عن اإليمـان. فقال: »أن تؤمن باهلل، ومالئكته، وكتبه، ورسله، واليوم 
ه«، قال: صدقَت، قال: فأخرِبْين عن اإلحسان، قال:  اآلخر، وتؤمن بالقدر خرِيه ورشِّ
»أن تعبد اهلل كأنك تراه، فإن مل تُكن تراه فإنه يراك«، قال: فأخرِبْين عن الساعة. قال: »ما 
املسؤوُل عنها بأعلَم من السائل«. قال: فأخرِبْين عن أمارتا. قال: »أن تلَد األَمُة ربَّتها، 
وأن ترى احلفاَة العراَة العالَة ِرعاَء الّشاء يتطاولون يف البنيان«.قال: ثم انطلق، فلبثُت 
ملّيًا، ثم قال يل: »يا عمر! أتدري من السائل؟« قلُت: اهلل ورسوله أعلم، قال: »فإنه 

جربيُل، أتاكم ُيعلِّمكم دينكم«)1).

)1) كتاب اإليامن، باب معرفة اإليامن، واإلسالم، والقدر وعالمة الساعة، )1).
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ورواه من حديث أيب هريرة، قال اإلمام مسلم: 

حدثني ُزهري بن حرب، حدثنا جرير، عن ُعامرة ـ وهو ابن الَقعقاع ـ عن أيب 
زرعة، عن أيب هريرة قال: قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »سلوين«، فهابوه أن يسألوه، فجاء رجٌل 
فجلس عند ركبَتيه، فقال: يا رسول اهلل! ما اإلسالم؟ قال: »ال ترشُك باهلل شيئًا، وتقيُم 
الصالة، وتؤيت الزكاة، وتصوم رمضان« قال: صدقَت، قال: يا رسول اهلل! ما اإليامن؟ 
قال: »أن تؤمن باهلل، ومالئكته، وكتابه، ولقائه، وُرسله، وتؤمن بالبعث، وتؤمن بالقدر 
كلِّه« قال: صدقَت، قال: يا رسول اهلل! ما اإلحسان؟ قال: »أن ختشى اهلل كأنك تراه، 
فإنك إْن ال تكن تراه، فإنه يراك« قال: صدقَت، قال: يا رسول اهلل! متى تقوم الساعُة؟ 
قال: »ما املسؤول عنها بأعلم من السائل، وسأحّدثك عن أرشاطِها: إذا رأيت املرأة 
مَّ الُبكَم ملوَك األرض فذاك  ا فذاك من أرشاطها، وإذا رأيَت احلفاَة العراَة الصُّ تلد رهبَّ
من أرشاطها، وإذا رأيت ِرعاَء الَبْهم يتطاولون يف البنيان فذاَك من أرشاطها، يف مخٍس 

من الغيب ال يعلمهن إال اهلل«، ثم قرأ: ﴿ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ 
ۆئ ۈئ ۈئېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ یی ی ی جئ حئ مئ ىئيئ جب حب خب 
«، فالُتمس  مب﴾ ]لقامن: 34[. قال: ثم قام الرجُل، فقال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »ُردُّوه عيلَّ

فلم جيدوه، فقال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »هذا جربيُل أراد أن َتعلَّموا إذ مل َتسألوا«)1).

ورواه غري اإلمام مسلٍم كالبخاري وابن حبان وأيب داود واإلمام أمحد وغريهم، 
كام سنشري إىل بعض ذلك بحسب ما يالئم.

أورد اإلمام مسلم أسانيَد وُطُرقًا عديدًة للحديث، وكلُّها فيها ذكٌر رصيٌح لقول 
معبٍد اجلهني، ونص احلديث كام ساقه، ولكنه كان يشري إىل أّن يف بعض الروايات اختالفًا 

)1) كتاب اإليامن، باب اإلسالم ما هو وبيان خصاله، )7).
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يسريًا فيقول يف بعضها: »بمعنى حديث كهمس وإسناده، وفيه بعٍض زيادٌة ونقصاُن 
أحرف«، ويف بعضها: »وفيه يشء من زيادة، وقد نقص منه شيئًا«، وبعضها: »بنحِو 

حديثهم«.
وهذه هي طريقُة اإلمام مسلم املشهورة؛ ُيورد االختالفات، ويبني إْن مل ترضَّ يف 

معنى احلديث، واالختالُف يسري كام ترى من تعبريه.

واإلمام مسلم مل ينفرد بذكِر معبد اجلهني، وهاَك بيان بعض َمن ذكره ِمن احلّفاظ 
باسمه: 

1ـ ذكره باالسم اإلمام أبو داود يف »سننه« يف روايته هلذا احلديث عن حييى بن 
يعمر قال: »كان أول من تكلم يف القدر بالبرصة معبد اجلهني...«)1). 

2ـ وذكره باالسم أيضًا اإلمام الرتمذي يف »سننه« يف روايته للحديث عن حييى 
ابن يعمر قال: »أول من تكلم يف القدر معبد اجلهني...«)2).

3ـ وذكره باسمه اإلمام البيهقي يف »السنن الكربى«: أن حييى بن يعمر قال: »كان 
أول من قال يف القدر يف البرصة معبد اجلهني«)3)، ورّصح باسمه كذلك يف »شعب 

اإليامن«)4).

وأما الروايات التي مل ينّص فيها عىل اسم معبٍد اجلهني رصاحًة، بل ُأشري إليه 
إشارًة، فهي عديدة، وقد اشتهر يف كتب الفرق واملذاهب وامللل أن معبدًا اجلهني قائٌل 

بالقدر، فعبارُة هذا املّدعي ساقطٌة بكّل وجه.

)1) كتاب السنة، باب يف القدر، )4697).
)2) كتاب اإليامن، باب وصف جربيل للنبي ملسو هيلع هللا ىلص لإليامن واإلسالم، )2610(. وقال: هذا حديث 

حسن صحيح.
)3) كتاب الشهادات، باب ما ترد به شهادة أهل األهواء، )21393).

)4) باب يف اإليامن باملالئكة، فصل يف معركة املالئكة، )149).
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وأخرج اإلمام مالٌك عدَة أحاديَث دالًة عىل وجوب اإليامن بالقدر كام هو معلوٌم 

مشهور.

ففي »املوطأ«: عن مالك، عن عمه أيب سهيل بن مالك أنه قال: كنت أسرُي مع 
عمر بن عبد العزيز، فقال: ما رأُيك يف هؤالء القدرية؟ فقلت: رأيي أن تستتيَبهم، فإن 
تابوا وإال عرضَتـهم عىل السيف، فقال عمر بن عبد العزيز: ذلك رأيي. قال مالك: 

وذلك رأيي)1).

وروى اإلمام مالك عن أيب هريرة ريض اهلل عنه: أن عن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قال: »حتاجَّ 
آدُم وموسى، فحّج آدُم موسى، قال له موسى: أنت الذي أغويَت الناس وأخرجَتهم 
من اجلنة؟ فقال له آدم: أنت موسى الذي أعطاه اهلل علَم كّل يشء واصطفاُه عىل الناس 

ر عيلَّ قبل أن ُأخلق؟«)2). برسالته؟ قال: نعم، قال: أفتلوُمني عىل أمٍر قد ُقدِّ

وأخرج اإلمام مالك عن مسلم بن يسار اجلهني: أّن عمر بن اخلطاب ُسئل عن 
ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ﴿ٹ  اآلية:  هذه 
ڄڄ ڄ ڃڃ ڃڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ﴾ ]األعراف: 172[، 
فقال عمر بن اخلّطاب: سمعُت رسوَل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ُيسأل عنها، فقال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »إن اهلل 
فقال: خلقُت  ذّرّيـًة،  منه  فاستخرج  بيمينه،  ثم مسح ظهَره  آدَم،  وتعاىل خلق  تبارك 
هؤالء للجنة، وبعمل أهل اجلنة يعملون، ثم مسح ظهَره فاستخرج منه ذّريًة، فقال: 
خلقُت هؤالء للنار وبعمل أهل النار يعملون«، فقال رجل: يا رسول اهلل! ففيَم العمل؟ 
قال: فقال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »إن اهلل إذا خلق العبَد للجنة استعَمَله بعمل أهل اجلنة، حتى 
يموَت عىل عمٍل من أعامل أهل اجلنة، فُيدخله به اجلنَة، وإذا خلق العبَد للنار استعَمَله 

)1) رواية حييى الليثي، كتاب القدر، باب النهي عن القول بالقدر، )1597).

)2) رواية حييى الليثي، كتاب القدر، باب النهي عن القول بالقدر، )1592).
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بعمِل أهل النار حتى يموَت عىل عمٍل من أعامل أهل النار، فُيدخله به الناَر«)1).

وأخرج عن طاوس اليمـاين أنه قال: أدركُت ناسًا من أصحاب رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص 
يقولون: كلُّ يشٍء بقَدر. قال طاوس: وسمعُت عبد اهلل بن عمر يقول: قال رسول اهلل 

ملسو هيلع هللا ىلص: »كلُّ يشٍء بقَدٍر حتى العجُز والَكْيس«ـ  أو »الكيس والعجز«)2).

وتوجُد أحاديُث أخرى داّلٌة عىل القدر.

وقد روى اإلماُم أمحد احلديَث يف مسند عمر بطريقني، وهذه هي الروايات: 

األوىل: طريق أيب نعيم، حدثنا سفيان: عن علقمة بن َمْرثد: عن سليامن بن ُبريدة: 
عن ابن َيْعَمر قال: قلت البن عمر: إنا نسافر يف اآلفاق فنلقى قومًا يقولون: ال َقَدر. فقال 
ابن عمر: إذا لقيُتموهم فأخرِبوهم أن عبد اهلل بن عمر منهم بريٌء وأهنم منه ُبرآُء، ثالثًا، 
ُث... ويف الرواية: »وتؤمن بالقدر«، قال سفيان: أراه قال: »خريه ورشه«)3). ثم أنشأ حيدِّ

: إنا نسري يف  والرواية الثانية: عن ابن يعمر قال: سألُت ابَن عمرـ  أو سأله رجٌلـ 
هذه األرض، فنلقى قومًا يقولون: ال َقَدر، فقال ابن عمر: إذا لقيَت أولئك فأخرِبْهم أن 

عبد اهلل بن عمر منهم بريٌء وهم منه ُبرآُء... )4).

فـنحن نالحظ أنه يف الروايتني يف مسند عمر بن اخلطاب ـ ريض اهلل عنه ـ ذكر 
قصة معبد اجلهني بعينِها، وإن مل يذُكر اسمه، ولكنّا علمنا أنه هو املقصوُد من الروايات 

األخرى.

)1) رواية حييى الليثي، كتاب القدر، باب النهي عن القول بالقدر، )1593).
)2) رواية حييى الليثي، من حديث أيب هريرة ريض اهلل عنه، كتاب القدر، باب النهي عن القول بالقدر، 

.(1595(
.(440 - 439 :1( ،)374( (3(

.(441 :1( ،)375( (4(
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ورواه قبل من طريق حييى بن سعيد: عن ابن يعمر ومحيد احلمريي قاال: لقينا 
إّن  إليهم فقولوا:  إذا رجعُتم  القَدَر وما يقولون فيه، فقال:  عبد اهلل بن عمر، فذكرنا 
ابن عمر منكم بريٌء وأنتم منه ُبرآُء، ثالث ِمراٍر، ثم حّدث باحلديث... وفيه: »والَقَدِر 

ُكلِّه...« )1).

ورواه اإلمام أمحد يف مسند عبد اهلل بن عمر عن حييى بن يعمر: قلُت البن عمر: 
إّن عندنا رجاالً يزعمون أن األمر بأيدهيم، فإن شاؤوا عملوا، وإن شاؤوا مل يعملوا؟ 
فقال: أخبِـْرهم أين منهم بريٌء، وأهنم مني ُبرآُء... ثم روى احلديث وفيه: »والقدر 

كله«)2).

ورواه أيضًا عن حييى بن يعمر: عن ابن عمر: عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص بمثله، قال: وكان 
جربيُل ـ عليه السالم ـ يأيت النبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص يف صورة دحية)3).

وال يدّل وجوُد رأي معبد يف البرصة أن هذا املذهب كان منتشـرًا فيها، بل غايُة 
ما يدلُّ عليه، وجود رجال يقولون بذلك الرأي، وليس األمر كام زعمه بعض املّدعني 
قه عىل رأي أهل السنّـة الذي يمثله قول ابن عمر  من انتشار املذهب القَدري وتـفوُّ

ريض اهلل عنه.

قال الطحاوي: )ومشيئته تنفذ، وال مشيئة للعباد إال ما شاء هلم، فام شاء كان، 
وما مل يشأ مل يكن(.

تنفذ: أي: تقع وحتصل؛ ألنه ال يقع يشٌء إال بإرادة اهلل تعاىل، فام ال يقع مل ُيِرد اهلل 
تعاىل حصوله.

.(315 :1( ،)184( (1(
.(102 - 101 :10( ،)5856( (2(

.(102 :10( ،)5857( (3(
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قال تعاىل: ﴿وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ﴾ ]التكوير: 29[.

وقول الطحاوي: »ال مشيئَة للعباد إال ما شاء هلم«، أي: إال ما شاء هلم أن يشاؤوه، 
نفس إرادة العباد، اهلل سبحانه يشاؤها هلم. واهلل تعاىل يريُد إجياد ما ُيريد العباد كْسَبُه 
إن كانوا متأّهلني لذلك الكسب، فإرادُة اهلل يرتّتب عليها وجوُد املراد بواسطة القدرة، 

وإرادُة العبد برشوطها املعترَبة يرتتُّب عليها اكتساب املراد، بعد أْن خيُلقه اهلل تعاىل.

قال اهلل تعاىل: ﴿ڃ ڃ چ چ چ چڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ﴾ ]اإلنسان: 30[، 
وقـال تعـاىل: ﴿وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ﴾ ]التـكوير: 29[، وقال تعاىل: 

ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ﴿ٻ 
ٿ ٿ ٿ﴾ ]األنعام: 111[.

وكون اهلل تعاىل مريدًا لكل يشء، ال يستلزُم معذرَة الناس الكافرين يف كفرهم، 
وذلك ألن إرادَتم التي خيلُقها اهلل تعاىل فيهم ـ وما يتبُعها من أعامل ـ إنام هي بكسٍب 

منهم، وغاية األمر أن اهلل تعاىل خلقها هلم. 

وإنه حّذرهم من الرضا بالكفر واكتسابه، فالكفُر احلاصل فيهم باكتساهبم، ليس 
بَمريضٍّ عنه عند اهلل تعاىل، ولذلك أخرب اهللُ عن الكفار قوهلم: ﴿ٺ ٺ    ٺ        ٿ 
ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ﴾ ]األنعام: 148[، وقال تعاىل: ﴿ٱ ٻ ٻ 

ٿ﴾  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ 
﴿ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ېې ې ې ى ى ائائ ەئ  تعاىل:  وقال   ،]35 ]النحل: 

ەئ وئ وئ﴾ ]الزخرف: 20[. 
إرادة اهلل تعاىل؛ ألن ذلك كان  بنفس  فهؤالء ال جيوز هلم االحتجاُج لعذرهم 
باكتساهبم، وهم مذمومون عىل اكتساهبم للكفر ورضاهم به، ال عىل خلق نفس الكفر، 

والعذاُب إنام يرتتب عىل نفِس الكسب ال عىل اخللِق. 
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وقد أمجع أهُل السنة عىل إثباِت الكسب لإلنسان، ومسؤوليته عنه، وإن اختلفوا 

يف طريقة تقريره عىل أقوال مشهورة. 

وحاصلها يرجع إىل: عدم مدخلية أّي أثٍر لقدرة اإلنسان يف خلِق األفعال بعد أن 
مل تكن موجودة، بل يف إضافتِها إليه عىل سبيل الكسب، وأّن اهلل تعاىل ـ وإن كان خالقًا 
ألفعال العبد ـ إال أنه خيلقها له عنَد إرادة العبد إياها وعزِمه عليها بعد أن يكون قاباًل 

لكسبها. 

وأما قول الطحاوي: »فام شاء هلم كان وما مل يشأ مل يكن« فقد حتّدثنا عن هذا 
املعنى بتفصيل فيام سبق. 

وقوله: »وما مل يشأ مل يكن« صحيٌح؛ ألن معناه: أن ما مل يَشأِ اهللُ تعاىل وجوَده من 
املمكنات، يستحيل أن يوجد؛ ألنَّ املمكَن ال ُرجحاَن له من ذاته، بل ال بد لوقوعه من 

ح املستقّل.  إرادة املرجِّ

قال الطحاوي: )هيدي من يشاء ويعصم ويعايف؛ فضالً(

 أي: فضاًل منه هذه اهلداية؛ ألن اهلداية أمة خيلقه اهلل تعاىل يف من يشاء من عباده، 
فاهلداية حادثة، فال شك أن وجودها يرتّتب عىل تعلُّق إرادة اهلل تعاىل هبا، واهلل تعاىل 

يوجد اهلداية لِـمن أراد أن يكسب اهلداية. 

واملقصود بقوله: »فضاًل«: أنه ال جيب عىل اهلل تعاىل اهلدايُة للناس، وِمن ذلك 
ال جيب عليه أصالً إرساُل الرسل عليهم السالم، فلو خلق الناَس وتركهم، ومل ُيرسل 
إليهم أحدًا من رسله، مل يُكن يف ذلك ظلٌم هلم، ومل يكن يف ذلك ترٌك لواجٍب عليه جلَّ 

شأنه، فال جيُب عليه يشء مطلقًا. 

قال تعاىل: ﴿چ ڇ ڇ ڇ﴾ ]إبراهيم: 27[، وقال تعاىل: ﴿ں ں ڻ ڻ 
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ڻ﴾، قال البابريت: »وفيه ردٌّ لقول املعتزلة حيث قالوا: جيب عىل اهلل أن يفعل بعباده 
ما هو األصلح هلم)1)«. اهـ.

ولكّن إرساَل الرسل وهدايَة الناس، كلُّ ذلك بإرادته تعاىل وعلمه، أوَقَعه حسبام 
ره.  قدَّ

وكذلك يقال يف خلق الناس أصالً من العدم، فليس خلق املخلوقات أصالً واجبًا 
عىل اهلل تعاىل، كام يقول بعُض الفالسفة، متعلِّلني يف ذلك بأّن اخللَق جوٌد، وَكوُن اهلل 

تعاىل جوادًا واجٌب، فإجياُد اخللق واجٌب عليه تعاىل. 

ومل يعلموا أهنم بذلك يرشطون لكون اهلل تعاىل جوادًا إجياَده خملوقاته، وقوهلم: 
كون اهلل تعاىل جوادًا واجٌب، ورشُطهم اجلوَد بإجياد املخلوقات، يستلزم أن صفَة اهلل 
تعاىل باجلود ال تتمُّ إال بوجود بعض املخلوقات، وهذا هو عني النقص؛ ألن يف هذا 

رشَط كامِل اهلل تعاىل بغرِي اهلل تعاىل. 

ولكّن كوَن اهلل تعاىل جوادًا ذايتٌّ له، وليس مرشوطًا باإلجياد بالفعل؛ ألن اجلواد 
هو الذي خيلق نعمًة غرَي واجبة عليه، وقوهلم: كوُنه خالقًا واجب، يقلُب مفهوَم اجلود، 
فيجعل اجلواَد: الفاعَل للواجب! ولكن الفاعَل للواجب ال جيوز أن يوصف باجلود؛ 

ألنه إنام فعل ما وجب عليه، بل اجلواد: هو ما يفعل من اخلري ما مل جِيب عليه. 

الً، أي: ال عىل سبيل  ولذلك قال اإلمام الطحاوي: إن اهلل تعاىل يـهدي تفضُّ
الوجوب. 

وهذا كله ال ينايف الكسب ومسؤولية اإلنسان عن أفعاله، ألن اهلل تعاىل جعل 
لإلنسان اختيارًا وقدرة عىل ما يكتسبه.

)1) »رشح الطحاوية«، أكمل الدين البابريت، ص5. 
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قال الطحاوي: )وُيِضلُّ َمن يشاء وخيذل ويبتيل عدالً(

نفى املعتزلة أن يكون اإلضالل بمعنى خلق الضالل بناء عىل كسب العبد فعاًل 
هلل تعاىل، وأثبت ذلك أهل السنة، وقالوا إنه ال ينايف عدل اهلل تعاىل، ولكنه حيقق كونه 
اخلالق عىل اإلطالق، قال البابريت: »ومما يردُّ قوهلم ـ أي املعتزلة ـ ما رصح يف كثري من 
اآليات باإلضالل كام يف قوله تعاىل: ﴿وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ﴾ ]النحل: 93[، 

ٹ  ﴿ٹ  وقـوله   ،]26 ]البقرة:  ں﴾  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ﴿ڳ  وقوله: 
]األنعام:  ﴿ڑ ک ک ک﴾  وقوله:  ]يونس: 99[،  ڤ ڤ ڤ ڤ﴾  ٹ 
الكفر  العامل، ألن  لـام كفر أحد وال عىص يف  فلو كان األصلح عىل اهلل واجبًا   ]149

والعصيان ليسا بأصلح للعباد، فمن أراد منه اإليامن فهو بفضله ال باستحقاق، ومن 
أراد كفره فهو بعدله ال يكون بذلك ظاملًا، ألن الظلم هو الترصف يف غري ملكه، وهو 

مترصف يف ملكه ال يسأل عام يفعل، وألن يف إجياب األصلح إبطال قوله تعاىل: ﴿ىئ 
ىئ ىئ﴾ ]البقرة: 105[ ألنه ال فضل يف قضاء حقٍّ واجٍب عليه، وكذا فيه 
ة يف أداء  إبطال اسم املحسن واملنعم واملجمل واملنان إذ ال إحسان وال إفضال وال ِمـنَـّ

ما هوواجب عليه)1)«. اهـ.

قد َيِرُد عىل الذهن أنَّ هذا ظلم، وهو أنه هيدي من يشاء ويضل من يشاء. 

واجلواب: هذا ليس بظلم؛ ألن اهلل تعاىل خيلق الضالل ملن أراد أن يكستب هذا 
الضالل، وال خيلق الضالل ملن أراد اكتساب اإليامن واهلدى. وكل ذلك ليس واجبًا 

عليه جل شأنه.

 ولكن: هل يريد ما ال يعلم أنه يكون؟ إرادة اهلل أليست مرتتبًة عىل علمه األزيل؟ 

)1) »رشح العقيدة الطحاوية«، أكمل الدين البابريت، ص55.
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منـذ  ـ  ولـاّم علم  اإليمـان،  أراد لك  تكون مؤمنًا  أنك سوف  اهلل سبحانه  لـاّم علم 
األزل ـ أنك ستكون من الضاّلني أراَد لك الضالل، فهذا ال يرتّتب عليه الظلُم بل هو 

عني العدل!

فإرادة اهلل تعاىل للهداية مرتتبٌة عىل علمه تعاىل بأن هذا الرجل سيختار االهتداء، 
وإرادته تعاىل لبعض اخللِق الكفَر والضالل مرتتبٌة عىل علمه األزيل بأن هذا البعَض 

سيختار الضالَل والكفر؛ فال ظلَم من اهلل تعاىل ألحد، ﴿ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئىئ 
ی ی ی ی جئ﴾ ]آل عمران: 108[، ﴿ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ 

وئوئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ﴾ ]غافر: 31[. 

قلنا: إن صفة اإلرادة للتخصيص ال دخل هلا باملحبة، فدليل املحبة والرضا األمر 
ال اإلرادة، أي: أنه إذا أراد ألحٍد اهلداية، فهذا ال يعني أنَّه أحبَّ له اهلداية، وأحبَّ لذاك 
الضالل. بل جيب اجلزُم بأنه تعاىلـ  مع ما قلناهـ  قد أمر الكافَر باإليامن، ومل يرَض بُكفر 

الكافر، وأنه تعاىل أمَر املؤمَن باإليامن، وأحبَّ منه ذلك. 

وعىل قدر التبليغ ـ أعني: بلوغ الدعوة ـ يتمُّ التَّـكليف، وأقلُّ قْدٍر: هو وصوُل 
، فلو مل تصل إليه الدعوُة بالتواتر فليس عليه  أصول الدعوة تواترًا إليه أو بطريق قطعيٍّ

تكليٌف. 

ولو أن منطقًة من املناطق مل تصل إليها الدعوُة، فحكمها حكم أهل الفرتة: ﴿ڭ 
ۇ ۇ ۆ ۆۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅۅ ۉ ۉ ې ې ېې ى ى ائ 
ائ ەئ ەئ﴾ ]اإلرساء: 15[، حتى لو كان لإلنسان مثل عقِل أذكى إنسان، فال يكفي 

ذلك ليتعلق به التكليف، حتى تبلغه الرشيعة. 

ولكي ُتَبّلغ جيب أن يتحّقق الفهُم من املبلِّغ واملبلَّغ، وهذا القدُر ربام مل نِصْل فيه إال 
مستويات ضعيفة يف هذا الزمان؛ ألن الفهم يستلزم إقامَة البيان واحلجة عىل اآلخرين، 
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فيجب أن نتساءل: هل استطعنا أن نقيم احلجَة ونقيم األدلَة الواضحة القطعية عىل ديننا 

أمام املخالفني؟

السـادة األشـاعرة واملاتريدية يف وجوب  هذا مع مالحظة وجوٍد خالف بني 
اإليامن باهلل تعاىل يف حاِل عدم ورود الرشيعة أو بلوغها؛ فإن القول السابق هو الذي قال 
به األشاعرُة بال تردُّد، أما املاتريدية فقد فّصلوا وقالوا: إن اهلل تعاىل قد أقام أدلًة كثرية 
عىل وجوِده وتنزهيه، وال ُيعذر من أنكَر وجوده وإن مل تصلُه الرشيعُة ومل تبُلغه الدعوة، 
ولذلك فقد قالوا بوجوب اإليامن باهلل تعاىل قبَل البعثة، وليس هذا من موافقِة املعتزلِة 
يف التحسني والتقبيح؛ فإن التحسني والتقبيح ـ أو احلسن والقبح عند املعتزلة ـ ُمنشٌئ 

لألحكام، بخالفه عن املاتريدية؛ فإنه كاشٌف عن بعضها. 

وقول الطحاوي: »فام شاء هلم كان وما مل يشأ مل يكن« متعلٌق بموضوع القدر، 
والقضاء وخلُق األفعال والكسُب، وحريُة اإلنسان أو مسؤوليته عن أفعاله، وموضوع 

القدر واهلداية سيأيت الكالُم عليه عند احلديث عن الكسب.

جاءت مناسبُة هذه العبارة هنا لُيبّيـن كيف أن اهلل تعاىل عّقب األمر والنهي: 
»وأمرهم بطاعته..« عىل اخللق الذي مىض بيانه، ومن ضمن اخللق: »وكلُّ يشٍء جيري 
بتقديره ومشيئتِه«: أشار ِمن َطْرٍف خفيٍّ إىل أفعال العباد؛ ألنه يف السابق نصَّ عىل أنَّ 

كل يشء خملوق هلل. 

وبعد ذلك ملا قال: إن اهلل سبحانه بعد أن خلق اخللق أَمرهم... نصَّ هنا فقال: 
»وكل يشء« مما يستتبع األمر والنهي »جيري بتقديره ومشيئته، ومشيئته تنفذ وال مشيئة 
للعباد إال ما شاء هلم«، إذن حمل الكالم هنا هو التخصيُص بعد التعميم، بعد أن عّمم 
القول بأن كل يشء خملوق هلل، خّصص الكالم عن مشيئة العباد، حتى إرادة العباد فهي 

خملوقة هلل تعاىل، عىل حسب ما تعّلق به علُمه القديم.



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  الرشح الكبري  422
بناًء عىل ذلك: فهو جل شأنه هيدي من يشاء ويعصم وُيعايف فضالً، وسنذكر هذه 

ُل فيام بعد مع ذكر االستدالالت. املسألة بإمجال هنا، ثم نفصِّ

إذن فاهلل سبحانه هيدي من يشاء بناًء عىل أنَّ اهلل خالق الكون كلِّه وما فيه، وأفعال 
العباد من ضمِن ما يف الكون، فأفعاُلـهم خملوقٌة هلل، وإرادُتم كلِّهم خملوقٌة هلل، فإذا 
خلق اهلل للعبد إرادَة اإليامن يصري العبُد مؤمنًا، وإذا خلق له إرادَة الكفر يصري العبد 
كافرًا، ومن هنا تكّلم عن اهلداية والضالل، فقال: »هيدي من يشاء ويعصم ويعايف فضالً«. 

»فضاًل«: أي ليس عىل سبيل الوجوب عليه سبحانه، فإذا خلق اهلل إرادَة اإليامن 
فإنه خيلُقه فضاًل منه دون إجياب، فاهلل ال جيُب عليه يشء، حتى خلُق اإليامِن والضالل 
فال جيب عليه، فُكلُّه بمحض فضله، ﴿ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ﴾ ]احلجرات: 

17[: املِنَّة تستتبُع التفّضَل ال الوجوب. 

قال الطحاوي: هذا ليشيـر إىل من قال: إن اهلداية واجبة عىل اهلل. أي: مطلق 
اهلداية عىل الـَمعنَيني )اإلرشاد، وخلق اهلدى يف نفس العبد( فضٌل من اهلل.

إذن ال يصحُّ القول بأنَّ الكالم عن اهلداية هنا سوُء ترتيب يف السياق؛ بحجة أن 
اإلمام الطحاويَّ سيتحدث عن اهلداية يف موضوع الحق؛ ألنه هنا تكلم عن اهلداية 
بمناسبة حديثه عن خلِق اهلل لكل يشء بعلِمه )أي عاملًا هبم( ومل خيلقهم حلاجته هلم، 
ثمَّ ِمْن ِضْمِن األمور املوجودة يف العالـم أفعاُل العباد، واهلل َخَلَقها كام خلق غريها، 

فالكالم إذن ختصيٌص وتفصيل بعد التعميم. 

وتكّلم ـ بشكل خاصٍّ ـ عن مشيئة اإلنسان؛ ألن هناك نزاعًا كبريًا بني الناس يف 
خلق أفعال العباد، هل اهلل خيلقها أم اإلنسان؟ فالكالم منسجم ومتناسق.

قال الطحاوي: )ويضل من يشاء وخيذل ويبتيل؛ عدالً(

«، أي: خيلق الضاللة يف العبد. و»هيدي«، أي: خيلق اإليامن واهلدى يف العبد. »ُيِضلُّ
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كيف خيلُقهمـا؟ بعلمه األزيل، فإن اهلل تعاىل قد علم أزالً من يكون مؤمنًا ومن 
يكون كافرًا، فخلق يف كلٍّ حسبام علم منه، ال بأن جُيرِبَ ويقس العبَد عىل اإليامن أو الكفر، 

فإن ذلك يرفُع التكليَف بحسب وضع اهلل تعاىل واختياره. 

خلق اإليامن يف نفس زيٍد مع علِمه بأنه سيكون من املؤمنني؛ ألن إرادة اهلل تتعّلق 
عىل وفاق علمه، فلام علم اهلل منذ األزل أن فالنًا سيكون مؤمنًا خلق اإليامن يف قلبه. 

والتفصيل سيأيت الحقًا إن شاء اهلل.

»عدالً«: وهو غري ظالـٍم هلم. »فضالً«: بال سبِق وجوب. 

»عدالً«: دون ظلم، لو مل يعلم اهللُ أن هذا سيكفر َلـاَم خلق الضالل يف قلبه، إذن 
هذا وضٌع للضالل يف موضعه، فالعدل: هو وضُع اليشء يف موضعه. 

وعلمُه تعاىل سابق وليس سائقًا، والعلم ُمطَلٌق عند أهل السنة كاشٌف عن املعلوم، 
وليس مؤثرًا فيه؛ ألنَّ اهلل تعاىل موصوف باإلرادة أيضًا وبالقدرة، املرتتِّبَتني عىل العلم، 
وكلها صفاٌت أزلية، فال يلزم كوُن اهلل تعاىل موَجبًا ـ أي: فاعالً بال اختيار ـ بل هو 

الفاعل املختار. 

وأما عند بعض الفالسفة فعلم اهلل مؤثِّر يف املعلوم، وعلُمه ال يتعلق إال بالكليات 
عند بعضهم، ولذلك فهم يقولون: إن اهلل تعاىل علٌة يف مفعوالته، فال إرادَة له ـ عىل 
ِط صفِة اإلرادة،  التحقيقـ  عندهم، بل إرادُته عنُي فعله الصادرُة عن مّرد علِمه بال توسُّ
وقد أرشنا إىل هذا املعنى، وهذا املعنى أيضًا قالت بقريٍب منه بعُض الفرق اإلسالمية، 

وهو باطل.

قال الطحاوي: )وكلهم يتقّلبون يف مشيئته بني فضله وعدله(

قال العالمة البابريت: »بنّي هبذا الكالم أن العباد ال يستحّقون عىل اهلل وجوَب 
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مراعاة األصلح، بل يترّصف فيهم كيفام يشاء؛ ألن العاَلـم ُملكه وِملُكه وللاملك أن 
يترصف يف ملكه كيفام يريد؛ قال اهلل تعاىل: ﴿چ ڇ ڇ ڇ﴾ ]إبراهيم: 27[، وقال: 

﴿ں ں ڻ ڻ ڻ﴾ ]املائدة: 1[«. اهـ)1).

وهذا كالٌم عظيم املعنى قد بّيـنّا أطراَفه يف أكثَر من موضٍع يف رشحنا هذا، فتأّمْل 
فيه واحرْص عليه َتـُفـْز)2).

قال الطحاوي: )وهو ُمتعاٍل عن األضداد واألنداد(

اهلل تعاىل هو العيلٌّ عن األضداد واألنداد، واملستفاُد من العلو هنا ليس العلو املكاين؛ 
ألنه ال عالقَة للمكان باملدح، بل هو علوٌّ يليق بذاته، وهو ليس علوَّ جهة وال مكان.

ديُد: املِْثُل، وامُلخالُِف،  ، بالكس، والضَّ دُّ قال الفريوزآبادي يف القاموس: »الضِّ
ه يف اخلُصوَمـِة:  ، ويكوُن مَجْعًا، ومنه: ﴿ڇ ڇ ڍ﴾ ]مريم: 82[. وَضدَّ ضدٌّ
، بالكس:  : َغِضَب. وبنو ِضدٍّ َفه، وَمنََعه بِرْفٍق، وـ الِقْربَة: َمألَها. وأَضدَّ َغَلَبه، وـ عنه: رَصَ

اِن«. قبيلٌة من عاٍد. وضادَّه: خاَلَفه. ومها ُمتضادَّ

تقول: الكبري ضّد الصغري، القوي ضّد الضعيف، واألسود ضّد األبيض... 
وهكذا، فال تطلُق عىل يشء أنه ضّد اآلخر إال إذا كانا مشرتَكني يف اجلنس، فال تقول: 
البياُض ضد احلركة، وال تقول: العلم ضد السكون؛ ألن كالًّ منهام له نوٌع وجنس، 

فيجب أن يكون الضّدان شبيَهني من وجٍه ما.

)1) »رشح العقيدة الطحاوية«، أكمل الدين البابريت، ص55.
َب حلكمه،  )2) تنبيه: زاد اإلمام البابريت يف أصله هنا ص 55 قول الطحاوي: »وال رادَّ لقضائه وال معقِّ
وال غالب ألمره، آمنا بذلك كله، وأيقنا أن كال من عنده«. اهـ. وهي عندنا ثابتٌة بعد العبارة 

اآلتية.
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لذلك وردت أقواٌل عن أهل السنة: اهلل سبحانه ال ضدَّ له، ُمتعاٍل عن األضداد... 
بمعنى: أن كّل واحد له ضد فهو ليس علّيـًا؛ ألن ضّده يشاهبه يف يشء ما، فالعلوُّ هنا 
ر الضد يف املكان، بمعنى نسبة اجلسم إىل املكان، فإن  ليس علوَّ مكان، فإنه ُيمكن تصوُّ
كان املوجد يف أعىل مكان وغريه يف أدنى مكان، فقد يقال: إن هذا ضد ذاك يف املكان 
باعتبار العلو واالنخفاض املكاين، ولذلك فإن قوله: »ال ضدَّ له« ُيفهم منه أنه ال يقال 

علوُّ املكان عىل اهلل تعاىل. 

: فقد فسه األصفهاين فقال: فقال: »نديد اليشء: ُمشاِرُكه يف جوهره  وأما النِّدُّ
وذلك رضٌب من املامثلة، فإن املْثَل يقال له يف أيِّ مشاركة كانت، فكلُّ ندٍّ مثٌل، وليس 
ه ونديده ونديدته، قال تعاىل: ﴿ۈ ۈ ٴۇ ۋ﴾ ]البقرة:  كلُّ مْثٍل نّدًا، ويقال: نِدُّ
22[ وقال تعاىل: ﴿چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ﴾ ]البقرة: 165[ وقال تعاىل: 

﴿ہ ہ ھ﴾ ]فصلت: 9[«. اهـ. 

فبني الند ونديده متاثل، ولكن كلمة »األنداد« ُتشعر بالتامنع بينه وبني نّده، من 
حيث القدرة. 

قال الزبيدي يف رشح القاموس: »والنِّدُّ ـ بالكس ـ: املثُل، والنظري، مجُعه: أنداد، 
وظاهره تراُدف النِّدِّ واملثل، ونَقَل شيخنا عن القايض زكريا عىل البيضاوي: نِدُّ اليشء: 
مشاركه يف اجلوهر، وِمثُلُه: مشاركه يف أّي يشء كان، فالندُّ أخصُّ مطلقًا. وقال غريه: نِدُّ 
: املثل، كالنديد، وال يكون النِّدُّ إال خمالفًا،...  ه. ويف »املصباح«: الندُّ اليشء: ما يسدُّ مسدَّ
ُه يف أموره  قال ابن األثري: األنداد: هو مجع ند، بالكس، وهو: مثُل اليشء الذي ُيضادُّ
ُه، أي: خيالفه. وقال أبو اهليثم: يقال للرجل إذا خالفك فأردَت وجهًا تذهب به  وُينادُّ
ُتريد، وهو  الذي  الوجه  يريد خالَف  للذي  وَنديدي،  ي  ندِّ ِه: فالن  ونازعك يف ضدِّ

مستقلٌّ من ذلك بمثل ما تستقلُّ به«. اهـ.
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ه، بخالف الضّد، فإنه يفيد أصَل املخالفة ولكن  فالندُّ إذن فيه خمالفٌة وتناُزٌع مع ندِّ

بال منازعة، ويرشط لكونه منازعًا أن تكون قدرُته مستقلًة عنك لُيمكنه التنازع. 

فإن قلنا: إن اهلل تعاىل ال ندَّ له، فذلك يعني: أن قدرته تعاىل أجلُّ وأعىل من أن 
يرشكه فيها أحد، ولذلك فال ُيمكن أن يساويه فيها أحٌد، فال ُينازعه أصالً أحد.

قال الطحاوي: )ال راّد لقضائه، وال معقِّب حلكمه، وال غالب ألمره، آمنا بذلك 
كلِّه، وأيقنّـا أن كالًّ من عنده(.

ساق هذا البيان خاتـمًة لِـام سبق من قوله: »خلق اخللق بعلمه«، فقال: »ال رادَّ 
لقضائه«؛ ألن القضاَء: كام ذكره البابريت: »يذكر ويراد به احلكم واألمر والفعل)1)«. اهـ.

ُب أحٌد عىل حكم أحٍد  و»ال معقب حلكمه«؛ ألنه ال ندَّ له وال ضدَّ له، وال ُيعقِّ
إال إذا كان نّدًا أو ضّدًا له، وقوله إشارٌة إىل نفي األنداد واألضداد.

و»ال غالب ألمره« وهذا الزم بناء عىل نفي األنداد؛ ألن األنداد فيه إشعاٌر بالتنازع، 
بخالف األضداد، فال يوجد متانٌع! فالبياض والسواد متضاّدان ولكن ال يتنازعان، أما 

الندان فبينهام اشرتاك من جهٍة، وبينهام تداُفٌع من جهة.

فيتبنّي أن اهلل تعاىلـ  بعَد إثبات اتصافه بالصفات السابقةـ  ال يمكن ألحٍد أن يردَّ 
قضاءه، وال يعّقُب عىل حكمه أحٌد، فال ُحكَم بعد ُحكم اهلل تعاىل، وال غالَب له عىل 

ما أراده. 

قال البابريت: »حيتمل أن يراد باألمر التكوين، قال اهلل تعاىل: ﴿ې ې ې ى 
ى ائ ائ ەئ ەئ وئ﴾ ]النحل: 40[ وفيه نفي الربوبية عن غريه وإثبات الوحدانية 

)1) »رشح الطحاوية«، البابريت، ص56.
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له، وحيتمل أن يراد باألمر القضاء فيكون معناه ال يقيض عليه أحد قهرًا ألنه هو الواحد 

القهار)1)«. اهـ، ويبدو أن املعنى الثاين هو األليق هنا. 

وجيب عىل الناس أن يؤمنوا بذلك كله، إيامنًا يقينيًا، وهذا اإليامن ينبغي أن يكون 
عىل أدلية يقينية مبنية عىل الدالئل السمعية واألدلة العقلية ليكون راسخًا غري متذبذب، 
وال تلق سمعًا ملن يزعم من املالحدة املعارصين أنه ال يمكن إقامة الدليل العقلية عىل 
وجود اهلل تعاىل، أو أن األدلة النقلية ال توجب شيئًا عىل أحد من اخللق، فهذا كله حتريف 

بل ختريف. 

هبذه القاعدة يكون قد انتهى من بياٍن ُمـجَمٍل خُمترَصٍ لِـام ُيسمى يف عرف املتأخرين 
َث فيها عن الذات والصفات، والقدرة  من العلامء بـ»اإلهليات«، وهي: قواعُد كليٌة ُتـُحدِّ

واملشيئة. 

ثم اآلن يرشع يف الكالم عىل النبوات.

* * *

)1) »رشح العقيدة الطحاوي«، البابريت، ص56.
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الكالم يف النبوات

قال الطحاوي: )وأن حممدًا عبُده املصطفى، ونبيُّه املجتبى، ورسوُله املرتىض(.

يف نسخة البابريت: »وأن حممدًا عبده املصطفى وأمينه املجتبى ورسوله املرتىض«. 
اهـ)1)، وفيها إثبات صفة األمانة للنبي عليه الصالة السالم. 

وقال البابريت: »لـام فرغ من إثبات وحدانية اهلل وصفاته رشع يف إثبات نبوة سيد 
املرسلني حممد ملسو هيلع هللا ىلص؛ إمتامًا لإليامن بالشهادتني؛ إذ اإليامُن هو: معرفُة اهلل بأسامئه وصفاته، 
وتصديُق الرسول بام جاء به من الرشيعة، وهلذا قرَن اهللُ تعاىل اإليمـاَن بالرسول مع 
اإليامن به حيث قال: ﴿ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ﴾ إىل قوله: 

﴿ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ﴾ ]األعراف: 158[)2)«. 

وَصَف سيدنا حممدًا عليه الصالة والسالم بأنه عبٌد هلل، والعبودية من أرقى املراتب؛ 
ألهنا تستلزم أن يكون كلُّ فعٍل من العبد صادرًا موافقًا إلرادة سيِده، بل تقتيض ما هو 
أعىل من ذلك، وهو: أن يكون كل ذّرة من وجود النبي عليه الصالة والسالم راضيًة 
مطمئنة بُحكم اهلل تعاىل وقضائه وتقديره، وكلُّ واحد يسرُي عىل وفق إرادة اهلل وأمره 
يأُمرهم إعالًء  الناَس  يأمر  املراتب، فاهلل حني  أن يكون حائزًا أعىل  بد  فإنه ال  وهنيه، 

لِـمراتبهم يف الوجود.

)1) »رشح العقيدة الطحاوية«، البابريت، ص57. 
)2) املصدر السابق ص57.
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اختار  هنا  اإلطالق، ومن  املراتب عىل  أرفع  العبودية  إنَّ  العلامء:  قال  ولذلك 

الرسوُل أن يكون عبدًا هلل؛ ألنه يعلم أن العبودية أسمى املراتب.

قال اإلمام العزُّ بن عبد السالم يف »بداية السول يف تفضيل الرسول«:

فًا لقدره  نًا عليه، معرِّ »قال اهلل تعاىل لنبينا حممد صلوات اهلل عليه وسالمه، متمنِـّ
ی  ی  یی  ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  ﴿ۆئ  لديه: 
جئ حئ مئ﴾ ]النساء: 113[، وقد فضل اهلل تعاىل بعَض الرسل عىل بعض فقال: 
﴿ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ﴾ ]البقرة: 253[، والتفضيل األول رصيٌح يف أصل 
املفاضلة، والثاين يف تضعيِف املفاضلة بدرجات، ونّكرها تنكرَي التعظيم بمعنى درجاٍت 

أّي درجات!)1)«. اهـ.

ثم رشع اإلمام العّز يف ذكِر وجوه التفضيل لسيدنا حممٍد عىل باقي الرسل واألنبياء.

بهة العارضة  قال البابريت: »وإنام قّدم وصَفُه بالعبودّية عىل وصفه بالنبوة؛ دفعًا للشُّ
فيه معنى  بأن  البشـر،  التي يعجز عنها  للعادة  املعجزات اخلارقة  للناس عند ظهور 
األلوهية، كمـا اعرتضت الشبهُة للنصارى حيث اعتقدوا يف عيسى اإلهليَة بسبب ما 
وجدوا منه فعالً إهليًا من إحياء املوتى وإبراء األكمه واألبرص، وكان أول آياته تكلمه 
يف املهد بأن قال: ﴿ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک﴾ ]مريم: 30[، فبدأ بعبوديته 
قطعًا للشبهة العارضة لقومه، ومع ذلك أخرجوه من العبودية، وأثبتوا له الربوبية«)2).

وكلمة »مصطفى«: اسم مفعول، كأن اهلل سبحانه اصطفى سيَدنا حممدًا واختاَره 
ليكون مبلِّغًا لرسالته. 

واالجتباء معناه: االختيار، واملجتبى هو: املختار، واملرتىض: الذي ريض اهلل عنه 

)1) »بداية السول يف تفضيل الرسول«، ص33، حتقيق حممد نارص الدين األلباين، املكتب اإلسالمي.
)2) »رشح العقيدة الطحاوية«، البابريت، ص57.
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ليحمل الرسالة، وإنام وَصفه باالجتباء ليعلم أن اهلل تعاىل ال يظهر املعجزة إال عىل األمني 

املختار، ال الكاذب الذي هو من الُفّجار. 

ثم قال: »ورسوله املرتىض« أي: سيدنا حممد عليه السالم نبيٌّ ورسوٌل، وليس 
نبّيًا فقط. 

ويوجد اتفاٌق بني العلامء املتقّدمني واملتأخرين عىل أنَّ الرسول مأمور بالتبليغ، 
: فإن كان كلُّ مكلَّف مأمورًا بالتبليغ، فهل ُيعقل أن يكون النبي غرَي مأمور  وأما النبيُّ

بالتبليغ، عىل األقّل لرشع الرسول الذي يتبعه؟ 

الظاهر أن التبليغ هبذا املعنى األعم واجب، فاالختالف يف أّن النبيَّ هل ُيؤمر 
بتبليغ رشٍع جديد أم يكون مأمورًا باتباع رشع من سبقه؟... إىل غري ذلك من جهات 

االختالف، وسنتكلم عىل هذا الحقًا.

مل يُقل واحد من العلامء: إنَّ النبي ـ عىل احلقيقة ـ ال يكون مأمورًا بالتبليغ، لكن 
التعريف الذي اشُتهر عند املتأخرين وهو: »إنسان ُأوحي إليه برشع وإْن مل يؤمر بالتبليغ« 

كام سننقله قريبًا من بعض املصادر. 

قد يتوهم منه البعض أنه يفيد عدم كون النبي مبّلغًا مطلقًا، ولكن ال داللَة هلم 
عىل ذلك؛ ألنَّ كلمة »وإن مل يؤمر بالتبليغ« معناها: حتى وإن مل ُيؤَمر بالتبليغ.

وذلك يستلزم: أن النبيَّ ـ من حيث هو نبيٌّ أي: ُموحًى إليه ـ ال مدخلية لكونه 
إليه، وإن ُأِمر بذلك،  مبلِّغًا بكونه نبيًا، فهو نبيٌّ قبل أن يبّلغ قومه بسبب ما أنزل اهللُ 
، وال هي من اللوازم الذاتية له، ولكن من  فالتبليُغ ليست من الصفات الذاتية للنبيِّ
حيث هو مكلٌَّف فهو مأموٌر بتبليغ الدين احلقِّ مطَلقًا، ونبوة النبي تتحقق حال اإلنباء، 

وقبل التبليغ، فلو فرضنا أنه مل يؤمر بالتبليغ مطلقًا، فهذا ال يرض نبوته.
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فإذا أنبأ اهلل تعاىل نبّيًا من األنبياء بأمور ووحي من عنده، فإن هذا النبي يكون 
مأمورًا بتبليغ رشيعة رسوٍل قبِله إىل بقية الناس، أما هذه األمور التي أوحى اهلل تعاىل هبا 

إليه، فإهنا تكون له خصيصًة، وهي التي هبا صار نبيًا.

ه ـ من حيث كونه رسوالً ـ جزٌء من حقيقته  وأما الرسول، فإنَّ التبليغ يف حقِّ
وماهيته؛ ألنَّ َأصل الرسالة إنام هو: محُل ما أوحى به اهلل تعاىل إليه، وتبليُغه للناس.

والعز بن عبد السالم يف هناية »القواعد الكربى« تكلم عىل معنى النبوة والرسالة 
فقال: 

»فإن قيل: أيام أفضل النبوة أم اإلرسال؟ 

قلت: النبوة أفضل، ألن النبوة إخبار عمـا يستحقه الرب سبحانه من صفات 
اجلالل ونعوت الكامل، وهي متعلقة باهلل من طرفيها، واإلرسال دوهنا أمٌر باإلبالغ 
إىل العباد، فهو متعلق باهلل من أحد طرفيه، وبالعباد من الطرف اآلخر، وال شك أن ما 
يتعلق باهلل من طرفيه أفضل مما تعلق به من أحد طرفيه. والنبوة سابقة عىل اإلرسال، فإن 
قول اهلل سبحانه ملوسى عليه السالم: ﴿چ چ ڇ ڇ ڇ﴾ ]القصص: 30[ 
متقدم عىل قوله: ﴿ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ﴾ ]طه: 24[، فجميع ما حتدث به معه قبَل 

قوله: ﴿ۓ ۓ ڭ﴾ نبوة، وما أمره بعد ذلك من التبليغ فهو إرسال. 

واحلاصل أن النبوة راجعة إىل التعريف باإلله، وبام جيب لإلله، واإلرسال راجع 
إىل أمر الرسول بأن يبلغ عنه إىل عباده أو إىل بعض عباده ما أوجبه عليهم من معرفته 

وطاعته واجتناب معصيته. 

وكذلك رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ملا قال له جربيل عليه السالم: ﴿چ چ چ ڇ ڇ﴾ 
]العلق: 1[ إىل قوله: ﴿ڱ ں ں ڻ ﴾ ]العلق: 8[، كان هذا نبوة، أمَره بالقراءة، وعرفه 
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الربوبية، وبأنه خلق كلَّ يشء، وبأنه خلق اإلنسان من عَلق، وبأنه األكرم الذي علم 

بالقلم، وعلم اإلنسان ما مل يعلم، وأنَّ رجوع العباد كلهم إىل جزائه، فهذا كله نبوة. 

وكان ابتداء الرسالة حني جاءه جربيل وقال له: ﴿ھ ھ * ے ۓ ﴾ ]املدثر: 
 .]2-1

وكذلك موسى عليه السالم عرفه الربوبية بقوله: ﴿ائ ەئ ەئ﴾ ]طه: 12[، وأمره 
بخلع نعليه ليقوم باألدب بني يديه، وعرفه طهارة املكان الذي حّل فيه، وأنه اختاره 

﴿ڀ ڀ ڀ ڀ  قوله:  اهلل  أوحى  ثم  إليه،  يوَحى  ملا  يستمع  أن  وأمره  ورسالته،  لنبوته 
ٺ ٺ ٺ ٺ﴾ ]طه: 14[، وعرفه بأن الساعة آتية لتجزى كل نفس 

بام كسبت، كام أخرب حممدًا ملسو هيلع هللا ىلص بذلك بقوله: ﴿ڱ ں ں ڻ﴾. وكذلك ما ذكر بعده 
كان نبوة، إىل أن قال له: ﴿ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ﴾«)1)، أحببت ان أنقل كالمه كلَّه، ملا 

فيه من حماسن وفوائد. 

فقد قال: النبوة أفضُل من الرسالة، ومل يقل: النبيُّ أفضُل من الرسول.

هناك فرق بني القول: إن النبوة أفضل من الرسالة، وبني القول: إن النبيَّ أفضل 
، وليس كلُّ نبيٍّ رسوالً، فالرسالة  من الرسول؛ التفاق املسلمني عىل أن كلَّ رسول نبيٌّ
أمٌر عظيٌم حسن يف نفسه؛ فالرسول متضّمن خلصائص األنبياء بالرضورة، ال العكس، 

فيبعد القول بأن النبيَّ أفضل من الرسول. 

ولكن لو فرضنا اإلماَم العزَّ بن عبد السالم يقول: إن الرسالَة تتضّمن النبوَة وال 
تنبني عليها فقط، فإن قول العزِّ يكون مردودًا، بال شك. 

)1) »قواعد األحكام يف مصالح األنام«، العز بن عبد السالم، )2: 386(، حتقيق دنزيه كامل أمحد، 
د. عثامن مجعة ضمريية، دار القلم، 1421هـ-2000م.
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والنبوة يف حد ذاتا أمر جليل يف ذاته، فإذا قلنا: إّن كلَّ رسول نبيٌّ فقد زاد عىل 
النبي بالرسالة، فيصبح الرسول جامعًا ألمَرين كلٌّ منهام جليل، بخالف النبي الذي 
انفرد بأمٍر عظيم واحد، وهو أصُل النبوة، فال ُيعَقل أن يقول أحد العلامء: إن النبي 

أفضل من الرسول، بل ما قاله هو أن النبوة أفضل من الرسالة.

معنى الرسالة: سيُدنا حممد ملسو هيلع هللا ىلص أوحي إليه عند األربعني، حيث نزل عليه سيدنا 
جربيل، فأنزل عليه اهلل: ﴿چ﴾. 

ط املَلِك  ال يوجد يف كلمة ﴿چ﴾ أمٌر بالتبليغ، بل فيها تعليٌم للنبّي، وإحياٌء بتوسُّ
لِـمن اصطفاه اهلل تعاىل نبّيًا.

يف تلك املرحلة مل يكن سيدنا حممد ملسو هيلع هللا ىلص قد ُأمر بالتبليغ بعُد، فلم يكن قد ُأْرِسَل 
بعد، ثم ُعلِّم أصل الوجود يف أول سورة أنزلت عليه وهي سورة العلق: 

ک   * ڑ  ژ  ژ   * ڈ  ڎ  ڎ   * ڌ  ڍ  ڍ  ڇ   * ڇ  ڇ  چ  چ  ﴿چ 
ک ک ک گ * گ گ ڳ ڳ   *   ڳ ڱ ڱ   *   ڱ ں ں ڻ ﴾ ]العلق: 8-1[. 

تعاىل هو  اهلل  أن  بياُن  ففيها  املعلومات،  السالُم هذه  النبيَّ عليه  تعاىل  اهلل  َعلََّم 
اخلالق، وأن اإلنسان خملوٌق من علق، وأن اهلل تعاىل قد وهب اإلنسان ُطرقًا للعلم، 
وعىل اإلنسان أن يتعلم، وفيها تنبيٌه لإلنسان، وحتذير له من الطغيانـ  وهو: جتاُوُز احلّد 
ه اهلل تعاىل له ـ ثم يذّكره أن مصرَي اإلنسان إىل خالِقه، فهذه اآلياُت فيها بياٌن  الذي حدَّ

ألصل الوجود بوجٍه إمجايّل، ولكنه كاٍف، ليرتّتب عليه بناُء كامِل الرشيعة. 

وما دام النبيُّ مل يؤمر بتبليغ هذه األمور بعد إىل الناس، فهو مل يتصف بعُد بصفة 
الرسالة؛ ألنَّه ال توجُد أوامُر وأحكاٌم ُأمر بتبليغها إىل الناس يف ذلك احلال.

َة شهور وهو ُيوَحى إليه قبل أن ُيؤَمَر بالتبليغ، وبعد  وبقي النبي عليه السالم ِعدَّ
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ُأمر  بالتبليغ يف هذه اآلية، ولـام  فُأمر  ]املدثر: 2[،  ثامنية عرش شهرًا نزلت: ﴿ے ۓ﴾ 

بالنذارة صار رسوالً.

باهلل من  النبوة متعّلقة  إن  ـ:  السالم  العز بن عبد  ـ ومنهم  العلامء  من هنا قال 
طرفيها، أي: العالقة بني النبّي ورّبه بالتعليم علاًم بربه، أما الرسالة فإنزاٌل من اهلل ألوامَر 
عىل أحِد أنبيائه ليبّلغها إىل الناس، فهي متعلقٌة باهلل من أحد األطراف، وهو اإلنزال، أما 

الطرف الثاين فهو التبليغ، وهو متعلق بالناس.

أما النبوة فهي متعلقة باهلل من الطرفني: اإلحياء، والتعليم؛ ألن املعلومات متعلقٌة 
باهلل تعاىل، ومن هذا الباب جاء التفصيل، ومل يقل العلامء: إّن النبيَّ أفضل من الرسول.

باع  النبي يعلم أمورًا ال يعلُمها كثرٌي من الناس ومل يؤمر بتبليغها، والنبيُّ مأموٌر باتِّ
رشع رسوٍل َقبَلُه، ولكن هل يعقل أن الرسول الذي قبَله مل ُيلِزْم أتباَعُه بالّتبليغ؟ قطعًا 

ال؛ ألنَّ التبليغ ودعوَة الناس إىل احلّق واجٌب عىل كل قادر.

إذن النبيُّ مأموٌر بالتبليغ من هذه اجلهة عىل األقل، هو مأمور بالتبليغ من حيث 
إنه مأموٌر باتباع رشِع َمن قبله، ومأموٌر باتباع رشيعة َمن قبله.

لو نظرنا إىل النبي من حيث أنه ُأنِزَلت إليه معلوماٌت خاصة هي حقيقة نبوته، 
هل هو مأمور بتبليغها إىل مجيع الناس؟ 

ما معنى نبي؟ هو من اإلعالم: أنبأتك، أو أعلمتك، أو منبَّـأ... ال جيب عليه أن 
يبلغ الناَس كلَّ يشء ُيَعلُِّمه إّياه سيُدنا جربيل، وقد نصَّ النبي حممد ملسو هيلع هللا ىلص عىل ذلك فقال: 

»لو علمُتم ما أعلم لضحكتم قليالً ولبكيتم كثريًا«. 

وذلك كام ورد يف حديث مسلٍم عن أنس قال: ثم صىل بنا رسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ذات 
يوم، فلام قىض الصالَة أقبل علينا بوجهه فقال: »أهيا الناس، إين إمامكم، فال تسبقوين 
بالركوع وال بالسجود، وال بالقيام وال باالنرصاف، فإين أراكم أمامي ومن خلفي«، ثم 
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قال: »والذي نفس حممد بيده، لو رأيُتم ما رأيُت لضحكُتم قلياًل، ولبكيُتم كثريًا« قالوا: 
وما رأيَت يا رسول اهلل؟ قال: »رأيُت اجلنَة والنار«)1). وهذا حديث عظيم املعنى، َمن 

تدبَّر فيه استفاد فوائَد جليلة. 

وكلُّ نبيٍّ له معجزٌة تدلُّ عىل صدقه عند الناس، ومعجزاُت نبينا حممد ملسو هيلع هللا ىلص كثرية، 
مذكورة يف كتٍب خاصة تبنّي دالئَل نبوته. 

بحث يف تعريف النبي والرسول والفرق بينهام: 

قال األستاذ عبد القاهر البغدادي )ت 429هـ(:

»النبي يف اللغة مهموز وغري مهموز، فاملهموز مأخوذ من النبأ الذي هو اخلرب، 
يكون  أن  والثاين:  مهزته،  بإسقاط  التخفيف  أحدمها:  وجهني:  حيتمل  املهموز  وغري 
من النَّْبَوة التي هي الّرفعة، وهي: ما ارتفع من األرض، وكذلك النباوة: ما ارتفع من 

األرض، ويقال: نبا اليشُء، إذا ارتفع. 

فالنبي عىل هذا هو: الرفيُع املنزلة عند اهلل تعاىل، والرسول هو: الذي يتتابع عليه 
، وليس كـلُّ  ه، وكـلُّ رسوٍل هلل عـز وجل نبيٌّ الوحي، من َرَسـَل اللبن، إذا تـتابع َدرُّ

نبيٍّ رسوالً. 

والفرق بينهام: أن النبي: من أتاه الوحُي من عند اهلل عّز وجل ونزل عليه امللك 
بالوحي، والرسول: من يأيت عىل االبتداء، أو بنسِخ بعِض أحكاِم رشيعٍة قبله«)2).

ومن املالَحظ أن اإلمام البغدادي مل يذكر متيُّز الرسول عن النبيـ  يف القول الذي 
ذكره للفرق بينهامـ  بأّن أحدمها يكون مأمورًا بالتبليغ، واآلخر يكون غري مأمور بالتبليغ. 

)1) كتاب الصالة، باب النهي عن سبق اإلمام بركوع أو سجود ونحومها، )426(. 
)2) كتاب »أصول الدين«، ص153.



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  الرشح الكبري  436
ولكنه ذكر أن النبي هو: من ُأوحي إليه ابتداًء من اهلل تعاىل بالوحي النازل إليه 
عن طريق املَلك، فأخرج الوحَي باملنام، ومل يشرتط للنبّوة أن يكون النبي مأمورًا بتبليغ 

ما أوحي إليه، بل إن مّرد اإلحياء جيعُله نبّيًا. 

وهذا ال يستلزم ـ كام هو ظاهر ـ أن النبي غرُي مأمور بالتبليغ مطلقًا، وقد ُيؤمر 
بعد ذلك أن يبلغ ما أوحي إليه، وقد ال يؤمر.

فإن مل يكن مأمورًا بتبليغ ما أوحي به إليه، فهل يمكن أن يكون غرَي مأمور بالتبليغ 
مطلقاً؟ 

من البدهيي عند كّل عالِـم بالنبوات واألنبياء أّن كلَّ مكلَّف ـ فضالً عن كل 
نبيٍّ ـ يكون مأمورًا بتبليغ رسالة اهلل تعاىل بحسب قدرته، وليس من رضورة التبليغ أن 

يكون ما يؤمر املكلَّف بتبليغه قد أوحى اهللُ تعاىل به إليه.

وعىل ذلك: فام الذي ُيؤمر النبيُّ بتبليغه؟ ال شك أّن كل من عرف أّن النبي يكون 
متابعًا لرسالِة رسوٍل غرِيه، فإنه يعلم علاًم قاطعًا أن النبي يكون مأمورًا بتبليغ ما ُأوحي 
من رشيعة الرسول الذي يتبعه، فهو إذن مأموٌر بالتبليغ، ولكن ال بتبليغ ما أوحي إليه 
عىل سبيل اخلصوصـ  وهو الذي صار به نبيًاـ  بل بتبليغ رسالِة رسول غريه، أي: بتبليغ 

ما أوحي إىل رسول غريه، ال تبليغ ما أوحي به إليه، فيكون ما ُأوحي به إليه خاّصًا به. 

فإن قيل: كيف يكون ما أوحي به خاّصًا به؟ وما فائدة ذلك!

فاجلواب: قد عرفنا أّن ما أوحي به أمران قطعًا:

األول: تبليغ ما أوحي به إىل نبي غريه، وهذا ليس خاّصًا به فقط، بل يتعلق بعموم 
الناس. 

والثاين: علوٌم ومعارُف خّصُه اهلل هبا، وهذا ال مانع منه رشعًا وال عقالً.
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أما عقاًل، فهو واضح، وأما رشعًا، فإنا نعلم أن نبينا عليه الصالة والسالم قد 
أوحي إليه بأموٍر، ومل ُيؤمر بتبليغ مجيِع ما ُأوحي به إليه، ولكنه ُأمر بتبليغ بعِض ما أوحي 
إليه، وهذا هو الرشيعة اإلسالمية، وما ُأمر بتبليغه فقد بّلغه كامالً، وما سوى ذلك فهو 
خمصوٌص به من عند اهلل تعاىل، وقد جاءت دالئُل عديدة تدلُّ عىل ذلك، وسوف يأيت 

بعُض ما يدلُّ عىل ذلك يف موضعه إن شاء اهلل. 

وأما اإلمام أبو عبد اهلل احلليمي رمحه اهلل )ت 403هـ( فقد قال: 

»إن النبوة اسم مشتقٌّ من النبأ، وهو اخلرب، إال أن املراَد به يف هذا املوضع خرٌب 
خاص، وهو الذي ُيلزم اهلل عز وجل به أحدًا من عباده، فُيمّيزه بإلقائه إليه عن غريه، 
وُيوقفه به عىل رشيعته بام فيها من أمٍر وهني، ووعٍظ وإرشاد، ووعد ووعيد، فتكون 
النبوة عىل هذا: اخلرب واملعرفة بالـُمخرَبات املوصوفة التي ذكرُتا، والنبي: هو املخرَبُ 

هبا. 

فإن انضاف إىل هذا التوفيق أمُر تبليِغه إىل الناس ودعائهم إليه، كان نبّيًا رسوالً، 
وإن ُألقي إليه ما ذكرنا ليعمل به يف خاّصته، ومل ُيؤمر بتبليغه والدعاء إليه كان نبيًا ومل 

، وليس كل نبي رسوالً«)1).  يكن رسواًل، فكل رسوٍل نبيٌّ

وهذا الكالم منه نصٌّ رصيح يف الفرق بني النبي والرسول، واإلمام احلليمي من 
املتقّدمني، بل هو أقدم من اإلمام عبد القاهر البغدادي، وقد اعتمد اإلماُم البيهقي يف 
كتبه كثريًا عىل اإلمام احلليمي كام هو معلوم، وها هو يرّصح هبذا التعريف الذي اختاره 
العديد من املتأخرين أيضًا، وقد بّيـنّا سابقًا أنه ال غضاضة يف التعريف وال مناقضَة بينه 

وبني قواطع الرشيعة.

)1) »املنهاج يف شعب اإليامن« )1: 239).
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وقال اإلمام السنويس رمحه اهلل تعاىل )ت 895هـ(:

»وال بدَّ من بيان معنى النبّي، ومعنى النبوة رشعًا، ومعنى الرسول أيضًا، وبيان 
ما قيل يف الوصَفني من التساوي والفرق. 

قال القايض عياض رمحه اهلل: النبّوةـ  يف لغة َمن مهزـ  ِمن النبأ أي: اخلرب، وقد ال 
ُتمز تسهيالً، فسمي النبي ـ عىل هذا ـ نبّيًا بمعنى: أن اهلل تعاىل أطلعه عىل غيبه وأعلمه 
: »فعيٌل« بمعنى »مفعول، أي: ُمنَـبـأ«، أو بمعنى »فاعل« أي خُمرٌب عن اهلل  ، فنبيٌّ أنه نبيٌّ

تعاىل بام بعثه به وأطلعه عليه. 

وعند من مل هيمز: من النَّْبَوة أي: ما ارتفع من األرض، ومعناه: املرتبة الرشيفة، 
فالنبي له مرتبٌة رشيفة منيفة عند مواله، فالوصفان مؤتلفان. 

نادرًا،  الـُمرَسل، ومل يأت »فعول« بمعنى »مفعول« إال  وأما الرسول، فمعناه 
وإرساُله أمُر اهلل تعاىل بالبالغ للخلق، واشتقاُقه من التتاُبع، يقال: جاء الناس أرساالً: 

يتبع بعضهم بعضًا، كأنه ُألزم تكريَر التبليغ، وُألِزَمت األمُة اتباَعه. 

وقيل: النبي والرسول مرتادفان. 

وقيل: اجتمعا يف النبوة باملعنَيني املتقّدَمني، وزاد الرسوُل باألمر باإلنذار. 

وقيل: زاد بمجيئه برشٍع مبتدأٍ، ومن مل يأِت به فنبيٌّ غرُي رسول، وإن ُأمر بالبالغ 
واإلنذار. 

، وال عكس«)1). ومذهُب األكثرين أن كّل رسول نبيٌّ

ثم نقل اإلمام السنويس عن القرايف فقال:

»وقال القرايف: يعتقد كثرٌي أن النبّوة مّرد الوحي، وهو باطٌل؛ حلصوله لِـمن ليس 

)1) »رشح العقيدة الوسطى« ص32.
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؛ كمريم وأم موسى، وليستا بنبّيَتني عىل الصحيح، مع أن اهلل تعاىل يقول: ﴿ڍ  بنبيٍّ
ڍ ڌ﴾ ]مريم: 17[، ويف مسلم: »بعث اهلل ملكًا لرجل عىل مدرجته كان خرج 

له يف زيارة أخ له يف اهلل تعاىل، وقال له: إن اهلل ُيعلمك أنه حيبك، حلبك ألخيك يف اهلل 
تعاىل«)1)، وليست بنبوة؛ ألّنها ـ عند املحققني ـ: إحياُء اهلل تعاىل للبعض بحكٍم إنشائيٍّ 
خيتصُّ به، كقوله: ﴿چ چ چ ڇ ڇ﴾، فهذا تكليٌف خيتص به يف الوقت، فهذه نبوٌة 
ال رسالة، فلام نزلت ﴿ے ۓ﴾ كانت رسالًة؛ لتعلُّق هذا التكليف بغريه أيضًا، فالنبي 

ه، والرسول بذلك، وتبليِغه غرَيه أيضًا، فالرسول أخصُّ ُمطلقًا«.  ُكلِّف بام خيصُّ

وهذا نقٌل عزيز مفيد قاطع ألوهام اجلَهلة الذين تومّهوا أن من يقول بذلك فهو 
بهم هلواهم. ؛ عىل ما زعموا بجهلهم وتعصُّ ضالٌّ

وقال اإلمام السنويس أيضاً:

»وإنام مرجع النبوة إىل اصطفاء اهلل تعاىل عبدًا من عبيده بالوحي إليه، فالنبوة 
بتبليغه  ُأمر  فإن  أو دونه،  بواسطة مَلك،  اهلل  اختصاٌص بسمـاع وحٍي من  ـ:  ـ عندنا 
، فالرسول إذن أخصُّ من  فرسالٌة، فاملختصُّ باألول والثاين رسوٌل فقط، وباألول نبيٌّ

، وليس كل نبي رسوالً.  النبيِّ مطلقًا، فكلُّ رسول نبيٌّ

وقيل: مها بمعنى)2)، وقيل: بينهام عموم وخصوص بوجٍه، فيجتمعان يف الرسول 
من البرش، وينفرد النبيُّ فيمن ُأوحي إليه من البرش ومل ُيؤمر بالتبليغ، وينفرد الرسوُل 

فيمن ُأوحي إليه من املالئكة وُبعث إىل غريه. 

)1) أخرجه من حديث أيب هريرة ريض اهلل عنه، كتاب الرب والصلة واآلداب، باب يف فضل احلب 
يف اهلل، )38).

)2) علق الشيخ إسامعيل احلامدي هنا شارحًا هذا القول، فقال: »هو إنسان أوحي إليه برشع وأمر 
بتبليغه«. اهـ.
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وقيل: مها متباينان، وإن الرسَل: هم أصحاب الكتب والرشائع، والنبيون هم 

الذين حيكمون بالـُمنَزل عىل غريهم مع أهنم ُيوحى إليهم«)1). 

وقال اإلمام السنويس يف »رشح أم الرباهني«:

»اعلم أنَّ الرسول: هو إنسان بعثه اهلل تعاىل خللٍق لُيبلغهم ما أوحي إليه، وقد 
خيصُّ بمن له كتاب أو رشيعة أو نسٌخ لبعض أحكام الرشيعة السابقة«)2). 

وعلق العالمة الدسوقي عىل قوله: »ليبلغهم ما أوحي إليه« فقال:

»أي: إىل الرسول؛ و)ما( يف قوله: )ما أوحي إليه( موصولة، فهي للعموم، أي: 
كل ما يوحى به إليه، يعني: من حيث كونه مبعوثًا به إليهم، فخرجت األحكاُم املأمور 
بكتامهنا، واملخرب فيها. واندفع ما يقال: إن الرسول ال يبلغ كلَّ ما يوحى إليه؛ إذ ما أمر 

)1) »رشح العقيدة الكربى« ص436. 
علق الشيخ إسامعيل احلامدي هنا فقال: »أي بأحكام خيتصون هبا يف أنفسهم، وانظر هذا القول   

مع أن سيدنا حممدًا ملسو هيلع هللا ىلص قد وصفه اهلل يف التنزيل بالنبي والرسول، وكذا قال يف حق غريه: ﴿يث 
حج مج﴾ ]مريم: 51[، فالقول بالتباين يدافع ما يف التنزيل من اجتامعهام«. اهـ.

)2) كذا يف املطبوع يف دار الكتب العلمية ص231، سنة 2001، وقد نبه اإلمام الدسوقي يف حاشيته 
عليه عىل أنه توجد نسخة أخرى من الكتاب، والعبارة فيها غري ذلك، فقال يف حاشيته عليه:

»إذا علمت ذلك فقول الشارح: )وقد خيص بمن له رشيعة وكتاب أو نسخ... إلخ(، إشارة   
للقولني املقابلني للمعتمد. 

وهذا عىل نسخة الواو يف »رشيعة«، و»أو« يف »نسخ«، ويف نسخة: »بمن له كتاب أو رشيعة«،   
بـ »أو« يف االثنني، فيكون املقابل للمعتمد ثالثة أقوال: األول: ال بد يف الرسول أن يكون له 
كتاب فقط، والثاين: ال بدَّ أن يكون له رشيعة فقط سواء كان ناسخة لرشيعة من قبله أم ال، 
والثالث: ال بدَّ أن يكون له رشيعة ناسخة لرشيعة من قبله. واعرتضت هذه النسخة التي فيها 
ـ أو يف املوضعنيـ  بأن أحد األقوال الثالثة هو عني املعتمد؛ ألن قولنا: ال بدَّ أن يكون له رشيعٌة؛ 

هو عنُي املعتَمد«. اهـ.
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بكتامنهـ  أو كان من خواّصهـ  ال يؤمر بتبليغه، والتعبري بـ»ما« املوصولة يقتيض أنه يؤمر 
بتبليغ كّل ما يوحى إليه، وحاصل الدفع: أن قيد احليثية معترب يف الكالم، وال شك أن ما 

يوحى إليهـ  من حيث كونه مبعوثًا بهـ  مأموٌر بتبليغ مجيعه. 

وقوله: )ليبلغهم.. إلخ( أشار به للعلة الغائية، وليس من متام التعريف. 

وأما النبي: فهو إنسان أوحي إليه برشع أمر بتبليغه أم ال. فالنبي أعمُّ من الرسول 
مطلقًا، هذا هو املعتمد. ومقابله قوالن: 

األول: أن الرسول: إنسان أوحي إليه برشع وكان له كتاب، فال بدَّ يف الرسول 
الكتاب والرشيعة، وال يلزم من كونه له كتاب أن يكون له رشيعة؛ الحتامل أن  من 
قليلٌة والرسل كثريٌة،  الكتب  بأن  القول  الكتاب مواعَظ. واعرتض هذا  ما يف  يكون 

فكيف يشرتط يف الرسول أن يكون له كتاب؟

والقول الثاين يقول: ال بدَّ يف الرسول من أحد أمرين: إما أن يكون له كتاب، وإما 
أن تكون له رشيعة ناسخة لرشيعة من قبله؛ فإذا نزلت التوراة عىل موسى، وأوحي إىل 
نبي من بني إرسائيل مثالً بتبليغ أحكامها، ومل ينزل عليه كتاٌب، ومل تكن رشيعته ناسخة 

لرشيعة موسى، فال يكون رسوالً«.

فالعالمة الدسوقي رمحه اهلل تعاىل يرّصح بأن هذا التعريف هو التعريف املعتمد، 
كام رّصح بذلك غريه من العلامء. 

وذكر األقواَل األخرى للفرق بني النبي والرسول، وهي عينُها التي ذكرها العلامء 
السابقون.

واملراد من قوهلم: بالتبليغ أي: تبليغ ما أوحي به إليه من جهة كونه مبعوثًا، فلو 
أوحي إىل النبي بأمور ومل يكن مبعوثًا هبا، فليس مأمورًا بتبليغها، وكذلك لو أوحي إىل 
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الرسول بأمور ومل يؤَمر بتبليغها، فال جيب عليه تبليغها، ولذلك يقول العلامء: إن كل ما 

أمر الرسول بتبليغه فقد قام بتبليغه، ومل يكتم منه شيئًا. 

والنبي ـ من حيث هو نبيٌّ ـ ليس معتربًا فيه كونه مبعوثًا، بل كونه منّبـًأ، فال 
يشرتط يف النبي ـ من هذه اجلهة ـ أن يؤمر بالتبليغ أو ال يؤمر، ولذلك يقول العلامء يف 
بعض تعبرياتم: »سواء أمر بتبليغه أو ال«، وبعضهم يقول: »ومل يؤمر بتبليغه«، وهذا ال 
يستلزم مطلقًا أنه غري مأمور بالتبليغ مطلقًا ألّي أمر من أمور الدين، ولكنه يستلزم أنه 
غري مأمور بالتبليغ لِـام أوحي به إليه، ولكنه قد يكون مأمورًا بتبليغ رشيعِة رسوٍل قبله. 

وسيتضح هذا األمر فوق ذلك يف النقوالت التي ننقلها قريبًا بإذن اهلل تعاىل. 

ولك أن تتعّجب بعد ذلك مِمَّْن استنكر عىل العلامء وقام باحلكم عليهم بالتضليل 
والتشنيع بجهالته، ولعدم قدرته عىل فهم ما قالوه، ولو أنه التزم قدَره، واعرتف بجهله، 
فلم يتعرض هلم لِـام وقع يف الغلط عليهم، والعلامُء ـ كام قال النبي عليه السالم ـ هم 

ورثة األنبياء)1).

وقال العالمة عبد السالم بن إبراهيم اللقاين )ت 1078هـ( يف تعريف النبوة:

، سواء  »وهي رشعًا: إحياء اهلل تعاىل إلنسان عاقل حرٍّ ذكر بحكم رشعي تكليفيٍّ
أمره بتبليغه أم ال، كان معه كتاب أم ال، كان له رشع متجدد أم ال، كان له نسخ لرشع من 

)1) أخرجه أبو داود يف »سننه« من حديث أيب الدرداء ريض اهلل عنه، كتاب العلم، باب احلث عىل 
طلب العلم، )3643(. والرتمذي يف »سننه«، كتاب العلم، باب ما جاء يف فضل الفقه عىل 
العبادة، )2682(. وابن ماجه يف »سننه«، باب فضل العلامء واحلث عىل طلب العلم، )223(. 
وقال الرتمذي: وال نعرف هذا احلديث إال من حديث عاصم بن رجاء بن حيوة وليس هو 
عندي بمتصل هكذا حدثنا حممود بن خداش هبذا االسناد، وإنام يروي هذا احلديث عن عاصم 
ابن رجاء بن حيوة عن الوليد بن مجيل عن كثيـر بن قيس عن أيب الدرداء عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص وهذا 

أصح من حديث حممود ابن خداش ورأي حممد بن إسامعيل هذا أصح.
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قبله أو بعضه أم ال، وكذا الرسالة إال يف اشرتاط التبليغ؛ فإنه ال بدَّ منه يف مفهومها«)1).

م ـ ما ذكره من الفرق بني النبي والرسول، وحاصله: عني ما نقلناه  وتأّمْل ـ بتفهُّ
عن العديد من العلامء قبله، وهو أن التبليغ ليس داخالً يف ماهية النبي، فهو يكون نبيًا 

سواء ُأمر بالتبليغ أو ال، بخالف الرسول. 

وقال اإلمام املاوردي )ت 450هـ( يف »أعالم النبوة«:

فصل: الفرق بني األنبياء والرسل:

فأما الفرق بني األنبياء والرسل، فقد جاء هبمـا القرآن مجعًا ومفصاًل بقول اهلل 
ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ﴿ڈ  تعاىل: 

ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں﴾ ]احلج: 52[.
واختلف أهُل العلم يف األنبياء والرسل عىل قولني:

أحدمها: أن األنبياء والرسـل واحد، فالنبي رسول، والرسول نبي، والرسول 
ل الرسالة، والنبي مأخوذ من النبأ ـ وهو اخلرب، إن ُهـمز ـ ألنه خُمبِـٌر  مأخوٌذ من حتمُّ
عن اهلل تعاىل، ومأخوذ من النبوة ـ إن مل هيمز ـ وهو املوضع املرتفع، وهذا أشبه؛ ألن 

حممدًا ملسو هيلع هللا ىلص قد كان خُياطب هبام.

والقول الثاين: أهنام خيتلفان؛ ألن اختالف األسامء يدلُّ عىل اختالف املسّميات، 
والرسول أعىل منزلًة من النبي، ولذلك ُسّميت املالئكة ُرساًل ومل يسموا أنبياء، واختلف 

من قال هبذا يف الفرق بينهام عىل ثالثِة أقاويَل:

أحدها: أن الرسول: هو الذي تنـزل عليه املالئكة بالوحي، والنبي: هو الذي 
يوحى إليه يف نومه.

)1) »إحتاف املريد رشح جوهرة التوحيد«، ص220، من طبعة دار الكتب العلمية سنة 2001.
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والقول الثاين: أن الرسول: هو املبعوث إىل أمة، والنبي: هو املحدث الذي ال 

ُيبعث إىل أمة. قاله قطرب.

والقول الثالث: أن الرسول: هو املبتدئ بوضع الرشائع واألحكام، والنبي: هو 
الذي حيفظ رشيعة غريه. قاله اجلاحظ«)1). 

وقال اإلمام التفتازاين يف »رشح املقاصد يف علم الكالم«:

»املبحث األول: النبي: إنساٌن بعثه اهلل لتبليغ ما ُأوحي إليه، وكذا الرسول، وقد 
َض بام ورد يف حديٍث  ، واعرُتِ خُيَصُّ بَمْن له رشيعٌة وكتاب، فيكون أخصَّ من النبيِّ
من زيادة عدد الرسل عىل عدد الكتب، فقيل: هو َمن له كتاٌب أو نسٌخ لبعض أحكام 

الرشيعة السابقة، والنبيُّ قد خيلو عن ذلك كيوشع عليه السالم. 

ويف كالم بعض املعتزلة: أّن الرسول: صاحُب الوحي بواسطة امللك، والنبّي: 
هو املخرب عن اهلل تعاىل بكتاب، أو إهلام، أو تنبيه يف املنام«)2). 

)1) »أعالم النبوة« للاموردي )1: 70).
)2) »رشح املقاصد يف علم الكالم« للتفتازاين )2: 173(، وهي الطبعة املصورة عن طبعة مطبعة 
احلاج حمرم أفندي البسنوي يف دار اخلالفة العامرة باآلستانة سنة 1305هـ، وقال اإلمام العالمة 

السعد التفتازاين هناك:
»املقصد السادس: يف السمعيات.   

وفيه فصول أربعة: مباحث النبوة، ومباحث املعاد، ومباحث األسامء واألحكام وما ياليمها،   
ومباحث اإلمامة. 

قال: الفصل األول: يف النبوة.   
ْبوة  « مأخوذًا من النَـّ وفيه مباحث، وهو: كون اإلنسان مبعوثًا من احلقِّ إىل اخلَْلِق، فإْن كان »النبيُّ  
وهو االرتفاع؛ لعلو شأنه واشتهار مكانه، أو من النبي بمعنى الطريق؛ لكونه وسيلة إىل احلق 
تعاىل، فالنبوة ـ عىل األصل ـ كاألبوة، وإن كان من النبأ، وهو اخلرب؛ إلنبائه عن اهلل تعاىل، فعىل 

قلب اهلمزة واوًا، ثم اإلدغام كالـُمرّوة«. اهـ.
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ومن اآليات التي بذلك العلامء األعالم جهودًا عظيمة يف فهِمها واستنباط الفرق 

تعاىل: ﴿ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک  قوله  منها،  النبي والرسول  بني 
ںڻ  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ 

ڻ ڻ ڻ﴾ ]احلج: 52[.
قال اإلمام الرازي يف »التفسري الكبري«:

»أما قوله تعاىل: ﴿ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ 
گ ڳ﴾ ]احلج: 52[، ففيه مسائل:

 : ث وُأرسل، والنبيُّ املسألة األوىل: من الناس من قال: الرسول: هو الذي ُحدِّ
هو الذي مل ُيرسل، ولكنه ُأهلم أو رأى يف النوم.

، وليس كل نبي يكون رسوالً، وهو قول  ومن الناس من قال: إنَّ كلَّ رسول نبيٌّ
الكلبي والفراء.

، وكل نبيٍّ رسول، وال فرق بينهام، واحتجوا عىل  وقالت املعتزلة: كلُّ رسول نبيٌّ
فساد القول األول بوجوه:

أحدها: هذه اآلية؛ فإهنا داّلٌة عىل أن النبي قد يكون مرساًل، وكذا قوله تعاىل: 
﴿ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ﴾ ]األعراف: 94[.

وثانيها: أن اهلل تعاىل خاطب حممدًا مرة بالنبي، ومرة بالرسول؛ فدل عىل أنه ال 
منافاة بني األمرين، وعىل القول األول املنافاُة حاصلة.

وثالثها: أنه تعاىل نّص عىل أنه خاتم النبيني.

ورابعها: أن اشتقاق لفظ »النبي« إما من النبأ ـ وهو اخلرب ـ أو من قوهلم: نبأ، إذا 
ارتفع. واملعنَيان ال حيصالن إال بَقبول الرسالة.
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أما القول الثاين)1) فاعلم أن شيئًا من تلك الوجوه)2) ال ُيبطله، بل هذه اآليُة داّلٌة 
عليه؛ ألنه عطف النبي عىل الرسول، وذلك يوجب املغايرة)3)، وهو من باب عطف 

العاّم عىل اخلاص)4).

وقال يف موضع آخـر: ﴿ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ﴾ ]الزخرف: 6[ وذلك 
يدلُّ عىل أنه كان نبيًا فجَعله اهلل ُمرَساًل، وهو يدلُّ عىل قولنا)5)، وقيل لرسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: 
كم املرسلون؟ فقال: »ثالث مئة وثالثة عرشة«. فقيل: وكم األنبياء؟ فقال: »مئة ألف 

وأربعة وعرشون ألفًا، اجلم الغفري«)6). 

)1) وهو قول من قال: كل رسول نبي وليس كل نبي رسوالً.
)2) أي: الوجوه التي ذكرها املعتزلة.

)3) أي: يوجب املغايرة ال التنايف، وال يصحح الرتادف كام قال املعتزلة. فاإلمام الرازي يقول: إن 
اآلية تدلُّ عىل إفساد قول املعتزلة بالرتادف.

)4) أي: إن العالقة بني النبي والرسول هي عالقة العام واخلاص املطلق، كام قرره اإلمام السنويس 
وغريه، وقد تبني لك بام نقلناه لك من األقوال سابقًا.

)5) يعني أن اإلمام الرازي خيتار أن كل رسول نبي، وليس كل نبي رسوالً، وهو قول اجلمهور كام 
تعلم. ولكنه يريد أن حيقق الفرق بينهام فيام يأيت.

)6) أخرجه أمحد يف »مسنده« من حديث أيب ذر ريض اهلل عنه، )21546(، )35: 432(. بلفظ طويل.
ولفظه: أتيت رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص وهو يف املسجد فجلست فقال: يا أبا ذر هل صليت قلت: ال قال:   
قم فصل قال: فقمت فصليت ثم جلست فقال: يا أبا ذر تعوذ باهلل من رش شياطني اإلنس واجلن 
قال قلت يا رسول اهلل ولإلنس شياطني قال: نعم قلت يا رسول اهلل الصالة قال: خري موضوع 
من شاء أقل ومن شاء أكثر قال قلت يا رسول اهلل فام الصوم قال فرض مزئ وعند اهلل مزيد 
قلت يا رسول اهلل فالصدقة قال أضعاف مضاعفة قلت يا رسول اهلل فأهيا أفضل قال جهد من 
مقل أو رس إىل فقري قلت يا رسول اهلل أي األنبياء كان أول قال آدم قلت يا رسول اهلل ونبي كان 
قال نعم نبي مكلم قال قلت يا رسول اهلل كم املرسلون قال ثالث مئة وبضعة عرش مجًا غفريًا 
وقال مرة مخسة عرش قال قلت يا رسول اهلل آدم أنبي كان قال نعم نبي مكلم قلت يا رسول اهلل 

أيام أنزل عليك أعظم قال آية الكريس ﴿ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ﴾ ]البقرة: 255[.
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إذا ثبت هذا فنقول: ذكروا يف الفرق بني الرسول والنبي أمورًا:

أحدها: أن الرسول ِمن األنبياء: َمن مجع إىل املعجزة الكتاَب املنزل عليه، والنبيُّ 
غري الرسول: من مل ينزل عليه كتاب، وإنام ُأمر أن يدعَو إىل كتاِب َمن قبَله.

والثاين: أن من كان صاحَب املعجزة وصاحَب الكتاب ونسَخ رشع من قبله؛ 
فهو الرسول)1)، ومن مل يكن مستجمعًا هلذه اخلصال؛ فهو النبيُّ غرُي الرسول)2).

)1) أي: إن أصحاب القول الثاين يزيدون ـ يف رشط الرسول عن أصحاب القول األول ـ: أنه جاء 
بنسخ رسالة من قبله.

)2) تالحظ من هذا: أن أصحاب القولني اتفقوا عىل أن ما يميز النبي، وقد ذكره اإلمام الرازي 
رمحه اهلل تعاىل، بقوله يف األول: »والنبي غري الرسول: من مل ينزل عليه كتاب وإنام أمر أن يدعو 

إىل كتاب من قبله«.
وتأمل يف قوله: »وإنام أمر أن يدعو إىل كتاب من قبله«. أي: إن كليهام اتفق عىل أن النبّي يدعو إىل   

كتاب من قبله، فالنبي يكون مأمورًا بالتبليغ لِـام أوحي به إىل رسوٍل غريه.
وعىل القول بأن الكتاب هو الرشيعة مطلقًا، وليس من الرضورة أن ينزل معه كتاب له اسم   

كالقرآن والزبور واإلنجيل.
البيضاوي يف  التسليم بأن العالقة العموم املطلق ـ اإلمام  بينهام ـ بعد  الفرق  فممن قال هبذا   

»تفسريه«، فقد قال )4: 133(:
اهلل برشيعة مددة  بعثه  من  الرسول:  ]احلج: 52[  »﴿ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک﴾   
يدعو الناس إليها، والنبي يعمه ومن بعثه لتقرير رشع سابق، كأنبياء بني إرسائيل الذين كانوا بني 

موسى وعيسى عليهم السالم، ولذلك شبه النبي ملسو هيلع هللا ىلص علامَء أمته هبم.
فالنبـيُّ أعمُّ من الرسول، ويـدلُّ عليه أنَّه عليه الصالة والسالم سئل عن األنبياء فقال: »مئة ألف   

وأربعة وعرشون ألفًا«. قيل: فكم الرسل منهم. قال: »ثالث مئة وثالثة عرش مّجًا غفريًا«.
وقيل: الرسول: من مجع إىل املعجزة كتابًا منزالً عليه، والنبي غري الرسول: من ال كتاب له.  

وقيل: الرسول: من يأتيه امللك بالوحي، والنبي: يقال له وملن يوحى إليه يف املنام«. اهـ.  
وسوف يأيت كالم مستقل عىل ما ذكره اإلمام البيضاوي إن شاء اهلل. ونالحظ أن اإلمام البيضاوي   

قد ضّعف القول الذي اختاره اإلمام الرازي.
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وهؤالء يلزمهم أن ال جيعلوا إسحاق ويعقوب وأيوب ويونس وهارون وداود 

وسليامن رساًل؛ ألهنم ما جاؤوا بكتاب ناسخ)1).

والثالث: أن من جاءه امللك ظاهرًا وأمره بدعوة اخللق؛ فهو الرسول، ومن مل 
يكن كذلك بل رأى يف النوم كونه رسوالً أو أخربه أحٌد من الرسل بأنه رسول اهلل؛ فهو 

النبي الذي ال يكون رسوالً، وهذا هو األَوىل«. اهـ)2).

)1) اعرتض اإلمام الرازي عىل القول الثاين يف متييز الرسول، فقال: إن من اشرتط فيه أن يكون ناسخًا 
لرشع من قبله، فيلزمهم أن ال يكون هؤالء الرسل عليهم الصالة والسالمـ  الذين ذكرهم اإلمام 

الرازي ـ رسالً. 
)2) »التفسري الكبري« للرازي )23: 43).

وممن قال هبذا القول اإلمام البغوي يف »تفسريه« )3: 293(:  
قال اهلل تعاىل: ﴿ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ﴾ وهو: الذي يأتيه جربيل بالوحي عيانًا، ﴿ک   

ک﴾ وهو: الذي يكون نبوته إهلامًا أو منامًا، وكل رسول نبي، وليس كل نبي رسوالً«. اهـ.
فاإلمام البغوي إذن خمالف ملن خالف بالرتادف، وقائٌل هبذا الفرق الذي اختاره اإلمام الرازي،   

ولكن اإلمام البغوي مل ينصَّ عىل ما لو أخربه بنبوته رسوٌل غريه.
وقال به أيضًا اإلمام الواحدي يف تفسريه فقال: »﴿ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ﴾، وهو: الذي   

يأتيه جربيل عليه السالم بالوحي عيانًا، ﴿ک ک﴾ وهو: الذي تكون نبوته إهلامًا ومنامًا«. اهـ.
واختار الثعالبيُّ أيضًا هذا القول فقال يف »تفسريه« )7: 30(:   

عيانًا وشفاهًا، ﴿ک  بالوحي  يأتيه جربئيل  الذي  »﴿ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ﴾ وهو:   
ک﴾ وهو: الذي تكون نبّوته إهلامًا أو منامًا«. اهـ.

النبي والرسول: أن كليهام مأمور  ظاهر هذا القول الذي اختاره اإلمام الرازي يف الفرق بني   
بالتبليغ، وال يشرتط يف أحدمها أن يكون معه كتاب أو رشع أو نسٌخ لبعض رشع من قبله، بل 
الضابط يف متييز الرسول عن النبي ـ عنده ـ: أن من جاءه الوحي ظاهرًا ـ أي: عيانًا ـ يف حالة 
الصحو ال النوم، وأخربه أنه مأمور بدعوة اخللق إىل اهلل تعاىل؛ فهو رسول، ومن رأى يف النوم أنه 
رسول أو أخربه أحُد الرسل غرَيه أّنه رسول وأمره بدعوة اخللق إىل اهلل تعاىل؛ فهو نبي ال رسول.= 
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إذن فإن اإلمام الرازي ينفي القول بالرتادف، وهو يؤكد أيضًا عىل أن من فرق بني 
النبي والرسول بأن النبي مأمور بالتبليغ لرسالة رسوله غريه، ومل يؤمر بتبليغ ما أوحي به 
إليه خاصة، فهذا أحد أقوال العلامء املعتربين، خالفًا ملن فهم األمر غلطًا جلهله، واعترب 
من قال بذلك خارجًا عن أقوال أهل السنة. وبقي القول بأن النبي هو الذي أوحي إليه 

يف املنام، فهذه هي األقوال الثالثة التي ذكرها اإلمام الرازي)1).

ويفهم من ذلك كله أنه ال أحد قال إن النبي غري مأمور بالتبليغ مطلقًا، ال إىل ما 
أوحي إليه وال إىل ما أوحي إىل غريه. 

وقال العالمة أبو السعود يف »تفسريه«:

»﴿ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک﴾ ]احلج: 52[ الرسول: من بعثـه اهلل 
ه وَمن بعثه لتـقرير رشيعة سابقة،  تعاىل برشيعة جديدة يدعو الناس إليها، والنبي: يعمُّ
كأنبياء بني إسـرائيل الذين كانوا بني موسى وعيسى عليهم الصالة والسالم؛ ولذلك 

شّبه ملسو هيلع هللا ىلص علامَء أمته هبم؛ فالنبيُّ أعمُّ من الرسول.

ويدل عليه أنه ملسو هيلع هللا ىلص ُسئل عن األنبياء. فقال: »مئة ألف وأربعة وعرشون ألفًا«. قيل: 
فكم الرسل منهم؟ فقال:»ثالث مئة وثالثة عرش مّجًا غفريًا«.

وقد ردَّ العالمة األلويس هذا القول يف »تفسريه« فقال: »وهذا أغرب األقوال، ويقتيض أن بعض   =
األنبياء عليه السالم مل يوح إليه إال منامًا وهو بعيد، ومثله ال يقال بالرأي«. اهـ. وسيأيت هذا 

النقل قريبًا.
)1) وقد ذكر هذه األقوال الثالثة السمعاين يف »تفسريه« )3: 447( فقال:

»وأما الكالم يف الرسول والنبي؛ فقال بعضهم: مها سواء. وفّرق بعُضهم بينهام؛ فقال: الرسول:   
هو الذي يأتيه جربيل عليه السالم بالوحي، والنبي: هو الذي يأتيه الوحي يف املنام أو يلهم 
إهلامًا. ومنهم من قال: الرسول: الذي له رشيعة حيفظها، والنبي: هو الذي ُبعث عىل رشيعة غريه 

فيحفظها. وقد قالوا: كل رسول نبي، وليس كل نبي برسول«. اهـ.
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وقيل: الرسول: من مجع إىل املعجزة كتابًا منزالً عليه، والنبيُّ غري الرسول: َمن 

ال كتاَب له.

وقيل: الرسول: من يأتيه امللك بالوحي، والنبي: ُيقال له ولِـمن ُيوحى إليه يف 
املنام«. اهـ)1).

ويمكن أن ُيفهم من كالمه أن املقصود بالرشيعة: ما يعم الكتاب وسواه، وإن مل 
. يكن له اسٌم كالتوراة واإلنجيل والقرآن، وأما الكتاب فهو أخصُّ

ومل يذكر أبو السعود قيَد النسخ يف القول الثاين، بخالف األول؛ فإنه ذكره كام 
ُيفهم من قوله: »رشيعة جديدة«، غري أنه قد يقال: إن كلمة »جديدة« ال تدلُّ فقط عىل 
النسخ، بل تصدق أيضًا فيام لو ُأرسل إىل قوم مل ُيرسل إليهم أحٌد من األنبياء والرسل، 

فتكون رشيعُته جديدة وال يصُدق عليها أهنا ناسخة. 

فاجلواب: إن هذا يصحُّ لو سّلمنا أنه يوجد قوٌم مل ُيرسل إليهم اهللُ تعاىل رسوالً. 

فاحلاصل من ذلك: أن كل رشيعة جديدة فهي ال بدَّ أن تكون ناسخًة لِـام سَبَقها 
أو بعِض ما سبقها. واهلل أعلم.

ونالحظ أن العالمة أبا السعود قد ضّعف القوَل الذي اختاره اإلماُم الرازي. 

وقال اإلمام القرطبي يف »تفسريه: اجلامع ألحكام القرآن« )12: 80(:

قال العلامء: إن هذه اآلية مشكلة من جهتني؛

إحدامها: أن قوما يرون أن األنبياء صلوات اهلل عليهم فيهم مرسلون وفيهم غري 
مرسلني. 

وغريهم يذهب إىل أنه ال جيوز أن يقال نبي حتى يكون مرسال؛ والدليل عىل صحة 

)1) »تفسري أيب السعود« )6: 113).
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هذا قول تعاىل وما أرسلنا من قبلك من رسول وال نبي فأوجب للنبي ملسو هيلع هللا ىلص الرسالة، وأن 

معنى نبي أنبأ عن اهلل عز وجل ومعنى أنبأ عن اهلل عز وجل اإلرسال)1).

بعينه وقال الفراء الرسول الذي أرسل إىل اخللق بإرسال جربيل عليه السالم إليه 
عيانًا والنبي الذي تكون نبوته إهلامًا أو منامًا؛ فكل رسول نبي وليس كل نبي رسوالً.

قال املهدوي: وهذا هو الصحيح أن كل رسول نبي وليس كل نبي رسوالً.

وكذا ذكر القايض عياض يف كتاب »الشفا«؛ قال: والصحيح والذي عليه اجلمُّ 
الغفري: أن كل رسول نبي وليس كل نبي رسوالً، واحتج بحديث أيب ذر، وأنَّ الرسل 

من األنبياء ثالث مئة وثالثة عرش، أوهلم آدم، وآخرهم حممد ملسو هيلع هللا ىلص«. اهـ)2).

)1) ولكن العطف يف اآلية يدل عىل التغاير بينهام، وإال النعدم فائدة العطف. وقد ذكرنا أن القول 
بالرتادف هو ظاهر كالم السعد التفتازاين، ولكن النسفي يف تفسريه ضعف القول بالرتادف 
وقال: »﴿ڈ ڈ ژ ژ﴾ من البتداء الغاية ﴿ڑ ڑ﴾ ﴿ژ﴾ زائدة لتأكيد النفى 
البعض:  يقول  ما  بخالف  والنبي  الرسول  بني  التغاير  ثبوت  عىل  بني  دليل  هذا  ﴿ک ک﴾ 
إهنمـا واحد، وسئل النبي ملسو هيلع هللا ىلص عن األنبياء فقال: »مئة ألف وأربعة وعرشون ألفًا« فقيل: فكم 
الرسل منهم؟ فقال: »ثالث مئة وثالثة عرش«، والفرق بينهام: أن الرسول: من مجع إىل املعجزة 
الكتاَب املنزل عليه، والنبي: من مل ينزل عليه كتاب، وإنام ُأمر أن يدعَو إىل رشيعِة َمن قبله. وقيل: 

الرسول: واضع رشع، والنبي: حافظ رشع غريه«. اهـ.
وقال العالمة األلويس يف تفسريه »روح املعاين« )17: 172( ذاكرًا هذه الداللة عىل الفرق بينهام:  
»وعطف ﴿ک﴾ عىل ﴿ڑ﴾ يدل عىل املغايرة بينهام، وهو الشائع، ويدل عىل املغايرة أيضًا   
ما روي أنه ملسو هيلع هللا ىلص سئل عن األنبياء، فقال: »مئة ألف وأربعة وعرشون ألفًا« قيل: فكم الرسل 
منهم؟ قال: »ثالث مئة وثالثة عرشة مّجًا غفريًا«. وقد أخرج ذلك ـ كام قال السيوطي ـ أمحد 
وابن راهويه يف مسندهيام من حديث أيب أمامة، وأخرجه ابن حبان يف »صحيحه«، واحلاكم يف 
»مستدركه« من حديث أيب ذر، وزعم ابن اجلوزي أنه موضوع وليس كذلك، نعم قيل يف سنده 

ضعف ُجرب باملتابعة، وجاء يف روايٍة الرسل ثالث مئة ومخسة عرش«. اهـ.
)2) »تفسري القرطبي« )12: 80).
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وقال العالمة األلويس يف »تفسريه: روح املعاين«:

واختلفوا هنا يف تفسري كلٍّ منهام)1)؛ فقيل: الرسول: ذكر حرٌّ بعثه اهلل تعاىل برشع 
: يعمه ومن بعثه لتقرير رشع سابق، كأنبياء بني إرسائيل  جديد يدعو الناس إليه، والنبيُّ

الذين كانوا بني موسى وعيسى عليهم السالم. 

وقيل: الرسول: ذكر حرٌّ بعثه اهلل تعاىل إىل قوم برشع جديد بالنسبة إليهم، وإن مل 
ه ومن  : يعمُّ يكن جديدًا يف نفسه، كإسامعيل عليه السالم؛ إذ ُبعث جلرهم أوالً، والنبيُّ

ُبِعَث برشع غري جديد كذلك. 

وقيل: الرسوُل: ذكر حرٌّ له تبليٌغ يف اجلملة وإن كان بيانًا وتفصيالً لرشع سابق، 
: من ُأوحي إليه ومل ُيؤمر بتبليٍغ أصالً، أو أعمُّ منه ومن الرسول.  والنبيُّ

وقيل: الرسول من األنبياء: من مجع إىل املعجزة كتابًا منزالً عليه، والنبي غري 
الرسول: من ال كتاب له. 

وقيل: الرسول: من له كتـاٌب أو نسخ يف اجلملة، والنبي: من ال كتاب له وال 
نسخ. 

وقيل: من يأتيه امللك عليه السالم بالوحي يقظة، والنبي: يقال له ولِـمن ُيوحى 
إليه يف املنام ال غري؛ وهذا أغرب األقوال، ويقتيض أّن بعض األنبياء عليه السالم مل يوح 

إليه إال منامًا، وهو بعيٌد، ومثله ال ُيقال بالرأي)2).

)1) أي: تفسري كلٍّ من لفظ »النبي« و»الرسول«.
)2) وربام يشري اإلمام األلويس هبذا القول إىل اإلمام الرازي وغريه ممن قالوا باإلهلام واملنام، وأنت 
تعلم أن اإلمام الرازي وغريه ـ كالبغوي ـ مل يقولوا: إن الوحي ال يكون إىل النبي إال باملنام، بل 
قالوا: »إن من جاءه امللك ظاهرًا وأمره بدعوة اخللق فهو الرسول ومن مل يكن كذلك بل رأى يف 
النوم كونه رسوالً أو أخربه أحد من الرسل بأنه رسول اهلل فهو النبي«. اهـ.                                 =
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وأنت تعلم أن املشهور: أّن النبيَّ ـ يف ُعرف الرشع ـ أعمُّ من الرسول؛ فإنه: من 
أوحي إليه سواء أمر بالتبليغ أم ال، والرسول: َمن ُأوِحَي إليه وُأِمَر بالتبليغ، وال يصحُّ 
إرادُة ذلك؛ ألّنه إذا قوبل العامُّ باخلاّص ُيراد بالعاّم ما عدا اخلاّص، فمتى أريد بالنبيِّ ما 
عدا الرسول، كان املراد به: من مل يؤمر بالتبليغ، وحيث تعّلق به اإلرسال صار مأمورًا 
بالتبليغ، فيكون رسوالً، فلم يبق يف اآلية بعد تعلُّق اإلرسال: رسول ونبيٌّ ُمقابِـٌل َله، 
ُبِعَث برشع جديد، وبالنبي: من ُبعث  بالرسول: َمن  ُيراَد  املقابلة أن  فال ُبـدَّ لتحقيق 
: َمن ُبعث بغري كتاب،  لتقرير رشع من قبله، أو يراد بالرسول: من بعث بكتاب وبالنبيِّ

أو يراد نحو ذلك مما حيصل به املقابلة مع تعلق اإلرسال هبام«.اهـ)1).

وْلنُناِقش اآلَن ما قاله العالمة األلويس يف تفسري اآلية، فإنه ابتدأ بتقرير قاعدة 
مشهورة راجحٍة بني العلامء؛ كام عرفنا من النقول العديدة السابقة، وهي: أن النبي أعمُّ 

من الرسول مطلقًا. 

ثم قال: إذا كان ذلك صحيحًا، فال بدَّ أنه إذا ُذكر يف مقاٍم األنبياُء والرسل، 
فإنه نحمل نـفهم من ذلك إرادَة املعنى األعّم من األنبياء، وإرادَة املعنى األخّص من 

الرسل. 

وحيث إن اآلية الكريمة تتكلم عىل إرسال األنبياء، فهذا يستـلزم أّن إرساهلم 
هو الذي جعلهم رساًل؛ فإن النبي يكون رسوالً باألمر بالتبليغ مطلقًا؛ فيكون انضامم 
الً ملعنى الرسالة، فيكون املعنى احلاصل مساويًا للرسول؛ ألنَّ  اإلرسال إىل النبوة حمصِّ

فكالم اإلمام الرازي يدلُّ عىل أّن الذي يراه النبيُّ باملنام الوحُي بأنه نبي، ومل يقل: إنه ال يأتيه   =
الوحي مطلقًا بأيِّ أمٍر إال منامًا؛ كام قال األلويس!

ح به. وكالم العالمة األلويس يدلُّ عىل أن الوحي مطلقًا ال يأتيه إال منامًا، وهذا مل أَر َمن رصَّ  
)1) »تفسري األلويس« )17: 172).
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الرسول ليس إال: النبي املأمور بالتبليغ، وهذا يستلزم عدَم الفرق بني النبي والرسول. 

ق لِـامهية الرسول هو عني اإلرسال  ولكن، هذا الفهم ال يصحُّ إال إذا كان املحقِّ
املذكور يف اآلية، بمعنى: أنه إذا كان اإلرسال بمعنى التبليغ هنا، فكلُّ نبي أمر بالتبليغ 

مطلقًا)1) فهو قد صار رسوالً. 

د األمر بالتبليغ،  ولكن الظاهر من اآلية غرُي ذلك، فإن اإلرسال املذكور هنا هو: مرُّ
وهذا ليس عنَي ما حصل به اإلنباء، وليس عني األمر الذي حصل به جعل املوحى إليه 

نبيًا كذلك. 

فلو كان كذلك، َلـام كان فائدة يف ِذكر الرسول ثم ِذكر النبي، بل القترص عىل ِذكر 
، ومل يعد.  النبي؛ ألنه يعمُّ

وأيضًا: فلو كان هذا األمر صحيحًا، لصار الرسوُل رسوالً مرتني وأكثر؛ ألنَّ كلَّ 
إرسال وأمٍر بالتبليغ ـ إذا فرضناه ـ ُيصرّي املأمور نبّيًا أو رسوالً، وهذا باطل؛ ألنَّ النبوة 
ليست أمرًا منقطعًا يتجّدد كل آن وزمان! بل هي حاصلٌة باإلحياء الذي حصل ألول 
مرة؛ فإن سيدنا حممدًا عليه الصالة والسالم قد صار نبّيـًا لـام نزل عليه جربيل عليه 
السالم ألول مرة، ثم استمرت نبوته بعد ذلك بنفس ذلك النزول والوحي، ومل تتجّدد 

له مّرًة بعد مّرة.

ثم لو كان اإلرسالـ  بمعنى األمر بالتبليغـ  هو املحّقق لِـامهية الرسول، وفرضنا 
عدم انقطاعها بعد ذلك، فإنه يلزُم حتصيُل احلاصل، وهو حمال.

النبيُّ  صار  به  الذي  هو  ليس  اآلية،  يف  املذكور  اإلرسال  أن  فالتحقيق:  إذن؛ 
رسوالً، وليس هو الذي صار به الرسول رسوالً، بل املراد به: اإلرسال اللغوي. 

)1) أي: سواًء كان املأمور بتبليغه هو عني ما أوحي به إليه، أم كان ما أوحي به إىل غريه من الرسل.
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فإنه  بتبليغه)1)،  ُأمر  ما  بتبليِغ  أمرناه  نبيٍّ  أو  إن كل رسول  اآلية:  فيصري معنى 

حيصل معه ما ُذكر من فعل الشيطان... إلخ. 

وعىل هذا القول والتوجيه لآلية الكريمة، فال ينتج املحظوُر الذي ذكره العالمة 
األلويس.

شبه املنكرين للنبوات:

ذكر اإلمام التفتازاين ـ وغرُيه من العلامء األعالم من املتقدمني واملتأخرين ـ أن 
املنكرين للنبوة طوائُف بحسب األسس التي جعلتهم ينكروهنا. 

أوالً: منهم من قال باستحالتها، قال السعد: »وال اعتداد هبم«)2). 

وهؤالء املنكرون ألصل النبوة بنَوا استحالَتها عىل أمور معّينة، منها: أن اإلله 
ـ أن يوحي إىل أي أحد  هًا عن اجلهة واحلّد  إذا كان منزَّ ـ  الوجود يستحيل  الواجب 
ممن هو حمدوٌد أو له جهة، أّيًا كان هذا االتصال، وهذه الدعوى بال بينة وال دليل، وإن 
حاول بعُضهم يف هذا العرص أن يؤّكدها ببعض رسوٍم ومتوهياٍت وترتيباٍت ال ختفى عىل 
ه عن احلّد واجلهة، وال ُيمكن أن يأيت  العاقل، زَعم فيها أن الِفعل ينايف الِقَدم، وينايف التنزُّ

بدليل عىل ذلك)3).

ولكن العجيب أن بعض اإلسالميني قد يوافقونه عىل هذه الدعوى أعني أن اهلل 

)1) والذي أمر الرسول بتبليغه هو ما أوحي إليه، والذي أمر النبي بتبليغه هو ما أوحي به إىل رسول 
غريه.

)2) »رشح املقاصد« )2: 175).
)3) وقد كتبت كتابًا للرد عىل بعض العلامنيني الذين ألفوا يف إثبات هذا األمر كتابًا، سميته )نقض 

األسس النظرية والعملية لإلحلاد( أرجو أن يصدر قريبًا.
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تعاىل إذا كان فاعالً فإنه جيب أن يكون يف جهة، وأنه إذا مل يكن يف جهة بل كان منزهًا 
عن اجلهات واألمكنة، فإنه يستحيل أن يكون فاعاًل، وخصوصًا الذين يقولون: إن اهلل 
تعاىل جسٌم ويف جهة، وكلُّ فاعل جيب أن يكون يف جهة، وال بد أن يكون يف حّيز، بل 
كلُّ موجود جيب أن يكون عندهم يف جهة وحّيز ومكان حمدوٍد، وحقيقة قول هؤالء 
نفُي وجود اإلله احلق، وإن كانوا ال يلتزمون به، ونفُي فاعليِة اإلله احلق وخلِقه ألّي أمر 
يف العاَلـم، ولذلك ترى هؤالء يزُعمون أن املنّزهني هلل تعاىل عن اجلهة واحلّيز معطلون 

م يلزموهنم بحقيقة معتقدهم الذي ذكرناه لك.  هلل؛ ألهنَّ

ولـام كانت مزاعُم هؤالء املنكرين للنبوةـ  عىل وجه االستحالة العقليةـ  ال قيمَة 
هلا عند العقل، فقد قال السعد: »إهنم ال اعتداَد هبم«. 

الـهند أصحاب  إليها؛ كالربامهة مجع من  ثانيًا: منهم من قال بعدم االحتياج 
برهام)1)، وهؤالء قالوا: إن ما يأيت به األنبياء:

)1) ومن العلامء من يطلق عليه براهم، والربامهة من فرق اهلنود، ومنهم من يقول بالتوحيد لكنهم 
ينفون النبوات، وقرر برامها أو براهم استحالة ذلك يف العقول بوجوه: 

منها أن قال: إن الذي يأيت به الرسول مل خيل من أحد أمرين: إما أن يكون معقوالً وإما أن ال   
يكون معقوالً؛ فإن كان معقوالً فقد كفانا العقل التام بإدراكه والوصول إليه، فأي حاجة لنا 
إىل الرسول؟ وإن مل يكن معقوالً فال يكون مقبوالً؛ إذ قبول ما ليس بمعقول خروج عن حد 

اإلنسانية، ودخول يف حريم اهليمية. 
ومنها أن قال: قد دل العقل عىل أن اهلل تعاىل حكيم واحلكيم ال يتعبد اخللق إال بام تدل عليه   
عقوهلم، وقد دلت الدالئل العقلية عىل أن للعامل صانعًا عاملًا قادرًا حكياًم؛ وأنه أنعم عىل عباده 
نعاًم توجب الشكر، فننظر يف آيات خلقه بعقولنا ونشكره بآالئه علينا... وإذا عرفناه وشكرنا 
له استوجبنا ثوابه، وإذا أنكرناه وكفرنا به استوجبنا عقابه، فام بالنا نتبع برشًا مثلنا! فإنه إن كان 
يأمرنا بام ذكرناه من املعرفة والشكر فقد استغنينا عنه بعقولنا، وإن كان يأمرنا بام خيالف ذلك كان 
قوله دليالً ظاهرًا عىل كذبه.                     =
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ـ إما أن يكون موافقًا للعقول أو خمالفًا هلا، فإن كان موافقًا هلا، فال حاجَة لنا إىل 

إخبارهم، وإن كان خمالفًا، فال ُيمكن َقبوله؛ ألنَّ كل ما خيالف العقول مردوٌد. 

الناس قويًة ـ إال أهنا مغالطية مبنّية عىل نوع  وهذه احلجة ـ وإن بدت لبعض 
سفسطة، فإن ما يأيت به األنبياُء الصادقون، بعُضه تعرفه العقول، وبعُضه ال يمكن أن 
تعرفه إال عن طريقهم، ولكنها ال ُيمكن أن ُتنكره؛ ألنَّ األنبياء الصادقني ال ُيمكن أن 

ومنها أن قال: قد دل العقل عىل أن للعامل صانعًا حكياًم؛ واحلكيم ال يتعبد اخللق بام يقبح يف   =
التوجه إىل بيت  العقل: من  عقوهلم، وقد وردت أصحاب الرشائع بمستـقبحات من حيث 
خمصوص يف العبادة والطواف حوله، والسعي ورمي اجلمـار واإلحرام والتلبية وتقبيل احلجر 
األصم، وكذلك ذبح احليوان، وحتريم ما يمكن أن يكون غذاء لإلنسان، وحتليل ما ينقص من 

بنيته... وغري ذلك، وكل هذه األمور خمالفة لقضايا العقول. 
ومنها أنه قال: إن أكرب الكبائر يف الرسالة اتباع رجل هو مثلك يف الصورة والنفس والعقل؛ يأكل   
مما تأكل، ويرشب مما ترشب؛ حتى تكون بالنسبة إليه كجامد يترصف فيك رفعًا ووضعًا، أو 
كحيوان يرصفك أمامًا وخلفًا، أو كعبد يتقدم إليك أمرًا وهنيًا؛ فأي متيز له عليك؟ وأية فضيلة 
أوجبت استخدامك؟ وما دليله عىل صدق دعواه؟ فإن اغرترتم بمجرد قوله فال متييز لقول عىل 
قول، وإن انحستم بحجته ومعجزته فعندنا من خصائص اجلواهر واألجسام ما ال حيىص كثرة، 

ومن املخربين عن مغيبات األمور من ساوى خربه. 
]إبراهيم:  ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ  ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ﴾   
11[ فإن اعرتفتم بأن للعامل صانعًا وخالقًا وحكياًم؛ فاعرتفوا بأنه آمر وناه، حالك عىل خلقه، 

وله يف مجيع ما نأيت ونذر، ونعمل ونفكر، حكم، وأمر. وليس كل عقل إنساين عىل استعداد 
ما يعقل عنه أمره، وال كل نفس برشى بمثابة من يقبل عنه حكمه؛ بل أوجبت منته ترتيبًا يف 

العقول والنفوس، واقتضت قسمته أن يرفع ﴿ې ى ى ائ ائ ەئ  ەئ 
وئوئ ۇئ ۇئ ۆئ  ۆئ ۈئ﴾ ]الزخرف: 32[؛ فرمحة اهلل الكربى هي النبوة والرسالة، 
وذلك خري مما جيمعون بعقوهلم املختالة. ]انظر امللل والنحل للشهرستاين، يف الباب الرابع آراء 

اهلند، الفصل األول، ص575، مكتبة فياض[.
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يأتوا بام حُتيله العقول، وقد اتفق عىل ذلك األعالم من املسلمني، فام يأيت به األنبياء قسم 
منه قد ال تدركه العقول استقالالً، ولكنها ال جتد عندها ما ُتنكره به، فال حتكم عليه 

باإلحالة، بل حتكم عليه باجلواز.

فإن زعموا أنـّا ال نستفيد من القسم األول املعلوم للعقول، أبطلنا هلم دعواهم 
هذه، وأوردنا هلم أمثلة كثرية عىل ما تشتمل عليه الرشيعة من احلكم األصلية والعقلية 
فبعد  إليه  أو لو وصلوا  إليه،  البرش قرونًا عديدة فلن يصلوا  أنفق  لو  والترشيعية، ما 
جتارب وخسائر تصيبهم حتى يتعلموا عن طريق التجربة واخلطأ، ولكن املعارف التي 
تأتينا عن طريق األنبياء توفر علينا ذلك كله، ونتمكن من معرفة نجاعتها وفائدتا لنا 

بأقرب سبيل. وبذلك يثبت أنا نستفيد مما تأتينا به األنبياء من هذا القسم.

والبرش لو ُتركوا وحَدهم لرتتيِب أمورهم وتنظيِم أمور حياتم، لفسدت أموُرهم 
وتنازعتـهم املظالِـُم واألهواء كام نراه جلّيـًا يف العامل، ولكن األنبياء ُيبلغون الرشائَع 
الزمان، وَترصفهم عن  له، وختترص هلم  املالئم  الكامل  التي تقود اإلنسان إىل  العادلة 
الظلامت الدنيوية، وتساعدهم عىل األخذ عىل يد الظالـم بام ُتثبته من أحكام يف غاية 

احلكمة. 

فإن الطالب املبتدئ ال يستغني عن األستاذ، مع أن هذا الطالب ُيمكنه أن يعرف 
ما ُيعّلمه إياه األستاذ مع تطاُول األزمنة، فكيف لو انسّدت الطُرق ملعرفة احلّقـ  يف كثري 
من التفاصيل ـ إال عن طريق األنبياء والرسل، إال بعد قرون متطاولة وجتارَب ُتودي 

باألمم العظيمة واألجيال الكثرية. 

الباري  الختيار  النافني  كالفالسفة  عقائدهم؛  ِمن  ذلك  لزم  َمن  »منهم  ثالثًا: 
وعلِمه باجلزئيات، وظهور املَلك عىل البرش ونزوله من الساموات«)1).

)1) »رشح املقاصد« )2: 175).
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النبوات ـ لكنهم يلزمهم ذلك بام  بإنكار  فالفالسفة ـ وإن كانوا ال يرصحون 
يقّررونه من قواعَد يزُعمون أهنا عقلية، كقوهلم بنفي اإلرادة عن اهلل تعاىل، ونفِي علمه 
تعاىل باجلزئيات، فكيف ُيتصّور من هؤالء أن يقولوا بالنبوات التي تقّرر أحكامًا جزئية، 

وتتكّلم يف معارف تفصيلية، إخبارًا عن اإلله تعاىل وجّل.

ولذلك فقد رأينا الفالسفة حياولون إعادَة تفسري ظهور النبوات بطريقٍة ُتالئم 
حقيقَة مذاهبهم، فكيف لو علمنا أن بعض املتفلسفةـ  وخصوصًا الصابئة منهمـ  يمنعون 
اتصال املالئكة بالبرش، وحُييلون خماطبتهم معهم، ونزوهلم من الساموات إىل األرض، 
فكيف يستقيمـ  عىل مذهب هؤالءـ  إثباُت نبوة األنبياء، واحلال أن إثبات النبوة واألنبياء 

متوّقٌف عىل هذه األمور. 

رابعًا: بعض الناس ُينكرون األنبياء والنبوات ال بحقيقة أقواهلم، وال برصائحها، 
بل بأفعاهِلم التي تظهر منهم، فرتاهم ُمرّصين عىل اخلالعة وعدم املباالة بالرشائع الـُمنَزلة، 
وعىل نفي التكاليف وداللة املعجزات، ولذلك تراهم يشّككون يف كل ما من شأنه أن 

ُيقيم احلجة عليهم.

وما أقرب هؤالء الناس من طائفة العلامنية من املعارصين الذين ال ُيقيمون وزنًا 
للتكاليف اإلسالمية، وُيبالغون يف التشكيك يف كل ما يمتُّ للدين من أمور النبوات، 
فيفّسوهنا تفسريات نفسية أو سياسية أو مصلحية، وُينكرون اإلعجاز، ويزُعمون أنه 
مرد أمور حكم عليها املتقدمون من البرشبخرق العادة، وذلك لظروفهم العلمية يف 
بعض األزمان، وهؤالء يزعمون أهنا ممكنة واقعًا وال يشء فيها من خرق العادات، وإذا 

، ال نبوة وال غريها.  بطلت صفة خرق العادة فيها، فال داللة لذلك عىل أمٍر خاصٍّ

بل بالغ بعُضهم وزعم أن ما يقّرره األنبياُء من رؤًى ومالقاة املالئكة واألخِذ 
عنهم ليس إال تعبريًا عام يرتاءى هلم يف أوهامهم وخياالِتم، فيتصور األنبياُءـ  عىل زعم 
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هؤالء ـ أن ما يف خياهلم واقٌع خارجًا، لذلك يندفعون إىل الدعوة إليه وحّث الناس 
من  وأوباٌش  آحاٌد  »وهؤالء  السعد:  قال  النبوة.  حقيقة  يفسون  تراهم  هكذا  عليه، 

الطوايف ال طائفٌة معيَّنة يكون هلا مّلة ونِحلة«)1).

واحلقيقة أن هؤالء ال يستـطيعون أن يأتـوا إال بدعاوى واستبعادات، ومرد 
ة، وأنى هلم أن يأتوا بربهان  الدعاوى العارية عن الرباهني ال تكفي لرد الوقائع الـُمَحـسَّ
واضح عىل إبطال النبوات أو ردِّ املعجزات الواردة عىل أيدي األنبياء إىل أمور عادية كام 

يزعمون. 

فلنستمع لإلمام السعد يقّرر ُشبههم ويبنّي الرّد عليها، قال رمحه اهلل تعاىل ورفع 
درجته:

»وباجلملة للُمنكرين شبه:

األوىل: أن البعثة تتوّقف عىل علم املبعوِث بأن الباعث هو اهلل تعاىل، وال سبيل 
إىل ذلك. 

واجلواب: املنع؛ جلواز أن ينصب دليالً له، أو خيلق علاًم رضوريًا فيه.

الثانية ـ وهي للربامهة ـ: أن ما جاء به النبيُّ إما أن يكون موافقًا للعقل، حسنًا 
، أو خمالفًا له قبيحًا عنده، فرُيدُّ وُيرَتك وإن جاء به  عنده، فُيقَبل وُيفَعل، وإن مل يكن نبيٌّ

، وأيا ما كان ال حاجَة إليه. النبيُّ

فإن قيل: لعله ال يكون حسنًا عند العقل وال قبيحًا، قلنا: فُيفعل عند احلاجة؛ ألن 
ز االحتياج، وُيرتك عند عدمها لالحتياط.  مّرد االحتامل ال يعارض تنجُّ

واجلواب: أن ما يوافق العقَل قد يستقّل بمعرفته فُيعاضده النبيُّ ويؤكده بمنزلة 
األدلة العقلية عىل مدلوٍل واحد، وقد ال يستقّل، فيدلُّ عليه ويرشده.

)1) »رشح املقاصد« )2: 175).
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، أو يرفع عنه االحتامل. وما خيالف العقل قد ال يكون مع اجلزم، فيدفعه النبيُّ

وما ال ُيدرك حسنُه وال قبُحه قد يكون حسنًا جيب فعُله، أو قبيحًا جيب تركه. 

هذا مع أن العقول متفاوتٌة، فالتفويض اليها مظنّـة التنازع والتقاتل وُمفٍض إىل 
اختالل النظام، وأن فوائد البعثة ال تنحرص يف بيان ُحسن األشياء وقبحها؛ عىل ما تقدم.

الثالثة: أن العمدة يف باب البعثة هي التكليف، وهو عَبٌث ال يليق باحلكيم؛ إذ ال 
يشتمل عىل فائدٍة للعبد لكونه يف حّقه مرّضًة ناجزة ومشّقًة ظاهرة، وال للمعبود لتعاليه 
عن االستفادة واالنتفاع، وأيضًا منه شغل للقلب عام هو غاية األعامل، وهناية الكامل، 

أعني: االستغراق يف معرفته، والفناء يف عظمته.

واجلواب: أن مضاّره الناجزة قليلٌة جّدًا بالنسبة إىل منافعها الدنيوية واألُخروية 
الظاهرة لدى الواقفني عىل ظواهر الرشيعة النبوية، فضالً عن الكاشفني عن أرسارها 

اخلفية، وإذا تأملُتم؛ فالتكليف رصٌف إىل ما ذكرُتم، ال شغٌل عنه عىل ما تومّهُتم.

الرابعة ـ وهي ألهل اخلالعة املنهمكني يف اتباع اهلوى وترك الطاعة ـ: إنا نجد 
الرشائع مشتملًة عىل أفعال وهيئاٍت ال نشكُّ يف أن الصانع احلكيم ال يعتربها وال يأمر 
ث بعٍض آخَر... إىل غري  هبا؛ كام نشاهد يف احلج والصالة، وكغسل بعض األعضاء لتلوُّ

ذلك من األمور اخلارجة عن قانون العقل.

واجلواب: أهنا أمور تعبُّدية اعتربها الشارُع ابتالًء للمكلَّفني، وتطويعًا لنفوسهم، 
وتأكيدًا لِـَمَلكة امتثاهلم األوامر والنواهي، ولعل فيها ِحكاًم ومصالَح ال يعلمها إال اهلل 

والراسخون يف العلم، وقد أشار إليها بعُض اخلائضني يف بحار أرسار الرشيعة.

اخلامسة: القدح يف ثبوت املعجزة«)1). 

)1) »رشح املقاصد«، )2: 175(. وقد بني اإلمام السعد ما أوردوه عىل املعجزات ورد عليها يف كتابه.
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تعريف املعجزة ووجه داللتها: 

املعجزة: مأخوذ من »العجز« املقابل للقدرة، وحقيقة اإلعجاز: إثبات العجز؛ 
اسُتعري إلظهاره، ثم ُأسند مازًا إىل ما هو سبُب العجز، وُجعل اساًم له، فالتاء للنقل من 

الوصفية إىل االسمية، كام يف »احلقيقة«، وقيل: للمبالغة كام يف »العاّلمة«.

واملعجزة يف الُعرف: »أمٌر خارق للعادة مقروٌن بالتحدي مع عدم املعارضة«)1).

و لنُوضح فائدة القيود: 

1ـ قيد )أمر(: ليتناول الفعَل؛ كانفجار املاء من بني األصابع، وعدَمُه؛ كعدم إحراق 
النار. 

وَمن اقترص عىل الفعل جعل املعجزَة هاهنا كوَن النار بردًا وسالمًا، أو بقاء اجلسم 
عىل ما كان عليه من غري احرتاق.

2ـ واحرُتز بقيِد )املقارنة للتحدي(: عن كرامات األولياء، والعالمات اإلرهاصية 
التي تـتقّدم بعثة األنبياء، وعن أن يتخذ الكاذُب معجزَة من مىض من األنبياء حجًة 

لنفسه.

3ـ واحرُتز بقيد )عدم املعارضة(: عن السحر والشعبذة، ثم املراد بعدم املعارضة: 
، وأما من نبيٍّ آَخَر، فال امتناع.  أن ال يظهر مثُله ممن ليس بنبيٍّ

4ـ وزاد بعضهم يف تفسري املعجزة قيدًا آخر، وهو: أن يكون يف زمان التكليف؛ 
ألن ما يقع يف اآلخرة من اخلوارق ليس بمعجزة، وألن ما يظهر عند ظهور أرشاط 

الساعة وانتهاء التكاليف ال يشهد بصدق الدعوى؛ لكونه زماَن نقض العادات.

وذكر اإلمام التفتازاين بعض التعريفات األخرى للمعجزة، فقال: 

)1) »رشح املقاصد«، )2: 176(. واملراد بالعرف: الرشعيُّ ال االجتامعي.
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»وهلذا قال الشيخ أبو احلسن: هي فعل من اهلل تعاىل أو قائم مقام الفعل يقصد 

بمثله التصديق. 

وقال بعض األصحاب: هي أمر قصد به إظهار صدق من ادعى الرسالة«)1). 

وهذا التعريف الذي اختاره العُضد يف »املواقف«، فرشائـُط املعجزة كام قررها 
العُضد سبعة: 

1ـ أن يكون فعالً هلل، أو ما يقوم مقامه.

2ـ وأن يكون خارقًا للعادة. 

3ـ وأن يتعّذر معارضته؛ فإن ذلك حقيقة اإلعجاز. 

النبوة لُيعلم أنه تصديٌق له، وهل ُيشرتط  4ـ وأن يكون ظاهرًا عىل يد مدعي 
: ال، بل يكفي قرائن األحوال، مثل أن ُيقال: إن كنَت نبيًا  التصديق بالتحّدي؟ األصحُّ

فأظهْر معجزًة، ففعل. 

5ـ أن يكون موافقًا للدعوى، فلو قال: معجزيت أن أحيَي ميتًا، ففعل خارقًا آخَر، 
مل يدّل عىل صدقه. 

بًا له، فلو قال: معجزيت أن ينطق هذا الضّب،  6ـ أال يكون ما ادعاه وأظهره مكذِّ
فقال: إنه كاذٌب، مل ُيعلم به صدُقه، بل ازداَد اعتقاُد كذبه. 

7ـ أن ال يكون متقدمًا عىل الدعوى، بل مقارنًا هلا؛ ألنَّ التصديق قبل الدعوى ال 
ُيعقل، فلو قال: معجزيت ما قد ظهر عىل يدي قبُل، مل يدّل عىل صدقه وُيطاَلب به بعُد، 

فلو عجز كان كاذبًا)2). 

)1) انظر: »رشح املقاصد« )2: 176(، و»املواقف« ص339.
)2) انظر: »املواقف«، لإلمام عضد الدين اإلجيي، ص340-339.
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فائدة: قال اإلمام التفتازاين:

»إنَّ عدَّ اإلرهاصات من مجلة املعجزات إنام هو عىل سبيل التغليب والتشبيه، 
واملحّققون عىل أن خوارَق العادات املتعّلقة ببعثة النبي: إذا كانت متقدمًة فإن ظهرت 
منه، فإن شاعتـ  وكان هو مظنة البعثة؛ كام يف حق نبينا عليه السالم؛ حيث أخرب بذلك 
بعض أهل الكتاب والكهنةـ  فإرهاٌص، أي: تأسيس لقاعدة البعثة، وإال فكرامة حمضة، 
وإن ظهرت من غريه، فإن كان من األخبار، فكذلك ـ أي: إرهاص ـ أو كرامة، وإال 
فإرهاص حمض، كظهور النـور يف جبني عبد اهلل، أو ابتالٌء كام إذا ظهرت عىل يِد من 
اّدعى األلوهية، فإن األدلة القطعية قائمٌة عىل كذبه، بخالف مدعي النبوة، فلهذا جّوزوا 

إظهارها عىل يد املتأّله دون املتنّبي«)1).

إمكان املعجزة:

واملعجزُة فعُل اهلل تعاىل املختار، فليس فعَل الطبيعة وال عللها، وال هي بالكسب 
واملجاهدة؛ كام يعتقد بعض املتفلسفة، وال بالرياضة؛ كام يعتقد بعض املتزندقة. 

وإمكاُنـها رضوري؛ ألنَّ اهلل تعاىل قادٌر عندنا عىل كل املمكنات، ومن ضمنها 
ر ذلك، والتصديق  املعجزات؛ فال حيتاج األمُر إىل طلب الدليل عىل اإلمكان بعد تصوُّ

به. 

ها: وقد قدح بعُض املنكرين للنبوة يف املعجزات بوجوه أمهُّ

األول: أن جتويز خوارق العادات سفسطة؛ إذ لو جازت جلاز أن ينقلب اجلبل 
ذهبًا، والبحر ُدهنًا، واملّدعي للنبوة شخصًا آخَر عليه ظهرت املعجزة، إىل غري ذلك من 

الـُمحاالت.

)1) »رشح املقاصد« )2: 176).
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واجلواب عنه: بأنَّ املراد بخوارق العادات: أموٌر مُمِكنة يف نفسها، ممتنعٌة يف العادة، 
بمعنى: أهنا مل جتِر العادُة بوقوعها، واملراد بالعادة الصورة التي خلق اهلل تعاىل عليها 
الكون كله، مما يمكن أن نالحظة ونرى اطراده فـنطلق عليه نواميس الكون، فام كان 
خمالفًا لنواميس هذا الكون املشاهد، فال يصح عقالً أن يقال عليه إنه حمال عقالً، ألن 
ف بأنه ما خالف نواميس الكون، ألهنا وضعية باختيار اهلل تعاىل، وال  املحال ال يعرَّ
جيد العقل عند النظر فيها ما يستلزم احلكم عليها بالوجوب، كام ختيل بعض الفالسفة، 
ولذلك نحكم عىل ما خيرج عن نواميس الكون مع استحضارنا كون اهلل تعاىل قادرًا، 
كانقالب العصا حيًة، باإلمكان، بل إمكاهنا رضوري، وإبداُعها ليس أبعَد من إبداء 
خلق األرض والسامء وما بينهام، واجلزُم بعدم وقوع بعضها؛ كانقالب اجلبل والبحر، 

وهذا الشخص، وأمثاِل ذلك ال ُينايف اإلمكاَن الذايت.

وبعض املعارصين من املائلني إىل األفكار احلادثية والعلامنية ُينكرون املعجزات 
من هذا الباب)1)، فيقولون: إن جتويز املعجزات يؤّدي إىل إنكار العلوم، وجواب ذلك 
ظاهر، فإن العلوم واملعارف ال ُيشرتط فيها أن تكون مبنيًة عىل الرضورة العقلية التي 
ال تنخرم، بل بعُضها كذلك، وبعضها مبنيٌّ عىل العادات والتجريبيات، والعقل قد ال 
ُيمكنه أن يعلم ِعلَلها يف نفس األمر، غاية ما يعرفُه: أهنا موجودة، وحاَل وجودها قد 

تكون داّلًة عىل بعض األمور، وهذا هو املراُد من املعجزات مع القول بإمكاهنا. 

)1) انظر كتاب جورج طرابييش، املعجزة أو سبات العقل يف اإلسالم، ويميل إىل ذلك الدكتور 
أبو يعرب املرزوقي، وال ننسى ما ذكره الفيلسوف اإلنجليزي يف كتابه مقالة يف الفهم البرشي، 
حيث تكلم فيه عن املعجزات ونقدها ونـقد االحتجاج هبا، وأيضًا توماس بني الفيلسوف 
اإلنجليزي وصاحب كتاب عرص العقل. وقد كانت كتابات أكثر املعاصـرين يف هذه املسألة 
اجرتارًا لـام كتبه هؤالء الفالسفة. وقد عرضنا نبذة كافية من ذلك يف كتابنا )موقف ابن رشد 

الفلسفي من علم الكالم(، الصادر عن دار الفتح، ص370-254.
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فمن يتهُم األشاعرة أهنم إن جوزوا املعجزات ـ هبذه الصورة املذكورة ـ فإهنم 

ينكرون الرضورات والعلوم واملعارف، هو غافٌل عن حقيقة ما يقول. 

الثاين: بأهنا عىل تقدير ثبوتا ال تثبت عىل الغائبني؛ ألّن أقوى طرِق نقلها التواتُر، 
وهو ال يفيد اليقني؛ ألن جواز الكذب عىل كّل أحد، ُيوجب جواَزه عىل الكّل؛ لكونه 
نفس اآلحاد، وألنه لو أفاده ألفاَدُه خرب الواحد؛ ألن كّل طبقة ُيفرض عدد التواتر فعند 
نقصان واحد منه: إن بقيت مفيدًة لليقني، وهكذا إىل الواحد، فظاهر، وإن مل تبَق، كان 
املفيُد هو ذلك الواحَد الزائد، وألنه غري مضبوط بعدٍد، بل ضابُطـُه حصوُل اليقني، 

فإثبات اليقني به يكون دورًا. 

واجلواب عنه: بأنَّ املتواترات أحُد أقسام الرضوريات، فالقدح فيها بمـا ُذكر 
ـ مع أنه ظاهر االندفاعـ  ال يستحق اجلواب)1)، يعني: أنا ال نسّلم أن املتواترات مقدوٌح 
فيها، ومقدوح يف إفادتا العلَم، بل الذي يقدح فيها هو من مل يعرف وجَه تواترها، أما 
من عرفه فال ُيمكنه أن ينفّكـ  ولو عىل األقل بينه وبني نفسه دون أن يرّصح بذلك لغريه 

عنادًا أو لغريهـ  عن العلم هبا. 

عي:  وجه داللة املعجزة عىل صدق املدَّ

رصيح  بمنزلة  ـ  التحقيق  عند  ـ  أهنا  الرسالة:  صدق  عىل  املعجزة  داللة  وجه 
التصديق؛ لـام جرت العادُة به من أن اهلل تعاىل خيلق عقيبها العلَم الرضوري بصدقه؛ كام 
إذا قام رجٌل يف ملس ملكٍّ بحضور مجاعة وادعى أنه رسوُل هذا امللك إليهم، فطالبوه 
باحلجة فقال: هي أن خيالف هذا امللك عادته، ويقوم عن رسيره ثالث مرات ويقعد، 

)1) انظر: »رشح املقاصد« )2: 177( مع رشح وزيادة. وقد بحث اإلمام العضد وجوه التشكيكات 
يف املعجزات بطريقة أخرى، فلتنظر يف حمله مع رشحه للسيد الرشيف ففيها فوائد، ولكن ما 

ذكرناه هنا كاٍف يف املقام. 
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ففعل؛ فإنه يكون تصديقًا له ومفيدًا للعلم الرضوري بصدِقه من غري ارتياب)1).

وال مدخَل ملشاهدة القرائن يف إفادة العلم الرضوري؛ حلصوله للغائبني عن هذا 
املجلس عند تواتر القضية إليهم، وللحارضين فيام إذا فرضنا امللك يف بيٍت، ليس فيه 
غريه، ودونه ُحُجٌب ال يقدر عىل حتريكها أحٌد سواه، وجعل ُمـّدعي الرسالة حجَته: 
أّن امللك حيّرك تلك احلجب من ساعته، ففعل)2)، فإن كل من شاهد ذلك ـ أو َعِلمه 

بالتواترـ  يعلم قطعًا أنه رسول ذلك امللك. 

وقد يشّكك بعض املشّكـكني يف كون تلك املعجزة من عند اهلل تعاىل، فيقول: 
مل ال تكون من عند غري اهلل تعاىل، كتأثري الكواكب، أو لقوة نْفِس مّدعي الرسالة، فإنه 
قد يتمكن عندئٍذ من التأثري بحسب ما يريد؛ ليوهم الناَس صواب دعواه، وقد تكون 
حركُة امللكـ  أو املعجزة عقيب التحديـ  مّرد احتامل بال غرٍض وال فائدة منها، أو قد 

تكون حصلت توافقًا. 

فاجلواب: أّن تلك االحتمـاالت والتجويزات العقلية مّرُد احتامالت ال دليَل 
عليها، وما كان كذلك يف مال العلوم العادية ال يقوى عىل معارضة ما يثُبت هبا من 
القطع وطمأنينة النفس بصدق املّدعي، فهي إذن ال ُتـنايف العلوم العادية الرضورية 
القطعية، وإّن مرد االحتامالت العقلية واالفرتاضات غري املدعمة بدليٍل ُيعينها ال ُتنايف 
وال ُتعارض ما يقوم يف النفس من العلوم العادية، ونحن نجد يف نفوسنا أنا نقطُع بحصول 
العلم بالصدق عقيَب ظهور املعجزة من غري التفاٍت إىل ما ُذكر من االحتامالت ال بالنفي 
وال باإلثبات، كام حيصل يف املثال املذكور وإن كان امللك ظلومًا غشومًا كذوبًا ال يبايل 

بإغواء رعّيته واالستهزاء برسله)3).

)1) »رشح املقاصد« )2: 178).
)2) املصدر السابق )2: 178).

)3) انظر: املصدر السابق )2: 278( مع رشح وزيادة وتوجيه.
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ومرد حصول تلك املعجزة عىل يد مّدعي النبوة يدلُّ داللة قاطعة عىل صدقه، 
وعىل تصديق اهلل تعاىل إياه بام أظهره عىل يديه من أفعال داّلة عىل ذلك، فإن اهلل تعاىل ال 
ُيمكن جتويُز الكذب عليه، فإن أفعاله هذه داّلٌة عىل كالمه النفيس، والكالم النفيس ال 
يكون إال مطابقًا لعلمه الكاشف عن احلّق يف نفسه، فإن الدالَّ يستحيل أن يكون غرَي 
داّل، فلو فرضنا الفعل داالً، وأنا عرفنا ذلك بالعقل، فيستحيل فْرُض أن داللته عىل ما 
يدلُّ عليه ليست داللة صحيحة؛ ألنَّ ما دّلنا عليه عقالً هو كالم اهلل تعاىل، وكالم اإلله 

 . ال يكون كذبًا قطُّ

فإن كان املدعي صادقًا وحصل املعجُز كانت الداللة تامًة قاطعًة عىل كونه صادقًا، 
وال يبقى بعد ذلك احتامُل كذب اإلله؛ المتناع ذلك واستحالته عقالً وعادة. 

والداللة العادية من شأهنا أن تـدّل عىل أن ما وقع، فإنه دالٌّ عىل ما دلَّ عليه، 
ط العادة، فالعادة هنا واسطُة الداللة  ووقوُعه معلوم باحلّس، أما داللته فبالعقل بتوسُّ
عىل الثبوت، فهي قاطعٌة بذلك، وليس من شأن العادة أن تدّل عىل استحالِة أال تقَع 
املعجزُة؛ ألنَّ عدم وقوعها مّرد احتامل عقيل، أما نفُس الداللة فبالعادة القاطعة، والقطُع 

ال ينقلب إىل غريه. 

والسحُر ليس مماثاًل حلقيقة املعجزة عند التحقيق، وإن كان قد يقال عليه: إنه 
خارٌق لعادة الناس، ولكن املراد بذلك: أنه خيرق عادة األغلب األعّم، ولكنه يكون 
بكسِب الساحر وغرِيه من الذين يتعلمون السحر، فهو يكون مّطردًا داخالً يف الصورة 
التي خلق اهلل تعاىل عليها هذا العاَلـم، بخالف املعجزة؛ فإهنا خارجٌة عن ذلك كّله، 

وليست بكسب النبي، وال ُيمكن تعلُّمها. 

ن املعجزة وظهورها،  وال يرض يف ذلك جهُلنا بحقيقة السحر، وال بحقيقة كيفية تكوُّ
فيكفينا اجلزُم هبذه األحكام. 



ـ  469 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عىل العقيدِة الطَّحاوية 
والقاعدة املّطردة عند أهل السنة: أنه ال مؤثِّر يف الوجود إال اهلل، وعىل ذلك فال 
ترد أيٌّ من االحتامالت املذكورة، والسحر ونحوه: إن مل يبلغ حد اإلعجاز؛ كفلق البحر 

وإحياء املوتى، كام هو مذهُب مجيع العقالء، فظاهر.

وإن بلغ فإّما دون دعوى النبوة والتحّدي، فظاهر أيضًا؛ إذ ال يكون هناك قدٌح 
يف نبوة النبي.

أو مع بلوغ حد اإلعجاز، ففي هذه احلالة فال بّد أن اهلل تعاىل ال خيلق هذا السحَر 
عىل يد ساحر يدعي النبوة، وال بدَّ أنه يقدر غرُيه عىل معارضته إن خَلـَقه، وإال كان 

تصديقًا للكاذب، وإنه حماٌل، كام نصَّ عليه العُضد)1). 

قال اإلمام السعد: »مرد إظهار املعجزة عىل يده ُيفيدنا العلَم بصدقه وبتصديق اهلل 
ك بخرب النبي يف إثبات  إياه من غري افتقاٍر إىل اعتبار كالم وإخبار، ومن هنا يصح التمسُّ
الكالم وامتـناع الكذب والنقص عىل ما مّر، وإىل هذا يشري ما قال إمام احلرمني: إنا 
نجعل إظهار املعجزة تصديقًا بمنزلة أن يقول: جعلُته رسوالً، وأنشأت الرسالة فيه؛ 

كقولك: جعلُتك وكيالً، واسَتنَبُتك لشأين؛ من غري قصد إىل إخبار وإعالم بام ثبت.

وحمصوله: أنه ُيعترب القول فيه إنشاًء ال إخبارًا، وأما لو تّم لنا نفي الكذب عنه 
بغري خرب النبي عىل ما سبق، فال إشكال«)2).

طرق العلم بنبوة سيدنا حممد عليه أفضل الصالة والسالم: 

طريُق االستدالل عىل نبوة النبي عليه الصالة والسالم هو املعجزة الدالة عىل 
نبوته، وهذا ال ينايف أن يدّل عليها بطرق أخرى، وبخرب من ثبَتت عصمُته كنصوص 

)1) »املواقف« ص346.
)2) »رشح املقاصد« )2: 179).
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ف، أو بخلِق علٍم رضوريٍّ كعلم الصديق ريض اهلل عنه،  التوراة واإلنجيل التي مل حترَّ
وأما ما استدلَّ به العلامء عىل نبوته عليه الصالة والسالم بام شاع من أخالقه وأحواله 

فعائٌد إىل املعجزة، كام يظهر بأدنى نظر. 

وأما ما ُنقل عن اإلمام اجلويني وغريه: من أن الدليل هو املعجزة فقط، فهو حمموٌل 
 ، عىل ما يصلح دليالً للنبوة ـ عىل اإلطالق ـ وحجًة عىل املنكرين بالنسبة إىل كل نبيٍّ

حتى الذي ال نبي قبله وال كتاب. 

وقد احتّج عىل ذلك بأن قال: »ال يمكن نصُب دليل عىل النبوة سوى املعجزة؛ 
ألن ما ُيقّدر دليالً إن مل يكن خارقًا للعادة، أو كان خارقًا ومل يكن مقرونا بالدعوى؛ مل 

يصلح دليالً؛ لالتفاق عىل جواز وقوع اخلوارق من اهلل تعاىل ابتداًء«)1).

فإذا ُسلِّم لنا ذلك، وهو مسلَّم من مجاهري اإلسالميني، أي: إذا ُسّلم لنا أن املعجزة 
تدلُّ عىل الصدق، وثبت لنا أّن سيَدنا حممدًا ملسو هيلع هللا ىلص اّدعى النبوة، وظهرت املعجزُة عىل يده، 
فإن هذا لربهاٌن أكيد عىل أن سيدنا حممدًا عليه أفضل الصالة والسالم نبيٌّ من األنبياء 

الصادقني يف دعوى النبوة. 

فمـا بالك إذا انضم إىل ذلك شواهُد من كتب السابقني تدلُّ عىل أن األنبياء 
السابقنيـ  كموسى وعيسى عليهم الصالة والسالمـ  كانوا يبرّشون أقوامهم بنبّينا عليه 
أفضل الصالة والسالم، ويطلبون منهم أن يؤمنوا به حاَل ظهوره؟ إن ذلك سيكون 

قاطعًا عىل ثبوت نبوة النبي اخلاتم عليه الصالة والسالم)2). 

)1) انظر: »رشح املقاصد« )2: 180-179).
)2) وقد قام كثري من العلامء والباحثني قديام وحديثًا بكتابة كتب خاصة هبذه املطالب التي أرشنا 
إليها هنا، فأثبتوا أن الكتب السابقة قد أشارت إشاراٍت قويةـ  عىل التحريف الواقع فيها وحماولة 
أتباع تلك الديانات حتريف هذه الدالئل وطمسهاـ  عىل نبوة نبينا عليه أفضل الصالة والسالم، 

فلريجع إليها طالُب العلم الراغب باالستزادة.
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ِع النبوة  ر أحٍد ُينكر أّن سيدنا حممدًا عليه الصالة والسالم مل يدَّ وال يمكن تصوُّ
لنفسه، أو أنه مل يقل: إنه خاتم األنبياء، فإن الشواهد واألخبار متواترٌة بذلك ال يمكن 

أن ُينكرها منكٌر وال متالعب. 

أوالً: طريق املعجزة يف الداللة عىل نبوة سيدنا حممد عليه الصالة والسالم:

أما كون النبي عليه الصالة والسالم قد حتّدى الناس وأظهر املعجزة، فهذا أشهر 
من أن حيتاج إىل الدليل. 

قال تعاىل: ﴿ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى  ائ ائ  ەئ ەئ وئ 
وئ ۇئ ۇئ ۆئ  ۆئ ۈئ    ۈئ﴾ ]البقرة: 23[.

ۅ              ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ      ۇ  ڭ  ڭڭ  ڭ  ﴿ۓ 
ۉ﴾ ]يونس: 38[.

﴿ٱ  ٻ  ٻٻ ٻ پ پ   پ پ ڀ  ڀ ڀ ڀ ٺ 
ٺ ٺ ٺ ٿ   ٿ﴾ ]هود: 13[.

ٹ  ٹ  ٹ  ٹ   ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ﴿ڀ  
ڤ ڤ    ڤ ڤ ڦ﴾ ]اإلرساء: 88[.

وبيان ذلك: أنه صىل اهلل عليه تعاىل وسلم حتّدى بالقرآن، ودعا إىل اإلتيان بسورة 
الدهناء،  رمال  كثرَة  كثرتم  مع  الَعرباء،  العرب  من  والفصحاء  البلغاء  مصاقَع  مثِله 
املباهاة  عىل  وتالكهم  اجلاهلية،  واحلمية  العصبية  بغاية  وشهرتم  البطحاء،  وحىص 
واملباراة والدفاع عن األحساب، وركوب الشطط يف هذا الباب، فعجزوا حتى آثروا 
املقاَرعة عىل املعارَضة، وبذلوا املهج واألرواح دون املدافعة، فلو قدروا عىل املعارضة 
لعارضوا، ولو عارضوا لنُقل إلينا؛ لتوفُّر الدواعي وعَدم الصارف، والعلُم بجميع ذلك 
قطعيٌّ كسائر العاديات ال يقدح فيه احتامُل أهنم تركوا املعارضَة مع القدرة عليها، أو 
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عارضوا ومل ُينَقل إلينا ملانٍع؛ كعدم املباالة وقلة االلتفات واالشتغال باملهامت)1).

وأرشاف العربـ  مع كامل حذاقتهم يف أرسار الكالم، وفرط عداوتم لإلسالمـ  
مل جيدوا فيه للطعن ماالً، ومل يوردوا يف القدح مقاالً، ونسبوه إىل السحر ـ عىل ما هو 
بـًا من فصاحته، وحسن نظمه وبالغته، واعرتفوا بأنه  دأب املحجوج املبهوت ـ تعجُّ
ليس من جنس خطب اخلطباء، أو شعر الشعراء، وإن له حالوة، وعليه طالوة، وإن 
أسافله ُمغِدقة، وأعاليه مثمرة، فآثروا املقارعة عىل املعارضة، واملقاتلة عىل املقاولة، وأبى 

اهلل إال أن يتم نوره عىل ُكرٍه من املرشكني، وُرْغم املعاندين)2).

وجه اإلعجاز: 

اجلمهور عىل أن إعجاز القرآن: لكونه يف الطبقة العليا من الفصاحة، والدرجة 
القصوى من البالغة، عىل ما يعرفه فصحاء العرب بسليقتهم، والعلامء بمهارتم يف فن 
البيان، وإحاطتهم بأساليب الكالم، وهذا مع اشتامله عىل اإلخبار عن املغيَّبات املاضية 
واآلتية، وعىل دقائق العلوم اإلهلية، وأحوال املبدأ واملعاد، ومكارم األخالق واإلرشاد 
إىل فنون احلكمة العلمية والعملية واملصالح الدينية والدنيوية، عىل ما يظهر للمتدّبرين، 

ويتجىل عىل املتفّكرين)3).

وقيل: هو ما اشتمل عليه من النظِم الغريب املخالف لنظم العرب ونثرهم يف 
مطالعه ومقاطعه ومفاصله، وعليه بعض املعتزلة)4)، وذهب القايض الباقالين إىل أنه 

مموُع األمرين)5). 

)1) انظر: »رشح املقاصد« )2: 183).
)2) املصدر السابق )2: 185).

)3) »رشح املقاصد« )2: 183(، »املواقف« ص349.
)4) »املواقف« ص349.

)5) املصدر السابق ص350.
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وشّكك بعضهم يف وجود فرٍق بني املعنى األول والثاين حتى جُيَعل كلٌّ منهام 

مذهبًا، وجُيَعل مذهُب اإلمام كون اإلعجاز باألمرين! 

وبنّي اإلمام السعد الفرق بينهام بأن معنى الثاين: أن نظم القرآن وتركيبه خيالف 
املعتـاد من أساليب كالم العرب؛ إذ مل يعهد فيه كون املقاطع عىل مثل: ﴿ۆ﴾ 
و﴿ڑ ﴾، واملطالع عىل مثل: ﴿ڱ ڱ﴾ و﴿ٱ ٻ    ﴾ و﴿ے      *  ۓ ڭ    ﴾ 

و﴿ٱ ٻ  ﴾، وأمثال ذلك. 

ومعنى األول: أن نظمه بالٌغ يف الفصاحة واملطابقة ملقتىض احلال احلدَّ اخلارَج عن 
: ترتُّب الكلامت وضم بعضها إىل البعض،  طوق البرش، وكان معنى النظمـ  عىل األولـ 
وعىل الثاين: مجعها مرتتبَة املعاين متناسقَة الدالالت عىل حسب ما يقتضيه العقل؛ عىل 
ما قال عبد القاهر: إن النظم هو توّخي معاين النحو فيام بني الكلم عىل حسب األغراض 

التي ُيصاغ هلا الكالم)1).

وذهب النّظاُم وكثرٌي من املعتزلة واملرتىض من الشيعة إىل أن: إعجازه بالرصفة، 
َم املتحّدين عن معارضته، مع قدرتم عليها، وذلك إما  وهي: أن اهلل تعاىل رصف مِهَ
بسلب قدرتم، أو بسلب دواعيهم، أو بسلب العلوم التي ال بّد منها يف اإلتيان بمثل 
القرآن؛ بمعنى: أهنا مل تكن حاصلًة هلم، أو بمعنى: أهنا كانت حاصلة فأزاهلا اهلل، وهذا 

هو املختار عند املرتىض.

وحتقيقه: أنه كان عندهم العلُم بنظم القرآن، والعلم بأنه كيف ُيؤلَّف كالٌم ُيساويه 
أو ُيدانيه، واملعتاُد: أن من كان عنده هذان العلامن، يتمكن من اإلتيان باملثل، إال أهنم 

كلام حاولوا ذلك أزال اهلل تعاىل عن قلوهبم تلك العلوم)2).

)1) »رشح املقاصد« )2: 185(.  
)2) املصدر السابق )2: 183(. 
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واألمم  األنبياء  كقصص  ـ  املاضية  األخبار  عن  إخباُره  املعجزات  أنواع  ومن 

السابقة ـ واملستقَبلة؛ كقوله تعاىل يف سورة الروم: ﴿ھ * ھ ے * ۓ ۓ ڭ 
ۉې  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ   ۋ  ۈٴۇ  ۆۈ   * ۇ  ۇ  ڭ   ڭ  ڭ 
  * ۆئ  ۇئ    ۇئ  وئوئ  ەئ  ەئ        ائائ  ى     * ې  ې  ې 
﴾ ]الروم: 1-6[، وقوله تعاىل:  ٱ ٻٻ ٻ ٻ پ پ پ پ   ڀ  ڀ  ڀ 

ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ڭۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ﴿ۓ 
ەئ  ەئ   ائ  ائ  ى  ى  ې  ې  ې  ۉې  ۉ   ۅ  ۅ  ۋ 
وئ﴾ ]الفتح: 27[، وغريها كثري، وقد أّلف العلامء يف هذه كتبًا كثرية، ومن أشهرها 

كتاب اإلمام البيهقي »دالئل النبوة«. 

ومن دالئل النبوة واملعجزات أفعاٌل ظهرت منه عليه السالم عىل خالف العادة، 
وهي كثرية جدًا، ذكرها العلامء يف ُكتب أعالم النبوة، وهي مشهورة. 

وهناك وجٌه من أوُجه الداللة عىل نبوة سيدنا حممد ملسو هيلع هللا ىلص، ذكره اإلمام التفتازاين 
وغريه من العلامء األعالم، ونورد نّص اإلمام السعد، فقد قال:

»ما سبق ـ أي: الوجوُه السابقة يف الداللة عىل نبوة سيدنا حممد عليه الصالة 
والسالم ـ هو العمدُة يف إثبات النبوة وإلزاِم احلجة عىل املجادل واملعاند، وقد يذكر 

وجوه ُأَخر تقويًة له وتتمياًم وإرشادًا لطالب احلق وتعلياًم.

األول: أنه قد اجتمع فيه من األخالق احلميدة، واألوصاف الرشيفة، والسرَي 
الـمْرضية، والكامالت العلمية والعملية، واملحاسن البديعة الراجعة إىل النفس والبدن 
، وتفاصيُل ذلك تصنيٌف عىل  والنسب والوطن ما جيزم العقل بأنه ال جيتمُع إال لنبيٍّ

ِحَدة. 

الثاين: أّن من نظر فيمـا اشتملت عليه رشيعُته مما يتعلق باالعتقادات والعبادات 
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واملعامالت والسياسات واآلداب وَعِلَم ما فيها من دقائق احلكمة َعِلَم قْطَعًا أهنا ليست 

إال وضعًا إهليًا، ووحيًا سامويًا، واملبعوث هبا ليس إال نبّيًا.

الثالث: أنه انتصبـ  مع ضعفه وفقره وقّلة أعوانه وأنصارهـ  حربًا ألهل األرض 
آحاِدهم وأوساطهم وأكارستم وجبابرتم، فضّلل آراءهم، وسّفه أحالمهم، وأبطل 
ِمللهم، وهدم ُدَوهلم، وظهر دينُه عىل األديان، وزاد عىل مّر األعصار واألزمان، وانترش 
يف اآلفاق واألقطار، وشاع يف املشارق واملغارب، من غري أن تقدر األعداء ـ مع كثرة 
عددهم وعددهم، وشدة شوكتهم وشكيمتهم، وفرط محيتهم وعصبيتهم، وبذهلم غاية 
الوسع يف إطفاء أنواره، وطمس آثاره ـ عىل إمخاد رشارة من ناره، فهل يكون ذلك إال 

بعون إهلّي، وتأييد ساموي.

الرابع: أنه ظهر أحوَج ما كان الناس إىل من هيدي إىل الطريق املستقيم، ويدعو 
إىل الدين القويم، وينظم األمور، ويضبط حاَل اجلمهور؛ لكونه زمان فرتة من الرُسل، 
وتفرق للسُبل، وانحراف يف امللل، واختالل للدول، واشتعال للضالل، واشتغال باملحال:

فالعرب: عىل عبادة األوثان ووأد البنات، والفرس: عىل تعظيم النريان، ووْطِء 
األمهات، والرتك: عىل ختريب البالد، وتعذيب العباد، واهلند: عىل عبادة البقر، وسجود 
احلجر والشجر، واليهود: عىل اجلحود، والنصارى: حيارى فيمن ليس بوالد وال مولود. 

وهكذا سائُر الفرق يف أودية الضالل، وأخبية اخليال واخلبال، أفيليق بحكمة 
امللك احلق املبني أن ال يرسل رمحة للعاملني، وال يبعث من جيدد أمر الدين؟ وهل ظهر 
أحٌد يصلح هلذا الشأن، ويؤسس هذا البنيان، غري حممد بن عبد اهلل بن عبد املطلب بن 
هاشم بن عبد مناف بن قيص بن كالب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن 
مالك بن النرض بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مرض بن نزار بن معد بن 

عدنان، عليه أفضل الصلوات، وأكمل التحيات«)1).

)1) »رشح املقاصد« )2: 189-188).
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ومن أدلة نبوة سيدنا حممد عليه أفضل الصالة والسالم النصوُص الواردُة يف كتب 

األنبياء املتقدمني املنقولة إىل اللغة العربية املشهورة فيام بني أممهم، كالتوراة واإلنجيل. 

العقيدة املهمة،  ببيان هذه  التفسري  التوحيد ويف علم  العلامء يف علم  وقد اهتم 
أعني كون نبينا حممدًا عليه الصالة والسالم خاتم األنبياء وأنه ال نبي بعده، وأنه الرشيعة 
التي أظهرها اهلل تعاىل عىل يديه هي خامتة الرشائع، ملا هلذه العقيدة من أمهية، بحيث إن 
منكرها كافر. ومن هنا قاموا بالرد عىل من ادعى النبوة بعد سيدنا حممد عليه أفضل 
الصالة والسالم من لدن مسيلمة الكذاب إىل القادياين وغريه من اخلارجني عن دين 

اإلسالم. وحذروا من االغرتار هبم ملا يعلمونه من خطورة االنحراف يف هذا املقام. 

قال الطحاوي: )وإنه خاتم األنبياء(

ورد يف القرآن أن نبوة حممد ملسو هيلع هللا ىلص خامتُة الرساالت، وأنه خاتم األنبياء، وذلك يف 
﴿ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ  وئ ۇئ ۇئ ۆئۆئ  األحزاب:  سورة 
النبي  بعد  النبوة  اّدعى  ُمَمٌع عليه، وكلُّ من  ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ﴾ ]40[، وهذا 

حممٍد فهو مرتدٌّ وكافر.

وقد ورد يف أحاديث كثرية قال هبا النبي حممد ملسو هيلع هللا ىلص هذا املعنى منها: »وأنا العاقب 
الذي ليس بعدي نبي«)1)، أي: الذي ال َيعُقبه أحٌد من األنبياء، فكيف جييـز هؤالء 

ألنفسهم اإليامَن هبذا الرسول املّدعي؟ 

ثم إن العلم بأن سيدنا حممدًا عليه السالم آخُر األنبياء، ال يتوقف عىل العلم هبذا 
احلديث؛ ألنَّه صار معلومًا من الدين بالرضورة.

)1) أخرجه الرتمذي يف »سننه« من حديث مطعم ريض اهلل عنه، كتاب األدب، باب ما جاء يف أسامء 
النبي ملسو هيلع هللا ىلص، )2840(، بنحوه. وقال: حديث حسن صحيح.
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وروى البخاري يف »صحيحه« عن حممد بن جبري بن مطعم: عن أبيه ريض اهلل 
تعاىل عنه قال: قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »يل مخسة أسامء: أنا حممٌد، وأمحُد، وأنا املاحي الذي 

يمحو اهلل يب الكفَر، وأنا احلارش الذي حُيرش الناُس عىل قدمي، وأنا العاقب«)1).

وزاد الرتمذي والطرباين يف »معجمه الكبري« يف روايتهام عنه: »وأنا العاقب الذي 
«، قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح)2).  ليس بعدي نبيٌّ

ويف رواية ابن حباَن: عن حممد بن جبري بن مطعم: عن أبيه: أن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص 
قال: »إن يل أسامء: أنا حممٌد، وأنا أمحُد، وأنا املاحي الذي يمحو اهلل يب الكفر، وأنا احلارش 

 .(3(» الذي حيرش الناس عىل قدمه، وأنا العاقب الذي ليس بعده نبيٌّ

كفٌر  وهذا  اتبعه،  من  وهناك  النبّوَة  أمحد(  )غالم  القاديانية  زعيُم  ادعى  وقد 
وِرّدٌة عن دين اإلسالم؛ ألنَّ العلم بأن نبيَّـنا خاتُم األنبياء واملرسلني معلوٌم من الدين 
ٌب له، وإن تعّلق بام شاء أن يتعّلق، ووجود  بالرضورة، وزعُمه هذا خمالٌف للقرآن ومكذِّ
أناٍس يتبعون هذا الكاذب دليٌل عىل وجود جهٍل عند بعض الناس يف األمور املعلومة 

من الدين بالرضورة. 

وقد رأيُت قبل سنوات بعَض من زعم أنه رسوٌل من عند اهلل تعاىل، فقلُت له: 
أنت ختالف اآليَة الكريمة التي تنصُّ عىل أن سيدنا حممدًا عليه الصالة والسالم خاتم 

األنبياء. فقال: أنا رسوٌل ولست بنبّي. 

ومل يعرف هذا اجلاهُل أّن كلَّ رسول جيب أن يكون نبّيـًا، فادعاء كونه رسوالً 

)1) كتاب املناقب، باب ما جاء يف أسامء رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، )3532).
)2) أخرجه الطرباين، )1522(، )2: 121(. والرتمذي، كتاب األدب، باب ما جاء يف أسامء النبي 

ملسو هيلع هللا ىلص، )2840).
)3) كتاب التاريخ، باب من صفته ملسو هيلع هللا ىلص وأخباره، )6313).
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ليس بنبيٍّ خمالٌف لإلمجاع، ولِـام هو مقطوٌع به من القرآن، وقد تأّثر بعُض اجلهلة هبذا 

املّدعي حتى تصّديُت له وأظهرُت مُحقه هلم. 

وقد سامه اهلل رؤوفًا رحياًم، فقال جل من قائل: ﴿ھ ھ ے ے 
ۓ ۓ  ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ   ۆ ۆ﴾ 

]التوبة: 128[.

انطلق  قال:  بن مالك األشجعي  الصحيحني« عن عوف  »املستدرك عىل  ويف 
النبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص، وأنا معه حتى دخلنا كنيسة اليهود، فقال: »يا معرش اليهود، أروين اثنَي عرش 
رجالً يشهدون أن ال إله إال اهلل وأن حممدًا رسول اهلل حيّط اهلل عن كّل هيوديٍّ حتَت أديم 
السامء الغضب الذي غضب عليهم« قال: فُأسكتوا ما أجابه منهم أحٌد، ثم رّد عليهم، 
فلم جيبه منهم أحد، فقال: »أبيُتم، فواهلل ألنا احلارش، وأنا العاقب، وأنا النبي املصطفى، 
آمنتم أو كّذبتم«، ثم انرصف وأنا معه حتى كدنا أن نخرج، فإذا رجٌل من خلفنا يقول: 
كام أنَت يا حممد، فقال ذلك الرجل: أيَّ رجٍل تعلموين فيكم يا معرش اليهود؟ قالوا: واهلل 
ما نعلم أنه كان فينا رجٌل أعلُم بكتاب اهلل منك، وال أفقه منك، وال من أبيك قبلك، 
وال من جدك قبل أبيك، قال: فإين أشهد له باهلل إنه نبيُّ اهلل الذي جتدونه يف التوراة 
فقالوا: كذبَت! ثم ردُّوا عليه قوله، وقالوا فيه رّشًا، فقال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »كذبُتم، لن 
ُيقبل قوُلكم، أما آنفًا فتثنون عليه من اخلري ما أثنيُتم، وأما إذا آمن فكّذبُتموه وقلُتم فيه 
ما قلُتم، فلن يقبل قولكم« قال: فخرجنا ونحن ثالثة رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص وأنا وعبد اهلل بن 
سالم، وأنزل اهلل تعاىل فيه: ﴿ڻ ڻ ۀ  ۀ         ہ ہ ہ ہ ھ  ﴾ ]األحقاف: 10[ 
اآلية. صحيٌح عىل رشط الشيخني ومل خُيرجاه، إنام اتفقا عىل حديث مُحَيد عن أنس: »أّي 

رجل عبد اهلل بن سالم فيكم؟« خمترصًا)1). 

)1) كتاب معرفة الصحابة ريض اهلل عنهم، باب ذكر مناقب عبد اهلل بن سالم اإلرسائييل ريض اهلل 
عنه، )5756(. قال احلاكم: صحيح عىل رشط الشيخني ومل خيرجاه إنام اتفقا عىل حديث محيد =
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ُينازع فيها من امللِحدين يف هذا الزمان، بل  وخلطورة هذه املسألة ووجوِد من 
لقد ُوجد من يشّكك يف أّن يف اإلسالم نّصًا عىل أن حممدًا عليه الصالة والسالم خاتم 
األنبياء، وبعُضهم صار حيّرف معنى هذه العبارة الواضحة الداّلة عىل ختم النبوة بسيدنا 
حممد عليه الصالة والسالم، أحببنا أن نفصل قليالً يف ِذكر أدلة هذه املسألة، وأن نورد 

كالَم العلامء األعالم؛ لكي تزداد جالًء وثباتًا يف نفوس الناس.

األدلة عىل أن نبينا حممدًا عليه الصالة والسالم خاتم النبيني:

توجد أدلة كثرية عىل هذا األصل العظيم، والركِن الذي ال يمكن إسقاُطه يف 
الدين اإلسالمّي، بل احلكِم الذي ال يشّك فيه إال خمتلُّ عقٍل أو منحرٌف كافر به. 

بنقل كلامٍت من  بعَض تلك األدلة ونحّرر معناها  املقام  نورد يف هذا  وسوف 
أعالم األمة؛ ليكون وقُع ذلك أشدَّ وأثبت يف النفس. 

قال اهلل تعاىل يف سورة األحزاب: ﴿ٱ ٻ        ٻ ٻ   ٻ پ پ پ پ 
* ڤ ڤ  ڀ ڀ ڀ  ڀ ٺ ٺ ٺٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ   ٹ ٹ    ٹ 
ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ  ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ 
چ  چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍڌ ڌ ڎ ڎ  ڈ ڈ ژ ژ ڑ 
 * ڱ     ڱ  ڱ  ڳ  ڳڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک    ک  ک  ک  ڑ 
ں ں      ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہہ ہ ھ ھ  ھ ھ ے ےۓ ۓ ڭ ڭ ڭ 
* ۇ  ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ   ۅۉ ۉ  ې ې  ڭ 
* ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ  وئ ۇئ ۇئ ۆئۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ 

ېئ﴾ ]40-36[.

عن أنس أي رجل عبد اهلل بن سالم فيكم خمترصًا. وعلق الذهبي عليه يف التلخيص: عىل رشط   = 
البخاري ومسلم.
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وقوله تعاىل: ﴿وئ  وئ ۇئ ۇئ ۆئ﴾ نصٌّ رصيح يف املعنى الذي 
تدلُّ اآلية عليه، وهو أنه ال نبيَّ بعد نبينا عليه الصالة والسالم، فكلُّ دعوى النبوة بعُد 
كفٌر وضالل، ولو مل نأِت بيشء سوى ذلك لكفى اإلنساَن الصادَق الباحَث عن احلق 
الواضح، ولكن سنورد ما يؤّكد هذا املعنى ويثبته يف النفس، وذلك لكثرة ما جُيادل 
أهُل الباطل حماولني أن خيدشوا واضحاِت اإلسالم يف نفوس الناس، وتراهم لذلك 
باذلني كّل جهد يف القدح يف املسلَّامت والرضوريات؛ ليومهوا أهنا ليست رضوريات، 
وقد علمنا أّن بعض الناس قد شّككوا يف احلّسّيات والرضوريات العقلية كاستحالة 
ين ونحو ذلك، فليس من املستبعد إذن أن يأيَت بعُض املنحرفني  اجتامع النقيَضني والضدَّ
ليشّككوا يف رضوريات الدين الذي يعادونه بكل وسيلة، فام تتوقعه مع َمن يقدح يف 

الدين، أتراه مسّلاًم لك يف كل ما يقّرره الدين وهو مناقض له؟!

قال اإلمام الطربي يف تفسري هذه اآلية:

»يقول تعاىل ذكره: ما كان ـ أهيا الناس ـ حممٌد أبا زيد بن حارثة، وال أبا أحد من 
رجالكم الذين مل يلده حممد؛ فيحرم عليه نكاُح زوجته بعد فراقه إياها، ولكنه رسول اهلل 
وخاتم النبيني، الذي ختم النبوَة فُطبع عليها، فال ُتفَتح ألحد بعده إىل قيام الساعة، 

وكان اهلل بكل يشء من أعاملكم ومقالكم وغري ذلك ذا علم ال خيفى عليه يشء.

وبنحو الذي قلنا يف ذلك قال أهل التأويل«)1).

رسولنا عليه الصالة والسالم خاَتم وخاتِم

وقد وردت بعُض القراءات بفتح التاء يف ﴿ۇئ﴾ وبعُضها بكسها)2)، وكال 

)1) »تفسري الطربي« )جامع البيان عن تأويل آي القرآن(، دار الفكر، طبعة: 1405هـ، )22: 16).
)2) قرأ عاصم: وخاَتَم النَّبِيِّـنَي بفتح التاء، فتكون قراءة غريه بكسها، »الوايف يف رشح الشاطبية« 

.(345(
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الوجهني يدلُّ عىل املعنى نفسه، قال النيسابوري:

»قال الفراء: الـختاُم: آخر كل يشء، ومنه يقال: ختـمُت القرآن، واألعمـاُل 
بخواتيمها، واخلاتم مثله، وأنت خاتم النبيني، والرتكيب يدل عىل القطع واالنتهاء بجميع 

معانيه«)1).

وقال اآللويس:

»واخلاتم: اسم آلة لِـام خُيتم به كالطابع لِـام يطبع به، فمعنى خاتم النبيني: الذي 
ختم النبيون به ومآله: آخر النبيني، وقال املربد: »خاتِم« فعل ماض عىل »فاعل« وهو يف 
معنى: خَتَم النبيني، فـ»النبيني« منصوب عىل أنه مفعول به، وليس بذاك، وقرأ اجلمهور 
)وخاتم( ـ بكس التاء ـ عىل أنه اسم فاعل أي: الذي ختم النبيني، واملراد به: آخرهم 

أيضًا، ويف حرف ابن مسعود )ولكن نبّيًا ختم النبيني(«)2).

وقال اإلمام الطربي يف أثناء تفسريه لآلية الكريمة املذكورة:

»واختلفت القراء يف قراءة قوله: ﴿ۇئ ۆئ﴾، فقرأ ذلك قراء األمصار 
سوى احلسن وعاصم بكس التاء من خاتم النبيـني، بمعنى: أنه ختم النبيـني. ُذكر أن 
ذلك يف قراءة عبد اهلل )َوَلِكنَّ َنبّيًا َخَتَم النَّبيِّنَي( فذلك دليل عىل صحة قراءة من قرأه 
بكس التاء، بمعنى: أنه الذي ختم األنبياء ملسو هيلع هللا ىلص وعليهم، وقرأ ذلك ـ فيام ُيذَكر ـ احلسن 
وعاصم ﴿ۇئ ۆئ﴾ بفتح التاء، بمعنى: أنه آخر النبيني، كام قرأ ﴿خَمُْتوٌم َخامَتَُه 

ِمْسٌك﴾ بمعنى: آخُره مسك من قرأ ذلك كذلك«.

)1) »تفسري غرائب القرآن ورغائب الفرقان«، نظام الدين احلسن بن حممد بن حسني القمي النيسابوري 
)728 هـ(، دار الكتب العلميةـ  بريوتـ  لبنانـ  1416هـ - 1996م، ط1، ت: الشيخ زكريا 

عمريات، )6: 466).
)2) »روح املعاين« )22: 34).
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وقال اإلمام البيضاوي يف تفسري اآلية الكريمة:

»)َوَخاتِـَم النبيني( وآخرهم الذي ختمهم أو ختموا به عىل قراءة عاصم بالفتح: 
﴿ۇئ ۆئ﴾ وآخرهم الذي ختمهم، أو ُختموا به، عىل قراءة عاصم بالفتح«. 

وقال العالمة أبو السعود:

»﴿ۇئ ۆئ﴾ أي: كان آخرهم الذي ختموا به، وُقرئ بكس التاء أي: 
كان خامتهم، ويؤيده قراءة ابن مسعود )ولكن نبيًا ختم النبيني(، وأّيـًا ما كان، فلو كان 
له ابٌن بالٌغ لكان نبّيـًا، ومل يكن هو ملسو هيلع هللا ىلص خاتم النبيني، كام يروى أنه قال يف إبراهيم حني 
تويف: »لو عاش لكان نبيًا«)1)، وال يقدح فيه ـ أي: يف كون النبي عليه الصالة والسالم 
خامتًا لألنبياء ـ نزوُل عيسى بعده عليهام السالم؛ ألنَّ معنى كونه خاتم النبيني: أنه ال 
ُينبَّـأ أحٌد بعده)2)، وعيسى ممن ُنـبَِّئ قبله، وحني ينزل إنام ينزل عماًل عىل رشيعة حممد 

ملسو هيلع هللا ىلص مصليًا إىل قبلته كأنه بعض أمته«)3). 

ومما يدلُّ عىل أن املراَد: املنع النبوة الناشئة ال املستأنفة بعد زمان نبوة سيدنا حممد 

)1) أخرجه ابن ماجه يف »سننه« من حديث ابن عباس ريض اهلل عنهام، كتاب اجلنائز، باب ما جاء يف 
الصالة عىل ابن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص وذكر وفاته، )1511(، ولفظه: »ملا مات إبراهيم ابن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص 
صىل رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص وقال: إن له مرضعًا يف اجلنة. ولو عاش لكان صديقًا نبيًا. ولو عاش لعتقت 

أخواله القبط وما اسرتق قبطي«.
)2) أي: ال تنشأ نبوٌة لغريه بعَده يف الزمان، وسيدنا عيسى عليه السالم كان نبّيـًا قبل نبينا عليهام 
الصالة والسالم، ولكن غاية األمر: أنه يعاد إنزاله بعد رفعه إىل السامء يف آخر الزمان، ويعود 

مؤمنًا، بنبينا تابعًا له، حيكم برشعة اإلسالم.
)3) »إرشاد العقل السليم إىل مزايا القرآن الكريم«، أيب السعود حممد بن حممد العامدي)951هـ(، دار 

إحياء الرتاث العريب ـ بريوت، )7: 106).
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عليه أفضل الصالة والسالم، وأّن هذا األمر مَمٌع عليه ال يقبُل النـزاع، وال حيتمله 

﴿ڤ ڤ ڤ    ڦ ڦ ڦ  تعاىل:  قوله  تفسري  يف  القرطبي  اإلمام  قّرره  ما  أصالً، 
ڦ ڄ ڄ   ڄ ڄ ڃ ڃ     ڃ ڃ چ چ  چچ  ڇ ڇ   ڇ 

ڇ ڍ ڍ﴾ ]الكهف: 77[ قال:
»قال بعض العلامء: وال جيوز أن يقال كان ]أي: اخلرض[ نبّيـًا؛ ألنَّ إثبات النبوة 
ال جيوز بأخبار اآلحاد، ال سيام وقد روي من طريق التواتر ـ من غري أن حيتمل تأويالً ـ 
بإمجاع األمة قوله عليه الصالة والسالم: »ال نبي بعدي« وقال تعاىل: ﴿ۇئ ۆئ﴾ 
]األحزاب: 40[ واخلرض وإلياس مجيعًا باقيان مع هذه الكرامة، فوجب أن يكونا غرَي 

، إال ما  ام لو كانا نبيَّني لوجب أن يكون بعد نبيِّنا عليه الصالة والسالم نبيٌّ نبيَّني؛ ألهنَّ
قامت الداللُة يف حديث عيسى أنه ينزل بعده.

قلت)1): اجلمهور أّن اخلرض كان نبّيـًاـ  عىل ما تقّدمـ  وليس بعد نبينا عليه الصالة 
، أي: يّدعي النبوَة بعده ابتداًء. واهلل أعلم«)2). والسالم نبيٌّ

فُيستفاد من هذا النص: أن القول بأنه ال يوجد نبوة مبتدأًة بعد نبوة نبي حممد 
عليه الصالة والسالم، هذا القول حملُّ إمجاع ال حيتمل التأويل، وقد ثبت بالنصوص 

املتواترة. 

وقال اآللويس:

»وكونه ملسو هيلع هللا ىلص خاتم النبيني مما نطق به الكتاب، وصدعت به السنة، وأمجعت عليه 
األمة، فيكفر مّدعي خالفه، وُيقتل إن أرّص«)3).

)1) أي: القرطبي.
)2) »تفسري القرطبي« )11: 28( وما بعدها.

)3) »روح املعاين يف تفسري القرآن العظيم والسبع املثاين« )22: 41).
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وقال اإلمام السمرقندي يف تفسري اآلية:

»قوله عز وجل: ﴿ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ ﴾ يعني: بالتبني، وليس بأٍب 
لزيد بن حارثة، ﴿وئ  وئ ۇئ﴾، يعني: ولكنه حممد رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص. ويقال: مل يكن 
أَب الرجال؛ ألن بنيه ماتوا صغارًا، ولو كان الرجال بنيه، لكانوا أنبياَء وال نبي بعده، 

فذلك قوله: ﴿ۇئ ۆئ﴾«)1).

وقال اخلازن:

»قوله عز وجل: ﴿ې ى    ى ائ ائ ەئ ەئ ﴾، وذلك أن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص 
لـاّم تزوج زينب قال الناس: إن حممدًا تزوج امرأة ابنه، فأنزل اهلل ﴿ې ى        ى ائ ائ 
ەئ ەئ ﴾، يعني: زيد بن حارثة. واملعنى: أنه مل يكن أبا رجل منكم عىل احلقيقة، 

حتى يثبت بينه وبينه ما يثبت بني األب وولده من حرمة الصهر والنكاح. 

فإن قلَت: قد كان له أبناٌء: القاسم والطيب والطاهر وإبراهيم، وقال للحسن: 
إن ابني هذا سّيٌد. 

قلُت: قد ُأخرجوا من حكم النفي بقوله: ﴿ەئ ەئ﴾ وهؤالء مل يبلغوا مبلغ 
الرجال، وقيل: أراد بالرجال: الذين مل يلدهم، ﴿وئ  وئ ۇئ﴾ أي: إن كل رسول 

)1) »تفسري السمرقنـدي الـمسمى بحر العلوم«، نرص بن حممد بن أمحد أبو الليث السمرقندي 
)367هـ(، دار الفكر ـ بريوت، ت: د.حممود مطرجي، )3: 60-59(. 

ثم قال اإلمام السمرقـندي: »قرأ بعضهم )ولكن رسوُل اهلل( بضم الالم ومعناه ولكن هو   
رسول اهلل ومن قرأ بالنصب معناه ولكن كان رسول اهلل وكان ﴿ۇئ ۆئ﴾ وقرأ عاصم 
يف إحدى الروايتني ﴿ۇئ ۆئ﴾ بنصب التاء وقرأ الباقون بالكسـر، فمن قرأ بالكس 
يعني: آخر النبيني، ومن قرأ بالنصب فهو عىل معنى إضافة الفعل إليه يعني: أنه ختمهم، وهو 
خاتم، قال أبو عبيد: وبالكس؛ نقرأ ألنه رويت اآلثار عنه أنه قال: »أنا خاتم النبيني« فلم يسمع 

أحد من فقهائنا يروون إال بكس التاء«.
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هو أبو أمته فيام يرجع إىل وجوب التوقري والتعظيم له، ووجوب الشفقة والنصيحة هلم 

عليه، ﴿ۇئ ۆئ﴾: ختم اهلل به النبوة؛ فال نبوة بعده، أي: وال معه.

قال ابن عباس: يريد: لو مل أختم به النبيني جلعلت له ابنًا ويكون بعده نبيًا، وعنه 
قال: إن اهلل لـاّم حكم أن ال نبيَّ بعده مل ُيعطه ولدًا ذكرًا يصري رجالً، ﴿ۈئ ۈئ ېئ 

ېئ ېئ﴾ أي: دخل يف علِمه أنه ال نبّي بعده. 
فإن قلَت: قد صّح أن عيسى عليه السالم ينزل يف آخر الزمان بعده وهو نبي. 

قلُت: إن عيسى عليه السالم ممن نّبَئ قبله، وحني ينزل يف آخر الزمان ينزل عاماًل 
برشيعة حممد ملسو هيلع هللا ىلص ومصليًا إىل قبلته كأنه بعض أمته«)1). 

قال أبو حيان:

»﴿مب ىب يب  جت حت خت مت ىت يت جث مث       ىث 
يث حج﴾ ]األنعام: 165[: أذَكَرهم تعاىل بنعمته عليهم إذ كان النبي ملسو هيلع هللا ىلص الـُمبَعث، 
وهو حممد ملسو هيلع هللا ىلص ﴿ۇئ ۆئ﴾، فأّمتـه خلفت سائر األمم، وال جييء بعدها أّمـة 
ختلفها؛ إذ عليهم تقوم الساعة، وقال احلسن: إن النبّي ملسو هيلع هللا ىلص قال: »توفون سبعني أّمة أنتم 
خرُيها وأكرمها عىل اهلل«، وروي: »أنتم آخرها وأكرمها عىل اهلل«)2)، ورفع الّدرجات 
هو بالرشف يف املراتب الدنيوية، والعلم وسعة الرزق، و﴿مث﴾ متعلق بقوله: 
﴿خت﴾، ﴿ىث يث حج﴾ من ذلك جاهًا وماالً وعلمـًا، وكيف تكونون يف ذلك؟ 

)1) »تفسري اخلازن املسمى لباب التأويل يف معاين التنـزيل«، عالء الدين عيل بن حممد بن إبراهيم 
البغدادي الشهيـر بالـخازن )725هـ(، دار الفكر ـ بيـروت ـ لبنان ـ 1399هـ = 1979م، 

.(265 :5(
)2) أخرجه أمحد يف »مسنده« من حديث معاوية ريض اهلل عنه، )20015(، )33: 219(. والرواية 

الثانية: )20029(، )33: 231(، و)20025(، )33: 228).
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وقيل: اخلطاب لبني آدم خلفوا يف األرض عن اجلن أو عن املالئكة، وقيل: خيلف بعضهم 

بعضًا، وقيل: خلفاء األرض متلكوهنا وتترصفون فيها«)1).

وقال العالمة اآللويس:

»وأما قوله سبحانه: ﴿ۇئ ۆئ﴾، فقد قيل: إنه جيء به؛ ليشري إىل كامل 
نصحه وشفقته صىل اهلل تعاىل عليه وسلم، فيفيد أن أبوته عليه الصالة والسالم لألمة 
املشار إليها بقوله: تعاىل: ﴿وئ  وئ ۇئ﴾ أبّوٌة كاملة فوق أبوة سائر الرسل عليهم 
السالم ألممهم؛ وذلك ألن الرسول الذي يكون بعده رسوٌل، ربام ال يبلغ يف الشفقة 
غايَتها، ويف النصيحة هنايَتها؛ اّتـكاالً عىل من يأيت بعده، كالوالد احلقيقي إذا علم أن 

لولده بعده من يقوم مقامه.

يوم  إىل  قبل  بام  إليها  املشار  األبوة  تلك  امتداد  إىل  به لإلشارة  إنه جيء  وقيل: 
القيامة، فكأنه قيل: ﴿ې ى   ى ائ ائ ەئ ەئ ﴾ بحيث تثبت بينه وبينه حرمة 
املصاهرة، ولكن كان أبا كلِّ واحد منكم وأبا أبنائكم وأبناِء أبنائكم، وهكذا إىل يوم 
القيامة بحيث جيب له عليكم وعىل من تناسل منكم احرتاُمه وتوقريه، وجيب عليه لكم 

ولِـمن تناسل منكم الشفقُة والنصح الكامل.

وقيل: إنه جيء به لدفع ما يتوّهم من قوله تعاىل: ﴿ ەئ ەئ ﴾ من أنه ملسو هيلع هللا ىلص 
يكون أبا أحٍد من رجاله الذين ُولدوا منه عليه الصالة والسالم، بأن ُيولد له ذكٌر فيعيش 
حتى يبلغ مبلَغ الرجال، وذلك ألن كونه عليه الصالة والسالم خاتم النبيني يدلُّ عىل 

)1) »تفسري البحر املحيط«، حممد بن يوسف الشهري بأيب حيان األندلسـي)745هـ(، دار الكتب 
ـ  العلمية ـ لبنان ـ بريوت ـ 1422هـ =2001م، ط1، ت. الشيخ عادل أمحد عبد املوجود 
الشيخ عيل حممد معوض، شارك يف التحقيق 1( د. زكريا عبد املجيد النوقي 2( د. أمحد النجويل 

اجلمل، )4: 263).
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أنه ال يعيش له ولٌد ذكٌر حتى يبلغ؛ ألنه لو بلغ لكان منصبه أن يكون نبّيـًا، فال يكون هو 
صىل اهلل تعاىل عليه وسلم خاتم النبيني، ويراد باألب عليه األب الصلب؛ لئال يعرتض 

باحلسنني ريض اهلل تعاىل عنهام.

ودليل الرشطية)1): ما رواه إبراهيم السّدي: عن أنس قال: كان إبراهيم ـ يعني: 
ابن النبي صىل اهلل تعاىل عليه وسلمـ  قد مأل املهد، ولو بقي لكان نبّيـًا، لكن مل يبَق؛ ألن 

نبيكم آخُر األنبياء عليهم السالم. وجاء نحوه يف روايات ُأَخر:

أخرج البخاري من طريق حممد بن برش: عن إسامعيل بن أيب خالد قال: قلُت 
لعبد اهلل بن أيب أوىف: رأيَت إبراهيَم ابَن النبي صىل اهلل تعاىل عليه وسلم؟ قال: »مات 
صغريًا، ولو ُقيض بعد حممد صىل اهلل تعاىل عليه وسلم نبيٌّ عاش ابنُه إبراهيُم، ولكن ال 

نبي بعده«)2).

وأخرج أمحد عن وكيع عن إسامعيل: سمعت ابن أيب أوىف يقول: لو كان بعد 
النبّي نبيٌّ ما مات ابنُه)3).

وأخرج ابن ماجه وغريه من حديث ابن عبـاس: لـام مات إبراهيُم ابن النبي 
صىل اهلل تعاىل عليه وسلم وقال: »إن له مرضعًا يف اجلنة، ولو عاش لكان صّديقا نبيًا، 
«)4). ويف سنده أبو شيبة إبراهيم  ولو عاش ألعتقت أخواَله من القبط، وما اسرُتّق قبطيٌّ

ابن عثامن الواسطي، وهوـ  عىل ما قال القسطالينـ  ضعيف.

ومن طريقه أخرجه ابن منده يف »املعرفة« وقال: إنه غريب. 

)1) أي دليل قوله السابق: »لو بلغ لكان منصبه... إلخ«.
)2) يف »صحيحه«، كتاب األدب، باب من سمى بأسامء األنبياء، )6194).

)3) يف »مسنده«، )19109(، )31: 454).
)4) كتاب اجلنائز، باب ما جاء يف الصالة عىل ابن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص وذكر وفاته، )1511).
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وكأن النووي مل يقف عىل هذا اخلرب املرفوع أو نحوه أو وقف عليه ومل يصح 
عنده، فقال يف »تذيب األسامء واللغات«: وأما ما روى عن بعض املتقدمني: »لو عاش 
إبراهيم لكان نبيًا«، فباطٌل، وجسارٌة عىل الكالم عىل املغيَّبات، ومازفة وهجوٌم عىل 

عظيم)1). 

ومثله ابن عبد الرب فقد قال يف »التمهيد«: ال أدري ما هذا؟ فقد ولد نوح عليه 
، ولو مل يلد النبيُّ إال نبيًا لكان كل أحد نبّيًا؛ ألهنم من نوح عليه السالم. السالم غري نبيٍّ

وأنا)2) أقول: ال ُيظنُّ بالصحايب اهلجوُم عىل اإلخبار عن مثل هذا األمر بالظّن؛ 
فالظاهر أنه مل خُيرب إال عن توقيٍف من رسول اهلل صىل اهلل تعاىل عليه وسلم، وإذا صّح 
حديث ابن عباس ريض اهلل تعاىل عنهام املرفوع، ارتفع اخلصاُم، لكن الظاهر أن هذا 
األمر يف إبراهيم خاصة؛ بأن يكون قد سبق يف علم اهلل تعاىل أنه لو عاش جلعله جل 
وعال نبّيـًا، ال لكونه ابَن النبي صىل اهلل تعاىل عليه وسلم، بل ألمر هو ـ جّل شأنه ـ به 

أعلم، و﴿ۇئ  ۆئ  ۆئ ۈئ ۈئ﴾ ]األنعام: 124[. 

وحينئذ يرد عىل الرشطية السابقةـ  أعني قوله ألنه: لو بلغ لكان منصُبه أن يكون 
أّن ظاهره اخلصوص،  لِـام  ُيثبتها؛  فيام سبق ال  الذي سيق  والدليل  َمنٌْع ظاهٌر،  ـ  نبيًا 
فيجوز أن يبلغ ولٌد ذكر له عليه الصالة والسالم غري إبراهيم، وال يكون نبّيـًا؛ لعدم 

أهليته للنبوة يف علم اهلل تعاىل لو عاش.

وقول بعض األفاضل: »ليس مبنى تلك الرشطية عىل اللزوم العقيل والقياس 
املنطقي، بل عىل مقتىض احلكمة اإلهلية، وهي: أن اهلل سبحانه أكَرَم بعض الرسل عليهم 
السالم بجعل أوالِدهم أنبياَء كاخلليل عليه السالم، ونبيُّنا صىل اهلل تعاىل عليه وسلم 

.(140 :1( (1(
)2) أي: األلويس.
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أكَرُمهم عليه وأفضُلهم عنده، فلو عاش أوالُده اقتىض ترشيَف اهلل تعاىل له وأفضلّيَته 
عنده ذلك« ليس بيشء)1)؛ ألّنـا نقول: ال يلزم من إكرام اهلل تعاىل بعَض رسله عليهم 
السالم بنبوة األوالد وكوُن نبينا صىل اهلل تعاىل عليه وسلم أكرَمهم وأفضلهم، اقتضاَء 
الترشيف واألفضلية نبوَة أوالده لو عاشوا وبلغوا؛ ليقال: إنَّ حكمة كونه عليه الصالة 
والسالم خاتم النبيني ـ لكوهنا أجّل وأعظم ـ منَعْت من أن يعيشوا فُينـبَّؤوا. أال ترى 
أن اهلل تعاىل أكَرَم بعض الرسل بجعل بعِض أقارهبم يف حياتم وبعد مماتم أنبياَء ُمِعيننَي 
هلم، ومؤيِّدين لرشيعتهم غرَي خمالفني هلا يف أصٍل أو فرع، كموسى عليه السالم، ونبيُّنا 

عليه الصالة والسالم أكرُمهم وأفضلهم، ومل جُيَعْل له ذلك«)2).

وقال األلويس: »واملراد بالنبي: ما هو أعمُّ من الرسول، فيلزم من كونه صىل اهلل 
تعاىل عليه وسلم خاتَم النبيني، كوَنه خاتَم املرسلني، واملراد بكونه عليه الصالة والسالم 
خامتهم: انقطاُع حدوِث وصف النبوة يف أحٍد من الثقلني بعد حتّليه عليه الصالة والسالم 

هبا يف هذه النشأة.

وال يقدح يف ذلك ما أمجعت األمُة عليه، واشتهرت فيه األخبار ـ ولعلها بلغت 
مبلغ التـواتر املعنوي ونطق به الكتاب عىل قوٍل، ووجب اإليمـان به، وُأكفر ُمـنكره 
كالفالسفة ـ ِمن نـزول عيسى عليه السالم آخر الزمان؛ ألنه كان نبّيـًا قبل حتيلِّ نبيِّـنا 

صىل اهلل تعاىل عليه وسلم بالنبوة يف هذه النشأة. 

ومثل هذا ُيقال يف بقاء اخلرض عليه السالم؛ عىل القول بنبوته وبقائه. 

ثم إنه ـ أي: سيدنا عيسى عليه السالم ـ حني نزوله، باٍق عىل نبوته السابقة، مل 

)1) قوله ليس بيشء، جواب قوله: وقول بعض األفاضل... إلخ.
)2) »روح املعاين يف تفسري القرآن العظيم والسبع املثاين«، أبو الفضل شهاب الدين السيد حممود 

األلويس البغدادي )1270هـ(، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت )22: 32).
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ه وحقِّ غريه وتكليِفه بأحكام هذه  ُيعَزل عنها، قال: لكنه ال يتعّبد هبا لنسِخها يف حقِّ
الرشيعة أصالً وفرعًا، فال يكون إليه عليه السالم وحٌي وال نصُب أحكام، بل يكون 
ام ملته بني أمته بام عّلمه  خليفًة لرسول اهلل صىل اهلل تعاىل عليه وسلم، وحاِكاًم من ُحكَّ
يف السامء قبَل نزوله من رشيعته عليه الصالة والسالم؛ كام يف بعض اآلثار، أو ينظر يف 
الكتاب والسنة، وهو عليه السالم ال يقرص عن رتبة االجتهاد املؤّدي إىل استنباط ما 
حيتاج إليه أياَم ُمْكثه يف األرض من األحكام، وكُسه الصليب وقتُله اخلنزير ووضُعه 
اجلزية وعدُم َقبوهلا مما ُعلم من رشيعتنا صوابّيُته، يف قوله صىل اهلل تعاىل عليه وسلم: »إنَّ 

عيسى ينزل حكاًم عدالً، يكس الصليب، ويقتل اخلنزير، ويضع اجلزية«.

فنزوله عليه السالم غاية إلقرار الكفار ببذل اجلزية عىل تلك األحوال، ثم ال 
يقبل إال اإلسالم ال نسخ هلا، قاله شيخ اإلسالم إبراهيم اللقاين يف »هداية املريد جلوهرة 

التوحيد«.

وقوله: إنه عليه السالم ـ حني ينزل ـ باق عىل نبوته السابقة مل ُيعزل عنها بحال 
لكنه ال يتعبد هبا... إلخ أحسُن من قول اخلفاجي: الظاهر: أن املراد من كونه عىل دين 
نبينا صىل اهلل تعاىل عليه وسلم: انسالخه عن وصف النبوة والرسالة، بأن يبلغ ما يبلغه 
عن الوحي، وإنام حيكم بام يتلقى عن نبينا عليه الصالة والسالم، ولذا مل يتقدم إلمامة 

الصالة مع املهدي.

وال أظنه عنى باالنسالخ عن وصف النبوة والرسالة عزَله عن ذلك؛ بحيث ال 
يصح إطالق الرسول والنبي عليه عليه السالم، فمعاذ اهلل أن ُيعزل رسوُل اهلل أو نبيٌّ 

عن الرسالة أو النبوة، بل أكاد ال أتعقل ذلك!

ولعله أراد: أنه ال يبقى له وصُف تبليِغ األحكام عن وحٍي، كام كان له قبَل الرفع، 
فهو عليه السالم نبيٌّ رسول قبل الرفع، ويف السامء، وبعد النزول، وبعد املوت أيضًا، 
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وبقاء النبوة والرسالة بعد املوت يف حقه وحق غريه من األنبياء واملرسلني عليهم السالم 
حقيقة مما ذهب إليه غري واحد، فإن املتصف هبامـ  وكذا باإليامنـ  هو الروح، وهي باقية 

ال تتغري بموت البدن. 

نعم ذهب األشعري ـ كام قال النسفي ـ إىل أهنام بعد املوت باقيان حكاًم)1)، وما 
اين من أنه عليه السالم حيُكم بام علم يف السامء قبَل نزوله من الرشيعة،  أفاده كالم اللقَّ
قد أفاده السفاريني يف »البحور الزاخرة« وهو الذي أميل له، وأما أنه جيتهد ناظرًا يف 
الكتاب والسنة فبعيد، وإن كان عليه السالم قد ُأويت فوق ما ُأويت متهدو األمم مما 
يتوقف عليه االجتهاد بكثري؛ إذ قد ذهب معظُم أهل العلم إىل أنه حني ينزل يصيل وراَء 
املهدي ريض اهلل تعاىل عنه صالة الفجر، وذلك الوقُت يضيق عن استنباط ما تضّمنته 

تلك الصالُة من األقوال واألفعال من الكتاب والسنة عىل الوجه املعروف«)2).

فائدة: بقاء النبوة بعد انتقال النبي عليه الصالة والسالم إىل احلياة الربزخية

أشار األلويسُّ يف أثناء كالمه إىل املسألة التي ُنسبت إىل اإلمام األشعري، وهي 
مسألُة إنكار رسالة سيدنا حممد عليه الصالة والسالم بعَد موته، وهي مسألٌة نسبت 
إىل األشعري، ومل يُقل هبا عىل الوجه املنسوب، وما ذكره وحّرره األلويس ال يكفي يف 
ق به بني  ، خصوصًا مع ذكِره تعليَل قول األحناف، وما فرَّ كشف الغطاء، بل هو خملٌّ
هذا وبني قول األشعري، من أن األول يقول: إن النبوة عىل احلقيقة، والثاين يقول: ببقاء 

النبوة حكاًم، ولتوضيح املسألة ننقل كالَم بعض العلامء.

قال التاج السبكي:

»إنكاُر الرسالة بعد املوت معزّوة إىل األشعري، وهي من الكذب عليه، وإنام 

)1) هذه العبارة فيها يشء وضحناه بالفائدة اآلتية.
)2) »روح املعاين يف تفسري القرآن العظيم والسبع املثاين«، )22: 35-34).
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ذكرناها وفاًء بام اشرتطناه: من أّنـا ننظم كلَّ ما ُعزي إليه، ولكنه رّصح بخالفها، وكتُبه 
وكتُب أصحابه قد طّبقت طبق األرض، وليس فيها يشء من ذلك، بل فيها خالفه! 

ومن عقائدنا: أن األنبياء عليهم السالم أحياٌء يف قبورهم، فأين املوت؟ 

وقد أنكر األستاذ ابن هوازن ـ وهو أبو القاسم القشريي ـ يف كتابه »شكاية أهل 
السنة«ـ  الذى سنحكيه يف هذه الرتمجة بتاممهـ  هذه، وبنيَّ أهنا خُمتَلقة عىل الشيخ، وكذلك 
بنّي ذلك غرُيه، وصنف البيهقيُّ رمحه اهلل جزءًا سمعناه يف حياة األنبياء عليهم السالم يف 
قبورهم، واشتدَّ نكري األشاعرة عىل من نسب هذا القول إىل الشيخ، وقالوا: قد افرتى 

عليه وهبته«)1).

وقال التاج السبكي يف ترمجة ابن فورك ـ عند ذكر الفتنة التي أوذي فيها هذا 
اإلمام اجلهبذ:

»اعَلم أنه يعزُّ علينا رشُح هذه األمور لوجهني: 

أحدمها: أّن كتمـاهَنا وسرَتها أوىل من إظهارها وكشِفها؛ لِـام يف ذلك من فتح 
األذهان لِـام هي غافلٌة عنه مما ال ينبغي التفطُّن له. 

والثاين: ما يدعو إليه كشفها من تبيني معّرة أقوام، وكشِف ُعوارهم، وقد كان 
وتنقص عىل حسب  وتزيد  بآنافها،  تشمخ  املبتدعة  رأينا  لـاّم  ولكن  أزين!  الصمُت 

أغراضها وأهوائها، تعنيَّ لذلك ضبُط احلال، وكشفه مع مراعاة النصفة، فنقول:

كان األستاذ أبو بكر ابن فوركـ  كام عرفناكـ  شديدًا يف اهلل، قائاًم يف نرصة الدين، 
وا غرَي  ق نحو املشبهة الكرامية سهامًا ال ِقَبَل هلم هبا، فتحّزبوا عليه ونمُّ ومن ذلك أنه فوَّ

السبكي)ت 771هـ(، هجر  الكايف  بن عبد  بن عيل  الدين  تاج  الكربى«،  الشافعية  )1) »طبقات 
للطباعة والنرش والتوزيع - 1413هـ، ط2، ت: د. حممود حممد الطناحي د.عبد الفتاح حممد 

احللو، )3: 384).
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مّرة وهو ينترص عليهم، وآخر األمر أهنم أهنَوا إىل السلطان حممود بن سبكتكني: أن هذا 
الذي يؤّلب علينا عندك، أعظُم منا بدعة وكفرًا، وذلك أنه يعتقد أن نبينا حممدًا ملسو هيلع هللا ىلص ليس 
نبّيًا اليوم، وأن رسالته انقطعت بموته، فاسأله عن ذلك! فعُظم عىل السلطان هذا األمر، 

وقال: إن صّح هذا عنه ألقتلنّه! وأمر بطلبه.

والذي الح لنـا من كالم املحّررين لِـام ينقلون، الواعني لِـام حيفظون، الذين 
يتقون اهلل فيام حيكون، أنه لـاّم حرض بني يديه، وسأله عن ذلك كذب الناقل، وقال: »ما 
هو معتقُد األشاعرة عىل اإلطالق: أن نبينا ملسو هيلع هللا ىلص حيٌّ يف قربه، رسول اهلل أبد اآلباد عىل 
احلقيقة ال املجاز، وأنه كان نبّيًا وآدُم بني املاء والطني، ومل تربح نبوُته باقيًة وال تزال«، 

وعند ذلك وضح للسلطان األمُر، وأمر بإعزازه وإكرامه ورجوعه إىل وطنه.

، وأن ِحَيَلها ومكايَدها قد وهت،  فلام أيست الكّرامية، وعلمت أّن ما وَشت به مل يتمَّ
ه فمىض محيدًا شهيدًا. عدلت إىل السعي يف موته، والراحة من تعبه فسلطوا عليه َمن َسمَّ

هذا خالصة املحنة واملسألة املشار إليها، وهي: انقطاُع الرسالة بعد املوت، مكذوبٌة 
قدياًم عىل اإلمام أيب احلسن األشعري نفِسه، وقد مىض الكالُم عليها يف ترمجته.

إذا عرفَت هذا، فاعلم أن أبا حممد بن حزم الظاهري، ذكر يف »النصائح« أن ابن 
سبكتكني قتل ابن فورك بقوله هلذه املسألة، ثم زعم ابُن حزم أهنا قوُل مجيع األشعرية، 
قلُت: وابن حزم ال يدري مذهَب األشعري، وال يفّرق بينهم وبني اجلهمية جلهلهم بام 
يعتقدون، وقد حكى ابُن الصالح ما ذَكره ابُن حزم، ثم قال: ليس األمر كام زعم، بل 

هو تشنيع عىل األشعرية أثارته الكّرامية؛ فيام حكاه القشريي«)1). 

)1) »طبقات الشافعية الكربى«، تاج الدين بن عيل بن عبد الكايف السبكي )771هـ(، هجر للطباعة 
والنرش والتوزيع - 1413هـ، ط2، ت: د. حممود حممد الطناحي د.عبد الفتاح حممد احللو، 

.(130 :4(



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  الرشح الكبري  494
فهذه النقول كافيٌة يف املقام لبيان أصل املسألة، فقد تبنّي أن القول بنبوة سيدنا 
حممد عليه الصالة والسالم مل تزل، وأهنا عىل احلقيقة ال مازًا، وال مّرد حكم، كام قاله 
األلويس، وأن ذلك مبنيٌّ عىل حياة النبي عليه الصالة والسالم يف قربه، وأّن بقاَء وصف 
النبوة ال يستلزم رضورَة تبليغه للناس ما ُيوحى إليه، أو يعلم به من أمور أمته، واملعارف 

اإلهلية.

األحاديث الداّلة عىل اخلامتية: 

سنورد هنا بعَض األحاديث الدالة عىل هذا املطلب املهّم، ونرجو أن يكون فيه 
كفاية؛ إذ استقصاُء األدلة حيتاج إىل كتاب مستقل. 

ذكر اإلمام السيـوطي يف »تفسريه« عدة أحاديث دالة عىل ختم النبوة، فـقال 
رمحه اهلل تعاىل:

»وأخرج عبُد بن محيد عن احلسن يف قوله: ﴿ۇئ ۆئ﴾ ]األحزاب: 40[ 
قال: ختم اهلل النبيني بمحمٍد ملسو هيلع هللا ىلص وكاَن آخر من ُبعث«.

وأخرج ابن أيب شيبة عن عائشة ريض اهلل عنها قالت: قولوا: خاتم النبيني، وال 
تقولوا: ال نبي بعده. 

وأخرج ابن أيب شيبة عن الشعبي ريض اهلل عنه قال: قال رجل عند املغرية بن 
شعبة: صىل اهلل عىل حممد خاتم األنبياء ال نبّي بعده، فقال املغرية: حسُبـك إذا قلت: 
خاتم األنبياء؛ فإنا كنا نحدث أّن عيسى عليه السالم خارج، فإن هو خرج فقد كان قبَله 

وبعَده«)1).

)1) »الدر املنثور«، عبد الرمحن بن الكامل جالل الدين السيوطي )911هـ(، دار الفكر ـ بريوت ـ 
 .)618 :6( ،1993
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قال اخلازن يف ذكر بعض األحاديث التي وردت ناّصة عىل أن سيدنا حممدًا خاتم 

األنبياء:

»عن أيب موسى قال: كان النبي ملسو هيلع هللا ىلص يسّمي لنا نفسه أسامًء، فقال: »أنا حممد، وأنا 
أمحد، وأنا املقفي، وأنا املاحي، ونبي التوبة، ونبي الرمحة«. 

املقفي: هو املويّل الذاهب، يعني: آخَر األنبياء املّتَبع هلم، فإذا قفي فال نبّي بعده«)1).

أنا موضع تلك اللبنة فخَتمُت األنبياَء:

روى اإلمام البخاري يف »صحيحه« عن جابِر بن عبد اهلل ريض اهلل عنهام قال: 
قال النبي ملسو هيلع هللا ىلص:»َمَثيل ومَثُل األنبياِء كرُجٍل بنى دارًا فأكملها وأحسنها إال موضَع لبنٍة 

فجَعَل الناُس يدخلوهنا ويتعّجبون ويقولون: لوال موضُع اللبنِة«)2). 

ورواه اإلمام مسلم يف »الصحيح« عن جابـٍر ريض اهلل عنه، وفيـه زيـادة: قال 
رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »فأنا موضُع الّلبنة جئُت فختمُت األنبياَء«)3).

ورواه اإلمام الرتمذي يف »سننه«، وقال: »هذا حديٌث حسٌن صحيٌح غريٌب من 
هذا الوجِه«)4)، ورواه اإلمام أمحد يف غري موضع)5).

ثم قال: »قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »فأنا  الكربى«  البيهقي يف »سنـنه  ورواه اإلمام 
موضع تلك اللبنة جئت فختمت األنبياء«. رواه البخاري يف »الصحيح« عن حممد بن 

)1) »تفسري اخلازن املسمى لباب التأويل يف معاين التنزيل«، عالء الدين عيل بن حممد بن إبراهيم 
البغدادي الشهري باخلازن )725هـ(، دار الفكر ـ بريوت: لبنان ـ 1399هـ = 1979م، )5: 

.(265
)2) كتاب الفضائل، باب ذكر كونه ملسو هيلع هللا ىلص خاتم النبيني، )2287).

)3) كتاب الفضائل، باب ذكر كونه ملسو هيلع هللا ىلص خاتم النبيني، )23).
)4) أبواب األمثال، باب ما جاء يف مثل النبي ملسو هيلع هللا ىلص واألنبيياء قبله، )2862).

.(167 :23( ،)14888( (5(
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سنان: عن سليم، ورواه مسلم عن أيب بكر بن أيب شيبة وأيب كريب: عن عفان: قال 

الشافعي رمحه اهلل: وقىض أن أظهر دينه عىل األديان فقال: ﴿ٺ ٿ ٿ ٿ 
قال: وقد وصفنا  ]التوبة: 33[  اآلية  ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ﴾ 

بيان كيف يظهر عىل الدين كله يف غري هذا املوضع«)1). 

ويف »مصنف ابن أيب شيبة« عن جابر بن عبد اهلل عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: »مثيل ومثل 
األنبياء كمثل رجل بنى دارًا فأمتها وأكملها إال موضع لبنة، فجعل الناس يدخلوهنا 
ويتعّجبون منها ويقولون: لوال موضُع اللبنة«، قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »فأنا موضع اللبنة، 

جئُت فختمُت األنبياء«)2).

وأنا خاتم النبيني:

وروى اإلمام البخاري عن أيب هريرَة ريض اهلل عنه أّن رسوَل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قال: »إن 
َمَثيل ومثل األنبياِء من قبيل كمثِل رُجٍل بنى بيتًا فأحَسنَُه وأمَجَلُه إال موضَع َلبِنٍة من زاويٍة، 
فجعل الناُس يطوفون به ويعجبوَن له ويقولون: هاّل ُوِضعت هذه الّلبِنُة«، قال: »فأنا 

اللبنُة، وأنا خاتُِم النّبيني«)3).

ورواه اإلمام النسائي يف »سننه الكربى«)4)، ورواه ابن حبان يف »صحيحه«، وفيه 
قال الرسول عليه الصالة والسالم: »فأنا تلَك الّلبنُة، وأنا خاَتُم النّبّيـنَي صلواُت اهلل 

عليهم«)5).

)1) كتاب السري، باب مبتدأ اخللق، )17719).
)2) كتاب الفضائل، باب ما أعطى اهلل حممدًا ملسو هيلع هللا ىلص، )32430).

)3) كتاب املناقب، باب خاتم النبيني ملسو هيلع هللا ىلص، )3535).
)4) كتاب التفسري، سورة األحزاب، )11358).

)5) كتاب التاريخ، باب من صفته ملسو هيلع هللا ىلص وأخباره، )6405).
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أنا يف النبيني بموضع تلك اللبنة:

وروى اإلمام التـرمذي يف »سنـنه« عن الطفيل بن أيّب بن كعب: عن أبيه أن 
رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قال: »مثيل يف النبيني كمثل رجل بنى دارًا فأحسنها وأكملها ومجلها وترك 
منها موضع لبنة فجعل الناس يطوفون بالبناء ويعجبون منه ويقولون لو تم موضع تلك 

اللبنة وأنا يف النبيني بموضع تلك اللبنة«. 

وهبذا اإلسناد عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: »إذا كان يوم القيامة كنُت إمام النبيني وخطيبهم 
وصاحَب شفاعتهم غرَي فخر«. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن)1). 

وجاء يف مسند عبد بن محيد عن الطفيل بن ُأيب: عن أبيه أن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قال: 
»مثيل يف الناس كمثل رجل بنى دارًا فأحسنها وأمجلها وأكملها وترك موضع لبنة مل 
يضعها فجعل الناس يطوفون بالبنيان ويعجبون منه ويقولون لو تم موضع هذه اللبنة 

فأنا يف النبيني موضع تلك اللبنة«)2).

ال نبي بعدي:

أبا هريرَة مخَس  روى اإلمام مسلم يف »صحيحه« عن أيب حازٍم قال: قاعدُت 
سننَي فسمعُته حيّدث عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: »كانت بنو إرسائيَل َتسوُسُهُم األنبياُء كلام هلَك 
، وإنه ال نبيَّ بعدي، وستكون ُخَلفاُء فتكثر«، قالوا: فام تأمرنا؟ قال: »ُفوا  نبيٌّ خَلَفُه نبيٌّ

ببيعة األول فاألول، وأعطوهم حّقهم؛ فإّن اهلل سائُلهم عاّم اسرتعاُهم«)3).

)1) أبواب املناقب، )3631).
.(90 :1( ،)172( (2(

)3) كتاب اإلمارة، باب األمر بالوفاء ببيعة اخللفاء، األول فاألول، )1842).
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روى ابن ماجه يف »سننه« عن أيب هريرَة قال: قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »إن بني إرسائيَل 
، وأنه ليس كائٌن بعدي نبيٌّ فيكم«.  كانت َتسوُسهم أنبياؤهم كّلام ذهب نبيٌّ خَلَفُه نبيٌّ
يا رسول اهلل؟ قال: »تكوُن خلفاُء فيكـُثروا«، قالوا: فكيف نصنع؟  قالوا: فام يكوُن 
قال: »أوفوا ببيعة األول فاألوِل، أدُّوا الذي عليكم، فسيسأهُلم اهلل عز وجل عن الذي 

عليهم«)1).

وروى اإلمام البيهقي يف »سننه الكربى« عن شعبة عن فرات قال: سمعُت أبا 
حازم حيدث قال: قاعدُت أبا هريرة مخَس سنني فسمعُتـه حيدث عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: 
، وأنه ال نبي بعدي،  »كانت بنو إرسائيل تسـوسهم األنبياء كلمـا هلك نبي خَلفه نبيٌّ
وستكون خلفاُء يكثرون« قالوا: فام تأمرنا؟ قال: »ُفوا ببيعة األول فاألول، وأعطوهم 
حقهم؛ فإن اهلل سائلهم عمن اسرتعاهم«. رواه البخاري ومسلم مجيعًا يف »الصحيح« 

عن بندار. 

وروينا يف حديث السقيفة: أن األنصار حني قالوا: منا رجل ومنكم رجل، قال 
عمر بن اخلطاب ريض اهلل عنه يومئذ: سيفان يف غمٍد واحد إذًا ال يصطلحان)2). 

ورواه اإلمام أمحد يف »مسنده«)3). 

: أنا العاقب الذي ليس بعدي نبيٌّ

وروى اإلمام البخاري يف »صحيحه« عن حممد بن ُجَبيـِر بن ُمطِعٍم: عن أبيه 
ريض اهلل عنه قال: سمعُت رسوَل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يقول: »إّن يل أسمـاًء، أنا حممٌد، وأنا أمحُد، 

)1) كتاب اجلهاد، باب الوفاء بالبيعة، )2871).
)2) أبواب الرعاة، باب ال يصلح إمامان يف عرص واحد، )16548).

.(340 :13( ،)7960( (3(
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وأنا املاحي: الذي يمحو اهلل يَب الكفَر، وأنا احلارُش: الذي حُيرَشُ الناس عىل قدمي، وأنا 

العاقُب«)1).

: سمع حممَد بن ُجبري بن  هريِّ وروى اإلمام مسلم يف »صحيحه« برقم عن الزُّ
ُمطعم: عن أبيه: أّن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: أنا حممٌد، وأنا أمحُد، وأنا املاحي: الذي ُيمحى يَب 
الكفُر، وأنا احلارُش: الذي حُيرَشُ الناس عىل عقبي، وأنا العاقُب، والعاِقُب: الذي ليس 

.» بعَدُه نبيٌّ

وفيه: عن ابن ِشهاٍب: عن حممِد بن ُجبري بن مطعٍم: عن أبيه: أّن رسوَل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص 
قال: »إّن يل أسامًء: أنا حممٌد، وأنا أمحُد، وأنا املاحي: الذي يمحو اهلل يَب الكفَر، وأنا احلارُش: 
الذي حُيرَشُ الناس عىل قَدمّي، وأنا العاقُب: الذي ليس بعَده أحٌد، وقد ساّمُه اهلل: رؤوفًا 

رحياًم«.

: وما العاقُب؟ قال: الذي ليس بعَدُه  هريِّ وفيه: ويف حديث ُعَقيٍل قال: قلُت للزُّ
 . نبيٌّ

ي لنا نْفَسُه أسامًء،  وفيه: عن أيب موسى األشعرّي قال: كان رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ُيسمِّ
فقال: »أنا حممٌد، وأمحُد، واملقّفي، واحلارُش، ونبيُّ التوبِة، ونبيُّ الرمحِة«)2).

هرّي: عن حممِد بن ُجبري بن مطعٍم: عن أبيه قال:  ويف »جامع الرتمذي« عن الزُّ
قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »إّن يل أسامًء: أنا حممٌد، وأنا أمحُد، وأنا املاحي: الذي يمحو اهلل يَب 
 .» الكفَر، وأنا احلارُش: الذي حُيرَشُ الناس عىل قَدمي، وأنا العاقُب: الذي ليس بعدي نبيٌّ

ويف الباب عن ُحذيفَة. قال أبو عيسى: هذا حديٌث حَسٌن صحيح)3).

)1) كتاب تفسري القرآن، باب قوله تعاىل: ﴿ٿ ٹ ٹ ٹ﴾ ]الصف: 6[، )4896).
)2) كتاب الفضائل، باب يف أسامئه ملسو هيلع هللا ىلص، )2354).

)3) أبواب األدب، باب ما جاء يف أسامء النبي ملسو هيلع هللا ىلص، )2840).
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خامتة هلذا املبحث: 

قال الشيخ أمحد رضا خان الربيلوي:

الدين لدى مجيع  التي صارت من ضـروريات  القطعية  أن األحكام   : »واحلقُّ
املسلمني، ومل يأتوا بنصوٍص قطعية عىل تأييدها، فإن تسفيَه املسلمني وجتهيَلهم وعدَّ 
ج والُبسطاء يشٌء تافٌه وأمر سهٌل عند هؤالء اخلُـَبثاء،  ذَّ معتقدات اإلسالم من مزاعم السُّ
مستغّلني عدَم معرفة عامة الناس بجميع الطرق، وعدَم قدرتم عىل إدراك التـواُتر، 
فإن هؤالء حيثثون مزاعَمهم بكلمة واحدٍة قائلني: إّن األحاديَث الصحاح واآلحاَد ال 
تـنفُع يف باب العقائد، ولو أخرجها البخاريُّ ومسلٌم، ويزداُد هؤالء عمًى فيحّرفون 
يف القرآن العظيم، فيمشون عىل طريقة التحريف املعنوي فيه؛ لتلبيس عامة الناس مع 
اّدعاء انتامئهم إىل اإلسالم، فإهنم إن نجحوا يف نزِع معاين اآليات القرآنية من قلوب 
املسلمني، ينفتح إليهم طريُق الوحي الشيطاين عىل مرصاَعيه، واهلل متمُّ نوره ولو كره 

الكافرون«)1).

بحث فيام ُنِسَب لإلمام الغزايل والباقالين رمحهام اهلل تعاىل:

أورد بعُض العلامء انتقادًا لكالم اإلمام الغزايل الذي ذكره يف كتاب »االقتصاد 
يف االعتـقاد«، وهو يتعّلق بالنظر يف النصوص القائمة عىل ختم النبوة، ومدى داللة 
هذه النصوص يف إثبات ختم النبوة، وزعم بعُضهم أن اإلمام الغزايل ُيشّكك يف إفادة 
هذه النصوص القطَع يف ختم النبوة، واعتربوا ذلك قدحًا يف أصول الرشيعة، وفتحًا 

لألبواب أمام املشككني.

وقد رأيُت أن كال من أيب حيان والقرطبي اللَذين ذكرا هذا الكالم نـَقاله عن 

)1) »املبني يف ختم النبيني«، أمحد رضا خان الربيلوي، ص111-110.



ـ  501 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عىل العقيدِة الطَّحاوية 
اإلمام ابن عطية صاحِب التفسري الشهري بـ»املحرر الوجيز«، فأساُس االنتقاد له، وغرُيه 

ـ ممن ذكرناـ  نقلوا عنه. 

قال ابن عطية: »وروت عائشة ريض اهلل عنها أنه عليه السالم قال: »أنا خاتم ألف 
نبي«، وهذه األلفاظ ـ عند مجاعِة علامء األمة خَلفًا وسلفًا ـ ُمتلّقاٌة عىل العموم التاّم، 
مقتضيٌة نّصًا أنه ال نبّي بعده، وما ذكره القايض ابن الطيب يف كتابه املسمى بـ »اهلداية« 
من جتويز االحتامل يف ألفاظ هذه اآلية ضعيف، وما ذكره الغزايل يف هذه اآلية ـ وهذا 
ٌق خبيٌث إىل  املعنى يف كتابه الذي سامه بـ»االقتصاد« ـ وهذا املعنى إحلاٌد عندي، وتطرُّ
تشويش عقيدة املسلمني يف ختم حممد عليه الصالة والسالم النبوَة، فاحلذَر احلذَر منه، 

واهلل اهلادي برمحته«)1).

وقد اعتمد كـلٌّ من أيب حيان والقرطبي عىل ما قرره ابن عطيـة يف ذلك، قال 
أبو حيان: 

»وقرأ اجلمهور: )خاتِم(: بكس التاء، بمعنى أنه ختمهم، أي جاء آخرهم. وروي 
عنه أنه قال: »أنا خاتم ألف نبي«، وعنه: »أنا خاتم النبيني« يف حديث واللبنة. 

وُروي عنه عليه السالم ألفاٌظ تقتيض نّصًا أنه ال نبيَّ بعده ملسو هيلع هللا ىلص، واملعنى: أن ال يتنبأ 
أحٌد بعده، وال يرد نزوُل عيسى آخر الزمان؛ ألنه ممن نّبئ قبله، وينزل عاماًل عىل رشيعة 
حممد ملسو هيلع هللا ىلص ُمصّليًا إىل قبلته كأنه بعُض أمته. قال ابن عطية: وما ذكره القايض أبو الطيب 
يف كتابه املسمى بـ»اهلداية«، من جتويز االحتامل يف ألفاظ هذه اآلية ضعيف، وما ذكره 
الغزايل يف هذه اآليةـ  وهذا املعنى يف كتابه الذي سامه بـ »االقتصاد«ـ  وتطّرَق إىل تشويِش 

عقيدة املسلمني يف ختم حممد ملسو هيلع هللا ىلص النبوَة، فاحلذَر احلذَر منه، واهلل اهلادي برمحته«)2). 

)1) »تفسري املحرر الوجيز«، دار ابن حزم، ص1515.
)2) »تفسري البحر املحيط«، حممد بن يوسف الشهري بأيب حيان األندليس)745هـ(، )7: 228).



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  الرشح الكبري  502
وقال القرطبي: »قال ابن عطية: هذه األلفاظ عند مجاعة علامء األمة خلفًا وسلفًا 
متلّقاٌة عىل العموم التاّم مقتضيٌة نّصاً أنه ال نبي بعده ملسو هيلع هللا ىلص، وما ذكره القايض أبو الطيب 
يف كتابه املسمى بـ»اهلداية«، من جتويز االحتامل يف ألفاظ هذه اآلية ضعيف، وما ذكره 
عندي  إحلاٌد  ـ  بـ»االقتصاد«  سامه  الذي  كتابه  يف  املعنى  وهذا  ـ  اآلية  هذه  يف  الغزايل 
ق خبيث إىل تشويش عقيدة املسلمني يف ختم حممد ملسو هيلع هللا ىلص النبوَة، فاحلذَر احلذَر منه!  وتطرُّ
واهلل اهلادي برمحته«)1)، ثم ذكر اإلماُم القرطبي بعَض األحاديث الدالة عىل ختم النبوة 

بنبينا عليه الصالة والسالم. 

فرجع النقُل أخريًا إىل ابن عطية، وغرُيه ناقل عنه كام ترى، وهذا القوُل من ابن 
عطية ـ ومن نقل قوله من العلامء األعالم ـ استدعى منا أن نعيد النظر يف كتاب اإلمام 
الغزايل »االقتصاد يف االعتقاد«؛ لنّطلع عىل جلية األمر، ونعيد النظر يف كلامته؛ لنرى: 
هل هي فعالً تشكك يف إفادة النصوص املذكورة ختَم النبوة؟ لئال يعتمد بعُض الزائغة 

قلوهُبم عىل هذه النسبة؛ ليتعلقوا هبا يف بدعتهم وانحرافهم.

فلننُقْل أوالً كالَم اإلمام الغزايل يف ختم النبوة؛ لنتأمل فيه؛ ألن النظر يف كالم 
العلامء األعالم واجٌب لطالب العلم، وإن كان فيها انتقاٌد وانحراف فمن أهّم األمور 
التحذيُر منها؛ لئال يغرت هبا الناس، فإن ابن عطية إنام حّذر من هذه الكلامت بحسِب ما 
فِهَمه منها ألجل هذا األمر، فالكلُّ خادٌم للرشيعة، ال نتعّبد اهلل تعاىل بكالم العلامء، 
وليسوا حجًة ذاتية، بل إن حّجـّيتهم بقدر ما ُييس هلم اهلل تعاىل أن يكشفوا عن احلّق يف 
املسائل، ومن هنا فإنا ال نجد حذرًا من إعادة النظر يف كالم كلٍّ من اإلمام الغزايل وفهِم 

ابِن عطية له. 

)1) »اجلامع ألحكام القرآن«، أبو عبد اهلل حممد بن أمحد األنصاري القرطبي)671هـ(، دار الشعب ـ 
القاهرة، )14: 196).
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قال الغزايل يف »االقتصاد يف االعتقاد«: الباب الرابع من القطب األخري: يف بيان 

من جيب تكفرُيه من الفرق:

ُيـكّذب أيضًا أمرًا معلومًا عىل  بالتكذيب، وال  ح  »الرتبة السادسة: أن ال ُيرصِّ
القطع بالتواتر من أصول الدين، ولكن ُينكر ما ُعلم صحته باإلمجاع املجّرد، فال َمدَرَك 
له إال اإلمجاع)1)، فأما التواُتر فال يشهد له، كالنّظام مثاًل؛ إذ أنكر كوَن االمجاع حجًة 
قاطعة يف أصله، وقال: ليس يدلُّ عىل استحالة اخلطأ عىل أهل االمجاع دليٌل عقيلٌّ قاطع، 
ٌل  وال رشعيٌّ متواتر ال حيتمل التأويل، فكلُّ ما ُيستشَهد به من األخبار واآليات ُمؤوَّ
بزعمه)2)، وهو يف قوله هذا خارٌق إلمجاع التابعني؛ فإنا نعلم إمجاَعهم عىل أّن ما أمجع 

عليه الصحابُة حقٌّ مقطوٌع به ال ُيمكن خالُفه، فقد أنكر اإلمجاَع وخرق اإلمجاَع. 

وهذا يف حمل االجتهاد، ويل فيه نظر؛ إذ اإلشكاالت كثرية يف وجه كون االمجاع 
حجة، فيكاد يكون ذلك كاملمّهد للعذر، ولكن لو ُفتَِح هذا الباب)3)، انجرَّ إىل أمور 
شنيعة، وهو أن قائاًل لو قال: جيوز أن ُيبعث رسوٌل بعد نبينا حممد ملسو هيلع هللا ىلص، فيبعد التوقُّف 
يف تكفريه، ومستنُد استحالة ذلك عند البحث ُتستمدُّ من اإلمجاع ال حمالة، فإن العقل 
ال حُييله، وما ُنقل فيه من قوله: »ال نبي بعدي«، ومن قوله تعاىل: ﴿ۇئ ۆئ﴾ 
]األحزاب: 40[ فال يعجز هذا القائل عن تأويله فيقول: ﴿ۇئ ۆئ﴾ أراد به: أويل 

)1) إذن كالم اإلمام الغزايل هنا فيمن أنكر ما أمجع عليه، وزعم أن اإلمجاع يف أصله حمل نظر، فهل 
جيوز إطالق القول بمعذرية من أنكر اإلمجاع بال ضابط، وعىل سبيل العموم، إن نظر اإلمام 

الغزايل يف هذا املعنى، واملثال الذي رضبه لتقريب األمر.
)2) يف طبعة مكتبة اهلالل: »له تأويل بزعمه«.

)3) أي: لو فتح باب معذرية الناس الذين أنكروا ما أمجع عليه املسلمون، ألّدى ذلك الفتُح إىل أمور 
شنيعة، ولذلك، فإن اإلمام الغزايل ال يرى إطالق القول بمعذرية كّل من خالف اإلمجاع بحجة 

أن أصل اإلمجاع فيه نزاع. فتأمل.
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العزم من الرسل، فإن قوله: ﴿ۆئ﴾ ]البقرة: 61[ عاّم وال يبعد ختصيص العام)1). 
وقوله: »ال نبي بعدي« مل يرد به الرسوَل، وفرق بني النبي والرسول، والنبي أعىل رتبة 

من الرسول، إىل غري ذلك من أنواع اهلذيان)2). 

عى استحالُته من حيث مرد اللفظ، فإنـّا يف تأويل  فهذا وأمثاله ال يمكن أن ُتدَّ
ظواهر التشبيه قضينا باحتامالٍت أبعَد من هذه ومل يكن ذلك ُمبطِالً للنصوص، ولكن 
الرّد عىل هذا القائل: أن األمة فهمت باإلمجاع من هذا اللفظ ـ ومن قرائن أحواله ـ أنه 
أفَهَم عدَم نبيٍّ بعده أبدًا، وعدَم رسول أبدًا، وأنه ليس فيه تأويٌل وال ختصيص، فُمنكُر 
هذا ال يكون إال منكرًا لإلمجاع)3)، وعند هذا يتفّرع مسائُل متقاربة مشتبكة يفتقر كلُّ 

واحدة منها إىل نظر، واملجتهد يف مجيع ذلك حيكُم بموجب ظنّه نفيًا)4) وإثباتًا«)5).

وبعد قراءتنا كالَم الغزايل رمحه اهلل تعاىل، وفهِمنا له، تبنّي لنا أن مراده ليس عىل 
النمط الذي أشار إليه اإلماُم املفّس ابن عطية، وأّن ذلك األمر املذكور ال ُيفَهم أصاًل من 
كالم الغزايل، بل إن عباراته تدلُّ عىل خالف ذلك، وتدلُّ عىل أن هذه الداللَة مقطوع 

هبا. ونبنّي ذلك بأمور: 

أوالً: أن اإلمام الغزايل قال يف أثناء ِذكِر ُحجج اليهود الذين أنكروا نبوة النبي 

)1) يف طبعة اهلالل: »فإن قالوا: ﴿ۆئ﴾ عام، فال يبعد ختصيص العام«.
)2) وسنورد قريبًا أنواعًا أخرى من اهلذيانات التي تلفظ هبا القاديانية يف العصور املتأخرة، وتعلقوا 
هبا قادحني يف هذه اآلية الكريمة، ويف داللتها عىل خامتية نبينا عليه وعىل مجيع األنبياء الصالة 

والسالم.
)3) يف طبعة اهلالل: »ال يكون إال منكر اإلمجاع«.

)4) يف طبعة اهلالل: »يقينًا«.
)5) »االقتصاد يف االعتقاد«، أبو حامد الغزايل )505هـ(، دار ومكتبة اهلاللـ  لبنانـ  1993م، ط1، 

ص272، وطبعة دار املنهاج، ص307.
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عليه الصالة والسالم حمتّجني بأنه: ال نبيَّ بعد موسى عليه السالم، وذكر أهنم احتّجوا 
بُحّجتني اثنتني: »الثانية: لّقنهم بعُض امللحدة أن يقولوا: قد قال موسى عليه السالم: 

عليكم بديني ما دامت الساموات واألرض، وأنه قال: أنا خاتم األنبياء«)1). 

ويف صدد اجلواب عن هذه احلجة، قال اإلمام الغزايل من ضمن ما قال:

»إن هذه احلجة إنمـا ُلـّقنوها بعد بعثـة نبينا حممد ملسو هيلع هللا ىلص، وبعد وفاتـه، ولو كانت 
صحيحًة، الحتجَّ اليهوُد هبا يف زمانه، وقد مُحلوا بالسيف عىل اإلسالم، وكان رسولنا 
ملسو هيلع هللا ىلص مصّدقًا ملوسى عليه السالم وحاكاًم بالتوراة يف ُحكم الرجم وغريه، فهال عرض 
عليه من التوراة ذلك؟ وما الذي رصفهم عنه؟ ومعلوٌم قطعًا: أن اليهود مل حيتجوا به؛ 
ألن ذلك لو كان، لكان ُمفِحاًم ال جواَب عنه، ولتواتر نقُله، ومعلوٌم: أهنم مل يرتكوه 
مع القدرة عليه، ولقد كانوا حيرصون عىل الطعن يف رشعه بكل ممكن محاية لدمائهم 

وأمواهلم ونسائهم... إلخ«)2).

إذن؛ إّن اإلمام الغزايل يرى أن الصيغة قاطعة يف الداللة عىل ختم النبوة، وأنه 
لو احتج هبا اليهود ـ عىل فرض التسليم بنقلها ـ لكانت حجًة ال جواب عنها، فهذه 
الصيغُة يف نظر اإلمام الغزايل ال تدع ماالً للشّك يف إفادتا القطَع بام ال يرتك ماالً للكالم 

واالعرتاض عليها. 

وال فرق بني ما إذا حكم عليها حاَل كون اليهود حمتجني هبا، وحاَل ما إذا كان 
املسلمون حمتجني هبا؛ ألن الكالم عىل نفس الصيغة، وهي ال تتعّدد وال ختتلف هنا. 

فام هو املراد بكالم الغزايل إذن يف النص املذكور سابقًا؟ 

)1) »االقتصاد يف االعتقاد«، دار املنهاج، ص264.
)2) املصدر السابق، ص266.
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ثانيًا: لو أعدنا التأمل يف نصه الذي دار عليه بحث ابن عطية، لرأينا فيه عدَة أمور 
تدلُّ عىل ما يوافق ما بّيناه هنا من قوله بأن تلك الصيغة داّلة عىل سبيل القطع عىل ختم 

النبوة، ومن ذلك: 

1ـ أنه قرر أن من يقول بوجود نبي بعد النبي عليه الصالة والسالم؛ فإنه ال جيوز 
التوقُُّف يف تكفريه! ولكن البحَث عنده، يف إقامة احلجة عىل هذا القائل لقطع شبهته: 
هل يكون االحتجاُج القاطع عليه بمجّرد النص، أو باإلمجاع عىل أن النصَّ ُيفِهُم ختَم 
النبوِة واستحالَة وجوِد نبيٍّ بعد حممٍد عليه الصالة والسالم؟ واإلمام الغزايل اختاَر أن 

القاطَع الذي ال يرتك ماالً للشك هو اإلمجاع، وليس مرد النّص وداللته اللغوية. 

2ـ هذا األمر ال يعني أن الغزايل ـ يف نفِسه ـ يرى النصَّ غرَي مفيٍد خلتم النبوة، 
أو أنه حمتمل يف ذاتِه غرَي ذلك، ولكنه يقول: إن اآلخرين املخالِفني ال يبُعد أن حيتملوا 
وجوهًا من التأويالت البعيدة التي ال جيوز القول هبا، حتى إن الغزايل أطلق عليها أهنا 
»من أنواع اهلذيان«، إذن هذه التأويالت غري معتمدة عنده، وال تفيد إال التشغيب وال 

جيوز االعتامُد عليها، وال دليَل عليها يف نظر اإلمام الغزايل.

ولكن مع ذلك كّله، فقد جتد بعَض املنحرفني يتعّلقون هبا، ففي هذه احلالة، ما هو 
اجلواب القاطع عن تعلقهم ذلك؟ إن اإلمام الغزايل قال: ما دام هؤالء يتومّهون احتامهلا 
لتـأويالٍت أخرى خُترجها عن داللتـها، فال يصحُّ لنا االحتجاُج عليهم بنفس الداللة 
وقد قَدحوا فيها، ولو كان القدح بنوٍع من أنواع اهلذيان؛ ألهنم لن يزالوا متعّلقني به. 

فاجلواُب القاطع عن ذلك كله هو: االحتجاُج باإلمجاع؛ كام ذكره الغزايل. 

3ـ فقد تبني إذن أن الغزايل مل جيّوز هلم القوَل بأن مثل هذه النصوص غرُي قاطعة، 
ولكنه يقول: إهنا مع قطعهاـ  يف نفسهاـ  إال أهنا ال متنع لذاتا تعلُّقهم بأنواٍع من اهلذيان 
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يف تأويلها واالبتعاد عن مدلوهلا، وال يقول: إهناـ  هي يف نفسهاـ  كذلك، إذن فهو يتكلم 
من وجهة نظر املخالِفني، ويبحث يف طريقِة قطِع ُشبهتهم من أصلها؛ ألنه ما داموا مل 
يعرتفوا بقطعية إفادة النصوص املذكورة خلتم النبوة، فال مال لالحتجاج عليهم هبا 

احتجاجًا يقطع ألسنَتهم عن هذياهنم. 

4ـ ويضيف اإلمام الغزايل قائاًل: إن مثل هذه العبارات تفيد قطَع تلك اهلذيانات 
التي يتعلق هبا املالحدُة بانضامم قرائَن معها متنع احتامَل التأويل والتخصيص، فقد قال:

»ومن قرائن أحواله: أنه أفهم عدَم نبيٍّ بعده أبدًا، وعدم رسول أبدًا، وأنه ليس 
فيه تأويل وال ختصيص«، واعترب ذلك راجعًا إىل االحتجاج باإلمجاع. 

5ـ وال ُنغفل يف ذلك كله أن نلفت النظَر إىل أن الغزايل كان يريد من هذا املثال 
أنه ال جيّوز عدُم االعتامد عىل االحتجاج باإلمجاع مطلقًا، وإن كان يف أدلته نظٌر وفيها 
نزاٌع عظيم، إال أن ذلك ال يمنع االحتجاَج به، وأنه يفيد يف بعض املواضع يف قطع ألسنة 
امللحدين أكثر مما يفيده مرد النّص بدون لفِت النظر إىل القرائن املذكورة، والتي يرجع 

االحتجاُج هبا إىل االحتجاج باإلمجاع. 

يتبني لنا مما مىض: أن الغزايل ـ يف نفِسه ـ ال يقول: إن تلك النصوص غري قاطعة 
يف الداللة، ولكنه يقول: إن بعض الناس ال يقطع ألسنَتهم كوُن النصوص قاطعًة أو نّصًا 
يف املعنى، بل إنه مع كون النص قاطعًا ونصًا، إال أهنم لن يزالوا يتمّسكون بأوهامهم 

وهذياناتم حيسبوهنا حجًة هلم يف انحرافهم عن اجلاّدة. 

وبغض النظر عن صواب دعواه من عدمها، إال أنه ال يصح ـ يف نظري ـ القول 
بأن الغزايل بكالمه السابق يفتح باَب اإلحلاد والقدح يف هذه األصول، بحيث يستدعي 

التحذيَر من كالمه. واهلل تعاىل أعلم وأحكم. 
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ملحة عن القاديانية ودعواهم عدم ختم النبوة

ظهر »غالم أمحد القادياين« الذي ادعى النبوة يف اهلند يف أثناء االستعامر الربيطاين 
هلا، وبتشجيٍع وبرتتيٍب منهم من أجل شـّق عصا املسلمني، ونفى ختَم النبوة بسيدنا 
حممد عليه الصالة والسالم، ومن مجلة ما قاله: »أنا أمحد الذي ُأريد من اآلية الكريمة 

﴿ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ﴾ ]الصف: 6[)1).

مع أن املراد الصحيح هلذه اآلية: هو بشارة املسيِح عليه السالم بنبينا حممد عليه 
الصالة والسالم، وهو خطاٌب لبني إرسائيل، كام هو معلوم، وهذا الكالم فيه افرتاُء 

حتويل البشارة بسيدنا حممد إىل البشارة به لعنه اهلل!

ويقول مريزا أيضًا: »هو الذي أرسل رسوَله يف القاديان«)2).

وقال أيضًا يف كتابه »الرباهني األمحدية«: »أن اهلل عز وجل قد جعلني يف الرباهني 
األمحدية نبيًا وفردًا من األمة أيضًا«.

ل نفَسه عىل املسيح؛ حيث كان يقول:»اتركوا ِذكر ابن مريم، فإن غالَم  وقد فضَّ
أمحد أفضل منه«)3).

 وكتب يف جريدة »معيار األخبار«: »النبيون أنا أفضل من بعضهم«، ويقول أيضًا: 

)1) انظر كتاب »القادياين: إزالة اخلطأ«، ص673.
)2) »دافع البالء«، مرزا غالم أمحد القادياين، ط ضياء اإلسالم قاديان، ص26.

)3) املصدر السابق، ص17.
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»قد كذب أربُع مئة من األنبياء يف إخبارهم بالغيب يف عرص واحد«)1). 

وكالمه هذا يعني برصاحٍة تكذيَب األنبياء عليهم الصالة والسالم، ومن كّذب 
األنبياء فقد كفر، قال تعاىل: ﴿ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ﴾ ]الشعراء: 105[، وقال: ﴿ڻ 
ڻ ڻ﴾ ]الشعراء: 123[ وقال: ﴿ۅ ۉ ۉ ې﴾ ]الشعراء: 176[. 

وقد ادعى بعُض املالحدة أن األلف والالم يف كلمة ﴿ڌ﴾ ]البقرة: 213[ 
من قوله تعاىل: ﴿وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ﴾ ]األحزاب: 40[ إنمـا هي للعهد 
اخلارجي، وليست للعموم، فال تفيد اآليُة إذن كوَن النبي ملسو هيلع هللا ىلص خامتًا جلميع النبيني، بل 
وا بأن األصل يف الالم أن تكون  للمعهودين املشار إليهم فقط يف اآلية الكريمة، واحتجُّ
، فال عربة باالستغراق ما دام معنى  للعهد اخلارجي؛ ألنه حقيقة التمييز وكامل التعنيُّ

العهد اخلارجي صاحلًا لإلرادة. 

وقد توجه سؤال للعالمة أمحد رضا خان الربيلوي هبذا اخلصوص، فقال:

»إن خاتم النبيني وسيد املرسلني ملسو هيلع هللا ىلص خاتٌم جلميع األنبياء واملرسلني، بمعنى: 
آخُرهم بعثًا، بحيث ال يقبل أيَّ تأويل وختصيص، وإّن هذه لعقيدٌة مما ُعلم من الدين 
بالرضورة، فإن جاحَدها والشاكَّ فيهاـ  مهام كان الشك ضعيفًاـ  كافٌر مرتدٌّ ملعون، وإن 
هذه األمة املرحومة قاطبًة سلفًا وخلفًا ما زالت تفهم هذا املعنى بأن سيدنا املصطفى ملسو هيلع هللا ىلص 
آخٌر جلميع اآلنبياء بال ختصيص، ومن املستحيل أن يكون نبيٌّ يف عهده أو بعد عهده إىل 

أن تقوم الساعة«)2).

)1) انظر هذه النقول مجيعها يف كتاب: »السوء والعقاب عىل املسيح الكذاب«، للشيخ العالمة أمحد 
رضا خان احلنفي )1272-1340هـ(، طبعة عىل نفقة أكاديمية رضا ـ بمباي ـ اهلند. إدارة 

حتقيقات لإلمام أمحد رضا. 
)2) »املبني يف ختم النبيني«، أمحد رضا خان الربيلوي، ص89-88.
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وقال: »واحلاصل أن اآلية الكريمة ﴿وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ﴾ كمثل 
»ال نبي بعدي« احلديث املتواتر عامٌّ قطعّي، وفيها استغراٌق تام، وقد أمجعت األمُة عىل 
عدم تأويٍل وختصيٍص فيها، وهذا مما ُعلم من الدين بالضـرورة، وال تأويَل فيه، وال 
ُيسمع النقاش يف عمومها كام يفرتي يف هذه األيام الدّجال القادياين أن املراد من »خاتم 
النبيني«: ختَم نبوِة الرشيعة اجلديدة، وال بأس بوجود نبيٍّ يتبع رشيعَته املطهرة، ويعمل 
لنرشها، ومن هنا هيدف هذا اخلبيث إىل إرساء نبوته، أو كام قال دّجاٌل آخُر: »ال فضيلة 
بالتقدم والتأخر الزماين«، إن اإلرادة من »خاتم« املتأخر زمنًا من خمّيالت اجلّهال، بل 
املعنى املستقيم من خاتم النبيـني: هو النبي بالذات، وقد عرّب عن هذا املعنى امللعون 
الدّجاُل األول بأن »خاتم النبيني« يعني: أفضل النبيني، وكتب مرتدٌّ آخُر: »كونه خامتًا 
للنبيني إنام هو لسلسلة معّينة دون سائر السالسل والعوالِـم، وعىل هذا ال ُينايف وجود 
نبيٍّ يف اخلالئق األخرى، ويف العوالِـم األخرى، ختَم نبوتِه ملسو هيلع هللا ىلص، فإن اجلموع املحاّلة 
بالالم يف مثل هذه املواطن ُتفيد معنى اخلصوص، وقد أضاف بعُض اخلبثاء حيث قال: 
إن األلف والالم يف »خاتم النبيني« حتتمالن إفادة العهد، ولو افرتضنا صحَة االستغراق 
فإنه استغراٌق ُعريف، وعىل افرتاض االستغراق احلقيقي فإنه حيتمل أن يكون قد خّص 
بعض أفراده واستثنى منه البعض، ويف كون العام قطعيًا اختالٌف كثري، فمعظم العلامء 
قائلون بكون العام ظنّـّيًا، وقد زاد بعض الشياطني بلـًة قائلني بأن بعض الِفَرق من 
املسلمني قد نَفوا ختَم نبوتِه بأرسه، والبعُض منها قائل بختِمه ملسو هيلع هللا ىلص النبوَة الترشيعية دون 
ُمطَلق النبوة، إىل غري ذلك من الكفرّيات امللعونة، واالرتدادات املشحونة، بنجاسات 

إبليس، وقاذورات التدليس، لعن اهلل قائليها، وقاتل اهلل قابليها«.

ثم قال الشيخ أمحد رضا خان: »هذه كلها تأويالت ركيكة أو تشويش وتشكيك 
يف عموم واستغراق ﴿ڌ﴾، وهذه كلُّها كفٌر رصيح، وارتداٌد قبيح، فإن اهلل ورسوله 
قد نَفيا النبوَة اجلديدة مطلقًا، ومل ُيقيِّدا بالرشيعة اجلديدة، أو غريها من القيود، ورّصحا 
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بأن »خاتم«: هو املتأخر زمنًا، وأثبتت األحاديث املتواترة ذلك، وأمجعت األمُة املرحومة 
قاطبًة ـ منذ عهد الصحابة رضوان اهلل عليهم أمجعني حتى يومنا هذا ـ عىل هذا املعنى 
الظاهِر املتبادر وبقائها عىل العموم واالستغراق احلقيقيَّني بال زيادة أو نقصان، ولذلك 
كّفرت أئمُة املذاهب من السلف واخللف مّدعي النبوة بعد حممد ملسو هيلع هللا ىلص، ودّوت بترصحياتا 

كتُب األحاديث والعقائد والفقه«. 

ُز هؤالء امللحدون أن يكون ﴿ پ﴾ يف قوله  ثم تسـاءل ُملزمًا: فهل جيوِّ
تعاىل: ﴿پ پ﴾ خمصوصًا أو غرَي قطعي يف الداللة عىل أنه ربُّ مجيع العاملني 
عىل سبيل االستغراق أيضًا، فإن صيغَة العموم هنا نفُس الصيغة التي رفضوا عموَمها 
واستغراَقها، وأيضًا فإن حديث »ال نبي بعدي« رصيٌح يف معنى االستغراق، وهو قرينٌة 

الً أهنا حمتِملٌة لغريه، فام بالك إن مل تكن حمتملة لذلك؟ حلمل اآلية عليه إن فرضنا تنزُّ

القرآن بعدة وجوه: إما  وأيضًا: فإن األنبياء عليهم الصالة والسالم ُذكروا يف 
بأعياهنم، كآدم ويوسف وإدريس وصالح وإبراهيم... إلخ، وقد ُيذَكرون بطريق العموم 

واالستغراق، وهو األغلب واألكثر ورودًا؛ كمـا يف قوله تعاىل: ﴿ٿ ٿ ٿ ٹ 
ٹ ٹ﴾ ]البقرة: 136[ إىل قوله تعاىل: ﴿ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ 

ڃ چ چ چ چ ڇ﴾، واآليات الواردة عىل هذا النحو كثرية، وقد يِرُد ذكـُر 

األنبياء السابقني مع مالحظة وصِف الَقْبلية واألسبقية فيهم، كام يف قوله تعاىل: ﴿گ 
تعاىل:  ]يوسف: 109[، وقوله  گ ڳ ڳ    ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں﴾ 
]الفرقان: 20[، وقد  ﴿ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ﴾ 
يِرُد ِذكُرهم عىل سبيل املعنى اجلنيس املتناول للفرد واجلمع، ويالحظ منه اخلصوُص 
والشمول؛ كقوله تعاىل: ﴿ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ﴾ ]البقرة: 98[، وقوله 
تعاىل: ﴿ڑ ڑ ک ک ک ک گ﴾ ]آل عمران: 80[، وقد ُيذكر األنبياُء 
مجاعاٍت موصوفًة وخمصوصًة بوصف أو إضافة أو غريها من وجوه البيان، سواٌء ُذكرت 
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اخلصوصية يف نفس الكالم صـرحيًا، أو جاءت من جّو الكالم كقوله تعاىل: ﴿ہ 
ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ﴾ ]البقرة: 87[، ﴿ڤ ڦ ڦ 
ڦ﴾ ]املائدة: 32[. ومن بني هذه االحتامالت احتامٌل ال يمكن محُل كالم اهلل تعاىل 
يف اآلية الكريمة عليه، وهو ذكرهم وقد اتصفوا بوصف القبلية واألسبقية؛ إذ يكون 
هذا تكرارًا ال فائدة منه، فال يبقى لكلمة »خاتم« فائدة يف اآلية، وجيب تنزيه كالم اهلل 
تعاىل عن هذا النحو من التعبري، فإن أرصَّ هؤالء عىل أن ﴿ۆئ﴾ للعهد، فإنه يتعنّي 
القرآن كام  العهُد يف  تعّدد  كري دوَن غريه من االحتامالت، وقد  الذِّ للعهد  أن يكون 
الحظنا، وبعُضها ال يصلح حلمل اآلية عليه، ومع حديث »ال نبي بعدي«؛ فإن املعهود 
هو االستغراق، فلُيحَمل عليه، فلو مل حُيَمل عليه للزم التشتُّت بني حمامَل عّدٍة ال مرّجَح 

م.  ألحدها، فيلزم التحكُّ

وأيضًا: لو تنزلنا مع هؤالء وقلنا: إهنا للعهد، فإطالق »خاتم النبيني« عىل سيدنا 
حممد عليه الصالة والسالم ال يعدو كوهَنا كلمًة مضلِّلة ال تفيد شيئًا، فليعتقْد كافٌر بعدٍد 
كبري بالٍغ ما بلغ من األنبياء يف عهِده، وليعرتْف بام عهده ملسو هيلع هللا ىلص يف كل قرٍن ويف كل طبقة، 
بل لو عّد واحٌد مشائخه من األنبياء من أويل العزم مل يرِضه ذلك شيئًا مع ذلك احلمل 
ف ال يصحُّ يف  املتعنّت منهم، فال تكون اآلية داّلة عىل يشء مطلقًا، وهذا حمُض تعسُّ

القرآن. 

وعىل أّي معنًى محلت اآلية، غرَي معنى االستغراق، فإهنا ال ُتغلق باب النبوات 
، أو نبيَّني،  الكاذبة، فعىل كّل تقدير، تكون اآلية ال ُتفيد إال أن تسد حلقًة تارخيية لنبيٍّ
أو جلميع األنبياء السابقني بأن زمنهم سابٌق عىل عهده عليه الصالة والسالم فحسب، 
وال تتضّمن اآلية الكريمة أكثَر من هذا، وال متس النبّوة بأدنى مساس، وهو ما يريده 

املتالعبون بالقرآن كالقاديانية«)1). 

)1) ما ذكرناه من االحتجاج ضد القاديانية يف حتريفهم هذه اآلية، خلصناه من كتاب العالمة أمحد      =
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قال الطحاوي: )وإمام األتقياء، وسيد املرسلني، وحبيب رب العاملني(

 )سيد املرسلني(: وورد يف أحاديَث كثرية: »أنا سيد ولد آدم«، منها ما ورد يف 
»مصنف ابن أيب شيبة« عن أيب هريرة قال: قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »أنا سيد ولد آدم وأول 
من تنشق عنه األرض وأول شافع وأول مشفع«)1)، ورواه مسلم عن أيب هريرة بلفظ 
قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »أنا سيد ولد آدم يوم القيامة وأول من ينشق عنه القرب وأول شافع 

وأول مشفع«)2). 

ورواه ابن ماجه يف »سننه« عن أيب سعيد قال: قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »أنا سيد ولد 
آدم وال فخر وأنا أول من تنشق األرض عنه يوم القيامة وال فخر وأنا أول شافع وأول 

مشفع وال فخر ولواء احلمد بيدي يوم القيامة وال فخر«)3).

ورواه ابن حبان عن عبداهلل، وعن واثلة بن األسقع قال: قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: 
»إن اهلل اصطفى كنانة من ولد إسامعيل، واصطفى قريشًا من كنانة، واصطفى بني هاشم 
من قريش، واصطفاين من بني هاشم، فأنا سيد ولد آدم وال فخر، وأول من تنشّق عنه 

ع«)4). األرض، وأول شافع، وأول مشفَّ

ورواه اإلمام أمحد يف »مسنده« عن ابن أيب خالد قال: نظرت عائشُة إىل النبي ملسو هيلع هللا ىلص 

رضا خان الربيلوي املسمى »املبني يف ختم النبيني«. تعريب منظر إلسالم توحيد عامل اهلندي،   =
من أبناء األزهر الرشيف. ص117-82.

)1) كتاب الفضائل، باب ما أعطى اهلل حممدًا ملسو هيلع هللا ىلص، )32386(. وكتاب األوائل، باب أول ما فعل 
ومن فعله، )36999).

)2) كتاب الفضائل، باب تفضيل نبينا ملسو هيلع هللا ىلص عىل مجيع اخلالئق، )3).
)3) كتاب الزهد، باب ذكر الشفاعة، )4308).

)4) كتاب التاريخ، باب بدء اخللق، )6242(. وباب احلوض والشفاعة، )6475).
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فقالت: يا سيد العرب! فقال هلا رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »أنا سيد ولد آدم، وال فخر، وأبوك سيد 

كهول العرب، وعيل سيد شباب العرب«)1).

قال الغنيمي: »روى اإلمام أمحد يف »مسنده« والرتمذي وابن ماجه عن أيب سعيد 
اخلدري ريض اهلل عنه: »أنا سيد ولد آدم يوم القيامة والفخر، وبيدي لواء احلمد وال 
فخر، وما من نبيٍّ يومئذ آدُم فمن سواه إال حتت لوائي«، وال ينايف هذا صدَر احلديث؛ 
فإذا فضل  كإبراهيم،  عليه  بنيه  بعِض  علَم فضَل  أو ألنه  آدم،  مع  للتـأدُّب  إما  ألنه 

األفضل من آدم ففضل آدم باألوىل، وال ينايف التفضيل بني األنبياء قوله تعاىل: ﴿چ 
چ چ چ ڇ﴾ ]البقرة: 136[، وال ما جاء من األحاديث الصحيحة كقوله ملسو هيلع هللا ىلص: 

أنا خري  »ال تفضلوين«)2)، ويف رواية: »ال ختريوين عىل األنبياء«)3)، وقوله: »من قال 
من يونس بن متى فقد كذب«)4)، وذلك ألن عدم التفرقة بينهم إنام هو يف ذات النبوة 

والرسالة؛ إذ هم فيه سواء، أو ُعني تفضيٌل يؤّدي إىل تنقيص بعضهم.

وقد أجاب إمام احلرمني عن خرب يونس بام حاصله: أن تفضيل نبينا ملسو هيلع هللا ىلص، باألمور 
احلّسية كالشفاعة العظمى، وكوهنم حتت لوائه، واإلرساِء به إىل فوق سبع ساموات، مع 

)1) مل أقف عىل هذا احلديث يف مسند أمحد«، وأخرجه ابن عساكر يف »تاريخ دمشق« )64: 192).
)2) مل أقف عىل هذا احلديث هبذا اللفظ، وأخرجه البخاري يف »صحيحه«، كتاب أحاديث األنبياء، 

باب وفاة موسى وذكره بعد )3408( بلفظ: »ال ختريوين عىل موسى«.
)3) أخرجه البخاري يف »صحيحه« من حديث أيب سعيد اخلدري ريض اهلل عنه، كاب تفسري القرآن، 
باب ﴿ے ۓ ۓ ڭ ڭ...﴾ ]األعراف: 143[، )4638(. وكتاب الديات، باب إذا 
لطم املسلم هيوديًا عند الغضب، )6917(. ولفظه: »ال ختريوين من بني األنبياء...«. ومسلم يف 

»صحيحه«، كتاب الفضائل، باب من فضائل موسى ملسو هيلع هللا ىلص، )2374).
)4) أخرجه البخاري يف »صحيحه« من حديث أيب هريرة ريض اهلل عنه، كتاب تفسري القرآن، باب 

قوله: ﴿ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ﴾ ]النساء: 163[...، )4604(، وباب ﴿ژ ڑ ڑ 
ک﴾ ]الصافات: 139[، )4805).
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النزول بيونس إىل قعر البحر معلوٌم بالرضورة، فلم يبَق إال النهي بالنسبة إىل الُقرب 
م التفاوُت فيه بني َمن فوق سبع ساموات وَمن يف قعر البحر،  والبعد من اهلل تعاىل املتوهَّ
فبنّي ملسو هيلع هللا ىلص أهنام حينئذ بالنسبة إىل الُقرب والبعد من اهلل تعاىل عىل حدٍّ سواء؛ لتعاليه تعاىل 

عن اجلهة واملكان علّوًا كبريًا«)1).

وقد اعرتض ابن أيب العز عىل ما نقله الغنيميُّ هنا عن اجلويني، ومل يأت يف كالمه 
بيشء ُيعتمد عليه، ومل يفعل أكثَر من أن يقول: »وهل يقاوم هذا الدليُل عىل نفي علو اهلل 
تعاىل عن خلِقه األدلَة الصحيحَة الرصحيَة القطعية عىل علّو اهلل تعاىل عىل خلِقه، التي 

تزيد عن ألف دليل«)2).

فرصح هنا أيضًا بأن اهلل تعاىل يف جهٍة فوق خلقه، وإن عربَّ عنها بالعلّو، ولكن 
هذا األسلوب من التعبري باللفظ الـمتََّفق عليه؛ ليشريوا به عىل املعنى املختَلف فيه سائٌد 
عند املجّسمة، وكان ينبغي أن يقول: وهل يقاوم هذا الدليل عىل نفي كون اهلل تعاىل يف 
جهة...إلخ، وليس كام عرب؛ ألنه مل َينِف أحٌد من العلامء مطلق العلّو عن اهلل، فلم يقل 
أحد: إن اهلل تعاىل ليس علّيًا، بل القول بذلك كفٌر، ولكن الذي قالوه: إن علوَّ اهلل تعاىل 

ال ُيراد به علوُّ جهة ومكاٍن وحّيز، كام يدعي املجّسمة. 

ثم إن األدلة التي تزيد عن األلف التي أشار إليها، ال يثبُت دليٌل واحد منها إلثبات 
كوِن اهلل تعاىل يف جهة، بل غايُة ما يمكن أن تدل عليه هو العلوُّ بالصفات، وليس هذا 

املعنى موضع االستدالل.

وأما قوله: »إن األدلة الدالة عىل اجلهة قطعية رصحية«، فإنام هو من مبالغاته، وهو 
يتبع يف ذلك شيخه ورئيس مذهبه، الذي ال ينفّك أن يزعم وقوَع اإلمجاع والقطِع عىل 

كّل قضية تشبيٍه وجتسيم ينسبها إىل اهلل تعاىل، وكالمهام باطل كام ال خيفى. 

)1) »رشح الغنيمي عىل العقيدة الطحاوية«، ص66.
)2) »رشح ابن أيب العز« ص174.
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العرب«،  الروايات: »عيل سيد شباب  العرب«، ويف بعض  وورد: »عيلٌّ سيُِّد 
واملرسلون كلهم من ولد آدم، وبمـا أن النبي حممدًا سيد ولد آدم، فهو سيد األنبياء 

واملرسلني.

قال البابريت: »وقوله: )وحبيب رب العاملني( ألنه لـام ثبت بربكة متابعته ألمته 
أهنم أحباؤه؛ حيث قال تعاىل بلسان نبيه: ﴿ ڄ ڄ ڄ﴾ ]آل عمران: 31[، فألن 

يثبت أنه حبيُب اهلل أوىل. 

وقد ُروي عن ابن عباس ريض اهلل عنهام: أنه جلس ذات يوم مجاعٌة من الصحابة 
يتذاكرون، فسمع حديَثهم النبيُّ عليه السالم، فقال بعضهم: عجبًا أّن اهلل اختذ إبراهيم 
خليالً، وقال آخُر: ما ذا بأعجب من كالم موسى كلمه تكليمـًا، وقال آخر: فعيسى 
كلمُة اهلل وروحه، وقال آخُر: آدم اصطفاه اهلل، فخرج النبيُّ عليه السالم فقال: »سمعت 
كالَمكم وحجتكم، إن إبراهيم خليل اهلل وهو كذلك، وموسى َنِجيُّ اهلل وهو كذلك، 
أال وأنا حبيب اهلل وال فخر، وأنا حامُل لواء احلمد يوم القيامة وال فخر، وأنا أوُل من 
حيّرك حلقة اجلنة فُيفتح يل فأدخُلها ومعي فقراُء أمتي، وأنا أكرُم األولني واآلخرين وال 
فخر، آدُم وَمن دوَنه حتت لوائي يوم القيامة، وأنا أوُل الناس خروجًا إذا ُبعثوا، وأنا 

خطيُبهم إذا وفدوا، وأنا أكرُم ولد آدم عىل ريب وال فخر«)1). 

ويف معناه األثر الذي رواه احلاكم عن ابن عباس قال: »أتعجبون أن تكون اخللة 
إلبراهيم والكالم ملوسى والرؤية ملحمد ملسو هيلع هللا ىلص؟«)2). 

)1) »رشح العقيدة الطحاوية«، ص35.
)2) كتاب التفسري، باب من سورة البقرة، )3114(، ولفظه »ما تعجبون...«. وباب تفسري سورة 
البخاري ومل خيرجاه. وقال  النجم، )3747(. وقال احلاكم: هذا حديث صحيح عىل رشط 

الذهبي قي التلخيص: عىل رشط البخاري.



ـ  517 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عىل العقيدِة الطَّحاوية 

قال الطحاوي: )وكلُّ دعوى النبوة بعده فغيٌّ وهوى(

ضبط يف متن الغنيمي: »وكل دعوة نبوٍة...«. اهـ)1)، ويف نسخة البابريت: »وكل 
دعوة بعد نبوته فغيٌّ وهوى«)2)، ومع أن معنامها صحيح، إال أنَّ ما ذكرناه أوضح. 

وقد ثبت ـ بالنص القطعي ـ أن سيدنا حممدًا ملسو هيلع هللا ىلص آخُر األنبياء واملرسلني، فيلزم 
ـ عىل ذلكـ  أن كّل َمن اّدعى أنه نبيٌّ بعد النبي عليه السالم، فهو خمالٌف للنص واألدلة 

القطعية. 

والغي: سلوك خالف طريق الرشد، وال شك أن من خيالف النص القطعي؛ فإنه 
يتبع هوى نفسه ومواليه، وال سبب آخر. 

قال اهلل تعاىل: ﴿ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ﴾ ]األعراف: 
158[، وقال تعاىل: ﴿ۀ ہ ہ ہ ہ﴾ ]سبأ: 27[. 

فمن اّدعى أّن النبّي عليه السالم قد ُأرسل إىل العرب فقط ـ كام اّدعى اليهود ـ 
فة األخرى  فهو كافٌر باهلل تعاىل، وكذلك يلَحُق هبم من اّدعى أنه يصحُّ اّتباُع األديان املحرَّ
بعد بزوغ شمس الرسالة اإلسالمية، ووضُعها مجيِعها متساويًة من حيث جواز االتباع. 

وقد ورد عن النبّي أن هناك أناسًا سيّدعون النبوة بعَده. 

قال البيهقي يف »السنن الكربى«:

»يف الرضب األول من أهل الردة: قال الشافعي رمحه اهلل: هم قوم كفروا بعد 
إسالمهم مثل طليحة ومسيلمة والعنيس«)3).

)1) »رشح الغنيمي«، ص67.

)2) » رشح البابريت«، ص59.
)3) مجاع أبواب الرعاة، باب ما جاء يف قتال الرضب األول من أهل الردة بعد رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص )8: 304).
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وروى عن حممد بن إسحاق بن يسار قال: »ثم أول ردة كانت يف العرب مسيلمُة 
بالياممة يف بني حنيفة، واألسوُد بن كعب العنيس، يف حياة رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، وخرج طليحة 

ابن خويلد األسدي يف بني أسد يدعي النبوة يسجع هلم«)1). 

وقد قاتل خالد بن الوليد ريض اهلل عنه طليحة ومسيلمة الكذاب يف عهد أيب بكر 
الصديق ريض اهلل عنه. 

قال ابن حجر العسقالين: »ففي حديث ثوبان: »وإنه سيكون يف أمتي كذابون 
، وأنا خاتم النبيني، ال نبي بعدي«. أخرجه أبو داود والرتمذي  ثالثون كلهم يزعم أنه نبيٌّ
وصّححه ابن حبان، وهو طرٌف من حديث أخرجه مسلم ومل يُسق مجيَعه، وألمحَد وأيب 
يعىل من حديث عبد اهلل بن عمرو: »بني يدي الساعة ثالثون دجاالً كذابًا«، ويف حديث 

عيل عند أمحد نحوه، ويف حديث ابن مسعود عند الطرباين نحوه. 

ر أوله بالكسوف، وفيه: »وال تقوم الساعة حتى خيرج  ويف حديث سمرة املصدَّ
ثالثون كذابًا آخُرهم األعور الدجال«. أخرجه أمحد والطرباين، وأصله عند الرتمذي 

وصّححه. 

ويف حديث ابن الزبري: »إن بني يدي الساعة ثالثني كذابًا منهم األسود العنيس 
صاحب صنعاء، وصاحب الياممة« يعني: مسيلمة. 

قلت: وخرج يف زمن أيب بكر ُطليحة ـ بالتصغري ـ بن خويلد وادعى النبوة، ثم 
تاب ورجع إىل اإلسالم، وتنبأت أيضًا سجاح، ثم تزوجها مسيلمة، ثم رجعت بعده. 

وأما الزيادة ففي لفظ ألمحد وأيب يعىل يف حديث عبد اهلل بن عمرو: »ثالثون 
آيُتهم؟ قال: »يأتونكم بُسنّة مل تكونوا عليها، يغريون هبا  كذابون أو أكثر«. قلُت: ما 

سنّتكم، فإذا رأيتموهم فاجتنبوهم«. 

)1) مجاع أبواب الرعاة، باب ما جاء يف قتال الرضب األول من أهل الردة بعد رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص )16727).
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ويف رواية عبد اهلل بن عمرو عند الطرباين: »ال تقوم الساعة حتى خيرج سبعون 

كذابًا«. وسندها ضعيف.

وعند أيب يعىل من حديث أنس نحوه وسنده ضعيف أيضًا، وهو حممول ـ إن 
ثبتـ  عىل املبالغة يف الكثرة، ال عىل التحديد، وأما التحديد ففيام أخرجه أمحد عن حذيفة 
بسند جيد: »سيكون يف أمتي كذابون دجالون: سبعة وعرشون، منهم أربع نسوة، وإين 

خاتم النبيني، ال نبي بعدي«. 

وهذا يدلُّ عىل أن رواية الثالثني باجلزم عىل طريق جرب الكس، ويؤيده قوله يف 
حديث الباب: »قريب من ثالثني«.

 قوله: »كلهم يزعم أنه رسول اهلل« ظاهٌر يف أن كالًّ منهم يّدعي النبوة، وهذا هو 
الس يف قوله يف آخر احلديث املايض: »وإين خاتم النبيـني«. وحيتمل أن يكون الذين 
يّدعون النبوة منهم ما ُذكر من الثالثني أو نحوها، وأّن من زاد عىل العدد املذكور يكون 
كّذابًا فقط، لكن يدعو إىل الضاللة، كغالة الرافضة والباطنية وأهل الوحدة واحللولية، 
وسائر الفرق الدعاة إىل ما ُيعلمـ  بالرضورةـ  أنه خالف ما جاء به حممد رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص. 

ويؤيده أّن يف حديث عيل عند أمحد: فقال عيلٌّ لعبد اهلل بن الكّواء: وإنك ملنهم. 
ع النبوة، وإنام كان يغلو يف الرفض«)1). وابن الكواء مل يدَّ

قال الطحاوي: )وهو املبعوث إىل عامة اجلّن وكاّفـة الورى باحلّق واهلدى 
وبالنور والضياء(

 . خاتم األنبياء يستلزم أن يكون خاتم الرسل؛ ألنَّ كلَّ رسول نبيٌّ

)1) »فتح الباري رشح صحيح البخاري«، أمحد بن عيل بن حجر أبو الفضل العسقالين الشافعي 
)852هـ(، دار املعرفة ـ بريوت، ت: حمب الدين اخلطيب )13: 87).
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روى البخاري عن جابر بن عبد اهلل قال: قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »ُأعطيت مخسًا مل 
ُيعَطهنَّ أحٌد من األنبياء قبيل: ُنرصت بالرعب مسريَة شهر، وُجعلت يل األرض مسجدًا 
وطهورًا؛ وأيام رجل من أمتي أدركته الصالُة فلُيصل، وُأحّلت يل الغنائم، وكان النبيُّ 

ُيبَعُث إىل قومه خاصًة، وُبعثت إىل الناس كاّفة، وُأعطيت الشفاعة«)1).

قال اهلل تعاىل: ﴿ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ﴾ ]الشورى: 52[، وقال تعاىل: 
﴿ۀ ہ ہ ہ ہ﴾ ]سبأ: 27[، ومل يقل: إىل العرب فقط أو إىل جنس 
معني من األجناس، بل أطلق وعّمم أهل دعوته بالناس مجيعًا، ويشمل هذا اليـهوَد 
والنصارى وأهَل امللل والنحل مجيعًا، ومن يزعمون كذلك أنه ال مّلَة وال نِحلة هلم، 

فهذا احلديث يدلُّ عىل أنه ُبعث للناس كافة.

ويف بعض الروايات ُذكر مع هذه اخلصائص معها أيضًا أنه ُجعل خاتَم النبّيني.

قال البابريت: »واملراد بالنور والضياء: الرشيعة الظاهرة الباهرة من القرآن وسائر 
الدالئل عىل احلقيقة«. اهـ)2).

ومما يدل عىل بعثته إىل اجلن قوله تعاىل يف سورة األحقاف: ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ 
ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ 
* ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ 
ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ   * ڃ  ڃ  ڄ 
ڌ ڎ * ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گڳ ڳ 

ڳ ڳ ڱ﴾ ]32-29[ )3).

)1) كتاب التيمم، )335(. وباب قول النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »جعلت يل األرض مسجدًا وطهورًا«، )438).
)2) »رشح البابريت«، ص61.

)3) قال اإلمام الرازي )28: 27(: »ويف كيفية هذه الواقعة قوالن:                    =
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قال اإلمام الرازي يف تفسري هذه اآلية:

»اعلم أنه تعاىل لـاّم بنّي أن يف اإلنس َمن آمن وفيهم َمن كفر، بنّي أيضًا أن اجلن 
ٌض للعقاب«. ٌض للثواب، وكافرهم معرَّ فيهم َمن آمن وفيهم َمن كفر، وأن مؤمنهم معرَّ

ثم قال: »ويتفّرع عىل ما ذكرناه فروع:

األول: نقل عن القايض يف تفسريه اجلّن أنه قال: إهنم كانوا هيودًا؛ ألن يف اجلّن 
»ملاًل« كام يف اإلنس من اليهود والنصارى واملجوس وعبدة األصنام، وأطبق املحققون 
عىل أن اجلن مكلفون، سئل ابن عباس: هل للجن ثواب؟ فقال: نعم هلم ثواب، وعليهم 

عقاب، يلتقون يف اجلنة، ويزدمحون عىل أبواهبا«)1).

وقال تعاىل يف سورة اجلّن: ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ 
ڀ * ٺ ٺ ٺ ٿ ٿٿ ٿ ٹ ٹ ٹ * ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ * 
* ڎ ڈ  * چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ  ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ 
 * ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  *گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ 
ھھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ   * ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ 

األول: قال سعيد بن جبري: كانت اجلن تستمع، فلام رمجوا قالوا: هذا الذي حدث يف السامء إنام   =
حدث ليشء يف األرض، فذهبوا يطلبون السبب، وكان قد اتفق أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص ملا أيس من أهل 
مكة أن جييبوه خرج إىل الطائف ليدعوهم إىل اإلسالم، فلام انرصف إىل مكة، وكان ببطن نخل 
قام يقرأ القرآن يف صالة الفجر، فمّر به نفر من أرشاف جن نصيبني؛ ألن إبليس بعثهم ليعرفوا 

السبب الذي أوجب حراسة السامء بالرجم، فسمعوا القرآن، وعرفوا أن ذلك هو السبب. 
والقول الثاين: أن اهلل تعاىل أمر رسوله أن ينذر اجلن ويدعوهم إىل اهلل تعاىل ويقرأ عليهم القرآن،   

فرصف اهلل إليه نفرًا من اجلن ليستمعوا منه القرآن وينذروا قومهم«.
الشافعي  الرازي  التميمي  بن عمر  الدين حممد  الغيب«، فخر  أو »مفاتيح  الكبري«  »التفسري   (1(

)604هـ(، دار الكتب العلمية ـ بريوت، 1421هـ - 2000م، ط1، )28: 27).
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ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ * ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ 
ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ   * ەئ  ەئ  ائ  ىائ  ى  ې  ې  ې  ې   *
 * ىب  مب  خب  حب  جب  يئ  ىئ  مئ  جئحئ  ی  ی  ی  ی  ىئ   * ىئ  ېئ 
* ڀ ٺ ٺ  ٱ ٻ ٻ ٻ ٻپ پ پ پ ڀ ڀ 

ٺ ٺ﴾ ]1- 15[.
قال اإلمام الرازي يف تفسري سورة اجلن:

»اعلم أن قوله تعاىل: ﴿ٱ﴾ أمر منه تعاىل لرسوله أن ُيظهر ألصحابه ما أوحى اهللُ 
يف واقعة اجلن، وفيه فوائُد: 

إحداها: أن يعرفوا بذلك أنه عليه السالم كام ُبعث إىل اإلنس، فقد ُبعث إىل اجلن.

دهمـ  لـاّم سمعوا القرآن عرفوا إعجاَزه،  وثانيها: أن يعلم قريش أّن اجلنـ  مع مترُّ
فآمنوا بالرسول.

وثالثها: أْن يعلم القوم أّن اجلّن مكّلفون كاإلنس«)1).

وقال الشبيل احلنفي:

ـ عند  البـر: اجلن  ابن عبد  أبو عمر  قال  النـظر،  أهل  بإمجاع  »اجلّن مكلَّفون 
اجلامعة ـ مكلَّفون خماطبون لقوله تعاىل: ﴿ھ ھ ھ ھ﴾ ]الرمحن: 13[. 

وقال الرازي يف »تفسريه«: أطبق الكلُّ عىل أّن اجلنَّ كلَّهم مكلفون. 

فصل: قال القايض عبد اجلبار: ال نعلم خالفًا بني أهل النظر يف اجلن مكلفون.

وقد حكى زرقان وغسانـ  فيام ذكراه من املقاالتـ  عن احلشوية أهنم مضطرون 
إىل أفعاهلم وأهنم ليسوا مكلفني، قال: والدليل عىل أهنم مكّلفون ما يف القرآن من ذّم 

)1) »التفسري الكبري« أو »مفاتيح الغيب« )30: 27).
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هم، وِذكِر ما أعّد اهلل هلم من العذاب،  ز من غوائلهم ورشِّ الشياطني ولعنِهم والتحرُّ
وهذه اخلصال ال يفعلها اهلل تعاىل إال لِـمن خالف األمَر والنهي، وارتكب الكبائَر، 
ل عىل ذلك  وهتك املحارَم؛ مع متكنه من أن ال يفعل ذلك، وقدرتِه عىل فعل خالفه، ويدُّ
أيضًا بأنه كان من دين النبي ملسو هيلع هللا ىلص لعُن الشياطني، والبياُن عن حاهلم، وأهنم َيْدعون إىل 
الرّش واملعايص، ويوسوسون بذلك، وهذا كلُّه يدل عىل أهنم مكلُّفون، وقوله تعاىل: 
غري  إىل  ﴿ٿ ٿٿ ٿ ٹ ٹ ٹ﴾،  قوله:  إىل   ﴾ ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ 

ذلك من اآليات الدالة عىل تكليفهم، وأهنم مأمورون منهيُّون«. اهـ)1).

ومن ذلك ما رواه الطرباين عن ابن عباس قال: إن اهلل فّضل حممدًا عىل أهل السامء 
وعىل أهل األرض، فقال رجل: يا أبا عباس وبام فّضله عىل أهل السامء واألرض؟ قال: 

إن اهلل عز وجل يقول ألهل السمـاء: ﴿ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ 
ڑک ک ک ک﴾ ]األنبياء: 29[، وقال اهلل عز وجل ملحمد ملسو هيلع هللا ىلص: ﴿ٱ 
ٻ ٻ ٻ ٻ * پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ﴾ ]الفتح: 1-2[، فقيل له: يا أبا 

عباس فام فضله عىل األنبياء؟ قال إن اهلل عز وجل قال: ﴿ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ 
]إبراهيم: 4[، وقال ملحمد ملسو هيلع هللا ىلص: ﴿ۀ ہ ہ ہ ہ  ڱ ڱ﴾ 

ھ ھ﴾ ]سبأ: 28[، فأرسله اهلل إىل اإلنس واجلن)2). 

وقال ابن حجر يف »فتح الباري«:

»وقال ابن عبد الرب: ال خيتلفون أنه ملسو هيلع هللا ىلص ُبعث إىل اإلنس واجلّن، وهذا مما ُفّضل 
به عىل األنبـياء، ونقل عن ابن عباس يف قوله تعاىل يف سورة غافـر: ﴿ٱ ٻ 

)1) »آكام املرجان يف أحكام اجلان«، بدر الدين أبو عبد اهلل حممد بن عبد اهلل الشبيل احلنفي )769هـ(، 
مكتبة القرآنـ  مرصـ  القاهرة، ت: إبراهيم حممد اجلمل، ص62.

)2) أخرجه يف »معجمه الكبري« من حديث ابن عباس ريض اهلل عنهام، )11610(، )11: 239).
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ٻ ٻ ٻ پ﴾ ]غافر: 34[ قال: هو رسـول اجلّن. وهذا ذكـره، وقال إمام 
احلرمني يف »اإلرشاد« يف أثناء الكالم مع العيسـوية)1): وقد علمنا رضورَة أنه ملسو هيلع هللا ىلص 

العيسوية: قال اإلمام اآلمدي: »العيسوية منهم فإهنم قالوا سلمنا ظهور املعجزات عىل يده   (1(
واقرتاهنا بدعوته لكنه إنام ادعى الرسالة للعرب خاصة ال إىل األمم كافة فال بد لبيان عموم 

دعواه من دليل قاطع وال سبيل إليه«. 
وقال اآلمدي يف الرد عليهم ص359: »وأما العيسوية فيمتنع عليهم بعد التسليم بصحة رسالته   
وصدقه ىف دعوته إال اإلذعان لكلمته إذ ال سبيل إىل القول بتخصيص بعثته إىل العرب دون 
غريها من األمم مع ما اشتهر عنه وعلم بالرضورة والنقل املتواتر من دعوته إىل كلمته طوائف 
اجلبابرة وغريهم من األكارسة وتنفيذه إىل أقاىص البالد وملوك العباد وقتال من عانده ونزال 
من جاحده ثم ذلك معتمد عىل سند الصدر األول من املسلمني«. ]غاية املرام يف علم الكالم، 
ص350، عيل بن أيب عيل بن حممد بن سامل اآلمدي )ت 631هـ(، املجلس األعىل للشؤون 

اإلسالمية، القاهرة، 1391هـ، حتقيق: د. حسن الشافعي[. 
وقال اإلمام ابن حزم األندليس )1: 92(: »قال أبو حممد ريض اهلل عنه وأما العيسوية من اليهود   
فإنه يقال هلم: إذا صدقتم الكافة يف نقل القرآن عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص ويف نقل معجزاته وصحة نبوته فقد 
لزمكم اإلنقياد ملا يف القرآن من أنه عليه السالم بعث إىل الناس كافة بقوله تعاىل فيه آمرًا لرسوله 

ملسو هيلع هللا ىلص أن يقول يا أهيا الناس إين رسول اهلل إليكم مجيعًا وقوله تعاىل: ﴿ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ 
ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ﴾ ]آل عمران: 85[ وقوله تعاىل فيه: ﴿چ ڇ 

ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ 
ک ک گ﴾ ]التوبة: 29[ إىل قوله: ﴿گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ﴾ 
وما فيه من دعاء اليهود إىل ترك ما هم عليه والرجوع إىل رشيعته عليه السالم وهذا ما ال خملص 

منه. 
فإن اعرتضوا بام يف القرآن مما حرم عليهم يعني اليهود وحضهم عىل إلتزام السبت، فإنام هو   
تبكيت هلم فيام سلف من أسالفهم الذين قفوا هم آثارهم يبني هذا نص القرآن يف قوله تعاىل عن 
عيسى عليه السالم أنه رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص إىل بني إرسائيل ليحل هلم بعض الذي حرم عليهم وهذا 
نص جيل عىل نسخ رشيعتهم وبطالهنا ثم ما مل ينكره أحد من مؤمن وال كافر من أنه عليه السالم =
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اّدعى كونه مبعوثًا إىل الثقلني«)1).

النبي يبعث  قال ابن حجر: »قلت: وثبت الترصيُح بذلك يف حديث: »وكان 
إىل قومه وبعثت إىل اإلنس واجلن« فيام أخرجه البزار بلفظ: »وقد كان النبي يبعث إىل 

اإلنس فقط وبعث حممد إىل اإلنس واجلن«)2).

وذكر ذلك ابن عبد البـر يف »التمهيـد« )117/11( فقال: »وال خيتلفون أن 

حارب هيود بني إرسائيل من بني قريظة والنضري وهذل وبني قنيقاع وقتلهم وسباهم وألزمهم   = 
اجلزية وسامهم كفارًا إذ مل يرجعوا إىل اإلسالم وقبل إسالم من أسلم منهم فلو مل يكن نسخ دينهم 
ما حل له إجبارهم عىل تركه أو اجلزية والصغار وال جاز له قبول ترك ما ترك منهم بدين بني 
إرسائيل، ومن املحال املمتنع أن يكون عند العيسويني رسوالً صادقًا نبيًا ثم جيور ويظلم ويبدل 
دين احلق فوضح فساد قوهلم وتناقضه بيقني ال إشكال فيه واحلمد هلل رب العاملني« ]الفصل يف 
امللل واألهواء والنحل، عيل بن أمحد بن سعيد بن حزم الظاهري أبو حممد، )ت: 548 هـ(، 

مكتبة اخلانجيـ  القاهرة([. 
وقال اإلمام الغزايل يف »االقتصاد يف االعتقاد« ص224: »الفرقة األوىل، العيسوية: حيث ذهبوا   
إىل أنه رسول إىل العرب فقط ال إىل غريهم، وهذا ظاهر البطالن فإهنم اعرتفوا بكونه رسوالً 
حقًا، ومعلوم أن الرسول ال يكذب، وقد ادعى هو أنه رسول مبعوث إىل الثقلني، وبعث رسوله 
إىل كسى وقيرص وسائر ملوك العجم وتواتر ذلك منه فام قالوه حمال متناقض«. ]االقتصاد يف 

االعتقاد، أبو حامد الغزايل )ت 505هـ(، دار ومكتبة اهلاللـ  لبنانـ  1993م، ط1[.
وقد ظهر يف هذا الزمان بعض الوعاظ يف البالد األوروبية يقولون إن اليهود والنصارى والصابئة   
غري مكلفني باتباع رشيعة سيدنا حممد عليه الصالة والسالم، ويكفيهم أن يعرتفوا بنبوته، ويبقوا 
عىل ما هم عليه، وال جيب عليهم الرشيعة اإلسالمية، وزعموا أن ذلك هو التحقيق يف فهم 
الدين اإلسالمي، وال خيفى أن قوهلم موافق ولو من بعض اجلهات لقول العيسوية، وأنه فضاًل 

عن ذلك خمالف للمعلوم من الدين بالرضورة.
)1) »فتح الباري« )6: 345).

)2) املصدر السابق )6: 345).
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حممدًا ملسو هيلع هللا ىلص رسوٌل إىل اإلنس واجلن نذيٌر وبشيـٌر، هذا مما ُفّضل به عىل األنبياء: أنه ُبعث 

إىل اخللق كافًة اجلّن واإلنس، وغرُيه مل ُيرَسل إال بلسان قومه«)1).

وهذه نصوٌص كافيٌة للداللة عىل بعثِة النبي عليه السالم إىل اإلنس واجلن. 

وأما ما زعمه بعُض النصارى من أن النبي عليه السالم إنام ُبعث إىل العرب، 
فكالم باطل كام ال خيفى، ويدل عىل بطالنه كثرٌي من اآليات الواضحة يف داللتها عىل 
فة،  وجوب اتباع النصارى للنبي عليه السالم، ووجوب ترك ما هم عليه من الديانة املحرَّ
وكذلك من اّدعى ذلك من اليهود كالعيسوية، وممن اقتدى هبم من أصحاب الدعوات 
العلامنية التي تزعم أهنا تدعو إىل التنوير، ُيومهون الناس أنه تنويٌر ُمطَلق، وإنام هو تقليٌد 
للغرب الذين أطَلقوا عىل بعض العصور التي مروا فيها أهنا عصور تنوير، تلك العصور 
التي قطعوا فيها األوارَص مع كّل األديان حتت عنوان العلامنية، وصاروا يلجؤون إىل 
فلسفاٍت إنسانية تافهة يريدون جعلها بديالً عن األديان الصحيحة والباطلة، وهؤالء 
إىل  دعوَتم  ُيعلنون  الذين  وهم  العرص،  هذا  يف  ظهروا  الذين  والعلامنيون  احلداثيون 
املساواة بني األديان، ووضِعها يف حملٍّ واحد من احلقّية والصواب، وحقيقة قوهلم: نفُي 
احلق والصواب عنها مجيعًا، ال فرق عندهم بنَي دين اإلسالم وبنَي غريه من األديان 
فة، وقد اتبعهم عىل ذلك أذياهُلم من مّدعي الفكر احلّر واالنفتاح ونحو ذلك من  املحرَّ
أنه  يزعمون  بسيام اإلسالم  يتزيَّون  الذين  الناس  بعُض  الفاسدة، وقد ظهر  الدعوات 
ال جيب عىل النصارى أن يؤمنوا باإلسالم، ويكفيهم يف اآلخرة أن حُيسنوا التعامَل مع 
اآلخرين يف الدنيا، أما العقائُد فهي خياٌر شخيص أقرُب ما يكون إىل املذهب األديب الذي 
ال يرضُّ من ال يقول به! وال يريدون من وراء تلك الدعوات إال التحلُّل من األديان كلها 
حتَت عنوان املساواة والنظر احلّر والفكر املنفتِح، وكالم هؤالء كلِّهم باطٌل متخابٌط ال 

وزن له عند أهل احلّق. 

)1) »التمهيد« )11: 117).
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متهيد موجز يف حكم إرسال الرسل:

هل إرسال الرسل واجب عىل اهلل تعاىل أم إنه فضل منه عز وجل ومنة؟ 

إن بعض الناس يقول: إن اهلل ُيوحي إىل بعض خلِقه ـ أعني: األنبياء عليهم 
الصالة والسالم ـ ببعض األوامر والنواهي، وإن هذا واجٌب عىل اهلل.

ونحن نقول: هذا فضٌل ومنّة من اهلل، أي: ليس واجبًا، إن شاء َفَعَله، وإن شاء 
َتَرَكه.

املعتزلة هم الذين قالوا: إرساُل الرسل واجب، والشيعة يقولون: إرسال الرسل 
واجب، وكلٌّ من هاتني الفرقتني تبني هذا األصل عىل وجوب اللطف عىل اهلل، وإن 
بناها متأّخرو الشيعة عىل قانون العّلّيـة واملعلولية وما يشبه قاعدة الفيض التي قال هبا 

بعض الفالسفة.

إذن؛ فهم يعتمدون عىل قاعدة عندهم وهي: اللطف واجٌب عىل اهلل، وقاعدة 
الصالح واألصلح مبنية عىل وجوب اللطف. 

كلمة »الواجب« حتتمل معنيني: 

األول: أن ُيلزم واحٌد غرَيه بفعل أمر، فيصبح الثاين متلبسًا بأمر واجب ُملِزٍم من 
الطرف األول. 

هذا املعنى مل يُقل به املعتزلة وال الشيعة، فليس هناك َمن أوَجَب ذلك عىل اهلل. 

بل قالوا باملعنى الثاين وحاصُله: لو نظرنا إىل اهلل من حيُث ما هو إله، فإّنه يصدر 
عنه صدورًا ال انفكاَك له اإلحياُء إىل الرسل، كام قالت الفالسفة بصدور العامل صدورًا 

ذاتيًا من اهلل تعاىل.
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وهذا مثاٌل تقريبي لصدور الفعل من اهلل عىل سبيل الوجوب ال بإجياب موجب: 

إذا كان هناك شخٌص حّساٌس رقيُق القلب يتأثر بسعة، فهو حني يرى إنسانًا 
إرادة  بدون  نقودًا  ُيعطيه  تفكري جتُده  له، ودون  يرقُّ  قلبه  فإن  حمتاجًا يسأل عن مال، 

تفصيليٍة لِـام فعله.

والشيعة،  املعتزلة  عند  اللطف  ملعنى  تقريب  وهو  اللطف،  معنى  تقريُب  هذا 
ولكن مع نفِيهم االنفعاَل وحصوَل احلوادث يف الذات اإلهلية، فهذا الفعل الصادر عنه 
هو اللطف، وال ينطبق هذا املثال بكّل تفاصيله عىل اهلل، ولكن املقصوَد التقريُب من 
ناحيِة كيف يكون صدور الفعل من اهلل عىل سبيل الوجوب ال بإجياب موجب؟ بل 
هم يقولون: اهلل سبحانه ال ينفعل وال يتأثر بخلقه! وبعد هذا التصوير والتقريب لقول 
هؤالء، فإن أحدًا ال يشّك أن قوهلم باطٌل ال دليل عليه؛ الستلزامه نفَي كون اهلل تعاىل 

فاعاًل خمتارًا.

ط  حني يقول أهل السنة: اهلل فاعل خمتار، أي: ال يوجد فعٌل صادر عن اهلل إال بتوسُّ
إرادته، أي: لو شاء فعَله ولو شاء تَرَكه، وهذا هو موجب قاعدة االختيار التي يقول هبا 
أهل السنة، وأما بناًء عىل القول باللطف الذي يقول به غرُيهم، فالفعل بوجٍه ما صادٌر 

صدورًا بناء عىل اإلجياب الذايت والتالزم الذايت بني اهلل سبحانه وبني عباده.

لـاّم سمع أهُل السنة بعَض املعتزلة والفالسفِة اإلرشاقيني أتباِع أفلوطني وابن 
سينا ـ ال أتباع أرسطو ـ يقولون بذلك، ألزموهم أن اهلل فاعٌل ال بإرادته أي: أنه فاعٌل 
موَجب، أي: ال يستطيع إال أن يفعل، بل ليس عنده استطاعة؛ ألن رشط االستطاعة 

ُن من الفعل وعدمه، ولذلك ال يقال: الشُم هلا استطاعة عىل اإلشعاع. التمكُّ

هذا القول الذي عند املعتزلة والشيعة بوجوب إرسال الرسل مضادٌّ لِـام تقرر 
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عند أهل السنة من أّن إرسال الرسل فضٌل من اهلل، واهلداية فضل، والضالل عدل، 

فالفضل ال جيب، وما كان واجبًا فال يكون فضالً.

قال الشيعة: إذا كان النبي ُمنبَّـًأ من اهلل عىل سبيل العلة واملعلول ـ أو اللطف ـ 
فيلزم )جيب( أن يكون النبيُّ عالِـاًم بكل الكليات واجلزئيات، وهذا رشٌط عند الشيعة 

لألنبياء. 
، وإما إمام، وبناء عىل  ويقولون: ال جيوز أن خيلو عرص من مبلِّغ عن اهلل: إّما نبيٌّ
ذلك: إذا وجب أن يكون النبي عالِـاًم بالكليات واجلزئيات، فيجب أن يكون اإلمام 

كذلك. 
وهذا مبنيٌّ عىل القول بوجوب العصمة لألئمة الذين يزُعمهم االثنا عرشية. 

ومبنى هذا عىل القول بأن اهلل تعاىل فاعٌل عىل سبيل الوجوب، ال عىل سبيل اإلرادة.

فطريُق عصمة النبي عند أهل السنة ليست نفس طريق عصمة النبي عند الشيعة، 
فعند أهل السنة فضٌل من اهلل، وعند الشيعة عصمُة النبي واجبٌة عىل اهلل. 

وطريقة تعيني اإلمام كطريقة تعيني النبي عندهم، واهلل سبحانه هو الذي عنّي 
النبي، فال تكون طريقُة تعيني اإلمام إال بالنص: إما من اهلل، أو من النبي.

وال خيفى أن مجيع هذه العقائد التي يقول هبا هؤالء باطلٌة، وسوف نتكّلم بزيادة 
تفصيل عىل اإلمامة يف آخر هذا الكتاب. 

خالصة يف حكم إرسال الرسل: 

اختلف الناس يف هذه املسألة عىل عدة أقوال: 

النبّوة مستحيلة عقاًل؛ الستحالة االتصال بني اخلالق  فمنهم من ذهب إىل أن 
واملخلوق. 

ومنهم من قال: بعدم فائدتا، فقالوا بامتناعها؛ الستغناء العقل عنها. 
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ومنهم من قال: بجوازها، وأرجعوا األمر يف حصوهلا إىل اهلل تعاىل. 

ر وجود  ومنهم من قال: إهنا واجبة عىل اهلل تعاىل، وعىل ذلك فال يمكن أن يتصوَّ
العامل بال نبوة وال رسالة، فمهام فرضنا العامَلَ موجودًا، فال بدَّ أن ُيرسل اهللُ تعاىل الرسل. 

إىل  االمتناع  من  تتفاوت  املسألة  هذه  يف  واجتاهاتم  الناس  مذاهب  فمراتب 
الوجوب مرورًا باإلمكان، مع مالحظة أّن الِعلل التي استند إليها كلُّ فريق منهم ختتلف 

عام متّسك به غرُيه. 

وسوف نحاول أن نعرض آراء أصحاب هذه املذاهب فيام يأيت عىل سبيل اإلجياز.

أوالً: مذهب املجيزين للنبوة عقالً القائلني بوقوعها:

بعثة األنبياء جائز، وليس بمحال وال واجب،  الغزايل: »ندعي أن  قال اإلمام 
وقالت املعتزلة: إنه واجب، وقد سبق وجُه الرد عليهم. وقالت الربامهة: إنه حمال.

وبرهان اجلواز: أنه مهام قام الدليل عىل أن اهلل تعاىل متكّلم، وقام الدليل عىل 
أنه قادر ال يعجز عىل أن يدّل عىل كالم النفس بخلِق ألفاٍظ وأصوات ورقوٍم أو غرِيها 
من الدالالت، وقد قام دليٌل عىل جواز إرسال الرسل، فإنا لسنا نعني به إال: أن يقوم 
بذات اهلل تعاىل خرٌب عن األمر النافع يف اآلخرة، واألمر الضاّر بحكم إجراء العادة، 
ويصُدر منه فعٌل هو داللة الشخص عىل ذلك اخلرب، وعىل أمره بتبليغ اخلرب، ويصدر 
منه فعٌل خارٌق للعادة مقرونًا بدعوى ذلك الشخص الرسالَة، فليس يشء من ذلك 
حُماالً لذاته، فإنه يرجع إىل كالم النفس وإىل اخرتاع ما هو داللٌة عىل الكالم، وما هو 
ق للرسول، وإن حكم باستحالة ذلك من حيث االستقباح واالستحسان، فقد  مصدِّ

استأصلنا هذا األصل يف حّق اهلل تعاىل«)1).

)1) »االقتصاد يف االعتقاد« ص61، الدعوى السابعة.
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وقال اإلمام التفتازاين:

»البعثـُة لطٌف من اهلل تعاىل ورمحة للعالـمني؛ لِـام فيها من ِحكٍم ومصالَح ال 
حُتىص: 

منها: معاضدة العقل فيام يستقّل بمعرفته؛ مثل وجود الباري وعلِمه وقدرته؛ 
﴿ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ﴾ ]النساء: 165[، ومنها: استفادة احلكم من 
النبّي فيام ال يستقل به العقل؛ مثل الكالم والرؤية واملعاد اجلسامين، ومنها: إزالة اخلوف 
فًا يف ملك اهلل بغري إذنه، وعند تركها لكونه  احلاصل عند اإلتيان باحلسنات؛ لكونه ترصُّ
ترك طاعة، ومنها: بياُن حال األفعال التي حتسن تارًة وتقبُح أخرى من غري اهتداء العقل 
إىل مواقعها، ومنها: بيان منافع األغذية واألدوية ومضاّرها التي ال تفي هبا التجربُة إال 
بعد أدوار وأطوار مع ما فيها من األخطار، ومنها: تكميل النفوس البرشية بحسب 
استعداداتم الـمختلفة يف العلميات والعمليات، ومنها: تعليم الصنايع الـخفية من 
احلاجيات والرضوريات، ومنها: تعليمهم األخالق الفاضلة الراجعة إىل األشخاص 
والسياسات الكاملة العائدة إىل اجلامعات من املنازل واملدن، ومنها: اإلخبار بتفاصيل 
ثواب املطيع وعقاب العايص؛ ترغيبًا يف احلسنات وحتذيرًا عن السيئات؛ إىل غري ذلك 

من الفوائد.

فلهذا قالت املعتزلة بوجوهبا عىل اهلل تعاىل، والفالسفُة بلزومها يف حفِظ نظام 
العاَلـم عىل ما سيجيء. 

واحلاصل: أنَّ النظام املؤّدَي إىل صالح حال النوع عىل العموم يف املعاش واملعاد 
ال يتكمل إال ببعثة األنبياء؛ فيجب عىل اهلل عند املعتزلة لكونه لطفًا وصالحًا للعباد، 

وعند الفالسفة لكونه سببًا للخري العام املستحيل تركه يف احلكمة والعناية اإلهلية.
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]ذكر قول من قال بأهنا من مقتضيات احلكمة[)1).

وإىل هذا ذهب مجع من املتكلمني بام وراء النهر، وقالوا: إهنا من ُمقتضيات حكمة 
الباري عز وجّل، فيستحيل أن ال توجد؛ الستحالة السفه عليه، كام أن ما علم اهلل وقوَعه 

جيب أن يقع؛ الستحالة اجلهل عليه. 

ثم طّولوا يف ذلك! وعولوا عىل رضوب من االستدالل مرجعها إىل ما ذكرنا 
من لزوم السفه والعبث كام يف خلِق األغذية واألدوية التي ال تتمّيز عن السموم املهلكة 
إال بتجارَب ال يتجارس عليها العقالُء وال يفي هبا األعامر، وخلِق األبدان التي ليس هلا 
بدون الغذاء إال الفناء، وخلِق نوع اإلنسان املفتقر يف البقاء إىل اجتامٍع ال ينتظم بدون 
بعثة األنبياء، وكخلِق العقل املائل إىل املحاسن النافِر عن القبائِح اجلازِم بأّن رشفه وكامله 
يف العلم بتفاصيل ذلك، والعمل بمقتضياتا من االمتثال واالجتناب، وأنه ال يستقّل 
بجميع ذلك عىل التفصيل، بل يفتقر إىل بياٍن ممن أوجَدها ودعا إىل اإلتيان بالبعض منها، 
واالنتهاء عن البعض كاملجمل من اخلطاب فإنَّ خلَق العقل مائالً إىل املحاسن نافرًا عن 
القبائح، بمنزلة اخلطاب يف كونه دليالً عىل األمر والنهي اللَذين مها من الصفات القائمة 

بذاته تعاىل؛ إذ ال معنى هلام سوى الدعوة إىل املبارشة واالمتناع.

وكام يف جعل بعض األفعال؛ بحيث قد حيمد عاقبَته فيجب، وقد يذم فيحرم؛ 
كالصوم مثالً فلو مل يكن له بياٌن من الشارع، لكان يف ذلك إباحة ترك الواجب، وإباحة 
مبارشة املحظور، وهو خارج عن احلكمة، فظهر هبذه الوجوه وأمثاهلا أنه ال بّد من النبيِّ 

البتة.

وهلذا كان يف كّل عرص للعقالء نبيٌّ أو من خيلفه يف إقامة الدليل السمعي، وكان 

)1) هذا العنوان زدته للبيان.
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الغالب عىل املتمسكني بالرشائع سلوُك طريق احلّق وسبيل النجاة والرشاد، مع اشتغاهلم 
باكتساب أسباب املعاش، وخلّو أكثرهم عن صناعة النظر وحذاقة الذهن، وعىل الفالسفة 
املتشّبثني بأذيال العقل العدوُل عن الصواب والوقوُع يف الضالل مع رجاحِة عقوهلم 

ودقِة أنظارهم وإقباهِلم بالكلية عىل البحث عن املعارف اإلهلية، والعلوم اليقينية.

وأنت خبرٌي بأن يف ترويج أمثـال هذا املقال توسيعًا ملجال االعتـزال؛ فإهنم ال 
لٌّ باحلكمة، وَمظِنٌّة الستحقاق  َيعنون بالوجوب عىل اهلل تعاىل سوى: أّن تركه لقبحه خُمِ

املذّمة. 

فاحلق: أن البعثة لطٌف من اهلل تعاىل ورمحة حيُسن فعلها، وال يقبُح ترُكهاـ  عىل ما 
هو املذهب يف سائر األلطافـ  وال تبتني عىل استحقاٍق من املبعوث، واجتمـاِع أسباٍب 
ورشوط فيه، بل اهلل تعاىل خيـتصُّ برمحته من يشاء من عباده، وهو أعلم حيث جيعل 

رسالته«. اهـ)1).

فاإلمام التفتازاين إذن ال يرتيض هذا الرأَي الذي ذهب إليه بعض الـامتريدية، 
والسبب يف عدم ارتضائه عنده: أنه َيؤول إىل قول املعتزلة يف اإلجياب عىل اهلل تعاىل، وإن 
استعملوا ألفاظًا غرَي تلك التي استعملها املعتزلة، فقالوا باحلكمة وتعلَّلوا بعدم العبث، 

فإن العربَة باملعاين التي وراء األلفاظ ال باأللفاظ. 

العقليني، ولذلك فهم  الرأي مياًل إىل احلسن والتقبيح  أّن وراء هذا  وال شّك 
بعُض الباحثني مذهَب َمن ذهب إىل ذلك من املاتريدية عىل أنه موافٌق ملذهب املعتزلة 

يف هذه املسألة.

املقاصد يف علم الكالم« )2: 173(. طبعة مداد، سنة 1428هـ ـ 2007م، وهي  )1) »شـرح 
مصورة عن طبعة )مطبعة احلاج حممد أفندي البسنوي( يف دار اخلالفة العامرة باآلستانة سنة 

1305هـ.
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ثانياً: مذهب املانعني للنبوة عقالً )الربامهة(:

َف هبم ابُن حزٍم ـ: هي قبيلة باهلند فيها أرشاُف أهل اهلند،  الربامهة ـ كمـا عرَّ
ويقولون: إهنم من ولد برمهي، ملٍك من ملوكهم قديٍم، وهلم عالمٌة ينفردون هبا، وهي 
خيوط ملونة بحمرة وصفرة يتقّلدوهنا تقلُّد السيوف، وهم يقولون بالتوحيد عىل نحو 

قولنا، إال أهنم أنكروا النبوات)1). 

ولكن ذكر بعض الباحثني أنَّ البـرامهة: هي طبقة الكهانة يف اهلند، والطبقات 
األخرى: طبقة الـملوك واملحاربني ويسمون بـ»األكشتـرية«، وطبقة املنبوذين وهم 

»الشودرا«، وطبقة أرباب املهن وهم »الفيشية«)2). 

وقال أيضًا: »إن سبب تسميتهم بالربامهة هو انتساهبم لإلله برهم، أو برامها«)3). 

وبرامها: هو جوهر العامل الواحد الشـامل الذي ال هو بالذكر وال باألنثى، أي: 
ص يف صفاته، واملحتوي لكل يشء، والكامن يف كل يشء، والذي  روح العامل غري املشخَّ

ال ُتدركه احلواّس، فاسمه برامها)4).

وبني اإلمام التفتازاين خالصَة اعتامدات َمن أنكر النبوات فقال: »منهم من لزم 
ذلك من عقائدهم كالفالسفة النافني الختيار الباري وعلمه باجلزئيات، وظهور امللك 
عىل البرش، ونزوله من الساموات، ومنهم َمن الح ذلك عىل أفعاله وأقواله كاملرّصين 

)1) نقاًل عن »دائرة معارف القرن العرشين«، حممد فريد وجدي، )9: 725(. دار الفكر.
انظر: الفصل يف امللل واألهواء والنحل، عيل بن أمحد بن سعيد بن حزم الطاهري أبو حممد   

)ت548 هـ(، )1: 63( مكتبة اخلانجيـ  القاهرة.
)2) »قصة الديانات«، سليامن مظهر، ص82.

)3) املصدر السابق، ص92.
)4) املصدر السابق، ص93-92.
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عىل اخلالعة، وعدم املباالة، ونفي التكاليف، وداللة املعجزات، وهؤالء آحاٌد وأوباٌش 

من الطوائف، ال طائفة معّينة يكون هلا ملٌة ونِحلة«)1). 

يعني إنَّ اإلمام التفتازاين يقول: إنَّ الزم مذهب الفالسفة إنكار النبوات؛ ألهنم 
ينكرون علم اهلل تعاىل باجلزئّيات، ومن قال بذلك فإنه يستحيل ـ بناًء عىل مذهبه ـ أن 

ُيرسل رسوالً فيوحَي إليه بإذنه. 

وهذا ال ُيعارض ما نقله العلـام ُء عن بعض الفالسفة من أهنم يقولون بأن النبوة 
واالستعداُد  املستعّد،  وجود  عند  واجب  الفيَض  أّن  عىل  قوهَلم  بنَوا  فهؤالء  واجبة، 
عندهم يكون عن طريق بذل اجلهد، فهو راجٌع إىل نوع من الفعل اإلنساين، وقد بنَوا 
ذلك عىل نظريتهم يف اجلود، التي تنّص عىل أن اهلل تعاىل ال يمنع املستحّق من جوده بناًء 

عىل وجود االستعداد عنده. 

ُيَصنَّفوا ِمن جهٍة مع  أن  ـ يمكن  ـ كام ترى  القائلون بذلك  الفالسفُة  وهؤالء 
املنكرين للنبوة باملعنى الذي يقول به أهل السنة واجلامعة للنبوة، فأهل السنة يقولون 
باالختيار، بمعنى: أن اهلل إذا شاء فعل، وإذا شاء ترك، أو مل يفعل، وهؤالء قد يزعمون: 
أنَّ الفيض برضاء اهلل تعاىل واختياره، مع أهنم ال يرون حقيقًة لالختيار سوى الفيض 

عند املستعّد مع العلم بالنظام األحسن. 

ويمكن أن ُيصنّفوا يف ضمن القائلني بالنبوة، وأهنا واجبة، إذا نظرنا إىل مآل قوهلم 
من وجود الفيض، واعتربنا هذا كافيًا يف معنى اإلنباء. 

ويبدو يل أّن إدراجهم يف قسم املنكرين ـ بناًء عىل مالحظة املعنى الذي ذكرنا ـ 
أقرُب إىل حقيقة مذهبهم. 

)1) »رشح املقاصد يف علم الكالم« )2: 175).
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وقد ال يبعد أن يندرج بعُض املتصّوفة، القائلون بوحدة الوجود وبلزوم الظهور 
باملظاهر، وأن ذلك لوجوب جتيّل اهلل باألسامء والصفات، ونحو ذلك، أقول: ال يبُعد 
أن يتوافق مذهُب هؤالء مع مذهب الفالسفة القائلني بالفيض، وأن ذلك ُمقـتىض 
كامل اهلل تعاىل ال إلجياٍب خارج عن عنِي الذات. ولكن ال بدَّ أن نقول: إن أكثر الصوفية 
 ، منتسبون إىل عقيدة أهل السنة واجلامعة، ال خيالفوهنم يف أمٍر من األمور مهام دق أو جلَّ

واألقلون فقط هم القائلون بام ذكرنا. 

وعمدة احتجاج الربامهة يف دفع النبوة أن قالوا: لـام صّح أن اهلل عز وجل حكيم، 
متعنّت عابٌث،  أنه  أنه ال يصّدقه، فال شّك يف  يدري  َمن  إىل  بعث رسوالً  َمن  وكان 

فوجب نفُي بعث الرسل عن اهلل، لنفي العبث والعنت عنه.

وقالوا أيضًا: إن اهلل تعاىل إنام بعث الرسَل إىل الناس؛ لُيخرجهم هبم من الضالل 
إىل اإليامن، فقد كان أوىل به يف حكمته وأتمَّ ملراده أن يضطّر العقوَل إىل اإليامن به. 

قالوا: فبطل إرساُل الرسل عىل هذا الوجه أيضًا، وميء الرسل عندهم من باب 
املمتنع)1).

عى قبُح إرسال الرسول عىل قانون االستقباح،  وقال اإلمام الغزايل: »ال يمكن أن ُيدَّ
فاملعتزلةـ  مع املصري إىل ذلكـ  مل يستقبحوا هذا؛ فليس إدراُك قبحه وال إدراُك امتناعه يف 

ذاته رضوريًا؛ فال بدَّ من ذكر سببه، وغاية ما هو به ثالث شبه: 

األوىل: قوهلم: إنه لو بعث النبّي بام تقتضيه العقول، ففي العقول غنية عنه، وبعثة 
الرسول عبث، وذلك عىل اهلل حمال، وإن بعث بام خيالف العقول، استحال التصديُق 

والَقبول«)2).

)1) انظر »دائرة معارف القرن العرشين«، حممد فريد وجدي )9: 725(. دار الفكر.
)2) »االقتصاد يف االعتقاد« ص61، الدعوى السابعة.



ـ  537 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عىل العقيدِة الطَّحاوية 
وردَّ الغزايل عىل هذه الشبهة فقال:

فلنذُكرها هنا: 

: إما أن يكون موافقًا للعقل حسنًا  »الثانية ـ وهي للربامهة ـ: أن ما جاء به النبيُّ
فُيـَردُّ وُيرَتك، و»أما  له قبيحًا عنده،  نبي، أو خمالفًا  عنده، فيقبل ويفعل، وإن مل يكن 
الشبهة األوىل فضعيفة؛ فإنَّ النبي ملسو هيلع هللا ىلص َيِرُد خُمرِبًا بام ال تستقلُّ العقوُل بمعرفته، ولكن 
تستقلُّ بفهمه إذا ُعرف، فإن العقل ال يرشد إىل النافع والضاّر من األعامل واألقوال 
واألخالق والعقائد، وال يفرق بني الـُمشقي واملسِعد، كام ال يستقلُّ بدرك خواّص 
األدوية والعقاقري، ولكنه إذا عرَف َفهم وصّدق وانتفع بالسامع، فيجتنب اهلالك ويقصد 
املسِعد، كام ينتفع بقول الطبيب يف معرفة الداء والدواء، ثم كام يعرف صدَق الطبيب 
بقرائن األحوال وأموٍر ُأخر، فكذلك يستدلُّ عىل صدق الرسول عليه السالم بمعجزاٍت 

وقرائَن وحاالٍت، فال فرق«.

وقد أورد التفتازاين هذه الشبهة بصيغة أخرى، وأجاب عنها: إن جاء به النبي، 
وأّيـًا ما كان ال حاجة إليه. 

فإن قيل: لعله ال يكون حسنًا عند العقل وال قبيحًا. 

ز االحتياج، وُيرَتُك  قلنا: فُيفَعل عند احلاجة؛ ألن مرد االحتامل ال يعارض تنجُّ
عند عدمها لالحتياط.

واجلواب: أن ما يوافق العقَل: قد يستقلُّ بمعرفته، فيعاضده النبيُّ ويؤّكده بمنزلة 
األدلة العقلية عىل مدلوٍل واحد، وقد ال يستقلُّ فيدلُّ عليه وُيرشده.

وما خيالف العقل: قد ال يكون مع اجلزم، فيدفعه النبي، أو يرفع عنه االحتامل، 
وما ال ُيدرك حسنه وال قبحه قد يكون حسنًا جيب فعُله، أو قبيحًا جيب تركه.
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هذا مع أّن العقول متفاوتـة؛ فالتفويُض إليها مظنّـة التنازع والتقاتل، وُمفٍض 
إىل اختالل النظام، وأّن فوائد البعثة ال تنحرص يف بيان ُحسن األشياء وقبحها؛ عىل ما 

تقدم«)1). 

هذه احلّجة التي حيتج هبا الربامهة غايتها: أنه ال فائـدة من بعثة الرسل، ولكن 
دليَلهم مبنيٌّ عىل مغالطة كام اتضح من جواب اإلمام التفتازاين؛ فإن الكثري من األمور 
لو ُتركت إىل العقول ملعرفتها؛ فإهنا تستنفذ زمانًا طويالً قبل أن يتوصل إليها، فتبقى 

فائدة النبوات ثابتة. 

الثانية)2): إنه يستحيل العبث؛ ألنه يستحيل تعريُف صدقه؛ ألن اهلل تعاىل لو شاَفَه 
اخللَق بتصديِقه وكّلمهم ِجهارًا فال حاجة إىل رسول، وإن مل ُيشافه به فغايته الداللُة عىل 
صدقه بفعٍل خارق للعادة، وال يتمّيز ذلك عن السحر والطِّلَّْسامت وعجائِب اخلواّص، 
وهي خارقة للعادات عنَد من ال يعرفها، وإذا اسَتَويا يف خرق العادة مل ُيؤمن ذلك، فال 

حيصل العلم بالتصديق.

وردَّ الغزايل عىل هذه الشبهة فقال: »فأما الشبهة الثانية ـ وهو عدم متييز املعجزة 
عن السحر والتخيل ـ فليس كذلك؛ فإن أحدًا من العقالء مل جيّوز انـتهاء السحر إىل 
إحياء املوتى، وقلِب العصا ثعبانًا، وفلِق القمر، وشقِّ البحر، وإبراِء األكمه واألبرص، 

وأمثاِل ذلك. 

والقول الوجيز: إن هذا القائل إِن اّدعى أّن كّل مقدور هلل تعاىل فهو ممكٌن حتصيُله 
بالسحر فهو قوٌل معلوُم االستحالة بالرضورة، وإن فّرق بني فعِل قوٍم وفعِل قوم فقد 
تصّور تصديق الرسول بام يعلم أنه ليس من الّسحر، ويبقى النظر بعده يف أعيان الرسل 

)1) »رشح املقاصد« )2: 175).
)2) هذه الثانية بتعداد اإلمام الغزايل، فلُينَتـَبه!
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عليهم السالم وآحاد املعجزات، وأن ما أظهروه من جنس ما ُيمكن حتصيُله بالسحر 
أم ال! ومهام وقع الشك فيه مل حيصل التصديُق به ما مل يتحدَّ به النبيُّ عىل مأل من أكابر 
آحاُد  ِمن غرضنا  اآلن  وليس  عنه،  يعجزوا  ومل  املعارضة،  مدة  يمهلهم  ومل  السحرة، 

املعجزات«.

الثالثة: إنه إن ُعرف متييُزها عن السحر والطلَّسامت والتخيُّالت فمن أين يعرف 
الصدق؟ ولعل اهلل تعاىل أراد إضاللنا وإغواءنا بتصديقه، ولعل كل ما قال النبي: إنه 
مسعد فهو ُمشٍق، وكل ما قال: ُمشٍق فهو مسعد، ولكن اهلل أراد أن يسوقنا إىل اهلالك 
ويغوَينا بقول الرسول، فإن اإلضالل واإلغواء غرُي حمال عىل اهلل تعاىل عندكم؛ إذ العقل 
ال حيسن وال يقبح؛ وهذه أقوى شبهة ينبغي أن جُيادل هبا املعتزيلُّ عند رومه إلزام القول 
، وال ُيعلم  بتقبيح العقل؛ إذ يقول: إن مل يكن اإلغواء قبيحًا فال ُيعرف صدُق الرسل قطُّ

أنه ليس باضالل.

وأجاب اإلمام الغزايل عن هذه الشبهة فقال: »وأما الشبهة الثالثة ـ وهو تصور 
اإلغواء من اهلل تعاىل والتشكيك لسبب ذلكـ  فنقول: مهام ُعلم وجُه داللة املعجزة عىل 
صدق النبي، ُعلم أن ذلك مأمون عليه، وذلك بأن ُيعَرف الرسالة ومعناها، وُيعَرف 

وجه الداللة، فنقول:

لو حتّدى إنسان بني يَدي ملٍك عىل جنده أنه رسوُل امللك إليهم، وأن امللك أوجب 
طاعته عليهم يف قسمة األرزاق واالقطاعات، فطالبوه بالربهانـ  وامللك ساكتـ  فقال: 
قني بأن تقوَم عىل رسيرك ثالث مرات عىل  أهيا امللك إن كنُت صادقًا يف ما ادعيُته فصدِّ
التوايل وتقعَد عىل خالف عادتك؛ فقام امللك عقيَب التمـاسه عىل التوايل ثالث مرات 
ثم قعد، حصل للحارضين علٌم رضوري بأنه رسوُل امللك، قبل أن خيطر بباهلم أن 
هذا امللك من عادته اإلغواُء، أم يستحيل يف حقه ذلك. بل لو قال امللك: صدقَت وقد 
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جعلتك رسوالً ووكياًل؛ لُعلم أنه وكيـٌل ورسول، فإذا خالف العادة بفعله كان ذلك 

كقوله: أنت رسويل.

وهذا ابتداُء نصٍب وتوليـٍة وتفويض، وال ُيتصّور الكذب يف التفويض، وإنام 
يتصور يف اإلخبار، والعلُم يكون هذا تصديقًا وتفويضًا رضوريًا، ولذلك مل ُينكر أحٌد 
صدَق األنبياء من هذه اجلهة، بل أنكروا كوَن ما جاء به األنبياء خارقًا للعادة ومحلوه 
عىل السحر والتلبيس، أو أنكروا وجود ربٍّ متكلم آمٍر ناٍه مصّدٍق مرسل، فأما من 
اعرتف بجميع ذلك واعرتف بكون املعجزة فعَل اهلل تعاىل حصل له العلُم الرضوري 

بالتصديق.

فإن قيل: فَهْب أهنم رَأُوا اهللَ تعاىل بأعُيـنهم وسمعوه بآذاهنم وهو يقول: هذا 
الرسوَل  أنه أغوى  يؤمنكم  الذي  فام  رسويل ليخربكم بطريق سعادتكم وشقاوتكم، 
واملرسَل إليه وأخرب عن املشقي بأنه مسِعد وعن املسعد بأنه مشٍق؛ فإن ذلك غرُي حمال 

إذا مل تقولوا بتقبيح العقول؟ 

بل لو ُقّدر عدُم الرسول ولكن قال اهلل تعاىل ِشفاهًا وعيانًا ومشاهدة: نجاتكم 
يف الصوم والصالة والزكاة وهالُككم يف تركها، فبَِم نعلُم صدَقه؟ فلعله ُيلبس علينا 
لُيغوَينا وهُيلكنا، فإن الكذب عندكم ليس قبيحًا لعينه، وإن كان قبيحًا فال يمتنع عىل اهلل 

تعاىل ما هو قبيٌح وظلم، وما فيه هالك اخللق أمجعني.

واجلواب: إن الكذب مأمون عليه، فإنه إنام يكون يف الكالم، وكالم اهلل تعاىل 
ليس بصوت وال حرف حتى يتطّرق إليه التـلبيُس، بل هو معنًى قائٌم بنفسه سبحانه، 
فكلُّ ما يعلمه اإلنسان يقوم بذاته خرٌب عن معلومه عىل وفق علمه وال يتصّور الكذب 
فيه، وكذلك يف حق اهلل تعاىل. وعىل اجلملة: الكذُب يف كالم النفس حماٌل، ويف ذلك 

األمن عام قالوه. 



ـ  541 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عىل العقيدِة الطَّحاوية 
وقد اّتضح ـ هبذا ـ أن الفعل مهام ُعلم أنه فعل اهلل تعاىل، وأنه خارج عن مقدور 
البرش، واقرتن بدعوى النبوة حصل العلُم الرضوري بالصدق، وكان الشك من حيث 
الشك يف أنه مقدوُر البرش أم ال، فأما بعد معرفته كونه من فعل اهلل تعاىل ال يبقى للشك 

ماٌل أصالً البتة)1)«.

ثالثاً: مذهب املوجبني للنبوة:

العقليني،  والقبح  احلسن  قاعدة  عىل  الرسل  إرسال  أوجب  من  بعُض  اعتمد 
والتزموا بقاعدة اللطف اإلهليـ  وذلك نحو املعتزلة والشيعةـ  فقالوا: إن إرسال األنبياء 

تابع للوجوب العقيل عىل اهلل تعاىل.

وبعُضهم أوجب النبوَة بناًء عىل النظام األصلح والعناية اإلهليةـ  وهم الفالسفة ـ 
الوجوب  الوجود، ال عىل طريق  الواجب  النبوة تفيض فيضًا عن  إن  قالوا:  وهؤالء 

العقيل، بل بناًء عىل ما التزموه من رابطة العّلية واملعلولية. 

وال بدَّ أن نبني معنى اللطف أوالً.

َر القايض عبد اجلبار املعنى املراد من اللطف فقال: حرَّ

»اعلم أنَّ املراد بذلك عند شيوخنا ـ رمحهم اهلل ـ: ما يدعو إىل فعل الطاعة عىل 
وجٍه يقع اختياُرها عنده، أو يكون أوىل أن يقَع عنده، فعىل هذين الوجهني ُيوصف 

األمر احلادث بأنه لطٌف. وكالمها يرجع إىل معنًى واحد، وهو ما يدعو إىل الفعل«)2).

قال القايض عبد اجلبار:

»اعلم أن املحصل من اخلالف يف ذلك بني املتكلمني هو: أن فيهم من يقول: إنه 

)1) »االقتصاد يف االعتقاد«، الغزايل، ص258، دار املنهاج.
)2) »املغني«: اللطف، ص9.
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تعاىل متى مّكن مما كّلف سائر وجوه التمكني حتى صار العبُد لو رام الفعَل ألمكنه، ومل 
يعرتضه منٌع، وال ما جيري مراه، فغرُي واجب عليه تعاىل، وإن علم أنه خيتاُر اإليامَن عند 
فعٍل منه يفعله به أو بغريه، أن يفعله، بل هو متفضل به إن شاء فعله، فيكون إنعامه عىل 
العبد أعظم، وإن شاء مل يفعل، وال خيرج التكليف من أن يكون حسنًا، وال يكون تعاىل 

غري فاعل لواجب. 

يقولون: ال منزلة يبلغها العبد يف األلطاف إال وهو قادر عىل أعظَم منها يف كوهنا 
لطفًا يف القْدِر والصفة، فلو وجب عليه أن يفعل األصلَح يف باب الدين مل يكن لـام جيب 

عليه من ذلك هناية. 

ويقولون: ال مكلَّف إال واهلل تعاىل قادٌر عىل أن يلُطف له فيام كّلفه، فلو وجب 
عليه تعاىل أن يلطف مل حيصل يف املكلَّفني عاٍص. 

ومنهم من يقول: إنه يفعل ما هو لطٌف ال حمالة، وإن مل يكن واجبًا عليه أن يفعله؛ 
ألن التكليف يف أنه يقتضيه عندهم بمنزلة الوعد يف أنه يقتيض إجياد ما وعد. 

ومنهم من يقول: إنه جيب عليه أن يفعل باملكلَّف األلطاف، وهو الذي يذهب 
إليه أهل العدل، حتى منعوا من أن يكون خالُف هذا القول قوالً ألحد من مشاخيهم، 
فذكروا أن برش بن املعتمر رجع عن هذه املقال، حكاه عنه أبو احلسني اخلياط رمحه اهلل 

وغريه. 

وقد كان جعفر بن حرب يقول أيضًا يف اللطف بمقالة واسطة بني املذهبني؛ ألنه 
كان يذهب إىل أن املكلف إذا كان ما يفعله من اإليامن مع عدم اللطف أشقَّ وأعظم 
ثوابًا، فاللطف غري واجب، ومتى مل تكن هذه فاللطف واجب، وقد ُحكي عنه الرجوع 

عن هذا املذهب«)1).

)1) »املغني«: اللطف، ص5-4.
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ثم نبه القايض عبد اجلبار إىل أنه ال يقول بوجوب األصلح بل بوجوب الصالح 

فقط، ومنه اللطف يف التكليف)1). 

وقال مجال الدين احليّل ـ وهو شيعي إمامي اثنا عرشّي ـ:

»اخلامس: يف أنه تعاىل جيب عليه اللطف، وهو ما يقّرب العبد إىل الطاعة، وُيبعده 
عن املعصية، وال حظَّ له يف التمكني، وال يبلغ حدَّ اإلجلاء لتوقُّف غرض املكلف عليه، 
فإن املريد لفعٍل من غريه إذا علم أنه ال يفعُله إال بفعل يفعله املريُد من غري مشّقة لو مل 

يفعله لكان ناقضًا لغرضه، وهو قبيح عقاًل«)2).

وبناء عىل اللطف أوجبوا إرسال الرسل، قال السيوري )إمامي اثنا عرشّي(:

واجبة يف احلكمة، خالفًا لألشاعرة،  ـ  النبوة ـ مع حسنها خالفًا للربامهة  »إن 
والدليل عىل ذلك: هو أنه لـام كان املقصود من إجياد اخللق هو املصلحة العائدة إليهم، 
كان إسعافهم بام فيه مصاحلُهم، وردُعهم عام فيه مفاسُدهم واجبًا يف احلكمة، وذلك إما 

يف أحوال معاشهم أو أحوال معادهم«)3).

وقال مجال الدين احليل )إمامي اثنا عرشي(:

»املطلب الثاين: يف وجوب البعثـة: اتـفقت العدلية عليه، خالفًا لألشاعرة؛ ألن 
السمعيات واجبة إمجاعاً، وهي ألطـاف يف العقليات؛ للعلم الرضوري بأن املواظب عىل 
فعل الواجبات السمعية أقرُب إىل فعل الواجبات العقلية، وقد نّبه اهلل تعاىل عليه يف قوله 

)1) »املغني«: اللطف، ص7.
)2) الباب احلادي عرش، مجال الدين احليل، ص32، مع رشح السيوري، مؤسسة مطالعات إسالمي 

دانشكاه مكك كيل، تران، 1365.
)3) كتاب »النافع يوم احلرش«، ملقداد بن عبد اهلل السيوري، ص34وهو رشح الباب احلادي عرش 

للعالمة احليل. حققه وقدم له د. َهدي حمقق. تران 1365.
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تعاىل: ﴿ۉ ې ې ې ې ى﴾ ]العنكبوت: 45[ واللطـف 
واجٌب، وال يمكن معرفة السمعيـات إال بالبعثـة، وألن العلم بالعـقاب ودوامـه، 
ودوام الثواب ألطاف يف التكليف قطعًا، واللطف واجب، وال يمكن معرفُة ذلك إال 

بالسمع«)1). 

وقال القايض عبد اجلبار )معتزيل(:

»إنه ثبت أن َمن دعا إىل الواجب، واختاره املكّلف عنده، لواله كان ال خيتار، 
وجب كوجوبه، وما خيتار عند القبيح عىل وجٍه لواله كان ال خيتار، قُبح، وليس للعقل 
مدخٌل يف معرفة األفعال التي هذه صفتها؛ ألنه إنام ُيعَرف بالعقل وجوُب رّد الوديعة 
وحسُن  وغريمها،  بالقبيح  واألمر  والظلم،  الكذب  وُقبح  املنعم،  وشكر  واإلنصاف 
ل وغريه، فأما أن ُيعَرف به أن الصالة تنهى عن الفحشاء واملنكر، وأن  اإلحسان والتفضُّ
رشَب اخلمر ُيورث العداوَة والبغضاء فمحاٌل، فال بد إذا أن يبعث اهلل تعاىل من ُيعّرفنا 

هذه األمور إذا مل يكن هناك ما يقوم مقامه، فحُسن لذلك بعُث األنبياء«)2). 

وقال القايض عبد اجلبار:

»الكالم عىل النبوات، ووجه اتصاله بباب العدل: هو أنه كالٌم يف أنه تعاىل إذا 
فناها لكي ال يكون خمالًّ بام  علم أّن صالحنا يتعّلق هبذه الرشعيات، فال بد من أن ُيعرِّ

هو واجٌب عليه، ومن العدل أن ال خُيّل بام هو واجٌب عليه«)3). 

)1) »تسليك النفس إىل حظرية القدس«، للعالمة احليل أيب منصور احلسن بن يوسف بن املطهر 
)648-726هـ(. حتقيق فاطمة ومضاين، مؤسسة اإلمام الصادق. قمـ  إيران، ص185.

)2) »األصول اخلمسة« للقايض عبد اجلبار )1: 263).
)3) »رشح األصول اخلمسة« للقايض عبد اجلبار ص563، حتقيق د.عبد الكريم عثامن. طبعة مكتبة 

وهبة.
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خالصة النتائج يف هذه املسألة:

نالحظ ـ مما سبق ـ أن اآلراء يف حكم إرسال األنبياء اختلفت عىل ما يأيت: 

أوال: اجلواز الـمحض؛ بناًء عىل أن اهلل تعاىل هو الفاعل الـمختار، وال مرّجح 
ألفعاله إال عني إرادته، أو كوُنه مريدًا، وقد متيز األشاعرة هبذا القول حتى صار من 

خصائصهم. 

ثانيًا: مع أّن الـامتريدية مل خُيالفوا األشاعرة يف أصل كون اهلل تعاىل فاعاًل خمتارًا، 
إال أهنم أضافوا أمرًا آخَر ـ اعتربوه من مرّجحات اإلرسال واألفعال عمومًا ـ وهو 
احلكمة، فـقالوا: إن اهلل تعاىل يفعل عىل وفاق احلكمة، ومل يصلوا يف هذا إىل الـقول 

بالوجوب، بل قالوا بنوع من األولوية بحيث ال ينتهي إىل الوجوب. 

ثالثًا: املعتزلة ومن وافقهم من الشيعة والزيدية واإلباضية وغريهمـ  وهم القائلون 
ب اإلنسان إىل الطاعة، ومن  بالتحسني والتقبيح العقليني ـ أوجبوا عىل اهلل تعاىل ما ُيقرِّ
ـ  بناء عىل الصالح ـ أو األصلح  إما  ذلك إرسال الرسل، فقالوا بوجوب اإلرسال، 

الراجَعني إىل مبدأ اللطف عندهم، وقال بذلك الكّرامية من باب اللطف.

ونحا قريبًا من قولـهم ابن تيمية يف بحثه يف النبوات، فإنه قـّرر احلُسن والقبح 
العقليـني بصورة تقرتب من املعتـزلة، ثم بنى عىل ذلك أن اهلل تعاىل ال يرتُك احلسَن، 

ويفعُله، وقال بأن إرسال األنبياء والرسل حسٌن الزٌم من هذا الباب. 

رابعًا: الفالسفة اإلرشاقيون بنوا القول بالنبوات عىل أهنا مكتَسبة، ويمكن لإلنسان 
أن يرتّقىـ  بحسب ما هو قابل لهـ  إىل أعىل الدرجات، إىل أن يفيض عليه من نوِر األنوار 

ه إحساسًا.  املعاين العقلية، فيتمثله يف خياله، وربام يثبت فيه حتى حُيسَّ
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القرآن كالم اهلل، منه بدا، بال كيفية قوالً، وأنزله عىل  قال الطحاوي: )وإن 
رسوله وحياً(

ويف بعض النسخ:»منه بدأ«)1).

قال البابريت: »لـام فرغ من بيان التوحيد والنبوة رشَع يف بيان العقيدة يف القرآن؛ 
ألن مدار الرشيعة عليه، وهو معجزة دالة عىل النبوة«)2).

ُيطلق القرآن عىل املحفوظ يف الصدور، وعىل املكتوب يف اللوح املحفوظ، وعىل 
الـمسموع بالصوت واحلرف، قال تعاىل يف سورة العنكبوت: ﴿گ گ گ ڳ ڳ  
البـروج: ﴿وئ وئ ۇئ ۇئ * ۆئ  ۈئ  ڳ ڳ ڱ ڱ﴾ ]49[، وقال يف سـورة 

ۈئ﴾ ]21-22[، وقال يف سورة األحقاف: ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ 
پ پ ڀ ڀ ڀڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ﴾ ]29[.

مقدمة يف الكالم النفيس واللفظي:

يزعم كثري من الناس أنه ال يوجد يشٌء اسمه كالٌم نفيس وال حديٌث نفيس وال 
قوٌل نفيس، بل كلُّ القول لدهيم لفظيٌّ بصوت وحرف، وما كان بال صوت وال حرف 

فليس بكالم أصالً. 

)1) انظر مثالً: »نور اليقني يف أصول الدين يف رشح عقائد الطحاوي«، تأليف حسن كايف األقحصاري 
البوسنوي )951-1024هـ(، ص139، حتقيق زهدي عادلوفيتش البوسنوي، مكتبة العبيكان. 
قال يف ذلك املوضع: »)منه بدأ( تقديم الـمفعول للتخصيص، أي منـه بدأ ال من غريه من   
املخلوقات، فيه رد عىل اجلهمية من املعتزلة فيام زعموا أنه تعاىل خلق الكالم يف حمل، فبدأ ذلك 

الكالم من ذلك املحل، فقوله منه بدأ، أي: هو املتكلم به« اهـ.
وعىل ذلك اعتمد العثيمني، فقد قال يف رشح الواسطية )1: 391(: »وعقيدة أهل السنة واجلامعة   

ل غري خملوق، منه بدأ وإليه يعود(«. اهـ.  يف القرآن يقولون: )إن القرآن كالم اهلل منزَّ
)2) »رشح الطحاوية«، ص63. 
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وهذا الكالم باطٌل ال دليل عليه إال اتباع اهلوى والتعنُّت! وسو ف نبنّي لك فيام 
ييل وجود أصل للكالم النفيس وغريه يف كالم العرب والسلف؛ باختصار كام يليق هبذا 

الكتاب:

قال اهلل تعاىل يف سورة املجادلة: ﴿ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک 
ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ 

ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀۀ ہ ہ ہہ ھ ھ﴾ ]8[.

هل اهلل سبحانه وتعاىل متكّلم أم غري متكلم؟

يف البداية: نوضح إمجاالً ما يدور بني املختلفني يف هذه املسألة:

نحن نعلم أن اهلل سبحانه وتعاىل قـادر، وهو عالِـم، وهو سميع بصيـر، حيٌّ 
وموجود، كون اهلل سبحانه له وجوٌد وكونه حّيـًا وقادرًا، هذه الصفات مّتفق عليها بني 

مجيع املسلمني: ال خيالف أحٌد يف أن اهلل قادر وحيٌّ وعالِـم.

لو نظرنا يف هذه الصفات وسألنا السؤال التايل: هل اهلل سبحانه قادر؟ نعم.

املبني عىل عقيدة  القطعي  التحقيقيُّ  البرش؟ فاجلواب  هل قدرة اهلل مثل قدرة 
راسخة: ليست قدرة اهلل كقدرة العباد.

نقول أيضًا: إن اهلل له ذات، أي: له وجود قائم بنفسه، والعباد هلم ذوات ووجود 
مغايٌر لوجود اهلل تعاىل، ولكن ذات اهلل ليست كذوات العباد: ﴿ٺ ٿ ٿ﴾ 

]الشورى: 11[ ال يف ذاته وال يف صفاته وال يف أفعاله. 

ومع ذلك نقول: إن اهلل قادر ونحن قادرون، إن اهلل موجود ونحن موجودون، 
واهلل عالـم ونحن عالِـمون.
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اإلنسان حني ُيوَلد ال يكون يعلم شيئًا، ثم علم علـاًم حادثًا ال صادرًا من ذاته، 
، التعليم، النظر والرباهني، قال اهلل  ولكن بتعليم الغري له، وعن طريق أسباب: احلواسُّ

تعاىل يف سورة النحل: ﴿ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ 
وئ وئ ۇئۇئ ۆئ ۆئ ﴾ ]78[.

ومع ذلك نقول: إن اإلنسان عالـم واهلل عالِـم، فهل علُم اهلل كعلم اإلنسان؟ ال، 
ومع االشرتاك يف االسم إال أنه ال ُيوَجد أدنى اشرتاٍك يف املسّمى وحقيقة العلم.

اهلل عالـٌم علـاًم أزليًا ال يتغري فيه يشء، وال يزيد، وال يكون بعد نظر وتفكر، وال 
رات  عن طريق استدالل، وال بآلة من اآلالت! وعلم اإلنسان يكون عن طريق تصوُّ
يف نفس اإلنسان، وقد ينساه، وال يتعّلق بجميع تفصيالت املعلومات... علُم اهلل ال 

يتصف هبذا كلِّه، ومع هذا نقول: اإلنسان عالـم واهلل عالِـم! هذه أصوٌل مسلَّمة.

اآلن نأيت إىل حمل اإلشكال: حدث اختالٌف يف كون اهلل متكلاًم، منشأ هذا اخلالف 
هو فهُم بعض الناس لبعض النصوص من آيات وأحاديث، مثل: ﴿ڃ چ چ 
چ﴾ ]النساء: 164[، وورد يف بعض النصوص أن اهلل يتكّلم، وأنه يف اآلخرة 
يكّلم الناس: »ما من أحد إال سيكلمه ربه ليس بينه وبينه حجاب«، ويف بعض اآليات 

واألحاديث ورد أن اهلل سيكلم اخللق، وقد اختلف الناس يف فهم هذه اآلثار.

نبدأ باملعتزلة: ال خيالف املعتزلة يف أّن اهلل متكلم، بل هم جيزمون بأن اهلل متكلم، 
لكن حقيقة التكليم فيها خالٌف بيننا وبينهم، قالوا: حقيقُة تكليم اهلل للمخلوقات: هو 
أن خيلق الصوَت واحلرف الّدالَّنِي عىل املعاين التي ُيريدها اهلل يف يشء من املخلوقات، 

كأن يوجدها يف شجرة، أو يف اللوح املحفوظ، أو يف نفس إنسان.

عندهم، كالُم اهلل هو فعٌل من أفعاله، وهذا الفعل يكون داالًّ عىل املعاين التي 
يريدها اهلل، وهذا الفعل حادث، وبام أنه حادٌث يستحيل أن يكون اهلل قد أوجده يف 
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ذاته؛ ألنه إذا أوجد كالمًا حادثًا يف ذاته، معنى ذلك: أنه يكون قد أوجد صفًة يف نفسه، 
فتكون الصفُة قد حلَّْت يف ذات اهلل بعد أن مل يكن اهلل جّل شأنه مّتصفًا هبا، وهذا يشء 

ممنوع.

لذلك هرب املعتزلة من أن يقولوا: إن اهلل خالٌق للكالم وُموِجد للكالم يف ذاته، 
لذلك قالوا: إن اهلل موجد للكالم يف غريه. 

واألصل الذي اعتمد عليه املعتزلة يف هذا أهنم قالوا: استقرأنا اللغَة وتدبَّرنا يف 
املعقوالت واملنقوالت فلم نجد اسَم الكالم ُيطلق إال عىل ما كان بحرٍف وصوت، 

فهذا حاصل مذهبهم.

وال بد هنا من بيان معنى احلرف والصوت: 

ه. والصوت: هيئٌة موجودة يف اهلواء، ويف  احلرف: حرُف اليشء: هو طَرُفه وحدُّ
غرِيه من وسائط نقل الصوت.

هذه هي املقّدمة التي اعتمد عليها املعتزلُة، وهي أصل كبري يف هذه املسألة.

َعْوا أنه ال ُيطَلق اسُم الكالم ـ أو احلديث ـ عىل أمر إال إذا كان بصوٍت  فهُم ادَّ
وحرٍف، ولـام كان الصوت واحلرف حادَثني ـ ويستحيل أن حَُيلَّ يف اهلل حوادث ـ إذن 

فاهلل سبحانه خيُلق هذه األصواَت واحلروف يف غري ذاته.

فتكون هذه األصواُت واحلروف حادثًة، وهي كالم اهلل، إذن اهلل متكلِّم، ولكنه 
خيلق الكالَم يف غريه.

وأما املجسمة القائليـن بحلول الكالم املؤلف من احلرف والصوت احلادثيـن 
يف ذات اهلل تعاىل: فقد نظروا يف األقوال وأعجبهم بعُض جهات النظر عند املعتزلة، 

ْمنا للمعتزلة باملقدمة األوىل، وهو أنه ال يوجد كالم إال بحرف وصوت.  وقالوا: َسلَّ
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قالت املجسمة: لـاّم كان ال يوجد كالٌم إال بحرف وصوت، باملعنى نفسه الذي 
يريده املعتزلة، ولـام كان اهلل ثبت أنه متكّلم، وكان كلُّ متكّلٍم ال يقال عنه: إنه متكلم 
إال إذا قام الكالُم فيه، لزم أن يكون اهلل قد قام يف نفسه وذاته الكالُم الذي هو حرٌف 

وصوت. 

ثم بعض الطوائف من املجسمة يقول: هذا احلرف والصوت قديم، ولكن هذه 
الطائفة ال يلتفت إليها باقي املجسمة، بل قد خيجلون منها وحياولون نفَي وجودها)1).

املنـتظم من احلروف  إن  فقالوا:  القول والكالم،  بني  فـّرقوا  فقد  الكّرامية  أما 
املسموعة مع حدوثه قائٌم بذات اهلل تعاىل، وأنه قول اهلل تعاىل، ال كالُمه، وإنام كالُمه: 

قدرته عىل التكلم، وهو قديم.

وهذا قريب من قول ابن تيمية وأتباعـه فإهنم يقولون: إن اهلل متكـّلم بحرف 
وصوت حادَثني، أي: كلُّ كلمة حادثة، وكلُّ كلمة تسبقها كلمة، وهكذا ال إىل هناية، 

وهذا هو التسلسل يف احلوادث القائمة بذات اهلل تعاىل عنَد ابن تيمية.

وقد نّص عىل ذلك أيضًا ابن أيب العّز يف »رشحه عىل الطحاوية«، وادعى أن هذا 
القول قول أهل السنة وأئمة احلديث، قال يف رشحه عىل الطحاوية بعد ذكر املذاهب يف 
القرآن: »وتاسعها أنه تعاىل مل يزل متكلاًم إذا شاء ومتى شاء وكيف شاء، وهو يتكلم به 
بصوت يسمع، وأن نوع الكالم قديم، وإن مل يكن الصوت املعني قدياًم، وهذا املأثور 

)1) وقد طبع بعضهم يف هذا الزمان جزءًا منسوبًا لإلمام النووي عنوانه )جزء فيه ذكر اعتقاد السلف 
يف احلروف واألصوات( وروجوه بأن طبعوا منه كميات كبرية، ونرشوه يف املساجد وبني العوام، 
ويف هذا اجلزء القول بأن القرآن حرف وصوت قديمني، وفيه احتجاجات سخيفة كثرية، وقد 
رددت عىل هذا اجلزء يف رسالة لطيفة احلجم، وبينت كونه مفرتيًا عىل اإلمام النووي، وبينت ما 

فيه من اختالل يف االستدالل وسقم يف الفهم.
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عن أئمة احلديث والسنة)1)«. اهـ، وهذه الكلمـات تقوم يف ذات اهلل، ثم خترج من 
ذات اهلل، فُيسمعها خملوقاته، فهذا معنى قيام احلوادث عند املجّسمة يف ذات اهلل، وقال: 
»فكل ما حتتج به املعتـزلة مما يدل عىل أنه كالم متعلق بمشيئـته وقدرته، وأنه يتكلم 
إذا شاء، وأنه يتكلم شيئًا بعد يشء، فهو حق جيب قبوله، وما يقول به من يقول: إن 
كالم اهلل قائم بذاته، وإنه صفة له، والصفة ال تقوم إال باملوصوف، فهو حق جيب قبوله 
والقول به. فيجب األخذ بام يف قول كل من الطائفتني من الصواب، والعدول عام يرده 
الرشع والعقل من قول كل منهام. فإذا قالوا لنا: فهذا يلزم أن تكون احلوادث قامت به، 
قلنا: هذا القول ممل، ومن أنكر قبلكم قيام احلوادث هبذا املعنى به تعاىل من األئمة؟ 

ونصوص القرآن تتضمن ذلك، ونصوص األئمة أيضًا، مع رصيح العقل)2)«. اهـ. 

فها هو يرصح بأن كلامت القرآن حادثة، وقد بينت يف الكاشف الصغري أهنم 
يقولون إن اهلل تعاىل حيدثها يف ذاته بقدرته وإرادته، شيئًا بعد يشء، ويقول العثيمني يف 
رشح الواسطية بعدما أورد بعض آيات: »وهذه اآليات تدل عىل أن اهلل يتكلم بكالم 
حقيقي متى شاء بام شاء بحرف وصوت مسموع ال يشبه أصوات املخلوقني، هذه هي 

القاعدة يف إيامننا بكالم اهلل عز وجّل)3)«.

فالفرق بني املجسمة واملعتزلة: أن املعتزلة يقولون: إن احلرف والصوت حيُدثان 
يف غري الذات اإلهلية، أما املجسمة فقالوا: بل هو حادث يف الذات اإلهلية! 

فاملعتزلة قالوا: إنَّ الكالم فعٌل من أفعال اهلل، وكلُّ أفعاله تعاىل حادثة، والفعل 
احلادث ال يقوم بالفاعل.

)1) »الرشوح الوفية عىل العقيدة الطحاوية«، رشح ابن أيب العز )1: 323).
)2) املصدر السابق )1: 328).

)3) »املحارضات السنية يف رشح العقيدة الواسطية«، العثيمني )1: 388).
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أما املجسمة فقالوا: الكالم بام أنه حادث، ويستحيل أن يقوم حادٌث بال حمِدث، 
فيجب أن يكون للحرف والصوت حُمِدث، فقال ابن تيمية: املحِدُث هو اهلل نفسه، فاهلل 
أوجَد احلرَف والصوت يف داخل نفسه، ثم أخرجه خارَج نفسه، وكل حادٌث له بداية 

وله هناية.

ويقول: إنَّ اهلل حُيدث احلرَف والصوت بإرادته وقدرته يف ذاته، وكلُّ كلمة حادثة، 
وكل كلمة سبقتها كلمة، وكل كلمة تـتبعها كلمة، وكلُّ هذه الكلمـات من أصوات 

وحروف.

بناًء عىل ذلك؛ قال املعتزلة: كالُم اهلل فعٌل من أفعال اهلل، لكنه ليس قائاًم يف ذات اهلل 
تعاىل، بل يف بعض خملوقاته. 

وبناًء عىل قول ابن تيمية ـ الذي وّضحناه ـ يكون كالُم اهلل فعاًل من أفعاله؛ ألنه 
مرتّتب عىل قدرته وإرادته ويكون حادثًا، ويكون قائاًم يف ذات اهلل، ولذلك فهو صفة 
أيضًا هلل، فلـام كان فعالً كان حادثًا، ولـام كان قائاًم يف ذات اهلل صار صفة هلل؛ ألن كّل ما 

قام باهلل يكون صفة له. 

فيكون عند ابن تيمية كالُم اهلل صفًة وفعاًل يف نفس الوقت، وقد رّصح بذلك كام 
وّضحناه يف »الكاشف الصغري« يف مبحث الكالم. 

واحلقيقة: أنه ال يوجد يشٌء هو صفة وفعل يف نفس الوقت عند أهل السنة، بل 
الفعل عندهم ُيشتقُّ منه وصف، ولكن نفس الفعل ال يكون صفًة حادثًة قائمًة بذات اهلل 

تعاىل.

ف  أما ابن تيمية، فإن هذا القول أصٌل من أصوله؛ كام سبق بيانه، ويسميه الترصُّ
بالذات، أي: إن اهلل تعاىل يترصف بذاته كام يشاء، وهو أصُل حلول احلوادث بالذات 

وقيام األفعال احلادثة والصفات احلادثة بذاته اهلل تعاىل.



ـ  553 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عىل العقيدِة الطَّحاوية 
أما أهل السنة فيقولون: لـام ورد يف القرآن أن اهلل ُيَكلُِّم ويتكلم، وكذلك يف السنة، 
وكان ال يقال يف اللغة والعرف: إن أحدًا متكلم إال إذا كان متصفًا بأصل الكالم؛ وجب 

أن يكون اهلل تعاىل متصفًا بالكالم. ولكن قال أهل السنة: 

الكالم أنواع: بعُضه متألٌِّف من حرف وصوت، وبعُضه ليس من حرف وصوت. 

وقالوا: لـام كان احلرُف والصوت كلٌّ منهام حادثًا، ووجب أن يكون اهلل متكلـاًم 
ومتصفًا بصفة الكالم امتنع أن يكون متصفًا باحلرف والصوت، بل وجب أن يكون 

متصفًا بالكالم الذي ليس هو حرف وصوت.

فاحلاصل: أن اهلل متصف بصفة الكالم، وهذه الصفة ليست بحرف وال صوت، 
وأما احلرف والصوت ـ عند أهل السنة ـ فهو حادث، واحلادث ال يقوم بذات اهلل. 

بعض الناس يستغربون قوَل أهل السنة، ظاّنني أنه ال يوجد كالم ليس بحرف وال 
صوت، ويّدعون أن هذا األمر مستحيل! وسنحاول اآلن أن ُنربهن عىل هذه املقدمة، 
أو نقرهبا إىل األذهان، بمعنى: أّنـا سنحاول تقريب القول بأنه كيف يكون كالٌم ال هو 
حرٌف وال صوت، فهذه املقدمة إذا ثبتتـ  أو بطل القول باستحالتها عقاًلـ  يرتّتب عىل 
م بنَوا أقواهلم عىل أنه ال يستحيل أن يوجد  ذلك بطالن قول املعتزلة واملجسمة؛ ألهنَّ

كالٌم إال بحرف وصوت.

وقد قال أهل السنة: الكالُم إذا كان بحرف وصوت فهو فعٌل من األفعال، وإذا 
كان بغري حرف وصوت فهو صفٌة من الصفات، ليست بحادثٍة كسائر صفات اهلل تعاىل.

سنحاول اآلن الربهنة عىل وجود كالم بدون حرف وصوت، وأما وجود كالم 
بحرف وصوٍت فال خيالف فيه أحد. 

فمحلُّ اخلالف إذن هو: هل يوجد كالٌم بدون حرف وصوت؟ أهل السنة قالوا: 
نعم، وغريهم قال: ال! فلنبدأ بتوضيح هذا الكالم.
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لو سألنا: هل يصدر منكم أصواٌت وأنتم سكوٌت؟ اجلواب سيكون: ال!

هل حتّدث نفَسك وأنت صامٌت؟ نعم، هذا احلديُث ليس بحرف وال صوت، 
بل هو يشء عبارٌة عن حديث نفساين، يعتمد عىل استحضار املعاين الراسخة يف النفس، 
ولكن النفس لقصور إمكاناتا تتوسل باحلروف وما يتخيله اإلنسان من أشكال الكالم 
املكتوب يف بعض األحيان الستحضار تلك املعاين النفسية، وقد يغلب ذلك عىل بعض 
الناس حتى ال يتصورون كالمًا يف نفوسهم إال باحلروف والصور املتخيلة من الكلامت 
واألشكال. وعند اإلنصاف ال يشك إنسان يف أنه حُيّدث نفسه، وإن غالط يف ذلك ما 

شاء أن يغالط، فال يستطيع أن يمنَع عن نفسه حديث النفس. 

وهذا الكالمـ  عىل قرصهـ  عبارٌة عن إثباِت وجود يشء اسُمه كالم نفساين، وال 
يمكن ألحد من العقالء ـ إذا صدق ـ أن خيالف فيه. 

هذا احلديث النفساين أليس كالمًا؟ بىل، إّن الذي ال حيّدث نفسه عبارة عن مجاد! 

فهذا املذياع )الراديو( أال يصُدر منه حرف وصوت؟ بىل! 

هل يقال: املذياع إذا صدر منه حرف وصوت بكلـامت هلا معان: إنه متكّلم؟ 
ال، بل إنه إن ُأطلق عليه ذلك فعىل سبيل املجاز ال احلقيقة، بل يقال عنه: إنه يصدر منه 

حرف وصوت دااّلن عىل كالٍم إنسان ما.

فال ُيستساغـ  يف اللغةـ  أن يقال عن كل ما يصدر منه حرف وصوت: إنه متكلم. 

ولنا أن نتساءل هنا: مل ال ُيطلق عليه: أنه متكلم؛ مع أن احلرف والصوت صادران 
منه؟ 

وأيضًا: يوجد أشخاص ُبـْكٌم ال يصُدر منهم حرٌف وصوت، ومع هذا فـُهم 
متكّلمون وحيّدثون أنفسهم، ويف أنُفسهم كالم! فاألبكم متكّلم يف احلقيقة، ولكن عنده 
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مشكلة عضوية، لذلك يرتجم ما يف نفسه باإلشارات! ولو قام رجل آيلٌّ بإصدار نحو 
هذه اإلشارات ال ُيسمى متكلـاًم؛ ألن هذه اإلشارات ليست صادرًة عن يشء داخل 

نفسه؛ ألنه ليس له نفس وال علم وال حياة أصالً، وكذلك الراديو.

ْ عن الكالم  العلم ـ إذن ـ هو أصُل الكالم النفيس وليس عينَه، وحتى لو مل ُيعربَّ
النفيس بالصوت واحلرف؛ ألّن الذي ال يكون عنده علٌم عن يشء معنّي ال يمكن أن 
يوجد عنده كالم، وبعُض الناس عندهم علٌم، وليس عندهم كالم؛ ألن اإلنسان ال 
: أنه ال قدرة عنده  حيّدث نفسه دائاًم بكل ما يعلم، بل ببعض ما يعلم، والسببـ  يف هذاـ 

عىل استحضار مجيع هذه املعلومات دفعة واحدة.

ر ثبوت العلم بالذات، وليس كلُّ  : عبارة عن معنًى يثبت بعد تصوُّ الكالمـ  إذنـ 
ما يعلمه اإلنسان حيّدث نفَسه به.

إذن يوجد فرٌق بني العلم الذي هو من قبيل النظر والبحث، وبني الكالم الذي 
هو صفة الزمة عن العلم؛ ألن الواحد يكّلم نفسه بعني النظر واألدّلة، وحال تكلُّمه ال 
يسمى ناظرًا؛ ألن النظر: ترتيُب املقّدمات الستلزام النتائج منها، وليس مّرد استحضار 
هذه النـتائج مرتبة، وإدارة النفس فيها هو نظر، وكذلك نحن نعلم أنه ليس كل نظر 
وفكر قام بأنُفسنا يستلزم أن نكّلم أنفَسنا به دائاًم. فليس النظر والفكر هو الكالم، وليس 
مّرد العلم كالمًا، بل الكالم: معنًى يقوم يف النفس العالِـمة، وهو ليس عني العلم، 
ُث اإلنساُن نفَسه بام ال يعلُمه، بل بام يتومّهه فقط، ولذلك تنتج عنه أحيانًا  بل قد ُيـَحدِّ

فات خمالفة للواقع.  ترصُّ

ومن األدلة عىل وجود الكالم النفيس: حالُة الطفل الذي ال يستـطيع أن ُيعبِّـَر 
عاّم بداخله بألفاظ مفهومة وإنام بإشارات أو برصاخ، وهذا الرصاخ وتلك اإلشارات 

ُيعرّبان لنا عام يدور بداخل الطفل، وما بداخله عبارٌة عن حديٍث نفيس.
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َر يف دراسات  حسب ما هو ثابت يف بحوث علم النفس والرتبية، فإنه قد ُقـرِّ
خاصة أّن األطفال هلم لغاٌت خاصة هبم، وهي لغات يستخدمون فيها اإلشاراِت أو 
احلروَف واألصوات، وتكون هذه غري مرتَّبة عىل حسب الرتتيب اللغوي الذي نعرفه، 
حياولون أن يعرّبوا هبا عام يدور بأنفسهم من كالم نفيس، وقد أشار األشاعرة إىل هذا 

منذ قرون متطاولة.

فالرشط احلقيقي إذن لكي يّتصف أحٌد بالتكلمـ  أي: لصحة إطالق اسم املتكلم 
عىل الذات ـ: أن يكون مّتصفًا بصفة نفسية، وليس هو خروج احلرف والصوت؛ ألن 
هناك أمورًا خيرُج منها احلرف والصوت؛ كاملسّجل والتلفزيون، ولكن ال ُيطلق عليها 
صفة التكلُّم، وهناك من ال خيرج منه كلـامٌت بحرف وصوت ـ كالطفل واألبكم ـ إال 

أنه يطلق عليهام صفة التكلم؛ لثبوت احلديث النفساين هلام.

لـام قال اهلل تعاىل: ﴿ڃ چ چ چ﴾ ]النساء: 164[. هل يقال عن اهلل 
سبحانه: إنه »متكلم« و»كّلم« إال إذا كان متصفًا بصفة نفسية اسُمها »الكالم«؟ أال جيب 
عندئذ القول بأن اهلل متكّلم أو كّلم موسى؟ أال يستلزم ذلكـ  بناء عىل املقدمات السابقةـ  
أنه جيب أن يكون متصفًا بصفة اسمها الكالم؟ ألنه لو صدر منه صوٌت وحرٌف فقط، 
فال يلزم من ذلك أن يكون متكّلـاًم وذلك لصدور احلرف والصوت عن بعض األشياء 

دون أن نطلق عليها صفة الكالم. 

فالرشط احلقيقي لصحة إطالق اسم املتكلم عىل إحدى الذوات: أن تكون متصفة 
بصفة الكالم النفيّس. 

ولنـرجع إىل القاعدة التي انطلقنا منها: اهلل عالِـٌم ونحن عالِـمون، واهلل قادر 
ونحن قادرون، ولكنَّ عْلَم اهلل ليس كعلِمنا وقدرته ليست كقدرتنا.. واهلل متكلم ونحن 

متكلمون، ولكن كالَم اهلل ليس ككالمنا. 
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إذا كان كالُمنـا بصوت وحرف، فكالم اهلل ليس بصوت وال حرف، إذا كان 
الصوت واحلرف قائَمني يف ذاتنا، فليس الصوت واحلرف قائمني يف ذات اهلل، وإذا كان 

الكالم النفيس القائم يف ذاتنا حادثًا، فليس الكالُم النفيس القائم يف ذات اهلل حادثًا.

بناء عىل هذا قال أهل السنة: إن اهلل سبحانه متكّلم، أي: إّنه متصٌف بصفة نْفسية 
هي الكالم، ولكن ال يشابه كالُمه أّي كالم، وال يامثل هذه الصفَة أيُّ صفة كالم نفيس 
عند البرش وال غريهم؛ ألن حقيقة الذات اإلهلية وصفاِتا خمالفٌة لكل ما عداها؛ كام 

قررناه. 

الفرق إذن بني قول املعتزلة واملجسمة يف حمّل قيام الكالم ـ الذي هو مؤلَّف من 
حرف وصوت ـ وبني أهل السنة واملعتزلة: أن املعتزلة يقولون: ال توجد صفة اسُمها 

الكالم، بل املوجود هو فعٌل للكالم، وحرصوا هذا الفعل يف احلرف والصوت.

بينام قال أهل السنة: إنه ُيوجد صفٌة هللـ  هي الكالمـ  بناًء عليها يكون اهلل متكلـاًم، 
وهذه الصفة ليس بحرف وصوت، بل هي صفة نفسية هلل. 

اهلل أصواتًا وحروفًا  خَيْلق  أْن  إنه جلَّ شأنه يمكن  ـ:  نفسه  الوقت  ـ يف  وقالوا 
وكلـامت دالًة عىل بعض مدلوالت كالمه النفيس، ولكن هذه األصوات أو األفعال 

ليست قائمة بذات اهلل تعاىل الستحالة قيام احلوادث به جلَّ شأنه.

فال يوجد اتفاق تامٌّ بني املعتزلة وأهل السنة؛ ألن املعتزلة ينفون الصفة النفسية 
التي هي أصل الكالم عند أهل السنة، بينام أهل السنة يثبتوهنا ويزيدون عىل ذلك.

فبعض أهل السنة يقولون: إذا كان حاصل ما يقوله املعتزلة هو أن اهلل يمكن 
أن خيلق أصواتًا دالة عىل كالمه النفيس، فهذا ال نختلف معهم فيه! ولكن الفرق أهنم 

ينفون هذه الصفة النفسية ونحن نثبتها.
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والفرق بني أهل السنة واملجسمة، أن املجسمة قالوا: إن احلرف والصوت حادثان 
قائامن يف اهلل تعاىل، بينام قال أهل السنة إن احلرف والصوت ال يمكن أن يكونا حاّلني 
وقائمني يف اهلل تعاىل؛ ألهنام حوادث. والفرق الثاين: أن املجسمة ينفون أصل هذه الصفة 

النفسية؛ ألن هذا حملُّ اتفاق بينهم وبني املعتزلة. 

وأهل السنـة يقولون: إن الكالم الذي يتصف به اهلل تعاىل صفة وليست فعاًل، 
واملجسمة يقولون: هي صفة وفعل يف نفس الوقت: صفة؛ ألنه قائم يف اهلل تعاىل، وفعل؛ 

ألنه صادر بقدرة اهلل؛ ألن اهلل أوجده يف ذاته.

سنورد اآلن بعض النصوص التي يمكن االستئناس هبا واالستناد إليها يف إثبات 
أصل وجود الكالم النفيس، وسوف أورد هنا بعض اآليات واألحاديث النبوية الرشيفة، 
ولن أخوض يف أصل اللغة باستحضار الشعر وكلـامت العرب؛ ألن ذلك يكفي يف هذا 

املقام. 

ـ يف سورة املجادلة قال تعاىل: ﴿ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک 
ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ 
ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀۀ ہ ہ ہہ ھ ھ﴾ ]8[. هذا الكالم: 
﴿ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ...﴾ عبارة عن قول نفساين وليس تفكريًا، وقد ورد يف التفاسري 

أن اجلملة: ﴿ڻ ڻ...﴾ مقول القول. 

إذن هناك يشء يف النفس يطلق عليه أنه قول، والقول يف اللغة: صنف من أصناف 
الكالم. 

وسندلل بعد قليل من األحاديث أن الكالم النفيس كالٌم وقوٌل يف نفس الوقت.

﴿ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ېې  يوسف:  سورة  يف  تعاىل  قال  ـ 
ېئ  ۈئۈئ  ۆئۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  ەئوئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ى  ې 
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ها  ېئ﴾ ]77[، عبارة ﴿ۇئ ۇئ ۆئ﴾ هي مقول القول، وهي التي أرسَّ
يوسُف يف نفسه، ومن حيث إن حمل الكالم هو النفس، فقد سامه العلـامء كالمًا نفسيًا.

وكلمة »ُيبِدها« الواردة يف اآلية الكريمة هلا حملٌّ كبري يف رشح كالم الطحاوي، 
وهو: أن القرآن كالم اهلل منه بدا، ومعنى »بدا« ظهر، »ومل يبدها« تدل عىل أن هناك 
كالمًا يف النفس، لكّن اإلظهار واإلبداء يكون بحرف وصوت كام يكون بخلق مبارش 

يف النفس أو يف اللوح املحفوظ. 

التعبري بـ»بدأ«؛ ألنه حُيمل عندئـذ عىل الكالم  أنا نقول بخطأ  وال يعني ذلك 
ب الداّل عىل بعض مدلوالت الكالم النفيس القديم، وهذا الكالم له بداية  احلادث املركَّ
كام ال خيفى، وكلمة منه »بدأ« أي: تكوينًا وإحداثًا، بال مدخلية من أحد وال بكسب 
من املخلوقات، فإن اهلل تعاىل خالـُق كالم مجيع املخلوقات، ولكن خيُلقها هلم؛ ألهنم 
يكسبوهنا، فُيوجدها يف أنفسهم عىل سبيل الكسب، فيكون خلُقه لكالم املخلوقات 
احلادث املؤّلف متوّقفًا عىل كسب املخلوقات، ال ابتداًء بال مدخلية منهم، ولذلك ُينسب 
هذا الكالُم إليهم، ال من حيث خلقه، بل من جهة كونه داالًّ عىل كالمهم النفيس، فقول 
الطحاوي: »منه بدأ« أي: ألنه دالٌّ عىل كالمه النفيس؛ كام قلنا، فنظُمه بإرادة اهلل تعاىل 

وقدرته، وهو معوٌل لكي يدلَّ عىل الكالم النفيس. 

﴿ۉ ۉ ې ې ې ې ى  األعراف:  سورة  يف  تعاىل  قال  ـ 
ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ﴾ ]205[.

املراد من »الذكر يف النفس«: أن جتري الذكر يف نفسك، ﴿ې ې﴾ أي: 
أثناء ذكرك اهلل يف نفسك جيُب أن تكون مترّضعًا وخائفًا.

ثم قال: ﴿ى ى ائ ائ﴾ أي: ذكـٌر بينك وبني نفسك بحيث ال يسمُعه 
إال جارك... هذه مرتبة ثانية من الذكر.
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مل يقل اهلل: إن الذكر يكون باجلهر فقط؟ بل إن ما يف النفس ذكٌر أيضًا، وال معنى 

للذكر إال بالكالم. 

وحني مّر رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص عىل قوم يذكرون اهللَ وُيعلون أصواتم قال هلم: »أربعوا 
عىل أنفسكم؛ فإنكم ال تدعون أصمَّ وال غائبًا«، كام رواه اإلمام البخاري يف »صحيحه« 
عن أيب موسى ريض اهلل عنه قال: كنا مع النبي ملسو هيلع هللا ىلص يف سفٍر، فكنّا إذا عَلْونا كرّبنا، فقال 
النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »أهيا الناس، أربعوا عىل أنفسكم؛ فإنكم ال َتـْدعوَن أصمَّ وال غائباً، ولكْن 
َتْدعوَن سميعًا بصريًا«. ثّم أتى عيلَّ وأنا أقول يف نفيس: ال حوَل وال قّوَة إال باهلل، فقال: 
»يا عبَد اهلل بن قيٍس، ُقْل: ال حوَل وال قّوَة إال باهلل؛ فإهنا كنٌز من كنوز اجلنّة«، أو قال: 

»أال أدلُّك عىل كلمة هي كنٌز من كنوز اجلنّة؟ ال حوَل وال قّوَة إال باهلل«)1).

ويف رواية اإلمام النسائي بسنده قال: عن أيب عثمـان: حدثني أبو موسى قال: كنا 
مع رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يف سفر، فأشـرف الناس عىل واٍد، فجهروا بالتكبيـر والتهليل: اهلل 
أكرب، ال إله إال اهلل. ورفع عاصم صوته فقال النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »أربعوا عىل أنفسكم؛ إن الذي 

تدعون ليس بأصّم؛ إنه سميع قريب، إنه معكم« أعادها ثالث مرات)2).

ويبدو من احلديث أهنم بالغوا يف رفع أصواتم، ولذلك مل يأِت األمُر من النبي 
عليه الصالة والسالم بأن يذكروا اهلل تعاىل يف أنفسهم فقط، أو أن ال جيهروا، بل قال: 
ُيفَهم ذلك  »أربعوا عىل أنفسكم«، أي: ال ُترهقوا أنفسكم بالدعاء برفع األصوات، 

تعليله بعد. 

وتوجد آياٌت أخرى يف القرآن تدلُّ عىل الذكر النفيّس:

* قال اهلل تعاىل يف سورة آل عمران: ﴿ژ ڑ ڑ ک کک ک گ گ گ 

)1) كتاب الدعوات، باب الدعاء إذا عال عقبه، )6021(. 
)2) »السنن الكربى«، كتاب عمل اليوم والليلة، باب ما يقول إذا أرشف عىل واد، )10296).
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گ ڳ ڳ ڳ ڳڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ﴾ ]41[ يأمره أن 
يذكر ربَّه كثريًا، وهو ممنوٌع عن الكالم بحرف وصوت، فكيف يذكر رّبه تعاىل إذا مل 

يوجد كالٌم نفيس له.

ثم إنَّ استثناء الرمز من الكالم يدلُّ عىل أنه من الكالم، وهذا يدل عىل أن الكالم 
فتخصيصهم  النحاُة  أما  اللغويني،  ُمعتمد  هو  كام  واحلرف،  الصوت  غري  عىل  ُيطلق 
الكالم باللفظ اصطالٌح هلم مناسٌب لعلم النحو، وال مشاّحة يف االصطالح، ال يدلُّ 
ـ كام يتوّهم بعض الناس ـ عىل أنه ال كالَم إال باللفظ، أي: باحلرف والصوت، وال 
يصح بعد ذلك االحتجاج باصطالح خاص للنحاة لرضورة موضوع درسهم، عىل 

مفهوم عامٍّ سائغ يف اللغة كام قد يفعل بعضهم، وختصيص العامِّ به. 

وقد ذكر العلامء هذه اآليات؛ ألن َمن خالف أهَل السنة يف هذه املسألة، يقولون:   
 ، ليس لألشاعرة يف إثبات الكالم النفيس إال بيٌت من الشعر لألخطل، وهو نصـراينٌّ
فتابعهم األشاعرة يف  النصارى يف كلمة اهلل بام هو باطل)1)،  ويقولون: وقد تكلمت 

)1) انظر مثاًل: 
قال ابن تيمية: »فالنصارى تتكلم بال علم فكان كالمهم متناقضًا ومل حيصل هلم قول معقول   
كذلك من تكلم يف كالم اهلل بال علم كان كالمه متناقضًا ومل حيصل له قول يعقل وهلذا كان مما 
يشنع به عىل هؤالء أهنم احتجوا يف أصل دينهم ومعرفة حقيقة الكالم كالم اهلل وكالم مجيع 

اخللق بقول شاعر نرصاين يقال له األخطل: 
وإنام الفؤاِد  لـفي  الكـالم  ُجعل اللساُن عىل الفؤاد دليالإنَّ 

وقد قال طائفة: إن هذا ليس من شعره وبتقدير أن يكون من شعره فاحلقائق العقلية أو مسمى لفظ   
الكالم الذى يتكلم به مجيع بني آدم ال يرجع فيه إىل قول ألف شاعر فاضل دع أن يكون شاعرًا 
نرصانيًا اسمه األخطل والنصارى قد عرف أهنم يتكلمون يف كلمة اهلل بام هو باطل«. اهـ ]كتب 
ورسائل وفتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية، أمحد عبد احلليم بن تيمية احلراين أبو العباس، ت: 
728، )6: 296( مكتبة ابن تيمية، ط2، ت: عبد الرمحن بن حممد بن قاسم العاصمي النجدي[ =
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أعظم مسـألة ضّل هبا النصارى! وبيت األخطل هو:

ُجعل اللساُن عىل الفؤاد دليالإنَّ الكالم لفــي الفؤاِد وإنام

وهذا البيت بحثُت عنه يف »ديوان األخطل« فلم أجده، ولكن من املعروف أّن 
أكثر من شاعر نظموا أبياَت شعٍر، ولكنها ليست موجودة يف دواوينهم، وهذا ال يستلزم 

أهنا ليست هلم. 

نقول: إن هذا دليل عىل إثبات الكالم النفيس، وأما كون القائل نرصانيًا، فهذا 
؛ لكونه من الشعراء املحتّج للغتهم، فهو عريبٌّ من الذين حيتجُّ بشعرهم يف اللغة  ال يرضُّ
والنحو، واالحتجاج ال يكون بعقيدته الباطلة يف الكالم وال يف املسيح، وقد كان يف 
العرب الذين حيتج بكالمهم مرشكون، ومل يبطل ذلك االحتجاج بكالمهم، وبعد فإننا 
ال نحتج هبذا البيت إال عىل إطالق اسِم الكالم عىل ما يف النفس، وهذا اإلطالق َقبَِله 
العلـامء الذين سمعوا هذا البيت، وَقبَِله اللغويون والبلغاء الذين سمعوا هذا البيت، 

فإطالُق اسُم »الكالم« عىل ما يف النفس ـ إذن ـ صحيٌح لغة. 

ي ذلك؛ ألن شأَن الشعر  وأما كونه شعرًا فال يقدح يف االحتجاج به، بل إنه ُيَقوِّ
ه العلامء.  ضه للنقد، ولو كان هذا البيت مرفوضًا من حيث املعنى، لردَّ االشتهار وكثرة تعرُّ

وشأن الشاعر االحتجاج باألقوال املشهورة املؤّثرة يف النفوس، فلو مل يكن من 
املعلوم أن حقيقة الكالم هو الذي يف النفس لـاّم توكأ عليه هذا الشاعر. 

وقال أيضًا يف مموع الرسائل )7: 139(: »فمن احتاج إىل أن يعرف مسمى »الكالم« يف لغة   =
العرب والفرس والروم والرتك وسائر أجنـاس بني آدم بقول شاعر فإنه من أبعد الناس عن 
معرفة طرق العلم ثم هو من املولدين وليس من الشعراء القدماء وهو نرصاين كافر مثلث واسمه 
األخطل واخلطل فساد يف الكالم وهو نرصاين والنصارى قد أخطؤوا يف مسمى الكالم فجعلوا 

املسيح القائم بنفسه هو نفس كلمة اهلل«. اهـ.
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وأما قوهلم: إن النصارى إنام أخطؤوا يف )كلمة اهلل( فتبعهم األشاعرة وضلوا.

فاجلواب: هذا غلط، بل غلُطهم ليس يف قوهلم: إنَّ املسيح كلمة اهلل؛ ألن هذا 
ورد يف القرآن، فقال تعاىل: ﴿وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ 
ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ﴾ ]آل عمران: 45[، بل غلطوا لـام 
ادعوا أن املسيح عليه السالم ابُن اهلل تعاىل، وبعضهم قال: هو اهلل، هذا هو جهة غلط 
النصارى، وليس يف قوهلم: إن املسيح ابُن مريم كلمة من اهلل، ومل يتبعهم األشاعرُة وال 

أحٌد من أهل اإلسالم يف هذه العقائد الفاسدة.

أكابر  كتب  يف  واإللزامات  االتامات  هذه  نرى  عندما  نـتعجب  فإننا  ولذلك 
التيمّية من املتقّدمني واملتأخرين، تراهم ينسبون لـمن خيالفهم الكفَر، بل ُيكّفر بعُضهم 

بال وجه حق، وُيلزمون هم خمالفيهم بأموٍر يرصح هؤالء بخالفها، وال ُيلّوحون.

وكذلك هو قوُل السادة الـامتريدية األحناف الذين أثبتوا الكالَم النفيس ووافقوا 
األشاعرَة ومل يوافقوا املعتزلة. 

األدلة عىل إثبات الكالم النفيس من احلديث:

وردت شواهُد من احلديث النبوي الشـريف تدلُّ عىل إثبات الكالم النفيس، 
والقول واحلديث النفيس أيضًا، نذكر هنا بعضها: 

* روى الطرباين يف قصة سلـامن الفاريس ـ وهو حديث طويل ـ حني خرج من 
بالده والتـقى ببعض الرهبان، ويف هذا احلديث قال: فرجعت إىل منزلنا، فقال يل مثل 
ما قال يل أول مرة: هذا خبز وأدم، فكل منه إذا غريت، وصم إذا نشطت، وصل ما بدا 
لك، ونم إذا كسلت، ثم دخل يف صالته، فلم يلتفت إيّل ومل يكّلمني إىل األحد اآلخر، 
فأخذين غمٌّ وحّدثت نفيس بالفرار، ثم دخل يف صالته، فقلت: أصرب أحدين أو ثالثة.



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  الرشح الكبري  564
وحديث النفس ليس مّرد تفكري بل يكون بعد التفكري. 

وفيه: فنظرُت بني كتفيه، فرأيُت خاتَم النبوة مثَل بيضة احلاممة، فأسلمت، ثم قلُت 
له ذات يوم: يا رسول اهلل، أيُّ قوم النصارى؟ قال: »ال خري فيهم«. قال: وكنت أحبُّهم 
حبًا شديدًا؛ لِـام رأيُت من اجتهادهم، ثم إين سألته أيضًا بعد أيام: أيُّ قوم النصارى؟« 
قال: »ال خرَي فيهم وال فيمن حيبهم«. قال: قلُت يف نفيس: فأنا واهلل أحبهم،... فقعدُت 
يف البيت فجاءين الرسوُل ذات يوم، فقال: يا سلـامن أِجب، قلت: َمن؟ قال: »رسوَل 
اهلل«. قلُت: هذا ما كنت أحزن. قلُت: نعم، أن اذهب حتى أحلَقك... وأنا أحّدث نفيس 

أن لو ذهب أفّر)1).

وهذا حديث طويل ولكن فيه دالالٌت عىل إثبات احلديث النفيس، وأنا أستشهد 
هبذه الروايات؛ للتدليل عىل أن الكالم النفيس معروف وشائع لدى العرب.

* ويف »سنن البيهقي«: حني ذهب النبي ملسو هيلع هللا ىلص ليقيض حاجته يف واٍد وأخذ معه 
جابرًا ريض اهلل عنه، فقال الرسوُل للشجرة: »انقادي عيلَّ بإذن اهلل تعاىل«، فانقادت معه 

كالبعري... قال جابر: فجلسُت أحّدث نفيس، فحانت مني لفتة)2). 

* وروى البيهقي يف »سننه الكربى«: عن ابن عمر، وقال فيه: قال عمُر لزيد: 
إين زّوجت ابني وأنا أحّدث نفيس أن أصنع به خريًا، فمـات قبل ذلك، ومل يفرض 

للجارية)3). 

إذن كلمة »احلديث النفيس« سارية شائعة بني العرب واملسلمني.

)1) »املعجم الكبري« )6: 241( )6110).
)2) كتاب الطهارة، باب االستتار عند قضاء احلاجة، )457(، من حديث جابر بن عبد اهلل ريض اهلل 

عنه.
)3) كتاب الصداق، باب من قال: ال صداق هلا، )14805).
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* ويف حديث السقيفة: )حديث مبايعة أيب بكر ريض اهلل تعاىل عنه( يف رواية 
اإلمام البخاري عن ابن عباس، فيها قول عمر: لـام سكت خطيُب األنصار، أردت 
أن أتكّلم وكنُت قد زّورُت مقالًة أعجبتني، أردُت أن أقّدمها بني يدي أيب بكر، وكنت 
أداري منه بعض احلّدة، فلـام أردُت أن أتكلم قال أبو بكر: عىل ِرْسلك، فكرهُت أن 
أغضبه، فتكّلم أبو بكر، فكان هو أحلَم مني وأوقر، واهلل ما ترك من كلمة أعجبتني يف 

تزويري، إال قال يف بدهيته مثلها، أو أفضل منها)1).

َن يف نفسه مقالة.  زّور: حسَّ

ره يف نفسه هو كلامٌت؛ ألنه يقول: إن ما قاله بعد ذلك أبو بكر كان عني  وما زوَّ
ما زّوره يف نفسه أو أحسن منه، وما قال أبو بكر إال كالمًا؛ فاحلديث النفيس كالٌم إذن.

* ويف »مسند أيب يعىل«: حدثنا إبراهيم بن حممد بن سعد قال: حدثني والدي 
حممد: عن أبيه سعد قال: مررت بعثامن بن عفان يف املسجد فسّلمُت عليه، فمأل عينيه 
، فأتيت أمرَي املؤمنني عمر بن اخلطاب فقلُت: يا أمري املؤمنني  مني، ثم مل يرد السالَم عيلَّ
هل حدث يف اإلسالم يشء؟ قال: وما ذاك؟ قلُت: ال، إال أين مررت بعثامَن آنفًا يف 
املسجد فسّلمُت عليه فمأل عينيه مني ثم مل يرّد عيل السالم، قال: فأرسل عمُر اىل عثامَن، 
فدعاه فقال: ما يمنعك أن تكون رددَت عىل أخيك السالم؟ قال عثمـان: ما فعلُت! 
قال سعد: قلُت: بىل! قال: حتى حلف وحلفُت، قال: ثم إن عثامن ذكر، فقال: بىل، 
فأستغفر اهلل وأتوب اليه، إنك مررت يب آنفًا وأنا أحّدث نفيس بكلمة سمعُتـها من 
رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، ال واهلل ما ذكرُتا قطُّ إال تغشى برصي وقلبي غشاوة، فقال سعٌد: فأنا 
ُأنبئك هبا! إن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ذكر لنا أوَل دعوة، ثم جاء أعرايبٌّ فشغله، ثم قام رسوُل اهلل 
ملسو هيلع هللا ىلص فاتبعُته، فلـام أشفقُت أن يسبقني اىل منزله، فرضبُت بقدمي األرض، فالتفت إيّل 

)1) كتاب احلدود، باب رجم احلبىل من الزنا إذا أحصنت، )6830).
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رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص فقال: »من هذا أبو إسحاق؟« قال: قلُت: نعم يا رسول اهلل، قال »َفَمْه؟« 
قال: قلُت: وال واهلل، إال أنَك ذكرَت لنا أول دعوة، ثم جاء هذا األعرايب، فقال: »نعم، 
دعوة ذي النون: ﴿ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ﴾ ]األنبياء: 87[ 

فإنه مل يدُع هبا مسلٌم ربَّه يف يشء قطُّ إال استجاب له«)1).

وهذا نصٌّ آخُر عىل أن حديث النفس يكون بالكالم. 

فإذا قلنا: إن الكالم ال ُيشرتط فيه أن يكون بصوت وحرف كام يف حال الصبي، 
فُيعرف من ذلك أن احلديث النفيس كالٌم ال ُيشرتط فيه صوت.

ويف »مسند أمحد«: عن ابن عباس قال: جاء رجٌل إىل النبي ملسو هيلع هللا ىلص فقال: يا رسول 
اهلل، إين أحّدث نفيس باليشء أَلْن أخرَّ من السامء أحبُّ إيلَّ من أن أتكلم به قال: فقال 

النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »اهلل أكرب، اهلل أكرب، اهلل أكرب، احلمد هلل الذي رّد كيَده إىل الوسوسة«)2).

فهذا احلديث فيه إثباٌت حديث النفس، وأن ما فيه ُيسّمى كالمًا.

وفيه: عن أيب هريرة قال: جاء رجل إىل النبي ملسو هيلع هللا ىلص فقال: يا رسول اهلل، إين أحّدث 
نفيس باحلديث أَلْن أخّر من السمـاء أحبُّ إيلَّ من أن أتكّلم به، قال: »ذلك رصيح 

اإليامن«)3).

* وروى البخاري عن أيب هريرة ريض اهلل تعاىل عنه قال: قال النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »يقول 
اهلل تعاىل: أنا عند ظن عبدي يب، وأنا معه إذا ذكرين، فإن ذكرين يف نفسه ذكرته يف نفيس، 
وإن ذكرين يف مأٍل ذكرته يف مأٍل خري منهم، وإن تقّرب إيل شبـرًا تقـّربُت إليه ذراعًا، 

.(110 :2( ،)772( (1(

.(10 :4( ،)2097( (2(
)3) أخرجه أمحد يف »مسنده«، )9156(، )15: 79).
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وإن تقرب إيل ذراعًا تقربُت إليه باعًا، وإن أتاين يميش أتيته هرولة«)1).

كر« هنا عىل ما يف النفس،  كُر عبارة عن كالم، كام هو ظاهٌر، وقد ُأطلق »الذِّ والذِّ
وعىل ما هو للغري، وداللة احلديث واضحٌة عىل إثبات أن هناك كالمًا نفسيًا. 

ونحن قد اقترصنا عىل األدلة الواضحة، أما األدلة التي فيها غوٌص وعمٌق فابتعدنا 
عنها. 

فيتبني لنا: أن القاعدة التي اعتمد عليها املعتـزلُة واملجسمة ـ وهي قوهلم: »ال 
تًا وتعصبًا واّدعاًء  يوجد كالم إال بحرف وصوت« ـ أبطلها أهُل السنة باألدلة ال تعنُـّ

كام يتوّهم البعض.

فاملتكلم ال يقال له: إنه متكلم؛ إال إذا كان متصفًا بصفة الكالم، وهذه الصفة 
قائمٌة يف نفس املتكلم، إذا تكلم الواحُد من الناس، فهذا الكالم الذي تسمعونه، والذي 

هو متألف من حرف وصوت، له بداية.

واالتفاق حاصٌل بني أهل السنة واملعتزلة عىل أّن الكالم الذي هو حرف وصوت 
حادث، ولكنَّ أهل السنة ينفون أن يكون قائاًم بذات اهلل حادٌث. وال وجه لنفي املعتزلة 
واملجّسمة لكون اهلل متكلـاًم بصفة هي صفة الكالم الئقة بذاته، ولكنها ليست بحرف 

وصوت، أما احلرُف والصوت فاالتفاق حاصٌل عىل أن الكالم هبام حادث.

قول الطحاوي: )منه بدا(

قال العالمة األصفهاين يف »املفردات«: »بدا اليشء َبْدوًا وَبداًء أي: ظهر ظهورًا 
بّيـنًا، قال اهلل تعاىل: ﴿ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ﴾ ]الزمر: 47[، ﴿ٱ ٻ 

ٻ ٻ ٻ﴾ ]الزمر: 48[، ﴿ہ ہ ہ﴾ ]طه: 121[«.

)1) كتاب التوحيد، باب قول اهلل تعاىل: ﴿ۆئ ۈئ ۈئ﴾ ]آل عمران: 28[، )6970(. 
ورواه مسلم يف »صحيحه« أيضًا )2675).  
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واعلم أن معنى »بدا« غري معنى »بدأ«، فـ»بدأ«؛ كمـا قال األصفهاين: »بدأت 
بكذا وأبدأت وابتدأت أي: قّدمت، والبدء واإلبداء: تقديُم اليشء عىل غريه رضبًا من 

التقديم، قال تعاىل: ﴿ھ ھ ھ ھ ے﴾ ]السجدة: 7[، وقال تعاىل: ﴿ڀ ڀ    
ٺ﴾ ]يونس: 34[، ﴿ ۈئ ۈئ ېئ﴾ ]األعراف: 29[، ومبدأ اليشء: هو الذي 
منه يرتكب أو منه يكون، فاحلروُف مبدأ الكالم، واخلشب مبدأ الباب والسير... إلخ«.

وكثريًا ما يلتبس قوهلم: »منه بدا« بقوهلم: »منه بدأ«. ويوجد فرٌق بينهام، فـ»بدا« 
ـ بال مهز ـ تعني: مطلق الظهور ألمر، وظهور أمر حيتمل أنه كان موجودًا، ولكنه ظهر 

للغري بعد أن كان خافيًا عليه.

وأما »بدأ اليشء«، فمعناه: إن وجوده كان بعد كونه غرَي موجود. 

وهذا الكالم يدلُّ داللة ظاهرة عىل أن كالم اهلل تعاىل قديٌم ال بداية له، ولكن 
ظهوَره هو املحَدث، وظهوُر اليشء غري نفس اليشء، فاحرص عىل أن تتفّهم هذا املعنى؛ 

فإّن هذه اإلشارة حتلُّ كثريًا من إشكاالت املجسمة.

نقول: الكالُم بدا أم بدأ؟ الذي »يبدأ« قد ال يكون مسترتًا؛ ألنه ال يكون له وجوٌد 
بخالف »يبدو«. »بدا« معناها: »ظَهـر«، أال يمكن أن يظهر الكالُم لغري املتكلم بعدة 
أساليَب، كأن تكتب يف لوح، هذا الذي كتبَته يف اللوح كالٌم لك؛ ألنه معربِّ عن الكالم 

احلاصل يف نفسك، ويمكن أن يبدو هذا الكالم باإلحياء والتلميح.

احلاصل: أن ما كان من الكالم يف النفس، فإن املتكلم يمكن أن ُيوصله لغريه 
بعدة أساليب: اإلحياء مبارشة، أو أن يكتب هذا الكالم يف لوح معني، ثم يأمر بقراءة هذا 

اللوح، ويمكن أن يظهره لغريه باإلشارات... إلخ.

واستنادًا إىل قول املجسمة الذي قالوا فيه: إن كالم اهلل بصوت وحرف، وهو 
حادث، فهم يقولون: إن القرآن منه بدأ، ومنه خرج، وإليه يعود، وكلمة »خرج« موافقة 
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لـ»بدأ«، وكلٌّ منهام مل يرد يف الكتاب مطلقًا وال يف السنة بسند صحيح، نعم روي عن 
بعض السلف بأسانيد فيها ما فيها، ولكنا ال نلتزم إال املعنى الصحيح منها، ونحملها ما 

أمكننا عىل معان الئقة بمكانتهم، وإال رددناها ومتسكنا باحلق والصواب. 

فمن مجلة ما ورد من روايات عن رسول اهلل عليه الصالة والسالم أن القرآن 
من اهلل بدأ، ما ذكره اإلمام ابن أيب حاتم البستي يف املجروحني، قال: »حممد بن حييى 
ابن رزين من أهل املصيصة دجال يضع احلديث ال حيل ذكره يف الكتب إال عىل سبيل 
القدح فيه روى عن عثامن بن عمر بن فارس عن كهمس بن احلسن عن احلسن عن 
أنس بن مالك قال: قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: كل ما يف الساموات وما يف األرض وما بينهام 
فهو خملوق غري اهلل والقرآن وذلك أنه منه بدأ وإليه يعود وجييء أقوام من أمتي يقولون 
القرآن خملوق فمن قال منهم فقد كفر باهلل العظيم وطلقت امرأته من ساعته ألنه ال 
ينبغي أن يتكون مؤمنة حتت كافر إال أن تكون سبقته بالقول أخربناه حممد بن املسيب 
قال حدثنا حممد بن حييى بن رزين قال حدثنا عثامن بن عمر بن فارس)1)«، قال اخلطيب 

البغدادي)2): »ابن رزين ذاهب احلديث«.

ومنه ما رواه األصبهاين يف أخبار أصبهان عن أيب هريرة قال: كنا عند رسول اهلل 
ملسو هيلع هللا ىلص نتحدث أو حيدثنا إذ قام مستوفزًا فقال: »يا بالل ناد يف الناس«، فنادى بالل يف 
الناس فاجتمع إليه املهاجرون واألنصار، فصعد املنرب، فحمد اهلل وأثنى عليه ثم قال: 
»أهيا الناس إن كل يشء دون اهلل خملوق إال القرآن؛ فإنه كالمه وتنزيله، وعلمه منه بدأ 
وإليه يعود«، ثم نـزل فقالوا: يا رسول اهلل خفت علينا؟ قال: »اللهم ال، ولكن قومًا 

)1) املجروحني من املحدثني والضعفاء واملرتوكني، اإلمام حممد بن حبان بن أمحد بن أيب حاتم 
التميمي البستي، ت: 354هـ، )2: 312(، دار الوعي ـ حلب ـ 1396هـ، ط1، ت: حممود 

إبراهيم زايد.
)2) يف تاريخ بغداد )13: 141).
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يأتون بعدكم يزعمون أن القرآن خملوق، يكذبون عىل اهلل ومن كذب عىل اهلل فهو يف 

النار«)1)، وفيه ابن هليعة، قال فيه أبو زكريا حييى بن معني: »ليس بيشء«.

وابُن تيمية يرّص عىل أن يقول: »منه خرج«، وكأن ذلك لفظ ثابت بالكتاب والسنة 
الصحيحة، بصورة ال تقبل إال املعنى الذي يريده، ويتمسك أيضًا بعبارة منه بدا أو بدأ 
بالطريقة نفسها، أما نحن، فنقول: إن كل ما مل يرد يف الكتاب والسنة الصحيحة، فال بد 
من مراجعة النظر فيه، ونقده عىل األسس السليمة، وال نلتزم إال ما يقبله األدلة القطعية 
النقلية والعقلية، ولذلك فإننا نفس كالم من سبق من السلف بام يليق باحلق، ما أمكن، 
وإال فال يلزمنا قبوله، فاملرجع عندنا هو الكتا ب والسنة واألدلة الصحيحة، ال مرد 
قول السلف أو اخللف. ولذلك فقد فسنا عبارة »منه خرج« أو خرج منه، وعبارة بدا 

أو بدأ بام رأيت وسرتى. 

وعىل ذلك جرى ابن أيب العز يف »شـرحه« فقد قال يف أثـناء ذكر املذاهب يف 
كالم اهلل: »تاسعها أنه تعاىل مل يزل متكلاًم إذا شاء ومتى شاء وكيف شاء، وهو يتكلم 
بصوت يسمع، وأن نوع الكالم قديم، وإن مل يكن الصوت املعني قدياًم، وهذا املأثور 
عن أئمة احلديث والسنة«)2)، وقال أيضًا: »وكالم اهلل تعاىل ال يتناهى، فإنه مل يزل يتكلم 
بام شاء إذا شاء كيف شاء، وال يزال كذلك«)3). اهـ. خمالفًا ما يريده اإلمام الطحاوي 
نفُسه، فكل ذلك مبنيٌّ عندهم عىل ُحلول احلوادث يف الذات اإلهلية، وقد بينا فيمـا 
سبق أن اإلمام الطحاوي ينفي قيام احلوادث بالذات اإلهلية. وهو األمر الذي يريده 
ابن أيب العز بقوله: »وإن مل يكن الصوت املعني قدياًم« يعني إن الصوت املعني حادث، 

)1) أخبار أصبهان، أبو نعيم أمحد بن عبد اهلل بن أمحد بن إسحاق بن موسى بن مهران األصبهاين 
)ت: 430هـ(، )7: 411).

)2) انظر »الرشوح الوفية عىل العقيدة الطحاوية«، رشح ابن أيب العز )1: 322(. 
)3) »الرشوح الوفية«، رشح ابن أيب العز )1: 334).
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ولكنه قائم بذات اهلل، وال ندري بعد ذلك هل بعد حدوثه يبقى قائاًم يف ذات اهلل، بحيث 
ال تفنى كلامته احلادثة القائمة بذاته، أم تفنى، وتزول، وبذلك تكون بعض صفات اهلل 

حادثة زائلة فانية أيضًا؟ فليتأمل!

هل كان احلرُف والصوت املَعيَّنان موجوَدين قبل أن حُيِدثهام اهلل عز وجّل؟

ينبغي أن يقولوا: ال، مل يكونا موجوَدين! فاحلرف والصوت ُوجدا بعد أن مل 
يكونا موجودين، ألهنام حادثان، فال يوجد كالم معني قديم هلل تعىل عندهم، فهام بدأ 

وجودمها يف ذات اهلل ال يف ذات غريها، عىل سبيل احلديث، ومنها خرجا. 

املعارصون فقال حممد خليل هراس يف رشح  وتبعهم عىل ذلك رشاح كتبهم 
الواسطية عند كالمه عىل صفة الكالم: »وقد تنازع الناس حول هذه املسألة نزاعًا كبريًا، 
متكلم: خالق  إن معنى  منه، وقال:  منفصالً  فمنهم من جعل كالمه سبحانه خملوقًا 
للكالم وهم املعتزلة، ومنهم من جعله الزمًا لذاته أزالً وأبدًا ال يتعلق بمشيئته وقدرته 
ونفى عنه احلرف والصوت وقال: إنه معنى واحد يف األزل، وهم الكالبية واألشعرية. 
ومنهم من زعم أنه حروف وأصوات قديمة الزمة للذات، وقال: إهنا مقرتنة يف األزل، 
فهو سبحانه ال يتكلم هبا شيئًا بعد يشء وهم بعض الغالة. ومنهم من جعله حادثًا 
ابتداًء يف ذاته، وأن اهلل مل  قائاًم بذاته تعاىل ومتعلقًا بمشيئته وقدرته ولكن زعم أن له 
يكن متكلاًم يف األزل، وهم الكرامية. ويطول بنا القول لو اشتغلنا بمناقشة هذه األقوال 

وإفسادها عىل أن فسادها بني لكل ذي فهم سليم ونظر مستقيم. 

وخالصة مذهب أهل السنة واجلامعة)1) يف هذه املسألة أن اهلل تعاىل مل يزل متكلمـًا 
إذا شاء، وأن الكالم صفة له قائمة بذاته يتكلم هبا بمشيئته وقدرته، فهو مل يزل وال يزال 

)1) يريد أن هذا خالصة مذهب ابن تيمية، ولكنهم ال يتورعون عن أن ينسبوه إىل أهل السنة قاطبة 
وإىل السلف، مع أن غاية ما يمكن أن يقال فيه إنه مرد فهم هلم ال أكثر، فكان ينبغي أن يقولوا إنه 

مذهبهم وطريقتهم يف فهم كالم السلف، ال أن يرصحوا بام رصحوا به!



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  الرشح الكبري  572
متكلاًم إذا شاء، وما تكلم به فهو قائم به ليس خملوقًا منفصالً عنه كام تقول املعتزلة، وال 

الزمًا لذاته لزوم احلياة هلا كام تقول األشاعرة بل هو تابع ملشيئته وقدرته. 

واهلل سبحانه نادى موسى بصوت ونادى آدم وحواء بصوت)1)، وينادي عباده 
يوم القيامة بصوت ويتكلم بالوحي بصوت، ولكن احلروف واألصوات التي تكلم هبا 
صفة له غري خملوقة وال تشبه أصوات املخلوقني وحروفهم، كام أن علم اهلل القائم بذاته 

ليس مثل علم عباده، فإن اهلل ال يامثل املخلوقني يف يشء من صفاته)2)« اهـ.

نقلنا هذا الكالم عىل طوله، لنبني حقيقة معتقدهم باختصار ما أمكن، وما ذكره 
هراس هنا دار عليه مجيعهم.

واحلقيقة الواضحة أن مذهب هؤالء الذين يدعون أن قوهلم قول السلف، ال 
خيرج يف أركانه عن مذهب الكرامية، واملعتزلة مع اختالف من بعض اجلهات كام ُنـَبني. 
فاملعتزلة قالوا: إن هلل كالمًا، وكالمه مؤلف من صوت وحرف، حادثني، يوَجدان بقدرة 
اهلل تعاىل وإرادته كام يشاء متى يشاء، ولكنهام ال يقومان بذاته، والكرامية وافقوهم يف 
كل ما ذكروه إال نفيهم لقيام احلرف والصوت بذات اهلل تعاىل، فالكرامية ال ينزهون اهلل 
تعاىل عن قيام الصفات احلادثة بذاته كام هو معلوم، ولكن أكثر الكرامية اشتهر عنهم 
أهنم يقولون بعدم قدم احلوادث وال يقولون بالتسلسل النوعي للحوادث سواء منها 
القائمة بذات اهلل أو غري القائمة بذاته، وهذا هو األصل الذي خالفهم فيه ابن تيمية 

)1) إذا كان الصوت الذي ينادي اهلل تعاىل به خلقه يسمعونه بطريقة عادية، من دون خرق عادة، 
فهو من جنس األصوات التي يسمعوهنا من غريه، ولكن له خصائص أخرى تليق به، هذا هو 

مقتىض مذهبهم الذي يزعمون أنه مذهب السلف! وال أدري أين يذهب قوله تعاىل: ﴿ٺ 
ٿ ٿ﴾ ]الشورى: 11[، وأين يذهب زعمهم أهنم ال يشبهون اهلل تعاىل؟

)2) »رشح العقيدة الواسطية«، تأليف حممد خليل هراس، راجعة عبد الرزاق عفيفي، بدون دار نرش. 
ص96-95.
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وأتباعه، فبعد أن وافقهم يف مجيع ما تقدم، ووافقهم يف ما خالفوا فيه املعتزلة كام ذكرنا، 
زاد فقال: إن كالم اهلل تعاىل أزيل، ال أول له، وال آخر له. ولكنه حادث يوجده بقدرته 
وإرادته كام يشاء، وهو مؤلف من صوت وحرف مالئمني لذات اهلل تعاىل مسموعني 
للناس بآذاهنم. قال ابن عثيمني: »وهذه اآليات تدل عىل أن اهلل يتكلم بكالم حقيقّي 
متى شاء بام شاء كيف شاء بحرف وصوت مسموع ال يشبه أصوات املخلوقني«)1). 
اهـ، ولذلك قال ابن أيب العز: »وباجلملة فكل ما حتتج به املعتزلة مما يدلُّ عىل أنه كالم 
متعلق بمشيئته وقدرته، وأنه يتكلم إذا شاء، وأنه يتكلم شيئًا بعد يشء)2)، فهو حق جيب 
قبوله، وما يقول به من يقول: إن كالم اهلل قائم بذاته، وإنه صفة له، والصفة ال تقوم إال 
باملوصوف، فهو حق جيب قبوله والقول به. فيجب األخذ بام يف قول كل من الطائفتني 

من الصواب، والعدول عام يرده الرشع والعقل من قول كل منهام«)3). اهـ. 

وال بد من مالحظة أن هناك فريقني يقوالن بأن كالم اهلل تعاىل صفة له، األول 
هم األشاعرة الذين يقولون بقدم الكالم النفيس، املنزه عن احلروف واألصوات الذي 
ال ندرك حقيقته، والثاين: الكرامية الذين يقولون إن كالم اهلل حادث لكنه قائم بذاته، 
بناء عىل قوهلم بقيام احلوادث بذات اهلل تعاىل. ولكن املعتزلة يقولون: إن كالم اهلل تعاىل 
املؤلف من حروف وأصوات فعل له جل شأنه ال صفة له، والفعل ال يقوم بالفاعل. 

فلذلك ينزهون اهلل تعاىل عن قيام هذا الكالم احلادث بذاته. 

هذا هو حقيقة مذهب هؤالء الذين يدعون أن قوهلم قول السلف، ولن جيدوا 
من السلف من تكلم يف القدم النوعي، وال يف قيام احلوادث بذات اهلل تعاىل، فكل ذلك 

)1) »رشح الواسطية« )1: 388).
)2) يعني أن كالم اهلل تعاىل حادث عند هؤالء وعند املعتزلة، كام هو عند الكرامية الذين ينفون التسلسل 

النوعي، وينفون قدم احلروف واألصوات.
)3) »الرشوح الوفية« )1: 329).
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أفهامهم اخلاصة ينسبوهنا للسلف، وما روي عن السلف املعتبـرين، فهو كالم ال يفيد 

هذه التفاصيل. 

ولنالحظ أمرًا مهاًم ال بد من االنتباه إليه، وهو أن هراس ملا اعرتض عىل املعتزلة، 
يف قوهلم: إن كالم اهلل مؤلف من حرف وصوت، ولكنه خملوق قائم يف غري ذات اهلل 
تعاىل، فهو مل خيالفهم يف أن الكالم موجود بعد عدم، أي إنه حادث، بال ريب، ومل 
يعرتض عليهم يف أنه موجود بقدرة اهلل تعاىل وإرادته، كام يقولون، ولكنه اعرتض عليهم 
يف أمر آخر، وهو أن هذا األمر املحَدث بقدرة اهلل تعاىل ينبغي أن يكون قائاًم بذات اهلل 
تعاىل ال يف غري ذات اهلل تعاىل، وهاهنا ال بد من معرفة أن ابن تيمية وأتباعه يطلقون عىل 
األمر الذي أوجده اهلل تعاىل يف ذاته، كالكالم وغريه من الصفات احلادثة، اسم حادث، 
وال يطلقون عليه اسم املخلوق!! زعاًم منهم أن املخلوق ال يطلق إال عىل املوجود الذي 
أوجده اهلل تعاىل خارج ذاتـه!! ولذلك فقط يقولون: إن القرآن غري خملوق، فهم ال 
يريدون أنه غري خملوق بمعنى أنه ال ابتـداء له، بل يريدون إنه حمَدث يف ذات اهلل تعاىل ال 
خارج ذاته عز وجل، وملا كان كذلك فيطلق عليه حادث مثال أو طارئ ـ كمـا فعل 
ابن عثيمني ـ وال يطلق عليه املخلوق. وكل من احلادث واملخلوق كام ترى موجودان 

بقدرة اهلل تعاىل وإرادته. 

تيمية يف تفسري عبارة »منه خرج« أو »منه بدأ«،  ابن  ولنـتأمل قلياًل يف طريقة 
ولنعلق عىل بعض عباراته بام يزيدها وضوحًا.

قال ابن تيميـة: »وليس معنى قول السلف واألئمة أنه منه خرج ومنه بدأ: أنه 
فارق ذاته وحل بغريه فإن كالم املخلوق إذا تكلم به ال يفارق ذاته وحيل بغريه فكيف 
يكون كـالم اهلل قـال تعاىل: ﴿   پ ڀ ڀ ڀ ڀٺ ٺ ٺ ٺ ٿ﴾ 
]الكهف: 5[ فقد أخرب أن الكلمة خترج من أفواههم، ومع هذا فلم تفارق ذاتم. وأيضًا 
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فالصفة ال تفارق املوصوف وحتل بغريه، ال صفة اخلالق وال صفة املخلوق، والناس إذا 
سمعوا كالم النبي ملسو هيلع هللا ىلص ثم بلغوه عنه، كان الكالم الذي بلغوه كالم رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص وقد 
بلغوه بحركاتم وأصواتم فالقرآن أوىل بذلك فالكالم كالم الباري، والصوت صوت 
القارئ، قـال تعاىل: ﴿ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ﴾ 

]التوبة: 6[، وقال ملسو هيلع هللا ىلص: »زينوا القرآن بأصواتكم«. 

ولكن مقصود السلف الرد عىل هؤالء اجلهمية فإهنم زعموا أن القرآن خلقه اهلل يف 
غريه فيكون قد ابتدأ وخرج من ذلك املحل الذي خلق فيه ال من اهلل، كام يقولون كالمه 

ملوسى خرج من الشجرة فبني السلف واألئمة أن القرآن من اهلل بدأ وخرج«)1). اهـ. 

فالكالم احلادث املعني عند ابن تيمية، حيدثه اهلل تعاىل يف ذاته بإرادته، فهو يقول 
مل يزل يتكلم كيف شاء، متى شاء، وما كان متوقفًا عىل اإلرادة، فهو حادث قطعًا، ال 
خالف يف ذلك، ولكن ابن تيمية ينفي كون الكالم معني احلادث يفارق ذات اهلل بعد 
حدوثه، فالصفة ال تفارق املوصوف، وهنا يأيت سؤالنا: هل يبقى كل كالم حيدثه اهلل 
تعاىل يف ذاته أم أنه ينعدم بعد حدوثه، فإن كان يبقى وال يزال أبدًا، فإن ابن تيمية يقع يف 
إشكاالت كثرية، ويرد عليه نفس اإليرادات التي كان يوردها عىل األشاعرة يف قوهلم 
أن بعض  يلزمه  يفنى،  إنه  قال  بعدهم، وإذا  والباقي  املخلوقات  قبل  القديم  بالكالم 
صفات اهلل تعاىل تفنى بعدما حتدث، وأظنُّ هذا األليق بمذهبه ما دام يرص عىل أنه ال 
الناظر أن  حتل صفة اهلل تعاىل يف غريه، مع أن هذا خالف ظاهر اخلروج. وال ينسى 
االحتامل الذي نفاه ابن تيمية هو أن تنتقل صفة اهلل )التي هي هنا الكالم املعني املؤلف 

من أصوات معينة( إىل غري اهلل تعاىل، فاالنتقال هو املنفي، ال غري. 

)1) »الفتاوى الكربى« لشيخ اإلسالم ابن تيمية، أبوالعباس تقي الدين أمحد بن عبد احلليم بن تيمية 
احلراين، ت: 728، )1: 299( دار املعرفة ـ بريوت، ت: قدم له حسنني حممد خملوف.
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ولكن ما معنى قوله: »ولكن مقصود السـلف الرد عىل هـؤالء اجلهمية فإهنم 
زعموا أن القرآن خلقه اهلل يف غريه فيكون قد ابتدأ وخرج من ذلك املحل الذي خلق فيه 
ال من اهلل، كام يقولون كالمه ملوسى خرج من الشجرة فبني السلف واألئمة أن القرآن 
من اهلل بدأ وخرج«، فإن املفهوم منه أن كالم اهلل تعاىل يـبدأ احلدوث والظـهور من 
ذات اهلل تعاىل ال من غريها، وهذا معنى بدأ، فام معنى »خرج« أليس معناه الظاهر أنه كان 
يف تلك الذات ثم مل يبق فيها!؟ وهذا هو معنى حلول صفة اهلل يف غريه تنزه عن ذلك، 
إال إذا كان اخلارج هو حاكيًا ومعربًا عن كالم اهلل، ويبقى كالمه يف ذاته إما بال زوال أو 

بأن يفنى بعد ذلك، فاملنفي يف كالمه إنام هو مفارقة الكالم عن وحلوله يف غريه. 

فإن أخذنا اخلروج عىل معناه األصيل، لزم املفارقة، وإال لزم أن يقول: إن الكالم 
الذي ينزل إىل املخلوقات حيكي كالم اهلل ويعرب عنه، وليس هو نفَسه، فإنه نفسه مل يفارق 

ذات اهلل تعاىل. 

هذه املقدمات كلُّها لِزَمنا أن نذكرها، حتى نستطيع أن نفهم كالَم الطحاوي عىل 
وجهه: »وإن القرآن كالم اهلل، منه بدا«،أو »بدأ«، عىل نسخة، وذلك عىل معنى موافق 

ملذهب أهل احلق ال ملذهب املجسمة القائلني بحدوث صفات اهلل تعاىل بذاته.

أما كوُن القرآن كالَم اهلل فمحل اتفاق، وقوله: »بدا«، أي: ظهر، والظهوُر يكون 
ليشء موجود كان مستورًا فبدا. 

فكالُم اهلل صفٌة له موجودٌة مل خيُلقها، ومل حُيِدثها، ولكنه أظَهَرها كام أظهر قدرَته 
وعلمه وصفاته. 

هناك فرٌق كبري بني أن يقال: »منه بدا«، و»منه بدأ«؛ فكالم اهللـ  إذا أريد به الكالم 
النفيسـ  مل ُيبتَدَأ ابتداًء، بل بدا وظهر بإحداث ما يدلُّ عليه، فاهلل أبداه وأظهره، ويمكن 
له أن ُيبدَيه بأساليَب كثرية، ولكن صفة الكالم ليس هلا بدايٌة يف الوجود وإال لكانت 

ها ال هي يف نفسها. حادثة. واملحَدث هنا هو إبداؤها وُبُدوُّ
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ولو أردنا أن نتكلم عىل اخلروج أيضًا الذي ورد عىل لسان بعض املتقدمني، فال 
يلزمنا أن نقول إنه رصيح فيام يريده ابن تيمية، بل لنا أن نحمله عىل حممل سائغ فنقول 
مثاًل: إن اخلروج هنا يراد به أن مبدأ القرآن إنام هو من اهلل تعاىل كام أن اخللق مجيعًا منه، 
وأن الروح من اهلل تعاىل، وليس اخلروج املقابل للدخول كام قد يتـوهم. عىل أن لفظ 
اخلروج ملا كان يوهم النقص وحلول احلوادث بالذات، كان األوىل العزوف عنه، كام 
هي القاعدة املستمرة يف األوصاف، وهي حمل اتفاق بني اجلميع بفضل اهلل تعاىل، فكان 
األوىل للمخالفني أال يتشبثوا هبذا اللفظ املوهم ملا ال يليق. ولكنهم يف احلقيقة يرون أن 
هذا املعنى الذي نعتقده غري الئـق باهلل تعاىل هو عني الكامل، بل حيكمون عىل مقابله 

بالنقص كام عرفَت!

وقول الطحاوي: )بال كيفية قوالً( 

قال العالمة األصفهاين يف »املفردات« حتت مادة )كيف(: »كيَف: َلـْفٌظ ُيْسأل به 
عام يصح أن يقال فيه شبيه وغري شبيه، كاألبيض واألسود والصحيح والسقيم، وهلذا 

ال يصّح أن يقال يف اهلل عز وجل: كيف«.

واحلاصل ـ كام نّص عليه الرشيف اجلرجاين يف »التعريفات«: أّن الكيف: »هو 
وهذا  األعراض،  من  وهو  لذاته«،  نسبة  وال  قسمة  يقتيض  ال  اليشء  يف  القاّرة  اهليئة 

اصطالح خاصٌّ مستعمل يف علم الـَمقوالت، كام هو معلوم. 

واملراد هنا بنفي الكيف: تنزيُه اهلل تعاىل عن مشاهبة املخلوقات؛ كام أشار الراغب 
األصفهاين، فهي عاّمة يف نفي الصوت واحلرف، وكلِّ ما من شأنه أن يكون فيه تشبيٌه 
ومماثلة، كأن حيتاج اهلل تعاىل للفِم واللسان واللََّهوات وغرِي ذلك من صفات احلوادث، 

ه، وهو من َقبيل تشبيهه تعاىل باملخلوقات. فكل ذلك منفيٌّ عنه تعاىل وتنزَّ
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قال البابريت يف »رشحه عىل الطحاوية«: 

»وأراد بنفي الكيفية عنه إثبات أزليته رّدًا عىل املعتزلة والكرامية، ونفي كونه من 
جنس احلروف واألصوات رّدًا عىل احلنابلة، وذلك ألن كالم اهلل صفته القائمة بذاته، 
فيكون قدياًم كسائر صفاته؛ إذ لو كان حادثًا فإما أن حيدث يف ذاته كام زعمت الكرامية، 
، وهو حُمال أيضًا؛ ألن الكالم  فيصري ذاته حمالًّ للحوادث، وهو ال جيوز، أو ال يف حملٍّ

عَرٌض فال بد له من حمّل، أو حَدث يف حملٍّ آخر، فيكون املتكلم ذلك املحلُّ ال خالُقه.

وقول احلنابلة ـ وهو أنه حروف غري خملوقة قائمة بذاتـه ـ أيضًا باطل)1)؛ ألن 
احلروف تـتواىل ويقع بعُضها مسبوقًا ببعض، وكلُّ مسبوق حادث، وألن احلروَف ال 
تصُدر إال من اآلالت وهي احللق والشفة وغريمها، فيلُزم من التجسيم تعاىل اهلل عن 
ذلك« اهـ، ومن املعلوم أن احلروف ال تتوقف عىل احللق والشفة، إذ يمكن صدورها 
بغري ذلك كله، ولكن العلامء يذكرون هذه األمور هنا بناء عىل املعتاد الظاهر من خلق 
البرش، والقاعدة املستمرة فيه أن احلروف يلزمها حمل مرتكب لتقوم فيه، بغض النظر 
إذا كان مركبا من حلق وشفة أو غري ذلك من انحاء الرتكيب، فاملراد هنا نفي الرتكيب 
سواء كان عىل ذلك الوجه أو غريه، فال يرد هنا أن يقال إن احلروف قد تقوم بغري ما ذكر، 
فمن يورد ذلك مل يفهم العلة احلقيقية لذكرها، هذا مع أن بعض املجسمة ذكر أن اهلل 

تعاىل قد كلَّم موسى عليه السالم من فيه)2). 

)1) هذا قول بعض احلنابلة وهم املجسمة الذين انتسبوا ملذهب اإلمام أمحد بن حنبل، وحاولوا 
أن يشوهوا عقيدته بإحلاقها بعقيدة املجسمة، وإال ففي احلنابلة كثري من األعالم من يتلوث 

بالتجسيم والتشبيه.
)2) انظر مثال العقيدة التي قدمها ابن بدران احلنبيل لكتابه )املدخل إىل مذهب اإلمام أمحد بن حنبل(، 

وهي من مجلة العقائد التي نسبها االصطخري إىل اإلمام أمحد بن حنبل، قال فيها: »﴿ڃ چ 
چ چ﴾ ]النساء: 164[ من فيه، وناوله التوراة من يده إىل يده« اهـ، وعبارة »من فيه« =
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وكلمة »قوالً« متعلقة بقوله: »بدا«، بمعنى: أن الكالم لـام بدا من اهلل تعاىل بدا 
منه قوالً، ال معنًى فقط، وذلك خالفًا ملن قال: إن القرآن أوحى اهلل تعاىل به إىل جربيل 
عليه السالم باملعنى وهو عرّب عنه باأللفاظ املنَزلة عىل سيدنا حممد. وهذا القول ال دليَل 

عليه. 

فاحلقُّ إذن: أن القرآن بدا من اهلل تعاىل؛ كام أنزل عىل سيدنا حممد عليه الصالة 
والسالم، مل يترّصف فيه أحد من اخللق، ال برٌش، وال مَلك، وال سوامها، له مدخلية يف 

نظم القرآن، بل هو كذلك بدا بإراده اهلل تعاىل.

لـام أبدى اهلل عن كالمه، أليس هذا فعالً من أفعال اهلل؟ بىل. ونحن نعلم أنَّ   
أفعال اهلل تعاىلـ  بمعنى املفعول، أي: املعنى االسمي للفعلـ  هلا كيفية، والكيفية ُيسأل 

عنها بـ »كيف«. واملجاب عنه بـ»كيف« يكون حاالً. 

فلنَر اآلن ماذا قال الطحاوي: »منه بدا بال كيفية قوالً«: 

»قوالً«: حال، أي: حاَل بدّو القرآن كان قوالً. وهو حال من الضمري يف »بدا«، 
أي: ظهر عىل سبيل القول، وليس عىل سبيل إحياء املعنى فقط، أي: أظهره بحرٍف ومعنٍى 

ال باملعنى فقط، فالقول ُيطَلق عىل احلرف واملعنى. 

القرآن عبارٌة عن معنًى  بأن  القائلني  رّدًا عىل  الطحاويُّ ذلك  اإلمام  وقد ذكر 
ولفظ، واّدَعوا أنَّ املعنى أوحاه اهلل إىل جربيل، ثم عرّب عنه جربيل بلفظ، فقالوا: اللفظ 

: أن اللفظ واملعنى من عند اهلل تعاىل. من جربيل، واملعنى من عند اهلل. واحلقُّ

حني يتكلم اإلنسان تكون الكيفية هي الصوت واحلرف، عندما قال الطحاوي: 

الواردة تعني: من فمه. والضمري يف فيه عائد إىل فاعل كلم أي اهلل، ويف آخر كتاب املدخل حيضُّ   =
ابن بدران احلنبيّل الناَس عىل قراءة كتب ابن تيمية فيقول: »وأحسن طريقة ملن يطلب التحقيق 

والربهان كتب شيخ اإلسالم تقي الدين بن تيمية احلراين ريض اهلل عنه«. اهـ.
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»بال كيفية« أي: ليس صوتًا وال حرفًا، ولكن حال ُبُدّوه كان قوالً؛ بمعنى: أنه مل يكن 
مّرد معنى، فقد رّد اإلمام الطحاوي يف نفس الوقت عىل املجسمة وعىل من قال: إّن 

اللفظ من عند جربيل عليه السالم.

إّن اهلل سبحانه وتعاىل أبدى كالَمه عىل سبيل القول بال كيفية، فأين كان حملُّ هذا 
القول الذي أبداه اهلل تعاىل؟ كان يف اللوح املحفوظ، وإطالق القرآن عىل ما يف اللوح 
املحفوظ وارد يف القرآن قال تعاىل يف سورة الربوج: ﴿وئ وئ ۇئ ۇئ * ۆئ ۈئ ۈئ﴾ 

 .]22-21[

وإنَّ سيدنا جربيل عليه السالم كان يأخذ القرآن من اللوح املحفوظ بأمر من اهلل، 
واهلل سبحانه هو الذي كتب ما يف اللوح املحفوظ، قال اإلمام البيضاوي:

»﴿وئ وئ ۇئ ۇئ﴾ بل هذا الذي كّذبوا به كتاٌب رشيٌف وحيد يف النظم واملعنى، 
وُقرئ )قرآُن ميٍد( باإلضافة أي: قرآُن ربٍّ ميد، ﴿ۆئ ۈئ ۈئ﴾ من التحريف، وقرأ 

نافع )حمفوٌظ( بالرفع صفة لـ»القرآن«)1).

وأما احلديث فقد روى اإلمام الرتمذي عن عبد الواحد بن ُسـَليٍم قال: قدمُت 
مكـَة، فلـقيُت عطاَء بن أيب رباٍح. فقلت له: يا أبا حمّمٍد، إن أناسًا عنـدنا يقولون يف 
القَدِر. فقال عطاٌء: لقيُت الوليَد بَن ُعبادة بِن الصامت، قال: حدثني أيب قال: سمعُت 
رسوَل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يقول: »إّن أّوَل ما خَلَق اهلل القلَم، فقال له: اكُتْب، فجرى بام هو كائٌن إىل 

األَبِد«. ويف احلديث قصٌة. قال: هذا حديث حسن غريب)2).

وروى احلاكم يف »املستدرك« عن ابن عباس ريض اهلل عنهام قال: أول ما خلق اهلل 
القلم، خلقه من هجا قبل األلف والالم، فتصّور قلاًم من نور، فقيل له: أجر يف اللوح 

)1) »تفسري البيضاوي«، دار الفكرـ  بريوت )5: 475).
)2) كتاب تفسري القرآن، باب ومن سورة »ن«، )3319).
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املحفوظ، قال: يا رب بامذا؟ قال: بام يكون إىل يوم القيامة. فلام خلق اهلل اخللَق، وّكل 
باخللق حفظة حيفظون عليهم أعامهلم، فلام قامت القيامة، ُعرضت عليهم أعمـاهلم، 
وقيل: ﴿ې ې ې ې ىى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ﴾ ]اجلاثية: 29[، عرض 
بالكتابني، فكانا سواء. قال ابن عباس: ألسُتم عربًا؟ هل تكون النسخة إال من كتاب؟)1).

»كتب اهلل يف اللوح املحفوظ كل يشء«: أسند الكتابَة إىل اهلل سبحانه. ويف أحاديث 
أخرى »أمر اهلل القلم بالكتابة فكتب«)2)، فقوله: »كتب«، أي: بأمر منه.

وقول الطحاوي: )وأنزله عىل رسوله وحياً(

قال تعاىل: ﴿ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ﴾ ]األنعام: 19[، وقال تعاىل: 
﴿ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ﴾ ]آل عمران: 7[.

وقال اهلل تعاىل يف سورة الشـورى: ﴿ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ 
ىئ يئ جب حب خب مب ىب يب جتحت خت مت ىت﴾ ]51[.

اللوح املحفوظ؛ كام يف  بالقرآن كان من  أنَّ الوحي  وقد وردت أدلة تدل عىل 
»املعجم الصغري للطرباين« »عن ابن عباس: عندما قالت قريش للنبي ملسو هيلع هللا ىلص: فقالوا هذا 
ـ أي: ما َوعدوه به من مال ونساء وغري ذلكـ  لك عندنا يا حممد، وُكفَّ عن شتم آهلتنا، 
؛ فإن بغضت، فإنا نفرض عليك خصلة واحدة، ولك فيها صالح، قال:  وال تذُكرها برشٍّ
»وما هي؟« قالوا: تعبد إهلنا سنًة الالَت والعزى، ونعبد إهلك سنًة، قال: »حتى أنظر ما 

اللوح املحفوظ: ﴿ٱ ٻ  يأتيني من ريب«، فجاء الوحُي من عند اهلل عز وجل من 

)1) كتاب التفسري، تفسري سورة »حم اجلاثية«ـ  وعند أهل احلرمني »حم الرشيعة«، )3693).
وقال احلاكم: هذا حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه، فصححه، ووافقه الذهبي.   

)2) أخرجه البيهقي يف »سننه الكربى«، كتاب السري، باب مبتدأ اخللق، )17702).
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]الكافرون: 1-2[، وأنـزل اهلل تعاىل  السورة  ٻ * ٻ پ پ پ...﴾ 
ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے   * ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ﴿ہ 
ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ * ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې﴾ ]الزمر: 

.(1(»]66-64

وقال تعاىل يف سـورة القدر: ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ﴾ ]1[، والظاهر من هذا 
التعبري: أنه أنزله مجيَعه يف تلك الليلة، خالفًا ملن قال: إنه بدأ تنزيله فيها. 

وقد أشار العالمة أبو السعود إىل القولني يف »تفسريه« فقال:

»واملراد بإنزاله فيها: إما: إنزال كلِّه إىل السامء الدنيا؛ كام ُروي أنه ُأنزل مجلة واحدة، 
يف ليلة القدر، من اللوح املحفوظ إىل السامء الدنيا، وأماله جبـريل عليه السالم عىل 
السفرة ثم كان ينزله عىل النبي ملسو هيلع هللا ىلص يف ثالث وعرشين سنة، وإما: ابتداء إنزاُله فيها كام 

نقل عن الشعبي«)2).

وقد رجح اإلمام الطربي يف »تفسريه« القول بأن إنزاله تم كامالً يف ليلة القدر، 
فقال: »يقول تعاىل ذكره: إنا أنزلنا هذا القرآن مجلة واحدة إىل السامء الدنيا يف ليلة الَقْدر، 
وهي ليلة احلُْكم التي يقيض اهلل فيها قضاء السنة وهو مصدر من قوهلم: َقَدر اهلل عيّل هذا 

األْمَر، فهو َيْقُدر َقْدرًا. وبنحو الذي قلنا يف ذلك قال أهل التأويل«)3).

وهاكم بعَض األحاديث التي توضح مسألة نزول القرآن:

روى النسائي يف »السنـن الكربى« عن ابن عباس قال: ُأنـزل القرآن مجلة إىل 

.(44 :2( ،)751( (1(
)2) »تفسري أيب السعود« )9: 182).

)3) »تفسري الطربي« )24: 531(.
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السامء الدنيا يف ليلة القدر، ثم ُأنزل بعد ذلك يف عرشين سنة قال: ﴿ٱ ٻ ٻ 
ٻ ٻ پ پ پ﴾ ]الفرقان: 33[، وقرأ ﴿ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ 

ٿ ٿ ٿ﴾ ]اإلرساء: 106[)1).

وروى احلاكم يف »الـمستدرك«: عن ابن عباس ريض اهلل تعاىل عنهام يف قوله 
تعاىل: ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ﴾ ]القدر: 1[ قال: أنزل القرآن مجلة واحدة يف ليلة القدر 
إىل السامء الدنيا، وكان بموقع النجوم، وكان اهلل ينـزله عىل رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، بعضه يف 

أثـر بعض، قال: وقالوا: ﴿وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئېئ ىئ 
ىئ ىئ یی ی ی﴾ ]الفرقان: 32[ )2). 

فالقرآن كان يف اللوح املحفوظ، ثم أنزل إىل السامء الدنيا يف ليلة القدر. 

أما الفرق بني ﴿ٻ﴾ و﴿ۇ﴾، فإنه من املعلوم يف اللغة العربية: أّن زيادة 
املبنى تدل عىل زيادة املعنى، غالبًا: فكلمة »نّزل« فيها مبالغة، واملبالغة فيها معنى التكرار: 
تكرار التنزيل مرة إثر مرة، أما »أنزل« فجملة واحدة؛ ألن اهلمزة فيها للتعدية، فنزل، 

أي: بنفسه، وأنزله، أي: غرُيه ال بنفِسه نزل.

ويف »املعجم الكبري« للطرباين عن ابن عباس يف قوله: ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ﴾ 
َله  ]القدر: 1[ قال: أنزل القرآن مجلة واحدة حتى ُوضع يف بيت العزة يف السامء الدنيا، وَنزَّ

جربيل عليه السالم عىل حممد ملسو هيلع هللا ىلص بجواب كالم العباد وأعامهلم)3).

)1) كتاب التفسري، سورة الفرقان، باب قوله تعاىل: ﴿ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ﴾ ]الفرقان: 
.(11308( ،]62

)2) كتاب التفسري، )2878(، وقال: هذا حديث صحيح عىل رشطهام ومل خيرجاه، وقال الذهبي يف 
التلخيص: عىل رشط البخاري ومسلم.

.(32 :12( ،)12412( (3(
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ففي أول األمر والبداية »أنزل القرآن« أي: مجلة واحدة إىل السامء الدنيا يف ليلة 

القدر، ثم »نّزله« أي: مفّرقًا بحسب املناسبات عىل سيد اخللق سيدنا حممد ملسو هيلع هللا ىلص.

وهذا يوافق ما ورد يف القرآن الكريم كقوله تعاىل: ﴿ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ 
ٺ ٿ ٿ ٿ﴾ ]اإلرساء: 106[، وقوله: ﴿وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ 
ېئ ېئېئ ىئ ىئ ىئ یی ی ی﴾ ]الفرقان: 32[، وأيضًا قوله تعاىل 
يف سورة الدخان: ﴿پ پ پ پ ڀ﴾ ]3[، وكل هذه األدلة تدلُّ عىل أن 

إنزاله كان دفعة واحدة من اللوح املحفوظ إىل السامء الدنيا.

قال اإلمام الطربي يف تفسري سورة القدر: »يقول تعاىل ذكره: إنا أنزلنا هذا القرآن 
مجلة واحدة إىل السامء الدنيا يف ليلة القدر وهي ليلة احلكم التي يقيض اهلل فيها قضاء 
السنة وهو مصدر من قوهلم: قدر اهلل عيل هذا األمر فهو يقدر قدرًا، وبنحو الذي قلنا يف 
ذلك قال أهل التأويل«)1). اهـ، ثم بني أن هذا مما روي عن ابن عباس قال: »نزل القرآن 
كله مجلة واحدة يف ليلة القدر يف رمضان إىل السامء الدنيا فكان اهلل إذا أراد أن حيدث يف 

األرض شيئًا أنزله منه حتى مجعه«.

وما ذكرناه يقويه الفرق الواضح بني ﴿ٻ﴾ وبني ﴿ۇ﴾، فاألوىل تدلُّ عىل 
وقوع الفعل مرة واحدة ودفعة واحدة، وأما الثانية فإهنا تدل عىل وقوعه عىل دفعات.

فحاصل الكالم: أن اهلل تعاىل أبدى القرآَن عىل سبيل القول الدالِّ عىل املعنى، 
ال عىل سبيـل املعنى فقط، وجعله يف اللوح املحفـوظ، ثم أمر جبـريَل عليه السالم 
بإنزاله دفعًة واحدة إىل السامء الدنيا، ثم أمره بتنزيله عىل دفعاٍت عىل حسب الواقعات 

واحلاجة.

)1) جامع البيان عن تأويل آي القرآن، حممد بن جرير بن يزيد بن خالد الطربي أبو جعفر ت: 310، 
30: 258، دار الفكر ـ بريوت ـ 1405.
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قال الطحاوي: )وصّدقه املؤمنون عىل ذلك حقاً(

قوا رسول اهلل عليه الصالة والسالم عىل أنَّ القرآن كالُم اهلل، منه  املؤمنون صدَّ
بدا بال كيفية قوالً، وأّن القرآن املنـزل عليه من عند اهلل تعاىل ال من عنده وال من عند 

غري اهلل تعاىل. 

والصحابة صدقوا رسول اهلل عليه الصالة والسالم يف ذلك كلِّه، وأنه أنـزله اهلل 
تعاىل إليه وحيًا، وحتّققوا من إعجازه، ثم نقلوه إىل من بعدهم بالتواُتر، ودَعُوا اخللَق إىل 

إقامة حكمه اعتقادًا وعماًل، وذلك كله دليل تصديقهم. 

وهذا الكالم يؤكد أنَّ املراد بكالم اإلمام الطحاوي: هو نـفي أن يكون اللفُظ 
)القرآن( قد فعله واحد من املخلوقات، ولذا فهو ينص عىل نفي ذلك. 

وليس املراد من كـالمه: هو أن اهلل تعاىل قد تكلم بصوت وحرف كام تـتكّلم 
املخلوقات، فإن ذلك منفيٌّ بقوله: »بال كيف«، وهو نـفٌي رصيح للحرف والصوت 

وسائر الكيفيات.

قال الطحاوي: )وأيقنوا أنه كالم اهلل تعاىل باحلقيقة(

بمعنى: أنه ليس كالمًا جلربيل عليه السالم وال لغريه، بأن يفرتض أن اهلل تعاىل 
أوحى له باملعنى، وترك له التعبري عن املنى املوحى به باللفظ؛ ليكون اللفُظ بنظم جربيل، 
فهذا ال دليـل عليه، بل إن القرآن من عند اهلل تعاىل، بال شكٍّ وال ريب، وليس كالمًا 
ملحمد ملسو هيلع هللا ىلص، هذه املعاين باحلروف بَدت من اهلل مبارشة، أي: بأمر اهلل وقدرته وإرادته، 

كام بدأ اخللق مجيعًا منه. 

ويمكن أن تقول ـ كام عرفناك ـ: إن اهلل تعاىل ابتدأ إجياد هذه الكلامت املؤلفة 
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ة عىل املعاين يف اللوح املحفوظ، بعد أن مل تكن موجودة أصاًل، ثم أنزل جربيل عليه  الدالَّ

اًم، كام ذكرنا.  السالم القرآن إىل السامء الدنيا دفعة واحدة، ثم ُمنجَّ

والقرآن كالم اهلل تعاىل حقًا؛ ألنه كالمه القائُم به عّز اسُمه، وذلك مبنيٌّ عىل 
نا القرآن عىل بعض مدلوالتا؛ فهو من هذا الباب  إثبات صفة الكالم النفيس، الذي يدلُّ

كالم اهلل تعاىل، وألنه بدا منه بال واسطة. 

فالـقرآن يقال عليه: إنه كـالم اهلل تعاىل؛ ألنه دالٌّ عىل بعض مدلوالت الصفة 
النفسية القائمة بالذات كام ذكرنا، وهذا اإلطالق صحيٌح لغة؛ ألن الكالم ُيطلق عىل 
الكالم املؤلَّف وعىل املعنى النفيس القائم بالذات، إطالقًا حقيقيًا لغًة عند بعض العلامء، 

ومازًا عند بعض، وهذا مبنيٌّ عىل أن الكالم حقيقًة: هل هو النفيس أم اللفظّي؟ 

قال الطحاوي: )ليس بمخلوق ككالم الربية(

ألنه بدا وظهر فهو ليس حادثًا، وليس املقصود حني يقول: »منه بدا«: أنه أبدى 
مجيع كالمه لقوله تعاىل يف سورة الكهف: ﴿ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ 

ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ﴾ ]109[. 

فهذه اآلية دليٌل عىل أن كالم اهلل تعاىل ال ُيمكن التعبري عنه بالبحر لو كان مدادًا، 
فكيف يقال: إن القرآن مجيُع كالم اهلل تعاىل؟ بل هو دالٌّ عىل بعض ُمتعلَّقاِت كالم اهلل 

تعاىل. 

وبناًء عىل ذلك؛ فالذي بدا لنا هو كالم اهلل تعاىل النفيس، وواسطُة ظهوره هو ما 
أنزله عىل نبيِّه من القرآن املؤلَّف من احلروف واألصوات.

قال الطحاوي: )فمن سمعه فزَعم أنه كالم البشـر فقد كَفر، وقد ذّمه اهلل 
وعاَبه وأوَعده بسقر، حيث قال تعاىل: ﴿ڃ ڃ﴾، فلام أوعد اهلل بسقَر لِـمن 
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قال: ﴿ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ   ﴾ علمنا وأيقنا أنه قوُل خالق البرش، وال يشبه قول 
البرش(

هذا كله يراد منه الرّد عىل من زعم أن القرآن من ترتيب غري اهلل تعاىل ونظمه، 
فاملعنى املدلول والنظم ابتدأه اهلل تعاىل ال غريه، فالقرآن بلفظه ومعناه من عند اهلل ابتدأه 
كام شاء، ومل يقم باهلل تعاىل يشء حادث، واهلل تعاىل ال يتصف بصفات طارئة وال حادثة 

كام قررناه.

»فمن سمعه«: الفاء تعقيبية، أي: عىل سبيل النتيجة: نتيجة لِـام سبق، وبناًء عىل   
ما سبق فمن سمعه فزعم أنه كالم البرش فقد كفر، أي: من زعم أن البرش قد أّلفوا هذه 
احلروف أو زعم أن من أّلفها غري اهلل تعاىل، فقد كفر، فذكُر البرش هنا للغالب، ال للتقييد 
به، فيكُفر من نسبها إىل غري البرش أيضًا كَمن نسبها إىل اجلّن، أو امللك، فهذه احلروف 

بمعانيها ليست من عند سيدنا حممد عليه الصالة والسالم. 

وقد أوعد اهلل تعاىل بعذاب النار لِـمن قال: إن هذا كالم البرش؛ حيث قال: ﴿ڦ 
ڦ ڄ ڄ ڄ * ڃ ڃ﴾ ]املدثر: 26-25[. 

خصائص القرآن: 

أشار اإلمام الطحاوي يف قوله هذا إىل أن للقرآن خصائص وصفات يتميز هبا، 
بحيث إن من قرأ فيه عرف قطعًا أنه ليس من كالم البرش، ولذلك فإن من يزعم أنه 
كالم أحد البرش، فإنه يزعم ذلك هبواه ال حجة له عىل ذلك، ويرتتب عليه العذاب 
األليم. ونذكر هنا بعض خصائصه، إشارة عىل ما ذكر يف املطوالت املختصة يف البحث 

يف القرآن، وإىل كتب علوم القرآن الكريم. 
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اخلاصة األوىل:

تـتميز مسحة القرآن الكريم بأهنا خالبة عجيبة تـتجىل بنظامه الصويت ومجاله 
اللغوي.

ونريد بنظام القرآن الصويت اتساق القرآن وائتالفه يف حركاته وسكناته ومداته 
وغناته واتصاالته وسكتاته اتساقًا عجيبًا وائـتالفًا رائعًا يسرتعي األسامع، ويستهوي 

النفوس بطريقة ال يمكن أن يصل إليها أي كالم آخر من منظوم ومنثور.

وبيان ذلك أن من ألقى سمعه إىل مموعة القرآن الصوتية، وهي مرسلة عىل 
وجه السذاجة يف اهلواء مردة من هيكل احلروف والكلامت كأن يكون السامع بعيدًا عن 
القارئ املجود بحيث ال تبلغ إىل سمعه احلروف والكلامت متميزًا بعضها عن بعض، 
بل يبلغه مرد األصوات الساذجة املؤلفة من املدات والغنات واحلركات والسكنات 
واالتصاالت والسكتات، نقول: إن من ألقى سمعه إىل هذه املجموعة الصوتية الساذجة 
يشعر من نفسه ولو كان أعجميًا ال يعرف العربية بأنه أمام حلن غريب، وتوقيع عجيب 

يفوق يف حسنه ومجاله كل ما عرف من توقيع املوسيقى وترنيم الشعر. 

وهذا اجلامل الصويت أو النظام التوقيعي هو أول يشء أحسته اآلذان العربية أيام 
نزول القرآن، ومل تكن عهدت مثله فيام عرفت من منثور الكالم سواء أكان مرسالً أم 
مسجوعًا، حتى خيل إىل هؤالء العرب أن القرآن شعر ألهنم أدركوا يف إيقاعه وترجيعه 
لذة وأخذتم من لذة هذا اإليقاع والرتجيع هزة مل يعرفوا شيئًا قريبًا منها إال يف الشعر، 
ولكن رسعان ما عادوا عىل أنفسهم بالتخطئة فيام ظنوا حتى قال قائلهم وهو الوليد بن 
املغرية وما هو بالشعر معلالً ذلك بأنه ليس عىل أعاريض الشعر يف رجزه وال يف قصيده، 
بيد أنه تورط يف خطأ أفحش من هذا اخلطأ حني زعم يف ظالم العناد واحلرية أنه سحر، 
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ولو أنصف هؤالء لعلموا أنه كالم منثور لكنه معجز ليس كمثله كالم ألنه صادر من 
متكلم قادر ليس كمثله يشء، وما هو بالشعر وال بالسحر يصدر عن نفس خبيثة، ولقد 
علمت قريش أكثر من غريهم طهارة النفس املحمدية وسموها ونبلها، ثم إن السحر 
معروف املقدمات والوسائل فليس بمعجز، وال يمكنه ولن يمكنه أن يأيت يف يوم من 

األيام بمثل هذا الذي جاء به القرآن. 

عن ابن عباس ريض اهلل عنهام أن الوليد بن املغرية جاء إىل رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص فلام قرأ 
عليه القرآن كأنه رق له فبلغ ذلك أبا جهل فأتاه فقال له: يا عم إن قومك يريدون أن 
جيمعوا لك ماالً ليعطوكه فإنك أتيت حممدا لتعرض ملا ِقَبلهـ  بكس القاف وفتح الباء ـ 
قال الوليد: لقد علمت قريش أين من أكثرها ماالً قال: فقل فيه قوالً يبلغ قومك أنك 
منكر له وكاره. قال: وماذا أقول فواهلل ما فيكم من رجل أعلم مني بالشعر ال برجزه وال 
بقصيده وال بأشعار اجلن، واهلل ما يشبه الذي يقوله شيئًا من هذا وواهلل إن له حلالوة، 
وإن عليه لطالوة وإنه ملنري أعاله، مرشق أسفله وإنه ليعلو وال يعىل وإنه ليحطم ما 
حتته قال أبو جهل للوليد: ال يرىض عنك قومك حتى تقول فيه فقال الوليد: دعني 

أفكر فلام فكر قال هذا سحر يأثره عن غريه ويف ذلك نزل قوله تعاىل: ﴿ۆئ ۆئ ۈئ 
ۈئ * ېئ ېئ ىئ ىئ * ی ی * ی جئ حئ * ىئ يئ جب حب * مبىب يب 

جت حت خت * ىت يت * ٱ ٻ ٻ * ٻ پ پ * پ ڀ ڀ ڀ * ٺ ٺ * ٺ ٿ 

ٿ * ٿ ٹ ٹ  * ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ * ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ﴾ ]املدثر: 11-25[ رواه 
احلاكم وقال: صحيح عىل رشط البخاري)1).

فانظر إىل الرجل حني أرسل نفسه عىل سجيتها العربية وبدهيتها الفطرية، كيف 

)1) »املستدرك«، كتاب التفسري، باب تفسري سورة املدثر، )3872).
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أنصف يف حكمه حني جترد ساعة من عناده وكفره، وقال: واهلل ما يشبه الذي يقوله شيئًا 
من هذا ـ إىل أن قال ـ وإنه ليحطم ما حتته، ثم انظر إىل الرجل حني غلبت عليه شقوته، 
وعاوده عناده وتعصبه، كيف قاوم فطرته، وأكره نفسه عىل خمالفة شعوره ووجدانه، 
وقال ما قال بعد أن حار وذهب كل مذهب يف ضالله وحريته عىل نحو ما يصور القرآن 

تلك احلرية واملقاومة واالستكراه بقوله: ﴿ٱ ٻ ٻ ﴾ إلخ.

وأما مجال القرآن اللغوي فهي: تلك الظاهرة العجيبة التي امتاز هبا القرآن يف 
رصف حروفه، وترتيب كلامته ترتيبًا دونه كل ترتيب ونظام تعاطاه الناس يف كالمهم 

وبيان ذلك:

أنك إذا استمعت إىل حروف القرآن خارجة من خمارجها الصحيحة، تشعر بلذة 
جديدة يف رصف هذه احلروف بعضها بجانب بعض يف الكلامت واآليات، هذا ينقر 
وذاك يصفر وهذا خيفى وذاك يظهر وهذا هيمس وذاك جيهر إىل غري ذلك مما هو مقرر يف 
باب خمارج احلروف وصفاتا يف علم التجويد، ومن هنا يتجىل لك مجال لغة القرآن حني 
خرج إىل الناس يف هذه املجموعة املختلفة املؤتلفة اجلامعة بني اللني والشدة واخلشونة 
والرقة واجلهر واخلفية، عىل وجه دقيق حمكم، وضع كال من احلروف وصفاتا املتقابلة 
يف موضعه بميزان، حتى تألَّف من املجموع قالب لفظي مدهش وقرشة سطحية أخاذة 
امتزجت فيها جزالة البداوة يف غري خشونة، برقة احلضارة من غري ميوعة، وتالقت 
عندها أذواق القبائل العربية عىل اختالفها بكل يسـر وسهولة ولقد وصل هذا اجلامل 
اللغوي إىل قمة اإلعجاز، بحيث لو داخل يف القرآن يشء من كالم الناس العتل مذاقه 

يف أفواه قارئيه واختل نظامه يف آذان سامعيه. 

فكان هذا النظام الصويت واجلامل اللغوي دليل إعجاز وسورًا متينًا حلفظ القرآن، 
مصداقا لقوله سبحانه ﴿ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ﴾ ]احلجر: 9[.
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اخلاصة الثانية:

إرضاؤه العامة واخلاصة ومعنى هذا: أن القرآن الكريم إذا قرأته عىل العامة أو 
قرئ عليهم أحسوا جالله وذاقوا حالوته، وفهموا منه عىل قدر استعدادهم ما يريض 
عقوهلم وعواطفهم، وكذلك اخلاصة إذا قرؤوه أو قرئ عليهم أحسوا جلاله وذاقوا 

حالوته وفهموا منه أكثر مما يفهم العامة.

 اخلاصة الثالثة:

إرضاؤه العقل والعاطفة، ومعنى هذا أن أسلوب القرآن خياطب العقل والقلب 
معًا وجيمع احلق واجلامل معًا، انظر إليه مثاًل وهو يف معمعات االستدالل العقيل عىل 
البعث واإلعادة يف مواجهة منكرهيمـا، كيف يسوق استدالله سوقًا هيز القلوب هزًا 
ويمتع العاطفة إمتاعًا بام جاء يف طي هذه األدلة املسكتة املقنعة إذ قال اهلل سبحانه يف 

سـورة فصلت: ﴿ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ * 
ڱ  ڱ  ڱ  ڳ   * ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ 
ڱ * ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ * ھ ھ ھ 
ھ ے *  ۓ ۓڭ ڭ ڭ ڭ ۇۇ ۆ ۆ﴾ ]6-11[ تأمل يف األسلوب 
البارع الذي أقنع العقل وأمتع العاطفة يف آن واحد حتى يف اجلملة التي هي بمثابة النتيجة 
من مقدمات الدليل إذ قال يف اآلية األوىل: ﴿ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ﴾ ]فصلت: 39[ 
ويف اآليات األخرية: ﴿  ۆ ۆ﴾ يا للجمـال الساحر ويا لإلعجاز الباهر الذي 
يستقبل عقل اإلنسان وقلبه معًا بأنصع األدلة وأمتع املعروضات يف هذه الكلمـات 

املعدودات.

اخلاصة الرابعة:

جودة سبك القرآن وإحكام رسده، ومعنى هذا أن القرآن بلغ من ترابط أجزائه 
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ومتاسك كلامته ومجلة وآياته وسورة مبلغا ال يدانيه فيه أي كالم آخر، مع طول نفسه 

وتنوع مقاصده وافتنانه وتلوينه يف املوضوع الواحد.

وآيـة ذلك أنك إذا تأملت يف القرآن الكريم وجدت منه جسمـا كامال تربط 
األعصاب واجللود واألغشية بني أجزائه، وملحت فيه روحا عاما يبعث احلياة واحلس 
عىل تشابك وتساند بني أعضائه، فإذا هو وحدة متامسكة متآلفة عىل حني أنه كثرة متنوعة 

متخالفة. 

وكتب التفسري طافحة ببيان املناسبات فنحيلك عليها.

اخلاصة اخلامسة:

براعته يف ترصيف القول وثروته يف أفانني الكالم، ومعنى هذا أنه يورد املعنى 
الواحد بألفاظ وبطرق خمتلفة بمقدرة فائقة خارقة تنقطع يف حلبتها أنفاس املوهوبني من 
الفصحاء والبلغاء، ولسنا هنا بسبيل االستيعاب واالستقراء ولكنها أمثلة تديك ونامذج 
تكفيك منها تعبريه عن طلب الفعل من املخاطبني بالوجوه اآلتية اإلتيان برصيح مادة 

األمر نحو قوله سبحانه ﴿ۆ      ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ﴾ ]النساء: 58[.

واألخبار بأن الفعل مكـتوب عىل الـمكلفني نحو ﴿ ٹ ٹ ٹ﴾ 
]البقرة: 183[.

واإلخبـار بكونـه عىل النـاس نحو ﴿ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ 
ڭ﴾ ]آل عمران: 97[.

واإلخبار عن الـمكلفني بالفعل املطلوب منـه نحو ﴿ڃ ڃ 
چ  چ چ﴾ ]البقرة: 228[. أي مطلوب منهن أن يرتبصن.

واإلخبار عن املبتدأ بمعنى يطلب حتقيقه من غريه نحو ﴿ہ ہ ہ ھ﴾ 
]آل عمران: 97[ أي مطلوب من املخاطبني تأمني دخل احلرم.
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وطلب الفعـل بصيـغة فعل األمـر نحـو ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ 
ٻ﴾ ]البقرة: 238[ أو بالم األمر نحو ﴿ھ ھ ے ے ۓ 

ۓ ڭ ڭ﴾ ]احلج: 29[.

واإلخبار عن الفعل بأنه خيـر ﴿ٻ پ پپ پ ڀ ڀ ڀ﴾ ]البقرة: 
.]220

ووصف الفعل وصفًا عنوانيًا بأنه بر نحو ﴿ۅ ۅ ۉ ۉ﴾ ]البقرة: 189[.

﴿ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ  نحو  بالفريضة  الفعل  ووصف 
وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئۈئ ۈئ ېئ ېئ﴾ ]األحزاب: 50[.

وترتيـب الوعد والثـواب عىل الفعل نحو ﴿ۉ ې ې ې ې ى ى 
ائ ائ ەئ ەئوئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ﴾ ]البقرة: 245[.

وترتيـب الفعل عىل شـرط قبله نحو ﴿ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ﴾ ]البقرة: 
.]196

وإيقاع الفعل منفيًا معطوفًا عقب استـفهام نحو ﴿ٿ ٿ ٿ ٹ ٹٹ ٹ 
ڤ﴾ ]النحل: 17[.

وإيقاع الفعل عقب ترج نحو ﴿ې ې﴾.

وترتيب وصف شنيع عىل ترك الفعل نحو ﴿ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ 
ھ ھ﴾ ]املائدة: 44[.

اخلاصة السادسة:

مجع القرآن بني اإلمجال والبيان مع أهنمـا غايتان متقابلتان ال جيتمعان يف كالم 
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واحد للناس، بل كالمهم إما ممل وإما مبني ألن الكلمة إما واضحة املعنى ال حتتاج إىل 
بيان وإما خفية املعنى حتتاج إىل بيان، ولكن القرآن وحده هو الذي انحرقت له العادة، 
فـتسمع اجلملة منه وإذا هي بينة مملة يف آن واحد أما أهنا بينة أو مبينة بتشديد الياء 
وفتحها، فألهنا واضحة املغزى وضوحًا يريح النفس من عناء التنقيب والبحث ألول 
وهلة، فإذا أمعنت النظر فيها الحت منها معان جديدة كلها صحيح أو حمتمل ألن يكون 
صحيحًا، وكلام أمعنت فيها النظر زادتك من املعارف واألرسار بقدر ما تصيب أنت من 

النظر وما حتمل من االستعداد. 

اخلاصة السابعة:

َقْصُد القرآن يف اللفظ مع وفائه باملعنى، ومعنى هذا إنك يف كل من مجل القرآن 
جتد بيانًا قاصدًا مقدرًا عىل حاجة النفوس البرشية من اهلداية اإلهلية دون أن يزيد اللفظ 
عىل املعنى، أو يقرص عن الوفاء بحاجات اخللق من هداية اخلالـق، ومع هذا القصد 
اللفظي الربيء من اإلرساف والتقتري، جتده قد جىل لك املعنى يف صورة كاملة ال تنقص 
شيئًا يعترب عنرصًا أصليًا فيها أو حلية مكملة هلا، كام أهنا ال تزيد شيئًا يعترب دخياًل فيها 
وغريـبًا عنـها بل هو كمـا قال اهلل: ﴿  ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں﴾ 

]هود: 1[.

وال يمكن أن تظفر يف غري القرآن بمثل هذا الذي تظفر به يف القرآن، بل كل منطق 
بليغ مهام تفوق يف البالغة والبيان جتده بني هاتني الغايتني كالزوج بني رضتني بمقدارما 

يريض إحدامها يغضب األخرى. 

وإذا افرتضنا أن بليغًا كتب له التوفيق بني هاتني الغايتني ومها القصد يف اللفظ مع 
الوفاء باملعنى يف مجلة أو مجلتني من كالمه، فإن الكالل واإلعياء ال بد الحقًا به يف بقية 

هذا الكالم، وندر أن يصادفه هذا التوفيق مرة ثانية إال يف الفينة بعد الفينة. 
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وإن أردت أن تلمس بيدك هذه اخلاصة فافتح املصحف الرشيف مرة، واعمد إىل 
مجلة من كتاب اهلل وأحصها عددًا، ثم خذ بعدد تلك الكلامت من أي كالم آخر وقارن 
بني اجلملتني ووازن بني الكالمني وانظر أهيام أمأل باملعاين مع القصد يف األلفاظ ثم انظر 
أي كلمة تستطيع أن تسقطها أو تبدهلا بمـا هو خري منها يف ذلك الكالم اإلهلي، وكم 
كلمة جيب أن تسقطها أو تبدهلا يف ذلك الكالم البرشي، إنك إذا حاولت هذه املحاولة 
فستنتهي إىل هذه احلقيقة التي أعلنها ابن عطية فيام حيكي السيوطي عنه وهو يتحدث 
عن القرآن الكريم إذ يقول: »لو نزعت منه لفظة ثم أدير لسان العرب عىل لفظة أحسن 

منها مل توجد«. اهـ، وذلك بخالف كالم الناس مهام سام وعال)1). 

هبذا يكون اإلمام الطحاوي قد انتهى من بيان مسألة الكالم، وأهم ما يتعلق هبا 
من أحكام، وقد وضَع هلا خامتة هي يف احلقيقة قاعدٌة جليلة، نرشحها إمجااًل فيام يأيت. 

قال الطحاوي: )ومن وصف اهلل بمعنى من معاين البرش فقد كفر)2))

فيه ردٌّ مبارش عىل َمن قال من املجسمة بأن اهلل تعاىل يتكّلم بالصوت واحلرف، 
وبأن كـالمه عبارٌة عن حوادَث متـتالية ُيوجدها يف ذاته، وهي عبارة عن أصوات 
وحروف، ُيوجدها اهلل تعاىل بُقدرته ويقيمها بذاته، لتصبح حوادث حالة يف ذاته! وكلٌّ 
منها حادث، الحٌق لِـام قبله وسابٌق لِـام بعده، فهذا معنى من املعاين الثابتة للبرش، فمن 
أثبتها هلل تعاىل فعليه احلرص عىل مراجعة نفسه مرارًا بحذر شديد لئال يندرج حتت 

)1) ما أوردته من خواص القرآن خلصته من كتاب »مناهل العرفان يف علوم القرآن«، للشيخ حممد 
عبد العظيم الزرقاين، املبحث السادس عرش، )2: 198-226(. طبعة عيسى البايب احللبي 

ورشكاه.
)2) هذه العبارة غري موجودة هنا يف رشح البابريت وكذلك رشح عمر بن إسحاق الغزنوي اهلندي 
الذي اعتمد كثريًا عىل البابريت يف رشحه. والعبارة موجودة يف رشح العالمة الغنيمي والقايض 

إسامعيل بن إبراهيم الشيباين، ويف أكثر الرشاح.
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مفهوم عبارة اإلمام الطحاوي هذه وهو منه، ولكن ال بدَّ أن يقال هنا أن تفصيل املعاين 
غري مذكور يف هذه العبارة، ولذلك سوف نرجئ الرشح التفصييل هلذه العبارة إىل قول 

الطحاوي: »تعاىل اهلل عن احلدود والغايات«. 

وذلك أنه ملا مل حيّدد اإلمام الطحاوي هنا ما هي معاين البشـر املستلزمة للكفر 
والثابتة هلم عىل سبيل التفصيل، وهي التي ال جيوز إثباُت مثلها أو شبهها هلل تعاىل؟ وملا 
قال يف بداية املتن: »هذا ذكر بيان عقيدة أهل السنة«، فنحن نقول: ال بدَّ أن يبني ما هي 
املعاين التي جيب تنـزيُه اهلل تعاىل عنها، ومل يّبينه هنا يف هذا املوضع، فال بد أن يبّينَه يف 
موضع آخَر، وهو املوضُع الذي أرشنا إليه. ونقول هنا: إنه ال بد من االعرتاف أن إثبات 

الصوت واحلرف وقيام احلوادث بالذات اإلهلية يندرج كله يف املعاين الثابتة للبرش.

ومع ذلك، فال بدَّ من االنتباه إىل أن املذكور هنا قاعدة كلية ال بّد من مراعاتا، 
وحاصلها أن املعاين املضافة إىل البرش ال بّد من تنزيه اهلل تعاىل عن حقيقتها الثابتة للبرش، 
وإن مل تكن من خواصِّ البرش، ال يقال إن من املعاين املضافة للبرش العلم مطلقًا وهو 
ثابت هلل، بل حقيقة علم البرش هو العلم اخلاّص ذو احلقيقة اخلاصة ككونه كيفية معينة، 
وكونه حادثًا، وكونه يزداد وينقص، وكونه يتوقف عىل أسباب، ونحو ذلك، فحقيقة 
العلم الثابت للبرش هو الذي ينبغي تنزيه اهلل تعاىل عنه، أما مطلق العلم، فال إذا مل يستلزم 
النقص والتشبيه، وذلك ألن العلم يف نفسه منسوب للبرش وللمالئكة وخلالق اخللق 
مجيعًا، فالعلم بحقيقته املنسوبة للبرش واملضافة إليهم، وللمخلوقات غريهم، ينبغي 
تنـزيه اهلل تعاىل عنه. خصوصًا بعد ورود كون اهلل تعاىل عالـاًم يف الكتاب والسنة، وبعد 

داللة العقل عىل ثبوت ذلك له جل شأنه. 

وذلك بخالف األمور التي ليست من خواصِّ البرش، املضافة إليهم، مما مل يرد 
نسبتها هلل تعاىل يف النقل، وال دليل عقليًا عىل نسبتها له، فضالً عن أن يكون الدليل العقيل 
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داالً عىل وجوب نفيها عنه تعاىل، فهذه األمور ال جيوز أن ننسبها هلل تعاىل، وإن مل تكن 
من خواص البرش. فال جيوز مثالً أن يقال إن البرش يف جهة، وهلم حيز خاص هبم، وكذا 
هم اخلاص هبم، فهال جاز أن يقال هلل تعاىل حيز خاصٌّ به، وله جهتـه وحده  هلم حدُّ

اخلاصان به، كام يليق بذاته!

ال يقال ذلك؛ ألن أصل احلد واجلهة واحليز غري وارد يف النقل، ال يف الكتاب وال 
يف السنة الصحيحة، بل إن العقل دالٌّ عىل وجوب تنزيه اهلل تعاىل عن ذلك ألنه يستلزم 

مشاهبة املخلوقات برشًا وغري برش.

وتبقى األمور اخلاصة بامهية البرش أو حقيقتهم من حيث هم برش، ككون اإلنسان 
ذا عقل مثاًل، أو مركبًا يف خلقته عىل صورة خمصوصة، أو ككوهنم من حلم ودم، أو 
كوهنم خملوقني من طني ونحو ذلك، فنحو هذه األمور ال يشرتك فيها مع البرش غريهم، 
فال جيوز عىل سبيل القطع نسبتها هلل تعاىل، وهذا أمر واضح ظاهر ال ينبغي اخلالف فيه. 

وقال ابن أيب العز يف هذا املوضع: »إن اهلل وإن وصف بأنه متكلم لكن ال يوصف 
بمعنى من معاين البرش التي يكون اإلنسان هبا متكلاًم، فإن اهلل ليس كمثله يشء وهو 
السميع البصري«)1). اهـ. وال ريب يف أن هذا املوضع من متـن الطحاوية من املواضع 
املحرجة للمشبهة واملجسمة، فإن قـيام األصوات واحلروف وحلول احلوادث، أو 
احلركة واجلهة وغريها مما أثبتوها هلل تعاىل، هي يف الوقت نفسه من معاين البرش، كمـا 
قررنا، من حيث إن البرش خملوقات هلل تعاىل متحيزة متغرية مفتقرة تطرأ عليها احلوادث. 
فكيف يمكن هلم أن يرشحوا هذه الفقرة املهمة من كالم الطحاوي؟ رأينا كالم ابن أيب 
العز حياول أن جيعل مراد الطحاوي نفي )معاين البرش التي يكون اإلنسان هبا متكلاًم( 
بحسب عبارته، وال شـك يف أنه يعني أوالً: الفم واللهاة ونحو ذلك من األعضاء، 

)1) الرشوح الوافية عىل العقيدة الطحاوية، رشح ابن أيب العز )1: 360(. 
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التي رأينا بعض املجسمة أثبتها هلل تعاىل، ونسبها لإلمام أمحد بن حنبل، كام يف رواية 
االصطخري، ملا روى عنه أنه يعتقد أن اهلل تعاىل كلم موسى عليه السالم بفيه! ولكن 
نحن نرى أن هذا القدر من الشـرح وإن كان يف نفسه صحيحًا، إال أنه غري كاٍف هنا، 
فإن اإلمام الطحاوي يريد أن يقول: ال يصح أن يعترب كالم اهلل تعاىل الذي هو معنى 
من املعاين اخلاصة باهلل تعاىل، مشاهبًا لكالم البرش الذي هو معنى خاص بالبرش، يعني 
أن كالم البرش إن كان باحلروف واألصوات وكان حادثًا قائمـًا عىل التدريج يف ذات 
اإلنسان، ويزول بعد حدوثه، كام هو معلوم، فإن كالم اهلل تعاىل ينبغي أن يكون معنى ال 
يتصف هبذه الصفات البرشية، ومن جعل لكالم اهلل تعاىل هذه املعاين فهو مشبه هلل تعاىل 
يف املعاين الثابتة له. وأما الكالم عىل الفم واللسان ونفيها عن اهلل تعاىل، فمع أنه حق إال 
أنه يقع يف تنزيه اهلل تعاىل عن األعضاء واألجزاء كام نصَّ عىل ذلك اإلمام الطحاوي، 
وليس هنا أصالة. فليتـنبه لذلك، ولو كان مراد اإلمام الطحاوي إثبـات األصوات 
واحلروف ألثبتها رصاحة فام ثمة مانع يمنعه من ذلك، وهذا مما يوضح خمالفته للمشبهة 

واملجسمة يف قوهلم هذا.

قال الطحاوي: )فمن أبرص هذا اعترب، وعن مثل قول الكفار انزجر، وعلم أنه 
بصفاته ليس كالبرش(

ال هو كالبرش بذاته، وال بصفاته، وال بأفعاله؛ بناًء عىل التوحيد يف الذات والصفات 
واألفعال.

قال البابريت: »هذا كله تأكيد لنفي حدوث الكالم وجعله من جنس احلروف 
من  وأنه  وحدوثه  القرآن  بخلق  قال  من  فإن  املخلوقني،  لكالم  مشاهبا  واألصوات، 
جنس احلروف واألصوات فقد وصف الباري بام يوصف به البرش، فيكون هذا القول 
مشاهبًا لقول الكفار الذين هم قائلون بأنه كالم البرش، ملا فيه من تشبيه اخلالق باخللق، 
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فمن تأمل يف هذه املعاين وبحث عنها وفهمها وقع له االعتبار ووجب عليه االنزجار 

عام يقوله الكفار)1)«. اهـ.

وكالمه هذا يؤكد ما قررناه سابقًا، يف مسألة تنزيه اهلل تعاىل عن احلرف والصوت 
وقيام احلوادث بذاته جل وعز وتعاىل عام يقول الذين ابتدعوا يف الدين وادعوا أن هذه 

البدعة عقيدة السلف!

فام بالك بعد ذلك بمن مل ينزجر هبذا، بل وصف اهلل تعاىل باملعاين الثابتة للخلق، 
ونسب إليه تعاىل ما ال جيوز نسبُته إال إىل املخلوقات، وذلك كاملشّبهة واملجّسمة الذين 

نسبوا إليه تعاىل احلرَف والصوت احلادَثني يف ذاته بقدرته وإرادته.

إىل هذا احلد يكون اإلمام الطحاوي قد انتهى من احلديث عن مسألة، وابتدأ يف 
مسألة أخرى، فقوله: »ومن وصف...« متهيٌد ملسألة جديدة سيرشع فيها. 

* * *

)1) »رشح البابريت«، ص66.
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مسألة الرؤية

ؤية حقٌّ ألهِل اجلنِّة( قال الطحاوي: )والرُّ

مّهد ملسألة وقوع رؤية اهلل تعاىل ألهل اجلنة، أي: كون أّن اهلل تعاىل سرياه البرُش 
يف اآلخرة، بام مىض من أن اهلل ال ُيوَصف بمعنًى من معاين البرش، كام سبق، مما يناسب 
أن يستصحب العاقُل يف نفسه أّن رؤيَة املخلوق للخالق تعاىل ينبغي أن تكون مناسبًة 
لذاتِه وحقيقِة وجوده، فإن كانت رؤية املخلوقات بمقابلة وشعاع وحدٍّ وشكٍل وصورة 
ونحو ذلك ـ ألن املخلوقات هلا أشكال وحدود وصور ـ فإن رؤية اهلل تعاىل ال تكون 

كذلك؛ وذلك ألن كلَّ موجود يرى بحسب ذاته. 

« خبـٌر لـ»الرؤية«، أي: الرؤية ثابتـٌة من حيث هي نعمة، وذلك  وقوله: »حقٌّ
بإثبات اهلل سبحانه إياها، كمـا ورد يف القرآن، والسنة الرشيفة، وثبَتـت عند مجهور 

املسلمني. 

ولرشح هذه املسألة املهمة التي كُثر فيها خالُف املسلمني، سنمّهد يف بيان معنى 
الرؤية ثم نبني أصول املسألة.

الرؤيةـ  لغًةـ  تطلق الرؤية عىل عدة أمور كام قال العالمة األصفهاين يف »املفردات«: 

»الرؤية إدراك املرئي، وذلك أرضب بحسب قوى النفس. واألول: باحلاسة وما 
جيري مراها، نحو ﴿ڻ ڻ*ۀ ۀ ہہ﴾ ]التكاثر: 6- 7[ 

وقوله تعاىل: ﴿ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ﴾ ]الزمر: 60[ وقـوله: ﴿ۅ 
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ۉ ۉ﴾ فإنه مما ُأجِرَي مرى الرؤية احلاسة، فإن احلاسة ال تصح عىل اهلل تعاىل عن 
ذلك، وقوله: ﴿ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ﴾ ]األعراف: 27[. والثاين: بالوهم 
والتخييل نحو »أرى أن زيدًا منطلق«، ونحو قوله: ﴿ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ﴾ 
]األنفال: 50[. والثـالث: بالتـفكر؛ نحو ﴿ک ک ک ک گ﴾ ]األنفال: 48[ والرابع: 

بالعقل، وعىل ذلك قوله: ﴿ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ﴾ ]النجم: 11[، وعىل ذلك محل قوله: 
﴿ڑ ک ک ک﴾ ]النجم: 13[ «.

هذه عدة مراتَب كلٌّ مرتبة منها تسمى »رؤية«، وهذا من حيث االستعامل اللغوي، 
ويمكن أن نفّصل يف هذا املعنى قلياًل فنقول: إذا رأيت إنسانًا عن طريق اإلحساس 
به، كأن ترى خياله يف الظلمة؛ فهذا إدراك عن طريق احلّس، لنفرض أن الصورة التي 
حصلت يف حّسك اختزنتها يف نفسك وأغمضت عينك ثم استحرضت هذه الصورة، 

فهذا االستحضار يسمى أيضًا رؤية، وكذلك رؤيا املنام تراها وأنت ُمغمٌض عينيك.

إذن الرؤية عبارة عن إدراٍك، واإلدراكـ  بمعناه األعّمـ  ُيطلق عىل العلم، فيقال: 
العلم إدراك، وال يشرتط حلصول هذا اإلدراكـ  الذي هو الرؤيةـ  أن يكون هناك مقابلة 

ط أشعة، وال أن تكون عيناك مفتوحَتني، كام ال ُيشرتط ذلك يف العلم.  وال توسُّ

وقبل الدخول يف رشح كالم اإلمام الطحاوي نذكر أقوال الفرق اإلسالمية: 

قال املجسمة: ال رؤية إال بمقابلٍة وجهًا لوجه، فيجُب أن يكون املرئيُّ أمامك 
وأن تكون عيناك مفتوحتني، فتكون أنت يف جهة منه، وهو يف جهة منك، أي: عىل امتداد 

حيسٍّ منك.

قالوا: نرى اهلل بمواجهٍة منا، وقالوا: نراه بصورة، وعىل جهة، ولكن ال نحيط به؛ 
كام نقول: نرى السامء، ولكن ال نحيط بأطرافها، وهذا ال يمنع وجوَد أطراف للسامء، 

ولكن نحن ال ندركها، وكذلك حقيقُة اهلل عندهم.
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وقد فّس ابن تيمية قوَل النبي ملسو هيلع هللا ىلص يف حديث الرؤية: »سرتون رّبكم كام ترون 
القمر ليلة البدر«)1) بأنه سيكون تعاىل يف جهة العلو وأنه سيكون مقاباًل للمخلوقات، 
ومن املعلوم أنه عىل قوله سيكون سائر املخلوقات يف جهة التحت والسفل بالنسبة هلل 

تعاىل، وما دام ُيرى يف جهة فله حدوٌد، ولكن ال نحيط هبا، فنحن نرى جزءًا من اهلل. 

قال ابن تيمية يف منهاج السنة يف الرد عىل الشيعي احليل عندما قال إن األشاعرة 
يثبتون الرؤية وينفون اجلهة عن اهلل تعاىل وينفون املقابلة، وزعم أن إثبات الرؤية مع نفي 

اجلهة واملقابلة للمرئي منافاة للرضورة: 

»فيقال له الكالم عىل هذا من وجوه:

أحدها أن يقال أما إثبات رؤية اهلل تعاىل باألبصار يف اآلخرة فهو قول سلف األمة 
وأئمتها ومجاهري املسلمني من أهل املذاهب األربعة وغريها وقد تواترت فيه األحاديث 
عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص عند علامء احلديث ومجهور القائلني بالرؤية يقولون يرى عيانًا مواجهة كام 

هو املعروف بالعقل. 

ـ وذكر حديث الرؤية املعروف، ثم قال: ـ

وإذا كان كذلك فتقدير أن يكون بعض أهل السنة)2) املثبتني للرؤية أخطأوا يف 
بعض أحكامها)3)، مل يكن ذلك قدحًا يف مذهب أهل السنة واجلامعة، فإنا ال ندعي 

)1) أخرجه الرتمذي يف »سننه«، أبواب صفة اجلنة، باب منه )2554(، من حديث أيب هريرة ريض اهلل 
عنه.

)2) يريد هبم األشاعرة، وابن تيمية يعترب األشاعرة هنا من أهل السنة، ألنه يتكلم مع الشيعة الرافضة، 
وقد بني يف كتبه أنه إذا كان الكالم مع الشيعة فيدخل األشاعرة يف أهل السنة، وهذا املعنى األعم 
ألهل السنة عنده، وأما ال يف مقابل الشيعة، فإن األشاعرة ليسوا من أهل السنة، فإهنم مبتدعة 

عنده، وال يدخل يف هذا املعنى األخص ألهل السنة إال من هم عىل مذهبه ورأيه.
)3) احلكم الذي أخطأوا فيه عىل زعم ابن تيمية هو نفيهم للجهة واحلد واملقابلة، كام هو ظاهر.
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مسألة  كل  وأن  ضاللة،  عىل  يتفقون  ال  أهنم  ندعي  وإنام  منهم  صنف  لكل  العصمة 
اختلف فيها أهل السنة واجلامعة والرافضة فالصواب فيها مع أهل السنة، وحيث تصيب 
الرافضة فال بد أن يوافقهم عىل الصواب بعض أهل السنة، وللروافض خطأ ال يوافقهم 
أحد عليه من أهل السنة وليس للرافضة مسألة واحدة ال يوافقهم فيها أحد انفردوا هبا 

عن مجيع أهل السنة واجلامعة إال وهم خمطئون فيها كإمامة االثني عرش وعصمتهم. 

واجلواب الثاين: أن الذين قالوا إن اهلل يرى بال مقابلة)1)، هم الذين قالوا إن اهلل ليس 
فوق العامل فلام كانوا مثبتني للرؤية نافني للعلو احتاجوا إىل اجلمع بني هاتني املسألتني 
وهذا قول طائـفة من الكالبية واألشعرية، وليس هو قوهلم كلهم بل وال قول أئمتهم، 
بل أئمة القوم يقولون إن اهلل بذاته فوق العرش)2)، ومن نفى ذلك منهم فإنام نفاه ملوافقته 
املعتزلة يف نفي ذلك ونفى ملزوماته فإهنم ملا وافقوهم عىل صحة الدليل الذي استدلت 
به املعتزلة عىل حدوث العامل وهو أن اجلسم ال خيلو عن احلركة والسكون وما ال خيلو 

عنهام فهو حادث المتناع حوادث ال أول هلا.

قالوا: فيلزم حدوث كل جسم فيمتنع أن يكون البارىء جساًم؛ ألنه قديم ويمتنع 
أن يكون يف جهة ألنه ال يكون يف اجلهة إال جسم، فيمتنع أن يكون مقاباًل للرائي، ألن 

)1) وابن تيمية ليس منهم، فالذين قالوا ذلك هم األشاعرة، أما هو فيقول باملقابلة واجلهة هلل تعاىل 
واحلدود، كام هو معلوم.

)2) لقد بينت يف كتاب رشح تأسيس التقديس أن متقدمي أهل السنة كابن كالب واملحاسبي ومن 
سبق األشعري ممن أطلق القول بأن اهلل تعاىل فوق العرش، مل يكونوا يريدون الفوقية احلسية 
باجلهة واحلد، فإهنم نصوا عىل ذلك، أعني نصوا عىل نفي احلدود واجلهات، والفوقية املطلقة يف 
كالمهم يراد هبا الفوقية باملعنى الالئق باهلل تعاىل مع تنزهيه عن اجلهة واحلد والتحيز. ولكن ابن 
تيمية يستغل مرد إطالق من أطلق منهم الفوقية ليزعم أهنم يوافقونه يف أن اهلل تعاىل يف جهة وأن 

له حدًا، وشتان ما بني األمرين واملذهبني.
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املقابلة ال تكون إال بني جسمني)1)، وال ريب أن مجهور العقالء من مثبتي الرؤية ونفاتا 

يقولون إن هذا القول معلوم الفساد بالرضورة)2)«. اهـ.

يريد ابن تيمية أن أكثر الناس الذين أثبتوا الرؤية مع كون املرئي يف جهة ومقابلة 
من الرائي، كاملجسمة ومن وافقهم يف ذلك وهو ابن تيمية ومتابعوه، ومن نفاها كالشيعة 
واملعتزلة، العتقادهم أهنا تستلزم اجلهة واملقابلة املستلزمني للجسمية واجلهة واحلد، 
وهذه جيب تنـزيه الباري عنها، قال هؤالء كلهم: إن قول من قال بإثبات الرؤية مع 
تنزيه اهلل تعاىل عن املقابلة واحلد واجلهة قول معلوم الفساد بالرضورة، أي إنه ال حيتاج 

إىل نظر، بل إن بدهية العقل ترفضه!

ومن الظاهر أن قوله هذا مرد مغالطة، فقد فرق األعالم بني الرؤية وبني اجلهة، 
فجعلوا الرؤية متعلقة باملوجودات، سواء كان متحيزة أم غري متحيزة، ولذلك فقد أثبتوا 
االنفكاك بني الرؤية وبني اجلهة واملقابلة والتحيز، خالفًا لـام يزعمه ابن تيمية ومعه 

املعتزلة والشيعة يف ذلك. 

هًا عن احلدود واجلهات، وملا كانت الرؤية املعهودة  وقال املعتزلة: ملا كان اهلل منزَّ
يف عرف البرش ال حتصل إال إذا كان املرئيُّ يف جهة وحمدودًا، فإنَّ رؤية اهلل تعاىل منفية 
حمالة؛ ألهنا لو وقعت للزم كون اهلل تعاىل يف جهة وله حّد، وهذا مناٍف للتنزيه، ولذلك 

َنَفوا الرؤية.

فنفُيهم للرؤية نابع من كوهنم جعلوا املعنى املعهوَد للبرش من الرؤية هو املعنى 

)1) نفي املقابلة هو قول األشاعرة واملاتريدية، وهم أكثر املسلمني وأغلبهم. وابن تيمية ال يوافقهم 
يف ذلك كام ترى.

)2) »منهاج السنة النبوية«، أمحد بن عبد احلليم بن تيمية احلراين أبو العباس ت: 728، )3: 341( 
مؤسسة قرطبة ـ 1406، ط1،ت: د. حممد رشاد سامل.
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الوحيد لـها، مع أن ذلك مل يقيموا عليه دلياًل، وال يقدرون عىل إقامة دليل عليه أبدًا، 
ولذلك فإن املعتزلة وقعوا فيام وقع فيه املجّسمة من بعض اجلهات؛ حلرصهم معنى 

الرؤية يف املعنى املرشوط باجلهة واحلّد واملقابلة. 

وأما أهل السنة فقد قالوا: الرؤية أرُضب، منها: ما ُيشرتط له جهة، ومنها ما ال 
يشرتط فيه ذلك؛ فهناك رؤية بمواجهة، ورؤية بدون مواجهة ـ كمـا أملحنا من قبل ـ، 
فالواقعة يف احلُلم ال تكون بمواجهة، ونحن نجزم أيضًا أن اهلل تعاىل يرانا، ولسنا يف 
جهة من اهلل تعاىل، فإذا صحَّ ذلك، وورد يف احلديث أن اهلل سبحانه ُيرى، ونحن نعلم 
أن اهلل ﴿ٺٿٿ﴾ ]الشورى: 11[، ويستلزم ذلك أنه ليس حمدودًا، وليس 
يف جهة، فهو سبحانه ُيرى رؤيًة تليق به، كام أن اهلل تعاىل يرى نفَسه وليس يف جهة من 
، فاحلاصل إذن أنه: جيب أن ننسب هلل تعاىل رؤيًة الئقة بذاته، وال جيوز أن  ذاته جل وعزَّ
ننفَي األحاديَث واآليات ملجّرد أن املعنى املتبادَر من الرؤية ال يليق باهلل تعاىل، فإن تباُدر 
الرؤية املرشوطة باجلهة واحلّد راجٌع لكثرة استعامل البرش هلا يف هذا املعنى وهبذه القيود، 
وذلك بحسب إمكاناتم الواقعية، ال بحسب أحكام عقلية توجب ذلك، وال يلزم من 

ذلك أنه ال رؤية إال كذلك.

فال يلزُمنا أن ننفَي إمكان أن ُيرى اليشء ونحن غرُي مواجهنَي له، أو حتى دون أن 
نفتح أعيننا؟ وقد ورد يشء من ذلك كام روى الدارمي يف »سننه« عن أنس بن مالك: أّن 
النبي ملسو هيلع هللا ىلص حّثهم عىل الصالة، وهناهم أن يسبقوه إذا كان يؤمهم بالركوع والسجود، وأن 

ينرصفوا قبل انرصافه من الصالة وقال: »إين أراكم من خلفي وأمامي«)1).

معنى هذا: أن اهلل ُيعِلُمه بأحوال املؤمنني، بأن خيلق رؤيَتهم يف نفسه وهم وراَءه، 
وهذا دليٌل عىل أّن الرؤية ال ُيشرتط فيها املقابلة.

)1) كتاب الصالة، باب النهي عن مبادرة األئمة بالركوع والسجود، )1317).
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*ٺ  ٿ  *  ڀ  ٺ  ٺ   وأما قوله تعاىل يف سـورة القيامة: ﴿پ  ڀ  ڀ  
* ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ﴾ ]القيامة: 22- 25[، فليس املقصوُد: ناظرة للنعيم أو منتظرة  ٿ 
لنعيم اهلل؛ كام قال املعتزلة، كام سنبنّي ذلك قريبًا، فهذه الرؤيةـ  التي حتصل لنا يف اآلخرةـ  
نعمٌة ُينعم اهلل هبا علينا، فكام يقدُر أن ُيعلمنا بعض األحكام املتعلقة به، بالنظر العقيّل، 
فهو قادٌر ـ جل شأنه ـ عىل أن يكشف لنا زيادَة كشف عن كمـاالِت ذاته، بحيُث إن 
تلك الكامالِت ال نتوصل إليها عن طريق النظر العقيل، وال هي مانسٌة لِـام نتوصل إليه 
كذلك، بل هي كامالٌت خاصة هلل تعاىل ال يمكن إدراُكها إال بأن خيلقها اهلل تعاىل فينا، 

نا بال بذل جهد وال نظٍر ِمـنّا.  كام خيلق فينا رؤيَة األشياء التي تدركها حواسُّ

العقلية، ال متنع أن يكون اهلل سبحانه  املقدمات  واألحاديث، مع اآليات، مع 
، وبال كيف، فأين وجُه االستحالة؟ وأين وجُه التشبيه مع  مرئّيًا بال مواجهة وال حدٍّ

نفي ذلك كله؟ املنصُف يعلم يف ذاته أنه ال وجَه هنا لالستحالة وال للتشبيه.

ونحن نقطع أن العلَم انكشاٌف، والسمع انكشاف، والرؤية انكشاف، فالرؤية 
تشابه العلَم من هذا الوجه، بل هي رتبة خاصة من االنكشاف عرّبنا عنه باإلدراك.

وبنفس املقياس الذي ذكرناه سابقًا وقلنا فيه: إن اهلل يسمع ونحن نسمع، وهو 
جل وعال يعلم ونحن نعلم، بال تشبيه علِمنا بعلمه، نقول اآلن: إنَّ اهلل من شأنه أن 
ُيرى، ونحن نراه بأن خيلق فينا بقدرته رؤيته، نحن ال نراه يف الدنيا؛ ألن هذه األجسام 
التي ُرّكبنا عليها ال حتتمل مثل هذا القْدر من االنكشاف، وحتى األنبياء ال حيتملون مثل 
هذا القدر، ولذلك فقد رّجح كثري من العلامء من أهل السنة أنَّ النبي ملسو هيلع هللا ىلص مل يَر ربه يف 
الدنيا وال يف املعراج، بل الرؤية التي حصلت له بقلبه. ومن قال إنه رآه، قال: إنه رآه يف 

الساموات الُعال ال يف احلياة الدنيا.

وحني قال موسى عليه السالم: ﴿ۇ ۇ ۆ ۆ﴾ ]األعراف: 143[ كان 
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يعتقد بال ريٍب أن اهلل ُيمكن أن ُيرى، فطلَب أن ُينِعَم عليه بأن ُيرَيه نفسه، ولكن الذي 
أعلَمه به اهلل: أّن احلالة التي أنت عليها ال ُيمكنك هبا أن تراين، أي: ال تطيق رؤيتي وأنت 
يف هذا الطور من اخللق والوجود، فإذا كان اجلبل ال يـحتمل رؤيتي وال يطيق محلها، 
فهل أنت أقوى من اجلبل؟ فلنـتأمل يف كالم اهلل تعاىل حيث قال يف سورة األعراف: 

﴿ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ 
ۉ ۉ ې ې ې ېى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ 

ۇئۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ﴾ ]األعراف: 143[.
ووجه الداللة يف اآلية عىل جواز الرؤية وإمكاهنا ظاهٌر بنٌي، وهو: أنه ال يوجُد 
نبيٌّ من أنبياء اهلل تعاىل عليهم الصالة والسالم جيَهُل ما جيوز وما يستحيل يف حقِّ اهلل 
سبحانه، ولو كانت رؤيُة اهلل تعاىل مستحيلًة ال يمكن وقوعها ـ أو لو كانت رؤية اهلل 
تعاىل تنايف التنزيه كام قال املعتزلةـ  َلـام طلبها موسى عليه السالم، ولكّن طلَبه هلا، دليٌل 
عىل اعتقاِده جواَزها وإمكاهَنا، ونحن نعلم أن األنبياء عليهم الصالة والسالم عّلمهم 
رب العزة، وال يمكن أن نفرض نبّيـًا من األنبياء جاهالً بام جيوز وما ال جيوز عىل اهلل 
تعاىل، وخصوصًا إذا كان األمر ُينايف تنزيه اهلل تعاىل، إذن الرؤيُة يف نفسها غري مستحيلة 
وال هي مستلزمٌة للتشبيه، وإال لكان موسى عليه السالم جاهالً بأحكاٍم ثابتة هلل تعاىل.

وعندما ُسئل النبي حممد ملسو هيلع هللا ىلص عن رؤية اهلل، قال: »نوٌر أّنى أراه«)1)، أي: ال حيتمل 
أن يراه)2)، واملقصوُد التشبيه، فكأن النبي عليه السالم قال: أرأيتم لو كان ثمة نوٌر قوي 
ساطع، أتقدرون عىل رؤيته، واحتامل نورانيته وأنتم هبذا الضعف من الُقوى احلاّسة 
واألجسام الكـثيفة الضعيفة؟ إنـنا ال نطيق مثل هذا اإلدراك ونحن عىل هذه اخِللقة 

)1) أخرجه مسلم يف »صحيحه«، كتاب اإليامن، باب يف قوله عليه السالم: »نور أنى أراه«، ويف قوله: 
»رأيت نورًا«، )178).

)2) وليس معنى هذا أن ُيقال: إن حقيقة اهلل تعاىل أنه نور، كام قال ابن رشد يف »مناهج األدلة«.
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الدنيا، كام متوت بعض احلرشات الضعيفة إذا توّجه عليها الضوُء الذي ُنبرص نحن به، 
فكذلك اهلل تعاىل ال نطيق رؤيتـه ونحن يف هذه األجسـام الفانية الدنيوية، ولكن إذا 
أعاد اهلل تعاىل خْلَقنا يف اآلخرة، وكنا من أصحاب اجلنة، فإنه سُينعم عليها بخلِق نَِعمه 
الباقية املتجددة وُيودع فينا من القدرات ما يؤّهلنا حلملها واحتامهلا، وذلك؛ ألن اهلل 

تعاىل ُيعيد إنشاءنا يف اآلخرة نشأًة أخرى، أي: ِخلقة أخرى؛ كام هو معلوم. 

ْؤَيُة َحقٌّ ألَْهِل اجَلنَِّة( فقول الطحاوي: )والرُّ

«، أي: ثابتة، من »احلقيقة«، وهي: الثابتة.  »حقٌّ

إّن رؤية اهلل للمؤمنني ليس أمرًا واجبًا بل نعمٌة من اهلل، وهي حاصلة يف اجلنة، 
وليس قبل ذلك، وقد وردت أحاديُث كثرية بأنه ال َيرى أحٌد اهللَ يف احلياة الدنيا؛ كام 

أخرج مسلم من حديث أيب أمامة: »واعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى متوتوا«.

وكذلك رواه ابن ماجه يف »سننه« واحلاكم يف »املستدرك« عن أيب أمامة الباهيل 
من حديث يف صفة الدجال: إنه يبدأ فيقول أنا نبي وال نبي بعدي، ثم يثني فيقول: أنا 

ربكم، وال ترون ربكم حتى متوتوا)1). 

وهذا احلديث فيه دليـٌل عىل وقوع الرؤية هلل تعاىل بعد الـموت، أي: يف احلياة 
األخرى، وهو دليٌل عىل جواز الرؤية مطلقًا؛ كام ال خيفى. 

ووجه الداللة: أنه عّلق نفي الرؤية بكونه قبل املوت، فعِلمنا أّن ما بعد املوت له 
حكٌم خمالٌف؛ لـام قبل الغاية، أعني »حتى«. 

)1) أخرجه ابن ماجه، كتاب الفتن، باب فـتنة الدجال وخروج عيسى بن مريم وخروج يأجوج 
ومأجوج، )4077(. واحلاكم، كتاب الفتن واملالحم، )8620(، مطوالً. وقال: هذا حديث 
صحيح عىل رشط مسلم ومل خيرجاه هبذه السياقة. وعلق الذهبي يف التلخيص: عىل رشط مسلم.
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ما هو الدليل عىل ثبوت الرؤية؟ فيمـا سبق ذكرنا األدلة عىل جواز صحة وقوع 
الرؤية بالفعل، ال ثبوِت وقوع الرؤية؛ ألن العقل ال يستطيع إدراَك وقوعها، ولكنه يستطيُع 
إثبات صحة الرؤية، كسائر املمكنات، فالعقُل طريُق إدراك اجلواز، وأما الوقوُع فطريق 

إدراكه إما احلس أو اخلرب والتجربة.

فقول اإلمام: »حق« أي: ثابتة بإثبات اهلل هلا، أي: مأَخُذ الثبوت وأصُله هو النقل، 
وليس العقل؛ ألن العقل ال يستطيع أن ُيدرك أكـثَر من تصحيح جواز وقوعها، أما 
وقوُعها بالفعل يف اجلنة، فهذا ال يستطيع العقُل أن ُيدركه؛ لذلك قال علامء أهل السنة: 

إن األدلة عىل إثبات وقوع الرؤية رشعية، وال مدخلية للعقل يف ذلك.

ومن اآليات التي استـدلوا هبا عىل وقوع الرؤية قوله سبحانه: ﴿ٻ ٻ 
ٻ ٻ﴾ ]يونس: 26[ فقد وردت أحاديُث مرفوعة عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص، وعن كثري من 

الصحابة والتابعني بأن الزيادة: هي رؤية اهلل.

واستدلوا بقول سيدنا موسى: ﴿ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ 
ۆ ۆۈ ۈ ٴۇ ۋ﴾ ]األعراف: 143[.

وحاصُل ما قرره العلامء: امتناع جهل موسى عليه السالم بام يستحيل عليه تعاىل.

قالوا: َطَلُب أحِد أعظم األنبياء من أويل العزم من ربه أن ُيرَيُه نفَسه دليٌل عىل أنه 
يعلُم أّن رؤيَة اهلل جائزة، ولو مل تكن كذلك َلـام طلب هذا الطلب، ودعوى أّن األنبياء 
قد جيهلون ما جيوز وما يستحيل عىل اهلل تعاىل ـ كام سقط يف ذلك بعُض املعتزلة فتعلل 
به ـ وقوٌع يف األنبياء، وقدٌح يف تعليم اهلل تعاىل هلم، وترجيٌح من هذا املّدعي لنفسه عىل 
سيدنا موسى يف علِمه باهلل تعاىل، فإنه ال جُييز لنفيه اجلهَل باستحالة رؤية اهلل تعاىل كام 
يزعم، ومع ذلك جُييز ذلك اجلهل عىل أَحد ُأويل العزم من الرسل. فهذه اللوازُم وغريها 

مما ُيظهر بطالَن ما تعّلل به املخالفون.
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استعامل كلمة »لن« يفيد اإلمكان ال االمتناع؛ ذلك أنه لـام أجابه اهلل تعاىل بقوله: 
﴿ٴۇ ۋ﴾، أي: طيلة احلياة الدنيا، أو: يف هذا املقام، وال يصح أن يراد هبذه الصيغة: 
»إين ال ُأَرى«؛ ألن يف هذا التقدير جتهيالً ملوسى عليه السالم كام مرَّ نفيه، وفضالً عن 
ذلك؛ فإن حرف النفي »لن« ال تفيد التأبيد لذاتا، بل تفيد النفي يف االستقبال، وال 
يشرتط يف ذلك ان يكون أبديًا، بل تفيد التأبيَد بقرائن، كام قد ال تفيد التأبيد بقرائن، 
وهي هنا تفيد النفَي يف املستقبل حاَل احلياة الدنيا، أو يف ذلك احلال، فهو مطلُق نفٍي، 
أي: يصدق عليه أنه نفٌي، ولكنه ليس نفيًا مطلقًا، بمعنى: أنه ال يفيد النـفي يف كل 
األحوال واألوقات والظروف والتقادير، فهذا املعنى غري مفهوم أصالً من كلمة »لن«، 

وال هو بمفهوٍم من السياق.

ويثبت ما ذكرناه أيضًا بدليِل أنه جيوُز تقييدها، نحو قولك: »لن تراين حتى سبع 
سنوات«، ولو أهنا تفيد النفي املطلق َلـام جاز تقييدها، إذن سياُق اآلية: »لن تراين طيلة 

فرتة احلياة الدنيا«.

وتأّمل الفرق الظاهر بني قولك: »هذا اليشء ال ُيَرى«، وبني قولك: »هذا اليشء 
لن يرى«! فالتعبري األول نفٌي لصالحية هذا اليشء للرؤية، والثاين نفُي وقوع الرؤية له، 
فقد يقال ـ بناًء عىل ذلك ـ: إن التعبري بكلمة ﴿ٴۇ﴾ يف هذا املقام من اإلشارات البّينة 

لصحة رؤية اهلل تعاىل، مع عدم حصوهلا ملوسى عليه السالم يف ذلك الوقت.

التعليق عىل استقرار اجلبل يفيد إمكان الرؤية أيضاً:

عّلق اهلل تعاىل يف قوله: ﴿ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې 
ېى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ 
ېئ ىئ ىئ ىئ﴾ ]األعراف: 143[ حصوَل رؤيتـه ملوسى عليه السالم عىل 
استقرار اجلبل، وال شكَّ يف أّن استقرار اجلبل ـ بالنظر إىل ذاته ـ جائز، ومن الواضح: 
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أن تعليق حصول أمر عىل أمر جائز، يعني أّن املعلَّق جائٌز يف نفسه، ولكن إذا مل حيصل 
األمر املعلَّق عله، فإن ذلك ال يستلزم عدم إمكان املعلَّق، بل غايُة ما يدلُّ عليه إنام هو 

عدُم حصوله ال عدُم جوازه. 

ولكن بعض الناس زعموا أن استقرار اجلبل نفَسه ليس بجائز؛ ألن اجلبل خّر 
وتفتت وصار دّكـًا، ومل يعد جبالً، بل صار ترابًا. فقالوا: ثبوت اجلبل حاَل تفتُّـته أمر 
مستحيل، فيكون اهلل عز وجّل قد عّلق رؤيته عىل أمر مستحيل، فتكون الرؤية مستحيلة؛ 

كذا قال املعتزلة.

ومن الواضح أن هذا القيل كالم باطل، فإنا نقول هلم بيانًا لبطالن ما زعموه: إذا 
أردتم أن رؤية اهلل تعاىل يف الدنيا غري واقعة، ُنسلُِّم ذلك لكم، ولكن إذا عّممُتم قولكم 
َغ له؛  وأردًتم نفي أصل اجلواز متوسلني يف ذلك بفهمكم هلذه اآلية، فقولكم ال ُمسوِّ
فإّن اهلل عز وجل قال: ﴿ۉ ې﴾ ومل يُقل: »فإن استقر حال تفّتته« فتقييُد اآلية هبذا 
م ال دليل عليه، فمجرد االستقرار أعمُّ من أن يكون حال تفّتته أو غري تفّتته.  القيد حتكُّ

معنى الكالم: فإن مل يستقّر مكانه فلن تراين، أي: يمكن أن يستقّر ويمكن أن 
ال يستـقر، وبعبارة أخرى: إن تعليق حصول الرؤية عىل أمر جائـز يف نفسه، يستلزم 
جوازها، وعدم حصول ما علقت عليه الرؤية من األمر اجلائز، يستلزم عدم وقوعها 
وحصوهلا يف ذلك الظرف، وال يستلزم عدَم جوازها يف نفِسه، أو امتناَع حصوهلا يف كل 

حال وظرف.

فـقوله تعاىل: ﴿ى ائ ائ ەئ ەئ وئ﴾، وسيـاق هذه اآلية يدلُّ 
ـ بظاهره وبعباراته الواضحة ـ عىل أن مطلق رؤية اهلل جائزة، وأن سيدنا موسى كان 
يعتقد جواز رؤية اهلل، فلذلك طلب رؤيته، فعّلمه اهلل أنك لن تستطيع رؤيتي اآلن، أو 

لن حتصل لك رؤيتي اآلن.
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وبعض الناس يقولون: إنَّ الذي أراده سيدنا موسى عليه السالم العلَم، فأطلق 
الرؤية وأراد العلم. نقول هلم: سّلمنا أن العلم باهلل جائز، ولكن إذا قرأنا سياق اآلية: 
﴿ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ﴾ هاتان اللفظتان معًا ﴿ۇ﴾، ﴿ۆ﴾ يستحيل أن يكون 
املراد هبام مّرد العلم، بل جيب أن يكون املراد هبام الرؤية، فقوهلم هذا خمالف للظاهر من 

اآلية. 

ثم الحظوا جواب اهلل لسيدنا موسى، قال له: ﴿ٴۇ ۋ﴾ وليس »لن تعلمني« 
أو »لن تعرفني«، فظاهُر هذا: أن املراَد الرؤيُة وليس العلم، وال يرضُّ يف ذلك إن كانت 
الرؤية نوعًا خاّصًا من العلم أو مرتبًة من مراتب اإلدراك، فهو يطلب ذلك النوع اخلاص 

ال مطلق العلم.

بعض الناس قالوا: سيدنا موسى طلب الرؤية وهو يعلم أهنا مستحيلة لُيعلَِّم قوَمه 
استحالَة رؤية اهلل. 

نقول هلؤالء: أنتم تقولون: إن الرؤية يف نفسها داّلة عىل التشبيه ومنافيٌة للتنزيه، 
فهي حُمالة يف نفسها عىل اهلل تعاىل، ومع ذلك تقولون: إن رسول اهلل موسى عليه السالم 
طلبها لقومه، فهل يكون من حكمة النبي أن يطلب من رّبه أن يقوم ويقعد مع العلم بأن 

هذا يستحيل عىل اهلل؟ 

من الواضح أن كل ذي لبٍّ يقرر: أنه ليس من املعقول أن يفعل هذا نبيٌّ وال 
معلِّم ليعلم الناس استحالَة هذا الذي يطلبه عىل اهلل، باإلضافة إىل ما يرتّتب عىل هذا 

الفعل من سوء أدب مع اهلل. 

فظهر من ذلك أّن طلب موسى للرؤية كان طلبًا لنفِسه ال ليعلم قومه.

وباإلضافة إىل ذلك، فإّن قوم سيدنا موسى طلبوا منـه بعض األمور مثل ما 
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حكاه اهلل تعاىل يف سورة النساء: ﴿ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھے 
ۋ  ۈٴۇ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے 
ەئ﴾  ەئ  ائ  ائ  ىى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ 
]النساء: 153[ فهم قالوا: ﴿ۇ ۇ ۆ﴾ بمـاذا أجاهبم سيدنا موسى؟ هل طلب 

من اهلل تعاىل أن يفعل هلم ذلك، ليس يف اآلية ما يشري إىل ذلك، بل لتعنُّتِهم يف السؤال 
ترتَّب عليهم العذاب الشديد: ﴿ۆ ۈ ۈ﴾. 

واملفّسون قد قرروا أن طلبهم للرؤية كان عىل سبيل التعنُّت واملمـاحكة، وهم 
مل يكونوا أهـاًل لرؤية اهلل تعاىل مع ما يتـلبسون به من معاٍص ومعايب، قال اإلمام 

البيضاوي:

»﴿ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ﴾ نزلت يف أحبار اليهود 
قالوا: إن كنت صادقًا فائـتنا بكتاب من السمـاء مجلًة كام أتى به موسى عليه السالم. 
رًا بخطٍّ ساموّي عىل ألواح، كام كانت التوراة، أو كتابًا نعاينه حني ينزل،  وقيل: كتابًا حمرَّ
أو كتابًا إلينا بأعياننا بأنك رسول اهلل، ﴿ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ﴾ جواُب رشٍط 
ر أي: إن استكبـرَت ما سألوه منك، فقد سألوا موسى عليه السالم أكبـر منه،  مقدَّ
وهذا السؤال ـ وإن كان من آبائهم ـ ُأسند إليهم؛ ألهنم كانوا آخذين بمذهبهم، تابعني 
هلدهيم، واملعنى: إن ِعرقهم راسٌخ يف ذلك، وأن ما اقرتحوه عليك ليس بأول جهاالتم 
وخباالتم، ﴿ڭ ۇ ۇ ۆ﴾ عيانًا أِرناه نـَرُه جهرًة، أو ماهرين معاينيـن له، 
﴿ۆ ۈ﴾ ناٌر جاءت من قبل السمـاء، فأهلكتهم ﴿ۈ﴾: بسبب 
ظلمهم، وهو تعنـتهم وسؤاهلم ما يستحيل يف تلك احلال التي كانوا عليها، وذلك ال 
يقتيض امتناع الرؤية مطلقًا، ﴿ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې﴾ هذه اجلناية 
الثانية التي اقرتفها أيضًا أوائُلهم، والبّينات: املعجزات، وال جيوز محُلها عىل التوراة؛ إذ 
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مل تأتم بعد، ﴿ې ې ىى ائ ائ ەئ ەئ﴾: تسلُّطًا ظاهرًا عليهم حني 
أمرهم بأن يقتلوا أنفسهم توبًة عن اختاذهم«)1).

وقال اإلمام الرازي:

»واعلم أن املقصود من اآلية: بيان ما ُجبلوا عليه من التـعنُّت، كأنه قيل: إن 
موسى لـام نزل عليه كتاب من السامء مل يكتفوا بذلك القدر، بل طلبوا منه الرؤيَة عىل 
سبيل املعاينة، وهذا يدل عىل أن طلَب هؤالء لنزول الكتاب عليهم من السامء، ليس 

ألجل االسرتشاد، بل ملحض العناد«)2).

وقال أبو السعود:

»﴿ۈ﴾ أي: بسبب ظلمهم، وهو تعنُّـتهم وسؤاهلم لِـام يستحيل يف تلك 
احلالة التي كانوا عليها، وذلك ال يقتيض امتناع الرؤية مطلقاً«)3). 

وقال األلويس:

»﴿ۈ﴾ أي: بسبب ظلمهم، وهو تعنـتهم وسؤاهلم لـام يستحيل يف تلك 
احلالة التي كانوا عليها، وإنكاُر طلب الكفار للرؤية تعنتًا ال يقتيض امتناعها مطلقًا. 

واستدلَّ الزخمرشيُّ باآلية عىل االمتناع مطلقًا، وبنى ذلك عىل كوِن الظلم املضاف 
وا به  اليهم مل يُكن إال ملجرد أهنم طلبوا الرؤية، ثم قال: »ولو طلبوا أمرًا جائزًا لـام ُسمُّ
ظاملني، وَلـام أخذتم الصاعقة، كام سأل إبراهيم عليه الصالة والسالم إحياء املوتى، 

)1) »تفسري البيضاوي«، البيضاوي، دار الفكرـ  بريوت )2: 274).
)2) »التفسيـر الكبري أو مفاتيح الغيب«، فخر الدين حممد بن عمر التميمي الرازي الشافعي، دار 

الكتب العلمية ـ بريوت ـ 1421هـ ـ 2000م، ط1 )11: 75).
)3) »إرشاد العقل السليم إىل مزايا القرآن الكريم«، أيب السعود حممد بن حممد العامدي، دار إحياء 

الرتاث العريب ـ بريوت )2: 249).
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فلم يسمه ظاملًا، والرماه بالصاعقة«)1)، ثم أرعد وأبرق ودعا عىل مّدعي جواز الرؤية 
! وأنت تعلم أن الرجل قد استوىل عليه اهلوى! فغفل عن كون اليهود إنام  بام هو به أحقُّ
تًا، ومل يعتربوا املعِجز من حيث هو أن املعجزات سواسيُة األقدام يف الداللة،  سألوا تعنُـّ
ويكفيهم ذلك ظلاًم. والتنظري بسؤال إبراهيم عليه الصالة السالم من العجب العجاب، 

كام ال خيفى عىل ذوي األلباب«)2).

وقال أبو حيان تعليقًا عىل الزخمرشي: »وهو عىل طريقة االعتـزال يف استحالة 
رؤية اهلل عندهم. وأهل السنة يعتقدون أهنم مل يسألوا حماالً عقاًل، لكنه ممتنع من جهة 
الرشع، إذ قد أخرب تعاىل عىل ألسنة أنبيائه أنه ال يرى يف هذه احلياة الدنيا، والرؤية يف 

اآلخرة ثابتة عن الرسول ملسو هيلع هللا ىلص بالتواتر، وهي جائزة عقالً)3)«. اهـ.

وكذلك طلبوا منه أن جيعل هلم إهلًا: ﴿ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ﴾ ]األعراف: 
138[، ولكن نحن نعلم أن جعل اآلهلة مستحيل؛ ألن اإلله ال جُيعل باإلرادة. قال 

تعاىل يف سورة األعراف: ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ 
ڦ  ڤ  ڤ  ڤ   * ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀڀ 
چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ   * ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ 

)1) »الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون األقاويل يف وجوه التأويل«، أبو القاسم حممود بن عمر 
الزخمرشي اخلوارزمي ت: 538، )1: 618( دار إحياء الرتاث العريبـ  بريوت، ت: عبد الرزاق 

املهدي.
)2) »روح املعاين يف تفسري القرآن العظيم والسبع املثاين«، العالمة أيب الفضل شهاب الدين السيد 

حممود األلويس البغدادي، دار إحياء الرتاث العريب ـ بريوت )6: 6).
)3) »تفسري البحر املحيط«، حممد بن يوسف الشهري بأيب حيان األندليس ت: 745هـ ، )3: 402(، 
دار الكتب العلميةـ  لبنان: بريوتـ  1422هــ  2001م، ط1، ت: الشيخ عادل أمحد عبد املوجود 
ـ الشيخ عيل حممد معوض، شارك يف التحقيق 1( د. زكريا عبد املجيد النوقي 2( د.أمحد النجويل 

اجلمل.
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ڇ﴾ ]األعراف: 138-140[، فتأّمْل صنيع موسى عليه السالم مع قومه عندما 
سألوه ما يستحيل عىل اإلله: هل طلبه من اهلل تعاىل، أم أجاهبم فورًا بأهنم جاهلون، فال 

يصحُّ أن يتوّقف نبيٌّ يف بيان ما يتعلق باهلل تعاىل. 
فلك أن تقارن بني هذا الطلب وهو مستحيل، والرؤية وهو مستحيل عىل رأي 
املخالفني. والحْظ بمـاذا أجاهبم سيدنا موسى: ﴿ٹ ٹ ٹ﴾، فلم جُيبهم بأن 

يسأل اهلل، كام اّدعوا، حتى يقتنعوا أنه ليس هناك إلٌه آخر! 

وملا قالوا: ﴿ۇ ۇ ۆ﴾ ]النساء: 153[ أخذتم الصاعقة؛ ألهنم طلبوها تعنُّتًا، 
ومل يقل هلم: إن الرؤية مستحيلة، فاملقارنة بني هاتني احلالتني ُتثبت أن سيدنا موسى مل 
يقل هلل: ﴿ۇ ۆ ۆ﴾ لُيعّلم الناس، بل طلبها مكرمًة لنفسه أن ُينعم اهلل تعاىل هبا 

عليه يف ذلك املوقف. 
فقد ظهر إذن أّن ِكال القولني: بأن املراد: العلم، أو أن املراد: تعليم القوم؛ ينفيهام 
السياق، وإنام السياق يدلُّ عىل أن سيدنا موسى عليه السالم يريد أن يطلب نعمة من اهلل 
عليه، ثم إن السياق: ﴿ے ۓ ۓ ڭ﴾ ذهب وحَده مليقات ربه ومل يكن معه 

أحٌد من قومه، فكيف ُيقال: طلب هذا لُيعلمهم ومل يكونوا معه؟

وقوله: ﴿ېئ ېئ ېئ﴾ ليس املقصود أنه استـغفر من ذنب؛ أوالً: 
ألنَّ األنبياء ال يعصون وخاصًة يف ذات اهلل وحّقه، وال ُيتعّقل أن يعيَص رسوٌل عظيم 
مثل سيدنا موسى يف مقام التبتُّل، وهو من أويل العزم من الرسل. ثانيًا: التوبة هنا؛ إنام 

هي؛ ألنه تعّجل شيئًا أّخره اهلل سبحانه.
قني يعرتض عىل أهل  ومع ذلك فإننا نـتعّجب من بعض من زعم أنه من املحقِّ
السنة فيام فهموه، وبّينوه، وهو عىل عمًى مما يزعم، ومن ذلك ما رأينا من قول بعض من 

 :(1( كتب جرحًا وقدحًا يف »العقيدة الطحاوية«ـ  وإن سامه بيانًا ورشحًا!ـ 

)1) انظر: حسن السقاف من »رشح العقيدة الطحاوية«، قاله يف ص)582).
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»اعَلم ـ يرمحك اهلل تعاىل ـ أن نصوص الرشيعة نّصت عىل أن رؤية اهلل سبحانه 
وتعاىل ال تـقع يف الدنيا ألحد إطالقًا«، هذا كالم ُيمكن قبوله، ثم قال: لقوله ملسو هيلع هللا ىلص: 

»واعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى متوتوا«.

هذا احلديث بظاهره يدلُّ فعالً عىل أن الرؤية ال تقع يف الدنيا، ولكن املفهوم يدل 
عىل الرؤية بعد املوت يف اآلخرة، ولكن السقاف يقول بإنكار الرؤية مطلقًا، قبل املوت 

وبعده! 

ثم قال: »وألنَّ سيدنا موسى نبيٌّ مرَسل من أويل العزم طلب الرؤية، لُيعلَِّم قوَمُه 
أّن رؤية اهلل تعاىل ال جتوز إلنساٍن حني قالوا له ـ كمـا يف القرآن ـ: ﴿ۇ ۇ ۆ﴾، 
ونحوها من اآليات الدالة عىل أهنم طلبوا منه أن يَرُوا اهلل، فلن يرى اهللَ تعاىل هو فضاًل 

عن أن يروُه هم، وقال اهلل له: ﴿ٴۇ ۋ﴾«.

أعتقد أن السقاف قد لطَّف هذا الكالم كثريًا عام كان حُيِبُّ أن يقوله، ومَزَجه 
هبذه الطريقة، وكأنه كان يريد أن يقول: االحتامل الثاين ـ وهو قول الذين ينفون الرؤية 
ويقولون باستحالتهاـ  هو الصحيح، بل إنه قد رصح بذلك يف »رسالته« يف اخلاصة التي 
كتبها يف نفي الرؤية ونفِي جوازها واستحالتها، فهو يرّجح قول من قالوا: إن طلب سيدنا 
موسى للرؤية إنام لُيعلَِّم قوَمه استحالَة الرؤية، ولكنه صاغ عبارته هذه الصياغة خماَدعًة 
منه وتالُعبًا واستمرارًا يف خداع مشايخ أهل السنة الذين ما زالوا حيسنون الظنَّ به ومل 
يكشفوا حقيقته! وَجَزَم يف نفس الوقت أن قوله سبحانه وتعاىل: ﴿ٴۇ ۋ﴾ كانت جوابًا 
عىل قول قوم موسى وهو: ﴿ۇ ۇ ۆ﴾، فكأنه رشح اآلية الثانية باآلية األوىل، 
ُح االحتامَل الثاين الذي ذكرناه، وهو أن سيدنا موسى يعلم استحالة  وهذا يؤيد أنه يرجِّ

وقوع الرؤية يف الدنيا ولكنه فعل ذلك ليعلم قومه.

ومع أنه ذكر هذا الكالم يف سياق عدم وقوع الرؤية يف الدنيا، ولكن صياغته 
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هلذا الكالم تدلُّ عىل أنه ينفي الرؤية مطلقًا، ومل يذكر توجيَه ما استدلَّ به أهُل السنة 
عىل صحة وقوع الرؤية، وهي قوله تعاىل عىل لسان موسى: ﴿ۇ ۇ ۆ ۆ﴾! 
فأسلوبه هذا غرُي صحيح، ويدلُّ عىل قصده التالُعَب بالعبارات واملخاتلة، عىل أنهـ  كام 
قلناه لك ـ قد رصح فيام بعد يف »رسالته« يف نفي الرؤية والقول باستحالتها التي كتبها 

بعد ذلك، حينام عزم عىل اإلعالن عن حقيقة اعتقاده.

وقد استـدلَّ أهُل السنـة أيضًا بقوله تعاىل: ﴿ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ 
ڤ﴾ ]األنعام: 103[، مع أن املعتاد أن الذين يستدّلون هبا هم نفاة الرؤية والقائلون 
باستحالتها، ونحن لو فرضنا ـ عىل سبيل التنزل مع هؤالء ـ أنه دليل عىل نفي الرؤية، 
فإنه جيب أن يكون مقيَّدًا؛ ملعارضته اآلياِت األخرى واألحاديَث الكثرية التي وردت يف 

وقوع الرؤية، فام بالك لو مل يكن يف هذه اآلية داللٌة عىل نفي الرؤية كام يقولون.

تعالوا نَر كيف أّن اآلية الكريمة ال تدلُّ عىل نفي الرؤية كام توهم املعارضون: 

معنى اآلية: ﴿ٿ ٹ ٹ﴾، أي: إدراكًا كامالً، بأن ينكشف لألبصار 
انكشافًا تامًا، لكنه هوـ جلَّ شأنه ـ تنكشف له مجيع األبصار، يعني: مجيع األشياء عىل 
اإلطالق، ويدركها إدراكًا تامًا. أو نقول: املقصود من اآلية: بياُن أْن ال أحَد يرى اهلل 

تعاىل يف الدنيا، وهو ـ جلَّ شأنه ـ يرى كلَّ األبصار.

وال يمكن ألحد أن ُيدرك اهلل إدراكًا تامًا حتى يف اجلنة، والرؤيُة إنام تكون عىل 
درجاٍت ومراتب، وال يستطيع أن يدرَك حقيقَة اهلل إال اهلل سبحانه وتعاىل، فاإلدراك 
احلقيقي فقط ثابت هلل ومنفيٌّ عن مجيع املخلوقات، وليس املقصود باإلدراك: اإلحاطة 
باحلدود، أي: ليس املقصود باإلدراك: اإلحاطة باليشء بَقيِد إدراك حدوده؛ ألن بعض 
املوجودات التي ُيمكن رؤيتها ال حدوَد مكانيًة هلا، ولكن املقصود االنكشاُف التاّم سواء 
كان املقصود حمدودًا أو غري حمدود، أي: إدراك حقيقة املرئي سواء كان حمدودًا أو غري 
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حمدود، بدليل قوله تعاىل: ﴿ٹ ٹ ڤ﴾، ومعلوم أن لألبصار حدودَا، واهلل حميط 
هبا وعامل هبا علاًم تاّمًا؛ فاملقصود إذن: نفُي إحاطة علم البرش باهلل تعاىل. 

قال ابن عطية: »أمجع أهل السنة عىل أن اهلل تعاىل ُيرى يوم القيامة، يراه املؤمنون.

وقاله ابن وهب، عن مالك بن أنس، والوجه: أن يبني جواز ذلك عقالً، ثم يستند 
إىل ورود السمع بوقوع ذلك اجلائز، واختصاُر تبيني ذلك ُيعترب بعلمنا باهلل عز وجل، 
فمن حيث جاز أن نعلمه ال يف مكان وال متحيز وال مقابل، ومل يتعلق علمنا بأكثر من 

الوجود جاز أن نراه غري مقابْل وال حماذًى وال مكيَّفًا وال حمدودًا.

وكان اإلمام أبو عبد اهلل النحوي يقول: مسألة العلم حلقت حلى املعتـزلة، ثم 
ورد الرشع بذلك، وهو قوله عز وجل: ﴿پ ڀ ڀ *ڀ ٺ ٺ﴾ ]القيامة: 23-22[ 
وتعدية النظر إنام هو يأيتـ  يف كالم العربـ  ملعنى الرؤية ال ملعنى االنتظار؛ عىل ما ذهبت 

إليه املعتزلة، وُذكر هذا املذهب ملالك، فقال: فأين هم عن قوله تعاىل: ﴿ڌ ڌ ڎ ڎ 
ڈ ڈ﴾ ]املطففني: 15[؟«)1).

وقد تكّلمُت مرًة مع بعض املشهورين باالشتغال يف علم احلديث بعد أن بلغ 
شيَخنا العالمة إبراهيم خليفة أنه ينكر الرؤية، وطلب مني الكالَم معه يف هذه املسألة، 
فقلُت له: أتنكر الرؤية، قال: نعم أنكرها، فلام سألته عن دليله عىل إنكار الرؤية، رشع 
يف الكالم عىل األحاديث وقال: إنه ال يوجد حديٌث واحد يصحُّ يف الرؤية، وال حتى 
تلك األحاديث التي رواها البخاري ومسلم، فقلت له: دعناـ  يا شيخـ  من األحاديث، 
فغايُة ما تثبته من نفي صحتها عدُم قيام داللتها عىل إثبات الرؤية، ولكني سألتك عىل 

)1) »املحرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز«، أبو حممد عبد احلق بن غالب بن عطية األندليس، دار 
الكتب العلميةـ  لبنانـ  1413هــ  1993م، ط1،ت: عبد السالم عبد الشايف حممد )2: 330).
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الدليل عىل نفي الرؤية، ما هو؟ فقال: الدليل من القرآن واضٌح رصيح، فقلت: ما هو؟ 
قال: قوله تعاىل: ﴿ٿ ٹ ٹ﴾، فقلت: ال أرى دلياًل واضحًا رصحيًا كمـا 
تـزعم، فأين الدليل! فقال: عجبًا كيف تـقول: إنه ال يوجد دليل واهلل تعاىل ينفي أن 
تدركه األبصار. فقلت له: ومن قال: إن اهلل تعاىل تدركه األبصار هكذا؟ بل من يملك 
أن ُيثبت ما نفاه اهلل تعاىل، ولكني ما سألتك عن كون األبصار ال تدرك اهلل تعاىل، ولكني 
سألُتـك عن الرؤية، واآلية تنفي إدراك األبصار هلل تعاىل، وفرٌق بني اإلدراك والرؤية. 
فقال متعّجبًا: وكيف ذلك، أنا ما سمعُت بمثل ما تقول أبدًا. فقلت: عجبًا كيف تقول: 
إنك مل تسمع، واألئمة كلُّهم يقولون: إن اإلدراك املنفيَّ هنا املراد به اإلحاطُة بحقيقة 
املرئّي، فهذا هو املنفّي يف اآلية، ولكن أين ذلك من نفي الرؤية؟ ثم كيف تقول: إن اآلية 
رصحية واضحة يف نفي الرؤية، واحلال أهنا واضحة يف نفي اإلدراك، فإن قررنا الفرق 
بني اإلدراك والرؤية، كفى ذلك يف الرد عىل ما تقول من وضوح الداللة ورصاحة اآلية 

يف النفي. 

فلم يملك إال أن وافـقني عىل ما قررته، وقال: إن اآلية حتتاج إىل توجيٍه وبيان 
وتفسري وتوجيه لكي تتّم داللتها عىل نفي الرؤية. فقلت له: إذن ما زعمَته أن الرؤيَة منفيٌة 
برصيح القرآن، وأن األحاديث الرصحية يف إثبات الرؤية معارضة هلذه اآلية الكريمة، 

ليس صحيحًا أهيا الشيخ! فسكت.

وفضالً عمـا مىض، فلو سلمنا أن اإلدراك املنسوب لألبصار ُيراد به الرؤية، فال 
دليل من اآلية عىل أن اهلل تعاىل يستحيل رؤيته، بل غاية ما يدلُّ عليه أن اهلل تعاىل يرى 
اجلميع، وال أحد يراه، فهذا السياق فيه نفُي حصول الرؤية ألحد من اخللق، وليس فيه 
نفُي أصل إمكان الرؤية. وأيضًا: فإنه إنام يفيد نفي وقوع الرؤية يف احلياة الدنيا، أو يف 

بعض األوقات، ال يف مجيع األوقات واألحوال. 
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قال اإلمام البيضاوي: »﴿ٿ ٹ﴾ أي: ال حتيط به ﴿ٹ﴾ مجع برص 
به املعتزلة عىل  النظر، وقد يقال للعني؛ من حيث إهنا حملها، واستـدل  وهي حاسة 
امتناع الرؤية، وهو ضعيف؛ إذ ليس اإلدراك مطلق الرؤية، وال النفي يف اآلية عاّمًا يف 
األوقات، فلعله خمصوص ببعض احلاالت، وال يف األشخاص؛ فإنه يف قوة قولنا: »ال 
كلُّ برص يدركه«، مع أن النفي ال يوجب االمتناع، ﴿ٹ ٹ ڤ﴾: حييط علمه 
األبصار كاألبصار،  تدركه  ما ال  فيدرك  ]األنعام: 103[  هبا، ﴿ڤ ڤ ڦ﴾ 

وجيوز أن يكون من باب اللف، أي: ﴿ٿ ٹ ٹ﴾؛ ألنه اللطيف، ﴿ٹ 
ٹ ڤ﴾ ألنه اخلبري، فيكون ﴿ڤ﴾ مستعارًا من مقابل »الكثيف«؛ لـام ال 

ُيدَرك باحلاسة وال ينطبُع فيها«)1).

ـ  كام ترىـ  عىل عدم تساوي اإلدراك والرؤية، وعىل أّن ما متسك  ويف كالمه نصٌّ
به املعتزلة ليس عىل وجٍه، وأكد ذلك اإلمام البغوي فقد قال:

»وأما قوله: ﴿ٿ ٹ ٹ﴾ ُعلم أّن اإلدراك هو الوقوف؛ ألن اإلدراَك 
هو الوقوف عىل ُكنه اليشء واإلحاطة به، والرؤية: املعاينة، وقد تكون الرؤية بال إدراك، 

السـالم: ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ  قال اهلل تعاىل يف قصة موسى عليه 
پ * ڀ ڀڀ ڀ ٺ ٺ ٺ﴾ ]الشـعراء: 61-62[، وقـال: ﴿ٺ ٺ ٺ ٺ 
ٿ﴾ ]ط: 77[، فنفى اإلدراَك مع إثبات الرؤية فاهلل عز وجل جيوز أن يرى من غري 
إدراك وإحاطة كام يعرف يف الدنيا وال حياط به، قال اهلل تعاىل: ﴿ې ې ى ى﴾ 

]طه: 10[، فنفى اإلحاطة مع ثبوت العلم. 

قال سعيد بن املسيب: ال حتيط به األبصار. وقال عطاء: كّلت أبصار املخلوقني 

)1) »تفسري البيضاوي« )2: 176(.
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عن اإلحاطة به. وقال ابن عباس ومقاتل: ﴿ٿ ٹ ٹ﴾ يف الدنيا وهو ُيرى 
يف اآلخرة. 

قوله: ﴿ٿ ٹ ٹ﴾ أي: ال خيفى عىل اهلل يشء وال يفوته«)1).

وكذا قال ابن عطية:

»وذهبت املعتزلة إىل املنع من جواز رؤية اهلل تعاىل يوم القيامة واستحالة ذلك 
بآراء مردة، ومتسكوا بقوله تعاىل: ﴿ٿ ٹ ٹ﴾، وانفصل أهل السنة عن 

كهم بأن اآلية خمصوصٌة يف الدنيا، ورؤية اآلخرة ثابتة بأخبارها. متسُّ

وانفصاٌل آخر وهو: أن يفّرق بني معنى »اإلدراك« ومعنى »الرؤية« ونقول: إنه 
عز وجل تراه األبصار وال ُتدركه، وذلك اإلدراك يتضّمن اإلحاطَة باليشء والوصوَل 
إىل أعامقه وحوَزه من مجيع جهاته، وذلك كله حماٌل يف أوصاف اهلل عز وجل، والرؤية ال 
تفتقر إىل أن حييط الرائي باملرئي ويبلغ غايته، وعىل هذا التأويل يرتتب العكس يف قوله: 
﴿ٿ ٹ ٹ﴾، وحيسن معناه، ونحو هذا روي عن ابن عباس وقتادة وعطية 

العويف فّرقوا بني الرؤية واإلدراك«)2).

وقال ابن جزي:

: أن املؤمنني  »﴿ٿ ٹ ٹ﴾ يعني: يف الدنيا، وأما يف اآلخرة فاحلقُّ
يرون رهبم؛ بدليل قوله: ﴿ڀ ٺ ٺ﴾، وقد جاءت يف ذلك أحاديُث صحيحة رصحية 

ال حتتمل التأويل. 

)1) »تفسري البغوي«، البغوي، دار املعرفةـ  بريوت، حتقيق: خالد عبد الرمحن العك )2: 120).
)2) »املحرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز«، أبو حممد عبد احلق بن غالب بن عطية األندليس، دار 
الكتب العلميةـ  لبنانـ  1413هــ  1993م، ط1، ت: عبد السالم عبد الشايف حممد )2: 330).



ـ  623 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عىل العقيدِة الطَّحاوية 
وقال األشعرية: إن رؤية اهلل تعاىل يف الدنيا جائزة عقالً؛ ألن موسى سأهلا من اهلل، 
وال يسأل موسى ما هو حمال)1)، وقد اختلف الناس: هل رأى رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص رّبه ليلة 

اإلرساء أم ال؟)2).

﴿ٿ ٹ ٹ﴾: قال بعضهم: الفرق بني الرؤية واإلدراك: أن اإلدراك 
م،  يتضمن اإلحاطة باليشء والوصول إىل غايته؛ فلذلك نفى أن ُتدرك أبصاُر اخللق رهبَّ
﴿ٿ ٹ ٹ﴾؛  قوله:  ـ  هذا  عىل  ـ  وحُسن  الرؤية،  نفَي  ذلك  يقتيض  وال 

إلحاطة علمه تعاىل باخلفّيات«)3). 

وقال اإلمام املحقق الرازي:

ح بقوله: ﴿ٿ ٹ ٹ﴾!  »لو مل يكن تعاىل جائَز الرؤية َلـام حصل التمدُّ
أال ترى أن املعدوم ال تصح رؤيته؟ والعلوم والقدرة واإلرادة والروائح والطعوم ال 
يصحُّ رؤية يشء منها، وال مدَح ليشء منها يف كوهنا بحيُث ال تصحُّ رؤيتها، فثبت أن 
قوله: ﴿ٿ ٹ    ٹ﴾ يفيد املدح، وثبت أن ذلك إنام يفيد املدح لو كان صحيَح 
الرؤية، وهذا يدل عىل أن قوله تعاىل: ﴿ٿ ٹ ٹ﴾ يفيد كوَنه تعاىل جائَز 
الرؤية، ومتاُم التحقيق فيه: أن اليشء إذا كان يف نفسه بحيث يمتنع رؤيته، فحينئٍذ ال يلزم 

من عدم رؤيته مدٌح وتعظيم لليشء. 

أما إذا كان يف نفِسه جائَز الرؤية، ثم إنه قدر عىل حجِب األبصار عن رؤيته وعن 

)1) فلو أجزنا طلبه ما هو حمال للزم جهله ما جيب هلل تعاىل وما جيوز وما يمتنع.
)2) ومرد اختالف الناس يف هذه املسألة دليل عىل أهنم أجازوا الرؤية يف أصلها، وإنام اختلفوا يف 

وقوعها لنبينا عليه أفضل الصالة والسالم.
)3) كتاب التسهيل لعلوم التنزيل، حممد بن أمحد بن حممد الغرناطي الكلبي، دار الكتاب العريب ـ 

لبنان ـ 1403هـ ـ 1983م، ط4، )2: 18).
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إدراكه كانت هذه القدرة الكاملة داّلًة عىل املدح والعظمة، فثبت أن هذه اآلية داّلٌة عىل 

أنه تعاىل جائُز الرؤية بحسب ذاته«)1).

وهذا الكالم حريٌّ أن هيتم به طالب العلم؛ فإن فيه اجلواب عن شبهٍة تكّررت 
عىل لسان بعض املخالفني؛ حاصلها:إن نفي اإلدراك يف اآلية إنام يفيد التنزيه، وهذا 

يستلزم أن الرؤية ال تليق باهلل تعاىل، فمن أثبَتها فإنام ُيثبت ما ال يليق به إليه.

وحاصل اجلواب: أن اآلية الكريمة ال تدلُّ عىل ما ذكرمتوه من هذه اجلهة، وإال 
كان طلب موسى إياها طلَب ما يقُبح نسبه هلل تعاىل، وهو حُمال، ولكنها تفيد املدَح من 
اجلهة التي ذكرها اإلمام الرازي، أي: إن اهلل تعاىل مع إمكان رؤيته يف نفسه، إال أن أحدًا 

من اخللق مل يَره، فحصلت املزيُة هلل تعاىل عىل خلِقه من هذه اجلهة. 

وقد ساق اإلمام الرازي حجَة من احتج هبذا الوجه من املعتزلة فقال:

»الوجه الثاين: يف تقرير استـدالل املعتزلة هبذه اآلية أهنم قالوا: إن ما قبل هذه 
اآلية إىل هذا املوضع مشتمل عىل املدح والثناء، وقوله بعد ذلك: ﴿ٹ ٹ ڤ﴾ 
أيضًا مدح وثناء فوجب أن يكون قوله: ﴿ٿ ٹ   ٹ﴾ مدحًا وثناء، وإال 
لزم أن يقال: إن ما ليس بمدٍح وثناء وقع يف خالل ما هو مدٌح وثناء، وذلك يوجب 

الركاكة، وهي غري الئقة بكالم اهلل. 

إذا ثبت هذا فنقول: كـلُّ ما كان عدُمه مدحًا ـ ومل يكن ذلك من باب الفعل ـ 
كان ثبوته نقصًا يف حّق اهلل تعاىل، والنـقص عىل اهلل تعاىل حمال، لقولـه: ﴿ھ ھ 
ھ ے ے﴾ ]البقرة: 255[، وقوله: ﴿ٺ ٿ ٿ﴾ ]الشورى: 11[، وقوله: 

)1) »التفسري الكبري« أو »مفاتيح الغيب«، فخر الدين حممد بن عمر التميمي الرازي الشافعي، دار 
الكتب العلمية ـ بريوت ـ 1421هـ ـ 2000م، ط1 )13: 102).
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﴿پ ڀ ڀ ڀ﴾ ]اإلخالص: 3[، إىل غري ذلك؛ فوجب أن ُيقال كوُنه تعاىل 
مرئيًا حماٌل«)1).

وأجاب عن هذا اإلشكال بقوله: »وأما الوجه الثاين، فقد بينا أنه يمتنُع حصول 
ح بنفي الرؤية لو كان تعاىل يف ذاته بحيث متتنُع رؤيته، بل إنام حيصل التمّدح لو  التمدُّ
كان بحيث تصح رؤيته، ثم إنه تعاىل حيجَب األبصار عن رؤيته، وهبذا الطريق يسقط 
كالُمهم بالكلية، ثم نقول: إن النفَي يمتنع أن يكون سببًا حلصول املدح والثناء، وذلك؛ 
ألن النفي املحَض والعدَم الرصف ال يكون موجبًا للمدح والثناء والعلم به رضوري، 
بل إذا كان النفي دليالً عىل حصول صفة ثابتة من صفات املدح والثناء؛ قيل بأن ذلك 

النفي يوجب املدح. 

ومثاله أن قوله: ﴿ھ ھ ھ ے ے﴾ ال يفيد املدح نظرًا إىل هذا النفي؛ فإن 
اجلامد ال تأخذه سنة وال نوم، إال أن هذا النفي يف حّق الباري تعاىل يدلُّ عىل كونه تعاىل 

ل وال زوال، وكذلك قوله: ﴿ہ ہ ہ  عالِـاًم بجميع املعلومات أبدًا من غري تـبدُّ
ہ﴾ ]األنعام: 14[ يدل عىل كونه قائاًم بنفسه غنّيًا يف ذاته؛ ألن اجلامد أيضًا ال يأكل 

وال يطعم. 

إذا ثبت هذا فنقول: قوله: ﴿ٿ ٹ ٹ﴾ يمتنع أن يفيد املدح والثناء 
إال إذا دل عىل معنى موجوٍد يفيد املدح والثناء، وذلك هو الذي قلناه، فإنه يفيد كونه 

تعاىل قادرًا عىل حجب األبصار ومنعها عن إدراكه ورؤيته.

وهبذا التقرير؛ فإن الكالم ينقلب عليهم حجًة، فسقط استدالُل املعتـزلة هبذه 
اآلية من كل الوجوه«)2).

)1) »التفسري الكبري أو مفاتيح الغيب« )13: 104).
)2) املصدر السابق )13: 105).



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  الرشح الكبري  626

األدلة من األحاديث النبوية الرشيفة:

أهل السنة قالوا: من أقوى األدلة عىل إثبات الرؤية حديُث القمر! فلنذكر اآلن 
بعض األحاديث التي وردت يف ذلك: 

وقد رواه اإلمام البخاري يف »صحيحه« عن جرير قال: كنا عند النبي ملسو هيلع هللا ىلص فنظر 
إىل القمر ليلة يعني البدر، فقال: »إنكم سرتون ربكم كام ترون هذا القمر، ال تضامون يف 
رؤيته، فإن استطعتم أن ال ُتغَلبوا عىل صالة قبل طلوع الشمس، وقبل غروهبا فافعلوا«، 

ثم قرأ ﴿ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ﴾ ]ق: 39[)1). 

وروى البخاري يف »صحيحه« عن جرير بن عبد اهلل بلفظ: قال النبي ملسو هيلع هللا ىلص »إنكم 
سرتون ربكم عيانًا«)2).

روى اإلمام النسائي يف »سننه الكربى« عن جرير قال: خرج علينا رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص 
ليلَة البدر، فقال: »إنكم ترون ربكم كام ترون هذا ال تضامون يف رؤيته«)3). 

ال يضام أحٌد غريه يف رؤية اهلل؛ ألنه ليس يف جهة فإن اهلل تعاىل ينعم برؤيته عىل 
من يشاء حيث كان املنَعم عليه بذلك، وال يتوقف إنعام اهلل تعاىل عليهم هبذه النعمة 
العظيمة عىل كوهنم يف جهة منه، وال عىل كوهنم مقابلني له، فكل واحد منهم يأخذ 

نصيبه كامالً من نعمة اهلل تعاىل ال يتنافسون وال يتضامون.

وفيه: عن أيب هريرة بلفظ: قلنا: يا رسول اهلل، هل نرى ربنا؟ قال: »هل ترون 

)1) كتاب تفسري القرآن، باب قوله: ﴿ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ﴾ ]ق: 39[، 
.(4851(

)2) كتاب التوحيد، باب قول اهلل تعاىل: ﴿پ ڀ ڀ *ڀ ٺ ٺ﴾ ]القيامة: 23-22[، )7435).
)3) كتاب النعوت، باب املعافاة والعقوبة، )7713).



ـ  627 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عىل العقيدِة الطَّحاوية 
الشمس يف يوم ال غيم فيه وترون القمر يف ليلة ال غيم فيها؟« قلنا: نعم قال: »فإنكم 

سرتون ربكم«)1).

وهو يف »املعجم الكبري« للطرباين عن جرير، ويف »سنن« أيب داود، وابن ماجه، 
و»السنن الكربى« للبيهقي، وابن حبان، ويف »صحيح مسلم«)2).

ورواه اإلمام أمحد عن أيب سعيد اخلدري قال: قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »إنكم سرتون 
رؤية  يف  تضاّرون  »هل  فقال:  قال:  ربنا؟  نرى  اهلل  رسول  يا  قالوا:  وجل«  عز  ربكم 
الشمس نصف النهار؟« قالوا: ال، قال: »فتضارون يف رؤية القمر ليلة البدر؟«، قالوا: 
»ال  األعمش:  قال  ذلك«  يف  تضارون  كام  إال  رؤيته  يف  تضارون  ال  »فإنكم  قال  ال، 

تضارون« يقول: ال متارون)3).

ومنها ما رواه اإلمام أمحد عن عبادة بن الصامت أنه قال: إن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قال: 
»إين قد حدثتكم عن الدجال حتى خشيُت أال تعقلوا! إن مسيح الدجال رجل قصرٌي 
أفحُج جعٌد أعوُر مطموُس العني ليس بناتئة وال حجزاء فإن ألبس عليكم« ـ قال يزيد 
»ربكم« ـ »فاعلموا أن ربكم تبارك وتعاىل ليس بأعور، وإنكم لن ترون ربكم تبارك 

وتعاىل حتى متوتوا«. قال يزيد: »تروا ربكم حتى متوتوا«)4).

)1) أخرجه أمحد يف »مسنده«، )9058(، )15: 24).
)2) أخرجه الطرباين، )2224- 2236(، )2: 294- 297(. وأبو داود، كتاب السنـة، باب يف 
الرؤية، )4731(. وابن ماجه، باب فيمـا انكرت اجلهيمة، )177(. والبيهقي، كتاب الصالة، 
باب أول فـرض الصالة، )1682(. وابن حبان يف »صحيحه«، باب وصف اجلنـة وأهلها، 
)7441- 7444(. ومسلم، كـتاب املساجد ومواضع الصالة، باب فـضل صاليت الصبح 

والعرص، واملحافظة عليهام، )211).
)3) أخرجه يف »مسنده«، )11120(، )17: 191).
)4) أخرجه يف »مسنده«، )22764(، )37: 423).
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وهو يف الرتمذي عن أيب هريرة قال: قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »أتضامون يف رؤية 
القمر ليلة البدر وتضامون يف رؤية الشمس؟« قالوا: ال، قال: »فإنكم سرتون ربكم كام 
ترون القمر ليلة البدر ال تضامون يف رؤيته« قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح 

غريب)1).

فقوله عليه الصالة والسالم: »لن تروا ربكم حتى متوتوا« دليٌل عىل إثبات الرؤية 
كام تقّدم، وهناك روايات كثرية جّدًا ُتثبت الرؤية.

تعاىل: ﴿ٻ  قوله  الواردة يف  الزيادة  تفسري  أيضًا يف  أحاديُث  * وقد وردت 
ٻ ٻ ٻپ پ پ پ ڀ ڀ ڀڀ ٺ ٺ ٺٺ ٿ ٿ ٿ﴾ 

]يونس: 26[، بأهنا رؤية اهلل سبحانه وتعاىل.

قال ابن كثري: »وقد روي تفسري الزيادة بالنـظر إىل وجهه الكريم عن أيب بكر 
الصديق، وحذيفة بن اليامن، وعبد اهلل بن عباس، وسعيد بن املسيب، وعبد الرمحن بن أيب 
ليىل، وعبد الرمحن بن سابط، وماهد، وعكرمة، وعامر بن سعد، وعطاء، والضحاك، 
واحلسن، وقتادة، والسدي، وحممد بن إسحاق، وغريهم من السلف واخللف، وقد 
وردت فيه أحاديُث كثريٌة عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص، فمن ذلك مارواه اإلمام أمحُد حدثنا عفان: 
أخربنا محاد بن سلمة: عن ثابت البناين: عن عبد الرمحن بن أيب ليىل: عن صهيب ريض اهلل 
عنه: أن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص تال هذه اآلية ﴿ٻ ٻ ٻ ٻ﴾ وقال: »إذا دخل 
أهل اجلنة اجلنة وأهل النار الناَر نادى مناٍد: يا أهل اجلنة، إن لكم عند اهلل موعدًا يريد 
أن ُينجزكموه، فيقولون: وما هو؟ أمل يثقل موازيننا؟ أمل يبيض وجوهنا؟ ويدخلنا اجلنة 
وجيرنا من النار؟«، قال: »فيكشف هلم احلجاب، فينظرون إليه، فواهلل ما أعطاهم اهلل 

شيئًا أحبَّ إليهم من النظر إليه وال أقرَّ ألعينهم«.

)1) أخرجه يف »سننه«، أبواب صفة اجلنة، باب منه، )2554).
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وهكذا رواه مسلم ومجاعٌة من األئمة من حديث محاد بن سلمة به.

وقال ابن جرير: حدثني يونس: أخربنا ابن وهب: أخربنا شبيب: عن أبان: عن 
أيب متيمة اهلجيمي: أنه سمع أبا موسى األشعري حيدث عن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »إن اهلل 
يبعث يوم القيامة مناديًا ينادي: يا أهل اجلنة ـ بصوت يسمع أوهلم وآخرهم ـ إن اهلل 

وعدكم احلسنى وزيادة، فاحلسنى: اجلنة، والزيادة: النظر إىل وجه الرمحن عز وجل«.

ورواه أيضًا ابُن أيب حاتم من حديث أيب بكر اهلذيل: عن أيب متيمة اهلجيمي به.

وقال ابن جرير أيضًا: حدثنا ابن محيد: حدثنا إبراهيم بن املختار: عن ابن جريج: 
عن عطاء: عن كعب بن عجرة: عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص يف قوله: ﴿ٻ ٻ ٻ ٻ﴾ 

قال: »النظر إىل وجه الرمحن عز وجل«. 

وقال أيضًا: حدثنا ابن عبد الرحيم: حدثنا عمر بن أيب سلمة: سمعت زهريًا: 
عمن سمع أبا العالية: حدثنا أيب بن كعب: أنه سأل رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص عن قول اهلل عز وجل: 
﴿ٻ ٻ ٻ ٻ﴾؟ قال »احلسنى: اجلنة، والزيادة: النظر إىل وجه اهلل عز 

وجل«. 

ورواه ابن أيب حاتم أيضًا من حديث زهري به«)1).

وقد علم أّن املقصود: أن املعنى املراَد من الرؤية ال يستلزم التمثيَل وال التشبيه. 

وبعض الناس يقولون: هذه األحاديث مل َتِصْل إىل مرتبة املتواتر. 

نقول له: نسلِّم معك بأن بعَض هذه األحاديث ال تصُل إىل مرتبة املتواتر، ولكن 
من قال لك: إنه يف العقائد ال حُيتجُّ إال باملتواتر، بل نّص علامُء أهل السنة أن احلديث 

)1) »تفسري القرآن العظيم«، إسامعيل بن عمر بن كثري الدمشقي أبو الفداء، دار الفكر ـ بريوت ـ 
.(415 :2( ،1401
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املشهورـ  وحديث الرؤية حديٌث مشهوٌر بال خالفـ  حُيَتجُّ به يف العقائد، إذا استند إىل 
أدلة أخرى كام ذكرناه من اآليات، ومن معنى الرؤية الذي رجع إىل أصل اإلدراك، ومل 

يستطع أحد أن ينفَي شهرة هذا احلديث، وبعض العلامء قالوا بتواتره. 

قال اإلمام عبد القاهر البغدادي يف كتاب »التبرصة البغدادية«: 

»واألخبار عندنا عىل ثالثة أقسام: تواتر، وآحاد، ومتوسط بينهام مستفيٌض جاٍر 
مرى التواتر يف بعض أحكامه. 

فاملتواتر: هو الذي يستحيل التواطؤ عىل وضعه، وهو موجب للعلم الرضوري 
بصحة خُمرَبه.

وأخبار اآلحادـ  متى صحَّ إسنادها وكانت متوهنا غري مستحيلة يف العقلـ  كانت 
موجبة للعمل هبا دون العلم، وكانت بمنزلة شهادة العدول عند احلاكم يلزمه احلكُم هبا 

يف الظاهر، وإن مل يعلم صدَقهم يف الشهادة.

وأما املتوسط بني املتواتر واآلحاد، فإنه شارك التواتر يف إجيابه للعلم والعمل، 
ويفارقه من حيث إن العلم الواقع عنه يكون ُمكتسبًا، والعلم الواقع عن التواتر رضوريٌّ 

غري مكتسب«)1). 

أي: إنَّ احلديث املتواتر يفيد العلم البدهيي الذي ال يتوّقف عىل كسب ونظر، أما 
احلديث املشهور فبقليل من النظر ُيفيد العلم، وتستطيع أن تتوصل به إىل القطع. 

واملطلوب يف العقائد هو القطع واليقني، سواء كان من حديث مشهور أم متواتر، 
أو حتى من دون حديث، لو كان هناك دليٌل قطعي قام عىل أمر ما يف العقائد فيجب 

)1) »أصول الدين«، وهو »التبرصة البغدادية«، لإلمام األستاذ عبد القاهر بن طاهر التميمي البغدادي 
)429هـ(، دار الكتب العلمية، بريوت لبنان، ص12.
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األخُذ به حتى لو مل َيِرْد نقٌل، غاية األمر أنه هل ُيتعبَّد به أو ال؟ عىل التفصيل املشهور 

بني األشاعرة واملاتريدية يف األصول والفروع.

َح ذلك،  ويف هذه املسألة هنا ورد حديٌث مشهور، وآيات كثرية، والعقُل صحَّ
فلم يبَق مانٌع من األخذ بذلك، بل صار مموُع هذه الدالئل موجبًا لألخذ بمدلوهلا. 

وحديث اآلحاد وحَدُه دون دليل أو قرينٍة ترفُعُه إىل رتبة القطع والعلم، ال ُيبنى 
عليه اعتقاد، ولكن بعض العلامء قالوا: جيوز األخُذ باآلحاد وحده يف فروع العقائد، 

ولكن هذا يف فروع العقائد ال يف أصوهلا.

وقد سبق بيان أّن اهلل سبحانه ليس له صورة، ومعنى الرؤية: هو أن حيصل فينا 
علٌم وإدراك أقوى ِمـاّم هو حاصٌل فينا، وهذا ليس تأويالً للرؤية، ولكنه تفسرٌي ملعنى 
الرؤية. وليس هو أيضًا إرجاع للرؤية إىل مرد العلم، بل هو إدراك خاصٍّ هو الرؤية 

املقصودة.

اخلرب  علمُت  تقول:  كام  بعيني،  صورته  أدركُت  أو  علمُت  أي:  فالنًا،  رأيُت 
املبارش بدون حاجة إىل  الرؤية حتصل يف اإلنسان بخْلِق اهلل  بأذين، وهذه  أو  بسامعي 
عضو، ورؤيُة اهلل لنا علٌم وإدراك ال تستلزم إثباَت عضو له، بل ُيمكن أن خيلقه اهلل تعاىل 
يف النفس مبارشًة أو يف القلب، ولكن الظاهَر من اآليات واألحاديث واملتبادر أن اخللَق 
يكون يف العني، فتّطلع النفُس عىل ما خيلقه اهللُ تعاىل فيها بال توسيط نظر وال تدبر وال 

تأمل، ولذلك ُسّميت رؤية، ال ألن املرئيَّ له صورة، أو أنه مواِجه ومقابل للرائي.

توضيح يف مسألة رؤية النبي عليه السالم لربِّـه: 

اشتهر عند بعض الناس أن هذه املسألة قد اختلف فيها الصحابة، فبعُضهم أنكر 
الرؤية وبعُضهم قال بوقوعها، فال بدَّ من أن نعرف أصَل هذا اخلالف وحملَّه قبل أن 

نخوض يف بيان أطرافه. 
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فبعُض َمن أثبت الرؤيَة منهم، قال بوقوعها للرسول عليه الصالة والسالم ال 
عىل سبيل أنه عليه السالم قد عرف حقيقَة اهلل تعاىل، بل إنه وقع يف نفسه زيادُة إدراك 

باهلل تعاىل، وهذا اإلدراك مل يِصْل إىل حد اإلحاطة بكامالت اهلل تعاىل. 

وأما من خالف يف وقوع الرؤية للنبي عليه الصالة والسالم وأنكر حصولـها 
له، فقد اعتقد بعُض الناس أنه أنكر أصَل جواز وقوع الرؤية، وأنه قائٌل باستحالتها، 
: أنه إنام أنكر وقوعها لسيدنا حممد عليه السالم، وأما أصُلها فال دليَل يدلُّ عىل أنه  واحلقُّ
أنكرها، بل سياق الروايات الواردة عنه دالٌّ عىل أنه ُيثبت جواز الرؤية، وإنام حملُّ إنكاره 

ـ كام قلناـ  هو رؤية النبي عليه السالم لربه يف الدنيا. 

إذن ما اعتقده البعُض من هذا اخلالف من أّن بعض الصحابة أنكروا صحَة جواز 
وقوع الرؤية باطٌل، وليس وصفًا صحيحًا لِـام حصل بينهم، وسوف نوضح ذلك بإيراد 

الروايات الواردة فيه. 

روى اإلمام البخاري يف »صحيحه« عن عائـشة ريض اهلل عنها قالت: من زعم 
أن حممدًا رأى ربه فقد أعظم، ولكن قد رأى جبـريل يف صورته وخلِقـه سادَّ ما بني 

األفق)1).

وروى أبو يعىل يف »مسنده« عن مسوق قال: سألت عائشة عن هذه اآلية التي 
فيها الرؤية؟ فقالت: أنا أعلُم هذه األمة هبذه، وأنا سألُت رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص عن ذلك قال: 

»رأيُت جربيل«، ثم قالت: من زعم أن حممدًا رأى ربه فقد أعظم الكذب عىل اهلل)2). 

)1) كتاب بدء اخللق، باب إذا قال أحدكم: آمني واملالئكة يف السامء، آمني فوافقت إحدامها األخرى، 
إذا قال أحدكم آمني واملالئكة يف السامء فوافقت  غفر له ما تقدم من ذنبه، )3234(. وباب 

إحدامها األخرى غفر له ما تقدم من ذنبه، )3062).
.(304 :8( ،)4900( (2(
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وفيه أيضًا: عن مسوق أيضًا قال: قلت: هلا يا أمتاه ـ يعني عائشة ـ هل رأى 

حممد ربَّه؟ فقالت: لقد قّف شعري مما قلت)1).

فالسيدة عائشةـ  وهي من أنكرت رؤية النبي عليه السالم لربهـ  مل تنِف هنا أصَل 
جواز الرؤية، بل غايُة ما تنكره إنام هو وقوُعها، وتقول: إن النبي عليه السالم إنام رأى 
جربيل! وهي تستند يف ذلكـ  كام سنعلمـ  إىل سؤاهلا للنبي عليه السالم، وليس إىل مّرد 

اجتهاد منها كام اعتقد البعض. 

وروى الرتمذي عن مسوق قال: كنت متكئًا عند عائشة، فقالت: يا أبا عائشة، 
ثالث من تكّلم بواحدة منهن فقد أعظم عىل اهلل الفريَة: من زعم أن حممدًا رأى ربه 

فقد أعظم الفرية عىل اهلل، واهلل يقول: ﴿ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤڤ ڤ 
ىئ  مئ  حئ  جئ  ی  ی  ی  ی  ىئ  ىئ  ﴿ىئ   ،]103 ]األنعـام:  ڦ﴾  ڤ 
يئ﴾ ]الشورى: 51[، وكنت متكـئًا، فجلسُت فـقلت: يا أم املؤمنني، أنظريني وال 
تعجليني! أليس يقول اهلل: ﴿ڑ ک ک ک﴾ ]النجم: 13[، ﴿ھ ے ے ۓ﴾ 
]التكوير: 23[ قالت: أنا أول من سأل عن هذا رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص! قال: »إنام ذاك جربيل، 

ما رأيته يف الصورة التي خلق فيها غري هاتني املرتني، رأيته منهبطًا من السامء ساّدًا عظم 
خلقه ما بني السامء واألرض«. 

ومن زعم أن حممداً كتم شيئاً مما أنزل اهلل عليه فقد أعظم الفرية عىل اهلل، يقول اهلل: 
﴿چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ﴾ ]املائدة: 67[، ومن زعم أنه يعلم ما يف غـٍد 
فقد أعظم الفرية عىل اهلل، واهلل يقول: ﴿ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ﴾ 

]النمل: 65[)2). 

.(305 :8( ،)4901( (1(
)2) أبواب تفسري القرآن، باب ومن سورة األنعام، )3068(. وقال: هذا حديث حسن صحيح.
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فهذه الرواية تدلُّ أن عائشة ريض اهلل عنها ُتنكر أن النبي عليه الصالة والسالم 
قد رأى ربه، وقد فهم منها بعُضهم أهنا إنام تنكر أصَل صحة الرؤية؛ بداللة اعتامدها 
عىل اآليات التي ذكرتا، ولكن هذا االستدالل إنام يتمُّ إذا كانت اآليات داّلًة فعالً عىل 
استحالة رؤية اهلل تعاىل، ونحن نقول: إهنا ال تدل عىل االستحالة، بل غايُة ما تدل عليه هو 
عدُم وقوع الرؤية وال حصوهلا لبرش يف الدنيا، وال داللَة هلا عىل استحالة الرؤية مطلقًا. 

فاحتجاُج من قال بأن السيدَة عائشة تنفي أصَل صحة الرؤية هبذه اآليات فيه 
دوٌر باطل؛ كام ال خيفى، وفيه مصادرٌة عىل املطلوب. 

وقد رأينا أن السيدة عائشة تنكر عىل من اّدعى أن حممدًا عليه السالم قد رأى ربه، 
وسوف نعرف من الرواية التالية أهنا إنام تردُّ عىل ابن عباس، وابن عباس قال بأن سيدنا 
حممدًا قد رأى ربه؛ فقد روى الرتمذي عن الشعبي قال: لقي ابُن عباس كعبًا بعرفة 
فسأله عن يشء، فكرّب حتى جاوبته اجلبال، فقال ابن عباس: إنا بنو هاشم! فقال كعب: 
إن اهلل قسم رؤيَته وكالَمه بني حممد وموسى، فكلم موسى مرتني، ورآه حممد مرتني. 
قال مسوق: فدخلُت عىل عائشة، فقلت: هل رأى حممد ربه؟ فقالت: لقد تكّلمَت 
بيشء قّف له شعري! قلت: رويدًا، ثم قرأُت ﴿ہ ہ ہ ہ ھ ھ﴾ ]النجم: 
إنام هو جربيُل، من أخربك أن حممدًا رأى ربه، أو كتم  ُيذَهب بك؟  أين  18[ قالت: 

شيئًا مما أمر به، أو يعلم اخلمَس التي قال اهلل تعاىل: ﴿ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ 
ۇئ﴾ ]لقامن: 34[ فقد أعظم الفرية، ولكنه رأى جربيَل مل يَره يف صورته إال مرتني: 

مرة عند سدرة املنتهى، ومرة يف جياد له ست مئة جناح قد سّد األفق)1).

هذا هو ما قالته السيدة عائشة، وليس يف كالمها ما يفيد إنكارها ألصل صحة 
الرؤية، بل يدل كالُمها عىل إنكارها لوقوع الرؤية، وفرٌق بني األمرين. 

)1) أبواب تفسري القرآن، باب ومن سورة والنجم، )3278).



ـ  635 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عىل العقيدِة الطَّحاوية 
قال ابن حجر العسقالين يف »فتح الباري«: 

من  فأخرج  سياقه؛  يف  قصة  زيادة  الرتمذي  رواية  يف  مسوق«:  »عن  »قوله: 
طريق مالد: عن الشعبي قال: لقي ابُن عباس كعبًا بعرفة، فسأله عن يشء فكرّب كعب 
حتى جاوبته اجلبال، فقال ابن عباس: إنا بنو هاشم. فقال له كعب: إن اهلل قسم رؤيته 

وكالمه... هكذا يف سياق الرتمذي. 

وعند عبد الرزاق من هذا الوجه: فقال ابن عباس: إنا بنو هاشم نقول: إن حممدًا 
رأى ربه مرتني، فكرّب كعب. وقال: إن اهلل قسم رؤيَته وكالمه بني موسى وحممد، فكّلم 
موسى مرتني، ورآه حممد مرتني. قال مسوق: فدخلت عائشة فقلت: هل رأى حممٌد 

ربه... احلديث.

والبن مردويه من طريق إسمـاعيل بن أيب خالد: عن الشعبي: عن عبد اهلل بن 
: فأتى مسوُق عائشَة... فذكر  احلارث بن نوفل: عن كعٍب مثله؛ قالـ  يعني: الشعبيـ 

احلديث، فظهر بذلك سبُب سؤال مسوٍق لعائشة عن ذلك)1).

قوله: »هل رأى حممد ملسو هيلع هللا ىلص ربَّه قالت: لقد َقـفَّ شعري«: أي: قام من الفزع لِـام 
حصل عندها من هيبة اهلل واعتَقدته من تنزهيه واستحالِة وقوع ذلك. 

قال النرض بن شميل: القف ـ بفتح القاف وتشديد الفاء ـ كالقشعريرة وأصله: 
القبض واالجتامع؛ ألن اجللد ينقبض عند الفزع فيقوم الشعر لذلك.

الثالث؟ وكان  قوله: »أين أنت من ثالث« أي: كيف يغيب فهُمك عن هذه 
ينبغي لك أن تكون ُمستحرَضها ومعتقدًا كِذَب من يّدعي وقوعها. 

)1) قال ابن حجر: »قوله: »يا أمتاه« أصله يا أمـ  واهلاء للسكت فأضيف إليها ألف االستغاثة فأبدلت 
تاء وزيدت هاء السكت بعد األلف ووقع يف كالم اخلطايب إذا نادوا قالوا يا أمة عند السكت 
وعند الوصل يا أمت باملثناة فإذا فتحوا للندبة قالوا يا أمتاه واهلاء السكت وتعقبه الكرماين بأن 

قول مسوق يا أمتاه ليس للندبة إذ ليس هو تفجعًا عليها وهو كام قال«.
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قوله: »من حدثك أن حممدًا ملسو هيلع هللا ىلص رأى ربه فقد كذب« تقدم يف بدء اخللق من رواية 
القاسم بن حممد: عن عائشة: من زعم أن حممدًا رأى ربه فقد أعظم... وملسلٍم من 
حديث مسوق املذكور من طريق داود بن أيب هند: عن الشعبي: فقد أعظم عىل اهلل 

الفرية.

قوله: »ثم قرَأْت: ﴿ٿ ٹ ٹ﴾ ]األنعام: 103[«.

قال النووي ـ تبعًا لغريه ـ: مل تنف عائشُة وقوَع الرؤية بحديث مرفوع، ولو كان 
معها لذكرته، وإنام اعتمدت االستنباَط عىل ما ذكرته من ظاهر اآلية، وقد خالفها غرُيها 
القوُل حجًة  إذا قال قوالً وخالفه غرُيه منهم مل يكن ذلك  من الصحابة، والصحايب 

اتفاقًا، واملراد باإلدراك ـ يف اآلية ـ: اإلحاطة، وذلك ال ينايف الرؤية. انتهى.

وجزُمه بأّن عائشة مل تنف الرؤية بحديث مرفوع تبَع فيه ابَن خزيمة؛ فإنه قال 
يف كتاب التوحيد من »صحيحه«: النفُي ال يوجب علاًم، ومل حَتِك عائشُة أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص 

أخربها أنه مل يَر رّبه، وإنام تأّولت اآلية. انتهى.

وهو عجيٌب! فقد ثبت ذلك عنها يف »صحيح مسلم« ـ الذي رشحه الشيُخ ـ 
فعنده من طريق داود بن أيب هند: عن الشعبي: عن مسوق يف الطريق املذكورة؛ قال 
مسوق: وكنُت متكئًا فجلسُت فقلُت: أمل يُقل اهلل: ﴿ڑ ک ک ک﴾ ]النجم: 13[، 

فقالت: أنا أول هذه األمة سأل رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص عن ذلك فقال: »إنام هو جربيل«.

وأخرجه ابن مردويه من طريق أخرى عن داود هبذا اإلسناد: فقالت: أنا أول 
من سأل رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص عن هذا، فقلت: يا رسول اهلل، هل رأيت ربك؟ فقال: »ال إنام 

رأيت جربيل منهبطًا«.

نعم احتجاج عائشة باآلية املذكورة خالفها فيه ابُن عباس، فأخرج الرتمذي من 
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طريق احلكم بن أبان: عن عكرمة: عن ابن عباس قال: رأى حممٌد ربَّه، قلت: أليس اهلل 
يقول: ﴿ٿ ٹ ٹ﴾؟ قال: وحيك ذاك إذا جتىل بنوره الذي هو نوُره، وقد 

رأى رّبه مرتني.

وحاصُله: أن املراد باآلية: نفُي اإلحاطة به عند رؤياه، ال نفي أصل رؤياه.

واستدل القرطبي يف »املفهم« ألن اإلدراك ال ينايف الرؤيَة بقوله تعاىلـ  حكاية عن 
: ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ * ڀ ڀ﴾ ]الشعراء:  أصحاب موسىـ 
61-62[، وهو استدالل عجيب؛ ألن متعّلق اإلدراك يف آية األنعام البرُص، فلام ُنفي كان 

ظاهُره نفَي الرؤية، بخالف اإلدراك الذي يف قصة موسى، ولوال وجوُد األخبار بثبوت 
الرؤية ما ساغ العدوُل عن الظاهر. 

ثم قال القرطبي: ﴿ٹ﴾ ـ يف اآلية ـ مجع مـحىلًّ باأللف والالم فيقبـل 
التخصيص، وقد ثبت دليل ذلك سمعًا يف قوله تعاىل: ﴿ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ﴾ 

]املطففني: 15[، فيكون املراد الكفار بدليل قوله تعاىل يف اآلية األخرى: ﴿پ ڀ ڀ 

* ڀ ٺ ٺ﴾ ]القيامة: 23-22[. 

قال: وإذا جازت يف اآلخرة جازت يف الدنيا؛ لتساوي الوقَتني بالنسبة إىل املرئّي. 
انتهى، وهو استدالل جيد. 

وقال عياض: رؤية اهلل سبحانه وتعاىل جائزة عقاًل، وثبتت األخباُر الصحيحة 
املشهورة بوقوعها للمؤمنني يف اآلخرة وأما يف الدنيا، فقال مالك: إنام مل يَر سبحانه يف 
الدنيا؛ ألنه باٍق، والباقي ال ُيرى بالفاين، فإذا كان يف اآلخرةـ  وُرزقوا أبصارًا باقيًةـ  رَأُوا 

الباقَي بالباقي.

قال عياض: وليس يف هذا الكالم استحالُة الرؤية إال من حيث القدرة؛ فإذا 
قّدر اهلل من شاء من عباده عليها مل يمتنع.
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فيه:  مرفوع  حديث  يف  التفرقَة  هذه  يؤيد  ما  مسلم«  »صحيح  يف  ووقع  قلت: 
»واعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى متوتوا«، وأخرجه ابن خزيمة أيضًا من حديث أيب 
أمامة، ومن حديث عبادة بن الصامت، فإن جازت الرؤيُة يف الدنيا عقاًل فقد امتنعت 

سمعًا، لكّن َمن أثبتها للنبي ملسو هيلع هللا ىلص له أن يقول: إن املتكلم ال يدخل يف عموم كالمه.

وقد اختـلف السلُف يف رؤية النبي ملسو هيلع هللا ىلص رّبه؛ فذهبت عائشُة وابن مسعود إىل 
إنكارها، واخُتلف عن أيب ذّر، وذهب مجاعة إىل إثباتا.

وحكى عبد الرزاق: عن َمعَمر: عن احلسن: أنه حلف إن حممدًا رأى ربه. 

وأخرج ابن خزيمة عن عروة بن الزبري إثباتا، وكان يشتد عليه إذا ذكر له إنكار 
عائشة، وبه قال سائر أصحاب ابن عباس، وجزم به كعب األحبار، والزهري، وصاحبه 

معمر، وآخرون، وهو قول األشعري، وغالب أتباعه. 

ثم اختلفوا: هل رآه بعينِه أو بقلبِه؟ وعن أمحَد كالقولني.

قلت: جاءت عن ابن عباس أخباٌر مطَلقة وأخرى مقّيدة، فيجب محُل ُمطَلقها 
عىل مقيَّدها، فمن ذلك ما أخرجه النسائي بإسناد صحيحـ  وصححه احلاكم أيضًاـ  من 
طريق عكرمة عن ابن عباس قال: أتعجبون أن تكون اخللة إلبراهيم، والكالم ملوسى، 

والرؤية ملحمد؟ 

وأخرجه ابن خزيمة بلفظ: إن اهلل اصطفى إبراهيم باخللة... احلديث.

وأخرج ابن إسحاق من طريق عبد اهلل بن أيب سلمة: أن ابن عمر أرسل إىل ابن 
عباس: هل رأى حممد ربه؟ فأرسل إليه أن: نعم. 

ومنها: ما أخرجه مسلم من طريق أيب العالية: عن ابن عباس يف قوله تعاىل: ﴿ڍ 
ڍ ڌ ڌ ڎ * ڈ ڈ ژ ژ *ڑ ک ک ک﴾ ]النجم: 11-13[ قال: رأى 

ربه بفؤاده مرتني.
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وله من طريق عطاء: عن ابن عباس قال: رآه بقلبه. 

وأرصح من ذلك: ما أخرجه ابن مردويهـ  من طريق عطاء أيضًاـ  عن ابن عباس 
قال: مل يَرُه رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص بعينِه، إنام رآه بقلبه. 

وعىل هذا فيمكن اجلمُع بني إثبات ابن عباس، ونفي عائشة بأن حُيمل نفُيها عىل 
رؤية البرص، وإثباُته عىل رؤية القلب. 

ثم املراد برؤية الفؤاد: رؤية القلب، ال مّرد حصول العلم؛ ألنه ملسو هيلع هللا ىلص كان عالِـاًم 
باهلل عىل الدوام، بل مراُد من أثبت له أنه رآه بقلبه: أن الرؤية التي حصلت له ُخلقت 
يف قلبه كام خيلق الرؤية بالعني لغريه، والرؤية ال ُيشرتط هلا يشء خمصوص عقالً، ولو 

جرت العادة بخلِقها يف العني.

وروى ابن خزيمة بإسناد قويٍّ عن أنس قال: رأى حمّمد ربه. 

وعند مسلٍم من حديث أيب ذّر: أنه سأل النبي ملسو هيلع هللا ىلص عن ذلك فقال: »نور أّنى أراه«. 
وألمحد عنه قال: »رأيت نورًا«. والبن خزيمة عنه قال: رآه بقلبه، ومل يره بعينه، وهبذا 

يتبني مراُد أيب ذر بذكره النور: أي: النوُر حال بنَي رؤيته له ببرصه.

وقد رّجح القرطبي يف »املفهم« قوَل الوقف يف هذه املسألة، وعزاه جلامعة من 
املحققني، وقواه بأنه ليس يف الباب دليل قاطع، وغاية ما استدل به للطائفتني ظواهُر 
متعارضٌة قابلة للتأويل، قال: وليست املسألة من العمليات فُيكتفى فيها باألدلة الظنية، 

وإنام هي من املعتقدات فال ُيكتفى فيها إال بالدليل القطعي.

وجنح ابن خزيمة يف كتاب »التوحيد« إىل ترجيح اإلثبات، وأطنَب يف االستدالل 
له بام يطول ذكُره، ومحل ما ورد عن ابن عباس عىل أن الرؤيا وقعت مرَتني مرة بعينه 

ومرة بقلبه، وفيام أوردُته من ذلك َمقنع.
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لنبينا ملسو هيلع هللا ىلص اإلمام أمحُد، فروى اخلالل يف »كتاب السنة« عن  الرؤية  وممن أثبت 
املروزي: قلُت ألمحد: إهنم يقولون: إنَّ عائشة قالت: من زعم أن حممدًا رأى ربه فقد 
أعظم عىل اهلل الفرية، فبأي يشء ُيدفع قوهلا؟ قال: بقول النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »رأيت ريب«، قوُل 

النبي ملسو هيلع هللا ىلص أكرب من قوهلا«. 

ثم قال: 

»قوله: ﴿ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ﴾ ]الشورى: 51[، 
هو دليل ثان استدّلت به عائشة عىل ما ذهبت إليه من نفي الرؤية، وتقريره: أنه سبحانه 
وتعاىل حرص تكليمه لغريه يف ثالثة أوجه، وهي: الوحي بأن يلقى يف روعه ما يشاء، أو 
يكلمه بواسطة من وراء حجاب أو يرسل إليه رسوالً فيبلغه عنه، فيستلزم ذلك انتفاء 

الرؤية عنه حالَة التكلم.

واجلواب: أن ذلك ال يستلزم نفي الرؤية مطلقًا، قاله القرطبي، قال: وعامة ما 
يقتيض نـفي تكليم اهلل عىل غري هذه األحوال الثـالثة، فيجوز أن التكليم مل يقع حالة 

الرؤية«)1).

نّة من رسول اهلل  ويف »مسند إسحاق بن راهويه«: »قال إسحاق: وقد مضت السُّ
ملسو هيلع هللا ىلص بأن أهل اجلنة يَرون رهبم، وهو من أعَظم نِعم أهل اجلنة، وقوله: ﴿پ ڀ ڀ 
*  ڀ  ٺ  ٺ﴾ ]القيامة: 22-23[ يقول: يومئذ مرشقٌة إىل اهلل ناظرة إىل اجلنة، وإنام معنى 
قول من قال: تنتظر الثواب وال يرون رهبم يوم القيامة قبل دخول اجلنة، أال ترى إىل 
ماهد حني فّس اآلية فّسه عىل معنى ما وصفـنا، قال: ﴿ڀ ٺ ٺ﴾، قال: ينظرون 

الثواب.

تفسري اآلية جييء عىل أوجه، وهي: نواظُر يوم القيامة، فـتجيء اآلية مصّدقـة 

)1) »فتح الباري« )8: 610).
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ملعنى اآلية األخرى، وهي يف الظاهر عند من جيهل تأويلها، خمالف لآلخر؛ كام جهل 
َمن سـأل ابن عباس عن قوله: ﴿ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ﴾ ]املؤمنون: 
101[ وعن قوله: ﴿ىب يب جت حت خت﴾ ]الصافات: 50[، وكأن يف الظاهر 

إحدامها خمالفة لألخرى! فأجابه ابن عباس بأهنام مؤتلفتان! فّس قوله: ﴿ائ ائ 
ەئ ەئ وئ وئ﴾ ]املؤمنون: 101[ قال: هذه النفخة األوىل إذا مل يبَق عىل 

اجلنة ﴿ىب يب جت  ُأدخلوا  إذا  وقال:  نسٌب.  يومئذ  بينهم  يكن  مل  األرض،  وجه 
حت خت﴾ ]الصافات: 50[. فتبنّي أن معنى اآليتني معنى واحد، وكأن يف الظاهر 
خالفًا حتى إن ابن عباس قال للسائل: ما أشبَه عليك من نحو ذلك من القرآن فهو كام 
وصفنا، فلذلك قلنا: إن قول اهلل: ﴿ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ﴾ ]األنعام: 
103[ يف الدنيا، وتصديـق ذلك ما قالت عائـشة: من زعم أن حممدًا رأى ربـه فـقد 

كـذب؛ ألن اهلل قال: ﴿ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ﴾ ]األنعام: 103[، فقد 
حتقق عند من عَقَل عن اهلل عز وجل: أن عائشة فّست هذه اآلية عىل الدنيا، وتفّسها 

املبتدعة عىل أهنا يف الدنيا واآلخرة؛ فأسقطوا معنى هذه اآلية: ﴿پ ڀ ڀ * ڀ ٺ 
ٺ﴾ ]القيامة: 22-23[، وبني ما وصفنا يف قول اهلل: ﴿ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ﴾ 

]املطففني: 15[ فأزال ذلك عن الكفار، وثبتت اآلية ألهل اجلنة.

ولقد قيل البن املبارك: إنَّ فالنًا فس اآليتيـن ﴿ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ 
ڤ﴾ ]األنعام: 103[ وقوله: ﴿پ ڀ ڀ * ڀ ٺ ٺ﴾ ]القيامة: 22-23[ عىل 
أهنا خمالفة لألخرى، فلذلك أرى الوقف يف الرؤية. فقال ابن املبارك: جهل الشيُخ معنى 
اآلية التي قال اهلل: ﴿ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ﴾ ]األنعام: 103[ ليست 
بمخالفة ﴿پ ڀ ڀ * ڀ ٺ ٺ﴾ ]القيامة: 22-23[؛ ألن هذه يف الدنيا وتلك يف 

اآلخرة، حتى إنه قال: ال ُتفشوا هذا عن الشيخ، تّدعيه اجلهمية، ورآه منه غلطًا.
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ُه الرؤية يف الدنيا، لـام كان قد علم أن  ولو مل يكن فيام وصفنا إال ما سأل موسى ربَّ

أهل اجلنة يرون رهبم، فيسأل ربَّه أن يريه يف الدنيا، فبني اهلل له قال: ﴿ۅ ۅ ۉ 
ۉ ې ې ې ېى ى ائ ائ ەئ﴾ ]األعراف: 143[ ساخ اجلبل، 
َيقَو عىل نظر الرب. قال موسى: ﴿ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ﴾  ومل 

من آمن بك أن ال يراك أحد يف الدنيا قبل يوم القيامة«)1).

فاحلاصل: أّن أصل جواز الرؤية ثابت، ولكن قد حصل خالٌف يف أن النبي: 
هل رأى ربه بالفعل ووقعت رؤيُته له، أم ال؟ فظهر أّن اخلالف يف الوقوع ال يف اجلواز 

واإلمكان.

وبناًء عىل ذلك خيتلف الناس يف القول بأن الصحابة اختـلفوا خالفًا أصليًا أو 
فرعياً؟

فمن قال: إّن اخلالف يف أصل صحة الرؤية، يلزمه القوُل بأن اخلالف أصيل، وما 
دام ال يوجد قاطٌع مع أحدمها، فال جيوز اجلزُم بأحد الرأيني.

وأما من قال: إن اخلالف يف الوقوع فقط، فاخلالُف عنده بني الصحابة خالف 
فرعي، وال رضَر يف تلك احلال يف أن يؤخذ بأمر ظني، واهلل أعلم. 

وجعُل اخلالف فرعيًا أوىل من جعِله أصليًا.

قال الطحاوي: )بغري إحاطة وال كيفية(

الباء يف قوله: »بغري«، متعلقة بقوله: »والرؤية«، أي: إنَّ الرؤية تكون بغري إحاطة 
وال كيفية، فيجب نفُي الكيف عن رؤية اهلل، وقد سبق بيان معنى »الكيف«، ومىض ِذكُر 

أنه جيب نفي الكيف عن اهلل تعاىل وصفاته. 

.(674-670 :3( ،)1266( (1(
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وأما اإلحاطة، فال حُييط بجالل قدر اهلل تعاىل إال هو جل شأنه، فال جيوز أن يتوّهم 
واحد أن الرؤية املشار إليها تكشف عن مجيع صفات اهلل تعاىل، وجليل ذاتـه، أو عن 
حقيقة ذاته وكامالتا عىل ما هي عليه، بل هي زيادة علم وإدراك جلالل اهلل بقدر ما 

يتفضل هو به عىل املؤمنني.

ثم إن اإلحاطة باحلدود بالفعل، ال تكون إال لِـمن له حدود، وأما اهلل تعاىل فال حدَّ 
له وال طَرَف وال غاية، وقد سبق بياُن ذلك كّله، فال جيوز أصاًل نسبة احلدود واإلحاطة 

إليه جل شأنه؛ النتفاء ذلك عنه.

قال العالمة الغنيمي يف »رشحه عىل العقيدة الطحاوية«:

»ونقول: )الرؤية( إىل الذات املقدسة املنزهة عن اإلحاطة واجلوانب )حق( أي: 
ثابتة )ألهل اجلنة( لكن )بغري إحاطة( بجوانب املرئي وحدوده؛ لتعاليه تعاىل عن التناهي 
باجلوانب، واالتصاف باجلوانب واحلدود، )وال كـيفية( من مقابلة وجهة وارتسـام، 
واتصال شعاع وثبوت مسافة بني الرائي واملرئي؛ ألن هذا كله يف رؤية األجسام، واهلل 
تعاىل ليس بجسم، فليست رؤيته كرؤية األجسام، فإن الرؤية تابعة لليشء عىل ما هو 
عليه، فمن كان يف مكان وِجهٍة ال ُيرى إال يف مكان وِجهة كام هو كذلك، وُيَرى بمقابلٍة 
واتصاِل شعاع وثبوت مسافة، ومن مل يكن يف مكان وال جهٍة وليس بجسم، فرؤيته 
كذلك ليس يف مكان وال جهة وال بمقابلة واتصال شعاع وثبوت مسافة، وإال مل تُكن 

رؤية له، بل لغرِيه«)1).

وهذا الكالم جيد ومفيد، ولكن قوله: 

»فمن كان يف مكان... وُيَرى بمقابلة واتصال شعاع وثبوت مسافة«، فأول هذا 

)1) كذا يف رشح العالمة الغنيمي، نقالً عن رشح الطريقة للنابليس، كمـا نصَّ عليه. انظر: »رشح 
العقيدة الطحاوية«، دار الفكر، ط2، 1402هـ ـ 1982م، ص68-69. حتقيق وتعليق، حممد 

مطيع احلافظ، حممد رياض املالح.
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الكالم صحيٌح بال شك، وهو أن ما كان يف مكان فإنه يرى يف مكان، وأما القسم الثاين 
ـ وهو أن ما كان يف مكان ـ فظاهُر كالمه: أنه ال ُيرى إال باتصال شعاع وثبوت مسافة 
ومقابلة، وهذا غري صحيح إذا محل عىل إطالقه، ويبعد أن يكون مرادًا له، فإّن ما كان يف 
مكان؛ فإنه يمكن أن ُيرى بال اتصال شعاع وال مقابلة وال جهة، ويمكن أن يكون أراد 

أنه كذلك عادة، وبناًء عىل ذلك فال إشكال. 

وقد كنت كتبت هذه املالحظة قبل طباعة كتاب هداية املريد رشح جوهرة التوحيد 
للناظم اللقاين، فلام عزمت عىل طباعة هذا الرشح رجعت للرشح املذكور فوجدت 
عبارته كالتايل: »وال تتعلق عادة إال بام هو يف جهة ومكان ومسافة خمصوصة)1)«. اهـ، 

وهذا يعني أن استدراكي عىل ما نقله العالمة الغنيمي يف حمله واحلمد هلل. 

فالرؤية ـ يف احلقيقة ـ صفة كاشفة، وهي قائمة يف الرائي، وتكشف عن املرئي، 
وعليه؛ فإن الرائي يمكن أن يكون ال يف مكان، ويرى ما هو يف مكان، وال يشرتط يف 
الرؤية عنه أهل السنة اتصال شعاع، وغري ذلك من الرشوط العادية، كام أشار، وعىل 

ذلك نبه العالمة الطحاوي يف قوله: »بال كيفية«.

هذا واعلم أن ابَن تيمية يقول يف ردِّ التأسيـس)2): »إن كون الرؤية مستـلزمة 
ألن يكون اهلل بجهة من الرائي أمٌر ثبت بالنصوص املتواترة«. اهـ، ومن الـمعلوم أنه 
يثبت احلد هلل تعاىل، خالفًا جلامهري املسلمني، فكيف يمكن أن يتم تفسري قول اإلمام 

)1) »رشح الناظم عىل اجلوهرة« وهو الرشح الصغري املسمى هداية املريد جلوهرة التوحيد، لإلمام 
برهان الدين إبراهيم اللقاين املتوىف سنة 1041هـ، )1: 639(، حقـقه وضبط حواشيه مروان 

حسني البجاوي، دار البصائر. 
وقد قرأت هذا الكتاب كاماًل ورشحت ما فيه من معاٍن وذخائر عىل مموعة من طالب العلم   
النجباء، ووجدت أن حمققه أجاد فعالً يف عمله، فلم نقع إال عىل مواضع قليلة يمكن استدراكها 

عليه.
.(409 :2( (2(
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ه، فـقد أحاط به من هذه  الطحاوي »بال إحاطة« بناء عىل مذهبه؟ فإن رآه وأدرك حدَّ

اجلهة، فيخالف كالم الطحاوّي، وإال فينبغي أن يقول إن الرؤية ال حتيط بحّد اهلل! 

قال الطحاوي: )كام نطق به كتاب ربنا ﴿پ ڀ ڀ    *  ڀ ٺ ٺ﴾ ]القيامة: 
22-23[، وتفسريه عىل ما أراده اهلل تعاىل وعلَِمه، وكلُّ ما جاء يف ذلك من 

احلديث الصحيح عن الرسول ملسو هيلع هللا ىلص فهو كام قال، ومعناه عىل ما أراد(

أثبت اإلمام الطحاوي الرؤيَة، ثم قال: »بغري إحاطة«: هذا نفٌي ألن تكون الرؤية 
كاشفة حلقيقة اهلل تعاىل كشفا تاما كامال ال يتصور املزيد عليه، أي إن الرؤية ال تستلزم 
أن يعلم االئي كامالت اهلل تعاىل عىل ما هي عليه بحيث ال يتصور بقاء كامل غري مدَرك 

للرائي، فنفي اإلحاطة عن الرؤية تستلزم هذا استلزاما واضحا. 

ولكن قد يشكل عىل ما ذكرناه هنا، أن العلامء عربوا عن الرؤية بأهنا انكشاف 
تاّم، فقال الربهان اللقاين مثاًل: »وال نزاع للمخالفني يف جواز االنكشاف التام العلمي، 
وال لنا يف امتناع ارتسام صورة من املرئي يف البارصة واتصال شعاع خارج من البارصة 
باملرئّي أو حالة إدراكية مستلزمة لذلك. وإنام النزاع يف أنا إذا عرفنا الشمَس مثاًل بحد أو 
رسم كان نوعًا من املعرفة، ثم إذا أبرصناها وغَمضنا العنَي كان نوعًا آخر فوق األول، 
ثم إذا فـتحنا العني حصل نوع آخر من اإلدراك فوق األولني نسميه الرؤية، بمعنى 
االنكشاف التاّم بالبرص، وال تتعلق عادة إال بام هو يف جهة ومكان ومسافة خمصوصة، 
فهل مثل هذه احلالة اإلدراكية يصح أن تقع بدون املقابلة واجلهة، وأن يتعلق بذات اهلل 
للرؤية،  أنَّ ما ُذكر رشوط عقلية  بناء عىل  املعتـزلة  تعاىل دون جهة ومكان، فأحاله 
وجوزناه نحن وأصحابنا من أهل السنة ريض اهلل تعاىل عنهم بناء عىل أن ما ذكر رشوط 

عادية هلا يصح أن تتخلف)1)«. اهـ.

)1) »هداية املريد جلوهرة التوحيد«، اإلمام العالمة برهان الدين إبراهيم اللقاين )1: 640-638).
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فاالنكشاف التام املذكور هنا، ينبغي يف نظري أن يكون التامُّ وصفًا لإلدراك أي 
االنكشـاف من حيث حصوله يف البرص، وهذا هو الظاهر من الرتكيب، فأنت تقول 
االنكشاف التام، فتجعل التام وصفًا لالنشكاف، ولكن ينبغي أخذ التامم من اجلهة التي 
بيناها، ال من حيث كشفه عن امُلدَرك، فإن كونه تامًا هبذا املعنى يستلزم إحاطة الرائني 
لكامالت اهلل تعاىل، والعلم بحقيقته عىل وجه تام، وهو ممنوع. ولو تأملت زيادة تأمل يف 
قول اللقاين: »ثم إذا أبرصناها وغَمضنا العنَي كان نوعًا آخر فوق األول، ثم إذا فتحنا 
العني حصل نوع آخر من اإلدراك فوق األولني نسميه الرؤية، بمعنى االنكشاف التاّم 
بالبرص«، لعرفت معنى ما ذكرناه، فقد قال إن اإلدراك احلاصل فوق األول، وكذلك 
اإلدراك اآلخر عند فتح العني إدراك فوق األوَلني، وكونه فوقهام ال يستلزم كونه كاشفًا 
عن حقيقة املرئي، وهذا الذي قررناه هنا هو عينه الذي بينه اللقاين فيام بعد فقال: عند 
رشح قوله )بال انحصار(: »يعني: أننا نقول: إنه تعاىل ُيرى، بمعنى أنه ينكشف لألبصار 
انكشافًا تامًا عند الرائي بال إحاطة وال انحصار له عنده، الستحالة احلدود والنهايات، 

﴿ٿ ٹ  يعني  ـ  الرشيفة  اآلية  يف  النفي  حمِمل  هو  كام  حقيقتـه  عىل  والوقوف 
ٹ﴾ ـ، وإيضاحه أنا ال نسلم أن اإلدراك بالبصـر يف اآلية الكريمة هو مطلق 
الرؤية، بل هو رؤية خمصوصة، وهي التي تكون عىل وجه اإلحاطة بجوانب املرئي، إذ 
حقيقته النيل والوصول، مأخوذ من أدركت فالنًا إذا حلقته، وهلذا يصح رأيت القمر 
وما أدركته ببرصي إلحاطة الغيم به، وال يصح: وما رأيته، فيكون اإلدراك املنفي يف 
اآلية أخصَّ من الرؤية ملزومًا هلا، بمنزلة اإلحاطة من العلم، فال يلزم من نفي اإلدراك 

عىل هذا نفي الرؤية، وال من كون نفيه مدحًا كون الرؤية نقصًا)1)«. اهـ.

وتأمل أيضًا يف جعل اإلمام اللقاين الرؤية إدراكًا، لتعلم صحة ما وجهنا به مفهوم 
الرؤية. 

)1) »هداية املريد«، اإلمام العالمة برهان الدين إبراهيم اللقاين )1: 646).
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قوله اإلمام الطحاوي: »وال كيفية«: اهلل سبحانه ليس له صورة وال حّد وال جهة 

وال شكل، ومع ذلك حيصل هناك نوع انكشاف. 

وإثبات الرؤية جيب معه نفي اإلحاطة ونفي الكيفية، كمـا نطق به كتاب ربنا: 
﴿پ ڀ ڀ * ڀ ٺ ٺ﴾ ]القيامة: 22-23[، وهي آية أخرى تثبت الرؤية، واستدّل 
أهل السنة بظاهرها عىل أن ثبوت الرؤية، وال خيفى أّن ظاهر هذه اآلية ُيفيُد أنَّ الرؤية 
ستقع للمؤمنني، وال يوجد مانٌع من األخذ بظاهر هذه اآلية، وال يوجد ُموجٌب لرصف 
هذه اآلية عن ظاهرها، وال يلزم من إثبات الرؤية إثبات َمنقصٍة هلل سبحانه، وذلك كام 
مىض، ولذلك ال داعي للتأويل، فإنه ُيلجأ للتأويل إذا كان هناك دليٌل موجب لذلك كام 

إذا امتنع أخُذ النص عىل ظاهره، فاألصُل األخُذ بالظاهر. 

هذه اآليات من سورة القيامة، وقد اختلف فيها أهل التأويل؛ كام قال اإلمام 
الطربي)1)، وُروي عن عكرمة وإسامعيل بن أيب خالد: أي: تنظر إىل رهبا نظرًا. 

وَروى بسنده عن احلسن قال: حسنة ﴿ڀ ٺ ٺ﴾ قال: تنظر إىل اخلالق، وُحقَّ 
هلا أن تنرض وهي تنظر إىل اخلالق. 

وروى عن عطية العويف، يف قوله: ﴿پ ڀ ڀ * ڀ ٺ ٺ﴾ ]القيامة: 22-
23[، قال: هم ينظرون إىل اهلل، ال حتيط أبصارهم به من عظمته، وبرُصه حميٌط هبم، فذلك 

قوله: ﴿ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ﴾ ]األنعام: 103[.

وروى اإلمام الطربي بسنده عن ماهد، عن ابن عمر، قال: »إن أدنى أهل اجلنة 
ِره وخدِمه مسريَة ألف سنة، يرى أقصاه كام يرى أدناه،  منزلة َلـمن ينظر إىل ُملكه ورُسُ

وإن أرفع أهل اجلنة منزلة َلـمن ينظر إىل وجه اهلل ُبكرًة وعشية«. 

)1) ينظر: »تفسري الطربي« )24: 71(.
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وروى عن أيب الصهباء املوصيل، قال: »إن أدنى أهل اجلنة منزلة، من يرى رسره 
وخدمه وُملَكُه يف مسرية ألف سنة، فريى أقصاه كام يرى أدناه وإن أفضلهم منزلة، من 

ينظر إىل وجه اهلل غدوًة وعشية«.

وذكر اإلمام الطربي أن آخرين قد خالفوا يف ذلك فقال: »وقال آخرون: بل معنى 
ذلك: أهنا تنتظر الثواب من رهبا. وروى ذلك بسنده عن منصور، عن ماهد، قال: كان 
أناس يقولون يف حديث، »فريون رهبم« فقلت ملجاهد: إن ناسًا يقولون: إنه ُيَرى، قال: 

َيرى وال يراه يشء«.

ثم قال اإلمام الطربي: »وأوىل القولني يف ذلك عندنا بالصواب: القوُل الذي 
ذكرناه عن احلسن وعكِرمة، من أن معنى ذلك: تنظر إىل خالقها، وبذلك جاء األثر عن 

رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص«. 

ثم رشع يف ذكر الروايات الداّلة عىل ذلك، من ذلك ما رواه بسنده، عن ابن عمر، 
قال: قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »إن أدنى أهل اجلنة منزلًة َلـَمن ينظر يف ُملكه ألَفي سنٍة« قال: 

»وإّن أفضَلهم منزلًة َلـَمن ينظُر يف وجه اهلل كلَّ يوم مّرَتنِي« قال: ثم تال: ﴿پ ڀ 
ڀ * ڀ ٺ ٺ﴾ ]القيامة: 22-23[، قال: بالبياض والصفاء، قال: ﴿ڀ ٺ ٺ﴾ قال: 

تنظر كّل يوم يف وجه اهلل عّز وجّل«.

وروى عنه أيضًا عن ابن عمر، قال: »إن أدنى أهل اجلنة منزلًة َلـمن ينظر إىل 
ِره وخدمه مسريَة ألف سنة، يرى أقصاُه كام يرى أدناه، وإن أرفَع أهل اجلنة  ُملكه ورُسُ

منزلًة لـمن ينظر إىل وجه اهلل ُبكرة وعشية«. 

وروى هذا احلديث أيضًا الرتمذي عن ابن عمر، ثم قال: ثم قرأ رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص 
﴿پ ڀ ڀ * ڀ ٺ ٺ﴾ ]القيامة: 22-23[ قال أبو عيسى: وقد ُروي هذا احلديث 
عن غري وجه عن إرسائيل عن ثوير عن بن عمر مرفوع ورواه عبد امللك بن أبجر عن 

ثوير عن بن عمر موقوف. 
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وروى عبيد اهلل األشجعي عن سفيان عن ثوير عن ماهد عن بن عمر قوله ومل 
يرفعه حدثنا بذلك أبو كريب حممد بن العالء حدثنا عبيد اهلل األشجعي عن سفيان عن 
ثوير عن ماهد عن بن عمر نحوه ومل يرفعه. اهـ)1). واحلديث ضعيٌف من جهة ثوير 

ابن أيب فاختة.

وروى الطربي عن أيب الصهباء املوصيل، قال: »إن أدنى أهل اجلنة منـزلًة، من 
يرى رُسره وخدمه وُملَكُه يف مسرية ألف سنة، فريى أقصاه كام يرى أدناه، وإن أفضلهم 

منزلة، من ينظر إىل وجه اهلل غدوة وعشية«.

قال العالمة كامل الدين البيايض احلنفي: 

»قال يف »رشح الوصية والفقه األكرب«: )ولقاء اهلل تعاىل( أي: كونه مرئيًا )ألهل 
( أي: ثابٌت بالدالئل القطعيات من بينات اآليات،  اجلنة( زيادًة يف إكرامهم فيها )حقٌّ
ومشهورات الروايات، واقع )بال كيفية( أي: مالبسًا؛ لعدم الكيفيات املعتربة يف رؤية 
األجسام واألعراض؛ لـام سيأيت من البيان )وال تشبيَه( له تعاىل بيشء من املخلوقات 

)وال جهة( له وال حتيُّز يف يشء من اجلهات، وفيه إشارات:

األوىل: أنه تعاىل ُيرى بال تشبيٍه لعباده يف اجلنة بخلِق قوة اإلدراك يف البارصة من 
غري حتيُّز ومقابلة وال مواجهة وال مسامتة.

الثانية: إمكان ذلك وثبوته باآليات واألحاديث املشهورة، وإليه أشار بـ»احلّق« 
يف مقام االستـدالل، وهي كثرية، منها: قوله تعاىل حكاية عن موسى عىل نبينا وعليه 

والسالم: ﴿ۇ ۇ ۆ ۆۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې  الصالة 
ٺ  ڀ    * ڀ  ڀ   تعاىل: ﴿پ   143[، وقـوله  ]األعـراف:  ې﴾  ې  ې 
]القيامة: 22-23[، وقـوله تعاىل: ﴿ٻ ٻ ٻ ٻ﴾ ]يونس: 26[.  ٺ﴾ 

)1) »فتح الباري« )8: 610).
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روى أبو بكر الصديـق ريض اهلل تعاىل عنه عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص أنه قال: »احلسنى: اجلنـة، 

والزيادة: النظر إىل وجه اهلل تعاىل«.

ومنها: ما رواه عبداهلل بن عمر ريض اهلل تعاىل عنهام، عنه عليه الصالة والسالم 
أنه قال: »إن أكرم أهل اجلنة عىل اهلل من ينظر إىل وجهه ُغدوًة وعشّية«، ثم قرأ: ﴿پ 

ڀ ڀ * ڀ ٺ ٺ﴾، وغري ذلك كام سيأيت. 

الثالثة: الرد عىل فرق املبتدعة كاملشبهة والكرامية النافية للرؤية بال مكان وال جهة، 
واملعتزلة والنجارية واخلوارج النافية ملطلق الرؤية، وال نزاع هلم يف إمكان االنكشاف 
التاّم العلمي، وال لنا يف امتـناع ارتسام الصورة أو اتصال الشعاع، أو حالة مستلزمة 

لذلك. 

بل النزاع يف أّنـا إذا نظرنا إىل البدر، فلنا حالة إدراكيٌة نسميها »الرؤية« مغايرة لـام 
إذا أغمضنا العني وإن كان ذلك انكشافًا جليًا، فهل حيصل للعباد بالنسبة إىل اهلل تعاىل 

تلك احلالة وإن مل يكن هناك مقابلة؛ كام يف »رشح املقاصد« وغريه. 

وإليه أشار بقوله: »يراه املؤمنون وهم يف اجلنة دون املرئي تعاىل )بأعني رؤوسهم( 
ال ببصائرهم فقط لعدم النزاع فيه«. 

الرابعة: أن املراد بنفي الكيفية واجلهة: خلّو تلك الرؤية عن الرشائط والكيفيات 
املعتربة يف رؤية األجسام واألعراض مع سالمة احلاسة وكون املرئي بحيث يمكن رؤيته 
من املقابلة والعدم القرب القريب والبعد البعيد، واللطافة واحلجاب، ال بمعنى: خلّو 
املقابلة أو الرائي واملرئّي عن مجيع احلاالت والصفات عىل ما يفهم أرباب اجلهاالت، 
فيعرتضون بأن الرؤية فعٌل من أفعال العباد أو كسٌب من أكسابه، فبالرضورة يكون 
واقعًا بصفة من الصفات، وكذا املرئي بحاّسة العني ال بد أن يكون له حاٌل أو كيفية من 
الكيفيات؛ كام يف »رشح املقاصد«، وإليه أشار باالكتفاء بقوله فيه: وال يكون بينه وبني 
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خلقه مسافة وال قرب وال بعد والحجاب وال مقابلة، فإن تلك الرشوط مبنية عىل 

االستقراء، وال يقاس أمر اآلخرة بأمر الدنيا؛ كام يف التعديل. 

فأشار بإضافة اللقاء إليه تعاىل، والبيان بام بعده إىل أن املراد من الرؤية: أن حيصل 
انكشاف للعباد بالنسبة إىل ذاته املخصوصة سبحانه، وجيري مرى االنكشاف احلاصل 

عند إبصار األلوان واألضواء. 

واالنكشاف جيب أن يكون عىل وفق املكشوف؛ فإن كان املكشوف خمصوصًا 
هًا عن اجلهة  باجلهة واحليز، وجب أن يكون االنكشاُف كذلك، وإن كان املكشوف منزَّ

واحلّيز وجب أن يكون انكشاُفه منزهًا عن احليز واجلهة؛ كام يف »األربعني« للرازي. 

هذا واآلية األوىل تدل عىل إمكان رؤيته، وذلك أن موسى عىل نبينا وعليه الصالة 
والسالم طلب الرؤية ومل يكن عابثًا وال جاهاًل، واهلل علقها عىل استقرار اجلبل، وهو 

ممكٌن يف نفسه.

وما يقال عىل األول: إنه إنام طلب العلَم الرضوري، أو رؤيَة آية، ولو ُسـّلم، 
فلقومه، ولزيادة الطمأنينة بتعاضد العقل والسمع، ومل ُسلم، فاجلهل بمسألة الرؤية 
ال خيل باملعرفة، فـقد رّد بأن ﴿ٴۇ ۋ﴾ نفٌي للرؤية ال للعلم، أو رؤية اآلية، كيَف 
والعلم حاصل؟ واآليات كثرية، واحلاصُل منها حينئذ إنام هو عىل تقديِر االندكاك دون 

االستقرار. 

والرؤية املقرونة بالنظر املوصول بـ﴿ڀ﴾ نصٌّ يف معناها.

والقوُم إما مصّدقون لـموسى عليه الصالة والسالم؛ فيكفيهم إخباُره بامتـناع 
الرؤية، أو ال؛ فال يفيد حكايته عن اهلل تعاىل، وال يليُق بالنبي ملسو هيلع هللا ىلص تأخرُي رّد الباطل؛ كام 
يف طلب جعل اإلله، وال طلب الدليل هبذا الطريق، وال اجلهل يف اإلهليات بام يعرفه 

آحاد املعتزلة.
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وعىل الثاين: أن املعلَّق عليه استقراُر اجلبل عقيَب النظر، وهو حالة اندكاك يستحيل 
معها االستقرار، وُردَّ بأنه ممكٌن رضورًة، وإن مل يقع؛ ليلزم وقوُع الرؤية، وإنام املستحيُل 

اجتامُعهام.

واآليات األُخُر تدل عىل وقوع الرؤية؛ إذ النظر املوصوُل بـ﴿ڀ﴾ إما بمعنى 
الرؤية، أو ملزوم هلا، أو ماز متعنيِّ فيها، وكذا »اللقاء« بشهادة العقل والنقل واالستعامل 

والعرف. 

وما يقال: إن »النظر« قد يكون بمعنى االنتظار، و»إىل« قد تكون اساًم بمعنى 
النعمة! والنظر قد يتصف بام ال يتصف به الرؤية كالشدة واالزورار، ونحومها، وقد 
ُيوجد بدوهنام مثل: »نظرُت إىل اهلالل فلم أره«، وتقدير »إىل ثواب رهبا« احتامٌل ظاهر 
منقول، فقد ُردَّ بأن االنتظار ال يالئم َسوَق اآلية، وال يليق بدار الثواب، وكوُن ﴿ڀ﴾ 

هاهنا حرفًا ظاهٌر مل يعِدْل عنه السلف. 

ف، وكذا العدوُل عن احلقيقة أو  وجعل النظر املوصول بـ﴿ڀ﴾ لالنتظار تعسُّ
املجاز املشهور إىل احلذف بال قرينة معيِّنٍة؛ كام يف »املقاصد«.

وأما األحاديث املشهورة الداّلة عىل وقوع الرؤية، فكثرية أشهرها ما ذكره حيث 
)قال يف رواية القايض( ابن عبد الباقي )األنصاري و( ابن عبد اهلل بن خسو )البلخي( 
والقايض أيب زكريا موسى )احلصكفي: حدثني إسامعيل بن أيب خالد عن قيس بن أيب 
زكريا البجيل( التابعي اجلليل، روى عن العرشة املبرشة )عن جرير بن عبد اهلل عن النبي 
وَن يف ُرؤيتِه«(  ملسو هيلع هللا ىلص، أنه قال: »إنكم سرتون ربكم كام ترون هذا القمر ليلَة البدر ال َتَضامُّ
بفتح أوله وتشديد امليم وحذف إحدى التاءين: أي: ال ينضم بعُضكم إىل بعض يف وقت 

النظر؛ لِـام ينوبه من املشقة بسبب اإلشكال واالختفاء. 

ويف روايٍة: بضّم أوله وختفيف امليم من الضيم: »ُتضاُموَن«، أي: ال يلحُقكم يف 
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رؤيته ضيٌم ومشّقة، ويعضدها روايُة »ال تضارون« من املضاّرة بمعنى املضايقة، أي: ال 
تضايقون يف الرؤية غرَيكم بحيث ُتلحقون الرضَر هبم، بل يرى كلُّ أحد كام ينبغي، ففيه 
كشٌف عن وجِه تشبيه الرؤية، وأهنا تقُع عىل االنكشاف التاّم، ودفٌع إلهيام تشبيه املرئي 
باملرئي يف املقام، وهو حديث مشهوٌر روى القْدَر املشرَتَك منه سبعة وعرشون صحابيًا: 
رواه أمري املؤمنني أبو بكر الصديق، وعيل، وعبداهلل بن عمر، وابن مسعود، وابن عباس 
وُأيبُّ بن كعب، ومعاذ بن جبل، وزيد بن ثابت، وجرير بن عبد اهلل، وأبو سعيد اخلدري، 
وأبو هريرة، وأبو موسى األشعري، وأبو رزين لقيط العقييل، وجنادة بن أيب ُأميَّة، وأنس 
ابن مالك، وصهيب بن سنان، وحذيفة بن اليامن، وعامر بن يارس، وأبو أمامة الباهيل، 
وأبو بريدة وثوبان وعبد اهلل بن حارث الزبيدي، وعبادة بن الصامت، وفضالة بن عبيد، 
وبريدة، وعمـارة بن رويبة الثقفي، وعدي بن حاتم الطائي؛ رضوان اهلل تعاىل عليهم 
أمجعني، كام يف رشوح »البخاري«، وروى منهم ثامنيٌة وعرشون شيخًا بأكثر من ستني 

طريقاً.

ولـام كان األصوب يف هذه املسألة: أن يتمسك بالدالئل السمعية؛ لكوهنا أرسع 
يف إلزام املبتدعة، ثم معارضُة ُشبههم باألدلة العقلية؛ كام ذكره أبو منصور املاتريدي، 
واختاره حمّققو األشاعرة، أشار اإلماُم يف املقام إىل ما يثبت به املرام، من الدالئل السمعية، 
وأشار إىل دفع شبه املبتدعة، معارضًة بمـا ثبت مما حاُله حال الرؤية يف القرب واإلقبال 
لِـام  الطريقة املسلوكة للسلف؛ دفعًا  فإنه  أو رّدًا للمختلف إىل املختلف،  واملجاورة، 

متسك به املخالفون«)1)، ورشع بعد ذلك يف إيراد به الردود عىل املخالفني.

وقال اإلمام السمرقندي يف »الصحائف«: 

هًا عن املسامتة واملحاذاة واملكان  »اتفق أهُل السنة عىل جواز رؤية اهلل تعاىل منزَّ

)1) »إشارات املرام من عبارات اإلمام«، ص201 وما بعدها.
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خالفًا جلميع الفرق، واملشبهة والكراميةـ  وإن جّوزوا رؤية اهلل تعاىلـ  لكنهم إنام جّوزوا 
هًا عن املكان واجلهة،  العتقاد كونه تعاىل يف املكان واجلهة، وأما بتقدير أن يكون تعاىل منزَّ

فُيحيلون رؤيته. 

وهذا البحث مما ليس للعقل استقالٌل يف إثباته، وغاية سعينا ليست إال بيان اجلواز 
وهذا القدر كاٍف هاهنا؛ إذ هو مع قول الصادق ُيفيد الغرَض، وُيبطل قوَل املنكرين؛ 

ألهنم حييلوهنا. 

ا قد بينا ـ يف بحث اإلدراكات ـ أن إدراك اجلزئي قد يكون بأن ُيدرك  وبيانه: أنَّ
مثاله ويستدّل بذلك املثال عليه، وهو التخيـل، والتوهم، وجيوز فيها غيبوبة املدرك، 
ط املثال، وجيب أن يكون املدرك حارضًا، ولذلك  وقد يكون بأن يدرك نفسه بدون توسُّ
النوُع من  ُيسّمى مشاهدة؛ فاملشاهدة: هي إدراك نفس املوجود، فمن حصل له هذا 

اإلدراك؛ سواء كان باحلاسة أو ال؛ يتحقق له املشاهدُة رضورة.

وإذا عرفت ذلك فنقول:

قد بيَّـنَّا يف الصحيفة اخلامسة أن اهلل تعاىل كامُل العلم، تامُّ اإلدراك، ال يعُزب 
م عليه، وهويته  عن عنه يشء، فيكون مدِركًا لألشياء بأعياهنا المتناع التخيُّل والتوهُّ
ط املثال، وإذا  املوجودة ليست غائبة عنه فيكون مدِركًا لنفس هويته املوجوده بدون توسُّ
أدركها بدون التوسط تكون هويتـه املوجودة مشاهدًة له، فجاز عىل هويته املجردة من 
األين والكيف أن تكون مشاهدة، فعلم أن هويته املوجودة قابلة للرؤية، فلم يبُعد أن 
خيلق اهلل تعاىل قوَة هذا اإلدراك يف البارصة بعد البعث، فجاز أن ُيرى إذا جتىّل من غري 

تشبيه، وال تكييٍف، وال حماذاة، وال مسامتة«)1).

وهذا الكالم عىل اختصاره عظيُم الفائدة، كاٍف يف هذا املقام. 

)1) »الصحائف« للسمرقندي، ص362.
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مناقشة كالم السقاف: وقد مشى السقاف ـ كعادته ـ عىل القدح يف أصول أهل 
السنة، وحماولة التشكيك بل إبطال قواعدهم، مرجحًا قواعد املعتزلة واإلباضية والشيعة 

عىل طريقته يف التلفيق بعد أن زاغ عن الصواب. 

ولذلك مل يرتك فرصة إال وانـتهزها يف الرد عىل قول أهل السنة، وحماولة بيان 
أهنم مل جُيمعوا بل اختلفوا، حياول بإثبات اخلالف أن يقول: إنه ال يلزمه خمالفة أهل 
السنة إذا اختار أحد األقوال التي اختلفوا عليها، ونيس أنه قبل أن ينقش كان ينبغي 
أن ُيثبت العرش أوالً، فكان ينبغي أن ُيثبت وجوَد خالف بني أهل السنة بام ال حيتمل 
القدح، ثم بعد ذلك، فعليه أن يثبت أن هذا اخلالف له وجٌه من النظر، وال خيرج عن 
قواعد الشـريعة، فإن ثبت ذلك، فله أن يقول بمـا يراه راجحًا، فهذا بينه وبني ربه، 

ولكنه ـ كعادتهـ  كان مستعجاًل مل يتسنَّ له إثباُت ما يتوقف عليه خمالفة أهل السنة.

فلنناقش قوَله لنرى مدى صحة بنائه من عدمه، يقول السقاف: 

»وأما يف اآلخرة فـذهب مجهور أهل السنة إىل إثبات رؤية اهلل تعاىل للمؤمنني 
عن  تعاىل  وبقوله   ،]23-22 ]القيامة:  * ڀ ٺ ٺ﴾  ﴿پ ڀ ڀ  بقوله:  واحتجوا 
الكافرين: ﴿ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ﴾ ]املطففني: 15[، وحديث: »إنكم ستـرون 
ربكم كمـا ترون البدر«، ويف رواية: »كمـا ترون الشمس يف رابعة النهار ليس دوهنا 

سحاب«، وهو يف البخاري ومسلم«)1).

قال: »وخالفهم يف ذلك مجاعٌة من أهل السنة واجلمـاعة وغرِيهم)2)؛ كالسيدة 

)1) »رشح الطحاوية« للسقاف ص 584. 
)2) ال نعرف ما الذي أراده بقوله »وغريهم« هنا، هل أراد أن السيدة عائشة ليست من أهل السنة، 
أم أراد أن غري أهل السنة كاملعتزلة والشيعة خالفوا ما زعم أنه مرد مجهور أهل السنة ووافقوا 

األقلني، والظاهر: أنه أراد االحتامل الثاين، مع ركاكة عبارته وإهيامها كام ترى.
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عائشة)1) ـ ريض اهلل عنها ـ واحتجت بقوله تعاىل: ﴿ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ 
وكذا  وغرِيهم،  وعكرمة،  السامن،  صالح  وأيب  وماهد،   ،]103 ]األنعام:  ڤ﴾ 

املعتزلة واإلباضية والزيدية«)2). 

سبق أن ناقشنا الروايات التي وردت عن السيدة عائشة، وبّيـنّا أهنا ليست دلياًل 
تامًا عىل أهنا تنكر إمكان الرؤية، بل حيتمل أهنا أنكرت حصوَل الرؤية لنبينا حممد عليه 
الصالة والسالم يف الدنيا، فإن بقي هذا االحتامل، فال يصّح للسقاف أن حيتج بقوهلا 

معتربًا إياه خمالفًا لقول أهل السنة. 

فقوله: »خالفهم يف ذلك مجاعة من أهل السنة واجلامعة كالسيدة عائشة« ال جيوز 
إطالُقه هكذا؛ ألن صياغة الروايات الكثرية التي وردت عن السيدة عائشة يف ذلك 
الً: إهنا  املقام ال تدّل عىل أهنا أرادت ـ بالرضورة ـ نفَي أصل الرؤية مطلقًا، ولو قلنا تنزُّ
أرادت نفي الرؤية مطلقًا، أمل يرد روايات عن الرسول ملسو هيلع هللا ىلص يقول فيها: »سرتون ربكم«، 
املفيد ـ فضالً عن إمكان الرؤية ـ وقوعها يف اآلخرة؟ فكيف جيوز لنا محُل كالم عائشة 
ريض اهلل عنها عىل خالف ما ورد عن النبي عليه الصالة والسالم؟ فظاهر الكالم: أن 
السيدة عائشة مل ُتِرْد إثباَت استحالة الرؤية بل أراَدت نفي وقوع الرؤية للنبي يف الدنيا، 
وإال فحديُث الرؤية مشهور، ولو كانت تنكر الرؤيَة مطلقًا ألنكرت هذه األحاديث 
أن هذه  فزعَم هؤالء  واملعتـزلة،  والشيعة واإلباضية  السقاف  أنكرها  رصاحًة، كمـا 

األحاديث من اإلرسائيليات التي اندّست إىل املسلمني)3). 

)1) يشري إىل الرواية التي وردت عنها حني قيل هلا: إن حممدًا رأى ربه، فقالت: من قال إن حممدًا رأى 
ربه فقد أكرب الفريَة عىل اهلل.

)2) »رشح الطحاوية« للسقاف ص 584.
)3) وقد بينت ذلك كله يف رسالة الرؤية التي ناقشت فيها أقوال الفرق املخالفة.
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إىل  حيتاج  الرؤية،  أصل  أنكروا  الذين  مع  عائشة  السيدة  إدراج  أن  فاملقصود: 

حتقيق ال ِقبَل للسقاف بدليل عليه، فال يصحُّ سياقته هكذا.

قول جماهد يف الرؤية:

ماهٌد أحد علامء التابعني، فلنبني اآلن ما دار عىل قول ماهد: 

وقد ذكر اإلماُم الطربي أقوال املتقدمني يف قوله تعاىل: ﴿ڀ ٺ ٺ﴾، فذكر ما 
حاصله: أن أهل التأويل اختلفوا فيها، فقال بعضهم: معنى ذلك: أهنا تنظر إىل رهبا، 
ونسـب ذلك إىل عكرمة أنه قال: ﴿پ  ڀ ڀ  *  ڀ ٺ  ٺ﴾، قال: تنظر إىل رهبا 
نظرًا، وعن عكرمة وإسامعيل بن أيب خالد وأشياخ من أهل الكوفة قال: تنظر إىل رهبا 
نظرًا، وعن احلسن يف قوله: ﴿پ ڀ ڀ﴾ قال: حسنة ﴿ڀ ٺ ٺ﴾، قال: تنظر إىل 

اخلالق وحق هلا أن تنرض وهي تنظر إىل اخلالق، وعن عطية العويف يف قوله: ﴿پ ڀ 
ڀ * ڀ ٺ ٺ﴾، قال: هم ينظرون إىل اهلل ال حتيط أبصارهم به من عظمته، وبرُصه 

حميٌط هبم، فذلك قوله: ﴿ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ﴾. 

وذكر أن آخرين قالوا: بل معنى ذلك: أهنا تنتظر الثواب من رهبا، ونسب ذلك 
إىل ماهد فقد قال: ﴿پ ڀ ڀ * ڀ ٺ ٺ﴾: تنتظر منه الثواب، وعن ماهد أيضًا 
قال: ﴿ڀ ٺ ٺ﴾ تنتظر الثواب من رهبا ال يراه من خلقه يشء، وعنه أيضًا قال: تنتظر 
رزقه وفضله، وروى بسنده: عن منصور: عن ماهد قال: كان أناس يقولون يف حديث: 
»فريون رهبم«، فقلت ملجاهد إن ناسًا يقولون: إنه ُيرى قال: َيرى وال يراه يشء. وعن 

ماهد يف قوله: ﴿ڀ ٺ ٺ﴾ قال: تنتظر من رهبا ما أمر هلا.

ونسب الطربيُّ إىل أيب صالح يف قوله: ﴿پ ڀ ڀ * ڀ ٺ ٺ﴾ قال: تنتظر 
الثواب.
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الذي  القوُل  بالصواب  القولني يف ذلك عندنا  الطربي: »وأوىل  اإلمام  قال  ثم 

ذكرناه عن احلسن وعكرمة؛ من أن معنى ذلك: تنظر إىل خالقها. 

وبذلك جاء األثر عن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: 

حدثني عيل بن احلسني بن أبجر قال: ثنا مصعب بن املقدام قال: ثنا إرسائيل بن 
يونس: عن ثوير: عن ابن عمر قال: قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »إن أدنى أهل اجلنة منزلة ملن 
ينظر يف ملكه ألفي سنة« قال: »وإن أفضلهم منزلة ملن ينظر يف وجه اهلل كل يوم مرتني« 
قال ثم تال: ﴿پ ڀ ڀ * ڀ ٺ ٺ﴾ قال: بالبياض والصفاء، قال: ﴿ڀ ٺ ٺ﴾ 

قال: تنظر كل يوم يف وجه اهلل عز وجل«)1). 

أقول: هذه الكلامت من ماهد »يرى وال يراه يشء«، وقوله: »تنتظر الثواب من 
رهبا ال يراه من خلقه يشٌء«، تدلُّ بظاهرها عىل أنه ينفي إمكاَن رؤية اهلل تعاىل مطلقًا، 
ولذلك اشُتهر نسبة هذا القول ـ أي: نفي الرؤية ـ إليه، ولكن ال شكَّ أن ماهدًا قال 
ذلك اجتهادًا منه، ال عن روايٍة كام ترى، ولذلك مل يوافق العلامُء عىل قوله، بل رّدوه 
عليه، ونقدوه دراية أيضًا كام ترى! ولذلك ترى أن الطربي رّجح خالَف قول ماهد 

اعتامدًا عىل احلديث الظاهر يف إثبات الرؤية.

وعلق ابن كثري عىل قول ماهد فقال: 

»﴿ڀ ٺ ٺ﴾ قال: تنتظر الثواب من رهبا. 

رواه ابن جرير من غري وجه عن ماهد، وكذا قال أبو صالح أيضًا، فقد أبعد هذا 
الناظر النجعَة وأبطل فيمـا ذهب إليه، وأين هو من قوله تعاىل: ﴿ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ 
ڈ﴾. قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل: ما حجب الفّجار إال وقد علم أن األبرار يرونه 

عز وجل.

)1) »جامع البيان عن تأويل آي القرآن«، )29: 120).
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ثم قد تواترت األخباُر عن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص بام دّل عليه سياق اآلية الكريمة وهي 

قوله تعاىل: ﴿ڀ  ٺ  ٺ﴾:

قال ابن جرير: حدثنا حممد بن إسامعيل البخاري: حدثنا آدم: حدثنا املبارك: عن 
احلسن ﴿پ ڀ ڀ﴾ قال: حسنة ﴿ڀ  ٺ  ٺ﴾ قال: تنظر إىل اخلالق، وحق هلا أن 

تنـرض وهي تنظر إىل اخلالق«)1).

وكذلك اعرتض عليه ابن عادل من جهة اللغة، وضّعفه فقال:

»وقال األزهري: إن قول ماهد: »تنتظر ثواب رهبا« خطأ؛ ألنه ال يقال: »نظر 
إىل كذا« بمعنى »االنتظار«، وإن قول القائل: »نظرت إىل فالن« ليس إال رؤية عني؛ كذا 
تقوله العرب؛ ألهنم يقولون: »نظرت إليه« إذا أرادوا نظر العني، فإذا أرادوا االنتظار 

قالوا: »نظرته«؛ قال: 

ســاعًة يَل  تنُْظــرا  إْن  هِر َتنْفْعني لدى أمِّ ُجنُدِبفإنَُّكــام  ِمَن الدَّ

لـام أرادوا االنتظار، قال: »تنظراين«.

وإذا أرادوا نظر العني قالوا: »نظرت إليه«؛ قال الشاعر: 

ا إلْيها والنُُّجــوُم كأهنَّ لِقّفاِل َنظــْرُت  ُتَشــبُّ  ُرهباٍن  َمصابيُح 

وقال آخر: 
ِب من ِمنى«)2) َنَظْرُت إلْيها بامُلَحصَّ

)1) »تفسري القرآن العظيم«، إسامعيل بن عمر بن كثري الدمشقي أبو الفداء )774هـ(، دار الفكر 
ـ بريوت ـ 1401، )4: 451).

)2) »اللباب يف علوم الكتاب«، أبو حفص عمر بن عيل ابن عادل الدمشقي احلنبيل)بعد 880 هـ(، 
دار الكـتب العلمية ـ بيـروت: لبنان ـ 1419 هـ -1998م، ط1، ت: الشـيخ عادل أمحد 

عبد املوجود والشيخ عيل حممد معوض، )19: 564).
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وكذلك انتقده القرطبيُّ فقال:

»قال الثعلبي: وقول ماهد: إهنا بمعنى: تنتظر الثواب من رهبا وال يراه يشء 
من خلقه، فتأويل مدخول؛ ألن العرَب إذا أرادت بالنظر االنتظاَر قالوا: »نظرته«؛ كام 
ٺ﴾  ٺ  ڀ  ﴿ڀ   ،]66 ]الزخرف:  گ﴾  گ  گ  ﴿ک  تعاىل:  قال 
]األعراف: 53[، ﴿ھ ھ ھ ے﴾ ]يس: 49[، وإذا أرادت به التفكر والتدبر قالوا: 

»نظرت فيه«، فأما إذا كان النظر مقرونًا بذكر »إىل« وذكر »الوجه« فال يكون إال بمعنى: 
الرؤية والعيان. 

وقال األزهري: إن قول ماهد: »تنتظر ثواب رهبا« خطأ؛ ألنه ال يقال: »نظر إىل 
كذا« بمعنى »االنتظار«، وإن قول القائل: »نظرت إىل فالن« ليس إال رؤية عني، كذلك 
تقوله العرب؛ ألهنم يقولون: »نظرت إليه« إذا أرادوا نظر العني، فإذا أرادوا االنتظار 

قالوا: »نظرته« قال: 

ســاعًة يَل  تنُْظــرا  إْن  هِر َتنْفْعني لدى أمِّ ُجنُدِبفإنَُّكــام  ِمَن الدَّ

ملا أراد االنتظار قال: »تنظراين« ومل يقل: »تنظران إيّل«، وإذا أرادوا نظر العني 
قالوا: »نظرت إليه« قال: 

ا كأهنَّ والنُُّجــوُم  إلْيهــا  َمصابيــُح ُرهباٍن ُتَشــبُّ لِقّفاِلَنظْرُت 

وقال آخر: 

ِب من ِمنى بامُلَحصَّ إلْيها  ُج عارُمَنَظْرُت  التحــرُّ لــوال  نظٌر  ويل 

وقال آخر: 

الغنــّي املورِسِإين إليــك لِـــام وعــدَت لناظٌر الفقــري إىل  نظَر 

؛ ألن نظر الذل واخلضوع أرقُّ لقلب املسؤول. أي: إين أنظر إليك بذلٍّ
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فأما ما استدلوا به من قوله تعاىل: ﴿ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ﴾، 

فإنام ذلك يف الدنيا، وقد مىض القول فيه يف موضعه مستوىًف«)1).

وقد يبدو للناظر مما نقله ابن عطية عن ماهد أنه ال يريد نفي الرؤية؛ قال ابن عطية:

»وقال ماهد وغريه: إن اهلل عـز وجل قال ملوسى: ﴿ٴۇ ۋ﴾ ]األعراف: 143[ 
ولكن سأجتىل للجبل الذي هو أقوى منك وأشد ﴿ۉ ې﴾ وأطاق الصرب هليبتي، 

فستمكنك أنت رؤيتي«)2).

ولكن ظاهُر كالم ماهدـ  فيام نقله عنه الطربيـ  غرُي ذلك. 

قول آخر غريب ملجاهد: 

وقد ُنقل عن ماهد قول آخُر غريب ذكره الطربي أيضًا فيام نقله عنه يف »تفسريه«، 
وهو قوله: إن الشفاعة العظمة لسيدنا حممد أن يقعده اهلل تعاىل معه عىل العرش. 

فلام ذكر اإلمام الطربيُّ أن الشفاعة: هي املقام املحمود عند أهل العلم، وقال: 

»وكان أهل العلم يرون أنه املقام املحمود الذي قال اهلل تبارك وتعاىل: ﴿ڍ 
ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ﴾ ]اإلرساء: 79[ شفاعة يوم القيامة«)3)، رشع يف بيان قول 

ماهد يف ذلك فقال:

»وقال آخرون: بل ذلك املقاُم املحمود الذي وعد اهلل نبيه أن يبعثه إياه: هو أن 
يقاعده معه عىل عرشه.

)1) »اجلامع ألحكام القرآن«، أبو عبد اهلل حممد بن أمحد األنصاري القرطبي )671هـ(، دار الشعبـ  
القاهرة )19: 109).

)2) »املحرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز« )2: 450).
)3) »جامع البيان عن تأويل آي القرآن« )15: 146).
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ذكُر من قال ذلك: حدثنا عّباد بن يعقوب األسدي قال: ثنا ابن فضيل: عن ليث: 

عن ماهد يف قوله: ﴿ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ﴾ قال: جُيلسه معه عىل عرشه.

وأوىل القوليـن يف ذلك بالصواب ما صّح به اخلرُب عن رسول اهلل، وذلك ما 
حّدثنا به أبو كريب قال: ثنا وكيع: عن داود بن يزيد: عن أبيه: عن أيب هريرة قال: 
قال رسول اهلل: ﴿ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ﴾ سئل عنها قال: هي الشفاعة«)1). 

إىل آخر ما قّرره باألدلة من صواب ما اختاره. 

ولذلك اشتهر عن ماهد أن له قولني اثنني ندر أن جيتمعا يف واحد بعينِه، األول: 
نـفي الرؤية، والثاين: أن رسول اهلل عليه الصالة والسالم ُيقعده اهلل تعاىل معه عىل 

العرش. 

قول أيب صالح السامن:

ابن عباس وأيب سعيد اخلدري وأيب هريرة وغريهم من  الرواة عن  وهو أحد 
الصحابة، وهو الزّيات، واسمه ذكوان موىل غطفان)2) تويف يف سنة إحدى ومئة باملدينة، 

وهو من الثقات.

جاء يف »اجلرح والتعديل«: »حدثنا عبد الرمحن: أنا عبد اهلل بن أمحد بن حنبل 
ـ فيام كتب إيّل ـ قال: قلت أليب: أبو صالح ذكوان فوق عبد الرمحن بن يعقوب والِد 
العالء؟ فقال: أبو صالح من أجلة الناس وأوثقهم، ومن أصحاب أيب هريرة، وقد شهد 

الدار ـ يعني: زمن عثامن ريض اهلل عنه ـ وهو ثقة ثقة.

حدثنا عبد الرمحن: أنا بن أيب خيثمة ـ فيام كتب إيّل ـ قال: سألت حييى بن معني 

)1) »جامع البيان عن تأويل آي القرآن« )15: 147).
)2) »الطبقات الكربى، حممد بن سعد بن منيع أبو عبد اهلل البرصي الزهري )230 هـ(، دار صادر 

ـ بريوت ـ، )5: 301).
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عن أيب صالح الذي يروي عنه األعمش؟ فقال: اسمه ذكوان السامن، مديني، موىل 

غطفان، ثقة.

حدثنا عبد الرمحن قال: سمعت أيب يقول: أبو صالح ذكوان، صالح احلديث، 
حيتج بحديثه.

حدثنا عبد الرمحن قال: ُسئل أبو زرعة عن أيب صالح السامن ذكوان؟ فقال: مدينيٌّ 
ثقة مستقيم احلديث«)1).

وقال اإلمام النووي:

»أبو صالح السامن الزيات التابعي، تكرر يف »املخترص«، واسمه ذكوان، يقال 
له: السامن والزيات، كان جيلب السمن والزيت إىل الكوفة، وهو مدين غطفاين، موىل 
جويرية بنت األمحس، سمع سعد بن أيب وقاص وابن عمر وابن عباس وجابرًا وأبا 

سعيد وأبا هريرة وأبا عياش الزرقي وعائشة، وسمع مجاعة من التابعني«)2). 

فالعلامء العارفون بالرجال ال يذكرون عنه أنه ُمنكٌر للرؤية.

ثم إنه من رواة حديث الرؤية عن أيب هريرة وأيب سعيد اخلدري، روى ابُن ماجه 
ْميل: عن األعمش:  حديَث الرؤية: حدثنا حممد بن عبد اهلل بن ُنَمرٍي: ثنا حييى بن عيسى الرَّ
وَن يف رؤية القمر ليلَة  عن أيب صالٍح: عن أيب هريرة قال: قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »َتضامُّ

وَن يف رؤية ربِّكم يوم القيامِة«)3). البدر؟«، قالوا: ال، قال: »فكذلك ال َتضامُّ

)1) »اجلرح والتعديـل«، عبد الرمحن بن أيب حاتم حممد بن إدريـس أبو حممد الرازي التميمي 
)327 هـ(، دار إحياء الرتاث العريب ـ بريوت ـ 1271 - 1952، ط1، )3: 450).

ـ  الفكر ـ بريوت  النووي )676هـ(، دار  الدين بن رشف  )2) »تذيب األسامء واللغات«، حميي 
1996، ط1، ت: مكتب البحوث والدراسات، )2: 524).

)3) أخرجه يف »سننه«، باب فيام أنكرت اجلهيمة، )178).
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ورواه مرة أخرى قال: حدثنا حممد بن العالِء اهلَْمداين: ثنا عبد اهلل بن إدريَس: 
نا؟  اّمِن: عن أيب سعيٍد قال: قلنا: يا رسوَل اهلل أَنرى ربَّ عن األْعَمِش: عن أيب صالٍح السَّ
وَن  وَن يف ُرؤيِة الشمِس يف الظَّهريِة يف غرِي َسحاٍب؟«، ُقْلنا: ال، قال: »فَتضارُّ قال »َتضامُّ
وَن يف رؤيتِه  يف رؤية القمِر ليلَة البدِر يف غرِي سحاٍب«؟ قالوا: ال، قال: »إّنكم ال َتضارُّ

وَن يف رؤيتهام«)1). إال كام َتضارُّ

أبو عيسى: هذا حديٌث حسٌن صحيٌح  »قال  قال:  ثم  الرتمذي،  اإلمام  ورواه 
ْميلـ  وغرُي واِحٍدـ  عن األعمِش: عن أيب صالٍح:  غريٌب. وهكذا َروى حييى بن عيسى الرَّ

عن أيب هريرة: عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص. 

وروى عبد اهلل بن إْدريَس: عن األعمِش: عن أيب صالٍح: عن أيب َسعيـٍد: عن 
النبي ملسو هيلع هللا ىلص. 

وحديُث ابن إدريَس عن األعمِش غرُي حمفوٍظ، وحديُث أيب صالٍح: عن أيب 
، وهكذا رواُه ُسَهيُل بن أيب صالٍح: عن أبيه: عن أيب هريرة:  هريرة: عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص أَصحُّ

عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص. 

وقد ُروي عن أيب سعيٍد عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص من غري هذا الوجِه مثُل هذا احلديث، وهو 
حديٌث صحيٌح«)2).

وبناًء عىل ذلك؛ فإننا نستبعد أن يكون أبو صالح السامن من ُمنكري الرؤية، ومل 
نجد له إال ما سبق اإلشارة إليه مما رواه عنه الطربي، وهو ال يفيد نفي الرؤية، بل غاية 
ما يمكن أنه ال يوافق عىل أن قوله تعاىل: ﴿ڀ ٺ ٺ﴾ يؤول بالنظر، أما أن يقال إنه دالٌّ 

عىل نفيه للرؤية، فأمر حيتاج إىل دليل آخر أوضح. 

)1) أخرجه يف »سننه«، باب فيام أنكرت اجلهيمة، )179).
)2) أخرجه يف »سننه«، كتاب صفة اجلنة، باب منه، )2554).
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قول عكرمة:

وقد نَسب إليهـ  كام رأيناـ  أنه ينكر الرؤية، وعكرمة من التابعني، وال أعرف من 
أين أتى بأن عكرمة ينفي الرؤية، خصوصًا أن اإلمام الطربي نقل عنه روايات أنه يثبت 

الرؤية. 

قال اإلمام الطربي: »عن عكرمة وإسامعيل بن أيب خالد يف قوله تعاىل: ﴿پ 
ڀ ڀ * ڀ ٺ ٺ﴾ أي: تنظر إىل رهبا نظرًا. 

وروى بسنده عن احلسن قال: حسنة ﴿ڀ ٺ ٺ﴾ تنظر إىل اخلالق، وُحّق هلا أن 
تنرض وهي تنظر. 

به من  أبصارهم  اهلل ال حتيط  إىل  ينظرون  قال: هم  اآلية  وعن عكرمة يف هذه 
عظمته وبرصه حميط هبم، فذلك قوله: ﴿ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ﴾«)1). 

ويوجد كالم غري ذلك كثري يف التفاسري.

ثم قال: »وغريهم« أي: هناك من ينكر الرؤية غري هؤالء الذين ثبت أن أغلبهم 
ـ إال ماهدًا ـ ال يوجد دليٌل واضٌح عىل كوهنم ينكرون الرؤيـة، بل ثبت أن بعضهم 
ُيثبتها، نعم، قد يكون هناك من نفى الرؤية من أهل السنة، ولكن ال حيتّج بقوله ما مل 

يأِت بدليل. 

ُيـنكرون الرؤية، وهذا ما نسـّلم به،  وأما املعتـزلة واإلباضية والزيدية، فهم 
وُحجُجهم دائرة عىل أن الرؤية تستلزم التشبيه والتجسيم، ولكن مع تفسرينا للرؤية: 
بأهنا إدراك خيلقه اهلل تعاىل زائٌد عام حصل يف نفوس اخللق يكشف هلم هبذا اإلدراك 
زيادة كشٍف عن كمـاالته، فال موجب لنفي هؤالء للرؤية، إال حمض التحكم؛ ألهنم 

)1) »جامع البيان عن تأويل آي القرآن«، )24: 72(.
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إنام أنكروا الرؤية بحّجة استلزامها للتجسيم، وهذا املعنى الذي يقول به أهل السنة، ال 

يؤّدي إىل ذلك.

قال الطحاوي: )ال ندخل يف ذلك متأولني بآرائنا، وال متومهني بأهوائنا، فإنه 
ما سلم يف دينه إال من سّلم هلل عز وجل ولرسوله ملسو هيلع هللا ىلص، ورد علم ما اشتبه عليه 

إىل عالِـمه(

ملا أثبت اإلمام الطحاوي أصل الرؤية بال كيف وال تشبيه، رّصح بأنه ال جيوز 
م الرؤية عىل نمٍط  لواحد أن يتوهم أنه يرى ربَّه كام يرى بقية األشياء، فال جيوز توهُّ
معنّي، بأن يقال: إهنا تكون مع كون اهلل تعاىل مقاباًل لنا ونحن مقابلني له، فإن هذا هو 
قول املشبهة واملجسمة، وقد قال به ابن تيمية واّدعى اإلمجاع عىل ذلك، بل اّدعى أن هذا 

هو قول السلف واخللف من العلامء، وما هو إال قول املبتدعة من املجسمة وغريهم.

فاحلاصل إذن: أنه جيب علينا اإليمـان بالرؤية، ولكن ال جيوز لنا اخلوض فيها 
وتشبيُهها برؤية األمور املخلوقة، فال جيوز الركون إىل أوهامنا وأهوائنا يف مثل ذلك 
األمر، والواجب يف ذلك كله: أنه جيب التسليم هلل تعاىل، وردُّ علم حقيقة ذلك إليه عز 

وجل.

واالستسالم هلل تعاىل مل تطبقه إال أهل السنة واجلامعة؛ فإن املشّبهة لـام قالوا: إننا 
ال نرى أحدًا إال إذا كان يف جهة وحيز، واعتقدوا أننا نرى اهلل تعاىل، قالوا بعد ذلك: إنه 

تعاىل جيب أن يكون يف جهة وحيز؛ فهم مل يسّلموا هلل تعاىل يف هذا األمر. 

وكذلك املعتزلة فإهنم قالوا: إذا كانت رؤية كل واحد من األمور املوجودة ال 
تتمُّ إال بكونه يف جهة وحيز، فال يمكن أن نرى اهلل تعاىل إذن؛ ألنه ال يمكن وجوده يف 
جهة وحيز، فهؤالء قاسوا اخلالَق عىل املخلوق فنََفُوا الرؤية، وأولئك قاسوا اخلالَق عىل 

املخلوق فأثبتوا اجلهَة واحليز واملقابلة!
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وأما أهل السنة فإهنم قالوا: لـام كان اهلل تعاىل ال يمكن كوُنه يف جهة وال حيز، 
وثبت باألدلة النقلية وقوُع الرؤية، فإننا نقول بأهنا رؤيٌة ال يف جهة وال يف حيز، فكام ُيرى 

املتحّيز متحيزًا، فكذلك ُيرى الالمتحيز ال متحيزًا. 

فكل رؤية فهي مناسبة لِـام تكشف عنه، وأما حقيقتها فقد قالوا: إننا يكفينا أن 
نعرف ثبوتا، وأما حقيقتها، فإننا نرتك ذلك إىل عالِـمه عز وجل، ولـام مل نكن نملك 
اآلالِت التي تؤّهلنا للخوض يف مثل هذه املباحث، فإننا نفّوض العلَم بحقيقة ذلك كّله 

إىل اهلل تعاىل، ونسّلم له فيام أخربنا.

قال الطحاوي: )وال يثُبت قدُم اإلسالم إال عىل ظهر التسليم واالستسالم؛ 
فمن رام علَم ما ُحظر عنه علُمه، ومل َيقنَع بالتسليم فهُمه، حجَبه مراُمه عن 

خالص التوحيد، وصايف املعرفة، وصحيح اإليامن(

قال البابريت: »معناه: إن كل من مل يقنع بالتسليم ملا ثبت من اهلل ورسوله وطلب 
الوقوف عىل ما حظر أي حجب عن اخللق علمه كان مرامه أي مطلوبه حتكاًم وعدوالً 
عن موجب اإلسالم، فيصري برأيه الباطل حمجوبًا عن خالص التوحيد وصايف املعرفة 
وصحيح اإليامن، فإن من عرف اهلل باحلكمة والكامل والربوبية، وعرف نفسه بالعجز 
واجلهل والعبودية، يبقى حتت التـسليم والتمسك والرضا بمـا قىض اهلل، وال يطلب 
وجه احلكم من اهلل، بل يفوض العلم واحلكمة إىل العليم احلكيم، فإنه ليـس للعبد 
أن يطلب االطالع عىل أرسار املوىل، بل جيب عليه االنقياد له، ﴿چ ڇ ڇ ڇ﴾ 
]إبراهيم: 27[، ﴿ں ں ڻ ڻ ڻ﴾ ]املائدة: 1[ إذ لو مل يرَض بالتسليم ويطلب معرفة 

كنه حكمة اهلل، وعقله قارص عن إدراك ذلك يبقى مرتددًا بني التكذيب والتصديق، وال 
إيامن مع الرتدد، وال إسالم مع التحكم)1)«. اهـ.

)1) »رشح البابريت«، ص71-70.
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املختار عند معظمهم، وهي  األحناف  أن هذا جري عىل طريقة  الظاهر  ومن 
تفويض األمور هلل تعاىل يف املتشاهبات، وهي طريقة عدد ال بأس به من األشاعرة أيضًا، 

من املتقدمني واملتأخرين، فضالً عن كوهنا الطريقة املشهورة عن أكثر السلف، 

ولكن ال يعزب عن الذهن أيضًا أن طريقة التأويل إذا كان الدليل يساعد عليه 
الفريقني، وعليها مجاهري األشاعرة وبعض  السنة من  أهل  أيضًا عند  طريقة معتمدة 
املتقدمني من السلف كام هو معلوم. والعربة يف ذلك القدرة عىل معرفة احلكمة أو املعنى 
املراد هلل تعاىل بالدليل الظاهر، ال بمجرد التوهم والتقدير الذهني غري املدعوم بربهان 

أو دليل ظاهر معترب. 

وعليه فإن من اعتمد طريقة البحث والتنقيب هبذه الرشوط، ال يقال عليه: إنه 
يعرتض عى حكمة اهلل تعاىل من طلب التسليم، فالبحث واالعتبار هبذا الرشط موافق 

حلكمة اهلل تعاىل من الترشيع. 

وهذه هي إحدى فوائد وجود املتشاهبات كام نص عليها املفسون، وهي حث 
أهل العلم عىل حماولة معرفة تأويلها باألدلة املعتربة، لينالوا ثواهبا، ولتتميز أقدارهم 
بذلك. فليس كل طلب ملعرفة مراد الشارع وإن خفي داالً عىل نفور من التسليم ورفض 

لإلذعان الذي هو أساس اإلسالم. 

التي ال قـدرة  البابريت صحيح تـاممًا يف املعارف  نعم هذا الكالم الذي ذكره 
للبرش عىل إدراكها وال عىل معرفة حقيقتها واقتـناصها بعقوهلم وبام قدره هلم الرب 
من ملكات وأسباب، فال جيوز هلم أن يسعوا إليـها ألن سعيهم مع هذه احلال التي 
هم عليها ال بد أن يتسبب إىل احلرية والشك والتيه، كام أشار إليه الطحاوي ورشحه 

البابريت. 
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قال الطحاوي: )فيتذبذب بني الكفر واإليامن، والتصديق والتكذيب، واإلقرار 
واإلنكار، ُمَوسوساً تائهاً شاّكاً ]زائغاً)1)[، ال مؤمناً مصدقاً، وال جاحدًا مكذباً(

يتذبذب: أي يرتدد بني الكفر واإليامن والتصديق والتكذيب واإلقرار واإلنكار. 

تائهًا: أي حريان يف تيه املعارف التي حارت فيها العقول. 

شاكًا: أي فيمـا جيب عليه تسليمه والقطع به، فإن الشك مناف للعلم ومناف 
لالعتقاد واليقني، والشارع طلب اليقني والقطع واالطمئنان، فالسعي إىل الشك أو 
الرضا به مناف لذلك، فال يكون مطلوبًا للشارع، ولكن إذا وقع الشك أو التساؤل 
يف النفس بال قصد فعىل املؤمن السعي لنفيه عن نفسه بطلب املعرفة أو معرفة قدره فيام 

يمكن له معرفته أو ال يمكن فيقف عند حده. 

زائغًا: أي مائاًل عن الطريق الصواب)2).

فالشك يمنع اإليامن والتصديق، كام جيعل اإلنسان ممتنعًا عن التكذيب واجلحود، 
وهذه احلالة غري مقبـولة من امللكفني خصوصًا مع وضوح األدلة عىل احلق وقرب 

اكتساهبا.

الوهم: هو اخليال والتصورات، ال يصحُّ ألحد أن يعتقد أن الرؤيَة تكون بحصول 
صورة؛ ألن اهلل ليس بصورة، وهذا إرجاع من اإلمام الطحاوي للحديث إىل ما كان 

بدأ به. 

إن الذي يدعي أن الرؤية هلل تعاىل تكون عن طريق حصول صورتـه فينا هبيئة 
وكيفية معينة، فإن هذه الرؤية ليست الرؤية التي يصحُّ إثباتا هلل تعاىل، وهذا هو قول 

)1) هذه زيادة من نسخة البابريت.
)2) اعتمدنا يف تعريف هذه الكلامت عىل رشح البابريت مع بعض الزيادات.
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م صورة وحصول هيئة يف نفس  املشبهة، فإهنم يتومّهون أن رؤية اهلل تعاىل إنام تكون بتوهُّ

ه عن الكيف والصورة؟! اإلنسان، وكيف يكون األمر كذلك، واهلل تعاىل منزَّ

قال الطحاوي: )وال يصحُّ اإليامن بالرؤيـة ألهل دار السالم لِـمن اعتربها 
منهم بوهم، أو تأّوهلا بفهم(

قال البابريت: »وإنام ال يصحُّ اإليامن بالرؤية ملن اعترب الرؤية بوهم؛ ألن الوهم إنام 
يقع عىل موهوم، هو جزئيٌّ ينطبع صورته يف احلواس؛ ألن الوهم ُيدرك اجلزئيات غرَي 
مردة عن املواّد، وذلك يف حّق اهلل تعاىل حمال، فمن جّوز الرؤية هبذا املعنى، فقد أبطلها 

ومل يؤمن هبا«. اهـ)1).

فمن اعتقد أن اهلل تعاىل ُيرى بصورة، وظنَّ أن هذا يصّحح كونه مؤمنًا بالرؤية، 
فليعلْم أن طريقته هذه غري صحيحة؛ ألن الرؤية الثابتة هي الرؤيُة بال وهٍم وال ختيُّل، 

فأما الرؤية التي تكون بتخيُّل وتوهم، فليست برؤية.

ومثال هذا: كمن آمن بأكثَر من إله، واعتقد أن كونه مؤمنًا بأكثر من إله يكفيه؛ 
ألن اإلله الواحد داخٌل فيها، ولكن معلوٌم من الدين بالرضورة أن هذا اعتقاد باطل، 
فمن خلط عقيدته بأمور باطلة تعود بالنقض ألصٍل من أصوهلا، فام يعتقده باطل؛ ألن 
اهلل تعاىل جيب تنزهيه عن املشاهبة للخلق، واعتباُر الرؤية التي تنبني عىل إثبات صورة هلل 

تعاىل، ُيبطل أصل الرؤية، فإن الذي ُيرى بصورٍة غري إله. 

وكذلك الوحدانية، فهي ثابتة هلل تعاىل، فاهلل تعاىل ال يقبل الرشكَة مع غريه، فمن 
ر معتقدهـ   اعتقد أكثر من إله، فال أحَد من هؤالء بإله؛ ألن كلَّ واحد منهم قبَِلـ  يف تصوُّ

اشرتاَكه مع غريه. 

)1) »رشح البابريت«، ص73.
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قوله: )أو تأّوهلا بفهم(

وكام كان مذهب املشبهة باطاًل، فإن مذهب من حياول أن يعني حقيقة الرؤية 
باطل أيضًا؛ ألن ذلك مما ُحجب عن عقل اإلنسان، فال توجد آالُت وال مقدماُت العلم 
بذلك عندنا، وما كان كذلك فاألصُل: أن نتوقف فيه وال نبادره بأفهامنا؛ ألن ذلك 

ه إىل اخلطأ والضالل. يكون مردُّ

قال البابريت: »وإنام ال يصح اإليامن بالرؤية ملن تأوهلا بفهم؛ ألن الفهم يكون 
ل العقل بحصول ماهيته فيه، وفهُم املعنى الذي يضاف إىل الربوبية ال سبيَل للعقل  بتأمُّ
ْت  إىل دركه؛ إذ هو حمار العقول، حترّيت يف بيداء األلوهية أنظاُر العقل وآراؤه، وُأرجِتَ
دون إدراكه طرق الفكر وأنحاؤه، فلذلك قال: ال يصح اإليامن بالرؤية إال برتك التأويل 
هة عن املاهية التي يدركها  ومهًا وفهاًم ولزوم التسليم يف كيفية الرؤية؛ ألن الربوبية منزَّ

العقل، والكيفية والكمية املدركة بالوهم«. اهـ)1).

وتأمل دقة كالمه عندما قال: إن التسليم إنام يكون يف كيفية الرؤية، ال يف كيفية 
املرئي، فال كيف هلل تعاىل؛ ألنه ال صورَة له، كام سبق بيانه، أما الرؤيُة نفُسها فهي أمٌر 
حاصل فينا، وال بدَّ أن يكون له كيفية، فنحن ال نعلم كيفيته، وال نعلم كيفية حصوله، 

بل علينا اإليامن والتصديق بوقوعه فقط. 

فاملجّسمة إذن قاسوا اهللَ تعاىل عىل املخلوقات، وبناًء عليه فال يوجد مانٌع عندهم 
من أن تكون رؤيُة اهلل تعاىل كرؤية بعضنا بعضًا، ولكنهم توّقفوا يف تعيني هيئة حقيقتها، 
أما أصل احلقيقة فقالوا: هي عني حقيقة الرؤية احلاصلة يف الدنيا من واحد آلخر، فوقعوا 

يف التشبيه، وبذلك يكونون قد أنكروا الرؤيَة التي يؤمن هبا أهل السنة. 

)1) »رشح البابريت«، ص73.
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وأما املعتزلة، فلام نظروا يف قول املجسمة، خالفوهم يف النتيجة، ووافقوهم يف 
املقدمة، فقالوا: نعم! ال رؤية إال بجهة وشعاع وحدٍّ للرائي واملرئي، ولكنهم ال يقولون 
باحلد عىل اهلل تعاىل وال باجلهة له جل شأنه، ويقولون: إن حقيقة اهلل تعاىل مغايرٌة حلقيقة 

املخلوقات، فلذلك لزم عندهم نفي الرؤية أصالً. 

فكلُّ مذهب من هذين أضلَّ جانبًا من احلقيقة، وأدركها كاملة مذهب أهل 
السنة. 

فيحض الطحاويُّ عىل ترك التأويل وامليش مع التفويض، واملقصود بالتفويض 
فًا عن إثبات ما هو ثابت، بل جيب االقتصاُر  هنا: ليس إثباَت أمر ليس بثابت، وال توقُّ

عىل ما هو مقطوع به، وترُك ما عداه مما يتعّلق باهلل تعاىل له جل شأنه. 

: هو حماولُة معرفة حقيقة الرؤية، فهذا األمر غري ممكن؛  واملقصود بالتأويل هاهناـ 
ألن متعلَّق الرؤية هو الذاُت الواجبة الوجود، وعلومنا ال حتيط هبا، فطلُب الوصول إىل 
ما تؤول إليه، ُيفيض إىل الوقوع يف الغلط يف اهلل تعاىل، وهو ُمؤدٍّ إىل الكفر، فكلُّ ما هو 
متعلق بالذات اإلهلية، فيجب علينا ترُك البحث عنه؛ ألننا ال ندرك ذلك كام أوضحنا 

فيام سبق. 

وبعض العلمـاء قالوا: الرؤيُة تـقع للمؤمنني مّرتني، األوىل: يف أرض املحرش، 
وحُيجب الكافرون، وهذا هو املراد من اآلية، وبعضهم قال: ال تقع إال بعد الدخول يف 

اجلنة.

عىل كل األحوال؛ سواء كانت يف املحرش، أو يف اجلنة، فكالمها يف الدار اآلخرة، 
والراجح واملشهور عند العلامء: أنه يف اجلنة، وعىل كّل األحوال ال تعاُرض مع اآلية.

وإنام ُسّميت اجلنة بدار السالم؛ ألن اهلل تعاىل يقول: ﴿حئ مئ ىئ يئ جب﴾ 
]يونس: 23[، فالسالم: إما أن يكون اساًم هلل تعاىل، أو يكون مأخوذًا من جهِة أن اجلنة 
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النقائص واآلفات املوجودة يف دار الدنيا، وهذا املعنى قريب، وُيبنى عليه  ساملٌة عن 

ما ورد يف بعض اآليات من نحو قوله تعاىل: ﴿ڃ ڃ ڃ چ چ چ * ڇ ڇ ڇ 
ڇ﴾ ]الواقعة: 25-26[، ومن نحو تسليم املالئكة عىل املؤمنني: ﴿ې ې 

ې﴾ ]الزمر: 73[.

قال الطحاوي: )إذ كان تأويل الرؤيـة، وتأويل كل معنى ُيضاف إىل الربوبية 
برتك التأويل ولزوم التسليم، وعليه دين املسلمني(

ويف نسخة متن الطحاوي من رشح البابريت هنا: »إال برتك التأويل ولزوم التسليم، 
وعليه دين الرسل)1)«. وجعلها استثناء من قوله: ال يصح اإليامن، بمعنى ال يصح اإليامن 

إال برتك التأويل يف كيفية الرؤية ولزوم التسليم فيها.

املقصوُد من تأويل الرؤية: هو حماولة إدراك حقيقتها وتفاصيلها، وهذا ليس يف 
قدرة البرش، فإن املرئيَّ ـ وهو الرب تعاىل ـ ال نستطيع إدراك حقيقته، فكيف نطمح يف 
إدراك حقيقة رؤيته، ولكن ما نجزم به هو أن اهلل تعاىل ُيرى كام يعلم، فإنا عرفنا اهلل تعاىل 

بال حّد وال جهة وليس يف مكان، فكذلك نراه.

فتـرك التأويل ـ أي: ترُك حماولة معرفة حقيقة اهلل تعاىل وحقيقة صفاته ـ مبنيٌّ 
عندنا عىل علم باهلل، وليس مبنّيـًا عىل جهلنا به، كام يبنيه املجّسمة، فهم يعتقدون أنه 
توجد كيفيٌة هلل تعاىل وشكٌل وصورٌة وحدٌّ وحّيـز، ولكن إدراكهم مل يتعّلق هبا، ومل 
يستطيعوا حتديد صورته، ولذلك يفّوضون ذلك إىل اهلل تعاىل، وهم إذ يفوضون معرفَة 
دين والصورة املعيَّنة، ُيثبتون أصَل الشكل والصورة واحلّد، فيقعون  الشكل واهليئة املحدَّ

يف التشبيه والتجسيم من حيث يعتقدون إهنم ينزهون الربَّ تعاىل. 

)1) »رشح البابريت«، ص74.



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  الرشح الكبري  674
وقد خيطئ املؤول يف الرؤيا فيحملها عىل الرؤية املعهودة التي ال حتصل عادة إال 
بمقابلة الرائي واملرئي مع عدم البعد والقرب املفرطني واتصال شعاع، ويرتتب عليه 
إحالة الرؤية كام فعل املعتـزلة، ولو سكتوا عن زعمهم أن هذا حقيقة الرؤية، وآمنوا 

بأصلها ملا وقعوا يف اإلنكار كام قرره البابريت.

قال البابريت يف »رشحه«:

»فاحلاصل: أن الطحاوي رمحه اهلل اختار يف املتشابه مذهَب السلف، وهو ترُك 
تأويله، وهذا القول هوالراجح عند املحققيـن؛ ألن اللفظ إذا كان له معنًى راجح، ثم 
دلَّ دليل أقوى منه عىل أن ذلك الظاهر غرُي مراد؛ علمنا أن املراد: بعض مازات تلك 
احلقيقة، ويف املجازات كثرة، وترجيُح البعض عىل البعض ال يكون إال باملرّجحات غري 
، والعمل يف املسألة القطعية بالدليل الظنّي غرُي جائز، ويف  القطعية، فال يفيد إال الظنَّ

التأويل يلزم ذلك. 

مثـاًل: دلَّ الدليـل القطعي عىل أن احلقيقَة من قوله تعاىل: ﴿ڈ ژ ژ 
ڑ﴾ ]طه: 5[ غري مراد؛ ألنه يمتـنع كون اإلله يف مكان، فرصُف اللفظ إىل بعض 
تأويالته ال يتصّور بالدليل القطعي، والقول بالظنِّ يف ذات اهلل تعاىل وصفاته غرُي جائز، 
فتعنّي السكوُت وترُك التأويل وتفويُض تأويله إىل علم اهلل، مع اعتقاِد أن الظاهَر غرُي 

مراد منه، وكذا حكُم سائر اآليات املتشاهبة«. اهـ)1).

ولنا عىل هذا الكالم تعليق: فأما ما قاله من أن ترك التـأويل هو الراجُح عند 
املحقـقني، فليس عىل إطالقه، فإّن مقصوده حمّقـقي املذهب احلنفي، فهذا هو القـول 
املشهور عن األحنـاف، وعىل ذلك مشى اإلماُم الطحاوي كمـا ترى، فقد نصَّ كبار 

)1) »رشح البابريت«، ص71. 
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األحناف عىل أن املذهب عندهم ترُك التأويل يف املتشاهبات، وإنام كان هذا القول ليس 
عىل إطالقه أيضًا؛ ألن كثريًا من العلامء غري األحناف من أهل السنة اختاروا التأويل؛ 
كمـا هو دأب العز ابن عبد السالم، وابن دقيق العيد يف الواضحات القريبة، واإلمام 
عبد القاهر البغدادي، واإلمام الرازي، والغزايل، واجلويني، وغريهم كثري ال حيصون 
كثرة، نعم اختار بعُضهم التـفويض، وهذا ال ُينكر، ولكن حاصل الكالم: أن العلامء 
املحّققني اختلفوا بني طريقَتي التأويل والتفويض، ومل يقفوا عىل قوٍل واحد كام ُيوِهم 

ظاهر كالمه.

وأما ما ذكره من أن يف املجازات كـثرًة وترجيُح بعضها عىل البعض ال يتّم إال 
باملرّجحات غري القطعية، فال ُيسلَّم عىل إطالقه أيضًا؛ ألن بعض التأويالت قد تكون 

راجحًة أو مقطوعًا هبا عند العلامء، وليس األمر فيها عىل الرتدُّد والشّك عىل العموم. 

، ولكن أين الدليل عىل أن هذه  نعم! بعُضها يكون عىل سبيل الرتجيح والظنِّ
األمور ال يصح فيها إال القطع؟ نعم! إذا كانت تـتكلم عىل حقيقة الذات اإلهلية يلزم 
القطع، ولكن إذا كان موضوعها أفعاالً هلل تعاىل يف خملوقاتـه فكيف؟ وبعض اآليات 

التي ُيتوّهم أهنا تتكلم عىل الذات والصفات ال عالقة هلا بذلك أصالً.

ولنا أن نقول: إن الكالم ليس يف أمر متعلق مبارشة بذات اهلل تعاىل بل بفهم املعنى 
املراد من اللفظ القرآين بحسب الطاقة البرشية، وليس هو بحثًا يف حقيقة ذات اهلل تعاىل 
أو حقيقة صفاته، فاملسألة هنا: أن هذا النظم القرآين ما املعنى الذي يمكن فهمه منه 
بحيث ال يكون خمالفًا للصفات اإلهلية، وال يكون خارجًا عن قوانني اللغة العربية، 
ومن الظاهر أن املسألة هبذا التقدير يمكن اعتمـاد الظن الراجح فيها املبني عىل األدلة 
املعترب يف التفسري وظهور املعاين القرآنية، كسائر آيات القرآن. وعىل ذلك اختار بعض 

األعالم كاإلمام العز بن عبد السالم التأويل بدليله الراجح، وعليه كثري من املحققني.
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فاخلالصة أن هاتني طريقتني إما التفويض أو التاويل، وكل هلا رشوطها وأحكامها.

ونضـرب مثاالً عىل ذلك »االستواء«، فإن بعض الناس يقولون: إن االستواء 
هو اجللوس واالستقرار عىل العرش، ويعتـقدون أن العرش مكان لذات اهلل تعاىل، 
ولكن هذا ال دليل عليه أصالً، وهو خمالٌف لِـام جيب يف تنزيه اهلل تعاىل عن املكان واحلّد 
واجلهة، بل إّن داللة األلفاظ يف اآلية ظاهرٌة يف أن االستواء فعٌل فعَله اهلل تعاىل، واهلل 
تعاىل ال يفعل أفعاالً حتلُّ بذاته، وال يترّصف بنفسه كمـا يقول املجسمة، فهل جيوز أن 
يقال يف هذه احلال: إن األصل السكوت وعدُم الكالم يف معنى اآلية، أال يتيح هذا 
املوقف ألصحاب الفهم املنحرف أن يقولوا ما يشاؤون يف هذه اآلية وغريها، فيكونوا 

سببًا يف انحراف أفهام الناس؟ 

ولذلك فإن أهل السنة قاطبًة أمجعوا عىل رضورة رصف اآلية عن نحو هذه املعاين 
التي ال تليـق باهلل تعاىل، وهذا هو املقصود بالتـأويل اإلمجايل، وهذا املوقف يستـلزم 
ـ بالرضورة ـ أن نـنفي عن هذه النصوص داللـَتها عىل ما يتومهه بعُض املنحرفني من 

مّسمة وغريهم، وهذا القدُر ال خالف فيه بني أهل السنة. 

فيبقى الكالُم بعد ذلك: هل يقال إن اآلية ال داللَة هلا عىل معنًى مطلقًا، يعني 
]الرعد: 2[ وقوله تعاىل: ﴿ڭ ڭ ڭ  أال يدل قوله تعاىل: ﴿ڤ ڤ ڤ    ڦ﴾ 
ۇ﴾ ]النحل: 50[ ونحوها عىل أي معنى؟ ال أحـَد من أهل السنـة يقول بذلك 
بعد تنزيه اهلل تعاىل عام ذكرنا، فاآليات دالٌة عىل معاٍن ال خالف يف داللتها عليها، فآية 
االستواءـ  مثاًلـ  دالةـ  بالرضورةـ  عىل تدبري اهلل تعاىل للعرش، سواء قيل: بأن االستواء 
هو اجللوس، أو قيل بنفي ذلك، فال أحد من املسلمني ُيمكنه أن ينفي داللة اآلية عىل 
أن اهلل تعاىل مدبِّر للعامل من العرش إىل الفرش، وكذلك اآليُة الثانية دالٌة ـ بالرضورة ـ 

عىل أن اهلل تعاىل فوق العباد بقدرته ال شّك وال ريب يف ذلك؟
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ولكن بعض الناس يزعمون أن هلل تعاىل يَدين مها صفاُت أعيان ال صفاُت معاٍن، 
اليدين هلل تعاىل، وأهل السنة قاطبًة ينفون هذا  وأن هذه اآلية دالٌة عىل وجود هاَتني 
املعنى عن اهلل تعاىل، ولكن القْدَر املتفق عليه بني مجيع الناس أن اآلية دالٌة بالرضورة عىل 
أن قدرة اهلل تعاىل فوق قدرة البرش، فأهل السنة ـ بعد إمجاعهم عىل نفي ما ال جيوز وال 

يليق باهلل تعاىل، وبعد إثباتم وجود هذا القدر من املعنىـ  مشوا يف طريقني: 

الطريق األول: أهنم قالوا: نقترص عىل هذا القْدر من املعنى، وال نلتفت إىل ما 
وراءه، ونفّوض العلم بالتفاصيل هلل تعاىل، وهذا هو املراد بالتفويض. 

الطريق الثاين: أهنم قالوا: ما دام ما سوى املعنى الظاهر من اآليات هو املقطوع 
به، وما دام ال دليل قاطعًا عىل إثبات اليدين األعيان، واالستواء الذي هو اجللوس 
واالستقرار، فضالً عن كوهنمـا تشبيهًا منافيًا للتنزيه الواجب هلل تعاىل، فلنرّجح أّن ما 
م؛ فإن األصل: أن الكالم يف الذات  ظهر هو احلق، ولنَـنِف ما وراءه من معنًى متوهَّ

والصفات ال بدَّ أن ُيبنى عىل أدلة قاطعة، وال قاطَع هنا. 

ثم إن بعض العلامء توُسطوا بام ظهر هلم من أدلة بني الطريقني، فبعُضهم قد يقول: 
نثبت أن هلل تعاىل يَدين وُنثبت االستواء، ولكن نقول: إن اليدين صفتان هلل تعاىل أو صفة، 
كام نقول: إن الوجه والعني صفة، وليست هذه الصفات أعيانًا كام يقول املجسمة، بل 
هي صفاُت معاٍن، كالقدرة والعلم واإلرادة، وهذا ال ينايف التنزيه وال يوقع يف التجسيم 

والتنزيه، ولكنه موقوف عىل قوة الدليل، من ظهر له قال به. 

وهكذا ظهر عند أهل السنة ثالثة اجتاهات: 

األول: التفويُض مع السكوت عام وراء القْدر املقطوع به.

والثاين: التأويل بحمل اآلية عىل معنًى ونفُي ما وراءه إما قطعًا أو ترجيحًا، وذلك 
بحسب قوة الدليل.
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والثالث: إثباُت ما نسب هلل تعاىل صفات َمعاٍن ال صفات أعيان، هذا االجتاُه 

الثالث قد يقال له: اإلثبات مع تنزيه اهلل تعاىل عن سامت احلوادث. 

وعىل كل االحتامالت، فال أحَد من أهل السنة قائل بأن اآلية ال معنى هلا مطلقًا، 
كام يزعمه بعض املشاغبني عليهم. 

فبعد العلم بأن االستواء ـ مثالً ـ فعٌل فعله اهلل تعاىل يف العرش، كمـا هو ظاهُر 
اآلية، قد حيسُن السكوُت عن البحث يف حقيقة هذا االستواء: ما هو؟ وما حقيقته؟ 
وما أثره؟ فإن ذلك قد ال يوجد عليه أدلٌة قاطعة، فيحسن التفويُض يف هذا املقام، وهو 
السؤال عن حقيقة االستواء، فبعد أن ُعلم أن االستواء هو فعٌل فعله اهلل تعاىل يف العرش 
ـ ومل يفعله بذاته كام يتوّهم املجسمة واملشبهةـ  فإننا نقول: نعم! إنا ال نعلم ما هي حقيقة 

هذا الفعل القائم بالعرش؛ ألننا ال نعلم حقيقة العرش أصاًل، وال حقيقة العامل! 

فهاهنا يكون حملُّ التفويض، وليس يف نفي املكان، وال يف القول بأن ثمة كيفيًة 
الستواء اهلل تعاىل، وال يف أن االستواء هو فعٌل فعله اهلل تعاىل بذاته؛ كام يّدعي املجسمة، 

فإن هذا كّله جيب نفُيه وال يصحُّ التفويض فيه، وال داللَة من اآليات عليه. 

فهذه هي مذاهُب العلامء يف التأويل والتفويض واإلثبات موَضحًة بأجىل بيان 
وأخرصه. 

وبناًء عىل ذلك: فإن العلامء عندما يقولون: إن التأويل هو رصُف اللفظ عن ظاهره 
لدليل، ال يريدون بالظاهر الظاهَر بالدليـل، بل الظهوَر العريّف املتبادَر بحسب عادة 
البرش، فإن البرش عندما يستعملون لفظ »اليد« بينهم غالبًا ما يريدون: اليد التي هي عضٌو 
وعنٌي، وعندما يستعملون »االستواَء« يف حّقهم يريدون: اجللوس واالستقرار، وعندما 
يستعملون لفظ »العني« و»الوجه« يريدون: األعضاء املعروفة للبرش واملخلوقات، فهذا 

التباُدر تباُدر بحسب الُعرف البرشي، وبحسب االستعامل الشائع بني الناس.



ـ  679 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عىل العقيدِة الطَّحاوية 
فالعلامء إن قالوا برصف اللفظ عن ظاهره، يريدون بالظاهر: ما َيؤول إىل هذا 
املعنى، بل إن هذا املعنى من الالزم االنرصاُف عنه إذا اسُتعمل اللفُظ ذاته هلل تعاىل، فإن 
األصل: أن األلفاظ الدالة عىل اهلل تعاىل حتمل عىل ما يليق به، ال حتمل عىل ما يليق بنا، 
فإنا إن محلناها عىل ما يليق بنا وقعنا يف التشبيه، فاألصل: أن نرصف اللفظ املستعمل 
بيننا ملعنًى مالئم للبرش مناسٍب هلم عن هذا املعنى إذا وجدناه منسوبًا هلل تعاىل، وهذه 

قاعدٌة عامة يف مجيع األلفاظ واألسامء، وليست خاصًة هبذه املواضع. 

ولذلك فإنا ال نستغرب أبدًا إن سمعنا العلامَء يقّررون قاعدة التأويل بعد فهمنا 
املراَد من الظهور، ولكنا نستغرب متاَم االستغراب عندما نرى املخالفني ألهل السنة 
تعاىل،  اهلل  ُيـكّذبون كالم  الكلم عن مواضعه، وأهنم  بأهنم حيّرفون  يشنّعون عليهم 
وأهنم ينفون الصفات، وغري ذلك من التشنيعات املبنّيـة عىل حمِض مغالطات، وكان 
إرادة ما يزُعمون، ثم يعرتضون ما شاؤوا أن  ُيثبتوا أوالً  من الواجب عىل هؤالء أن 
لِـام  املخالفني  يكون هم  وأن  التنزيه،  لقاعدة  املخالفني  يكونوا هم  أن  أما  يعرتضوا، 

ح به يف الكتاب العزيز ﴿ٺ  جيب اتباُعه عند الكالم عن اإلله بلحاظ األصل املرصَّ
ٿ ٿٿ ٿ ٹ ٹ﴾ ]الشورى: 11[، ونفي التشبيه والتمثيل، ثم بعد 
ذلك يعرتضون عىل أهل احلق الذين اتبعوا السبيَل الواضح، والقواعَد القاطعة، فهذا 

ـ لعمريـ  عنُي االنحراف عن الصواب.

وقد شّغب بعض الناس بام ُروي عن اإلمام مالك رمحه اهلل جوابًا ملن سأله عن 
االستواء، ونحن هنا نذكر خالصَة ما قيل فيها نقالً عن بعض أئمة املالكية املشاهري، 
قال اإلمام القرايف: »قال رجل ملالك: يا أبا عبد اهلل، ﴿ڈ ژ ژ ڑ﴾ كيف 
استوى؟ قال: االستواء غري مهول، والكيف غري معقول، والسؤال عنه بدعة، واإليامن 

به واجب، وأراك صاحب بدعة؛ أخِرجوه.
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قال ابن أيب زيد اهلل تعاىل: فوق سامواته عىل عرشه دون أرضه وإنه يف كل مكان 
بعلمه، وقال يف »الرسالة«: استوى عىل عرشه املجيد بذاته، وهذا أقرب للتـأويل من 
األول، أي: بغري معني، بل بذاته استوى عىل العرش وغريه، وخص اهلل تعاىل العرش 

باالستواء؛ ألنه أعظم أجزاء العامل فيبقى غرُيه بطريق األوىل. 

فـقال مجاعة عن ابن أيب زيد وعن ابن عبد الرب ومجاعة من املجتـهدين: إهنم 
يعتقدون اجلهة ألجل هذه االطالقات، وقال بعض الفضالء: هذا إنام يلزمهم إذا مل 
ُيرصحوا بأنه ﴿ٺ ٿ ٿ﴾ وبغري ذلك من النصوص النافية للجهة، وإنمـا 
قصُدهم إجراُء النصوص كام جاءت من غري تأويل ويقولون: هلا معاٍن ال ندركـها، 
ويقولون: هذا استواء ال يشبه االستواءات؛ كام أن ذاته ال تشبه الذوات، فكذلك يكون 
فوق سامواته دون أرضه فوقية ال ُتشبه الفوقيات، وهذا أقرُب ملناصب العلامء من القول 

باجلهة.

ومعنى قول مالك: »االستواء غري مهول«: أن عقولنا داّلُتنا عىل االستواء الالئق 
باهلل وجالله وعظمته، وهو االستيالء، دون اجللوس ونحوه مما ال يكون إال يف األجسام.

وقوله: »والكيف غري معقول« معناه: أن ذات اهلل تعاىل ال توصف بام وضعت 
العرُب له »كيف«، وهو األحوال املتنقلة واهليئات اجلسمية من الرتبُّع وغريه؛ فال ُيعقل 

ذلك يف حقه تعاىل؛ الستحالته يف جهة الربوبية.

وقوله: »والسؤال عنه بدعة« معناه: مل جتر العادة يف سرية السلف بالسؤال عن 
هذه األمور املثرية لألهواء الفاسدة فهو بدعة«)1). 

)1) »الذخرية«، شهاب الدين أمحد بن إدريس القرايف )684هـ(، دار الغرب ـ بريوت ـ 1994م، 
ت: حممد حجي، )13: 243).
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نا  قال الطحاوي: )ومن مل يتوقَّ النفَي والتَّشبيه، زلَّ ومل ُيِصب التنزيه؛ فإن ربَّ
جّل وعال موصوٌف بصفات الوحدانية، منعوٌت بنعوت الفردانية: ليس يف 

معناه أحٌد من الربية( 

يعّلل اإلمام الطحاوي هنا السبَب الذي من أجِله منَع التأويل يف الذات اإلهلية، 
وهو أّنـا ال نستطيع إدراَك حقيقة الذات وال حقيقة الصفات، بل غايُة ما ندركه هو 

إدراك أحكاٍم تتعلق بالذات والصفات. 

ولذلك من طلب أن ُيدِرك ما ال ُيدَرك، فإما أن ُيدركه عىل خالف ما هو عليه، 
وليس َثّم إال املخلوقات، فيلزُمه التشبيه، وإما أن يعَجز عن إدراكه، فيلزمه النفُي، أي: 

نفي الثبوت. والنفي والتشبيه باطالن. 

ونقول متثياًل عىل ذلك: بعض الناس يطلبون إدراَك حقيقة ذات اهلل تعاىلـ  ونحن 
نعرف أن ذات اهلل تعاىل ثابتةـ  ولكن من طلب إدراكها فإنه يستند إىل مقدمة تقول: كل 

ما هو موجود ُيمكن أن يدَرَك حقيقته.

ز التشبيه  فهذا الذي خيوض يف ذلك، إما أن جيّوز التشبيه وإما أن يمنعه، فإن جوَّ
كان الطريق الوحيد أمامه إلدراك ذات اهلل تعاىل هو تشبيُهه باملخلوقات، فيقع يف التشبيه. 

وأما من يمنع التشبيه، فإن اعتقد بلزوم إدراك حقيقة اهلل تعاىل، فبعد أن يبذل 
جهَده يف البحث والنظر، وال يستطيع إدراَك ما طلبه، فإن ذلك يستلزم عنده نفَي الذات؛ 

ألهنا لو كانت موجودًة ألدركها كام يزعم. 

وكذلك القول يف أّي صفة من صفاته تعاىل. 

إذن طلُب إدراك حقيقة اهلل تعاىل وصفاته يؤّدي إىل التشبيه أو إىل النفي، وكالمها 
باطل خمالٌف ملذهب أهل السنة. 
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فاملذهب احلُق يف ذلك: هو تفويض العلم بحقيقة اهلل تعاىل إليه عزَّ اسمه، وترُك 

التأويل، أي: ترُك طلِب حقيقة ما َتؤول إليه األفهام يف هذا املوضوع. 

ولذلك بنى اإلماُم الطحاوي بُحسن تناسٍب عىل هذه املقدمة موضوعًا جديدًا، 
وهو تنزيه اهلل تعاىل عن مشاهبة خلقه، فنّزهه عن احلدود واألركان والغايات واألركان... 

إلخ.

قال الطحاوي: )تعاىل عن احلدود والغايات(

»تعاىل« أي: ارتفع وعال، بمعنى تنزه. قال يف »القاموس«: التعايل االرتفاع. اهـ. 

فقول اإلمام الطحاوي: »تعاىل اهلل« أي: ارتفع عن أن يكون له حدٌّ وركٌن وعضٌو 
وجهٌة، فهذا علوٌّ يف الرتبة واملعنى، فحقيقة اهلل تعاىل أجلُّ من أن يكون هلا ما ُذكر؛ ألن 
هذه األمور كّلها صفاُت نقص وتستلزم احلاجة، واهلل تعاىل ليس بحاجة ألحد غريه، 

بل كلُّ ما سواه فهم بحاجة له.

، وحد اليشء: هو طرفه وهنايته.  احلدود: مجع حدٍّ

: احلاجُز بنَي شيَئنِي، وُمنتهى اليشء، وـ من كلِّ يشٍء:  قال يف »القاموس«: »احلَدُّ
وتأديُب  كاحلََدِد،  واملنُع،  والدفُع،  َسورُتـُه،  الرشاِب:  ومن  بأُسَك،  منَك:  وـ  ِحّدُتُه، 
ِة،  َزِق، كاحِلدَّ امُلذنِب بام يمنعه وغرَيُه عن الذْنب، وما يعرتي اإلنساَن من الغضِب والنَـّ
ها  ُتا: َحدُّ ، ومتييُز اليشء عن اليشء، وداري حديدُة داره، وحُمادَّ وقد حَددُت عليه أِحدُّ

ها«. اهـ. كَحدِّ

وقال الفيـومي يف »املصباح املنيـر«: »وحددُت الدار حّدًا ـ من باب قـتل ـ: 
مّيـزُتا عن ماوراتا بذكر هناياتا، وحددُته حّدًا: جلدته، واحلد ـ يف اللغة ـ: الفصل 

واملنع«. اهـ.
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وأما قوله: »الغايات« فهو مجع غاية، وغاية اليشء: هي منتهاه. قال يف »القاموس«: 

»والغاية: امَلدى«. اهـ .

وقال الفيومي يف »املصباح املنري«: والغاية: املدى، واجلمع: غاٌي وغايات، والغاية: 
الراية واجلمع: غايات، وغيَّْيُت غاية: بيَّنـُتها، وغايتك أن تفعل كذا، أي: هناية طاقتك 

أو فعلك«. اهـ .

واحلاصل ـ كام رأيَت مما هو مذكور يف كـتب اللغة ـ أن: حدَّ اليشء: هو طرفه 
وغايته وهنايته التي مُتيزه عن غريه. وهذاـ  كام هو معلومـ  ال يستلزم أن كّل ما هو متميز 
، بل كل ما هو حمدوٌد فهو متمّيز  عن غريه فيجب أن يكون له طرف وهناية وغاية، وحدٌّ
عن غريه، وال يقال: إن كل ما هو متميز عن غريه فهو حمدود، فافهم هذا؛ فإن املجّسمة 

عندما مل يتنبهوا له وقعوا يف التشبيه.

والغاية هي: النهاية، وقد أتى اإلمام الطحاوي هبذه الكلمة تفسريًا وتوضيحًا 
لكلمة »احلد«، وقد رأينا أن معنامها قريب ويؤوالن إىل بعضهام البعض.

فقد نبه اإلمام الطحاوي إىل ذلك فنفى احلدود عن اهلل تعاىل، ولكنه مل ينف التامُيز، 
فإّن متيُّز اهلل تعاىل عن خلقه ال يكون باحلّد، وال بالنهاية، وال بالغاية.

ه عن ذلك كله؛  ذلك كان املعنى املفهوم باللغة من احلد والغاية، واهلل تعاىل منزَّ
لِـام يرتتب عليه من احتياج، ولعدم وروده يف الرشيعة، بل لورود ما ينفيه وينافيه فيها، 
ولورود أقواِل كثري من السلف يف نفي احلّد والغاية عنه جل شأنه. والذين أثبتوا له تعاىل 

احلدَّ والغايَة هم املجّسمة واملشبهة، وأما أهُل السنة فقد نفوا عنه ذلك نفيًا قاطعًا.

لقد مرَّ سابقًا: أن اهلل تعاىل ال ُيشبه شيئًا وال يشبهه يشء، ومعلوم: أن كّل موجود 
سوى اهلل تعاىل فهو حمدود، كالسامء واألرض كل منهام حمدودة وهلا هناياٌت ومقاديُر. 
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؛ فإنه يكون مثل املخلوقات، وكيف يكون ذلك صحيحًا،  فإذا كان اهلل تعاىل له حدٌّ

وهو ﴿ٺ ٿ ٿ﴾.

وأيضًا: فإن احلدَّ صفة نقص، فإنه من املعلوم أّن غري املحدود أقوى من املحدود، 
وتفصيُل ذلك: أن احلدَّ إما أن يكون من قبيل املكان أو الزمان. 

ومعنى احلد املكاين: هو إحاطة املكان بالذات، ومعلوم: أن الذات إذا كانت حماطًة 
باحلد املكاين؛ فإّن ُقدرَتا تكون حمدودًة باحلد املكاين الثابت هلا، فاحلدُّ املكاين صفة نقص 

إذن.

وأما الزمان؛ فإن الذات إذا كانت حمدودة بالزمان، فإهنا تنعدم خارَج هذا احلد 
د لوجودها، وواضٌح أن هذا نقص. الزماين، فاحلد الزماين مقيِّد هلا وحمدِّ

فالزمان واملكان؛ إذن صفتا نقص، واهلل تعاىل ال ُيمكن أن يتصف بصفات نقص؛ 
إذن فهو جل شأنه ال ُيمكن أن يّتصف باحلدود. 

وقد يظهر للناظر: أّن احلد الذي قصد اإلمام الطحاوي إىل نفيه هو من قبيل احلد 
املكاين، وقد تبني لك أن املكان أصالً نقص للذات املتمّكنة، فهو بنفيه احلدَّ املكاينَّ يكون 

قد قصَد نْفَي أصَل املكان عن اهلل تعاىل.

وتأمل قوله: »وتعاىل اهلل عن احلدود« فهو ينفي مطلَق احلدود عن اهلل تعاىل، فهو 
نفٌي عام للحدود مجيعًا يف نفس األمر، ال يف علمنا فقط، وال ينفي حّدًا معينًا، بل كلُّ ما 
كان من قبيل احلدود؛ فإنه منفي عنه جل شأنه، وهذا يصح أن يعم احلد املكاين والزماين، 
ويعم احلد املعنوي أيضًا، بمعنى: أن قدرته تعاىل ليست حمدودة، بل هي متعّلقة بجميع 
املمكنات، وعلُمه تعاىل متعلٌق بجميع الواجبات واملستحيالت واملمكنات، وكذلك 

فيام يتعّلق بباقي الصفات العلية.
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وقد يقال: إن كالمه يشـمل أيضًا احلد بمعنى: أن يذكر هلل تعاىل حـدٌّ بمعنى 
»التعريف«، وهو ممتنع عىل اهلل تعاىل؛ ألن احلدَّ املنطقي يستلزم ثبوَت اجلنس أو النوع، 
وعىل كل حال يستلزم االشرتاَك بينه تعاىل وبني غريه، وهذا ممنوع؛ فال يعلم حقيقَة ذاته 

أحٌد غريه، وال يوجد حدٌّ يمكن للبرش أن يقولوه فيعرفون به حقيقته تعاىل. 

ومع أّن محل كالم الطحاوي عىل هذا املعنى بعيٌد من حيث االصطالح، ولكنه 
مع ذلك معنًى صحيح يف نفسه. 

كلُّ هذه املعاين يمكن أن ُتفهم من كالمه ريض اهلل تعاىل عنه، وقد يكون يف األخري 
فقط تكلُّف! 

وقد يقول قائل: فام دام األمر واضحًا إىل هذا القدر، أي: ما دام نفي احلدود عنه 
تعاىل واضحًا، فمن الذي خاَلف فيه وأثبت احلد هلل تعاىل؟

قلنا: ذكر اإلمام البغدادي يف كتاب »التبرصة البغدادية« املسمى بـ»أصول الدين« 
الِفرق التي أثبتت احلّد هلل تعاىل فقال:

»املسألة اخلامسة من األصل الثالث: يف نفي احلد والنهاية عن الصانع: 

وهذه املسألة مع فرق، منها: اهلشامية من غالة الروافض الذين زعموا أّن معبودهم 
سبعُة أشبار بشرب نفسه، ومنهم من قال: إنَّ اجلبَل أعظُم منه كمـا حكي عن هشام بن 

احلكم.

واخلالف الثاين مع الكراميَّة الذين زعموا أن له حدًا واحدًا من جهة السفل، 
ومنها يالقي العرش.

واخلالف الثالث مع من زَعم من ُمشّبهة الرافضة أنه عىل مقدار مساحة العرش 
ال يفضل من أحدمها عن اآلخر يشء«. اهـ)1).

)1) »أصول الدين« ص73.
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فهذه الِفرق هي التي قالت: إن اهلل تعاىل حمدود، واعلم أن القايض أبا يعىل احلنبيل 
قال بأن اهلل تعاىل حمدوٌد من جهة العرش، وقد نسب ابن تيمية القول باحلد ألئمة السلف. 

قال ابن تيمية يف رده عىل تأسيس التقديس لإلمام الرازي ]2: 52[: »وتقدم بيان 
ما يف لفظ الرتكيب واحليز واالفتقار من االحتامل، وأن املعنى الذي يقصدونه بذلك 
جيب أن يتصف به كل موجود سواًء كان واجبًا أو ممكنًا، وأن القول بامتناع ذلك يستلزم 

السفسطة املحضة«. اهـ.

قال ابن تيمية يف الرد عىل تأسيس التقديس ]2: 60[: »وأما ما تريده املعطلة عىل 
ذلك من نفي صفاته التي وصف هبا نفسه التي جيعلون نفيها تنزهياً وإثباتا تشبيهاً، وِمْن 
نفي حّده وعلّوه عىل عرشه وسائر صفاته التي وصف هبا نفسه جيعلون نفيها تنزهيًا، 
وجيعلون إثبات ذلك إثباتًا النقسامه وتفرقه الذي يسمونه جتسياًم وتركيبًا، فهذا باطل«. 

اهـ.

قال ابن تيمية يف التأسيس ]2: 109[: »وأما سلف األمة وأئمتها وَمْن اتبعهم، 
فألفاظهم فيها أنه فوق العرش، وفيها إثبات الصفات اخلربية التي يعرب هؤالء املتكلمون 
عنها بأهنا أبعاض وأهنا تقتيض التـركيب واالنقسام، وقد ثبت عن أئمة السلف أهنم 

قالوا: هلل حّد، وأن ذلك ال يعلمه غريه«. اهـ.

قال ابن تيمية يف التأسيس ]2: 171[: »وكان القايض أبو يعىل ينكر احلد ثم رجع 
إىل اإلقرار به، وكذلك لفظ اجلهة«.

فبهذا الرجوع إىل إثبات احلد هلل، يكون القايض قد رجع يف حكم ابن تيمية إىل 
عقيدة السلف. فتأمل، ثم حيق لنا التعجب من هذا املنهج الذي يتبعه القايض أبو يعىل 
ويسمح له مرة بإثبات احلد ومرة بنفيه ويف كل مرة يدعي بكل جرأة أن هذا هو عقيدة 

السلف!
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 : قال ابن تيمية موضحًا مذهب القايض أيب يعىل يف التأسيس كذلك بعدما مرَّ
»قال يف كتاب إبطال التأويالت ألخبار الصفات، يف كالمه عىل حديث العباس بن عبد 

املطلب واالستواء عىل العرش.

فإذا ثبت أنه عىل العرش، فالعرش يف جهة وهو عىل عرشه، وقد منعنا يف كـتابنا 
هذا يف غري موضع إطالق اجلهة عليه، والصواب جواز القول بذلك، ألن أمحد قد أثبت 
هذه الصفة التي هي االستواء عىل العرش، وأثبت أنه يف السامء، وكل َمْن أثبت هذا 

أثبت اجلهة، وهم أصحاب ابن كرام وابن منده األصبهاين املحدث«. اهـ.

يف هذا النص يقول القايض أبو يعىل إن أمحد قائل باجلهة هلل تعاىل، وذلك ألهنم 
يعتقدون أن استواء اهلل عىل العرش معناه اجللوس، ونحن نعلم أن أمحد بريء من ذلك 
االعتقاد، واجلالس واملجلوس عليه أي العرش جيب كوهنام يف نفس اجلهة، إذ يستحيل 
أن جتلس عىل كريس هو يكون يف الشامل وأنت يف الرشق مثاًل، بل إذا كان الكريس يف 
الشامل جيب أن تكون أيضًا يف الشامل لكي جتلس عليه. وهكذا تتحدد جهة اهلل تبعًا جلهة 
العرش، ألهنم كام ترى أوالً يعرفون أن العرش يف جهة الفوق، ثم جيعلون جهة اهلل 

تابعة جلهة العرش فهو يف جهة الفوق ألن العرش يف جهة الفوق)1).

وقد رأينا أن اإلمام الطحاويَّ قد نفى احلدوَد مطلقًا عن اهلل تعاىل، فشمل ذلك 
احلدَّ الواحد واحلدوُد وإن تعّددت، كام مىض بيانه.

وممن نفى احلّد برواية مشهورة عنه اإلمام احلافظ ابن ِحّبان، فقام عليه مّسمة 
بلدته، وأخرجوه منها، وممن روى ذلك موافقًا هلؤالء املجسمة أبو ذّر اهلروي صاحب 

كتاب »ذم الكالم، فقد قال يف كتابه ص278:

)1) وملعرفة تفاصيل ذلك ونصوص أخرى عىل هذا األمر، يراجع الكاشف الصغري عن عقائد ابن 
تيمية، فقد أفردت بحثًا خاصًا بمسألة احلّد.
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وسألت حييى بن عامر عن أيب حاتم بن حبان البستي قلت له، أرأيته، قال: كيف 
مل أره، ونحن أخرجناه من سجستان، كان له علم كبري ومل يكن له كثري دين، قدم علينا 

فأنكر احلد هلل فأخرجناه من سجستان«)1).

وروى أبو ذر اهلروي أيضًا قال: »سمعت عبد الصمد بن صالح يقول، سمعت 
بالزندقة،  العلم والعمل، فحكموا عليه  النبوة  أيب يقول: أنكروا عىل ابن حبان قوله 
وُهِجـَر فكتب فيه إىل اخلليفة، فكتب بقتله. وسمعت غيـره يقول: لذلك خرج إىل 

سمرقند«. اهـ)2).

هذه هي منزلة ابن حبان عند هؤالء، وابُن حبان إمام كبري ال خيفض من منزلته 
أن يروي عنه واحد كاهلروي أخبارًا كهذه، وينسبه للزندقة، وليت شعري، فإذا كان ابن 
حبان ـ باعرتاف هؤالء ـ ينفي احلّد، وهم كانوا يثبتونه، فمن األوىل بالتشنيع واهلجر، 

الذي ينّزه ربه أم الذي يشبهه بخلقه؟!

وقد أشار اإلمام العالمة تاج الدين ابن السبكي إىل هذه احلادثة يف كتابه املفيد 
ابن  الكربى« فقال: »ومن ذلك قول بعض املجسمة يف أيب حاتم  الشافعية  »طبقات 

ِحّبان: مل يكن له كبري دين، نحن أخرجناه من سجستان؛ ألنه أنكر احلدَّ هلل. 

عن  ينّزهه  من  أو  حمدودًا،  ربَّه  جيعل  من  باإلخراج؟  أحقُّ  من  شعري  فياليت 
اجلسمية؟«)3).

وممن أثبت احلدَّ أبو سعيد الدارمي املجسم املشهور، فقد قال يف كتابه يف »الرد 
عىل برش املرييس«: »وادعى املعارض أيضًا أنه ليس هلل حد وال غاية وال هناية«)4).

)1) »ذم الكالم« ص278.
)2) املصدر السابق ص278.

)3) »طبقات الشافعية الكربى« )2: 13).
)4) »الرد عىل برش املرييس« ص23.
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ثم قال: »قال أبو سعيد: واهلل تعاىل له حد ال يعلمه أحد غريه، وال جيوز ألحد 
أن يتوهم حلده غاية يف نفسه، ولكن نؤمن باحلد، ونكل علم ذلك إىل اهلل. وملكانه أيضًا 

حد، وهو عىل عرشه فوق سمواته، فهذان حدان اثنان«)1). 

ثم قال يف صفحة 24: »فمن اّدعى أنه ليس هلل حد فقد ردَّ القرآن«. اهـ)2).

وهذا الدارمي هو الذي يعتمد عليه ابن تيمية يف تقرير عقيدته التي يّدعي أهنا 
عقيدة السلف، فتأمل يف قول هذا املدعي كيف يغايل يف إثبات احلّد حتى جيعله ثابتًا 
ر من ينفيه؟! وقارْن بينه وبني قول اإلمام أيب جعفر الطحاوي بنفي  يف القرآن، وُيَكفِّ

احلدود والنهايات والغايات.

وأما الغايات: فهي مجع غاية، وغاية اليشء: منتهاه، وغايتك أن تفعل كذا، أي: 
هناية طاقتك أو فعلك. 

فاهلل سبحانه ليس له حدود، أي: ليس له أطراف ونـهايات وغايات، فكلمة 
»غايات« تأكيد عىل معنى احلدود وتفصيل هلا وبيان.

ونفي احلدود عن اهلل تعاىل هو املقطوع به عند أهل السنة، خالفـًا للمجسمة 
واملشبهة، الذين يقولون بأن اهلل تعاىل حمدوٌد من مجيع اجلهات الست، وبعضهم يقول 

له: حدٌّ من جهة التحت فقط؛ ألنه جالس عىل العرش أو مقابل له. 

وجيب نفُي احلد عن اهلل تعاىل؛ ألن اهلل تعاىل ﴿ٺ ٿ ٿ﴾، وألنه ال 
شبيه له، وقد رصح حمّققو أهل السنة بنفي احلد عن اهلل تعاىل. 

؛ ألنه اهلل تعاىل  َعوا أن إثباَت احلد رضوريٌّ وخالف املجّسمة فأثبتوا احلد، وادَّ

)1) »الرد عىل برش املرييس« ص23.
)2) املصدر السابق ص24.
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عندهم جالٌس عىل العرش والعرش حمدوٌد، ومن كان مستقّرًا عىل يشء حمدود فيجب 

أن يكون حمدودًا، وقوهلم باطل.

وبعدما مرَّ من تقرير، نريد اآلن أن نبنّي كيف عالج ابُن أيب العز هذه الفقرة من 
كالم الطحاوي، وأخصُّ بالذكر هذه الفقرة؛ ألهنا تنفي ـ مبارشًة وبصورة رصحيٍة ـ ما 

يقول به هذا الرجل وما يزعمه ابن تيمية الذي يتبع خطاه.

ونحن نعلم أن بعض املتقدمني قد يطلقون لـفظ احلد عىل اهلل تعاىل ولكنهم 
يريدون بحد الدليل كام فس اإلمام البيهقي عبارة بن املبارك املشهورة، وبعضهم يطلق 
بلفظ  بعضهم  يريده  ما  باحلد  يريد  باملخلوقات،  تعاىل  اهلل  اختالط  عدم  ويريد  احلد 
املباينة من أن اهلل تعاىل متميز، ولكن لفظ املباينة يطلق أيضًا ليدل عىل اجلهة واالنفصال 
باحلدود املعهودة، وهو مراد املجسمة واملشبهة، ولذلك ال بد من حترير هذه األلفاظ. 
واألوىل عدم اإلطالق عىل اهلل تعاىل ما دامت مل ترد يف كتاب وال سنة، ويف الوقت نفسه 
حتتمل معنى ال يليق باهلل تعاىل، بل بعضها ظاهر فيمـا ال يليق، فاألوىل كام قلنا مرارًا 

االبتعاد عام من شأنه ذلك.

فإذا كان اإلمام الطحاوي يرّصح بنفي احلدود عن اهلل تعاىل، وابن تيمية يرّصح 
بإثبات احلدود له عز اسمه، فكيف يمكن التوفيق بني هذين القولني. 

إن ابن أيب العز ال يُمكن أن يزعم أن ما قاله الطحاوي باطٌل عىل إطالقه، ملاذا؛ 
ألن هذا املتن قد اتفق عليه أهُل احلق، ولو اتفاقًا أغلبيًا، وليست هذه املسألة من املختلف 
فيها بينهم، فمجّرد قول ابن أيب العز ببطالنه، فإنه حيكم عىل نفسه باخلروج من مذهب 
أهل احلق، وُيبطل اهلدف الذي من أجله كتب »شـرحه« هذا عىل »الطحاوية«، وهو 
ترويج عقيدة ابن تيمية حتت غطاء متن اإلمام الطحاوي بحجة أنه يرشحه ويوضحه، 
فهو ـ بواقع األمر ـ ال يمكنه إذن أن يوافق عىل ما يقول به الطحاوي من نفي احلدود، 

فام العمل عنده؟
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هذه هي اإلشكالية التي وقع فيها هذا الشارح اجلارح، وقد اتبع يف حلها أسلوبًا 
مل يبتكره من عند نفسه، بل قلد فيه ابن تيمية، فاّدعى أن هذه األلفاظ ـ أعني: احلدود 
والغايات واألركان..إلخ ـ ألفاظ مَملة، أي: حتتمل معايَن باطلة ومعايَن صحيحة يف 

حّق اهلل تعاىل، فال يمكن أن ننفَيها مطلقًا وال نثبتها مطلقًا. 

وتالُعب  حتاُيٌل  فيه  أسلوٌب  وهو  الرجل،  هذا  اتبعه  الذي  األسلوب  هو  هذا 
بالكالم، ولكنه ال يملك غري ذلك يف هذا املحل، فقد أوقعه الطحاويُّ هبذا النص عىل 

نفي احلدود بال تقييٍد، يف مشكلة كبرية. 

فإن قيل: إن لفظ »احلّد« مل َيِرْد نفُيه يف كتاب وال يف سنة، فيجب عنده التوقُّف 
يف رّده. 

قلنا: هذا الزعم منه غري صحيح؛ ألن »احلد«: هو وصٌف للمخلوق ال للخالق، 
ونحن إنام عرفنا مفهوم احلّد من معرفتنا للمخلوق، فكيف يمكن أن يقال: إن احلّد 
يمكن نسبُته له تعاىل عىل معنًى صحيح، وأيُّ معنًى صحيح يف نسبة احلّدـ  املشتمل عىل 
مفهوم النقصـ  هلل تعاىل؟! سبحان اهلل، كيف يفرتون؟ ونقول كذلك: مل يرد إثبات احلد 
يف كتاب وال سنة، وهو يوهم ـ عىل أقل تقدير ـ نقصًا هلل تعاىل، فاألصل عدم إطالقه! 

فلم تطلقونه إذن؟

وهذا القول يساوي ما إذا قال واحد آلخر: هل اهلل تعاىل طويٌل أو قصري؟ فهل 
يمكن أن يقول من يؤمن باهلل تعاىل: الطوُل والِقرص مل يرد ذكُرمها يف الكتاب والسنة، 

ولذلك فأنا أتوّقف يف نفيهام عنه تعاىل.

الطول  ُعِرَف  فهل  نفسه،  يكون ممن سفه  املرذول،  اجلواب  إن من جييب هبذا 
والقرص إال أهنام من صفات املخلوق، فكيف نتوّقف يف نفيهام عن اهلل تعاىل، وهو يقول 
وارد يف  مما هو  ـ ونحُوها  اآلية  تكفي هذه  أال  جل شأنه: ﴿ٺ ٿ ٿ﴾، 
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الكتاب والسنةـ  يف نفي مثل تلك األلفاظ واملعاين عنه تعاىل؟ إن اإلنسان املتقَي لربه ال 
يرتّدد يف نفي هذه األلفاظ، ويكون متبعًا يف ذلك لِـام ذكره اإلمام الطحاوي وَمن قبله 

وبعد علامء أهل احلق مجيعًا. 

ولذلك قال ابن أيب العز يف »رشحه«: »وأما األلفاظ التي مل يرد نفيها وال إثباتا 
فال ُتطلق حتى ينظر يف مقصود قائلها، فإن كان معنى صحيحا ُقبل«. اهـ)1). 

وهذا الكالم قد يقول القائل ملجرد سامعه: وأين اإلشكال فيه؟ فنقول: اإلشكال 
فيه: أنه يذكر هذه القاعدة يف موضع النزاع يف تطبيقها. 

وذلك أن النزاع يف أن اهلل تعاىل هل هو حمدوٌد أم ال؟ وليس النزاع يف نفس لفظ 
»احلد«، ولكن اللغة العربية تستعمل هذا اللفظ يف التعبري عن هذا املعنى، واستعامُل 
اللغة وداللة اللفظ عىل املعنى غري متوّقف عىل قصد القائل، بل نحن نحكم عىل املعنى 
بحسب ما هو املقصود به يف أصل اللغة، إال إذا ظهر لنا دليل يدل عىل أن املستعمل أراد 

به معنى آخر. 

ويف هذا املوضع فإن لفظ »احلد« ُيطلق أهل السنة نفَيه مريدين بمعناه ما ذكرناه، 
وال يريدون به معنًى آخر، ومن أثبته من املنّزهة فال بد أن يبني ما مراُده، أو يرصف عن 
ظاهره لدليل منفصل آخر، وهذا ما مل يفعله املجسمة إذ أطلقوه عىل احلدود والغايات 

والنهايات. 

فاملشبهة إذن ُيطلقون هذا اللفظ ويثبتونه يف حق اهلل تعاىل، مريدين املعنى نفَسه 
الذي نفاه أهل السنة. وإال فلم يعرتضون عىل أهل السنة يف نفيهم للحّد عن اهلل تعاىل، 
واحلال أن أهل السنة ـ األشاعرة واملاتريدية ومن وافقهم ـ ال يقول باحتاد وجود اهلل 
بوجود اخللق، وال أن اهلل تعاىل حالٌّ يف املخلوقات، وال أنه خمتلط هبم. فمع املغايرة 

)1) »رشح ابن أيب العز« ص239.
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ونفي احلد، ال يصح االعرتاض عليهم من طرف املشبهة بأن يقال: إنكم إذا نفيتم احلد 
لزمكم أن اهلل تعاىل غري متميز عن خلقه، ألن أهل احلق يقولون: إن متيز اهلل تعاىل حاصل 
بحقيقة وجوده العيّل الذي ال يتوقف متيزه عن خملوقاته عىل إثبات النهاية واحلد، ألن له 

حقيقة أخرى ال نعلم كنهها.

إذن كل من الفريقني يريد هبذا اللفظ نفَس املعنى الذي يريُده اآلخر، وال تناُزع 
بينهم عىل ذلك، ولذلك يثبته بعضم وينفيه اآلخرون، فال إشكال من جهة الداللة إذن 

حتى يقال إن اخلالف لفظي كام يتومهه بعضهم. 

فإذا كان األمر كذلك، فكيف جيوز هلذا الرجل أن يتوّقـف فيسأل عن معناه؟! 
وهل ُيراد باحلّد معنى غري املعنى الذي قصده الطحاوي؟ وهل يراد باحلد ـ هنا ـ غري 

احلد املفهوم من أصل وضع اللغة له؟

يف  ُتستعمل  إنام  القاعدة  هذه  ألن  هنا؛  القاعدة  هذه  الستعامل  معنى  فال  إذن 
األلفاظ التي يشتبه معناها، وال اشتباَه هنا، فال يصحُّ التوقف. 

ولو كان هذا اللفظ مشتبَه املعنى يستحقُّ تطبيق القاعدة َلـام أطلق الطحاوي نفَيه 
هنا، ولكان إطالُقه لنفيه بال تقييد غلطًا منه، وقد رّصح بعض املجّسمة بأن الطحاوي 
د ـ يف إطالق نفي احلد  قد غلط فعاًل يف إطالقه، ولكن أهل السنة يوافـقون ـ بال تردُّ

عن اهلل تعاىل. 

فاملسألة يف اخلالف إذن ليست مسألة ألفاٍظ مملة وحمتملة؛ كام يريد هذا الرجل 
أن يظهرها! بل هي اختالٌف بني مذهبني: 

األول: تنزيه اهلل تعاىل عن الشبه واجلسمية، والثاين: التشبيه والتجسيم.

فأصحاب القول األول ال يتوّقفون يف نفي احلّد عنه جل اسمه، وأصحابُّ القول 
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الثاين يتربمون هبذا اللفظ وحيتارون يف كيفية التعامل معه، بحسب األسلوب الذي قّرره 

هذا الرجل. 

واعلم أن قولك: »إنا ال نحيط بحّد اهلل تعاىل«، يتضمن إثبات احلّد، ونفي إحاطة 
علمك هبذا احلد الثابت، وأما قولك: »تعاىل اهلل عن احلدود«، فإنه يتضمن نفي مطلق 
احلد يف نفسه، وليس فقط نفي علمك باحلد، واإلمام الطحاوي عرب بالطريقة الثانية ال 

بالطريقة األوىل. 

وأما ابن أيب العز فرييدـ  تبعًا لشيخهـ  تفسري كلمة الطحاوي باألسلوب األول، 
وإليك ما قاله:

»قال أبو داود الطياليس: كان سفيان وشعبة ومحاد بن زيد ومحاد بن سلمة ورشيك 
ون وال يشبـهون وال يمثلون، يروون احلديث وال يقولون: كيف،  وأبو عوانة، ال حُيدُّ

وإذا سئلوا قالوا باألثر«. اهـ)1).

هذا ما نقله ابن أيب العز عن السلف، وهذا الكالُم يدل رصاحًة عىل أهنم كانوا 
ينفون احلد وال يتكلمون به مطلقًا، وهو موافق لكالم الطحاوي، ولكن كيف وّضح 
: »وسيأيت يف كالم الشيخ )وقد أعجز  ابن أيب العز هذا النقل، لقد قال مبارشة بعدما مرَّ
ه، ال أن املعنى  عن اإلحاطة خلق( فُعلم أن مراده: أن اهلل يتعاىل عن أن حييط أحٌد بحدِّ

أنه غري متميز عن خلقه، منفصل عنهم مباين هلم«. اهـ)2).

ه، وفرق بني األمرين  فالرواية عن السلف نفي احلد، ال نفي أن حييط أحد بحدِّ

)1) »رشح ابن أيب العز« ص240. طبعة أمحد شاكر، وانظر مموعة الرشوح الوافية عىل العقيدة 
الطحاوية، )1: 458).

)2) املصدر السابق، وانظر مموعة الشـروح الوافية عىل العقيدة الطحاوية، )1: 459).
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كام ترى، فنفي احلد نفي له يف نفسه عن اهلل، أما نفي إحاطة اخللق بحده فهو إثبات للحد 

يف نفسه هلل، ولكن نفي علم اخللق به. 

وهل لنا أن نقول عىل طريقته يف تفسري كالمهم: إهنم ينفون إحاطة أحد من خلقه 
بوجه مشاهبته للخلق، فكام نقل عنهم أهنم »ال حيدون« نقل عنهم أهنم »ال يشبهون«، 
وهل لنا أن نقول إهنم ينفون أن حييط أحد من خلقه بوجه مماثلته خللقه، فكام نقل عنهم 

»ال حيدون« نقل عنهم »ال يمثلون«! 

فالسلف قد نفوا املشاهبة واملامثلة مطلقًا، ومل ينفوا مرد عدم علمنا بوجه الشبه 
أو علمنا بوجه التامثل! فلو قلنا بذلك لكان حقيقة قوهلم إثبات التشبيه والتمثيل، وهو 
باطل وكذب عليهم. فكذلك من الكذب عليهم أن يقال إن مرادهم نفي إحاطة أحد 

ه.  بحدِّ

وهو يريد باحلد االنفصال واملباينة، ال مرد احلقيقة، فلم ينف أحد من أهل السنة 
النافني للحّد، حقيقة اهلل تعاىل، ومل ينف أحد منهم كذلك أن اهلل تعاىل مغري خللقه متميز 
عنهم، ولكنهم يقولون إنه متميز عنهم ال بحد وهناية وغاية يتميز هبا عنهم، بل بعني 
حقيقته التي ال توصف بحد وال هناية وال غاية، إذ هذه األوصاف لألجسام املمتدة يف 

األبعاد. واهلل ليس كذلك. 

فأنت تراه فّسـر الكالم السابق الوارد عن بعض املتقدمني بام يوافق هواه، ال بام 
يوافق احلق، وال بام يوافق داللة اللغة، وعبارته تتضّمن إثبات احلد مع نفي العلم به، 

بخالف ما تم نقله عن السلف، وبخالف عبارة الطحاوي.

وقال ابن أيب العز: »ومن املعلوم أن احلد يقال عىل ما ينفصل به اليشء ويتميز به 
عن غريه، واهلل تعاىل غري حال يف خلقه، وال قائم هبم، بل هو القيوم القائم بنفسه، املقيم 
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ملا سواه، فاحلد هبذا املعنى ال جيوز أن يكون فيه منازعة يف نفس األمر أصاًل، فإنه ليس 

وراء نفيه إال نفي وجود الرب ونفي حقيقته)1)«. اهـ. 

فاالنفصال والتميز املذكوران يف كالمه، واملباينة املروية عن بعض املتقدمني، إن 
أريد هبا النهاية والغاية والطرف فهي تشبيه هلل بخلقه، ودعوى أن اهلل تعاىل ال يتميز عن 
خملوقاته إال بالنهاية والطرف والغاية، وهذا باطل، ولذلك نرى اإلمام الطحاوي قد 
رصح بنفيها مجيعًا، بال تردد، وأما إن أريد هبا متيز اهلل تعاىل يف نفسه عن العامل بحيث ال 
يكون خمتلطًا به وال حاالً، فهذا أمر متفق عليه ال خيالف فيه أحد من أهل السنة، ولكن 
األشاعرة واملاتريدية يقولون إن التاميز املذكور يكون بعني حقيقة اهلل، ال بإثبات هناية 
هلا، وال بإثبات غاية وطرف للذات، فإن هذا تشبيه. وفضاًل عن ذلك فإن احلد والطرف 
غري واردين يف الكتاب والسنة، فام دل عليه هبام أحد من معان باطلة فهو مرفوض، وما 
كان من معان مقبولة يقبل وحيذر من هذه األلفاظ ألهنا توهم أو تظهر يف إرادة الباطل 

من املعاين. وقد نبهنا عىل هذا غري مرة.

ومن الواضح أن ابن أيب العز مل يرصح بام رصح به غريه من أن احلد هو طرف 
اليشء وغايته، وهو حقيقة احلد يف اللغة، بل فس احلد بام أثبتوه ألجله، أعني أهنم ظنوا 
أن اهلل تعاىل ال يكون متميـزًا عن غريه إال باحلد، فوضعوا التميز معنى للحد بمعنى 
الطرف والغاية والنهاية، واحلقيقة أن احلد هبذا املعنى يفيد التميز يف األشياء املختلطة غري 
املتاميزة بأنفسها، فيوضع هلا حدود وأطراف لتتاميز، وأما احلقائق املتاميزة بأنفسها، كحقيقة 
واجب الوجود املتميزة عن حقائق املخلوقات بنفسها، فال يتوقف متيزها وال باحلد بمعنى 
الطرف، بل هي بذاتا متميزة، وهذا هو حقيقة التنزيه، وما يقولون به يوقعهم يف التشبيه 

علموا أو مل يعلموا، اعرتفوا أو مل يعرتفوا، ولذلك فإننا نحذرهم وغريهم منه. 

)1) »مموعة الرشوح الوافية«، رشح ابن أيب العز، )1: 459).
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فاحلد التام يف املنطق يورد فيه ما به حيصل االشرتاك وهو اجلنس القريب، وما 
به حيصل التاميز، وهو الفصل، ولذلك فإن احلّد يتوقف عىل بيان املشرتك واملتميز يف 
املنطق، فال حد إال بعد االشرتاك، وال اشرتاك بني اهلل تعاىل وخملوقاته. فال حد هلل تعاىل 

هبذا املعنى، ولكن له حقيقة ال يعلمها إال هو.

فأنت تقول: احلدُّ الناقص لإلنسان: هو الناطق، والتام مموع قولك: احليوان 
الناطق، وليس مرد احليوان؛ ألن احليوان يشرتك فيه اإلنساُن مع غريه من احليوانات، 
وأما ما يفصله عن سائرها فقولك: الناطق. فاحلد التام هنا يستلزم إثبات االشرتاك، 
ولذلك فنحن ننفي احلّد عن اهلل تعاىل هبذا املعنى أيضًا. وال ثبوت للفصل إال بوجود 
اجلنس، فهو يستلزم االشرتاك يف اخلارج أيضًا، وإن مل يذكر يف التعريف للحد الناقص.

وما نقله عن عبد اهلل بن املبارك من قوله لـاّم سئل: بم نعرف ربنا؟ قال: بأنه عىل 
 .(1( ؟ قال: بحدٍّ العرش بائٌن من خلقه. قيل: بحدٍّ

فنقول:

أوالً: إن االتفاَق قد وقع بني أهل احلق عىل عبارة الطحاوي، وعبارة الطحاوّي 
مشهورٌة بني السلف أكثر من شهرة ما قاله ابن املبارك، فضالً عن كوهنا حمكمة غري 
مملة واضحة ال حتتاج إىل تفسري، وال يعرتهيا لبس. وقد أوردنا أن السلف كانوا ال 
حيدون، فهؤالء الذين ال حيدون يوافقون يف إطلق عبارتم الطحاوّي، فاألوىل متابعة 
لعدة معاٍن كام سنبني، وتقديمها عىل  بعبارة واحد منهم حمتملة  التمسك  هؤالء، ال 

غريها من املحكامت الواضحات. 

ثانيًا: ما قاله ابن املبارك هنا، هو أصالً موضُع إشكال يف فهم معناه، فام الذي 
يريده باحلّد، إن أراد به املعنى الذي وّضحناه وقّررناه وهو املعنى الذي فيه النزاع، فإننا 

)1) »مموعة الرشوح الوافية« )1: 459).
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نقول: من أين عرف ابن املبارك هذا األمر؟ وما دليُله عليه، وسوف يرجع النزاع، ولن 
يستطيع القائل بذلك اإلتيان بأي دليل عىل ما يقول إال قول ابن املبارك، والعقيدة ال 
تؤخذ من قول واحد غري معصوم، خصوصًا أن هذا اخلرب غري متواتر عنه وال هو حمكم 
املعنى يف نفسه، فقد يكون أطلقه مريدًا به معنى صحيحًا، إال أن اخلصم يرصفه إلمجاله 
إىل معنى غري صحيح. وهذا منا تربئة البن املبارك مما ينسبونه إليه من احلد باملعنى الباطل 

كام رصح بذلك أعاظم العلامء املتقدمني. 

وإن قصد بقول: »بحّد« أي: بدليل؛ كام أشار إليه اإلمام البيهقي، فال حّجة يف 
كالمه عىل ما يريُده ابن أيب العز. 

هذا مع أننا نجزم أّن ابن املبارك ـ مع علّو كعبه ومقامه ـ يستحيل أن يريد املعنى 
الباطل. روى اإلمام البيهقي عن عيل بن احلسن، أنه قال: »سألت عبد اهلل بن املبارك 
قلت: كيف نعرف ربنا؟ قال: يف السامء السابعة عىل عرشه. قلت: فإن اجلهمية تقول: هو 
هذا. قال: إنا ال نقول كام قالت اجلهمية، نقول: هو هو. قلت: بحّد؟ قال: إي ـ واهلل ـ 

بحد. لفظ حديث حممد بن صالح.

قال الشيخ أمحد بن احلسني البيهقي: إنام أراد عبد اهلل باحلّد: حّد السمع، وهو 
أن خرَب الصادق ورَد بأنه عىل العرش استوى، فهو عىل عرشه كام أخرب، وقصد بذلك 
تكذيَب اجلهمية فيمـا زعموا أنه بكّل مكان، وحكايُته األخرى تدلُّ عىل مراده، واهلل 

أعلم«)1).

وروى البيهقي عن عيل بن احلسن بن شقيق، قال: »سمعت عبد اهلل بن املبارك، 
يقول: نعرف ربنا فوق سبع ساموات، عىل العرش استوى، بائٌن من خلقه، وال نقول كام 

قالت اجلهمية بأنه هاهنا. وأشار إىل األرض. 

)1) »األسامء والصفات«، باب ما ذكر يف الساق، )2: 336).



ـ  699 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عىل العقيدِة الطَّحاوية 
قال البيهقي: قوله: » بائن من خلقه«. يريُد به ما فّسه بعده من نفي قول اجلهمية، 

ال إثبات جهة من جانب آخر، يريد ما أطلقه الرشع«)1).

فـتأّمل كيف أن اإلمام البيهقي ـ وهو أعلُم بمراد ابن املبارك ـ بنّي أنه ال يريد 
باحلد النهاية والطرف املستلزم إلثبات اجلهَة؛ كام يزعم ابن تيمية ومن تبعه، ولكنه يريد 
به حّد السمع، أي: بدليل السمع عرفـنا أن اهلل تعاىل ليس يف كّل مكان، وأنه ما أراد 
بالبينونة اجلهة واحلّد أيضًا، بل مّرد املغايرة والتميز ونفَي قول اجلهمية بأن اهلل تعاىل 

خمتلط باملخلوقات وال يتميز عنهم وال يتميزون عنه إال بأن يفنيهم.

ثالثًا: إننا نسأل، ما الدليل عىل إطالق لفظ »بائن« الوارد يف عبارة ابن املبارك 
عىل اهلل تعاىل، ونحن نعرف أنه مل ترد هذه اللفظة يف كتاب وال يف سنة، فورود نحو هذا 
اللفظ ُيسِقط أصل االحتجاج بكالمه، ألنه ال حجة إال لكالم معصوم، فكالم املعصوم 
مقبول أوالً، ثم بعد ذلك يكون تفسريه وحماولة معرفة مراده. أما غري املعصوم، فقبول 
كالمه يتوقف عىل معرفة صحة كالمه أوالً، فام مل نعلم أن معناه صحيح فكيف نحتج 

به؟

هذا مع أن »البينونة« قد ُتطلق أحيانًا وُيراد هبا املباينة بحدٍّ وطَرف وغاية وهناية، 
وقد ُتطَلق ويراد هبا املغايرُة ال بطرف وبحّد، وعىل ذلك فام الذي يرّجح هلؤالء محل 

اًم حمضًا؟ كالم ابن املبارك عىل املعنى األول دون الثاين، أليس هذا حتكُّ

رابعًا: إن ثبتت هذه العبارُة عن ابن املبارك، وثبت إرادُته للمعنى الباطل للحّد، 
مع بعد ذلك وعدم وجود دليل عليه، بل مع وجود الدليل عىل املعنى الذي أراده وهو 
خمالف للمعنى الذي يتمسك املشبهة به، وذلك كام نقلناه عن البيهقي، فإن مّرد كالم 
ابن املبارك ـ مع ذلك الفرض ـ مع خمالفة الكثريين الذين نَفُوا احلدَّ عن اهلل تعاىل، ومع 

)1) »األسامء والصفات«، باب ما ذكر يف الساق، )2: 336).
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عدم ورودها يف الكتاب والسنة، ومع داللة العقل عىل انتفائها عن اهلل تعاىل، فإننا ال 

ُيمكن أن نقبل بكالم ابن املبارك. 

خامسًا: مما مىض، نرى ـ عىل أقل تقدير ـ أّن كالم ابن املبارك حيتاج لالستدالل 
عليه لعدم ثبوته من حيث املعنى، ولعدم تسليِمه من عدة جهات، وما احتاَج لالستدالل 
عليه، كيف يكون دلياًل عىل غرِيه. عىل أنا نذكرك أنا ننفي أن ابن املبارك يريد معنى احلد 
الذي يتمسك به املشبهة واملجسمة وهو النهاية والطرف الذي نفاه اإلمام الطحاوي 

وغريه عن اهلل تعاىل ومل يرد يف كتاب وال سنة وال دّل عليه عقل صحيح. 

فبطل هبذا الكالم االحتجاُج هبذه الرواية. 

وقد اتبع ابُن أيب العز هذا األسلوَب نفسه يف مناقشة عبارة الطحاوي فيام يتعلق 
باألركان واألعضاء واألدوات، فال نكّرر مناقشته فيام قاله هناك، واحلقيقة: أن الطحاوي 
ينـفي هذه األمور نفيًا مطلقًا، وأن هذا الرجل ُيثبتها ولكن ال يعرف كيف يتفّلت من 

عبارة الطحاوي الرصحية يف خمالفة ما يعتقد؟ 

وقد يستغرب بعض الناس من وصفنا هذا البن أيب العز، فيظن لقصور معرفته 
أننا ننقب عن باطنه، وال يعرف أن كلامته تدل عىل ذلك، وتكاد تطلقها رصخة مدوية 
لإلمام الطحاوي: ليتك يا أهيا اإلمام مل تطلق القول بنفي احلد واجلهات والغايات...
إلخ، فإنك هبذا توقعنا يف أحد أمرين إما الترصيح بمخالفتك فيام تعتقد، أو القدح يف 
عبارتك بأهنا مملة والناظر فيها يعلم متامًا أهنا غري مملة، ولكن الذي يدفعنا إىل ذلك 
أننا قد ال نقوى عىل الترصيح بأننا نخالفك يف هذا األمر اجللل، وذلك ملكانتك الكبرية 

عند املسلمني، فإن قارنوا بيننا وبينك قدموك علينا وعىل مئات من أمثالنا. 

ولذلك نسوق بعض كلامت الرشاح من أتباع ابن تيمية ـ الذين كثروا يف هذا 
الزمان ألسباب معلومةـ  يف هذا املقام. 
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أما الشارح حممد بن عبد العزيز بن مانع فقد أعلن أن: »هذه الكلامت مملة 
مبهمة وليست من األلفاظ املتعارفة عند أهل السنة)1)«. اهـ، فلم يكتف بجعلها مملة 
يفيد أهنا أشد غموضًا يف معناها من أن تكون  بأهنا مبهمة، وهو وصف  بل وصفها 
مملة، ثم قال: »وما كان أغنى اإلمام املصنف عن مثل هذه الكلامت املجملة املومهة 
املخرتعة، ولو قيل: إهنا مدسوسة عليه وليست من كالمهم يكن ذلك عني ببعيد إحسانًا 
قائله كائنًا من كان، ومن قرأ  فالباطل مردود عىل  للظن هبذا اإلمام، وعىل كل حال 
ترمجة املصنف الطحاوي ال سيام يف لسان امليزان عرف أنه من أكابر العلامء، وأعاظم 
الرجال، وهذا هو األمر الذي محلنا عىل إحسان الظن فيه يف كثيـر من املواضع التي 
فيها مال لناقد)2)«. اهـ، فها هو يقول: إنه يميل إىل أن هذه األلفاظ، يعني نفي احلدود 
واجلهات والغايات... إلخ، مدسوسة عىل اإلمام الطحاوي. ويتمنى أن اإلمام مل يكن 
قد قاهلا وال نطق هبا وال أثبتها، وما ذلك إال ألهنا ختالفهم أصالً عظياًم من أصوهلم. 
ونحن بدورنا نحمد اهلل تعاىل عىل أن وفق اإلمام الطحاوي للترصيح هبا هبذه الصورة 

الواضحة لتكون حجة عليهم. 

ولو تأملنا فيام قرره ابن باز يف هذا املوضع، لرأينا زيادة ترصيح ببعض األمور 
التي ذكرناها عنهم، ولكنه يشرتك مع صحبه باالعرتاض عىل هذه العبارة أيضًا، وهذا 
األمر جامع مشرتك بني مجيع رشاح الطحاوية الذين يتابعون ابن تيمية، يقول ابن باز: 
»قوله تعاىل عن احلدود والغايات واألركان واألعضاء واألدوات وال حتيط به اجلهات 
الست كسائل املبتدعات، هذا الكالم فيه إمجال، قد يستغله أهل التأويل واإلحلاد يف 
أسامء اهلل وصفاته، وليس هلم بذلك حجة، ألن مراده رمحه اهلل تنزيه الباري سبحانه عن 

)1) »مموعة الرشوح الوافية عىل العقيدة الطحاوية« )1: 362).
)2) املصدر السابق )1: 463(. 
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مشاهبة املخلوقات، لكنه أتى بعبارة مملة حتتاج إىل تفصيل حتى يزول االشتباه، فمراده 
باحلدود: يعني التي يعلمها البرش، فهو سبحانه ال يعلم حدوده إال هو سبحانه، ألن 

اخللق ال حييطون به علاًم كام قال عز وجل يف سورة طه: ﴿ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې 
ې ې ى ى﴾ ]110[ ومن قال من السلف بإثبات احلد يف االستواء أو غريه، 

فمراده حد يعلمه اهلل سبحانه وال يعلمه العباد)1)«. اهـ.

فها هو يرصح: 

أوالً: العبارة مملة، لكـنا ال نرى فيها إمجاالً بل هي مفصلة، مبينة كمـا قال 
الطحاوي، ولكن اإلمجال يأيت من جهة أهنم ال يقوون عىل خمالفتها رصاحة فيلجؤون 

إىل دعوى اإلمجال. 

ثانيًا: هلل تعاىل حد، بل حدود، ال يعلمها إال هو. فرتاه حيمل نفي الطحاوي للحد 
عن ذات اهلل، إىل عكس مراد الطحاوي، فيقول إن هلل تعاىل حدودًا لذاته، ولكن املنفي 

كام يزعم إنام هو علمنا هبذه احلدود. 

ثالثًا: يعرتف أن بعض املتـقدمني من السلف أثبتوا احلد يف االستواء، وقد سبق 
الكالم عىل ذلك. 

واخلالصة أن هذه العبارة حمل اعرتاض من طرف ابن باز أيضًا. 

وأما صالح بن فوزان فقد قال عىل العبارة نفسها: »هذا فيه إمجال، إن كان يريد 
باحلدود املخلوقة، فاهلل منزه عن احلدود واحللول يف املخلوقات، وإن كان يريد احلدود 
غري املخلوقة وهي جهة العلو، فهذا ثابت هلل جل وعال تعاىل، فاهلل ال ينزه عن العلو، 

ألنه حق، فليس هذا من باب احلدود وال من باب اجلهات املخلوقة)2)«. اهـ. 

)1) »رشح ابن باز يف الرشوح الوافية عىل العقيدة الطحاوية« )1: 463).
)2) »الرشوح الوافية« )1: 44).
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يفس احلد باجلهة وعىل سبيل اخلصوص جهة العلو، ويزعم أهنا جهة غري خملوقة، 
واجلهة املرادة يف كالمهم اجلهة احلسية، الذي يقابلها التحت والسفل، وهي حمل النفي 
املعلومة،  الست، وهي اجلهات احلسية  يتكلم عن اجلهات  الطحاوي، ألنه  يف كالم 
فهؤالء يرصحون بمناقضة ذلك، ويزعمون أن اجلهة غري خملوقة، وأن املراد من احلد 

هو اجلهة. 

واشرتك ابن فوزان مع صحبه يف دعوى أن العبارة فيها إمجال أيضًا للسبب ذاته. 

وأما صالح بن عبد العزيز آل الشيخ فقال تعليقًا عىل عبارة الطحاوي: »هنا ذكر 
هذه األلفاظ متابعة ملا جرى عليه املتكلمون يف زمنه، وهو ذكرها بعد إثبات، فأثبت 
الصفات ثم نفى، وقاعدة أهل السنة واجلامعة النفي يكون ممالً وأن اإلثبات يكون 

مفصالً. ففي قوله هذا نوع خمالفة لطريقة أهل السنة واجلامعة)1)«. اهـ.

ثم قال: »طبعًا احلد والغاية متـقارب يف أن يكون له حد ينـتهي إليه اتصافـه 
بالصفة... ثم قال... فهو سبحانه احلدود والغايات)2) التي تنتهي إليها صفاته كام قال 
)تعاىل عن( ألن اهلل سبحانه ليس لصفاته حد يعلمه البرش، قال )تعاىل عن احلدود( 

يعني املعلومة )والغايات( املعلومة)3)«. اهـ. 

فهذا الشارح يثبت هلل تعاىل حدودًا يعلمها وغايات يعلمها اهلل تعاىل ال نعلمها 
نحن، وهذا جري عىل الطريقة نفسها، ولكنه رصح باالعرتاض، وقال إن الطحاوي 
خالف طريقة أهل السنة يف استعامل هذه املعاين باأللفاظ املذكورة، مع أنا بينا أن نفي 
هذه املعاين أوىل بمذهب أهل السنة من إثباتا أو التوقف يف شأهنا، ملا فيها من تشبيه 

)1) »الرشوح الوافية« )1: 465).
)2) كذا يف املطبوع، ولعلها: منزه عن احلدود والغايات، أو نحو ذلك.

)3) »الرشوح الوافية« )1: 466).
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وحتديد هلل تعاىل، ولعدم ورودها أيضًا. وكذلك قال إن الطحاوي خالف طريقة أهل 
السنة، يعني مذهب ابن تيمية، ألن الطحاوي نفى نفيًا مفصاًل، وطريقتهم أن يثبت 
مفصاًل وينفي ممالً! كذا قال، وقد بينت بطالن هذه الطريقة يف كتاب )نقض العقيدة 

التدمرية()1) فلينظره من شاء.

ويكفي الواحد أن يتأمل القرآن الكريم ليعرف أن اهلل تعاىل نفى نـفيا مفصال 
تأخذه  يأكل وبرشب وأن  اإلله  يكون  والصاحبة وأن  والوالد  الولد  نفى  فقد  أيضًا، 
سنة أو نوم وأن ينسى... إلخ، فهذا كله نفي مفصل، فال يسلَّم هلؤالء أن طريقة أهل 
السنة النفي املجمل واإلثبات املفصل. بل النفي واإلثبات يكونان بحسب احلاجة إىل 
بيان العقيدة الصحيحة، إن كفى اإلمجال اكتفى اإلنسان به، وإال جلأ إىل التفصيل. وما 

يزعمونه قاعدة ليس بقاعدة مسلمة. 

بقي أن ننبه عىل أن ابن باز أخطأ يف تفسري املراد من )الغايات( يف قول الطحاوي: 
»تعاىل اهلل عن احلدود والغايات«، فحملها ابن باز عىل احلكمة! قال: »وأما الغايات 
واألركان واألعضاء واألدوات، فمـراده رمحه اهلل تنـزهيه عن مشاهبة املخلوقات يف 
حكمتـه وصفاته الذاتية من الوجه واليد... إلخ)2)«. وهذا حممل باطل غري صحيح، 
فتفسري الغايات باحلكمة هنا غري ظاهر، بل بعيد جدًا، وتابعه عىل هذا اخلطأ صالح بن 
فوزان فقال: »والغايات فيها إمجال أيضًا فهي حتتمل حقًا وحتتمل باطاًل، فإذا كان املراد 
بالغاية احلكمة من خلق املخلوقات، وأنه خلقها حلكمة فهذا حق، ولكن يقال حكمة 
ال يقال غاية، قال تعاىل: ﴿ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ﴾ ]الذاريات: 56[، وإن 
أريد بالغاية احلاجة إىل املخلوقات فنعم هذا نفي صحيح)3)«. اهـ، فتابعه يف غلطه، 

)1) صدر الكتاب عن دار الرازي.

)2) »الرشوح الوافية« )1: 463).
)3) املصدر السابق )1: 464).
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ورشف بناء عىل ذلك يف اقرتاح تصحيح عبارة الطحاوي بناء عىل فهمه املغلوط هلا، 
والذي يبدو أنه فهم مراد الطحاوي من )الغايات( هو صالح آل الشيخ كام يف النص 

الذي نقلناه آنفًا عنه. 

والصحيح من الغاية هو ما قرره رشح أهل السنة من األشاعرة واملاتريدية وهم 
أهل ألن يفهموا بحق ويعرتضوا بحق، قال الشيخ الغنيمي يف رشحه: » )تعاىل اهلل( 
تنـزه )عن( مجيع أوصاف املحدثات من )احلدود والغايات( أي األبعاد الـمحدودة 
والنهايات)1)«. اهـ، ففس الغاية بالنهاية وهو املراد من احلد، ولذلك عطفه الطحاوي 
عليه زيادة توضيح، وقال أبو حفص الغزنوي اهلندي يف رشح العبارة: »والغاية عبارة 

عن النهاية)2)«. اهـ.

وقال البابريت: »والغاية عبارة عن النهاية)3)«. اهـ، فتأمل كيف كان تفسري الغاية 
واضحًا عند رشاح العقيدة الطحاوية من أهل السنة، وكيف حاد عنه من رشحها من 
التيمية، ولذلك سبب ظاهر، فإن اإلمام الطحاوي فس احلدود بالغايات التي تفسريها 
النهايات كام هو واضح يف هذا املقام. فلم يبق ماالً ألن يقول إن النص ممل حيتاج 
لتفسري وتوضيح. ولكن لو سلم التيمية من رشاح الطحاوية هذا األمر الواضح، للزمهم 
الترصيح بأن الطحاوي خمالف ملا يقررونه من إثبات احلدود والنهايات هلل تعاىل، فال 
حمل للقول بأن اللفظ ممل بعد التسليم بذلك، ولذلك أمجعوا أو كادوا عىل القول بأن 
الغاية يراد هبا احلكم أو نحو ذلك من املعاين البعيدة عن هذا املقام. وذلك ليتسنى هلم 
التهرب من نقض الطحاوي لعقيدتم يف إثبات النهايات واحلدود واألبعاد هلل تعاىل 

)1) »رشح الغنيمي عىل الطحاوية«، ص73.
)2) »رشح عقيدة اإلمام الطحاوي«، أبو حفص رساج الدين عمر بن إسحاق الغزنوي اهلندي. 

ص89.
)3) »رشح البابريت«، ص76.
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بدعوى أن احلد لفظ ممل! ولكن أنى هلم إثبات اإلمجال واللفظ واضح يف نفسه، وقد 

فسه بالغايات التي يعني هبا هنا النهايات. فتأمل. 

ذكر بعض أقوال السلف يف نفي احلد والكيف 

أحببت هنا أن أسوق بعض األقوال الواردة عن املتقدمني يف نفي الكيف واحلد 
مطلقًا عن اهلل تعاىل، ولوال خوف التطويل لُسـقت أضعاف هذه النقول، واللبيب يكفيه 

القليل إذا فهم. 

روى اإلمام البيهقي يف السنن الكربى عن: »الوليد بن مسلم قال سئل األوزاعي 
ومالك وسفيان الثوري والليث بن سعد عن هذه األحاديث التي جاءت يف التشبيه 
فقالوا: أمروها كام جاءت بال كيفية«، وعن أيب داود الطياليس: »قال: كان سفيان الثوري 
وشعبة ومحاد بن زيد ومحاد بن سلمة ورشيك وأبو عوانة ال حيدون وال يشبهون وال 

يمثلون يروون احلديث وال يقولون كيف وإذا سئلوا أجابوا باألثر)1)«.

وقال اإلمام البيهقي يف السنن: »أخربنا أبو عبد اهلل احلافظ قال: سمعت أبا حممد 
أمحد بن عبد اهلل املزين يقول: حديث النـزول قد ثبت عن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص من وجوه 
صحيحة، وورد يف التنزيل ما يصدقه، وهو قوله تعاىل: ﴿ى ائ ائ ەئ ەئ﴾ 
]الفجر: 22[، والنزول واملجيء صفتان منفيتان عن اهلل تعاىل من طريق احلركة واالنتقال، 

من حال إىل حال، بل مها صفتان من صفات اهلل تعاىل بال تشبيه جل اهلل تعاىل عام تقول 
املعطلة لصفاته واملشبهة هبا علوًا كبريًا.

قلت وكان أبو سليامن اخلطايب رمحه اهلل يقول: إنام ينكر هذا وما أشبهه من احلديث 
النزول الذي هو تديل من أعىل إىل أسفل،  من يقيس األمور يف ذلك بام يشاهده من 

)1) مجاع أبواب صالة التطوع، وقيام شهر رمضان، باب الرتغيب يف قيام الليل، )4654).
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وانتقال من فوق إىل حتت، وهذه صفة األجسام واألشباح فأما نزول من ال تستويل عليه 
صفات األجسام، فإن هذه املعاين غري متومهة فيه وإنام هو خرب عن قدرته ورأفته بعباده 
وعطفه عليهم واستجابته دعاءهم ومغفرته، هلم يفعل ما يشاء ال يتوجه عىل صفاته 

كيفية وال عىل أفعاله كمية، سبحانه ليس كمثله يشء وهو السميع البصري«. اهـ. 

قال ابن قدامة املقديس يف »ملعة االعتقاد« ص9: »قال اإلمام أبو عبد اهلل أمحد بن 
حممد بن حنبل ريض اهلل عنه يف قول النبي ملسو هيلع هللا ىلص »إن اهلل ينزل إىل سامء الدنيا« و»إن اهلل 
القيامة« وما أشبه هذه األحاديث نؤمن هبا ونصدق هبا ال كيف وال معنى  يرى يف 
وال نرد شيـئًا منها ونعلم أن ما جاء به الرسول حق وال نرد عىل رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص وال 

نصف اهلل بأكثر مما وصف به نفسه بال حد وال غاية ﴿ٺ ٿ ٿٿ ٿ ٹ 
به نفسه ال نتعدى ذلك  ٹ﴾ ]الشورى: 11[، ونقول كام قال ونصفه بام وصف 
وال يبلغه وصف الواصفني نؤمن بالقرآن كله حمكمه ومتشاهبه وال نزيل عنه صفة من 
صفاته لشناعة شنعت وال نتعدى القرآن واحلديث وال نعلم كيف كنه ذلك إال بتصديق 

الرسول ملسو هيلع هللا ىلص وتثبيت القرآن)1)«. اهـ.

وجاء يف عقيدة اإلمام أمحد رواية أيب بكر اخلالل)2): »وسئل قبل موته بيوم عن 
أحاديث الصفات فقال: متر كام جاءت ويؤمن هبا وال يرد منها يشء إذا كانت بأسانيد 

صحاح وال يوصف اهلل بأكثر مما وصف به نفسه بال حد وال غاية ﴿ٺ ٿ ٿٿ 
ٿ ٹ ٹ﴾ ومن تكلم يف معنامها ابتدع)3)«. اهـ.

)1) »ملعة االعتقاد اهلادي إىل سبيل الرشاد«، أبو حممد عبد اهلل بن أمحد بن قدامة املقديس ت: 620، 
الدار السلفية ـ الكويت ـ 1406، ط1، ت: بدر بن عبد اهلل البدر.

)2) ص127.
)3) العقيدة رواية أيب بكر اخلالل، أمحد بن حممد بن حنبل الشيباين أبو عبد اهلل ت: 241، دار قتيبة 
ـ دمشق ـ 1408، ط1، ت: عبد العزيز عز الدين السريوان.                    =
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وجاء يف كتاب رشح اعتقاد أهل السنة لاللكائي: »ويف رواية حنبل أنه سئل عن 
قوله: ﴿ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ﴾، وقوله: ﴿ڀ ٺ   ٺ ٺ ٺ ٿ     ٿ  ٿ﴾، 
قال: علمه عامل بالغيب والشهادة علمه حميط بالكل وربنا عىل العرش بال حد وال صفة 

وسع كرسيه الساموات واألرض بعلمه. 

وسئل حممد بن جعفر عن قول اهلل تعاىل: ﴿ڈ ژ ژ ڑ﴾ قال: من 
زعم أن اهلل استوى عىل العرش استواء خملوق عىل خملوق فقد كفر ومن اعتقد أن اهلل 

استوى عىل العرش استواء خالق عىل خملوق فهو مؤمن. 

مالحظة:   =
وتأمل يف ما جاء يف كتاب أيب سعيد الدارمي يف رده عىل برش املرييس، لرتى مقدار بعده عام روي   
عن هؤالء األكابر بعينك، قال يف باب احلد والعرش: »قال أبو سعيد وادعى املعارض أيضًا أنه 
ليس هلل حد وال غاية وال هناية وهذا هو األصل الذي بنى عليه جهم مجيع ضالالته واشتق منها 

أغلوطاته وهي كلمة مل يبلغنا أنه سبق جهاًم إليها أحد من العاملني. 
فقال له قائل ممن حياوره قد علمت مرادك هبا أهيا األعجمي وتعني أن اهلل ال يشء ألن اخللق   
كلهم علموا أنه ليس يشء يقع عليه اسم اليشء إال وله حد وغاية وصفة وأن ال يشء ليس له 
حد وال غاية وال صفة فاليشء أبدًا موصوف ال حمالة وال يشء يوصف بال حد وال غاية وقولك 

ال حد له يعني أنه ال يشء. 
قال أبو سعيد: واهلل تعاىل له حد ال يعلمه أحد غريه وال جيوز ألحد أن يتوهم حلده غاية يف نفسه   
ولكن يؤمن باحلد ويكل علم ذلك إىل اهلل وملكانه أيضًا حد وهو عىل عرشه فوق سامواته فهذان 
حدان اثنان« ]نقض اإلمام عثامن بن سعيد الدارمي عىل املرييس اجلهمي العنيد، أبو سعيد عثامن 
ابن سعيد الدارمي ت: 280هـ، مكتبة الرشد ـ السعودية ـ 1418هـ - 1998م، ط1، ت: 

رشيد بن حسن األملعي[.
فهو يثبت هلل تعاىل حدين اثنني، ويثبت الغاية، واملكان هلل تعاىل، وغري ذلك مما تراه بعينك، وهو   
الذي هيش له ويبش ابن تيمية وأتباعه الذين يدعون متابعتهم للسلف، فهذا الدارمي عينة من 

السلف الذين يريدون.
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والذي يكفي يف هذا أن يقول إن اهلل استوى عىل العرش من غري تكييف)1)«. اهـ.

وقال ابن قدامة يف كـتاب حتريم النـظر يف علم الكالم: »ونعلم أن ما جاء به 
الرسول ملسو هيلع هللا ىلص حق وال يوصف اهلل تعاىل بأكثر مما وصف به نفسه بال حد وال غاية ﴿ٺ 

ٿ ٿٿ ٿ ٹ ٹ﴾.

فنقول كام قال ونصفه كام وصف نفسه ال نتعدى ذلك وال نزيل عنه صفة من 
صفاته لشناعة شنعت. 

نؤمن هبذه األحاديث ونقرها ونمرها كام جاءت بال كيف وال معنى إىل عىل ما 
وصف به نفسه تبارك وتعاىل وهو كام وصف نفسه سميع بصري بال حد وال تقدير. 
صفاته منه وله، ال نـتعدى القرآن واحلديث واخلرب وال نعلم كيف ذاك إال بتصديق 

الرسول ملسو هيلع هللا ىلص وتثبيت القرآن)2)«.

وقال الذهبي يف تاريخ اإلسالم: »قال حنبل بن إسحاق: قلت أليب عبد اهلل: ما 
معنى قوله: ﴿ڦ ڦ﴾ و﴿ڀ ٺ   ٺ ٺ ٺ ٿ     ٿ  ٿ﴾. 

قال: علمه علمه. 

وسمعته يقول: ربنا تبارك وتعاىل عىل العرش بال حد وال صفة. 

)1) »رشح أصول اعتقاد أهل السنة واجلمـاعة من الكتاب والسنة وإمجاع الصحابة«، هبة اهلل بن 
احلسن بن منصور الاللكائي أبو القاسم ت: 418، )3: 402(، دار طيبة ـ الرياض ـ 1402، 

ت: د. أمحد سعد محدان.
)2) »حتريم النظر يف كتب الكالم«، موفق الدين ابن قدامة املقديس ت: 620هـ، ص39، عامل الكتب 

ـ السعوديةـ  الرياضـ  1410هـ - 1990م، ط1، ت: عبد الرمحن بن حممد سعيد دمشقية. 
الكتاب، وهو رسالة  تعليقًا عىل هذا  لنا  أن  ابن قدامة لطيف، مقبول، عىل  الكالم من  وهذا   

صغرية احلجم، نبني فيها ما جتاوز فيه ابن قدامة املقديس حد الصواب.
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قلت: معنى قوله بال صفة أي بال كيفية وال وصف)1)«.

ويف املراسيل أليب داود السجستاين)2): »حدثنا أمحد بن إبراهيم حدثنا أمحد بن 
نرص قال: سألت سفيان بن عيينة قلت: يا أبا حممد أريد أسألك قال: ال تسأل قلت: 
إذا مل أسألك فمن أسأل قال: سل قلت: ما تقول يف هذه األحاديث التي رويت نحو 
القلوب بني أصبعني وأن اهلل يضحك أو يعجب ممن يذكره يف األسواق؟ فقال: أمروها 

كام جاءت بال كيف)3)«. اهـ. 

قال الدواليب: »حدثنا العباس بن حممد، قال: حدثنا حييى بن معني قال: أبو سفيان 
املعمري ثقة، وهو حممد بن محيد. قال: وأبو سفيان طريف بن شهاب برصي، ويف موضع 
آخر: طريف بن شهاب السعدي وأبو سفيان، روى عنه: رشيك. قال: وطلحة بن نافع 
أبو سفيان صاحب األعمش، ويف موضع آخر: أبو سفيان الذي روى عنه األعمش 
طلحة بن نافع. قال: وسمعت حييى يقول: شهدت زكريا بن عدي سأل وكيعًا، فقال: يا 
أبا سفيان هذه األحاديث، يعني مثل: حديث الكريس، موضع القدمني، ونحوها فقال 
وكيع: أدركنا إسامعيل بن أيب خالد، وسفيان، ومسعرًا حيدثون هبذه األحاديث، وال 
يفسون بيشء. سمعت عبد اهلل بن أمحد بن حنبل، قال: سمعت أيب يقول: أبو سفيان 

طلحة بن حييى، سمع منه: شعبة)4)«.

)1) »تاريخ اإلسالم ووفيات املشاهري واألعالم«، شمس الدين حممد بن أمحد بن عثامن الذهبي ت: 
748هـ، )18: 87(، دار الكتاب العريب ـ لبنان: بريوت ـ 1407هـ - 1987م، ط1، ت: د. 

عمر عبد السالم تدمرى.
)2) ص112.

)3) »املراسيل«، سليامن بن األشعث السجستاين أبو داود ت: 275، مؤسسة الرسالة ـ بريوت ـ 
1408، ط1، ت: شعيب األرناؤوط.

)4) »الكنى واألسامء«، أبو برش حممد بن أمحد بن محاد الدواليب ت: 310هـ، )2: 620(، دار ابن 
حزم ـ بريوت: لبنان ـ 1421 هـ - 2000م، ط1، ت: أبو قتيبة نظر حممد الفاريايب.
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ٍد قال سمعت َأبا  وروى اإلمام الرتمذي يف اجلامع الصحيح عن: »القاِسُم بن حُممَّ
بِّيها ألَحِدكْم  دقَة ويأُخُذها بَيمينِِه فرُيَ هريرة يقول: قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: إنَّ اهلل َيْقبُل الصَّ
كمـا ُيَريبِّ أحدكم ُمْهَرُه حتى أن اللُّْقمَة لَتصرُي ِمْثَل ُأُحٍد وَتْصِديُق ذلك يف ِكَتاِب اهلل 
عـز وجل ﴿ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ﴾ ]التوبة: 104[ 

و﴿ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ﴾ ]البقرة: 276[«.

قال أبو عيَسى: هذا َحِديٌث َحَسٌن َصحيٌح وقد ُرِوَي عن عائَشَة عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص 
نحو هذا. 

واياِت من  وقد قال غرْيُ واِحٍد من أْهِل الِعلِم يف هذا احلديث وما ُيْشبُِه هذا من الرِّ
ْنيا.  امِء الدُّ بِّ َتباَرَك وَتعاىَل ُكلَّ لْيَلٍة إىل السَّ فاِت وُنزوِل الرَّ الصِّ

ُم وال ُيقاُل َكيَف َهَكذا ُرِوَي  واياُت يف هذا وُيْؤَمُن هبا وال ُيَتَوهَّ قالوا: قد َتْثُبُت الرِّ
وها  ُم قالوا يف هذه األَحاِديِث أِمرُّ عن مالٍِك وُسْفياَن بن ُعَيْينَة وَعبِد اهلل بن املَباَرِك أهنَّ

باَل َكْيٍف. 

نَِّة واجلاَمَعة.  وَهَكذا َقْوُل َأْهِل الِعْلِم من َأْهِل السُّ

واياِت وقاُلوا هذا َتْشبيٌه وقد َذَكَر اهلل عز وجل يف  ا اجلَْهميَُّة فأْنَكَرْت هذه الرِّ وأمَّ
. ْمَع والَبرَصَ غرْيِ َموِضٍع من ِكتابِه الَيَد والسَّ

َ أْهُل الِعْلِم وقالوا إِنَّ اهللَ  وها عىل غرْيِ ما َفسَّ ُ َلْت اجلَْهميَُّة هذه اآلياِت فَفسَّ فتأوَّ
ُة. مل خَيُلْق آَدَم بيده. وقاُلوا: إِنَّ َمْعنَى الَيِد هاهنا الُقوَّ

وقال إسحاق بن إبراهيم إنام َيُكوُن التَّْشبِيُه إذا قال َيٌد َكَيٍد أو ِمْثُل َيٍد أو َسْمٌع 
ا إذا قال كام  كَسْمٍع أو ِمْثُل َسْمٍع فإذا قال َسْمٌع كَسْمٍع أو ِمْثُل َسْمٍع فَهَذا التَّْشبيُه وَأمَّ
قال اهلل َتعاىَل َيٌد وَسْمٌع وَبرَصٌ وال يقول َكـْيَف وال يقول ِمْثـُل َسْمٍع وال كَسْمٍع فَهذا 

ِكتابِه: ﴿ٺ ٿ ٿٿ ٿ ٹ  َتعاىَل يف  َتْشبيًها وهو كام قال اهلل  َيكوُن  ال 
ٹ﴾.
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ويف خمترص األحكام مستخرج الطويس عىل جامع التـرمذي، »عن أيب هريرة 
قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يومًا إن اهلل يقبل الصدقة وال يقبل منها إال الطيب ويأخذها بيمينه 
فريبيها لصاحبها كمـا يريب الرجل مهرة أو فصيله)1) حتى إن اللقمة لتصري مثل أحد 
وتصديق ذلك يف كتاب اهلل ﴿ڎ ڈ﴾ وقوله ﴿ۇ ۇ﴾، يقال هذا 
حسن صحيح، وقد روي عن عائشة عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص نحو هذا، وقد قال غري واحد من 
أهل العلم يف هذا احلديث وفيام يشبه هذا من الروايات من الصدقات ونزول الرب 
تبارك وتعاىل كل ليلة إىل السامء الدنيا قالوا قد ثبتت الروايات فيها ونؤمن هبا وال نتهم 
وال يقال كيف، هكذا روي عن مالك بن أنس ريض اهلل عنه وسفيان بن عيينة وعبد اهلل 
ابن املبارك أهنم قالوا يف هذه األحاديث: أمروها بال كيف، وهكذا قول أهل العلم من 

أهل السنة واجلامعة)2)«. اهـ.

ويف »مقاالت اإلسالميني« لإلمام األشعري: »فقالت املجسمة: له يدان ورجالن 
ووجه وعينان وجنب يذهبون إىل اجلوارح واالعضاء. 

وقال أصحاب احلديث: لسنا نقول يف ذلك إال ما قاله اهلل عز وجل أو جاءت 
به الرواية من رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص فنقول: وجه بال كيف ويدان وعينان بال كيف)3)«. اهـ.

ويف كتاب التوحيد أليب منصور املاتريدي: »فإن قيل: كيف يرى؟

قيل: بال كيف إذ الكيفية تكون لذى صورة بل يرى بال وصف قيـام وقعود 

)1) الرتمذي يف »سننه«، أبواب الزكاة، باب ما جاء يف فضل الصدقة، )622(، )3: 41).
)2) »خمترص األحكام مستخرج الطويس عىل جامع الرتمذي«، أيب عيل احلسن بن عيل بن نرص الطويس 
ت: 312هـ، )3: 265(، مكتبة الغرباء األثرية ـ املدينة املنورة ـ السعودية ـ 1415هـ، ط1، 

ت: أنيس بن أمحد بن طاهر األندونويس.
)3) »مقاالت اإلسالميـني واختالف املصلني«، عيل بن إسامعيل األشعري أبو احلسن ت: 324، 

)1: 217( دار إحياء الرتاث العريب ـ بريوت، ط3، ت: هلموت ريرت.
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وإتكاء وتعلق وإتصال وانفصال ومقابلة ومدابرة وقصري وطويل ونور وظلمة وساكن 
ومتحرك ومماس ومباين وخارج وداخل وال معنى يأخذه الوهم أو يقدره العقل لتعاليه 

عن ذلك)1)«. اهـ.

قال اإلمام البيهقي يف االعتقاد واهلداية إىل سبيل الرشاد: »ويف اجلملة جيب أن 
يعلم أن استواء اهلل سبحانه وتعاىل ليس باستواء اعتدال عن اعوجاج وال استقرار يف 
مكان وال مماسة ليشء من خلقه لكنه مستو عىل عرشه كام أخرب بال كيف بال أين بائن من 
مجيع خلقه وأن إتيانه ليس بإتيان من مكان إىل مكان وأن ميئه ليس بحركة وأن نزوله 
ليس بنقلة وأن نفسه ليس بجسم وأن وجهه ليس بصورة وأن يده ليست بجارحة وأن 
عينه ليست بحدقة وإنام هذه أوصاف جاء هبا التوقيف فقلنا هبا ونفينا عنها التكييف فقد 
قال: ﴿ٺ ٿ ٿ﴾ وقال: ﴿ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ﴾ ]اإلخالص: 4[ 

وقال: ﴿ڀ ڀ ڀ ڀ﴾ ]مريم: 65[)2)«. اهـ.

قال اإلمام البيهقي: »وأخربنا أبو عبد اهلل احلافظ، قال: سمعت أبا زكريا العنربي، 
يقول: سمعت أبا العباس، يقول: سمعت إسحاق بن إبراهيم، يقول: دخلت يومًا عىل 
طاهر بن عبد اهلل بن طاهر، وعنده منصور بن طلحة، فقال يل: يا أبا يعقوب، إن اهلل 
ينزل كل ليلة؟ فقلت له: تؤمن به؟ فقال طاهر: أمل أهنك عن هذا الشيخ، ما دعاك إىل أن 
تسأله عن مثل هذا؟ قال إسحاق: فقلت له: إذا أنت مل تؤمن أن لك ربًا يفعل ما يشاء، 
لست حتتاج أن تسألني. قلت: فقد بني إسحاق بن إبراهيم احلنظيل يف هذه احلكاية أن 

)1) »التوحيد«، أبو منصور املاتريدي ت: 333، دار اجلامعات املرصيةـ  اإلسكندرية، ص85، ت: 
د. فتح اهلل خليف.

)2) »االعتقاد واهلداية إىل سبيل الرشاد عىل مذهب السلف وأصحاب احلديث«، أمحد بن احلسني 
البيهقي ت: 458، ص117، دار اآلفاق اجلديدة ـ بريوت ـ 1401، ط1، ت: أمحد عصام 

الكاتب.
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النزول عنده من صفات الفعل، ثم إنه كان جيعله نزوالً بال كيف، ويف ذلك داللة عىل 

أنه كان ال يعتقد فيه االنتقال والزوال)1)«. اهـ. 

وروى ابن عبد الرب يف التمهيد )7: 147-149( عن: »ابن اجلارود قال: حدثنا 
سحنون بن منصور قال: قلت: ألمحد بن حنبل ينزل ربنا تبارك وتعاىل كل ليلة حني 
يبقى ثلث الليل اآلخر إىل السمـاء الدنيا أليس تقول هبذه األحاديث ويرى أهل اجلنة 
رهبم وبحديث ال تقبحوا الوجوه فإن اهلل خلق آدم عىل صورته واشتكت النار إىل رهبا 
حتى يضع اهلل فيها قدمه وأن موسى عليه السالم لطم ملك املوت صلوات اهلل عليه 
أو  مبتدع  إال  يدعه  إسحاق: كل هذا صحيح وال  وقال  أمحد: كل هذا صحيح  قال 

ضعيف الرأي. 

قال أبو عمر: الذي عليه أهل السنة وأئمة الفقه واألثر يف هذه املسألة وما أشبهها 
اإليامن بام جاء عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص فيها، والتصديق بذلك وترك التحديد والكيفية، يف يشء 

منه. 

أخربنا أبو القاسم خلف بن القاسم قال: حدثنا عبد اهلل بن جعفر بن الورد قال: 
حدثنا أمحد بن إسحاق قال: حدثنا أبو داود قال: حدثنا أمحد بن إبراهيم عن أمحد بن 
نرص أنه سأل سفيان بن عيـينة قال: حديث عبد اهلل إن اهلل عز وجل جيعل السامء عىل 
أصبع وحديث إن قلوب بني آدم بني أصبعني من أصابع الرمحن وإن اهلل يعجب أو 
يضحك ممن يذكره يف األسواق وأنه عز وجل ينزل إىل السامء الدنيا كل ليلة، ونحو هذه 

األحاديث فقال: هذه األحاديث نروهيا ونقر هبا كام جاءت بال كيف. 

قال أبو داود وحدثنا احلسن بن حممد قال: سمعت اهليثم بن خارجة قال: حدثني 
الوليد بن مسلم قال: سألت األوزاعي وسفيان الثـوري ومالك بن أنس والليث بن 

)1) يف »األسامء والصفات«، باب ما ذكر يف الساق، )952(، )2: 376).
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سعد عن هذه األحاديث التي جاءت يف الصفات فقالوا أمروها كام جاءت بال كيف 
وذكر عباس الدوري قال سمعت حييى بن معني يقول شهدت زكريا بن عدي سأل 
وكيع ابن اجلراح فقال يا أبا سفيان هذه األحاديث يعني مثل الكريس موضع القدمني 
ونحو هذا فقال أدركت إسامعيل بن أيب خالد وسفيان ومسعرا حيدثون هبذه األحاديث 

وال يفسون شيئا)1)«. اهـ.

قال الطحاوي: )واألركان واألعضاء واألدوات(

أي: تعاىل اهلل كذلك عن األركان واألعضاء واألدوات. 

: اجلانب األقوى، وقال الفيومي:  األركان: مجع ركن، والركنـ  كام يف »القاموس«ـ 
ركن اليشء: جانبه واجلمع: أركان، فأركان اليشء: أجزاء ماهيته. 

وأما األعضاء، فقال الفريوزآبادي يف »القاموس«: »الُعْضُو أو الِعْضو: كل حلم 
وافر بعظمه، والتعضية: التجزئة والتفريق كالَعْضو، فاألعضاء: جزء اليشء كاألركان«.

ْكُن ـ بالضم ـ: اجلانُِب االْقوى«. اهـ. قال يف »القاموس«: »والرُّ

وقال الفيومي يف »املصباح املنري«: »وركن اليشء: جانُبه، واجلمع: أركان؛ مثل 
قفل وأقفال، فأركان اليشء: أجزاء ماهيته، والرشوط: ما توقف صحة األركان عليها. 

اهـ.

وأما معنى »العضو فقد قال يف »القاموس«: »الُعْضوـ  وبالضم والكس: كلُّ حَلٍْم 
وافٍِر بَعْظِمِه. والتَّْعضيُة: التَّْجِزَئُة، والتَّْفريُق، كالَعْضِو«. اهـ.

)1) »التمهيد لـام يف املوطأ من املعاين واألسـانيد«، أبو عمر يوسف بن عبد اهلل بن عبد الرب النمري 
ت: 463، وزارة عموم األوقاف والشؤون اإلسالميةـ  املغربـ  1387، ت: مصطفى بن أمحد 

العلوي،  حممد عبد الكبري البكري.
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وقال الفيومي يف »املصباح املنري«: »والعضة: القطعة من اليشء، واجلزء منه، 
والمها واو مـحذوفة واألصل: عضوة، واجلمع: عضون عىل غري قياس، مثل سنني، 
والعضو: كل عظم وافر من اجلسد، قاله يف »خمترص العني«، وضم العني أشهر من 

يت الذبيحة بالتشديد: جعلتها أعضاء. اهـ. كسها، واجلمع: أعضاء، وعضَّ

وأما »األداة« فجمعها: أدوات، وهي اآللة، واآللة: واسطة بني الفاعل واملفعول 
ليمكن فعله. فالفاعل باآللة يتوقف فعُله عليها، فهو حيتاج إليها، وهي إما أن تكون 
ب اهلل تعاىل وتوقُّف فعله عىل  جزءًا من الفاعل، أو غرَيه. وعىل االحتاملني، يلزم تركُّ

غريه، واحتياجه لرتكبه. واهلل سبحانه منّزه ومتعاٍل عن كل هذه املعاين.

وقال الفريوزآبادي يف باب اإلداوة: واألداُة: اآللـُة ج: أَدواٌت.اهـ، وكذا قال 
الفيومي يف »مصباحه«.

فهذا ما يتعلق باملعاين اللغوية هلذه األلفاظ الثالثة، وأنت ترى أن مجيَعها يدور 
عىل معنى واحد هو: اجلزء للذات والتبعيض هلا. 

واإلمام الطحاوي قد نفى مجيع هذه األلفاظ من حيث ما تدل عليه من املعاين 
املذكورة، إذن تعرف من هذا أن أهل السنة ينفون أن يكون اهلل تعاىل مركبًا من أعضاٍء 

وأجزاٍء وآالت، كام يتوّهم املجسمة. 

وعالمة املجسمة: أهنم يثبتون اليد مثالً هلل تعاىل، وال ينفون كوهَنا جارحًة أو 
عضوًا أو عينًا)1)، ويتعّللون بأن نفي األعضاء واألدوات مل يرد ال يف كتاب وال يف سنة، 
وُيومهون الناَس أن نفي األدوات واألعضاء واألركان يستلزم نفَي صفات ثابتة هلل تعاىل 

عىل زعمهم، يتسرتون بذلك القول عىل فضائحهم يف اعتقاد التجسيم. 

ونحن نرى هاهنا أن اإلماَم الطحاوي قد نفى مطلقًا األعضاء واألركان واألدوات، 

)1) ال معنى، ألن من أهل السنة من أثبت اليد معنى، ال عينًا وجزأ.
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ومل يتوّقف يف ذلك، ومل يُقل: إن هلل تعاىل يدًا هي عضٌو له، أو هي ركٌن له، أو جزٌء منه، ومل 
يقل مطلقًا: إن هلل تعاىل أركانًا تليق بذاته، فام الذي يبعث هؤالء احلشوية العرتاض عىل 
عبارته ويقولوا إن هذا النفي يوهم نفي صفات ثابتة هلل تعاىل، وأي صفة من الصفات 
الثابتة هلل ثابتة له عىل سبيل األركان واألعضاء واألدوات! إال ما يثبتونه يف عقيدتم 
من أن اليد ونحوها هي كذلك، ولوال ذلك الفهم منهم لـام تسنى هلم االعرتاض عىل 

الطحاوي يف عبارته هذه.

قال الطحاوي فيام سبق: »تعاىل عن احلدود والغايات«ـ  والغايات بمعنى احلدود 
والنهاياتـ  وهنا قال: »األركان واألعضاء واألدوات«، وكلُّ هذه األلفاظ خيُدم بعضه 
بعضًا ويزيد يف تفصيل املراد، لكي ُيبعد اإلمجاَل املنايف للبيان الذي التزم به الطحاويُّ يف 
أول متنه، فيبعد املعنى الباطل عن وهم الواهم، ويلزم املخالَف احلجَة إذا حاول التعبرَي 
عن الباطل بلفظ آخر، فاستوعب الطحاويُّ أكثر األلفاظ لكي يقطع الطريق عليهم، 

حتى لو حاول أيُّ إنسان أن يعرّب عنها بألفاظ خمتلفة، يكون اإلمام قد نفاها ُمسبقًا.

ونفُي األعضاء واألركان عن اهلل تعاىل الزٌم من لوازم نفي التشبيه والتمثـيل 
والتجسيم عنه جل شأنه، فليس كمثله يشء، ولو كان له أعضاء وأركان، لكان مثله 
أشياء كثرية، ولكان مركبًا كاملخلوقات من أشياء عديدة، واملرّكب حمتاٌج إىل أجزائه بال 
شك، واهلل تعاىل ليس حمتاجًا؛ ألنه لو كان حمتاجًا لكان ممكَن الوجود، فيحتاج إىل غرِيه 

يف الوجود، فال يكون إهلًا. 

وقد أمجع أهُل احلّق عىل نفي األعضاء واألركان واألجـزاء عن اهلل تعاىل، ومل 
خيالف يف ذلك أحد منهم، ولكن املجّسمة واملشبهة أثبتوا ذلك خمالفني للحّق وأهله، 
وليس هلم أي دليل يعتمدون عليه إال قياُس اهلل تعاىل عىل ما يشاهدونه من املخلوقات، 

ومن شبه اهلل تعاىل بمعنى من معاين البرش فقد كفر؛ كام رصح الطحاوي. 
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وابُن أيب العز ادعى أن هذه األلفاظ حتتمل معنًى صحيحًا يف حّق اهلل تعاىل ومعنًى 

باطالً كعادته، فقال: »وكلُّ هذه األلفاظ املجملة عرضٌة للمحّق واملبطل«. اهـ)1).

فجعل هذه األلفاظ مَملة، خالفًا لِـام نّص عليه الطحاوي ـ مما ذكرنا يف أول 
رشحنا هذا ـ أنه ُيبنّي وال جُيمل يف هذا املتن. 

ثم إن اإلمجال ـ الذي يريده ابُن أيب العز هنا ـ هو: اإلمجاُل املقابل للبيان، وهو 
خالُف ما ذكره الطحاوي من أنه يبني العقيدة وال جيملها. 

الطحاوي من حيث هي، كام ذكرناه، فهي تتضمن نفي  فال إشكاَل يف عبارة 
األدوات واألعضاء واألركان نفيًا مطلقًا عن اهلل تعاىل، ولكن ابن أيب العز ومن شايع 
من املجسمة، لـاّم كانوا يعتقدون أن هلل تعاىل أعضاًء وأركانًا، استشكلوا هذه العبارة، 

َعوا أن إطالَق النفي ال يصح.  وادَّ

وحقيقة األمر: أهنم عندما ُيثبتون اليد هلل تعاىل يعتقدون أهنا ركٌن وعضٌو وجزٌء هلل 
تعاىل، والطحاويُّ ينفي ذلك مطلقًا، فهذا هو اإلشكال الذي يواجهونه يف رشح هذه 
العبارة: هو ينفي، وهم يثبتون! واحلل عندهم: اّدعاُء اإلمجال املقابل للبيان يف عبارته. 

واحلقيقة: أن عبارته مبّينة ال مَملة، ولكنهم مّسمة ومشّبهة، ولذلك إذا رجعت 
إىل سائر رشوحهم وتعليقاتم عىل هذه العقيدة، تراهم تسودُّ وجوُههم يف حل هذه 
العبارة، وكلُّهم يتمنى لو أن الطحاوي ما قاهلا، واحلمُد هلل رب العاملني، عىل أن قّيض 

هلذا الدين من يبّينه للناس.

وألجل أهنم يثبتون هلل تعاىل أعضاًء وأركانًا وأدواٍت تراهم يقسمون صفاته إىل 
قسمني: 

)1) »رشح ابن أيب العز« ص 243.
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األول: يسمونه »صفات معان«؛ كالقدرة والعلم.

والثاين: يسمونه »صفات أعيان«، ويمثلون عليه باليد والوجه، فالوجه والعني 
عندهم أعيان.

واألعيان: ما حتّيـزه بنفسه غري تابع يف حتيزه لغريه، وأما »صفة املعنى«؛ فإهنم 
يريدون هبا ما تقوم بالذات، فصفاُت األعيان عندهم: هي حقيقُة األركان واألعضاء 

واألدوات. 

وقد بينت ذلك بتفصيل يف كتاب »الكاشف الصغري عن عقائد ابن تيمية«، فهو 
أول من رّصح هبذا التقسيم الشنيع، واتبعه عىل ذلك من قّلده يف هذا العرص كابن عثيمني 

وغريه. 

قال ابن تيمية: »الوجه الثالث والستون أن يقال إن الصحابة والتابعني وسائر 
سلف األمة وأئمتـها وأئمة أهل احلديث والفقهاء والصوفية واملتكلمة الصفاتية من 
الكالبية والكرامية واألشعرية وغريهم من طوائـف املتكلمني من املرجئة والشيعة 
وغريهم يف إثبات هذه الصفات اخلبـرية وبقية الصفاتية النفاة لـها يف الصفات التي 
يسموهنا الصفات العقلية كاحلياة والعلم والقدرة لكن من هؤالء الصفاتية من جيعل 
تلك الصفات اخلربية صفات معنوية أيضًا قائمة باملوصوف مثل هذه وإنام يفرق بينهام 
الفرتاق الطريق التي به علمت فتلك علمت مع اخلرب الصادق بالعقل وهذه مل تعرف 

إال باخلرب. 

وأما السلف واألئمة وأهل احلديث وأئمة الفقهاء والصوفية وطوائف من أهل 
الكالم فال يقولون إن هذه من جنس تلك، ال يسموهنا أيضًا صفات خربية ألن من 
الصفات املعنوية ما ال يعلم إال باخلرب أيضًا فليس هذا مميزًا هلا عندهم ومنهم من يقول 

هذه معلومة بالعقل أيضًا.
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وعىل القولني سواء كانت صفات عينية ومعنوية فيقال من املعلوم أن املوجودات 
يف حقنا إما أجسام كالوجه واليد وإما أعراض كالعلم والقدرة فإذا كان أهل اإلثبات 
متفقني عىل أن العلم والقدرة ثابت هلل عىل خالف ما هو ثبات للمخلوق وإن مل يكن يف 
ذلك نفيًا حلقيقته وال متثيالً له باملخلوق فكذلك إذا قالوا يف هذه الصفات إنا نثبتها عىل 
خالف ما هو ثابت للخلق أو ال فرق بني ثبوت ما هو عرض فينا مع كونه غري مماثل 

لألعراض وبني ما هو جسم فينا مع كونه غري مماثل لألجسام)1)«. اهـ.

يثبت ابن تيمية هنا أن اليد والوجه ونحومها ليست من جنس صفات املعاين، 
وجنس صفات املعاين أهنا معان قائمة بالذات كالقدرة والعلم واحلياة، بل هي من غري 
جنس املعاين، وعربَّ عنها كام ترى بأهنا عينية، وعينية منسوبة للعني، وهي الذات يف مقابل 
املعنى، فاألشياء إما معان وإما أعيان، كام هو معلوم، وهذا هو اجلنس الذي تقع اليد 
والوجه ونحومها حتته عند ابن تيمية غريه من املتقدمني واملتأخرين، هو يسميهم سلفًا، 
ولكنا نحددهم أكثر ونقول: إهنم طائـفة من الذين سلفوا وتقدموا يف الوجود علينا، 

وكانوا يقولون بمذهب التجسيم والتشبيه، وهم الذين يرتضيهم ابن تيمية وصحبه.

نعم إنه يقول مع أهنا أعيان إال أهنا خمالفة ألعياننا وأعيان أعضائنا وجوارحنا، 
وهذا ليس حمل خالف هنا، فاملراد أهنم يثبتون كون هذه أعيانًا، وهو املعنى املقصود نفيه 
من عبارة الطحاوي يف نفي األركان واالدوات واألعضاء. فإثباتم ذلك خمالفة رصحية 
أخرى لعقيدة الطحاوي، بعد كوهناخمالفة رصحية للقرآن والسنة يف تنزيه اهلل تعاىل عن 

مشاهبة املخلوقات.

)1) »بيان تلبيس اجلهمية يف تأسيس بدعهم الكالمية«، أمحد عبد احلليم بن تيمية احلراين أبو العباس 
ت: 728، )1: 75( مطبعة احلكومة ـ مكة املكرمة ـ 1392، ط1، ت: حممد بن عبد الرمحن 

ابن قاسم.
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وقال هراس يف رشحه الواسطية: »وأيضًا فلفظ اليدين بالتثنية مل يعرف استعامله 
إال يف اليد احلقيقية... إىل أن قال... وكيف يتأتى محل اليد عىل القدرة أو النعمة مع ما 
ورد من إثبات الكف واألصابع واليمني والشامل والقبض والبسط وغري ذلك مما ال 
يكون إال لليد احلقيقية... وقال... ترى لو مل يكن هلل يدان عىل احلقيقة هل كان حيسن 

هذا التعبري ببسط اليدين)1)«. اهـ. 

فهو يتكلم عن يد حقيقية تبسط وتقبض، واحلقيقة يف استعامل هؤالء هي احلقيقة 
املتعارف عليها يف االستعامل اللغوي الشائع. وهي املستعملة يف األعضاء واألركان كام 
هو ظاهر، بغض النظر عن مادتا وكنهها، فقد تكون من خشب أو من حلم ودم أو من 
حديد، أو غري ذلك مما ال خيطر عىل بالنا وال نعرفه، فاجلامع بني ذلك كله كوهنا بعضًا 
من الذات، وعينًا من األعيان، وآلة هبا يفعل الفاعل. وهذه املعاين هي املنفية يف كالم 

الطحاوي، وهي املثبتة يف كالم هؤالء. 

وأما ابن عثيمني فقد أطلق عليها صفات ذاتية خربية، قال: »الصفات الذاتية، 
كاحلياة والقدرة والعلم وما أشبه ذلك، وتنقسم إىل ذاتية معنوية، وذاتية خربية، وهي 
التي مسامها أبعاض لنا وأجزاء كاليد والوجه والعني، فهذه يسميها العلامء ذاتية خربية، 
ذاتية ألهنا ال تنفصل ومل يزل اهلل وال يزال متصفًا هبا، خربية ألهنا متلقاة باخلرب، فالعقل 
ال يدل عىل ذلك لوال أّن اهلل أخربنا أن له يدًا ما علمنا بذلك... هلذا نقول يف مثل هذه 
الصفات اليد والوجه وما أشبهها أهنا ذاتية خبية وال نقول أجزاء وأبعاض بل نتحاشى 
هذا اللفظ، لكن مسامها لنا أجزاء وأبعاض، ألن اجلزء والبعض ما جاز انفصاله عن 

الكل)2)«. اهـ. 

)1) »رشح العقيدة الواسطية«، حممد خليل هراس، ص68-67.
)2) »املحارضات السنية يف رشح العقيدة الواسطية«، ابن عثيمني )1: 87).
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وكالمه واضح ظاهر، فهي من الصفات األعيان، ومفهومها أنـها أجزاء من 
الذات، وهم يتحاشون إطالق اللفظ عليها فقط، ألن لفظ اجلزء والبعض يف اللغة!! 
بحسب ما يزعمون ما جاز انفصاله عن الذات، هلذا يقولون إن مسمـاها بالنسبة لنا 
أجزاء وأبعاض، إال أهنا بالنسبة هلل تعاىل ال تنفصل عنها وال تتجزأ وهو دائاًم متصف 

هبا. 

قال العثيمني: »العني من صفات اهلل تعاىل، وأي الصفات؟ من الصفات الذاتية 
اخلربية، الذاتية ألنه مل يزل وال يزال متصفًا هبا، خربية ألن مسامها بالنسبة إلينا أجزاء 
وأبعاض، فالعني بعض من الوجه، والوجه بعض من اجلسم، كلنها بالنسبة هلل ال جيوز 
أن نقول: إهنا بعض من اهلل، ألنه سبق أن لنا أن هذا اللفظ مل يرد، وأنه يقتيض التجزئة 

يف اخلالق)1)«. اهـ.

فعدم اإلطالق عندهم مسألة لفظية، وخوفًا من أن يتوهم متوهم انفصال يد اهلل 
تعاىل عنه، ولكن املعنى هو املعنى بال جتزئـة وال انفصال، فلو نفيت االنفصال عن اليد 
والوجه عندهم مع إطالق البعض واجلزء، ال يبقى هلم عليك اعرتاض إال أن هذا اللفظ 

مل يرد، فاملسألة لفظية كام ترى.

باألركان  الطحاوي  ينـفيه اإلمام  الذي  املعنى  يثبتونه عيـن  الذي  املعنى  إذن 
واألعضاء واألدوات. 

ومن هنا يظهر السبب الذي من أجله خيالف رشاح الطحاوية اإلمام الطحاوي 
يف هذا املوضع لكل ذي بصرية. 

)1) »املحارضات السنية« )1: 265).
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قال الطحاوي: )ال حتويه اجلهات الست كسائر املبتدعات(

اجلهات: مجع جهة. 

قال ابن فارس يف »معجم املقايـيس«: »الواو واجليم واهلاء أصل واحد يدل 
عىل مقابلة ليشء، والوجه: مستقبل كل يشء، يقال: وجه الرجل وغريه، وربمـا عرب 
عن الذات بالوجه.. وواجهت فالنًا: جعلُت وجهي تلقاء وجهه…. والِوجهة: كل 

موضع استقبلته«. اهـ.

اجلانُِب،  ـ:  والكس  بالضم  ـ  ْجـُه  »والِوُ »القاموس«:  يف  الفريوزآبادي  وقال 
والناِحَيُة«. اهـ 

وقال: »واجِلَهُة ـ بالكس والضم ـ: الناِحيُة، كالَوْجِه والِوْجَهـِة، بالكس، ج: 
ِجهاٌت«. اهـ.

وقال الفيومي يف »املصباح«: »والوجه: مستقبِل كل يشء، وربام عرب بالوجه عن 
هت اليشء: جعلته عىل جهة  الذات، ويقال: واجهته: إذا استقبلَت وجهه بوجهك، ووجَّ
هته إىل القبلة فتوّجه إليها، والِوجهةـ  بكس الواوـ  قيل: مثل الوجه، وقيل:  واحدة، ووجَّ
كل مكان استقبلَته، وحتذف الواو فيقال: جهة، مثل ِعَدة، وهو أحسن القوم وجهًا«. اهـ.

فاجلهات: مجع جهة، واجلهة: مقِصد اليشء من حركته، وال تتصور حركٌة بال حّد. 

؛ ألنه ممكن أن يتحّرك يف ست جهات، هذه  واجلهات بالنسبة لإلنسان ستٌّ
يسموهنا اجلهات احليوانية؛ ألن احليوانات كلَّها يمكن أن تتحرك فيها.

«، صفة للجهات، وذلك؛ ألن اجلهات والنواحي التي يتوجه إليها  فقوله: »الستُّ
، تابعة حلركته، وهذه اجلهات هي األمام واخللف والفوق  اإلنسان يف حركته هي ستٌّ

والتحت واليمني والشامل. 
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فاحلاصل من كالم اإلمام الطحاوي رمحه اهلل تعاىل: أن اهلل ال يقال: إنه يف أي 

جهة من اجلهات الست.

هناك جهات ليست حيوانية، تسمى جهات طبيعية، وهي مقصُد املتحرك الذي 
هو غري احليوان من حركته، األحجار مثالً ليست حيوانًا تتحّرك باجتاهني فقط بفعل 

اجلاذبية، ومها: الفوق والتحت، إذا محلت احلجر ينزل حتت وحده. 

ليس يف الكون يشء غري احليوانات واجلامدات، واجلهات الستُّ شملت هذه 
املخلوقات كلها، فاهلل تعاىل إذن ليس كيشء من املخلوقات. 

وأما اجلهات احليوانية فهي اجلهات الست؛ ألن احليوان يمكن أن يتحرك بإرادته 
إىل مجيع اجلهات بخالف اجلامدات.

واهلل تعاىل منزه عن مجيع هذه اجلهات، وقد كذب من قال: إن اهلل تعاىل يف جهة 
الفوق، مّدعيًا أّن الفوق أرشف اجلهات، وأن اهلل تعاىل جيب أن يكون فوق! فال يوجد 
تفضيل جلهة عىل جهة يف نفس األمر، وقوله: إن الفوق أرشف اجلهات، مغالطة بّينة، 
فال ميزة للفوق عىل التحت، إال بام ينشأ عن كلٍّ منهام من وظائَف، فال يكون التفضيُل 
إذًا إضايفٌّ واعتباري، ولكن ال اعتبار  أنُفسهام، بل لغريمها، فالتفضيُل  هلام من حيث 
وال نسبة بني اهلل تعاىل وبني خملوقاته، حتى نقول: إنه تعاىل تكون جهة الفوق بالنسبة 
إليه أفضل من جهة التحت؛ ألن هذا يتضمن أن اهلل تعاىل يكتسب كامالً من غريه من 

املخلوقات، وهذا أمٌر باطل حمال.

فالقول إذن: إن اهلل يف جهة الفوق، قول باطٌل خمالف للعقل والنقل. 

واهلل تعاىل موجوٌد ال يف مكان، فاملكان أصاًل خملوق من خملوقات اهلل تعاىل، 
فكيف ينحرص اهلل تعاىل أو يتحدد بمكان هو َخَلـَقه؟ وال يوجد مكاٌن غري خملوق، أو 

؛ كام توهم بعض املجسمة، فقال: إن اهلل تعاىل موجود يف مكاٍن عدمي. مكان عدميٌّ
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يريد: أن ينفك من اإللزامات التي تتوجه إليه إذا قال بأن اهلل تعاىل يف يشء خملوق، 
فقال بمكان غري موجود، وجعل اهلل تعاىل فيه، واّدعى أن ذلك كامٌل هلل تعاىل، وغفل 
عن أن العدم الذايّت ال يكون كامالً هلل تعاىل، إال إذا نفى نقصًا، وقوله باملكان العدمي ال 
يرتتب عليه أيُّ نفي لنقص، وال يرتتب عليه كامٌل الئق باهلل تعاىل بل هو تشبيٌه حمض، 

كام ال خيفى. 

يعني أن كل يشء من املبتدعاتـ  أي: املخلوقاتـ  املوجودة يف هذا العامل أجزاء 
منه، فهو يف جهة وله جهة، وأما اهلل تعاىل فلام كان ليس كمثله يشء، فهو ـ جّل شأنه ـ 

موجود بال جهة وال ناحية.

وهذا الكـالم ُيفهم منه أن اهلل تعاىل ال جيوز أن يكون يف جهة وال يف جهات، 
واإلمام الطحاويُّ يردُّ عىل كل من القائليـن بوحدة الوجود، والقائليـن بالتجسيم 

وكون اهلل تعاىل عىل العرش قاعدًا. 

فإن اهلل تعاىل لو كان يف جهة فإنه يكون عىل العرش مستقّرًا جالسًا قاعدًا كام شاء 
وبالكيفية التي أراد، عىل حد قول املجسمة، وهبذا فهو يكون يف جهٍة من اجلهات، وهو 

هبذا يكون قد شاَبَه بعَض خملوقاته. 

وأما لو كان يف مجيع اجلهات، فإنه يكون حاالًّ يف العامل ويؤدي إىل القول بوحدة 
الوجود، وهو قول باطل. 

واإلمام الطحاوي ـ كام ترى ـ قد ردَّ بكالمه السابق عىل كال هاتني الطائفتني، 
وذلك؛ ألنه قد نفى الكوَن يف اجلهات الست، وهذا شامٌل للكون يف جهة من اجلهات 

السّت، وللكون يف سائر اجلهات الست.

ونحن إذ وصلنا إىل هذا احلّد نحب أن نذكرك بقول اإلمام الطحاوي املار آنفًا: 
»ومن وصف اهلل تعاىل بمعنى من معاين البرش فقد كفر«، فهذه العبارُة كانت عامة أو 
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مطلقة، وإنه اآلن قد وّضح ما هي املعاين الثابتة للبرش التي ال جيوز ألحٍد أن ُيثبتها هلل 
تعاىل، والتي من أثبتها هلل تعاىل فقد نص اإلمام الطحاوي عىل أنه كافر، وهذه املعاين 

هي: اجلهة واحلد، أو احلدود، واألعضاء. 

وتنبه إىل قوله: »إن من أثبت هلل تعاىل هذه املعايَن، فقد كفر«، فقد رّتب احلكم 
بالتكفري عىل مّرد إثبات هذه املعاين، ومل يرّتب احلكم عىل إطالق هذا االسم، وُيفَهم 
من ذلك: أن من أطلق االسم وأراد هذه املعايَن فهو كافر، ومن أطلقه ومل ُيرد هذه املعاين 

فال جيزم بكفره، وأما من مل ُيطلقه ولكنه أراد هذه املعاين فإنه كافر باهلل تعاىل العظيم. 

هذا هو املفهوم من كالم اإلمام أيب جعفر الطحاوي رمحه اهلل تعاىل. 

فاحلالة الوحيدة التي حتتمل التفصيل عنده، هي من أطلق اللفظ ومل يُكن هناك 
دليل عىل إرادته هلذه املعاين، فهذا ما احلكُم فيه، هل يكفر أو ال؟ 

الظاهر ـ واهلل تعاىل أعلم ـ: أنه إذا كان املتبادُر من اللفظ هذه املعاين، ومل توجد 
قرينة من املتكّلم لترصَف اللفظ عن هذا الظاهر، فإنه كافر، وأما إذا مل يُكن كذلك، فإنه 
ال يكفر، بل يبتدع ويفسق؛ ألنه أطلق عىل اهلل تعاىل لفظًا مومهًا للنقص وغرَي وارد يف 

الرشيعة املطهرة، ومل يدل عىل إرادته نفي هذا النقص عن اهلل تعاىل.

ثم الحظ ما قاله اإلمام الطحاوي: )ال حتويه اجلهات الست كسائر املبتدعات(؛ 
فإنا نقول بناًء عىل ذلك: العرش وهو أعظم املبَتَدعات يف جهة، وكلُّ جزء يف العرش 
يف جهٍة من اجلزء اآلخر. مركز األرض يف جهة: العلوُّ ما يقابل املحيط، واملركز يقابل 

السفل، فمعنى كالم الطحاوي: ال حتويه جهة وال جهات.

ومركز األرض يكون يف جهة التحت بالنسبة جلميع الكون، هل هذه النقطة فوق 
يشء؟ ال، بل هي حتت كل يشء، إذن يف جهة واحدة. 
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العرش أليس حميطًا بالساموات واألرض؟ وهو فوق كل يشء، ليس فوقه يشء... 

فوقية جهة وحيز ومكان، فهو يف جهة أيضًا بالنسبة ملا حتته.

ما بني املركز والعرش تتناوبه اجلهات الست، إذن كلُّ ما هو من املبتدعات يف 
جهة أو جهات، واهلل سبحانه ﴿ٺ ٿ ٿ﴾، ال يف جهة وال يف جهات، فال 

حتويه اجلهات الست كسائر املبتدعات.

فاإلمام الطحاوي ال يريد أن يثبت حّدًا ثابتًا هلل تعاىل، وينفي علمنا بكيفيته، كام 
يزعمه املجسمة، بل إّنه ينفي أصل احلدود بدليل أنه قال: »تعاىل اهلل عن احلدود«: سواء 
أكانت »الـ« جنسية أم استغراقية أم أي معنى من املعاين فهي تنفي كل احلدود، وال 
جيوز أن يقال: »الـ« عهدية بمعنى: احلدود التي نعرفها؛ ألنه ال جيوز أن يكون لنا عالقة 

مسبقًة مع اهلل؛ ليكون لنا به عهد.

قال ابن باز يف تعليقه عىل هذه العبارة: 

»قوله: تعاىل عن احلدود واألركان والغايات واألعضاء: 

هذا كالم فيه إمجال)1)، قد يستغله أهُل التأويل واإلحلاد يف أسامء اهلل وصفاته، 
وليس هلم يف ذلك حجة)2)؛ ألن مراده ـ رمحه اهلل ـ تنـزيه الباري سبحانه عن مشاهبة 

)1) قوله: فيه إمجال. أي: حيتاج إىل بيان، أي: ال نستطيع أن نعتربه عقيدة، أي: أن اإلمام الطحاوي 
وّجه إىل الناس أمرًا ممالً، وظنّه عقيدة. واحلقيقة: أن هذا الكالم ال إمجال فيه؛ ألن الكالم الذي 
فيه إمجال: هو الذي ال جيوز ابتناء عمل عليه، وبالتايل ال تبنى عليه عقيدة، إذن يستحيل أن يكون 
ما ذكره اإلمام الطحاوي ممالً؛ ألنه لو كان ممالً َلـام جاز له أن يعتقد به؛ ألن املجمل حيتمل 

احلق كام حيتمل الباطل، كام ال جيوز أن يكون الكالم املجمُل عقيدة. 
هذا أوالً، وثانيًا هذا خيالف ما نّص عليه اإلمام الطحاوي يف بداية هذا املتن، من قوله: »هذا ذكر   

بيان عقيدة...«، والبيان مقابل اإلمجال.
)2) وذلك؛ ألنه كالم ممل حيتمل احلق والباطل، فقد يستغله أهل التأويل واإلحلاد.
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الـمخلوقات، لكنه أتى بعبارة مَملة حتتاج إىل تفصيل حتى يزول االشتـباُه، فمراُده 
باحلدود يعني: التي يعلمها البرش)1)، فهو سبحانه ال يعلم حدوَده إال هو)2)؛ ألن اخللق 

ال حييطون به علاًم)3)، كام قال عز وجّل يف سورة طه: ﴿ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې 
ې   ى ى﴾ ]110[)4)، ومن قال من السلف بإثبات احلّد يف االستواء أو غريه، 

فمراده: حدٌّ يعلمه اهلل سبحانه وال يعلمه العباد«)5). اهـ. 

)1) أي: هلل حدود ولكن ال يعلمها البرش، وهي ثابتة يف حق اهلل. 
لو كان هناك حدود ثابتة يف حق اهلل، هل كان يسوغ ملثل اإلمام الطحاوي أن يطلق هذه العبارة   
إطالقًا: تعاىل اهلل عن احلدود؟ الذي يعتقد أن اهلل سبحانه منّزه عن مطلق احلّد يسوغ له أن يطلق 
هذه العبارة، وعدم تقييده للحدود تعني: أنه ال يثبت هلل أي حًد، فكيف يّدعي ابن باز أنه أراد 

هذا؟
)2) أي: حمدود، أي: اهلل له حدود هو يعلمها وال يعلمها غريه، ابُن باز يرى أن هلل أكثر من حّد.

)3) كام يقول املجسمة: اهلل سبحانه حمدود، والسامء حمدودة، لكن كام أنك ال تدرك حدود السامء، 
فكذلك ال تدرك حدود اهلل، هذا ال يعني أنه ليس حمدودًا، بل حمدود ولكنه كبري جدًا.

)4) هذا االستدالل ليس له حمل، فام مدخلية اآلية بالتحديد يف هذا املحل؛ سواء أكان الناس يعتقدون 
أن اهلل له حدود أو ليس له حدود؟

)5) انظر »الرشوح الوافية« )1: 463(. 
قوله: »من قال من السلف بإثبات احلد«: هذا الكالم ُيوهم بأن هناك من السلف من قال بأن اهلل   
له حّد، وأن يكون هناك أكثر من واحد قال هبذا من السلف حتى تكون عقيدة، واألصُل أيضًا: 
أن يكون هناك أكثر من واحد قال هبذا من السلف أراد احلّد عىل املعنى الذي نحن خمتلفون 

معهم به الذي هو طرف اليشء وهنايته. 
وهو يشري هنا إىل الرواية التي نقلت عن ابن املبارك حني سأله أحدهم عن قوله: الرمحن عىل   
العرش استوى، قال: بحد؟ قال: إي واهلل بحد. فّس اإلمام البيهقي هذا أن مقصده: بحّد السمع، 
احلّد هنا بمعنى الدليل: بدليل السمع علمنا أن اهلل استوى عىل العرش ومل يقصد النهاية. كثري 
من العلامء املتقدمني ورد عنهم نفُي احلد؛ حني نفي اإلمام ابن حبان احلّد ورصح به ماذا كان 
موقف املجسمة من احلنابلة؟                                          =
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وهذا الكالم من ابن باز فيه إثباُت احلّد هلل تعاىل، خالفًا لِـام قاله الطحاوي من 

وقد ذكرنا قصة ابن حبان ملا قال بنفي احلد وكيف اتم بالزندقة وُهجر.   =
الحظوا ملا رصح ابن تيمية ببدعته ورشع يدعو الناس إليها، مل حيكم عليه العلامء باهلجر ولكنهم   
ناقشوه من سنة )716-728هـ( حكموا عليه بالسجن، وليس باهلجر؛ ألن السجن عقوبة 

املبتدع املعاند الذي ال يرجع عن بدعته، ولكن ناقشوه. 
السبكي يف »الطبقات الكربى« أن املجسمة يستحلون الكذب، من ذلك أن  الدين  ذكر تاج   
بعض رشح اإلمام النووي لصحيح مسلم حني يصلون إىل موضع فيه تنزيه هلل حيذفونه، ويف 

هذا العرص كذلك: كتاب األذكار للنووي حذفوا منه جواز التوسل ومل يشريوا. 
ُطبع كتاب حاشية الصاوي عىل اجلاللني أيضًا وتكلم يف بعض األجزاء عن الوهابية؛ ألنه كان   
معارصًا هلم، وذكر أن هذه الفرقة هي قرن الشيطان التي أخرب الرسول ملسو هيلع هللا ىلص عنه أنه خيرج من نجد 
التي يف احلجاز. فحذفوا هذه العبارة من الطبعات احلديثة، لذلك لو بحثت عنها لن جتدها إال يف 

الطبعات القديمة. 
ومن كذهبم أهنم اتموا اإلمام األشعري يف القرن اخلامس اهلجري أنه قال: لـام تويف الرسول   
بطلت نبوته، أي: مل يعد نبيًا، وقام يف الدفاع عن اإلمام األشعري أبو القاسم القشريي واإلمام 

البيهقي وغريهم كثري ونفوا عنه هذه التهمة. 
فهذا الكالم الذي نسبوه إىل ابن حبان يستحيل أن يكون قد قال به، وهو أن النبوة علم وعمل؛   
ألنه مضارع لكالم الفالسفة وهو أن النبوة اكتساب. ولكن ال شك أهنم افرتوا عليه هذه التهمة 

ليزينوا ألنفسهم معارضته: وابن حبان علم مشهور لو قال هذا الكالم النترش.
ومـمن أثبت احلد هلل سبحانه أبو سعيد الدارمي املجسم املشهور صاحب كتاب )الرد عىل برش   
املرييس( فقد قال يف كتابه، ص23: وادعى املعاِرض أيضًا أنه ليس هلل حد وال غاية وال هناية، 

واهلل تعاىل له حد ال يعلمه أحد غريه، اهـ. 
والدارمي يثبت املسيس هلل تعاىل واجلهة واحلد، بل احلد وغري ذلك من الطامات، وال أحد من   

أهل السنة يستحل إثبات ذلك. 
إذن ال جيوز أن نقول ملن يثبت احلد والغاية والنهاية واألركان واألعضاء واألدوات: إنه من أهل   
السنة واجلامعة.                         =
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نـفي احلدود عنه جـل شـأنه. 

 ، ل كالَم الطحاوي بأنَّ احلدَّ ثابت هلل تعاىل، ولكن البرش ال يعلمون هذا احلدَّ وأوَّ
ف اخلالف وجعله يف أهنم يعلمون احلد الثابت أو ال يعلمون، مع أن أصل املسألة:  فحرَّ
هي أن احلدَّ هل هو ثابت أو ال؟ فالطحاوي رّصح ـ كمـا ترى ـ بأن احلد منفيٌّ مطلقًا 
عن اهلل تعاىل، ولكّن ابن باز ال يرىض بتنزيه اهلل تعاىل عن احلدود، وجيعل معنى الكالم: 

أن العباد ال يعلمون حدَّ اهلل تعاىل الثابَت له. 

فهذا الفعل الذي اقرتفه ابُن باز حتريٌف وتأويٌل منحرف عن أصول العقيدة كام 
هو واضح، وال يليق أن يدعي أن هذا الكالم رشٌح لِـام قاله الطحاوي، أو أنه بيان لِـام 

يقول به أهل السنة، بل هو بياٌن ملذهب املجسمة والكرامية.

وبقية كالم ابن باز حيتوي عىل تناقضات ومعاٍن خطرية جدًا، تدل عىل أنه ال يدرك 
خطورة ما يقول، قال: »وأما الغايات واألركان واألعضاء واألدوات، فمراده رمحه اهلل: 
تنزهيه عن مشاهبة املخلوقات يف حكمته وصفاته الذاتية من الوجه واليد والقدم ونحو 
ذلك، فهو سبحانه موصوٌف بذلك، ولكن ليست صفاته كصفات اخللق، وال يعلم 

كيفيتها إال هو سبحانه«. اهـ)1).

ثم قال أبو سعيد الدارمي: »وال جيوز ألحد أن يتوهم حلده غاية يف نفسه، ولكن نؤمن باحلد،   =
ونكل علم ذلك إىل اهلل، وملكانه أيضًا حد، وهو عىل عرشه فوق سمواته فهذان حدان اثنان«، 
إذن هناك أكثر من حد، وابن باز يتكلم عن حدود، وهذه هي تفصيالت احلدود التي يتكلمون 
عنها. هؤالء هم املجسمة، واإلمام الطحاوي يقول: »تعاىل اهلل عن احلدود والغايات«، هذه 
هي عقيدة أهل السنة واجلامعة، ومن خيالف ذلك فهو من املبتدعة واختلف العلامء يف كفره؛ 
ألن هناك أناسًا يقولون باحلد وال يفهمون معناه، ولكنهم اتفقوا عىل أنه ليس من أهل السنة 

واجلامعة.
)1) »الرشوح الوافية« )1: 463).
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أين ورد يف الكتاب والسنة أن لليد والوجه كيفّيات معينة؟! حتى يقال: ثبتت 

هذه الكيفيات، ولكن نحن ال نعلمها؟

، وال يريدون: أن أصله ثابت،  إنَّ أهل السنة يرّصحون بأن أصل »الكيف« منفيٌّ
وها بال َكْيف؟ ؛ كام يدعي ابن باز، ومن يتبعه! أمل يُقل السلف: َأِمرُّ وعلمنا به منفيٌّ

فأنتم ترون: هذان قوالن خمتلفان: 

األول: قول السلف: ال كيف. والثاين قول ابن تيمية وابن أيب العّز وابن باز ومن 
تبعهم: يوجد كيفية ولكن ال نعلُمها. وبطالُن كالم هؤالء أوضُح من أن نشتغل به.

وقد احتار ابن أيب العز أيضًا يف كيفية اخلروج من خمالفة الطحاوي وهو ينفي 
اجلهات، واحلال أن ابن أيب العز يثبتها هو وسائر أهل مذهبه، وكالم الطحاوي رصيٌح 

يف نفيها. 

واتبع نفَس أسلوبه السابق الذي بّيناه يف أثناء الكالم عىل احلدود واألركان، فقد 
ادعى أن من اجلهات ما هو عدمي ومنها ما هو وجودي، قال:

»فإن ُأريد باجلهة أمٌر موجود غرُي اهلل تعاىل كان خملوقًا، واهلل ال حيرصه يشء، وال 
حييط به يشٌء من املخلوقات، تعاىل اهلل عن ذلك، وإن ُأريد باجلهة أمر عدمي ـ وهو 
ما فوَق العامل ـ فليس هناك إال اهلل وحده، فإذا قيل: إنه يف جهة ـ هبذا االعتبار ـ فهو 

صحيح«. اهـ)1).

هذا هو كالمه، فهو يثبت اجلهة، وأما تفريُقه بني اجلهة باملعنى العدمي واجلهة 
باملعنى الوجودي، فال حاصَل حتته، واجلهة: هي عبارة عن نسبٍة بني موجوَدين حمدوَدين 
ال غري ذلك، فإن كان أحُدمها غري حمدود، وال احلدُّ من صفاته فكيف يكون يف جهة من 

غريه، ورشُط اجلهة إثباُت احلد والنهاية. 

)1) »رشح ابن أيب العز« ص 242.
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فنحن نقول: إن اهلل تعاىل ليس يف جهة؛ ألنه ليس له حدٌّ وال هناية، وليس جساًم، 
فال نسبة بينه وبني اخللق حتى يقال إنه يف جهة منهم، وهم يقولون: إنه يف جهة؛ ألهنم 
يثبتون له ـ عّز اسمه ـ هناياٍت يف امتداد ذاته، فيجب ـ عىل زعمهم هذا ـ يكون يف جهة 

من املخلوقات. 

وأما زعُمه أنه إن ُأريد باجلهة أمُر موجود، فيلزم انحصاُر اهلل تعاىل يف خملوقاته، 
فليس كذلك، بل الذي يلزُم عنه ذلك، إنام هو احليز إن كان خملوقًا، وقيل: إن اهلل تعاىل 
فيه، فيلزم ـ عند ذاك ـ أن يكون اهلل قد ُأحيط به من بعض خملوقاته، ولكن إذا قلنا: إن 
اجلهة أمر موجود واهلل تعاىل فيها، بمعنى: أهنا ظرف له، فيلزم اإلحاطة، فيكون اجلهة 

مساويًا للحيز عند ذلك. 

واحلق: أن اجلهة هي نسبٌة بني موجودين حمدودين، وعندما نقول: »إن زيدًا يف 
جهة من عمرو«، فال نقصد قطعًا أن عمرًا قد أحاط بزيد، ولكن نقصد: أّن زيدًا بينه 

وبني عمرٍو نسبة معّينة تتحّدد بمالحظة حدوِد أجسامهام وامتداِد حجمهام. 

وهكذا إن قيل: إن اهلل تعاىل يف جهة، فال يوجد إال هذا الـمعنى، وابن أيب العز 
ُيثبته هلل تعاىل وال يتوّرع من ذلك. 

، فهذا الكالم صحيح  ولذلك يقول علامؤنا: إن من أثبت اجلهة يلزمه إثبات احلدُّ
بال شك، وألجل هذا املعنى؛ فإن كل من نسب احلدَّ هلل تعاىل، فإنه ينسب إليه اجلهة، 
والعكُس صحيح، وكل من أثبت هلل تعاىل حدًا وجهة فإنه ينسب إليه امتدادًا يف األبعاد، 

وهذا هو معنى اجلسمية، ولذلك نقول: إن مثبت اجلهة مّسم، وكذا مثبت احلّد.

ولذلك فإن ابن أيب العز حاول أن يفس معنى اجلهة املنفي يف كالم الطحاوي 
بمعنى اإلحاطة، بناًء عىل ما لفتنا النظر إليه، واستند إىل أن الطحاوي قال: »حميط بكل 
يشء«، وفس ابن أيب العز اإلحاطَة باإلحاطة احلسية، ولذلك علق عىل قول الطحاوي: 
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»وال حتيط به اجلهات الست« فادعى: »أن إطالق مثل هذا اللفظـ  مع ما فيه من اإلمجال 
واالحتاملـ  كان ترُكه أوىل، وإال ُتُسّلط عليه وُألزم بالتناقض يف إثبات اإلحاطة والفوقية 

ونفي جهة العلو«. اهـ)1).

إثبات اإلحاطة وبني نفي اجلهات، يف كالم  تـناقضًا بني  فإنه ادعى أن هناك 
الطحاوي، والتناقُضـ  الذي يدعيه ابن أيب العزـ  إنام ينشأ إن فسنا اإلحاطَة باإلحاطة 
احلسية املادية، كام حييط السوار باملعصم، وكام حييط الغالُف الغازي باألرض، فإنهـ  بناًء 

عىل ذلك التفسري فقطـ  يلزم إثبات اجلهة من إثبات اإلحاطة. 

ولكن من قال البن أيب العز: إن الطحاوي قصد باإلحاطة تلك اإلحاطة احلسية 
التي يّدعيها هذا الرجل؟ بل اإلحاطُة التي أثبتها الطحاوي إنام هي إحاطُة العلم والقدرة 
والتدبري كام ُقلنا يف حمله، ومن أين يلزم من إثبات إحاطة العلم والقدرة والتدبري، كوُن اهلل 

تعاىل يف جهة من خلقه؟ 

فنعلم من هذه املناقشة املخترَصة مدى ما أفسده ابُن أيب العز يف كالمه عىل هذا 
املتن الرشيف، واّدعى أن كالمه رشح له، وإنام هو جرٌح ونفي وخمالفة. 

وعىل كّل حال؛ فإننا أردنا تبيـني ما بّيناه لك من كالم ابن أيب العز، لتحذَر وال 
أنه موافق لكالم الطحاوي، وموافٌق لكالم أهل  تغرتَّ هبذا الرشح الذي كتبه، فتظنَّ 

السنة، بل هو خمالف هلام ومناقض ألصول التوحيد. 

ويف نـهاية كالمه، اضطر ابن أيب العز إىل التشكيك يف أن هذا الكالم)2) قد قاله 
أبو حنيفة، فقال: »ويف ثبوت هذا الكالم عن اإلمام أيب حنيفة نظر«. اهـ)3).

)1) »رشح ابن أيب العز« ص 243.
)2) أي ما نقله اإلمام الطحاوي يف عقيدته وقرر أنه عقيدة اإلمام أيب حنيفة وصاحبيه: »وتعاىل اهلل 

عن احلدود... الخ«.
)3) »رشح ابن أيب العز« ص 244. ويف مموعة الرشوح الوافية )1: 461).
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فهو ملا مل يتمكن من أن يرصف معنى هذه العبارة القوية التي ينفي فيها الطحاوي 
احلدود واجلهات وغريها عن اهلل تعاىل، مما هي من صفات املخلوقني، مل جيد سبياًل إىل 

التخلص منها إال إنكار نِْسَبتِها إىل اإلمام أيب حنيفة، أو التشكيك يف هذه النسبة.

وهذه الطريقة من التشكيك واإلنكار قد اشتهر هبا املجّسمة، ومل يعتمدوا يف ذلك 
إال عىل هواهم! فكل النسخ تـثبت هذا الكالم، واستند إىل أن أبا حنيفة لو قال بمثل 
هذا الكالم لشنّعوا عليه، ومل يعرف املسكني أّن هذا الكالم هو الكالم الصحيح، وأنه 
هو املخدوع بام أومهه إياه ابن تيمية ومشاخُيه من أّن إثبات ما نفاه الطحاوي هو ما عليه 
السلف، ومل ُينكر السلُف واملتقدمون عىل أيب حنيفة هذا الكالَم، واحلال: أن الكالم 
املنقول عنه صحيٌح، وال يؤثر يف هذا احلكم إنكاٌر وال استنكار، فحجته واهية، وهي 

ك بالساب.  مّرد متسُّ

قال الطحاوي: )واملعراج حق، وقد ُأرسي بالنبي ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ وُعرج بشخصه يف 
اليقظة إىل السامء، ثم إىل حيث شاء اهلل من الُعال(

قال الفيـومي يف »املصباح«: »سـريت الليَل، وسـريت به َسـريًا ـ واالسـم: 
ـراية ـ إذا قطعَته بالسري، وأرسيت ـ باأللف ـ لغة حجازية، ويستعمالن متعديني  السِّ

بالباء إىل مفعول، فيقال: رسيت بزيد، وأرسيت به«. اهـ. 

و»اإلرساء« هو السري يف الليل.

»املعراج« هو السلم، ما ُيعرج عليه، ما يرتقى إىل العلو عليه. 

»بشخصه«: أي بروحه وجسمه. خالفًا ملا قيل من أن النبي عليه الصالة والسالم 
إنام أرسي بروحه ال بجسده، وهو القول املنسوب إىل عائشة ومعاوية ريض اهلل عنهام. 

وجيب االنتباه إىل أن القول بأن اإلرساء كان بروح النبي عليه السالم فقط، ليس 
مساويًا لِـام يقال من أن اإلرساء كان مرد منام حصل للنبي عليه الصالة والسالم. 
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فاملناُم: عبارة عن رؤيا يلقيها اهلل تعاىل يف نفس النائم، ولو كان األمُر كذلك َلـام 
استنكره أهل قريش، واستدعى أن يسمى أبو بكر صّديقًا، فإن كون اإلرساء منامًا ال 
يستلزم اإلنكار من العقالء، وال يستلزم الشهادة ملن صّدق بحصوله بأنه صّديق، فليس 

هذا باألمر الذي ُيمكن أن يقتيض االستنكاَر الكبري كام حصل من أهل مكة. 

وإنام الذي يمكن أن يتوقف فيه العقالُء هو أن اجلسد والروح قد انتقال من مكة 
إىل القدس يف نفس الليلة يف ذلك الزمان، بل وحتى يف هذا الزمان؛ ألنه حصل بدون 

وسيلة نقٍل معتادة عند البرش كالطائرة ونحوها. 

وقوله: »املعراج حق« أي: ثابت. 

قال صاحب »الصحاح«: »َعَرَج يف الدرجة والسلم يعُرُج ُعروجًا، إذا ارتقى... 
ـلَّم، ومنه ليلة املعراج، واجلمع: معارج ومعاريج، واملعارج: املصاعد«.  واملعراج: السُّ

اهـ.

وقال اجلوهري يف »الصحاح«: »وَسـَريُت رُسًى وَمسًى وأرسيُت بمعنًى، إذا 
رسَت لياًل، وباأللف لغة أهل احلجاز، وجاء القرآن هبام مجيعًا«، ثم قال: »وإنام قال 
ى ال يكون إال بالليل،  تعاىل: ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ﴾ ]اإلرساء: 1[ وإن كان السُّ

ُت أمِس هنارًا، والبارحَة ليالً«. اهـ. للتأكيد، كقوهلم: رِسْ

قال الفيومي: »والشخص: سواُد اإلنسان تراُه من بعد،ثم اسُتعمل يف ذاته، قال 
اخلطايبُّ وال يسمى شخصًا إال جسٌم مؤلَّف له ُشخوص وارتفاع«. اهـ.

قال الفيومي: »سمـا يسمو سّموًا: عال، ومنه يقال: سَمت مهته إىل املعايل: إذا 
طلب العزَّ والرشف. والسامء: الـُمظّلة لألرض«، وقال: »السامء: السقف، وكلُّ عاٍل 

مظلٌّ سامٌء، حتى يقال لظهر الفرس: سامء«. اهـ.
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مثل  وسَميت،  سَموت  تقول:  والعلو،  االرتفاع  »والسمو:  اجلوهري:  وقال 
عَلـوت وعَليـُت، وسـَلوُت وسليـُت؛ عن ثعلب. وفـالٌن ال ُيسامى، وقد عال من 

ساماه«. اهـ.

واحلدُّ الذي وصل إليه النبي ملسو هيلع هللا ىلص غرُي مقطوع به؛ لذلك أطلق القول فيها فقال: 
»حيث شاء اهلل«، هذا معنى أّن كالَمه بيان، أي: خيربك ما هو املحل الذي فيه احتامل، 

وما هو املحل الذي فيه َقْطٌع؟

قال الطحاوي: )وأكرمه اهلل بام شاء، وأوحى إليه ما أوحى: ﴿ڍ ڍ ڌ ڌ 
ڎ﴾ ]النجم: 11[، فصىل اهلل عليه وسلم يف اآلخرة واألوىل(

واإلرساء ـ كام مىض تفسرُيه ـ: هو املسري يف الليل، وقد أرسى اهللُ تعاىل بسيدنا 
حممد عليه الصالة والسالم من مكة إىل بيت املقدس، ثم عرج به وصعد به من هناك إىل 

الساموات العال وإىل حيث شاء. 

هذا األمر ال ينبغي أن ُينكره واحد ممن ينتسب إىل الدين اإلسالمي بحّجة أو 
بدون حجة، فال جيوز القول بأن هذا االنتقاَل يستحيل يف ليلة واحدة! بل إن هذا مما 
جيوز عقالً، وال يستحيل إال يف العادة البرشية، ففي ذلك الزمان كان قطُع املسافة من 
مكة إىل بيت املقدس يف ليلة مستحيالً عادة، وأما يف أيامنا هذه فإننا نقطع أكثَر منها يف 
ساعة، بوسائل السفر املختلفة التي اخرتعها اإلنسان، فال وجَه الستحالة ذلك من هذا 

اجلانب إذن باعتباِر قدرة اهلل تعاىل. 

الكريم، قال اهلل عز وجل: ﴿ٱ ٻ ٻ  القرآن  وقد ثبت اإلرساُء يف 
ٺٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ 

ٿ ٿ ٿ ٹ﴾ ]اإلرساء: 1[.
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قال العالمة أكمل الدين البابريت يف »رشحه« عىل »الطحاوية«: 

بالكتاب أيضًا، وهو قوله تعاىل: ﴿ڄ ڄ ڄ *  املعراُج ثابت  »قال بعضهم: 
ڃ ڃ ڃ ڃ چ﴾ ]النجم: 8-9[، والصحيح: أن هذا القرب كان مع جبـريل، 
ويدلُّ عليه قوله تعاىل: ﴿ڦ ڦ ڦ﴾ ]النجم: 7[، وذلك أن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص سأل 
جربيل أن ُيرَيه نفسه عىل صورته التي خلقه اهلل عليها، فواعده ذلك بغار حراء، فطلع له 
جربيل عليه السالم من املرشق فسدَّ األفق إىل املغرب، ثم دنا فتدىل، هذا من باب القلب 
أي: ثم تدنى جربيُل فدنا من حممد عليه السالم، وكان منه ﴿ڃ ڃ ڃ﴾ أي: قدر 
مسافة قوسني أو أدنى، واملعنى: أنه بعدما رآه النبي عليه السالم عىل صورته هاَله من 

عظمته فرّده اهلل إىل صورة آدميٍّ حتى قُرب منه للوحي، وذلك قوله: ﴿چ چ ڇ 
ڇ ڇ﴾ ]النجم: 10[ أي عبد اهلل وهو حممد عليه السالم ما أوحى اهلل عز وجل بلسان 

جربيل«. اهـ)1).

وقال البيهقي يف »األسامء والصفات«:

»قال أبو سليامن اخلطايب رمحه اهلل تعاىل يف تقدير قوله: ﴿ڄ ڄ ڄ * ڃ ڃ 
ڃ ڃ چ﴾ عىل ما تأوله ابن مسعود وعائشة ريض اهلل عنهام من رؤيته ملسو هيلع هللا ىلص جربيَل 
عليه السالم يف صورته التي ُخلق عليها، والدنوِّ منه عند املقام الذي ُرفع إليه وأقيم فيه. 

قوله: ﴿ڄ ڄ﴾ املعنيُّ به جربيُل عليه السالم تدىّل من مقامه الذي ُجعل له يف 
األفق األعىل فاستوى، أي: وقف وقفة، ثم ﴿ڄ ڄ﴾، أي: نزل حتى كان بينه وبني 
ر«)2). املصعد الذي ُرفع إليه حممد ملسو هيلع هللا ىلص قاب قوسني أو أدنى، فيام يراه الرائي ويقّدره املقدِّ

وروى اإلمام البيهقي رمحه اهلل تعاىل يف »األسامء والصفات« يف باب ما جاء يف 

)1) »رشح البابريت الطحاوية« ص80.
)2) باب ما ذكر يف السياق، )925(، )2: 352).
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قول اهلل عز وجل: ﴿ڄ ڄ ڄ * ڃ ڃ ڃ ڃ چ﴾ عن عبد اهلل ريض اهلل عنه يف 
هذه اآلية ﴿ڄ ڄ ڄ * ڃ ڃ ڃ ڃ چ﴾: قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »رأيت جربيل 
عليه الصالة والسالم له ست مئة جناح« رواه البخاري يف »الصحيح« عن أيب النعامن 

عن عبد الواحد بن زياد)1). 

وروى بسنده عن ابن مسعود ريض اهلل عنه: »أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص رأى جبـريل عليه 
الصالة والسالم له ست مئة جناح«، وذكر أنه رواه اإلمام مسلم أيضًا يف »صحيحه« 

عن أيب الربيع)2).

قال اإلمام العالمة التفتازاين يف »رشح العقائد النسفية«:

»فاإلرساء من املسجد احلرام إىل بيت املقدس قطعيٌّ ثبت بالكتاب، واملعراج 
من األرض إىل السامء مشهوٌر، ومن السامء إىل اجلنة أو العرش أو غري ذلك آحاد، ثم 

الصحيح أنه عليه السالم إنام رأى ربَّه بفؤاده ال بعينه«. اهـ)3). 

وخالفه املال اجلندي يف مسألة الرؤية يف »حاشيته« وقال:

»قد سبق أن مذهب الشيخ األشعري أنه رآه بعينه، وهو الصحيح؛ جلزِم ابن 
عباس وغريه به، ومثله ال ُيقال من قبل الرأي، وألنه ممكٌن دّلت عليه الظواهر«. اهـ)4).

قلت: واألصحُّ ما قاله السعد؛ حلصول االختالف بني الصحابة يف ذلك، ولو 
حصلت الرؤيُة بالعني الشتهرت بينَهم حتى مل حيدث خالف، واألصُل األوىل بالقبول 
القول باملقطوع يف هذه املسائل، وعند االختالف بني األكابر يعلم أن املسألة غري قطعية.

)1) باب ما ذكر يف الساق، )916(، )2: 346).

)2) باب ما ذكر يف الساق، )917(، )2: 347).
)3) »رشح العقائد النسفية« ص194.

)4) املصدر السابق ص194.
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التفتازاين؛  قال  كام  مشهورة؛  فبأحاديث  املعراج  أما  القرآن،  يف  وارٌد  اإلرساء 
ليعَلَم من ال يعلم أن هؤالء العلامء كانوا يعرفون ما ال يعرفه كثرٌي من املعارصين، الذين 
يّدعون ظلاًم ألنفسهم وألتباعهم أهنم قد وصلوا إىل مرحلة االجتهاد! الحظ التحقيق 
والتدقيق يف كالم التفتازاين، حيث فّصل يف كل مسافة، هل مثل هذا الكالم يقال عنه: 

إنه يصُدر عن واحد غري عالِـٍم باحلديث كام يّدعي بعضهم؟ 

ثم قال التـفتازاين: »ثم الصحيح: أن الرسول رأى ربَّه بفؤاده ال بعينه«، وهذا 
الكالم موافق لِـام نقلناه عن بعض كبار الصحابة، وحتقيق اخلالف كمـا بيناه قبُل عن 

بعض العلامء.

ذِْكُر حديث اإلرساء: 

وخرب اإلرساء مشهور يف كتب احلديث، وسوف نكتفي بإيراد بعض رواياته:

فمنها ما رواه اإلمام البخاري: عن أنـس بن مـالك: عن مـالك بن صعصعة 
ريض اهلل تعاىل عنهام: أن نبي اهلل ملسو هيلع هللا ىلص حّدثهم عن ليلة ُأرسي به: »بينمـا أنا يف احلطيم« 
ـ وربام قال: »يف احلجر« ـ »مضطجعًا إذ أتاين آٍت ـ فقد قاَل وسمعُته يقول: ـ »فشق ما 

بني هذه إىل هذه«. 

فقلُت للجارود وهو إىل جنبي: ما يعني به؟ قال: من ُثغرة نحره إىل شعرته، 
وسمعته يقول: من قصه إىل شعرته. 

»فاستخرج قلبي، ثم ُأتيت بطسٍت من ذهب مملوءة إيامنًا، فُغسل قلبي، ثم ُحيش، 
ثم أعيد، ثم أتيت بدابٍة دون البغل وفوَق احلامر أبيَض« فقال له اجلارود: هو الرباُق يا أبا 

محزة؟ قال أنس: نعم. 

»يضع خطَوُه عند أقىص طْرفه، فُحملت عليه، فانطلق يب جربيُل حتى أتى السامَء 
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الدنيا فاستفتح، فقيل: من هذا؟ قال: جربيل، قيل: ومن معك؟ قال: حممد، قيل: وقد 

ُأرسل إليه؟ قال: نعم، قيل: مرحبًا به، فنعم املجيء جاء، ففتح.

فلام خلصت، فإذا فيها آدم فقال: هذا أبوك آدم فسلِّْم عليه، فسّلمُت عليه، فردَّ 
السالَم، ثم قال: مرحبًا باالبن الصالح والنبي الصالح، ثم صعد حتى أتى السامء الثانية، 
فاستفتح، قيل: من هذا؟ قال: جربيل، قيل: ومن معك؟ قال: حممد، قيل: وقد ُأرسل 

إليه؟ قال: نعم، قيل: مرحبًا به، فنعم املجيء جاء، فُفتح.

ْم   فلام خلصت إذا حييى وعيسى ـ ومها ابنا اخلالة ـ قال: هذا حييى وعيسى، فسلِّ
عليهام، فسّلمت، فردا، ثم قاال: مرحبًا باألخ الصالح والنبي الصالح، ثم صعد يب إىل 
السامء الثالثة فاستفتح قيل: من هذا؟ قال: جربيل، قيل: ومن معك؟ قال: حممد، قيل: 

وقد ُأرسل إليه؟ قال: نعم، قيل: مرحبًا به، فنعم املجيء جاء، ففتح. 

فلام خلصت إذا يوسُف، قال: هذا يوسف، فسلِّْم عليه فسّلمُت عليه فرد ثم قال: 
مرحبًا باألخ الصالح والنبي الصالح ثم صعد يب حتى أتى السامء الرابعة فاستفتح قيل: 
من هذا؟ قال: جربيل قيل: ومن معك؟ قال: حممد قيل: أو قد أرسل إليه قال: نعم قيل: 

مرحبًا به، فنعم املجيء جاء، ففتح.

فلام خلصت إىل إدريس، قال: هذا إدريس، فسلِّْم عليه، فسّلمُت عليه، فرد، 
ثم قال: مرحبًا باألخ الصالح والنبي الصالح، ثم صعد يب حتى أتى السامء اخلامسة، 
فاستفتح، قيل: من هذا؟ قال: جربيل، قيل: ومن معك؟ قال: حممد ملسو هيلع هللا ىلص، قيل: وقد 

ُأرسل إليه؟ قال: نعم، قيل: مرحبًا به، فنعم املجيء جاء. 

فلام خلصت فإذا هارون، قال: هذا هارون، فسلِّْم عليه، فسّلمُت عليه، فرد، 
ثم قال: مرحبًا باألخ الصالح والنبي الصالح، ثم صعد يب حتى أتى السامء السادسة، 
فاستفتح، قيل: من هذا؟ قال: جربيل، قيل: من معك؟ قال: حممد، قيل: وقد ُأرسل 

إليه؟ قال: نعم، قال: مرحبًا به، فنعم املجيء جاء.
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فلام خلصت، فإذا موسى قال: هذا موسى، فسلِّْم عليه، فسّلمُت عليه، فرد، ثم 
قال: مرحبًا باألخ الصالح والنبي الصالح، فلام جتاوزت بكى، قيل: له ما يبكيك؟ قال: 

أبكي ألّن غالماً ُبعث بعدي يدخل اجلنة من أمته أكثر ممن يدخلها من أمتي.

ثم صعد يب إىل السامء السابعة، فاستفتح جربيل، قيل: من هذا؟ قال: جربيل، 
إليه، قال: نعم، قال: مرحبًا به، فنعم  قيل: ومن معك؟ قال: حممد، قيل: وقد بعث 

املجيء جاء. 

فلام خلصت، فإذا إبراهيم، قال: هذا أبوك، فسلِّْم عليه، قال: فسّلمُت عليه، فردَّ 
السالَم، قال: مرحبًا باالبن الصالح والنبي الصالح. 

آذان  مثل  وإذا ورقها  مثل قالل هجر،  نبقها  فإذا  املنتهى،  ثم رفعت يل سدرة 
الفيلة، قال: هذه سدرة املنتهى، وإذا أربعة أهنار: هنران باطنان، وهنران ظاهران، فقلت: 

ما هذان يا جربيل؟ قال: أما الباطنان فنهران يف اجلنة، وأما الظاهران فالنيل والفرات. 

ثم رفع يل البيت املعمور يدخله كل يوم سبعون ألف ملك، ثم ُأتيت بإناء من 
مخر وإناء من لبن وإناء من عسل، فأخذت اللبن فقال: هي الفطرة، أنت عليها وأمتك. 

ثم ُفرضت عيلَّ الصلواُت مخسني صالة كل يوم، فرجعت فمررت عىل موسى، 
أمتك ال تستطيع مخسني  فقال: بَم ُأمرت قال: ُأمرت بخمسني صالة كل يوم، قال: 
صالة كل يوم، وإين واهلل قد جربت الناس قبلك، وعاجلت بني إرسائيل أشدَّ املعاجلة، 
فارجع إىل ربك فاسأله التخفيف ألمتك، فرجعت، فوضع عني عرشًا، فرجعت إىل 
مثله،  فقال  موسى،  إىل  فرجعت  عرشًا،  عني  فوضع  فرجعت،  مثله،  فقال  موسى، 
فرجعُت، فوضع عني عرشًا، فرجعت إىل موسى، فقال مثله، فرجعت، فُأمرت بعرش 
صلوات كل يوم، فرجعت، فقال مثله، فرجعت، فأمرت بخمس صلوات كل يوم، 
فرجعت إىل موسى، فقال: بام ُأمرَت؟ قلُت: ُأمرُت بخمس صلوات كل يوم، قال: 
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إن أمتك ال تستطيع مخس صلوات كل يوم، وإين قد جربت الناس قبلك، وعاجلت 
بني إرسائيل أشد املعاجلة، فارجع إىل ربك فاسأله التخفيف ألمتك، قال: سألُت ريب 
حتى استحييُت، ولكن أرىض وأسّلم، قال: فلام جاوزُت نادى منادٍ: أمضيت فريضتي، 

وخففت عن عبادي«)1).

وله يف رواية عن سليامن عن رشيك بن عبد اهلل أنه قال: سمعُت أنس بن مالك 
يقول ليلة أرسي برسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص من مسجد الكعبة: أنه جاءه ثالثة نفر قبل أن ُيوحى 
إليه وهو نائٌم يف املسجد احلرام، فقال أوهلم: أهيم هو؟ فقال أوسطهم: هو خريهم، 
فقال آخرهم: خذوا خريهم، فكانت تلك الليلة، فلم يرهم حتى أتوه ليلة أخرى، فيام 
يرى قلبه وتنام عينه وال ينام قلبه ـ وكذلك األنبياء تنام أعينهم وال تنام قلوهبم ـ فلم 
يكلموه حتى احتملوه، فوضعوه عند بئر زمزم، فتواله منهم جربيل، فشّق جربيل ما 
بني نحره إىل لبته حتى فرغ من صدره وجوفه، فغسله من ماء زمزم بيده حتى أنقى 
جوفه، ثم أتى بطست من ذهب فيه تور من ذهب حمشّوًا إيامنًا وحكمة، فحيش به صدره 

ولغاديدهـ  يعني: عروق حلقهـ  ثم أطبقه.

ثم عرج به إىل السامء الدنيا، فرضب بابًا من أبواهبا، فناداه أهل السامء: من هذا؟ 
فقال: جربيل، قالوا: ومن معك؟ قال: معي حممد، قال: وقد بعث، قال: نعم، قالوا: 
فمرحبًا به وأهالً، فيستبرش به أهل السامء ال يعلم أهل السامء بام يريد اهلل به يف األرض 
حتى ُيعلمهم، فوجد يف السامء الدنيا آدَم، فقال له جربيل: هذا أبوك، فسلِّْم عليه، فسلِّْم 
عليه، ورد عليه آدم، وقال: مرحبًا وأهاًل بابني، نعم االبن أنت، فإذا هو يف السامء الدنيا 
بنهرين َيطَِّرَدان)2)، فقال: ما هذان النهران يا جربيل؟ قال: هذا النيل والفرات عنرصمها.

)1) كتاب مناقب األنصار، باب املعراج، )3887).
)2) أي: جيريان. من »النهاية يف غريب احلديث« البن األثري.
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ثم مىض به يف السامء، فإذا هو بنهر آخر عليه قرص من لؤلؤ وزبرجد فرضب يده 
فإذا هو مسك َأْذَفر)1)، قال: ما هذا يا جربيل؟ قال: هذا الكوثر الذي خبأ لك ربك، 
ثم عرج به إىل السامء الثانية، فقالت املالئكة له مثل ما قالت له األوىل: من هذا؟ قال: 
جربيل، قالوا: ومن معك؟ قال: حممد ملسو هيلع هللا ىلص، قالوا: وقد ُبعث إليه؟ قال: نعم، قالوا: 

مرحبًا به وأهالً.

ثم عرج به إىل السامء الثالثة، وقالوا له مثل ما قالت األوىل والثانية، ثم عرج به 
إىل الرابعة، فقالوا له مثل ذلك، ثم عرج به إىل السامء اخلامسة، فقالوا مثل ذلك، ثم 
عرج به إىل السامء السادسة، فقالوا له مثل ذلك، ثم عرج به إىل السامء السابعة، فقالوا 
له مثل ذلك، كل سامء فيها أنبياُء قد سامهم، فوعيت منهم إدريس يف الثانية، وهارون 
يف الرابعة، وآخر يف اخلامسة مل أحفظ اسمه، وإبراهيم يف السادسة، وموسى يف السابعة 

بتفضيل كالم اهلل، فقال موسى: رّب مل أظّن أن ترفع عيلَّ أحدًا! 

ثم عال به فوق ذلك بام ال يعلمه إال اهلل، حتى جاء سدرة املنتهى، ودنا اجلبار ربُّ 
العّزة فتدىل، حتى كان منه قاب قوسني أو أدنى، فأوحى اهلل فيام أوحى إليه مخسني صالة 
عىل أمتك كل يوم وليلة، ثم هبط حتى بلغ موسى، فاحتبسه موسى فقال: يا حممد، ماذا 
عهد إليك ربك؟ قال: عهد إيل مخسني صالة كل يوم وليلة، قال: إن أمتك ال تستطيع 
ْف عنك ربك وعنهم، فالتفت النبي ملسو هيلع هللا ىلص إىل جربيل كأنه يستشريه  ذلك، فارجع، فليخفِّ

يف ذلك؟ فأشار إليه جربيل: أن نعم إن شئَت.

فعال به إىل اجلبار، فقال وهو مكانه: يا رب خّفف عنا؛ فإن أمتي ال تستطيع هذا، 
فوضع عنه عرش صلوات، ثم رجع إىل موسى، فاحتبسه، فلم يزل يرّدده موسى إىل ربه، 
حتى صارت إىل مخس صلوات، ثم احتبسه موسى عند اخلمس، فقال: يا حممد، واهلل 

)1) أي: طيب الريح.
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لقد راودُت بني إرسائيل قومي عىل أدنى من هذا فضعفوا، فرتكوه، فأمتك أضعف 
أجسادًا وقلوبًا وأبدانًا وأبصارًا وأسامعًا، فارجع، فليخفِّف عنك ربك. كل ذلك يلتفت 
النبي ملسو هيلع هللا ىلص إىل جربيل ليشري عليه وال يكره ذلك جربيل، فرفعه عند اخلامسة، فقال: يا 
رب إن أمتي ضعفاُء أجساُدهم وقلوهُبم وأسامُعهم وأبداهُنم، فخفِّف عنا، فقال اجلبار: 
يا حممد، قال: لبيك وسعديك، قال: إنه ال يبدل القول لدي كام فرضُت عليك يف أم 
الكتاب، قال: فكل حسنة بعرش أمثاهلا، فهي مخسون يف أم الكتاب، وهي مخٌس عليك.

 فرجع إىل موسى، فقال: كيف فعلت؟ فقال: خفَّف عنا: أعطانا بكل حسنة عرش 
أمثاهلا، قال موسى: قدـ  واهللـ  راودُت بني إرسائيل عىل أدنى من ذلك، فرتكوه، ارجع 
إىل ربك، فليخفف عنك أيضًا، قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »يا موسى، قدـ  واهللـ  استحييُت من 

ريب مما اختلفُت إليه«، قال: فاهبط باسم اهلل، قال: واستيقظ وهو يف مسجد احلرام)1).

ولنا مالحظاٌت ومناقشاٌت تدور حول أحاديث اإلرساء، ُنوجز بعضها فيام يأيت:

أوالً: اعرتض بعٌض عىل قوهلم: »وقد أرسل إليه«، بأنه يدلُّ عىل أهنم مل يكونوا 
يعلمون بأنه صار نبّيًا، وهذا ال جيوز يف حّق املالئكة، يريد أن يقول: إن احلديث يضّعف 

بذلك!؟

واجلواب: قال ابن حجر يف »الفتح«:

»قوله: »فاستفتح«، تقدم القول فيه يف أول الصالة، وأن قوهلم: »أرسل إليه« أي: 
للعروج، وليس املراد أصل البعث؛ ألن ذلك كان قد اشُتهر يف امللكوت األعىل. وقيل: 
بًا من نعمة اهلل عليه بذلك، أو استبشارًا به، وقد علموا أن برشًا ال يرتقى  سألوه تعجُّ
هذا الرتّقَي إال بإذن اهلل تعاىل، وأن جربيل ال يصعد بمن مل ُيرسل إليه. وقيل: احلكمة 
يف سؤال املالئكة: »وقد بعث إليه«: أن اهلل أراد إطالع نبيه عىل أنه معروف عند املأل 

)1) كتاب التوحيد، باب قوله: ﴿ڃ چ چ چ﴾ ]النساء: 164[، )7517).
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األعىل، ألهنم، قالوا: أَوُبِعَث إليه؟ فدل عىل أهنم كانوا يعرفون أن ذلك سيقع له، وإال 

لكانوا يقولون: ومن حممد، مثالً«. اهـ)1).

ثانياً: قول سيدنا موسى عليه السالم: »غالماً ُبعث بعدي يدخل اجلنة من أمته 
أكثر ممن يدخلها من أمتي«، كيف يصُدر مثل هذا القول من نبيٍّ وهو يدلُّ عىل احلسد؟ 

وكيف ُيطلق عىل سيِدنا حممد عليه السالم اسَم الغالم، وهو أفضل اخللق أمجعني؟!

اجلواب: قال ابن حجر يف »الفتح«:

«، ويف حديث أيب سعيد:  »ويف رواية رشيك عن أنس: »مل أظنَّ أحدًا ُيرَفـُع عيلَّ
»قال موسى: يزعم بنو إرسائيل أين أكرم عىل اهلل وهذا أكرم عىل اهلل مني«، زاد األموي 
، ولكن معه أمته، وهم أفضل األمم عند اهلل«،  يف روايته: »ولو كان هذا وحده هان عيلَّ
ويف رواية أيب عبيدة بن عبد اهلل بن مسعود عن أبيه: »أنه مرَّ بموسى عليه السالم وهو 
يرفع صوته فيقول:أكرمَته وفّضلَته، فقال جربيل: هذا موسى، قلت: ومن يعاتب؟ 
قال: يعاتب ربه فيك، قلت: ويرفع صوته عىل ربه؟ قال: إن اهلل قد عرف له حّدته«، ويف 
رًا، فسألت  حديث ابن مسعود عند احلارث وأيب يعىل والبزار: »وسمعت صوتًا وتذمُّ
ره؟ قال: عىل ربه، قلت: عىل ربه؟! قال:  جربيل، فقال: هذا موسى، قلت: عىل َمن تذمُّ

إنه يعرف ذلك منه«. 

قال العلمـاء: مل يكن بكاء موسى حسـدًا، معاذ اهلل، فإن احلسد يف ذلك لعامل 
منزوع عن آحاد املؤمنني فكيف بمن اصطفاه اهلل تعاىل، بل كان أسفًا عىل ما فاته من 
األجر الذي يرتتب عليه رفع الدرجة؛ بسبب ما وقع من أمته من كثرة املخالفة املقتضية 
لتنقيص أجورهم املستلزم لتنقيص أجره؛ ألن لكّل نبيٍّ مثل أجر كل من اتبعه، وهلذا 
كان من اتبعه من أمته يف العدد دون من اتبع نبينا ملسو هيلع هللا ىلص مع طول مدتم بالنسبة هلذه األمة. 

)1) »فتح الباري« )7: 209).
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وأما قوله: »غالم« فليس عىل سبيل النقص، بل عىل سبيل التنويه بقدرة اهلل وعظيم 

كرمه؛ إذ أعطى ملن كان يف ذلك السّن ما مل ُيعطه أحدًا قبله ممن هو أسن منه«. 

ونقل عن العارف باهلل تعاىل ابن أيب مجرة قوله: »وأما قوله: »هذا الغالم«، فأشار 
إىل صغر سنه بالنسبة إليه«)1).

ثالثًا: قيل: ختصيص موسى عليه السالم باالستدراك، ومراجعة النبي ملسو هيلع هللا ىلص يدلُّ 
عىل أن هذا احلديث من اإلرسائيليات.

اجلواب: هذا باطل، فإن احلكمة يف ذلكـ  كام نقله ابن حجر عن القرطبيـ  لعلها 
لكون أمة موسى ُكّلفت من الصلوات بام مل تكّلف به غرُيها من األمم، فثقلت عليهم، 
فأشفق موسى عىل أمة حممد من مثل ذلك، ويشري إىل ذلك قوله: »إين قد جربت الناس 

قبلك« انتهى. 

وقال غريه: لعلها من جهة أنه ليس يف األنبياء َمن له أتباٌع أكثر من موسى، وال 
من له كتاب أكرُب وال أمجُع لألحكام من هذه اجلهة مضاهيًا للنبي ملسو هيلع هللا ىلص، فناسب أن يتمنى 
له  ُيطلعه عىل ما وقع  أنعم عليه من غري زواله عنه، وناسب أن  له مثل ما  أن يكون 

وينصَحه فيام يتعّلق به. اهـ)2).

وأما بكاؤه فِلـام أن اهلل تعاىل جعل الرمحة يف قلوب األنبياء أكثَر ما جعل يف قلوب 
غريهم. 

منها  اثنني  ووصف  األربعة،  لألهنار  معنى  نفهم  ال  إننا  بعضهم:  قال  رابعاً: 
بالباطنني، واثنني بالظاهرين، فذلك يدل عىل أن احلديث ليس بصحيح، أو فيه شك. 

اجلواب: أما األهنار األربعة، فلو افرتضنا أنـنا ال نعرف معنامها، فال يستـلزم 

)1) »فتح الباري« )7: 211).
)2) املصدر السابق )7: 212).
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ذلك بطالن احلديث! ولعل املعنى: أهنام باطنان، أي: يمران من حتت سطح األرض، 

والظاهران خالفهام. 

أو يكون الباطنان داللًة عىل أن اجلنة فيها أفضُل مما يف احلياة الدنيا لعّزة الباطن، 
وكشف الظاهر. 

اجلنة،  أهنار  من  ـ  والنيل  الفرات  أي:  ـ  النهرين  هذين  بأن  أيضًا  جُياب  وقد 
وحكمهام ليس نفس حكم أهنار الدنيا؛ فإن الفرات والنيل وإن كانا ينبعان من منطقة 
معّينة من األرض يف الدنيا، فإن الواردين يف احلديث ليسا مها عني ما نجدمها يف الدنيا، 

بل ُسّميا بأسامئهام. 

فإن قيل: فكيف ُيطِلُق عىل هنر من أهنار اآلخرة اساًم لنهٍر يف الدنيا؟ 

واجلواب: إن ذلك غري مستنَكر؛ فإن الفاكهة يف اآلخرة هلا أسامٌء هي عنُي األسامء 
التي يف الدنيا؛ كالعنب والتني، وحتى احلنظل، وإن كان مرًا يف الدنيا، فالتشابه إنام هو 

يف األسامء فقط. 

وقد ورد يف حديث البخاري عن أيب هريرة: »فإذا سألُتم اهلل فاسألوه الفردوس؛ 
فإنه أوسط اجلنة، وأعىل اجلنة، أراه فوقه عرش الرمحن، ومنه تفجر أهنار اجلنة«، قال 
حممد بن فليح عن أبيه: »وفوقه عرش الرمحن«)1). فهذا دليـل عىل أن منبع األهنار يف 

اآلخرة هو العرش.

خامسًا: اعرتض عىل ما ورد يف بعض الروايات من ألفاظ التديّل والدنّو واملكان. 

واجلواب: قال اإلمام البيهقي يف »األسامء والصفات« بعدما أورد حديث اإلرساء 

يقال: هذه سبييل وهذا سبييل،  املجاهدين يف سبيل اهلل،  )1) كتاب اجلهاد والسري، باب درجات 
.(2790(
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واملعراج: »رواه البخاري يف »الصحيح«: عن عبد العزيز بن عبد اهلل: عن سليامن بن 
بالل، ورواه مسلم: عن هارون بن سعيد األييل: عن ابن وهب، ومل يُسق متنه وأحاَل 
به عىل رواية ثابت عن أنس ريض اهلل عنه، وليس يف رواية ثابٍت عن أنس لفُظ الدنو 

والتديّل وال لفظ املكان. 

وروى حديث املعراج ابُن شهاب الزهري: عن أنس بن مالك ريض اهلل عنه، 
وقتادة: عن أنس بن مالك: عن مالك بن صعصعة، ليس يف حديث واحد منهام يشء 

من ذلك. 

وقد ذكر رشيك بن عبد اهلل بن أيب نمر يف روايته هذه ما يستدّل عىل أنه مل حيفظ 
احلديَث كام ينبغي له من نسيانه ما حِفَظه غريه، ومن خمالفته يف مقامات األنبياء الذين 

رآهم يف السامء َمن هو أحفظ منه«)1). اهـ.

وقد علم أن التديل ال جيوز نسبته إىل اهلل تعاىل، ألنه من صفات املخلوقني كجربيل 
عليه السالم كام مىض. وقد جزم ابن أيب العز بأن الدنو والتديل الواردين مها دنو الرب 
وتدليه! فقال: »وأما الدنو والتديل الذي يف حديث اإلرساء، فذلك رصيح يف أنه دنو 

الرب تعاىل وتدليه)2)«. اهـ. 

واعرتض عليه األلباين يف تعليقاته عليه يف الصفحة نفسها، فقال: »قلت: لكن يف 
ثبوته نظر كام تقدم آنفًا«. اهـ. 

)1) باب ما ذكر يف الساق، )930(، )2: 355).
)2) »رشح العقيدة الطحاوية«، ص249، املكتب اإلسالمي، خرج أحاديثها األلباين. والذي يشري 
إليه ما قاله يف الصفحة السابقة: »حديث اإلرساء صحيح، وهو ملتقط من أحاديث متفرقة، 
غري أن الدنو املذكور يف هذا السياق، وهو من رواية رشيك بن عبد اهلل بن أيب نمر، الذي غلطه 
احلفاظ يف ألفاظ من حديث اإلرساء كام ذكر املؤلف آنفًا، ومن ذلك هذا اللفظ كام بينه احلافظ 

ابن كثري يف تفسري اإلرساء، ومن قبله البيهقي يف »األسامء والصفات« ص440-442«. اهـ.
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وأما ما قد يرد نحو »دار اهلل« فهو بمعنى الدار التي دورها ألوليائه وهي اجلنة. 

وكام يقال: »بيت اهلل« و»حرم اهلل«.

وأما ما ورد من املكان، فقال اخلطايب كام نقله عنه البيهقي يف »األسامء والصفات«:

»ويف احلديث لفظة أخرى تـفّرد هبا رشيك أيضًا مل يذكرها غريه، وهي قوله: 
»وهو مكانه«، واملكان ال ُيضاف إىل اهلل سبحانه، إنام هو مكاُن النبي ملسو هيلع هللا ىلص، ومقاُمه األول 

الذي ُأقيم فيه«)1).

فالروايات األخرى التي وردت يف حديث اإلرساء ورد فيها نسبُة التديّل والدنّو 
واملكان يف ظاهر الروايات إىل اهلل سبحانه وتعاىل، هذه الرواياُت نّص علامء احلديث 
عىل أهنا رواياٌت شاّذة، بمعنى: أن نفس احلديث ُروي عن نفس الصحايب من ُطرق 
أخرى أرجَح منها، ومل ُتذكر فيه هذه األلفاظ، فدّل ذلك عىل أن هذه األلفاظ ُمدَرجة 

من ِقبِل أحِد الرواة، أو أنه عربَّ عنها بام فِهَمه.

روى البيهقيُّ عّدَة أحاديَث ليس يف حديٍث واحٍد منها يشء من تلك الروايات 
التي فيها ألفاٌظ ال جتوز نسبتها إىل اهلل، فهي روايات شاذة، وألفاظ مدرجة من أحد الرواة؛ 
بدليل أن العلامء درسوا املتوَن الواردة عن هذا الصحايب من عدة طرق فوجدوها مجيَعها 
خاليًة من هذه األلفاظ إال طريقًا واحدة فيها راٍو حفُظه ضعيٌف وفيه اضطراب، فدّل 
ذلك عىل أن هذه الرواية فيها إدراٌج من نفس هذا الراوي، وهذه الروايُة فيها اضطراب 

يف أماكن األنبياء، فقال اإلمام البيهقي: »متُن احلديث فيه ألفاٌظ مدرجة«)2). 

فدّل هذا عىل أنا ال يصحُّ االعتامد عىل مرد هذه الرواية التي فيها نسبة املكان 
والتديّل إىل اهلل تعاىل وترِك ما هو أثبُت منها مما ليس فيه ذلك. 

)1) باب ما ذكر يف الساق، )931(، )2: 359).
)2) مل أجدها يف كتابه »األسامء والصفات«.
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ومع ما ذكرناه من املالحظات مما هو معلوم عند املطلعني، إال أن ابن أيب العز 
احلنفي يف »رشحه«، مل ُيرِش مطلقًا إىل اختالف الروايات يف املواضع الدالة عىل التجسيم، 
والتي فيها نسبة ألفاٍظ ال تليق باهلل تعاىل، بل اقترص عىل ذكر أن هذه األلفاظ ثابتة، وزعم 

كام قال: »ويف حديث املعراج دليٌل عىل ثبوت صفة العلّو هلل تعاىل من وجوه«. اهـ)1). 

ومن زعم أن نسبة املكان ثابتة إىل اهلل تعاىل! فقد استدل بتلك املواضع الشاذة 
روايًة ودرايًة كام نبهنا عليه، وهذه هي حال هؤالء املجّسمة، يتعّلقون بالشاّذ واملعّلل 

ويرتكون الصحيح املوزون. 

) قال الطحاوي: )واحلوض الذي أكرمه اهلل تعاىل بهـ  غياثاً ألمتهـ  حقٌّ

التي تتلو اإلهليات والنبوات  هذه املسألة من مسائل السمعيات، أي: املسائل 
يف ترتيب كتب العقائد، وسميت سمعيات؛ ألننا ال يمكننا معرفتها إال بواسطة النقل 
املسموع عن النبي عليه الصالة والسالم، وهذه املسائل جزٌء منها يتعلق باألنبياء عليهم 
نا اهلل به ونبيُُّه عليه الصالة  الصالة والسالم، وجزء منها يتعلق باليوم اآلخر؛ كام أْخرَبَ
والسالم، ومن ذلك احلوض الذي أكرمه اهلل به، ليغيث أمته يف املوقف وذلك يف أرض 

املحرش، وبعضها يتعلق بأمور أخرى. 

قال اإلمام النووي يف »رشحه« عىل »صحيح مسلم«:

»قال القايض عياض رمحه اهلل: أحاديث احلوض صحيحة، وااليامن به فرض، 
والتصديق به من اإليامن، وهو عىل ظاهره عند أهل السنة واجلامعة، ال ُيتأّول وال خُيتلف 

فيه.

)1) »رشح ابن أيب العز« ص 249.
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قال القايض: وحديثه متواتُر النقل، رواه خالئٌق من الصحابة«. اهـ)1).

روى اإلمام البخاري: عن أيب هريرة ريض اهلل تعاىل عنه: عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: »ما 
بني بيتي ومنربي روضة من رياض اجلنة ومنربي عىل حويض«)2).

وروى أيضًا عن عقبة بن عامر: أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص خرج يومًا فصىل عىل أهل ُأُحد 
صالته عىل امليت، ثم انرصف إىل املنرب، فقال: »إين َفَرُطـُكْم، وأنا شهيد عليكم، إين 
ـ واهلل ـ ألنظر إىل حويض اآلن، وإين قد ُأعطيُت خزائن مفاتيح األرض، وإين ـ واهلل ـ 

ما أخاف بعدي أن ترشكوا، ولكن أخاف أن تنافسوا فيها«)3). 

ورواه اإلمام البيهقي يف »سننه الكربى« وقال: »رواه البخاري يف »الصحيح«: 
عن سعيد بن رشحبيل وغريه، ورواه مسلم: عن قتيبة: عن الليث«)4).

هلم  فيهّيُئ  الواردَة  يتقدم  الذي  ـ:  بالتحريك  ـ  »والَفَرُط  »الصحاح«:  يف  قال 
الَء، وَيُدُر هلم احلياَض، ويستقي هلم. وهو »َفَعٌل« بمعنى »فاعل«، مثل  األرسان والدِّ

َتَبٍع بمعنى تابع، يقال: رجل َفَرٌط، وقوم َفَرٌط«. اهـ.

وروى البيهقي يف »سننه الكربى« عن كعب بن عجرة قال: قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: 
»إنه سيكون أمراُء، فمن صدقهم بكذهبم، وأعاهنم عىل ظلمهم، فليس مني، ولست 
منه، وال يرد عىل حويض، ومن مل يصدقهم عىل كذهبم، ومل يعنهم عىل ظلمهم، فهو 

مني، وأنا منه، ويرد عىل حويض«)5).

)1) »رشح صحيح مسلم« )15: 53).
)2) أخرجه يف »صحيحه«، كتاب فضل الصالة يف مسجد مكة واملدينة، باب فضل ما بني القرب واملنرب، 

.(1196(
)3) أخرجه يف »صحيحه«، كتاب املناقب، باب عالمات النبوة يف اإلسالم، )3596).

)4) كتاب اجلنائز، باب ذكر رواية من روى أنه صىل عليهم بعد ثامن سنني توديعًا هلم، )7075).
)5) كتاب قتال أهل البغي، باب ما عىل الرجل من حفظ اللسان عن السلطان وغريه، )17111).
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النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »حويض مسرية  روى اإلمام البخاري عن عبد اهلل بن عمرو: قال 
شهر، ماؤه أبيض من اللبن، ورحيه أطيب من املسك، وكيزانه كنجوم السامء، من رشب 

منها فال يظمأ أبدًا«)1).

وروى عن أنس بن مالك ريض اهلل عنه: أن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قال: »إن قدر حويض 
كام بني أيلة وصنعاء من اليمن، وإن فيه من األباريق كعدد نجوم السامء«)2).

وروى مسلم يف »صحيحه« عن أيب هريرة: أن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قال: »إن حويض 
أبعد من آيلة من عدن، هلو أشد بياضًا من الثلج، وأحىل من العسل باللبن، وآلنيته أكثر 
من عدد النجوم، وإين ألصدُّ الناس عنه كام يصدُّ الرجُل إبل الناس عن حوضه« قالوا: 
يا رسول اهلل أتعرفنا يومئذ؟ قال: »نعم! لكم سيام ليست ألحد من األمم، َتِردوَن عيّل 

غّرًا حمّجلني من أثر الوضوء«)3).

وأخرج مسلم عن حذيفة بمعنى احلديث السابق)4).

قال اإلمام السعد يف »رشح النسفية«:

؛ لقوله تعاىل: ﴿ڎ ڎ ڈ﴾ ]الكوثر: 1[، ولقوله عليه  »واحلوض حقٌّ
السالم: حويض مسرية شهر وزواياه سواء وماؤه أبيض من اللبن، ورحيه أطيب من 
املسك، وكيزانه أكثر من نجوم السامء من يرشب منها فال يظمأ أبدًا، واألحاديث فيه 
كثرية)5)«، وعارضه املحيّش العالمة اخليايل فقال: »يشري إىل أن الكوثر هو احلوض، 

)1) أخرجه يف »صحيحه«، كتاب الرقاق، باب يف احلوض، )6579).

)2) أخرجه يف »صحيحه«، كتاب الرقاق، باب يف احلوض، )6580).
)3) كتاب الطهارة، باب استحباب إطالة الغرة والتحجيل يف الوضوء، )247).
)4) كتاب الطهارة، باب استحباب إطالة الغرة والتحجيل يف الوضوء، )248).

)5) »رشح العقائد النسفية« لإلمام املحقق سعد امللة والدين التفتازاين، مع مموعة احلوايش البهية، 
طبعة عثامنية قديمة. ص166.
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: أنه غريه؛ فإنه هنر يف اجلنة، واحلوض يف املوقف«. اهـ)1).  واألصحُّ

وربام يؤيد ما قاله اخليايل حديث الرسول عليه السالم الذي أخرجه الرتمذي عن 
سُمرة ريض اهلل عنه قال: قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص »إن لكل نبي حوضًا، وإهنم ليتباَهون أهيم 

أكثُر واردًا، وإين ألرجو أن أكون أكثرهم واردًة«. اهـ)2). 

وربام يكون األقرب: أن احلوض يف املوقف، وهو مصبُّ النهر الذي يف اجلنة، 
خاصة أنه قد ورد يف الكوثر أنه هنٌر جيري، وهو خالُف مفهوم احلوض، ومن ذلك ما 
رواه احلاكم يف »املستدرك«:عن أنس قال: قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص »دخلُت اجلنَة، فإذا أنا 
بنهر جيري، حافتاه خيام اللؤلؤ، فرضبت بيدي إىل مرى املاء، فإذا مسك أذفر، فقلت 

جلربائيل: ما هذا؟ قال: هذا الكوثر الذي أعطاَكه ربُّك عز وجل«)3).

قال السيوطي يف »البدور السافرة يف أمور اآلخرة«: 

»قال الدارقطني: قال علامؤنا: كل من ارتد عن دين اهلل، أو أحدث فيه ما ال 
يرضاه اهلل تعاىل، ومل يأذن به، فهو من الـمطرودين عن احلوض، وأشدهم طردًا من 
خالف مجاعة املسلمني، كاخلوارج والروافض واملعتزلةـ  عىل اختالف فرقهمـ  فهؤالء 
كلهم مبّدلون، وكذلك الظَلمة املسفون يف اجلور والظلم وطمس احلّق وإذالل أهله، 
واملعلنون للكبائر، املستخّفون باملعايص، ومجاعة أهل الزيغ والبدع، ثم الطرُد قد يكون 
يف حال، ويقربون بعد املغفرة إن كان التبديل يف األعامل، ومل يكن يف العقائد، وقد يقال: 

إن أهل الكبائر َيِردون ويرشبون، وإذا دخلوا النار بعد ذلك مل ُيعّذبوا بالعطش. 

)1) »رشح العقائد النسفية« لإلمام املحقق سعد امللة والدين التفتازاين، ص166.
)2) أخرجه يف »سننه«، أبواب صفة القيامة والرقائق والورع، باب ما جاء يف صفة احلوض، )2443).
)3) كتاب اإليامن، )1075(. وقال: هذا حديث صحيح عىل رشط الشيخني ومل خيرجاه هبذا اللفظ. 

وقال الذهبي: عىل رشطهام.
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وهذا عىل ما اختاره من قال: إن احلوض قبَل الرصاط، والذي رّجحه القايض 
عياض: أن احلوض بجانب اجلنة ينصب فيه املاء من النهر الذي داخلها، فلو كان قبَل 
الرصاط خلالف الناُر بينه وبني املاء الذي يصبُّ من الكوثر، قال: وأما ما أورد عليه من 
حديث أن مجاعة ُيدفعون عن احلوض بعد أن َيِردوه، وُيذهب هبم إىل النار فجواُبه: 
أهنم يقُربون من احلوض بحيث يَرونه وُيَرون فُيدفعون يف النار، قبل أن خيلصوا من بقية 

الرصاط«. اهـ)1).

وقد ورد يف كثيـر من الروايات أن لكل نبي حوضًا، واحلوض الذي أكرم اهلل 
سيدنا حممدًا به قال بعض العلامء: إنه هو الكوثر: ﴿ڎ ڎ ڈ﴾، لكن 

األصح ـ واهلل أعلم ـ: أن الكوثر هنر يف اجلنة، واحلوُض ليس يف اجلنة، بل يف املوقف.

وقال بعض العلامء ـ منهم القايض عياض اعتمـادًا عىل بعض الروايات ـ: إنَّ 
الكوثر هنر يف اجلنة، وإن هذا النهر يصبُّ يف احلوض الذي يف املوقف، ومما يؤيد ذلك 
ما ورد يف حديث عن ابن مسعود وفيه: »وُيَشقُّ يل هنر من الكوثر إىل حويض«)2)، وإن 

كان هذا احلديث ضعيفًا.

هذه بعُض الروايات الواردة يف إثبات احلوض، وإثباُته ال خالف فيه بني املسلمني.

مسألة الذود عن احلوض

ورد يف بعض الروايات أن النبي عليه السالم َيذوُدـ  أي: ُيبعدـ  بعَض الناس عن 
حوضه يوم القيامة، ومعنى أنه يبعدهم: أي أهنم يكونون من ضمن أمته؛ ألن غرَي أمته 

)1) »البدور السافرة يف أمور اآلخرة« ص239.
)2) أخرجه احلاكم يف»مستدركه«، كتاب التفسري، باب تفسري سورة بني إرسائيل، )3385(. وقال: 
هذا حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه، وعثامن بن عمري هو ابن اليقظان. وقال الذهبي: ال واهلل، 

فعثامن ضعفه الدراقطني والباقون ثقات.
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ال َيردون احلوض، وال يطَمعون يف الرشب منه، وسوف ُأورد ما قيل يف هذه املسألة؛ 

ليتبنّي سبب الذود، وبعض ما يعلق بذلك. 

روى البخاري: عن أيب هريرة ريض اهلل عنه: عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: »والذي نفيس 
بيده، ألذودّن رجاالً عن حويض كام ُتذاد الغريبة من اإلبل عن احلوض«)1).

وروى البخاري عن عقبة بن عامر: أن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص خرج يومًا فصىل عىل أهل 
أحد صالته عىل امليت، ثم انرصف إىل املنرب، فقال: »إين فرطكم، وأنا شهيد عليكم، 
وإين ـ واهلل ـ ألنظر إىل حويض اآلن، وإين قد ُأعطيت مفاتيح خزائـن األرض« ـ أو 
»مفاتيح األرض« ـ »وإين ـ واهلل ـ ما أخاف عليكم أن ُترشكوا بعدي، ولكني أخاف 

عليكم أن تنافسوا فيها«)2).

هذا احلديث فيه إشارٌة إىل أن الذود واإلبعاد عن احلوض إنام هو بسبب التنافس 
يف الدنيا، وهذا ما يستفاد من قوله عليه السالم: »ولكني أخاف أن تنافسوا فيها«، وقد 

ورد ما يؤيد هذا املعنى كام سنذكره. 

وما رواه البخاري عن ابن أيب مليكة قال: قالت أسامء: عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: »أنا عىل 
حويض أنتظر من يِرد عيّل، فُيؤخذ بناس من دوين، فأقول: أمتي، فيقول: ال تدري، مَشوا 
عىل القهقرى« قال ابن أيب مليكة: اللهم إنا نعوذ بك أن نرجع عىل أعقابنا، أو نفتن)3). 

يفيد أن املبعدين من أمة النبي عليه السالم، وأهنم مَشُوا القهقرى وُفتنوا، وأن 
الذي يذودهم عن احلوض ليس النبي عليه السالم، والغالُب أهنم املالئكة. 

)1) أخرجه يف »صحيحه«، كتاب املساقاة، باب من رأى أن صاحب احلوض والقربة أحق بمـائه، 
.(2367(

)2) أخرجه يف »صحيحه«، كتاب الرقاق، باب ما حيذر من زهرة الدنيا والتنافس فيها، )6426).
)3) أخرجه يف »صحيحه«، كتاب الفتن، باب ما جاء يف قول اهلل تعاىل: ﴿ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ 

ۈئ ېئ ېئ ېئ﴾ ]األنفال: 25[ وما كان النبي ملسو هيلع هللا ىلص حيذر من الفتن، )7084).
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وهذا ال خيالف ما رواه ابن حبان يف »صحيحه«: عن ثوبان: أن نبي اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قال: 
»أنا عند عقر حويض أذود عنه الناس، إين ألرضهبم بعصاي حتى يرفض«)1). ففيه نسبة 

الذود للنبي، فال يبعد أنه يشرتك مع املالئكة يف ذلك. 

وقد ورد أنه عليه السالم يعرف أمته من عالمٍة مذكورة يف حديث حذيفة الذي 
رواه مسلم: قالوا: يا رسول اهلل وتعرفنا؟ قال: »نعم تِردون عيل غّرًا حمّجلني من آثار 

الوضوء، ليست ألحد غريكم«)2). 

فهذه العالمة ليست ألحٍد غرِي أمته عليه السالم، وقد يقال: إن النبي عليه السالم 
يعرف صحابته الذين كانوا يف زمانه، فال حيتاج إىل عالماٍت ملعرفتهم.

 وأما هذه العالمة، فإنام هي لِـمن يؤمن به ممن يأيت بعده، وهم الذين سامهم 
إخوانه؛ كام ورد يف حديث مسلم: عن أيب هريرة: أن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص أتى املقربة فقال: 
أنا قد رأينا  »السالم عليكم دار قوم مؤمنني، وإنا إن شاء اهلل بكم الحقون، وِددُت 
إخواننا، قالوا: أَولسنا إخوانك يا رسول اهلل؟ قال: »أنتم أصحايب، وإخواننا الذين مل 
يأتوا بعد« فقالوا: كيف تعرف من مل يأِت بعُد من أمتك يا رسول اهلل؟ فقال: »أرأيَت 
لة بني ظهري خيٍل ُدهٍم هُبٍم، أال يعرف خيله؟ قالوا: بىل يا  لو أن رجالً له خيٌل ُغرٌّ حمجَّ
لني من الوضوء، وأنا فَرطهم عىل احلوض، أال  رسول اهلل، قال: »فإهنم يأتون غّرًا حمجَّ
، أنادهيم: أال هُلّم! فُيقال: إهنم قد بّدلوا  لُيذاَدّن رجاٌل عن حويض كام ُيذاد البعري الضالُّ

بعدك، فأقول: ُسحقًا سحقًا«)3).

)1) كتاب التاريخ، باب احلوض والشفاعة، )6455).
)2) أخرجه يف »صحيحه«، كـتاب الطهارة، باب استحباب إطالة الغرة والتحجيل يف الوضوء، 

.(248(
)3) أخرجه يف »صحيحه«، كـتاب الطهارة، باب استحباب إطالة الغرة والتحجيل يف الوضوء، 

.(249(
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رواه ابن خزيمة يف »صحيحه«)1).

ومما يبني جهة التغيري التي غريها هؤالء الرجال الذين يذادون عن حوض النبي 
عليه السـالم، ما رواه ابن حبان يف »صحيحه«: عن جابر بن عبد اهلل أن رسول اهلل 
ملسو هيلع هللا ىلص قال لكعب بن عجرة: »يا كعب بن عجرة، أعاذنا اهلل من أمارة السفهاء«، قالوا: 
يا رسول اهلل، وما إمارة السفهاء؟ قال: »أمراُء يكونون بعدي، ال هيتدون هبديي، وال 
يستنون بسنتي، فمن صدقهم بكذهبم، وأعاهنم عىل ظلمهم، فأولئك ليسوا مني ولست 
منهم، وال يردوا عيّل حويض، ومن مل يصّدقهم بكذهبم، ومل ُيعنهم عىل ظلمهم، فهم 
ُجنّة، والصدقة  الصوم  بن عجرة،  يا كعب  منهم، وسريدون عيل حويض،  وأنا  مني 
تطفُئ اخلطيئة، والصالة برهان«ـ  أو قال: »قربان«ـ  »يا كعب بن عجرة، الناس غاديان: 

فمبتاع نفسه فُمعتقها، وبائع نفسه فُموبقها«)2).

فأحد األسباب التي من أجلها يذادون عن احلوض: هو ما سامه النبي عليه السالم 
بأمارة السفهاء، وهي التي ليست عىل منهاج النبي عليه السالم، وهؤالء ُيذادون عن 
احلوض هم وأتباُعهم، ومما مىض نعرف من صفة من ُيذاد أهنم رجاٌل من أمة النبي عليه 

السالم، وحيتمل كوهنم من الصحابة ومن غريهم.

وقد ورد يف »مسند أيب يعىل«: عن أنس: أظنه عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: »سيـرد عىل 
حويض أقواٌم خُيتلجون دوين، فأقول: يا رب أصحايب، فيقال: إنك ال تدري ما أحدثوا 

بعدك«)3). 

)1) كتاب الوضوء، باب ذكر حط اخلطايا ورفع الدرجات يف اجلنة بإسباغ الوضوء عىل املكاره 
وإعطاء منتظر الصالة بعد الصالة أجر املرابط يف سبيل اهلل، )6).

)2) كتاب السري، باب ذكر تعوذ املصطفى ملسو هيلع هللا ىلص من إمارة السفهاء، )4514).
.(34 :7( ،)3942( (3(
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وهذا احلديث ضعيٌف لنفسه، يتقوى بغريه مما روي يف الصحاح كاحلديث الذي 
رواه البخاري عن َسِعيِد بن ُجَبرْيٍ عن بن َعبَّاٍس ريض اهلل عنهام قال َخَطَب النبي ملسو هيلع هللا ىلص 

ڦ ڦ ڦ ڄ ڄڄ ڄ  فقال: »إِنَُّكْم حَمُْشوُروَن إىل اهلل ُحَفاًة ُعَراًة ُغْراًل ﴿ 
َل من ُيْكَسى يوم الِقَياَمِة إْبَراِهيُم أال إنه  ڃڃ ڃ ڃ چ﴾ ]األنبياء: 104[ ُثمَّ إِنَّ َأوَّ
اَمِل فأُقوُل يا َربِّ َأْصَحايِب فُيَقاُل اَل َتْدِري ما  تِي َفُيْؤَخُذ هِبِْم َذاَت الشِّ ُيـَجاُء بِرَجاٍل من ُأمَّ
الُِح ﴿ۈ    ۈ ٴۇ ۋ ۋ﴾ ]املائدة: 117[  َأْحَدُثوا َبْعَدَك فَأُقوُل كام قال اْلَعْبُد الصَّ

يَن عىل َأْعَقاهِبِْم ُمنُْذ َفاَرْقَتُهْم)1)«. إىل َقْولِِه ﴿ەئ﴾ فُيَقاُل إِنَّ َهُؤاَلِء مل َيَزاُلوا ُمْرَتدِّ

وفيه ذكُر أن الذين يذادون عن احلوض من الصحابة، ولكن ورد يف أحاديَث 
صحيحٍة أخرى ذكُر أهنم من الصحابة، وربام يكون يف لفظ »أصيحايب« إشارة إىل أهنم 
ليسوا من كبار الصحابة وال من خواّصهم. وقد يقال مل ال يكونون من الذين هلم صحبة 
ظاهرة وارتدوا بعد النبي عليه الصالة والسالم، ويرد عىل ذلك إشكال جواز ختطي 

هؤالء الرصاَط إىل احلوض حتى يطردوا عنه! واهلل أعلم. 

وأخرج الطرباين يف »مسند الشاميـني« عن أيب هريرة: عن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قال: 
إيّل وعرفُتهم ُحجبوا  إذا ُرفعوا  »والذي نفيس بيده، لريدّن عىل حويض رجال، حتى 

دوين، فأقول: أصحايب أصحايب! فيقال: إنك ال تدري ما أحدثوا بعدك«)2). 

وقد ورد اسم الصحابة يف هذا املوضع عند البخاري: فيام رواه عن عبد اهلل عن 
النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »أنا فرطكم عىل احلوض«: وحدثني عمرو بن عيل: حدثنا حممد بن جعفر: 
حدثنا شعبة: عن املغرية قال: سمعُت أبا وائل: عن عبد اهلل ريض اهلل عنه: عن النبي اهلل 

)1) أخرجه يف »صحيحه«، كتاب تفسري القرآن، باب ﴿ۈ   ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅۅ ۉ ۉ 
ې ې ې   ېى ى ائ ائ ەئ ەئ﴾ ]املائدة: 117[، )4625).

.(310 :3( ،)2359( (2(
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ملسو هيلع هللا ىلص قال: »أنا فرطكم عىل احلوض، ولرُيفَعّن رجال منكم، ثم لُيختلُجّن دوين، فأقول: 

يا رب أصحايب! فيقال: إنك ال تدري ما أحدثوا بعدك«)1).

ويف رواية سهل بن سعد: »لريدن عيّل أقواٌم أعرفهم ويعرفونـني، ثم حُيال بيني 
وبينهم«)2). 

وأخرج البخاري عن عبد اهلل: قال النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »أنا فَرطكم عىل احلوض، فلرُيفعن 
إيلَّ رجال منكم، حتى إذا أهويُت ألناوهلم اخُتلجوا دوين، فأقول: أْي رّب أصحايب! 

يقول: ال تدري ما أحدثوا بعدك«)3).

وقال اإلمام ابن حجر يف »فتح الباري«:

»قوله: »وإنه سُيجاء برجال من أمتي فيؤخذ هبم ذات الشمـال«: أي: إىل جهة 
النار، ووقع ذلك رصحيًا يف حديث أيب هريرة يف آخِر باب صفة النار من طريق عطاء 
ابن يسار عنه، ولفظه: »فإذا زمرة حتى إذا عرفُتهم خرج رجٌل من بيني وبينهم، فقال: 
هلّم، فقلت: إىل أين؟ قال: إىل النار« احلديَث، وبني يف حديث أنس املوضع ولفظه: 
»لريدن عيل ناس من أصحايب احلوض حتى إذا عرفُتهم اختلجوا دوين« احلديَث، ويف 
حديث سهل: »لرِيدّن عيل أقوام اعرفهم ويعرفونني ثم حيال بيني وبينهم«، ويف حديث 
أيب هريرة عند مسلم: »لُيذادّن رجال عن حويض كام ُيذاد البعري الضال أنادهيم: أال 

هلّم«.

قوله: »فأقول: يا رب أصحايب«: يف رواية أمحد: »فألقولن«، ويف رواية أحاديث 

)1) أخرجه يف »صحيحه«، كتاب الرقاق، باب يف احلوض، )6575).

)2) أخرجه يف »صحيحه«، كتاب الرقاق، باب يف احلوض، )6583).
)3) أخرجه يف »صحيحه«، كتاب الفتن، باب ما جاء يف قول اهلل تعاىل ﴿ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ 

ېئ ېئ ېئ﴾ ]األنفال: 25[. وما كان النبي ملسو هيلع هللا ىلص حيذر من الفتن، )6642).
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األنبياء: »أصيحايب« بالتصغري، وكذا هو يف حديث أنس، وهو خرب مبتدأ حمذوف تقديره 

»هؤالء«. 

قوله: »فيقول اهلل: إنك ال تدري ما أحَدثوا بعدك«: يف حديث أيب هريرة املذكور: 
»إهنم ارتدوا عىل أدبارهم القهقرى«، وزاد يف رواية سعيد بن املسيب عن أيب هريرة أيضًا: 
»فيقول: إنك ال علم لك بام أحدثوا بعدك، فيقال: إهنم قد بّدلوا بعدك، فأقول: ُسحقًا 
سحقًا« أي، ُبعدًا بعدًا، والتأكيد للمبالغة، ويف حديث أيب سعيد يف باب صفة النار أيضًا: 
»فيقال: إنك ال تدري ما أحدثوا بعدك، فأقول: ُسحقًا سحقًا ملن غري بعدي«، وزاد يف 
رواية عطاء بن يسار: »فال أراه خيُلص منهم إال مثل مهل النعم«، وألمحد والطرباين من 
حديث أيب بكرة رفعه: »لريدن عيل احلوض رجال ممن صحبني ورآين«، وسنده حسن، 
وللطرباين من حديث أيب الدرداء نحوه، وزاد: فقلُت: يا رسول اهلل ادُع اهللَ أن ال جيعلني 

منهم، قال: »لست منهم«، وسنده حسن.

قـوله: »فأقـول كمـا قـال العبد الصـالح: ﴿ۈ  ۈ ٴۇ﴾ إىل قـوله: 
﴿ىئ﴾«)1): كذا أليب ذر، ويف رواية غريه زيادة ﴿ۋ ۋ ۅ﴾، والباقي سواء.

قوله: »قال: فيقال: إهنم مل يزالوا مرتدين عىل اعقاهبم«: وقع يف رواية الكشميهني: 
»لن يزالوا« ووقع يف ترمجة مريم من أحاديث األنبياء، قال الفربري: ذكر عن أيب عبد اهلل 

)1) قال تعاىل يف سورة املائدة: ﴿چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ 
ں  ں  ڱڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژژ  ڈ  ڈ 
ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ   * ھ  ھ  ہ  ہ  ہہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ 
ەئ  ائ  ائ  ى  ېى  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆۆ  ۇ 
ەئ * وئ ۇئ ۇئ ۆئۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ * ی ی ی ی جئ حئ 
مج﴾  حج  يث  مثىث  جث  يت  ىت  مت  حتخت  جت  يب  ىب  مب  خب  حب  جب  يئ  مئىئ 

]املائدة: 119-116[.
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البخاري عن قبيصة قال: هم الذين ارتدوا عىل عهد أيب بكر، فقاتلهم أبو بكر، يعني: 
حتى ُقتلوا وماتوا عىل الكفر، وقد وصله اإلسمـاعييل من وجه آخر عن قبيصة، وقال 
اخلطايب: مل يرتد من الصحابة أحد، وإنام ارتّد قوٌم من ُجفاة األعراب ممن ال نرصة له 
»أصيحايب«  قوله:  ويدل  املشهورين،  الصحابة  يف  قدحاً  يوجب  ال  وذلك  الدين،  يف 
بالتصغري عىل قّلة عددهم، وقال غريه: قيل: هو عىل ظاهره من الكفر، واملراد بـ»أمتي«: 
أمة الدعوة ال أمة اإلجابة، ورجح بقوله يف حديث أيب هريرة: »فأقول بعدًا هلم وسحقًا«، 
ويؤيده كوهُنم َخِفَي عليه حاهُلم، ولو كانوا من أمة اإلجابة لعرف حاهلم بكون أعامهلم 
ه قوله يف حديث أنس: »حتى إذا عرفـُتهم«، وكذا يف حديث  ُتعَرُض عليه، وهذا يردُّ

أيب هريرة.

وقال ابن التني: حيتمل أن يكونوا منافقني، أو من مرتكبي الكبائر، وقيل: هم قوٌم 
من جفاة االعراب دخلوا يف اإلسالم رغبة ورهبة. 

وقال الداودي: ال يمتنع دخوُل أصحاب الكبائر والبدع يف ذلك. 

وقال النووي: قيل: هم املنافقون واملرتدون، فيجوز أن حُيرشوا بالغّرة والتحجيل؛ 
لكوهنم من مجلة األمة، فينادهيم من أجل السيام التي عليهم، فيقال: إهنم بّدلوا بعدك. 

أي: مل يموتوا عىل ظاهر ما فارقَتهم عليه. 

قال عياض وغرُيه: وعىل هذا فيذهُب عنهم الغّرة والتحجيل وُيطفأ نورهم. 

وقيل: ال يلزم أن تكون عليهم السيام، بل ينادهيم لِـام كان يعرف من إسالمهم، 
يقطع  فال  هذا  وعىل  اإلسالم،  عىل  ماتوا  الذين  والبدع  الكبائر  أصحاب  هم  وقيل: 
بدخول هؤالء النار؛ جلواز أن ُيذادوا عن احلوض أوالً عقوبة هلم، ثم ُيرمحوا، وال يمتنع 

أن يكون هلم غّرٌة وحتجيل، فعرفهم بالسيام سواء كانوا يف زمنه أو بعده.
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ورّجح عياض والباجي وغيـرمها ما قال قبيصُة راوي اخلرب: إهنم َمن ارتـّد 
بعده ملسو هيلع هللا ىلص، وال يلزم من معرفته هلم أن يكون عليهم السيام؛ ألهنا كرامٌة يظهر هبا عمل 
املسلم، واملرتّد قد حبط عمله، فقد يكون عرفهم بأعياهنم ال بصفتهم، باعتبار ما كانوا 
عليه قبل ارتدادهم، وال يبعد أن يدخل يف ذلك أيضًا من كان يف زمنه من املنافقني، 
وسيأيت يف حديث الشفاعة: »وتبقى هذه األمة فيها منافقوها«، فدلَّ عىل أهنم حُيرَشون 
مع املؤمنني، فيعرف أعياهنم، ولو مل يكن هلم تلك السيمـا، فمن عرف صورَته ناداه 

مستصحبًا حلاله التي فارقه عليها يف الدنيا.

وأما دخوُل أصحاب البدع يف ذلك، فاسُتبعد لتعبريه يف اخلرب بقوله: »أصحايب«، 
وأصحاب البدع إنام حدثوا بعده، وُأجيب بحمل الصحبة عىل املعنى األعّم، واسُتبعد 
أيضًا أنه ال يقال للمسلم ولو كان مبتدعًا: سحقًا، وأجيب: بأنه ال يمتنع أن يقال ذلك 
ملن علم أنه قيض عليه بالتعذيب عىل معصية، ثم ينجو بالشفاعة، فيكون قوله: »سحقًا« 

تسلياًم ألمر اهلل مع بقاء الرجاء، وكذا القول يف أصحاب الكبائر. 

وقال البيضاوي: ليس قوله: »مرتدين« نّصًا يف كوهنم ارتدوا عن اإلسالم، بل 
حيتمل ذلك، وحيتمل أن يراد: أهنم عصاة املؤمنني املرتّدون عن االستقامة، يبّدلون 

األعامل الصاحلة بالسيئة انتهى.

وقد أخرج أبو يعىل بسنـد حسن عن أيب سعيد: سمعُت رسوَل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص فذكر 
حديثًا، فقال: »يا أهيا الناس، إين فرطكم عىل احلوض، فإذا جئُتم قال رجل: يا رسول اهلل 
أنا فالن بن فالن، وقال آخر: أنا فالن بن فالن، فأقول: أما النسب فقد عرفته، ولعّلكم 

أحدثُتم بعدي وارتددُتم«، وألمحد والبزار نحوه من حديث جابر«. اهـ)1).

)1) »فتح الباري« )11: 385).
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وذكر يف »الفتح« أيضًا: أن اإلمام مسلم قد روى عن أيب هريرة رفعه: »إين ألذود 
عن حويض رجاالً كام ُتذاد الغريبة عن اإلبل«، وأخرجه من وجه آخر عن أيب هريرة 
يف أثناء حديث، وهذا املعنى مل خُيرجه البخاري مع كثرة ما أخرج من األحاديث يف ذكر 
احلوض، واحلكمة يف الـذود املذكور: أنه ملسو هيلع هللا ىلص يريد أن يرشد كـلَّ أحد إىل حوض نبيه 
ـ عىل ما تقّدم أن لكل نبي حوضًا ـ وأهنم يتباَهون بكثرة من يتبعهم، فيكون ذلك من 
مجلة إنصافه ورعاية إخوانه من النبيني، ال أنه يطُردهم ُبخالً عليهم باملاء، وحيتمل: أنه 

يطرد من ال يستحق الرشب من احلوض، والعلم عند اهلل تعاىل«)1).

ومما يؤيد هذا االحتامل الذي ذكره ابُن حجر ما أشار إليه اإلمام النووي يف »رشح 
مسلم«:

»قوله ملسو هيلع هللا ىلص: »إين َلبُِعـْقر حويض«: هو بضم العني وإسكان القاف، وهو موقف 
اإلبل من احلوض إذا وردته، وقيل: مؤخره. 

قوله ملسو هيلع هللا ىلص: »أذود الناس ألهل اليمن«: أضـرب بعصاي حتى يرفـّض عليهم، 
معناه: أطرد الناس عنه غري أهل اليمن؛ ليـرفّض عىل أهل اليمن، وهذه كرامة ألهل 
مهم يف اإلسالم،  اليمن يف تقديمهم يف الرشب منه؛ مازاًة هلم بحسن صنيعهم، وتقدُّ
واألنصاُر من اليمن، فيدفع غريهم حتى يرشبوا؛ كمـا َدفعوا يف الدنيا عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص 

أعداءه واملكروهات، ومعنى »يرفّض عليهم« أي: يسيل عليهم«)2).

وروى البخاري يف »صحيحه«: عن ابن عباس ريض اهلل عنهمـا قال: خطب 
رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص فقال: »يا أهيا الناس، إنكم حمشورون إىل اهلل حفاًة عراًة ُغْرالً« ثم قال: 
آخر  إىل  ]األنبياء: 104[  ڦ    ڦ ڦ ڄ ڄڄ ڄ ڃڃ ڃ ڃ چ﴾   ﴿

)1) »فتح الباري« )11: 474).
)2) »رشح صحيح مسلم« )15: 62).
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اآلية، ثم قال: »أال وإن أول اخلالئق ُيكسى يوم القيامة إبراهيُم، أال وإنه جُياء برجال 
من أمتي، فيؤخذ هبم ذات الشامل، فأقول: يا رب أصيحايب! فيقال: إنك ال تدري ما 

أحدثوا بعدك، فأقول كام قال العبد الصالح: ﴿ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅۅ ۉ ۉ 
ې ې ې ېى ى ائ ائ ەئ ەئ﴾، فيقال: إن هؤالء مل يزالوا مرتّدين عىل 

أعقاهبم منذ فارقتهم«)1).

وروى عن أنس:عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: »لرِيدّن عيل ناٌس من أصحايب احلوَض، حتى 
عرفُتهم اخُتلجوا دوين، فأقول: أصيحايب! فيقول: ال تدري ما أحدثوا بعدك«)2).

وروى مسلم يف »صحيحه« عن أنس بن مالك: أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: »لريدن عيل 
احلوض رجاٌل ممن صاحبني، حتى إذا رأيُتهم وُرفعوا إيّل اخُتلجوا دوين، فألقولن: أْي 

رّب، أصيحايب أصيحايب! فلُيقالّن يل: إنك ال تدري ما أحدثوا بعدك«)3).

قال النووي يف »رشحه عىل صحيح مسلم«:

»قوله ملسو هيلع هللا ىلص: »لريدن عىل احلوض رجاٌل ممن صاحبني، حتى اذا رأيتهم ورفعوا إيل 
اخُتلجوا دوين فألقولن: رّب أصيحايب أصيحايب! فليقالن يل: إنك ال تدري ما أحدثوا 
رًا  بعدك«: أما »اخُتلجوا« فمعناه: اقُتطعوا، وأما »أصيحايب« فوقع يف الروايات مصغَّ
ا مكررًا، قال القايض: هذا دليل  مكّررًا، ويف بعض النسخ »أصحايب أصحايب« مكربَّ
لصحة تأويل من تأول أهنم أهل الردة، وهلذا قال فيهم: »سحقًا سحقًا« وال يقول ذلك 

يف مذنبي األمة، بل يشفع هلم وهيتّم ألمرهم.

)1) كتاب تفسري القرآن، باب ﴿ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅۅ ۉ ۉ ې ې ې ېى 
ى ائ ائ ەئ ەئ﴾ ]املائدة: 117[، )4625).

)2) أخرجه يف »صحيحه«، كتاب الرقاق، باب يف احلوض، )6582).
)3) كتاب الفضائل، باب إثبات حوض نبينا ملسو هيلع هللا ىلص وصفاته، )40).
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قال: وقيل: هؤالء صنفان:

أحدمها: عصاٌة مرتّدون عن االستقامة ال عن اإلسالم، وهؤالء مبّدلون لألعامل 
الصاحلة بالسيئة. 

والثاين: مرتّدون إىل الكفر حقيقًة، ناكصون عىل أعقاهبم، واسم التبديل يشمل 
الصنَفني«. اهـ)1).

قال الطحاوي: )والشفاعة التي ادخرها هلم حق، كام روي يف األخبار(

»الشفاعة«: من شَفَع َيشَفُع، والشفع ـ يف اللغة ـ: مقابل الَوْتر، والشفع: ضم 
اليشء إىل اليشء، وأصل الشفاعةـ  يف اللغة كام قال اجلوهريـ  من »الّشفع، وهو خالف 
الَوْتِر، وهو الزوج، وقال: واستشفعُته إىل فالن، أي: سألته أن يشفع يل إليه، وتشّفعت 

عني فيه تشفيعًا«. اهـ.  إليه يف فالن فشفَّ

وأما الفيومي فقد زاد تدقيقًا يف معناها، فقال يف »مصباحه«: »شفعُت اليشءـ  من 
باب نفعـ  ضممُته إىل الفرد، وشفعت يف األمر شفعًا وشفاعة: طالبُت بوسيلة أو ذمام، 

واسُم الفاعل: شفيع، واجلمع: شفعاء، مثل كريم وكرماء، وشافع أيضًا«. اهـ.

ومن هنا فإننا يمكن أن ُنرجع املعنى الرشعيَّ للشفاعة إىل األصل اللغوي، وال 
يكون من باب النقل عن املعنى، بل هو استعامٌل يف أصل املورد، فإن الشفاعةـ  يف العرف 
كام قال البيجوري: »سؤاُل اخلري من الغري للغري، وشفاعُة املوىل عبارٌة عن عفوه«. اهـ)2). 

 فالشفاعة يصبح معناها: أنَّ النبيَّ عليه الصالة والسالم يضمُّ نفَسه إىل أمته، أو 
يضم نفَسه إىل أمته، فيعّلق رمحة اهلل ألمته برمحته له، فال شّك أن اهلل رحيٌم باألمة التي 

فيها سيدنا حممد عليه الصالة والسالم وقد انضم إليها. 

)1) »رشح صحيح مسلم« )15: 64).
)2) »رشح اجلوهر« للبيجوري، ص186.
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ومما استدّل به العلمـاء عىل أصل الشفاعة قوله تعاىل: ﴿ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ 
ڈژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ *  گ گ ڳ ڳڳ ڳ ڱ 

ڱ ڱڱ ں ں ڻ﴾ ]الزمر: 44-43[. 

قال الطربي يف »تفسريه«:

»يقول تعاىل ذكُره: أم اختذ هؤالء املرشكون باهلل من دونه آهلتهم التي يعبدوهنا 
شفعاَء تشفع هلم عند اهلل يف حاجاتم. وقوله: ﴿ژ ڑ ڑ ک ک ک ک 
گ﴾ يقول تعاىل ذكره لنبيه حممد ملسو هيلع هللا ىلص: قل ـ يا حممُد ـ هلم: أتتخذون هذه اآلهلة 
شفعاَء كام تزعمون، ولو كانوا ال يملكون لكم نفعًا وال رضًا، وال يعقلون شيئًا، قل 
هلم: إن تكونوا تعبدوهنا لذلك، وتشفُع لكم عند اهلل، فأخِلصوا عبادتكم هلل، وأفِردوه 
باأللوهية، فإن الشفاعة مجيعًا له، ال يشفع عنده إال من أِذن له، وريض له قوالً، وأنتم 

متى أخلصُتم له العبادة، فدعومُتوه، وشّفعكم.

﴿ڳ ڱ ڱ ڱ﴾، يقول: له سلطان الساموات واألرض وُملكها، 
وما تعبدون ـ أهيا املرشكون ـ من دونه ملٌك له. يقول: فاعُبدوا املَلَك ال اململوك الذي 
ال يملك شيئًا. ﴿ں ں ڻ﴾ يقول: ثم إىل اهلل مصريكم، وهو معاقبكم عىل 

إرشاككم به، إن متم عىل رشككم.

ومعنى الكالم: هلل الشفاعة مجيعًا، له ُملك الساموات واألرض، فاعبدوا املالك 
الذي له ُملك الساموات واألرض، الذي يقدر عىل نفعكم يف الدنيا، وعىل رّضكم فيها، 
وعند مرجعكم إليه بعد مماتكم، فإنكم إليه ترجعون، وبنحو الذي قلنا يف ذلك قال أهُل 

التأويل«. اهـ)1).

)1) »جامع البيان عن تأويل آي القرآن«، اسم املؤلف: حممد بن جرير بن يزيد بن خالد الطربي 
أبو جعفر الوفاة: 310، دار النرش: دار الفكر ـ بريوت ـ 1405.
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وقوله تعاىل: ﴿ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ 

ڇ ڇ ڇ﴾ ]األنبياء: 28[.

قال الطربي: »يقول تعاىل ذكره: يعلم ما بني أيدي مالئكته ما مل يبلغوه ما هو؟ 
وما هم فيه قائلون وعاملون؟ ﴿ڃ ڃ﴾ يقول: وما مىض من قبل اليوم مما خّلفوه 
وراءهم من األزمان والدهور ما عملوا فيه، قالوا: ذلك كله حُمىًص هلم وعليهم، ال خيفى 

عليه من ذلك يشء«. اهـ)1).

ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پپ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ﴿ٱ  تعاىل:  وقوله 
ٺ ٺ ٺ ٿٿ ٿ ٿٹ ٹ ٹ ٹ﴾ ]سبأ: 23[.

قال الطربي: »يقول تعاىل ذكره: وال تنفُع شفاعُة شافع كائنًا من كان الشافُع 
لِـمن َشَفع له، إال أن يشفع ملن أذن اهلل فـي الشفاعة. 

يقول تعاىل: فإذا كانت الشفاعات ال تنفع عند اهلل أحدًا إال ملن أِذن اهلل يف الشفاعة 
له، واهلل ال يأذن ألحٍد من أوليائه يف الشفاعة ألحٍد من الكفرة به، وأنتم أهُل كفر بهـ  أهيا 
املرشكونـ  فكيف تعبدون من تعبدونه من دون اهلل زعاًم منكم أنكم تعبدونه، ليقّربكم 
إىل اهلل ُزْلَفى، وليشفع لكم عند ربكم، فـ»من« إذ كان هذا معنى الكالم التي يف قوله: 

﴿ٻ پ پ پ﴾: املشفوع له«. اهـ)2).

﴿ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں  تعاىل:  وقوله 
ں ڻ ڻ ڻ﴾ ]البقرة: 123[.

قال الطربي: »وهذه اآلية ترهيٌب من اهللـ  جل ثناؤهـ  للذين سلفت ِعَظُته إياهم 

)1) »تفسري الطربي« )17: 16).
)2) المصدر السابق )22: 89).
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لني كتايب  بام وعظهم به يف اآلية قبلها. يقوُل اهلل هلم: واتقوا ـ يا معرش بني إرسائيل املبدِّ
وتنزييل، املحّرفني تأويَله عن وجهه، املكّذبني برسويل حممد ملسو هيلع هللا ىلص ـ عذاَب يوٍم ال تقيض 
فيه نفٌس عن نفس شيئًا، وال ُتغني عنها َغناًء، أن تلكوا عىل ما أنتم عليه من كفركم يب، 
وتكذيبكم رسويل، فتموتوا عليه فإنه يوم ال يقبل من نفس فيام لزمها فدية، وال يشفع فيام 
وجب عليها من حّق هلا شافع، وال هم ينرصهم نارص من اهلل إذا انتقم منها بمعصيتها 

إياه«. اهـ)1).

وبقوله تعاىل يف سـورة يونس: ﴿ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ 
ک  ک  ک  ڑڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌڌ  ڍ  ڇڍ  ڇ  ڇ  ڇ  چ 

کگ گ گ﴾ ]3[.

قال الطربي: »يقول تعاىل ذكره: إن ربكم الذي له عبادة كّل يشء، وال تنبغي 
العبادة إال له، هو الذي خلق السامواِت السبَع واألرضني السبع يف ستة أيام، وانفرد 
بخلِقها بغري رشيك وال ظهري، ثم استوى عىل عرشه مدبرًا لألمور، وقاضيًا يف خلقه 
ما أحّب، ال يضادُّه يف قضائه أحد، وال يتعّقب تدبريه متعّقب، وال يدخل أموره خلل. 

﴿ڎ ڎ ڈ          ڈ ژ ژ ڑ﴾ يقول: ال يشفع عنده شافع يوم القيامة يف أحد إال 
من بعد أن يأذن يف الشفاعة. 

﴿ک ک ک﴾ يقول جـّل جالله: هذا الذي هذه صفُتـه سيُدكم 
وموالكم، ال من ال يسمع، وال يبرص، وال يدبر، وال يقيض من اآلهلة واألوثان. 

﴿ک﴾ يقول: فاعبدوا ربكم الذي هذه صفته، وأخلصوا له العبادة، وأفردوا 
له األلوهة والربوبية بالذّلة منكم له دون أوثانكم وسائر ما ترشكون معه يف العبادة. 

)1) »تفسير الطبري« )2: 574(.
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﴿گ گ﴾ يقول: أفال تتعظون وتعتربون هبذه اآليات واحلجج، فتنيبون 
إىل اإلذعان بتوحيد ربكم وإفراده بالعبادة، وجتمعون األنداد وترَبؤون منها«. اهـ)1).

* ۅ ۅ  ﴿ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ  تعاىل:  وبقوله 
ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى﴾ ]طه: 110-109[.

قال الطربي: »يقول تعالـى ذكره ﴿ڭ ڭ ڭ ڭ﴾ إالَّ شفـاعة ﴿ۇ ۆ 
ۆ ۈ﴾ أن يشفع ﴿ۈ ٴۇ ۋ﴾«. اهـ.

وقال الغنيمي يف »رشحه«:

»قال ابن قايض عجلون يف »رشح الشيبانية«: إن مما خّص اهلل تعاىل به نبينا حممدًا 
ملسو هيلع هللا ىلص الشفاعُة يف احلرش؛ كمـا روي يف »الصحيحني« من طرق: »أنا أول شافع، وأول 
ع«، وهذه الشفاعة ألهل اجلمع يف تعجيل احلساب واإلراحة من طول الوقوف  مشفَّ
والغّم، وهي الشفاعة العظمى يف فصل القضاء يوم القيامة، وهي خمتـّصة بنبينا حممد 

ملسو هيلع هللا ىلص، ومل ُينكرها أحد)2)، وهي املقاُم املحمود يف قوله تعاىل: ﴿ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ 
ڈ﴾ ]اإلرساء: 79[، وهي املقام الذي حيَمده فيه األولون واآلخرون، وقد ورد يف 
احلديث الصحيح األمُر بأن ندعَو بذلك عقيَب األذان، واحلكمة يف سؤال ذلك له ملسو هيلع هللا ىلص 

: بإظهار رشفه ملسو هيلع هللا ىلص وعظيم منزلته. ـ مع كونه واجب الوقوع بوعد اهلل تعاىلـ 

ويف »رشح اجلزائرية« للسنويس رمحه اهلل: ال شك أّن مما جيب اإليامن به ـ لتواتره 
ووقوع اإلمجاع عليه ـ ثبوًت الشفاعة لسيدنا حممد ملسو هيلع هللا ىلص يف إراحة الناس من املوقف، 

واختصاُصها به ملسو هيلع هللا ىلص أمٌر مستفيٌض مشهور يف الصحاح«)3).

)1) »تفسري الطربي« )11: 83).
)2) من أهل السنة واجلامعة.

)3) »رشح الغنيمي عىل الطحاوية« ص78.
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وهذا إشارٌة إىل ما روي عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص يف ذلك، ومنه ما رواه البخاري عن أيب 
هريرة أن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قال: »لكّل نبي دعوٌة مستجابة يدعو هبا، وأريد أن أختبئ دعويت 

شفاعًة ألمتي يف اآلخرة«)1). 

وعن أنس عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: »كلُّ نبيٍّ سأل ُسؤالً« أو قال: »لكّل نبي دعوٌة قد 
دعا هبا، فاستجيب، فجعلُت دعويت شفاعًة ألمتي يوم القيامة«)2).

ويف »سنن الرتمذي« عن أيب هريرة قال: قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »لكل نبي دعوة 
مستجابة، وإين اختبأت دعويت شفاعًة ألمتي، وهي نائلة ـ إن شاء اهلل ـ من مات منهم 

ال يرشك باهلل شيئًا«. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح)3). 

ولفُظه عند احلاكم يف »املستدرك« عن أيب ذّر ريض اهلل تعاىل عنه قال: طلبُت 
رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ليلًة، فوجدته قائاًم يصيل، فأطال الصالة، ثم قال: »أوتيُت الليلة مخسًا 
مل يؤتا نبيٌّ قبيل: ُأرسلُت إىل األمحر واألسود« قال ماهد: »اإلنس واجلن« »وُنرصُت 
بالرعب، فرُيعب العدوُّ وهو عىل مسرية شهر، وُجعلِت يل األرُض مسجدًا وطهورًا، 
وُأحلَّت يل الغنائم ومل حتلَّ ألحد قبيل، وقيل: يل سل ُتعَطه، فاختبأُتا شفاعًة ألمتي، 
فهي نائلٌة من مل يرشك باهلل شيئًا«. هذا حديٌث صحيح عىل رشط الشيخني، ومل خيرجاه 

هبذه السياقة إنام أخرجا ألفاظًا من احلديث متفرقة)4).

وهذا احلديث أخرجه الكثري من احلفاظ كالبيهقي والطرباين وابن ماجه وغريهم)5).

)1) أخرجه يف »صحيحه«، كتاب الدعوات، باب لكل نبي دعوة مستجابة، )6304).
)2) أخرجه البخاري يف »صحيحه«، كتاب الدعوات، باب لكل نبي دعوة مستجابة، )6305).

)3) أبواب الدعوات، باب ما جاء إن هلل مالئكة سياحني يف األرض، )3602).
)4) كتاب التفسري، تفسري سورة سبأ، )3587(. وقال الذهبي: عىل رشط البخاري ومسلم، وخرجا 

منه.
)5) أخرجه البيهقي يف »السنن الكربى« من حديث جابر ريض اهلل عنه، كتاب الطهارة، باب التيمم =
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وأصل الشفاعة ثابٌت يف الرشع، وقد نص اإلمام التـفتازاين يف »رشح العقائد 
الكـتاب والسنة  القطعية من  ثابٌت باألدلة  العفو والشـفاعة  النسفية« عىل أن أصل 

واإلمجاع)1). 

وقال اإلمام السيوطي يف »البدور السافرة يف أمور اآلخرة«:

»أخرج الشيخان عن عمر بن اخلطاب ريض اهلل تعاىل عنه أنه خطب فقال: إنه 
سيكون يف هذه األمة قوم يكّذبون بالرجم وبالدجال، ويكّذبون بطلوع الشمس من 
مغرهبا، ويكّذبون عذاب القرب، ويكذّبون الشفاعة، ويكّذبون بقوم خيرجون من النار 

بعدما امُتحشوا«. اهـ)2). 

وهي عىل أقسام كام قال الشيخ أمحد الدردير يف »رشحه« عىل »خريدته« ص70 
عىل أنواع: 

األول: شفاعته ملسو هيلع هللا ىلص يف فصل القضاء إلراحة اخللق من طول الوقوف ومشقته، 
وهي خمتصة به ملسو هيلع هللا ىلص. 

الثاين: شفاعته ملسو هيلع هللا ىلص يف إدخال قوم اجلنة بغري حساب. قال النووي: وهي خمتصة به. 

بالصعيد الطيب، )1057(. وكتاب الصالة، باب الصالة يف الكعبة، )3958(. باب أينام أدركتك   = 
الصالة فصل فهو مسجد، )4437(. وكتاب قسم الفيء والغنيمة، باب بيان مرصف الغنيمة 
يف األمم اخلالية إىل ان أحلها اهلل تعاىل ملحمد ملسو هيلع هللا ىلص وألمته، )13085(. وكتاب السري، باب مبتدأ 

اخللق، )18170).
والطرباين يف »املعجم الكبري« من حديث ابن عباس ريض اهلل عنهام، )11047(، )11: 61(.   

و)11085(، )11: 73).
وابن ماجه يف »سنـنه« من حديث أيب هريرة ريض اهلل عنه، كتاب الزهد، باب ذكر الشفاعة،   

.(4307(
)1) »رشح العقائد النسفية« ص175.

)2) »البدور السافرة يف أمور اآلخرة« ص343.
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الثالث: الشفاعة فيمن يستحق دخول النار أن ال يدخلها، قال عياض: وليست 

خمتصة به، وتردد النووي، أي: ألنه مل يرد ترصيح بذلك. 

الرابع: الشفاعة يف إخراج قوم من النار، ويشاركه فيها األنبياء واملالئكة وصاحلو 
املؤمنني. 

اخلامس: الشفاعة يف زيادة الدرجات، وجّوز النووي اختصاَصها به عليه الصالة 
والسالم. 

السادس: الشفاعُة يف ختفيف العذاب عّمن استحّق اخللوَد يف النار كام يف حق أيب 
ه أبو طالب،  طالب، ففي الصحيح »أنا أول شافع وأول مشفع«)1)، وإنه ُذكر عنده عمُّ

فقال: »لعله تنفعه شفاعتي، فُيجعل يف ضحضاح من نار«. اهـ)2). 

قلت: وحديث شفاعته يف أيب طالب رواه اإلمام البخاري عن أيب سعيد اخلدري 
ريض اهلل عنه)3).

وأصل ثبوت الشفاعة متواتٌر كام يف األحاديث، ولكّن تفصيالت الشفاعة فيها 
بعُض خالف، والشفاعُة: دعاء النبي هلل باملغفرة للناس، ودرجات املغفرة ختتلف، لكن 

أصل املغفرة ثابت.

وأخرج البخاري عن جابر بن عبد اهلل قال: قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »ُأعطيت مخسًا مل 
ُيعطهنَّ أحٌد من األنبياء قبيل: ُنرصت بالرعب مسرية شهر، وُجعلت يل األرض مسجدًا 

)1) أخرجه مسلم يف »صحيحه« من حديث أيب هريرة ريض اهلل عنه، كتاب الفضائل، باب تفضيل 
نبينا ملسو هيلع هللا ىلص عىل مجيع اخلالئق، )2278).

)2) أخرجه البخاري يف »صحيحه« من حديث العباس ريض اهلل عنه، كتاب مناقب األنصار، باب 
قصة أيب طالب، )3883(. وكتاب األدب، باب كنية املرشك، )6208(. ومسلم يف »صحيحه«، 

كتاب اإليامن، باب شفاعة النبي ملسو هيلع هللا ىلص أليب طالب والتخفيف عنه بسببه، )209).
)3) كتاب مناقب األنصار، باب قصة أيب طالب، )3885).
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وطهورًا، وأّيام رجل من أمتي أدركته الصالة فليصّل، وُأحّلت يل الغنائم، وكان النبيُّ 

ُيبَعث إىل قومه خاصًة، وُبعثت إىل الناس كافًة، وأعطيت الشفاعة«)1).

ودليل النوع األول من الشفاعة: ما رواه اإلمام البخاري عن أيب هريرة ريض اهلل 
تعاىل عنه قال: كنا مع النبي ملسو هيلع هللا ىلص يف دعوة، فُرفع إليه الذراعـ  وكانت ُتعجبهـ  فنهس منها 
هنسة، وقال: »أنا سيد القوم يوم القيامة، هل تدرون بم؟ جيمع اهلل األولني واآلخرين 
يف صعيد واحد، فُيبرصهم الناظر، ويسمعهم الداعي، وتدنو منهم الشمس، فيقول 
بعض الناس: أال ترون إىل ما أنتم فيه؟ إىل ما بلغكم؟ أال تنظرون إىل من يشفع لكم 
إىل ربكم؟ فيقول بعض الناس: أبوكم آدم، فيأتونه، فيقولون: يا آدم، أنت أبو البرش، 
خلقك اهلل بيده، ونفخ فيك من روحه، وأمر املالئكة فسجدوا لك، وأسكنك اجلنة، أال 
تشفع لنا إىل ربك؟ أال ترى ما نحن فيه وما بلغنا؟ فيقول: ريب غضب غضبًا مل يغضب 
قبله مثله، وال يغضب بعده مثله، وهناين عن الشجرة فعصيته، نفيس نفيس، اذهبوا إىل 

غريي، اذهبوا إىل نوح. 

فيأتون نوحًا، فيقولون: يا نوح، أنت أول الرسل إىل أهل األرض، وسمـاك 
اهلل ﴿چ ڇ﴾ ]اإلرساء: 3[، أما ترى إىل ما نحن فيه؟ أال ترى إىل ما بلغنا؟ أال 
تشفع لنا إىل ربك؟ فيقول: ريب غضب غضبًا مل يغضب قبله مثـله، وال يغضب بعده 
مثله، نفيس نفيس، ائتوا النبي ملسو هيلع هللا ىلص، فيأتوين فأسجد حتَت العرش، فيقال: يا حممد، ارفع 

ع، وَسْل ُتعَطه« قال حممد بن عبيد: ال أحفظ سائره)2).  رأسك، واشفع ُتشفَّ

)1) أخرجه يف »صحيحه«، كتاب التيمم، )335(. وكتاب الصالة، باب قول النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »جعلت يل 
األرض مسجدًا وطهورًا«، )438).

)2) أخرجه يف »صحيحه«، كتاب أحاديث األنبياء، باب قول اهلل تعاىل: ﴿ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ 
ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ﴾ ]نوح: 1[ ـ إىل آخر السورة ـ، )3340).
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قلت: وتكملُة احلديث ـ كام يف رواية أخرى للبخاري عن أيب هريرة ـ: »فأرفع 
ال  من  أمتك  من  أدِخْل  حممد،  يا  فيقال:  رب!  يا  أمتي  رب،  يا  أمتي  فأقول:  رأيس، 
حساَب عليهم من الباب األيمن من أبواب اجلنة، وهم رشكاء الناس فيام سوى ذلك 
من األبواب«، ثم قال: »والذي نفيس بيده، إن ما بني املرصاعني من مصاريع اجلنة كام 

بني مكة ومِحرَي، أو كام بني مكة وبرصى«)1).

قال اإلمام البخاري يف »صحيحه«: حدثنا سليامن بن حرب: حدثنا محاد بن زيد: 
حدثنا معبد بن هالل العنزي: قال: اجتمعنا ناٌس من أهل البرصة، فذهبنا إىل أنس بن 
مالك، وذهبنا معنا بثابت البناين إليه يسأله لنا عن حديث الشفاعة، فإذا هو يف قرصه، 
فوافقناه يصيل الضحى، فاستأذّنا، فأذن لنا، وهو قاعد عىل فراشه، فقلنا لثابت: ال تسأله 

عن يشء أول من حديث الشفاعة.

فقال: يا أبا محزة، هؤالء إخوانك من أهل البرصة، جاؤوك يسألونك عن حديث 
الشفاعة، فقال: حدثنا حممد ملسو هيلع هللا ىلص قال: »إذا كان يوم القيامة ماج الناُس بعُضهم يف بعض.

فيـأتون آدم، فيقولون: اشفع لنـا إىل ربك! فيقول: لسُت لـها، ولكن عليكم 
بإبراهيم؛ فإنه خليل الرمحن، فيأتون إبراهيم، فيقول: لست هلا، ولكن عليكم بموسى؛ 
فإنه كليم اهلل، فيأتون موسى، فيقول: لست هلا، ولكن عليكم بعيسى؛ فإنه روح اهلل 

وكلمته.

فيأتون عيسى، فيقول: لست هلا، ولكن عليكم بمحمد ملسو هيلع هللا ىلص، فيأتونني، فأقول 
أنا هلا! فأستأذُن عىل ريب، فُيؤَذن يل، وُيلهمني حمامَد أمحده هبا ال حترُضين اآلن، فأمحده 
بتلك املحامد، وأِخرُّ له ساجدًا، فيقال: يا حممد، ارفع رأسك، وقل ُيسَمْع لك، وَسل 

)1) أخرجه يف »صحيحه«، كتاب تفسري القرآن، باب ﴿ڄ ڃ ڃ ڃ ڃچ چ چ چ 
ڇ﴾ ]اإلرساء: 3[، )4712).
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ْع، فأقول: يا رب، أمتي أمتي! فيقال: انطلق فأخِرْج منها من كان يف  ُتعَط، واشَفع ُتشفَّ
قلبه مثقاُل شعرية من إيامن، فأنطلق فأفعل، ثم أعود، فأمحده بتلك املحامد، ثم أخر 
ْع،  له ساجدًا، فيقال: يا حممد، ارفع رأسك، وقل ُيسَمْع لك، وَسل ُتعَط، واشَفع ُتشفَّ
فأقول: يا رب، أمتي أمتي! فيقال: انطلق فأخِرْج منها من كان يف قلبه مثقاُل ذرة أو 
خردلٍة من إيامن، فأنطلق، فأفعل، ثم أعود، فأمحده بتلك املحامد، ثم أخر له ساجدًا 
ْع، فأقول:  فيقال: يا حممد، ارفع رأسك، وقل ُيسَمْع لك، وَسـل ُتعَط، واشَفع ُتـشفَّ
يا رب، أمتي أمتي! فيقال: انطلق فأخِرْج َمن كان يف قلبه أدنى أدنى أدنى مثقال حبة 

خردل من إيامن، فأخِرْجه من النار، فأنطلق، فأفعل«. 

فلام خرجنا من عند أنس قلت لبعض أصحابنا: لو مررنا باحلسنـ  وهو ُمتواٍر يف 
منزل أيب خليفة ـ فحّدثناه بام حدثنا أنس بن مالك، فأتيناه فسّلمنا عليه، فأذن لنا فقلنا 
له: يا أبا سعيد جئناك من عند أخيك أنس بن مالك، فلم نر مثل ما حدثنا يف الشفاعة! 
فقال: هيه فحدثناه باحلديث، فانتهى إىل هذا املوضع، فقال: هيه فقلنا: مل يزد لنا عىل هذا 

فقال: لقد حدثني ـ وهو مجيع ـ منذ عرشين سنة، فال أدري أنيَس أم كره أن تّتكلوا؟ 

ثنا، فضحك وقال: ُخلق اإلنسان عجوالً! ما ذكرُته إال وأنا  قلنا: يا أبا سعيد فحدِّ
أريد أن أحّدثكم! حدثني كام حّدثكم به، وقال: »ثم أعود الرابعة فأمحده بتلك املحامد 

ثم أخر له ساجدًا. 

ْع، فأقول:  فيقال: يا حممد، ارفع رأسك، وقل ُيسَمْع لك، وَسل ُتعَط، واشَفع ُتشفَّ
يا رب، ائذن يل فيمن قال: ال إله إال اهلل! فيقول: وعّزيت وجاليل وكربيائي وعظمتي 

ألخرجّن منها من قال: ال إله إال اهلل«)1).

)1) أخرجه يف »صحيحه«، كتاب التوحيد، باب كالم الرب عز وجل يوم القيامة مع األنبياء وغريهم، 
.(7510(
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وروى ابن حبان عن أيب هريرة: سألت رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قلت يا رسول اهلل ماذا رّد 
إليك ربُّك يف الشفاعة؟ قال: »والذي نفس حممد بيده، لقد ظننت أنك أول من يسألني 
عن ذلك من أمتي؛ لـام رأيت من حرصك عىل العلم! والذي نفس حممد بيـده، َلـام 
هيمني من انقصافهم عىل أبواب اجلنة، أهم عندي من متام شفاعتي هلم، وشفاعتي ملن 
شهد أن ال إله إال اهلل خملصًا، وأن حممدًا رسول اهلل، يصّدق لساُنه قلَبه وقلُبه لساَنه«)1).

مالحظة: مل يرَض ابن أيب العز من العلامء اقتصاَرهم عىل ذكر الصحيح من حديث 
الشفاعة، بل إنه استغرب فقال: »والعجب كلُّ العجب من إيراد األئمة هلذا احلديث من 
أكثر طرقه، ال يذُكرون أمر الشفاعة األوىل يف مأتى الرب سبحانه وتعاىل لفصل القضاء، 
كام ورد يف حديث الصور...«)2)، ثم ذكر مرادَه من هذا فروى: »ثم جييء الربُّ سبحانه 
وتعاىل لفصل القضاء، والكروبيون، واملالئكة املقربون، يسبحون بأنواع التسبيح، قال: 

فيضع اهللُ كرسيه حيث شاء من أرضه ثم يقول... إلخ«)3).

هذه هي العبارة التي قصَدها هذا الشارح املائل إىل مذهب التجسيم، وكأنه يريد 
القول: إن من أهمَّ املهامت يف حديث الشفاعة: هي أن اهلل تعاىل جييء ويضع كرسّيه، 
ليوحي ابن أيب العز للقراء أن اهلل تعاىل جيلس! وهذا االعتقاد مبنيٌّ عىل عقيدته الباطلة 
يف اهلل تعاىل، وإال فإن من أخرج هذه النسخَة من الكتاب قد حكم عىل احلديث الذي 
يف  كثري  ابن  قول  أن  وذكر  ضعيف،  احلديث  هذا  إن  وقال:  إليه  الشارح  هذا  استند 

»تفسريه«)4): إنه حديث مشهور... ال يستلزم صحَته كام ال خيفى عىل أهل العلم)5). 

)1) أخرجه يف »صحيحه«، كتاب التاريخ، باب احلوض والشفاعة، )6466).
)2) »رشح ابن أيب العز« ص 255 طبعة املكتب اإلسالمي.

)3) املرجع السابق ص 255.
.(63 :4 ،248 :1( (4(

)5) »رشح ابن أيب العز« ص 256-255.
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العز، وذلك الندفاعه نحو نرصة مذهب  ابن أيب  فتأمل يف هذا الذي يقع فيه 

التجسيم. 

وأما استدالل ابن أيب العز باحلديث عىل ما يريد فال نسّلم له به، فإن احلديث مل 
يذكر فيه أن اهلل تعاىل جيلس عىل الكريس، بل ذكر أنه يضُع كرسيه، ووضُع الكريس: 
كناية عن احلكم بني اخللق، كام أن االستواء عىل العرش: كناية عن التدبري، وقد أرشنا 

إىل ذلك ـ وأكثَر منه ـ يف كالمنا عىل العرش، فراجعه. 

وكذلك إن قصد بإتيان الرب أنه تعاىل يأيت متحركًا؛ كام يزعم هؤالء املجسمة، 
فكالُمه باطل ال ريب، وإال فإن إتيان الرب، معناه هنا: إتيان أمره وحكمه وموعد جتيّل 

أحكامه عىل خلِقه. 

قال السيوطي يف »البدور السافرة«: »وأخرج الشيخان عن جابر بن عبد اهلل: 
سمعت رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يقول: »إن اهلل تبارك وتعاىل ُيـخرج قومًا من النار بالشفاعة 

فيدخلهم اجلنة«)1).

ونص رواية البخاري عن جابر بن عبد اهلل ريض اهلل تعاىل عنهمـا أن رسول اهلل 
ملسو هيلع هللا ىلص قال: »من قال حني يسمع النداَء: اللهم ربَّ هذه الدعوة التامة، والصالة القائمة، 
آت حممدًا الوسيلَة والفضيلة، وابعثه مقامًا حممودًا الذي وعدَته، حّلت له شفاعتي يوم 

القيامة«. رواه محزة بن عبد اهلل: عن أبيه: عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص)2). 

وهذا احلديث رواه البيهقي يف »سننه الكربى« أيضًا عن جابر)3)، وروى البيهقي 

)1) »البدور السافرة« ص 347.
)2) أخرجه يف »صحيحه«، كتاب تفسري القرآن، باب قوله: ﴿ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ﴾ 

]اإلرساء: 79[، )4719).

)3) كتاب الصالة، باب ما يقول إذا فرغ من ذلك، )2009).
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أيضًا يف »سنـنه الكربى« عن عبد اهلل بن عمرو قال: قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »إذا سمعتم 
املؤذن يؤذن فقولوا كام يقول، وصلوا عيّل؛ فإنه ليس أحد يصيل عيّل صالًة إال صىل اهلل 
عليه عرشًا، وسلوا اهللَ يَل الوسيلَة؛ فإن الوسيلة منزلة يف اجلنة ال ينبغي أن تكون إال لعبد 

من عباد اهلل، وأرجو أن أكونه، ومن سأهلا يل حّلت له شفاعتي يوم القيامة«)1).

وروى عن كعب بن علقمة، فذكره بإسناده ومعناه، وقال: »وأرجو أن أكون أنا 
هو فمن سأل يل الوسيلة حلت له شفاعتي. رواه مسلم عن حممد بن سلمة املرادي«)2). 

وقال السيوطي أيضًا:

»وأخرج أمحد والطرباين ـ بسند ال بأس به ـ عن عبادة بن الصامت عن النبي 
ملسو هيلع هللا ىلص قال: »إن اهلل تبارك وتعاىل قال: يا حممد، إين مل أبعث نبيًا وال رسوالً إال وقد سألني 
مسألة أعطيتها إياه، فَسْلـ  يا حممدـ  ُتعَط. قلُت: مسألتي شفاعتي ألمتي يوم القيامة«، 
فقال أبو بكر: يا رسول اهلل وما الشفاعة؟ قال: »أقول: يا رب، شفاعتي التي اختبأُت 
عندك، فيقول الرب تعاىل: نعم، فُيخرج ريب بقية أمتي من النار، فيدخلهم اجلنة«)3)«)4).

ويف »اجلامع الصحيح« للتـرمذي: عن عوف بن مالك األشجعي قـال: قال 
رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »أتاين آٍت من عند ريب، فخرّيين بني أن يدخل نصف أمتي اجلنة وبني 

الشفاعة؟ فاخرتُت الشفاعة، وهي ملن مات ال يرشك باهلل شيئًا«)5).

وروى احلاكم عن جابر بن عبد اهلل ريض اهلل تعاىل عنهمـا: أن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص تال 

)1) كتاب الصالة، باب ما يقول إذا فرغ من ذلك، )2006).

)2) كتاب الصالة، باب ما يقول إذا فرغ من ذلك، )2008).
)3) »املسند« )22774(، والطرباين يف »مسند الشاميني« )1101).

)4) »البدور السافرة« ص 347.
)5) كتاب صفة القيامة والرقائق، باب منه، )2441).
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قول اهلل عز وجل: ﴿ڃ چ چ چ چ﴾ ]األنبياء: 28[ فقال ملسو هيلع هللا ىلص: »إن شفاعتي 
ألهل الكبائر من أمتي«. هذا حديث صحيح عىل رشط الشيخني ومل خيرجاه)1).

وكلُّ نوع من أنواع الشفاعة فيها أحاديث وأدلة.

وحيقُّ لنا أن نتعجب حني ينفي بعض أهل العرص ـ تبعًا لبعض الفرق كاملعتزلة 
واإلباضيةـ  أْن يكون قد ورد نصٌّ يف مثل هذا األمرـ  أقصد: يف خروج أقوام من النارـ 
مع أنه قد ورد كثري من الروايات يف إثباته، فزعم أنه مل َيِرْد نصٌّ يدلُّ عىل خروج بعض 

أهل النار بعد دخوهلم فيها! 

بل زعم بعض أن القول بخروج أصحاب الكبائر الذين ماتوا عىل اإليامن يف آخِر 
أمرهم من جهنم إن هو إال من دسائِس بني إرسائيل، أي: إنه مما دخل عىل املسلمني من 

اإلرسائيليات، كام زعموا أن القول برؤية اهلل تعاىل من اإلرسائيليات كذلك!)2).

ومما يدل عىل بطالن هذا الزعم الذي يشاركهم فيه املعتزلة من قبله واإلباضية 
الذين يقولون: إن فاعل الكبرية كافر ال خيرج من النار أبدًا، وغريهم مما يشرتك معهم يف 
ذلك القول، ما أخرج أمحد والطرباين بسند ال بأس به عن عبادة بن الصامت عن النبي 
ملسو هيلع هللا ىلص قال: »إن اهلل تبارك وتعاىل قال: يا حممد، إين مل أبعث نبيًا وال رسوالً إال وقد سألني 
مسألة أعطيتها إياه، فسل يا حممد تعطه، قلت: مسألتي شفاعتي ألمتي يوم القيامة«، 
فقال أبو بكر: وما الشفاعة؟ قال: »أقول يا رب شفاعتي التي اختبأت عندك، فيقول 

الرب تعاىل: نعم. فيخرج ريب بقية أمتي من النار فيدخلهم اجلنة«)3).

)1) أخرجه يف »املستدرك«، كتاب التفسري، تفسري سورة األنبياء، )3442(. وقال الذهبي: عىل رشط 
مسلم.

)2) انظر مثال »رشح حسن السقاف عىل الطحاوية«، يف مسألة مرتكب الكبرية، ص578. ط3. حيث 
زعم أن فكرة خروج أحد من النار بعد أن يدخلها فكرة هيودية.
)3) »املسند« )22774(، والطرباين يف »مسند الشاميني« )1101).
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]وورد يف رواية أن كل نبي سأل مسألته يف الدنيا إال النبي حممدًا ملسو هيلع هللا ىلص ادخر مسألته 

ليوم القيامة، وهذه املسألة ألمته[. 

وهذه الشفاعة ليس املقصود منها التي يف أرض املحرش؛ ألنه قال: »ألمتي«، 
وهي  حممد،  سيدنا  أمة  يف  خاصة  هذه  بل  أمجعني،  للخلق  املحرش  أرض  يف  والتي 
إلخراج قوم من النار إىل اجلنة. قال الرسول ملسو هيلع هللا ىلص: »شفاعتي ألهل الكبائر من أمتي«)1)؛ 

ألن إثمهم يكون كبريًا جدًا ال تغّطيه األعامل الصاحلة األخرى. 

روى هذا احلديث الصحيح ابن حبان يف »صحيحه«: عن جابر: أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص 
قال: »شفاعتي ألهل الكبائر من أمتي«)2). 

»التمهيد«: »واآلثار يف هذا كثرية متواترة، واجلامعة أهل  الرب يف  ابن عبد  قال 
السنة عىل التصديق هبا، وال ينكرها إال أهل البدع«)3). 

يف ماذا تكون الشفاعة؟ وملن تكون؟

قرر أهل السنة أن الشفاعة تكون يف مجيع األقسام التي مرَّ ذكرها، وأما املعتزلة 
فنفوا الشفاعة يف أهل الكبائر؛ ألهنم عندهم خالدون يف النار، وحرصوا الشفاعة يف 
التائبيـن من املؤمنيـن؛ لزيادة درجات الناس يف اجلنة، أما إخراج الناس من النار، 
فمنعوها بشفاعة وبغري شفاعة. قال القايض عبد اجلبار يف »رشح األصول اخلمسة«: 

»فائدة الشفاعة: رفع مرتبة الشفيع، والداللة عىل منزلته من املشفوع«)4).

)1) أخرجه الرتمذي يف »سنـنه« من حديث أنـس بن مالك ريض اهلل عنه، أبواب صفة القيامة 
والرقائق والورع، )2435(. وأبو داود يف »سننه«، كتاب السنة، باب يف الشفاعة، )4741(. 

وقال الرتمذي: حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه.
)2) كتاب التاريخ، باب احلوض والشفاعة، )6467).

)3) »التمهيد« البن عبد الرب )19: 69).
)4) »رشح األصول اخلمسة« ص689.
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ثم قال: »ومتى، قالوا: إن التائب يف غنًى عن الشفاعة وال فائدة له فيها، قلنا: 
ليس كذلك؛ فإن ما استحق التائُب من الثواب قد انحبط بارتكابه الكبرية، وال ثواَب له 
إال مقداُر ما قد استحّقه بالتوبة، فبه حاجٌة إىل نفع التفضل عليه، فإن قالوا:إن ذلك يشٌء 
قد وعده اهلل به حيث يقول: ﴿ھ ھ ھ﴾ ]النساء: 173[، فال يثبت للشفاعة 

واحلال ما ذكرمتوه تأثري. 

قلنا: إنه تعاىل مل يذكر أنه يزيدهم من فضله دوَن شفاعة النبي ملسو هيلع هللا ىلص، فال يمتنع 
ل هو هذا الذي قد وعد به، بل ال يمنع أن يتفضل عليهم نوعًا  جتويز أن يكون التفضُّ

ل، ففضله أوسُع مما يظنون«. اهـ)1). آخَر من التفضُّ

وهذا الكالم منه يؤيد ما نقلناه عن املعتزلة من مذهب، وقال احلافظ ابن حجر 
يف »فتح الباري«:

»قال ابن بطال: سّلم بعُض املعتزلة وقوَع الشفاعة، لكن خّصها بصاحب الكبرية 
َب بأن من قاعدتم:  الذي تاب منها، وبصاحب الصغرية الذي مات مرّصًا عليها، وُتُعقِّ
ب، وأن اجتناب الكبائر يكّفر الصغائر، فيلزم: قائله أن خيالف  أن التائب من الذنب ال ُيعذَّ
أصَله، وأجيب: بأنه ال مغايرة بني القوَلني؛ إذ ال مانع من أن حصول ذلك للفريقني إنام 
ها عىل ذلك إىل دليل التخصيص، وقد تقدم يف  حصل بالشفاعة، لكن حيتاج من قرَصَ
أول الدعوات اإلشارة إىل حديث »شفاعتي ألهل الكبائر من أمتي«، ومل خيّص بذلك 

من تاب.

وقال عياض: أثبتت املعتزلة الشفاعَة العامة يف اإلراحة من كرب املوقف، وهي 
اخلاصة بنبّينا، والشفاعة يف رفع الدرجات، وأنكرت ما عدامها. قلُت: ويف تسليم املعتزلة 

الثانيَة نظر«)2).

)1) »رشح األصول اخلمسة« ص691.
)2) »فتح الباري« )11: 428).
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قلُت: ونظُر اإلماِم ابن حجر عىل عياٍض مردوٌد بام نقلناه عن عبداجلبار املعتزيل 

يف أحِد أهّم كتبهم.

قال الطحاوي: )وامليثاق الذي أخذه اهلل تعاىل من آدم وذريته حق(

هذا إشـارة إىل اآلية الكريمة: ﴿ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ 
ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ﴾ ]األعراف: 172[، هذا ما أشـار إليه الطحاوي هنا، 

وأصل هذا امليثاق حقٌّ ثابت كام ترى.

أما كيف أخذ اهلل امليثاق عىل بني آدم؟ فاختلف العلامٌء يف هذا: 

، ثم أخذ امليثاق، ثم  فقال بعضهم: إن اهلل سبحانه خلَقُهم دفعًة واحدة، مثل الذرِّ
أرجعهم إىل أصالب بعض، فأخرجهم بعد ذلك عىل حسب ترتيب األزمنة. 

وقال بعض العلمـاء: إنمـا وقع عىل أرواح الناس، وليس عىل أرواح الناس 
وأجسامهم. 

فصفُة وتفاصيُل حقيقِة هذا امليثاق ليست معروفًة عىل وجه القطع، ولكن يكفي 
أن يؤمن اإلنسان بأنه وقَع؛ إلخبار اهلل تعاىل لنا بذلك يف القرآن بنصٍّ رصيح.

روى احلاكم يف »املستـدرك« عن أيب بن كعب ريض اهلل تعاىل عنه يف قوله عز 
وجل: ﴿ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ﴾ ]األعراف: 

172[ إىل قوله تعاىل: ﴿ک ک گ گ﴾ ]األعراف: 173[. 

قال: مَجَعهم له يومئـٍذ مجيعًا ما هو كائٌن إىل يوم القيامة، فجعلهم أرواحًا، ثم 
صّورهم واستنطقهم، فتكلموا، وأخذ عليهم العهد والـميثاق، ﴿ڦ ڦ ڦ 
ڌ  ڌ   * ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃڃ  ڃڃ  ڄ  ڄڄ  ڄ 
]األعـراف:  گ﴾  گ  ک  ک  کک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ 

 .]173-172
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قال: فإين ُأشهد عليكم السامواِت السبَع واألرضني السبع، وأشهد عليكم آباكم 
آدم، أن تقولوا يوم القيامة: مل نعلم ﴿چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ﴾، 
فال ترشكوا يب شيئًا؛ فإين ُأرسل إليكم ُرسيل يذكرونكم عهدي وميثاقي، وأنزل عليكم 

كتبي، فقالوا: نشهد، إنك ربنا وإهلنا، ال رب لنا غريك، وال إله لنا غريك.

وُرفع هلم أبوهم آدم، فنظر إليهم فرأى فيهم الغني والفقري وحسن الصورة وغري 
ذلك فقال: رّب لو سّويَت بني عبادك فقال: أين أحّب أن ُأشكر، ورأى فيهم األنبياء 

وا بميثاق آخَر بالرسالة والنبوة، فذلك قوله عز وجل: ﴿ٱ ٻ  ج، وُخصُّ مثل السُّ
ٻ ٻ ٻ پ پ پ﴾ ]األحزاب: 7[ اآلية، وهو قـوله تعاىل: ﴿ڭ 
ڭ ڭ ۇۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋۋ ۅ ۅ ۉ ۉ﴾ ]الـروم: 30[، 

وذلك قوله: ﴿ژ ڑ ڑ ک ک﴾ ]النجم: 56[، وقوله: ﴿ڭ ڭ ڭ ۇ 
ۇۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ﴾ ]األعراف: 102[، وهو قوله: ﴿ڱ ڱ ڱ ڱ 

ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ﴾ ]يونس: 74[.

كان يف علمه بام أقّروا به من يكّذب به ومن يصّدق به، فكان روح عيسى من 
تلك األرواح التي أخذ عليها امليثاق يف زمن آدم، فأرسل ذلك الروح إىل مريم حني 

﴿ڃ ڃ چ چ چ * ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ 
ڎ ڎ ڈ﴾ ]مريم: 16-17[ إىل قوله: ﴿ۆ﴾، فحملتـه، قال: محلت الذي 

خاطبها، وهو روح عيسى عليه السالم. 

قال أبو جعفر: فحدثني الربيع بن أنس: عن أيب العالية: عن أيب بن كعب قال: 
دخل ِمن فيها. هذا حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه)1). ورواه أمحد يف »مسنده«)2). 

)1) كتاب التفسري، تفسري سورة األعراف، )3255).
.(155 :35( ،)21232( (2(
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ـ وكان من  السلمي  قـتادة  بن  الرمحن  »املستدرك« عن عبد  احلاكم يف  وروى 
آدَم، ثم خلق  ـ قال: سمعُت رسـوَل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يقول: »خلق اهلل  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  أصحاب 
اخللق من ظهره، ثم قال: هؤالء للجنة وال أبايل، وهؤالء للنار وال أبايل« قال: فقيل: 
يا رسول اهلل فعىل ماذا نعمل؟ قال: »عىل موافقة القدر«. هذا حديث صحيح قد اتفقا 
عىل االحتجاج برواته عن آخرهم إىل الصحابة، وعبد الرمحن بن قتادة من بني سلمة 
من الصحابة، وقد احتجا مجيعًا بزهري بن عمرو عن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، وليس له راٍو غري 
أيب عثامن النهدي، وكذلك احتج البخاري بحديث أيب سعيد بن املعىل، وليس له راٍو 

غري حفص بن عاصم، ورواه ابن حبان يف »صحيحه«، واإلمام أمحد يف »مسنده«)1).

وروى احلاكم يف »مستدركه« أن عمر بن اخلطاب ريض اهلل تعاىل عنه ُسئل عن 
اآلية ﴿ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ﴾؟ فقال عمر بن اخلطاب:  هذه 
سمعت رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يقول: »إن اهلل خلق آدم، ثم مسـح ظهره بيمينه، فاستخرج 
ثم مسح ظهره،  يعملون،  اجلنة  أهل  للجنة، وبعمل  فقال: خلقُت هؤالء  ذرية،  منه 
فقال  يعملون«،  النار  أهل  وبعمل  للنار،  هؤالء  خلقُت  فقال:  ذرية،  منه  فاستخرج 
رجل: يا رسول اهلل ففيم العمل؟ قال: »إن اهلل إذا خلق العبد للجنة استعمله بعمل أهل 
اجلنة حتى يموت عىل عمل أهل اجلنة، فيدخل اجلنة، وإذا خلق العبد للنار استعمله 
بعمل أهل النار حتى يموت عىل عمل أهل النار، فيدخل النار«. هذا حديث صحيح 

عىل رشط الشيخني ومل خيرجاه)2).

)1) احلاكم، يف املستدرك، كتاب اإليامن، )84).
وابن حبان، كتاب الرب واإلحسان، باب ذكر البيان بأن قوله ملسو هيلع هللا ىلص فكل ميس أراد به ميس ملا قدر   

له يف سابق علمه من خري أو رش، )338(. 
وأمحد، )17660(، )29: 206).  

)2) كتاب اإليامن، )74).
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وروى ابن حبان يف »صحيحه« عن أيب هريرة: أن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قال: »كل مولود 

يولد عىل الفطرة، فأبواه هيودانه، أو ينرصانه، أو يمجسانه«)1). 

قال أبو حاتم: »قوله ملسو هيلع هللا ىلص: »كلُّ مولود يولد عىل الفطرة«: أراد به: عىل الفطرة 
التي فطره اهلل عليها جل وعال يوم أخرجهم من صلب آدم؛ لقوله جل وعال: ﴿ۆ 
ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋۋ ۅ ۅ ۉ ۉ﴾ ]الروم: 30[، يقول: ال تبديل لتلك اخللقة 
التي خلقهم هلا، إما جلنة وإما لنار، حيث أخرجهم من صلب آدم؛ فقال: هؤالء للجنة 
وهؤالء للنار، أال ترى أن غالم اخلرض قال ملسو هيلع هللا ىلص: »طبعه اهلل يوم طبعه كافرًا« وهو بني 
أبوين مؤمنني، فأعلم اهلل ذلك عبَده اخلرَض، ومل ُيعلم ذلك كليمه موسى ملسو هيلع هللا ىلص؛ عىل ما 

ذكرنا يف غري موضع من كتبنا)2). 

قلت: وهذا احلديث رواه أيضًا اإلمام أمحد وأبو داود وغريمها)3).

ه كام يف »موطأ اإلمام مالك« عن مسلم بن يسار اجلهني أن عمر بن اخلطاب  ونصُّ
سئل عن هذه اآلية: ﴿ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ 
ڄ ڄڄ ڄ ڃڃ ڃڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ﴾؟ فقال عمر 
ابن اخلطاب: سمعت رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ُيسأل عنها، فقال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »إن اهلل تبارك 
هؤالء  خلقُت  فقال:  ذرية،  منه  فاستخرج  بيمينه،  ظهره  مسح  ثم  آدم،  خلق  وتعاىل 
للجنة، وبعمل أهل اجلنة يعملون، ثم مسح ظهره، فاستخرج منه ذرية، فقال: خلقت 

هؤالء للنار، وبعمل أهل النار يعملون«. 

)1) كتاب اإليامن، باب الفطرة، )129).
)2) املصدر السابق.

)3) أمحد يف »مسنده«، )7181(، )2: 233). وأبو داود يف »سننه«، كتاب السنة، باب يف ذراري 
املرشكني، )4714(. والرتمذي يف »سننه«، كتاب القدر، باب كل مولود يولد عىل الفطرة، 

.(2138(
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فقال رجل: يا رسول اهلل فـفيم العمل؟ قال: فقال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »إن اهلل إذا 
خلق العبد للجنة استعمله بعمل أهل اجلنة حتى يموت عىل عمل من أعمـال أهل 
اجلنة، فُيدخله به اجلنة، وإذا خلق العبد للنار استعمله بعمل أهل النار حتى يموت عىل 

عمل من أعامل أهل النار، فُيدخله به النار«)1).

واملفسون ذكروا يف اآلية احتاملني:

األول: أن اهلل تعاىل أخذ ذرية آدَم من ظهره، وأشهدهم عىل نفسه، ثم أعادهم. 

والثاين: أنه نصب هلم األدلة عىل ربوبيته ووحدانيته، وشهدت هبا عقوهلم. 

ونسب اإلمام الرازي القول األول إىل أهل السنة، واعرتض ابن أيب العز عىل 
القول األول وذلك يف: »وال ريب أن اآلية ال تدلُّ عىل القول األول أعني: أن األخذ 
كان من ظهر آدم، وإنام فيها أن األخذ من ظهور بني آدم، وإنام ذكر األخذ من ظهر آدم 

واإلشهاد عليهم هناك يف بعض األحاديث«. اهـ)2). 

أقول: وال وجه العرتاض هذا الشارح؛ ألن األخذ إذا حصل من ظهور بني آدم، 
ال يمكن إال باألخذ من ظهر آدم نفسه؛ ألن كل ذريته من ظهره، فإذا قلنا: إن األخذ 
من ظهورهم، لزم ـ حتقيقًا ـ أن األخذ من ظهره ابتداًء، ولكن اعتاد هؤالء االعرتاض 
عىل األقوال بال حتقيق فيها، والصحيح: أنه ال مناقضة بني القول: إن األخذ من ظهره، 

والقول: إن األخذ من ظهور ذريته.

وقد رصح بذلك التوجيه اإلمام الرازي نفسه، قال اإلمام الرازي: »وأما املقام 
الثاين: وهو أن بتقدير أن يصح القول بأخذ امليثاق من الذر. فهل يمكن جعله تفسريًا 

أللفاظ هذه اآلية؟ فنقول الوجوه الثالثة املذكورة أوالً دافعة لذلك ألن قوله: ﴿ٹ 

)1) رواية حييى الليثي، كتاب القدر، باب النهي عن القول بالقدر، )1593).
)2) »رشح ابن أيب العز« ص 269.
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ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ﴾ فقد بينا أن املراد منه، وإذا أخذ ربك من ظهور بني 
آدم، وأيضًا لو كانت هذه الذرية مأخوذة من ظهر آدم لقال من ظهره ذريته، ومل يقل من 

ظهورهم ذريتهم.

أجاب النارصون لذلك القول: بأنه صحت الرواية عن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص أنه فس 
هذه اآلية هبذا الوجه والطعن يف تفسري رسول اهلل غري ممكن. فنقول: ظاهر اآلية يدل 
عىل أنه تعاىل أخرج الذر من ظهور بني آدم فيحمل ذلك عىل أنه تعاىل يعلم أن الشخص 
الفالين يتولد منه فالن وذلك الفالن فالن آخر فعىل الرتتيب الذي علم دخوهلم يف 

الوجود خيرجهم ويميز بعضهم من بعض.

وأما أنه تعاىل خيرج كل تلك الذرية من صلب آدم، فليس يف لفظ اآلية ما يدل 
عىل ثبوته وليس يف اآلية أيضًا ما يدل عىل بطالنه، إال أن اخلرب قد دل عليه، فثبت إخراج 
الذرية من ظهور بني آدم بالقرآن، وثبت إخراج الذرية من ظهر آدم باخلرب، وعىل هذا 
التقدير: فال منافاة بني األمرين وال مدافعة، فوجب املصري إليهام معًا. صوناً لآلية. واخلرب 

عن الطعن بقدر اإلمكان، فهذا منتهى الكالم يف تقرير هذا املقام)1)«.

قال الطحاوي: )وقد علم اهلل تعاىل فيمـا مل يَزل عدَد من يدخل اجلنة، وعدَد 
من يدخل النار مجلة واحدة، فال يزاد يف ذلك العدد، وال ينقص منه، وكذلك 

أفعاهلم فيام علم منهم أن يفعلوه، وكلٌّ ميّسٌ لِـام خلق له(.

الحظ أن اإلمام الطحاوي يؤّصل أصاًل، ثم يفّرع عليه، فيقرر أنَّ اهلل سبحانه 
وتعاىل علم ما هم فاعلوه منذ األزل، واستشهد عىل هذا بشطٍر من حديث النبي ملسو هيلع هللا ىلص، 

هو: »كلٌّ ُميّسٌ لِـام ُخلق له«. 

)1) »التفسري الكبيـر« أو »مفاتيح الغيب«، فخر الدين حممد بن عمر التميمي الرازي الشـافعي 
ت: 604، )15: 43(، دار الكتب العلمية ـ بريوت ـ 1421هـ - 2000م، ط1.
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وهذا احلديث له روايات عديدة جدًا، ففي الرتمذي عن عمر بن اخلطاب قال: 
لـام نزلت هذه اآلية ﴿ۈ ٴۇ ۋ﴾ ]هود: 105[ سألُت رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، فقلُت: 
يا نبي اهلل فعىل ما نعمل؟ عىل يشء قد ُفرغ منه، أو عىل يشء مل ُيفرغ منه؟ قال: »بل عىل 
يشء قد ُفرغ منه وجرت به األقالم، يا عمر، ولكن كلٌّ ُميّسٌ لِـام ُخلق له« وهذا حديث 

حسن غريب من هذا الوجه ال نعرفه إال من حديث عبد اهلل بن عمر)1).

ويف »السنن الكربى« للبيهقي عن عمران بن حصني قال: قيل: يا رسول اهلل، 
أعِلَم أهَل اجلنة من النار؟ قال: »نعم« قال: ففيم يعمل العاملون؟ قال: »كلٌّ ُميّسٌ لِـام 

ُخلق له«. ورواه اإلمام مسلم عن أيب هريرة هبذا اللفظ)2). 

وقد أتينا يف أوائل هذا الرشح باألدلة الكافية عىل هذا املطلب املهّم، يعني: أن اهلل 
سبحانه وتعاىل علَم منُذ األزل ما الناس إليه صائرون، ولكن هذا ال يستلزم مطلقًا عدم 

العمل؛ ألنه علمهم وعلم أعامهلم. 

وقوله: »كلٌّ ُميّسٌ لِـام ُخلق له«، أي: عامٌل بام من شأنه أن يؤّدي به إما إىل اجلنة، 
أو إىل النار، ميسَّ للعمل.

ويف »املعجم الكبري« للطرباين عن طلحة بن عبد اهلل بن عبد الرمحن بن أيب بكر، 
عن أبيه قال: سمعت أيب قال: سمعت أبا بكر الصديق ريض اهلل تعاىل عنه يقول: قلت: 
يا رسول اهلل أنعمل عىل أمر قد ُفرغ منه، أم عىل أمر مؤتـنف؟ قال: »بل عىل أمر قد ُفرغ 

منه«، قلت: ففيم العمل يا رسول اهلل؟ قال: » كلٌّ ُميّسٌ لِـام ُخلق له«)3).

)1) أخرجه يف »سننه«، أبواب تفسري القرآن، باب ومن سورة هود، )3111).
)2) »االعتقاد« للبيهقي، باب القول يف خلق األفعال، ص142، ومل أجده يف مسلم عن أيب هريرة، 
وإنمـا هو فيه، كتاب القدر، باب كيفية اخللق اآلدمي يف بطن أمه وكتابه رزقه وأجله وعمله 

وشقاوته وسعادته، )2649( من حديث عمران بن حصني.
.(64 :1( ،)47( (3(
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قال اإلمام ابن حجر: »ويف كتاب االعتـصام: قوله: »قال رجل«: هو عمران 
ابن حصني راوي اخلرب بينه عبد الوارث بن سعيد: عن يزيد الرشك: عن عمران بن 
حصني، قال: قلت يا رسول اهلل... فذكره، وسيأيت موصوالً يف أواخر كتاب التوحيد، 

وسأل عن ذلك آخرون، وسيأيت مزيُد بسط فيه يف رشح حديث عيل قريبًا. 

قوله: »أيعرف أهل اجلنة من أهل النـار«: يف رواية محاد بن زيد: عن يزيد عند 
مسلم بلفظ: »أُعلم«، بضم العني، واملراد بالسؤال: معرفة املالئكة، أو من أطلعه اهلل 

عىل ذلك، وأما معرفة العامل أو من شاهده، فإنام ُيعرف بالعمل. 

قوله: »فلم يعمل العاملون؟«: يف رواية محاد »ففيم«، وهو استفهام، واملعنى: إذا 
سبق القلم بذلك فال حيتاج العامل اىل العمل؛ ألنه سيصري اىل ما قدر له. 

ـر«  قوله: »قال: كلٌّ يعمل لِـام ُخلق له أو لِـام ييسَّ له«: ويف رواية الكشميهني »ُيسِّ
ـ بضم أوله وكس املهملة الثقيلة ـ ويف رواية محاد املشار إليها، قال: »كلٌّ ُميّسـٌر لِـام 
ُخلق له«، وقد جاء هذا الكالم األخري عن مجاعة من الصحابة هبذا اللفظ، يزيدون عىل 
العرشة، سأشري إليها يف آخر الباب الذي ييل الذي يليه، منها حديث أيب الدرداء عند 

أمحد بسند حسن بلفظ »كل امرئ مهّيٌأ لِـام ُخلق له«)1).

ويف احلديث إشارة إىل أن املآل حمجوٌب عن املكلَّف، فعليه أن جيتهَد يف عمل 
ما ُأمر به، فإّن عمله أمارٌة إىل ما يؤول إليه أمُره غالبًا، وإن كان بعضهم قد خُيتم له بغري 
ذلك، كام ثبت يف حديث ابن مسعود وغريه، لكن ال اّطالع له عىل ذلك، فعليه أن يبُذل 
جهَده، وجياهد نفَسه يف عمل الطاعة، ال يرتك وكوالً إىل ما يؤول إليه أمره، فُيالم عىل 

ترك املأمور، ويستحّق العقوبة. 

)1) »املسند« )27487).
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وقد ترجم ابن حبان بحديث الباب ما جيب عىل املرء من التشمري يف الطاعات، 

وإن جرى قبلها ما يكره اهللُ من املحظورات.

الناس  أنه قال له: أرأيَت ما يعمل  وملسلم من طريق أيب األسود: عن عمران 
اليوم: أيشٌء قىض عليهم ومىض فيهم من قدر قد سبق، أو فيام يستـقبلون مما أتاهم به 
نبيهم وثبتت احلُّجُة عليهم؟ فقال: »ال بل يشء قىض عليهم، ومىض فيهم«، وتصديُق 
ذلك يف كتاب اهلل عز وجل ﴿ٹ ٹ ڤ * ڤ ڤ ڦ﴾ ]الشمس: 8-7[.

وفيه قصة أليب األسود الدؤيل مع عمران، وفيه قوله له: أيكون ذلك ظلاًم؟ فقال: 
ال كل يشء خلُق اهلل، وملُك يده، فال يسأل عام يفعل)1).

مهم عىل اهلل،  قال عياض: أورد عمران عىل أيب األسود شبهَةُ القدرية من حتكُّ
ودخوهلم بآرائهم يف حكمه، فلمـا أجابه بمـا دلَّ عىل ثباته يف الدين، قّواه بذكر اآلية 
وهي حدٌّ ألهل السنة، وقوله: »كل يشء خلق اهلل وملكه«: يشري إىل أن املالك األعىل 
َض عليه إذا ترّصف يف ملكه بام يشاء، وإنام ُيعرَتض عىل املخلوق  اخلالق اآلمر، ال ُيعرتَّ

املأمور«)2).

 وقال أيضًا يف »الفتح«:

»قوله: »باب قول اهلل تعاىل ﴿ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ﴾ ]القمر: 
17[«: قيل: املراد بالذكر: األذكار واالتعاظ، وقيل: احلفظ، وهو مقتىض قول ماهد. 

قوله: وقال النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »كلٌّ ُميّسٌ لِـام ُخلق له«: فذكره موصوالً يف الباب من 
حديث عيّل.

)1) »صحيح مسلم«، كتاب القدر، باب كيفية اخللق اآلدمي يف بطن أمه وكتابه رزقه وأجله وعمله 
وشقاوته وسعادته، )2650).

)2) »فتح الباري« )11: 493).
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قوله: »وقال ماهد: يّسنا القرآن بلسانك: هّوناه عليك«. يف رواية غري أيب ذر: 
»هّونا قراءته عليك«، وهو بفتح اهلاء والواو وتشديد النون من التهوين، وقد وصله 

الفريايب عن ورقاء: عن ابن أيب نجيع: عن ماهد يف قوله تعاىل: ﴿ں ں ڻ 
ڻ﴾ قال: هوناه.

قال ابن بطال: تيسري القرآن تسهيُله عىل لسان القارئ حتى يسارع اىل قراءته، 
فربام سبق لسانه يف القراءة، فيجاوز احلرف إىل ما بعده، وحيذف الكلمة حرصًا عىل ما 

بعدها. انتهى. ويف دخول هذا يف املراد نظر كبري! 

قوله: »وقال مطر الورق: ﴿ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ﴾ قال: هل 
من طالب علم فيعان عليه؟«: وقع هذا التعليق عند أيب ذر عن الكشميـهني وحده، 
وثبت أيضًا للجرجاين عن الفربري، ووصله الفريايب عن ضمرة بن زمعة: عن عبد اهلل 

ابن شوذب: عن مطر. 

وأخرجه أبو بكر بن أيب عاصم يف كتاب العلم من طريق ضمرة، ثم ذكر حديث 
عمران بن حصني: قلت: يا رسول اهلل فيام يعمل العاملون؟ قال: »كلٌّ ُميّسٌ لِـام ُخلق 
له«، وهو خمترص من حديٍث سبق يف كتاب القدر، فيه عن عمران قال: قال رجل: يا 
رسول اهلل، أيعرف أهل اجلنة من أهل النار؟ قال: »نعم« قال: فلم يعمل العاملون؟ وقد 
تقّدم رشحه هناك، ويزيد شيخ عبد الوارث فيه، هو املعروف بالرشك، وتقدم هناك من 
رواية شعبة قال: حدثنا يزيد الرشك، فذكره، وحديث عيل ريض اهلل عنه، وفيه: »وما 
منكم من أحد إال كتب مقعده من النار أومن اجلنة«، وتقدم رشحه هناك أيضًا، وفيه: 
«، قال الشيخ أبو حممد بن أيب مجرة ـ يف رشح  ويف حديث عمران الذي قبله: »كلٌّ ُميّسٌ
: فيه نداء اهلل تعاىل ألهل اجلنة؛  حديث أيب سعيد املذكور يف باب كالم اهلل مع أهل اجلنةـ 
لقرينة جواهبم بـ»لبيك وسعديك«، واملراجعة بقوله: »هل رضيتم« وقوهلم: »وما لنا ال 
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نرىض«، وقوله: »أال أعطيكم أفضل« وقوهلم: »يا ربنا وأي يشء أفضل«، وقوله: »أحل 
عليكم رضواين«؛ فإن ذلك كله يدل عىل أنه سبحانه وتعاىل هو الذي كلمهم وكالُمه 
قديم أزيل ميسَّ بلغة العرب، والنظُر يف كيفيته ممنوع، وال نقول باحللول يف املحدث، 
وهي احلروف، وال أنه دّل عليه وليس بموجود، بل اإليامُن بأنه ُمنزل حّق ميّس باللغة 

العربية صدٌق، وباهلل التوفيق.

قال الكرماين: حاصل الكالم: أهنم قالوا: إذا كان األمر مقّدرًا، فلنرتك املشقة يف 
العمل الذي من أجلها سمي بالتكليف، وحاصل اجلواب: أن كل من ُخلق ليشء ُيّس 

لعمله، فال مشقة مع التيسري.

وقال اخلطايب: أرادوا أن يتخذوا ما سبق حجًة يف ترك العمل، فأخربه أن هنا 
أمرين ال يبطل أحدمها اآلخر: باطن وهو ما اقتضاه حكم الربوبية، وظاهر وهو السمة 
الالزمة بحق العبودية، وهو أمارة للعاقبة، فبني هلم أن العمل يف العاجل يظهر أثره يف 

اآلجل، وأن الظاهر ال ُيرتك للباطن.

قلت: وكأن مناسبة هذا الباب لِـام قبله من جهة االشرتاك يف لفظ »التيسري«، واهلل 
أعلم«. اهـ)1).

قال الطحاوي: )واألعامل باخلواتيم(

بعد أن ذكر أنَّ اهلل تعاىل َعِلَم أعامهلم، أراد أن ُيوضح للناس: ما هي العربة يف 
األعامل؟ هل هي يف البداية أم يف الوسط أم يف النهاية؟ فقال: »واألعامل باخلواتيم«. 

و»األعامل باخلواتيم« جزٌء من حديث، واملقصود من ذلك: أن من كان خامتة 
أعامله التوحيد ـ أي: من مات عىل التوحيد ـ فإنه ينتفع بأعامله التي عملها يف أثناء 

)1) »فتح الباري« )13: 522).
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حياته، وأما من كانت خامتُته الكفر، فال ينفعه يشء عمله يف حياته، ولذلك فإن املؤمن 

يسأل اهلل تعاىل أن حُيسن له خامتته. 

وهذه العبـارة وردت يف بعض األحاديث، منـها ما رواه اإلمام البخاري يف 
»صحيحه« عن سهٍل: أن رجالً من أعظم املسلمني غناًء عن املسلمني يف غزوٍة غزاها 
مع النبي ملسو هيلع هللا ىلص، فنظر النبي ملسو هيلع هللا ىلص، فقال: »من أحّب أن ينظر إىل الرجل من أهل النار فلينظر 
إىل هذا«، فأتبعه رجٌل من القوم ـ وهو عىل تلك احلال من أشد الناس عىل املرشكني ـ 
حتى ُجرح، فاستعجل املوت، فجعل ذبابة سيفه بني ثديـيه حتى خرج من بني كتفيه، 
فأقبل الرجل إىل النبي ملسو هيلع هللا ىلص مسـرعًا، فقال: أشهد أنك رسول اهلل، فقال: »وما ذاك؟« 
قال: قلَت لفالن: »من أحب أن ينظر إىل رجل من أهل النار فلينظر إليه«، وكان من 
أعظمنا غناء عن املسلمني، فعرفت أنه ال يموت عىل ذلك، فلام ُجرح استعجل املوت، 
فقتل نفسه، فقال النبي ملسو هيلع هللا ىلص عند ذلك: »إن العبد ليعمل عمل أهل النار، وإنه من أهل 

اجلنة، ويعمل عمل أهل اجلنة، وإنه من أهل النار، األعامل باخلواتيم«)1).

وهو وارٌد عن سهل بن سعد أيضًا يف »املعجم الكبري« للطرباين)2). 

ورواه الطرباين عنه أيضًا بلفظ قال: قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »إن الرجل ليعملـ  فيام 
يرى الناسـ  بعمل أهل اجلنة، وإنه من أهل النار، وإنه ليعملـ  فيام يرى الناسـ  بعمل 

أهل النار، وإنه من أهل اجلنة، وإنام األعامل باخلواتيم«)3).

ويف »صحيح ابن حبان« عن عائشة أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: »إنام األعامل باخلواتيم«)4).

)1) كتاب القدر، باب العمل باخلواتيم، )6607).
.(143 :6( ،)5784( (2(
.(147 :6( ،)5798( (3(

)4) كتاب الرب واإلحسان، باب ما جاء يف الطاعات وثواهبا، )340).
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قال الطحاوي: )والسعيد من سعد بقضاء اهلل، والشقي من شقي بقضاء اهلل(

روى البخاري عن أنس بن مالك: عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: »إن اهلل عـز وجل وكل 
بالرحم ملكًا يقول: يا رب نطفة، يا رب علقة، يا رب مضغة، فإذا أراد أن يقيَض خلقه 

قال: أذكر أم أنثى؟ شقي أم سعيد؟ فام الرزق؟ واألجل؟ فُيكتب يف بطن أمه«)1). 

وله يف رواية أخرى عنه: عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: »إن اهلل وّكل يف الرحم ملكًا فيقول: 
يا رب نطفة، يا رب علقة، يا رب مضغة، فإذا أراد أن خيلقها قال: يا رب أذكر يا رب 
أنثى؟ يا رب شقي أم سعيد؟ فام الرزق؟ فام األجل؟ فيكتب كذلك يف بطن أمه«)2).

ويف »املعجم الصغري« للطرباين عن عبد اهلل بن مسعود: حدثـنا رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص 
ـ وهو الصادق املصدوق ـ: »إن خلق أحدكم جُيمع يف بطن أمه أربعني يومًا، ثم يكون 
علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يأيت امللك فيكتب: شقي أو سعيد، ذكر 

أو أنثى« مل يروه عن بن عون إال عبيد اهلل بن سفيان)3). 

وزاد يف رواية أخرى عنه: »ويكتب امللك، ثم يقول: أي رّب، شقي أو سعيد؟ 
فيقيض اهلل عز وجل، ويكتب امللك، ثم يقول: أي رّب، أجُله ورزُقه وأثُره؟ فيقيض اهلل 

عز وجل، ويكتب امللك«)4).

ويف »مسند اإلمام أمحد« عن جابر قال: قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »إذا استقرت النطفة 
يف الرحم أربعني يومًا، أو أربعني ليلة، بعث إليها ملكًا، فيقول: يا رب، ما رزقه؟ فيقال 

)1) يف »صحيحـه« كـتاب احليض، باب قـول اهلل عز وجـل: ﴿ڻ ڻ ڻ﴾ ]احلج: 5[، 
.(318(

)2) يف »صحيحه« كتاب أحاديث االنبياء، باب خلق آدم صلوات اهلل عليه وذريته، )3333).
.(133 :1( ،)200( (3(
.(269 :1( ،)442( (4(
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له، فيقول: يا رب ما أجله؟ فيقال له، فيقول: يا رب، ذكر أو أنثى؟ فيعلم، فيقول: يا 

رب شقي أم سعيد؟ فيعلم«)1). وفيه قريب من هذا اللفظ عن أنس أيضًا)2).

ويف »سنن أيب داود« عن عبد اهلل بن مسعود قال: حدثـنا رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ـ وهو 
: »إن خلق أحدكم جيمع يف بطن أمه أربعني يومًا، ثم يكون علقة مثل  الصادق املصدوقـ 
ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يبعث إليه ملك، فيؤمر بأربع كلامت: فيكتب رزقه، 
وأجله وعمله، ثم يكتب شقي أو سعيد، ثم ينفخ فيه الروح، فإن أحدكم ليعمل بعمل 
أهل اجلنة حتى ما يكون بينه وبينها إال ذراع، أو قيد ذراع، فيسبق عليه الكتاب، فيعمل 
بعمل أهل النار، فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها 

إال ذراع، أو قيد ذراع، فيسبق عليه الكتاب، فيعمل بعمل أهل اجلنة، فيدخلها«)3).

وقضاء اهلل: هو علُمه أو إرادته القديمة؛ فاإلمام الطحاوي قال قبل ذلك: اهلل 
سبحانه علم منـذ األزل من سيدخل اجلنة وَمْن سيدخل النار؛ إذن السعيد من كان 
سعيدًا يف علم اهلل، والشقي من كان شقيًا يف علم اهلل؛ كمـا علمه اهلل منذ األزل، أي: 
من قىض اهلل عليه بناًء عىل علمه األزيّل أنه من أهل النار؛ أمل يرد يف بعض األحاديث: 
»أن اهلل قبض قبضة، وقال: هؤالء إىل اجلنة وال أبايل، وقبض قبضة، وقال: هؤالء إىل 
النار وال أبايل«؟ ومعنى »أخذ قبضة« أي: حكم وقىض عىل هؤالء أهنم صائـرون إىل 

اجلنة أو النار، وهذا احلكم بناًء عىل علمه األزيل.

والسعادة عند اإلمام األشعري: هي املوت عىل اإليامن، فمن مات عىل اإليامن 
فهو السعيد، وأما السعادة عند اإلمام املاتريدي: فهي اإليامن، واخلالف بينهم لفظي 

.(413 :23( ،)15296( (1(
.(148 :3( ،)12521( (2(

)3) كتاب السنة، باب يف القدر، )4710).
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ـ كام هو ظاهر ـ ألن حمل الكالم خمتلف عندمها، واإلمام املاتريدي ال شك يقول: إن 
من مات عىل اإليامن فهو سعيد، وال خيالف األشعري يف أن من كان مؤمنًا فهو يف حال 
كونه مؤمنًا فهو مطيع هلل تعاىل، وأما إذا كفر فهو ممن غضب اهلل تعاىل عليه، ولكن مراد 
األشعري: أن السعادة احلقيقية الدائمة التي ال تنقطع إنام حيصل عليها اإلنسان بأن 

يموت عىل اإليامن. 

قال الغنيمي يف »رشحه«:

»واعلم أن َمبنى هذه املسألةـ  وهي مسألة السعادة والشقاوةـ  عىل مسألة االستثناء 
ل، ومن  يف اإليامن، فمن قال بجوازه يف اإليامن ـ نظرًا إىل اخلامتة ـ ذهب إىل عدم التبدُّ
قال بعدم جوازه ـ نظرا إىل تسمية الرشع املؤمن مؤمنًا وإجراء أحكام اإليامن عليه وإن 
كان مآُله الكفر، والكافر كافرًا وإجراء أحكام الكفر عليه وإن كان مآله اإليامن ـ ذهب 

إىل حصول التبديل.

فكل من الفريقني ناظٌر إىل طَرف، واخلالُف بينهام مرجُعه اللفظ دون املعنى، 
وهلذا مل يذكر املصنف ريض اهلل عنه مسألَة االستثناء يف اإليامن، وال رّصح بأن الشقّي 
يصري سعيدًا، وبالعكس، وإنام أتى بعبارٍة أمجع عليها الفريقان، وهي أّن العربة يف اخلامتة، 
وأّن من له سعادة يف األزل ـ أو شقاوة ـ فال تتبدل، بل ال بد أن تنفذ وتظهر عىل ذلك 
الشخص، فإن كان هلا أمٌر يف الدنيا معنيَّ ال بد أن تكون فيه، فإذا انقىض أَمُدها تبّدلت 

ها، وإذا مل يكن هلا أمٌد معني بقيت إىل اآلخرة، وهذا املقدار ال خالَف فيه ألحد.  بضدِّ

ثم قال: واحلاصل: أن اخلالف لفظي؛ كمـا ذكرنا أن اإليمـان والكفر حالتان 
توصف هبام العباد، فمن ُوصف باإليامن، فهو مؤمن، ومن وصف بالكفر، فهو كافر، 
َغر حالتان، فمن ُوصف بالكرَب، فهو كبري، ومن ُوصف بالصَغر،  كمـا أن الِكرَب والصِّ
فهو صغري، ولو كان املعترب يف صحة الوصف اخلامتة ما كان املوصوف بالصَغر يسمى 
صغريًا؛ ألنه إذا كرب ومات مات كبريًا ال صغريًا، وال نزاع يف صحة تسمية من اتصف 
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َغر صغريًا يف تلك احلالة فكذا هذا، ومتى صّح االتصاف كان مقطوعًا به من غري  بالصِّ
شّك، فمن اتصف باإليامن فهو مؤمٌن حقًا يف تلك احلالة، ومن اتصف بالكفر فهو كافر 

حقًا يف تلك احلالة. 

وأما بقاء وصف اإليامن عىل املؤمن إىل املوت، وبقاء وصف الكفر عىل الكافر إىل 
املوت، فليس من األمور التي تدخل حتت مقدور املكلف، إال باعتبار الوقت الذي هو 

فيه؛ لعدم علمه بذلك؛ فإن اهلل تعاىل هو الذي استأثر بعلمه«. اهـ)1).

وهذا كالم مفيد، ومبنّي أن اخلالف يف املسألة مرد خالف لفظي، وأن كل من 
الفريقني يتكلم عىل حملٍّ مغاير لِـام يتكلم عليه اآلخر، وهذا هو ما يسمى باخلالف 

اللفظي، ومعظم اخلالفات بني األشاعرة واملاتريدية مّرد خالف لفظي، واحلمد هلل. 

قال الطحاوي: )وأصُل القدر رِسُّ اهلل تعاىل يف خلقه(

رشع اإلمام الطحاوي يف الكالم عىل مسألة القدر؛ ألنَّ كل كالمه فيام سبق كان 
متهيدًا هلذه املسألة، وكلمة »َخْلِقِه« هنا إما أن حتمل عىل املعنى املصدري، أو عىل املعنى 

االسمي، واملعنى صحيٌح عليهام. 

قال اإلمام النووي يف »رشحه« عىل »صحيح مسلم«:

ر  »واعلم أن مذهب أهل احلق: إثبات القدر، ومعناه: أن اهلل تبارك وتعاىل قدَّ
األشياء يف القدم، وعلم سبحانه أهنا ستـقع يف أوقات معلومة عنده سبحانه وتعاىل، 

وعىل صفات خمصوصة، فهي تقع عىل حسب ما قدرها سبحانه وتعاىل.

وأنكرت القدرية هذا، وزعمت أنه سبحانه وتعاىل مل يقّدرها، ومل يتقّدم علُمه 
سبحانه وتعاىل هبا، وأهنا مستأَنفة العلم، أي: إنام يعلمها سبحانه بعد وقوعها.

)1) »رشح الغنيمي« ص 82.
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وكذبوا عىل اهلل سبحانه وتعاىل وجل عن أقواهلم الباطلة علّوًا كبريًا، وُسّميت هذه 

الفرقة »قدرية«؛ إلنكارهم القدر.

قال أصحاب املقاالت من املتكلمني: وقد انقرضت القدرية القائلون هبذا القول 
الشنيع الباطل، ومل يبق أحٌد من أهل القبلة عليه، وصارت القدرية يف األزمان املتأخرة 
تعتقد إثبات القدر، ولكن يقولون: اخلري من اهلل، والرش من غريه؛ تعاىل اهلل عن قوهلم.

وقد حكى أبو حممد بن قتيبة يف كتابه »غريب احلديث« وأبو املعايل إمام احلرمني 
يف كتابه »اإلرشاد يف أصول الدين« أن بعض القدرية قال: لسنا بقدرية، بل أنتم القدرية؛ 
العتقادكم إثبات القدر! قال ابن قتيبة واإلمام: هذا تـمويه من هؤالء اجلهلة ومباهتة 
وتواقـح؛ فإّن أهل احلق يفّوضون أمورهم إىل اهلل سبحانه وتعاىل، ويضيفون القـدر 
واألفعال إىل اهلل سبحانه وتعاىل، وهؤالء اجلهلة يضيفونه إىل أنفسهم، ومدعي اليشء 

لنفسه ومضيفه اليها أوىل بأن ينسب إليه ممن يعتقده لغريه وينفيه عن نفسه.

قال اإلمام: وقد قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »القدرية موس هذه األمة«، شبههم هبم؛ 
لتقسيمهم اخلري والرش يف حكم اإلرادة كام قسمت املجوُس، فرصفت اخلري إىل يزدان، 
والرش إىل أهرمن، وال خفاء باختصاص هذا احلديث بالقدرية. هذا كالم اإلمام وابن قتيبة.

وحديث القدرية »موس هذه األمة« رواه أبو حازم: عن ابن عمر: عن رسول اهلل 
ملسو هيلع هللا ىلص، أخرجه أبو داود يف »سننه«، واحلاكم أبو عبد اهلل يف »املستدرك عىل الصحيحني«، 

وقال: صحيح عىل رشط الشيخني إن صح سامع أيب حازم من ابن عمر.

قال اخلطايب: انام جعلهم ملسو هيلع هللا ىلص موسًا؛ ملضاهاة مذهبهم مذهب املجوس يف قوهلم 
باألصلني )النور والظلمة( يزعمون أن اخلري من فعل النور، والشـر من فعل الظلمة، 
فصاروا ثـنَوية، وكذلك القدرية يضيفون اخلري إىل اهلل تعاىل، والشـر إىل غريه، واهلل 
سبحانه وتعاىل خالُق اخلري والرش مجيعًا، ال يكون يشء منهام إال بمشيئته، فهام مضافان 
إليه سبحانه وتعاىل خلقًا وإجيادًا، وإىل الفاعلني هلام من عبادة فعاًل واكتسابًا، واهلل أعلم.
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قال اخلطايب: وقد حيسب كثيـر من الناس أن معنى القضاء والقدر: إجبار اهلل 
سبحانه وتعاىل العبَد وقهُره عىل ما قدره وقضاه! وليس األمر كام يتومهونه، وإنام معناه: 
م علم اهلل سبحانه وتعاىل بام يكون من اكتساب العبد، وصدورها عن  اإلخبار عن تقدُّ

تقدير منه، وخلق هلا خريها ورشها. 

قال: والقدر: اسٌم لِـام صدر مقّدرًا عن فعل القادر يقال: قَدرُت اليشء وقّدرته 
ـ بالتخفيف والتـثقيل ـ بمعنى واحد، والقضاء ـ يف هذا ـ معناه: اخللق؛ كقوله تعاىل: 

﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ﴾ ]فصلت: 12[، أي: خلقهن.

قلت: وقد تظاهرت األدلة القطعيات من الكتاب والسنة وإمجاع الصحابة وأهل 
احلل والعقد من السلف واخللف عىل إثبات قدر اهلل سبحانه وتعاىل، وقد أكثر العلامُء 
من التصنيف فيه، ومن أحسن املصنفات فيه وأكثِرها فوائَد كتاُب احلافظ الفقيه أيب بكر 

البيهقي ريض اهلل عنه.

وقد قرر أئمتـنا من الـمتكلمني ذلك أحسَن تقرير بدالئلهم القطعية السمعية 
والعقلية، واهلل أعلم«. اهـ)1).

وقوله: »القدرية موس هذه األمة«، هذا حديث منقطٌع؛ كام نبه إليه النووي. 

فالقدر يتجىل بمعرفة حقيقة خلق اهلل تعاىل للمخلوقات، ويتجىل يف معرفة نفس 
املخلوقات، ولكن إدراك حقيقة ذلك بعيد، وال نملك إال التصديق به، أما معرفة حقيقته 

فال، وهبذا وقع علينا التكليف واملشقة.

ب وال نبي مرسل( قال الطحاوي: )مل يّطلع عىل ذلك َمَلٌك مقرَّ

، إال من خّصه اهلل بإعالمه،  ال يعلم أحٌد من الناس خامتَة غريه، ال ملٌك وال نبيٌّ
كام أعلم نبيَّه حممدًا ملسو هيلع هللا ىلص بالعرشة املبرشين باجلنة ونحوهم، فهؤالء ُعلمت خامتتهم.

)1) »رشح صحيح مسلم« )1: 155-154).
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قال الطحاوي: )والتعمق والنظر يف ذلك ذريعة اخلذالن، وُسلَّم احلرمان، 
ودرجة الطغيان، فاحلذَرـ  كلَّ احلذرـ  من ذلك نظرًا وفكرًا ووسوسًة؛ فإن اهلل 
تعاىل طوى علم القدر عن أنامه، وهناهم عن مرامه، كام قال تعاىل يف كتابه: 
﴿وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ﴾ ]األنبياء: 23[، فمن سأل: ملَ فعل؟ فقد رّد 

حكم الكتاب، ومن رّد حكم الكتاب كان من الكافرين(

هذا بناء عىل أن أفعال اهلل ال تعلَّل؛ ألن اهلل ال يفعل فعالً لغاية، وكلُّ أفعاله صادرة 
بعلمه األزيل، ليس له مذهُب وال غاية من وراء أفعاله ُتلجئه ألن يفعلها؛ ألن من يفعل 
ه عن أن حيتاج إىل أفعاله أو  فعالً لغاية يكون حمتاجًا إىل تلك الغاية، واهلل سبحانه منزَّ

خملوقاته، ولكن احلكمة مرتتبة عىل أفعاله وأحكامه جل شأنه.

واألصل ـ يف ذلك كله ـ آياٌت من الكتاب، منها قوله تعاىل: ﴿ٿ ٿ ٿ 
ڦ﴾  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ 

]السجدة: 13[. 

وقوله تعاىل: ﴿ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦڦ ڦ ڄ ڄ 
ڄ ڄ ڃ﴾ ]يونس: 99[. 

ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پپ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ﴿ٱ  تعاىل:  وقوله 
ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ﴾ ]األنعام: 125[. 

سؤال: كان الكفار يسألون أسئلة للرسول عليه الصالة والسالم، وكانت هناك 
حوادُث يعقبها نزوُل يشء من القرآن الكريم؟ أال يكون نزوُل القرآن هبذا الشكل لغاية 

معينة؟

اجلواب: إن القرآن ُوجد دفعة واحدة يف اللوح املحفوظ، ثم نزل مجلة واحدة إىل 
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السامء الدنيا، وبعد ذلك نزل بحسب احلوادث، فاحلوادث رشٌط أو ُمِعّد وليس علة، 
وعني احلكمة: ترتُّب شيئًا عىل يشء، ولكن النقص هو إجياُد يشء ألجل يشء، وهذا 

هو املنفي. 

فنحن ـ إذ ننفي الغرض عن اهلل تعاىل ـ إنام نريد بذلك نفي أن يكون هناك أمر 
يدفع اهلل تعاىل إىل خلق املخلوقات، أو إىل فعل بعض األفعال، بل أفعال اهلل تعاىل كلها 
تابعٌة ملحض إرادته، فالغرض ـ هبذا املعنى ـ منفيٌّ عن اهلل تعاىل؛ ألنه يلزم عليه أن اهلل 

تعاىل مضطرٌّ وغرُي مريد. 

وقولنا بنفي الغرضـ  هبذا املعنىـ  ال يرتتب عليه نفي احلكمة، فاحلكمة ثابتة مع 
نفي العلل الدافعة؛ ألن احلكمة: هي كون الفاعل عالـاًم بام يفعل، وكون الفعل متناسقًا 
غري متناقض مع بعضه البعض، ولذلك يقول العلامء: احلكمة مرتتبة عىل فعل اهلل تعاىل، 

وليست هي التي تدفع اهلل تعاىل إىل أفعاله. 

وروى الرتمذي يف »جامعه الصحيح« عن عيل قال: قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »ال يؤمن 
عبد حتى يؤمن بأربع: يشهد أن ال إله إال اهلل وأين حممد رسول اهلل بعثني باحلق، ويؤمن 

باملوت، وبالبعث بعد املوت، ويؤمن بالقدر«)1).

وحدث الرتمذي عن عبد الواحد بن سليم قال: قدمت مكة فلقيت عطاء بن 
رباح، فقلت له: يا أبا حممد، إن أهل البرصة يقولون يف القدر قال: يا بني أتقرأ القرآن؟ 

قلت: نعم، قال: فاقرأ الزخرف، قال: فقرأُت ﴿ڇ * ڍ ڍ * ڌ  ڎ 

)1) أبواب القدر، باب ما جاء يف اإليامن بالقدر خريه ورشه، )2145).
حدثنا حممود بن غيالن: حدثنا النرض بن شميل: عن شعبة نحوه؛ إال أنه قال: ربعي عن رجل:   

عن عيل. 
قال أبو عيسى: حديث أيب داود: عن شعبة عندي أصحُّ من حديث النرض.   

روى غري واحد عن منصور: عن ربعي: عن عيل.   
حدثنا اجلارودي قال: سمعت وكيعًا يقول: بلغنا أن ربعيًا مل يكذب يف اإلسالم كذبة.  
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ڎ ڈ ڈ ژ * ڑ ڑ ک ک ک ک گ﴾ ]الزخرف: 
1-4[ فقال: أتدري ما أم الكتاب؟ قلت: اهلل ورسوله أعلم! قال: فإنه كتاٌب كتبه اهلل 

قبل أن خيلق السمـاوات وقبل أن خيلق األرض، فيه إن فرعون من أهل النار، وفيه 
﴿ڈ ڈ ژ ژ ڑ﴾ ]املسد: 1[، قال عطاء: فلقيت الوليد بن عبادة بن الصامت 
صاحِب رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، فسألته ما كان وصية أبيك عند املوت؟ قال: دعاين أيب، فقال 
يل: يا بني اتق اهللَ، واعلم أنك لن تتقي اهلل حتى تؤمن باهلل، وتؤمن بالقدر كله خريه 
ورشه؛ فإن مت عىل غري هذا دخلت النار؛ إين سمعت رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يقول: »إن أول ما 
خلق اهلل القلم فقال: اكتب فقال: ما أكتب؟ قال: اكتب القدر ما كان وما هو كائن إىل 

األبد«. قال أبو عيسى: وهذا حديث غريب من هذا الوجه)1).

وروى اإلمام الرتمذي عن أيب هريرة: أن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص وقف عىل أناس جلوس 
فقال: »أال أخربكم بخريكم من رشكم؟ قال: فسكتوا، فقال ذلك ثالث مرات، فقال 
نا بخرينا من رشنا، قال: »خريكم من ُيرجى خرُيه وُيؤَمن  رجل: بىلـ  يا رسول اهللـ  أخرِبْ
ه، ورشكم من ال يرجى خريه، وال يؤمن رشه« قال أبو عيسى: هذا حديث حسن  رشُّ

صحيح)2).

وروى الرتمذي أيضًا عن حييى بن يعمر قال: أول من تكلم يف القدر معبد اجلهني، 
قال: فخرجُت أنا ومُحيد بن عبد الرمحن احلمريي حتى أتينا املدينة، فقلنا: لو لقينا رجاًل 
من أصحاب النبي ملسو هيلع هللا ىلص، فسألناه عام أحدث هؤالء القوم، قال: فلقيناه ـ يعني: عبد اهلل 
ابن عمرـ  وهو خارٌج من املسجدـ  قال: فاكتنفته أنا وصاحبي، قال: فظننت أن صاحبي 
سيكل الكالم إيّل، فقلت: يا أبا عبد الرمحن، إن قومًا يقرؤون القرآن، ويتقفرون العلم، 
ويزعمون أن ال قدر، وأن األمر ُأُنٌف، قال: فإذا لقيَت أولئك فأخرِبْهم أين منهم بريء، 

)1) كتاب القدر، باب، )2155).
)2) أبواب الفتن، باب، )2263).
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وأهنم مني ُبرءاُء، والذي حيلف به عبد اهلل، لو أن أحدهم أنفق مثل أحد ذهبًا ما ُقبل ذلك 
ه، قال: ثم أنشأ حيدث فقال: قال عمر بن اخلطاب: كنا  منه حتى ُيؤمن بالقدر خرِيه ورشِّ
عند رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، فجاء رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، ال ُيرى عليه 
أثر السفر، وال يعرفه منا أحد، حتى أتى النبي ملسو هيلع هللا ىلص، فألزق ركبته بركبته، ثم قال: يا حممد، 
ما اإليامن؟ قال: »أن تؤمن باهلل، ومالئكته، وكتبه، ورسله، واليوم اآلخر، والقدر خريه 
ورشه«، قال: فمـا اإلسالم؟ قال: »شهادة أن ال إله إال اهلل وأن حممدًا عبده ورسوله، 
وإقام الصالة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان«، قال: فام اإلحسان؟ قال: 
»أن تعبد اهلل كأنك تراه، فإنك إن مل تكن تراه، فإنه يراك« قال: يف كل ذلك يقول له: 
صدقَت! قال: فتعّجبنا منه يسأله وُيصّدقه! قال: فمتى الساعة؟ قال: »ما املسؤول عنها 
بأعلم من السائل« قال: فام أمارتا؟ قال: »أن تلد األمة ربتها، وأن ترى احلفاة العراة 
العالة أصحاب الشاء يتطاولون يف البنيان« قال عمر: فلقيني النبي ملسو هيلع هللا ىلص بعد ذلك بثالث، 

فقال: »يا عمر هل تدري من السائل؟ ذاك جربيل أتاكم يعلمكم معامل دينكم«)1). 

وروى احلاكم يف »املستدرك« عن عيل بن أيب طالب: عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: »ال يؤمن 
العبد حتى يؤمن بأربع: حتى يشهد أن ال إله إال اهلل، وأين رسول اهلل بعثني باحلق، ويؤمن 

بالبعث بعد املوت، ويؤمن بالقدر«)2).

وروى احلاكم أيضًا عن نافع قال: كان البن عمر صديٌق من أهل الشام يكاتبه، 
فكتب إليه عبد اهلل بن عمر: أنه بلغني أنك تكّلمَت يف يشء من القدر، فإياك أن تكتب 

)1) أبواب اإليامن، باب ما جاء يف وصف جربيل للنبي ملسو هيلع هللا ىلص اإليامن واإلسالم، )2610).
وقال: هذا حديث حسن صحيح، قد روي من غيـر وجه نحو هذا عن عمر وقـد روي هذا   

احلديث عن ابن عمر عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص والصحيح هو ابن عمر، عن عمر عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص.
)2) كتاب اإليامن، )90(. وقال: هذا حديث صحيح عىل رشط الشيخني وقد قرص بروايته بعض 

أصحاب الثوري وهذا عندنا مما ال يعبأ. وقال الذهبي: عىل رشطهام.
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إيّل؛ فإين سمعُت رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يقول: »إنه سيكون يف أمتي أقوام يكذبون بالقدر«)1).

وروى الطرباين يف »املعجم األوسط« عن جابر بن سمرة قال: سمعت رسول اهلل 
ملسو هيلع هللا ىلص: »يقول أخوف ما أخاف عىل أمتي: االستسقاء باألنواء، وحيف السلطان، وتكذيب 

بالقدر«)2).

وله عن عمرو بن شعيب: عن أبيه: عن جده قال: قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »لن يؤمن 
عبد حتى يؤمن بالقدر خريه ورشه، ويعلم أن ما أصابه لن يكن ليخطئه، وما أخطأه مل 

يكن ليصيبه«)3).

وله يف »املعجم الكبري« عن خباب بن األرت قال: بعثني رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص مبعثًا 
فقلت: يا رسول اهلل، إنك تبعثني بعيدًا وأنا أشفق عليك، قال: »وما بلغ من شفقتك 
عيّل؟« قلُت: أصبح فال أظنك مُتيس، وأميس فال أظنك تصبح! قال: »يا خباب، مخس 
إن فعلت هبن رأيَتني، وإن مل تفعل هبن مل ترين«، فقلت: يا رسول اهلل، وما هّن؟ قال: 
»تعبد اهلل ال ترشك به شيئًا وإن ُقطعت وُحرقت، وتؤمن بالقدر«، قلت: يا رسول اهلل، 
وما اإليامن بالقدر؟ قال: »تعلم أن ما أصابك مل يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك مل يكن 
ليصيبك، وال ترشب اخلمر؛ فإن خطيئتها تقرع اخلطايا، كام أن شجرتا تعلق الشجر، 
وبّر والديك، وإن أمراك أن خترج من الدنيا، وتعتصم بحبل اجلامعة؛ فإن يد اهلل عىل 

اجلامعة، يا خباب، إنك إن رأيتني يوم القيامة مل تفارقني«)4).

)1) كتاب اإليامن، )285(. وقال: هذا حديث صحيح عىل رشط مسلم فقد احتج بأيب صخر محيد 
ابن زياد ومل خيرجاه. وقال: عىل رشط مسلم.

.(238 :2( ،)1852( (2(
مل يرو هذا احلديث عن فطر إال حممد، وال يروى عن جابر بن سمرة إال هبذا اإلسناد.  

.(271 :2( ،)1955( (3(
مل يرو هذا احلديث عن منصور بن زيد إال عبد اهلل بن جعفر.  

.(81 :4( ،)3709( (4(
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وله يف »املعجم الكبري« عن عطاء بن أيب رباح: عن عمرو بن شعيب قال: كنت 
عند سعيد بن املسيب جالسًا، فذكروا أن أقوامًا يقولون: قّدر اهلل كل يشء ما خال األعامل، 
قال: فواهلل ما رأيُت سعيد بن املسيب غضب غضبًا أشدَّ منه حتى هّم بالقيام، ثم سكن، 
فقال: تكّلموا به؟ أما واهلل لقد سمعُت فيهم حديثًا كفاهم به رّشًاـ  وحيهمـ  أو يعلمون! 
فقلت: يرمحك اهللـ  يا أبا حممدـ  وما هو؟ قال: فنظر إيّل وقد سكن بعُض غضبه، فقال: 
حدثني رافع بن خديج: أنه سمع رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يقول: »يكون قوم من أمتي يكفرون باهلل 
وبالقرآن، وهم ال يشعرون، كمـا كفرت اليهود والنصارى«، قال: قلت: جعلت فداك 
ـ يا رسول اهللـ  وكيف ذاك؟ قال: »يقّرون ببعض القدر ويكفرون ببعضه«، قال: قلت: 
ثم ما يقولون؟ قال: »يقولون اخلري من اهلل والرش من إبليس، فيقرون عىل ذلك كتاب 
اهلل، ويكفرون بالقرآن بعد اإليامن واملعرفة، فام يلقى أمتي منهم من العداوة والبغضاء 
واجلدال؟ أولئك زنادقة هذه األمة، يف زماهنم يكون ظلم السلطان، فيناهلم من ظلم 
وحيف وأثرة، ثم يبعث اهلل عز وجل طاعونًا، فُيـفني عامتهم، ثم يكون اخلسف، فام 
ه، ثم يكون املسخ، فيمسخ اهلل  أقل ما ينجو منهم املؤمن يومئذ، قليل فرُحه، شديد غمُّ
عز وجل عامة أولئك قردة وخنازير، ثم خيرج الدجال عىل أثر ذلك قريبًا«، ثم بكى 
رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص حتى بكينا لبكائه، قلنا: ما يبكيك؟ قال: »رمحة هلم األشقياء؛ ألن فيهم 
املتعبد، ومنهم املجتهد، مع أهنم ليسـوا بأول من سبق إىل هذا القول، وضاق بحمله 
ذرعًا، إن عامة من هلك من بني إرسائيل بالتكذيب بالقدر«، قلت: ُجعلت فداك ـ يا 
رسول اهلل ـ فقل يل كيف اإليمـان بالقدر؟ قال: »تؤمن باهلل وحده، وإنه ال يملك معه 
أحد رضًا وال نفعًا، وتؤمن باجلنة والنار، وتعلم أن اهلل عز وجل خالقهام قبل خلق 
اخللق، ثم خلق خلقه فجعلهم من شاء منهم للجنة، ومن شاء منهم للنار عدالً ذلك 
منه، وكل يعمل لِـام فرغ له وهو صائـر إىل ما فرغ منه« قلت: صدق اهلل ورسوله)1).

.(245 :4( ،)4270( (1(
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وله يف »املعجم الكبري« عن أيب األسود الدؤيل قال: خاصمُت القَدرية فأحَرجوين، 
فأتيت عمران بن احلُصني اخلزاعي صاحَب رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص فقلت: يا أبا نجيد، خاصمُت 
القَدرية فأحَرجوين، فهل من حديث حتدثني؛ لعل اهلل ينفعني به! قال: لعيل لو حدثتك 
حديثًا لبست عليه أذنيك كأنك مل تسمعه، فقلت: إنام جئُت لذلك، فقال: لو أن اهلل 
عّذب أهل السامء وأهل األرض عّذهبم وهو غرُي ظامل، ولو أدخلهم يف رمحته كانت 

رمحته أوسَع هلم من ذنوهبم، فإذا هو كمـا قال اهلل عز وجل: ﴿ڎ ڎ ڈ ڈ 
ژ ژ﴾ ]املائدة: 40[ فمن عّذب فهو احلّق، ومن رحم فهو احلّق، ولو كانت اجلبال 
ه مل ينتفع  ألحدكم ذهبًا ـ أو ورقًا ـ فأنَفَقها يف سبيل اهلل، ثم مل يؤمن بالقدر خرِيه ورشِّ
ثه،  بذلك، فأتيُت عبد اهلل بن مسعود فسألُته، فقال عبد اهلل أليّب بن كعب: يا أبا املنذر حدِّ
ثه، فحّدث ابن مسعود بمثل حديث عمران بن حصني  فقال أيّب: يا أبا عبد الرمحن حدِّ

عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص وعىل آله وسلم تسلياًم كثريًا طيبًا مباركًا فيه)1).

وهناك رواياٌت عن السلف يسألون فيها عن األفعال، ِمن ذلك: ما ورد يف »سنن 
ابن ماجه« عن ابن الديلمي قال: وقع يف نفيس يشء من هذا القَدر خشيُت أن ُيفسد 
عيّل ديني وأمري، فأتيُت أيبَّ بن كعب، فقلت: أبا املنذر، إنه قد وقع يف نفيس يشء من 
هذا القدر، فخشيُت عىل ديني وأمري، فحّدثني من ذلك بيشء لعل اهلل أن ينفعني 
به، فقال: لو أن اهلل عّذب أهل سامواته وأهل أرضه لعّذهبم وهو غرُي ظامل هلم، ولو 
رمِحهم لكانت رمحُته خريًا هلم من أعمـاهلم، ولو كان لك مثل جبل أحد ذهبًاـ  أو مثل 
جبل أحد ـ تنفقه يف سبيل اهلل ما ُقبل منك حتى تؤمن بالقدر، فتعلَم أن ما أصابك مل 
يُكن لُيخطئك، وأن ما أخطأك مل يُكن لُيصيبك، وأنك إن متَّ عىل غري هذا دخلَت 
النار، وال عليك أن تأيَت أخي عبد اهلل بن مسعود فـتسأَله، فأتيُت عبد اهلل، فسألُتـه، 

.(232 :10( ،)10564( (1(
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، وقال يل: وال عليك أن تأيَت حذيفة، فأتيُت حذيفة فسألُته، فقال  فذكر مثل ما قال أيبٌّ
فقال:  ثابت فسألته،  بن  زيد  فأتيُت  فاسأله،  ثابت  بن  زيَد  ائِت  قاال، وقال:  ما  مثل 
سمعت رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يقول: »لو أّن اهلل عّذب أهل سامواته وأهَل أرضه لعّذهبم وهو 
غرُي ظامل هلم، ولو رمِحهم لكانت رمحته خريًا هلم من أعامهلم، ولو كان لك مثل أحد 
ذهبًا« ـ أو »مثل جبل أحد ذهبًا« ـ »تنفقه يف سبيل اهلل ما قبله منك حتى تؤمن بالقدر 
كلِّه، فتعلم أن ما أصابك مل يكن ليخطئك، وما أخطأك مل يكن ليصيبك، وأنك إن مّت 

عىل غري هذا دخلَت النار«)1).

كان التابعون يستشكلون بعض األمور فيسألون الصحابة، ومل يكن الصحابة 
إىل  حُييلوهنم  كانوا  بل  عليهم،  يستنكروا  ومل  بدعة!  هذا  السؤال:  ملجرد  هلم  يقولون 
أناسًا من  الكّتاب أن يمنعوا  التابعون طمأنينة؛ فال يصّح من بعض  أعلِمهم؛ ليزداد 
الكالم يف مثل هذه األمور واملسائل، ولكن عليهم أن ُيرشدوهم فيها إىل ما هو احلّق؛ 
، وال يمكن أن ينفّك منه البرش، فهذا جزٌء من وجودهم،  ألن الكالم فيها رضوريٌّ
وعقُلهم وِخلقُتهم يدفعاهنم إىل التفكري فيه، وقلة ما ورد عن الصحابة والتابعني يف 
السؤال واجلواب يف نحو هذه األمور، إنام كان لوضوح العقيدة عند أغلب املسلمني 
يف تلك العصور، لربكة الصحبة وقرب عهدهم بعرص النبوة، وملا نالوه من املعارف 
والعلوم من خاتم النبيني عليه أفضل الصالة والتسليم، وكان كلام بعد العهد وازداد 
عدد الداخلني يف اإلسالم، مع تنوع الثقافات واملعارف واملرجعيات القديمة لألمم، 
فتتكثر احلاجة بالرضورة إىل اجلواب والبحث وسد هذه  التساؤل،  تزداد احلاجة إىل 
الثغرة كام أمر اهلل تعاىل للقيام بام وجب عىل العلامء من بيان هذا الدين للناس بحسب 

قدرتم.

)1) باب يف القدر، )77).
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وأما قول اجلعد بن درهم: »ال قدَر، واألمر ُأُنف«، فلم يقل هذا القول أحٌد من 
قبل ال الصحابة وال الرسول ملسو هيلع هللا ىلص، فهذا القول بدعة، أي: استحداُث أمٍر مل يكن، فقد 

كان الرسول ملسو هيلع هللا ىلص يقول: »ما أصابك مل يُكن لُيخطئك«)1). 

قد يقال: إنَّ مقصَدهم صحيح، فهم أرادوا أن يدفعوا اإلنساَن إىل العمل، لكّن 
كون املقصد صحيحًا ال يمنعنا أن نحكم عىل القول باخلطأ، فجواهبم خطأ. 

ونحن ال نكّفر أّيًا من الفرق اإلسالمية، إال من رّصح بأمر ُيـكّفر عليه، كمن 
رّصح بتجسيٍم ال إشكاَل فيه، أو من نفى علَم اهلل تعاىل بكل يشء وبكل ما يمكن أن 

يعلم منذ األزل. 

وهذه ميزة من ميزات األشاعرة، وليس األمر كام قيل عنهم: إن مذهبهم هو 
مذهب التلفيق، فكون مذهبهم وسطًا يف كثري من املسائل، مل يأت عن تعنُّت وهوًى 
منهم، بل إن بحثهم وحتقيقهم أّدى هبم إىل ذلك املوقف كام أدى بغريهم إىل األطراف، 
يقول: أخطأ فالن لكن  املسلمني، فهو  الذي جيمع أكرب عدد ممكن من  املذهب  فهو 

قصده كان سلياًم. 

فقول من قال: إنه ال قدَر واألمر ُأُنف، فإن ُقصد به نفُي علم اهلل تعاىل التفصييلُّ 
باألعامل، فهو كفٌر بال شك. 

ر قلُبـه من أولياء  قال الطحاوي: )فهذا مجلة ما حيتاج إليه من هو منوَّ
اهلل تعاىل، وهي درجة الراسخني يف العلم؛ ألن العلم علامن: علم يف اخللق 
العلم  املوجود كفر، وادعاء  العلم  فإنكار  موجود، وعلم يف اخللق مفقود، 

)1) أخرجه أبو داود يف »سننه« من حديث أيب بن كعب، كتاب السنة، باب يف القدر، )4701(. وابن 
ماجه يف »سننه«، باب يف القدر، )77).
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املفقود كفر، وال يثبت اإليامن إال بقبول العلم املوجود، وترك طلب العلم 
املفقود(. 

العلُم احلاصل بالدالئل  العلم املوجود: هو املوجود يف الكتاب والسنة، وهو 
الظاهرة، والرباهني الباهرة؛ كالعلم بالصانع بام نصب عليه من دالئل الوحدانية وِقَدمه 
وتنزهييه عن ِسامت احلوادث، وسائِر صفاته الكاملية، وإنكاُر ذلك العلم الثابت كفٌر 

باهلل تعاىل، ويصدق أيضًا عىل العلم بالرشيعة واألحكام. 

والعلم املفقود: هو الغيب، وكالعلم ببعض التفاصيل، وحقيقة الذات اإلهلية، 
وقيام الساعة، وغري ذلك من احلقائق الثابتة يف أنُفسها، فاّدعاء هذا العلم كفر أيضًا. 

فمن أنكر العلَم املوجود الذي هو أمٌر بالعلم َكَفر، فمن يُقل مثاًل: إذا كان اهلل 
سبحانه قد َعِلَم ما أنا صائر إليه، فال داعَي للعمل إذن، فهذا قد أنكر العلَم املوجود، 
ُكْفٌر  ـ  ـ وهو كخامتة اإلنسان  املفقود  العلم  بالعمل، وهذا كفٌر، واّدعاء  وهو األمر 

أيضًا.

فإما أن حيصل  أمكن،  فإن  أو يستحيل،  أن يمكن علُمه لإلنسان،  إما  والعلم 
للناس مجيعًا، أو لبعِضهم، فاّدعاء العلم املفقود مطلقًا يف مجيع هذه االحتامالت، أمر 
مستنَكٌر، واألشدُّ إستنكارًا اّدعاُء العلم بام ال يمكن العلُم به؛ فهذا يكون افتئاتًا وتعّديًا 
عىل ما خّصه اهلل تعاىل بنفسه من العلم؛ فهو يساوي ـ إذن ـ االشرتاَك مع اهلل تعاىل يف 

العلم املختّص به، ولذلك فإن اإلمام الطحاوي نّبه إىل حرمة اّدعاء ذلك. 

وأما العلم الذي يكتسبه اإلنساُن، فإّن جتاُهله مستنَكر منبوذ، فإن العلم حّجـّيته 
ذاتية، ونقصد بأن حجّيته ذاتية: أن كل علم حصل لإلنسان، فال بد أن يلتزم اإلنسان 
به، وهو ال حيتاج لغريه لكي يقول له: إنه علم ذلك األمر، فعلُمه بأنه عالِـٌم حيصل له 
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بنفس علمه األول، وعلمه برضورة االلتزام بالعلم أمٌر الزم قريب لنفس العلم، وال 

خيفى عىل أحد. 

ولذلك فرفُض العلوم البدهييات والنظريات الثابتة القطعية، حراٌم عىل املسلمني؛ 
ألن جتويز ذلك يؤّدي إىل القدح يف أصل العلوم، وذلك يؤدي إىل السفسطة املؤدّية إىل 
ادعاء رفع التكليف عن اإلنسان، والشّك يف األمور املقطوع هبا، وال خيفى ما يرتتب 

عىل ذلك من مفاسد. 

الفرق يكون  نفَي هذا  ثبَت بوجود فرٍق بني أمرين، فإن  العلم  بأن  قلنا  ثم لو 
منبوذًا أيضًا، ويؤّدي إىل السفسطة والتهافت؛ فإن التسليم بالفروق بني األمور املختلفة، 

نوع من العلوم الواجب االلتزام هبا، وهذا كله ما يدل عليه قول اهلل تعاىل: ﴿وئ ۇئ 
 ،]36 ]اإلرساء:  ی﴾  ی  ی  ی  ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ۈئېئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ 

وغرُيها من اآليات التي حتضُّ عىل اتباع العلم. 

قال الطحاوي: )ونؤمن باللوح والقلم، وبجميع ما فيه قد رقم(

اللوح والقلم خملوقان، أمر اهلل القلَم أن يكتب ما هو صائٌر إىل يوم القيامة يف 
اللوح املحفوظ الذي حيتوي عىل َقْدر ما يصري من الكائنات إىل اليوم اآلخر، وال حيتوي 

عىل مجيع علم اهلل.

بعض الروايات تقول: إن اهلل كتَب يف اللوح املحفوظ، وبعضها نسبت الكتابَة 
إىل القلم بأمٍر من اهلل، وكذلك قبُض األرواح ُنسب إىل املالئكة وإىل اهلل مبارشة، قال 

ڄ  ڄ  ڄ  ڦڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ﴿ٹ  تعاىل: 
ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چچ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ﴾ 
]الزمر: 42[، وقال تعاىل: ﴿ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب﴾ 

]السجدة: 11[.
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وكذلك ما ورد: »ينزل اهلل يف الثلث األخري من الليل«)1)، وورد: »يأمر ملكًا 

فينزل«)2).

نستنتج من ذلك: أّن ما ُيوجد بأمر من اهللـ  ولو برتتيبها عىل إجياد بعض خملوقات 
اهلل ـ وكان راجعًا وجودها ألمر اهلل تعاىل، جيوز نسبُته إىل اهلل ابتداًء، وجيوز نسبُته إىل 

املخلوقات، وهذا نوٌع من املجاز.

قال الطحاوي: )فلو اجتمع اخللق كلُّهم عىل يشء كـتبه اهلل تعاىل فيه 
أنه كائن، ليجعلوه غيـر كائن مل يقدروا عليه، ولو اجتمعوا كلُّهم عىل يشء 
مل يكـتبه اهلل تعاىل فيه، ليجعلوه كائـنًا مل يقدروا عليه، جـّف القلم بمـا هو 
كائٌن إىل يوم القيامة، وما أخطأ العبَد لـم يكن ليصيبه، وما أصابه لـم يكن 

ليخطئه(.

هذه العبارات كلُّها نصوص من األحاديث النبوية الرشيفة. 

)1) أخرجه البخاري يف »صحيحه« من حديث أيب هريرة ريض اهلل عنه، كتاب التهجد، باب الدعاء 
يف الصالة يف آخر الليل، )1145(. وكـتاب التـوحيد، باب قول اهلل تعاىل: ﴿ۇئ ۆئ 
ۆئ ۈئ ۈئ﴾ ]الفتح: 15[، )7494(. ولفظه: »ينزل ربنا تبارك وتعاىل كل ليلة إىل السامء 
الدنيا حني يبقى ثلث الليل اآلخر يقول: من يدعوين، فأستجيب له من يسألني فأعطيه، من 

يستغفرين فأغفر له«. 
ومسلم يف »صحيحه«، كتاب صالة املسافرين وقرصها، باب الرتغيب يف الدعاء والذكر يف آخر   

الليل، واإلجابة فيه، )758).
)2) أخرجه النسائي يف »السنن الكربى« من حديث أيب هريرة وأيب سعيد اخلدري ريض اهلل عنهام، 
كتاب اجلمعة، باب اإلشارة يف اخلطبة، )10243(. ولفظه: »إن اهلل عز وجل يمهل حتى يميض 
شطر الليل األول ثم يأمر مناديًا ينادي يقول هل من داع يستجاب له هل من مستغفر يغفر له 

هل من سائل يعطى«.
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روى البخاري عن أيب هريرة ريض اهلل تعاىل عنه قال: قلُت: يا رسول اهلل، إين 
رجٌل شاب وأنا أخاٌف عىل نفيس العنت، وال أجد ما أتزوج به النساء، فسكت عني، 
ثم قلت مثل ذلك، فسكت عني، ثم قلت مثل ذلك، فسكت عني، ثم قلت مثل ذلك، 
فقال النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »يا أبا هريرة، جّف القلم بام أنت الق، فاخَتِصـ  عىل ذلكـ  أو ذر«)1). 

قلت: وهذا احلديث يف »سنن البيهقي الكربى« وقال عنه: حديث صحيح، ويف 
»املجتبى من السنن« للنسائي وصححه)2).

وتدلـ  كام هو بنيـ  عىل: أن ما علم اهلل تعاىل وجوده فال شّك سُيوجد، وما علم 
أنه لن يوجد فلن يوجد، وعلُم اهلل تعاىل ال يتغري، وإال لزم اجلهل.

وال يلزم اجلرب عىل قولنا: بأن اهلل تعاىل عامل بكل يشء منذ األزل؛ ألن العلم غري 
مؤثِّر بذاته، بل هو كاشٌف عن ما هو األمر يف نفسه. 

وقد أثبتنا الكسَب سابقًا وبينا معناه، فال جيوز أن يقال: إن كون اهلل تعاىل عالِـاًم 
بكل يشءـ  بام فيه أفعال اإلنسانـ  يلزم عنه أّن اإلنسان مبور، فهذا االعرتاض يدلُّ عىل 

أن قائله ال يفهم معنى الكسب، وال معنى اجلرب. 

وقد كان القدريُة األوائل ظنوا أن إثبات علم اهلل تعاىل باألفعال اإلنسانية يلزم 
عنه أن يكون اإلنسان مبورًا، فلذلك لزم عندهم إما أن ُينكروا علم اهلل بالتفاصيل، أو 
ينكروا اختيار اإلنسان يف أفعاله، ولـام كان كون اإلنسان خمتارًا أمرًا وجدانيًا ال يمكن 
أن ينكروه، كان عليهم أسهَل أن ينكروا كون اهلل تعاىل عالِـاًم بالتفاصيل، فلذلك قالوا: 
ال قدر واألمر ُأُنٌف، أي: مستأنف، وال يعلم اهلل تعاىل اليشَء إال بعد وقوعه؛ ظانني 

)1) كتاب النكاح، باب ما يكره من التبتل واخلصاء، )5076).
واإلخصاء،  التبتل  عن  النهي  باب  ذلك،  وغري  النكاح  يف  الرتغيب  أبواب  البيهقي،  أخرجه   (2(

)13465(. والنسائي، كتاب النكاح، باب النهي عن التبتل، )3215).
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بذلك أهنم حيّلون اإلشكال، ولكنهم وقعوا يف إشكال أعظَم منه، وهو نفُي علم اهلل 
تعاىل بالتفاصيل وأضافوا لذلك قوهلم بأن أفعاهلم خملوقة هلم، ولذلك ذّمهم العلامء 

املتقدمون. 

ٍق مبنيٍّ عىل نظر  وأما أهل السنة فإهنم جلؤوا يف حل هذا اإلشكال إىل قول حمقَّ
عميق، ال عىل مرد ردَّات فعل أو انعكاسات وجدانية، فقالوا بالكسب، وقالوا بعلم اهلل 
تعاىل بالتفاصيل، وقالوا بأن اهلل تعاىل خالق لكل يشء، ومل جيدوا يف ذلك تناقضًا مطلقًا، 

ولذلك كانوا أعدل الفرق اإلسالمية. 

ومما ورد يف هذا املعنى: ما روى الرتمذي يف »اجلامع الصحيح« عن عبد الواحد 
ابن سليم قال: قدمُت مكة فلقيُت عطاَء بن رباح، فقلُت له: يا أبا حممد، إن أهل البرصة 
قال:  الزخرف،  فاقرأ  قال:  نعم،  قلت:  القرآن؟  أتقرأ  بنّي  يا  قال:  القدر،  يقولون يف 

فقرأت ﴿ڇ * ڍ ڍ * ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ * ڑ 
اهلل  قلت:  الكتاب؟  أم  ما  أتدري  فقال:   ]4-1[ ڑ ک ک ک ک گ﴾ 
ورسوله أعلم، قال: فإنه كتاٌب كتبه اهلل قبل أن خيلق الساموات، وقبل أن خيلق األرض، 
فيه: إن فرعون من أهل النار، وفيه: ﴿ڈ ڈ ژ ژ ڑ﴾ ]املسد: 1[، قال عطاء: 
فلقيُت الوليَد بن عبادة بِن الصامت صاحِب رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، فسألُته ما كان وصية أبيك 
عند املوت؟ قال: دعاين أيب، فقال يل: يا بني، اّتق اهلل، واعلم أنك لن تتقَي اهلل حتى 
النار؛ إين  بالقدر كّله خريه ورشه، فإن مّت عىل غري هذا دخلَت  تؤمن باهلل، وتؤمن 
سمعت رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يقول: »إن أول ما خلق اهلل القلم، فقال: اكتب، فقال: ما أكتب؟ 
قال: اكتب القدر: ما كان، وما هو كائن إىل األبد«. قال أبو عيسى: وهذا حديث غريب 

من هذا الوجه)1). 

)1) أبواب القدر، باب، )2155).
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ويف لفظ آخر: فلقيُت عطاء بن أيب رباح، فقلت: له يا أبا حممد، إن أناسًا عندنا 
يقولون يف القدر، فقال عطاء: لقيُت الوليد بن عبادة بِن الصامت قال: حدثني أيب قال: 
سمعت رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يقول: »إن أول ما خلق اهلل القلم، فقال له: اكتب، فجرى بام هو 

كائن إىل األبد«. ويف احلديث قصة. قال: هذا حديث حسن)1).

وروى الرتمذي عن عبد اهلل بن الديلمي قال: سمعت عبد اهلل بن عمرو يقول: 
سمعت رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يقول: »إن اهلل عز وجل خلق خلَقُه يف ظلمة، فألقى عليهم من 
نوره، فمن أصابه من ذلك النور اهتدى، ومن أخطأه ضّل، فلذلك أقول: جّف القلم 

عىل علم اهلل«. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن)2). 

قال السيوطي يف »الديباج عىل صحيح مسلم« )6: 13(: 

»»جفت به األقالم«، أي: التي كتبته يف اللوح املحفوظ أي: متت كتابته وامتنعت 
املذكورة يف  اهلل ولوحه وقلمه والصحف  العلامء: وكتاُب  قال  الزيادة والنقصان،  يف 

األحاديث كلُّ ذلك مما جيب اإليامن به، وأما كيفية ذلك وَصفتها فعلمها إىل اهلل تعاىل.

»وجرت به املقادير«: قال أبو املظفر السمعاين: سبيُل معرفة هذا الباب التوقيُف 
من الكتاب والسنة دون حمض القياس ومّرد العقول، فمن عَدل عن التوقيف فيه ضّل 
إليه القلب؛ ألن  النفس، ومل يصل إىل ما يطمئّن  وتاه يف بحار احلرية، ومل يبلغ شفاَء 
القدَر رسٌّ من أرسار اهلل تعاىل رُضبت دونه األستار، اختّص اهلل تعاىل به وحجبه عن 
عقول اخللق ومعارفهم؛ لِـام علمه من احلكمة، وأوجب لنا أن نقف حيث حّد لنا وال 
ب،  نتجاوَزه، وقد طوى اهلل علم القدر عن العامل، فلم يعلمه نبيٌّ ُمرَسل وال مَلك مقرَّ

)1) أبواب القراءات، باب ومن سورة ن، )3319).
)2) أبواب اإليامن، ما جاء يف افرتاق هذه األمة، )2642).
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وقيل: إن رّس القدر ينكشف هلم إذا دخلوا اجلنَة، وال ينكشف قبل دخوهلا«. اهـ)1).

وروى احلاكم يف »مستدركه« قال: حدثنا سفيان: عن عطاء بن السائب: عن سعيد 
ابن جبري: عن ابن عباس ريض اهلل تعاىل عنهام: ﴿پ پ﴾ ]مريم: 52[ قال: سمع 

رصيَف القلم حني كتب يف اللوح)2).

وفيه: عن ابن عباس ريض اهلل تعاىل عنهام قال: أول ما خلق اهلل القلم خلقه من 
هجا قبل األلف والالم، فتصّور قلاًم من نور، فقيل له: اِجِر يف اللوح املحفوظ، قال: يا 
رّب بامذا؟ قال: بام يكون إىل يوم القيامة، فلام خلق اهلل اخللق وكل باخللق حفظًة حيفظون 

عليهم أعامهلم، فلام قامت القيامة ُعرضت عليهم أعامهلم، وقيل: ﴿ې ې ې ې 
ىى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ﴾ ]اجلاثية: 29[ عرض بالكتابني فكانا سواء، قال ابن 
عباس: ألسُتم عربًا؟ هل تكون النسخة إال من كتاب؟ هذا حديث صحيح اإلسناد ومل 

خيرجاه)3).

وفيه أيضًا: عن ابن عباس ريض اهلل تعاىل عنهام قال: إن أول يشء خلقه اهلل القلم، 
فقال له: اكُتْب، فقال: وما أكُتُب؟ فقال: القدر. فجرى من ذلك اليوم بام هو كائن إىل أن 
تقوم الساعة، قال: وكان عرُشه عىل املاء، فارتفع بخاُر املاء، فُفتقت منه الساموات، ثم 
ُخلق النون، فبسطت األرض عليه، واألرض عىل ظهر النون، فاضطرب النوُن، فامدت 

األرُض، فُأثبتت باجلبال، فإن اجلبال تفخر عىل األرض)4).

)1) »الديباج عىل صحيح مسلم« )6: 13).
)2) كتاب التفسري، تفسري سورة مريم، )3414(. وقال: حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه، وقال 

الذهبي: صحيح.
)3) كتاب التفسري، تفسري سورة حم اجلاثية.وعند أهل احلرمني حم الرشيعة، )3693).

)4) كتاب التفسري، تفسري سورة ن والقلم، )3840(. قال: هذا حديث صحيح عىل رشط الشيخني 
ومل خيرجاه. وقال الذهبي: عىل رشط البخاري ومسلم.
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وجاء يف بعض الروايات الضعيفة أن املراد بالنون احلوت)1)! 

)1) قوله تعاىل: ﴿ڈژ ژ ڑ ڑ﴾ ]القلم: 1[ ذكر ابن كثري أن قوله تعاىل: ﴿ڈ﴾ من احلروف 
املقطعة واخلالف فيـها مشـهور، قال )4: 401(: »وأن قوله تعاىل: ﴿ڈ﴾ كقوله: ﴿ٱ﴾ 
﴿ٱ﴾ ونحو ذلك من احلروف املقطعة يف أوائل السور وحترير القول يف ذلك بام أغنى عن 

إعادته هاهنا«.
العظيم املحيط وهو حامل  الـامء  تيار  املراد بقوله ﴿ڈ﴾ حوت عظيم عىل  ثم قال: »وقيل   
لألرضني السبع«. اهـ، وال يعزب عن ذهنك أن )قيل( تضعيف للقول، وإن ورد فيه بعض 

الروايات عن الصحابة والسلف. 
نقل ابن كثري عن الطربي )4: 401(: »عن ابن عباس قال: قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: إن أول ما خلق اهلل   
القلم واحلوت قال للقلم: اكتب، قال: ما أكـتب، قال: كل يشء كائن إىل يوم القيامة ثم قرأ 

﴿ڈژ ژ ڑ ڑ﴾ فالنون: احلوت، والقلم: القلم«.
قال ابن كثري )4: 402(: »وقيل املراد بقوله: ﴿ڈ﴾ لوح من نور، قال ابن جرير حدثنا احلسن   
ابن شبيب املكتب حدثنا حممد بن زياد اجلزري عن فرات بن أيب الفرات عن معاوية بن قرة عن 
أبيه قال قال: رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: ﴿ڈژ ژ ڑ ڑ﴾ لوح من نور وقلم من نور جيري بام هو 

كائن إىل يوم القيامة وهذا مرسل غريب.
وقال ابن جريج: أخربت أن ذلك القلم من نور طوله مئة عام.   

وقيل: املراد بقوله: ﴿ڈ﴾ دواة ﴿ژ﴾ القلم قال ابن جرير حدثنا عبد األعىل حدثنا أبو   
ثور عن معمر عن احلسن وقتادة يف قوله: ﴿ڈ﴾ قاال: هي الدواة وقد روي يف هذا حديث 
مرفوع غريب جدًا، فقال ابن أيب حاتم: حدثنا أيب حدثنا هشام بن خالد، حدثنا احلسن بن حييى، 
حدثنا أبو عبد اهلل موىل بني أمية عن أيب صالح عن أيب هريرة قال: سمعت رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يقول: 
خلق اهلل النون وهي الدواة« اهـ. ]تفسري القرآن العظيم، إسامعيل بن عمر بن كثري الدمشقي أبو 

الفداء، ت: 774، دار الفكر ـ بريوت ـ 1401[
هذه هي األقوال التي ذكرها ابن كثري يف ﴿ڈ﴾، ويظهر من قوله )وقيل( املفيد للتضعيف أن   

أسانيدها ضعيفة، وهي كذلك، فال يصح االعتامد عليها. 
ويف تفسري «النكت والعيون» للاموردي )6: 335(: »قوله تعاىل ﴿ڈ﴾ فيه ثامنية أقوال:   

أحدها: أن النون احلوت الذي عليه األرض، قاله ابن عباس من رواية أيب الضحى عنه، وقد رفعه.=  
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العرش، تدلُّ عىل  أو  القلم،  فيها: أول ما خلق اهلل  التي ورد  وكلُّ األحاديث 
للمخلوقات،  أوليٍة  إثباَت  أن  أعني:  بداية هلا،  التي ال  باحلوادث  قال  فساد قوِل من 
اّدعى أن اهلل تعاىل مل يزل خيُلق خملوقًا، وقبَله خملوٌق ال إىل  ويدلُّ عىل فساد قول من 
أول للمخلوقات، وهذا هو املسّمى بمسألة التسلسل يف القدم، وقد أثبتها ابُن تيمية، 
بل أوجَبها عىل اهلل تعاىل، وتابعه يف ذلك ابن أيب العز يف »رشحه« عىل »الطحاوية«، 
حمتّجًا بأن من يفعل أكمل مما ال يفعل، واحتّج هبذا ابن تيمية يف رشح حديث عمران بن 
احلصني قائالً: »من خيلق أكمل ممن ال خيلق«، يريد بذلك أن لذي خيلق بالفعل أكمل 
ممن ال خيلق بالفعل ولو كان قادرًا عىل اخللق، وهذا معناه أن اخلالق بالفعل يزداد كامالً، 
أي إن الكامل الزائد يأخذه اخلالق من أفعاله ومفعوالته! وال يفهم غري ذلك إال ساذج 

أو من له مأرب وزيغ. 

قال ابن تيمية: »قال ابن تيمية: »وقوهلم )إن املحدث يفتقر إىل إحداث وهلم 

الثاين: أن النون الدواة، رواه أبو هريرة عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص.   =
الثالث: أنه حرف من حروف الرمحن، قاله ابن عباس يف رواية الضحاك عنه.   

الرابع: هو لوح من نور، رواه معاوية بن قرة عن أبيه عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص.   
اخلامس: أنه اسم من أسامء السورة، وهو مأثور.   

السادس: أنه قسم أقسم اهلل به، وهلل تعاىل أن يقسم بام يشاء، قاله قتادة.   
السابع: أنه حرف من حروف املعجم.   

الثامن: أن نون بالفارسية أيذون كن، قاله الضحاك.   
وحيتمل تاسعًا: إن مل يثبت به نقل أن يكون معناه: تكوين األفعال والقلم وما يسطرون، فنزل   

األقوال مجيعًا يف قسمه بني أفعاله وأقواله، وهذا أعم قسمة. 
وحيتمل عارشًا: أن يريد بالنون النْفس ألن اخلطاب متوجه إليها بغريعينها بأول حروفها، واملراد   
بالقلم ما قدره اهلل هلا وعليها من سعادة وشقاء، ألنه مكتوب يف اللوح املحفوظ«. ]النكت 
والعيون »تفسري املاوردي«، أبو احلسن عيل بن حممد بن حبيب املاوردي البرصي ت: 450هـ، 

دار الكتب العلميةـ  بريوت: لبنانـ  ت: السيد ابن عبد املقصود بن عبد الرحيم[.
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جرا( هذا يستلزم التسلسل ىف اآلثار مثل كونه متكلاًم بكالم بعد كالم وكلامت اهلل ال 
هناية هلا وأن اهلل مل يزل متكلاًم إذا شاء وهذا قول أئمة السنة وهو احلق الذي يدل عليه 

النقل والعقل. 

وكذلك أفعاله فإن الفعل والكالم صفة كامل فإن من يتكلم أكمل ممن ال يتكلم 
ومن خيلق أكمل ممن ال خيلق قال تعاىل: ﴿ٿ ٿ ٿ ٹ ٹٹ ٹ ڤ﴾ 

]النحل: 17[.

و حينئذ فهو ما زال متصفًا بصفات الكامل منعوتًا بنعوت اإلكرام واجلالل)1)«. 

والغاية  احلكمة  تعطيل  أن  والعرشون  الثاين  »النوع  اجلوزية:  قيم  ابن  وقال 
املطلوبة بالفعل أما أن يكون لعدم علم الفاعل هبا أو تفاصلها وهذا حمال يف حق من هو 
بكل يشء عليم وأما لعجزه عن حتصيلها وهذا ممتنع يف حق من هو عىل كل يشء قدير 
وأما لعدم إرادته ومشيئته اإلحسان إىل غريه وإيصال النفع إليه وهذا مستحيل يف حق 
أرحم الرامحني، وَمْن إحساُنه من لوازم ذاته، فال يكون إال حمسنًا منعاًم منانًا، وإما ملانع 
يمنع من إرادتا وقصدها وهذا مستحيل يف حق من ال يمنعه مانع عن فعل ما يريد، 
وإما الستلزامها نقصًا ومنافاتا كامالً، وهذا باطل بل هو قلب للحقائق وعكس للفطر 
ومناقضة لقضايا العقول، فإن من يفعل حلكمة وغاية مطلوبة حيمد عليها، أكمل ممن 
يفعل ال ليشء البتة كام أن من خيلق أكمل ممن ال خيلق، ومن يعلم أكمل ممن ال يعلم ومن 
يتكلم أكمل ممن ال يتكلم، ومن يقدر ويريد أكمل ممن ال يتصف بذلك، وهذا مركوز يف 

الفطر مستقر يف العقول فنفي حكمتة بمنزلة نفي هذه األوصاف عنه)2)«. اهـ.

)1) »كتب ورسائل وفتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية«، أمحد عبد احلليم بن تيمية احلراين أبو العباس 
ت: 728، )16: 384(، مكتبة ابن تيمية، ط2، ت: عبد الرمحن بن حممد بن قاسم العاصمي 

النجدي.
)2) »شفاء العليل يف مسائل القضاء والقدر واحلكمة والتعليل«، أبو عبد اهلل شمس الدين حممد بن = 
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وقد سبق أن نقلنا عن بعض أتباع ابن تيمية ما يفيد هذا املعنى أيضًا. 

أَومل يعرف َمن قال بذلك أن قوله هذا يستلزُم إثباَت استكامل اهلل تعاىل بأفعاله؛ 
ألن فعله حادث قطعًا، واستكامل اهلل تعاىل بأمر حادث، يلزم عنه أنه مل يكن كاماًل، وهو 

كفٌر باهلل العظيم، ولذلك أبطل علامُء أهل السنة القول بالتسلسل يف القدم. 

ويدل عىل بطالهنا أيضًا قوله تعاىل: ﴿ۈئ ۈئ﴾ ]احلديد: 3[؛ ألن »األول« ال 
يتحقق إال إذا كان اهلل تعاىل، ومل يُكن معه يشء، ومل يُكن قبله يشء، ولكن إذا قلنا: كان 
ق مصداق قوله تعاىل: ﴿ۈئ ۈئ﴾،  اهلل ومل يزل معه بعُض خملوقاته، فإنه يستحيل حتقُّ
إال أولية نسبيًة ألفراد ُمشار إليها، وأما األولية املطَلقة عىل مطلق املخلوقات، فال تتحّقق 

عىل القول بالتسلسل يف القدم، فهذا القول يلزم عنه تناقٌض مع اآلية الكريمة. 

واختلف العلامء: هل العرش خملوق قبل القلم، أو القلم خملوق قبل العرش؟ 
ويمكن االستدالل عىل كلٍّ منهام بظواهر األحاديث، واألمر سهل. 

وفيه: أيضًا عن ابن عباس ريض اهلل تعاىل عنهام قال: أهدي إىل النبي ملسو هيلع هللا ىلص بغلة، 
أهداها له كسى، فركبها بحبٍل من شعر، ثم أردفني خلفه، ثم سار يب ملّيًا، ثم التفت 
فقال: »يا غالم« قلُت: لّبيَك يا رسول اهلل! قال: »احفِظ اهلل حيفْظك، احفظ اهلل جتْدُه 
أمامك، تعّرف إىل اهلل يف الرخاء يعرْفَك يف الشدة، وإذا سألَت فاسأل اهلل، وإذا استعنَت 
فاستعْن باهلل، قد مىض القلُم بام هو كائن، فلو جهد الناُس أن ينفعوك بام مل َيقِضه اهلل لك 
مل يقدروا عليه، ولو جهد الناُس أن يرّضوك بام مل يكتبه اهلل عليك مل يقدروا عليه، فإن 
استطعَت أن تعمل بالصرب مع اليقني فافعْل، فإن مل تستطع فاصرْب؛ فإن يف الصرب عىل ما 

أيب بكر بن أيوب بن سعد الزرعي الدمشقي، ت: 751 هـ، ص201، دار الفكر ـ بريوت ـ   =
1398، ت: حممد بدر الدين أبو فراس النعساين احللبي.
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تكرُهه خريًا كثريًا، واعلم أن مع الصرب النرص، واعلم أن مع الكرب الفرج، واعلم أن 

مع الُعس اليس)1).

روى الرتمذي يف »سننه«: عن ابن عباس قال: كنت خلف رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يومًا 
فقال: »يا غالم، إين أعّلمك كلامت: احفِظ اهلل حيفْظك، احفظ اهلل جتْدُه جُتاَهك، إذا 
أن  لو اجتمعت عىل  األمَة  أن  باهلل، واعلم  فاستعْن  استعنَت  فاسأل اهلل، وإذا  سألَت 
ينفعوك بيشء مل ينفعوك إال بيشٍء قد كتبه اهلل لك، ولو اجتمعوا عىل أن يرّضوك بيشء مل 

يرّضوك إال بيشء قد كتبه اهلل عليك، ُرفعت األقالم، وجّفت الصحف«)2).

قال ابن العريب يف »حتفة األحوذي«:

»»ُرفعت األقالم، وجّفت الصحف«، أي: ُكتب يف اللوح املحفوظ ما كتب من 
التقديرات، وال ُيكتب بعد الفراغ منه يشء آخر، فعرّب عن سبق القضاء والقدر برفع 

القلم وجفاف الصحيفة؛ تشبيهًا بفراغ الكاتب يف الشاهد من كتابته.

قوله: »هذا حديث حسن صحيح« وأخرجه أمحد«. اهـ)3).

اهلل  رسول  يا  قلت:  قال:  مالك  بن  رساقة  عن  للطرباين  الكبري«  »املعجم  ويف 
أنعمل عىل ما قد جّف به القلم وَجَرت به املقادير، أو ألمر مستقبل؟ قال: »يا رساقة، 

اعمْل لِـام جّف به القلم وجَرت به املقادير؛ فإن كالًّ ميّس«)4).

)1) أخرجه احلاكم يف»املستدرك«، كتاب معرفة الصحابة ريض اهلل تعاىل عنهم، ذكر عبد اهلل بن 
عباس بن عبد املطلب ريض اهلل عنهام، )6303(. وقال: هذا حديث كبري عال من حديث عبد 
امللك بن عمري عن ابن عباس ريض اهلل عنهام إال أن الشيخني ريض اهلل عنهام مل خيرجا شهاب بن 

خراش وال القداح يف الصحيحن وقد روي احلديث بأسانيد عن ابن عباس غري هذا.
)2) أبواب صفة القيامة والرقائق والورع، باب، )2516(. وقال: هذا حديث حسن صحيح.

)3) »حتفة األحوذي« )7: 186).
.(128 :7( ،)6588( (4(
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قال الطحاوي: )وعىل العبد أن يعلم أن اهلل قد سبق علُمه يف كل يشء 
كائٍن من خلقه، فقّدر ذلك تقديرًا حمَكاًم مرَبمًا، ليس فيه ناقض، وال ُمعقِّب، 
وال ُمزيل، وال ُمغرّي، وال ناقص، وال زائَد من خلقه يف سامواته وأرضه، وذلك 
من عقد اإليامن، وأصول املعرفة، واالعرتاف بتوحيد اهلل تعاىل وبربوبيته؛ كام 
قال تعاىل يف كتابه: ﴿ەئ ەئ وئ وئ ۇئ﴾ ]الفرقان: 2[، وقال تعاىل: 
﴿ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ﴾ ]األحزاب: 38[، فويٌل ملن صار هلل تعاىل يف القدر 
خصياًم، وأحرض للنظر فيه قلباً سقياًم، لقد التمس بومِهه يف فحص الغيب رسًا 

كتياًم، وعاد بام قال فيه أفاكًا أثياًم(.
ويف نسخة البابريت: »يف سامئه وأرضه« بدل »يف سمواته وأرضه«، وزاد البابريت 
ٌن إال بتكوينه، والتكوين  يف نسخته بعد قوله: »يف سامئه وأرضه« قوَله: »وال يكون مكوَّ
ال يكون إال حسنًا مجياًل« اهـ)1)، وسوف نتكّلم عىل هذه الفقرة يف حمّلها، وإن أرشنا إىل 

مسألة التكوين سابقًا. 

وحاصُل كالم اإلمام الطحاوي يف عبارته ُيفهم منه امتناُع نفي القدر، وهو علم اهلل 
تعاىل باألمور منذ األزل، وَمن نفى ذلك وقع حتاًم يف املحظور. 

]الرعد:  ٴۇ﴾  ۈ  ۈ  ۆۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ﴿ڭ  تعاىل:  قوله  وأما 
39[، فقد ظّن البعض أن ما يف اللوح املحفوظ يقع فيه تغيري وتبديل، وهذا غري صحيح، 

وها أنا أنقل كالم املفّس الكبري ابن عطية من تفسريه »املحرر الوجيز«، ففيه الكفاية إن 
شاء اهلل تعاىل، قال يف تفسري هذه اآلية من سورة الرعد آية 39: 

»وقوله تعاىل: ﴿ۓ ۓ ڭ﴾ لفٌظ عامٌّ يف مجيع األشياء التي هلا آجال، 
وذلك أنه ليس كائٌن فيها إال وله أجٌل يف بدئه ويف خامتته، وكلُّ أجل مكتوب حمصور، 

)1) »رشح البابريت عىل الطحاوية« ص90. 
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فأخرب اهلل تعاىل عن َكْتبِِه اآلجاَل التي لألشياء عامة«)1). 

ثم قال: »وقوله تعاىل ﴿ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ﴾ قرأ نافع وابن عامر ومحزة 
والكسائي ﴿ۆ﴾ بتشديد الباء، وقرأ ابن كثري وأبو عمرو وعاصم بتخفيفها.

وقد ختبط الناس يف معنى هذه األلفاظ، والذي يتلخص من مسلكها: أن األشياء 
التي قّدرها اهلل تعاىل يف األزل، وعلمها بحال ما ال يصح فيها حمٌو وال تبديل، وهي التي 
ُكتبت يف أّم الكتاب، وسبق هبا القضاء، وهذا مرويٌّ عن ابن عباس وغريه من أهل 
العلم، وأما األشياء التي أخرب اهلل تعاىل أنه يبدل فيها وينقل كغفر الذنوب بعد تقريرها، 
وكنسخ آية به تالوتا واستقرار حكمها، ففيها يقع املحو والتثبيت فيام يقيده احلفظة 
ُرّد األمر إىل القضاء والقدر فقد حما اهلل ما حما، وثبَّت ما ثبَّت،  ونحو ذلك، وأما إذا 
وجاءت العبارة مستقبلة لـمحو احلوادث وهذه األمور فيام يستأنف من الزمان، فينتظر 

البرش ما يمحو أو ما يثبت، وبحسب ذلك خوفهم ورجاؤهم ودعاؤهم.

وقالت ـ فرقة منهم احلسن ـ: يف آجال بني آدم، وذلك أن اهلل تعاىل يف ليلة القدر 
األحياء،  ديوان  ناس من  فُيمحى  املوتى،  آجال  يكتب  ـ  ليلة نصف شعبان  وقيل:  ـ 

ويثَبتون يف ديوان املوتى، وقال قيس بن ُعباد: العارش من رجب هو يوم ﴿ڭ ڭ ۇ 
ۇ ۆ﴾.

قال القايض أبو حممد)2): وهذا التخصيص يف اآلجال وغريها ال معنى له، وإنام 
حيسن من األقوال هنا ما كان عاّمًا يف مجيع األشياء، فمن ذلك: أن يكون معنى اآلية: إن 
اهلل تعاىل يغري األمور عن أحواهلا؛ أعني: ما من شأنه أن ُيغريَّ عىل ما قدمناه، فيمحو من 

تلك احلالة، ويثبته يف تلك التي نقله إليها.

)1) »املحرر الوجيز« )3: 316).
)2) هو ابن عطية رمحه اهلل.
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وُروي عن عمر وابن مسعود أهنام كانا يقوالن يف دعائهام: »اللهّم إن كنت كتبَتنا 
يف ديوان الشقاوة فاحمُنا وأثبتنا يف ديوان السعادة، فإنك متحو ما تشاء وتثبت«، وهذا 
اللهم إن كنّا شقينا بمعصيتك  الذنوب وعىل جهة اجلزع منهام، أي:  دعاٌء يف غفران 
وُكتبت علينا ذنوٌب وشقاوة هبا فاحمُها عنا باملغفرة والطاعة، ويف لفظ عمر ريض اهلل عنه 
يف بعض الروايات بعٌض من هذا، ومل يكن دعاؤمها البتََّة يف تبديل سابق القضاء، وال 

ل عليهام ذلك.  ُيتأوَّ

ثم قال: وحكى الطربي عن ابن عباس ريض اهلل عنهام: أنه قال: يمحو اهلل ما 
يشاء ويثبت من أمور عباده، إال السعادة والشقاوة واآلجال؛ فإنه ال حمَو فيها. 

لناه أوالً يف اآلية.  قال القايض أبو حممد: وهذا نحو ما أصَّ

وُحكي عن فرقة أهنا قالت: يمحو اهلل ما يشاء ويثبت من كتاٍب حاشا أم الكتاب 
الذي عنَده ال يغرّي منه شيئًا، وقالت فرقة: معناه يمحو كل ما يشاء، ويثبت كل ما أراد، 

ونحو هذه األقوال التي هي سهلة املعارضة.

َخعي أن كعبًا قال لعمر بن اخلطاب: يا أميـر  وأسنـد الطربي عن إبراهيم النَـّ
املؤمنني، لوال آية يف كتاب اهلل؛ ألنبأُتك بام هو كائن إىل يوم القيامة، قال: وما هي؟قال 

قوله تعاىل ﴿ڭ ڭ ۇ ۇ ۆۆ ۈ ۈ ٴۇ﴾. 

وذكر أبو املعايل يف »التلخيص«: أن علّيًا ريض اهلل عنه هو الذي قال هذه املقالة 
املذكورة عن كعب، وذلك عندي ال يصح عن عيّل«. اهـ)1).

وأقول: وال ُتسلَّم لكعب إن كان قاهلا، وما ذكره ابن عطيُة ريض اهلل عنه كاٍف 
يف هذا الباب. 

)1) »املحرر الوجيز« )3: 318).
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ما خيافه  إنام هو بحسِب  املحو واإلثبات  أن  عنه:  اهلل  ويظهر من كالمه ريض 
اإلنسان وختوفه، يعني: أن الواحد من الناس قد يقع يف قلبه أنه قد ُكتب عند اهلل تعاىل 
اًم، فإنام الدعاء بذلك  بًا، فيدعو اهلل تعاىل: أنه إن كان كذلك أن يمحوه ويكتبه منعَّ معذَّ

بحسب ما يقع يف وهم اإلنسان، وأما ما يف علم اهلل تعاىل فال يتغرّي. 

وأما املحو املذكور يف اآلية، فأقرُب املعاين فيها: هو نفس الفعل الذي يفعله اهلل 
تعاىل واألمور التي يغرّيها بحسب ما عِلَمه وأثبته منذ األزل، فهي بالنسبة لنا تظهر 

ها ثابت عىل ما هو عليه عنده.  متغرّية متبدلة، وأما يف علم اهلل تعاىل، فتغريُّ

يعني: لو كان زيد ـ مثاًل ـ يف أول حياته مؤمنًا، وبقي عرش سنوات كذلك، ثم 
كفر بعد ذلك، فهذاـ  بحسب علمناـ  تغري، وأما بحسب علم اهلل تعاىل فال تغريُّ أصاًل؛ 
ألنه جل شأنه علم أن زيدًا سيبقى مؤمنًا مدة عرش سنوات، ثم عىل رأس هذه العرشة 

سوف يكفر، فثبت عنده كفُره يف زمان كفِره، وثبت عنده إيامُنه يف زمان إيامنِه. 

فالتغري إنام هو بحسب علمنا ال علمه جل شأنه، وهكذا يقال يف املحو واإلثبات 
ودعاء بعض الصحابة كام نّبه عليه ابن عطية. 

مسألة التكوين: 

ٌن إال بتكوينه،  وأما عبارة الطحاوي التي زادها هنا البابريت وهي: »وال يكون مكوَّ
والتكوين ال يكون إال حسناً مجيالً« اهـ. فنثبت هنا ما قاله العالمة البابريت رشحًا هلا، ثم 

نعلق عليه.

قال العالمة البابريت:

»اعلم أنَّ التكوين والتخليق واإلجياد واإلحداث واالخرتاع كلُّها أسامء مرتادفة، 
معناه: إخراج املعدوم من كتم العدم إىل ظهور الوجود، وإنام خصَّ لفظ التكوين اقتداًء 
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ن، وهو صفة أزلية قائمة بذات اهلل تعاىل كجميع  بالسلف، فإهنم قالوا: التكوين غري املكوَّ
صفاته، وهو تكوين للعاَلـم ولكل جزء منه يف وقت وجوده، وهذا؛ ألن العاَلـم حادث 
بإحداث اهلل، ولو مل يكن اإلحداُث صفًة هلل َلـام كان حادثًا بإحداثه، وينبغي أن يكون 
قدياًم؛ إذ لو كان حادثًا الحتاج إىل تكوين آخر؛ إذ التقدير: أن مجيع احلوادث حمتاج إىل 
تكوين اهلل، ويتسلسل، أو ينتهي إىل تكوين قديم، وألنه لو كان حادثًا؛ فأما إن حدث يف 
ذات اهلل، فيكون حمالًّ للحوادث، وهو حمال، وإن حدث ال يف ذاته، فال يكون التكوين 

ن دون اهلل.  صفًة له؛ ألن صفة اليشء ال تقوم بغريه؛ إذ لو قامت بغريه لكان هو املكوِّ

وقول األشعري بأن التكوين: ما هو صفات األفعال كاإلحياء واإلماتة حادٌث، 
مردوٌد؛ ألن العامل ُوجد بخطاب ﴿ۅ﴾ عنده أيضًا وهو تكوين، وخطاب ﴿ۅ﴾ 
ن أيضًا مردود؛  كالٌم أزيل قائم بذات اهلل بال خالف بيننا وبينه، فَجْعُل التكوين هو املكوَّ

ن.  إذ التكوين صفة قائمة بذات اهلل أزلية بخالف املكوَّ

ن أيضًا مردود؛ إذ التكوين صفة قائمة بذات اهلل  وقوهلم بأن التكوين هو املكوَّ
ن، والقول باحتادمها كالقول بأن الرضب عني املرضوب.  أزلية بخالف املكوَّ

تعلق  عىل  موقوف  ن  املكوَّ وجود  إذ  ن؛  املكوَّ قدم  التكوين  قدم  من  يلزم  وال 
التكوين وقت الوجود، فيكون ذاته قديمة وتعلُّقه حادثًا كسائر اخلطابات األزلية، وإذا 

ثبت أن التكوين صفة قائمة بذات اهلل ال يكون إال حسنًا مجياًل«)1). 

بنسخته، وسوف  اخلاصة  الفقرة  البابريت يف رشحه عىل هذه  ذكره  ما  هذا هو 
نتكلم عليها بام يناسب املقام:

يكون  تعاىل هبا  ثابتة هلل  أزلية  املاتريدية: عبارٌة عن صفة  السادة  فالتكوين عند 

)1) »رشح البابريت« ص90.
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اخللُق والرزق واإلعادة واإلماتة..إلخ، وهي ليست عني القدرة، وعند املاتريدية: أن كل 
ما وصف به اهلل تعاىل وال جيوز أن ُيوصف بضده، فهو من صفات الذات، كالقدرة، 
والعلم، والعزة، وكل ما جيوز أن يوصف به وبضده؛ فهو من صفات الفعل كالرأفة 
والرمحة والسخط والغضب، كام ذكره القاري يف »رشحه« عىل »الفقه األكرب«)1)، واإلحياء 
واإلفناء واإلثبات واإلنامء وتصوير األشياء كل ذلك داخل عندهم حتت صفة التكوين. 

ويف »رشح العقائد النسفية« لإلمام السعد التفتازاين:

واإلجياد  والتخليق  واخللق  بالفعل  عنه  يعربَّ  الذي  املعنى  وهو:  »)والتكوين( 
الوجود  إىل  العدم  من  املعدوم  بإخراج  ويفسَّ  ذلك،  ونحو  واالخرتاع  واإلحداث 
ٌن له، وامتناع إطالق  )صفٌة هلل تعاىل( إلطباق العقل والنقل عىل أنه خالق للعامل مكوِّ

اسم املشتّق عىل اليشء من غري أن يكون مأخذ االشتقاق وصفًا له قائاًم به«)2).

وا عىل أن التكوين عبارٌة  واملحققون من األشاعرة وبعض حمققي املاتريدية نصُّ
صفة  ليس  فالتكوين  تعاىل،  اهلل  ُيوجدها  التي  باملقدورات  احلادِث  القدرة  تعلُّق  عن 

مستقلة بذاته، بل هو أمٌر اعتباري، ولذلك قال اإلمام التفتازاين يف »رشح النسفية«:

»واملحققون من املتكلمني: عىل أنه من اإلضافات واالعتبارات العقلية، مثل 
كون الصانعـ  تعاىل وتقّدسـ  قبل كل يشء، ومعه، وبعده، ومذكورًا بألسنتنا، ومعبودًا 

لنا، ويميتنا وحييينا، ونحو ذلك.

واحلاصل يف األزل: هو مبدأ التخليق والرتزيق واإلماتة واإلحياء وغري ذلك، 
وال دليل عىل كونه ـ أي: التكوين ـ صفة أخرى سوى القدرة واإلرادة، فإن القدرة 

)1) »رشح القاري عىل الفقه األكرب« ص34.
)2) »رشح العقائد النسفية« للسعد التفتازاين، ص129، مع مموعة احلوايش البهية.
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انضامم اإلرادة  ـ لكن مع  السواء  املكّون وعدمه عىل  ـ وإن كانت نسبتنها إىل وجود 

ُص أحَد اجلانبني«)1). ختصِّ

فنرى أن اإلمام التفتازاين قد رّجح قول األشاعرة هنا، كام مال إىل ترجيح قول 
األشاعرة اإلماُم ابن اهلامم يف »املسايرة«)2). 

النظر الدقيق ـ: أن االختالف بني األشاعرة واملاتريدية ليس  واحلاصل ـ بعد 
األحكام  يف  اختالٌف  عليه  يرتتب  ال  ألنه  اللفظي؛  إىل  أقرب  هو  بل  أصليًا،  خالفًا 
ُيِقـرُّ أن اهلل تعاىل هو اخلالق، واجلميع يقرُّ بأن  اخلارجية ومتعّلقات املسألة، فاجلميع 
كل املخلوقات حادثة بعد أن مل تكن، واجلميع يقر بأن التكوين بإرادة اهلل تعاىل، فال 
خالَف حقيقيًا إذن يرجع إىل األصول العقائدية، ولذلك قال العالمة القاري يف »رشح 
الفقه األكرب« ملا تكلم عىل الصفات الفعلية:»فمذُهب املاتريدي أهنا قديمة، ومذهب 
األشاعرة أهنا حادثة، والنزاع لفظيٌّ عند أرباب التدقيق، كام يتبني عند التحقيق«)3). 
ولو قلنا إن النزاع معنوي فرعي ال يرض يف أصول العقائد والقواعد الكربى، لكان ذلك 

أدق من إرجاعه إىل مرد خالف لفظي)4). 

وقد حاول بعُض من مال إىل التجسيم والرتويج ملذاهب الكرامية ـ كابن تيمية 
ومن تبعه ـ تسويَغ مذهبه يف القول بالقدم النوعي للعامل بالتعلُّق بقول املاتريدية بقدم 
الصفات الفعلية، وهيهات أن يصح له ذلك، فهم قد أمجعوا ـ رمحهم اهلل تعاىل كمـا 

)1) »رشح العقائد النسفية« للسعد التفتازاين، ص130، مع مموعة احلوايش البهية. 
)2) »املسايرة« البن اهلامم، ص94، دار الكتب العلمية. 

)3) »رشح القاري عىل الفقه األكرب« ص25.
)4) وقد بينت ذلك يف رشحي عىل مسائل اخلالف بني األشاعرة واملاتريدية البن كامل باشا، وذلك 

يف مسألة التكوين وقد طبع الكتاب يف دار الفتح.
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رأيناـ  عىل أن كل ما سوى اهلل تعاىل فهو حادث موجوٌد بعد أن مل يكن، وعىل أن ال قديَم 
بالنوع وال بالشخص إال هو، وعىل أنه هو األول، ومقتىض الوصف باألويل، يقتيض أن 
ال يكون قبله أحد وأن ال يكون معه أحد، وإال فإن كان معه أحد، حتى وإن انعدم بعد 

ذلك، فليس هو األول. 

ونورد هنا ما ذكره اهلامُم ابن اهلامم يف »املسايرة« مع »رشحها« البن أيب رشيف؛ 
حيث قال يف الركن الثالث: 

»العلم بأفعال اهلل تعاىل، ومداره عىل عرشة أصول:

وقبل اخلوض يف هذا الركن نذكر مسألة اختلف فيها مشايخ احلنفية واألشاعرة 
تعاىل: ﴿ې ې  قوله  نحو  عليها  يدل  التي  األفعال(  املسألة )يف صفات  تلك 
ې﴾ ]احلرش: 24[، ونحو الرزاق واملحيي واملميت )واملراد( هبا )صفات تدل عىل 
تأثري( وتلك الصفات )هلا أسامء غري اسم القدرة( تسميتها هبا )باعتبار أسامء آثارها 
والكل( أي كل تلك الصفات )جيمعها اسم التكوين( بمعنى اندراجها حتته وصدقه 
عىل كل منها )فإن كان ذلك األثر خملوقًا فاالسم( الذي يدل عىل تلك الصفة )الرازق( 
أو الرزاق )والصفة الرتزيق أو( كان ذلك األثر حياة فهو أي: االسم الذي يدّل عىل 
تلك الصفة )املحيي( والصفُة: اإلحياء )أو( كان ذلك األثر )موتًا فهو( أي: االسم 
الداّل عىل تلك الصفة )املميت( والصفة: اإلماتة، ورجوع الكل إىل صفة واحدة هي 
التكوين ـ كام ذكر املصنف ـ هو ما عليه املحققون من احلنفية خالفًا لِـام جرى عليه 
بعُض علامء ما وراء النهر منهم، من أن كالًّ منها صفة حقيقية أزلية؛ فإن هذا تكثري 
للقدماء جدًا )فادعى متأخرو احلنفية من عهد( الشيخ )أيب منصور( املاتريدي وهلم 
إىل عهد املصنف )أهنا( أي: الصفات الراجعة إىل صفة التكوين )صفات قديمة زائدة 
عىل الصفات املتقدمة املعقود هلا األصول السابقة )وليس يف كالم أيب حنيفة و( أصحابه 
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)املتقدمني ترصيح بذلك سوى ما أخذوه( يعني: املتأخرين )من قوله( يعني: قول أيب 
حنيفة: )كان اهلل خالقًا قبل أن خيلق، ورازقًا قبل أن يرزق( فإن هذا ترصيح يف ِقدم 
اخللق وِقدم الرزق، وسيأيت من كالم أيب حنيفة حتقيُق رجوع الِقدم إىل صفة القدرة 
)وذكروا له( أي: لِـام اّدَعوه من قدم الصفات الراجعة إىل التكوين وزيادتا )أوُجهًا 
صفة  ليست  يقولون:  )واألشـاعرة  وقال:  به،  احتّجوا  ما  ذكر  ثم  االستـدالل(  من 
التكوين عىل فصوهلا( أي: تفاصيلها )سوى صفة القدرة باعتبار تعلقها بمتعلق خاص 
فالتخليق( هو )القدرة باعتبار تعلقها باملخلوق، والرتزيق تعلُّقها بإيصال الرزق( كذا 
وقع يف املتن: أن القدرة باعتبار تعلُّقها والرتزيق تعلقها، وكان الالئق اجلَريان فيهام عىل 
منوال واحد، وكذا يف غريمها من فصول صفة التكوين، كأن يقال عىل املنوال األول: 
فالتخليق  الثاين:  املنوال  وعىل  الرزق،  بإيصال  تعلقها  باعتبار  القدرة  صفة  والرتزيق 
تعلق القدرة بإجياد املخلوق، والرتزيق تعلقها بإيصال الرزق، وهذا هو الالئق بطريق 
األشاعرة؛ ألهنم قائلون بأن صفات األفعال حادثة؛ ألهنا عبارة عن تعلقات القدرة 
والتعلقات حادثة )وما ذكروه( يعني: مشايخ احلنفية )يف معناه( أي: يف معنى التكوين 
الذي هو لفٌظ جيمع صفات األفعال من أهنا صفات تدلُّ عىل تأثري إىل آخر ما سبق عنهم 
)ال ينفي هذا( الذي قاله األشاعرة )و( ال )يوجب كوهنا( أي: كون صفة التكوين عىل 
فصوهلا )صفات أخرى ال ترجع إىل القدرة املتعلقة( بام ذكر من إجياد املخلوق وإيصال 
الرزق ونحومها )و( إىل )اإلرادة املتعلقة( بذلك )وال يلزم يف دليل هلم( من األوجه 
التي استدلوا هبا )ذلك( األمر من نفي ما قاله األشاعرة وإجياب كوهنا صفات أخرى 
)وأما نسبتهم ذلك للمتقدمني ففيه نظر( إذ مل يثبت الترصيُح به عن أحد منهم فيام نعلمه 
)بل يف كالم أيب حنيفة( نفِسه رمحه اهلل )ما يفيد: أن ذلك عىل ما فهم األشاعرُة من هذه 
الصفات عىل ما نقله( عنه )الطحاوي وقال: وكام كان بصفاته أزليًا كذلك ال يزال...( 

وساق كالم الطحاوي إىل قوله: )ذلك بأنه عىل كل يشء قدير(. اهـ. 
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فقوله: ذلك بأنه عىل كل يشء قدير، تعليٌل وبيان الستحقاق اسم اخلالق قبل 
املخلوق، فأفاد: أن معنى اخلالق قبل اخللق )واستحقاق اسمه( أي: االسم الذي هو 
اخلالق يف األزل )بسبب قيام قدرته( تعاىل )عليه( أي: عىل اخللق )فاسم اخلالق و( احلال 
أنه )ال خملوق يف األزل ملن له قدرة اخللق يف األزل، وهذا( هو )ما يقوله األشاعرة( ال 

خالُفه )واهلل املوفق(. 

واعلم أن إطالق اخلالق ـ بمعنى القادر عىل اخللق ـ ماٌز من َقبيل إطالق ما 
بالقّوة عىل ما بالفعل، وكذا الراّزق ونحوه، وأما يف قول أيب حنيفة: »كان خالقًا قبل أن 
خيلق، ورازقُا قبل أن يرزق«، فمن قبيل إطالق املشتّق قبل وجود املعنى املشتّق منه، كام 

هو مقرر يف مبادئ أصول الفقه. 

وقد وقع يف »البحر« للزركيش: أن إطالق »اخلالق« و»الرازق« ونحومها يف حقه 
تعاىل قبل وجود اخللق والرزق حقيقة، وإن قلنا: صفات األفعال من اخللق والرزق 

ونحومها حادثة. 

وفيه بحث؛ ألن قوله: »وإن قلنا..إلخ«، ممنوٌع عند األشعرية القائلني بحدوث 
صفات األفعال، إنام يالئم كالُمه طريق املاتريدية القائلني بقدمها، فإن قيل: لو كان 

مازًا لصّح نفيه، وقولنا: »ليس خالقًا يف األزل« أمٌر مستهَجن ال يقال مثُله. 

قلنا: استهجاُنه والكـفُّ عن إطالقه ليس من جهة اللغة، بل من جهة الرشع 
أدبًا، وكالمنا يف اإلطالق لغة، وال خيفى أنه ال يقال: إنه تعاىل أوجد املخلوق يف األزل 

حقيقة؛ ألنه يؤدي إىل قدم املخلوق، وهو باطل«)1).

هذا كالُمهم ـ وإن احتمل بعض مناقشات ـ فقد سقُته عىل طوله؛ لِـام فيه من 

)1) »املسايرة« مع »رشحها« البن أيب رشيف، ص96-91. 
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فوائـَد وحماسَن، فاجتـهْد أن تفهَمه. 

وقد أرشنا يف موضٍع آخَر إىل أّن ظاهر كالم الطحاوي فيه إشارٌة قوية إىل ترجيح 
التكوين، وإن  القدرة، ال إىل صفة أخرى هي  قول األشاعرة من إرجاع األفعال إىل 

رّجح البابريت وغريه أهنا تدلُّ عىل ما يريدون، موافقني يف ذلك ما قّرره غرينا. 

وبعد ذلك يبقى اخلالف يف إطالق اسم »اخلالق« ـ ونحوه مثل »الرازق« ـ عىل 
اهلل تعاىل قبل حدوث املخلوقات، فهل جيوز إطالُق ذلك عىل اهلل أم ال؟ وإن جاز فبأّي 

نحو؟ 

فاملاتريدية قالوا: إطالق نحو ذلك عىل اهلل تعاىل من باب احلقيقة؛ ألنه تعاىل 
متصف بأصل هذه الصفة منذ األزل. 

واألشاعرة يقولون: إطالق ذلك عىل اهلل تعاىل قبل اخللق من باب املجاز، باعتبار 
ما سيكون، أو باعتبار قدرته عىل اخللق. 

ومل يقل األشاعرة: إن نفس الفعل هو القدرة عىل اخللق، بل كالُمهم يف إطالق 
االسم؛ فإن عني الفعل عندهم هو: أمر اعتباريٌّ ال وجوَد له يف نفسه، بل املوجوُد يف 
نسبة  ـ فهو:  املصدري  باملعنى  ـ  الفعُل  تعاىل واملخلوقات، وأما  اهلل  إال  اخلارج ليس 
اعتبارية بني اخلالق واملخلوق، يشتق هلل تعاىل منها اسم »اخلالق«، وهذا االعتبار ليس 
اخرتاعيًا، بل انتزاعي؛ فهو ثبويت، وليس ختيُّليًا حمضًا حتى يقال: من أين جاز لكم اشتقاق 

االسم منه؟

وبذلك يكتمل الكالُم يف إيضاح هذه املسألة بكالٍم يف غاية االختصار، بام يناسب 
املقام. 
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العرش والكريس

، وهو مستغٍن عن العرش وما دونه.  قال الطحاوي: )والعرش والكريس حقٌّ
حميط بكل يشء وبام فوقه، وقد أعجز عن اإلحاطة خلقه(

يف نسخة الغنيمي وشجاع الدين الرتكستاين احلنفي والعالمة البابريت: »حميط بكل 
يشء وفوقه«، ويف نسخة القايض الشيباين: »وما فوقه«، ويف رشحنا سنوضح العبارتني 
ونبني ما يفهم من كل واحدة منهام، وكله بناًء عىل ربط كالم الطحاوي السابق بالالحق، 

فال نبرت نّصًا عام قبله. 

كلمة »حق«، أي: ثابت. قال: »مستغٍن عن العرش وما دونه«، كون اهلل مستغنيًا 
عن العرش مّر الكالم عليه، وبّينا أن اهلل مستغٍن عن مجيع املخلوقات؛ مهام كان العرش 
كبريًا أو صغريًا، ومهام كانت الصفات التي خلقها اهلل سبحانه للعرش؛ فإن اهلل مستغٍن 
عن العرش وما دونه، وإن أكرب يشء يف املخلوقات هو العرش، سواء أكان كربًا حجميًا 

أو كربًا يف الصفة؛ فمن باب أوىل أن يكون مستغنيًا عام دونه.

واالستغناء: هو نفي احلاجة، واحلاجة تعني: توقف كامل الذات عىل غري الذات، 
واهلل سبحانه مستغٍن أي: غري حمتاج، أي: إن كامله ال يتوقف عىل العرش، فهو متصف 
بصفاته الكاملة منذ األزل قبل أن خيلق العرش، ومعنى أن العرش خملوق: أنه مل يكن 

موجودًا ثم كان، وهذا ثبت بالكتاب والسنة.

سأحاول اآلن أن أبني القواعد التي تلَزمنا للرشوع يف رشح هذه العبارة: 

كون العرش خملوقًا بّينّاه سابقًا، وذكرنا أّن كل ما سوى اهلل خملوق، أي: مل يكن 
موجودًا، ثم ُوجد، ودللنا عىل هذا بالكتاب والسنة.

إذن كون اهلل مستغنيًا عن العرش، أي: إنه جل شأنه غري حمتاج إىل العرش يف 
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استكامل صفة له، أي: إذا قلنا: إن اهلل متصف بصفة، واتصافه هبذه الصفة يتوقف عىل 
وجود العرش، فهذا يستلزم أن يكون اهلل حمتاجًا إىل العرش ليتصف هبذه الصفة، وهذا 
األمر باطل؛ ألن العرش غري اهلل، وهو خملوٌق من خملوقات اهلل وتوقُّف كامل هلل سبحانه 

عىل خملوٍق من خملوقاته أمر باطل، ومن يُقل هبذا يكُفْر.

فاهلل سبحانه ال يتوقف كامله عىل خملوق من املخلوقات، سواء كان العرش أو 
غريه، ولذلك قال اإلمام الطحاوي بعد ذلك: »وهو مستغٍن عن العرش وما دونه«؛ 
دفعًا لـام قد يتومهه بعض الناس من أن اهلل سبحانه حمتاج إىل العرش، أو أنه بالعرش 

يكون يف صفة مل يكن متصفًا هبا قبل خلق العرش.

وقد رّصح اإلمام الطحاوي قبل هذا لنقض هذا املفهوم، حيث قال: »ليس منذ 
خلق اخللق استفاد اسم اخلالق«.

 : ومن األدلة القوية عىل أن كل ما سوى اهلل سبحانه خملوقـ  أي: مل يكن ثم كانـ 
ما جاء يف احلديث حديث عمران بن حصني: »كان اهلل ومل يكن يشء غريه«. 

رواه اإلمام البخاري ومسلم وكثري من أصحاب السنن، مروي بألفاظ خمتلفة 
لكنها كلها متضافرٌة يف املعنى، ال ُيناقض واحد منها اآلخر.

كلها تدل عىل أن اهلل سبحانه كان يف األزل وحده، وتتمة احلديث: وكان عرشه 
عىل املاء. لو قلنا: إن العرش قديم يصبح قوله ملسو هيلع هللا ىلص: »كان اهلل ومل يكن يشء معه« باطالً. 

فالكون األول إذن له معنى غري معنى الكون الثاين. الكون األول يعني: وجود بال 
ابتداء.. وجود بال تغري، والكون الثاين وهو كون العرش هو كون بزمان؛ ألن »كان« هنا 
يف قوله: ﴿ڤ ڤ ڦ ڦ﴾ ]هود: 7[ ناقصة، وهي تدل عىل تغري وحتّول 
كسائر األفعال الناقصة. أما »كان« التامة فهي تدل عىل جمرد الوجود والثبات، وذلك يف 
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قوله: »كان اهلل«. وهذا ما نّص عليه علامء أهل اللغة، وهذا موافق للعقول، أثبتت األدلة 
العقلية أن كل ما سوى اهلل حادث. 

دليل احلدوث يعتمد عىل دليل نفي التسلسل عند أكثر العلامء، وقد أثبت علامء 
التطبيق، ودليل األَسّد  أدّلٍة منها دليل  بِعّدِة  التسلسل يف األزل مستحيٌل  التوحيد أنَّ 

واألخرص، وعندهم سبعٌة، أو ثامنيُة أدلة تدل عىل هذا. 

مقصدنا: من هذا بيان أّن كلَّ ما سوى اهلل حادث أي: مل يكن موجودًا ثم أصبح 
موجودًا. 

هذه املقدمة، واآلن نرشع يف قراءة نّص اإلمام الطحاوي مرة أخرى ونحاول أن 
نفهم مراده منه.

يوجد كالم كثري جدًا كنت أريد أن أقوله ولكن عدلت عن ذلك، وسنحاول أن 
ُد فيها طريقة فهم أهل السنة هلذا املحّل، ونحدد  نخترص الكالَم يف قواعَد حمّددة، نحدِّ

فيها وجه اخلالف بيننا وبني غرينا يف هذا. 

سنبدأ بتوضيح خمترص لِـام يقوله املجّسمة يف هذه املسألة حماولني عدم التطويل: 

أوالً: حاصل قوهلم: إن اهلل سبحانه خلق العرش، وهذا العرُش كريسٌّ هلل يقعد 
عليه )مكان له(، واهلل جالس عىل العرش، وهناك مكان آخر، يضع اهلل رجليه )قدميه( 

عليه. 

هذا تصّور املجسمة وبعض من ينتسب للسلف يف هذا العرص. 

: موضع القدمني«، وهو بالنسبة للعرش  تفصيل مقالتهم: يقولون: »والكريسُّ
كحَلقة يف فالة))(.

))( اعتمدوا يف ذلك عىل فهمهم اخلاطئ آلثار مروية عن بعض السلف، يف أسانيدها ما فيها من 
كالم ال خيفى عليهم، ويف مدلوالهتا ما ال حيل االعتامد عليه للترصيح بام نلخصه عنهم.
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ثانيًا: يقولون: بام أن اهلل سبحانه وتعاىل قاعٌد عىل العرش، فال بّد أن يكون مماّسـًا 
له، إذن ما دام مماّسًا للعرش والعرش حمدود، فال بد أن يكون اهلل حمدودًا من حتت، 
واآلن يف هذا املوضع حصل عندهم خالف: إذا كان اهلل من جهة التحت حمدودًا، فام 
بالكم باجلهات األخرى؟ بعضهم قال: ليس حمدودًا، بل هو منـترش يف األبعاد، وهذا 

باطل مطلقًا. 

وابن تيمية قال: بل هو حمدوٌد من مجيع اجلهات، أي: له حجٌم معني، ويطلق عليه 
القدر؛ أي له طول وعرض وارتفاع، وهذا باطل أيضًا.

هذا املذهب يشء خيجل اإلنسان أن يقوله، نحن مضطرون أن نذكر هذا الكالم 
للتوضيح؛ ألهنم يرصحون هبذا الكالم يف كتبهم، ويقولون هو قول أهل السنة واجلامعة.

وابن تيمية بعد أن أثبت املامّسة بني اهلل تعاىل والعرش واالستقرار، تكلم يف الثِّـَقل 
أيضًا، ثم يقولون بعد ذلك كله: إهنم ال يتكلمون يف ذات اهلل تعاىل، وال خيوضون فيام مل 

يأت به نصٌّ من كتاب أو حديث صحيح))(!

نقول هلم: كيف فهمتم أن االستواء معناُه اجللوس؟ هل ورد يف اللغة أن االستواء 
معناه اجللوس؟ هل ورد حديث ينصُّ فيه الرسول ملسو هيلع هللا ىلص عىل أن اهلل قاعٌد عىل العرش؟ 
بام أنكم تعتقدون أن كون اهلل يف جهة وجالسًا عىل العرش من أهّم العقائد عندكم، فهل 
هناك نصٌّ قوي مالئم يف داللته هلذه املنزلة التي تنزلون عقيدتكم هذه فيها، من الكتاب 

أو السنة أو اللغة أو العقل يدلُّ عىل ما تقولون؟ 

هذه مقدمة للرشوع يف املناقشة.

وقد بحثُت يف األحاديث، أكثر من مئـتي حديث عن العرش، هناك حوايل تسُع 

))( اعتمد يف ذلك أيضًا عىل آثار وروايات ال تفي إلقامة عقيدته املذكورة سندًا وال متنًا.
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أو عرُش روايات ورد فيهاـ  بالنّصـ  أن اهلل سبحانه قاعد أو جالس عىل العرش، نظرت 
يف السند فوجدت أن يف كل سند واِحٌد وّضاع، أو واحد كّذاب؛ أي: إهّنا كلَّها أحاديث 

موضوعة أو ضعيفة ضعفًا بالغًا ال يليق بواحد حيرتم املنهج العلمي أن يعتمد عليها.

والقول بأن الكريس موضع القدمني، أيضًا فيه أحاديث موضوعة، والرواية التي 
عن ابن عباس ضعيفة، ويوجد رواية صحيحٌة عن ابن عباس تبني رأيه يف الكريس 

سنذكرها فيام بعد.

وكل األحاديث التي ورد فيها أن اهلل سبحانه يمّس املخلوقات: آدم، الطني.. 
ل عليها، وهي أساس عقيدهتم التي يعتمدون عليها. كلُّها موضوعة أو ضعيفة ال يعوَّ

اآلن سننظر ما هو العرش؟ هل هو كريسٌّ خلقه اهلل حماّل لذاته؟ أم هو يشٌء آخر؟ 

مدلول العرش:

سنتكلم عىل العرش ـ باختصار ـ من عدة جهات))(، بعد استحضار القواعد 
األوىل التي ذكرناها، وهي أن اهلل ال يفتقر إىل غريه. 

لو تكّلمنا اآلن عىل العرش من حيث القدم واحلدوث: 

1ـ هل العرش قديم أم حادث؟ 

هو حادث، أي: كان ومل يكن قبل كونه. 

لـام كان اهلل وحَده ومل يكن هناك عرش، هل كان اهلل سبحانه كامالً؟ نعم. 

هل استفاد اهلل بعد أن خلق العرش كامالً لذاته؟ ال.

هل اكتسب صفًة بعد أن خلق العرش؟ ال.

))( وسننقل يف هناية هذا املبحث كالمًا مفيدًا لإلمام الرازي عن العرش.
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هل كان هناك يشء مع اهلل قبل أن خيلق العرش؟ ال، وذلك بنّص احلديث.

هل اهلل يف تلك احلال يف جهة؟ ال، وال ُيتصّور ذلك.

هم يقولون: اهلل ـ سبحانه ـ خلق العرش وصار يف جهة منه، ومعنى اجلهة: أن 
هناك شيئًا يقابل شيئًا، أي: بينهام حّد معني. 

إذا كان اهللـ  سبحانهـ  يف السابق مل يكن يف جهة، فمعنى ذلك: أنه مل يكن له حّد، 
وليس معنى ذلك أنه منترش يف األبعاد؛ ألنه ليس له ُبعد، ألن البعد عبارٌة تؤول إىل املكان 

واحليز، بل معناه: أن اهلل سبحانه موجود بال زمان وال مكان. 

املكان عبارة عن تصور برشي منتزع من أمور خملوقة... تصور جسمـاين، ومثل 
هذا التصور ال جيوز أن ننسبه إىل اهلل سبحانه، بل الذي يقوله أهل السنة ـ وهو الذي 
: إن اهلل ال يمكن أن نعلم عنه إال إثبات وجوده وإثبات وجود  قامت عليه األدلة العقليةـ 
صفاته، أما حقيقة ذاته وصفاته فال يمكن الطمع يف الوصول إليه ال يف الدنيا وال يف 

اآلخرة.
2ـ العرش حمدود وله هنايات وأطراف:

هؤالء املجّسمة يقولون: اهلل استوى عىل العرش، ومعنى االستواءـ  عندهمـ  إما 
الصعود، فنقول هلم: فأين كان إذن؟ هل كان حتت العرش ثم صعد إليه؟ 

قالوا: أو االستواء: هو االرتفاع عىل العرش، أو االعتالء عليه. 

تعاىل: ﴿ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک  بناء عىل قوله  يرتتب عىل هذا 
مل يكن هناك  قبل اخللق  أنه  الرتتيب،  تفيد  ]األعراف: 54[ و»ثم«  ک ک گ﴾ 
استواء، واالستواُء كان بعد اخللق، أي: مل يكن مرتفعًا عىل العرش، ثم صار مرتفعًا 
عليه؟؟ وهذا قوٌل ال جيوز صدوره من عاقل، خاصًة ممن يدعي أن مطَلق االرتفاع كامل.
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ابُن تيمية ذكر أربعة معاٍن لالستواء، ونّص عليها ابن القيم يف »نونيته«: الصعود، 
االرتفاع، العلو، االستقرار.

يريدون بذلك العلو والصعود واالرتفاع واالستقرار احلسية املكانية، ال يؤلوهنا 
بمعاٍن الئقة بكون اهلل تعاىل منـزهًا عن املكان واجلسمية واحلدود والنـهايات، ألهنم 
يثبتون ذلك كله، بل يعتربون متيز اهلل تعاىل عن خملوقاتـه بحده وقدره أعظم من متيزه 

عنهم بوصفه.

فهذا العلو واالرتفاع، إما أن يكون مطلـق العلو واالرتفاع، أو ارتفاع وعلو 
خاّص مقيد بالعرش، فإن كان األول فهو ثابت هلل تعاىل قبل العرش ألن العلو هلل تعاىل 
ثابت له أزالً وأبدًا، ال أعني العلو املكان بل العلو املطلق عن اجلهة والتحيز الالئق باهلل 
تعاىل: ﴿ىئ ی ی﴾ ]البقرة: 255[ دائاًم ال بعد خلق العرش فقط، وال معنى ألن 
يرتتب إثباته له بعد خلق العرش، وإن كان الثاين هو املراد، أي االرتفاع اخلاص والعلو 
اخلاص، املقيد بوجود العرش، فنقول هلم: هذا العلو املحدود بالعرش، إن كان كامالً هلل 
تعاىل، فهو كامل مرشوط وجود بوجود بعض خملوقات اهلل تعاىل، وهذا قول بافتقار اهلل 
ون  يف بعض كامالته عىل بعض خملوقاته! وهو قول مرذول. وإن مل َيُك كامالً، فِلَم ُترِصُّ
عىل أن نفيه عن اهلل تعاىل حتريف وإنقاص ويستلزم أن اهلل تعاىل عَدٌم؟ ونحو ذلك من 

اإللزامات الباطلة التي تلزمون هبا خمالفيكم. 

ومن الظاهر أن هؤالء يقولون إن هذا العلو املنسـوب للعرش هو علو خاص 
وارتفاع خاص حدث هلل تعاىل بعد أن خلق العرش، وأن هذا العلو كمـال حادث هلل 

تعاىل. 

فيتبني لنا أن مذهبهم يلزمه بوضوح توقَُّف بعِض كامالت اهلل تعاىل عىل خملوقات 
اهلل، وهو أمر باطل ال ينبغي أن يقول به مسلم يعي ما يقول. 
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الحظوا اآلية ماذا تقول: ﴿ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ 
ک﴾ ]األعراف: 54[: الساموات واألرض خملوقة بعد العرش، إذن أثناء اخللق كان 
العرش موجودًا. كلمة ﴿ک﴾ يف ﴿ک ک ک گ﴾ تفيد الرتتيب، هم يقولون: إن 

االستواء بمعنى االرتفاع والصعود والعلو واالستقرار.

أال يفيد هذا ـ عىل مذهبهم ـ أن اهلل حني خلق الساموات واألرض كان حتت 
العرش؟ أي: قبل االستواء مل يكن عىل العرش؟ أرأيتم كيف ينتج عندنا أن هذا املذهب 

باطل وفاسد.

وما دام العرش حمدودًا له هنايات وأطراف، وهم يقولون: إن اهلل تعاىل له هناياٌت 
وحدود أيضًا، فيمكننا أن نسأهلم اآلن: هل هناك نسبة يف الِعَظم واحلّيز بني اهلل تعاىل 
عندكم وبني العرش؟ من الرضوري أن يقولوا بنسبة، ومن املتوقع أن يقولوا: إن اهلل 
رهم ـ من العرش يف احلّد واملكان واحلجم، فلو سألناهم: هذا  تعاىل أعظم ـ يف تصوُّ
الفرق من احلجم واحليز الذي ُتسّمونه يف أحيان كثرية بالقْدر؛ خلطًا بني القدر بمعنى 
املكانة، والقدر بمعنى احلجم، فنسألكم: هذا الفرق من القدر، هل يمكن أن يزيده اهلل 
تعاىل يف حجم العرش؟ أي: هل يمكن أن يكون اهلل قادرًا عىل زيادة حجم العرش 
بحيث ختتفي النسبة يف قدره وحجمه بينه وبني اهلل؟ إن قالوا: ال، أقروا بتعجيز اهلل تعاىل، 
وإن قالوا: نعم، فيلزمهم القول بأن اهلل تعاىل قادر أيضًا عىل زيادة حجم العرش أكثَر من 
ذلك، بحيث يصري العرش أعظم من اهلل، وهذا ترصيح باإلحلاد إن التَزموه، يونبغي 
أن يقولوا بإمكانه يف نفسه ويف قدرة اهلل تعاىل بنـاء عىل تصورهم الفاسد، وإال لزمهم 
املامحكُة اللفظية التي يلجؤون إليها يف هذه األحوال، كأن يقولوا: إن اهلل تعاىل قادر، 
ولكنه ال يفعل، ومن الواضح: أن هذا اجلواب البارد ال ُينجيهم عن املفاسد التي تلَزم 

مذهبهم الفاسد، فإن جمّرد اإلمكان كاٍف يف التشنيع عليهم.
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العرش يف القرآن: 

سنورد بعض اآليات وألفت أنظاركم إىل مواضع االستشهاد فيها، والرتتيُب يف 
هذه اآليات بحسب ورودها يف القرآن: 

تعاىل يف سورة األعراف: ﴿ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ  قال   *
ڑ ڑ  ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ 

ڱ ڱڱ ں ں  ڻ    ڻڻ ڻ ۀ ۀ ہ﴾ ]54[.
مل يقل اهلل: استوى عىل العرش جالسًا وال قاعدًا وال مستقرًا، ولكن قال: يغيش 
الليل النهار... أي: استواء اهلل اقرتن وارتبط بإغشاء اهلل الليَل النهاَر، وهذا االرتباط 

ُيْبَحث يف كنهه وحقيقته. 

وقـوله تعاىل: ﴿ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ﴾ هذا مـام يلزم عن 
االستواء كذلك، وليس مما يلزم عن اجللوس والقعود كام يتوهم املجّسمة. أي إن اهلل 
تعاىل خلق الشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره، أي مدبرًا هلّن كيف شاء، فهو عىل 
نسق أول اآلية، إن اهلل تعاىل خلق الساموات واألرض مدبرًا هلن، وكذلك خلق الشمس 

والقمر والنجوم مسخرات مدبَّرات بأمره. فالعامل كله بني اخللق واألمر. 

ما معنى االستواء هنا؟ كيف استوى عىل العرش؟ يغيش الليل النهار. 

هدفنا فهم العالقة بني االستواء واإلغشاء.

لفتة لغوية: كل القواميس تدل عىل أن االستواء هو: متام اليشء واعتداله. ليس 
هناك أي قاموس يدل عىل أن االستواءـ  يف حد ذاته بال تعدية بحرفـ  بمعنى الصعود، 
انضامم حرف  الصعود، فهذا يكون مع  بمعنى  أن االستواء  قاله بعضهم من  ما  وأما 

للفعل، فاملجموع يفيد معنى الصعود. 
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أال تالحظون شيئًا مقّدرًا؟ ما هو الذي استوى عىل العرش؟ التقدير: جيب أن 
يكون من جنس القيد الذي ُقّيد به االستواء نفسه. 

نقول: استوى عىل العرش ﴿گ﴾ فعل مضارع، والفعل املضارع مجلة، واجلملة 
يف حكم النكرة، واجلمل بعد النكرات صفات. ﴿ک﴾ مجلة. و﴿گ﴾ مجلة، وهي 

ة وشارحة للجملة التي سبقتها.  مفسِّ

ثم قال: ﴿ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ﴾ إذن: االستواء له عالقـة 
بالتدبري والتسخري.

ولو قلنا: ﴿گ﴾ يف حمل حاٍل؛ حني نسأل: كيف استوى اهلل عىل العرش؟ نقول: 
استوى يغيش... إلخ.

ال يوجد دليٌل يف اآلية عىل أن االستواء معناه اجللوس أو الصعود، بل االستواء 
معناه: متام التدبري، والتدبريـ  هناـ  ُأريد به اإلغشاء وغريه. 

وستالحظون أن كل موضع يف القرآن ذكر فيه العرش ُأريد منه اإلشارة إىل تدبري 
املخلوقات؛ قال اهلل يف نـهاية هذه اآلية: ﴿ں ں ڻ ڻ﴾: اخللق الذي ذكره يف 

أول اآلية، واألمر الذي ذكره يف هناية اآلية، ومل يذكر اجللوس، بل قال: ﴿ں ں ڻ 
ڻ﴾ تقرير وتلخيص ما ذكر يف اآلية، أعني اخللق املذكور أوالً، واألمر الذي يفيد 

احلكم والتدبري املذكور ثانيًا.

ثم يقول: ﴿ڻ ۀ ۀ ہ﴾، والرب: معناه املدّبر، وكل اآلية تـتحدث 
عن التدبري، وال يوجد موضع يف اآلية يدل عىل اجللوس. 

االستواء معناه: متام التدبري، وهذا يكون بعد متام اخللق، ولكن هل يدّبر اهلل شيئًا 
ليس موجودًا؟ مستحيل! تدبري اهلل للمخلوقات كامٌل للمخلوقات املدبَّرة، وليس كامالً هلل 

مل يكن قد حازه. 
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إذا قال قائل: أمل يكن قبل ذلك تاّم التدبري؟ نقول له: قبل متام اخللق مل يكن هناك 
متام تدبري بالفعل، أي: مل يكن تعلٌُّق تنجيزي للقدرة اإلهلية، بل الثابت التعلق الصلوحي 
فقط؛ ألنه مل يكن هناك يشء يقع عليه التدبري بعُد، فكلام خلق اهلل شيئًا دّبره، وملا تّم خلقه 

للكائنات عىل ما شاء تّم تدبريه هلا؛ الستحالة تدبري ما مل خُيلق بعد؛ فالعدم ال ُيدبَّر.

والتدبري صفة فعل، وصفات األفعال هي كمـاالٌت للمفعوالت ليست كامالً 
للفاعل، إال إذا كان الواحد مترصفًا بنفسه كام يقول ابن تيمية.

وبذلك تنفك عنها مجيع االعرتاضات واإللزامات التي يلزموننا هبا، ونفهم اآلية 
عىل ما تقتضيه قواعد اللغة ونظم اآلية.

* قال تعاىل يف سورة التـوبة: ﴿ۈ ٴۇ ۋ ۋ  ۅ  ۅ ۉ ۉ ېې ې 
ېى ى ائ ائ ەئ﴾ ]29)[، كـلمة ﴿ەئ﴾ صفـة للعرش، وإذا 

كان اهلل رّبـًا ليشء عظيم أال يكون أعظم منه؟! 

وجاء يف نص احلديث الذي كان يدعو به النبي ملسو هيلع هللا ىلص يف الكرب والشدة: »توكلت 
عىل اهلل الذي ال إله إال هو ربُّ العرِش العظيِم وربُّ العرِش الكريِم«))(.

))( أخرجه البخاري يف »صحيحه« من حديث ابن عباس ريض اهلل عنهام، كتاب الدعوات، باب 
باب ﴿ڤ ڤ ڦ  التوحيد،  الكرب، )6345- 6346(. وكتاب  الدعاء عند 
ڦ﴾ ]هود: 7[، ﴿ى ائ ائ ەئ﴾ ]التوبة: 29)[، )7426(. باب قول اهلل تعاىل: 
﴿ې ې ې ې﴾ ]املعارج: 4[، وقوله جل ذكره: ﴿ې ې ى ى﴾ 
]فاطر: 0)[ وقال أبو مجرة، عن ابن عباس، بلغ أبا ذر مبعث النبي ملسو هيلع هللا ىلص، فقال ألخيه: اعلم يل 

علم هذا الرجل، الذي يزعم أنه يأتيه اخلرب من السامء وقال جماهد: »العمل الصالح يرفع الكلم 
الطيب« يقال: ﴿ۅ ۉ﴾ ]املعارج: 3[: »املالئكة تعرج إىل اهلل«، ))743(. ومسلم يف 

»صحيحه«، كتاب ذكر والدعاء والتوبة واالستغفار، باب دعاء الكرب، )2730(.
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وعلق اإلمام ابن حجر العسقالين عىل هذه الروايات بأن مجهور الرواة لألحاديث 
نقلوا »الكريِم« و»العظيِم« بالكس عىل أهنا صفة للعرش، وبعض الرواة نقلوها بالرفع؛ 
ألهنم استقبحوا أن يتصف بالعظمة العرُش، فقالوا: األصل أن يكون اهلل هو العظيم 

والكريم.

لكن ابن حجر رّد هذا بأن مجاهري الرواة نقلوها بالكس، وهو املطابق للقرآن، وال 
رضر بأن يتصف العرش بالعظمة))(.

»توكلت«: يف اآلية ﴿ې ېى ى ائ ائ ەئ﴾، التوكل: إشارة 
إىل التدبري، أنت تتوكل عىل املدبر، أشار بقوله: ﴿ائ ائ ەئ﴾ كأنه يشري إىل أن 
من يكون مدبرًا للعرش يكون مدبرًا لباقي املخلوقات؛ ألنه أعظم املخلوقات، وألمر 

آخر سنذكره بعد قليل.

»رب« هلا مدخلية.. وهي مناِسَبٌة للمعنى الذي فهمناه من اآلية السابقة، وهو أن 
االستواء: متام التدبري. 

* قال تعاىل يف سـورة يونـس: ﴿ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ  چ چ 
ک  ک  ک  ڑڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ    ڎ  ڎ  ڌڌ  ڍ  ڇڍ  ڇ  ڇ  ڇ  چ 

کگ گ گ﴾ ]3[. 

﴿ڌ﴾ هنا عامة، أي: يدبر أمر كل يشء باستوائه عىل العرش، ومل يقل: بجلوسه 
عىل العرش. 

قال: ﴿ڎ ڎ ڈ     ڈ ژ ژ ڑ﴾، والشفاعة: طلب نوع من التدبري من بعد 
إذن َمن هو مدبٌر للعرش، وليس من اجلالس عىل العرش. 

))( »فتح الباري« )3): 408(.
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وقبول الشفاعة نوع من التدبري؛ ألهنا طلب ودعاء للمغفرة أو إعالء الدرجات، 
وال يصح أن تطلب الشفاعة ممن هو ليس بمدّبر للمخلوقات، واملدبر للمخلوقات هو 

املدبر للعرش، وهو املستوي عىل العرش بتدبريه.

﴿ڎ ڎ ڈ       ڈ ژ ژ ڑڑ ک ک ک کگ گ گ﴾. 
الرّب هو املدبر؛ ألنه يدبركم ويدير شؤونكم جيب عليكم عبادته، فالتدبري علة لوجوب 

العبادة. ﴿گ گ﴾: أي: أال تعقلون ما نقوله لكم.

* قال تعاىل يف سورة الرعد: ﴿ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹڤ ڤ ڤ ڤ 
ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄڄ  ڦ  ڦ  ڦڦ 

ڇ ڇ﴾ ]2[.

قوله تعاىل: ﴿ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ﴾، أي: بغري عمد؛ كمـا تروهنا، 
أو: تروهنا بغري عمد، وبناء عىل هذا فال يلزم انتفاء العمد. 

چ  ڃ  ڃڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄڄ  ڦ  ڦ  ڦڦ  ڤ  ڤ  ﴿ڤ 
چ چ چ ڇ ڇ ڇ﴾ ورد ذكر العرش، وورد فيه التدبري.

* يف سورة اإلرساء: ﴿چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ * 
ژ ڑ ڑ ک ک ک﴾ ]43-42[. 

ما فائدة ابتغائهم إىل ذي العرش سبيالً؟ هم يريدون أن حيلوا حملَّه يف التدبري ال يف 
اجللوس؛ ألن مدّبر العرش هو اإلله احلق، هو الذي يدبر اخلالئق كلها.

﴿ڎ ڈ﴾: صاحِب العرش، أي: مدّبر العرش وما دونه، مالك العرش، وليس 
اجلالس عىل العرش.
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* ويف سورة طه: ﴿ڄ * ڃ ڃ ڃ چ چ * چ ڇ ڇ ڇ * 
ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ * ڈ ژ ژ ڑ * ک ک ک ک گ گ 
* ڻ ۀ ۀ ہ  * ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ  گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ 
ہہ ہ ھ ھ﴾ ])-8[. ﴿ہ﴾ فيها معنى امللك والتدبري، وامللك والتدبري إنام 
ثبت لصاحب العرش، وهو الرمحن، والرمحة هي فعل، فاهلل تعاىل استوى عىل العرش 

بتدبريه ورمحته، ال بذاته؛ كام يقول القائلون. 

فـتصري هذه اآلية مسـاوية لقوله تعاىل: ﴿ڤ ڤ ڦ... ڃ...﴾، وقوله: 
﴿...ڤ ڤ  ڦ گ گ...﴾... إلخ، هنا استوى الرمحن، أي: اهلل تعـاىل من 
جهة كونه رمحانًا، والرمحة فيها إنعام وتدبري كام هو واضح، وقد ورد يف اآليات قبُل: 
﴿ڃ﴾ و﴿گ﴾ و﴿ں﴾، فكلها إذن من نفس اجلنس، وليس فيها يشء يشري إىل 

القعود واجللوس؛ كام يدعي هؤالء املجسمة. 

* يف سورة األنبياء: ﴿ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ * ۋ ۅ ۅ ۉ 
ۈئ   * ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ   * ەئ  ائ  ائ  ى  ى  ې  ېې  ې  ۉ 
ېئ ېئ ېئ ىئىئ ىئ ی یی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جبحب خب مب ىب يب 

جتحت خت مت﴾ ])24-2[.

د اآلهلة يؤدي إىل زوال التدبري واختالل األمر.  الفساد فيه زوال التدبري، وتعدُّ

وأنت ترى أن اهلل تعاىل ينّزه نفسه، من حيث إنه رب العرش، أي: مدبر العرش، 
وليس اجلالس عىل العرش. 

* يف سورة املؤمنون: ﴿ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ * ۈ 
ۈٴۇ ۋ ۋ ۅ * ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى * ائ 
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ەئەئ وئ وئ ۇئ * ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی 
پ   * ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ   * حب  جب  يئ  مئىئ  حئ   * ی  ی 
ڤڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ 

ڤ ڦ ڦ ڦ﴾ ]84-)9[. 
ُر..؟ فليست العالقة إذن بني اهلل  الحظ كيف قال: ﴿ۉ ې...﴾، أي: َمن ُمَدبِّ
والعرش عالقَة جلوس، بل عالقة تدبري، اهلل سبحانه وتعاىل مدبِّر للعرش، من حيث ما 

هو مدبر للعرش فهو مدبر لسائر املخلوقات. 

﴿ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ﴾: تنصيٌص وتأكيد عىل نفس املعنى، أي: هو 
املالك لكل يشء.

جب  يئ  مئىئ  حئ  ی*  ی  ی  ی  ىئ  ىئ  ىئ  ﴿ېئ 
حب﴾ أي: بعد هذا الكالم ملاذا ختالفون إن كنتم مقتنعني به؟ كيف تعبدون غري 

اهلل؟ 

ومل يكن حمل الكالم أنه سبحانه جالٌس، بل هو رّب العرش العظيم، ويرتّتب عىل 
كونه رّب العرش العظيم: أنه مدبر للعرش، وليس جالسًا. 

وال يوجد نص يف القرآن يدل عىل أنه جالس عىل العرش، بل العالقة بني اهلل 
والعرش هي التدبري وليس اجللوس.

 * ﴿ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ  املؤمنون  سورة  يف   *
ى  ى  ې  ې  ې   * ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈۈ  ۆ  ۆ  ۇ 

ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ﴾ ]5))-7))[.
الحظ أنه ذكر لفظ ﴿ۅ﴾ ومل يقل: جالس، بل استلزم عليه وجوب الطاعة له 
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وانحصار التدبري به جل شأنه، وانعدام اآلهلة غريه، فمن يدعو مع اهلل تعاىل إهلًا آخر فال 
برهان له عليه.

و﴿ۉ﴾ هو الذي يصـدر عنه الفضل والنعمة بدون مقابل وال سبق 
وجوب، وهذه صفة للعرش، واهلل هو رب العرش، فاألوىل بالكرم هو اهلل، ولكن إذا 

كان العرش مربوبًا هلل ومدبَّرًا هلل، أفال يكون اهلل كرياًم؟

* ويف سورة الفرقان ﴿ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤڦ ڦ ڦ 
ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ   * ڄ  ڄ  ڦ 

ڇڍ ڍ ڌ ڌ ڎ﴾ ]59-58[.

: هي  نسب االستواء هنا إىل اهلل تعاىل من حيث كونه رمحانًا، والرمحةـ  كام علمناـ 
صفة هلل تعاىل من حيث كونه فاعالً، متفضالً عىل عباده بالنِّعم والرزق.

واآلية التي قبلها تناسب املعنى الذي نقول به، وهو كون اهلل تعاىل خبريًا بذنوب 
عباده، وعالِـاًم بام يفعلون، ثم يطلب اهلل تعاىل من الناس أن يتوكلوا عىل اهلل تعاىل، فإنه 
هو الذي خلق الساموات السبع، واستوى عىل العرش، أي: تّم له تدبيـره بعد خلقه 
الساموات واألرض، ومل يذكر اهلل تعاىل أنه جالٌس عىل العرش؛ كمـا يّدعي املجسمة 

واملشبهة، بل نسبُة العرش إليه نسبُة تدبرٍي، ال جلوٍس.

* ويف سورة النمل ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ 
ڀ * ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ 
ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ * ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ 

چ چ چ * ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ﴾ ]26-23[.

ويف هذه اآليات أمر اهلل تعاىل الناس أن يسجدوا له؛ ألنه هو رب العرش العظيم، 
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ولذلك سبق ذكُر ذلك التنبيه إىل أن اهلل تعاىل عالِـٌم بام هو كامن يف الساموات واألرض، 
وهو العامل بام ُيسُّ الناس يف أنفسهم وما يعلنون، ومن هذا البابـ  أي: باب التدبريـ  فهو 

يصف نفسه بأنه رب العرش العظيم، أي: مدبره ال اجلالس عليه. 

* ويف سورة السجدة ﴿ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ 
چ چ چ چڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎڎ ڈ ڈ﴾ ]4[.

وهذه اآلية مرَّ ذكُر آية أخرى شبيهة بمعناها، فهي تربط خلق اهلل تعاىل للسموات 
واألرض وتدبرَيه هلام، بكونه عىل العرش، فكوُنه عىل العرش إذن هو كوُن تدبري ال كون 
جلوس، وقعود؛ كام يتوهم املجسمة، ولذلك فهو ـ من حيث هو مستٍو عىل العرش ـ 

يأمر الناس بأن ال يتخذوا شفيعًا وال وليًا إال هو. 

﴿ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ  غافر:  سورة  ويف   *
ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ   ۓ  ۓ   * ے 
ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ 

ائ ائ﴾ ]7-6[.
هنا يذكر املالئكَة الذين حيملون العرش، فهؤالء يستغفرون للذين آمنوا والذين 
تابوا، والحظ أهنمـ  ألهنم محلة للعرشـ  يستغفرون من اهلل تعاىل للذين آمنوا، فهي إذن 

إشارة إىل أن صاحَب العرش هو املدبر لألمور، وليس هو اجلالس عليه. 

* ويف سورة غافر أيضًا ﴿ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې 
ې ې ى ى ائ ائ﴾ ]5)[.

﴿ۋ ۋ﴾، أي: صاحب العرش، أي: من يملك العرش وما يستـلزمه 
وما حيتوي عليه، فـ﴿ۈ ٴۇ ۋ ۋ﴾ يأمر وينـهى، وُينـذر الناس قبل 
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بعثهم، فإذن ذو العرش هو املدّبر، وليس اجلالس عليه، فنسبة العرش إليه نسبُة التدبري 
والترصف، ال اجللوِس والقعود. 

گ  گ   * گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ﴿ژ  الزخـرف  سـورة  ويف   *
ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ﴾ ])82-8[.

: هو املدبر، واملترصف،  ويف هذه اآلية وصف اهلل تعاىل بأنه ربُّ العرش، والربُّ
واملالك، كام أنه ربُّ العاملني، وليس فيها إشارة إىل أنه جالٌس عىل العرش، فنسبُة العرش 
إىل اهلل تعاىل كنسبة الساموات واألرض إليه عّز اسمه، وهذه النسبة هي املربوبية من 

جانب الساموات واألرض، والربوبية والتدبري الثابتني هلل تعاىل.

* ويف سورة احلديد ﴿ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅۅ ۉ ۉ ې * ې ې ى 
ىائ ائ ەئەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ * ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئىئ ىئ ىئ ی 

ی * ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ 

ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄڄ ڄ ڄ ڃ ڃ * ڃ 
چ چ چچ ڇ ڇ ڇ ڇ﴾ ])-5[.

يف هذه اآلية تـمت نسبة االستواء عىل العرش، وتقيـيُد هذا االستواء بالعلم، 
فقال: ﴿پ ڀ ڀ ڀڀ ٺ...﴾ ومل يقل: استوى عىل العرض جيلس أو قاعدًا، بل 
االستواُء حالته العلُم والتدبري، والحظ أن القيود التي تأيت بعد االستواء، إما هي التدبرُي 
أو من جزئيات التدبري؛ كاإلغشاء، أو من رشوط التدبري؛ كالعلم، فاألمر كلُّه يدور عىل 
التدبري ال عىل اجللوس، ومل نجد قرينة واحدة ترصف أذهاننا عن التدبري إىل القعود؛ كام 
يقول املجسمة، فضالً عن أن نفس كلمة »االستواء« ال تعني اجللوس؛ كام يزعم هؤالء 

املشبهة. 
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* ويف سورة التكوير ﴿ڳ ڱ ڱ ڱ * ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ﴾ ]9)-20[.

ويف هذه اآليات يصف اهلل تعاىل سيدنا جربيل بأنه رسول كريم، وأنه ذو قوة، 
وأن منزلته مكينة عالية عند ﴿ڻ ڻ﴾، أي: صاحب العرش، ومالك العرش، وال 
نوع  تعني  اإلضافة  فمجرد  التدبري،  الداللة واضحٌة عىل  بل  اجللوس  إىل  فيها  إشارة 
اختصاص له منشأ، وال يليق أن يكون املنشأ اجللوس، كام يقرتح املجسمة، بل التدبري 
واحلكم وامللك كام هو ظاهر القرآن، ويزداد ذلك ظهورًا باالستعانة بام سبق من اآليات.

* ويف سورة الربوج ﴿ۀ ۀ ہ ہ * ہ ھ ھ ھ * ے ے ۓ * ڭ 
ڭ ڭ * ۇ ۇ ۆ﴾ ]2)-6)[. 

واملجيد هنا صفة هلل: أي املستحق لكامل صفات العلو. 

وليتأمل القارئ العاقل يف هذه اآلية، التي ربطت برصاحٍة بني كون اهلل تعاىل ذا 
العرش وصاحَبه ومالكه، وبني كونه فعاالً لِـام يريد، ومل تربط مطلقًاـ  بل مل ترش مطلقًاـ  

إىل اجللوس والقعود؛ كام يتوهم ابن تيمية وأصحابه. 

وإن مقّدمات هذه اآلية كلها تدلُّ عىل التدبري كالبطش واإلبداء واإلعادة واملغفرة، 
ال. وخامتتها تدل عىل الفعل، بل غاية الفعالية، وهي الفعَّ

تعاىل كالكريس  بالنسبة هلل  العرش  املجسمة من كون  يتومهه  ما  ـ  إذن  ـ  فبطل 
بالنسبة للملك، أو كالسير، وثبت أن نسبة العرش إىل اهلل تعاىل هي نسبُة التدبري، كنسبة 

العامل وسائر املخلوقات إليه جل شأنه. 

إننا  فكل اآليات ـ عىل اإلطالق ـ التي فيها ذكر العرش فيها ذكر التدبري، بل 
نستطيع إدراك وجود عالقٍة بني العرش وبني التدبري، فصاحب العرش هو املدّبر.
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فة: العرش يف السنة املرشَّ

فة، وذلك مما ورد يف صفاته. سنورد نبذة عن ذكر العرش يف السنة امُلرَشَّ

ورد يف السنة أن العرش له حول أي أطراف وأنه حمدود منها: وأن املالئكة حوله، 
وجاء يف القرآن الكريم قوله تعاىل: ﴿ۓ ۓ ڭ  ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ 
ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې 
ې ې ى ى ائ ائ﴾ ]غافر: 7[، وقال تعاىل: ﴿ٱ ٻ ٻ 
]الزمر:  ٻ ٻ پ پ پ پڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ  ٿ﴾ 

75[، أي من كل جانب منه. 

قال اإلمام النـووي: »قوله عـز وجل: ﴿ٻ ٻ ٻ پ﴾ أي حمدقيـن 
حميطني به مطيفني بجوانبه))(«.

روى ابن ماجه عن النُّْعاَمِن بن َبِشرٍي قال: قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: إنَّ مِمَّا َتْذُكُروَن من 
َجاَلِل اهلل التَّْسبِيَح والتَّْهِليَل والتَّْحِميَد َينَْعطِْفَن َحْوَل اْلَعْرِش هَلُنَّ َدِويٌّ كَدِويِّ النَّْحِل 

ُر بِه)2(.  ُر بَصاِحبَِها أَما حُيِبُّ أحدكم أْن َيُكوَن له أو ال َيَزاَل له من ُيَذكِّ ُتَذكِّ

وروى الطرباين عن أيب أيُّوَب َعن النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص قال: املَتَحابُّوَن يف اهلل عىل َكَرايِسَّ من 
َياُقوٍت َحْوَل اْلَعْرِش)3(، إذن العرش حمدوٌد من حميطه وجوانبه، وقد حّض رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص 
املؤمنني أن يسألوا اهلل الفردوَس، والفردوس أعىل ما يف اجلنة، ومنه تنبع أهنار اجلنة، 

وفوق الفردوس يأيت العرش)4(، إذن العرش حمدود من جهة التحت.

))( »رشح األربعني النووية«، أبو زكريا حميي الدين حييى بن رشف النووي )ت: 676هـ(، ص32.
)2( أخرجه يف »سننه«، كتاب األدب، باب فضل التسبيح. 

)3( أخرجه الطرباين يف »املعجم الكبري«، )3973(، )4: 50)(.
)4( أخرجه البخاري يف »صحيحه« من حديث أيب هريرة ريض اهلل عنه، كتاب اجلهاد والسري، =
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الذي  الكتاب  التحت، وفوقـه  العـرش حمدود من اجلوانب، ومن  فـتبني أن 
كتب اهلل فيه عىل نفسه الرمحة )اللوح املحفوظ())(، جزء من هذا الكتاب، هو خواتيم 
البقرة ُأخذت من كنز من حتت العرش)2(، وعندما تكون الصعقة يقول الرسول ملسو هيلع هللا ىلص: 

»أقوم فأنظر، فإذا بأخي موسى آخذ بقائمة من قوائم العرش«)3(.

إذن العرش حمدود من مجيع اجلهات.

باب درجات املجاهدين يف سبيل اهلل، يقال: هذه سبييل وهذا سبييل، )2790(. وكتاب التوحيد،   = 
باب ﴿ڤ ڤ ڦ ڦ﴾ ]هود: 7[، ﴿ى ائ ائ ەئ﴾ ]التوبة: 29)[، 
)7423(. ولفظه: »من آمن باهلل وبرسوله، وأقام الصالة، وصام رمضان كان حقًا عىل اهلل 
أن يدخله اجلنة، جاهد يف سبيل اهلل أو جلس يف أرضه التي ولد فيها«، فقالوا: يا رسول اهلل، أفال 
نبرش الناس؟ قال: »إن يف اجلنة مئة درجة، أعدها اهلل للمجاهدين يف سبيل اهلل، ما بني الدرجتني 
كمـا بني السمـاء واألرض، فإذا سألتم اهلل، فاسألوه الفردوس، فإنه أوسط اجلنة وأعىل اجلنة 

ـ أراه ـ فوقه عرش الرمحن، ومنه تفجر أهنار اجلنة«.
))( أخرجه البخاري يف »صحيحه« من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، كتاب بدء الخلق، باب ما 
جاء في قول الله تعالى: ﴿ڤ   ڦ  ڦ  ڦ      ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ﴾ ]لقمان: 27[، 
)94)3(، بلفظ: »لما قضى اهلل الخلق كتب في كتابه فهو عنده فوق العرش إن رحمتي غلبت 
غضبي«، ومسلم في »صحيحه« كتاب التوبة، باب في سعة رحمة الله تعالى وأنها سبقت 

غضبه، )4)(.
)2( أخرجه أمحد يف »مسنده« من حديث أبي ذّر رضي الله عنه )344)2(، بلفظ: »أعطيت خواتيم 

سورة البقرة من بيت كنز من تحت العرش، لم يعطهن نبي قبلي«.
)3( أخرجه البخاري يف »صحيحه« من حديث أيب سعيد اخلدري ريض اهلل عنه، كتاب اخلصومات، 
باب ما يذكر يف األشخاص واخلصومة بني املسلم واليهود، )2)24(. وكتاب تفسري القرآن، 

ۅ  ۋ ۅ  ٴۇ ۋ  ۈ  ۆۈ  ۆ  ۇ ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ﴿ے  باب 
ۇئۆئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ېى  ې  ې  ې  ۉ  ۉ 

ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ﴾ ]األعراف: 43)[، )4638(.
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ويف حديث الشفاعة الثابت عندما يذهب الناس إىل سيدنا آدم ثم إبراهيم ثم 
موسى... إىل أن يصلوا سيدنا حممدًا، قال: »فأذهب فأسجد حتت العرش، فيفتح عيّل 

بمحامد«))(.

إذن العرش موجود يف مكان وله حيز معنّي، وله حدود من مجيع اجلهات.

قال ابن حجر يف »فتح الباري«: »قوله »باب: ﴿ڤ ڤ ڦ ڦ﴾ 
﴿ى ائ ائ ەئ﴾« كذا ذكر قطعتني من آيتني، وتلّطف يف ذكر الثانية عقب 
م من قوله يف احلديث: »كان اهلل ومل يكن يشء قبله، وكان عرشه عىل  األوىل لرّد من توهَّ
املاء: أن العرش مل يزل مع اهلل تعاىل، وهو مذهب باطل، وكذا من زعم من الفالسفة أن 

العرش هو اخلالُق الصانع.

وربام متسك بعضهم ـ وهو أبو إسحاق اهلروي ـ بام أخرجه من طريق سفيان 
: عن جماهد: عن ابن عباس قال:  ماين بالراء والتشديدـ  الثوري: حدثنا أبو هشامـ  هو الرُّ

إن اهلل كان عىل عرشه قبل أن خيلق شيئًا، فأول ما خلق اهلل القلم.

وهذه األولية حممولة عىل خلق السمـاوات واألرض وما فيهمـا؛ فقد أخرج 
عبد الرزاق يف »تفسريه« عن معمر: عن قتادة يف قوله تعاىل: ﴿ڤ ڤ ڦ 

ڦ﴾ قال: هذا بدء خلقه قبل أن خيلق السامء، وعرشه من ياقوتة محراء.

فأردف املصنف بقوله: ﴿ائ ائ ەئ﴾ إشارًة إىل أن العرش مربوٌب، 
وكلُّ مربوب خملوق، وختم الباب باحلديث الذي فيه: »فإذا أنا بموسى آخذ بقائمة من 
قوائم العرش«؛ فإن يف إثبات القوائم للعرش داللٌة عىل أنه جسٌم مرّكب له أبعاٌض 

وأجزاٌء، واجلسم املؤلف حمدث خملوق. 

))( أخرجه البخاري يف »صحيحه« من حديث أيب هريرة ريض اهلل عنه، كتاب أحاديث األنبياء، 
باب قول اهلل تعاىل: ﴿ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ﴾ ]نوح: )[  

إىل آخر السورة، )3340، و62)3(. دون لفظ: »فيفتح عيل بمحامد«.



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  الرشح الكبري  854

وقال البيهقي يف »األسامء والصفات«: اتفقت أقاويل هذا التفسري عىل أن العرش 
هو السير، وأنه جسٌم خلقه اهلل، وأمر مالئكته بحمله، وتعّبدهم بتعظيمه، والطواِف به؛ 

كام خلق يف األرض بيتًا وأمر بني آدم بالطواف به، واستقباله يف الصالة. 

ويف اآليات ـ أي: التي ذكرها ـ واألحاديث واآلثار داللٌة عىل صحة ما ذهبوا 
إليه«. اهـ))(.

قلنا من قبل: إن العرش له بدايٌة يف الزمان، فهو خملوق، ويوجد يف األحاديث 
أن الدعاء يصعد إىل السامء حتى يصل إىل حملٍّ حتت العرش)2(، إذن مستقرُّ الدعاء حتت 

العرش.

والقرآن حمله يف اللوح املحفوظ، واملالئكة عندما يسمعون أوامَر اهلل، وأول َمن 
يسمع هم املالئكة األقرُب إىل العرش.

ووردت أحاديث بأن القاتل يذهب مع املقتول حامالً رأسه بني يديه حتى يقرتب 
من العرش ويقول: هذا قتلني؛ فتكون املحاكمة عند العرش)3(.

))( »فتح الباري« )3): 405(.
)2( أخرجه ابن أيب شيبة يف »مصنفه« من حديث أيب سعيد اخلدري ريض اهلل عنه، كتاب الدعاء، 
باب ما يدعو به الرجل ويقول إذا فرغ من وضوئه، )3)305(. وعبد الرزاق يف »مصنفه«، 
كتاب الطهارة، باب وضوء املقطوع، )730(. والنسائي يف »السنن الكربى«، كتاب عمل اليوم 
والليلة، باب ما يقول إذا فرغ من وضوئه، ))983(. ولفظه: »من توضأ ففرغ من وضوئه 
ثم قال: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن ال إله إال أنت، أستغفرك وأتوب إليك، طبع اهلل 

عليها بطابع، ثم رفعت حتت العرش فلم تكس إىل يوم القيامة«.
)3( أخرجه الرتمذي يف »سننه« من حديث ابن عباس ريض اهلل عنهام، كتاب تفسري القرآن، سورة 
النساء، )3029(. وقال: هذا حديث حسن غريب وقد روى بعضهم هذا احلديث عن عمرو 
ابن دينار عن ابن عباس نحوه ومل يرفعه. ولفظه: جيء املقتول بالقاتل يوم القيامة ناصيته ورأسه 

بيده وأوداجه تشخب دمًا يقول يا رب هذا قتلني حتى يدنيه من العرش.
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جتليات النعم، وحملُّ جتليات اإلرادة والقدرة اإللـهية، هي العرش؛ فالتدبيـر 
ة ارتباطًا  للمخلوقات كلِّها يبدأ من العرش، فالعرش أعظم املخلوقات، ويظهر أن ثمَّ
بني تدبري العرش وتدبري سائر املخلوقات، فاستواء اهلل سبحانه عىل عرشه معناه: متام 

تدبريه للعرش، الذي معه يتمُّ متام التدبري لسائر املخلوقات.

وهبذا تنفك كل اإلشكاالت التي قد تِرد عىل بعض األذهان التي تسأل: ما فائدة 
ذكر ﴿ک ک ک گ﴾؛ واجلواب الواضح بعد ذلك كله: ألنَّ العرش هو حملُّ 

جتّليات األوامر واإلرادات والتدبريات اإلهلية.

الحظوا كيف أن الرسول ملسو هيلع هللا ىلص يف اإلرساء واملعراج ظّل يصعد مع جربيل إىل حّد 
معني، ثم قال: إنه ال يسمح له أن يصعد أكثر من هذا))(، وقد اختلف العلامُء يف أّن 

جربيل هل وصل إىل العرش، أو إىل حمل آخر؟)2(.

؛ األحوال واألوامر الترشيعية صدرت إىل الرسول ملسو هيلع هللا ىلص من عند العرش،  عىل كلٍّ
وهي األمُر بالصالة، وغري ذلك.

ويوجد أموٌر كثرية أخرى تؤّكد ما نشري إليه، ولكن نقترص عىل هذا؛ للفت األنظار 
إىل أن العرش ورد ذكُره يف اآليات واألحاديث، وورد فيهام من البيان ما ينرصف به ذهُن 
القارئ عن أن العرش إنام هو ليجلس عليه الرّب، بل ورد ذكر العرش؛ ملناسبته لتدبري 

اخللق.

))( أخرج حديث اإلرساء واملعراج مطواًل، البخاري يف »صحيحه« من حديث أنس ريض اهلل 
 ،75(7(  ،](64 ]النساء:  چ﴾  چ  چ  ﴿ڃ  قوله:  باب  التـوحيد،  كتاب  عنه، 
و7079(. ومسلم يف »صحيحه«، كتاب اإليامن، باب اإلرساء برسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص إىل الساموات، 

وفرض الصلوات، )62)(.
)2( »السراج المنير في اإلعانة« )2: 278(، و»التحرير والتنوير« )23: )9)(.
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ذكر كالم اإلمام الرازي يف تفسري االستواء: 

سأورد هنا أغلب ما ذكره اإلمام الرازي يف أثناء تفسريه هلذا املوضع املهم يف علم 
الوحيد، ليستفيد منه طالب العلم، ويقرب عىل الباحث بلوغه، وهو يف غاية التناسب 
أن يوضع هنا، وليس هذا من باب التطويل بال فائدة، بل للحرص عىل جلب الفوائد، 

واقتناص الغنائم ومجعها يف حمل واحد. 

بني اإلمام الرازي األدلة العقلية الكافية عىل أن االستـواء يستحيل أن يكون 
ثابتًا هلل تعاىل عىل النحو الثابت لألجسام، أو بحد وجهة وحتيز كام يقول به املجسمة 
املشبهة، فلينظرها من هيتم هبذا النوع من األدلة، وذكر بعد ذلك أدلة سمعية، وسنوردها 
هنا لنفاستها، مع حضنا للقارئ عىل أن يعود ملا ذكره اإلمام الرازي يف األدلة العقلية، 
ففيها فوائد عظيمة. ثم قال اإلمام الرازي يف »التفسري الكبري« )4): 92( يف تفسري آية 

االستـواء يف سورة األعراف وهي قـوله تعاىل: ﴿ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ 
ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ 

ڱ ڱ ڱڱ ں ں ڻ ڻڻ ڻ ۀ ۀ ہ﴾ ]األعراف: 54[.
»أما الدالئل السمعية فكثرية:

أوهلا: قوله تعاىل: ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ﴾ ]اإلخالص: )[ فوصفه بكونـه أحدًا 
واألحد مبالغة يف كونه واحدًا. والذي يمتىلء منه العرش ويفضل عن العرش يكون 
مركبًا من أجزاء كثرية جدًا فوق أجزاء العرش، وذلك ينايف كونه أحدًا ورأيت مجاعة 
من الكرامية عند هذا اإللزام يقولون أنه تعاىل ذات واحدة، ومع كوهنا واحدة حصلت 
يف كل هذه األحياز دفعة واحدة. قالوا: فألجل أنه حصل دفعة واحدة يف مجيع األحياز 
امتأل العرش منه. فقلت حاصل هذا الكالم يرجع إىل أنه جيوز حصول الذات الشاغلة 
للحيز واجلهة يف أحياز كثرية دفعة واحدة، والعقالء اتفقوا عىل أن العلم بفساد ذلك من 
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أجل العلوم لرضورية، وأيضًا فإن جوزتم ذلك فلم ال جتوزون أن يقال: إن مجيع العامل 
من العرش إىل ما حتت الثرى جوهر واحد وموجود واحد إال أن ذلك اجلزء الذي ال 
يتجزأ حصل يف مجلة هذه األحياز، فيظن أهنا أشياء كثرية، ومعلوم أن من جوزه، فقد 

التزم منكرًا من القول عظياًم. 

فإن قالوا: إنام عرفنا هاهنا حصول التغاير بني هذه الذوات ألن بعضها يفنى مع 
بقاء الباقي. وذلك يوجب التغاير، وأيضًا فنرى بعضها متحركًا، وبعضها ساكنًا واملتحرك 
غري الساكن، فوجب القول بالتغاير، وهذه املعاين غري حاصلة يف ذات اهلل، فظهر الفرق، 
فنقول: أما قولك بأنا نشاهد أن هذا اجلزء يبقى مع أنه يفنى ذلك اجلزء اآلخر، وذلك 
يوجب التغاير. فنقول: ال نسلم أنه فني يشء من األجزاء بل نقول مل ال جيوز أن يقال أن 
مجيع أجزاء العامل جزء واحد فقط؟ ثم إنه حصل هاهنا وهناك، وأيضًا حصل موصوفًا 
بالسواد والبياض ومجيع األلوان والطعوم، فالذي يفنى إنام هو حصوله هناك، فأما أن 
يقال إنه فني يف نفسه، فهذا غري مسلم، وأما قوله: نرى بعض األجسام متحركًا وبعضها 
ساكـنًا، وذلك يوجب التـغاير، ألن احلركة والسكون ال جيتمعان. فنقول: إذا حكمنا بأن 
احلركة والسكون ال جيتمعان العتقادنا أن اجلسم الواحد ال حيصل دفعة واحدة يف حيزين، 
فإذا رأينا أن الساكن بقي هنا، وأن املتحرك ليس هنا قضينا أن املتحرك غري الساكن. وأما 
بتقدير أن جيوز كون الذات الواحدة حاصلة يف حيزين دفعة واحدة، ليمتنع كون الذات 
الواحدة متحركة ساكنة معًا، ألن أقىص ما يف الباب أن بسبب السكون بقي هنا، وبسبب 
احلركة حصل يف احليز اآلخر، إال أنا ملا جوزنا أن حتصل الذات الواحدة دفعة واحدة يف 
حيزين معًا مل يبعد أن تكون الذات الساكنة هي عني الذات املتحركة، فثبت أنه لو جاز أن 
يقال إنه تعاىل يف ذاته واحد ال يقبل القسمة، ثم مع ذلك يمتىلء العرش منه، مل يبعد أيضًا 
أن يقال: العرش يف نفسه جوهر فرد وجزء ال يتجزأ، ومع ذلك فقد حصل يف كل تلك 

األحياز، وحصل منه كل العرش ومعلوم أن جتويزه يفيض إىل فتح باب اجلهاالت. 
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وثانيها: أنه تعاىل قال: ﴿ژ ژ ڑ ڑ ک ک﴾ ]احلاقة: 7)[ فلو كان 
إله العامل يف العرش، لكان حامل العرش حامالً لإلله، فوجب أن يكون اإلله حمموالً 

حامالً، وحمفوظًا حافظًا، وذلك ال يقوله عاقل. 

وثالثها: أنه تعاىل قال: ﴿ۇئ ۆئ﴾ ]حممد: 38[ حكم بكونه غنيًا عىل اإلطالق، 
وذلك يوجب كونه تعاىل غنيًا عن املكان واجلهة. 

ورابعها: أن فرعون ملا طلب حقيقة اإلله تعاىل من موسى عليه السالم ومل يزد 
موسى عليه السـالم عىل ذكـر صفة اخلالقية ثالث مرات، فإنه لـام قال: ﴿ڦ ڦ 
ڦ﴾ ]الشعراء: 23[ ففي املرة األوىل قال: ﴿ڃ ڃ ڃ چ چچ چ 
ڇ ڇ﴾ ]الدخان: 7[ ويف الثانية قال: ﴿ڌ ڎ ڎ ڈ﴾ ]الشعراء: 
26[ ويف املرة الثالثة: ﴿گ گ گ گ ڳ ڳڳ ڳ ڱ ڱ﴾ ]الشعراء: 28[ 

وكل ذلك إشارة إىل اخلالقية، وأما فرعون لعنـه اهلل فإنه قال: ﴿ڑ ک ک ک 
ک گ گ گ * ڳ     ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ﴾ ]غافر: 36 - 37[ 
فطلب اإلله يف السامء، فعلمنا أن وصف اإلله باخلالقية، وعدم وصفه باملكان واجلهة 
دين موسى، وسائر مجيع األنبياء، ومجيع وصفه تعاىل بكونه يف السمـاء دين فرعون 

وإخوانه من الكفرة. 

وخامسـها: أنه تعاىل قال يف هذه اآلية: ﴿ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ 
ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ﴾ وكلمة ﴿ک﴾ للرتاخي))( وهذا يدل عىل أنه 
تعاىل إنام استوى عىل العرش بعد ختليق الساموات واألرض، فإن كان املراد من االستواء 
االستقرار، لزم أن يقال: إنه ما كان مستقرًا عىل العرش، بل كان معوجًا مضطربًا، ثم 

))( هذا يف أصل اللغة، وقد تستعمل للرتتيب والتعقيب بال تراٍخ.
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استوى عليه بعد ذلك، وذلك يوجب وصفه بصفات سائر األجسام من االضطراب 
واحلركة تارة، والسكون أخرى، وذلك ال يقوله عاقل.

وسادسها: هو أنه تعاىل حكى عن إبراهيم عليه السالم أنه إنمـا طعن يف إهلية 
الكوكب والقمر والشمس بكوهنا آفلة غاربة فلو كان إله العامل جساًم لكان أبدًا غاربًا 
آفالً. وكان منتقالً من االضطراب واالعوجاج إىل االستواء والسكون واالستقرار، فكل 
ما جعله إبراهيم عليه السالم طعنًا يف إهلية الشمس والكوكب والقمر يكون حاصالً يف 

إله العامل، فكيف يمكن االعرتاف بإهليته.

وسابعـها: أنه تعاىل ذكر قبل قوله: ﴿ک ک ک گ﴾ شيئًا وبعده شيئًا 
آخر. أما الذي ذكـره قبل هذه الكلمة فهو قوله: ﴿ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ 
ژ﴾، وقد بينـا أن خلق الساموات واألرض يدل عىل وجود الصانع وقدرتـه 

وحكمته من وجوه كثرية. 

وأما الذي ذكره بعد هذه الكلمة فأشياء:

أوهلا: قوله: ﴿ڌ ڎ ڎ ڈ﴾ وذلك أحد الدالئل الدالة عىل وجود اهلل، 
وعىل قدرته وحكمته.

وثانيها: قوله: ﴿ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ﴾ وهو أيضًا من الدالئل 
الدالة عىل الوجود والقدرة والعلم. 

وثالثها: قوله: ﴿ں ں ڻ ڻ﴾ وهو أيضًا إشارة إىل كامل قدرته وحكمته. 

إذا ثبت هذا فنقول: أول اآلية إشارة إىل ذكر ما يدل عىل الوجود والقدرة والعلم، 
وآخرها يدل أيضًا عىل هذا املطلوب، وإذ كان األمر كذلك فـقوله: ﴿ک ک ک 
گ﴾ وجب أن يكون أيضًا دليالً عىل كامل القدرة والعلم، ألنه لو مل يدل عليه بل 
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كان املراد كونه مستقرًا عىل العرش كان ذلك كالمًا أجنبيًا عام قبله وعام بعده، فإن كونه 
تعاىل مستقرًا عىل العرش ال يمكن جعله دليالً عىل كامله يف القدرة واحلكمة وليس أيضًا 
من صفات املدح والثناء، ألنه تعاىل قادر عىل أن جيلس مجيع أعداد البق والبعوض عىل 
العرش وعىل ما فوق العرش، فثبت أن كونه جالسًا عىل العرش ليس من دالئل إثبات 

الصفات والذات وال من صفات املدح والثناء، فلو كان املراد من قوله: ﴿ک ک 
ک گ﴾ كونه جالسًا عىل العرش لكان ذلك كالمًا أجنبيًا عام قبله وعام بعده، وهذا 
يوجب هناية الركاكة، فثبت أن املراد منه ليس ذلك، بل املراد منه كامل قدرته يف تدابري 

امللك وامللكوت حتى تصري هذه الكلمة مناسبة ملا قبلها وملا بعدها وهو املطلوب.

وثامنها: أن السامء عبارة عن كل ما ارتفع وسام وعال، والدليل عليه أنه تعاىل 
سمى السحاب سامء حيث قال: ﴿ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ﴾ ]األنفال: 
))[ وإذا كان األمر كذلك، فكل ماله ارتفاع وعلو وسمو كان سامء، فلو كان إله العامل 

موجودًا فوق العرش، لكان ذات اإلله تعاىل سامء لساكني العرش. فثبت أنه تعاىل لو 
كان فوق العرش لكان سامء واهلل تعاىل حكم بكونه خالقًا لكل الساموات يف آيات كثرية 
منها هذه اآلية وهو قوله: ﴿ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ﴾ فلو كان فوق 

العرش سامء لسكان أهل العرش لكان خالقًا لنفسه وذلك حمال. 

وإذا ثبت هذا فنقول: قوله: ﴿ڈ ڈ ژ ژ﴾ آية حمكمة دالة عىل 
أن قوله: ﴿ک ک ک گ﴾ من املتشاهبات التي جيب تأويلها، وهذه نكتة لطيفة، 
ونظري هذا أنه تعاىل قال يف أول سورة األنعام: ﴿ڄ ڄ ڄ ڄ﴾ ]3[ ثم قال بعده 
بقليل: ﴿ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃچ چ چ﴾ ]2)[ فدلت هذه اآلية املتأخرة عىل أن 
كل ما يف الساموات، فهو ملك هلل فلو كان اهلل يف الساموات لزم كونه ملكًا لنفسه، وذلك 
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حمال فكذا هاهنا، فثبت بمجموع هذه الدالئل العقلية والنقلية أنه ال يمكن محل قوله: 
﴿ک ک ک گ﴾ عىل اجللوس واالستقرار وشغل املكان واحليز.

وعند هذا حصل للعلامء الراسخني مذهبان: 

األول: أن نقطع بكونه تعاىل متعاليًا عن املكان واجلهة وال نخوض يف تأويل اآلية 
عىل التفصيل بل نفوض علمها إىل اهلل، وهو الذي قررناه يف تفسري قوله: ﴿ڭ ڭ 
ڭ ۇ ۇۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ﴾ ]آل عمران: 7[ وهذا املذهب هو الذي 

نختاره ونقول به ونعتمد عليه. 

والقول الثاين: أن نخوض يف تأويله عىل التفصيل، وفيه قوالن ملخصان: 

األول: ما ذكره القفال رمحة اهلل عليه فقال: ﴿گ﴾ يف كالمهم هو السـرير 
الذي جيلس عليه امللوك، ثم جعل العرش كناية عن نفس امللك، يقال: ثل عرشه أي 
انتفض ملكه وفسد. وإذا استقام له ملكه واطرد أمره وحكمه قالوا: استوى عىل عرشه، 
واستقر عىل رسير ملكه، هذا ما قاله القفال. وأقول: إن الذي قاله حق وصدق وصواب، 
ونظريه قوهلم للرجل الطويل: فالن طويل النجاد وللرجل الذي يكثر الضيافة كثري 
الرماد، وللرجل الشيخ فالن اشتعل رأسه شيبًا، وليس املراد يف يشء من هذه األلفاظ 
إجراؤها عىل ظواهرها، إنام املراد منها تعريف املقصود عىل سبيل الكناية فكذا هاهنا يذكر 
االستواء عىل العرش، واملراد نفاذ القدرة وجريان املشيئة، ثم قال القفال رمحه اهلل تعاىل: 
واهلل تعاىل ملا دل عىل ذاته وعىل صفاته وكيفية تدبريه العامل عىل الوجه الذي ألفوه من 
ملوكهم ورؤسائهم استقر يف قلوهبم عظمة اهلل وكامل جالله، إال أن كل ذلك مرشوط 
بنفي التشبيه، فإذا قال: إنه عامل فهموا منه أنه ال خيفى عليه تعاىل يشء، ثم علموا بعقوهلم 
أنه مل حيصل ذلك العلم بفكرة وال روية وال باستعامل حاسة، وإذا قال: قادر علموا منه 
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أنه متمكن من إجياد الكائنات، وتكوين املمكنات، ثم علموا بعقوهلم أنه غني يف ذلك 
اإلجياد، والتكوين عن اآلالت واألدوات، وسبق املادة واملدة والفكرة والروية، وهكذا 
القول يف كل صفاته، وإذا أخرب أن له بيتًا جيب عىل عباده حجة فهموا منه أنه نصب هلم 
موضعًا يقصدونه ملسألة رهبم وطلب حوائجهم كام يقصدون بيوت امللوك والرؤساء 
هلذا املطلوب، ثم علموا بعقوهلم نفي التشبيه، وإنه مل جيعل ذلك البيت مسكنًا لنفسه، ومل 
ينتفع به يف دفع احلر والربد بعينه عن نفسه، فإذا أمرهم بتحميده ومتجيده فهموا منه أنه 
أمرهم بنهاية تعظيمه، ثم علموا بعقوهلم أنه ال يفرح بذلك التحميد والتعظيم وال يغتم 

برتكه واإلعراض عنه. 

إذا عرفت هذه املقدمة فنقول: إنه تعاىل أخرب أنه خلق الساموات واألرض كمـا 
أراد وشاء من غري منازع وال مدافع، ثم أخرب بعده أنه استوى عىل العرش، أي حصل 
له تدبري املخلوقات عىل ما شاء وأراد، فكان قوله: ﴿ک ک ک گ﴾ أي بعد أن 
خلقها استوى عىل عرش امللك واجلالل. ثم قال القفال: والدليل عىل أن هذا هو املراد 

قوله يف سورة يونس: ﴿ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ 
ڇڍ ڍ ڌ﴾ ]3[ فقوله: ﴿ڍ ڌ﴾ جرى جمرى التفسري لقوله: ﴿ک ک 

ک گ﴾.

وقال يف هذه اآلية التي نحن يف تفسريها: ﴿ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ 
ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ﴾ وهذا يدل عىل أن قوله: ﴿ک ک 

ک گ﴾ إشارة إىل ما ذكرناه. 

فإن قيل: فإذا محلتم قوله: ﴿ک ک ک گ﴾ عىل أن املراد: استـوى عىل 
امللك، وجب أن يقال: اهلل مل يكن مستويًا قبل خلق الساموات واألرض. 
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قلنا: إنه تعاىل إنام كان قبل خلق العوامل قادرًا عىل ختليقها وتكوينها. وما كان مكونًا 
وال موجودًا هلا بأعياهنا بالفعل، ألن إحياء زيد، وإماتة عمرو، وإطعام هذا وإرواء ذلك 
ال حيصل إال عند هذه األحوال، فإذا فسنا العرش بامللك وامللك هبذه األحوال، صح 
أن يقال: إنه تعاىل إنام استوى عىل ملكه بعد خلق الساموات واألرض بمعنى أنه إنام 
ظهر ترصفه يف هذه األشياء وتدبريه هلا بعد خلق الساموات واألرض، وهذا جواب حق 

صحيح يف هذا املوضع.

والوجه الثاين: يف اجلواب أن يقال: استوى بمعنى. استوىل، وهذا الوجه قد أطلنا 
يف رشحه يف سورة طه فال نعيده هنا. 

والوجه الثالث: أن نفس العرش بامللك ونفس استوى بمعنى: عال واستعىل عىل 
امللك فيكون املعنى: أنه تعاىل استعىل عىل امللك بمعنى أن قدرته نفذت يف ترتيب امللك 
وامللكوت، واعلم أنه تعاىل ذكر قوله: ﴿ک ک گ﴾ يف سـور سبع. إحداها: 
هاهنا. وثانيها: يف يونس. وثالثها: يف الرعد. ورابعها: يف طه. وخامسها: يف الفرقان. 
وسادسها: يف السجدة. وسابعها: يف احلديد، وقد ذكرنا يف كل موضع فوائد كثرية، فمن 
ضم تلك الفوائد بعضها إىل بعض كثرت وبلغت مبلغًا كثريًا وافيًا بإزالة شبه التشبيه عن 

القلب واخلاطر))(« اهـ.

فاحرص عىل تفهم هذا الكالم النفيس وشدَّ قلبك عليه. 

وقال اإلمام الرازي يف تفسري قوله تعاىل: ﴿ڈ ژ ژ ڑ﴾ ]طه: 5[: 
»اعلم أن مذهب العلامء يف هذه اآلية وأمثاهلا عىل وجهني:

))( »التفسري الكبري« أو »مفاتيح الغيب«، فخر الدين حممد بن عمر التميمي الرازي الشافعي ت: 
604، دار الكتب العلمية ـ بريوت ـ )42)هـ ـ 2000م، ط)، )4): 92( وما بعدها.
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 أحدمها: ترك التعرض إىل بيان املراد. 

وثانيهام: التعرض إليه. 

واألول أسلم واىل احلكمة أقرب، أما أنه أسلم فذلك ألن من قال أنا ال أتعرض 
إىل بيان هذا وال أعرف املراد من هذا، ال يكون حاله إال حال من يتكلم عند عدم وجوب 
الكالم أو ال يعلم شيئًا مل جيب عليه أن يعلمه، وذلك ألن األصول ثالثة التوحيد والقول 
باحلرش واالعرتاف بالرسل لكن احلرش أمجعنا واتفقنا أن العلم به واجب والعلم بتفصيله 

أنه متى يكون غري واحب، وهلذا قال تعاىل يف آخر السورة املتقدمة: ﴿ائ ەئ ەئ وئ 
]لقامن: 34[ فكذلك اهلل جيب معرفة وجوده ووحدانيـته واتصافه بصفات  وئ﴾ 
اجلالل ونعوت الكمـال عىل سبيل اإلمجال وتعاليه عن وصمـات اإلمكان وصفات 
النقصان، وال جيب أن يعلم مجيع صفاته كام هي، وصفة االستواء مما ال جيب العلم هبا 
فمن ترك التعرض إليه مل يرتك واجبًا، وأما من يتعرض إليه فقد خيطئ فيه فيعتقد خالف 
ما هو عليه، فاألول غاية ما يلزمه أنه ال يعلم، والثاين يكاد أن يقع يف أن يكون جاهاًل 
مركبًا وعدم العلم اجلهل املركب كالسكوت والكذب وال يشك أحد يف أن السكوت 

خري من الكذب.

وأما إنه أقرب إىل احلكمة فذلك ألن من يطالع كتابًا صنفه إنسان وكتب له رشحًا 
والشارح دون املصنف فالظاهر أنه ال يأيت عىل مجيع ما أتى عليه املصنف، وهلذا كثريًا ما 
نرى أن اإلنسان يورد اإلشكاالت عىل املصنف املتقدم ثم جييء من ينرص كالمه ويقول 

مل يرد املصنف هذا وإنام أراد كذا وكذا.

وإذا كان حال الكتب احلادثة التي تكتب عن علم قارص كذلك، فام ظنك بالكتاب 
العزيز الذي فيه كل حكمة جيوز أن يدعي جاهل أين علمت كل رس يف هذا الكتاب، 
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وكيف ولو ادعى عامل أين علمت كل رس وكل فائدة يشتمل عليه الكتاب الفالين يستقبح 
منه ذلك، فكيف من يدعي أنه علم كل ما يف كتاب اهلل؟ ثم ليس لقائل أن يقول بأن اهلل 
تعاىل بني كل ما أنزله ألن تأخري البيان إىل وقت احلاجة جائز ولعل القرآن ما ال حيتاج 
إليه أحد غري نبيه فبني له ال لغريه، إذا ثبت هذا علم أن يف القرآن ما ال يعلم وهذا أقرب 

إىل ذلك الذي ال يعلم، للتشابه البالغ الذي فيه.

لكن هذا املذهب له رشط وهو أن ينفي بعض ما يعلمه قطعًا أنه ليس بمراد، وهذا 
ألن قائالً إذا قال إن هذه األيام أيام قرء فالنة يعلم أنه ال يريد أن هذه األيام أيام موت 
فالنة وال يريد أن هذه األيام أيام سفر فالنة، وإنمـا املراد منحرص يف الطهر أو احليض 
فكذلك هاهنا يعلم أن املراد ليس ما يوجب نقصًا يف ذاته الستحالة ذلك، واجللوس 

واالستقرار املكاين من ذلك الباب فيجب القطع بنفي ذلك والتوقف فيام جيوز بعده. 

واملذهب الثاين: خطر، ومن يذهب إليه فريقان: 

أحدمها: من يقول املراد ظاهره وهو القيام واالنتصاب أو االستقرار املكاين. 

وثانيهام: من يقول املراد االستيالء. 

واألول جهل حمض. 

والثاين جيوز أن يكون جهالً. 

واألول مع كونه جهالً هو بدعة وكاد يكون كفرًا. 

والثاين وإن كان جهاًل فليس بجهل يورث بدعة، وهذا كام أن واحدًا إذا اعتقد 
أن اهلل يرحم الكفار وال يعاقب أحدًا منهم يكون جهاًل وبدعة وكفرًا، وإذا اعتـقد 
أنه يرحم زيدًا الذي هو مستـور احلال ال يكون بدعة، غاية ما يكون أنه اعتقاد غري 

مطابق. 



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  الرشح الكبري  866

ومما قيل فيه: إن املراد منه استوى عىل ملكه، والعرش يعرب به عن امللك، يقال 
امللك قعد عىل رسير اململكة بالبلدة الفالنية وإن مل يدخلها وهذا مثل قوله تعاىل: ﴿ۉ 
ې ې ې ې﴾ ]املائدة: 64[ إشارة إىل البخل، مع أهنم مل يقولوا بأن عىل يد اهلل غال 

عىل طريق احلقيقة، ولو كان مراد اهلل ذلك لكان كذبًا جل كالم اهلل عنه، ثم هلذا فضل 
تقرير وهو أن امللوك عىل درجات، فمن يملك مدينة صغرية أو بالدًا يسرية ما جرت 
العادة بأن جيلس أول ما جيلس عىل رسير، ومن يكون سلطانًا يملك البالد الشاسعة 
والديار الواسعة وتكون امللوك يف خدمته يكون له رسير جيلس عليه، وقدامه كريس 
جيلس عليه وزيره، فالعرش والكريس يف العادة ال يكون إال عند عظمة اململكة، فلام 
كان ملك الساموات واألرض يف غاية العظمة، عرب بمـا ينبىء يف العرف عن العظمة، 

ومما ينبهك هلذا قوله تعاىل: ﴿ى ى﴾ ]اإلنسان: 2[ ﴿ٹ ٹ﴾ ]الصافات: 6[ ﴿ڀ 
ڀ﴾ ]ق: 6)[ ﴿ڳ ڳ﴾ ]احلجر: 9[ أيظن أو يشك مسلم يف أن املراد ظاهره من 

الرشيك وهل جيد له حممالً، غري أن العظيم يف العرف ال يكون واحدًا وإنام يكون معه 
غريه، فكذلك امللك العظيم يف العرف ال يكون إال ذا رسير يستوي عليه فاستعمل ذلك 
مريدًا للعظمة، ومما يؤيد هذا أن املقهور املغلوب املهزوم يقال له ضاقت به األرض حتى 
مل يبق له مكان، أيظن أهنم يريدون به أنه صار ال مكان له وكيف يتصور اجلسم بال مكان، 
وال سيام من يقول بأن إهله يف مكان كيف خيرج اإلنسان عن املكان؟ فكام يقال للمقهور 
اهلارب مل يبق له مكان مع أن املكان واجب له، يقال للقادر القاهر هو متمكن وله عرش، 
وإن كان التنزه عن املكان واجبًا له، وعىل هذا كلمة ثم معناها خلق الساموات واألرض، 
ثم القصة أنه استوى عىل امللك، وهذا كام يقول القائل: فالن أكرمني وأنعم عيل مرارًا، 
وحيكي عنه أشياء، ثم يقول إنه ما كان يعرفني وال كنت فعلت معه ما جيازيني هبذا، 

فنقول ثم للحكاية ال للمحكي. 
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الوجه اآلخر: قيل استوى جاء بمعنى استوىل عىل العرش، واستوى جاء بمعنى 
استوىل نقالً واستعامالً. أما النقل فكثري مذكور يف »كتاب اللغة« منها ديوان األدب وغريه 
مما يعترب النقل عنه. وأما االستعامل فقول القائل: قد استوى برش عىل العراق من غري 

سيف ودم مهراق 

وعىل هذا فكلمة ثم، معناها ما ذكرنا كأنه قال خلق الساموات واألرض، ثم هاهنا 
ما هو أعظم منه استوى عىل العرش، فإنه أعظم من الكريس والكريس وسع الساموات 
واألرض والوجه الثالث: قيل إن املراد االستقرار وهذا القول ظاهر وال يفيد أنه يف 
مكان، وذلك ألن اإلنسان يقول استقر رأي فالن عىل اخلروج وال يشك أحد أنه ال يريد 
أن الرأي يف مكان وهو اخلروج، ملا أن الرأي ال جيوز فيه أن يقال إنه متمكن أو هو مما 
يدخل يف مكان إذا علم هذا فنقول فهم التمكن عند استعامل كلمة االستقرار مرشوط 
بجواز التمكن، حتى إذا قال قائل استقر زيد عىل الفلك أو عىل التخت يفهم منه التمكن 
وكونه يف مكان، وإذا قال قائل استقر امللك عىل فالن ال يفهم أن امللك يف فالن، فقول 
القائل اهلل استقر عىل العرش ال ينبغي أن يفهم كونه يف مكان ما مل يعلم أنه مما جيوز عليه 
أن يكون يف مكان أو ال جيوز، فإذن فهم كونه يف مكان من هذه اللفظة مرشوط بجواز 
أن يكون يف مكان، فجواز كونه يف مكان إن استفيد من هذه اللفظة يلزم تقدم اليشء عىل 

نفسه وهو حمال. 

ثم الذي يدل عىل أنه ال جيوز أن يكون عىل العرش بمعنى كون العرش مكانًا له 
وجوه من القرآن: 

أحدها: قوله تعاىل: ﴿ۈئ ۈئ ېئ ېئ﴾ ]احلج: 64[ وهذا يقتيض أن يكون 
غنيًا عىل اإلطالق، وكل ما هو يف مكان فهو يف بقائه حمتاج إىل مكان، ألن بدهية العقل 
حاكمة بأن احليز إن مل يكن ال يكون املتحيز باقيًا، فاملتحيز ينتفي عند انتفاء احليز، وكل ما 
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ينتفي عند انتفاء غريه فهو حمتاج إليه يف استمراره، فالقول باستقراره يوجب احتياجه يف 
استمراره وهو غنى بالنص. 

الثاين: قوله تعاىل: ﴿ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ﴾ ]القصص: 88[ فالعرش هيلك 
وكذلك كل مكان فال يبقى وهو يبقى، فإذن ال يكون يف ذلك الوقت يف مكان، فجاز 
عليه أن ال يكون يف مكان، وما جاز له من الصفات وجب له فيجب أن ال يكون يف مكان. 

عىل  أن  هو  به  التمسك  ووجه  ]احلديد: 4[  ﴿ڦ ڦ﴾  تعاىل:  قوله  الثالث: 
إذا استعمل يف املكان يفهم كونه عليه بالذات كقولنا فالن عىل السطح وكلمة مع إذا 
استعملت يف متمكنني يفهم منها اقرتاهنام بالذات كقولنا زيد مع عمرو إذا استعمل هذا 
فإن كان اهلل يف مكان ونحن متمكنون، فقوله: ﴿ۆ ۈ ۈ﴾ ]التوبة: 40[ وقوله: 
﴿ڦ ڦ﴾ كان ينبغي أن يكون لالقرتان وليس كذلك، فإن قيل كلمة مع تستعمل 
لكون ميله إليه وعلمه معه أو نرصته يقال امللك الفالين مع امللك الفالين، أي باإلعانة 
والنرص، فنقول كلمة عىل تستعمل لكون حكمه عىل الغري، يقول القائل لوال فالن عىل 
فالن ألرشف يف اهلالك وألرشف عىل اهلالك، وكذلك يقال لوال فالن عىل أمالك فالن 
أو عىل أرضه ملا حصل له يشء منها وال أكل حاصلها بمعنى اإلرشاف والنظر، فكيف 

ال نقول يف استوى عىل العرش إنه استوى عليه بحكمه كام نقول هو معناه بعلمه. 

الرابع: قـوله تعاىل: ﴿ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ﴾ ]األنعام: 03)[ 
ولو كان يف مكان ألحاط به املكان وحينـئٍذ فإما أن يرى وإما أن ال يرى، ال سبيل إىل 
الثاين باالتفاق ألن القول بأنه يف مكان وال يرى باطل باإلمجاع، وإن كان يرى فريى يف 
مكان أحاط به فتدركه األبصار. وأما إذا مل يكن يف مكان فسواء يرى أو ال يرى ال يلزم 
أن تدركه األبصار. أما إذا مل ير فظاهر. وأما إذا رؤي فألن البرص ال حييط به فال يدركه. 
وإنام قلنا إن البرص ال حييط به ألن كل ما أحاط به البرص فله مكان يكون فيه وقد فرضنا 
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عدم املكان، ولو تدبر اإلنسان القرآن لوجده مملوءًا من عدم جواز كونه يف مكان، كيف 
وهذا الذي يتمسك به هذا القائل يدل عىل أنه ليس عىل العرش بمعنى كونه يف املكان، 
وذلك ألن كلمة ثم للرتاخي فلو كان عليه بمعنى املكان لكان قد حصل عليه بعد ما مل 

يكن عليه فقبله إما أن يكون يف مكان أو ال يكون، فإن كان يلزم حماالن:

 أحدمها: كون املكان أزليًا، ثم إن هذا القائل يدعى مضادة الفلسفي فيصري فلسفيًا 
يقول بقدم سامء من الساموات. 

والثاين: جواز احلركة واالنـتقال عىل اهلل تعاىل وهو يفيض إىل حدوث الباري 
أو يبطل دالئل حدوث األجسام، وإن مل يكن مكان وما حصل يف مكان حييل العقل 
وجوده بال مكان، ولو جاز ملا أمكن أن يقال بأن اجلسم لو كان أزليًا، فإما أن يكون يف 
األزل ساكنًا أو متحركًا ألهنام فرعا احلصول يف مكان، وإذا كان كذلك فيلزمه القول 
بحدوث اهلل أو عدم القول بحدوث العامل، ألنه إن سلم أنه قبل املكان ال يكون فهو 
القول بحدوث اهلل تعاىل وإن مل يسلم فيجوز أن يكون اجلسم يف األزل مل يكن يف مكان 
ثم حصل يف مكان فال يتم دليله يف حدوث العامل، فيلزمه أن ال يقول بحدوثه، ثم إن هذا 
القائل يقول إنك تشبه اهلل باملعدوم فإنه ليس يف مكان وال يعلم أنه جعله معدومًا حيث 
أحوجه إىل مكان، وكل حمتاج نظرًا إىل عدم ما حيتاج إليه معدوم ولو كتبنا ما فيها لطال 

الكالم))(«.

ويف تفسري قوله تعاىل: ﴿ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ 
گ  کگ  ک  ک  ک  ڑڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌڌ  ڍ  ڇڍ  ڇ 

گ﴾ ]يونس: 3[.

))( »التفسري الكبري« أو »مفاتيح الغيب«، )25: 47)(، دار الكتب العلمية ـ بريوت ـ )42)هـ ـ 
2000م، ط).
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قال اإلمام الرازي: »املسألة الثانية: أما قوله: ﴿ک ک ک گ﴾ ففيه مباحث: 

األول: أن هذا يوهم كونه تعاىل مستقرًا عىل العرش والكالم املستقىص فيه مذكور 
يف أول سورة طه، ولكنا نكتفي هاهنا بعبارة وجيزة. فنقول: هذه اآلية ال يمكن محلها 
عىل ظاهرها، ويدل عليه وجوه: األول: أن االستواء عىل العرش معناه كونه معتمدًا عليه 
مستقرًا عليه، بحيث لوال العرش لسقط ونزل، كام أنا إذا قلنا إن فالنًا مستو عىل رسيره. 
فإنه يفهم منه هذا هذا املعنى. إال أن إثبات هذا املعنى يقتيض كونه حمتاجًا إىل العرش، 
وإنه لوال العرش لسقط ونزل، وذلك حمال، ألن املسلمني أطبقوا عىل أن اهلل تعاىل هو 
املمسك للعرش واحلافظ له، وال يقول أحد أن العرش هو املمسك هلل تعاىل واحلافظ له. 

والثاين: أن قوله: ﴿ک ک ک گ﴾ يدل عىل أنه قبل ذلك ما كان مستويًا 
عليه، وذلك يدل عىل أنه تعاىل يتغري من حال إىل حال، وكل من كان متغريًا كان حمدثًا، 

وذلك باالتفاق باطل. 

الثالث: أنه ملا حدث االستواء يف هذا الوقت، فهذا يقتيض أنه تعاىل كان قبل هذا 
الوقت مضظربًا متحركًا، وكل ذلك من صفات املحدثات. 

الرابع: أن ظاهر اآلية يدل عىل أنه تعاىل إنام استوى عىل العرش بعد أن خلق 
كان  تعاىل  أنه  يدل عىل  الرتاخي وذلك  تقتيض  كلمة ﴿ک﴾  الساموات واألرض ألن 
قبل خلق العرش غنيًا عن العرش، فإذا خلق العرش امتنع أن تنقلب حقيقته وذاته من 
االستغناء إىل احلاجة. فوجب أن يبقى بعد خلق العرش غنيًا عن العرش، ومن كان كذلك 
امتنع أن يكون مستقرًا عىل العرش. فثبت هبذه الوجوه أن هذه اآلية ال يمكن محلها عىل 
ظاهرها باالتفاق، وإذا كان كذلك امتنع االستدالل هبا يف إثبات املكان واجلهة هلل تعاىل. 

املسألة الثالثة: اتفق املسلمون عىل أن فوق الساموات جساًم عظياًم هو العرش. 
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إذا ثبت هذا فنقول: العرش املذكور يف هذه اآلية هل املراد منه ذلك العرش أو 
غريه؟ فيه قوالن: 

القول األول: وهو الذي اختاره أبو مسلم األصفهاين، أنه ليس املراد منه ذلك، 
الساموات واألرض سطحها  ملا خلق  أنه  قوله: ﴿ک ک ک گ﴾  املراد من  بل 

ورفع سمكها، فإن كل بناء فإنه يسمى عرشًا، وبانيه يسمى عارشًا، قال تعاىل: ﴿ک 
ک گ گ﴾ ]النحل: 68[ أي يبنون، وقال يف صفة القرية ﴿ۈ ۈٴۇ 
وقيام  بنائـها  سالمة  مع  منهم  خلت  القرية  تلك  أن  واملراد  ]احلج: 45[  ۋ﴾ 
سقوفها، وقال: ﴿ڤ ڤ ڦ ڦ﴾ ]هود: 7[ أي بناؤه، وإنام ذكر اهلل تعاىل 
ذلك ألنه أعجب يف القدرة، فالباين يبني البناء متباعدًا عن املاء عىل األرض الصلبة لئال 
ينهدم، واهلل تعاىل بنى الساموات واألرض عىل املاء ليعرف العقالء قدرته وكامل جاللته، 

واالستواء عىل العرش هو االستعالء عليه بالقهر، والدليل عليه قوله تعاىل: ﴿ٿ ٿ 
ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ * ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ﴾ 
اللفظ حيتمل هذا الذي ذكرناه. فنقول:  أبو مسلم: فثبت أن  ]الزخرف:2)- 3)[ قال 

وجب محل اللفظ عليه، وال جيوز محله عىل العرش الذي يف السامء، والدليل عليه هو 
أن االستدالل عىل وجود الصانع تعاىل، جيب أن حيصل بيشء معلوم مشاهد، والعرش 
الذي يف السامء ليس كذلك، وأما أجرام الساموات واألرضني فهي مشاهدة حمسوسة، 
فكان االستدالل بأحواهلا عىل وجود الصانع احلكيم جائزًا صوابًا حسنًا. ثم قال: ومما 
ختليق  إىل  إشارة  ﴿ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک﴾  تعاىل:  قوله  أن  ذلك  يؤكد 
ذواهتا، وقوله: ﴿ک ک ک گ﴾ يكون إشارة إىل تسطيحها وتشكيلها باألشكال 

املوافقة ملصاحلها، وعىل هذا الوجه تصري هذه اآلية موافقة لقوله سبحانه وتعاىل: ﴿ژ 
بناها، ثم  أنه  ]النازعات: 27- 28[ فذكر أوالً  ژ ڑ ڑ کک ک * گ گ گ﴾ 
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ذكر ثانيًا أنه رفع سمكها فسواها. وكذلك هاهنا. ذكر بقوله: ﴿ڃ ڃ ڃ﴾ 
أنه خلق ذواهتا ثم ذكر بقوله: ﴿ک ک ک گ﴾ أنه قصد إىل تعريشها وتسطيحها 

وتشكيلها باألشكال املوافقة هلا. 

والقول الثاين: وهو القول املشهور جلمهور املفسين: أن املراد من العرش املذكور 
يف هذه اآلية: اجلسم العظيم الذي يف السامء، وهؤالء قالوا إن قوله تعاىل: ﴿ک ک ک 
گ﴾ ال يمكن أن يكون معناه أنه تعاىل خلق العرش بعد خلق الساموات واألرضني 
بدليل أنه تعاىل قال يف آية أخرى ﴿ڤ ڤ ڦ ڦ﴾ وذلك يدل عىل أن 
تكوين العرش سابق عىل ختليق الساموات واألرضني. بل جيب تفسري هذه اآلية بوجوه 

أخر. وهو أن يكون املراد: ثم يدبر األمر وهو مستو عىل العرش. 

والقول الثالث: أن املراد من العرش امللك، يقال فالن ويل عرشه أي ملكه فقوله: 
﴿ک ک ک گ﴾ املراد أنه تعاىل ملا خلق الساموات واألرض واستدارت األفالك 
والكواكب، وجعل بسبب دوراهنا الفصـول األربعة واألحوال املختلفة من املعادن 
والنبات واحليوانات، ففي هذا الوقت قد حصل وجود هذه املخلوقات والكائنات. 
واحلاصل أن العرش عبارة عن امللك، وملك اهلل تعاىل عبارة عن وجود خملوقاتـه، 
ووجود خملوقاته إنام حصل بعد ختليق الساموات واألرض، ال جرم صح إدخال حرف 

﴿ک﴾ الذي يفيد الرتاخي عىل االستواء عىل العرش واهلل أعلم بمراده. 

املسألة الرابعة: أما قوله: ﴿ڍ ڌ﴾ معناه أنه يقيض ويقدر عىل حسب مقتىض 
احلكمة ويفعل ما يفعله املصيب يف أفعاله، الناظر يف أدبار األمور وعواقبها، كي ال يدخل 
يف الوجود ما ال ينبغي. واملراد من ﴿ڌ﴾ الشأن يعني يدبر أحوال اخللق وأحوال 

ملكوت الساموات واألرض. 

فإن قيل: ما موقع هذه اجلملة؟ 
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قلنا: قد دل بكونه خالقًا للسموات واألرض يف ستة أيام وبكونه مستويًا عىل 
العرش، عىل هناية العظمة وغاية اجلاللة. ثم أتبعها هبذه اجلملة ليدل عىل أنه ال حيدث 
يف العامل العلوي وال يف العامل السفيل أمر من األمور والحادث من احلوادث، إال بتقديره 
وتدبريه وقضائه وحكمه، فيصري ذلك دليالً عىل هناية القدرة واحلكمة والعلم واإلحاطة 

التدبري، وأنه سبحانه مبدع مجيع املمكنات، وإليه تنتهي احلاجات))(«.

ويف تفسيـر قوله تعاىل: ﴿ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹڤ ڤ ڤ ڤ ڦڦ 
ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄڄ  ڦ  ڦ 

ڇ﴾ ]الرعد: 2[.
قال اإلمام الرازي: »وأما قوله: ﴿ک ک ک گ﴾ فاعلم أنه ليس املراد منه 
كونه مستـقرًا عىل العرش، ألن املقصود من هذه اآلية ذكر ما يدل عىل وجود الصانع 
وجيب أن يكون ذلك اليشء مشاهدًا معلومًا وأن أحدًا ما رأى أنه تعاىل استقر عىل العرش 
فكيف يمكن االستدالل به عليه وأيضًا بتقدير أن يشاهد كونه مستقرًا عىل العرش إال أن 
ذلك ال يشعر بكامل حاله وغاية جالله، بل يدل عىل احتياجه إىل املكان واحليز. وأيضًا 
فهذا يدل عىل أنه ما كان هبذه احلالة ثم صار هبذه احلالة، وذلك يوجب التغري وأيضًا 
االستواء ضد االعوجاج فظاهر اآلية يدل عىل أنه كان معوجًا مضطربًا ثم صار مستويًا 
وكل ذلك عىل اهلل حمال، فـثبت أن املراد استـواؤه عىل عامل األجسام بالقهر والقدرة 
والتدبري واحلفظ يعني أن من فوق العرش إىل ما حتت الثرى يف حفظه ويف تدبريه ويف 

االحتياج إليه)2(«.

))( »التفسري الكبري« أو »مفاتيح الغيب«، فخر الدين حممد بن عمر التميمي الرازي، )7): ))(، 
دار الكتب العلمية ـ بريوت ـ )42)هـ ـ 2000م، ط).

)2( »التفسري الكبري« أو »مفاتيح الغيب«، فخر الدين حممد بن عمر التميمي الرازي الشافعي، 
)8): 86)(، دار الكتب العلمية: بريوت، )42)هـ - 2000م، ط).
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ويف تفسري قولـه تعاىل: ﴿ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ 
ڇ ڇ ڇڍ ڍ ڌ ڌ ڎ﴾ ]الفرقان: 59[.

قال اإلمام الرازي: »السؤال الثالث: ما معنى قوله: ﴿ک ک ک گ﴾؟ 
وال جيوز محله عىل االستيالء والقدرة، ألن االستيالء والقدرة يف أوصاف اهلل مل تزل وال 

يصح دخول ﴿ک﴾ فيه. 

واجلواب: االستـقرار غري جائز، ألنه يقتيض التغيـر الذي هو دليل احلدوث، 
ويقتيض الرتكيب والبعضية وكل ذلك عىل اهلل حمال بل املراد ثم خلق العرش ورفعه 
وهو مستـول كقوله تعاىل: ﴿ٺ ٺ ٿ﴾ ]حممد: )3[ فإن املراد حتى جياهد 
املجاهدون ونحن هبم عاملون، فإن قيل فعىل هذا التفسري يلزم أن يكون خلق العرش 
بعد خلق الساموات وليس كذلك لقوله تعاىل: ﴿ڤ ڤ ڦ ڦ﴾ قلنا: 

كلمة ﴿ک﴾ ما دخلت عىل خلق العرش، بل عىل رفعه عىل الساموات))(«.

الكريس: 

والكريس قد ورد ذكره يف القرآن، قال تعاىل يف سورة البقرة: ﴿ڻ ۀ ۀ ہ ہ 
ہ ہھ ھ ھ ھ ے ےۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ 
ۆئ  ۇئۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ېى  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅۅ  ۋ 

ۆئ ۈئ ۈئېئ ېئ ېئ ىئىئ ىئ ی ی﴾ ]255[.

وأما ما يتعلق بالكريس يف األحاديث، فأكثُر ما ورد فيه أحاديث ضعيفة، وال 
يمكن اجلزُم بحقيقة الكريس بناًء عليها، وهلذا ذهب فريق إىل أن الكريس: هو نفس 

))( »التفسري الكبري« أو »مفاتيح الغيب«، فخر الدين حممد بن عمر التميمي الرازي الشافعي الوفاة: 
604، )24: )9(، دار الكتب العلمية: بريوت، )42)هـ ـ 2000م، ط).
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له بعُضهم بالعلم، كمـا نقله اإلمام الطربي عن ابن عباس.  العرش، وأوَّ

وقال بعض العلامء: املراد بالكريس: جسٌم ليس معروف الكنه واحلقيقة. 

وقد رّجح اإلمام الطربي قوَل ابن عباس ريض اهلل عنه بأن املقصود من الكريس 
يف آية الكريس هو العلم، وال يمنع ذلك التـأويل وجوَد خملوق غرِي العرش يسمى 

الكريس، ولكن يتوّقف ذلك عىل الدليل عليه. 

وقد وردت فيه بعُض أحاديث يف كتب السنن املعروفة، بعضها ضعيُفة وبعُضها 
العرش  بني  مقارنة  فيه  الذي  موضوعة. وبعض األحاديث سنـُدها جيد كاحلديث 
والكريس ونسبة ذلك إىل األرض، وهو قول الرسول عليه السالم: »ما الكريس يف 
العرش إال كحلقة من حديد ألقيت بني ظهري فـالة يف الصحراء«، وهو جزء من 
حديث طويـل رواه ابن حبـان عن أيب ذر يف »صحيحه«: قال: دخلت املسجد فإذا 
رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص جالس وحده قال: »يا أبا ذر، إن للمسجد حتية، وإن تـحيته ركعتان، 
فُقم، فارَكْعهام« قال: فقمت فركعتهام، ثم عدُت، فجلست إليه، فقلت: يا رسول اهلل، 
إنك أمرتني بالصالة، فام الصالة؟ قال: »خري موضوع؛ استكثِر أو استقّل، قال: قلت: 
يا رسول اهلل، أيُّ العمل أفضل؟ قال: »إيامن باهلل وجهاد يف سبيل اهلل«، قال: قلت: يا 
رسول اهلل، فأي املؤمنني أكمل إيامنًا؟ قال: »أحسنهم خلقًا« قلت: يا رسول اهلل، فأي 
املؤمنني أسلم؟ قال: »من سلم الناس من لسانه ويده«، قال: قلت: يا رسول اهلل، فأي 
الصالة أفضل؟ قال: »طول القنوت«، قال: قلت: يا رسول اهلل، فأي اهلجرة أفضل؟ 
قال: »من هجر السيئات«، قال: قلت: يا رسول اهلل، فام الصيام؟ قال: »فرض جمزئ، 
وعند اهلل أضعاف كثرية« قال: قلت: يا رسول اهلل، فأي اجلهاد أفضل؟ قال: »من عقر 
جواده وُأهريق دمه« قال: قلت: يا رسول اهلل، فأي الصدقة أفضل؟ قال: »جهد املقل 
ُيَسُّ إىل فقري« قلت: يا رسول اهلل، فأي ما أنزل اهلل عليك أعظم؟ قال: »آية الكريس«، 
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ثم قال: »يا أبا ذر، ما الساموات السبع مع الكريس إال كحلقة ملقاة بأرض فالة، وفضل 
العرش عىل الكريس كفضل الفالة عىل احللقة« قال: قلت: يا رسول اهلل، كم األنبياء 
قال: »مئة ألف وعرشون ألفًا« قلت: يا رسول اهلل، كم الرسل من ذلك؟ قال: »ثالث 

مئة وثالثة عرش مّجًا غفريًا«))(.

قال ابن حجر يف »فتح الباري« بعد أن أشار إىل هذا احلديث: 

»وله شاهد عن جماهد أخرجه سعيد بن منصور يف »التفسري« بسند صحيح«)2(.

فال بأس عىل من اعتقد بالكريس برشط أن ال يعتقد أنه حملٌّ للذات اإلهلية، أو 
حمل لألقدام كام يعتقد البعض، فهذا ال ضري فيه، ولكن األصل ـ واهلل أعلم ـ أنه ال 

جيوز له اجلزم بذلك، بل يعتقد به عىل سبيل الرتجيح.

وملا تكلم اإلمام ابن حجر عن البعد ما بني السامء واألرض قال:

»ويزاد هنا ما أخرجه بن خزيمة يف التوحيد من »صحيحه«، وابن أيب عاصم يف 
كتاب »السنة« عن ابن مسعود قال: بني السامء الدنيا والتي تليها مخس مئة عام، وبني 

كل سامء مخس مئة عام. 

ويف رواية: وغلظ كل سامء مسرية مخس مئة عام، وبني السابعة وبني الكريس 
مخس مئة عام، وبني الكريس وبني املاء مخس مئة عام، والعرش فوق املاء، واهلل فوق 

العرش، وال خيفى عليه يشء من أعاملكم.

وأخرجه البـيهقي من حديث أيب ذر مرفوعًا نحوه دون قوله: »وبني السابعة 
والكريس...« إلخ، وزاد فيه: »وما بني السامء السابعة إىل العرش مثل مجيع ذلك«.

))( كتاب الرب واإلحسان، باب ما جاء يف الطاعات وثواهبا، ))36(.
)2( »فتح الباري« )3): ))4(.
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ويف حديث العباس بن عبد املطلب عند أيب داود، وصححه ابن خزيمة واحلاكم 
مرفوعًا: »هل تدرون بعد ما بني السامء واألرض؟« قلنا: ال، قال: »إحدى أو اثنتان أو 
ثالث وسبعون« قال: »وما فوقها مثل ذلك«، حتى عد سبع ساموات، »ثم فوق السامء 
السابعة البحر أسفله من أعاله مثل ما بني سامء إىل سامء، ثم فوقه ثامنية أوعال ما بني 
أظالفهن وركبهن مثل ما بني سامء إىل سامء، ثم العرش فوق ذلك، بني أسفله وأعاله 
مثل ما بني سامء إىل سامء، ثم اهلل فـوق ذلك««))(، وحديث األوعال من األحاديث 

الضعيفة التي ال يركن إليها هنا وال يف حملٍّ آخر. 

وروى ابن عبد الرب حديثًا عن عبداهلل بن مسعود قال: ما بني السامء إىل األرض 
مسرية مخس مئة عام، وما بني كل سامء إىل األخرى مسرية مخس مئة عام، وما بني السامء 
السابعة إىل الكريس مسرية مخس مئة، والعرش عىل املاء، واهلل تبارك وتعاىل عىل العرش 

يعلم أعاملكم. 

بن  اهلل  إال حديث عبد  مرفوعًا  الباب حديثـا  أعلم يف هذا  أبو عمر: ال  قال 
ضعفًا  الضعيف  األوعال  حديث  هو  إليه  أشار  الذي  احلديث  وهذا  عمرية«)2(. 

شديدًا، فتحّصل من هذا أْن ال حديث يصح هبذا الشأن. 

وأما املعنى اللغوي للكريس فقد تكلم عليه اإلمام الطربي يف »التفسري« وذكر 
هناك املناسبة بني كون الكريس يف اآلية ُأطلق وُأريد به العلم، فقال:

»وأصل الكريس: العلم ومنه قيل للصحيفة يكون فيها علم مكتوب: كراسة 
ومنه قول الراجز يف صفة قانص:

حتى إذا ما احتازها تكرسا

))( »فتح الباري« )3): 3)4(.
)2( »التمهيد« )7: 39)(.
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يعني علم، ومنه يقال للعلامء: الكرايس؛ ألهنم املعتمد عليهم كام يقال: أوتاد 

األرض يعني بذلك: أهنم العلامء الذين تصلح هبم األرض، ومنه قول الشاعر:

كرايس باألحداث حني تنوبحيف هبم بيض الوجوه وعصبة

يعني بذلك علامء بحوادث األمور ونوازهلا، والعرب تسمي أصل كل يشء 
الَكْرس يقال منه: فالن كريم الكرس أي: كريم األصل قال العجاج:

وُس موىل القْدِس قد علم القدُّ
أن أبــا العبــاس أوىل نفــِس
بمعدن امللـك الكريم الكْرِس

يعني بذلك: الكريم األصل، ويروى:  

يف معدن العز الكريم الكرس«))(.

فيام  مشتقات  هلا  كلها  وتكريسًا،  وتكّرس  وكّرس  الُكّراسة،  مثالً:  تالحظون 
به  ويراد  ـ  الكريس  يذكر  أن  ناسب  فلذلك  واإلحاطة،  واملعلومات  باجلمع  يتعلق 

العلم ـ يف ذلك املوضع، واهلل تعاىل أعلم. 

وأما األقوال يف الكريس، فقد أمجلها الطربي فقال:

اختلف أهل التأويل يف معنى الكريس الذي أخرب اهلل تعاىل ذكره يف هذه اآلية 
أنه وسع الساموات واألرض فقال بعضهم: هو علم اهلل تعاىل ذكره«)2(.

)- الكريس: هو علم اهلل تعاىل، بنّي الطبـري بعض َمن قال: إن الكريس هو 
علم اهلل تعاىل، ورواه بسنده: عن سعيد بن جبري: عن ابن عباس: ﴿ۆئ ۆئ﴾ 

))( »تفسري الطربي« )3: ))(.
)2( املصدر السابق )3: 9(.
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قال: كرسيه: علمه، وعنه أيضًا بسنـده: مثله، وزاد فيه: أال ترى إىل قوله: ﴿ېئ ېئ 
ىئ﴾؟

آخرون: الكريس: موضع القدمني، وممن روي عنه الطربيُّ ذلك أبو  2ـ وقال 
موسى قال: الكريس: موضع القدمني، وله أطيٌط كأطيط الرحل. 

يف  واألرض  الساموات  فإن  ۈئ﴾  ۈئ  ۆئ  ﴿ۆئ  ّي:  دِّ السُّ وعن 
جوف الكريس، والكريس بني يدي العرش، وهو موضُع قدميه. 

يوضع  الذي  كرسيه  قال:  ۈئ﴾  ۈئ  ۆئ  ﴿ۆئ  قوله:  الضحاك 
حتت العرش: الذي جيعل امللوُك عليه أقدامهم.

وعن مسلم البطني قال: الكريس: موضع القدمني، 

وعن الربيع: ﴿ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ﴾ قال: لـام نزلت ﴿ۆئ ۆئ 
ۈئ ۈئ﴾ قال أصحاب النبي: يا رسول اهلل، هذا الكريس وسع السمـاوات 
واألرض، فكيف العرش؟ فأنزل اهلل تعاىل: ﴿ې ې ى ى ائ﴾ ]الزمر: 67[ إىل 

قوله: ﴿ۈئ ۈئ ېئ ېئ﴾. 

وعن ابن زيد يف قوله: ﴿ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ﴾ قال ابن زيد: فحدثني 
أيب قال: قال رسول اهلل: »ما الساموات السبع يف الكريس إال كدراهم سبعة ألقيت يف 

ترس«. 

3ـ وقال آخرون الكريس: هو العرش نفسه، وروي ذلك عن الضحاك قال: كان 
احلسن يقول: الكريس: هو العرش. 

ثم قال اإلمام الطربي:

»قال أبو جعفر: ولكل قول من هذه األقوال وجه ومذهب؛ غري أن الذي هو 
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أوىل بتأويل اآلية ما جاء به األثر عن رسول اهلل وهو: ما حدثني به عبد اهلل بن أيب زياد 
القطواين قال: ثنا عبيد اهلل بن موسى قال: أخربنا إرسائيل: عن أيب إسحاق: عن عبد اهلل 
ابن خليفة قال: أتت امرأة النبي فقالت: ادع اهلل أن يدخلني اجلنة، فعّظم الربَّ تعاىل 
ِذكرُه ثم قال: »إن كرسيه وسع الساموات واألرض، وإنه ليقعد عليه فام يفضل منه 
مقدار أربع أصابع« ثم قال بأصابعه فجمعها »وإن له أطيطًا كأطيط الرحل اجلديد 

إذا ركب من ثَِقله«.

أيب  بكر: عن إرسائيل: عن  أيب  بن  ثنا حييى  قال:  زياد  أيب  بن  اهلل  حدثني عبد 
إسحاق: عن عبد اهلل بن خليفة: عن عمر: عن النبي بنحوه.

حدثنا أمحد بن إسحاق قال: ثنا أبو أمحد قال: ثنا إرسائيل: عن أيب إسحاق: 
عن عبد اهلل بن خليفة قال: جاءت امرأة فذكر نحوه.

وأما الذي يدل عىل صحتـه ظاهر القرآن فـقول ابن عباس الذي رواه جعفر بن 
أيب املغرية: عن سعيد بن جبري: عنه أنه قال: هو علمه، وذلك لداللة قوله تعاىل ذكره: 
﴿ېئ  ېئ ىئ﴾ عىل أن ذلك كذلك، فأخرب أنه ال يؤوده حفظ ما علم وأحاط به مما 

يف الساموات واألرض، وكام أخرب عن مالئكـته أهنم قالوا يف دعائهم: ﴿ۋ ۋ 
ۅ ۅ ۉ ۉ﴾ ]غافر: 7[، فأخرب تعاىل ذكره أن علمه وسـع كل يشء، 

فكذلك قوله: ﴿ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ﴾«))(.

فصار حاصًل األقوال يف الكريس ثالثة: 

األول: إن الكريس: هو موضع القدمني. 
الثاين: إن الكريس: هو العرش نفسه. 

الثالث: إنه كناية عن علم اهلل تعاىل. 

))( »تفسري الطربي« )4: 540(.



ـ  881 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عىل العقيدِة الطَّحاوية 
ـ  حسب ظاهر القرآنـ  القول الثالث، وهو القول املروي  ورجح اإلمام الطربيُّ

عن ابن عباس ريض اهلل تعاىل عنه. 

وأما ما ذكره الطربي من أن الكريّس موضع القدمني، فكل ما فيه من أحاديَث 
فهي ضعيفة ال تـقوى عىل إثبات أمر كهذا، وأيضًا؛ فإنه مبنيٌّ عىل التجسيم، إال إن 
مُحل جمازًا، بمعنى أن الكريس عنـدنا: هو موضع القدمني، والقدمان ُيـكنى هبام عن 
الثبات واالستقرار، فاسُتعمل الكريس يف حق اهلل تعاىل لإلشارة إىل استقرار ملكه وأمره 
عىل العامل، ولذلك قال: ﴿ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ﴾، بمعنى: أن كل الساموات 
واألرض جارية عىل حسب أمره ونـهيه، وخلقه وتكوينه. وهذا املعنى ما حيمل عليه 

قول من قال: إن الكريس هو العرش. واهلل أعلم. 

واآلن فلنُـكمل كالم اإلمام الطحاوي رمحه اهلل: »وهو مستغٍن عن العرش وما 
دونه« فقد قلنا: العرش خملوق عظيم من املخلوقات التي خلقها اهلل سبحانه وتعاىل، 
بل هو أعظم املخلوقات عىل اإلطالق، فناسب من هذا الباب وملا ذكرناه من وظائف 
العرش ـ ناسب هنا أن يقول: وهو مستغن، أي: ال يظنن أحد أن اهلل سبحانه وتعاىل 
حني ربط تدبري الساموات واألرض بالعرش أن اهلل سبحانه حمتاج يف هذا التدبري إىل 

العرش، بل هو مستغٍن عن العرش وما دونه. 

َل بعَض املالئكة بتدبري بعض الشؤون، وتوكيل اهلل  وقد علم أنَّ اهلل سبحانه وكَّ
لبعض املالئكة بتدبري بعض األمور ليس من باب احلاجة إليهم، فوّكل بعض املالئكة 
بقبض األرواح وبعض املالئكة بتسيري الرياح.. وليس هذا التوكيل بمستلزم أن اهلل 
سبحانه حمتاج إىل املالئكة يف التدبيـر، فكذلك حني قلنا: إن العرش له مدخليـة يف 
التدبري، فليس ألن اهلل حمتاج إىل العرش، لذلك ناسب قول اإلمام الطحاوي هنا: »وهو 

مستغٍن عن العرش وما دونه«.



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  الرشح الكبري  882
وهذا إشارة منه إىل املعاين السابقة التي ذكرناها من مدخلية للعرش يف تدبري 
الساموات واألرض، وذلك كمدخليـة املالئكة والساموات واألرض، واجلنة والنار 
والثواب والعقاب، فإن اهلل تعاىل هو خالق كل يشء، وهو الذي حدد لكل يشء من 

خملوقاته وظيفته اخلاصة به. 

وهذا القول موافق لكون العامل مصنوعًا يف شكل بديع، وأنه ال يوجد فيه أمر عبث، 
العرش  بأن  قوهلم  أقاموا  الفالسفة  فإن  الفالسفة،  قول  هذا  إن  يقال:  أن  وال جيوز 
)الذي يسمونه العقل األول( هو املدبِّر عىل أن العالقة بني اهلل تعاىل وبني خملوقاته قائمة 

عىل العلية واملعلولية، ال عىل اخللق املبني عىل اإلرادة واالختيار، كام نقول نحن. 

ثم إننا ال نقول: إن العرش له مدخلية يف كل يشء يف الكون، ولكننا نجزم أن له 
مدخلية ما يف بعض األمور، بحسب ما استظهرنا من النقل، ال نـتعداه بعقولنا إذا ال 
مدخلية هلا يف هذا األمر، كمـا يوجد مدخلية لسيد اخللق أمجعني يف بعض األمور ال 
عىل نحو التأثري واخللق، وكام يوجد مدخلية للمالئكة وغريهم من خملوقات اهلل تعاىل 
ال عىل نحو اخللق أيضًا، والعلم هبذه األمور، ال يتـأتى إال بالنقل، وال يوجد عندنا 
ل يف ذلك، فنتوّقف عند ما أدانا إليه النظر الصحيح الذي نرجو اإلصابة فيه  نقل فصَّ

من اهلل تعاىل، وهو جل وعزَّ أعلم.

قال الطحاوي: »حميط بكل يشء وبام فوقه«، ويف نسخة »وفوقه«: كل املواضع التي 
ورد فيها لفظ اإلحاطة يف القرآن الكريم ُأريد هبا إحاطة العلم والتدبري، وكالم اإلمام 
الطحاوي هنا عىل التدبري والعلم، فقد ذكر سابقًا قضية القضاء والقدر ثم ذكر العرش 
والكريس وأشار إىل مدخلية العرش يف التدبري، وهنا قال: حميط بكل يشء، أي: بتدبريه 

وعلمه، إحاطة علم وتدبري ال إحاطة ذات كام قال به بعض املجسمة.

وال يفرتق معنى قوله: »وفوقه« عن قوله »وبام فوقه«؛ ألنَّ كليهام مرتبط باإلحاطة، 
واإلحاطة ال شك أهنا إحاطُة العلم والتدبري، فالفوقية أيضًا هي فوقيُة علم وتدبري وقهر، 
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وسلطان، بل يمكن أن تكون »فوقه« يف قوله: »وفوقه« عطف للبيان والتفسري، لقوله: 
»حميط بكل يشء«، فتكون بيانًا لإلحاطة، فهي هلا نفس معنى اإلحاطة، وهو التدبري 
والسلطان التام؛ فال إشكال يف العبارتني، ولكن ال شك أن قوله: »وبام فوقه« أوضح 

يف الداللة عىل املعنى الذي ذكرناه. 

إىل ذكر اإلحاطة  الواسطية«، حني وصل  »العقيدة  ُذكر يف بعض رشوح  وقد 
»أنت  حديث:  عىل  تعليقا  هراس  خليل  حممد  قال  مكانية،  زمانية  اإلحاطة  فجعل 
األول فليس قبلك يشء....الخ«: »فهذا تفسري واضح جامع يدل عىل كامل عظمته 
الزمانية،  بيان إلحاطته  باألشياء من كل وجه، فاألول واآلخر  سبحانه، وأنه حميط 
والظاهر والباطن بيان إلحاطته املكانية، كام أن اسمع الظاهر يدل عىل أنه العايل فوق 

مجيع خلقه، فال يشء منها فوقه))(«. اهـ. 

معنى ذلك: أن اهلل تعاىل حميٌط هبم من مجيع اجلهات، وهذا إشارة من هّراس إىل 
قول ابن تيمية يف تفسريه حلديث: »وهو الظاهر والباطن«، حيث ورد عن الرسول ملسو هيلع هللا ىلص 
أحاديث يقول فيها: »اللهم أنت األول فليس قبلك يشء، وأنت اآلخر فليس بعدك 

يشء، وأنت الظاهر فليس فوقك يشء، وأنت الباطن فليس دونك يشء«. 

واعتبـر التيمية ان قوله: »فأنت األول فليس قبلك يشء« دليل عىل أن اهلل تعاىل 
موجود منذ زمان أزيل، وهذا مبني عىل قوهلم بالقدم النوعي للعامل، ومّر معنا بعض 

شواهد من كالمهم تدل عىل ذلك. 

وحاصُل قول ابن تيمية يف قول رسول اهلل عليه الصالة والسالم: »وأنت الظاهر« 
أّن معناه: أن اهلل سبحانه وتعاىل فوق الساموات ظاهر، أي: أن اإلنسان إذا وضع نفسه 

خارج الكون يظهر له اهلل من إحدى اجلهات؛ ألنه حميط بالساموات واألرض. 

))( »رشح الواسطية«، حممد خليل هراس، ص42.
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وقوله عليه الصالة والسالم: »وأنت الباطن«: أنَّ حني يضع اإلنسان نفسه خارج 
العامل يظهر له اهلل من إحدى اجلهات،واجلهة الثانية من العامل تصبح باطنة لك، فاهلل 
سبحانه أيضًا حميط بتلك اجلهة، فيصبح جلانب منها ظهورًا وللجانب اآلخر بطونًا، 
كام أن البطن سّمي بطنًا لبطونه أي: الستـتاره، والظهر سّمي ظهرًا لظهوره، فالظاهر 

من إحدى اجلهات دائاًم هو باطن من اجلهة األخرى، بحسب املشاِهد. 

هذا حاصل ما ذكره ابن تيمية يف أكثر من كتاب، وردده من ورائـه من يتبعون 
مذهبه، مثل ابن عثيمني يف »رشح العقيدة الواسطية«، وحممد خليل هّراس. 

ع واستفاضة، وذكر عليه أمثلة وتقريبات واستدالالت  وابن تيمية ذكره بتوسُّ
وغري ذلك، حتى إنه ال يعود للقارئ أيُّ جمال للشّك يف املعنى الذي يريده.

ونذكر هنا بعض النصوص التي تدل عىل ذلك من كالم ابن تيمية، أما التفصيل 
يمكن للباحث الرجوع إىل كتاب »الكاشف الصغري«. 

قال ابن تـيمية: »قال اهلل تعاىل: ﴿ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ﴾ ]احلديد: 3[ 
وقد روى مسلم يف »صحيحه« عن أيب هريرة ريض اهلل عنه عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص أنه كان يقول: 
أنت األول فليس قبلك يشء وأنت اآلخر فليس بعدك يشء وأنت الظاهر فليس فوقك 
يشء وأنت الباطن، فليس دونك يشء اقض عنا الدين وأعنـنا من الفقر« فأخرب أنه 
الظاهر الذي ليس فوقه يشء، وأنه الباطن الذي ليس دونه يشء، فهذا خرب بأنه ليس 
فوقه يشء يف ظهوره وعلوه عىل األشياء، وأنه ليس دونه يشء، فال يكون أعظم بطونًا 
منه حيث بطن من اجلهة األخرى من العباد، مجع فيها لفظ البطون ولفظ الدون وليس 
فعلم أن بطونـه أوجب أن  الباطن فليس دونك يشء،  الدون بقوله وأنت  هو لفظ 
ال يكون يشء دونه، فال يشء دونه باعتبار بطونه والبطون يكون باعتبار اجلهة التي 

ليست ظاهرة. 
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وهلذا مل يقل أنت السافل، وهلذا مل جيئ هذا االسم الباطن كـقوله: وأنت الباطن 
فليس دونك يشء إال مقرونًا باالسم الظاهر الذي فيه ظهوره وعلوه، فال يكون يشء 
فوقه ألن جمموع االسمني يدالن عىل اإلحاطة والسعة وأنه الظاهر فال يشء فوقه والباطن 

فال يشء دونه. 

مل يقل أنت السافل وال وصف اهلل قط بالسفول ال حقيقة وال جمازًا بل قال: ليس 
دونك يشء فأخرب أنه ال يكون يشء دونه هناك، كام جاء يف األثر الذي ذكره مالك يف 
املوطأ أنه يقال حسبنا اهلل وكفى سمع اهلل ملن دعا ليس وراء اهلل منـتهى، فاألمر متناه 
مداه وال يشء دونه يف معنى اسمه الباطن، ليبني أنه ليس خيرج عنه من الوجهني مجيعًا، 
وذلك ألن ما يف هذا املعنى من نفي اجلهة يشء دونه، هو بالنسبة واإلضافة التقديرية، 
وإال ففي احلقيقة هو عال أيضًا من هناك واألشياء كلها حتته، وهذا كام أن الضار واملانع 
واخلافض ال تذكر إال مقرونة بالنافع املعطي الرافع ألن ما فعله من الرضر واملنع واخلفظ 
فيه حكمة بالغة أوجب أن تكون فيه رمحة واسعة ونعمة سابغة، فليس يف احلقيقة رضرًا 
عامًا وإن كان فيه رضر فالرضر اإلضايف بالنسبه إىل بعض املخلوقات، يشبه ما يف البطون 
من كونه ليس حتته يشء، وأنه لو أدىل بحبل هلبط عليه، فإن اهلبوط والتحتية أمر اضايف 

بالنسبة إىل تقدير حال لبعض املخلوقات، هذا يف قدره وهذا يف فعله))(«. اهـ.

قال ابن تيمية تعليقًا عىل حديث )أنت الظاهر... إلخ(: »فأخرب بأنه ليس فوقه 
يشء يف ظهوره وعلوه عىل األشياء وأنه ليس دونه يشء فال يكون أعظم بطونًا منه 

حيث بطن يف اجلهة األخرى من العباد)2(«.

))( »بيان تلبيس اجلهمية يف تأسيس بدعهم الكالمية«، أمحد عبد احلليم بن تيمية احلراين أبو العباس 
ت: 728، )2: 220-)22(، مطبعة احلكومة ـ مكة املكرمة ـ 392)، ط)، ت: حممد بن 

عبد الرمحن بن قاسم.
)2( املصدر السابق )): 552(.
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وبعد أن عرفنا ما املعنى الذي يريده ابن تيمية بكلمة الظاهر أو املحيط، نقول: 
بناًء عىل املعنى فّس ابن تيمية قوله تعاىل: ﴿ى ائ ائ ەئ﴾ ]الربوج: 20[، أي: من 
وراء الناس حميط، وليس املعنى الذي يريده: أنه حميط بعلمه وعامل بام بني أيدهيم وما 
ها أنه  َ خلفهم ومن مجيع اجلهات، ال، فهذا املعنى حملُّ اتفاق، وال خالف فيه، بل فسَّ

من جهِة وراِئهم هو أيضًا حميط، أي: إنه يأخذ اآلية عىل ظاهرها العريف))(. 

))( قال ابن تيمية: »فإذا قدر أن العرش مستـدير حميط باملخلوقات كان هو أعالها وسقفها وهو 
الباقية أصاًل،  إليه واىل ما فوقه اإلنسان إال من العلو ال من جهاته  فوقها مطلقًا فال يتوجه 
ومن توجه إىل الفلك التاسع أو الثامن أو غريه من األفالك من غري جهة العلو، كان جاهاًل 
باتفاق العقالء فكيف بالتوجه إىل العرش أو إىل ما فوقه وغاية ما يقدر أن يكون كرى الشكل. 
واهلل تعاىل حميط باملخلوقات كلها إحاطة تليق بجالله فان الساموات السبع واألرض يف يده   

أصغر من احلمصة يف يد أحدنا.
وأما قول القائل: إذا كان كريًا واهلل من ورائه حميط به بائن عنه، فام فائدة أن العبد يتوجه إىل اهلل   
حني دعائه وعبادته فيقصد العلو دون التحت، فال فرق حينئذ وقت الدعاء بني قصد جهة 
العلو وغريها من اجلهات التى حتيط بالداعى، ومع هذا نجد يف قلوبنا قصدًا يطلب العلو ال 

يلتفت يمنة وال يسة، فاخربونا عن هذه الرضورة التى نجدها يف قلوبنا وقد فطرنا عليها.
فيقال له: هذا السؤال إنام ورد لتوهم املتوهم أن نصف الفلك يكون حتت األرض، وحتت ما عىل   
وجه األرض من اآلدميني والبهائم، وهذا غلط عظيم فلو كان الفلك حتت األرض من جهة 
لكان حتتها من كل جهة، فكان يلزم أن يكون الفلك حتت األرض مطلقًا وهذا قلب للحقائق 
إذ الفلك هو فوق األرض مطلقًا، وأهل اهليئة يقولون: لو أن األرض خمروقة إىل ناحية أرجلنا، 
وألقى يف اخلرق يشء ثقيل كاحلجر، ونحوه لكان ينتهي إىل املركز، حتى لو ألقى من تلك الناحية 
حجر آخر اللتقيا مجيعًا يف املركز، ولو قدر أن إنسانني التقيا يف املركز بدل احلجرين اللتقت 
رجالمها ومل يكن أحدمها حتت صاحبه بل كالمها فوق املركز، وكالمها حتت الفلك كاملرشق 
واملغرب فإنه لو قدر أن رجالً باملرشق يف السامء أو األرض ورجاًل باملغرب يف السامء أو األرض 
مل يكن أحدمها حتت اآلخر وسواء كان رأسه أو رجاله أو بطنه أو ظهره أو جانبه مما ييل السامء، 
أو مما ييل األرض.                     =
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وإذا كان مطلوب أحدمها ما فوق الفلك مل يطلبه إال من اجلهة العليا، مل يطلبه من جهة رجليه   =
أو يمينه أو يساره لوجهني:

أحدمها: أن مطلوبه من اجلهة العليا أقرب إليه من مجيع اجلهات، فلو قدر رجل أو ملك يصعد   
إىل السامء أو إىل ما فوق كان صعوده مما ييل رأسه أقرب إذا أمكنه ذلك، وال يقول عاقل أنه خيرق 
األرض ثم يصعد من تلك الناحية، وال أنه يذهب يمينًا أو شامالً أو أمامًا أو خلفًا إىل حيث أمكن 
من األرض، ثم يصعد، ألنه أي مكان ذهب إليه كان بمنزلة مكانه أو هو دونه، وكان الفلك 

فوقه فيكون ذهابه إىل اجلهات اخلمس تطوياًل وتعبًا من غري فائدة.
ولو أن رجاًل أراد أن خياطب الشمس والقمر فإنه ال خياطبه إال من اجلهة العليا مع أن الشمس   
والقمر قد ترشق وقد تغرب فتنحرف عن سمت الرأس، فكيف بمن هو فوق كل يشء دائاًم 
ال يأفل وال يغيب سبحانه وتعاىل؟ وكام أن احلركة كحركة احلجر تطلب مركزها بأقرص طريق، 
وهو اخلط املستقيم، فالطلب اإلرادي الذي يقوم بقلوب العباد كيف يعدل عن الرصاط املستقيم 

القريب، إىل طريق منحرف طويل.
واهلل تعاىل فطر عباده عىل الصحة واالستقامة إال من اجتالته الشياطني فأخرجته عن فطرته التي   

فطر عليها.
الوجه الثانى: أنه إذا قصد السفل بال علو، كان ينتهي قصده إىل املركز وإن قصده أمامه أو وراءه   
أو يمينه أو يساره من غري قصد العلو كان منتهى قصده أجزاء اهلواء، فالبد له من قصد العلو 

رضورة سواء قصد مع ذلك هذه اجلهات أو مل يقصدها.
ولو فرض أنه قال أقصده من اليمني مع العلو أو من السفل مع العلو كان هذا بمنزلة من يقول   
أريد أن أحج من املغرب فأذهب إىل خراسان ثم أذهب إىل مكة بل بمنزلة من يقول أصعد إىل 
الناحية األخرى، فهذا وإن كان ممكنًا يف  الفلك من  فأنزل يف األرض ثم أصعد إىل  األفالك 
املقدور لكنه مستحيل من جهة امتناع إرادة القاصد له. وهو خمالف للفطرة فإن القاصد يطلب 
مقصوده بأقرب طريق، ال سيام اذا كان مقصوده معبوده الذى يعبده ويتوكل عليه وإذا توجه إليه 
عىل غري الرصاط املستقيم كان سريه منكوسًا معكوسًا«. ]كتب ورسائل وفتاوى شيخ اإلسالم 
ابن تيمية، أمحد عبد احلليم بن تيمية احلراين أبو العباس ت: 728، )6: 567-570(، مكتبة 
ابن تيمية، ط2، ت: عبد الرمحن بن حممد بن قاسم العاصمي النجدي[.                =
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لكن اإلمام الطحاوي حني قال: »حميط بكل يشء«، فمراده: مدّبر لكل يشء عامل 
به؛ ملناسبة السياق، وألنه أيضًا يستحيل أن يريد اإلحاطة التي ذكرها ابن تيمية، وذلك 
ألن اإلحاطة التي قال هبا ابن تيمية ال تـتم إال بعد إثبات اجلهة، وقد سبق أن اإلمام 
الطحاوي قد نفى اجلهة واحلّد، فيستحيل إذن أن يريد اإلماُم الطحاوي باإلحاطة إحاطَة 

الذات باجلهة واحلد والنهايات التي نفاها سابقًا.

وبام أن اإلحاطة هنا إحاطُة علم وتدبري قال: »حميط بكل يشء وفوقه«، فيجب 
أن نحمل الفوقية هنا عىل أهنا فوقية القدرة؛ ألهنا هي املناسبة إلحاطة التدبري والعلم، 

إذا كان اهلل سبحانه وتعاىل حميطًا بعلمه، وفوق كل يشء. 

إذن جيب أن يكون املقصود بالفوقية هنا أيضًا: فوقية القهر والقدرة؛ لئال يتوهم 
إنسان أن اهلل سبحانه بحاجة إىل قدرة غريه لكي يتم له التدبري، فقدرة املخلوقات مقهورة 
لقدرة اهلل سبحانه وتعاىل، منها: ﴿مئ ىئ يئ جب﴾ ]األنعام: 8)[، يعني قهره 

فوق قهر عباده.

كالم عن االستواء عىل العرش:

جـاء يف »فـتح الباري«: »قـال أبو العاليـة: ﴿ۈئ ېئ ېئ﴾ ]البقرة: 29[: 
ارتفع. ﴿ہ﴾: خلق. يف رواية الكشميهني: ﴿ېئ﴾: خلقهن.... وقال جماهد 

﴿ۈئ﴾: عال عىل العرش.

قال ابن بطال: اختلف الناس يف »االستواء« املذكور هنا؛ فقالت املعتزلة: معناه: 
االستيالء بالقهر والغلبة، واحتجوا بقول الشاعر:

من غري ســيف ودم مهراِققد استوى برش عىل العراق

ومن تأمل يف هذا النص، وقد أوردناه عىل طوله ألمهيته يف بيان مراد ابن تيمية، ظهر له ما خلصناه   =
يف الرشح، وتوجد نصوص أخرى تدل عىل ذلك، لكن املقام يضيق لو اشتغلنا بنقلها هنا.
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وقالت اجلسمية: معناه االستقرار.

وقال بعض أهل السنة: معناه: ارتفع، وبعضهم: معناه: عال، وبعضهم: معناه: 
امللك والقدرة، ومنه: »استوت له املاملك« يقال لِـمن أطاعه أهل البالد.

وقيل: معنى االستواء: التامم والفراغ من فعل اليشء، ومنه قوله تعاىل: ﴿ٱ 
ٻ ٻ ٻ﴾ ]القصص: 4)[؛ فعىل هذا فمعنى ﴿ک ک گ﴾ ]األعراف: 

54[: أتم اخللق، وخص لفظ ﴿گ﴾؛ لكونه أعظم األشياء.

وقيل: إن ﴿ک﴾ يف قوله: ﴿ک گ﴾ بمعنى »إىل« فاملراد ـ عىل هذا ـ: انتهى 
إىل العرش، أي: فيام يتعلق بالعرش؛ ألنه خلق اخللق شيئًا بعد يشء.

ثم قال ابن بطال: فأما قول املعتزلة؛ فإنه فاسد؛ ألنه مل يزل قاهرًا غالبًا مستوليًا، 
وقوله: ﴿ک ک﴾ يقتيض افتتاح هذا الوصف بعد أن مل يكن، والزُم تأويلهم: أنه 

كان مغالبًا فيه، فاستوىل عليه بقهر من غالبه، وهذا منتٍف عن اهلل سبحانه.

وأما قول املجسمة؛ ففاسد أيضًا؛ ألن االستقرار من صفات األجسام، ويلزم 
منه احللول والتناهي، وهو حماٌل يف حق اهلل تعاىل، والئـق باملخلوقات؛ لقوله تعاىل: 

﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ﴾ ]املؤمنـون: 28[، وقوله: ﴿ڤ ڤ ڤ ڦ 
ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ﴾ ]الزخرف: 3)[.

قال: وأما تفسري ﴿ک﴾: عال، فهو صحيٌح، وهو املذهب احلق وقوُل أهل 
السنة؛ ألن اهلل سبحانه وصف نفسه بالعيّل، وقال: ﴿ۋ ۋ ۅ ۅ﴾ 

]يونس: 8)[، وهي صفة من صفات الذات.

وأما من فّسه: ارتفع؛ ففيه نظر؛ ألنه مل يِصف به نفسه.

قال: واختلف أهل السنة: هل االستـواُء صفة ذات أو صفة فعل؟ فمن قال: 
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معناه: عال؛ قال: هي صفة ذات، ومن قال غري ذلك؛ قال: هي صفة فعل، وإن اهلل فعل 
فعاًل سامه ﴿ک﴾ عىل عرشه، ال أن ذلك قائٌم بذاته؛ الستحالة قيام احلوادث به. 

صًا. انتهى ملخَّ

وقد ألزمه من فسه باالستيالء بمثل ما ألزم هو به من أنه صار قاهرًا بعد أن مل 
يُكن، فيلزم أنه صار غالبًا بعد أن مل يكن.

بالتمسـك بقـوله تعاىل: ﴿ژ  ڑ ڑ  للفريقيـن  واالنـفصال عن ذلك 
ک﴾ ]النساء: 7)[؛ فان أهل العلم بالتفسري قالوا معناه: مل يَزل كذلك؛ كام تقدم 

بيانه عن ابن عباس يف تفسري ﴿پ﴾«))(.

وكالم ابن حجر هنا فيه عدُم تسليٍم إللزام املعتزلة بام ذكره ابن بطال، واعرتاٌف 
منه أنه إن لزمهم ما ألزمهم به،فإنه يلزُم أهَل السنة ما ألزموهم به، ولكن الصحيح: 

أنه ال يلَزم أحدًا ما ألَزَمه اآلخر؛ لـام ذكره ابن حجر.

وعندي ـ كام عرفَت سابقًا ـ: أن التفسري الذي نقله عن بعضهم بأن االستواء: 
هو التامم، ثم إن التامم حيّدد بحسب ما تعّلق به وأضيف إليه، هو األظهر يف مواضع 

االستواء. 

ثم قال ابن حجر: »وبقي من معاين ﴿ک﴾ ما ُنقل عن ثعلب: استوى الوجه: 
اتصل، واستوى القمر: امتأل، واستوى فالن وفالن: متاَثال، واستوى إىل املكان: أقبل، 
واستوى القاعد قائاًم والنائم قاعدًا، ويمكن ردُّ بعض هذه املعاين إىل بعض، وكذا ما 

تقدم عن ابن بطال«)2(.

))( »فتح الباري« )3): 405( أمحد بن عيل بن حجر أبو الفضل العسقالين الشافعي ت: 852، 
)3): 406(، دار املعرفة ـ بريوت، ت: حمب الدين اخلطيب.

)2( املصدر السابق .
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أقول: كيفية الرد بأن نتذكر أن لفظ »االستواء« ال يفيد معنى خارجيًا بذاته، بل 
بحسب ما يضاف إليه، وبحسب ما يقيد هو به، أما اللفظ ذاته فمعناه: التامم، والتامم: 
قه كام هو يف اخلارج، ولكن إذا قيل: استوى علُمه وتدبريه  معنى إضايف ال يمكن حتقُّ

للمخلوقات، فمعناه: تم تدبرُيه هلا بعد أن خَلقها، وإذا جاء: ﴿ک ک گ گ 
گ گ﴾ ]األعراف: 54[، فمعناه: تم تدبريه لألرض بإن صار ُيغيش الليل النهار. 
إال أنه يف قوله تعاىل: ﴿ۈئ ېئ ېئ﴾ ]البقرة: 29[ يـحتمل معنى آخر 
.. إلخ، وهكذا فإن ما  بمجموع ﴿ۈئ ېئ﴾ فيصري معناه: قصد السامء، فأتـمهنَّ
قاله أهل السنة حمتمل، وما نقله عن البعض من أهل السنة ـ وهو معنى التمـام ـ هو 
األقرب، وما ذكره عن املعتزلة فجائز ال يلزم عنه ما ألزمهم به البعُض من أن اهلل مل يكن 
قادرًا أو قاهرًا ثم صار كذلك، واالنفصال يكون كام قال ابن حجر، أو نقول: إن اهلل 
تعاىل استوى، أي: تم تدبرَيه بعد أن خَلقها، وقبل اخللق ال يوجد تدبري، فال يلزم عىل 
ذلك أيُّ حمظور عىل قول أهل السنة وال املعتزلة، وال عىل قول من قال: إن االستواء 
هو التامم، ولكن عىل قول من قال: إن االستواء هو العلو، وقال: إن العلّو صفة ذات، 

فيوجد إشكاٌل عىل مجيع االحتامالت يف معنى االستواء.

فإن قال القائل: إن االستواء بمعنى العلو صفُة ذات، فيلزم عىل ذلك أن اهلل تعاىل 
مل يكن عاليًا ثم صار كذلك، وهذا كفٌر باهلل تعاىل العظيم العيّل بالذات، والذي ال 

ه عىل فعٍل من أفعاله. يتوّقف علوُّ

املوجه  ينفك عن اإلشكال  قال ذلك  بأن من  ابن حجر  قوُل  وحينئـذ يكون 
إليهم ـ كام وجه إىل املعتزلة ـ باستحضار اآلية التي اقرتحها؛ غرَي صحيح؛ ألن اآلية 
إنام فيها أن االستواء حصل بعد فعل معني فعله اهلل تعاىل، فلو قلنا: إن االستواء هو 
العلوُّ الذايت هلل تعاىل ـ وهو حصل بعد فعل من األفعال احلادثة ـ فيلزم عىل ذلك أنه 

قبل ذلك الفعل مل يكن حاصاًل، وهذا حمال.
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وأما لو قلنا: إن االستواء فعٌل فعله اهلل تعاىل، فإما أن يكون هذا الفعل حادثـًا 
يف الذات اإلهلية، وهو معنى االرتفاع احليس باجلهة واحلد الذي يقول به املجسمة، 

وإما أن يكون الفعل حادثًا يف غري الذات من املخلوقات، كام قال األشعري. 

ومعلوم: أنه إذا قلنا: إن اهلل فعل فعاًل يف ذاته، فإنه يلزم عىل ذلك قياُم احلوادث 
يف ذات اهلل تعاىل، ويلزم عليه أيضًا أن اهلل تعاىل مل يكن كاماًل، ثم صار كاماًل بفعله 

احلادث هذا. 

وهذا باطٌل كمـا ال خيفى عىل أحد، وعىل ذلك فإن من قال بأن االستواء فعٌل 
حادث يف ذات اهلل تعاىل فقوُله باطل، مهام كان معنى هذا الفعل. 

وأما من قال: إن االستواء فعٌل فعله اهلل تعاىل يف املخلوقات أو العرش، فال ضري 
يف ذلك، كام قّررناه، وهو متوافٌق مع قولنا: إن االستواء هو التامم، فيكون متام التدبري، 

وهو املفهوم من اآليات الكريمة. 

قال ابن حجر: »وقد نقل أبو إسامعيل اهلروي يف كتاب »الفاروق« بسنده إىل 
داود بن عيل ابن خلف قال: كـنا عند أيب عبد اهلل بن األعرايب ـ يعني حممد بن زياد 
اللغوي ـ فقال له رجل: ﴿ڈ ژ ژ ڑ﴾ ]طه: 5[ فقال: هو عىل العرش 
كام أخرب، قال: يا أبا عبد اهلل، انام معناه: استوىل، فقال: اسكت! ال يقال: »استوىل عىل 

اليشء« إال أن يكون له مضاّد«))(.

أقول: قول ابن األعرايب ال يسّلم له كام أشار إىل ذلك ابن حجر، وكام أوضحناه 
سابقًا، ولو سلم ما قيل من باب الوضع اللغوي، فباب املجاز فيه قريب سهل ميسور. 

قال ابن حجر: »ومن طريق حممد بن أمحد بن النرض األزدي: سمعت ابن األعرايب 

))( »فتح الباري« )3): 405(.
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يقول: أرادين أمحد بن أيب داود أن أجد له يف لغة العرب ﴿ڈ ژ ژ ڑ﴾ 
بمعنى »استوىل« فقلت: واهلل ما أصبُت هذا.

وقال غريه: لو كان بمعنى »استـوىل« مل خيتص بالعرش؛ ألنه غالب عىل مجيع 
املخلوقات. 

ونقل حميي السنة البغوي يف »تفسريه« عن ابن عباس ـ وأكثر املفسين ـ: أن 
معناه: ارتفع، وقال أبو عبيد والفراء وغريمها بنحوه«))(.

أقول: قد ال نرّجح نحن أن االستـواء أريد به االستـيالء، ولكنـنا ال نـقول 
باستحالته، وال ببطالنه، وال يلزم من االستيالء أن تكون هناك مغالبة مطلقًا، وعىل ما 
ذكرناه من أن االستواء هو التامم فال يلزُمنا أّي يشء مما ألزموه للمعتزلة، ومما نلزمه 

نحن للمجّسمة. 

قال ابن حجر: »وأخرج أبو القاسم الاللكائي يف كتاب »السنة« من طريق احلسن 
البرصي عن أمه: عن أم سلمة أهنا قالت: االستواء غري جمهول، والكيف غري معقول، 

واإلقرار به إيامن، واجلحود به كفر.

ومن طريق ربيعة بن أيب عبد الرمحن أنه سئل: كيف استوى عىل العرش؟ فقال: 
االستـواء غري جمهول، والكيف غري معقول، وعىل اهلل الرسالة، وعىل رسوله البالغ، 

وعلينا التسليم.

وأخرج البيهقي بسند جيد عن األوزاعي قال: كناـ  والتابعون متوافرونـ  نقول: 
إن اهلل عىل عرشه، ونؤمن بام وردت به السنة من صفاته.

وأخرج الثعلبي من وجـٍه آخَر عن األوزاعي: أنه سئـل عن قوله تعاىل: ﴿ک 
ک ک گ﴾ فـقال: هو كام وصف نفسه.

))( »فتح الباري« )3): 405(.
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وأخرج البيهقي بسند جيد عن عبد اهلل بن وهب قال: كنا عند مالك، فدخل 
رجل، فقال: يا أبا عبد اهلل، ﴿ڈ ژ ژ ڑ﴾ كيف استوى؟ فأطرق مالك، 
به  وصف  كام  ڑ﴾  ﴿ڈ ژ ژ  فقال:  رأسه  رفع  ثم  َحضاء،  الرُّ فأخذته 

نفسه، وال يقال: كيف، وكيف عنه مرفوع، وما أراك إال صاحب بدعة، أخِرجوه.

ومن طريق حييى بن حييى عن مالك نحو املنقول عن أم سلمة، لكن قال فيه: 
واإلقرار به واجب، والسؤال عنه بدعة.

وأخرج البيهقي من طريق أيب داود الطياليس قال: كان سفيان الثوري وشعبة 
ومحاد بن زيد ومحاد بن سلمة ورشيك وأبو عوانة ال حيّددون، وال يشّبهون، ويروون 
هذه األحاديث، وال يقولون: كيف. قال أبو داود: وهو قولنا. قال البيهقي: وعىل هذا 

مىض أكابرنا«))(.

قال ابن عبد الرب يف »التمهيد«: 

»عن ابن وضاح: سألت حييى بن معني عن التنـزل؟ فقال: أِقـرَّ به وال حُتّد فيه 
بقول، كلُّ من لقيُت من أهل السنة يصّدق بحديث التنزل. قال: وقال يل ابن معني: 

ْق به، وال تصْفه. صدِّ

وحدثنا أمحد بن سعيد بن برش قال: حدثنا ابن أيب دليم قال: حدثنا ابن وّضاح 
ل؟ فقال: أقرَّ به، وال حتّد فيه. قال: سألت حييى بن معني عن التنزُّ

وأخربنا حممد بن عبدامللك قال: حدثنا عبد اهلل بن يونس قال: حدثنا بقيُّ بن 
خمّلد قال: حدثنا بكار بن عبداهلل القريش قال: حدثنا مهدي بن جعفر: عن مالك بن 
أنه سأله عن قول اهلل عز وجل: ﴿ڈ ژ ژ ڑ﴾ كيف استوى؟  أنس: 

))( »فتح الباري« )3): 407(.
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قال: فأطرق مالك، ثم قال: استواؤه جمهول، والفعل منه غري معقول، واملسألة عن 

هذا بدعة.

قال بقي: وحدثنا أيوب بن صالح املخزومي ـ بالرملة ـ قال: كنا عند مالك إذ 
جاءه عراقيٌّ فقال له: يا أبا عبد اهلل، مسألة أريد أن أسألك عنها، فطأطأ مالٌك رأسه 
فقال له: يا أبا عبد اهلل ﴿ڈ ژ ژ ڑ﴾ كيف استوى؟ قال: سألَت عن 
غري جمهول، وتكلمَت يف غري معقول، إنك امـُرؤ سوء، أخِرجوه! فأخذوا بضبعيه 

فأخَرجوه.

وقال حييى بن إبرهيم بن مزين: إنام كره مالك أن ُيتحّدث بتلك األحاديث؛ ألن 
فيها حّدًا وصفة وتشبيهًا، والنجاة يف هذا االنتهاُء إىل ما قال اهلل عز وجل ووصف به 
نفسه بوجٍه ويَدين وبسٍط واستواٍء وكالٍم، فقال: ﴿ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ﴾  ]البقرة: 

5))[ وقال: ﴿وئ ۇئ ۇئ﴾ ]املائدة: 64[ وقال: ﴿ائ ەئ ەئ وئ 

وئ﴾  ]الزمر: 67[«))(.

وروى يف »طبقات املحدثني بأصبهان«: »عن حممد بن النعامن بن عبد السالم 
يقول: أتى رجٌل مالَك بَن أنس، فقال: ﴿ڈ ژ ژ ڑ﴾ كيف استوى؟ 
قال: فأطرق وجعل يعرق، وجعلنا ننتظر ما يأمر به، فرفع رأسه، فقال: االستواء منه 
غري جمهول، والكيف منه غري معقول، واإليامن به واجب، والسؤال عنه بدعة، وما 

أراك إال ضااّل، أخِرجوه«)2(.

أقول: إن الروايات مجيعهًا عن السلف املّتَبعني تدّل عىل أهنم كانوا ينفون الكيف 
عن اهلل تعاىل، وال يقولون: إن الكيف ثابٌت ولكنّـنا ال نعلمه، كام يزُعم املجسمة، 

))( »التمهيد« )7: )5)(.
)2( »طبقات املحدثني بأصبهان« )2: 4)2(.
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بل ينـفون أصل الكيف، وعىل ذلك تدّل قصة اإلمام مالك حيث قال للرجل: »إن 
الكيف غري معقول«، وكذا قالت أم سلمة وربيعة، فهذا يدل عىل أنه ال يصّح للمنّزه 

إثبات أصل الكيف هلل تعاىل. 

وتأمل كيف يرّصحون فورًا بنفي احلّد عن اهلل تعاىل، ويرّصحون بنفي الكيف، 
وأن اإلمام مالكًا كان ال يروي هذه األحاديث هروبًا من احلّد والكيف. 

قال ابن حجر: 

»وأسند الاللكائي: عن حممد بن احلسن الشيباين قال: اتفق الفقهاء كلُّهم من 
املرشق إىل املغرب عىل اإليامن بالقرآن وباألحاديث التي جاء هبا الثقات عن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص 
يف صفة الرّب من غري تشبيه وال تفسري، فمن فّسـر شيئًا منها وقال بقول جهم، فقد 
خرج عام كان عليه النبي ملسو هيلع هللا ىلص وأصحاُبه وفارق اجلامعة؛ ألنه وصف الرّب بصفة ال 

يشء.

ومن طريق الوليد بن مسلم: سألت األوزاعيَّ ومالكًا والثورّي والليث بن سعد 
وها كام جاءت بال كيف. عن األحاديث التي فيها الصفة؛ فقالوا: أِمرُّ

وأخرج ابن أيب حاتم يف »مناقب الشافعي«: عن يونس بن عبد األعىل: سمعت 
الشافعي يقول: هلل أسامٌء وصفات ال يسع أحدًا ردُّها، ومن خالف بعد ثبوت احلجة 
عليه فقد كفر، وأما قبل قيام احلجة؛ فإنه ُيعذر باجلهل؛ ألّن علم ذلك ال يدرك بالعقل 
وال الرؤية والفكر، فنثبت هذه الصفات، وننفي عنه التشبيه كام نفى عن نفسه فقال: 

﴿ٺ ٿ ٿ﴾ ]الشورى: ))[.

وأسند البيهقي بسند صحيح: عن أمحد بن أيب احلواري: عن سفيان بن عيينة 
قال: كل ما وصف اهلل به نفسه يف كتابه، فتفسرُيه تالوُته والسكوُت عنه.
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ومن طريق أيب بكر الضبعي قال: مذهب أهل السنة يف قوله: ﴿ڈ ژ ژ 
ڑ﴾ قال: بال كيف.

واآلثار فيه عن السلف كثرية، وهذه طريقة الشافعي وأمحد بن حنبل.

وقال الرتمذي يف »اجلامع« عقب حديث أيب هريرة يف النزول: وهو عىل العرش؛ 
كام وصف به نفسه يف كتابه؛ كذا قال غرُي واحد من أهل العلم يف هذا احلديث وما 

يشبهه من الصفات. 

وقال يف باب فضل الصدقة: قد ثبتت هذه الرواياُت، فنؤمن هبا، وال نتوّهم، 
وها بال كيف،  وال ُيقال: كيف؟ كذا جاء عن مالك وبن عيينة وابن املبارك: أهنم أَمرُّ

وهذا قول أهل العلم من أهل السنة واجلامعة.

وأما اجلهمية فأنكروها، وقالوا: هذا تشبيه، وقال إسحاق بن راهويه: إنام يكون 
التشبيه لو قيل: يٌد كَيٍد وسمٌع كسمع. 

وقال يف تفسري املائدة: قال األئمة: نؤمن هبذه األحاديث من غري تفسري، منهم 
الثوري ومالك وابن عيينة وابن املبارك.

وقال ابن عبد الرب: أهل السنة جمِمعون عىل اإلقرار هبذه الصفات الواردة يف 
الكتاب والسنة، ومل يكّيفوا شيئًا منها، وأما اجلهمية واملعتزلة واخلوارج فقالوا: من 

أقر هبا فهو مشّبه، فساّمهم من أقّر هبا معطلة.

النـظامية«: اختلفت مسالُك العلمـاء يف هذه  وقال إمام احلرمني يف »الرسالة 
الظواهر، فرأى بعُضهم تأويلها، والتـزم ذلك يف آي الكتاب وما يصّح من السنن، 
وذهب أئمُة السلف إىل االنكفاِف عن التأويل، وإجراِء الظواهر عىل مواردها، وتفويض 
معانيها إىل اهلل تعاىل، والذي نرتضيه رأيًا وندين اهلل به عقيدة: اتباع سلف األمة؛ للدليل 
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القاطع عىل ان إمجاع األمة حجة، فلو كان تأويل هذه الظواهر حتاًم ال وشك أن يكون 
اهتاممهم به فوق اهتاممهم بفروع الرشيعة، وإذا انرصم عرُص الصحابة والتابعني عىل 

اإلرضاب عن التأويل كان ذلك هو الوجه املتبع. انتهى.

وقد تقّدم النقُل عن أهل العرص الثالثـ  وهم فقهاء األمصار كالثوري واألوزاعي 
ومالك والليث ومن عارصهم ـ وكذا من أخذ عنهم من األئمة، فكيف ال ُيوثق بام 

اتفق عليه أهل القرون الثالثة، وهم خرُي القرون بشهادة صاحب الرشيعة؟«))(.

أقول: حيسن التنبُّه عىل أن مجيع السلف ـ كام ترى من هذا النقل ـ مل ُيثبتوا هلل 
تعاىل كيفًا، ومل ُيكّيفوا، وعدم التكييف معناه: عدم إثبات الكيف، وهذا ليس الذي 
إنام  فإهنم  »بال كيف«،  يقولون:  عندما  تيمية وغريه ممن سار عىل هنجه  ابن  يقصده 
يقصدون أّن أصل الكيف ثابت، ولكننا ال نعرف هيئة الكيف، ولذلك يقولون أحيانًا: 
تعاىل جمهوٌل عندهم، وهو عني  اهلل  بأن كيف  القـول  يريدون  معلوم«،  كـيف  »بال 
التجسيم؛ ألن املسألة أصاًل دائرة عىل أن الكيف: هل هو ثابت هلل تعاىل أو ال؟ فأهل 
السنة قالوا: ليس بثابت أصاًل، واملجسمة قالوا: إنه ثابت، فعىل قول أهل السنة؛ فإنَّ 
نفي الكيف عندهم: هو نفي أصل الكيف، وعند املجسمة فنفي الكيف: إنام هو نفٌي 

ملعرفتنا بصورة الكيف الذي يعتقدون أنه ثابت. 

ولذلك ال يصحُّ االغرتار بقوهلم عندما تسمع أحَدهم يقول: »بال كيف«، فإنه 
إنام يريد »بال كيف يعلُمه«، وذلك هو أسلوهبم عندما يقولون: قوله السلف »بال حّد«، 
فإنام إنام يريدون: بال حدٍّ نعلمه. وأما احلدُّ الذي ال نعلُمهـ  عىل زعمهمـ  فهو ثابت هلل، 

تعاىل عن قوهلم. 

))( »فتح الباري« )3): 408(.  
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وربام يقول بعض املنتسبني إىل أهل السنة: »بال كيف نعلمه« ويريدون: أننا ما 
دمنا ال نعلمه، فهو ليس بثابت، وذلك كام لو قلت: ال معرفَة يل برشيٍك هلل تعاىل، فهذا 
الكالم منك يعني أن الرشيك ليس موجودًا أصالً، وال تريد أن الرشيك موجود ولكنه 

ال تعرفه. 

َم بعُضهم أقواَل الناس يف هذا الباب إىل ستة أقوال:  قال ابن حجر: »وقسَّ

قوالن ملن جيرهيا عىل ظاهرها:

أحدمها: من يعتقد أهنا من جنس صفات املخلوقني، وهم املشّبهة، ويتفرع من 
قوهلم عدة آراء.

والثاين: من ينـفي عنها شبه صفة املخلوقني؛ ألن ذات اهلل ال تشبه الذوات، 
فصفاته ال تشبه الصفات؛ فإن صفات كلِّ موصوف تناسب ذاته، وتالئم حقيقته.

وقوالن لـمن يثبت كوهنا صفة، ولكن ال جيرهيا عىل ظاهرها:

أحدمها: يقول: ال نؤول شيئًا منها، بل نقول: اهلل أعلم بمراده.

واآلخر: يؤول، فيقول مثاًل معنى االستواء: االستيالء، واليد: القدرة، ونحو 
ذلك.

وقوالن ملن ال جيزم بأهنا صفة:

أحدمها: يقول: جيوز أن تكون صفة، وظاهرها غري مراد، وجيوز أن ال تكون 
صفة.

واآلخر يقول: ال خُياض يف يشء من هذا، بل جيب اإليامن به؛ ألنه من املتشابه 
الذي ال ُيدَرك معناه«))(.

))( »فتح الباري« )3): 408(. 
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حال ابن عبد الرب: 

التحديد  يفرُّ من  أنه كان  إمامه مالك  ينـقل عن  الرب  ابن عبد  ومع أن اإلمام 
املكاَن والنُّقلة،  تعاىل  أثناء، فنسب إىل اهلل  أنه رمحه اهلل وقع يف ذلك  إال  والتكييف، 
ْقَلة واملكان إىل اهلل تعاىل يف حديث  ُيْثبِت إسناَد النُـّ وهذا يستلزم التحديَد، ثم إنه مل 
وال يف قرآن، فكيف أجاز ابن عبد الرب لنفسه ذلك، وليس ذلك إال تأثُّرًا منه رمحه اهلل 
تعاىل ببعض من وقعوا يف مصائد املشبهة، فنقل أقواهَلم وكّرر ما قالوه دون حترير هلا، 

فإن هذا الفّن مل يكن فنَّه. 

ولذلك فإنني أقول: إن رأي ابن عبد الرب رمحه اهلل تعاىل ال ُيَسلَّم له يف هذه املسائل، 
فهو أحيانًا تراه منّزهًا رصفًا، وأحيانًا تراه يتكّلم بلساٍن خملوٍط بالتشبيه، فينبغي احلذُر 

مما وقع فيه. ولننقل لك كالَمه هنا، لتأخذ ما صحَّ منه، ولتحَذْر من باقيه.

قال رمحه اهلل تعاىل يف »التمهيد«))( وذلك يف رشح حديث أيب هريرة ريض اهلل عنه 
أن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قال: »ينزل ربنا تبارك وتعاىل كل ليلة إىل السامء الدنيا حني يبقى ثلث 
الليل فيقول: من يدعوين فأستجيب له؟ من يسألني فأعطيه؟ من يستغفرين فأغفر له«: 

به  أحاطت  ما  ألن  املخلوقات؛  ألشبه  مكاٍن  يف  كان  لو  احتجاجهم:  »وأما 
األمكنُة واحتَوتـُه خملوق؛ فيشء ال يلزم، وال معنى له؛ ألنه عز وجل ﴿ٺ ٿ 
ٿ﴾ من خلقه، وال يقاس بيشء من برّيته، ال ُيدرك بقياس، وال يقاس بالناس، 
ال إله إال هو كان قبل كل يشء، ثم خلق األمكنة والساموات واألرض وما بينهام، 

وهو الباقي بعد كل يشء، وخالق كل يشء ال رشيك له«)2(.

 .)(28 :7( )((
)2( »التمهيد« )7: 35)(، الطبعة املغربية. قام عىل حتقيقه جمموعة من األفاضل سنة 387)هـ، 
967)م.                         =
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أقول: إنه حياول أن يرّد عىل املعتزلة كام قال: »وفيه دليل عىل أن اهلل عز وجّل 
يف السامء عىل العرش من فوق سبع سموات، كام قالت اجلامعة، وهو من حجتهم عىل 
املعتزلة واجلهمية«. اهـ، فأما املعتزلة الذين أطلقوا القول بأن اهلل تعاىل يف كل مكان، 
: أن قوله ليس أوىل من  فيقابل قوهلم بأن يقول: بل اهلل تعاىل يف مكان واحد فقط، واحلقُّ
قوهلم، فاملعتزلة الذين قالوا: هو يف كّل مكان، مل يريدوا أن اهلل حيّل يف مجيع األمكنة، 
كام يفهمه ابُن عبد الرب، بل أطلقوا ذلك القول وأرادوا: إنه عامل بكل يشء، وقادر عىل 
كل يشء، وليس كام ينسبه إليهم هو من احللول يف األمكنة، كام نقله عنهم علامء الفرق، 
وانتقدوا عليهم هذا اإلطالق مع أن املعنى الذي يريدونه صحيح. وأما اجلهمية فقد 
قالوا: إن اهلل تعاىل يف كل مكان بذاته، وهو خمتلط مع خملوقاته، والرد عليهم يكون 
بالقول بأن اهلل تعاىل ال يصح عليه االختالط مع خملوقاته وال يصح عليه احللول وال 
االحتاد، وهو موجود ال يف مكان وال يف حيز، ومع ذلك هو متميز عن خلقه. وال يكون 
الرد عليهم بأن يقال إن اهلل تعاىل يف جهة من خلقه، ويف مكان معني دون سائر األمكنة! 
فهذا فيه إثبات التحيز واملحدودية هلل تعاىل، وهي منفية عند السلف، ولكن لو سلمنا 
املعنى الذي يريده ابن عبد الرب من احلديث، لكان االحتجاج هبذا احلديث عىل اجلهمية 

صحيحاً.

وظاهر إطالق ابن عبد الرب يف قوله))(: »وهو من حجتهم عىل املعتزلة واجلهمية 
يف قوهلم: إن اهلل عز وجّل يف كل مكان وليس عىل العرش«. اهـ، يفيد أنه يعترب العرش 
مكانًا هلل تعاىل، وإن مل يطلق عليه وصف املكان. فال معنى الحتجاج عليهم هبذا القول 

وهذا املوضع الذي ننقله عن ابن عبد الرب من »التمهيد« موجود يف اجلزء الثالث منه ص276   =
وما بعدها، من طبعة دار إحياء الرتاث، حتقيق وختريج عبد الرزاق املهدي، ط)-420)هـ،  

2000م.
 .)(29 :7( )((
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وهو ال يعتقد العرَش مكانًا. ومما يؤكد إرادته للمكان ما قاله بعد ذلك))(: »واالستواء 
معلوم يف اللغة ومفهوم، وهو العلو واالرتفاع عىل اليشء، واالستقرار والتمكن فيه«. اهـ، 
فتأمل يف قوله والتمكن فيه لتعرف صدق ما قررناه وتوجه ما فهمنا من كالم ابن عبد الرب 
رمحه اهلل وعفا عنه، ويشهد ملا فهمناه ما كرره مرارًا َبْعُد من أن اهلل عىل العرش، وكذا 

قوله)2(: »ولكنا نقول: استوى من ال مكان إىل مكان«. اهـ.

وقوله: إنه ال يلزمه احلدوُث وكونه خملوقًا إذا كان يف مكان معنّي، غرُي صحيح، 
بل إن هذا دليل احلدوث، كام أثبته علامء التوحيد. 

قال: »وقد قال املسلمون وكلُّ ذي عقل: إنه ال ُيعقل كائٌن ال يف مكاٍن منّا، وما 
ليس يف مكاٍن فهو عدم، وقد صّح يف املعقول وثبت بالواضح من الدليل: أنه كان 
يف األزل ال يف مكان وليس بمعدوم، فكيف ُيـقاس عىل يشء من خلقه؟ أو جيري 
بينه وبينهم متثيٌل أو تشبيه؟ تعاىل اهلل عام يقول الظاملون علوًا كبريًا، الذي ال يبلغ من 
وصِفه إال إىل ما وصف به نفسه، أو وصفه به نبيُّه ورسوله، أو اجتمعت عليه األمة 

احلنيفية عنه«)3(.

أقول: إن ادعاءه بأنه »ال يعقل كائن ال يف مكان منا، وما ليس يف مكان فهو عدم«، 
اّدعاء مقبول باعتبار املشاهد، أعني أن الناس )إذا محلنا قوله منا عىل من البرش( الذين 
خلقوا مل يعهد واحد منهم إال يف مكان، ويكون قد اتسعمل )يعقل( بمعنى يعهد أو 
خيرب، وكذلك ينبغي أن يقيد قوله: »وما ليس يف مكان فهو عدم« بأن يكون املراد هبم 

البرش يف احلياة الدنيا. 

ولكن قوله: »وقد صح يف املعقول وثبت بالواضح من الدليل أنه كان يف األزل ال 

 .)(3( :7( )((
 .)(36 :7( )2(
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، فيستحيل  يف مكان وليس بمعدوم« صحيٌح، ولذلك نقول: فإنه يستحيل عليه التغريُّ

عىل اهلل تعاىل بعد أن خلق اخللق أن يكون يف مكان. 

وقوله: »وثبت أنه كان يف األزل ال يف مكان، وليس بمعدوم، فكسف يقاس 
عىل يشء من خلقه«. اهـ، يريد أنه إذا كان اإلنسان لو فرضناه ال يف مكان لكان عدمًا، 
ألن البرشّي إذا وجد فال بد أن يكون يف مكان، فال يلزم أن اهلل تعاىل صار مثل البرش 
إذا قلنا إنه يف مكان بعد أن مل يكن يف مكان. ألن اهلل تعاىل لو فرضناه ال يف مكان مل 

يكن معدومًا، وجاز كونه ال يف مكان بخالف البرش.

ويريد اإلمام ابن عبد الرب أن يقول: إن اهلل تعاىل بعد أن خلق اخللق صاَر يف 
مكان، ومع ذلك فال يلزم حدوُثه وال احتياجه، ولكن يرد عىل ذلك أنه يستلزم حدوث 
بعض صفاته، ويف ذلك احتياجه كام تقرر، ويتناقض مع ظاهر قوله فيام بعد )7: 36)(: 
»أما االنتقال وتغري احلال، فال سبيل إىل إطالق ذلك عليه«. اهـ، حيث حييل تغري احلال 

عليه، وما االنتقال من ال مكان إىل مكان معني إال تغري يف احلال! 

ولذلك فمن الصعب التخلص عن هذا اإليراد، وال يملك يف رده عىل خمالفيه 
إال حماولة إلزامهم بنحو ما يلزمه، وهذا الذي جرى عليه. 

قال: »فإن قال قائل منهم: إّنا وصفنا رّبنا: أنه كان ال يف مكان، ثم خلق األماكن 
فصار يف مكان، ويف ذلك إقراٌر منا بالتغيري واالنتقال؛ إذ زال عن صفته يف األزل، 
وصار يف مكاٍن دون مكان. قيل له: وكذلك زعمَت أنت: أنه كان ال يف مكان، وانتقل 
إىل صفٍة ـ هي الكون يف كّل مكان ـ فقد تغري عندك معبوُدك وانتقل من ال مكان إىل 
كل مكان، وهذا ال ينفّك منه؛ ألنه إن زعم: أنه يف األزل يف كل مكان كام هو اآلن، 

فقد أوجب األماكَن واألشياء موجودًة معه يف أزله وهذا فاسد«. اهـ))(.

))( »التمهيد« )7: 35)(.
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أقول: هنا يقرر ابن عبد الرب بأنه يقول: إن اهلل تعاىل كان بال مكان، ثم صار يف 
مكان، وهذا باطل، وأما نسبته إىل من قال منهم: بأن اهلل تعاىل كان ال يف مكان ثم صار 
يف كل مكان، إن رّصح به واعتقده واحٌد منهم، فقوله باطٌل كقول ابن عبد الرب، ولكن 

إن نسبه إليهم إلزامًا، فهو ال يلَزم املعتزلة، وإن لزم اجلهمية، لِـام ذكرناه سابقًا. 

ومن حماسن كالمه: أنه ُيبطل ِقدَم يشء مع اهلل تعاىل يف األزل؛ كمـا نصَّ عليه 
يف آخر كالمه، وهذا مناقض لدعوى الفالسفة يف القدم الشخيص للعامل، ومناقض 

لدعوى ابن تيمية بالقدم النوعي للعامل.

قال: »فإن قيل: فهل جيوز عندك أن ينتقل من ال مكان يف األزل إىل مكان؟ قيل 
له: أما االنتقال وتغري احلال، فال سبيل إىل إطالق ذلك عليه؛ ألن كوَنه يف األزل ال 
يوجب مكانًا، وكذلك نقله ال يوجب مكانًا، وليس يف ذلك كاخللق؛ ألن كوَن ما كونه 
يوجب مكانًا من اخللق ونقلته توجب مكانًا ويصري منتقاًل من مكان إىل مكان، واهلل 
عز وجل ليس كذلك؛ ألنه يف األزل غرُي كائـن يف مكان، وكذلك ُنـْقَلُته ال توجب 
مكانًا، وهذا ما ال تقدر العقول عىل دفعه، ولكنا نقول: استوى من ال مكان إىل مكان، 
وال نقول: انتـقل، وإن كان املعنى يف ذلك واحدًا، أال ترى أنا نقول: له العرش، وال 
نقول: له رسير، ومعنامها واحد، ونقول: هو احلكيم، وال نقول: هو العاقل، ونقول: 

خليل إبراهيم، وال نقول: صديق إبراهيم، وإن كان املعنى يف ذلك كّله واحدًا«))(.

أقول: انظر إليه يرّصح بكالم ال دليَل عليه له، فيقول: إنَّ ُنْقَلـَته ال توجب له 
مكانًا، ثم يقول: ال نقول: انتقل، ونقول: استوى من ال مكان إىل مكان، ويعرتف أن 
املعنى واحد، أي: إن الفرق بينهام يف اللفظ فقط، ومع ذلك يمنع إطالق اللفظ اآلخر 
عليه، وهذا يف غاية التناقض، خصوصًا أن األلفاظ التي يتكلم فيها مل ترد يف كتاب 

))( »التمهيد« )7: 37)(.
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وال سنـة، فلم يرد املكان يف حق اهلل تعاىل، ومل يرد النقلة، ولو ورد املكان أو النقلة 
فأجازمها ومنع ما يرادفهام أو يقرتب منهام يف اللغة باملعنى، لسوغنا ذلك بناء عىل أن 
األصل الذي يقول به هو أن األلفاظ املستعملة يف حق اهلل تعاىل توقيفية!!وعىل كل 
حال فإن املنع إنام يكون أصالًة من املعاين الباطلة ال من األلفاظ باعتبار كوهنا ألفاظًا، 
وإنام املنع من األلفاظ؛ ألهنا ُتفِهم له معاين باطلة، والنقلة واملكان يظهر منهام النقص 

وال يومهانه فقط. 

وقوله: بالتوقيف يف هذا املحّل ال ينفعه، فأين ورد التوقيُف بأن اهلل تعاىل ينتقل 
من ال مكان إىل مكان؛ كام يقول به ابن عبد الرب؟ وأين ورد ما يقول به من أن انتقاَله 

هو عني االستواء؟ بل كالمه يف غاية التناقض.

وقال: »ال نسميه وال نصفه وال نطلق عليه إال ما سمى به نفسهـ  عىل ما تقدم ذكرنا 
له من وصفه لنفسه ال رشيك له ـ وال ندفع ما وصف به نفسه؛ ألنه دفع للقرآن، وقد 
]الفجر: 22[،  وليس جميُئه حركًة  قال اهلل عز وجل: ﴿ى ائ ائ ەئ ەئ﴾ 
ثبت  فلام  أو جوهرًا،  اجلائي جساًم  إذا كان  إنام يكون  انتقاالً؛ ألن ذلك  وال  وزواالً 
أنه ليس بجسٍم وال جوهر مل جيب أن يكون جميُئه حركًة وال ُنقلة، ولو اعتربت ذلك 
بقوهلم: جاءت فالنًا قيامته، وجاءه املوت، وجاءه املرض، وشبه ذلك مما هو موجود 

نازل به وال جميء؛ لبان لك، وباهلل العصمة والتوفيق«))(.

أقول: كالمه يف هذه الفقرة ال إشكال فيه، ولكنه متخالٌف مع ما مرَّ من كالمه 
كام ال خيفى. وعىل كل حال فإن يف هذا الكالم ردًا عىل ابن تيمية وصحبه ألنه ينفي 
اجلسمية مطلقًا عىل اهلل تعاىل، وينفي احلركة والنقلة، والتيمية يثبتون احلركة هلل تعاىل 

والتحيز وهو جوهر اجلسمية.

))( »التمهيد« )7: 37)(.
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قال: »فإن قال: إنه ال يكون مستويًا عىل مكان إال مقرونًا بالتكيـيف، قيل: قد 
يكون االستواء واجبًا، والتكييُف مرتفع، وليس رفُع التكييف يوجب رفع االستواء، 
ولو لزم هذا لزم التكييُف يف األزل؛ ألنه ال يكون كائٌن يف ال مكان إال مقرونًا بالتكييف، 
وقد عقلنا وأدركنا بحواسنا: أن لنا أرواحًا يف أبداننا، وال نعلم كيفية ذلك، وليس 
جهلنا بكيفية األرواح يوجب أن ليس لنا أرواح، وكذلك ليس جهلنا بكيفيِة))( عىل 

عرشه يوجب أنه ليس عىل عرشه. 

أخربنا عبد الوارث بن سفيان قال: حدثنا قاسم بن أصبغ قال: حدثنا أمحد بن 
زهري قال: حدثنا أبو عبد اهلل حممد بن عبد اهلل اخلزاعي قال: حدثنا محاد بن سلمة: 
عن يعىل بن عطاء: عن وكيع ابن حرس)2(: عن عمه أيب رزين العقييل قال: قلت: يا 
رسول اهلل، أين كان ربنا تبارك وتعاىل قبل أن خيلق السامء واألرض؟ قال: »كان ما 

فوقه هواء، وما حتته هواء، ثم خلق عرشه عىل املاء«)3(.

قال أبو عمر: قال غريه يف هذا احلديث: »كان)4( يف عامء فوقه هواء، وحتته هواء« 

))( كذا يف الطبعتني املشار إليهام يف بداية النقل، ولعلها: »بكيفية استوائه عىل عرشه«. فتأمل.
)2( وقد قام السيد عبد اهلل الغامري مصحح هذا اجلزء باإلشارة إىل أن الصواب يف هذا االسم: 
وكيع بن ُحُدس، بحاء ودال مضمومتني، قال السيد عبد اهلل يف هامش )7: 37)(: »ووكيع 
ابن حدس هذا مـجهول احلال، قـاله ابن القطان، وقال ابن قـتيبة: غري معروف. فاإلسناد 

ضعيف«. اهـ.
)3( »التمهيد« )7: 37)(.

)4( علق هنا السيد عبد اهلل فقال: »هبذا اللفظ رواه الرتمذي وابن ماجه، قال الرتمذي، حديث 
حسن، ونقل عن يزيد بن هارون قال: العامء أي ليس معه يشء، وقال البيهقي: ما فوقه هواء 
وال حتته هواء أي ليس فوق العمى الذي ال يشء موجود هواء وال حتته هواء. ألن ذلك إذا 
كان غري يشء فليس يثبت له اهلواء بوجه. اهـ. فمـا نافية ال موصولة. وال تـنس أن احلديث 

ضعيف«. اهـ.
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واهلاء يف قوله: »فوقه« و»حتته« راجعة إىل العامء، وقال أبو عبيد: العامء: هو الغامم، وهو 
ممدود، وقال ثعلب: هو »عام« مقصور أي: يف عام عن خلقه واملقصود: الظلم ومن عمى 

عن يشء فقد أظلم عليه«. اهـ))(.

كأنه يريد هبذا احلديث الواحد أن يثبت به هلل تعاىل مكانًا، ويّدعي أن املكان 
ال يستلزم الكيف، وانظر قوله: »وكذلك ليس جهلنا بكيفية ]استوائـه[ عىل عرشه 
يوجب أنه ليس عىل عرشه«، فهو يثبت هلل تعاىل كيفًا، وهذا خيالف ما أوردناـ  وسنورده 

لك من أن السلف ـ نَفُوا الكيَف واحلدَّ عن اهلل تعاىل. 

فطريقة ابن عبد الرب ـ هنا ـ ليست عىل وفاق تامٍّ مع طريقة السلف، فال يغرت 
واحد من القراء باسمه الكبري، وعلِمه يف احلديث والفقه، وشهرته، ونحن ال نشك يف 
ذلك أبدًا وال نقلل من مكانته، ولكن ليس هبذه األساليب ُتؤخذ العقائد، بل بالتحقيق 

والنظر الصحيح. 

ثم ذكر حديث األوعال الضعيف، وحديث األطيط الضعيف السنـد املنكر 
املعنى كام قال السيد عبد اهلل بن الصديق، ومل ينتقدها ابن عبد الرّب، وذكر قصة ابن املبارك 
التي فيها كام يف »التمهيد«: »قال: الربُّ تبارك وتعاىل عىل السامء السابعة عىل العرش، 

قيل له: بحّد ذلك؟ قال: نعم هو عىل العرش فوق سبع سموات«. اهـ)2(. 

ومل يقل: إن هذا حتديد من ابن املبارك، أو أن كالمه له معنى آخر؛ كام قال به 
البيهقي يف »األسامء والصفات«، حيث قال: أراد بحّد السمع، أي بالدليل، وقد مرَّ 
بيان ذلك مفصاًل. ولكن ابن عبد الرب أجرى هذا الكالم كله إجراًء بال نقٍد متحيص، 

ولذلك فقد فرَح ابُن تيمية وابن قيم اجلوزية كثريًا بام ذكره. 

))( »التمهيد« )7: 37)(.
)2( املصدر السابق )7: 42)(.
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ومع ذلك تراه يقول يف »التمهيد«: »سمعت وكيعًا يقول: كفر برش بن املرييس 
يف صفته هذه قال: هو يف كل يشء، قيل له: ويف قلنسوتك هذه؟ قال: نعم، قيل له: ويف 
جوف محار؟ قال: نعم. وقال عبداهلل بن املبارك: إنا لنحكي كالم اليهود والنصارى، 

وال نستطيع أن نحكي كالم اجلهمية. 

وأما قوله ملسو هيلع هللا ىلص يف هذا احلديث: »ينزل تبارك وتعاىل إىل سامء الدنيا فقد أكثر 
الناس التنازع فيه والذي عليه مجهور أئمة أهل السنة: أهنم يقولون: ينزل كمـا قال 
رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ويصّدقون هبذا احلديث، وال يكّيفون، والقول يف كيفية النزول كالقول 

يف كيفية االستواء واملجيء، واحلجة يف ذلك واحدة«))(.

أقول: ينقل هنا قول بعض السلف بأهنم كانوا يوردون هذه األحاديث واألخبار 
وال يتكلمون فيها، وينفون الكيف واحلد كام مرَّ شأهنم يف االستواء، وهو األمر الذي 
خيالفه ابن عبد الرب؛ فإنه يثبت الكيف واملكان والنّقلة كام ظهر من كالمه، وال يفعل ذلك 
امللتـزم بمنهج السلف، وطريقة السلف ـ التي يوضحها ـ هنا هي طريقة التفويض 

التي رشحناها لكم سابقًا يف حمله. 

قال: »وقد قال قوٌم من أهل األثر أيضًا: إنه ينزل أمره وتنزل رمحته، وروى ذلك 
عن حبيب كاتب مالك وغريه. وأنكره منهم آخرون وقالوا: هذا ليس بيشء؛ ألن 
أمره ورمحته ال يزاالن ينزالن أبدًا يف الليل والنهار، وتعاىل امللك اجلبار الذي إذا أراد 
أمرًا قال له: »كن« فيكون يف أي وقت شاء، وخيتص برمحته من يشاء متى شاء، ال إله 

إال هو الكبري املتعال«)2(.

أقول: ما نقله عن بعض أهل األثر أهنم يؤولون نزوله بنزول أمره هو الصحيح 

))( »التمهيد« )7: 43)(.
)2( املصدر السابق )7: 43)(.
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مقابل من يثبت الكيف والنقلة واجلهة، خالفًا ملن سكت وأجراها عىل ما جاءت، ومن 
اعرتض عليهم وقال بأنه ليس بيش، فقوله غري صحيح؛ ألن اهلل تعاىل له أن خيّصص 
بعض األوقات بتنزل رمحاته وفضله، كام ال يفعله يف وقت آخر، وذلك كام أنه جّل 
شأنه خّصص بعض األمكنة بميزات خاصة يف الثواب؛ كام يف املسجد احلرام واملسجد 

األقىص واملسجد النبوي؛ فإن ثواب الصالة فيها ليست كثواب الصالة يف غريه.

فكمـا أنه جّل شأنه خصص بعض األماكن بثواب كبري، فإن له جّل شأنه أن 
خيصص بعض األزمان بثواب خاّص كبري، فليس األمر كمـا قالوا من أن هذا القول 

ـ أعني: تأويل النزول بنزول أمره ورمحته ـ ليس بيشء. 

قال: »وقد روى حممد بن عيل اجلبيل ـ وكان من ثقات املسلمني بالقريوان ـ 
قال: حدثنا جامع بن سوادة بمرص قال: حدثنا مطرف: عن مالك بن أنس: أنه سئـل 
عن احلديث: »إن اهلل ينزل يف الليل إىل سامء الدنيا«؟ فقال مالك: يتنـّزل أمره وقد 
حيتمل أن يكون؛ كام قال مالك رمحه اهلل: عىل معنى: أنه تتنزل رمحته وقضاؤه بالعفو 
واالستجابة، وذلك من أمره، أي: أكثر ما يكون ذلك يف ذلك الوقت، واهلل أعلم، 

ولذلك ما جاء فيه الرتغيب يف الدعاء.

وقد ُروي من حديث أيب ذرٍّ أنه قال: يا رسول اهلل، أي الليل أسمع؟ قال: »جوف 
الليل الغابر« يعني: اآلخر، وهذا عىل معنى ما ذكرنا، ويكون ذلك الوقت مندوبًا فيه 
إىل الدعاء كام ُندب إىل الدعاء عند الزوال، وعند النداء، وعند نزول غيث السامء، وما 

كان مثله من الساعات املستجاب فيها الدعاء واهلل أعلم«))(.

أقول: انظر كيف ينقل ابُن عبد الرب عن اإلمام مالك القول بالتأويل للنزول 

))( »التمهيد« )7: 44)(.
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بتنزل أمره ورمحته، وتفسرُيه لوجِه هذا التأويل كام فّسناه لك، وهو التفسري الصحيح، 

وليتأمل يف طريقته التي جرى عليها سابقًا!

قال: وقال آخرون: ينزل بذاته. 

أخربنا أمحد بن عبداهلل: أن أباه أخربه قال: حدثنا أمحد بن خالد قال: حدثنا حييى 
ابن عثامن ابن صالح بمرص قال: سمعت نعيم بن محاد يقول: حديث النزول يردُّ عىل 

اجلهمية قوهلم. 

قال: وقال نعيم: ينزل بذاته، وهو عىل كرسيه.

قال أبو عمر: ليس هذا بيشء عند أهل الفهم من أهل السنة؛ ألن هذا كيفيَة وهم 
يفزعون منها، ألهنا ال تصلح إال فيام حياط به عيانًا، وقد جلَّ اهلل وتعاىل عن ذلك، 
وما غاب عن العيون، فال يصفه ذوو العقول إال بخرب، وال خرب يف صفات اهلل إال ما 
وصف نفسه به يف كتابه، أو عىل لسان رسوله ملسو هيلع هللا ىلص فال نتعدى ذلك إىل تشبيه أو قياس 

أو متثيل او تنظري، فإنه ليس كمثله يشء وهو السميع البصري«. اهـ))(.

أقول: وردُّ ابن عبد الرب لقول محاد بأن اهلل تعاىل ينزل بذاته، صحيٌح بال ريب، 
وهذا يدل عىل أن ابن عبد الرب ليس بمجّسم وال مشبِّه يوافق طريقة املشبهة القدماء 
وال طريقة ابن تيمة أيضًا، ولكنه خيتلف عليه التعبري وخيتلط عليه األمر عند التقرير، 
واهلل أعلم. ونحن نعلم أن هذا الكالم قد يقع موقعًا صعبًا يف نفوس بعض الناس، 
ولكنا قد أوردنا شواهدنا عىل ما نقول، فتأمل إليه اآلن ينفي نفيًا قطعًا الكيف، ويقول 
إنه من التـشبيه، وتأمل كيف أثبت الكيف سابقًا، والنقلة واملكان هلل تعاىل. وهو هنا 
يرص عىل االلتزام بام جاء يف القرآن والسنة ال يتعدامها إىل التنظري والتشبيه والتمثيل 
والقياس عىل املشاهد. وهذه طريقة سديدة ليته استمرَّ عليها يف مجيع كالمه رمحه اهلل 

))( »التمهيد« )7: 44)(.
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تعاىل رمحة واسعة. وإنا ليصعب علينا الترصيح هبذا الكالم يف حقه لوال ما رأينا من 
واملكان  احلركة  إثبات  عىل  دلياًل  متخذينه  كالمه  بعض  إىل  املنحرفني  بعض  استناد 

والكيف وغري ذلك. 

وتأمل كيف حكم عىل قول محاد بأنه تكييف، وأنه ليس بيشء عند أهل الفهم 
 . من أهل السنة، وكالمه هذا حقٌّ

قال اإلمام ابن عبد الرب: »قال أبو عمر: أهل السنة جممعون عىل اإلقرار بالصفات 
الواردة كلها يف القرآن والسنة، واإليامن هبا، ومحلها عىل احلقيقة ال عىل املجاز، إال أهنم 
ال يكيفون شيئًا من ذلك، وال حيدون فيه صفة حمصورة، وأما أهل البدع واجلهمية 
واملعتزلة كلها واخلوارج، فكلهم ينكرها وال حيمل شيئًا منها عىل احلقيقة، ويزعمون 
القائلون  قاله  فيام  للمعبود، واحلق  نافون  أثبتها  من  عند  أقرَّ هبا مشبه. وهم  من  أن 
بام نطق به كتاب اهلل وسنة رسوله، وهم أئمة اجلمـاعة واحلمد هلل. روى حرملة بن 
حييى قال: سمعت عبد اهلل بن وهب يقول: سمعت مالك بن أنس يقول: من وصف 
شيئًا من ذات اهلل مثل قوله: ﴿ۉ ې ې ې ې﴾ ]املائدة: 64[، وأشار بيده إىل 
عنـقه، ومثل قوله: ﴿ٿ ٹ ٹ﴾ ]الشورى: ))[ فأشار إىل عينيه أو أذنيه، 
أو شيئًا من بدنه، قطع ذلك منه. ألنه شبه اهلل بنفسه. ثم قال مالك: أما سمعت قول 
الرباء حيث حدث أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: »ال يضحى بأربع من الضحايا« وأشار الرباء 
بيده، كمـا أشار النبي ملسو هيلع هللا ىلص بيده. قال الرباء ويدي أقرص من يد رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص. فكره 
ليس  الذي  اخلالق  فكيف  له، وهو خملوق،  اهلل ملسو هيلع هللا ىلص إجالالً  أن يصف رسول  الرباء 

كمثله يشء))(«. اهـ. وهاهنا أمور: 

األول: أنه يقول هذه الصفات عىل احلقيقة ال عىل املجاز. وال يقصد من احلقيقة 

))( »التمهيد« )7: 45)-46)(.
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احلقيقة العرفية كام هو ظاهر من كالمه، فهو ال حيدد وال يقول إن هلل تعاىل أينًا، وينفي 
األعضاء، كام قررنا من كالمه، إن كانت عبارته فيها ما فيها يف بعض املواضع! وهو 
ينفي يف هذا النص الكيف، وينفي احلد، ويبطل تشبيهها بصفات احلوادث. وكلمة 
عىل احلقيقة بعد نفي احلقيقة العرفية الشائعة بني البرش، مل يبق إال أهنا صفات حقيقية 
هلل تعاىل بال حد وال تشبيه وليس أركانًا، كام قرره أئمة السلف املتبعون ونص عليه 
اإلمام الطحاوي وغريه من األكابر خالفًا ملن وقع يف تشبيه أو جتسيم. وال بد من التنبه 
إىل الفرق بني إثباهتا صفات عىل احلقيقة كام يعرفها البرش، وبني إثباهتا عىل احلقيقة كام 

ييق باهلل مع التنزيه عن صفات البرش والتحديد والتكييف واألركان واألدوات.

الثاين: قوله إن كل أهل السنة عىل هذا املذهب، غري صحيح، فبعض أهل السنة 
واجلامعة يقول ما قال به ابن عبد الرب هنا، وبعضهم أول هذه الصفات، وقد صار هذا 
اآلن واضحًا. واألصل املتبع هو التنزيه والقول باألدلة الظاهرة بالقواعد املتبعة لغة 

ورشعًا. 

الثالث: أن التشبيه يلزم إن أثبت األركان واألعضاء واألدوات أو األجزاء، أو 
توقف عن نفيها احتامالً هلا، أما مع نفي هذه األمور ورفضها فال تشبه، إال أنه يبقى 

األمر كام قررنا غري مرة موكوالً إىل الدليل الداّل. 

وعىل كل حال فإن هذا الكالم من ابن عبد الرب ينفي عنه بال ريب ما يزعمه 
املعلومة واحلدود والكيفيات  إثبات اجلهة احلسية  تيمية يف  أنه موافق البن  بعضهم 

واحلركات والنقلة وقيام احلوادث بالذات اإلهلية. 

ثم قال يف »التمهيد«: »قال أبو عمر: الذي عليه أهل السنة وأئمة الفقه واألثر 
بذلك  والتصديُق  فيها  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  بام جاء عن  اإليامُن  ـ  أشبهها  ـ وما  املسألة  يف هذه 

وترُك التحديد والكيفية يف يشء منه«))(.

))( »التمهيد« )7: 48)(.
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أقول: وهذا هو املنهج الذي كان ينبغي البن عبد الرب أن يلتزمه وال جيازف 

بإطالق بعض العبارات التي ذكرناها عنه سابقًا، واهلل املوفق. 

وقال ابن عبد الرب: »وقد كان مالك ينكر عىل من حيدث بمثل هذه األحاديث، 
ذكره أصبغ وعيسى عن ابن القاسم قال: سألت مالكًا عمن حيدث احلديث »إن اهلل 
خلق آدم عىل صورته))(«، واحلديث »إن اهلل يكشف عن ساقه يوم القيامة)2(«، وإنه 
يدخل يف النار يده حتى)3( خيرج من أراد. فأنكر ذلك إنكارا شديدًا، وهنى أن حيدث 

به أحدًا. وإنام كره ذلك مالٌك خشية اخلوض يف التشبيه بكيف هاهنا)4(«. اهـ. 

وحيسن التأمل كثريًا يف موقف اإلمام مالك هذا، فهو معرب عن حقيقة موقف 
أهل السنة املنزهني هلل تعاىل، النافني عنه احلد والكيف واألدوات واألعضاء واألركان. 

))( قال عبد اهلل بن الصديق رمحه اهلل تعاىل تعليقًا عىل هذا املوضع: »احلديث يف »الصحيحني«، 
عن أيب هريرة، والضمري يف صورته يعود عىل آدم، واملعنى إن آدم خلق عىل صورته كام هي، 
مل تضمه رحم فتطور فيها من نطفة إىل علقة إىل مضغة إىل آخر تطورات اجلنني. ومل متر عليه 

أطوار حيوانية حتى وصل إىل القرد كام زعم بعض املتهوسني«. اهـ.
)2( قال السيد عبد اهلل بن الصديق يف هامش الصفحة تعليقًا عىل هذا املوضع: »روى احلديث 
النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: »يكشف ربنا عن ساقه فيسجد له كل  البخاري عن أيب سعيد اخلدري عن 
فيعود ظهره  ليسجد  فيذهب  رياء وسمعة،  الدنيا  مؤمن ومؤمنة، ويبقى من كان يسجد يف 
طبقًا واحدًا« قال احلافظ يف الفتح: وقع يف هذا املوضع يكشف ربنا عن ساقه، وهو من رواية 
سعيد بن أيب هالل عن زيد بن أسلم فأخرجها اإلسامعييل كذلك، ثم قال يف قوله عن ساقه، 
نكرة. ثم أخرجه من طريق حفص بن ميسة عن زيد بن أسلم بلفظ يكشف عن ساق. قال 
اإلسامعييل هذه أصح ملوافقتها لفظ القرآن يف اجلملة، ال يظن أن اهلل ذو أعضاء وجوارح ملا 
يف ذلك من مشاهبة املخلوقني، تعاىل اهلل عن ذلك ليس كمثله يشء. اهـ. وحفص أقوى ألنه 

ثقة، وسعيد صدوق«. اهـ.
)3( علق هنا السيد عبد اهلل بن الصديق: »مل يأت ذلك يف حديث مرفوع مقطوع به«. اهـ.

)4( »التمهيد« )7: 50)(.
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قال ابن عبد الرب: »وحدثنا أمحد بن سعيد بن برش قال: حدثنا ابن أيب دليم قال: 
حدثنا ابن وضاح قال: سألت حييى بن معني عن التنزل، فقال: أقر به وال حتد فيه وأخربنا 
حممد بن عبد امللك قال: حدثنا عبد اهلل بن يونس قال: حدثنا بقي بن خملد قال: حدثنا 
بكار بن عبد اهلل القريش قال: حدثنا مهدي بن جعفر عن مالك بن أنس أنه سأله عن 
قول اهلل عز وجل: ﴿ڈ ژ ژ ڑ﴾ كيف استـوى؟ قال: فأطرق مالك 
بقي:  قال  بدعة.  هذا  واملسألة عن  معقول  غري  منه  والفعل  استواؤه جمهول  قال  ثم 
وحدثنا أيوب بن صالح املخزومي بالرملة قال: كنا عند مالك إذ جاءه عراقي، فقال 
له: يا أبا عبد اهلل مسألة أريد أن أسألك عنها، فطأطأ مالك رأسه فقال له: يا أبا عبد اهلل 
﴿ڈ ژ ژ ڑ﴾ كيف استوى؟ قال: سألت عن غري جمهول، وتكلمت 

يف غري معقول إنك امرؤ سوء أخرجوه فأخذوا بضبعيه فأخرجوه. 

وقال حييى بن إبرهيم بن مزين: إنام كره مالك أن يتحدث بتلك األحاديث؛ ألن 
فيها حدًا وصفة وتشبيهًا، والنجاة يف هذا االنتهاء إىل ما قال اهلل عز وجل ووصف به 

نفسه بوجه ويدين وبسط واستواء وكالم فقال: ﴿ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ﴾ وقال: ﴿وئ 
﴿ۇئ  وئ﴾  وئ  ەئ  ەئ  ﴿ائ  وقـال:  ۇئ﴾  ۇئ 

ۇئ ۆئ﴾ وقال: ﴿ڈ ژ ژ ڑ﴾ فليقل قائل بام قال اهلل ولينته 
إليه وال يعدوه وال يفسه وال يقل كيف، فإن يف ذلك اهلالك؛ ألن اهلل كلف عبيده 

اإليامن بالتنزيل ومل يكلفهم اخلوض يف التأويل الذي ال يعلمه غريه))(«. اهـ. 

فها هو اإلمام مالك يرصح أن الكيف غري معقول، ويأمر باالبتعاد عمن أثبته 

))( »التمهيد ملا يف املوطأ من املعاين واألسانيد«، أبو عمر يوسف بن عبد اهلل بن عبد الرب النمري 
)7: )5)( الوفاة: 463، وزارة عموم األوقاف والشؤون اإلسالمية ـ املغرب، 387)، ت: 

مصطفى بن أمحد العلوي  حممد عبد الكبري البكري.
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وسأل عنه، ألن السؤال عنه هبذه الطريقة يستلزم إثباته، بل يتوقف عليه. وسبب النهي 
عن الكالم يف هذه األحاديث أن فيها حدًا وصفة وتشبيهًا، وهذا كله منفي يف عقيدة 

أهل السنة. 

ومن الظاهر أن اإلمام ابن عبد الرب ال خيالف ذلك، ولكن غاية ما وقع فيها مما 
انتقدناه عليه إنام هو يف بعض التعبريات التي مل تطرد معانيها عنده، ولكن من الظاهر 
أن املنهج املرتىض عنده هو التفويض مع نفي احلد والكيف والتشبيه، كام ترى، وهو 
مذهب أعاظم العلامء من املتقدمني واملتأخرين كام مرَّ عليك غري مرة. وهبذا نكون قد 
أوضحنا ما نريد بيانه يف حال اإلمام ابن عبد الرب رمحه اهلل تعاىل رمحة واسعة، لكي 

يكون طالب العلم عىل بصرية، يتبع املحكم الصحيح وجيتنب غريه. واهلل املوفق. 

قصٌة ذَكـَرها اخلطيُب البغداديُّ يف تاريخ بغداد 

قال اخلطيب البغدادي يف»تاريخ بغداد«: »عن سلمويه بن عاصم قايض هجر 
ـ وقد قىض باجلزيرة والشام ـ قال: كتب برش بن غياث املرييس ـ ويكنى أبا عبد الرمحن ـ 
إىل منصور بن عامر: بلغني اجتامع النـاس عليك، وما حكي من العلم، فأخربين عن 

القرآن: خالق أو خملوق؟

فكتب إليه منصور: بسم اهلل الرمحن الرحيم، عافانا اهلل وإياك من كل فتنة؛ فإنه 
إن يفعل فأعظِْم هبا نعمة، وإن مل يفعل فتلك أسباب اهللكة، وليس ألحد عىل اهلل بعد 
املرسلني حجة، نحن نرى أن الكالم يف القرآن بدعة اشرتك فيها السائـل واملجيب، 
فـتعاطى السائل ما ليس له، وتكلف املجيب ما ليس عليه، وما أعلم خالقًا إال اهلل، 
وما دون اهلل خملوق، والقرآن كالم اهلل، ولو كان القرآن خالقًا مل يكن للذين وَعـوه 
إىل اهلل شافعًا، وال بالذين ضّيعوه ماحاًل، فانـته بنفسك، وباملختلفني يف القرآن، إىل 

أسمـائه التي سمـاه اهلل هبا تكن من الـمهتدين، ﴿ڃ  چ چ چ چڇ 
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ڇ ڇ ڇ ڍ﴾ ]األعراف: 80)[ وال تسمِّ القرآن باسٍم من عندك، فتكون 

من الضالني، جعلنـا اهلل وإيـاك مـَن ﴿ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک 
ک﴾ ]األنبياء: 49[.

وكـتب بشـر أيضًا إىل منصور يسـأله عن قول اهلل تعاىل: ﴿ڈ ژ ژ 
ڑ﴾ كيف استوى؟

فيه، ومسألتك عن ذلك  استـواؤه غري حمدود، واجلواب  إليه منصور:  فكتب 
بدعة، واإليمـان بجملة ذلك واجب، قال اهلل تعاىل: ﴿ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ 
ھ ھ ے ے ۓ ۓڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ﴾ ]آل عمران: 7[ وحَده، ثم 

استأنف الكالم فقال: ﴿ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉې ې ې ې ى 
ى﴾، فنسبهم إىل الرسوخ يف العلم بأن قالوا لِـام تشابه منه عليهم: ﴿ۋ ۋ ۅ 
ُدد  ۅ ۉ ۉ﴾، فهؤالء هم الذين أغناهم الرسوُخ يف العلم عن االقتحام عىل السُّ
اعرتاَفهم  فمدح  املحجوب،  الغيب  من  تفسريه  جهلوا  بام  الغيوب،  دون  املرضوبة 
َق فيام مل يكّلفهم رسوخًا  ل ما مل حييطوا به علاًم، وسمى تركهم التعمُّ بالعجز عن تأوُّ
يف العلم، فاْنَتِه ـ رمحك اهلل ـ من العلم إىل حيث انتهى بك إليه، وال جُتاوز ذلك إذا 
ما ُحظر عنك علُمه، فتكون من املتكلفني، وهتلك مع اهلالكني، والسالم عليك«))(. 

ويف هذا الكالم فوائد ال ختفى عىل البصري.

وكالم منصور بن عامر لطيٌف، وجوابه منيٌف، وتأّمل قوله: »وال تسم القرآن 
باسم من عندك«، يريد ال تسّمه باسم »املخلوق«، فنهاه عن تسميته باسم »املخلوق«؛ 
لِـام يتأدى من ذلك إىل االختالط يف الفهم عىل من ال يفّرق بني الصفة واألصوات 

واحلروف. 

))( »تاريخ بغداد« )3): 75(.
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وأما جوابه فيمـا يتعلق باالستواء، فإنه ال إشكال فيه، به فيه دقة عندما قال: 
»استواؤه غري حمدود«، فإنه نفى احلّد عن اهلل تعاىل يف استوائه، وخالف املجّسمة واملشّبهة 

يف ذلك. 

ل يف البحث عن هذه األمور، ومساءلة  واعرتاضه عىل برش إنام هو من حيث التمحُّ
الناس عنها، وهو صحيح. 

قال الطحاوي: )وقد أعجز عن اإلحاطة خلَقه(

اإلحاطة من اهلل تعاىل: هي إحاطُة تدبريه وعلمه بام خَلقه، وليس إحاطة ذاته 
القائلون  اّدعى  كام  ذاتية؛  إحاطًة  وليست  املجّسمة،  بعض  ادعى  كام  بمخلوقاته؛ 
بوحدة الوجود، فقالوا: إن املخلوقات جمّرد مظاهَر للذات اإلهلية، فاهلل تعاىل حميٌط 

بمخلوقاته بعني ذاته من حيث يتجىل هبم، أي: من حيث إهنم مظاهر لذاته العلية. 

هنا  ﴿يئ﴾  وكـلمة   ](8 ]األنعام:  جب﴾  يئ  ىئ  ﴿مئ  تعاىل:  اهلل  قال 
متعلقة بـ﴿ىئ﴾؛ لِـام علم من أن الظرف يتعلق باالسم املشتّق، أو بالفعل، وهاهنا 
ال فعل موجود، فيتعّلق وجوبًا باالسم املشتق أعني: ﴿ىئ﴾، فيكون معنى اآلية: 
وهو القاهر فوق قهر عباده، أو: وهو القاهر الذي قهُره فوق قهر عباده، وهو املناسب 

لسياق اآليات عند التأمل.

نخالف  ألننا  »هو«؛  بالضمري  متعلقة  ﴿يئ﴾  كلمة  إن  يقال:  أن  جيوز  وال 
القاعدة املذكورة آنفًا، وألننا نحتاج عندئذ إىل تقدير خرب حمذوف تقديره: »كائن«؛ 

ليتعلق هبا الظرف، ومعلوم: أن عدم التقدير أوىل.

وعىل تفسيـرنا؛ فإن ﴿ىئ﴾ هي اخلرب، وال خرب حمذوفًا، فيتبيـن أنه ـ كل 
كائٌن  تعاىل  اهلل  أن  من  املجّسمة  ادعاه  ما  عىل  مطلقًا  اآلية  هلذه  داللة  ال  ـ:  التقادير 

ومستقرٌّ فوق عباده بذاته، بل هم خمالفون لّلغة والقرآن فيام قالوه. 
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ومن أطلق من أهل السنة الفوقية فوق املخلوقات أو أطلق أنه فوق العرش 
فلم يرد التحديد وال التشبيه، ومل يرد املكان والتحيز كام بينا غري مرة، بل يريد إطالقه 
عىل ما يليق باهلل تعاىل مما ال يمكن لنا بعقولنا أن ندركه. وال تشبيه يف ذلك وال يستلزم 

الوقوع يف التجسيم، كام هو ظاهر. 

فكل من املذهَبني السابقني ـ أعني مذهب املجسمة ومذهب وحدة الوجود ـ 
باطل، ال ريب يف بطالنه، واملذهُب احلق يف اإلحاطة: هو ما ذكرناه من إحاطة العلم 

والقدرة والتدبري. 

قال الطحاوي: )ونقول: إن اهلل اختذ إبراهيم خلياًل، وكلم اهلل موسى تكلياًم، 
إيامنًا وتصديقًا وتسلياًم(

معنى »اخلليل« من »اخلُلَّة«: هي أعىل درجات املحبة، قال الزبيدي يف »رشح 
ها، وبه فسَّ قوهَلم يف إبراهيم:  القاموس«: »قال ابن دريد: وهي من أصفى املوّدِة وأصحِّ
خليل اهلل، سامعًا، قال: وال أزيد فيه شيئًا؛ ألهنا يف القرآن«))(. وهذه املعاين مشهورة 

ال داعَي ألن نتكلم عليها ولكن نشري إليها إشارة.

ورد إثبات أن إبراهيم عليه السالم خليل اهلل يف القرآن، فقد قال اهلل تعاىل يف 
سورة النساء: ﴿ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ 
ڱڱ ں ں ڻ ڻ﴾ ]25)[، وورد أن اهلل كلم موسى تكليمـًا يف النساء 

أيضًا، فقال جل من قائل: ﴿ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ 
ڃڃ ڃ چ چ چ﴾ ]64)[، ويف سورة األعراف: ﴿ے ۓ ۓ 
ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۆۈ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ 

))( »تاج العروس رشح القاموس« )4): 209(.
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ې ې ې ېى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئۆئ ۆئ 
ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ﴾ ]43)[.

وال جيوز ألحد إنكاُره، ومن أنكره يكون قد أنكر أمرًا قطعيًا يلزم عنه كفُره.

ورد إثبات أن سيدنا إبراهيم عليه السالم هو خليل اهلل تعاىل يف عدة أحاديث 
منها ما رواه اإلمام البخاري عن أنس يف حديث الشفاعة أن النبي عليه السالم قال 

فيه: »ولكن ائتوا إبراهيم خليل الرمحن فيأتون إبراهيم«.

وقد رواه اإلمام مسلم يف »صحيحه« عن معبد بن هالل العنزي قال: انطلقنا 
إىل أنس بن مالك ـ وتشفعنا بثابت ـ فانتهينا إليه وهو يصيل الضحى، فاستأذن لنا 
ثابت، فدخلنا عليه وأجلس ثابتًا معه عىل رسيره، فقال له: يا أبا محزة، إن إخوانك من 
أهل البرصة يسألونك أن حتدثهم حديث الشفاعة قال: حدثنا حممد ملسو هيلع هللا ىلص قال: »إذا كان 
يوم القيامة ماج الناس بعُضهم إىل بعض، فيأتون آدم، فيقولون له: اشفع لذريتك، 
فيقول: لسُت هلا، ولكن عليكم بإبراهيم عليه السالم؛ فإنه خليل اهلل، فيأتون إبراهيم، 
فيقول: لست هلا، ولكن عليكم بموسى عليه السالم؛ فإنه كليم اهلل، فيؤتى موسى، 
فيقول: لست هلا، ولكن عليكم بعيسى عليه السالم؛ فإنه روح اهلل وكلمته، فيؤتى 

عيسى، فيقول: لست هلا، ولكن عليكم بمحمد ملسو هيلع هللا ىلص، فأوتى، فأقول: أنا هلا«))(. 

ويف رواية أخرى لـمسلم عن أيب هريرة وحذيفة قـاال: قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: 
آدم،  فيأتون  تـزلف هلم اجلنة،  املؤمنون حتى  فيقوم  الناس،  تبارك وتعاىل  اهلل  »جيمع 
فيقولون: يا أبانا، استفتِْح لنا اجلنَة، فيقول: وهل أخرجكم من اجلنة إال خطيئة أبيكم 
آدم؟ لست بصاحب ذلك، اذهبوا إىل ابني إبراهيم خليل اهلل«، قال: »فيقول إبراهيم: 

))( كتاب اإليامن، باب أدنى أهل اجلنة منزلة فيهم، )93)(.
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لست بصاحب ذلك، إنام كنت خلياًل من وراَء وراَء، اعَمدوا إىل موسى ملسو هيلع هللا ىلص الذي 
كّلمه اهلل تكلياًم، فيأتون موسى ملسو هيلع هللا ىلص، فيقول: لست بصاحب ذلك، اذهبوا إىل عيسى 
كلمِة اهلل وروحه، فيقول عيسى ملسو هيلع هللا ىلص: لست بصاحب ذلك، فيأتون حممدًا ملسو هيلع هللا ىلص، فيقوم، 

فُيؤذن له«))(.

وأما »الكالم« فقد قال الغنيمي: »وقد اختلف يف أن املسموع: هل هو الكالم 
النفيس  الكالم  األشعري:  اإلمام  قال  »املسايرة«:  يف  عليه؟قال  يدل  ما  أو  النفيس 
مما ُيسَمع. قاسه عىل رؤية ما ليس بلون، فكام ُعقل رؤية ما ليس بلون، وال جسم، 

فلُيعقل سامُع ما ليس بصوت. 

واستحال املاتريدي سمـاَع ما ليس بصوت، وعنده: سمع موسى عليه السالم 
صوتًا داالً عىل كالم اهلل تعاىل، وُخّص بهـ  أعني: باسم الكليمـ  ألنه بغري واسطة الكتاب 
وامَلَلِك، وهو أوَجه؛ ألن املخصوص باسم السمع من العلم ما يكون إدراك صوت، 
وإدراُك ما ليس بصوت قد خيّص باسم الرؤية، وقد يكون له االسم األعّم ـ أعني: 

العلم ـ مطلقًا، أي: عن التقييد بمتعّلق خاص«)2(.

وقد سبق بتفصيل بيان معنى صفة الكالم هلل تعاىل يف موضعه.

قال الطحاوي: )ونؤمن باملالئكة والنبيني، والكتب املنزلة عىل املرسلني ونشهد 
أهنم كانوا عىل احلق املبني(

عدد األنبياء عىل التحديد مل ُيعلم، ولكن ُعلم بعُضهم، وهم الذين ورد ذكرهم 
يف القرآن، وكذلك بالنسبة للكتب املنزلة، ووردت بعض األحاديث الضعيفة يف عّد 

))( كتاب اإليامن، باب أدنى أهل اجلنة منزلة فيها، )25)(.
)2( »رشحه« عىل »العقيدة الطحاوية« ص93.
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الكتب وعّد األنبياء والرسل، ولكن كلُّ هذه األحاديث غري ثابتة، كام مىض اإلشارة 
إليها، وال جيوز االعتامد عليها، وبعض العلامء يذكروهنا عىل سبيل العلم بورودها، ال 

عىل سبيل ابتناء عقيدة عليها.

واإليامن باملالئكة: أن نؤمن بأهنم أشخاص روحانية ينزلون ويصعدون إىل السامء 
بإذن اهلل، ونثبت ُأنَسُهم بعبادته ومعرفته وسعادهتم بذلك بام ال يتصوره عقل وال فؤاد، 

وهم ﴿ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ﴾ ]التحريم: 6[. 

ومعنى اإليامن باألنبياء: أن نؤمن بأن اهلل قد اصطفاهم لتبليغ رسالته، وأكرمهم 
بالرسالة بينه وبني عباده، وأن الرسالة ليست بمكتسبة، بل هي عطّية ُيعطيها اهلل تعاىل 

لـمن شاء من عباده، وال يعطيها إال لـمن يعلم أنه أهٌل لـها، عىل ما قاله: ﴿ۇئ ۆئ 
ۆئ ۈئ ۈئ﴾ ]األنعام: 24)[، وهم معصومون عن املعايص، وهم أفضل 

من املالئكة، وبعضهم أفضل من بعض. 

واإليامن بالكتب: أن نؤمن بأهنا وحٌي من اهلل إىل رسله، ليس للنبي وال للمَلك 
ف يف النظم وال يف املعنى.  فيها ترصُّ

قال الطحاوي: )ونسمي أهل قبلتنا مسلمني مؤمنني، ما داموا بمـا جاء به 
بني(. قني غري مكذِّ النبي ملسو هيلع هللا ىلص معرتفني، وله بكل ما قاله وأخرب مصدِّ

أي: أن كلُّ من دخل يف اإلسالم فال جيوز لنا أن ننفَي عنه اإليامَن إال بدليل ثابت، 
وهذا إشارة إىل القاعدة التي اشتـهرت واعُتمدت عند أهل السنة: »ال خيرج أحٌد من 

أهل القبلة من اإلسالم إال بجحود ما أدخله فيه«.

الذي أدخله باإلسالم هو اإليامن باهلل تعاىل، وبقيِة أركان اإليامن من األنبياء والقدر 
واملالئكة... وغري ذلك.
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وال خيرج من اإلسالم إال بجحود ذلك، أو أن يفعل أمـرًا يدل عىل اجلحود 
والتكذيب، أو بأن يصدر منه لفٌظ وكالم يدلُّ عىل ذلك أيضًا؛ كام ذكر الفقهاء يف باب 
اإلمام  ما روى  الباب  وبالفعل، ومن هذا  بالقول وباالعتقاد  الرّدة تكون  بأن  الرّدة، 
البخاري عن أيب هريرة ريض اهلل تعاىل عنه قال: ملا تويف رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، وكان أبو بكر 
ريض اهلل تعاىل عنه، وكفر من كفر من العرب، فقال عمر ريض اهلل تعاىل عنه كيف تقاتل 
الناس وقد قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: ال إله إال اهلل فمن 
قاهلا فقد عصم مني ماله ونفسه إال بحقه وحسابه عىل اهلل«؟ فقال: واهلل ألقاتلّن من 
فّرق بني الصالة والزكاة؛ فإن الزكاة حق املال، واهلل، لو منعوين عناقًا كانوا يؤّدوهنا إىل 
رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص لقاتلتهم عىل منِعها! قال عمر ريض اهلل تعاىل عنه: فواهلل، ما هو إال أن قد 

رشح اهلل صدر أيب بكر ريض اهلل تعاىل عنه، فعرفُت أنه احلق))(.

فإذا اعتقد بعُض الناس عقيدة باطلة فإهنم يرتـدون هبا، وإذا فعلوا فعاًل يدلُّ 
عىل عقيدة باطلة؛ فإهنم يرتـّدون، وكذلك إذا تلّفظوا بكالم يدلُّ عىل عقيدة باطلة 
كأن يسّبوا اهلل مثاًل. واملراد من ذلك أن من ينكر املعلوم من الدين رضورة ممن بلغتـه 
الدعوة يكفر، وأما ما يتوقـف عىل نظر ودليـل، فأنكره، فإن كان من أصول الدين، 
فاألصل أن يبني له، ويقوم بذلك فـقيه عامل، ال أي إنسـان، ويتبع يف ذلك ما حرره 

الفقهاء، وال حيكم عليه أي واحد بلكفر إال بالرشوط املعتربة عند أهل الفقه. 

فالكفر: عبارة عن وصٍف لباطن اإلنسان؛ كام أن أصل اإليامن يف نفس اإلنسان، 
واألعامُل عبارٌة عن ثمراٍت ولوازَم لإليامن، كذلك الكفر، األصل: أنه يف النـفس، 

واألعامل تدل عىل ما يف النفس. 

))( كتاب االعتصام بالكتاب والسنة، باب االقتداء بسنن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، )7284(.
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بعض الناس كانوا يعملون أعامل املؤمنني من التصدق والصالة والصيام واجلهاد، 

ولكن مل يكونوا مؤمنني بالنبي ملسو هيلع هللا ىلص، وهؤالء هم املنافقون. 

فاألصل يف اإليامن: هو اإلذعان والتصديق، ويكون يف النفس، وسنذكر بعض 
األحاديث الدالة عىل هذا املعنى بعد قليل. 

ومسألة التكفري عبارٌة عن مسألة فقهية، أو عبارٌة عن ضابط للعالقات العملية 
بني الناس، ويف بعض األحيان قد نستدّل عىل إنسان ونقول: إنه كافر، وقد نكون يف 

استداللنا خمطئني. 

ونحن مأمورون بااللتزام بظاهر الرشيعة وما قررته من أحكام يف أمر احلكم 
بالكفر واإليامن عىل األشخاص بحسب الظاهر منهم، ونكل رسائرهم إىل اهلل تعاىل، 
فام حكمت عليه الرشيعُة بالكفر ظاهرًا نحُكم عليه بالكفر ظاهرًا، وال نجزم أنه يف 
اآلخرة يف النار إلمكان توبته، أو وقوع خطأ غري مقدور عىل تالفيه يف احلكم عليه 
وال متنبه إليه. وهبذا حتفظ األحكام ويطرد النظام. وبعض الناس يظنون أنه ال يصح 

، وأرى يف ذلك ابتعادا عن الصواب، فليتأمل يف ذلك طالب العلم. تكفري معني قطُّ

وما قررناه بالنسبة للحكم بالكفر نقوله بالنسبة لإليامن، فمن ظهر منه اإليامُن 
ال نجزم بأنه يف اآلخرة من أهل اجلنان، فيجب علينا ظاهرًا أن نعامله معاملة املؤمنني.

ومسألة التكفري مسألٌة عملية، وقد يقول قائـل: ما وجُه ارتباط مسألة التكفري 
بالعقائد؟ فالوجه: هو معرفُة اإليامن ومتيـيُزه من الكفر، أي: أن يعرَف اإلنساُن ما هو 

الكفر؟ وما هو اإليامن؟ ليجتنب الكفر، ويلتزم باإليامن.

وقد جيوز انبناء احلكم عىل الغري بأنه كافر ـ أو مؤمن ـ بناء عىل أدلة ظنية؛ ألنه 
من األمور الفقهية، ولذلك قد يكفي فيها األدلة الظنية الغالبة عند بعض الفقهاء، أما 

معرفة الكفر واإليامن فيجب فيه القطع؛ ألنه مسألة عقائدية.
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احتج العلمـاء لقول اإلمام الطحاوي: »ونسمي أهل قبلتنا.. مصدقني« بقول 
الرسول ملسو هيلع هللا ىلص: »ُأمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: ال إله إال اهلل«))(، أو »حتى يشهدوا 

أن ال إله إال اهلل«)2(. 

هذا احلديث دليل قويٌّ عىل هذا املطلب؛ ألن من ال يقول كلمة التوحيد فاألصُل 
فيه: أنه كافر، والكافر جيوز قتاله، وأحيانًا جيب. 

وبمجرد نطق الكافر لكلمة التوحيد جيب الكفُّ عن قـتاله، واعتباُره ملحقًا 
بأهل اإلسـالم، وال جيوز اعتبار هذا اإلنسان مؤمنـًا إال بأن يصُدر منه ما يدل عىل 

اإليامن.

وما قّرره اإلمام الطحاوي هنا من لزوم تسمية أهل القبلة مسلمني ومؤمنني 
هو الذي قّرره أهل السنة من قبل ومن بعد، فلم جيّوزوا ألحٍد احلكَم عىل غريه بأنه 
مسلٍم ال مؤمن، بل كل مسلم فهو مؤمن؛ ألنه ال تغاُير ـ يف اخلارج ـ بني املسلمني 
واملؤمنني، أي: ال تغاير يف حكم الشارع، والتغاير قد ُيتصّور يف احلقيقة والباطن، بأن 

يتظاهر اإلنساُن باإليامن وهو يف الباطن زنديٌق ُمبطٌِن للكفر واجلحود. 

))( أخرجه البخاري يف »صحيحه« من حديث أيب هريرة ريض اهلل عنه، كتاب الزكاة، باب وجوب 
الزكاة، )399)(. وكتاب اجلهاد والسري، باب دعاء النبي ملسو هيلع هللا ىلص الناس إىل اإلسالم والنبوة، وأن ال 
يتخذ بعضهم بعضًا أربابًا من دون اهلل، )2946(. وكتاب استتابة املرتدين واملعاندين وقتاهلم، 
باب قتل من ابى قبول الفرائض، وما نسبوا إىل الردة، )6924(. وكتاب االعتصام بالكتاب 
والسنة، باب االقـتداء بسنن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، )7284(. ومسلم يف »صحيحه«، كتاب  اإليامن، 

باب األمر بقتال الناس حتى يقولوا: ال إله إال اهلل حممد رسول اهلل، )20- )2(.
)2( أخرجه البخاري يف »صحيحه« من حديث ابن عمر ريض اهلل عنهام، كتاب اإليامن، باب: ﴿ۇ 
ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ﴾ ]التوبة: 5[، )25(. ومسلم يف »صحيحه«، 

كتاب اإليامن، باب األمر بقتال الناس حتى يقولوا: ال إله إال اهلل حممد رسول اهلل، )22(.
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ولكنا قد ُأمرنا باحلكم عىل الناس بحسب ما يظهر منهم، ال بناًء عىل ما نظنه أنه 
باطن هلم، ولذلك قّرر أهل السنة أن اإليامن: هو االعتقاد اجلازم بأركان اإليامن املعروفة، 
وأما اإلسالم: فهو العمل باألركان الظاهرة )الشهادتني، والصالة والزكاة... الخ( 
بناًء عىل اإليامن السابق، فال ُيتـصّوُر احلكُم عىل أحٍد باإلسالم مع نفي اإليامن عنه، 
بل كلُّ من ُحكم عليه باإلسالم ظاهرًا بحسب أحكام الرشيعة، فال جيوز رفُع اإليامن 

عنه. 

وقد خالف يف ذلك بعُض الفرق كالشيعة اإلمامية، فقد قّرروا يف كتبهم أن بعض 
الناس قد يكون مسلاًم، ولكنه ال يكون مؤمنًا، ولكن كّل مؤمن مسلم، وهم يريدون 
بذلك احلكَم عىل أهل السنة املنِكرين لعقيدهتم يف اإلمامة والعصمة لألئمة أهنم ظاهرًا 
مسلمون، ولكنهم ُكّفار باطنًا خالدون يف النار ال خيرجون منها، ولذلك فإهنم يرّتبون 
أحكامًا خاصًة بأهل السنة يف تعاُملهم معهم، وختتلف عن األحكام التي حيكمون هبا 

عىل من يثبتون له اإليامن واإلسالم. 

وقد بّينت قوهلم باختصار يف بعض الرسائـل التي كتبُتها يف مستقبل العالقة بني 
السنة والشيعة، فقلُت بعدما بّينُت حقيقَة اإلمامة عندهم، وأهنا أصل من أصول الدين 
عندهم؛ كالنبوة: »وبذلك يتبني لنا مدى أمهية اإلمامة، ومدى أثر عقيدتـهم فيها جتاه 
املخالفني هلم، بحيث إن املخالفني هلم فيها يعتربون عندهم كـّفارًا يف حقيقة األمر، 
ون املخالفني هلم  أي: خالدين يف النار ال خيرجون منها، وإن كانوا ـ أي الشيعة ـ ُيَسمُّ

مسلمني، وينفون يف الوقت نفسه اإليامَن عنهم))(. 

))( وإليك بعض النصوص الدالة عىل تكفيـر الشيعة اإلمامية لـمنكر اإلمامة ـ وإن قالوا بإسالمه 
ظاهرًا ـ فاإلسالم عندهم تابع لألحكام الظاهرية، بخالف اإليمـان، فهو للظاهر والباطن، 
ولذلك يسمون أنفسهم مؤمنيـن، وال يطلقون هذا االسم عىل أهل السنـة املنكرين لإلمامة 
بحسب تعريفها عند الشيعة:                   =
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»وعن ابن الرباج: ال يغسل املخالف إال لتـقية، وهو املنقول عن ظاهر ابن إدريس، والظاهر   =
أن هذا هو مذهب أيب الصالح أيضًا، حيث مل جيوز عىل منكر اإلمامة كام سيجئ، ويلزم ابن 
إدريس ذلك أيضاً من جهة منعه عن الصالة عليهم حمتجاً بكفرهم« »غنائم األيام« ملريزا القمي 

.)392 - 39( :3(
»ويف »الدعائم« عن عيل عليه السالم: »أنه سئـل عن الذين قاتلهم من أهل القبلة أكافرون   
هم؟ قال: كفروا باألحكام وكفروا بالنعم، ليس كـفر املرشكني الذين دفعوا النبوة ومل يقّروا 

باإلسالم، ولو كانوا كذلك ما حّلت لنا مناكحتهم، وال ذبائحهم وال مواريثهم«.
إىل غري ذلك من النصوص الدالة عىل جريان حكم املسلمني عىل البغاة من حيث البغي يف زمن   
اهلدنة، فضاًل عام هو املعلوم من تـتبع كتب السري من خمالطتهم وعدم التجنب عن  أسئارهم 
وغري ذلك من أحكام املسلمني، وإن وجب قتاهلم عىل الوجه الذي ذكرناه، لكن ذلك أعّم 
من الكفر، نعم اخلوارُج منهم قد اختذوا بعد ذلك دينًا، واعتقدوا اعتقاداٍت صاروا هبا كفارًا 
ال من حيث كوهنم بغاة، وأّما تغسيلهم ودفنهم والصالة عليهم فقد فّرعه بعضهم عىل الكفر 
وعدمه، ولكن قد يقال بعدم وجوب ذلك، وإن مل نقل بكفرهم حال حياهتم، ولكن هلم حكمهم 

بعد موهتم كام سمعته سابقًا يف مطلق منكر اإلمامة«. 
»جواهر الكالم« الشيخ اجلواهري ))2: 338(.  

»املحاسن«: عن أبيه، عن ابن أيب عميـر، عن احلكم بن أيمن، عن القاسم الصرييف رشيك   
املفضل قال: سمعت أبا عبد اهلل عليه السالم يقول: اإلسالم حُيقن به الدم، وتؤدى به األمانة، 

ويستحّل به الفرج، والثواب عىل االيامن. 
»الكايف«: عن عيل بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أيب عمري مثله.  

بيان: يدل اخلرب عىل عدم ترادف اإليمـان واإلسالم، وأن غري املؤمن من فرق أهل اإلسالم   
ال يستحق الثواب األخروي أصالً، كام هو احلق واملشهور بني اإلمامية، وستعرف أن كالً من 
: اإلذعان بوجوده  اإلسالم واإليامن، يطلق عىل معان، والظاهر أن املراد باإليامنـ  يف هذا اخلربـ 
سبحانه وصفاته الكاملية، و بالتوحيد والعدل واملعاد، واإلقرار بنبوة نبينا صىل اهلل عليه وآله 
وإمامة األئمة االثـني عرش صلوات اهلل عليهم، وبجميع ما جاء به النبي صىل اهلل عليه وآله 
ما علم منها تفصياًل، وما مل يعلم إمجاالً، وعدم اإلتيان بام خيرجه عن الدين، كعبادة الصنم، 
واالستخفاف بحرمات اهلل. )صفحة 244(.                    =
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وبعض أهل السنة يغفلون عن هذه اإلشكالية، فيظنون أن إطالق اسم املسلِم 

واإلسالم: هو اإلذعان الظاهري باهلل وبرسوله، وعدم إنكار ما علم رضورة من دين اإلسالم،   =
فال يشرتط فيه والية األئمة عليهم السالم وال اإلقرار القلبي، فيدخل فيه املنافقون، ومجيع 
فرق املسلمني، ممن يظهر الشهادتني، عدا النواصب والغـالة واملجسمة، ومن أتى بام خيرجه 
عن الدين كعبادة الصنم، وإلقاء املصحف يف القاذورات عمدًا، ونحو ذلك، وسيأيت تفصيل 

القول يف مجيع ذلك إن شاء اهلل. 
ثم إنه عليه السالم ذكر من الثمرات املتـرتبة عىل اإلسالم ثالثـة: األول حقن الدم، قال يف   

»القاموس«: حقنه حيقينه وحيقنه حبسه، ودم فالن أنقذه من القتل انتهى.
وترتب هذه الفائدة عىل اإلسالم الظاهري ظاهر؛ ألن يف صدر اإلسالم ويف زمن الرسول كانوا   
يكتفون يف كف اليد عن قتل الكفار بإظهارهم الشهادتني، و بعده صىل اهلل عليه وآله ملا حصلت 
الشبه بني األمة واختلفوا يف اإلمامة خرجت عن كونه من رضوريات دين اإلسالم، فـذمم 
املخالفني وسائر فرق املسلمني حمفوظة إال اخلوارج والنواصب، فإن والية أهل البيت عليهم 
السالم ـ أي: حمبتهم ـ من رضوريات دين مجيع املسلمني، وإنام اخلالف يف إمامتهم، والباغي 
عىل اإلمام جيب قتله بنص القرآن، وهذا احلكم إنام هو إىل ظهور القائم عليه السالم إذ يف ذلك 
الزمان ترتفع الشبه، ويظهر احلق بحيث ال يبقى ألحد عذر، فحكم منكر اإلمامة يف ذلك الزمان 

حكم سائر الكفار يف وجوب قتلهم وغري ذلك«. 
»بحار األنوار« العالمة املجليس )65: 243 - 244(.  

»اإلمامة، وهي: االعتقاد والتدين بإمامة األئمة االثني عرش صلوات اهلل عليهم أمجعني. واإلمام   
ـ عند اإلمامية رضوان اهلل عليهم ـ: هو الوارث لعلم النبي ورياسته بعده الـمتخلق بأخالقه، 
واملتحيل بأوصافه اجلميلة، واخلايل من مجيع األخالق الرذيلة، السالك يف األمة سلوكهـ  والثابت 
له كل ما ثبت له، عدا ربقة النبوة من السياسة والرياسة ووجوب اإلطاعة، والعامل باألحكام مجلة 
حتى أرش اخلدش علاًم حضوريًا، ال يعزب عنه يشء منها، وإن كان إراديًا يف غري األحكام 
مما كان ويكون؛ حسب ما تقرر ذلك يف كيفية علم اإلمام عليه السالم، ويلزم إن يكون معينًا 
ومنصوبًا من قبل النبي ملسو هيلع هللا ىلص، وال يكفي نصب األمة له، وهذه املسألة من أعظم مسائل أصول 
الدين، وهي معركة اآلراء بني العامة واخلاصة، فكم زلت هبا األقدام، وحادت فيها عن احلق 
أقوام، بال ترو وال بصرية، حتى هلكوا وأهلكوا، والعقل والنقل ال يعذران الغافل واملتغافل،  =
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عليهم من ِقَبِل الشيعة، يعني ـ بالرضورة ـ احلكم عليهم باإليامن، ولكن غفلوا عن 
فيكون  مؤمن،  غري  مسلاًم  الواحد  يكون  فقد  واإلسالم،  اإليامن  بني  الشيعة  تفريق 

مصرُيه إىل النار واخللود فيها؛ كام يف حالة من أنكر اإلمامة«.

قال الطحاوي: )وال نخوض يف اهلل(

تكلمنا عليها سابقًا كالمًا مفصاًل عند الكالم عىل الوهم والتعقل يف مقدمة 
الكتاب. 

وليس هذا املوقف جمرد اختيار بال دليل، بل الدليل قد قام عىل استحالة إدراك 
حقيقة اهلل تعاىل، فال يصحُّ بعد ذلك أن نخوض فيها؛ ألن اخلوَض فيها يؤدي حينذاك 

وال من أخذته محية اآلباء فاقتدى آثارهم وسلك سبيلهم، بل لو اّدعي عدُم وجود جاهل قارص   =
اإلنصاف،  بعني  ونظر  العناد،  برود  فمن خلع  بعيدًا،  يكن  مل  األمر  هذا  العرص عن  هذا  يف 
النبوة واإلمامة من واٍد واحٍد،  فإن  الطريق،  وجانب جادت االعتساف؛ هداه اهلل إىل سواء 
فمن أنكر أو حاد عن إحدامها أنكر اآلخر وحاد عنه، وإن اعرتف به لسانه أو عقد عليه قلبه، 
فإن ذلك ال جيدي يف اخلالص من العذاب الدائم واخللود األبدي يف سقر وهو الكفر الباطني، 
ويف األثر الصحيح: »من مل يعرف إمام زمانه مات ميتة اجلاهلية«، وفيه باملعنى: لو أن عبدًا 
صىل وصام، وجاء بالفرض والسنة مدة عمره ثم مل يعرف والية ويّل اهلل فيواليه، وال يتربى 
من معاديه ال ينفعه ذلك كله، فإن النبي واإلمام معًا سفريا حقٍّ منصوبان من جانب اهلل تعاىل، 
واإلقرار بأحدمها ال يكفي، وإنكار أحدمها كفر، نعم مشهور أصحابنا عىل عدم نجاسة منكر 
اإلمامة، وهو ال ينفي الكفر، فإن ارتفاع حكم من أحكام الكفر ملصلحة ال يوجب ارتفاعه 
ا العامة فال  بعد إمجاعهم عىل عد أصول الدين مخسة، واتفاقهم بأنَّ املنكر ألحدها كافر، وأمَّ
يرون إن اإلمامة من أصول الدين، وظاهرهم إهنم يرون إهنا من الفروع، حيث إهنم حرصوا 
األصول بالتوحيد والنبوة واملعاد، وبنوا عىل أن االعتـقاد باإلمامة من واجبات الرشيعة عىل 

حد وجوب الصالة والصوم وباقي الفروع الرضورية«.
»رسالة يف اإلمامة« الشيخ عباس نجل الشيخ حسن صاحب كتاب »أنوار الفقاهة« ص)-2.  



ـ  929 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عىل العقيدِة الطَّحاوية 
إىل الغلط، وإنام قصارى جهد اإلنسان: هو إدراك األحكام التي جيب نسبتها إىل اهلل 
تعاىل، من كونه موجودًا، وقادرًا، ومتكلاًم، وأنه غري املخلوقات، وأنه مريٌد، إىل غري 

ذلك مما تقرر. 

فالكالم يف نحو هذه املسائل واجٌب عىل الناس بحسب حاجتهم إليه عىل ما 
تقرر عند أهل العلم من حكم علم أصول الدين، وال يصحُّ ألحد أن هُيمله بحسب 
قدره ومكانـته يف الدين أصاًل وفرعًا، رضوريًا ونظريًا، جيب عىل مجيع املسلمني أن 
يعلموه، وال يعذرون بجهله أم يكفي اخلاصة أن يعلموه ليحفظوه وحيفظوا أحكام 
الدين، ليبلغوه من احتاج إليه، فال جيوز النـهي عن هذه املعارف والعلوم بحجة عدم 
اخلوض يف اهلل تعاىل؛ ألن ذلك ال يسمى خوضًا يف اهلل، بل هو بحٌث يف ما جيب وما 
جيوز وما يستحيل عىل اهلل تعاىل، والبحث يف ذلك مقدوٌر عليه إىل حدٍّ معني للبرش، 

والتفصيل بحسب املقامات واحلاجات ومكانة املسألة يف الدين كام ذكرنا.

قال الطحاوي: )وال نامري يف دين اهلل تعاىل(

واملراء: هو اجلدال، واجلدال إما يكون بحق أو بباطل، وإما أن يكون لطلب حّق، 
أو لطلب باطل، فاملراء الذي هو بالباطل ولطلب الباطل ال جيوز، كالذي يعتمد فيه 

التموهيات واملغالطات. 

وأما اجلدال واملراء الظاهر الذي يتّم فيه االلتزام بالقواعد الصحيحة، فهو قد 
يكون واجبًا، ولذلك أمر اهلل تعاىل باجلدال مع املخالفني للدين، ولكن جيب أن يكون 

اجِلدال بالتي هي أحسن.

فال يصحُّ أن ُيفهم من كالم الطحاوي أن ُمطَلق اجلدال منبوٌذ مذموم، بل املراء 
بالباطل، واجلداُل عىل غري األصول املرعّية يف املناقشة وحماججة اخلصوم هو املنبوذ، 
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وأما بااللتزام بالقواعد الصحيحة يف النظر واجلدل، فهو إما واجٌب، أو مندوب، أو 

مباح؛ عىل اختالف مراتبه بحسب األحوال والظروف. 

وأيضًا ال جيوز لنا أن نامرَي أهل احلق ونخاصمهم بإلقاء شبهاِت أهل األهواء 
عليهم التامسًا الفرتائهم وميلهم عن احلق. 

وقد يستدلُّ بعُض الناس بام ورد من روايات؛ ليحّرموا النظر يف علم التوحيد، 
أو يف مسائله، ومن هذه األحاديث التي يستدّلون هبا، ما رواه الرتمذي يف »سننه« عن 
أيب هريرة قال: خرج علينا رسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ـ ونحن نتنازع يف القدر ـ فغضب حتى امحّر 
ّمان، فقال: »أهبذا ُأمرتم؟ أم هبذا ُأرسلت إليكم؟  وجُهه؛ حتى كأنام ُفقئ يف وجنتيه الرُّ
إنام هلك من كان قبلكم حني تنازعوا يف هذا األمر، عزمُت عليكم، عزمُت عليكم 

أال تتنازعوا فيه«))(. 

وهذا احلديث ضعيٌف كام يظهر عىل أن هلا شواهد متكاثرة، ولكن االحتجاَج 
به والكالَم عليه ال يصحُّ إال بعد أن نتـتّبع رواياته، وها نحن ُنورد ما ورد منها لكي 

يتبنّي األمر. 

روى أبو يعىل يف »مسنده« عن أنس قال: خرج النبي ملسو هيلع هللا ىلص من باب البيت وهو 
يريد احلُجرة، فسمع قومًا يتنازعون يف القدر، وهم يقولون: أمل يُقل اهلل آيَة كذا وكذا؟ 
أمل يُقل اهلل آيَة كذا وكذا؟ قال: ففتح النبي ملسو هيلع هللا ىلص باب احلجرة، فكأنام ُفقئ يف وجهه حبُّ 
مان، فقال: »أهبذا أمرتم؟« ـ أو »هبذا عنيتم؟« ـ »إنام هلك من قبلكم بأشباه هذا:  الرُّ
رضبوا كتاَب اهلل بعَضه ببعض، أمركم اهلل بأمٍر، فاتبعوه، وهناكم، فانتهوا«، قال: فلم 

))( كتاب القدر، باب ما جاء يف التشديد يف اخلوض يف القدر، )33)2(.
قال أبو عيسى: ويف الباب عن عمر وعائشة، وأنس وهذا حديث غريب ال نعرفه إال من هذا   

الوجه من حديث صالح املري، وصالح املري له غرائب ينفرد هبا ال يتابع عليها.
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يسمع الناُس بعد ذلك أحدًا يتكلم حتى جاء معبد اجلهني، فأخذه احلّجاج فقتله))(.

وهذه الرواية تفيدنا أهنم كانوا يرضبون آياِت الكتاب بعَضها ببعض، وهو إشارة 
إىل االختالَف يف القرآن وتفسرِيه بغري وجٍه حق، وهو معنى اتباع املتشاهبات، وهذا 
ما نستفيده مما رواه الطرباين يف »املعجم األوسط«: عن عمرو بن شعيب: عن أبيه: عن 
جده قال: جلست يف عهد رسول اهلل جملسًا ما جلسُت قبله وال بعده أغبَط عندي منه! 
خرج نبيُّ اهلل وأناس عند حجرته يتجادلون بالقرآن، فخرج من البيت كأنام رضح 
يف وجهه حبُّ الرمان ـ أو كأنام يقطر من وجهه الدم ـ فقال: »يا قوم، أهبذا ُأمرتم؟ 
بعُضه بعضًا، وإن كان  ُيكّذب  ينزل  القرآن مل  إن  بعِضه ببعض؟  بالقرآن  أن جتادلوا 

متشاهبًا، فآِمنوا به«)2(.

وعرب عن هذا املعنى يف بعض الروايات بقوله: »أهبذا أمرتم أن ترضبوا كتاَب اهلل 
بعَضه ببعض«. 

فُيستفاد من هذا كله: أن نفس النظر يف القرآن من أجل البحث يف أمور التوحيد 
وغريه ال حيُرم، وال النظر يف املسائل اإليامنية، بل املمنوُع إنام هو رضُب آيات القرآن 
بعِضها ببعض، ومعنى الرضب ُيستـفاد منه إظهار اآليات القرآنية بصورة املتخالفة 
املتعارضة، وهي يف حقيقة األمر ليست كذلك، فإهيام وجود التخالف واالختالف 

بني آيات القرآن هو املمنوع. 

فُيفهم من ذلك: أنه إن كان النظر بحيث يكون الناتج منه إظهار اّطراد اآليات، 
فال منع منه وال حرمة فيه ـ واهلل أعلم ـ خصوصًا أن آيات القرآن تدلُّ عىل وجوب 

.)439 :5( ،)3(2(( )((
)2( )5)5(، )): 65)(. وقال: مل يرو هذا احلديث عن سليمـان التيمي إال ابنه تفرد به عمرو 

الناقد.
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النظر يف التوحيد، وأنا قد عرفنا ـ مما سبق ـ أن الصحابة قد سألوا النبيَّ عليه السالم 
عن القدر فأجاهبم، ومل يمنعهم. فال يصحُّ االعتامد عىل نحو هذه الروايات لتحريم 

النظر يف اإليامن ومسائل التوحيد. 

قال الطحاوي: )وال نجادل يف القرآن، ونشهد أنه كالم رب العاملني، نزل به 
الروح األمني، فعلمه سيد املرسلني حممدًا ملسو هيلع هللا ىلص، وهو كالم اهلل تعاىل، ال يساويه 

يشء من كالُم املخلوقني، وال نقول بخلقه، وال ُنخالف مجاعَة املسلمني(

وقد تكلمنا بتفصيٍل فيام مىض عن القرآن وكالم اهلل، وقوله هنا: »ال نقول بخلق 
القرآن« بناء عىل التفصيل ـ الذي ذكرناه سابقًا ـ: أن القرآن يطلق عىل الصفة القائمة 
بذات اهلل سبحانه وتعاىل، وهذه غري خملوقة أصاًل؛ ألن كل صفة من صفات اهلل ليست 

حادثة.

وُيطلق القرآن عىل: ما ُأنزل عىل سيدنا حممد الذي هو معجزٌة أظهرها اهلل عىل 
يَدي نبّيه عليه السالم، وكلُّ معجزاِت اهلل فهي من أفعاله، وكلُّ أفعاله فهي حادثة، 
وكلُّ ما كان حادثًا فهو خملوق. ولكن مع ذلك ال جيوز القول وال الترصيُح هبذا األمر 
عند  َلْبس  إىل  يؤدي  الناس وعلومهم؛ ألنه  مراتُب  ذلك  فرُياعى يف  يفهُمه،  ملن  إال 

بعض الناس؛ الشرتاك اإلطالق عىل املعنى األول واملعنى الثاين. 

وهلذا كان دأب علامء أهل السنة منذ القدم القول بأن القرآن كالم اهلل غري خملوق، 
وال يطلقون القول بأن القرآن خملوق أو غري خملوق، لئال يفهم من هذا اإلطالق أن 

كالم اهلل تعاىل النفيس القائم بذاته خملوق. 

وجيب اإليامن بأن القرآن نـزل به الروح األمني، وهو جربيل عليه السالم عىل 
سيدنا حممد، وليس هو بإهلام طبيعي؛ لصفاء جوهر النبي عليه السالم؛ كام يزعم الزنادقة 
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والكفار، أو أن القرآن عبارة عن نتيجة اجتهاد للرسول عليه السالم كام يزعم إخواُن 

الزنادقة من العلامنية واملاركسيني يف هذا الزمان. 

قال اهلل تعاىل: ﴿ڳ ڳ ڱ ڱ﴾ ]الشعراء: 93)[، وقال: ﴿ۉ ۉ ې 
ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ﴾ ]البقرة: 23[. 

واهلل تعاىل كان يوحي برشائعه إىل سائر األنبياء قال تعاىل: ﴿ٻ ٻ ٻ ٻ 
پ پ پ پ ڀ ڀ﴾ ]النساء: 63)[.

وسيدنا جربيل كان يعلم القرآن لسيدنا حممد عليه السالم، قال تعاىل: ﴿ٹ 
ٹ ٹ﴾ ]النجم: 5[، والتعليم من امللك يكون بسامعه منه، ثم تعليم باقي املسلمني 

ما عّلمه من املَلك. 

وقد وردت بعُض األحاديث تدلُّ عىل كيفية نزول الوحي عىل سيدنا حممد عليه السالم. 

منها ما رواه البخاري يف »صحيحه«: عن عائشة أم املؤمنني ريض اهلل عنها: أن 
احلارث بن هشام ريض اهلل عنه سأل رسوَل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص فقال: يا رسول اهلل، كيف يأتيك 
الوحي؟ فقال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »أحيانًا يأتيني مثل صلصلة اجلرس ـ وهو أشده عيّل ـ 
فيفصم عني وقد وعيُت عنه ما قال، وأحيانًا يتمّثـل يل املَلك رجاًل، فيكّلمني، فأعي 
ما يقول« قالت عائشة ريض اهلل عنها: ولقد رأيُتـه ينزل عليه الوحُي يف اليوم الشديد 

الربد فَيفِصُم عنه وإّن جبينه ليتفّصد َعَرقًا))(.

ومنها ما رواه البخاري يف »صحيحه«: عن عائشة أم املؤمنني أهنا قالت: أول 
ما ُبدئ به رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص من الوحي الرؤيا الصاحلة يف النوم، فكان ال يرى رؤيا إال 
جاءت مثل فلـق الصبح، ثم ُحبِّب إليه اخلالء، وكان خيلو بغار حراء، فيتحنّث فيه 

))( كتاب بدء الوحي، باب كيف بدء الوحي إىل رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، )2(.
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ـ وهو التعبُّد ـ الليايَل ذوات العدد قبل أن ينزع إىل أهله ويتزود لذلك، ثم يرجع إىل 
خدجية، فيتزود ملثلها حتى جاءه احلّق، وهو يف غار حراء، فجاءه امللك، فقال: اقَرْأ، 
قال: »ما أنا بقارئ«، قال: فأخذين، فغطَّني، حتى بلغ مني اجلهد، ثم أرسلني، فقال: 
اقرْأ، قلت: »ما أنا بقارئ«، فأخذين، فغّطني الثانيَة، حتى بلغ مني اجلهد ثم أرسلني، 

فقال: اقرأ، فقلت: »ما أنا بقارئ« فأخذين، فغطني الثالثـَة، ثم أرسلني، فقال: ﴿چ 
هبا  فرجـع   ]3-( ]العلـق:  ڈ﴾  ڎ  * ڎ  ڌ  ڍ  ڍ  * ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ 
رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يرجف فـؤاُده، فـدخل عىل خدجية بنت خويلد ريض اهلل عنها فقال: 
لوين«، فزّملوه حتى ذهب عنه الروُع، فقال خلدجية ـ وأخربها اخلرب ـ: »لقد  لوين، زمِّ »زمِّ
خشيُت عىل نفيس«، فقالت خدجية: كالـ  واهللـ  ما خيزيك اهلل أبدًا؛ إنك لتصل الرحم، 
، وُتكسب املعدوم، وتقري الضيف، وُتعني عىل نوائب احلق، فانطلقت به  وحتمل الَكلَّ
خدجية حتى أتت به ورقَة بَن نوفِل بِن أسد بن عبد العّزى ابَن عّم خدجية ـ وكان امرًأ 
بالعربانية ما  العرباين، فيكتب من اإلنجيل  الكتاب  تنرّص يف اجلاهلية، وكان يكتب 
شاء اهلل أن يكـتب، وكان شيخًا كبريًا قد عمي ـ فقالت له خدجية: يا ابن عّم، اسمع 
من ابن أخيك! فقال له ورقة: يا ابن أخي، ماذا ترى؟ فأخربه رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص خرَب ما 
رأى، فقال له ورقة: هذا الناموس الذي نزل اهلل عىل موسى، يا ليتني فيها جذٌع، ليتني 
أكون حّيًا إذ خُيرجك قومك، فقال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »أو خُمرجّي هم؟ قال: نعم! مل يأت 
رًا، ثم مل  رجٌل قطُّ بمثل ما جئت به إال ُعوِدَي، وإن يدركني يوُمك أنرُصك نرصًا مؤزَّ

ينَشْب ورقُة أن تويف وفرت الوحي))(. 

وهذا حديث عظيم املعاين ُيستفاد منه، فتمّعن فيه هيِدك اهلل تعاىل إىل ما فيه. 

))( كتاب بدء الوحي، باب كيف بدء الوحي إىل رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، )3(. وكتاب تفسري القرآن، باب 
﴿ڃ ڃ چ چ چ﴾ ]الضحى: 3[، )4953(. وكتاب التعبري، باب أول ما بدئ به الرسول ملسو هيلع هللا ىلص 

من الوحي الرؤيا الصاحلة، )6982(.
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وأما املقصود بجامعة املسلمني فقال الغنيمي ناقالً عن التوضيح لصدر الرشيعة: 
»)ال نخالف مجاعة املسلمني( السواد األعظم، أهل السنة واجلمـاعة، فإن اهلل تعاىل 

عصم هذه األمة عن االتفاق عىل الضاللة، فمن خالفها كان ضاالً، قال تعاىل: ﴿ڦ 
ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ 
ڇڇ ڇ ڍ﴾ ]النساء: 5))[، فإن قيل: الوعيد متعّلق باملجموع، وهو املشاققة 
واالتباع، قلنا: بل بكّل واحد، وإال مل يكن يف ضمه إىل املشاققة فائدة، وذلك ألنه تعاىل 
مجع بني مشاققة الرسول واتباع غرِي سبيل املؤمنني يف الوعيد، وال شك أن مشاققة 
الرسول وحَدها ُتوجب الوعيد، فلوال أن االتباَع املذكور كذلك مل يكن يف ضّمه إىل 
املشاققة فائدة، وكان الكالم حينئذ ركيكًا، كام لو قال: من يشاقق الرسول يأكل اخلبز. 

وإذا كان اتباع غيـر سبيل املؤمنني حرامًا، وال شك أن اتباع سبيل من السبل 
واجب؛ لقوله تعاىل: ﴿ڇ ڇ ڍ﴾ اآلية ]يوسف: 08)[، فيكون الواجب اتباع 
سبيل املؤمنني، ثم سبيل املؤمنني ال يمكن أن يكون غرَي ما أتى به النبي ملسو هيلع هللا ىلص؛ ألنه إذا 

كان كذلك فاتباع غريه يكون خمالفًة للرسول«. اهـ))(.

ومما يدّل عىل حرمة خمالفة اجلامعة هبذا املعنى ما رواه احلاكم يف »مستدركه عىل 
الصحيحني« ))/50)(: عن ابن عمر أن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قال: »من خرج من اجلامعة قيد 
شرب فقد خلع ربقة اإلسالم من عنقه حتى يراجعه«، قال: »ومن مات وليس عليه إمام 

مجاعة فإن موتته موتة جاهلية«)2(. 

واحلديث وإن كان واردًا أصالًة يف إطاعة اخلليفة املسلم أو احلاكم العادل، فإنه 
صادق أيضًا عىل كل ما يسمى بجامعة املسلمني كام ال خيفى؛ ألن إطاعة اإلمام إنام 

))( »رشح الغنيمي عىل العقيدة الطحاوية« ص 95.
)2( كتاب اإليامن، )259(. وكتاب العلم، )403(.
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وجبت لكون املسلمني أطاعوه وأقروه عليهم، وال ينطبق عىل األحزاب اإلسالمية 

املتعددة التي ظهرت يف هذا العرص. 

التعريف بأهل السنة واجلامعة

أوالً: املراد بأهل السنة واجلامعة

يقصد باألهل: من صار معدودًا من أهل املضاف إليه، وأهل الشخص: هم 
آله واملحافظون عليه، واملهتمون به، واملدافعون عنه، واحلافظون له. 

السنة: يقصد هبا ـ أصالًة ـ: سنة رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، وما ختّرج عليها، وتفّرع عنها.  
واجلامعة يقصد هبم: مجاعة الصحابة الذين ساروا عىل هنج الرسول ملسو هيلع هللا ىلص ومن سار عىل 

هنجهم، يدخل فيهم دخوالً ثانويًا. 

ثانيًا: نشأهتم

من البنّي من تعريف أهل السنة واجلامعة: أن نشأة أهل السنة واجلامعة هبذا املفهوم، 
بدأ مع بداية اإلسالم، فإن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص هو املبّلغ واملدافع األول عن عقائد اإلسالم 

وفقهه وقواعد السلوك التي يأمر هبا هذا الدين العظيم. 

وقد صحب النبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص أصحاُبه ونرصوه يف هذا األمر العظيم، ومل خيالفوا له أمرًا، 
بل كانوا يتتبعون إرشاداته يف مجيع أمورهم. 

وكان رسول اهلل عليه الصالة والسالم يقوم بتعليمهم هذا األمر، ويكّلفهم بإبالغ 
غريهم ممن مل يرواه عليه الصالة والسالم، فالنبي الكريم ملسو هيلع هللا ىلص كان يعّلم أصحابه األحكاَم 
التي أنزلت إليه، ويعّلمهم مع ذلك الطريقة التي حيافظون هبا عىل بلوغ هذه األحكام 

لغريهم ممن وراءهم. 
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األمانة،  بحمل  وقاموا  وجه،  خري  عىل  األمر  هذا  الصحابة  مجاعُة  أّدى  وقد 
ومات رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص وهو عنهم راٍض، وقاموا بتبليغ الدين الذي علمهم إياه خرُي 
البرش، ومحلوه إىل من بعدهم، وعّلموهم الطريقَة ـ واألحكام أيضًا ـ كام أخذوها عن 

النبي الكريم ملسو هيلع هللا ىلص. 

ومن املعلوم: أن الناس ال يسريون مجيعهم عىل اجلادة، بل إّن بعضهم خيطئ، 
وبعضهم يصيب، وهذه طبيعة البرش، ومن هنا تنشأ وظيفة أهل السنة األوائل ومن 
تبعهم واندرج يف سلكهم، يف تبليغ احلق وإرشاد اخللق إىل الصواب، وذلك بحمل 

األحكام والطريقة احلقة التي علموها عن النبي عليه الصالة والسالم. 

وال خيفى عىل أحد أن النبي عليه السالم كان يعلم أصحابه االجتهاد، وهذا 
هم عىل الفكر والنظر إن مل يقدروا عىل بلوغه وسؤاهلم  من أحكام الطريقة، وكان حيضُّ

عام ينزل هبم من وقائع. 

نصٌّ  هبا  يأت  مل  الواقعات  من  كثريًا  أن  ـ:  معلوم  هو  كام  ـ  االجتهاد  وفائدة 
رصيح من الشارع احلكيم، ولكنها تندرج يف مقتضيات معانيه، وتدلُّ عليها ألفاظ 
الرشيعة وأحكامها املعلومة، فاالجتهاد يكون بتخريج الفروع عىل األصول، ويكون 
بتقعيد األحكام إذا وقع احلرُج واخللل يف النظر، والفساد يف االعتقاد، فيتّم باالجتهاد 

تقويُم املخطئ، وتصحيُح الغالط. 

والتابعني  الصحابة،  عرص  منذ  جمتهدون  األوائل  السنة  أهل  يف  ظهر  وهكذا 
ومن تبعهم، ومل يكونوا يطلقون عىل أنفسهم اساًم بعينه؛ ألهنم األصل، وغريهم فرع 
شّذ عنهم، فلم يكونوا بحاجة إىل متييز أنفسهم بلقٍب، أو إعالم اخللق بام يقولون بعدِّ 

العقائد بطريقٍة غري ما بلغتهم عن النبي الكريم عليه الصالة والسالم.

إىل أْن ظهر يف اخللق من شّذ عن اجلادة، وتصّدى للدفاع عن أقواله، منذ عرص 
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اخلوارج والشيعة األوائل الذين عّموا األلوهية يف سيدنا عيل ريض اهلل عنه، والقَدرية 
األوائل الذين ظهر أوائُلهم يف عهد أكابر الصحابة، كعبد اهلل بن عمر الذي أرسل 

إليهم خُيربهم بأنه بريء منهم. 

وهكذا بدأت االنحرافاُت يف الفهم ألسباب بعُضها جهٌل وعدُم أهلية للنظر، 
وبعضها خطأ يف طريقة االجتهاد ويف االعتامد عىل الدالئل الواضحات أو القواعد 
ب، وبعُضها يدور عىل املصالح الدنيوية التي أسبغوا عليها  اخلفيات، وبعضها تعصُّ

لباس الدين، وأومهوا أنفَسهم وغريهم بأن مبعثهم هلل وحده، وهيهات! 

وكذلك أثرت عوامُل أخرى خارجية يف تكثري االنحراف وتشتُّت اآلراء، منها 
دخول عقائد األقوام األخرى يف املسلمني، وذلك الختالط املسلمني بغريهم ودخوهلم 
فيهم، وانتشارهم للدعوة إىل الدين القويم، وهذا األمرـ  كام هو واضحـ  من رضوريات 
الدين، ومن لوازم األمر به البياُن له والدعوُة إليه، فليس أمرًا خارجًا عن طبيعة األمور، 
وال هو خمالف لعادات األقوام، بل لو سار الناس كلهم عىل اجلاّدة مل يزلَّ منهم أحد، 
؛ الستدعى ذلك منا السؤال والتفكر العظيم، حتى ربام ال نجد  ومل يشذَّ عن احلق شاذٌّ
له عّلة بعد اجلّد والنظر إال معجزة خارقة للعادة اإلهلية تتكّفل بحفظ البرش مجيعًا عىل 

الرصاط املستقيم. 

وهكذا ما إن انقىض جيل التابعني أو كاد، حتى بدأ يظهر أعالُم األمة من العلامء 
األعالم يف الفقه والعقائـد واحلديث يذبُّون عن معارف هذا الدين وعلومه، وصار 
ُيشار إليهم بالبنان، وُيمدح من يسري عىل طريقتهم التي ظهرـ  للخلق أمجعنيـ  أهنا طريقة 

أهل السنة الذين سبقوهم باإليامن. 

ولكنَّ اهلل تعاىل يعّرض أولياءه لالمتحانات لُيمحصهم، وخيرج منهم أحسنهم، 
وجيعله عَلاًم للهدى واحلق، حماربًا للباطل، ومدافعًا عن اهلدى. 
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الثاين والثالث إىل هـّزة عنيفة بظهور بعض  القرن  وهكذا، تعّرضت األمة يف 
عن  فضاًل  واجلربية،  واجلهمية  واخلوارج  املتشيعة  من  وغريهم  املعتـزلة  من  النّظار 
دخول أهل اإلحلاد من غري املسلمني كالسمنية واملتفلسفة والصابئة احلّرانيـني، وأهل 
األديان األخرى كاليهود والنصارى ومن ُأحلق هبم يف بعض األحكام كاملجوس؛ بحيث 
هم ويتسّلطون عىل كثري من اخللق، مما أدى إىل تشمري بعض  إن هؤالء صار يزداُد رشُّ
أهل احلق عن سواعده، وبذل الغايل والنفيس يف النظر والبحث والفكر للذب عن 

عقائد اإلسالم وأصوله وفروعه. 

فظهر يف تلك القرون األوىل أئمٌة أعالم، كاإلمام أيب حنيفة، واإلمام مالك، 
واإلمام الشافعي، واإلمام أمحد بن حنبل، وغريهم من أعالم األمة، وخيار األئمة؛ كام 
ظهر يف احلديث غرُيهم كابن أيب شيبة، وعبد الرزاق، والبخاري، ومسلم، والدارقطني، 

واخلطايب، وغريهم كثريون. 

وظهر يف السلوك والتصوف من حفظ عىل األمة طريق السلوك الصحيح كاإلمام 
اجلنيد واملحاسبي. 

وظهر أيضًا من دافع عن عقائد األمة كاألئمة األربعة وخصوصًا أبا حنيفة، 
وعبد اهلل بن كالب، واملحاسبي، ثم أشهر علوم أهل السنة من بعدهم مجيعًا إمامان 
عظيامن ختّرج عليهام أكثُر أعالم أهل السنة من بعدمها، ومها: اإلمام أبو احلسن األشعري، 

واإلمام أبو منصور املاتريدي. 

ثم بدأ طور آخر جديد من بعد هذين العَلمني العظيمني، حيث بدأت مدرسة 
أهل السنة يف علوم التوحيد والعقيدة تأخذ دورها بَطور جديد بعد تزعُزع حلَّ هبا عند 
انـتشار أهل البدع والزيغ، وبذل أعالمهم جهودًا عظيمة للحفاظ عىل معامل الدين، 
حتى تمَّ هلم بعون اهلل تعاىل ذلك، وانترشت يف املسلمني عقائُد أهل السنة مرًة أخرى 
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لة أحكامًا  وسادت يف املرشق واملغرب، مؤسسة عىل قواعَد مكتوبٍة حمفوظة مدروسة مدلَّ
واختباُر  سربها،  وإعادُة  فيها،  النظر  إعادة  بعدهم  جاء  من  وظيفُة  وصار  ومنهجًا، 

به الطارئة اجلديدة، وتبليُغ العلوم اجلليلة إىل َمن بعدهم.  أدلتها، والردُّ عىل الشُّ

وصارت تظهر فيهم مدارس تسمى بأسامء خمتلفة؛ لغلبة بعض املناهج عىل بعضها 
أكثر من بعض، وذلك كمدرسة أهل احلديث، وكمدرسة الفقهاء، ومدرسة املتكلمني 

)أهل التوحيد(، ومدرسة الصوفية. 

وعقيدة هؤالء مجيعًا واحدة ال خالف بينهم إال يف فروٍع ال تؤثر يف األصول، 
أو يف طريقة العرض ومنهجية االستدالل، فلذلك يقال: عقيدة أهل احلديث أحيانًا، 
أو عقيدة املحدثني، وهم أصاًل من أهل السنـة، فعقيدهُتم هي عني عقيدة الفقهاء، 
ولكن يقال له: عقيدة أهل احلديث؛ ألن منهجية االستـدالل عندهم كانت ـ يف أغلبها ـ 
معتمدة عىل احلديث، وكذلك قد يقال: عقيدة الفقهاء، أو: عقيدة املتكلمني، و: عقيدة 
م أن هناك عقائَد خمتلفًة عند أهل السنة: واحدة  الصوفية، لألمر نفسه، فال ينبغي أن ُيتوهَّ
للمتكلمني، وأخرى للصوفية، وثالثة للمحدثني، ورابعة للفقهاء، بل هذا اختالُف 

تسميات؛ لِـام ذكرناه من غلبة بعض املناهج واخلصائص. 

فأهل السنة: منهم فقهاء، وحمدثون، ومتكلمون، وصوفية، كام أن فيهم لغويني 
ونحويني، ومؤرخني وأدباء، ورياضيني وفلكيني، وأطباء وغريهم... كل هؤالء جيمعهم 
أمر واحد، هو: اتفاقهم يف املنهج والطريقة التي ذكرناها يف العقائد والفقه واحلديث 

والسلوك. 

مكانه  يف  منهج  كّل  وضعوا  إهنم  بل  آخر،  عىل  منهجًا  السنة  أهل  يغّلب  ومل 
املالئم الذي ال يصح أن يكون يف غريه، ولذلك قالوا: ال حكم يف العمليات إال هلل 
تعاىل، وإن ظهر بعُض األحكام بالعقل؛ لداللة اهلل تعاىل عليه بدالئَل واضحة تقوم 

مقام الكالم املنزل. 
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وقالوا يف العقائد: إهنا ال جيوز أن ُتبنى إال عىل العقل والنقل الصحيحني، وال تبنى 

عىل أوهاٍم، وال تصوراٍت، وال كشوفاٍت حتتمل اخلطا والزلل واخللل.

وقالوا يف السلوك والتصوف: إنه جيب أن يكون مبنّيًا عىل أحكام الدين، من فقه 
وعقيدة، ولذلك صدرت عن أكابرهم كلامٌت اعُتربت قواعَد ِمن بعُد، كقول اجلنيد: 
»طريقتنا مقيدة بالكتاب والسنة«، وغري ذلك، فال خيرجون عن قواعد اإلسالم، وال 

ينتسبون إال إىل عقيدة أهل السنة املدلَّل عليها بالكتاب والسنة والعقل القويم. 

ولذلك؛ فإن الذين أخذوا بالعقل فقط، أو بالنقل فقط دون مراعاة املعقول، أو 
بالكشف مقّدمني إياه عىل غيـره، وقعوا يف الضالل، وسلكوا مسالَك االنحراف عن 

أهل احلق. 

ي من بعُد باملتفلسف،  اًم منه، سمِّ فمن تبع ما خيّيله إليه بحُثه، وما يسميه عقالً حتكُّ
ووقع يف خمالـفات للدين أصوالً وفروعًا، وهؤالء سلكوا مسـالَك من تقدمهم من 
الفالسفة من يونان وغريهم من أهل املرشق، الذين يسّمون أنفسهم بـ»أهل اإلرشاق« 
و»أهل احلكمة املرشقية«، الذين يسلكون طريقَة الرياضة والكشف يف تعرف احلقائق. 

وكذلك من زعم أن ال طريق له إال األخذ بام يعتقده ظواهر النصوص الرشعية، 
وأبى أن يعترب األحكاَم العقلية القاطعة التي أودعها اهلل تعاىل يف العقول ودهّلا عليها بام 
خلقه يف البرش من كيفياٍت اعتربها لالستدالل عىل احلّق والصواب يف كثري من األمور، 
فهؤالء صاروا يزعمون أهنم أهل احلديث واخلرب واألثر، وهم أهل اهلوى واخللط وال 
يدرون، فأهل احلديث واألثر ال ُينكرون دالئل العقول، وال خيالفون قواعد املعقول، 

وال خيرجون عاّم قّرره كباُر أهل السنة من املتقدمني واملتأخرين. 

ه ما يقع يف نفسه من كشوفات وخواطر،  وزاغ عن اجلادة أيضًا من جعل أغلب مهَّ
وأبى أن يقّيدها بأحكام الكتاب والسنة والعقل الرشيد، بل صار يزعم أن ما يتوّصل 
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إليه بعد تصفية نفسه هو احلّق املبني، وإن خالف يف ذلك األولني واملتأخرين، وكان 

لصوفيِة أهل السنة من املتقدمني واملتأخرين موقٌف شديد من هؤالء املتهّوكني. 

وقد تصّدى لكل فرقة من هذه الفرق املنحرفة َمن هو أهٌل لذلك من أهل السنة، 
فتصّدى للفالسفة ـ عىل اختالف أصنافهم ـ علامُء الكالم، وتصدى ملن زعم الظواهر 
وا عىل أيدهيم،  وأبى أحكام العقول أهُل احلديث من أهل السنة واجلامعة، والفقهاُء شدُّ
وتصدى ملن زعم الكشف وزاغ عن احلق واهلدى أهُل السلوك القويم من أهل السنة 

املتقّدمني واملتأخرين

ـُر أحدًا ِمن أهل الِقْبَلِة بذنب ما مل َيْسـَتِحلَّه، وال  قال الطحاوي: )وال ُنَكفِّ
نقول ال َيرُضُّ مع اإليامن ذنب ملن عمله(

َع اإلمام الطحاوي يبني عىل القواعد التي أّسسها من قبُل وهي مسألة اإليامن،  رَشَ
إذا كان اإليامن يف القلب كام ذكرنا، فال ينبني عىل ذلك جواز القول بأنه: ال يرضُّ مع 
اإليامن ذنب، ومع أنه من الثابت: أّن اإلنسان يكون مؤمنًا بمجرد اعتقاده بالتوحيد 
ولوازمه، ولكن أيضًا جيب أن يعرتف ويعتقد بأن املعايص ترضه، كام أن األعامل الصاحلة 
ه قلبيًا ووجوديًا؛ ألنه كلام زاد اإلنسان من فعل املعايص،  تـنفعه، نعم، املعايص ترضُّ
فإن نور اإليامن خيبو وينطفئ، وقد يظن بعُض الناس أن هذا الكالم خطايبٌّ لرتغيب 
الناس، بل هو حقيقي أيضًا له ثبوت يف اخلارج حقيقة؛ ألنَّ لإليامن نورًا، واإليامن يزيد 
وينقص شدة وضعفًا، ال بحسب تعلقات اإليامن فقط، وترتكه هذه املعايص لِـام يرتتب 

عليها من عذاب يف اليوم اآلخر. 

ال جيوز أن ُيطلق عىل إنسان أنه مؤمن إال إذا آمن بأركان اإليامن التي ذكرت يف 
الكتاب والسنة، فلو فرضنا أن هناك َمْن أْنَكَر اإليامن باملالئكة، فهذا ال يدخل يف اإليامن. 
إذن اإليامن ال يزيد وال ينـقص من حيث املؤَمن به، أي جيب أن نؤمن باهلل وبالرسول 
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وباملالئكة، وببقية أركان اإليامن، لكن هل يمكن أن خيالف إنسان يف أنَّ قوة إيامن بعض 
الناس وشدته، يزيد عىل قوة إيامن آخرين؟! طبعًا ال، فالتفاوت يف اإليامن إذن شدة 
وضعفًا غري مستنَكر، فبعض الناس إيامهنم ضعيف وبعضهم إيامهنم قوي، ولكن َمْن 
حقق أقلَّ قدٍر من التصديق اإلذعاينِّ فهو مؤمن؛ ألنه حقق مطلق اإليامن، لكن اإليامن 

بعد ذلك يزداد شدة وضعفًا؛ ألن اإليامن من الكيفيات النفسانية.

حني حُيِبُّ إنساٌن إنسانًا... أحيانًا يزداد هذا احلب وأحيانًا خيبو... بقريب من 
هذا املفهوم يقال عن اإليامن: إنه يزداد وينقص.

فاإليامن يطلق عىل كيفية نفسانية، وهو الذي يطلق عليه عند العلامء: بأنه التصديق 
برشط اإلذعان النفساين، وهو الذي ُيراد به التسليم والَقبول الذي هو كيفيٌة من كيفيات 

النفس، فهذه الكيفية تزداد يف الشدة وتضعف.

كام أن اللون يشتّد ويضعف، فاألمحر مثاًل فيه أمحر فاتح وأغمق وأغمق، والفرق 
يف شدة اللون؛ ألن اللون من الكيفيات، وكل أمر من الكيفيات فإنه يزداد شدة وضعفًا. 

واإليامن من الكيفيات؛ ألنه صفة نفسية راسخة ال طارئة، وجيب أن يسعى اإلنسان 
لكي يكون راسخًا، فيجب أن يكون قاباًل للزيادة والنقص من باب أنه من الكيفيات.

من هذا الباب ورد كالم عن أيب حنيفة ـ رمحه اهلل تعاىل ـ حيث قرر أن املؤمنني 
يف أصل اإليامن سواء، يعني: أّن الذي يؤمن به املسلمون واحد، فهم يؤمنـون باهلل 
والرسل واملالئكة، ال يوجد واحٌد اسمه مؤمٌن ينفي اإليامن بيشء من هذه األركان.

لكنَّ اإلمام أبا حنيفة ـ مع هذا القول ـ ال يقول: إن إيمـان سيدنا حممد عليه 
الناس من كل اجلهات، بل من هذه اجلهة فقط؛ ألنه  الصالة والسالم كإيامن عامة 
يعلم أن شّدة إيامن سيدنا حممد ملسو هيلع هللا ىلص أكثُر بكثري من إيامن وإذعان أهل األرض مجيعًا، 
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فال جيوز نسبة هذا القول إىل اإلمام أيب حنيفة كام فعل املجّسمة حيث نسبوا إليه أنه 
يقول: إن إيامن النبي عليه السالم كإيامن غريه، وإيامن الناس كإيامن املالئكة. وأما ما 
قاله أبو حنيفة، فهو: أن أهل اإليامنـ  يف أصل اإليامنـ  سواء من حيث املؤَمن به، أي: 
متعلقات اإليامن. قال اإلمام أبو حنيفة يف الفقه األكرب: »وإيامن أهل السامء واألرض 
ال يزيد وال ينـقص من جهة املؤمن به، ويزيد وينـقص من جهة اليقني والتصديق، 

واملؤمنون مستوون يف اإليامن والتوحيد متفاضلون يف األعامل))(«. اهـ. 

قال املال عيل القاري: »)واملؤمنون مستوون( أي متساوون )يف اإليامن( أي يف 
أصله )والتوحيد( أي يف نفسه، وإنام قيدنا هبام فإن الكفر مع اإليامن كالعمى مع البرص، 
وال شك أن البرصاء خيتلفون يف قوة البرص وضعفه ـ إىل أن قال ـ ومن هنا قال حممد 
رمحه اهلل عىل ما تقدم: أكره أن يقول إيامين كإيامن جربائيل عليه السالم، بل يقول آمنت 

بام آمن به جربائيل عليه السالم. انتهى. 

وكذا ال جيوز أن يقول أحد: إيامين كإيامن األنبياء عليهم السالم، بل وال ينبغي 
أن يقول إيامين كإيامن أيب بكر وعمر ريض اهلل عنهام وأمثاهلام، فإن تفاوت نور كلمة 

التوحيد يف قلوب أهلها ال حيصيه إال اهلل سبحانه)2(«. اهـ. 

قال اإلمام أبو حنيفة: »ويستوي املؤمنون كلهم يف املعرفة واليقيـن والتوكل 
واملحبة والرضا واخلوف والرجاء واإليامن يف ذلك، ويتفاوتون فيام دون اإليامن يف 

ذلك كله)3(«. اهـ.

قال املال القاري: »)واإليامن يف ذلك( أي اإليقان بقبوت ذاته، وحتقق صفاته، 

))( »الفقه األكرب«، مع رشح عيل القاري، ص28)- 29). دار الكتب العلمية، ط)، 404)هـ-
984)م. 

)2( املصدر السابق ص28).

)3( املصدر السابق ص34).
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وهو معطوف عىل قوله والرجاء )ويتفاوتون( أي املؤمنون )فيام دون اإليامن ( أي يف 
غري التصديق واإلقرار بحسب تفاوت األبرار يف القيام باألركان واختالف الفجار 
العلية  املقامات  من  ذكر  فيام  أيضًا  يتفاوتون  أي  كله(  ذلك  العصيان )يف  مراتب  يف 

واحلاالت السنية الختالف منازل الصوفية رمحهم اهلل تعاىل))(«. اهـ. 

قم قال املال القاري: »قال الطحاوي رمحه اهلل تعاىل: واإليامن واحد وأهله يف 
أصله سواء والتفاضل باخلشية والتقى وخمالفة اهلوى، ومالزمة األوىل. اهـ.

هذا وذهب شارح يف هذا املقام إىل أن تقدير الكالم استواء أهل اإلسالم يف كوهنم 
مكلفني هبذه األحكام، وال خيفى أن ما اخرتناه أدق يف نظام املرام)2(«. اهـ. 

وإيامن املالئكة ال يزيد وال ينقص، أما إيامن األنبياء ففي زيادة مستمرة؛ لذلك 
قالوا: إيامن األنبياء أفضل من إيامن املالئكة.

قالت املرجئة: ال يرّض مع اإلسالم ذنب كام ال ينفع مع الكفر طاعة، وأهل السنة 
يقولون: صحيٌح أن اإليامن أصُله يف القلب، ولكن ال بد أن يتأثر بام يتلبس به اإلنسان 

من أعامل قلبية وأعامل اجلوارح. 

واملرجئة يريدون: أّن أيَّ شخٍص حّقَق أصَل اإليامن فال يدخل النار حتى لو 
عىص وارتكب بعض املعايص، بل حتى لو ارتكب مجيع املعايص، وأهل السنة يقولون: 

ب وال خيّلد يف النار لتحقيقه أصل اإليامن.  إنه ُيعذَّ

فيوجد فرق كبري بني املذهبني إذن، وال يصحُّ أن يقال: إن مذهب أهل السنة 
هو مذهب املرجئة. 

والضـرر الذي يقول أهل السنة: إنه الزم عن املعايص، هو: من حيث ترتُّب 

))( »رشح الفقه األكرب«، املال عيل القاري، دار الكتب العلمية، ص36).
)2( املصدر السابق.



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  الرشح الكبري  946
العذاب عىل العايص، ومن حيث نقصان قوة اإليامن يف قلبه، مما يلزم عليه نقصان 

منزلته يف اآلخرة والدنيا.

قال اهلل تعاىل: ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ﴾ ]التحريم: 8[، أمَر الـمؤمنني 
بالتوبة؛ إذ التـوبة: عبارٌة عن الرجوع إىل اهلل بموافـقة أمره بعد املخالفة، وقد سمى 

صاحب الذنب مؤمنًا، فدّل عىل أنه ال خيرج عن اإليامن بالذنب. 

ى املقتتلني  وقال اهلل تعاىل: ﴿ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ﴾ ]احلجرات: 9[، سمَّ
مؤمنني، مع أن إحدى الطائفتني باغيٌة ـ عىل األقل ـ ومرتكبة للكبرية. 

وقال اهلل تعاىل: ﴿ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک﴾ ]البقرة: 78)[، 
فسمى قاتل النفس عمدًا ـ ألن املقام فيه ـ مؤمنًا، فدلَّ عىل أن فعل الكبرية ـ وهي 
قتل النفس عمدًا ـ ليس بمخرج من امللة، وغاية األمر: أنه معصية، جيب التوبة منها. 

وأيضًا ينقض قوهلم ما رواه احلاكم يف »املستدرك«: عن حذيفة بن اليمـان قال: 
إين ألعلم أهل ديننَي من أمة حممد ملسو هيلع هللا ىلص يف النار، قوم يقولون: إن كان أّولنا ضاّلالً، ما 
بال مخس صلوات يف اليوم والليلة؟ إنام هو صالتان العرص والفجر، وقوم يقولون: 

إنام اإليامن كالم، وإن زنى وإن قتل«))(. 

فهذا األثر نصٌّ يف ردِّ قول املرجئة، بحسب الصورة التي وضحناها. 

روى إسحاق بن راهويه يف »مسنده«: »عن عائشة قالت: ما كان رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص 
يبوح به أن إيامنه عىل إيامن جربيل وميكائيل. 

وفيه أيضًا: عن ابن أيب مليكة قال: يقولون: إيامن فالن كإيامن فالن، أترون إيامن 
فهدان مثل إيامن جربيل؟ وكان رجاًل متَّهاًم بالرشاب.

))( »املستدرك« )4: 465(، وقال: هذا حديث صحيح عىل رشط الشيخني ومل خيرجاه.
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وفيه أيضًا: أخربنا حممد بن أعني قال: قال ابن املبارك، وُذكر له اإليامن فقال: 
قوم يقولون إيامننا مثل جربيل وميكائيل، إما فيه زيادة، إما فيه نقصان، هو مثله سواء 

وجربيل ربام صار مثل الوضع من خوف اهلل تعاىل... وذكر أشباه ذلك. 

قال: فقيل له: إن قومًا يقولون: إن سفيان الثوري حني كان يقول: »إن شاء اهلل« 
! فقال ابن املبارك: أترى سفيان كان يسبقني يف وحدانية الرّب، أو  كان ذاك منه شكٌّ

يف حممد ملسو هيلع هللا ىلص؟ إنام كان استثناء يف قبول إيامنه، وما هو عند اهلل. 

قال ابن أعني: قال ابن املبارك: واالستـثناء ليس بشك؛ أال ترى إىل قول اهلل: 
﴿ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ﴾ ]الفتح: 27[ وعلم أهنم داخلون، قال: لو 

أن رجاًل قال: هذا هنار إن شاء اهلل ما كان شّكًا.

قال: وقال شيبان البن املبارك: يا أبا عبد الرمحن، ما تقول فيمن يزين ويرشب 
اخلمر ونحو هذا، أمؤمٌن هو؟ قال ابن املبارك: ال ُأخِرُجه من اإليامن. فقال: عىل كرب 
السن رصَت مرجئًا؟ فقال له ابن املبارك: يا أبا عبد اهلل، إن املرجئة ال تقبلني، أنا أقول: 
اإليامن يزيد، املرجئة ال تقول ذلك، واملرجئة تقول: حسناتنا متقبلة، وأنا ال أعلم ُتُقّبلت 

مني حسنة. 

وفيه أيضًا: قال غري ابن أعني: قال له ابن املبارك: وما أحوجك إىل أن تأخذ 
سبورجة فتجالس العلامء. 

قال إسحاق: وأخربين عدة عن أمحد بن زهري، وعدة ممن شهد ابن املبارك بالري 
فقال له املستميل: يا أبا عبد الرمحن، إّن هاهنا قومًا يقولون: اإليامن ال يزيد! فسكت 
عبد اهلل حتى سأله ثالثًا، فأجابه فقال: ال ُتعجبني هذه الكلمة منكم! أّن هاهنا قومًا 

ينبغي أن يكون أمُركم مجعًا.
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وفيه: قال عمر بن اخلطاب: لو ُوزن إيامن أيب بكر الصديق بإيامن أهل األرض 
لرجحهم، بىل إن اإليامن يزيد، بىل إن اإليامن يزيد، ثالثًا، قال ابن املبارك: مل أجد ُبّدًا من 

اإلقرار بزيادة اإليامن إزاء كتاب اهلل، قال إسحاق: واملرجئة: طائفة من اجلهمية«))(. 

وقد قال اخلوارج يف هذه املسألة قوالً خيالف أهل السنة أيضًا، فقالوا: إن فاعل 
املعصية ـ وإن كانت صغرية ـ فهو كافر وخملد يف النار، وقوهلم مردوٌد بام ذكرناه سابقًا 
من خروج بعض العصاة من النار؛ إما بالشفاعة، أو بانتهاء عذاهبم فيها، وبنحو قوله 
تعاىل: ﴿ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے﴾ ]النساء: 48[، فهذا يدلُّ 
عىل أن ما دون الكفر يمكن أن يغفره اهلل تعاىل بدون توبة؛ ألن املغفرة بالتوبة حمل 
اتفاق، وما أمكن أن ُيغَفَر بال توبة فيستحيل أن يكون كفرًا، فبطل قوهلم بأن فاعل 

املعصية كافر. 

: عن عبادة بن الصامت ريض اهلل  وينقض مذهب اخلوارج ما رواه البخاريُّ
تعاىل عنه قال: كنا عند النبي ملسو هيلع هللا ىلص فقال: »أتبايعونني عىل أن ال ترشكوا باهلل شيئًا، وال 
تزنوا، وال تسقوا« ـ وقرأ آية النساء، وأكثر لفظ سليامن: قرأ اآلية ـ »فمن ويف منكم 
فأجره عىل اهلل، ومن أصاب من ذلك شيئًا، فعوقب فهو كفارة له، ومن أصاب منها 

شيئًا من ذلك، فسرته اهلل، فهو إىل اهلل، إن شاء عذبه، وإن شاء غفر له«)2(.

ورواه أيضًا الرتمذي، والبيهقي يف »سنـنه الكربى«: عن عبادة بن الصامت 
قال: بايعت رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يف رهط فـقال: »أبايعكم عىل أن ال تشـركوا باهلل شيئًا، 
أيديكم  بـبهتان تفرتونه بني  تأتوا  تقتلوا أوالدكم، وال  وال تسقوا، وال تزنوا، وال 
وأرجلكم، وال تعصوين يف معروف، فمن وىف منكم، فأجُره عىل اهلل، ومن أصاب من 

))( أخرجه إسحاق يف »مسنده«، )266)(، )3: 672(.
)2( أخرجه يف »صحيحه«، كتاب التفسري، تفسري سورة املمتحنة، )2)46(.
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ذلك شيئًا، فعوقب فيه، فهو طهوره، ومن سرته اهلل، فذاك إىل اهلل، إن شاء عّذبه، وإن 

شاء غفر له«))(.

فهذا نص يف أن من أتى بمعصية ومل يعاقب يف الدنيا، فإنه جيوز أن يغفر اهلل تعاىل 
وجيوز أن يعاقبه. وهو دليل عىل أنه ليس بكافر. 

وهو دليل عىل بطالن قول املعتزلة أيضًا بأن فاعل الكبرية يف منزلة بني املنزلتني 
يف الدنيا، وأن مصريه إىل النار، فال هو بكافر وال بمؤمن يف الدنيا، بل مصرُيه إىل النار 

يف اآلخرة. 

وينقض قول املعتزلة ما مىض من أدلة عىل أنواع الشفاعة، وفيها إخراج بعض 
أهل النار من النار، ومنها ما سيأيت إن شاء اهلل. 

فيبقى القول الصحيح هو قول أهل السنة، من أن فاعل الكبرية ليس بكافر، ولكنه 
عاٍص، جيب أن خياف العذاب؛ ألن هذا هو األصل. 

قال الطحاوي: )ونرجو للمحسنني من املؤمنني أن يعفو عنهم ويدخلهم اجلنة 
برمحته، وال نأمن عليهم(

ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ﴿ے  تعاىل:  قـال 
ۆ ۈ ۈٴۇ ۋ ۋ ۅ﴾ ]البقرة: 8)2[.

نرجو هلم اجلنة، وال نجزم ألحد بأن هذا يف اجلنة وهذا يف النار؛ ألنه ليس من 
وظيفتنا وليس مما يمكن أن يتعلق به علمنا، فال جيوز اجلزم ألحد أنه يف اجلنة ـ أو 
يف النار ـ إال لـمن نّص عليهم الرسول ملسو هيلع هللا ىلص، فالعمل الصالح ال يوجب اجلزاء؛ ألن 

الثواب بفضل اهلل تعاىل. 

))( أخرجه الرتمذي يف »سننه«، أبواب احلدود، باب ما جاء أن احلدود كفارة ألهلها، )439)(.
وأخرجه البيهقي، كتاب النفقات، باب قتل الولدان، )6260)(.  



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  الرشح الكبري  950
ولذلك قال النبي عليه السالم فيام رواه مسلم: عن أيب هريرة: عن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص 
أنه قال: »لن ُينجَي أحدًا منكم عمله«، قال رجل: وال إياك يا رسول اهلل؟ قال: »وال 

دوا«))(.  إياي، إال أن يتغّمدين اهلل منه برمحة، ولكن سدِّ

وفيه: عن جابر: قال: سمعت النبي ملسو هيلع هللا ىلص يقول: »ال ُيدخل أحدًا منكم عمُله اجلنة، 
وال جُيريه من النار، وال أنا إال برمحة من اهلل«)2(.

ويف هذا احلديث إبطاُل قول من قال من املعتزلة والشيعة وغريهم: إن العمل 
علة طبيعية للثواب. 

الثواُب  وأيضًا: فنحن ال نتيقن َقبول عملنا عند اهلل تعاىل، حتى يرتتب عليه 
بفضل اهلل تعاىل، بل أهل السنة يرجون للُمحسن حسن الثـواب، وال جيزمون هبذا 

عىل اهلل تعاىل ألحد إال من شهد اهلل تعاىل له، أو رسوُله.

فالذي قاله اإلمام الطحاوي صحيحٌّ يف حّق غرينا، ويف حق أنفسنا، وإن كان 
ظاهر العبارة أهنا لغرينا، ولكن هذا يفهم منه العموم ـ كام ال خيفى ـ فندخل فيها. 

قال الطحاوي: )وال نشهد هلم باجلنة ونستغفر ملسيئهم ونخاف عليهم وال 
ُنقنِّطهم، واألمن واإلياس ينقالن عن ملة اإلسالم، وسبيل احلق بينهام ألهل 

القبلة(

االستـغفار واجب عىل العبـد، قال اهلل تعاىل: ﴿ی ی ی ی جئ 
حئ﴾ ]نوح: 0)[. 

))( أخرجه يف »صحيحه«، كتاب صفة القيامة واجلنة والنار، باب لن يدخل أحد اجلنة بعمله بل 
برمحة اهلل تعاىل، )6)28(.

)2( أخرجه يف »صحيحه«، كتاب صفة القيامة واجلنة والنار، باب لن يدخل أحد اجلنة بعمله بل 
برمحة اهلل تعاىل، )7)28(.
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ونحن نخاف عىل املؤمنني؛ لِـام رواه مسلم يف »صحيحه«: عن النعامن بن بشري 
قال: قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »مثل املؤمنني يف تواّدهم وترامُحهم وتعاطفهم مثُل اجلسِد؛ 

إذا اشتكى منه عضٌو تداعى له سائُر اجلسد بالسهر واحلمى«))(. 

وال جيوز ألحد أن ييأس: قال اهلل تعاىل يف سورة يوسف: ﴿ٱ ٻ ٻ 
ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ﴾ 
]87[ فاليأس يفيض باإلنسان إىل الكفر؛ ألن اليائس ال يعمل شيئًا؛ ألنه ال يتعلق بيشء، 

فهو إذ يئس فقد فـَقَد األمن والرجاء من أّي يشء، وهو يعتقد أن ال يشء ينفعه.

وعىل هذا وردت األحاديُث بأن الذي ينتحر ُيبعث يف النار)2(، وقد فهم بعُض 
الناس أنه خيلد يف النار، وهذا الفهم صحيح إْن قلنا: إن انتحاره كان نتيجة يأسه ووصوله 
إىل الكفر، أما إذا مل يصل يف يأِسه إىل إنكار أصل اإليامن، فهو ال يكون كافرًا، بل فاسقًا. 

كذلك األمر: إذا حقق اإلنسان أصل اإليامن ال جيوز له أن جُيزم بخاتـمته؛ ألن 
األعامل باخلواتيم وال يدري أحد ما خامتته، قال تعاىل: ﴿ڃ ڃ چچ چ چ 
ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ﴾ ]األعراف: 99[، فربام يعمل اإلنسان بعمل أهل اجلنة 

سنواٍت، ثم يعرض له عارض فيكفر قبل موته، أو العكس. 

))( كتاب الرب والصلة واآلداب، باب تراحم املؤمنني وتعاطفهم وتعاضدهم، )2586(.
)2( أخرجه البخاري يف » صحيحه« من حديث أيب هريرة ريض اهلل عنه، كتاب الطب، باب رشب 
السم والدواء به وبمـا خياف منه واخلبيث، )5442(. ومسلم يف » صحيحه«، كتاب اإليامن، 
باب غلظ حتريم قتل اإلنسان نفسه، وأن من قتل نفسه بيشء عذب به يف النار، وأنه ال يدخل 
اجلنة إال نفس مسلمة، )09)(. ولفظه: »من تردى من جبل فقتل نفسه فهو يف نار جهنم يرتدى 
فيه خالدًا خملدًا فيها أبدًا ومن حتسى سام فقتل نفسه فسمه يف يده يتحساه يف نار جهنم خالدًا 
خملدًا فيها أبدًا ومن قتل نفسه بحديدة فحديدته يف يده جيأ هبا يف بطنه يف نار جهنم خالدًا خملدًا 

فيها أبدًا«.
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فأمر املسلم بني اليأس واألمن، بني اخلوف والرجاء، وقد قرر أئمُة أهل السنة 
من الصوفية والفقهاء وأئمة التوحيد أن املؤمن ينبغي أن يكون بني اخلوف والرجاء، 
فينبغي أن يغلب حالة اخلوف يف حالة األمن، ويغب حالة الرجاء يف املعصية، قال اهلل 

تعاىل: ﴿ڳ ڳ ڱ ڱ﴾ ]السجدة: 6)[. 

وروي عن مطرف بن عبد اهلل: لو جيء بميزان تريص))(، فُوزن خوُف املؤمن 
ورجاُؤه كانا سواء؛ يذكر رمحَة اهلل فريجو، ويذكر عذاَب اهلل فيخاف)2(.

وال خيفى ما يف قول الطحاوي من ردٍّ عىل اخلوارج واملرجئة معًا يف هذه القاعدة 
التي اعتمدها علامء السنة من بعد ومن قبل يف علم التصّوف واألخالق مع اهلل تعاىل. 

فالردُّ عىل اخلوارج: من جهة أهنم كّفروا فاعل الكبرية بال توقف، فكلُّ عاٍص 
عندهم كافر، وأوجبوا عليه العقاب، أما املرجئة، فإهنم اختذوا املوقَف املعاكس هلذا، 
ه، وهو يدخل اجلنة وال يعاقب.  فقالوا: إن املؤمن مهام فَعَل من معاٍص فإن هذا ال يرضُّ

وأهل السنة قالوا: فاعل الكبرية، عاٍص وليس كافرًا، ولكن مل جيزموا بوجوب 
تعذيبه، مع قوهلم بأن األصل تعذيُبه، وعدم جزمهم؛ إنام هو جلواز أن يعفَو اهلل تعاىل 
وا عىل املرجئة قوهلم بأن فعل الكبرية ال يرّض؛  عنه، أو يشفَع له الرسوُل، أو غرُيه، وردُّ
فإنه يرضُّ عند أهل السنة، ولكن ال يصل األمُر عندهم إىل الكفر واخللود يف النار، 
الكبائر قد يؤدي إىل االستهانة بأصل  الواحد، فرتاُكم  إيامَن  وكذلك يرضُّ فُيضعف 
الدين كام ال خيفى، كام أن االستمرار عىل املعايص قد يؤدي إىل استساغة فعل الكبائر، 

))( ترص اليشء تراصة: ُأحكم َوضبط، فُهَو تارص وتريص، ُيقال: ميزان تريص.  
املؤمن  رجاء  وزن  »لو  ولفظه:   .)(2  :2(  ،)(024( اإليامن«،  »شعب  يف  البيهقي  أخرجه   )2(
وخوفه ما رجح أحدمها عىل صاحبه«. و)025)(، ولفظه: »لو وزن خوف املؤمن و رجاءه 

بميزان تربص ما كان بينهام نبط شعره«.
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فنَفوا ما زعمه املرجئُة من أنه كام ال ينفع مع الكفر حسنة، فكذلك ال يرضُّ مع اإليامن 
ه بزيادة العذاب، وكذلك زيادة  معصية، فنحن نقول: إن تراُكم املعايص من الكافر يرضُّ

ه، فال نسلم قول املرجئة من جهَتيه. املعايص من املؤمن يرضُّ

قال الطحاوي: )وال خَيُرُج العبُد من اإليامن إال بجحود ما أدخله فيه(

ما هو الذي ُيدخُل العبَد يف اإليامن؟ لو أّن إنسانًا تلّفظ بكلمة التوحيد وهو 
ٍق هبا؛ فال يدخل يف اإليامن يف حكم اهلل، فالذي ُيدخل اإلنسان يف اإليامن  غري مصدِّ
هو التصديُق اجلازم، واإلذعاُن الراسخ، والتسليُم النفيس لِـام أنزله اهلل وأوحى به إىل 

رسوله، وتكون كلمة التوحيد داّلة عىل ذلك.

ظ فقط بكلمة التوحيد ليس هو املدخل يف اإليامن،  جيب علينا أن نعرف أن التلفُّ
إال يف حكم الظاهر لنا، أما عند اهلل تعاىل فال بدَّ من اقرتان هذه الشهادة بالتصديق القلبي 

واإلذعان واخلضوع؛ ألن اإلنسان قد يكون منافقًا فيتلفظ هبا، وهو غري مصدق. 

قال األحناف: اإليامن عبارة عن أمرين: األول: هو التصديق، والثاين: هو التشهد؛ 
إْن ُعدم واحد منهام مل يصّح إيامنه، فال يدخل اإلنسان يف اإليامن بعد خروجه منه إال 

بالتلفظ وهو الشهادتني.

ـظ بالشهادتني ليس رشطًا يف الدخول يف  ولكن مجهور األشاعرة قالوا: التلفُّ
ظ  اإليامن، وإنام عالمة عليه؛ ألنه قد يكون تشّهد باللفظ، وهو يف احلقيقة كافر! بل التلفُّ
رشط يف إجراء األحكام الرشعية عليه، بمعنى: أنه ال يمكن معرفة أنه مؤمن أو كافر 
إال بأعامله الظاهرة، وأوضُحها التلفظ بكلمة التوحيد، التي جعلها الشارع سببًا يف رفع 

السيف عن الرقاب. 

ظ املبنيُّ عىل اإليامن، وأقلُّ ركن ال  إذن جمرد التلفُّظ ال ُيدخل يف اإليامن، بل التلفُّ
ره.  ظ يمكن سقوطه يف حال تعذُّ يمكن سقوُطه هو التصديق وليس التلفظ، فالتلفُّ
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ويف »صحيح البخاري«: عن ُعبيد اهلل بن َعدّي بن اخلياِر: أّن املقداَد بن عمٍرو 
الِكندي ـ وكان حليفًا لِبني ُزهرَة، وكان ممّن َشِهَد بدرًا مع رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ـ أخربه أنه 
قال لرسوِل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: أرأيَت إن لقيُت رُجاًل من الُكّفاِر، فاقتـَتْلنا، فرضَب إحدى يديَّ 
بالّسيِف، فقَطَعها، ثم الَذ منّي بشجرٍة، فقال: أسلمُت هلل، أقُتـُله ـ يا َرسوَل اهلل ـ بعَد 
 ، أن قاهَلا؟ فقال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »ال تقُتْلُه«، فقال: يا رسوَل اهلل، إنه قطَع إحدى يديَّ
ثم قال ذلك بعَد ما َقَطَعها، فقال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »ال تقُتْلُه؛ فإن قتلَتُه فإنه بمنزلتَك 

قبل أن تقتَلُه، وإنك بمنزلته قبل أن يقول كلمَتُه التي قال«))(.

ويف »صحيح البخاري« أيضًا: عن أيب َظـْبياَن قال: سمعت أسامَة بَن زيد بِن 
حارثَة ريض اهلل عنهام حيّدث قال: بعَثنا رسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص إىل الـُحَرَقِة من ُجهينَة، قال: 
قُت ـ أنا ورجٌل من األنصار ـ رجاًل منهم، قال:  فصّبْحنا القوَم فهزمناهم، قال: وحَلِ
فلام غشيناُه قال: ال إله إال اهلل، قال: فكفَّ عنه األنصاري، فطعنُته برحمي حتى قتلُته، 
قال: فلام قدمنا َبَلَغ ذلك النبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص، قال: فقال يل: »يا أسامُة، أقتلَته بعَد ما قال: ال 
ذًا، قال: »أقتلَتُه بعَد ما قال: ال إله  إله إال اهلل؟«، قال: قلت: يا رسوَل اهلل، إنام كان ُمتعوِّ
، حتى متنّيُت أيّن مل أُكن أسلمُت قبل ذلك اليوم)2(.  ُرها عيلَّ إال اهلل؟«، قال: فام زال يكرِّ

وهذا الـحديث رواه ابن أيب شيـبة)3(، ويف بعض الروايـات)4( قـال: بعَثـنا 
رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يف رسية، فصبحنا احلرقات من جهينة، فأدركُت رجاًل فقال: ال إله إال 

))( كتاب الديات، )6472(.
)2( كتاب الديات، باب قول اهلل تعاىل: ﴿ٹ ٹ﴾ ]املائدة: 32[، )6478(.

الدم؟  القتل وما هو وما حيقن  به من  يمتنع  فيمـا  باب  السري،  )3( أخرجه يف »مصنفه«، كتاب 
.)3377((

)4( أخرجه مسلم يف » صحيحه«، كتاب اإليامن، باب حتريم قتل الكافر بعد أن قال: ال إله إال اهلل، 
.)96(
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اهلل، فطعنته، فوقع يف نفيس من ذلك، فذكرُته للنبي ملسو هيلع هللا ىلص، فقال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »أقال: 
ال إله إال اهلل، وقـتلته؟« قال: قلت: يا رسول اهلل إنمـا قاهلا خوفًا من السالح! قال: 
»أفال شققَت عن قلبه حتى تعَلم: أقاهلا أم ال؟« فام زال يكّررها عيّل، حتى متنّيت أين 

أسلمُت يومئذ.

ويف »املستدرك« للحاكم: عن أسامة بن زيد ريض اهلل تعاىل عنهمـا قال: بعثني 
رسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يف رسية يف أناس من أصحابه، فاستبقنا أنا ورجل من األنصار إىل العدو، 
فحملُت عىل رجل فلام دنوُت منه كرّب، فطعنُته، فقتلُته، ورأيت أنه إنام فعل ذلك لُيحرز 
دمه، فلام رجعنا سبقني إىل النبي ملسو هيلع هللا ىلص، فقال: يا رسول اهلل، ال فارَس خري من فارسكم، 
إّنا استلحقنا رجاًل، فسبقني إليه فكرب، فلم يمنعه ذلك أن قتله، فقال النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »يا 
أسامة، ما صنعَت اليوم؟«، فقلت: محلُت عىل رجل، فكرّب، فرأيُت أنه إنام فعل لُيحرز 
دمه، فقـتلُته، فقال: »كيف بعَد اهلل أكرب؟ فهاّل شقـقَت عن قلبه؟ فقلت: ما قال، فلم 
يَزل يقوُل يل يومئذ، فال أقاتل رجاًل يقول: اهلل أكرب؛ مما هناين عنه، حتى ألقاه ملسو هيلع هللا ىلص))(.

أي: أقاهلا عن خوف أم عن حقيقة، واألمر الظاهر: أنه إذا نطق فاألصل أن تأخذ 
بالظاهر، أما إذا كان عندك علٌم بالغيب وعلمَت أنه قاهلا خوفًا فلك أن تقتله! 

واألحاديث التي تدلُّ عىل أنه خيرج من النار من كان يف قلبه مثقاُل حبة من إيامن، 
فهي تدل عىل أن اإليامن يف القلب، واآليات كثرية يف هذا. 

وقد جاء يف »صحيح البخاري« عن أنـس: عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: »خيرج من النار 
من قال: ال إله إال اهلل، ويف قلبه وزن شعرية من خري، وخيرج من النار من قال: ال إله 

))( كتاب معرفة الصحابة ريض اهلل تعاىل عنهم، باب ذكر إسالم أمري املؤمنني عيل ريض اهلل تعاىل 
عنه، )4599(.
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إال اهلل، ويف قلبه وزن برة من خري، وخيرج من النار من قال: ال إله إال اهلل، ويف قلبه وزن 

ذرة من خري«. 

قال أبو عبد اهلل: قال أبان: حدثنا قتادة: حدثنا أنس: عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »من إيامن« 
مكان »من خري«))(.

وفيه أيضًا: عن أيب سعيٍد اخلُدري ريض اهلل عنه: أّن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: »إذا دخل 
أهُل اجلنة اجلنَة وأهُل الناِر النار، يقول اهلل: من كان يف قلبه مثقاُل حّبٍة من خردٍل من 
فينُبتوَن  فُيلَقوَن يف هنر احلياِة  مُحَاًم،  امُتِحشوا وعادوا  إيامٍن فأخِرجوُه، فيخُرجوَن قد 
يِل«، أو قال: »محيِة الّسيل«، وقال النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »أمل َتَروا أهنا  كام تنُبُت احلّبُة يف مَحيِل السَّ

ختُرُج صفراَء ملتويًة؟«)2(. واألحاديُث كثرية يف هذا املعنى يف دواوين احلديث. 

قال الطحاوي: )واإليامن هو اإلقرار باللسان والتصديق باجَلنان، وأن مجيع ما 
أنزل اهلل يف القرآن ومجيع ما صّح عن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص من الرشع والبيان كله حّق(

اإليامن لغة: التصديق مطلقًا، وهو الذي جزم به الزخمرشي يف »األساس«)3(، 
واتفق عليه أهُل العلم من اللغويني وغريهم، وقد يكون اإليامن بمعنى الثقة. 

َق«، وبالالم باعتبار معنى  وقال بعض املحققني: اإليامن يتعدى بنفسه كـ»َصدَّ
»اإلذعان«، وبالباء باعتبار معنى »االعرتاف«؛ إشارة إىل أنَّ التصديق ال ُيعترب بدون 

اعرتاف. 

ونحوه األْمن ضدُّ اخلوف، قال املناوي: هو عدم توقُّع مكروه يف الزمن اآليت، 
وأصله: طمأنينة النفس وزوال اخلوف، ويقال: أُمَن أي: له دين، وقيل: مأمون به ثقة.

))( كتاب اإليامن، باب زيادة اإليامن ونقصانه، )44(.
)2( كتاب الرقاق، باب صفة اجلنة والنار، )92)6(.

)3( »أساس البالغة« )): 35(.
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قال األزهري: أصل اإليامن: الدخول يف صدق األمانة التي ائتمنه اهلل عليها، 
َق بلسانه، فقد أدى األمانة وهو مؤمن، ومن مل يعتقد  فإن اعتقد التصديق بقلبه كام صدَّ
التصديق بقلبه، فهو غري مؤدٍّ لألمانة التي ائتمنه اهلل عليها، وهو منافق، ومن زعم أن 
اإليامن: هو إظهار القول دون التصديق بالقلب فهو ال خيلو من أن يكون منافقًا أو 

جاهاًل ال يعلم ما يقول أو ما يقال له.

قال الزبيدي: وقد يطلق اإليامن عىل اإلقرار باللسان فقط، كقوله تعاىل: ﴿ۓ 
ڭ ڭ ڭ ڭ﴾ ]املنافقون: 3[ أي: آمنوا باللسان، وكفروا باجلنان. 

وقد يكون اإليمـان: إظهار اخلضوع. وأيضًا: قد يكون َقبول الرشيعة وما أتى 
به النبي ملسو هيلع هللا ىلص، واعتقاده وتصديقه بالقلب. قاله الزجاج. هذا خالصة ما ذكره الزبيدي 

يف »رشح القاموس«))(. 

وقد حقق اإلمام احلليمي يف كتابه العظيم القدر الذي مل يلتفت إليه الكثرُي من 
الباحثني والعلامء، وإن كان اإلمام البيهقي قد اعتمد عليه يف أكـثر تأليفاته يف »شعب 
اإليامن« و»األسامء والصفات« وغريها، ونقل عنه كثريًا، أقول: حّقق اإلمام احلليمي 

هذه املسألة حتقيقًا مل أره لغريه، ولذلك سوف أنقل هنا مجيع ما قاله لعظيم إفادته:

قال رمحه اهلل تعاىل يف »املنهاج يف شعب اإليامن«: »اإليامن: مشتـقٌّ من األمن؛ 
الذي هو ضد اخلوف، كام قال تبارك وتعاىل: ﴿ڀ ڀ ڀ ڀ ٺٺ ٺ ٺ 
ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ﴾ ]البقرة: 239[ ومعناه ـ والغرض 
: هو التصديق والتحقيق؛ ألن اخلرب هو: القول الذي يدخله  الذي يراد به عند إطالقهـ 
الصدُق والكذب، واألمر والنهي، وكلُّ واحد منهمـا قول يرتّدد بني أن ُيطاع قائله 

))( »تاج العروس« )34: 87)(.
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وبني أن ُيعىص، فمن سمع خربًا فلم يستشعر يف نفسه جواز أن يكون))(، واعتقد أنه 
حقٌّ وصدق فإنام أمن نفسه باعتقاد ما اعتقد فيام سمع من أن يكون مكذوبًا له ملّبسًا 
عليه، ومن سمع أمرًا وهنيًا ـ واعتقد الطاعة له ـ فكأنام أمن نفسه باعتقاد ما اعتقد فيام 
سمع من أن يكون مظلومًا أو مستسخرًا، أو حمموالً عىل ما ال يلزمه قبوله واالنقياد له.

القائل: »أمنت بكذا« ـ واملراد نفسـي ـ  فمن ذهب إىل هذا املعنى أنزل قول 
منزلة قوهلم: »وطنت نفيس عىل كذا«، أو» محلت نفيس عىل كذا«، أو »رصنت نفيس« 
أو »ذللتها«، و»صنت نفيس عن كذا« بمعنى »أمنت«، أي: بدا يل صدق ما سمعت 
بأذين، وحق ما أدركته بعقيل، واعتقدته أمنًا من اخلطأ فيه، ويكون تركهم ذكر النفس 
يف قوهلم: »أمنت«، اختصارًا لِـام قد كثر استعامله؛ كام يقال: »بسم اهلل« بمعنى: »بدأت 

ـ أو أبدأ ـ باسم اهلل«، وُحذف ذكر االبتداء؛ لكثرة االستعامل. واهلل أعلم. 

وفيه وجه آخر، وهو: أن يكون معنى »أمنت« أي: أمنت خمربي أو الداعي يل 
من التكذيب واخلالِف بام رصحت له به من التصديق والوفاق.

فإذا قيل: »آمنت باهلل« فاملعنى: أمنت الداعي إىل اهلل من اخلالف والتكذيب بام 
أظهرت له من الوفاق والتصديق.

واإليامن بالرسول: إيامنه يف نفسه من الشقاق عليه بإظهار التصديق له.

واإليامن باملالئكة والكتب: إيامن املخرب عنها من اخلالف بإظهار الوفاق. 

وقد جيوز أن يكون إيامُن َمن آمن باهلل من املالئكة ال عن رسول كان إليه إيامنه 
بنفسه بحسن االعتقاد ملا أوجبه استدالله من أن يكون الذي وقع له وسوسة أو ظنًّا، 
الناس إىل أن معنى  أيضًا، وذهب بعُض  الناس  املستدّلني من  إيامن  ويدخل يف هذا 

))( يظهر أنه قد سقطت هنا كلمة: »كذبًا«.
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»آمنت باهلل«: أمنت نفيس من عذاب اهلل باالعرتاف به والتوحيد له، وهذا ال يصح؛ 
ألنه ال سبيل ألحد من املؤمنني إىل القطع بأنه قد أمن عذاب اهلل، وقد قال اهلل عز وجل: 
﴿ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ﴾ ]األعراف: 99[، وألن األمور بعواقبها وال 
يدري أحد بامذا خُيتم له؟ وألن لفظة »اإليامن« ليست ُتستعمل فيام يعقب الذهاب عنه 
ذهابًا فقط، فقد جيوز أن يقول القائل لصاحبه فيام حيدثه: ال أؤمن نفيس من العذاب 

بتصديقك، فبان أن ليس تأويل اآلية ما قاله هذا القائل، واهلل أعلم. 

ثم اإليامن ـ الذي يراد به التصديق ـ ال يعدو إىل من يضاف إليه ويلصق به إال 
بصلة، وتلك الصلة قد تكون باء، وقد تكون المًا، أما ما جاء بحرف الباء فمنه قول اهلل 

تعاىل: ﴿ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ﴾ ]البقرة: 4[، وقوله: ﴿ڳ ڳ 
ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ںں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ﴾ ]البقرة: 285[، 

: ﴿گ گ گ﴾ ]النساء: 52)[. وقوله جل وعزَّ

وأما ما جاء بالالم، فمنه قوله تعاىل يف قصة إبراهيم صلوات اهلل عليه: ﴿ڌ 
ڎ ڎ﴾ ]العنكبوت: 26[، وقوله حكاية عن نوح صلوات اهلل عليه: ﴿ جخ حخ مخ 
جس﴾ ]الشعراء: )))[، وعن قوم فرعون أهنم قالوا ملوسى وهارون صلوات اهلل 
أبنـاء  وعن   ،]47 ]املؤمنون:  ڎ﴾  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ﴿ڇ  عليهام: 
يعقوب صلوات اهلل عليهم أهنم قالوا ألبيهم: ﴿ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ﴾ 
]يوسف: 7)[، وعن كفار العرب أهنم قالوا فيام بينهم: ﴿ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ﴾ 

]آل عمران: 73[. 

فمن الناس من قال: إن قوهلم: »آمنت به«، و»آمنت له« لغتان يعرب هبام عن معنى 
واحد. والصحيح ما خالف هذا، وهو أن قوهلم: »آمنت به«، إنام يراد: إثباُته وحتقيقه 
والتصديُق بكونه ووجوده، وقوله: »آمنت له«، إنام يراد: اتباعه وموافقته. فاإليامن 
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باهلل ـ تعاىل جده ـ: إثباته واالعرتاف بوجوده، واإليامن له: الَقبول عنه والطاعة له، 

واإليامن بالنبي: إثباته واالعرتاف بنبوته، واإليامن للنبي: موافقته والطاعة له. 

ويدل عىل افرتاق الصلتني: أن إحدامها تصلح حيث ال تصلح األخرى، فإن 
َلـام صلح لذلك،  بنا«  أنت بمؤمن  قالوا ألبيهم: »وما  لو  السالم  بني يعقوب عليه 
ولو قال كفار العرب: »وال تؤمنوا إال بمن اتبع دينكم« َلـام أدى ذلك لِـام أرادوه من 

املعنى. 

وأمر اهلل نبيه حممدًا ملسو هيلع هللا ىلص أن يقول للمنافقني: ﴿ڀ ڀ ڀ﴾ ]التوبة: 94[، 
أي: لن نقبل منكم عذركم، ولو كان مكانه »لن نؤمن بكم« ما جاز وال حسن. 

وقال جل ثناؤه: ﴿ۉ ې ې ې ې ى ى ائ﴾ ]التوبة: 
)6[، ولو كان مكان ذلك »ويؤمن باملؤمنني« َلـام جاز وال صلح. 

: أن الصلتني موضوعان ملعنَيني متغايَرين ال ملعنى واحد.  فثبتـ  بام اقتصصناـ 

ويدلُّ عىل صحة ما ذكرت: أن اسم »التصديق« ـ الذي هو حقيقة اإليامن ـ قد 
حيتمل صلتني: إحدامها الباء، واألخرى اهلاء. 

فأما الباء؛ فإنه يليق بالتصديق، وبام يترصف عنه من فعٍل ونعٍت، وأما اهلاء؛ فإنه 
يلزم ما ينرصف عنه من فعل.

فإذا جاء النـعت جازت الالُم مكان اهلاء، فيقال: »صدقت فالنًا« و»صدقت 
به«، فمعنى »صدقته«: أثبتُّ قوله وخربه ووثقت بصحته، ومعنى »صدقت به«: أثبتُّ 
وجوده وكونه، ثم يقال: »صدقت به« و»أنا مصدق«، وإذا قيل: »صدقته« جاز أن يقال: 
»وأنا مصدقه« و»مصدق له«، قال اهلل تعاىل: ﴿ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ﴾ 
]املائدة: 48[، وال يصلح مكانه »ومصدقًا بام بني يديه«؛ ألن الغرض: أن هذا الكتاب 

مثبت من وحدانية اهلل تعاىل وقدِسه ووجوب طاعته وحتسني العدل، وتقبيح الظلم 



ـ  961 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عىل العقيدِة الطَّحاوية 
والشهادة للذين جاؤوا بالكتب املتقدمة، بأهنم جاؤوا هبا من عند اهلل تعاىل ما أثبتته 
تلك الكتب أنفسها، ولو قيل: »مصدق لِـام بني يديه من الكتاب«، لصلح، فعلم أن 
الالم قائمة مقام اهلاء يف »صدقـته«، ولو قيل: »ومصدقًا بام بني يديه«، مل يدّلك عىل 
أكثر من أنه أثبت أن كتبًا كثرية كانت قبله، فثبت هبذا افرتاُق الصلتني وتغاُير ما يراد 

هبام، واهلل أعلم. 

وما ينبغي ألحد أن يستنكر هذا الفرق؛ فإن الوجود منه هو املوافق للصواب 
واحلكمة؛ إذ كان االعرتاف باهلل جل جالله، ال بد من أن يسبق حتى يصّح الَقبول عنه، 
وطاعته عبادته من بعد، واالعرتاف بالنبي كذلك؛ ألنه يسبق، ثم تكون متابعته والقبول 
عنه، ولو جتردت املتابعة بفعل ما يأمر به، واالنتهاء عام ينهى عنه عن االعرتاف بالنبوة 
يعود األصل من هاتني اخلصلتني  أن  َلـام سلمت، وال سلمت))( نفعت، فكان حّقًا 
بإحدى هاتني اللفظتني والتابع منهام باألخرى، فيكون التصديق باهلل: إثباته واالعرتاف 
بوجوده، والتصديق له: قبول رشائعه، واتباع فرائضه عىل أهنا صواب وحكمة وعدل، 

والطاعة له فيهام الزمة، واملحافظة عىل حدوده، والثقة بوعده ووعيده. 

وكذلك التصديق بالنبي غرُي التصديق له، فالتصديق به: هو االعرتاف بوجوده 
وكونه وإثباته نبيًا يف اجلملة، والتصديُق له: اتباعه وطاعته وقبول ما جاء عنه، وكذلك 

اإليامن باهلل: هو االعرتاٌف به وإثباته، واإليامن له: طاعته واتباع أمره. 

وعىل هذا؛ اإليامن باهلل ـ أو النبي ـ واإليامن بالكتاب: إيامن للدالئل التي دّلت 
عىل أنه من عند اهلل. 

فأما إذا قلت: »آمنت بالكتاب«، مل تكن دللَت عىل أكثر من أنك أثبتَّه كتابًا هلل 
تعاىل، واإليامن بالنبي إيامن هلل؛ ألنه َقبول لداللته التي أّيده هبا، وطاعٌة له فيام أتى به 

))( صححها املحقق: »وال سالمة«.
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من عنده، واإليامن باهلل إيامٌن بالنبي؛ ألنه إجابة لدعوته ومتابعة له عىل مقالته. 

وقد جيوز أن يقول: »آمنت للكتاب والتزمت العمل بأمره ووعيده«. 

فإن قال قائل: فمـا يمنع أن يكون اإليامُن باهلل إيامنًا هلل؟ ألن اإليامن باهلل من 
فرائض اهلل، واإليامن بالنبي إيامن للنبي؛ ألنه مؤمٌن بنفسه كام هو مؤمن باهلل، واإلقراُر 
له بذلك متابعٌة له عىل ما هو عنده، فرجع األمُر إىل أن اإليامن بمن يضاف إليه اإليامن 

إليه واإليامن به سواٌء؛ فالفرق بينهام ساقط.

فاجلواب: إنا ال ننكر أن يكون هذا هكذا إذا كان أحد املعنَيني مضافًا إىل صيغة 
اللفظ اآلخر وإىل تأويله، وإنام ُينكر أن يكون مجيعًا مضافني إىل صيغة اللفظ إذا كانت 
الشواهد التي تقدم ذكُرها تشهد بأن كل واحدة من اللفظتني موضوعة لغري ما وضعت 

له األخرى. 

فكانت نفس الصيغة تدل عىل ذلك؛ ألنه إذا قيل: »آمنت بكذا«، أوجب ذلك 
إلصاق اإليامن بذلك اـكذا؛ إذ الباء عندهم حرُف إلصاق، فال يكاد هذا اللفظ يدلُّ 

عىل أكثر من التصديق بذات من أضيف اإليامن باهلل. 

فإذا قيل: »آمنت لكذا«، أوجب ذلك إيامنًا غري ملصق بذلك الـكذا، لكن واقعًا 
ألجله. 

فكان قوهلم: »آمنت باهلل« كقوهلم: »أثبتُّ اهلل واعرتفت به«، وقوهلم: »آمنت هلل« 
كقوهلم »خضعت هلل«، واخلضوع له ـ عز اسمه ـ معنى غري إثباته، فلو جاز أن يقال: 
إن أحدمها هو اآلخرـ  مع افرتاقهام من حيث ذكرتـ  جلاز أن يقال: إن اسم »الصالة« 
لصيغته موضوع لطاعته، إذ كانت الصالة هلل طاعًة له، والصيام ـ وكلُّ عبادة ـ مثلها، 
فتكون الصالة صيامًا؛ ألهنا طاعة مثله، أو الصيام صالة؛ ألنه طاعة مثلها، وكلُّ واحد 

منهام مستعماًل حيث تستعمل الطاعة؛ إذ كان كل واحد منهام طاعة. 
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فإذا مل جيز أن يقال ذلك؛ الفرتاق االسمني فيام صيغ كل واحد من اللفظني له 

من املعنى، فكذلك »اإليامن باهلل« و»اإليامن هلل«، هذه منزلتهام. 

ويدل عىل صحة ذلك أن اسم »اإلسالم« يصلح مكان اسم »اإليمـان« عند 
وصله بالالم، وال يصلح مكانه عند وصله بالباء؛ إذ قد جيوز أن يقال: »آمنت باهلل« 

و»أسلمت هلل«، وال جيوز أن يقال: »أسلمت باهلل« كام يقال: »آمنت باهلل«.

فثبت هبذا ثبوتًا ظاهرًا: أن »اإليامن هلل« غري »اإليامن باهلل«، وأن اإليامن باهلل: 
إثباته واالعرتاف به، فلام مل يكن من قوهلم: »أسلمت باهلل« هذا املعنى مل جيز استعامله، 
وأن اإليامن هلل: هو الطواعية له باتباع أوامره بعد االعرتاف به؛ إذ كان اتباع األمر مع 
اجلحود ال يتحقق، فلام كان ذلك إسالمًا للنفس وتسليمـًا ألمر اهلل، صّح أن يقال: 
»أسلمت هلل«، فبانـ  لِـام قلناـ  أن من قال: »آمنت باهلل«، كان اإلثبات واالعرتاف به هو 
املعنى املضاف إىل صيغة اللفظ، وأما ما فيه من معنى الطاعة، فهو من تأويل اللفظ 

ال من حكم صيغته. 

وأما من قال: »آمنت هلل«، كان اإلذعام والطواعية له بَقبول أوامره وسائر ما 
جاء من عنده، هو املعنى املضاف إىل صيغة اللفظ، فأما ما فيه من معنى اإلثبات له 
واالعرتاف به، من حيث إن اتباع األمر والنهي ال يكون إال مع االعرتاف، فهو من 

تأويل اللفظ ال من حكم صيغته، واهلل أعلم. 

ومن هذا الوجه الذي بيناه أوجبنا أن تكون الطاعات كلُّها فرائُضها ونوافُلها 
إيامنًا، ومل نوجب أن تكون املعايص الواقعة من املؤمنني كفرًا، وذلك أن الكفر باهلل ـ أو 
برسوله ـ مقابل اإليامن به، فإذا كان اإليامن باهلل أو برسوله: االعرتاف به واإلثبات 

له، كان الكفر به: جحوده والنفي له والتكذيب به. 

فأما األعامل، فإهنا إيامن هلل ولرسوله بعد وجود اإليامن به، واملراد به: إقام الطاعة 
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عىل رشط االعرتاف املتقدم، فكان الذي يقابله هو الشقاق والعصيان دون الكفر، فلذلك 
قلنا: إن تارك االتباع ـ مع الثبات عىل التصديق ـ فاسق وليس بكافر، وكان هذا هو 

الذي يوجبه اللساُن إىل أن حيقق املعاين، وينظر فيام يوجبه، واهلل أعلم«. اهـ))(.

هذا هو كالم اإلمام املحّقق احلليمي، وهو من متقّدمي األشاعرة، ومن أصحاب 
الوجوه يف املذهب، أردُت أن أنقله عىل ما فيه من طوٍل، لكثرِي فوائده، وعظيم عوائده. 

قال اهلل تعاىل يف سورة النحل: ﴿چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ 
گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ 

گ گ﴾ ]06)[.
وأما اإليامن رشعًا فهو: التصديق واإلقرار، هذا بناء عىل مذهب األحناف. 

ذكر صاحب »جوهرة التوحيد« اخلالف يف التلفظ باإليامن، هل هو رشط لصحة 
 ، اإليامن أم شطر منه؟ قال األحناف: هو شطر منه، بحيث إذا انعدم الشطُر انعدم الكلُّ
فهو جزء منه، بحيث إذا آمن شخٌص بقلبه ومل ينطـق بلسانه يكون كافرًا، هذا عند 

األحناف وعند بعض األشاعرة. 

ـظ باللسان شـرٌط إلجراء  بعض األحناف ومجهور األشـاعرة قالوا: إن التلفُّ
األحكام الرشعية عىل اإلنسان، وربام يتلّفظ اإلنسان، وال يكون يف احلقيقة مسلاًم.

كل من اإلقرار ـ أي: النطق بالشهادتني أو بام هو يف حكمهام ـ ومن التصديق 
باجلنان، ركن عىل مذهب اإلمام الطحاوي واإلمام أيب حنيفة النعامن ريض اهلل عنهام. 

: »قبول القلب وإذعانه ملا علم بالرضورة  واملقصود بالتصديقـ  كام قال الغنيميـ 
أنه من دين النبي ملسو هيلع هللا ىلص، بحيث تعلمه العامة من غري افتقار إىل نظر واستدالل، كالوحدانية 
والنـبوة والبعث واجلزاء ووجوب الصالة والزكاة وحرمة اخلمر ونحوها، ويكفي 

))( »املنهاج يف شعب اإليامن« )): 9)( وما بعدها.
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اإلمجال فيام يالحظ إمجاالً؛ كاإليمـان باملالئكة والكتب والرسل، ويشتـرط التفصيل 
فيام يالحظ تفصياًل كجربيل وميكائيل وموسى وعيسى والتوراة واإلنجيل، حتى إن 

من مل يصّدق بواحد منها كافر. 

واعلم أن كال منهام ـ أي: اإلقرار والتصديق ـ ركن، إال أن التصديق ال حيتمل 
السقوط أصاًل، واإلقرار قد حيتمله كام يف حالة اإلكراه والعجز«))(.

وروى اإلمام البخاري يف »صحيحه«: عن أيب هريرة قال: كان النبي ملسو هيلع هللا ىلص بارزًا 
يومًا للناس، فأتاه جربيل، فقال: ما اإليامن؟ قال: »أن تؤمن باهلل، ومالئكـته، وبلقائه، 
ورسله، وتؤمن بالبعث«، قال: ما اإلسالم؟ قال: »اإلسالم: أن تعبد اهلل وال ترشك به، 
وتقيم الصالة، وتؤدي الزكاة املفروضة، وتصوم رمضان«، قال: ما اإلحسان؟ قال »أن 
تعبد اهلل كأنك تراه، فإن مل تكن تراه فإنه يراك«، قال: متى الساعة؟ قال: »ما املسؤول 
ا، وإذا تطاول  عنها بأعلم من السائـل، وسأخربك عن أرشاطها: إذا ولدت األَمـُة رهبَّ

البنيان، يف مخس ال يعلمهن إال اهلل«، ثم تال النبي ملسو هيلع هللا ىلص ﴿ائ ەئ  الُبهم يف  رعاُة اإلبل 
ەئ وئ وئ﴾ ]لقامن: 34[ اآلية ثم أدبر، فقال: »ُردُّوه« فلم يروا شيئًا، فقال: »هذا 

جربيل، جاء يعّلم الناَس دينَهم«. قال أبو عبد اهلل: جعل ذلك كلَّه من اإليامن)2(.

وأخرج البخاري: عن حممد بن جبري: عن أبيه قال: سمعت النبي ملسو هيلع هللا ىلص يقرأ يف 
املغرب بالطور، وذلك أول ما وقر اإليامن يف قلبي)3(.

قال ابن حجر يف »فتح الباري«: »واإليامن ـ لغة ـ: التصديق، ورشعًا: تصديُق 
الرسول فيام جاء به عن ربه.

))( »رشح الغنيمي عىل الطحاوية« ص98.
)2( كتاب اإليامن، باب سؤال جربيل النبي ملسو هيلع هللا ىلص عن اإليامن واإلسالم واإلحسان وعلم الساعة، 

.)50(
)3( أخرجه يف »صحيحه«، كتاب املغازي، باب شهود املالئكة بدرًا، )3798(.
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وهذا القدر متفق عليه، ثم وقع االختالف هل يشرتط مع ذلك مزيد أمر من 
جهة إبداء هذا التصديق باللسان املعربِّ عام يف القلب ـ إذ التصديق من أفعال القلوب ـ 
أو من جهة العمل بام صّدق به من ذلك؛ كفعل املامورات وترك املنتهيات؟ كام سيأيت 

ذكُره إن شاء اهلل تعاىل.

واإليامن ـ فيمـا قيل ـ مشتـق من »األمن«، وفيه نظر؛ لتباُين مدلويل »األمن« 
و»التـصديق«، إال إن لوحظ فيه معنى جمازي، فيقال: »أمنه«: إذا صدقه، أي: أمنـه 

التكذيب«))(.

قال البابريت يف »رشحه«: »قال الشيخ أبو منصور املاتريدي: التصديق بالقلب، 
ولكن لـام كان ما يف القلب أمرًا باطنًا ال يمكن الوقوُف عليه، جعل الشارع اإلقراَر 
دليالً عليه ورشطًا إلجراء األحكام يف الدنيا، حتى لو صّدق بقلبه ومل يقّر بلسانه يكون 
مؤمنًا عند اهلل؛ ألنه تعاىل عالـٌم بام يف القلوب، فيعلم بتصديقه، ال يف أحكام الدنيا لعدم 
اإلقرار الذي يدلُّ عليه يف حّقنا، ونحن نحكم بالظواهر، واهلل يتوىل السـرائر، وهذا 

القول مرويٌّ عن أيب حنيفة يف »العامل واملتعلم«)2(.

وهذا القول ـ يف احلقيقة ـ هو عني قول األشاعرة، الذين رّصحوا بأن اإلقرار هو 
رشط إلجراء األحكام يف الدنيا، وقد يكونـ  بناًء عىل ذلك اخلالفـ  لفظيًا بني األشاعرة 
واملاتريدية، وذلك إذا قلنا: إن املاتريدية يبنون قوهلم باعتبار أحكام الدنيا، واألشاعرة 

ينظرون يف قوهلم إىل مطَلق اإليامن وحقيقته، أي: بام هو عند اهلل تعاىل ويف نفسه.

والتحقيق ـ كام قرره اإلمام احلليمي ـ: أّن األعامل إنام تدخل يف اإليامن ـ الذي 
هو بمعنى التسليم واالنقيادـ  ال يف اإليامن؛ الذي هو بمعنى التصديق واإلذعان القلبي.

))( »فتح الباري« )): 46(.
)2( »رشح البابريت« ص07).
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ٌد  وبناء عىل ذلك ُيمكن حلُّ كثري من اخلالف يف هذه املسألة، وهذا القول مؤيَّ
بام نقلناه عن احلليمي، وبقول اهلل تعاىل: ﴿ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ﴾ 
]يونس: 9[، وقوله تعاىل: ﴿ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ﴾ ]البقرة: 3[، وبقوله تعاىل: 

﴿ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ﴾ ]التوبة: 8)[. 
فعطف الصالة ـ التي هي من مجلة األعامل ـ عىل اإليامن، والعطف يقتيض التغايـر، 
وهذا التغايُر هو التغاير يف معنى اإليامن املختلف نوعًا ما بني الصالة واإليامن باهلل، 

فمبنى الصالة عىل االنقياد، ومبنى اإليامن باهلل تعاىل عىل التصديق واإلذعان. 

وتأمل يف قوله تعاىل: ﴿ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی﴾ ]طه: 2))[، فرشط 
العمل للصاحلات باإليامن، والرشُط غري املرشوط؛ كام هو معلوم، والدليل األوضح 
عىل ذلك هو حديث جربيل عليه السالم؛ حني سأل النبيَّ ما اإلسالم؟ وما اإليامن؟ 

فأخربه بأن حقيقة كل واحٍد غري اآلخر. 

العمل  يشمل  ما  عىل  »اإليامن«  اسم  إطالق  جيوز  فقد  اللغة  حيث  من  وأما 
والتصديق؛ كام تقرر، وجيوز إطالق اسم »اإلسالم« عىل ما يشملهام أيضًا، وهذا يعتمد 
عىل ما إذا كانا مذكورين معًا يف النص، أو كل واحد مذكورًا وحده، فإن اجتمعا يف 
الذكر تغاَيـَر معنامها، وإن استقّل كل واحد منهام يف الذكر، فقد جيوز أن يشتمل يف 

إطالقه عىل معنى اآلخر، واهلل أعلم. 

ومن ذلك ما رواه البخاري: عن ابن عباس قال:إن وفد عبد القيس لـاّم أَتُوا 
النبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص قال: »من القوم؟« ـ أو »من الوفد؟« ـ قالوا: ربيعة، قال: »مرحبًا بالقوم« 
ـ أو »بالوفد« ـ »غري خزايا وال ندامى«، فقالوا: يا رسول اهلل، إنا ال نستطيع أن نأتيك 
إال يف شهر احلرام، وبيننا وبينك هذا احلّي من كّفار مرض، فُمرنا بأمٍر فصٍل ُنخرب به من 
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وراءنا، وندخل به اجلنة، وسألوه عن األرشبة، فأَمَرهم بأربع، وهناهم عن أربع، أمرهم 
باإليامن باهلل وحَده، قال »أتدرون ما اإليامن باهلل وحده؟«، قالوا: اهلل ورسوله أعلم، 
قال: »شـهادة أن ال إله إال اهلل وأن حممدًا رسول اهلل، وإقام الصالة، وإيتـاء الزكاة، 
وصيام رمضان، وأن تعطوا من املغنم اخلمس«، وهناهم عن أربع: عن احلنتم، والدباء، 
والنقري، واملزفت، وربام قال: املقري. وقال: »احفظوهن وأخرِبوا هبّن من وراءكم«))(.

فأدخل يف اإليامن بعَض أركان اإلسالم كالصالة والزكاة، ويف بعض الروايات)2( 
عرّب عن ذلك باإلسالم. 

وقد ُروي عن بعض املتقدمني واملتأخرين: أهنم ُيدرجون العمل يف اإليامن، فإن 
قصدوا أن العمل ركٌن، ومن مل يقم به أو بجزئه كَفَر، فمذهبهم باطل قطعًا، وهو عائٌد 
إىل مذهب اخلوارج، وإن قصدوا أن العمل يندرج يف اإليمـان؛ بوجِه أنه منبٍن عىل 

))( أخرجه يف »صحيحه«، كتاب الغيامن، باب أداء اخلمس من اإليامن، )53(. وكتاب العلم، 
باب حتريض النبي ملسو هيلع هللا ىلص وفد عبد القيس عىل ان حيفظوا اإليامن والعلم وخيربوا من وراءهم، 

)87(. كتاب التمني، باب وصاة النبي ملسو هيلع هللا ىلص وفود العرب أن يبلغوا من وراءهم، )6838(.
)2( ومن هذه الروايات: ما أخرجه البخاري يف »صحيحه« من حديث ابن عمر ريض اهلل عنهام، 
كـتاب اإليمـان، باب اإليمـان وقول النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »بني اإلسالم عىل مخس«، )8(. ومسـلم يف 
»صحيحه«، كتاب الغيامن، باب قول النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »بني اإلسالم عىل مخس«، )6)(. ولفظـه: 
»بني اإلسالم عىل مخسة، عىل أن يوحد اهلل، وإقام الصالة، وإيتاء الزكاة، وصيام رمضان، 

واحلج«، فقال رجل: احلج، وصيام رمضان، قال: ال، صيام رمضان، واحلج«. 
وما أخرجه البخاري يف »صحيحه« من حديث أيب هريرة ريض اهلل عنه، كتاب اإليامن، باب   
سؤال جربيل النبي ملسو هيلع هللا ىلص عن الغيمـان واإلسالم واإلحسـان وعلم الساعة، )50(، ولفـظه: 
)... قال ما اإلسالم:  قال: اإلسالم أن تعبد اهلل وال ترشك به وتـقيم الصالة وتؤدي الزكاة 
املفروضة وتصوم رمضان...(. ومسلم يف »صحيحه« من حديث عمر ريض اهلل عنه، كتاب 

اإليامن، )8(.
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التصديق؛ كام يقول األشاعرة فال خالف، وإن قصدوا أنه مندرج يف نوٍع من اإليامن 

ـ عىل التحقيق الذي قّرره احلليمي ـ فال إشكال. 

ها مذهبًا  فعبارهتم ال بدَّ أن ترجع إىل أحد هذه املعاين، وبناًء عليه، فال جيوز عدُّ
مستقاّل، ُيوضع يف مقابل تلك األقوال الحتامله إياها. 

وال جيوز االحتجاُج بأحد تلك الروايات لتأييد قول من قال بأن العمل مندرج 
يف اإليامن مطلقًا؛ ألن االختالف إنام هو يف كيفية االندراج، هل هو كانضامم ركن إىل 

ركن، أو أصل إىل فرع، أو واجب عىل رشط. 

قال ابن حجر يف »فـتح الباري«: »والكالم هنا يف مقامني: أحدمها: كونه قوالً 
وعماًل، والثاين: كونه يزيد وينقص.

فأما القول: فاملراد به النطق بالشهادتني، وأما العمل: فاملراد به ما هو أعمُّ من 
عمل القلب واجلوارح ليدخل االعتقاد والعبادات.

ومراد من أدخل ذلك يف تعريف اإليامنـ  ومن نفاهـ  إنام هو بالنظر إىل ما عند اهلل 
تعاىل.

فالسلف قالوا: هو اعتـقاد بالقلب، ونطق باللسان، وعمل باألركان، وأرادوا 
بذلك: أن األعامل رشط يف كامله، ومن هنا نشأ هلم القول بالزيادة والنقص؛ كام سيأيت.

واملرجئة قالوا: هو اعتقاد ونطق فقط.

والكرامية قالوا: هو نطٌق فقط.

واملعتزلة قالوا: هو العمل والنطق واالعتقاد.

والفارق بينهم وبني السلف: أهنم جعلوا األعمـال رشطًا يف صحته، والسلف 
جعلوها رشطًا يف كامله.
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وهذا كلُّهـ  كام قلناـ  بالنظر إىل ما عند اهلل تعاىل، أما بالنظر إىل ما عندنا، فاإليامن: 
هو اإلقرار فقط، فمن أقّر ُأجريت عليه األحكام يف الدنيا، ومل حيكم عليه بكفر إال إن 

اقرتن به فعٌل يدلُّ عىل كفره؛ كالسجود للصنم.

فإن كان الفعُل ال يدل عىل الكفر؛ كالفسق، فمن أطلق عليه اإليامن؛ فبالنظر إىل 
إقراره، ومن نفى عنه اإليامن؛ فبالنظر إىل كامله، ومن أطلق عليه الكفر؛ فبالنظر إىل أنه 

فَعَل فْعَل الكافر، ومن نفاه عنه؛ فبالنظر إىل حقيقته.

وأثبتت املعتزلة الواسطة فقالوا: الفاسق ال مؤمن وال كافر«))(.

وسوف ننقل ما قاله ابن حجر يف املقام الثاين قريبًا. 

وقول الطحاوي: »ومجيع ما صح...« معطوٌف عىل قوله: »وأن مجيع ما أنزل من 
القرآن...«، فيصري حاصل املعنى: أن املؤمن جيب عليه التصديق والعلم بأن القرآن 
وما صح من السنة حق، أي: ثابٌت أنه من الدين، فال جيوز إنكاُره وال التالعب فيه، 

د.  وال الرتدُّ

هذه العبارة متهد لقاعدة عظيمة من قواعد التعامل مع النصوص جيب عىل املسلم 
اإليامن والعمل هبا.

تنبيه: 

وقد نسب لإلمام أيب حنيفة النعمـان أنه من املرجئة، واملرجئة تقول كام أسلفنا 
أنه كام ال ينفع مع الكفر معصية، فكذلك ال يرض مع اإلسالم ذنب، وهذا معناه أهنم 
ينفون العذاب مطلقًا عن فاعل الكبرية ولو مات مرصًا عليها! وأما أبو حنيفة فال يقول 
بذلك، غاية األمر أنه يرجئ احلكم عىل فاعل الكبرية بأنه سيعذب يف النار هلل تعاىل، 

))( »فتح الباري« )): 46(.
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جلواز العفو عنه، وهو مذهب أهل السنة، مع قوله بأن فاعل الكبرية مستحق للعذاب 

بمقتىض ما جاء يف الرشيعة. 

قال اإلمام أبو منصور املاتريدي: »وقالت املعتزلة املرجئة هي التي أرجت الكبار 
مل تنزل أهلها نارًا وال جنة. 

قال الشيخ رمحه اهلل: هذا الذي قالوه حق يف لزوم إرجاء تلك األعامل لكن املروّي 
بالذم ليسوا هم إن ثبت خرب الذم وهذا هو احلق وعن مثـله سأل أبو حنيفة رمحه اهلل 

مم أخذت اإلرجاء فقال من فعل املالئكة حيث قيل هلم: ﴿ ڃ چ چ 
چ چ ڇ﴾ ]البقرة: )3[ إنه ملا سئلوا عن أمر مل يكن هلم به علم فوضوا األمر 
يف ذلك إىل اهلل وكذلك احلق يف أصحاب الكبائـر، إذ معهم خريات الواحدة منها لو 
قوبلت مجيع ما دون الرشك من الرشور ملحتها وأبطلتها، فال حيتمل أن حيرم صاحبها 
وخيلد يف النار، لكن يرجى أمره إىل اهلل فإن شـاء عفا عنه، إذا هو مل حيرمه عند فعله 
معرفته ومعاداة أعدائه له وتعظيم أوليائه فعند شدة حاجته إىل عفوه وإحسانه يرجو 
أن ال حيرمه واهلل املوفق، إذ قال: ﴿ے ے ۓ﴾ ]الربوج: 4)[ وإن شاء قابل بسيئـته 

ما أكرمه به من احلسنات فجعلهن كفارات هلا كمـا قال تعاىل: ﴿ۓ ڭ ڭ 
ڭ﴾ ]هود: 4))[ وقال يف غري موضع: ﴿ڳ ڳ ڱ﴾ ]النساء: )3[ 

وقد ذكر األنواع التي وعد هبا التكفري وال قوة إال باهلل، وذلك كقوله: ﴿ڍ ڌ 
ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ﴾ ]األحقاف: 6)[ وقوله: ﴿ٱ ٻ 

ٻ ٻ ٻ پ پ﴾ ]العنكبوت: 7[ ونحو ذلك واهلل أعلم. 
وإن شاء جزاه قدر عمله وما كان منه من احلسنات فقدرها أيضًا بقوله: ﴿ڎ 
ڈ ڈ ژ ژ ڑ﴾ ]الزلزلة: 7[ وغري ذلك من اآليات التي فيها ذكر 
جزاء اخلري والرش وذلك وصف العدل يف املؤاخذة وإن كان هو فيمـا أعطى الثواب 

مفضاًل وباهلل التوفيق. 
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وهذا النوع من اإلرجاء حق، لزم القول به))(«. اهـ. 

وممن وصف اإلمام أبا حنيفة من املرجئة اإلمام األشعري يف مقاالت اإلسالميني، 
ولكنه جعله متميزًا يف القول عن املرجئة املعروفني، قال: 

»والفرقة التاسعة من املرجئة أبو حنيفة وأصحابه، يزعمون أن اإليامن: املعرفة 
باهلل واإلقـرار باهلل واملعرفـة بالرسول واإلقرار بمـا جاء من عند اهلل يف اجلملة دون 

التفسري)2(«. اهـ. 

وقال اإلمام السعد التفتازاين: »قد اشتهر من مذهب املعتزلة أن صاحب الكبرية 
بدون التـوبة خملد يف النار، وإن عاش عىل اإليامن والطاعة مئة سنة، ومل يفرقوا بني أن 
تكون الكبرية واحدة أو كثرية واقعة قبل الطاعات أو بعدها أو بيـنها، وجعلوا عدم 
القطع بالعقاب وتفويض األمر، إىل أن اهلل تعاىل يغفر إن شاء ويعذب إن شاء عىل ما 
هو مذهب أهل احلق إرجاء، بمعنى أنه تأخري لألمر وعدم جزم بالعقاب أو الثواب، 
وهبذا االعتبار جعل أبو حنيفة من املرجئة، وقد قيل له من أين أخذت اإلرجاء فقال 

من املالئكة عليهم السالم: ﴿ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ﴾ ]البقرة: 32[. 

وإنام املرجئة اخلالصة الباطلة هم: الذين حيكمون بأن صاحب الكبرية ال يعذب 
أصاًل، وإنام العذاب والنار للكفار، وهذا تفريط، كام أن قول الوعيدية إفراط، والتفويض 

إىل اهلل تعاىل وسط بينهام كالكسب بني اجلرب والقدر)3(«. اهـ.

))( »التوحيد«، أبو منصور املاتريدي ن: 333، ص382، دار اجلامعات املرصية ـ اإلسكندرية، 
ت: د. فتح اهلل خليف.

)2( »مقاالت اإلسالميني واختالف املصلني«، عيل بن إسامعيل األشعري أبو احلسن ت: 324، 
)): 38)(، دار إحياء الرتاث العريب ـ بريوت، ط3، ت: هلموت ريرت.

)3( »شرح المقاصد في علم الكالم«، سعد الدين مسعود بن عمر بن عبد الله التفتازاني ت: 
)79هـ  )2: 238(، دار المعارف النعمانية ـ باكستان ـ )40)هـ ـ )98)م، ط).
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فيعلم من ذلك أن وصف أيب حنيفة باإلرجاء عىل سبيل الذم لـام علم من أن 
املرجئة مذمومون، أمر ال يصح ملسلم التلبس به، وقد علم أن مذهب أيب حنيفة ليس 
موافق ملذهبهم، وهو حمض افرتاء عىل هذا اإلمام. وعلم بام نقلناه الفرق بني مذهب 
اإلرجاء وما يقال إنه إرجاء الفقهاء املنسوب أليب حنيفة، وهو يف احلقيقة مذهب أهل 

السنة قاطبة ال الفقهاء منهم خصوصًا.

قال الطحاوي: )واإليامن واحد، وأهله يف أصله سواء، والتفاضل بينهم بالتقوى 
وخمالفة اهلوى ومالزمة األوىل(

التفاضل بني الناس يكون بحسب االبتعاد عن النواهي وفعل األوامر، واهلوى 
هو الرغبة والشهوة، فإذا كانت الرغبة خمالفة للشـريعة فيجب خمالفتها، وإذا كانت 

موافقة فهي َشْهٌد عىل َوْرٍد.

اإليامن يف هذه املسألة يراد به: ما به دخل العبد يف الدين، فهو دالٌّ عىل فعل فعله 
اإلنسان بإرادته، وهذا الفعل إما أن يكون التصديق واإلذعان فقط، أو هو مع اإلقرار؛ 
عىل التحقيق عند أهل السنة عىل القولني املشار إليهام سابقًا، أو مع األعامل عىل خترجيه 

كام سبق. 

وبنـاًء عىل ذلك؛ فاملقصود بأصل اإليامن الوارد يف كالم الطحاوي »وأهله يف 
أصله سواء«، ال بد أن يكون املؤَمن به، فهذا هو األصل يف اإليامن؛ إن قلنا بأن معناه ما 
ُذِكـَر، واملقصود باملؤمن به: هو أركانه، وهو: ما تعلق به اإليامن والتصديق، فهو املّصّدُق 
به، أي: اهلل، واملالئكة، والنبيون، والكتب، واليوم اآلخر، والقدر، فهذه األمور ال جيوز 
االختـالف فيها بني الناس، أي: ال جيوز أن يقول واحد: إنني أومن باهلل ومالئكـته، 
وال أومن بالباقي، فهذا غري مؤمن مطلقًا، فالناس مجيعًا يستوون يف أصل اإليامن هبذا 
املعنى، وال تفاُضل بينهم، بمعنى: أن ال أحد منهم يزيد عىل اآلخر يف يشء، وال جيوز 

اإلنقاص من هذه األركان املذكورة. 
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قال البابريت: »وإىل هذا أشار أبو حنيفة رمحه اهلل يف كتاب »العامل واملتعلم« حيث 
قال:إيامننا مثل إيامن املالئكة؛ ألنا آَمـنّا بوحدانية اهلل تعاىل وربوبيته، وما جاء من عنده، 
بمثل ما أقّرت به املالئكة، وصدقت به األنبياء والرسل، فمن هاهنا إيامننا مثل إيامهنم، 
وهلم بعد ذلك علينا فضائُل يف الثواب عىل اإليامن، ومجيع العبادات وهو زائـٌد عىل 
أصول اإليامن؛ ألن اهلل تعاىل ـ كام فضلهم بالنبوة عىل الناس ـ كذلك فضل عبادهتم 

وثواهبم، وهم ُأمناء الرمحن، ال ُيدانيهم أحٌد من الناس يف عبادهتم وخوفهم. 

وهذا يدلُّ عىل أن أصل اإليامن ال يزيد وال ينقص؛ ألن أصله: هو التصديق بجميع 
ما جيب اإليامن به، وذلك ال حيتمل الزيادة والنقصان«. اهـ))(.

وقد حيتمل قوله معنًى آخر، وهو: أن التصديق إما أن يقبل الشّدة والضعف، 
والزيادة والنقصان أو ال يقبلهام، فإن مل يقبلهام، كان مراُده بأصل اإليامن متعينًا باملعنى 
الذي ذكرناه، وأما إن قبلهام، فإنه حيتمل معنًى آخر، وهو أقلُّ قْدٍر من اإليامن ال ُيقبل 

إال به. 

وهذا القول مبنيٌّ عىل أّن اإليامن من باب الكيفيات النفسانية التي تقبل الشّدة 
والضعف، واألول مبنيٌّ عىل أنه جمرد تعلُّق بام يف اخلارج، فإما أو يوجد، أو ال. 

فعىل القول بأنه من باب الكيفيات، يكون مبنيًا عىل هذا التعّلق، وهذا التعلُّق 
ال بد من حصوله، ولكن اإليمـان )الكيفية النفسية( بعد ذلك يزداد وينقص بحسب 
ما جيده الواحد من نفسه من حمبة ورهبة وخوف واطمئنان، وغري ذلك من أحوال، 

فهذه كلها أوصاف للكيفيات النفسية، وهي هيئاٌت حيصل هبا الزيادة والنقصان. 

فأقلُّ قْدٍر منها يكون هو املراد بأصل اإليامن، وبعد ذلك يتفاوت فيه الناس شدة 
وضعفًا، وما نقله البابريت عن أيب حنيفة حيتمل هذا املعنى بال ريب. 

))( »رشح البابريت« ص0)).
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بل إن هذا ما رصح به اإلمام أبو حنيفة يف »الفقه األكرب« حيث قال:

»وإيامن أهل األرض والسامء ال يزيد وال ينقص من جهة املؤَمن به، ويزيد وينقص 
من جهة اليقني والتصديق، واملؤمنون مستوون يف اإليامن والتوحيد متـفاضلون يف 

األعامل«. اهـ.

واملقصود بقوله »اليقني« هنا: هو الذي عرّبنا عنه بأصل التعلق واالرتباط. قال 
املال عيل القاري يف »رشحه« عىل »الفقه األكرب«:

»قال اإلمام الرازي: اإليامن ال يقبل الزيادة والنقصان من حيثية أصل التصديق، 
ال من جهة اليقني، فإن مراتب أهلها خمتلفة يف كامل الدين؛ كام أشار إليه سبحانه بقوله: 

ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀڀ  ڀ  ڀ  پپ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ﴿ٱ 
ٿ﴾ ]البقرة: 260[، فإن مرتبة عني اليقني، فوق مرتبة علم اليقني، كذا ورد »ليس 
اخلرب كاملعاينة«، وإن قال بعضهم: »لو كشف الغطاء ما ازددت يقينًا« يعني: أصل اليقني؛ 
ملطابقة علم اليقني يف ذلك احلني، وهو ال ينايف زيادة اليقني عند الرؤية؛ كام هو مشاهد 

لِـمن له علٌم بالكعبة يف الغيبة، ثم حصل له املشاهدة يف عامل احلرضة. 

وعىل هذا فالـمراد بالزيادة والنقصان: القوة والضعف، فإن التصديق بطلوع 
الشمس أقوى من التصديق بحدوث العامل، وإن كانا متساوَيني يف أصل تصديق املؤمن 
به، ونحن نعلم قطعًا أن إيامن آحاد األمة ليس كإيامن النبي ملسو هيلع هللا ىلص، وال كإيامن أيب بكر 
الصديق ريض اهلل عنه، باعتبار هذا التحقيق، وهذا معنى ما ورد: »لو وزن إيامن أيب بكر 
الصديق بإيامن مجيع املؤمنني لرجح إيامنه«، يعني لرجحان إيقانه، ووقار جنانه، وثبات 
إتقانه، وحتقيق عرفانه، ال من جهة ثمرات اإليامن، من زيادات وقلة العصيان، وعكسه 
اإليقان،  بنعت  منهام  كل  حق  يف  اإليامن،  وصف  أصل  بقاء  مع  النقصان،  مرتبة  يف 

فاخلالف لفظيٌّ بني أرباب العرفان. 
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ومن هنا قال اإلمام حممد رمحه اهلل عىل ما ذكره يف »اخلالصة« عنـه: أكره أن 
يقول: إيامين كإيامن جربائيل عليه السالم، ولكن يقول: آمنُت بام آمن به جربائيل عليه 

السالم. انتهى. 

وذلك أن األول ُيوهم أن إيامنه كإيامن جربائل عليه السالم من مجيع الوجوه، 
وليس األمر كذلك؛ لِـام هو الفرق البنّي بينهام هنالك. 

قال اإلمام األعظم رمحه اهلل يف كـتابه »الوصية«: ثم اإليامن ال يزيد وال ينقص؛ 
ألنه ال ُيتصّور زيادة اإليامن إال بنقصان الكفر، وال يتصور نقصان اإليامن إال بزيادة 
الكفر، فكيف جيوز أن يكون الشخص الواحد يف حالة واحدة مؤمنًا وكافرًا، واملؤمن 
مؤمن حقًا، وليس يف إيامن املؤمن شك، كام أنه ليس يف كفر الكافر شك؛ لقوله تعاىل: 
﴿ڇ ڇ ڍ ڍ﴾ ]األنفال: 40[، أي: يف موضع ﴿ڈ ڈ ژ ژ﴾ 
مؤمنون حقًا،  كلهم  أمة حممد ملسو هيلع هللا ىلص  من  والعاصون  آخر،  أي: يف حمل  ]النساء: )5)[، 

وليسوا بكافرين، أي: حقًا«. اهـ))(.

فأشار اإلمام األعظم رمحه اهللـ  هبذا الكالمـ  إىل أن العصيان ال ينايف اإليامن؛ كام 
هو مذهب أهل السنة واجلامعة، خالفًا للخوارج واملعتزلة؛ فإهنام عندهم ال جيتمعان، 
ونحن نحمل هذا احلال عىل مقام الكامل؛ فإن نفي املعصية بالكلية من املؤمن كاملحال، 

وأما نحو قوله تعاىل: ﴿ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ 
ل بأن املراد: زيادة اإليامن بزيادة  ڄ ڄ ڄ﴾ ]األنفال: 2[ فمعناه: إيقانًا، أو مؤوٌّ

املؤَمن به، أي: القرآن. 

وأما قوله ملسو هيلع هللا ىلص ملا سئل أن اإليامن يزيد وينقص: »نعم يزيد حتى يدخل صاحبه 
اجلنة، وينقص حتى يدخل صاحبه النار«، فمعناه: أنه يزيد باعتبار أعامله احلسنة حتى 

))( »رشح املال عيل القاري« عىل »الفقه األكرب« ص26).
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يدخل صاحبه اجلنة دخوالً أوليًا، وينقص بارتكاب أعامله احلسنة حتى يدخل صاحبه 
النار أوالً، ثم يدخل اجلنة كام هو مقتىض مذهب أهل السنة واجلامعة، عىل أن التصديق 
من الكيفيات النفسية لإلنسان، وهي تقبل الزيادة والنقصان؛ باعتبار القوة والضعف 
يف مراتب اإليقان، ثم الطاعة والعبادة ثمرة اإليامن، ونتيجة اإليقان، وتنور القلب بنور 
ه مداومة  ، وربام جيرُّ العرفان، بخالف املعصية؛ فإهنا تسود القلب، وتضعف حمبة الربِّ
العصيان، إىل ظلمـات الكفران، فإن الصغرية جترُّ إىل الكبرية، والكبرية إىل الكفر، 

فنسأل اهلل العافية وُحسن اخلامتة«. اهـ))(.

هذا كالمه وحيتوي عىل خالصة اخلالف والتحقيق يف هذه املسألة وما يتعلق 
هبا. 

قال ابن حجر يف »فـتح الباري« ـ بعد أن أشار إىل بطالن مذهب الكرامية يف 
قوهلم بأن اإليامن هو القول فقط ـ:

»قوله ملسو هيلع هللا ىلص: »أنا أعلُمكم باهلل« ظاهٌر يف أن العلم باهلل درجاٌت، وأن بعض الناس 
فيه أفضُل من بعض، وأن النبي ملسو هيلع هللا ىلص منه يف أعىل الدرجات، والعلم باهلل يتناول ما بصفاته 

وما بأحكامه وما يتعلق بذلك، فهذا هو اإليامن حقًا«. اهـ)2(.

وهذه املسألة هي التي اشتهر نقلها عن أيب حنيفة، وشنّع عليه البعض بام قاله فيها، 
وال نراه يستحّق التشنيع، إذا ُفهم عىل وجهه الذي أراده اإلمام. 

قال ابن حجر يف مسألة زيادة اإليامن ونقصانه: »وأما املقام الثاين)3(، فذهب 
قبل  متى  وقالوا:  املتكلمني،  أكثر  وأنكر ذلك  وينقص،  يزيد  اإليامن  أن  إىل  السلف 

ذلك كان شّكًا. 

))( »فتح الباري« )): 70(.
)2( املصدر السابق.

)3( وهو زيادة اإليامن ونقصانه.
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قال الشيخ حميي الدين: واألظهر املختار: أن التصديق يزيد وينقص بكثرة النظر 
ووضوح األدلة، وهلذا كان إيامن الصّديق أقوى من إيامن غريه؛ بحيث ال يعرتيه الشبهة. 

ويؤيده: أن كل أحد يعلم أن ما يف قلبه يتفاضل حتى إنه يكون يف بعض األحيان 
التصديق واملعرفة  اًل منه يف بعضها، وكذلك يف  يقينًا وإخالصًا وتوكُّ اإليامُن أعظم 

بحسب ظهور الرباهني وكثرهتا.

وقد نقل حممد بن نرص املروزي يف كتابه »تعظيم قدر الصالة« عن مجاعة من 
األئمة نحو ذلك، وما نقل عن السلف رّصح به عبد الرزاق يف »مصنفه« عن سفيان 
الثوري، ومالك بن أنس، واألوزاعي، وابن جريج، ومعمر، وغريهم، وهؤالء فقهاء 

األمصار يف عرصهم. 

وكذا نقله أبو القاسم الاللكائي يف كتاب »السنة« عن الشافعي، وأمحد بن حنبل، 
وإسحاق ابن راهويه، وأيب عبيد، وغريهم من األئمة.

وروى بسنده الصحيح عن البخاري قال: لقيت أكثر من ألف رجل من العلامء 
باألمصار، فام رأيت أحدًا منهم خيتلف يف أن اإليامن: قول وعمل، ويزيد وينقص.

وأطنب ابن أيب حاتم والاللكائي يف نـقل ذلك باألسانيد عن مجع كثيـر من 
الصحابة والتابعني وكلِّ من يدور عليه اإلمجاع من الصحابة والتابعني، وحكاه فضيل 

بن عياض، ووكيع عن أهل السنة واجلامعة. 

وقال احلاكم يف »مناقب الشافعي«: حدثنا أبو العباس األصم: أخربنا الربيع قال: 
سمعت الشافعي يقول: اإليامن: قول وعمل، يزيد وينقص. 

وأخرجه أبو نعيم يف ترمجة الشافعي من »احللية« من وجه آخر عن الربيع، وزاد: 
يزيد بالطاعة وينقص باملعصية، ثم تال: ﴿ڱ ڱ ں ں﴾ اآلية ]املدثر: )3[. 
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ثم رشع املصنّف يستدل لذلك بآيات من القرآن مرّصحة بالزيادة، وبثبوهتا يثبت 

املقابل؛ فإن كّل قابل للزيادة قابٌل للنقصان رضورًة. 

قوله: »واحلب يف اهلل، والبغض يف اهلل من اإليامن« هو لفظ حديث أخرجه أبو داود 
من حديث أيب أمامة ومن حديث أيب ذر ولفظه: »أفضل األعامل احلب يف اهلل والبغض يف 
اهلل«، ولفظ أيب أمامة »من أحب هلل وأبغض هلل وأعطى هلل ومنع هلل فـقد استكمل اإليامن«، 
وللرتمذي من حديث معاذ بن أنس نحو حديث أيب أمامة، وزاد أمحد فيه »ونصح هلل«، 
وزاد يف أخرى: »ويعمل لسـانه يف ذكر اهلل«، وله عن عمرو بن اجلموح بلفظ »ال جيد 
العبد رصيح اإليامن حتى حيب هلل ويبغض هلل«، ولفظ البزار رفعه: »أوثق عرى اإليامن 
احلب يف اهلل والبغض يف اهلل«، وسيأيت عند املصنف »آية اإليامن حب األنصار«، واستدّل 

بذلك عىل أن اإليامن يزيد وينقص؛ ألن احلب والبغض يتفاوتان«))(.

وهذا الكالم يف غاية اإلفادة، فهو يبني وجوه إمكان زيادة اإليامن ونقصانه، 
وحاصله: أن التصديق يزيدـ  بوصفه الثاين من باب اليقني القابل للتفاوت والعارضـ  

عىل التصديق الثابت، ويزيد بزيادة األعامل؛ بناء عىل القول بأهنا من اإليامن. 

ويظهر للمدقق أنه ال خالف حقيقيًا بني الفريقني، أو اخلالُف يسري وليس أصليًا، 
وال جمال للتشنيع عىل من قال بقوٍل دون قول. 

قال الطحاوي: )واملؤمنون كلهم أولياء الرمحن وأكرمهم عند اهلل أطوعهم 
وأتبعهم للقرآن(

املؤمنون هم أولياء اهلل وقد َوَرَد ذلك يف الكتاب والسنة، ومعنى: َويل اليشء: 
: هو القريب، كلام كان اإلنسان قريبًا من أوامر اهلل ومبتعدًا عن نواهيه  قُرب منه، فالويلُّ

))( »فتح الباري« )): 47(.
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فهو ويل، أي: قريب من اهلل باتباعه ألوامره، وهذه الوالية تتفاوت بازدياد االلتزام، 

واهلل قريب منهم بمعونته هلم وبتأييده إياهم. 

قال تعاىل يف سورة األنفال: ﴿ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ 
ٹ﴾  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀٺ  ڀ  ڀ  ڀ 

.]34[

پ  پ  پپ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ﴿ٱ  األعـراف:  سـورة  يف  تعـاىل  وقـال 
ڀ﴾ ]96)[.

وقال تعاىل: ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ * ڀ 
ڀ ٺ ٺ * ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ﴾ ]يونس: 62-

.]64

قال اهلل تعاىل: ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ﴾ ]البقرة: 257[، أي: إن اهلل تعاىل متـويل 
أمورهم ويقرب منهم بالعون والنرصة والتوفيق عىل الطاعات واهلداية إىل املعرفة.

التفتازاين الويلَّ بقوله: »هو العارف باهلل حسب ما يمكن،  ف السعد  وقد عرَّ
املواظب عىل الطاعات، املجتنب للمعايص، املعرض عن االهنامك باللذات والشهوات«. 

اهـ))(.

ويف »صحيح البخاري«: عن أيب هريرة قال قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: إن اهلل قال: »من 
عادى يل وليًا، فقد آذنته باحلرب، وما تقّرب إيل عبدي بيشء أحّب إيّل مما افرتضت 
عليه، وما يزال عبدي يتقّرب إيل بالنوافل حتى أحّبه، فإذا أحببُته كنت سمعه الذي 
يسمع به، وبرصه الذي يبرص به، ويده التي يبطش هبا، ورجله التي يميش هبا، وإن 

))( التفتازاين، سعد الدين ، رشح العقائد النسفية، )): 94)( من جمموعة احلوايش البهية.
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سألني ألعطينّه، ولئن استعاذين ألعيذّنه، وما ترّددُت عن يشء أنا فاعُله تردُّدي عن 

نفس املؤمن، يكره املوت، وأنا أكره مساءته«. اهـ))(.

قال ابن حجر يف »فـتح الباري«: »قوله: »من عادى يل وليـًا« املراد بويل اهلل: 
العاملُ باهلل، املواظُب عىل طاعته، املخلص يف عبادته.

وقد استشكل وجوُد أحٍد يعاديه؛ ألن »املعاداة« إنام تقع من اجلانبني، ومن شأن 
الويّل احِللُم والصفُح عمن جيهل عليه، وأجيب بأن املعاداة مل تـنحرص يف اخلصومة 
ب؛ كالرافيض يف بغضه  واملعاملة الدنيوية مثاًل، بل قد تقع عن ُبغض ينشأ عن التعصُّ
أليب بكر، واملبتدع يف بغضه للسني، فتقع املعاداة من اجلانبني: أما من جانب الويّل، 
فلله تعاىل، ويف اهلل، وأما من جانب اآلخر، فلام تقدم، وكذا الفاسق املتجاهر يبغضه 

الويلُّ يف اهلل، وببغضه اآلخر؛ إلنكاره عليه ومالزمته لنهيه عن شهواته.

وقد تطلق املعاداة ويراد هبا الوقوُع من أحد اجلانبني بالفعل، ومن اآلخر بالقوة، 
قال الكرماين: قوله: »يل« هو يف األصل صفة لقوله: »وليًا« لكنه ملا تقدم صار حاالً.

وقال ابن هبرية يف »اإلفصاح«: قوله: »عادى يل وليًا« أي: اتـخذه عدوًا، وال 
أرى املعنى إال: أنه عاداه من أجل واليته، وهو ـ وإن تضمن التحذير من إيذاء قلوب 
أولياء اهلل ـ ليس عىل اإلطالق، بل ُيستـثنى منه ما إذا كانت احلال تـقتيض نزاعًا بني 
وليَّني يف خماصمة، أو حماكمة ترجع إىل استخراج حّق، أو كشف غامض؛ فإنه جرى بني 
أيب بكر وعمر مشاجرٌة، وبني العباس وعيل، إىل غري ذلك من الوقائع. انتهى ملخصًا 

موضحًا.

وتعقبه الفاكهاين بأن معاداة الويل ـ لكونه ولّيًا ـ ال ُيفهم إال إن كان عىل طريق 
ْله. احلسد الذي هو متني زوال واليته، وهو بعيد جدًا يف حق الويل، فتأمَّ

))( كتاب الرقاق، باب التواضع، ) 37)6(.
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قلت: والذي قّدمُته أوىل أن ُيعتمد«. اهـ))(.

وقال ابن حجر يف »فتح الباري«: »قال أبو القاسم القشريي: قرب العبد من ربه 
ه به يف الدنيا من عرفانه،  يقع أوالً بإيامنه، ثم بإحسانه، وقرب الرب من عبده: ما خيصُّ
ويف اآلخرة من رضوانه، وفيام بني ذلك من وجوه لطفه وامتنانه، وال يتم قرب العبد 

من احلق إال ببعده من اخللق. 

للناس، وباللطـف والنصـرة خاصٌّ  بالعلم والقدرة عامٌّ  الرب  قال: وقرب 
باخلواص، وبالتأنيس خاصٌّ باألولياء«. اهـ)2(.

وبني ابن حجر املقصود من قوله: »كنت سمعه...«، فقال يف »فتح الباري«:

»وقد اسُتشكل كيف يكون الباري جل وعال سمَع العبد وبرَصه... إلخ، واجلواب 
من أوجه:

أحدها: أنه ورد عىل سبيل التمثيل، واملعنى: كنت سمَعه وبرصه يف إيثاره أمري، 
فهو حيب طاعتي ويؤثر خدمتي؛ كام حيب هذه اجلوارح.

ثانيها: أن املعنى: كّليُته مشغولة يب، فال ُيصغي بسمعه إال إىل ما يرضيني، وال 
يرى ببرصه إال ما أمرُته به.

ثالثها: املعنى: أجعل له مقاصده كأنه يناهلا بسمعه وبرصه... إلخ.

رابعها: كنُت له يف النرصة كسمعه وبرصه ويده ورجله يف املعاونة عىل عدوه.

خامسها: قال الفاكهاين ـ وسبقه إىل معناه ابن هبرية ـ: هو فيام يظهر يل: أنه عىل 
حذف مضاف، والتقدير: »كنُت حافظ سمِعه الذي يسمع به فال يسمع إال ما حيلُّ 

استامُعه، وحافظ برصه كذلك...« إلخ.

))( »فتح الباري« ))): 342(.
)2( املصدر السابق ))): 343(.
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سادسها: قال الفاكهاين: حيتمل معنًى آخَر أدقَّ من الذي قبله، وهو أن يكون 
معنى سمعه: مسموَعه؛ ألن املصدر قد جاء بمعنى املفعول؛ مثل: »فالن أميل« بمعنى 
»مأمويل«، واملعنى: أنه ال يسمع إال ذكري، وال يلتذ إال بتالوة كتايب، وال يأنس إال 
بمناجايت، وال ينظر إال يف عجائب ملكويت، وال يمد يده إال فيام فيه رضاي، ورجله 

كذلك... وبمعناه قال ابن هبرية أيضًا.

وقال الطويف: اتفق العلامء ممن يعتد بقوله: أن هذا جماز، وكناية عن نرصة العبد 
وتأيـيده وإعانته، حتى كأنه سبحانه ُينزل نفسه من عبده منزلة اآلالت التي يستعني 

هبا، وهلذا وقع يف رواية: »فبي يسمع، ويب يبرص، ويب يبطش، ويب يميش«.

قال: واالحتادية زعموا أنه عىل حقيقته، وأن احلق عني العبد، واحتجوا بمجيء 
جربيل يف صورة دحية، قالوا: فهو روحاين خلع صورته، وظهر بمظهر البرش! قالوا: 
فاهلل أقدر عىل أن يظهر يف صورة الوجود الكيّل أو بعِضه، تعاىل اهلل عام يقول الظاملون 

علّوًا كبريًا.

وقال اخلطايب: هذه أمثال، واملعنى: توفيق اهلل لعبده يف األعمـال التي يبارشها 
هبذه األعضاء، وتيسري املحبة له فيها بأن حيفظ جوارحه عليه، ويعصمه عن مواقعة 
ما يكره اهلل من اإلصغاء إىل اللهو بسمعه، ومن النظر إىل ما هنى اهلل عنه ببرصه، ومن 

البطش فيام ال حيل له بيده، ومن السعي إىل الباطل برجله.

وإىل هذا نحا الداودي، ومثله الكالباذي، وعرّب بقوله: أحفظه فال يترّصف إال 
يف حمايّب؛ ألنه إذا أحّبه كره له أن يترّصف فيام يكرهه منه.

الدعاء،  إجابة  بذلك عن رسعة  عرّب  يكون  وقد  أيضًا:  اخلطايب  قال  سابعها: 
والنجح يف الطلب، وذلك أن مساعَي اإلنسان كلَّها إنام تكون هبذه اجلوارح املذكورة، 
وقال بعضهم ـ وهو منتزع مما تقدم ـ: ال يتحرك له جارحة إال يف اهلل، وهلل، فهي كلها 

تعمل باحلق للحق.
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وأسند البيهقي يف »الزهد« عن أيب عثمـان اجليزي ـ أحد أئمة الطريق ـ قال: 
معناه: كنت أرسع إىل قضاء حوائجه من سمعه يف اإلسامع، وعينه يف النظر، ويده يف 

اللمس، ورجله يف امليش.

ومحله بعُض متأخري الصوفية عىل ما يذكرونه من مقام الفناء واملحو، وأنه الغاية 
التي ال يشء وراءها، وهو أن يكون قائاًم بإقامة اهلل له، حمّبًا بمحبته له، ناظرًا بنظره له، 
من غري أن تبقى معه بقية ُتناط باسٍم، أو تقف عىل رسم، أو تـتعلق بأمر، أو توصف 
بوصف، ومعنى هذا الكالم: أنه يشهد إقامة اهلل له حتى قام، وحمبته له حتى أحبه، 

ونظره إىل عبده حتى أقبل ناظرًا إليه بقلبه. 

ومحله بعض أهل الزيغ عىل ما يّدعونه من أن العبد إذا الزَم العبادَة الظاهرة 
والباطنة حتى يصفى من الكدورات: أنه يصري يف معنى احلّق ـ تعاىل اهلل عن ذلك ـ 
وأنه يفنى عن نفسه مجلًة، حتى يشهد أّن اهلل هو الذاكر لنفسه، املوحد لنفسه، املحب 
تعدم يف  مل  وإن  والرسوم تصري عدمًا رصفًا يف شهوده،  األسباب  وأن هذه  لنفسه، 

اخلارج.

َك فيه لالحتادية وال القائلني بالوحدة املطلقة لقوله  وعىل األوُجه كّلها فال متمسَّ
يف بقية احلديث: »ولئن سألني« و»لئن استعاذين«؛ فإنه كالرصيح يف الرّد عليهم«))(.

إذا دعا أجابه اهلل  الويّل  لنا نرى يف احلديث أن  الناس قد يقولون: ما  وبعض 
تعاىل، ونحن ندعو واألولياُء يدعون فال يستجاب هلم؟ 

وأجاب ابن حجر عن ذلك فقال يف »فتح الباري«:

َلحاء دَعوا وباَلغوا ومل جُيابوا.  »وقد اسُتشكل بأن مجاعًة من العّباد والصُّ

))( »فتح الباري« ))): 344(.
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واجلواب: أن اإلجابة تتنّوع، فتارة يقع املطلوب بعينه عىل الفور، وتارة يقع 
ولكن يتأخر حلكمة فيه، وتارة قد تقع اإلجابة ولكن بغري عني املطلوب؛ حيث ال 
يكون يف املطلوب مصلحة ناجزة، ويف الواقع مصلحة ناجزة، أو أصلح منها«. اهـ))(.

ومما يفيد هذا املعنى ـ أعني خصائص الويل واألولياء ـ ما رواه ابن حبان يف 
»صحيحه«: عن خالد بن الوليد قال: كان بيني وبني عامر بن يارس كالٌم، فانطلق عامٌر 
يشكو إىل رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، قال: فجعل خالٌد ال يزيده إال غلظًة، ورسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ساكت، 
قال: فبكى عامٌر، وقال: يا رسول اهلل، أال تسمُعه؟ قال: فرفع رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص إيّل رأسه، 
وقال: »من عادى عامرًا عاداه اهلل، ومن أبغضه أبغضه اهلل« قال: فخرجُت فام كان يشء 

أحّب إيّل من رضا عامر، فلقيُته فريض)2(.

وهذا حديث عظيم، يدلُّ عىل أن عامر بن يارس من األولياء، ويدلُّ عىل أن خالد 
ابن الوليد منهم أيضًا؛ ألنه أحب األولياء، واتبع أمر اهلل تعاىل، ورجح حمبته عىل ما 

سواها، وهذه درجة عالية من اإليامن هلل تعاىل ولرسوله. 

فمحبة األولياء املشهود هلم من النبيـ  أو باألدلة الرشعية املعتربةـ  الزمة للمسلم 
التقي، ولكن اخللط يكون باّدعاء من يّدعي الواليَة واغرتاِر بعض اجلَهلة به، خاصًة 
إذا كان ما يدعيه ُكـشوفًا ال يّطلع عليها ـ بزعِمه ـ إال هو، وبناًء عليه يطالب أتباعه 
لِـام  بطاعته، وينادي بالويل والثبور عىل من خالفه، وكيف إذا كان ما يدعيه خمالفًا 
ثبت باألدلة الظاهرة املعتربة، فأين ذهب عقُل أصحابه، أيقّدم ما يزعمه كشفًا ـ وهو 

خفي ـ عىل الظاهر من العقل والنقل وقواعد الدين الواضحة!؟ 

قال ابن حجر يف »فتح الباري«: »قال الشيخ أبو الفضل ابن عطاء: يف هذا احلديث 

))( »فتح الباري« ))): 345(.
)2( كتاب التاريخ، باب ذكر إثبات بغض اهلل جل وعال من أبغض عامر بن يارس ريض عنه، ))708(.
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عظم قدر الويّل؛ لكونه خرج عن تدبريه إىل تدبري ربه، وعن انتصاره لنفسه إىل انتصار اهلل 
له، وعن حوله وقوته بصدق توكله، قال: ويؤخذ منه أن ال حيكم إلنسان آذى وليًا، 
ثم مل يعاجل بمصيبة يف نفسه أو ماله أو ولده؛ بأنه سلم من انتقام اهلل فقد تكون مصيبته 

يف غري ذلك مما هو أشدُّ عليه كاملصيبة يف الدين مثاًل«. اهـ))(.

وروى احلاكم يف »املستدرك عىل الصحيحني«: عن زيد بن أسلم: عن أبيه: أن 
عمر بن اخلطاب ريض اهلل عنه خرج إىل مسجد رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، فإذا هو بمعاذ بن جبل 
ريض اهلل عنه عند قرب رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يبكي، فقال: ما يبكيك يا معاذ؟ قال: يبكيني يشء 
سمعُته من صاحب هذا القرب، قال: وما سمعَته؟ قال: سمعُته يقول: »إن اليسري من 
الرياء رشك، وإن من عادى ويلَّ اهلل فقد بارز اهلل تعاىل باملحاربة، وإن اهلل حيب األتقياء 
األخفياء الذين إن غابوا مل ُيفتقدوا، وإن حرضوا مل ُيدَعوا ومل ُيعَرفوا، قلوهبم مصابيح 

اهلدى، خيرجون من كّل غرباَء مظلمة«)2(، وداللته واضحة بينة عىل ما مىض.

ويزيد بيان صفات األتقياء: أهنم خيفون ذلك غالبًا، فال يمنّون عىل الناس أن آمنوا 
واتَقوا، ومن يفعل ذلك فقد شارك املنافقني يف بعض صفاهتم! ولذلك وصفهم باألخفياء. 

وأعىل درجات الوالية: أن ال يعلن هبا الويّل، وربام لذلك قال العلامء: إن الويل 
ال ينبغي له أن جياهر بام حيصل معه من التكرمة. 

قال الطحاوي: )وأصل اإليامن هو اإليامن باهلل ومالئكته وكتبه ورسله واليوم 
اآلخر، والقدر خريه ورشه وحلوه ومره من اهلل تعاىل(

عن  وسأله  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  جاء  حني  جربيل  حديث  أشهُرها  أحاديث،  هذا  ويف 
اإليامن واإلسالم واإلحسان.

))( »فتح الباري« ))): 346(.
)2( كتاب الرقاق، )7933(. وقال: هذا حديث صحيح اإلسناد و مل خيرجاه. وقال الذهبي: صحيح.
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واملالئكة هم عباد اهلل املكرمون، الذين ال يعصـون اهلل ما أمرهم ويفعلون ما 
يؤمرون، ولكل طائفة منهم وظيفٌة يأمرهم اهلل تعاىل هبا، فمنهم سفراُء، ومنهم كتبة، 
ومنهم حفظة، ﴿ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ﴾ ]املدثر: )3[. واملالئكة ال يعصون اهلل تعاىل تعاىل، 

وهم خملوقون من نور، وأما اجلن فهم خملوقون من نار؛ كام ورد يف احلديث. 

وليس إبليس من املالئكة، وليس من طائفة منهم؛ كام ُنقل عن بعض السلف، 
ورّصح القرآن العزيز بذلك ﴿ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ﴾ ]الكهف: 50[، وال يقال: إن 
اجلن طائفة من املالئكة؛ ألن هذا بال دليل، فاملعلوم الثابت: أن اجلن غري املالئكة، 
ومل يِرْد: أن هناك طائفة من املالئكة تسمى باسم اجلّن، واملتعارف يف القرآن: أن اسم 
اجلن ُيطلق عىل املخلوقات املقابلني لإلنس واملالئكة، فيجب احلمل عىل ذلك املعنى، 
وكذلك قد وصف املالئكة يف القرآن بأهنم ﴿ ى ائ ائ ەئ ەئ﴾ ]التحريم: 6[ 

وإبليُس عصاه، فهو ليس منهم. 

روى الطربي يف »تفسريه«: »عن ابن عباس قال: كان إبليس قبل أن يركب املعصية 
من املالئكة اسمه عزازيل، وكان من سكان األرض، وكان من أشد املالئكة اجتهادًا، 

وأكثرهم علاًم، فذلك دعاه إىل الكرب، وكان من حي يسمون جنًّا«. اهـ))(.

وذكر أيضًا يف »التفسري«: »عن ابن عباس قال: إن من املالئكة قبيلة من اجلن، 
وكان إبليس منها، وكان َيسوُس ما بني السامء واألرض«. اهـ)2(. 

هذا هو قول ابن عباس، ونقل الطربي عن آخرين: »ما كان إبليس من املالئكة 
طرفة عني قّط، وإنه ألصل اجلن، كام أن آدم أصل اإلنس«. اهـ)3(. 

))( »تفسري الطربي« )): 224(.
)2( املصدر السابق )): 225(.
)3( املصدر السابق )): 226(.



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  الرشح الكبري  988
وقال الطربي: »قال ابن زيد: إبليس أبو اجلن، كام آدم أبو اإلنس، وعلة من قال 
هذه املقالة: أن اهلل جل ثناؤه أخرب يف كتابه: أنه خلق إبليس من نار السموم، ومن مارج 
من نار، ومل خيرب عن املالئكة أنه خلقها من يشء من ذلك، وأن اهلل جل ثناؤه أخرب أنه 
من اجلن، فقالوا: فغري جائز أن ُينسب إىل غري ما نسبه اهلل إليه، قالوا: وإلبليس نسٌل 

وذّرية، واملالئكة ال تتناسل وال تتوالد«. اهـ))(.

ثم قال الطربي: »قال أبو جعفر وهذه علل ُتنبئ عن ضعف معرفة أهلها، وذلك 
أنه غري مستنكر أن يكون اهلل جل ثناؤه خلق أصناَف مالئكتِه من أصناٍف من خلقة شتى، 
فخلق بعضًا من نور، وبعضًا من نار، وبعضًا مما شاء من غري ذلك، وليس فيام نّزل اهللُ 
جل ثناؤه اخلرُب عام خلق منه مالئكته، وإخباره عام خلق منه إبليس ما يوجب أن يكون 
إبليس خارجًا عن معناهم؛ إذ كان جائزًا أن يكون خلق صنفًا من مالئكته من نار كان 

منهم إبليس، وأن يكون أفرد إبليس بأن خلقه من نار السموم دون سائر مالئكته.

وكذلك غري خمرجه أن يكون كان من املالئكة بأن كان له نسٌل وذرية لِـام رّكب 
فيه من الشهوة واللذة التي ُنزعت من سائر املالئكة لـاّم أراد اهلل به من املعصية.

 وأما خرب اهلل عن أنه من اجلّن، فغري مدفوٍع أن ُيسّمى ما اجتّن من األشياء عن 
األبصار كلها »جنّـًا« ـ كام قد ذكرنا قبل يف شعر األعشى ـ فيكون إبليُس واملالئكُة 

منهم؛ الجتناهنم عن أبصار بني آدم«. اهـ)2(.

وهذا ـ وإن كان قاله الطربي ـ فإن الظاهر هو ما قدمناه. 

وأما كتبه، فهي التي أنزهلا اهلل تعاىل عىل أنبيائه ورسله، ومنها صحف إبراهيم 

))( »تفسري الطربي« )): 226(
)2( املصدر السابق )): 227(.
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وموسى، والتوراة عىل موسى، والزبور عىل إبراهيم، واإلنجيل عىل عيسى، والقرآن 

عىل سيدنا حممد عليهم الصالة والسالم أمجعني. 

قال الغنيمي: »والرسل أرسلهم اهلل تعاىل إىل اخللق هلدايتهم، وتكميل معاشهم 
ومعادهم، وأّيدهم باملعجزات الداّلة عىل صدِقهم، فبّلغوا عنه رسالته، وبّينوا ما أمروا 
ببيانه، وهم معصومون من الصغائر والكبائر قبل النبوة وبعدها؛ عىل املختار، بل هو 

الصواب«. اهـ))(.

قال الطحاوي: )ونحن مؤمنون بذلك كلِّه، ال نـفّرق بني أحد من رسله، 
ونصّدقهم كلهم عىل ما جاءوا به(

وهذا خامتة احلديث عن اإليامن! والتفريق بني الرسل يكون بأن تؤمن ببعضهم 
وتكفر ببعضهم؛ كام فعل اليهود والنصارى، فأنت ترى اليهود قد آمنوا بموسى عليه 
السالم، وكفروا بعيسى وبمحمد عليهام الصالة والسالم، وترى النصارى آمنوا بموسى 
وعيسى عليهام السالم وكفروا بسيدنا حممد عليه أفضل الصالة والسالم، وهذا تفريٌق 
بني الرسل يف األحكام التي أثبتها هلم ربُّ العزة احلكيم العيلُّ الذي أرسلهم إىل البرش 

هلدايتهم وداللتهم عىل اخلري واحلق.

وتكذيب واحٍد من الرسلـ  املعلوم رسالتهمـ  كتكذيب سائر األنبياء والرسل، 
ال فرق وال فصَل بني هذا وذاك، وتكذيُب الرسول هو تكذيٌب هلل تعاىل. 

التفاضل بني األنبياء صىل اهلل عليهم وسلم:

عدم  تستلزم  والرسل  األنبياء  بني  التفريق  حرمة  أن  الناس  بعض  يتوّهم  قد 
تفضيل أحد منهم عىل غريه، وهذا غري صحيح، فمع أن كل واحد من األنبياء بلغ 

))( »رشح الغنيمي« ص 05).
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الدرجة العالية الرفيعة عند اهلل تعاىل، إال أن اهلل تعاىل جعل بعَضهم أفضَل من بعض، 

وذلك بام منََحه إياه من املراتب واخلصائص. 

قال اإلمام البغدادي: »كان رضار بن عمرو يقول: ال جيوز تفضيل بعضهم عىل 
بعض بعينه واسمه، وقال أصحابنا مع أكثر األمة بتفضيل بعضهم عىل بعض، وقالوا: 
إن نبينا ملسو هيلع هللا ىلص أفضلهم، وأولو العزم من الرسل أفـضل من غريهم، وهم مخسة: نوح 
وإبراهيم وموسى وعيسى وحممد عليهم السالم، ومن بُعث إىل الكافة منهم أفضل 
ممن ُبعث إىل قوم خمصوصني، وقد قال نبينا ملسو هيلع هللا ىلص: »أنا سيد ولد آدم«، وقال أيضًا: »آدُم 

ـ ومن دونه ـ حتت لوائي«، وقال: »لو كان موسى حّيًا ما وسعه إال اتباعي««))(.

والتفاضل بني األنبياءـ  عىل النحو الذي قرره اإلمام البغداديـ  هو الذي أميل 
إليه، وأراه راجحًا.

وقد مال اإلمام السنويس يف »رشح صغرى الصغرى« تبعًا البن عباد إىل املنع 
من التفضيل بني األنبياء، فقال:

»قال الشيخ العارف باهلل، املحقق السالك، املريب، قدوة املقتدين، وعلم املهتدين، 
حجة اهلل تعاىل، أبو عبد اهلل حممد بن عباد، رمحه اهلل تعاىل، وريض عنه، يف رسائـله يف 
معنى األفضلية التي ثبتت بني األنبياء والرسل ومن يف معناهم من املالئكة عىل مجيعهم 
الصالة والسالم؛ قال: إنام وقعت األفضليُة بينهم بُحكم اهلل تعاىل بأفضلية بعضهم عىل 
بعض، ال من أجل علة موجبة لذلك ُوجدت يف الفاضل وُفقدت من املفضول، وللسيد 
أن ُيفّضل بعَض عبيده عىل بعض ـ وإن كان كل واحد منهم كاماًل يف نفسه بالغًا من 
ذلك الغاية التي تليق بهـ  من غري أن حيمله عىل ذلك وصٌف يكون فيهم، وذلك مما جيب 

))( »أصول الدين« ص297.
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؛ إذ ال خيلو من البواعث واألغراض، واهلل  له بحّق سيادته، والتمثيل بالسيد أمٌر تقريبيٌّ

ه عن مجيع ذلك. تعاىل منـزَّ

ثم إن اهلل تعاىل أعلُم بام يقتضيه هذا احلُكم باألفضلية، فهذا الذي يظهر يل يف 
سبب وجود األفضلية بني األنبياء عليهم الصالة والسالم، وال ُيتـصّور عندي إنكار 
ذلك، وأما أن ُيعتقد يف سبب وجود األفضلية اتصاُف الفاضل بصفاٍت هي مفقودٌة 
من املفضول، أو أّن صفاِت الفاضل ناقصة، وصفات األفضل كاملة، فهو عندي تكلُّف 
ف، وال يسلم من الوقوع يف سوء األدب، وما زلُت قط أستثقل ما تواطأ عليه  وتعسُّ
اجلّم الغفري من العلامء املحققني حيث يقولون: إن فالنًا من األنبياء حاله كذا، وحال 
نبينا كذا، وشتان ما بني احلالتني، أو يقولون: إن كان اختص بكذا، فعند نبينا ما هو 
أعظم من ذلك؛ كام قالوا يف انفجار املاء من احلجر ملوسى عليه السالم، وانفجار املاء 
من بني أصابع نبينا وموالنا حممد ملسو هيلع هللا ىلص؛ مل يفرقوا بينهام سوى أن احلجر مألوف منه انفجار 
املاء، واألصابع مل ُيؤَلف منها ذلك؛ حتى إن أهل العرص الذي ييل عرصنا نظم قصيدة 
طويلًة مليحًة استنبط فيها من أحوال نبينا وموالنا حممد ملسو هيلع هللا ىلص ومعجزاته ماوازن مجيَع 
معجزات األنبياء عليهم الصالة والسالم ورشيَف أحواهلم، وسلك مسلك ما ذكرناه 
من التباُين بني قدر نبينا وموالنا حممد ملسو هيلع هللا ىلص وغريه من األنبياء عليهم الصالة والسالم، 
ولقد أحسن يف ذلك وأساء: أحسَن من حيث ذلك االستنباط، وأساء لِـام ُيفَهم منه 

من النقص واالنحطاط. 

فإن قالوا: إن ذلك مما تقتضيه أفضليُة نبينا وموالنا حممد ملسو هيلع هللا ىلص. 

قلنا هلم: من أين لكم ذلك؟ والذي تقتضيه أفضليٌة ال نعرُفه من تلقاِء أنفسنا، 
مجلها وال تفاصيلها، وإنام نعرف ذلك من قبله عليه الصالة والسالم، ثم إنا مل نعرف 
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من ِقَبِله إال أمورًا مجيلة ال يعلم حقائقها إال من فّضله، وأمورًا تفصيلية ربام نعلمها؛ 

كقوله: »ُأعطيت كذا«، و»فضلت بكذا«، أو ما معناه هذا.

فإذا اعتـقدنا أفضليًة بإخباره إيانا بذلك، ووقفنا عىل ما أخربنا به من بعض 
البعض مما يقتضيه حكُم اهلل له باألفضلية، ومن أين لنا باالطالع عىل كنه ما يقتضيه 

ذلك احلكم منه؟ 

ثم إن اقترصنا عىل ذلك، ومل تتجاوز إىل أن نتعرض اللتامس ما ُيوجب وجود 
األفضلية من ِقَبِل نظِرنا إىل ما ُأعطي من اآليات، وما ُطبع عليه من حمامد الصفات، 
وما اتصف به من حماسن احلاالت، وما فقد غرُيه من األنبياء عليهم الصالة والسالم 
من بعض هذه األشياء؛ كنا يف ذلك مصيبني ساملني من سوء األدب مع خواّصه وأحبابه، 
وإال فإن سوَء األدب، والوقوَع يف النشب، الزٌم لنا لزومًا رضوريًا ال حميص عنه؛ كام 
فعل أئمتنا رىض اهلل عنهم، وال أقول: إهنم يف ذلك بمنـزلة من هدم قرصًا وبنى مرصًا، 
أو بنى قرصًا وهدم مرصًا، ولكنه بمنـزلة من هدمهام مجيعًا؛ ألن األفضل ال جيب أن 
ل بيشٍء مل جيعله مواله سببًا يف وجود أفضليته، وال جيب أيضًا أن حُيطَّ الفاضل  ُيفضَّ
عن مرتبته؛ كام قال عليه الصالة والسالم: »ال تفضلوا بني األنبياء، وال ختريوين عىل 

موسى، وال يقولن أحدكم: أنا خري من يونس بن متى«. 

واملفضول أيضًا ال حيب أن جيعل ملفضوليتـه علة مل جيعلها مواله سببًا، وهو 
فقده ما اتصف به األفضل، وال جيب أيضًا أن ُيـفّرق بينه وبني األفضل، وهم مجيعًا 
رسل اهلل عز وجل، وعدم حمبة كل واحد منهم هلذا كّله، إنام هو حلّق اهلل تعاىل ال هلم، 

فقد آل سوء األدب معهم إىل سوء األدب مع اهلل تعاىل، وهذا أمر عظيم....

ثم قال: وال معنى عنـدي لقول من قال يف قوله ملسو هيلع هللا ىلص: »أنا سيـد ولد آدم وال 
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فخر«))( أي: ال فخر يل بالسيادة، وإنام الفخُر يل بالعبودية؛ ألن الفخر أمر مذموم مطلقًا، 
وهو الذي نفاه ملسو هيلع هللا ىلص ونّزه نفسه عنه فقال: »وال فخر«؛ خاف ملسو هيلع هللا ىلص أن ينسبه بعُض من سمع 
أول كالمه إىل أنه افتخر، فحفظ موضع الفتنة من قلوب السامعني، فقال: »وال فخر«، 
أي: إنام أعلمُتكم بسياديت؛ لتعلموا بذلك منـزلتي ومكانتي، ولنقوم بواجب حّق ريب، 

ث بنعمه، وإشهار أمرها، وإشادة ذكرها. ولنعمل بأمره يف التحدُّ

وقوله من قال يف معنى احلديث: إنام الفخر يل بالعبودية كالٌم ال أفهمه؛ ألن 
العبودية نسبُتها إليه وإىل غرِيه نسبٌة واحدة، فإن قالوا: إنام عنى بذلك العبودية التي 

هي حاله ومقامه. 

قلنا: إنام يصح الفخر هبا ـ إن صّح ـ من حيث كوهنا منّـة من اهلل تعاىل عليه، 
فإن صّح الفخر هبا من هذا الوجه، فلم ال يصحُّ الفخُر هبا إن صّح افتخاُره بالسيادة، 
وهي أيضًا منة من اهلل تعاىل، فالظاهر: أنه عليه الصالة والسالم نفى التفاخَر املطَلق، 
ومل خيص ذلك بسيادة، وال غريها كام قال ملسو هيلع هللا ىلص: »وأنا سيد ولد آدم وال فخر، وأنا حامل 
لواء احلمد يوم القيامة وال فخر، وأنا أول من تنشق عنه األرض وال فخر، وأنا أول 
شافع وأول مشفع وال فخر، وأنا أول من حيّرك حَلَق اجلنة فأدخُلها مع فقراء املؤمنني 

وال فخر، وأنا أكرم األولني واآلخرين وال فخر«. 

فبان لك هبذا كله: أن إطالق األولية واألرشفية يف بعض األسمـاء دون بعض 
ـ من غري نظر إىل ما ذكرناه من تسمية اهلل تعاىل وتسمية غريه ـ قصوٌر يف النظر«)2(.

))( أخرج ابن حبان يف »صحيحه«، كتاب التاريخ، باب بدء اخللق، )6242(.
)2( انظر: »رشح صغرى الصغرى« لإلمام السنويس، بتحقيقنا، مع حاشيتنا عليه، دار البريويت، 

429)هـ - 2009م، ص95) - 98).
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قال الطحاوي: )وأهل الكبائر من أمة حممد ملسو هيلع هللا ىلص يف النار ال خيّلدون إذا ماتوا 

دون ـ وإْن مل يكونوا تائبني ـ بعد أن لُقوا اهلل عارفني مؤمنني( وهم موحِّ

هذه الفقرة تشتمل عىل أمرين: 

األول: بيان مفهوم الكبرية، والفرق بينها وبني الصغرية.

والثاين: بيان حكم فاعل الكبرية، واخلالف فيها بني الناس. 

وهو ـ كام ترى ـ يرتب حكم فاعل الكبرية عىل مفهوم اإليامن الذي قرره سابقًا، 
ولذلك فإن كثريًا من أحكام العقائد يرتتب بعضها عىل بعض، بحيث إن من قال ببعض 
األحكام لزمه القوُل بأحكام معينة، ورفُض غريها، ولذلك بعض يعرتف أصحاب 
املذاهب بأحكام وعقائَد ويرفضون أخرى، وقد يعود ذلك إىل األصول التي قالوا هبا.

فاخلوارج ـ هنا لـام اعتقدوا أّن العمل يدخل يف اإليامن دخوَل اجلزء يف الكل ـ 
حكموا بالرضورة عىل فاعل الكبرية بالكفر؛ ألن من هدم ركنا فقد هدم البناء.

وكذلك املعتزلة لـام حكموا عىل العمل بأنه جزء من اإليامن، حكموا عىل فاعل 
الكبرية بأنه خرج من اإليامن، ولكنهم مل يقولوا: دخل يف الكفر يف الدنيا، بل يعامل 

معاملة املسلمني، ولكنه عندهم يف اآلخرة من اخلالدين يف النار.

وأما أهل السنة فقد حازوا الفضل من مجيع جوانبه، فقّرروا أن العمل ليس بركن 
من أركان اإليامن، ولكنه يتبعه ويبنى عليه، وهو واجب من الواجبات التي تلزم عىل 
اإليامن، فإذا مل يُقم به اإلنسان، فإنه يعيص ويأثم، وتنقص مرتبته، ولكنه ال خيرج من 
اإليامن إال بارتكاب بعض األعامل التي جعلها الشارع دالة عىل اخلروج من اإليامن. 

مفهوم الكبرية وتعريفها:

الكبرية، والفرق  بيان ما قيل يف تعريف  الفقرة هو  نبدأ به رشَح هذه  أول ما 
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ر حقيقة اخلالف بني الناس  بينها وبني الصغرية؛ ألن معرفة حكم فاعل الكبرية وتصوُّ

ال يتّم إال بمعرفة مفهوم الكبرية واملراد منها. 

روى البخاري يف »صحيحه«: عن عبد الرمحن بن أيب بكرة: عن أبيه ريض اهلل 
عنه قال: قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »أال أنبئكم بأكرب الكبائر؟«، قلنا: بىل يا رسول اهلل، قال: 
»اإلرشاك باهلل وعقوق الوالدين«، وكان متكئًا، فجلس، فقال: »أال وقول الزور، وشهادة 

الزور، أال وقول الزور، وشهادة الزور« فام زال يقوهلا حتى قلُت: ال يسكُت))(.

وعن ُعبيد اهلل بن أيب بكر قال: سمعُت أنس بن مالك ريض اهلل عنه قال: ذكر 
رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص الكبائرـ  أو سئل عن الكبائرـ  فقال: »الرشك باهلل وقتل النفس وعقوق 
الوالدين فقال »أال أنبئكم بأكرب الكبائر؟«، قال »قول الزور«، أو قال »شهادة الزور«، 

قال شعبة: وأكثر ظني أنه قال: »شهادة الزور«)2(.

ويف »صحيح ابن خزيمة«: عن أيب هريرة وأيب سعيد اخلدري خيربان عن النبي 
ملسو هيلع هللا ىلص أنه جلس عىل املنرب، ثم قال: »والذي نفيس بيده«، ثالث مرات، ثم يسكت، فأكب 
كل رجل منا يبكي حزينًا ليمني رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، ثم قال: »ما من عبد يأيت بالصلوات 
اخلمس، ويصوم رمضان، وجيتنب الكبائر السبع، إال فتحت له أبواب اجلنة يوم القيامة، 
حتى إهنا لتصطفق«، ثم تال ﴿گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ﴾ 

]النساء: )3[)3(.

وقد ورد يف بعض األحاديث أن عددها تسع، وورد ذكُر بعض الكبائر مفردة يف 

))( كتاب األدب، باب عقوق الوالدين من الكبائر، ))563(.
)2( أخرجه البخاري يف »صحيحه«، كتاب األدب، باب عقوق الوالدين من الكبائر )5632(.

)3( كتاب الصالة، باب ذكر الدليل عىل أن الصلوات اخلمس إنام تكفر صغائر الذنوب دون كبائرها 
.)3(5(
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أحاديث مثل أن يسّب الرجل أباه، وغري ذلك وهو مشهور، فلرُيَجع إليه، وإنام أردنا 

ذكر أطراف األمر لتقريب الفهم لـام يتعلق به من أصول اعتقادية. 

وأوهلا: أن املعايص يف حكم الدين؛ منها صغائر، ومنها كبائر، وأهنا تتفاوت بينها، 
وليس كل الكبائر عىل نفس الرتبة، وال كل الصغائر كذلك يف نفس الدرجة، وحكم 

الكبرية غري حكم الصغرية.

روى مسلم عن أيب هريرة: أن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قال: »الصالة اخلمس، واجلمعة إىل 
اجلمعة كفارة لِـام بينهن ما مل ُتغَش الكبائر«))(.

وجواز تكفري الصغائر بأداء الواجبات واجتناب الكبائر وارٌد ثابت يف الرشيعة، 
وهو منطوق اآلية.

قال البيضاوي يف تفسري قوله تعاىل: ﴿گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ 
ڳ ڱ﴾: 

»واخُتـلف يف الكبائر؛ واألقرب أن الكبري: كّل ذنب رّتب الشارع عليه حّدًا، 
أو رصح بالوعيد فيه، وقيل: ما ُعلم حرمته بقاطع.

وعن النبي ملسو هيلع هللا ىلص أهنا سبع: »اإلرشاك باهلل، وقتـل النفس التي حرم اهلل، وقـذف 
املحصنة، وأكل مال اليتيم، والربا، والفرار من الزحف، وعقوق الوالدين«. 

وعن ابن عباس ريض اهلل تعاىل عنهام الكبائر إىل سبع مئة أقرب منها إىل سبع.

وقيل: أراد ـ هاهنا ـ أنواع الرشك؛ لقوله: ﴿ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ 
ھ ھ ھ ے﴾ ]النساء: 48[.

ها باإلضافة إىل ما فوقها وما حتتها، فأكرب الكبائر  وقيل: ِصَغـُر الذنوب وِكرَبُ

))( أخرجه يف »صحيحه«، كتاب الطهارة، باب الصلوات اخلمس واجلمعة واجلمعة إىل اجلمعة، 
ورمضان إىل رمضان مكفرات ملا بينهّن ما اجتنبت الكبائر، )233(.
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الرشك، وأصغر الصغائر حديث النفس، وبينهام وسائُط يصُدق عليها األمران، فمن 
َعنَّ له أمران منها وَدعت نفُسه إليها بحيث ال يتاملك فكّفها عن أكربها كّفر عنه ما 
ارتكبه؛ لـام استحق من الثواب عىل اجتـناب األكرب، ولعل هذا مما يتفاوت باعتبار 
األشخاص واألحوال، أال ترى أنه تعاىل عاتب نبيه ملسو هيلع هللا ىلص يف كثري من خطواته التي مل تعدَّ 

عىل غريه خطيئة فضاًل عن أن يؤاخذه عليها«. اهـ))(.

وقال اإلمام القرطبي يف »تفسريه« عند كالمه عىل هذه اآلية: »فيه مسألتان:

األوىل: لـام هنى تعاىل يف هذه السورة عن آثاٍم ـ هي كبائُر ـ وَعَد عىل اجتناهبا 
التخفيَف من الصغائر، ودّل هذا عىل أن يف الذنوب كبائر وصغائر، وعىل هذا مجاعة 
ر باجتناب الكبائر قطعًا بوعِده  أهل التأويل ومجاعة الفقهاء، وأن اللمسة والنظرة ُتكفَّ
الصدق، وقولِه احلق، ال أنه جيب عليه ذلك، ونظري الكالم يف هذا: ما تقدم بيانه يف 
قبول التوبة يف قوله تعاىل: ﴿چ چ چ چ﴾ ]النساء: 7)[، فاهلل تعاىل يغفر الصغائر 

باجتناب الكبائر، لكن بضميمٍة أخرى إىل االجتناب، وهي إقامة الفرائض.

روى مسلم عن أيب هريرة قال: قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »الصلوات اخلمس، واجلمعة 
إىل اجلمعة، ورمضان إىل رمضان مكّفرات ما بينهّن إذا اجُتنبت الكبائر«.

وروى أبو حاتم البستي يف »صحيح مسنده« عن أيب هريرة وأيب سعيد اخلدري: 
أن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص جلس عىل املنبـر، ثم قال: »والذي نفيس بيده« ثـالث مرات، ثم 
سكت، فأكّب كلُّ رجل منـا يبكي حزينًا ليمني رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، ثم قال: »ما من عبد 
يؤدي الصلوات اخلمس، ويصوم رمضان، وجيتنب الكبائر السبع، إال فتحت له ثامنية 

أبواب من اجلنة يوم القيامة، حتى إهنا لتصفق«، ثم تال ﴿گ گ گ گ ڳ 
ڳ ڳ ڳ ڱ﴾.

))( »تفسري البيضاوي« )2: )7(.
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فقد تعاضد الكتاب وصحيُح السنة بتكفري الصغائر قطعًا؛ كالنظر وشبهه، وبّينت 

السنة أن املراد بـ﴿گ﴾ ليس كلَّ االجتناب جلميع الكبائر، واهلل أعلم.

وأما األصوليون فقالوا: ال جيب عىل القطع تكفري الصغائـر باجتناب الكبائر، 
وإنام حممل ذلك عىل غلبة الظّن وقوة الرجاء، واملشيئة ثابتـة، ودّل عىل ذلك: أنه لو 
قطعنا ملجتنب الكبائر وممتثل الفرائض تكفرَي صغائره قطعًا؛ لكانت له يف حكم املباح 

الذي يقطع بأال تباعة فيه، وذلك نقٌض لعرى الرشيعة، وال صغرية عندنا.

قال القشريي عبد الرحيم: والصحيح أهنا كبائر، ولكّن بعَضها أعظُم وقعًا من 
بعض، واحلكمة يف عدم التمييز: أن جيتنب العبُد مجيع املعايص. 

قلت: وأيضًا: فإن َمن نظر إىل نفس املخالفة؛ كام قال بعضهم: ال تنظر إىل صغر 
الذنب ولكن انظر من عصيت! كانت الذنوب هبذه النسبة كلُّها كبائر.

وعىل هذا النحو خيرج كالم القايض أيب بكر بن الطيب واألستاذ أيب إسحاق 
اإلسفرايني وأيب املعايل وأيب نرص عبد الرحيم القشريي وغريهم، قالوا: وإنمـا يقال 
لبعضها: »صغرية« باإلضافة إىل ما هو أكرب منها؛ كام يقال: الزنى صغرية بإضافته إىل 
الكفر، والقبلة املحرمة صغرية بالنسبة إىل الزنى، وال ذنب عندنا يغفر باجتناب ذنب 

آخر، بل كل ذلك كبرية، ومرتكبه يف املشيئة غري الكفر؛ لقوله تعاىل: ﴿ڻ ڻ ۀ ۀ ہ 
ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے﴾، واحتجوا بقراءة من قرأ ﴿گ گ گ 
گ ڳ ڳ﴾ ـ عىل التوحيد ـ وكبري اإلثم: الشـرك، قالوا: وعىل اجلمع؛ فاملراد: 
أجناس الكفر، واآلية التي قيدت احلكم، فرتد إليها هذه املطلقات كلها قوله تعاىل: 

﴿ہ ھ ھ ھ ھ ے﴾.

واحتجوا بام رواه مسلم ـ وغيـره ـ عن أيب أمامة أن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قال: »من 
اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب اهلل له النار وحرم عليه اجلنة«، فقال له رجل: 
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يا رسول اهلل وإن كان شيئا يسريًا؟ قال: »وإن كان قضيبًا من أراك«، فقد جاء الوعيد 

الشديد عىل اليسري كام جاء عىل الكثري«. اهـ))(.

ثم رشع اإلمام القرطبي يف بيان عدد الكبائر واألقوال فيها، فقال:

»قول ابن عباس: الكبرية: كلُّ ذنب ختمه اهلل بنار، أو غضب، أو لعنة، أو عذاب.

وقال ابن مسعود: الكبائر: ما هنى اهلل عنه يف هذه السورة إىل ثالث وثالثني آية، 
وتصديقه قوله تعاىل: ﴿گ گ گ گ ڳ ڳ﴾.

وقال طاوس: قيل البن عباس: الكبائر سبع؟ قال: هي إىل السبعني أقرب.

وقال سعيد بن جبري: قال رجل البن عباس: الكبائر سبع؟ قال: هي إىل السبع 
مئة أقرب منها إىل السبع، غري أنه ال كبرية مع استغفار، وال صغرية مع إرصار.

وروي عن ابن مسعود أنه قال: الكبائر أربعة: اليأس من روح اهلل، والقنوط من 
رمحة اهلل، واألمن من مكر اهلل، والرشك باهلل؛ دل عليها القرآن.

وروي عن ابن عمر: هي تسع: قتل النفس، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، ورمي 
املحصنة، وشهادة الزور، وعقوق الوالدين، والفرار من الزحف، والسحر، واإلحلاد 

يف البيت احلرام.

ومن الكبائر عند العلامء: القامر، والسقة، ورشب اخلمر، وسب السلف الصالح، 
وعدول احلكام عن احلق، واتباع اهلوى، واليمني الفاجرة، والقنوط من رمحة اهلل، وسب 
اإلنسان أبويه بأن يسب رجاًل فيسب ذلك الرجل أبويه، والسعي يف األرض فسادًا... 
إىل غري ذلك مما يكثر تعداده حسب ما جاء بياهنا يف القرآن ويف أحاديث خرجها األئمة، 

وقد ذكر مسلم يف كتاب اإليامن منها مجلة وافرة.

))( »تفسري القرطبي« )5: 58)( وما بعدها.
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وقد اختلف الناس يف تعدادها وحرصها الختالف اآلثار فيها، والذي أقول: إنه 
قد جاءت فيها أحاديُث كثريٌة صحاٌح وحسان مل ُيقصد هبا احلرص، ولكن بعَضها أكرُب 
من بعض بالنسبة إىل ما يكثر رضُره، فالرشك أكرُب ذلك كلِّه، وهو الذي ال ُيغفر؛ لنص 
اهلل تعاىل عىل ذلك، وبعده اليأس من رمحة اهلل؛ ألن فيه تكذيَب القرآن؛ إذ يقولـ  وقوله 
احلق ـ: ﴿ٿ ٹ ٹ ٹ﴾ ]األعراف: 56)[ وهو يقول: ال يغفر له؛ فـقد 

حّجر واسعًا، هذا إذا كان معتـقدًا لذلك، ولذلك قـال اهلل تعاىل: ﴿ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ 
ٿ ٿ ٿ ٿ﴾ ]يوسف: 87[، وبعـده القنـوط قـال اهلل تعـاىل: ﴿ڄ ڃ 
ڃ ڃ ڃ چ چ﴾ ]احلجر: 56[، وبعده األمُن من مكر اهلل، فيسرتسل يف 

املعايص، ويتـكل عىل رمحة اهلل من غري عمل، قال اهلل تعاىل: ﴿ڃ ڃ چچ چ  
چ  ڇ  ڇ ڇ  ڇ  ڍ﴾ ]األعـراف: 99[، وقـال تعـاىل: ﴿چ چ 
چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ﴾ ]فصلت: 23[، وبعده القتـل؛ ألن 
فيه إذهاَب النـفوس، وإعدام الوجود، واللواُط فيه قطع النسـل، والزنى فيه اختالط 
األنسـاب باملياه، واخلمُر فيه ذهاب العقل الذي هو مناط التـكليف، وترك الصالة 
واألذان فيه ترُك إظهار شعائر اإلسالم، وشهادُة الزور فيها استباحة الدماء والفروج 
َد عليه بالعقاب  واألموال، إىل غري ذلك مما هو بني الرضر، فكل ذنب عّظم الرشُع التوعُّ
وشّدده، أو عّظم رضره يف الوجود ـ كمـا ذكرنا ـ فهو كبرية، وما عداه صغرية، فهذا 

يربط لك هذا الباب ويضبطه، واهلل أعلم«. اهـ))(.

حكم فاعل الكبرية:
هذه هي املسألة املشهورة: فاعل الكبرية هو خالد يف النار، أم ُيعّذب ثم خيرج؟ 

بون، وال يبقى  أهل السنة عىل القول بأن أهل الكبائر ال خيلدون يف النار، بل ُيعذَّ
يف النار من كان يف قلبه مثقال ذرة من إيامن.

))( »تفسري القرطبي« )5: 59)(.
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الكذب، السقة، الزنى... من فعل هذا وهو مؤمن ال خيرج عن أصل اإليامن؛ 
ألن حقيقة التصديق تبقى موجودًة ثابتة يف قلوهبم، ولكن غاية ما حيصل أهنا تنُقص، 

وإذا فعل اإلنسان اخلرَي يزيد إيامنه.

هذا خالٌف بني أهل السنة وعدِة فرق إسالمية: 

اخلوارج يقولون: العايص مطلقًا كافر، فاملعصية خترجه من اإليامن إىل الكفر، 
وهو خالد يف النار. 

أما املعتزلة فقالوا: فاعل الكبرية ال يقال عنه: مؤمن وال كافر، وإْن بقي مرّصًا 
عىل كبريته ففي اآلخرة خيّلد يف النار، فحكمه حكم الكافر؛ فهم اتفقوا مع اخلوارج 

يف احلكم، واختلفوا يف االسم. 

أّما أهل السنة فيقولون: هو مؤمن، ولكنه فاسق. 

ما قاله املعتزلة من أضعف األصول عندهم، فال يوجد لدهيم عليه أيُّ دليل معترب، 
وهو أحد األصول اخلمسة املشهورة عندهم: املنزلة بني املنزلتني )اإليامن والكفر(. 

ومن أقوى األدلة عند أهل السنة عىل أن فاعل الكبرية خيرج من النار: األحاديُث 
الكثرية الواردة يف شفاعة الرسول: »شفاعتي ألهل الكبائر من أمتي«، والشفاعة دعاٌء 
إىل اهلل بتخليصهم من العذاب، إذن يستحيل أن يكون أهل الكبائر من الكفار؛ ألن 
الشفاعة ال تكون هلم، بل هم حمجوبون عن هذا، وال أمل هلم يف اجلنة، فالشفاعة تكون 

ملن انتسب إىل أهل اإليامن، ولكن افرتق عنهم بمعصية أو كبرية.

روى ابن حبان يف »صحيحه«: عن جابر: أن النـبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: »شفاعتي ألهل 
الكبائر من أمتي«))(. 

))( كتاب التاريخ، باب احلوض والشفاعة، )6467(.
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ورواه احلاكم يف »املستـدرك«: عن جابر بن عبد اهلل ريض اهلل تعاىل عنهام: أن 
رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص تال قول اهلل عز وجل: ﴿ڃ چ چ چ چ﴾ ]األنبياء: 28[، 

فقال ملسو هيلع هللا ىلص: »إن شفاعتي ألهل الكبائر من أمتي«))(. 

ويف »مسند أيب يعىل«: عن يزيد الرقايش: عن أنس: قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »شفاعتي 
ألهل الكبائر من أمتي« قال: فقال: تصديق هذا يف القرآن! قال: فقرأ علينا: ﴿گ گ 
گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ﴾ فهؤالء 
ملسو هيلع هللا ىلص،  حممد  شفاعُة  هلم  بقيت  الكبائر  واقعوا  الذين  وهؤالء  الكبائر،  جيتنبون  الذين 

قال: فقال: يزيد ألنس: صدقت)2(.

ويف »رشح اإلمام النووي« عىل »صحيح مسلم«: »باب الدليل عىل أن من مات 
عىل التوحيد دخل اجلنة قطعًا: 

املطلب  العباس بن عبد  فيه أحاديُث كثيـرة، وتنـتهي إىل حديث  الباب  هذا 
ريض اهلل عنه: »ذاق طعم اإليامن من ريض باهلل رّبـًا...«.

واعلم أن مذهب أهل السنة ـ وما عليه أهل احلق من السلف واخللف ـ: أن من 
مات موّحدًا دخل اجلنة قطعًا عىل كل حال، فإن كان سالـاًم من املعايص؛ كالصغري، 
واملجنون، والذي اتصل جنونه بالبلوغ، والتائُب توبة صحيحة من الرشك أو غرِيه 
من املعايص إذا مل حُيدث معصية بعد توبته، واملوفَّق الذي مل ُيبتَل بمعصية أصاًل، فكل 
هذا الصنف يدخلون اجلنَة وال يدخلون النار أصاًل، لكنهم َيِردوهنا ـ عىل اخلالف 

))( كتاب التفسري، تفسري سورة األنبياء )3442(. وقال: هذا حديث صحيح عىل رشط الشيخني 
ومل خيرجاه.

.)(47 :7( ،)4((5( )2(
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املعروف يف الورود ـ والصحيح: أن املراد به: املرور عىل الرصاط، وهو منصوٌب عىل 

ظهر جهنم، أعاذنا اهلل منها ومن سائر املكروه.

وأما من كانت له معصيٌة كبرية ومات من غري توبة فهو يف مشيئة اهلل تعاىل؛ فإن 
شاء عفا عنه وأدخله اجلنة أوالً، وجعَله كالقسم األول، وإن شاء عّذبه القدر الذي 
يريده سبحانه وتعاىل، ثم يدخله اجلنة، فال خيلد يف النار أحٌد مات عىل التوحيد، ولو 
عمل من املعايص ما عمل؛ كام أنه ال يدخل اجلنة أحد مات عىل الكفر، ولو عمل من 

أعامل الرب ما عمل.

هذا خمترص جامع ملذهب أهل احلق يف هذه املسألة، وقد تظاهرت أدلُة الكتاب 
والسنة وإمجاُع من يعتدُّ به من األمة عىل هذه القاعدة، وتواترت بذلك نصوٌص حتصل 
العلم القطعي، فإذا تـقّررت هذه القاعدة مُحل عليها مجيع ما ورُد من أحاديث الباب 
وغيـره، فإذا ورد حديٌث يف ظاهره خمالفٌة وجب تأويُله عليها؛ ليجمع بني نصوص 
الرشع، وسنذكر من تأويل بعضها ما ُيعَرف به تأويل الباقي، إن شاء اهلل تعاىل«. اهـ))(.

واملقصود بدخول العايص اجلنة: بعد أن يعذب بمقدار معاصيه، أو يغفر له عنها، 
أو عن بعضها، وال يراد أنه بمجرد حتقيق اإليامن وصدقه فيه ال حُياسب عىل يشء من 

املعايص العملية التي يقوم هبا، ومن هنا افرتق أهل السنة عن املرجئة املذمومة. 

قال الطحاوي: )وهم يف مشيئته وحكمه إْن شاء غفر هلم، وعفا عنهم بفضله، 
كام ذكر عز وجّل يف كتابه: ﴿ ہ ھ ھ ھ ھ ے﴾( 

واآلية الدالة عىل أن فاعل الكبرية ليس بكافر هي قوله تعاىل يف سورة النساء: 

))( »رشح صحيح مسلم« )): 7)2(.
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ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ےے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ﴿ڻ 

ۇ﴾ ]48[. 
وقال يف نفس السورة أيضًا: ﴿ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک 

ک کک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ﴾ ]6))[.

فهاتان اآليتان تداّلن عىل أن فاعل الكبرية ليس بكافر ملجرد فعله الكبرية؛ ألنه 
ُأخرج من الكفر والرشك؛ حيث علق اهلل تعاىل مغفرَة ذنٍب ما دون الرشك من املعايص 

عىل املشيئة، فُيفهم من ذلك أّن فعل الكبرية ال ُيدخل املرء يف الكفر. 

وال نقطع بعقوبة أهل الكبائر وال بثواهبم، بل حكُمهم: أهنم إذا ماتوا قبل التوبة 
فهم يف مشيئة اهلل، إن شاء عفا عنهم بفضله ورمحته، أو بشفاعٍة، وإن شاء عّذهبم بقدر 

جنايتهم، ثم أدخلهم اجلنة. 

وهذا خالفًا ملذهب اخلوارج واملعتزلة الذين قطعوا بأن عذيبهم قطعّي، وال جيوز 
العفو عنهم، وردٌّ ملذهب املرجئة الذين يزعمون أن املؤمن ال يدخل النار أصاًل، وإن 

أتى بجميع املعايص ومات قبل التوبة. 

الحْظ يف هذه اآلية كيف نفى أن يغفر ملن أرشك به، أي: ملن مات مرشكًا: ﴿ڻ ڻ 
ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ   ھ ھ ے﴾، إذن ما دون الكفر واإلرشاك يمكن أن 

ٍل منه بال شفاعة، أو بشفاعة الشافعيـن من األنبياء واملؤمنني. يغـفره اهلل، إما بتـفضُّ

قال الطحاوي: )وإْن شـاء عذهبم يف النـار بعدله، ثم خيرجهم منها برمحته 
وشفاعة الشافعني من أهل طاعته، ثم يبعثهم إىل جنـته. وذلك بأن اهلل تعاىل 
توىّل أهل معرفته ومل جيعلهم يف الدارين كأهل ُنكرته الذين خابوا من هدايته 

ومل ينالوا من واليته(. 
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ويف نسخة الغنيمي: »ذلك بأن اهلل موىل أهل معرفته..« أي: نارصهم. 

هذه املسألة عليها أدلة قوية، منها هذه اآلية، وقد دّلت األحاديث الصحيحة 
الكثرية عىل وقوع تعذيب أصحاب الكبائر، إال من يشفع فيهم النبي، أو غريه، والقرآن 

دلَّ عىل أن الذين آمنوا وعملوا الصاحلات ليسوا كالذين عَصوا: ﴿ٿ ٿ ٹ ٹ 
ٹ ٹ ڤڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ﴾ ]ص: 28[. 

واألحاديُث الصحيحة قاصمة للمخالف، منـها حديث البـيعة: رواه اإلمام 
البخاري ومسلٌم وكثري من أصحاب السنن وحّفاظ احلديث.

روى البخاري يف »صحيحه«: عن عبادة بن الصامت ريض اهلل تعاىل عنه قال: 
كنا عند النبي ملسو هيلع هللا ىلص يف جملس فقال: »بايعوين عىل أن ال ترشكوا باهلل شيئًا، وال تسـرقوا، 
وال تزنوا« وقرأ هذه اآلية كلَّها »فمن وىف منكم، فأجره عىل اهلل، ومن أصاب من ذلك 
شيئًا، فعوقب به، فهو كفارته، ومن أصاب من ذلك شيئًا، فسرته اهلل عليه: إن شاء غفر 

له، وإن شاء عذبه«))(.

ومنها ما رواه اإلمام أبو داود يف »سننه«: عن ابن حمرييز: أن رجالً من بني كنانة 
بالشام ـ يدعى أبا حممد ـ يقول: إن الوتـر واجب،  ـ يدعى املخدجي ـ سمع رجالً 
قال املخدجي: فُرحُت إىل عبادة بن الصامت، فأخربته، فقال عبادة: كذب أبو حممد! 
سمعُت رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يقول: »مخس صلوات كتبهن اهلل عىل العباد، فمن جاء هبن، مل 
يضّيع منهن شيئًا استخفافًا بحقهّن كان له عند اهلل عهٌد أن ُيدخله اجلنة، ومن مل يأِت 

هبن فليس له عند اهلل عهد إن شاء عّذبه، وإن شاء أدخله اجلنة«)2(.

))( كتاب احلدود، باب احلدود كفارة )6402(.
)2( كتاب الوتر، باب فيمن مل يوتر )422)(.
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وهذا احلديث يوضح فيه رسول اهلل عليه الصالة والسالم أمورًا معينة إن فعلوها 
ُأدخلوا اجلنة، وإْن قرّصوا بيشء منها؛ فإن عوقبوا يف الدنيا سقطت عنهم يف اآلخرة، 
ومن فعل من ذلك شيئًا ومل ُيَقم عليه احلّد يف الدنيا فُسرت، إْن شاء غفر له، وإْن شاء 

عذبه، ويكون هذا يف يوم القيامة.

وال يوجد خالف بني أهل السنة يف هذه املسألة، ولكن حصل اخلالُف بني الفقهاء 
من باب آخر، فُروي عن اإلمام أمحد أنه يقول بكفر تارك الصالة، ولكنه مل يُقل بذلك 
من أجل أن فاعل كّل معصية فهو كافر، ولذلك خالُفه ليس خالفًا أصليًا بل فرعيًا، 

فخّصص تارك الصالة.

ووجُه دليلهم: »احلّد الذي بينـنا وبينهم ترك الصالة فمن تركها فقد كفر«))(؛ 
حيث أخذوا بظاهر هذا احلديث، والقرائن الدالة عىل عدم محله عىل الظاهر، وعىل 
عدم الكفر تظهر رجحان ما ذهب إليه األئمة الثالثة، وقد حصلت مناظرة بني اإلمام 

الشافعي وأمحد يف هذه املسألة، نسوقها كام ذكرها اإلمام تاج الدين السبكي. 

قال التاج السبكي يف الطبقات الكربى: »حكى أن أمحد ناظر الشافعي يف تارك 
الصالة فقال له الشافعي يا أمحد أتقول إنه يكفر. 

قال: نعم. 

قال: إذا كان كافرًا فبم يسلم؟

قال: يقول ال إله إال اهلل حممد رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص.

))( أخرجه ابن حبان يف »صحيحه« من حديث بريدة احلصيب ريض اهلل عنه، كتاب الصالة، باب 
الوعيد عىل ترك الصالة، )454)(. والنسائي يف »السنن الكربى«، كتاب صالة االستسقاء، 
باب ما جاء يف تكفري من ترك الصالة عمدًا من غري عذر، )6734(. وفيه: »إن العهد« بدل 

»إن احلد«.
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قال: الشافعي فالرجل مستديم هلذا القول مل يرتكه!

قال: يسلم بأن يصيل.

قال: صالة الكافر ال تصح، وال حيكم باإلسالم هبا.

فانقطع أمحد، وسكت.

حكى هذه املناظرة أبو عيل احلسن بن عامر من أصحابنا، وهو رجل موصيل من 
تالمذة فخر اإلسالم الشايش«))(. اهـ. 

فغالب الفقهاِء عارضوا احلنابلة، فقالوا هلم: إْن احتججُتم هبذا احلديث، فقد 
أطلق الرسول ملسو هيلع هللا ىلص لفظ »الكفِر«، أو اخلروج من املسلمني عىل من يغّش املسلمني، وعىل 
من حلف بغري اهلل، وعىل أمور كثرية، فهل تقولون بأن هؤالء كفروا؟ وهم ال يقولون 
بكفر مجيع هؤالء، فينجرح استدالهلم حيث أجَرُوا احلديث يف كفر تارك الصالة عىل 

ظاهِره، ومنعوا الظاهَر هنا، والقرائن الصارفة موجودة يف الطرفني. 

وهذا يسّمى نقضًا للدليل، وهذا كـاٍف عند األصوليـني لرصف معنى ظاهر 
احلديث إىل معنى آخر، فيصبح املعنى: أن هذا الفعل يشبه فعل الكفار.

فإطالق لفظ الكفر لزيادة شناعة الفعل، وحيمل ظاهر احلديث عىل هذا، ومجهور 
أهل السنة عىل أن تارك الصالة فاسق وليس بكافر، ومن قال منهم: إنه ُيقتل، فقد 

قال بقتله حّدًا، ومل يُقل بقتله كفرًا.

وال ُيسّوي اهلل تعاىل يف يوم الدين بني أهل معرفته وبني من أنكره ومل يؤمن به.

))( »طبقات الشافعية الكربى«، تاج الدين بن عيل بن عبد الكايف السبكي ت: )77هـ )2: )6(، 
هجـر للطباعة والنشـر والتـوزيع ـ 3)4)هـ، الطبعة: ط2، ت: د. حممود حممد الطنـاحي 

د. عبد الفتاح حممد احللو.
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وقد ذكرنا من قبل حديث البخاري يف الذين ُيـخرجون من النار ويدخلون يف 
هنر احلياة، وروى البخاري يف »الصحيح«: عن عبد اهلل ريض اهلل تعاىل عنه: قال النبي 
ملسو هيلع هللا ىلص: »إين ألعلم آخر أهل النار خروجًا منها، وآخر أهل اجلنة دخوالً، رجل خيرج من 
النار حبوًا، فيقول اهلل: اذهْب، فادخِل اجلنة، فيأتيها، فُيخيَّل إليه أهنا مألى، فريجع، 
فيقول: يا رّب، وجدهُتا مألى، فيقول: اذهْب، فادخِل اجلنة، فيأتيها، فيخيل إليه أهنا 
مألى، فريجع، فيقول: يا رب وجدهُتا مألى، فيقول: اذهْب، فادخِل اجلنة؛ فإن لك 
مثل الدنيا وعرشة أمثاهلا«ـ  أو »إن لك مثل عرشة أمثال الدنيا«ـ  »فيقول: أتسخر مني 

ـ أو »تضحك مني« ـ »وأنت امللك؟«. 

فلقد رأيُت رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ضحك حتى بَدت نواجذه! وكان يقال ذلك أدنى 
أهل اجلنة منزلة))(.

ويف حديث الشفاعة الطويل الذي رواه البخاري عن أنس بن مالك، بعد أن حيمد 
النبي عليه الصالة والسالم رّبه بمحامَد وخُيرج أناسًا من النار، يقول ملسو هيلع هللا ىلص: »فأقول: يا 

رب، ما بقي يف النار إال من حبسه القرآن، ووجب عليه اخللود«.

قال النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »خيرج من النار من قال: ال إله إال اهلل، وكان يف قلبه من اخلري ما 
يزن شعرية، ثم خيرج من النار من قال: ال إله إال اهلل، وكان يف قلبه من اخلري ما يزن بّرة، 

ثم خيرج من النار من قال: ال إله إال اهلل، وكان يف قلبه ما يزن من اخلري ذرة«)2(.

وقد اعتمد املخالفون يف قولـهم بخلود أهل الكبائر يف النار عىل أفهاٍم سقيمة 
لبعض آيات من القرآن الكريم، وأمهلوا كثريًا من األحاديث النبوية املرّصحة بخروج 
بعض أهل النـار منها، غري ملتفتيـن إليها، وأنكروها مّدعيـن أهنم ال يأخذون هبذه 

))( كتاب الرقاق، باب صفة اجلنة والنار، ))657(.
)2( كتاب التوحيد، باب قول اهلل تعاىل: ﴿ۉ ۉ ې﴾ ]ص: 75[، )0)74(.
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ها باألخذ بقول  األحاديث يف هذا املقام، وهذا إنكاٌر منهم وخمالفٌة ألوامَر هلل تعاىل، أمهُّ
الرسول! ويا ليتـهم اعتمدوا عىل نصوص رصحية من القرآن، فكنا نقول بعد ذلك: 
قّدموا رصيَح القرآن عىل آحاد السنة، ولكنهم اعتمدوا عىل أفهاٍم منحرفة لبعض آيات 

القرآن، ومتّسكوا بدالالت ال َتقوى عىل الثبوت أمام النظر الصحيح. 

وقد يقول قائل: فمـا بالنا نشغل أنفسنا بمناقشة هذه اآلراء التي أفناها الزمان 
ومات أصحاهبا، ومل يبق منهم باٍق؟ 

فنقول: إننا ننظر يف الشبهة من حيث هي سواء كان صاحُبها حّيًا أو ميتًا؛ ألن 
الشبهة التي عرضت لبعض املتقدمني ربام تعرض نفُسها للمعارصين، فيجب التنبيُه 
عىل بطالهنا واملبالغة يف الرد عليها، وهذا هو أصُل وأساس علم التوحيد، ال سيام مع 

قرب ورود هذه الشبهة. 

ثم نقول هلذا القائل: ومن أدراك أن أصحاب هذه الشبهة ماتوا واندثروا، بل 
اليزالون موجودين، حتى هذا الزمان، وال تعدم أن جتد أحدًا منهم إما مرتديًا ثوب 
االعتزال، أو اإلباضية، أو اخلوارج، وربام جتد بعض العلامنني املنحرفني عن أصل الدين 
غوا ألنفسهم االبتعاَد عن أصول الدين، ُمومِهني  هيتّمون بتحريف آيات القرآن؛ ليسوِّ

اجلهلة من العوام، أن قوهلم موافق للقرآن. 

الزمان ـ الشيُخ أمحد اخللييل صاحب كتاب »احلق  وممن قال بذلك ـ يف هذا 
الدامغ«، فقد رصح بقوله: »وعقيدتنا ـ معرَش اإلباضية ـ: أن كل من دخل النار من 
عصاة املوحدين واملرشكني خملَّدون فيها إىل غري أمد، كام أن من دخل اجلنة من عباد اهلل 
األبرار ال خيرجون منها، إذ الداران دار خلود، وواَفـَقنا عىل ذلك املعتزلُة واخلوارج 

عىل اختالف طوائفهم«. اهـ))(.

))( »احلق الدامغ« ص)9).
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ومما اعتمد عليه يف تبيني قوله واالحتجاِج له من القرآن قوَله تعاىل: ﴿ڇ 
ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک کگ 
ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ   * ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ 
ڻ ڻ ۀۀ ہ ہ ہ﴾ ]البقرة: 80-)8[، ومل يذكر اخللييل اآلية 

الثالثة من هذه اآليات!

واستأنس الشيخ اخللييل برأي حممد رشيد رضا صاحب حممد عبده يف »تفسريه« 
للقرآن، ومل يعرف أن هذا ال ُيرَكُن إىل قوله عندنا يف مقابل آراء العلامء؛ إذ مل يكن منهم 
وال بمنزلتهم، وال التزم بقواعدهم، وأن له كثريًا من األقوال الباطلة، هو وشيخه، 
ولعله استأنس بقوله؛ ألن املشهور: أنه من املنتسبني ألهل السنة، ولكن هيهات! كيف 
يكون منهم من خيالفهم يف أصول وفروع. وكيف ُيسلَّم ملن انتسب إليهم وهو مناقٌض 

هلم يف كثري من األقوال؟ 

وعىل كل حال، فليس مرادنا الرد عىل رشيد رضا، وال شيِخه هنا، بل مراُدنا 
بيان ضعف احتجاج من احتّج هبذه اآلية ونحوها. 

قال اخللييل يف توجيه استدالله: »وداللته عليه من وجوه:

وقد  النص،  هذا  من  ظاهر  هو  كام  الـَمنبت؛  هيوديُة  العقيدة  هذه  أن  أوهلا: 
ذكرت يف مساق التنديد هبم، والتشهري بضالهلم. 

به  املقصود  االستفهام  مورَد  الوارد  القول  هلذا  االستنكار  من  فيه  ما  ثانيها: 
وإنام هي من  اهلل،  إىل عهد من  مقالتهم هذه  يستندوا يف  مل  بأهنم  والتقرير  التحدي، 
فيام  هبم  التأيس  عن  ردعًا  بذلك  وناهيك  علم،  بغري  تعاىل  عليه  يتقّولونه  ما  ضمن 

يقولون، واخلوض معهم فيام خيوضون. 
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ثالثها: ما فيه من البيان الرصيح بأن مصري كّل من ارتكب سيئة وأحاطت به 
خطيئته ـ لعدم ختلصه منها بالتوبة النصوح ـ: أنه خالٌد يف النار مع اخلالدين، وهو ردٌّ 
عىل هذه الدعوى يستأصل أطامَع الطامعني يف النجاة مع اإلرصار عىل اإلثم«. اهـ))(.

هذا هو حاصُل ما اعتمد عليه يف تقرير قوله، وسوف نبني ـ فيام ييل ـ بطالن 
مجيع ما استدل به واعتمد عليه، مع أنه يكفي يف بطالنه أنه مل جيد له نصريًا يف هذا 

الزمان إال حممد عبده وحممد رشيد رضا! 

لت لك نفسك  فأما الرد عىل ما قاله أوالً: فال نملك إال أن نقول له: كيف سوَّ
أن جتعل من قال بأن أهل الكبائر ليسوا بخالدين يف النار، مساوين لليهود، ومستمّدين 
علامء  مجاهري  قوُل  هو  القول  هذا  أن  ـ  احلاذق  أهيا  ـ  تعلم  أال  هلم؟  ومتبعني  منهم، 
املسلمني، وقد أمجع عىل هذا علامُء أهل السنة، فهل ترى أن علامء أهل السنة أخذوا 
ُب  هذا األصَل من اليهود، ومل يكن هلم مرجٌع من نبيِّهم، أهِلذا احلدِّ بلغ بك التعصُّ

واللجاجة يف اخلصومة؛ لنرصة مثل هذا الرأي الضعيف. 

ثم كيف تقول: إهنم مثل اليهود؟ واليهود قد كفروا باهلل العظيم وذلك بعدم 
إيامهنم بسيدنا حممد، وبعنادهم هلل تعاىل، وعدم خضوعهم ألمره جل شأنه، فهل أهل 

السنة يساوون هؤالء اخلبثاء يف هذا األمر أيضًا؟ 

النبي  السنة عن  التي رواها أهل  أيضًا أن األحاديث  تعتقد  له: هل  نقول  ثم 
بعد  النار  من  الكبائر  أهل  خروج  يف  الكتب،  من  الصحاح  يف  وذلك  السالم  عليه 
ها اليهوُد أيضًا عىل علامء أهل السنة؟ إنك إن رأيت  دخوهلم فيها، هي أحاديُث دسَّ

ذلك، فقد بالغَت ـ واهلل ـ يف تعصبك.

))( »احلق الدامغ« ص202.
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وما قوله بأن هذا الرأي مأخوٌذ من اليهود، إال جمّرد كذٍب ال يليق بالعلامء الباحثني 

عن احلّق واملجتهدين الصادقني، الذين يستحّقون األخَذ عنهم واالعتداَد بقوهلم. 

وأما ما قاله ثانيًا، فال وجه له؛ ألن الذي قال بعدم خلود أهل الكبائر يف النار، 
إنام التجأ يف هذا القول إىل كالم اهلل تعاىل ورسوله؛ كام قلنا. 

وهؤالء مل خيّصصوا أنفسهم ـ كام اّدعى اليهود ـ ذلك ألنفسهم خاصًة دون 
سائر الناس، فأيُّ وجه شبه بني هؤالء وهؤالء؟ 

وأما علامء أهل احلق، فإنام أخذوا هذا القول مما فهموه من آيات القرآن، ومما 
ـ  سابقًا  أخربناك  كام  ـ  ومنها  ذلك،  يف  الواضحة  العظيم  النبي  أحاديث  من  بلغهم 
شفاعته التي ادخرها ألهل الكبائر من أمته، وإخراج من ليس يف قلبه إال مقدار حبة من 
خردل من إيامن... وغري ذلك مما نبهناك عليه، فكيف جييز هذا الرجل لنفسه أن يقول: 
إن علامء أهل السنة يف قوهلم هذا يتأسون باليهود؟ أليس يف ذلك االدعاء كذٌب حمض، 

وجمّرد اهتام يدفعه إليه اهلوى. 

وأما ثالثًا: فإن اهلل تعاىل حيكم باخللود يف النار عىل من فعل أمرين: 

األول: من اكتسب سيئة، والثاين: أحاطت به خطيئته، فمن حتّقق فيه األمران، 
د هلم بالنار واخللود فيها.  فهؤالء الذين ورد التوعُّ

ومن الواضح: أن املراَد بالسيئة غرُي املراد باإلحاطة هنا، ولذلك فقد وجب أن 
نفّس السيئة: بسيئة خاصة، وهي الكفر، واإلحاطة: بإحاطة الذنوب واستغراِقِه فيها 

بعد كفره، وهذا هو املوافق ملقتىض اآلية الكريمة. 

وليس الذي اّدعاه هذا من أن السيئة: هي مطَلق الكبرية، حتى يدخل فيها الكفر، 
وأي كبرية أخرى. 
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ـ موافٌق ملوضوعها، حيث إهنا وردت يف  الذي ذكرناه لآلية  ـ  التفسري  وهذا 
حق اليهود، ومعلوٌم أن هؤالء كفار أصاًل، وهم مبالغون يف التلبُّس بالذنوب، حتى 

صارت حميطة هبم. 

تعـاىل: ﴿ھ ھ  قـوله  أعني  بعدها،  التي  أيضـًا موافـق لآليـة  وهو 
ھ...﴾ إلخ، والتي مل يذكرها اخللييل يف كتابه، فهي تقارن بني حال اليهود الذين 
النار،  باخللود يف  عليهم  فيحكم  الكثرية،  واملعايَص  الباطلة  األعامَل  وعملوا  كفروا 
ويقابل حاهلم بحال الذين آمنوا وعملوا الصاحلات، فيحكم عليهم باخللود يف اجلنة 

أيضًا. 

ومل يشرتط إحاطَة األعامل الصاحلة هبؤالء بل أطلق القوَل فيها، حتى يصدق 
عليهم القول: وإن فعلوا بعض املعايص؛ فاإليامن مقابل للسيئة التي هي الكفر، واألعامل 

مقابل للخطيئة.

ثم إن اهلل تعاىل علَّق احلكم باخللود يف النار عىل إحاطة اخلطيئة به، وليس عىل 
جمّرد اخلطيئة، فال بد أن يكون إلحاطة اخلطيئة معنًى زائـٌد عىل جمرد اخلطيئة، وهذا 
عمل  له  يبقى  ال  حتى  املعايص  وتكاثر  الكفر  بأنه  قولنا  يف  ذكرناه  الذي  هو  املعنى 

صالح؛ ألن الكافر ال عمل ُيقبل منه. 

وال ينطبق هذا املعنى ـ أعني: إحاطة اخلطيئة ـ عىل املؤمن؛ ألن أصل اإليامن 
معه، وال يتصّور مؤمن يصُدق عليه أنه أحاطت به خطيئته؛ ألنه ما دام يشهد ويؤمن 
ورشُط  اآلية  مفهوُم  يتحّقق  فال  للخطيئة،  إحاطَة  فال  الكريم،  وبرسوله  تعاىل  باهلل 

اندراجه يف احلكم باخللود يف النار. 

أن  النار، وبني  فهو خالد يف  بىل من كسب سيئة وأخطأ  يقال:  أن  وفرق بني 
يقال: بىل من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فهو خالد يف النار. 
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واملذكور يف اآلية الكريمة، هو النمط الثاين، وإذا ثبت هذا، وهو كذلك، فال 
يتحقق  ال  اإلحاطة  مفهوم  ألن  يكُفر؛  فقط،  واحدة  كبرية  فاعل  بأن  قوهلم  يتحقق 
العربية،  اللغة  يفهم  ممن  ُينَكـُر  ال  ما  التعبريين،  بني  الفرق  لوجود  واحدة؛  بكبرية 
فيلزمهم أن يقولوا: إن الواحد ال يكفر إال إن فعل عدَة كبائر، وإن قالوا ذلك أفسدوا 
م منهم، وعدم اإلقرار بالفرق  مذهَبهم؛ ألن حتديَد عدٍد معني دون غريه، جمّرد حتكُّ

معاندة لّلغة، ومن وقع بني هذا وذاك، فمذهبه باطل بال ريب! 

وقد يقول قائل: إذا كان الكفر وحَده يرتّتب عليه اخللوُد يف النار، فام فائدة ذكر 
إحاطة اخلطيئة به بعد ذلك، فال أثر هلا مع الكفر؟ 

نقول هلذا القائل: نعم! إن الكفر وحده كاٍف يف ترتب اخللود يف النار للكافر، 
ولكن ماذا يكون احلال إذا انضّم هلذا الكفر أيضًا فعُل معاٍص وخطايا عديدٍة حتيط 
بالفاعل؟ أال يزيد هذا من عذابه؟ ومل تقول: إنه ال أثر للخطايا بوجود الكفر؟ بل هلا 
أثر! أال تعلم أن مراتَب تعذيب الكفار ختتلف، وذلك بحسب عنادهم ومصادمتهم 

لألوامر اإلهلية؟ فللنار دركات، كام للجنة درجات. 

اتبعهم يف سريهتم، وهذا يناسبه  ثم إن املقام مقام وعيد وهتديد لليهود ومن 
بل  الكفر،  ليس هو جمّرد  فعلوه  وما  بعِضه،  وليس عىل  فعلوه،  ما  التهديُد عىل كل 
أضافوا إىل الكفر اخلطايا واملعايَص العديدة؛ فناسب هنا أن يضاف يف سبب خلودهم 

يف النار معاصيهم، لرَيوا أن سيئاهِتم ومعاصَيهم وذنوهَبم تزيد يف تعذيبهم. 

وفرٌق عظيم بني أن تقول: هذا كَفَر باهلل ولكن كانت سريته حسنة بني الناس، 
ومل يعاِد أنبياء اهلل تعاىل، ومل ُيؤذ الناس، ومل حيّرف قول اهلل تعاىل، وبني من أضاف إىل 
كفِره ذلك كلَّه، هل يستويان يف العذاب األخروي؟ ال بل شتان ما بينهام مع خلودمها 

يف النار.
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وإذا عرفنا أن يف اآلية الكريمة كلمَتني اثنتني: األوىل: قوله تعاىل: ﴿ں﴾، 
تلك، وليس  قوله: ﴿ں ڻ ڻ﴾، وأن معنى هذه غري معنى  والثانية: 
ذكُرمها جمرد تكرار، بل لكل واحدة فائدٌة مستقلة، فنقول: إن املفتي اخللييل اإلبايض 
ليدلل عىل قولهـ  وهو أن فاعل الكبرية خالد يف النارـ  ذكر تفسري بعض السلف لكلمة 
﴿ڻ﴾ فقط، وأمهل ذكر تفسري »السيئة«، وهذا الفعل منه يدلُّ عىل طريقة غري 
سليمة يف التفسري، إن كانت مقصودًة، فهو عىل خطر عظيم، وإال فهي تدلُّ عىل عدم 

انتباه لِـام ذكرناه، وهذا ُيضعف استدالله، بل ُيبطله. 

إىل ذلك  ثم أضافـوا  السلف فسـروا كلمة ﴿ں﴾،  أن  نقوله:  ما  وبيان 
تفسريهم لكلمة ﴿ڻ﴾، وذلك مع عدم إمهال مفهوم اإلحاطة الذي ذكرناه، 
واالحتامالت تدور عىل ما ييل: إما أن يكون املراد بالسيئة: كل السيئات، أو سيئة خاصة. 

واألصل هنا اخلصوص؛ ألنه نكرة يف سياق اإلثبات، فال يعم، فاملراد: سيئـة 
خاصة إذن، وما دام كذلك، فإما أن يراد هبا أيُّ سيئة؛ بحيث يدخل فيها الكبرية مطلقًا، 
أو يراد هبا عني الكفر والرشك؛ فهنا احتامالن راجحان فقط: أن تكون السيئة إما الكفر 
والرشك، أو مطلق الكبرية، وحيتمل أن يكون مطلق املعصية املتوعد عليها بالعذاب 

فتدخل الكبرية فيها باألوىل. 

وأما اخلطيئة فتحتمل عني االحتمـالني أيضًا، إما الكفر والرشك، وإما مطلق 
املعصية والكبرية. 

واآلن نقول: من فس السيئة بالكفر، فإما أن يقول: إن اخلطيئة املعصية والذنوب 
الكبرية، أو أن يقول هبا: هي آثار الكفر التي حتيط بقلب اإلنسان. 

ومن فس السيئـة بمطلق املعصية، فال يمكن أن هيمل مفهوم إحاطة اخلطيئة، 
ويصب فكره عىل جمرد اخلطيئة، بل إنه يلتفت إىل مفهوم اإلحاطة قطعًا. 
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والذي نريد قوله هنا: إن اخللييل مل يلتفت مطلقًا إىل أّن لكل واحدة من الكلمتني 
معنى مستقاّل، وصب اهتاممه عىل جلب بعض اآلراء ملفهوم اخلطيئة فقط، وأمهل مفهوم 
إحاطة اخلطيئة بالفاعل، مع أنه هو املذكور يف اآلية، وليس جمرد اخلطيئة، وجعل اخلالف 
بني العلامء يف مفهوم مطلِق اخلطيئة دلياًل له عىل أن مطلق املعصية تستلزم اخللود يف 

الكفر. 

وهذا األسلوب من التفسري أسلوٌب انتقائي بال ريب، وال يالئم الباحَث عن 
احلق. 

وقد استحرض اخللييل عدة نصوص عن السلف يريد هبا أن يؤيد قوله، بأن املراد 
باخلطيئة إنام هو مطلق الكبرية، وسوف نورد أقوال السلف من هذه األمة، ونحّللها 

ونبني حقيقة القول يف هذه اآلية، ونعلق عليها.

قال اإلمام السيوطي يف »تفسريه«:

»أخرج ابن أيب حاتم: عن ابن عباس ريض اهلل عنه يف قوله: ﴿ڱ ڱ ڱ﴾ 
قال: الرشك.

وأخرج عبد بن محيد: عن جماهد وعكرمة وقتادة مثله.

وأخرج ابن ايب حاتم: عن أيب هريرة يف قوله: ﴿ں ڻ ڻ﴾ قال: 
أحاط به رشكه. 

وأخرج ابن اسحاق وابن املنذر وابن أيب حاتم: عن ابن عباس يف قوله: ﴿ڱ 
ڱ ڱ ں ﴾ أي: من عمل مثل أعاملكم وكفر بام كفرتم به حتى حييط كفره 

بام له من حسنة ﴿ڻ ڻ ۀۀ ہ ہ ہ * ھ ھ ھ 
ھ ﴾ أي: من آمن بام كفرتم به، وعمل بام تركتم من دينه، فلهم اجلنة خالدين 
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فيها، خيربهم أن الثواب باخلري والرش مقيم عىل أهله أبدًا، ال انقطاع له أبدًا.

وأخرج عبد بن محيد وابن جرير: عن قتادة يف قوله: ﴿ں ڻ ڻ﴾ 
قال: هي الكبرية املوجبُة ألهلها الناَر.

وأخرج وكيـع وابن جريـر: عن احلسن أنه سئـل عن قـوله: ﴿ں ڻ 
ڻ﴾ ما اخلطيئـة؟ قال: اقـرؤوا القرآن، فكل آية وعد اهلل عليها النـاَر، فهي 

اخلطيئة. 

وأخرج عبد بن محيد وابن جرير: عن جماهد يف قوله: ﴿ں ڻ ڻ﴾ 
قال: الذنوب حتيط بالقلوب، فكلام عمل ذنبًا ارتفعت، حتى تغشى القلب حتى يكون 

هكذا، وقبض كّفه، ثم قال: واخلطيئة: كلُّ ذنب وعد اهلل عليه الناَر. 

وأخرج ابن ايب شيبة وعبد بن محيد وابن جرير: عن الربيع بن خيثم يف قوله: 
﴿ں ڻ ڻ﴾ قال: هو الذي يموت عىل خطيئته قبل أن يتوب. 

وأخرج وكيع وابن جرير: عن األعمش يف قوله: ﴿ں ڻ ڻ﴾ 
قال: مات بذنبه«. اهـ))(.

وقال ابن جرير الطربي يف »تفسريه« يف املراد من السيئة ما تلخيصه:

»عن ابن عباس قال: وأما السيئة التي ذكر اهلل يف هذا املكان فإهنا الرشك باهلل. 

وعن أيب وائل: ﴿ڱ ڱ ڱ ں ﴾ قال: الرشك باهلل.

وعن ابن أيب نجيح: عن جماهد: ﴿ڱ ڱ ڱ ں ﴾: رشكًا. 

ويف رواية أخرى: عن ابن أيب نجيح: عن جماهد: مثله. 

))( »الدر املنثور« )): 209(.
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وعن سعيد: عن قتادة: قوله: ﴿ڱ ڱ ڱ ں ﴾ قال: أما السيئة فالرشك. 

وعن معمر: عن قتادة مثله. 

وعن أسباط: عن السدي: ﴿ڱ ڱ ڱ ں ﴾: أما السيئة فهي: الذنوب 
التي وعد عليها الناَر.

وعن ابن جريج قال: قلت لعطاء: ﴿ڱ ڱ ڱ ں ﴾؟ قال: الرشك.

قال ابن جريج قال: قال جماهد ﴿ں﴾: رشكًا. 

وعن الربيع: قوله: ﴿ڱ ڱ ڱ ں ﴾ يعني: الرشك«. اهـ))(.

ثم أورد الطربي األقوال التي وردت يف قوله تعاىل: ﴿ں ڻ ڻ﴾ 
فقال ما حاصله: 

»عن الضحاك: ﴿ں ڻ ڻ﴾ قال: مات بذنبه. 

وعن الربيع بن خثيم: ﴿ں ڻ ڻ﴾ قال: مات عليها. 

وعن سعيد بن جبري ـ أو عكرمة ـ عن ابن عباس: ﴿ں ڻ ڻ﴾ 
قال: حييط كفره بام له من حسنة. 

وعن جماهد: ﴿ں ڻ ڻ﴾ قال: ما أوجب اهلل فيه النار. 

وعن قتادة: ﴿ں ڻ ڻ﴾ قال: أما اخلطيئة فالكبرية املوجبة. 

ويف رواية أخرى عن عبد الرزاق: عن قتادة: ﴿ں ڻ ڻ﴾ قال: 
اخلطيئة: الكبائر. 

وعن سـالم بن مسكيـن قال: سـأل رجل الـحسن عن قوله: ﴿ں ڻ 

))( »تفسري الطربي« )): 384(.
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ڻ﴾ فقال: ما تدري ما اخلطيئة؟ يا بني، اتل القرآن فكل آية وعد اهلل عليها 

الناَر، فهي اخلطيئة. 

وعـن منـصور: عن مـجاهد يف قـوله: ﴿ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ 
ڻ﴾ قال: كل ذنب حميط فهو ما وعد اهلل عليه النار. 

وعن أيب رزين: ﴿ں ڻ ڻ﴾ قال: مات بخطيئته. 

وعن أيب رزين: عن الربيع بن خثيم يف قوله: ﴿ں ڻ ڻ﴾ قال: 
هو الذي يموت عىل خطيئته قبل أن يتوب. 

وقال وكيع: سمعت األعمش يقول يف قوله: ﴿ں ڻ ڻ﴾: مات 
بذنوبه. 

وعن الربيع: ﴿ں ڻ ڻ﴾: الكبرية املوجبة. 

وعن أسباط: عن السدي: أحاطت به خطيئته، فامت ومل يتب. 

وعن ابن جريج قال: قلت لعطاء: ﴿ں ڻ ڻ﴾ قال: الرشك، ثم 
تال ﴿ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ﴾ ]النمل: 90[«))(.

وسوف نلخص لك أقواهلم يف هاتني الكلمتني: أعني ﴿ی﴾ و﴿ں 
ڻ ڻ﴾ أو »اخلطيئـة« بجدول ُيظهر لك مقدار اخلطأ الذي وقع فيه اخللييلُّ 
عندما اقترص عىل ذكر تفسريهم لكلمة »اخلطيئـة«، وأمهل تفسرَيهم لكلمة »السيئة« 
ـ مع أهنا هي األصل ـ لتعلم بعد ذلك أن هذا الصنيع منه يبُعد أن يكون عن غفلة، 

وإال كانت قادحة يف أصل علمه وأحكامه التي يقول هبا. 

))( »تفسري الطربي« )): 287-286(.
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تفسري كلمة ﴿ۇئ﴾اسم املفرس
تفسري قوله تعاىل: ﴿ں ڻ 
ڻ﴾، أو ﴿ۓ﴾ فقط

حييط كفره بام له من حسنةالرشك باهللابن عباس

الرشك باهللأبو وائل

جماهد )الرواية األوىل(
جماهد )الثانية(
جماهد )الثالثة(

الرشك )الرواية األوىل(
الرشك )الثانية(
الرشك )الثالثة(

ما أوجب اهلل فيه النار
كل ذنب حميط فهو ما وعد اهلل عليه النار

قتادة )الرواية األوىل(
قتادة )الثانية(

الرشك )الرواية األوىل(
الرشك )الثانية(

الكبرية املوجبة
الكبائر

ّي دِّ السُّ
الذنوب التي وعد عليها 

النار
مات عليها ومل يتب

الرشكالرشكعطاء

الرشكالربيع بن خيثم
- الكبرية املوجبة

- مات علها
- الذي يموت عىل خطيئته قبل أن يموت

مات بذنبهالضحاك

ما وعد عليه الناراحلسن 

مات بخطيئتهأبو رزين

مات بذنوبهاألعمش

الرشكعكرمة

الرشكأبو هريرة

فنالحظ من هذا أن هناك إمجاعًا عىل تفسري )السيئة( بالرشك من مجيع املفسين، 
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إال السدي، فإنه عرب عن ذلك بعبارة حتتمله، فقال:هي الذنوب التي وعد عليها النار، 
وعبارته عامة، وحمتملة للرشك ولغريه، عىل أن السديـ  يف التفسريـ  ال يرقى إىل غريه 

من املفّسين، ويكفي عنهم ابن عباس ريض اهلل تعاىل عنه.

واخللييل لـام اقترص عىل إيراد تفسري ابن عباس وجماهد وقـتادة واحلسن وأيب 
رزين والربيع واألعمش والسدي لكلمة ﴿ں ڻ ڻ﴾ مهماًل تفسيـر 
كلمة ﴿ۇئ﴾، رآهم مجيعهم يقولون: إن تفسريها هو الذنوب، إال ابن عباس الذي 

فّسه بام ذكرناه.

وقد أّول اخللييل تفسري ابن عباس أيضًا فقال تعليقًا عىل قول ابن عباس: »والكفر 
يعمُّ الكبائر كلها؛ ألهنا من كفران النعم«. اهـ))(، فبالغ يف الغلط عىل هؤالء األئمة حتى 
مل ُيطِق أن جُيرَي قول ابن عباس عىل ظاهره، فأّوله بناًء عىل مذهب اإلباضية، ال بناء عىل 
مذهب أهل السنة، فحمل »الكفر« يف قول ابن عباس عىل كفر النعمة، مع أن الظاهر 

من قول ابن عباس: أنه ال يريد إال الكفر احلقيقي، وهو الكفر باهلل.

ومن هذا العرض املخترص املستعجل لتفسري هذه اآلية، يتبني لكم أن ما يتمسك 
به املخالفون ألهل السنة يف أقواهلم هو جمّرد شبهاٍت وحتريفات وأوهام فاسدة ال قيام 
هلا أمام النظر الصحيح، ولو أردنا تتبع بقية استدالالته عىل هذا املطلب، لطال املقام، 
م، وباقي  ولكنا اكتفينا بأول وأعظِم دليل عنده، وبيَّـنّا ما يف استدالله من ضعف وحتكُّ

أدلته ضعيفة متهاوية، واهلل املوفق. 

قال الطحاوي: )اللهم يا ويل اإلسالم وأهله، مّسكنا باإلسالم حتى نلقاك به(

هذا دعاٌء من اإلمام الطحاوي مناسب لِـام مىض من املوت عىل اإلسالم، وهو 

))( »احلق الدامغ« ص204.
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مبنيٌّ عىل أصول عقائدية، وهي: أن الفوز هو يف املوت عىل اإلسالم، ال يف أن تكون 
مسلاًم يف مدة معينة من حياتك، ثم تنقلب أمورك وترتكس، وتنقلب عىل عقبيك، وهذا 
البقاء عىل الدين القويم ال يتمُّ إال بتوفيق اهلل تعاىل، واستمرار نية الصدق، والتوكل عليه 

جل شأنه، قال البابريت:

»إنام طلب الثباَت عىل اإلسالم إىل املوت؛ ألن السعادة األبدية ـ وهي اخللود يف 
اجلنان، يف جوار الرمحن، مع أنواع الروح والرحيانـ  إنام حتصل بالثبات عىل اإلسالم إىل 
أن يلقى اهلل بعد املوت؛ ألن االعتبار باخلواتيم، واألنبياء عليهم السالمـ  مع عصمتهمـ  
طلبوا الثبات عىل اإلسالم واملوت عليه؛ قال اهلل تعاىل إخبارًا عن يوسف عليه السالم: 
﴿ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ﴾ ]يوسف: )0)[. فغيـُرهم أوىل، واالقـتداء هبم 
املؤمن بني اخلوف والرجاء إىل أن يموت عىل ملة اإلسالم، فـوجب  حسٌن، وألن 

االهتامم بطلب الثبات عليها إىل املوت«))(.

قال الطحاوي: )ونرى الصالَة خلف كل َبـرٍّ وفاجر من أهل القبلة، وعىل من 
مات منهم، وال ُنـنزل أحدًا منهم جنة وال نارًا، وال نشهد عليهم بكفٍر وال 
برشك وال بنفاق، ما مل يظهر منهم يشء من ذلك، ونذر رسائرهم إىل اهلل تعاىل(

هذه املعاين سبق اإلشارة إليها، وسبب إعادة الطحاوي ذكرها للتنبيه عىل بعض 
املعاين التفصيلية، فهو تفصيل بعد إمجال. 

»ونرى الصالة«: أهل السنـة يعتـقدون بصحة الصالة خلَف كل بـر وفاجر، 
وهذا الكالم ظاهره العموم، ونحن نعلم أنه قد يثور يف نفسك يشء من الصالة خلف 
شخص تعرف أنه يسق أو يظلم أو يفعل غري ذلك من األمور، وقد يتوّجس اإلنسان 
من الصالة خلَفه، ويف الفقه أحكاٌم: أن الصالة خلف هؤالءـ  وإن جازتـ  فإهنا تكون 

))( »شرح البابرتي« ص5)).
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مفضولة، فإن استطعَت الصالة خلَف من ال تعرف عنه ذلك، فإن ذلك يكون أفضل 

بال ريب، ولكن الصالَة تصحُّ خلف من ذكرناه. 

ومن املعلوم: أنه ال جيب عىل اإلنسـان الفحص والسـؤال عن الشخص قبل 
الصالة خلفه؛ ألن األصل يف املسلمني أن يكونوا بريئي الذّمة من العوارض القادحة.

والفاجر: هو الفاسق، سواء فعل كبرية، أم كان مرّصًا عىل صغرية.

ملاذا قال اإلمام الطحاوي: نصيل عىل من مات منهم، ومعروٌف أن كل من مات 
من أهل اإليامن نصيل عليه؟ ربمـا يتوهم بعض الناس أن الفاسق ال نصيل عليه؛ بناًء 
عىل بعض الروايات التي مل يصلِّ فيها النبي عليه الصالة والسـالم عىل بعض الناس، 
فيحسبون أن كل واحد فعل معصيًة ال ُيصىل عليه، وُيتوهم بعد ذلك أن ذلك عقيدٌة، 
ونوع من الوالء والرباء الذي إذا خالفه ينقدح إيامُنه، وقد رأينا كثريًا من الناس يعتقدون 
مثل هذه األفكار، ولكن احلّق أّن أي شخص ثبت له حكُم اإليامن واإلسالم؛ فاألصل: 
أن نصيَل عليه، وال يمنُعنا من ذلك حوادث جزئية قد ال نفهمها عىل سبيل صحيح، 
فاألصل: أن اإلنسان يتقيد بأصول كلية، هذا الكالم من حيث الصحة واجلواز؟ ونحن 
ال نـنكر أن بعض الفقهاء قد يقولون بعدم الصالة عىل من فعل بعض املعايص، كمـا 

سنبني ذلك. 
فقد روى اإلمام مسلم يف »صحيحه« يف )باب ترك الصالة عىل القاتل نفَسه(: 
عن جابر بن سمرة قال: ُأيت النبي ملسو هيلع هللا ىلص برجل قتل نفسه بَِمشاِقَص، فلم ُيَصلِّ عليه))(.

قال اإلمام النووي مبينًا مذاهب العلامء يف هذه املسألة يف »رشحه« عىل »صحيح 
مسلم«: »املشاقص: ِسهام ِعراٌض، واحدها ِمْشَقص ـ بكس امليم وفتح القاف ـ ويف 
هذا احلديث دليل ملن يقول: ال ُيصىل عىل قاتل نفسه لعصيانه، وهذا مذهُب عمر بن 

))( كتاب اجلنائز )978(.
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عبد العزيز واألوزاعي. وقال احلسن والنخعي وقتادة ومالك وأبو حنيفة والشافعي 

ومجاهري العلامء: ُيصىلَّ عليه.

وأجابوا عن هذا احلديث: بأن النبي ملسو هيلع هللا ىلص مل يصّل عليه بنفسه؛ زجرًا للناس عن 
مثل فعله، وصلت عليه الصحابة، وهذا كام ترك النبي ملسو هيلع هللا ىلص الصالَةـ  يف أول األمرـ  عىل 
َمن عليه َدين؛ زجرًا هلم عن التساهل يف االستدانة، وعن إمهال وفائه، وأمر أصحابه 

بالصالة عليه، فقال ملسو هيلع هللا ىلص: »صلوا عىل صاحبكم«))(.

قال القايض: مذهُب العلمـاء كافًة الصالُة عىل كل مسلم، وحمدود، ومرجوم، 
وقاتل نفسه، وولد الزنى. 

، وأن أهل الفضل  وعن مالك وغريه: أن االمام جيتنب الصالة عىل مقتول يف حدٍّ
ال يصلون عىل الفسـاق زجرًا هلم، وعن الزهري: ال ُيصىل عىل مرجوم، ويصىل عىل 

املقتول يف قصاص.

وقال أبو حنيفة: ال ُيصىل عىل حمارب وال عىل قتيل الفئة الباغية، وقال قتادة: ال 
يصىل عىل ولد الزنى، وعن احلسن: ال يصىل عىل النفساء متوت من زنى، وال عىل ولدها، 
ومنع بعض السلف الصالة عىل الطفل الصغري، واختلفوا يف الصالة عىل السقط، فقال 
هبا فقهاء املحدثني وبعض السلف إذا مىض عليه أربعة أشهر، ومنعها مجهور الفقهاء 
حتى يستهّل وُتعَرف حياُته بغري ذلك. وأما الشهيد املقتول يف حرب الكفار، فقال مالك 

النفقات، باب  البخاري يف »صحيحه« من حديث أيب هريرة ريض اهلل عنه، كتاب  ))( أخرجه 
كتاب  »صحيحه«،  يف  ومسلم   .)537(( فإيل«  ضياعًا  أو  كاّل  ترك  »من  ملسو هيلع هللا ىلص:  النبي  قول 
الفرائض، باب من ترك ماالً فلورثته )9)6)(. ولفظه: أن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص كان يؤتى بالرجل 
املتوىف عليه الدين، فيسأل: »هل ترك لدينه فضاًل؟« فإن ُحّدث أنه ترك وفاء، صىل  عليه، وإال 
قال للمسلمني: »صلوا عىل صاحبكم« فلام فتح اهلل عليه الفتوح، قال: »أنا أوىل باملؤمنني من 

أنفسهم، فمن تويف من املؤمنني فرتك دينًا فعيل قضاؤه، ومن ترك ماالً فلورثته«.
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والشافعي واجلمهور: ال يغسل وال يصىل عليه، وقال أبو حنيفة: يغسل وال يصىل عليه، 

وعن احلسن: يغسل ويصىل عليه«))(. 

وقول اإلمام الطحاوي: »نرى الصالة«، أي: نعتقد صحَة االقتداء بكل بر وفاجر، 
وقد نصَّ الفقهاء عىل أن الصالة خلَف الَبـّر أفضل، بل قال السخيس: »تقديم الفاسق 
لإلمامة جائز عندنا ويكره«)2(، ولكن كالم الطحاوي ليس يف التفضيل، فهوـ  رمحه اهللـ  

يبني مسألة عامة، وقاعدة كلية. 

وينبغي أن يراعَي الناُس يف أحواهلم أن االقـتداء والتدافع خلَف الفاجر، أو 
املبتدع واملخالف ألهل احلقِّ يف الصالة، واالقـتداء به يقّوي من شوكته، ويزيُد من 
انتشار بدعته، فعليهم أن حيرصوا عىل أن ال يقتدوا إال بالرّب الصالح املتبع ألهل احلق 
ما وسعهم ذلك، ولكن ال يؤدي هبم ذلك إىل عدم تصحيح الصالة خلَف غريه، فإنه 

ال خيرج أحد من أهل القبلة بذنب اقرتفه.

روى اخلطيب يف »تاريخ بغداد«: عن ابن عمر: أّن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قال: »صلوا 
خلف من قال: ال اله اال اهلل، وصلوا عىل من قال: ال اله اال اهلل«)3(.

وأما خرب الصالة خلَف كل بر وفاجر، فقد قال الزيلعي يف »نصب الراية«:

»قال عليه السالم: »صلُّوا خلف كل بر وفاجر«.

قلت: أخرجه الدارقـطني يف »سنـنه: عن معاوية بن صالح: عن العـالء بن 
احلارث: عن مكحول: عن أيب هريرة: أن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قال: »صلوا خلـف كل بـر 

))( »صحيح مسلم برشح النووي«، أبو زكريا حييى بن رشف بن مري النووي، دار إحياء الرتاث 
العريب ـ بريوت ـ 392)، ط2 )7: 47(.

)2( »املبسوط«، شمس الدين السخيس)483هـ(، دار املعرفة ـ بريوت )): 40(.
)3( »تاريخ بغداد« )6: 402(.
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وفاجر، وصلوا عىل كل بر وفاجر، وجاهدوا مع كل بر وفاجر« انتهى«))(، واخلرب 

من الناحيـة احلديثـية ضعيـٌف.

وأما احلكم الفقهي، فقال الغنيمي يف »رشحه« نقاًل عن »رشح العقائد«: 

»علامء األمة كانوا يصلون خلف الفسقة وأهل األهواء والبدعة من غري نكري، 
وما ُنقل عن بعض السلف من املنع عن الصالة خلف املبتدع فمحموٌل عىل الكراهة؛ 
إذ ال كالم يف كراهة الصالة خلف الفاسق واملبتدع، وهذا إذا مل يؤدِّ الفسق أو البدعة 

إىل حبِّ الكفر، وإال فال كالم يف عدم جواز الصالة خلفه«)2(.

))( »نصب الراية« )2: 26(.
ونقل الزيلعي: عن الدارقطني: أنه منقطع، وقال ابن اجلوزي: منقطع معلول، ورواه أبو داود   
يف »سننه« يف كتاب اجلهاد، ولفظه: قال: »اجلهاد واجب عليكم مع كل أمري برًا كان أو فاجرًا، 
والصالة واجبة عليكم خلف كل مسلم برًا كان أو فاجرًا، وإن عمل الكبائر، والصالة واجبة 
عىل كل مسلم برًا كان أو فاجرًا، وإن عمل الكبائر«. انتهى. وله طريق آخر عند الدارقطني: 
عن أيب صالح السمـان: عن أيب هريرة مرفوعًا: »سيليكم من بعدي، وال الرب بربه، والفاجر 
بفجوره، فاسمعوا له وأطيعوا فيام وافق احلق، وصلوا وراءهم، فإن أحسنوا فلكم، وهلم وإن 
أساؤوا فلكم وعليهم«. انتهى. وسئـل أمحد عن حديث »صلوا خلف كل بر وفاجر«، فقال: 

ما سمعنا به، انتهى.  
وقد خلص ابن حجر كالمه فقال يف »تلخيص احلبري« )2: 35( يف حديث »صلوا خلف كل   

بر وفاجر«: 
»قال العقييل ليس يف هذا املتن إسناد يثبت ونقل ابن اجلوزي عن أمحد أنه سئـل عنه؟ فقال:   
ما سمعنا هبذا وقال الدارقطني: ليس فيها يشء يثبت، وللبيهقي يف هذا الباب أحاديُث كلها 
ضعيفة غاية الضعف، وأصّح ما فيه حديث مكحول عن أيب هريرة عىل إرساله، وقال أبو أمحد 

احلاكم: هذا حديث منكر«. اهـ.
)2( »رشح الغنيمي« ص08).
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وقد كانت هذه املسألة تـندرج يف العقائد عند بعض الفرق اإلسالمية، وذلك 
رهم يف تعريف اإليامن؛ كام أملحنا، ولذلك فإن اإلمام أبا جعفر الطحاوي  خللٍل يف تصوُّ

تلك عىل هذه املسألة هنا، مع أهنا تندرج يف الفقه عند أهل السنة.

قال ابن حزم يف باب الكالم يف الصالة خلف الفاسق:

»واجلهاد معه، واحلج، ودفع الزكاة إليه، ونفاذ أحكامه من األقضية واحلدود 
وغري ذلك، قال أبو حممد: ذهبت طائفة إىل أنه ال جيوز الصالة إال خلف الفاضل، وهو 

قول اخلوارج والزيدية والروافض ومجهور املعتزلة وبعض أهل السنة. 

وقال آخرون: إال اجلمعة والعيدين، وهو قول بعض أهل السنة، وذهب طائفة 
الصحابة كلهم دون خالف من أحد منهم، ومجيُع فقهاء التابعني كلُّهم دون خالف 
من أحد منهم، وأكثُر من بعدهم ومجهور أصحاب احلديث، وهو قول أمحد والشافعي 
وأيب حنـيفة وداود وغريهم إىل جواز الصالة خلف الفاسق اجلمعَة وغريها، وهبذا 
نقول، وخالُف هذا القول بدعٌة حمَدثة، فام تأخر قطُّ أحٌد من الصحابة ـ الذين أدركوا 
املختاَر بن عبيد، واحلجاج، وعبيد اهلل بن زياد، وُحبيش بن دجلة، وغريهمـ  عن الصالة 
خلَفهم، وهؤالء أفسُق الفساق، وأما املختار فكان مّتهاًم يف دينه، مظنونًا به الكفر«))(.

وقال أبو إسحق الشريازي:

»وجتوز الصالة خلف الفاسق؛ لقوله ملسو هيلع هللا ىلص: »صلوا خلف من قال: ال إله إال اهلل، 
وعىل من قال: ال إله إال اهلل، وألن ابن عمر ريض اهلل عنه صىل خلف احلجاج مع فسقه«)2(.

))( »الفصل يف امللل واألهواء والنحل«، عيل بن أمحد بن سعيد بن حزم الطاهري أبو حممد )548هـ(، 
مكتبة اخلانجي ـ القاهرة )4: 35)(.

)2( »املهذب فقه اإلمام الشافعي«، إبراهيم بن عيل بن يوسف الشريازي أبو إسحاق )476هـ(، 
دار الفكر ـ بريوت )): 97(.
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وهكذا نرى أن بعض املسائل التي يعتربها أهل السنة فقهية عملية هيتمون بذكرها 
يف كتب العقيدة تنبيها عىل أمور: إما أن دليلها قطعي، ومن أنكر القطعّي فقد أصابه 
خلل يف عقيدته، فبحث مثل هذه املسائل يف كتب االعتقاد يكون من هذا الباب، إعالء 
لشأهنا، وتنبيهاً عىل خطورة اخلطأ فيها، وإما ألن اآلخرين أخطأوا عندما أدخلوها يف 
العقيدة وهي ليست من االعتقاد، أو رفعوا من شأهنا فجعلوها قطعية وهي ظنية، أو 
العكس، ومن هنا اهتّم الطحاوي بذكرها يف هذا املتن املؤلف يف االعتقاد؛ تنبيهًا عىل 

غلطهم يف بعض املسائل التي أدَرجوها يف االعتقاد وليست منها. 

؛  وقد غفل بعُض من تكّلم عىل الطحاوي عن هذا األمر، وانـتقد الطحاويَّ
إلدراجه هذه املسائل هنا؛ زعمـًا منه أن هذا غلٌط حمض وخلٌط يف املسائل، بل تعّدى 
ورشع يبنّي للطحاوّي أن موقع مسـألة املسح عىل اخلفني يف باب الطهارة يف الفقه، 

وليست يف العقائد؛ هتكاًم منه، واستهانة بشأنه، وما يستهني إال بنفسه))(.

قول الطحاوي: »وال ننـزل أحدًا منهم جنة وال نارًا«: يقول الرسول ملسو هيلع هللا ىلص: »إذا 
رأيتهم الرجل يرتاد املساجد فاشهدوا له باإليامن«)2(، فربام يتوّهم بعُض الناس من هذا 
احلديث: أن كل من حرض الفجر والعشاء، فهو من أهل اجلنة، وقد يتوّهم البعض: أن 

كل من وعد وأخلف، فهو منافق. 

ولكن نحن نقول: فيه خصلة من خصال النفاق، وذاك فيه خصلة من خصال 

))( انظر »رشح حسن السقاف عىل الطحاوية«، عند مسألة املسح عىل اخلفني وغريها.
)2( أخرجه الرتمذي يف »سنـنه« من حديث أيب سعيد ريض اهلل عنه، كتاب التفسري، سورة التوبة 
)3039(. وابن ماجه »سننه«، كتاب املساجد واجلامعات، باب لزوم املساجد وانتظار الصالة 
باإليامن  له  فاشهدوا  املسجد  يعتاد  الرجل  رأيتم  »إذا  قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص:  )802(. ولفظه: 
قال اهلل تعاىل: ﴿ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ﴾ ]التوبة: 8)[«. وقال 

الرتمذي: هذا حديث حسن غريب.
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اإليامن، ولكن الرشع أَمَرنا أن نشهد له بام ظهر لنا منه، فإن ظهر اإليامُن شهدنا له بذلك، 
وال نجزم بخامتته، وال نقطع بآخرته، إال بخرٍب من اهلل ورسوله، أو بام يدل عىل ذلك. 

فاخلاتـمة غيٌب عنا اآلن، ال نملك إال أن ندعَو اهللَ تعاىل بحسن اخلاتـمة لنا 
وللمسلمني، فإن الواجب أن نحّب املسلمني، وأن نحب هلم ما نحب ألنفسنا، وال 

نحّب ألحد أن يكفر، وال ندعو عىل أحد بالكفر. 

وجيب اجلزم بأن من شـهد له النبي عليه السالم باجلنة فهو فيها، ومن شهد له 
أنه يف النار فهو فيها، إذا ثبت ذلك عن نبينا عليه ـ وعىل سائر األنبياء ـ أفضل الصالة 

والسالم. 

وكذلك اختذ بعض العلامء بعض الدالئل الواردة يف األحاديث التي ُيفهم منها 
َقبول  فيكون  املسلمني،  عند  مقبوالً  يكون  أن  اهلل،  عند  املسلم  َقبول  عالمة  من  أن 

املسلمني له دلياًل عىل مكانته عند اهلل تعاىل. 

وا بجنازة، فأثـنَوا  روى البخاري:عن أنس بن مالك ريض اهلل عنه يقول: َمـرُّ
عليها خريًا، فقال النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »وجبت«، ثم مّروا بأخرى، فأثـنوا عليها شـّرًا، فقال: 
»وجبت«، فـقال عمر بن اخلطاب ريض اهلل عنه: ما وجبت؟ قال: »هذا أثـنيُتم عليه 
خريًا، فوجبت له اجلنُة، وهذا أثنيتم عليه رّشًا، فوجبت له النار، أنـتم شهداُء اهلل يف 

األرض«))(.

قال ابن حجر يف »فتح الباري«:

»ويف رواية مسلم: »من أثنيتم عليه خريًا وجبت له اجلنة«، ونحوه لإلسامعييل من 
طريق عمرو بن مرزوق: عن شعبة، وهو أبني يف العموم من رواية آدم، وفيه ردٌّ عىل من 

))( أخرجه يف »صحيح البخاري«، كتاب اجلنائز، باب ثناء الناس عىل امليت )367)(.
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زعم أن ذلك خاص بامليَتني املذكوَرين؛ لغيٍب أطلع اهللُ نبيَّه عليه، وإنام هو خرٌب عن 

ُحكم أعلمه اهلل به. 

قوله: »أنتم شهداء اهلل يف األرض« أي: املخاَطبون بذلك من الصحابة ومن كان 
عىل صفتـهم من اإليامن، وحكى ابن التني: أن ذلك خمصوص بالصحابة؛ ألهنم كانوا 
ينطقون باحلكمة بخالف من بعدهم، قال: والصواب: أن ذلك خيتص بالثقات واملتقني. 

انتهى. 

وسيأيت يف الشـهادات بلفظ »املؤمنون شهداء اهلل يف األرض«، وأليب داود من 
حديث أيب هريرة يف نحو هذه القصة: »أن بعضكم عىل بعض لشهيد««. اهـ))(.

وقد روى احلديَث البـيهقي يف »سنـنه الكربى«)2( وقال: »رواه البخاري يف 
»الصحيح« عن آدم ابن أيب إياس، وأخرجه مسلم من حديث ابن علية: عن عبد العزيز«. 

اهـ.

وال شك أن املعترَب يف ذلك شهادُة أهل الفضل والعلم والصدق والتقوى، ال 
شهادة غريهم، فإهنم قد يشهدون ملن هو مثلهم من غري حّق.

وقال ابن حجر يف »فتح الباري«:

»ونـقل الطيبي عن بعض شـّراح »الـمصابيح« قال: ليس معنى قوله: »أنـتم 
شهداء اهلل يف األرض«: أن الذي يقولونه يف حّق شخص يكون كذلك حتى يصري من 
يستحّق اجلنة من أهل النار بقوهلم، وال العكس، بل معناه: أن الذي أثنَوا عليه خريًا 

رَأوه منه كان ذلك عالمَة كونِه من أهل اجلنة وبالعكس. 

))( »فتح الباري« )3: 229(.
.)74 :4( ،)7435( )2(
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وتعقبه الطيبي بأن قوله: »وجبت« بعد الثناء حكم عقب وصفًا مناسبًا، فأشعر 
بالعّلية، وكذا قوله: »أنتم شهداء اهلل يف األرض«؛ ألن اإلضافة فيه للتشـريف؛ ألهنم 
بمنزلة عالية عند اهلل، فهو كالتزكية لألمة بعد أداء شهادهتم، فينبغي أن يكون هلا أثر.

قال: وإىل هذا يومئ قـوله تعاىل: ﴿ڤ ڤ ڤ ڤ﴾ اآلية ]البقرة: 
43)[ اآلية«. اهـ))(.

قوله: »وال نشهد عليهم برشك وال نفاق ما مل يظهر منهم يشء من ذلك«: أي: 
إذا مل نعرف الكفر والنفاق بداللة بينة واضحة ال لبس فيها كام اعتربها الشارُع، فال 

نحكم بذلك عليه. 

إذن: كلُّ واحد ظهر منه أصل اإليامن نعامله معاملة املؤمنني، وال جيوز أن نعامل 
من ظهرت منه خصلٌة من خصال املنافقني معاملة املنافقني، »من قال: ال إله إال اهلل 

خالصًا من قلبه دخل اجلنة«.

قال العالمة الغنيمي: 

»)وال ننزل أحدًا منهم جنة وال نارًا، وال نشهد عليهم بكفر وال رشك وال نفاق(، 
وإن كان الزم مذهبهم؛ ألن الزم املذهب ليس بمذهب.

قال يف »رشح املواقف«: قال الشيخ أبو احلسن يف أول كتاب »مقاالت اإلسالميني«: 
اختلف املسلمون بعد نبيهم ملسو هيلع هللا ىلص يف أشياء ضلَّل بعضهم بعضًا، وتربأ بعُضهم عن بعض، 

ُهم.  فصاروا فرقًا متباينني إال أن اإلسالم جيمعهم ويُعمُّ

فهذا مذهبه وعليه أكثر أصحابنا، وقد نقل عن الشافعي أنه قال: ال أردُّ شهادة 
أحد من أهل األهواء إال اخلطابية؛ فإهنم يعتقدون حلَّ الكذب، وحكى احلاكم صاحب 

))( »فتح الباري« )3: )23(.
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»املخترص« يف كتاب »املنـتقى« عن أيب حنيفة: أنه مل يكفر أحدًا من أهل القبلة، وحكى 

أبو بكر الرازي مثل ذلك عن الكرخي وغريه«. اهـ))(. 

ثم قال: »وليس لنـا أن نلزمهم بالزم مذهبهم، ونحكم عليهم عىل مقتـضاه 
بكفر، أو رشك، أو نفاق، فإن يف ذلك جرأة عىل اهلل تعاىل؛ ففي البخاري ومسلم عن 
ابن عمر ريض اهلل عنهام أن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قال: »أيام رجل قال ألخيه: يا كافر؛ فقد باء 

هبا أحدمها««. اهـ)2(. 

وهذه مسألة »الزم املذهب هل هو مذهب أو ال؟«، والتحقيق فيها: أن هذا الالزم 
إن كان بيِّنًا، فهو الزٌم لصاحب املذهب، وإن مل يكن بّينًا، فليس جيوز لنا أن نلزمه به. 

وقد بني املناطقة ما هو الفارق بني مفهوم الالزم البني وغري البني؟ 

قال السيد الرشيف اجلرجاين: »والداللة هي كون اليشء بحالة يلزم من العلم 
به العلم بيش آخر، واليشء األول هو الدالُّ والثاين هو املدلول، والدالُّ إن كان لفظًا 

فالداللة لفظية، وإال فغري لفظية«)3(. اهـ. 

وإن كانت الداللة عىل أمر خارج عىل الدالِّ يالزمه يف الذهن أي يمتنع انفكاك 
تصور املسمى عن تصوره كداللة اإلنسان عىل قابل العلم، وصنعة الكتابة، سميت 
التزامًا، لكون الداللة بسبب اللزوم الذهني، وإنام يشرتط اللزوم الذهني ومل يشرتط 
اللزوم اخلارجي؛ ألن االلتـزام متحقق بدونه كالعمى، فإنه يدل عىل البرص بااللتزام 

مع املعاندة بينهام يف اخلارج)4(.

))( »رشح العقيدة الطحاوية«، ص09).
)2( املصدر السابق.

)3( »رشح إيساغوجي«، السيد الرشيف اجلرجاين، مطبعة املؤيد بمرص سنة )322)هـ، ص4.
)4( انظر »رشح السيد الرشيف عىل إيساغوجي« ص5.
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واللزوم الذهني البني باملعنى األخص هو الذي يكون جمرد تصور امللزوم كافيًا 
يف جزم الذهن باللزوم بينهام، وأما اللزوم الذهني البني باملعنى األعم فهو الذي يتوقف 
فهم التالزم عىل تصور الدال واملدلول أي الالزم وامللزوم، ال امللزوم فقط. وهذا النوع 
متحقق بني اإلنسان وقابل العلم وصنعة الكتابة، فإن من تصور اإلنسان بأنه حيوان مدرك 

للكليات، وتصور مفهوم قابل العلم، وصنعة الكتابة، جيزم باللزوم بينهام رضورًة))(. 

قال السيد الرشيف: »وظني أن املعترب يف داللة االلتزام هو مطلق اللزوم، والالزم 
من كلية الداللة ودوام االنفهام إنام هو مطلق اللزوم الذهني، وهو امتناع انفكاك تصور 
املسمى عن تصور األمر اخلارج سواء كان جمرد تصور امللزوم كافيًا يف جزم الذهن 
باللزوم بينهام أو مل يكن، إذ لو كان املعترب هو اللزوم البني باملعنى األخّص، يلزم أن ال 
يكون األمر اخلارج الذي يمتنع انفكاك تصور املسمى عنه بعد إدراكهام مدلوالً التزاميًا، 
وال شك أن داللة اللفظ عليه ليست باملطابقة وال بالتضمن، فلو مل تكن بااللتزام، يلزم 

عدم انحصار الداللة اللفظية الوضعية يف الثالثة«)2(. اهـ. 

فلُينظر يف كتب املنطق باب دالالت األلفاظ.

وأما كيفية احلكم بأن هذا الزٌم بنّي أو ال يف كل مسألة مسألة فيحتاج األمر إىل 
علم وحكمة، ولذلك ال بدَّ من الرجوع إىل العلامء يف هذه املضايق. 

وأما إن التـزم صاحُب الـمذهب ببعض اللوازم وأنكـَر بعضها، كمن التـزم 
، فكذلك األمر، ينظر: هل  احلدَّ هلل تعاىل وأنكر التجسيم، أو التـزم اجلهة وأنكر احلدَّ

ٌ أم ال؟  ٌ أو ال؟ وهل لزوم احلدِّ عىل اجلهة بنيِّ لزوم التجسيم عىل احلد بنيِّ

))( »رشح السيد الرشيف عىل إيساغوجي«، ص6.
)2( املصدر السابق ص6.
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قال الطحاوي: )وال نرى السيف عىل أحد من أمة حممد ملسو هيلع هللا ىلص إال من وجب 

عليه السيف(
السيفـ  هناـ  كنايٌة عن القتل، وقد ورد النهُي عن قتل املسلم إال بحّق اإلسالم، 
وهذا املعنى مشـهور. وقد صار هذا املصطلح خاصًا باخلروج عىل املسلمني بالسيف، 

وكان العلامء يصفون بعض الرجال بأهنم يرون السيف، يتهموهنم. 

وهاكم أمثلة عىل ذلك: 

قال أبو زرعة يف »تارخيه«: »أما عكرمة فقال ابن عمر ريض اهلل تعاىل عنهم لنافع: 
ال تكذب عيل كام كذب عكرمة عىل ابن عباس ريض اهلل تعاىل عنهام، وكذبه جماهد وابن 
يرى  املديني:  ابن  وقال  الصفرية.  اخلوارج  رأي  يرى  أمحد:  وقال  ومالك،  سريين 
مل يكن  به ولعله  السيف. واجلمهور وثقوه واحتجوا  يرى  رأي نجدة، ويقال: كان 

داعية«))(. اهـ. 

وقال عبد اهلل بن أمحد بن حنبل يف حق اإلمام أيب حنيفة: »حدثني عبد اهلل بن أمحد 
ابن شبويه، قال أيب: يقول سمعت عبد العزيز بن أيب رزمة، يقول: سمعت عبد اهلل بن 
املبارك، يقول: قلت لألوزاعي عند الوداع أوصني، فقال: كان من رأيي أن أفعله ولو 
مل تقل إنك أطريت عندي رجاًل كان يرى السيف عىل األمة فقلت: أفال نصحتني، 

قال: كان من رأيي أن أفعله«)2(. اهـ. 

ويف كتاب »السنة« أيضًا )): 3)2( عن عبد اهلل بن املبارك: »أروي لك عن النبي 
ملسو هيلع هللا ىلص وأصحابه تأتيني برجل كان يرى السيف عىل أمة حممد ملسو هيلع هللا ىلص«. اهـ.

))( »تاريخ أيب زرعة الدمشقي«، عبد الرمحن بن عمرو بن عبد اهلل بن صفوان النرصي املشهور 
بأبو زرعة الدمشقي امللقب بشيخ الشباب )ت: )28هـ( )): 65(.

)2( »السنة«، عبد اهلل بن أمحد بن حنبل الشيباين )ت: 290هـ(، دار ابن القيم ـ الدمام ـ 406)، 
الطبعة: األوىل، ت: د. حممد سعيد سامل القحطاين )): 87)(.
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ويف »الضعفاء الكبري« للعقييل عن: »عبد اهلل بن أمحد بن حنبل قال: سمعت أبا 
معمر يقول: كنا عند وكيع فكان إذا حدث عن حسن بن صالح أمسكنا أيدينا فلم 
نكتب، فقال: ما لكم ال تكـتبون حديث حسن؟ فقال له أخي بيده هكذا، ـ يعني: أنه 

كان يرى السيفـ  فسكت وكيع«))(. اهـ. 

وروى اخلطيب البغدادي عن: »أيب عبيد حممد بن عيل اآلجري، قال: سمعت 
أبا داود سليمـان بن األشعث سئل عن عيل بن أيب طلحة فقال: هو إن شاء اهلل يف 

احلديث مستقيم ولكن له رأي سوء كان يرى السيف«)2(. اهـ.

وقال اإلمام ابن حجر العسقالين موضحًا مراد املتقدمني من هذه اللفظة؛ وذلك 
يف ترمجته للحسن بن صالح: »وقوهلم كان يرى السيف، يعني: كان يرى اخلروج بالسيف 
عىل أئمة اجلور، وهذا مذهب للسلف قديم، لكن استقر األمر عىل ترك ذلك، ملا رأوه قد 
أفىض إىل أشد منه، ففي وقعة احلرة ووقعة بن األشعث وغريمها عظة ملن تدبر، وبمثل 
هذا الرأي ال يقدح يف رجل قد ثبتت عدالته، واشتهر باحلفظ واإلتقان والورع التام، 
واحلََسُن مع ذلك مل خيرج عىل أحد، وأما ترك اجلمعة ففي مجلة رأيه ذلك: أن ال يصيل 
خلف فاسق وال يصحح والية اإلمام الفاسق، فهذا ما ُيْعَتَذُر به عن احلسن، وإن كان 

الصواب خالَفه، فهو إمام جمتهد«)3(. اهـ. 

وهذا حتقيق وإنصاف ال يستغرب من ابن حجر. 

))( »الضعفاء الكبري«، أبو جعفر حممد بن عمر بن موسى العقييل ت: 322 )): 232(، دار املكتبة 
العلمية ـ بريوت ـ 404)هـ ـ 984)م، ط)، ت: عبد املعطي أمني قلعجي.

)2( »موضح أوهام اجلمع والتفريق«، أمحد بن عيل بن ثابت اخلطيب البغدادي ت: 463 )): 353(، 
دار املعرفة ـ بريوت ـ 407)، ط)، ت: د. عبد املعطي أمني قلعجي.

)3( »هتذيب التهذيب«، أمحد بن عيل بن حجر أبو الفضل العسقالين الشافعي ت: 852 )2: 250(، 
دار الفكر ـ بريوت ـ 404) ـ 984)، ط).
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وقد جاء يف الرشيعة حتريم القتل وإيذاء املسلمني مما هو مشهور، ونسوق بعض 

النصوص يف ذلك. 

ومن ذلك ما رواه اإلمام البخاري: عن ابن عمر أن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قال: »ُأِمرُت 
أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن ال إله إال اهلل، وأن حممدًا رسول اهلل، ويقيموا الصالة، 
ويـؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالـهم إال بحق اإلسالم، 

وحساهبم عىل اهلل«))(.

فاألصل: أن املسلم معصوم الدم، إال بحقه. هذا ما قّرره علامء الدين، ووقع عىل 
ذلك إمجاُعهم. 

و»الرؤية« ُتطلق ويراد هبا: االعتقاد، وترجع إىل الرؤية العلمية التي هي أساس 
االعتقاد، كام قد تطلق بمعنى النظر بالعني وهي الرؤية البرصية. 

واملعنى: نعتقد أنه ال يصحُّ قتُل أحد من أمة حممد إال من وجب عليه السيف، 
وهو َمن ثبت بنّص رصيح ـ أو ظاهر ـ بأنه يستحق القتل، وال يصح قتل أحد غريه. 

وقد روى الرتمذي يف »سننه«: عن سهل بن حنيف: أن عثامن بن عفان أرشف 
يوم الدار فقال: أنشدكم اهلل، أتعلمون أن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قال: »ال حيل دُم امرئ مسلم 
إال بإحدى ثالث: زنى بعد إحصان، أو ارتـداد بعد إسالم، أو قـتل نفسًا بغري حق 
فقتل به«؟ فواهلل ما زنيُت يف جاهلية وال يف إسالم، وال ارتددُت منذ بايعُت رسول اهلل 

ملسو هيلع هللا ىلص، وال قتلُت النفس التي حّرم اهلل، فبم تقتلونني؟)2(.

))( أخرجه يف »صحيحه«، كتاب اإليامن، باب: ﴿ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ 
ۋ﴾ ]التوبة: 5[ )25(.

)2( أبواب الفتن، باب ما جاء ال حيل دم امرئ مسلم إال بإحدى ثالث )58)2(.
قال الرتمذي: ويف الباب عن ابن مسعود وعائشة وابن عباس، وهذا حديث حسن، ورواه محاد   
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ومتن احلديث رواه البخاري عن عبد اهلل بن مسعود بلفظ: »ال حيل قـتُل امرئ 
يشهد أن ال إله إال اهلل وأين رسول اهلل إال بإحدى ثالث: النفس بالنفس، والثيب الزاين، 
واملفارق لدينه التارك للجامعة«))(، وُيفَهم منه حرمُة قتل أّي مسلم إال بإحدى هذه 

الثالث. 

وروى احلاكم يف »مستدركه« عن عائشة ريض اهلل تعاىل عنها عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: 
»ال حيل دم امرئ مسلم إال يف ثالث خصال: زان حُمَصٌن فريجم، والرجل يقتل متعمدًا 

فيقتل به وُيصلب، أو ينفى من األرض«)2(. 

وبعد بيان هذه الثالثة التي يقتل هبا املسلم، وقع كالٌم يف بعض التفاصيل بني 
العلامء، نوجزه هنا. 

قد اخُتلف يف تارك الصالة؛ فذهب أمحد وبعض املالكية وبعض الشافعيةـ  كابن 
خزيمة ـ إىل أنه يكفر بذلك ولو مل جيحد وجوهبا، وذهب اجلمهور إىل أنه يقتل حدًا، 

وذهب احلنفية ـ ووافقهم املزين ـ إىل أن ال يكفر وال يقتل.

قال ابن حجر يف رشح حديث »ال حيل دم امرئ يشهد...«: 

=
ابن سلمة: عن حييى بن سعيد فرفعه، وروى حييى بن سعيد القطانـ  وغري واحدـ  عن حييى بن   =
سعيد هذا احلديث فأوقفوه ومل يرفعوه، وقد روي هذا احلديث من غري وجه عن عثامن عن 

النبي ملسو هيلع هللا ىلص مرفوعًا.
﴿ ۓ ڭ ڭ ڭ  تعاىل:  اهلل  قول  باب  الديات،  كتاب  »صحيحه«،  يف  أخرجه   )((
ۅ  ۅ  ۋۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ 
ۉ ۉ ې ېې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ﴾ ]املائدة: 45[ )6878(.

)2( كتاب احلدود )8095(. وقال: هذا حديث صحيح عىل رشط الشيخني ومل خيرجاه.
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»ومن أقوى ما يستـدل به عىل عدم كفره حديُث عبادة رفَعه: »مخس صلوات 
كـتبهّن اهلل عىل العباد...« احلديَث، وفيه »ومن مل يأت هبّن فليس له عند اهلل عهد، إن 
شاء عّذبه، وإن شاء أدخله اجلنة«. اهـ، واسُتدل بحديث »ال حيل دم امرئ...« عىل 

أنَّ تاركها ال يقتل برتكها؛ لكونه ليس من األمور الثالثة«))(. 

وأشـار ابن حجر أيضًا إىل أن بعضهم استـثنى من الثالثة قـتل الصائل ونحوه 
فـيباح قـتله يف الدفـع. 

وذكر أيضًا أن ابن التيـن حكى عن الـداودي قال: أن هذا احلديث منسوخ 
بآية الـمحاربة ﴿پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ﴾ ]املائـدة: 32[، قال: 
فأباح القتل ملجرد الفساد يف األرض، وقد ورد يف القتل بغري الثالث أشياء منها قوله 
تعاىل: ﴿ ہ ہ ہ﴾ ]احلجرات: 9[ وحديث »من وجدمتوه يعمل عمل قوم لوط 

))( تلخيص أقوال الفقهاء يف حكم تارك الصالة:
قال الشيخ زكريا األنصاري: »)من أخرج( من املكلفني )مكتوبة كساًل، ولو مجعة( وإن قال:   
أصليها ظهرًا )عن أوقاهتا( كلها )قتل حدًا( ال كفرًا؛ خلرب الشيخني: »أمرت أن أقاتل الناس 
حتى يشهدوا أن ال إله إال اهلل وأن حممدًا رسول اهلل، ويقيموا الصالة...« احلديث، وخرب أيب 
داود وغريه: »مخس صلوات كتبهن اهلل عىل العباد من جاء هبن فلم يضيع منهن شيئًا استخفافًا 
بحقهن كان له عند اهلل عهد أن يدخله اجلنة، ومن مل يأت هبن فليس له عند اهلل عهد، إن شاء 
عذبه، وإن شاء أدخله اجلنة«، واجلنة ال يدخلها كافر، فال ُيقَتل بالظهر حتى تغرب الشمس، 
وال باملغرب حتى يطلع الفجر، ويقتل يف الصبح بطلوع الشمس، ويف العرص بغروهبا، ويف 
العشاء بطلوع الفجر، وطريقه: أنه يطالب بأدائها إذا ضاق وقتها، ويتوعد بالقتل إن أخرجها 
عن الوقت، فإن أرّص وأخرج استحّق القتل، نعم، ال ُيقتل برتكها فاقُد الطهورين؛ ألنه خمتلف 
فيه. ذكره القفال. وإنام يقتل غريه )بعَد استـتابة( له؛ ألنه ليس أسوأ حاالً من املرتد، فإن تاب 
وإال قتل، وقضية كالم »الروضة« كأصلها و»املجموع«: أن استتابته واجبة كاملرتد، لكن صحح 
يف »التحقيق« ندهبا، واألول أوجه، وإن فرق األسنوي بينهام، وتكفي استتابته يف احلال؛ ألن =
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تأخريها يفّوت صلوات، وقيل: ُيمهل ثالثة أيام، والقوالن يف الندب، وقيل: يف الوجوب،   =
واملعنى: أهنا احلال ـ أو بعد الثالثة ـ مندوبة، وقيل: واجبة، فإن مل يتب قتل )ثم( بعد قتله 
)له حكم املسلم( الذي مل يرتك الصالة، فيجهز ويصىل عليه، ويدفن يف مقابر املسلمني، وال 

يطمس قربه، كسائر أصحاب الكبائر«.
»فتح الوهاب برشح منهج الطالب«، زكريا بن حممد بن أمحد بن زكريا األنصاري أبو حييى   

)926هـ(، دار الكتب العلمية ـ بريوت ـ 8)4)، ط) )): 54)(.
ويف »التمهيد« البن عبد الرب: اختلف العلامء يف حكم تارك الصالة عامدًا، وهو عىل فعلها قادر:  
)ـ من روي عنه تكفريه: ُروي عن عيل بن أيب طالب وابن عباس وجابر وأيب الدرداء تكفيـر   

تارك الصالة. 
قالوا: من مل يصل فهو كافـر، وقال إبراهيم النخعي، واحلكم بن عتيبة، وأيوب السخـتياين،   
وابن املبارك، وأمحد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه: من ترك صالة واحدة متعمدًا حتى خيرج 
وقتها لغري عذر وأبى من قضائها وأدائها، وقال: ال أصيل! فهو كافر، ودمه وماله حالل، وال 
يرثه ورثته من املسلمني، ويستتاب، فإن تاب وإال قتل، وحكُم مالِه ما وصفنا كحكم مال املرتّد.
وهبذا قال أبو داود الطياليس، وأبو خيثمة وأبو بكر بن أيب شيبة وقال إسحاق بن راهويه: وكذلك    
كان رأي أهل العلم من لدن النبي ملسو هيلع هللا ىلص إىل زماننا هذا: أن تارك الصالة عمدًا من غري عذر 

حتى يذهب وقتها كافٌر إذا أبى من قضائها، وقال: ال أصليها.
قال إسحاق: وذهاب الوقت: أن يؤّخر الظهر إىل غروب الشمس، واملغرب إىل طلوع الفجر.   
قال: وقد أمجع العلامء أن من سّب اهلل عز وجل، أو سّب رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، أو دفع شيئًا أنزله اهلل،   
أو قتل نبيًا من أنبياء اهلل ـ وهو مع ذلك مقرٌّ بام أنزل اهلل ـ أنه كافر، فكذلك تارك الصالة حتى 

خيرج وقتها عامدًا. 
قال: ولقد أمجعوا يف الصالة عىل يشء مل جيمعوا عليه يف سائر الرشائع؛ ألهنم ـ بأمجعهم ـ قالوا   
من ُعرف بالكفر، ثم رأوه يصيل الصالة يف وقتها حتى صىل صلواٍت كثرية يف وقتها، ومل يعلموا 
منه إقرارًا باللسان: أنه حيكم له باإليامن، ومل حيكموا له يف الصوم والزكاة واحلج بمثل ذلك. 
قال إسحاق: فمن مل جيعل تارك الصالة كافرًا، فقد ناقض وخالف أصل قوله، وقول غريه   
قال: ولقد كفر إبليس؛ إذ مل يسجد السجدة التي أمر بسجودها، قال: وكذلك تارك الصالة =
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فاقُتلوه« وحديُث »من أتى هبيمًة فاقتلوه« وحديث »من خرج وأمر الناس مجع يريد 

عمدًا )حتى يذهب وقتها كافر إذا أبى من قضائها( وقال أمحد بن حنبل: ال يكفر أحد بذنب   = 
إال تارك الصالة عمدًا، ثم ذكر استتابته وقتله.

حجتهم: وحجة من قال هبذا القول ما روى من اآلثار عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص يف تكفري تارك الصالة،   
منها: حديث جابر عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص أنه قال: »ليس بني العبد وبني الكفر« ـ أو قال: »بني الرشك« ـ 
»إال ترك الصالة«، وحديث بريدة عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص أنه قال: »العهد الذي بيننا وبينهم الصالة فمن 

تركها فقد كفر«، وقوله ملسو هيلع هللا ىلص: »من ترك صالة العرص« ـ يعني متعمدًا ـ »فقد حبط عمله«.
واحتج أيضًا بأن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص كان إذا غزا قومًا مل ُيِغر عليهم حتى يصبح، فإذا أصبح كان إذا   
سمع أذانًا أمسك، وإذا مل يسمع أذانًا أغار ووضع السيف، واحتج أيضًا بقول اهلل عز وجّل: 

﴿ ھ ھ ھ ےے ۓ ۓ ڭ﴾ ]مريم: 59[، وبقوله عـز وجـّل: ﴿ ۆئ 
]الروم: )3[، وبقـوله عـز وجـّل: ﴿ ۆئ ۈئ ۈئ  ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ﴾ 
ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ﴾ ]فاطر: 8)[، وبحديث أنـس عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »من صىل 
صالتنا، واستقبل قبلتنا، فذلك املسلم«. قالوا: هذا دليٌل عىل أن من مل يصل صالتنا، ومل يستقبل 

قبلتنا، فليس بمسلم.
2ـ قول من مل حيكم بكفره: قال الشافعي: يقول اإلمام لتارك الصالة: صّل، فإن قال: ال أصيل،   
سئـل؟ فإن ذكر علة حتبسه ُأمر بالصالة عىل قدر طاقته، فإن أبى من الصالة حتى خيرج وقتها 
قتله اإلمام، وإنام ُيستـتاب ما دام وقت الصالة قائاًم، يستـتاب يف أدائها وإقامتها، فإن أبى قتل 

وورثه ورثُته. 
وهذا قول أصحاب مالك ومذهبهم، وبعضهم يرويه عن مالك، وروى حممد بن عيل البجيل   
قال: حدثنا يونس بن عبد األعىل قال: سمعت ابن وهب يقول: قال مالك: من آمن باهلل وصدق 
املرسلني وأبى أن يصيل ُقـتل. وبه قال أبو ثور ومجيع أصحاب الشافعي، وهو قول مكحول، 

ومحاد بن زيد، ووكيع. 
ومن حجة من ذهب هذا املذهب: أن أبا بكر الصديق ريض اهلل عنه استحّل دماء مانعي الزكاة،   
وقال: واهلل ألقاتلن من فرق بني الصالة والزكاة. فقاتلهم عىل ذلك يف مجهور الصحابة وأراق 
دماءهم ملنعهم الزكاة وأبايتهم من أدائها، فمن امتنع من الصالة وأبى من إقامتها كان أحرى =
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تفرقهم فاقتلوه«والزنديق إذا تاب عىل رأي، والساحر. 

بذلك، أال ترى أن أبا بكر شّبه الزكاَة بالصالة، ومعلوم: أهنم كانوا مقّرين باإلسالم والشهادة،   = 
يوضح لك ذلك قوُل عمر أليب بكر: كيف تقاتلهم وقد قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »ُأمرت أن أقاتل 
الناس حتى يقولوا: ال اله اال اهلل، فإذا قـالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إال بحـقها، 
وحساهبم عىل اهلل«؟ فقال أبو بكر: هذا من حقها، واهلل لو منعوين عناقًا ـ أو عقاالً ـ مما كانوا 
يعطون رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص لقاتلُتهم عىل ذلك، ولو كفر القوم لقال أبو بكر: قد تركوا ال إله إال اهلل 
وصاروا مرشكني، وقد قالوا أليب بكر بعد اإلسار: ما كفرنا بعد إيامننا، ولكن شححنا عىل 

أموالنا.
هذا كله احتّج به الشافعي رمحه اهلل وقال: ففي هذا داللة عىل أن من امتنع مما افرتض اهلل عليه   
كان عىل اإلمام أخُذه به وقتاُله عليه، وإن أتى ذلك عىل نفسه، وأما توريث ورثتهم أمواهَلم؛ 
فألن عمر بن اخلطاب ملا ويل رّد عىل ورثة مانعي الزكاة كلَّ ما وجد من أمواهلم بأيدي الناس.
جواهبم عام احتج به املكفرون: اعتلوا يف دفع اآلثار املروية يف تكفري تارك الصالة بأن قالوا:   
معناها من ترك الصالة جاحدًا )هلا معاندًا( مستكربًا غري مقرٍّ بفرِضها. قالوا: ويلزم َمن كّفرهم 
الزاين،  يكفر  للمسلم، وأن  القاتل والشاتم  يكفر  أن  فيهم  اآلثار وقبَِلها عىل ظاهرها  بتلك 
وشارب اخلمر، والسارق، واملنـتهب، ومن رغب عن نسب أبيه؛ فقد صّح عنه ملسو هيلع هللا ىلص أنه قال: 
»سباب املسلم فسوق وقتاله كفر«، وقال: »ال يزين الزاين حني يزين وهو مؤمن، وال يسق 
السارق حني يسق وهو مؤمن، وال يرشب اخلمر حني يرشهبا وهو مؤمن، وال ينتهب هنبة 
ذات رشف يرفع الناس اليه فيها أبصارهم حني ينتهبها وهو مؤمن«. وقال: »ال ترغبوا عن 
آبائكم فإنه كفر بكم أن ترغبوا عن آبائكم«. وقال: »ال ترجعوا بعدي كفارًا يرضب بعضكم 
رقاب بعض«، إىل آثار مثل هذه ال خُيرج هبا العلامُء املؤمَن من اإلسالم، وإن كان بفعل ذلك 

فاسقًا عندهم، فغري نكري أن تكون اآلثار يف تارك الصالة كذلك.
قالوا: ومعنى قوله: »سباب املسلم فسوق وقتاله كفر«: أنه ليس بكفر خيرج عن امللة، وكذلك   
كل ما ورد من تكفري من ذكرنا ممن يرضب بعضهم رقاب بعض ونحو ذلك. وقد جاء عن 
ابن عباس ـ وهو أحد الذين روي عنهم تكفري تارك الصالة ـ أنه قال يف حكم احلاكم اجلائر: 
كفٌر دون كفر، قال ابن عباس: ليس بالكفر الذي تذهبون اليه، إنه ليس بكفر ينقل عن امللة، =
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وقال: وقد حكى ابن العريب عن بعض أشياخه أن أسباب القتل عرشة، قال 
ابن العريب: وال خترج عن هذه الثالثة بحال؛ فإن من سحر، أو سّب نبيَّ اهلل كفر، فهو 

داخل يف »التارك لدينه«، واهلل أعلم))(. 

ويف املسألة تفاصيل أخرى فلتنظر يف مظاهنا. 

قال الطحاوي: )وال نرى اخلروَج عىل أئمتنا ووالة أمورناـ  وإْن جارواـ  وال 
ندعو عىل أحد منهم، وال ننزع يدًا من طاعتهم، ونرى طاعَتهم من طاعة اهلل 

عز وجّل فريضة، ما مل يأمروا بمعصية، وندعو هلم بالصالح واملعافاة(

هذه مسألة مشهورة، وهي: هل جيوز اخلروُج عىل احلاكم املسلم إْن فسق وظلم 
وعىص، أم حيُرم اخلروج عليه مطلقًا؟ 

ثم قرأ ﴿ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ﴾ ]املائدة: 44[. واحتجوا أيضًا بقول   =
عبد اهلل بن عمر: ال يبلغ املرء حقيقة الكفر حتى يدعو مثنى مثنى، وقالوا حيتمل قوله ملسو هيلع هللا ىلص: »ال 
يزين الزاين حني يزين وهو مؤمن«، يريد مستكمل اإليامن، ألن االيامن يزيد بالطاعة وينقص 

باملعصية وكذلك السارق وشارب اخلمر ومن ذكر معهم
3ـ قول من قال: ال يقتل وال يكفر: وقد قال به ابن شهاب، قال: إذا ترك الرجل الصالة فإن   
كان إنام تركها؛ ألنه ابتدع دينًا غري االسالم ُقتِل، وإن كان إنام هو فاسق، فإنه يرضب رضبًا 
مربحًا، ويسجن حتى يرجع. قال: والذي يفطر يف رمضان كذلك. قال أبو جعفر الطحاوي: 
وهو قولنا، وإليه يذهب مجاعة من سلف األمة من أهل احلجاز والعراق، وهبذا يقول داود 

ابن عيل، وهو قول أيب حنيفة يف تارك الصالة: أنه يسجن ويرضب وال يقتل. 
»التمهيد ملا يف املوطأ من املعاين واألسانيد«، أبو عمر يوسف بن عبد اهلل بن عبد الرب، النمري   
)463هـ(، وزارة عموم األوقاف والشؤون اإلسالمية ـ املغرب ـ 387)، ت: مصطفى بن 

أمحد العلوي،  حممد عبد الكبري البكري )4: 237-225(.
))( »فتح الباري )2): 204(.
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سأذكر اآلن خالصة الكالم يف هذه املسألة: الوايل واخلليفة ليس من رشطه أن 

يكون معصومًا، ولكن بعَض العلامء اشرتطوا حال توليته أن ال يكون فاسقًا.

ولو ويل، ثم طرأ عليه فسٌق، فقد اختلفوا يف هذه املسألة: هل ُيعزل بمجرد الفسق؟ 
أم جيوز عزله؟ أم جيب؟ بعضهم قال: ينعزل بمجرد الفسق. 

واملعتمد عند أهل السنـة: أنه ال ينعزل بمجّرد ذلك، واختلفوا: هل جيوز عزُله 
أم ال؟ 

وال خيفى أنَّ حمل كالم أهل السنة يف احلاكم املسلم، وليس احلاكم الذي استبدل 
بالكتاب والسنة القواننَي الوضعية.

التحقيق: أن َمن كان حاكاًم وظلم وكُثر ظلمه، بحيث صار استمراُره يف احلكم 
عىل هذه الصورة يرتّتب عليه مفسدٌة كبريٌة أكثر من إزالته، ثم كان باستطاعة الناس 
أن يزيلوه دون أن يرتتب عىل ذلك مفسدٌة أكرب من هذا، فقد رّصح اجلويني بأنه إذا 
استـطاع أهل احلل والعقد أن يزيلوا احلاكَم دون أن يرتّتب عىل هذا مفسدة أكرب، 

فليفعلوا.

مجهور أهل السنة قالوا: ال خُيَرج عىل احلاكم الذي حيكم أصاًل بالكتاب والسنة 
ثم ظلم؛ ألهنم يرون أن املصلحة يف عدم اخلروج عليه وخلِعه أكرب من عكسها؛ لِـام 
يرتتب عىل ذلك من قتل للمسلمني، وظلٍم لبعضهم، وربام تطول املنازعُة بينهم فال 
يرتّجح جانٌب عىل آخر، فتؤدي حماولة خلعه إىل عكس املطلوب، وهو التخلص من 

ظلمه للمسلمني، ودفع األذى عنهم. 

فظهر من تعليلهم لعدم اخلروج برتتب املفسدة األعظم عىل الفتن: أنه إن أمكن 
ـ مع جتنب الفتن ـ جاز.

واستدلَّ بعض العلمـاء بقوله تعاىل: ﴿ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی﴾ 
]النساء: 59[، وروى اإلمام مسلم يف »صحيحه«: كان حذيفة بن اليامن يقول: كان الناس 
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يسألون رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص عن اخلري، وكنت أسأله عن الرش؛ خمافَة أن يدركني، فقلت: يا 
؟ قال:  رسول اهلل إنا كنا يف جاهلية ورّش، فجاءنا اهلل هبذا اخلري، فهل بعد هذا اخلري رشٌّ
»نعم«، فقلت: هل بعد ذلك الرش من خري؟ قال: »نعم، وفيه دخن« قلت: وما دخنه؟ 
قال: »قوم يستنون بغري سنتي، وهيدون بغري هديي، تعرف منهم وُتنكر«، فقلت: هل 
بعد ذلك اخلري من رّش؟ قال: »نعم دعاة عىل أبواب جهنم، من أجاهبم إليها قذفوه فيها«، 
فقلت: يا رسول اهلل، صفهم لنا، قال: »نعم قوم من جلدتنا، ويتكلمون بألسنتنا«، قلت: 
يا رسول اهلل، فام ترى إن أدركني ذلك؟ قال: »تلزم مجاعة املسلمني وإمامهم«، فقلت: 
فإن مل تكن هلم مجاعة وال إمام؟ قال: »فاعتزل تلك الفرق كلَّها، ولو أن تَعضَّ عىل 

أصل شجرة حتى يدركك املوت وأنت عىل ذلك«))(.

ويف رواية أخرى عنه يف »صحيح مسلم«: قال: »يكون بعدي أئمة ال هيتدون 
هبداي، وال يستنون بسنتي، وسيقوم فيهم رجال قلوهبم قلوب الشياطني يف جثامن 
إنس« قال: قلُت: كيف أصنع ـ يا رسول اهلل ـ إن أدركت ذلك؟ قال: »تسمع وتطيع 

لألمري، وإن رضب ظهرك، وأخذ مالك، فاسَمْع وأطِع«)2(.

ويف مسلم: عن أيب هريرة عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص أنه قال: »من خرج من الطاعة، وفارق 
اجلامعة، فامت، مات ميتة جاهلية، ومن قاتل حتت راية عمية، يغضب لعصبة، أو يدعو إىل 
ها وفاجرها،  عصبة، أو ينرص عصبة، فُقتل، فِقتلة جاهلية، ومن خرج عىل أمتي يرضب برَّ

وال يتحاش من مؤمنها، وال يفي لذي عهد عهده، فليس مني، ولست منه«)3(.

ويف »صحيح مسلم«: عن عرفجة قال: سمعت رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يقول: »إنه ستكون 

))( كتاب اإلمارة، باب األمر بلزوم اجلامعة عند ظهور الفتن وحتذير الدعاة إىل الكفر )847)(.

)2( كتاب اإلمارة، باب األمر بلزوم اجلامعة عند ظهور الفتن وحتذير الدعاة إىل الكفر )847)(.

)3( كتاب اإلمارة، باب األمر بلزوم اجلامعة عند ظهور الفتن وحتذير الدعاة إىل الكفر )848)(.
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هنات وهنات، فمن أراد أن يفّرق أمر هذه األمةـ  وهي مجيعـ  فارضبوه بالسيف كائنًا 

من كان«))(.
روى اإلمام مسلم يف »صحيحه« عن علقمة بن وائل احلرضمي: عن أبيه قال: 
سأل سلمُة ابُن يزيد اجلعفي رسوَل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص فقال: يا نبي اهلل، أرأيت إن قامت عليـنا 
نا، فام تأمرنا؟ فأعَرض عنه، ثم سأله، فأعرض عنه،  هم، ويمنعونا حقَّ أمراء يسألونا حقَّ
ثم سأله، يف الثانية، أو يف الثالثة، فجذبه األشعُث بن قيس، وقال: »اسمعوا وأطيعوا؛ 

فإنام عليهم ما مُحّلوا، وعليكم ما محلتم«.
وهو يف »سنن الرتمذي«، و»سنن البيهقي الكربى«، ويف »املعجم الكبري«)2(.

وترجم ابن حبان يف »صحيحه«: »ذكر الزجر عن اخلروج عىل أمراء السوء وإن 
جاروا بعد أن يكره باخلَلد ما يأتون«)3(.

وهذا عنوان دقيـق، يدل عىل أنه ال جيوز ألحد الرضا ـ يف داخله ـ عن اجلور 
هم، فال يصح منه قطعًا أن يؤّيدهم،  والظلمة، ثم إن مل يستطع فعَل يشء ُيزيل به رشَّ

ويثبت أركاهنم بأفعاله وتقريراته، وبسائر موافقاته هلم. 

ثم روى عن عوف بن مالك األشجعي قال: رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »خياركم وخياُر 
أئمتـكم: الذين حتبوهنم، وحيبونكم، ويصّلون عليكم، وتصلون عليهم، ورشاركم 

))( كتاب اإلمارة، باب حكم من فرق أمر املسلمني وهو جمتمع )852)(.
)2( كتاب اإلمارة، باب يف طاعة األمراء وإن منعوا احلقوق )846)(. 

والبيهقي، كتاب قتال أهل البغي، باب الصرب عىل أذى يصيبه من جهة إمامه وإنكار املنكر من   
أموره بقلبه وترك اخلروج عليه )7067)(. والطرباين )6322(، )7: 40(.

والرتمذي من رواية وائل بن حجر ريض اهلل عنه، أبواب الفتن، باب ما جاء ستكون فتن كقطع   
الليل املظلم )99)2(. وقال: هذا حديث حسن صحيح.

.)449 :(0( )3(
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ورشار أئمتكم: الذين تبغضوهنم، ويبغضونكم، وتلعنوهنم، ويلعنونكم«، قيل: أفال 
ننابذهم يا رسول اهلل؟ قال: »ال! ما أقاموا الصلواِت اخلمَس، أال ومن له واٍل فرياه يأيت 

شيئًا من معصية اهلل، فليكره ما يأيت من معصية اهلل، وال ينزع يدًا من طاعته«))(.

ويف »مسنـد اإلمام أمحد«: عن ابن مسعود: أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: »كـيف بك ـ يا 
عبد اهلل ـ إذا كان عليكم أمراُء ُيضيعون السنة، ويؤخرون الصالة عن ميقاهتا؟« قال: 
كيف تأمرين يا رسول اهلل؟ قال: »تسألني ـ ابَن أم عبد ـ كيف تفعل! ال طاعَة ملخلوق 

يف معصية اهلل عز وجل«)2(.

ويف »مسنـد اإلمام أمحد« أيضًا: عن هشام عن حممد قال: جاء رجل إىل عمران 
ابن حصني ـ ونحن عنده ـ فـقال: استعمل احلكم بن عمرو الغفاري عىل خراسان، 
فتمناه عمران حتى قال له رجل من القوم: أال ندعوه لك؟ فقال له: ال! ثم قام عمران، 
فلقَيه بني الناس، فقال عمران: إنك قد وليَت أمرًا من أمر املسلمني عظياًم، ثم أمره وهناه 
ووعَظه، ثم قال: هل تذكر يوَم قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »ال طاعة ملخلوق يف معصية اهلل 

تبارك وتعاىل«؟ قال احلكم: نعم. قال عمران: اهلل أكرب)3(.

قال ابن حجر يف »فتح الباري« تعليقًا عىل قوله عليه السالم: »حّدثوا الناس 
بام يعرفون«: 

كتاب  إياس يف  أيب  بن  آدم  وزاد  يفهمون.  أي:  يعرفون«  »بام  بقوله:  »واملراد 
»العلم« له عن عبد اهلل بن داود عن معروف يف آخره: »ودعوا ما ينكرون« أي: يشتبه 

عليهم فهمه، وكذا رواه أبو نعيم يف »املستخرج«.

))( كتاب السري، باب طاعة األئمة )4589(.
.)432 :6( ،)3889( )2(

 .)253 :34( ،)20656( )3(
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وفيه دليل عىل: أن املتشابه ال ينبغي أن يذكر عند العامة، ومثله قول ابن مسعود: 

ما أنت حمدثًا قومًا حديثًا ال تبلغه عقوهلم إال كان لبعضهم فتنة. رواه مسلم.

وممن كره التحديَث ببعٍض دون بعض: أمحُد يف األحاديث التي ظاهُرها اخلروج 
عىل السلطان، ومالٌك يف أحاديث الصفات، وأبو يوسف يف »الغرائب«، ومن قبلهم 
أبو هريرة كام تقّدم عنه يف اجِلراَبني، وأن املراد: ما يقع من الفتن، ونحوه عن حذيفة، 
وعن احلسن: أنه أنكر حتديَث أنس للحجاج بقصة الُعرنيني؛ ألنه اختذها وسيلة إىل 

ما كان يعتمده من املبالغة يف سفك الدماء بتأويله الواهي.

وضابط ذلك: أن يكون ظاهُر احلديث يقـّوي البدعة، وظاهُره ـ يف األصل ـ 
غري مراد فاإلمساك عنه ـ عند من خيشى عليه األخذ بظاهره ـ مطلوب، واهلل أعلم«. 

اهـ))(.

ونقل ابن حجر يف »فـتح الباري« عن ابن بطال قوله أخذًا من قول النبي عليه 
السالم: »من فارق اجلامعة شربًا فكأنام خلع ربقة اإلسالم من عنقه«:

»يف احلديث حجة يف ترك اخلروج عىل السلطان ولو جار، وقد أمجع الفقهاء عىل 
وجوب طاعة السلطان املتغلِّب، واجلهاد معه، وأن طاعته خرٌي من اخلروج عليه؛ لِـام 
يف ذلك من حقن الدماء، وتسكني الدمهاء، وحجتهم: هذا اخلرُب وغرُيه مما يساعده، 
ومل يستثنوا من ذلك إال إذا وقع من السلطان الكفُر الرصيح، فال جتوز طاعُته يف ذلك، 

بل جتب جماهدُته لِـمن قدر عليها«. اهـ)2(.

واملقصود: عدم منازعة األمر أهله، حتى لو اعتقد الواحد أنه أوىل به وأحّق، حتى 

))( »فتح الباري« )): 225(.
)2( املصدر السابق )3): 7(.
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يصري إليه ولو بعد زمان من غري خروج عن الطاعة، والعلة يف ذلك: ما جيره اخلروج 

من مفاسد ومظامل عىل الناس ومقتلة فيهم. 

وبعضهم مل يقيد ذلك بالكفر الرصيح بل عّممه يف املعصية، قال ابن حجر يف 
»فتح الباري« ـ وذلك يف رشح احلديث الذي رواه البخاري عن عبادة بن الصامت 
برقم )7055( قال: دعانا النبي ملسو هيلع هللا ىلص فقالـ  فيام أخذ علينا أن بايعنا عىل السمع والطاعة 
نا وُيسنا، وُأثرٍة علينا، وأن ال ننازع األمر أهله ـ: »إال أن  يف منشطنا وَمكَرهنا، وُعْسِ

تروا كفرًا بواحًا عندكم من اهلل فيه برهان«. 

وطرف هذا احلديث حتت رقم )7200( ويف: »وأن ال ننازع األمر أهله وأن 
نقوم« ـ أو »نقول« ـ »باحلق حيثام كنَّا وال نخاف يف اهلل لوَمَة الئم«))(. اهـ:

»قوله: »عندكم من اهلل فيه برهان« أي: نص آية أو خرب صحيح ال حيتمل التأويل، 
ومقتضاه: أنه ال جيوز اخلروج عليهم ما دام فعلهم حيتمل التأويل.

قال النووي: املراد بالكفر هنا: املعصية، ومعنى احلديث: ال تنازعوا والة األمور 
قًا تعلمونه من قواعد  يف واليتهم، وال تعرتضوا عليهم: إال أن تَروا منهم منكرًا حمقَّ

اإلسالم، فإذا رأيُتم ذلك فأنِكروا عليهم وقولوا باحلق حيثام كنتم. انتهى.

وقال غريه: املراد باإلثم هنا: املعصية والكفر، فال يعرتض عىل السلطان إال إذا 
وقع يف الكفر الظاهر.

والذي يظهر: محُل رواية الكفر عىل ما إذا كانت املنازعة يف الوالية، فال ينازعه بام 
يقدح يف الوالية اال إذا ارتكب الكفر، ومحُل رواية املعصية عىل ما إذا كانت املنازعُة فيام 
عدا الوالية، فإذا مل يقدح يف الوالية نازعُه يف املعصية بأن ُينكر عليه برفق، ويتوّصل 

إىل تثبيت احلق له بغري عنف، وحمل ذلك: إذا كان قادرًا، واهلل أعلم.

))( »فتح الباري« )3): 8(.
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ونقل ابن التني عن الداودي قال: الذي عليه العلامء يف أمراء اجلور: أنه إن قدر 

عىل خلعه بغري فتنة وال ظلم وجب، وإال فالواجُب الصرب.

وعن بعضهم: ال جيوز عقد الوالية لفاسق ابتداًء، فإن أحدث َجورًا بعد أن كان 
عدالً، فاختلفوا يف جواز اخلروج عليه، والصحيح املنع، إال أن يكفر فيجب اخلروج 

عليه«. اهـ))(.

وقال اإلمام النووي يف رشح حديث مسلم: »ستكون أمراُء، فتعرفون وتنكرون، 
فمن عرف فقد برئ، ومن أنكر سلم، ولكن من ريض وتابع«، قالوا: أفال نقاتلهم؟ 

قال: »ال ما صلوا، ...«:

»وهذا احلديث فيه معجزة ظاهرة باإلخبار باملستقبل، ووقع ذلك كام أخرب ملسو هيلع هللا ىلص.

وأما قوله ملسو هيلع هللا ىلص: »فمن عرف فقد برئ«، ويف الرواية التي بعدها: »فمن كره فقد 
برئ«، فأما رواية من روى: »فمن كره فقد برئ« فظاهرة ومعناه: من كره ذلك املنكر 
فقد برئ من إثمه وعقوبته، وهذا يف حّق من ال يستطيع إنكاره بيده وال لسانه، فليكرهه 

بقلبه وليربأ. 

وأما من روى: »فمن عرف فقد برئ« فمعناه ـ واهلل أعلم ـ: فمن عرف املنكر 
ومل يشتبه عليه فقد صارت له طريق إىل الرباءة من اثمه وعقوبته بأن يغريه بيديه، أو 

بلسانه، فإن عجز، فليكرهه بقلبه.

وقوله ملسو هيلع هللا ىلص: »ولكن من ريض وتابع«، معناه: ولكن اإلثم والعقوبة عىل من ريض 
وتابع. وفيه دليل عىل: أن من عجز عن إزالة املنكر ال يأثم بمجرد السكوت، بل إنام 

يأثم بالرىض به، أو بأن ال يكرهه بقلبه، أو باملتابعة عليه.

))( »فتح الباري« )3): 8(.
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وأما قوله: أفال نقاتلهم قال: »ال ما صلوا«، ففيه معنى ما سبق: أنه ال جيوز اخلروج 
عىل اخللفاء بمجرد الظلم ـ أو الفسق ـ ما مل يغرّيوا شيئًا من قواعد اإلسالم«. اهـ))(.

وهذا الذي ذكره النووي هنا هو القاعدة املحّققة، وتأمل زيادة تأمل يف مدلول 
»تغيري قواعد اإلسالم«. 

وقد يرى بعُض الناس أن اخلروج عىل احلاكم الظامل جائٌز مطلقًا بال قيد، مهام كان 
ذلك احلاكم، ويستدلُّ عىل ذلك بمـا حصل من خروج عبد الرمحن بن األشعث عىل 
احلجاج، وخالفة عبد اهلل بن الزبري حاَل وجود خالفة األمويني، ومقاتلة يزيَد له، ثم 

مقاتلة عبد امللك بن مروان له وقتله. 

ولكن الذي يستـدّل بذلك كّله ـ عىل ما ذكرناه ـ يغـفل عن أحدًا من هؤالء 
املذكورين مل يستقّر له اخلالفة عىل مجيع املسلمني، ومل حيصل إمجاٌع عليهم من املسلمني، 

بل كان األمر متفرقًا بينهم. 

وأما اخلروج عىل احلَّجاِج َفِلُظلمه ولتجربه، فمن كان يعتقد أنه قادٌر عىل ذلك 
خرج عليه، وهو ليس خروجًا عىل اخلليفة بل عىل أمري أو واٍل، فليس مطلق اخلروج 
ممنوعًا، بل ذلك ُيقّدر بحسب املفسدة واملصلحة، وما يستند إليه اخلارج، ومقدار املفاسد 

التي اقرتفها من خيُرجوَن عليه. 

وهذا كله ال جيوز قياسه عىل الدول واحلكومات املعارصة بال شّك وال ريب؛ 
فإهنا كلها ال حتُكم بام أنزل اهلل تعاىل، بمعنى: أهنا مل تلتزم عىل نفسها احلكم بالرشيعة 
اإلسالمية، وإن أخذت منها أحكامًا يف عدة جوانب؛ كاألحكام الشخصية والبيوع 
وغريها، ولكنها خلطت هبا أحكامًا مل تأخذها منها، بل أتت هبا من قواننَي غربيٍة، أو من 
عند أنـفسها، وإنام اخلالف السابق كان فيمن حكم باإلسالم والتزم به إال أنه ظلم، 

))( »رشح صحيح مسلم« )2): 242(.
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وأما من غرّي وبدل رشائع الدين والدولة، فأمُره بنّي، وهذا هو املندرج قطعًا حتت قول 

الرسول عليه السالم: »إال أن تروا كفرًا بواحًا«، واهلل أعلم. 

اإلمام  كتاب  نستمدها من  به،  املتعّلقة  القواعد  بأهم  الباب  هذا  نختم  ونحن 
اجلويني املتميز واملفيد، املسمى بـ»ِغَياث األَُمِم يف اْلتِياث الظَُّلِم« واملشهور بـ»الِغياثي«، 

فقد مجع فيه قواعد حسانًا، وفوائَد ندر أن جيدها القارئ يف غريه من الكتب:

أوالً: إن صفة اإلسالم هي األصل، والعصام، فلو ُفـِرَض انسالل اإلمام عن 
الدين، مل خَيَْف انخالعه، وارتفاع منصبه وانقطاعه، فلو جدد إسالمًا، مل يُعد إمامًا إال 
َد اختياُره. ومعنى أنه ينخلع، أي: ال يتوقف ارتفاع منصبه عىل اجتامع أهل  بعد أن جُيَدَّ

احلل والعقد وخلعه، بل ال حكم له مبارشة. 

ثانيًا: ذهب بعض الفقهاء إىل أن طروء الفسـق عىل اإلمام، يستلزم االنخالع 
مبارشة، وهؤالء يعتربون الدوام باالبتداء. وقطع اإلمام اجلويني أن الفسق الصادر 
عن اإلمام ال يقطع نظره، ومن املمكن أن يتوب ويسرتجع ويـؤوب، وأما الفاسق 

أصاًل فمن سوء االختيار أن ُيعنيَّ هلذا األمر العظيم، وهلذا منعه اإلمام. 

ثالثًا: إذا تواصل منع العصيان، وفشا منه العدوان، وظهر الفساد، وزال السداد، 
فال بد من استدراك هذا األمر املتفاقم عىل ما سنـقّرره، فإن بقاءه ـ عىل هذا احلال ـ 
يؤدي إىل نقيض املقصود من اإلمامة، فإن عُسـَر القبض عىل يده املمتّدة؛ الستظهاره 
ة، فقد شغر الزمان عن القيام باحلّق، وُدفَِع إىل ُمصابرة  ة املعدَّ بالشوكة العتيدة، والُعدَّ

املحن طبقاُت اخللق. 

وإن تيّسـر نصب إمام مستجمٍع للخصال املرضية، واخلالل املعتربة يف رعاية 
عىل  الطاعة  له  واتسقت  اإلمامة،  له  انعقدت  فإذا  اختياره،  إىل  البِدار  تعني  الرعية، 

االستقامة، فهو إذ ذاك يدرأ من كان. 
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وإن علمنا أنه ال يتأتى نصُب إمام دون اقتحام داهية، وإراقة دماء، ومصادمة 
أحوال، مجَِّة األهوال، وإهالك أنُفٍس ونزف أموال، فالوجه: أن يقاس ما الناُس مدفوعون 
ر  إليه مبتَلون به، بام ُيفرَتض وقوُعه يف حماولة دفعه، فإن كان الواقُع الناجُز أكثَر مما يقدَّ
وقوُعه يف روم الدفع، فيجب احتامُل املتوقَّع لدفع البالء الناجز، وإن كان املرَتَقب املتَطلَّع 
يزيد يف ظاهر الظنون عىل ما اخللق مدفوعون إليه، فال يسوغ التشاغُل بالدفع، بل يتعنّي 

االستمراُر عىل األمر الواقع. 

رابعًا: وإذا عظمت جنـايُة املتصدي لإلمامة، وكثرت عاديُتـه، وفشا احتكاُمه 
د دعائم  واهتضاُمه، وبدت َفَضحاته، وتتابعت عثراته، وخيف بسببه ضياُع البيضة، وتبدُّ
اإلسالم، ومل نجد َمن نـنصبه لإلمامة حتى ينتهض لدفعه حسب ما يدفع البغاة، فال 
ُنطلق لآلحاد يف أطراف البالد أن يثـوروا؛ فإهنم لو فعلوا ذلك الصُطِلموا وُأبريوا، 
وكان ذلك سببًا يف زيادة املحن، وإثارة الفتن، ولكن إن اتفق رجل مطاع، ذو اتباع 
وأشياٍع، ويقوم حمتسبًا آمرًا باملعروف ناهيًا عن املنكر، وانتصب لكفاية املسلمني ما 
م يف رعاية املصالح،  ُدفِعوا إليه، فلَيمِض يف ذلك ُقُدمًا، واهلل نصرُيه عىل الرشط املقدَّ

ُع))(.  والنظر يف املناجح، وموازاة ما ُيدفع، ويرتفع بام ُيَتوقَّ

قال الطحاوي: )ونتبع السنة واجلامعة، ونجتنب الشذوذ واخلالف والفرقة، 
ونحب أهل العدل واألمانة، ونبغض أهل اجلور واخليانة(

ذكر الطحاوي أّن من صفات أهل احلق أن يتبعوا السنة، وهذا ال شّك يف وجوبه، 
عىل اهليئة التي وردت عليها السنة، فام أفاد منها الوجوَب فهو واجب، وما كان مندوبًا 

فهو مندوب، وهكذا، وال نضع مجيع السنة عىل مرتبة واحدة. 

))( »ِغَيـاث األَُمِم يف اْلتِـياث الظُّـَلِم« ص89. بترصف، واختصار. ت: د. مصطفى حلمي، د. 
فؤاد عبد املنعم. دار الدعوة اإلسكندرية.
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وأما اجلامعة، فإن املقصود منها هي مجاعة املسلمني، وغالبًا ما ينطبق هذا الوصف 
عىل أئمة الدين، والعلامء، وأهل الفضل، فهؤالء ال جيتمعون عىل ضاللة، وإذا اختلفوا 

فيام بينهم، فال بد أن يكون بعُضهم عىل حق، فاحلق ال يتعّداهم. 

وأما حمبة أهل العدل واألمانة، فهو أمر الزم ال حيتاج إىل تنبيه، وتعسًا ملن حيب 
أهل اجلور واخليانـة، فإن من أحب قومًا فـهو منهم، قال تعاىل: ﴿ۋ ۋ ۅ 
ەئ  ائ  ىائ  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ 

ەئ وئوئ ۇئ﴾ ]النساء: 46)[.

روى البخاري يف »صحيحه«: عن أيب موسى قال: قيل للنبي ملسو هيلع هللا ىلص: الرجل حيب 
القوم ولـاّم يلحق هبم قال: »املرُء مع من أحب«))(. 

وإن حمبة اإلنسان للصاحلني جتعله يتمّثل هبم، ويرىض عن أعامهلم، ويؤيدهم، 
ويف هذا من اخلري للمسلمني ما ال خيفى عىل أحد، ولذلك ُأمرنا أن نحب اهلل تعاىل 
النووي يف  الكثرية، قال اإلمام  باخلريات  النبي تعود عىل اإلنسان  ورسوله، فمحبة 

»رشح مسلم«:

»روايات »املرء مع من أحب« فيه: فضل حّب اهلل ورسوله ملسو هيلع هللا ىلص والصاحلني وأهل 
اخلري األحياء واألموات، ومن فضل حمبة اهلل ورسوله امتثال أمرمها، واجتناب هنيهام، 
والتأدب باآلداب الرشعية، وال يشرتط يف االنتفاع بمحبة الصاحلني أن يعمل عملهم؛ 
إذ لو عمله لكان منهم ومثلهم«. اهـ)2(، فإن املحبة تفعل باإلنسان ما ال يفعله السلطاُن 

والرهبة. 

))( كتاب اآلداب، باب قول الرجل للرجل اخسأ )70)6(.
)2( »رشح النووي« عىل »صحيح مسلم« )6): 86)(.
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قال الطحاوي: )ونقول: اهلل أعلم فيام اشتبه علينا علمه(

قاعدة أصلية نّبه عليها علمـاء األحناف، وهي: كلُّ مسألة يشتبه عىل اإلنسان 
احلكم فيها ـ وخصوصًا يف العقائد ـ جيب عليه أن يفوض أمره إىل اهلل بأن يعتقد ما 
هو احلق عن اهلل، ثم يبحث عن عامل حيّل له االشتباه، فال جيوز له أن يبقى عىل شّكه. 

مع رضورة استحضار أن العلوم الرضورية ال يعذر اإلنسان بجهلها. 

فأوالً يقول: آمنُت باحلق كام هو عند اهلل حتى لو مل يعلمه اإلنسان تفصياًل وتعيينًا، 
ثم جيب أن يزيل التساؤالت التي يف نفسه، بأن ُيساِرَع بالبحث عن عامل أو طريقة ما 

من طرق العلم املعتربة حيل هبا له هذا االشكال.

قال اهلل تعاىل: ﴿وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ﴾ ]اإلرساء: 36[، وقال تعاىل: ﴿ڄ 
ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ   * ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ 
ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ﴾ ]احلج: 3-4[، وقوله تعاىل: ﴿ڄ ڄ 
ڌ  ڌ  ڍ  ڇڍ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  ڃچ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ 

ڎ ڎ ڈ ڈ ژ﴾ ]غافر: 35[. 

قال العالمة البابريت:

»إنام ذكر هذا لئال يقع يف الشك فيام ذكرنا من العقائد عندما يشتبه عليه يشء، 
أو يعرتيه سؤال وال يمكن دفعه، فحينئذ جيب عليه أن يفّوض أمر ذلك وعلمه إىل اهلل؛ 
فإنه هو العامل بحقائق األشياء، ال يعزب عن علمه مثقال ذرة يف السامء وال يف األرض، 
وال يمكن للبرش معرفُة كنـه دقائـق األشياء وحقائـقها إال بتعليٍم وإلـهام من اهلل، 
العلم من ذواهتم، حيث  بالعجز عن  اعرتفوا  ـ  ـ مع صفاء جواهرهم  املالئكة  فإن 
قالوا: ﴿ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ﴾ ]البقرة: 32[ فكيف البرش مع شواغلهم عن التوجه 
إىل جناب القدس؟ وقد قال تعاىل: ﴿ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی﴾ ]اإلرساء: 85[، 
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﴿ ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ﴾ ]البقرة: 255[، فـإن عقـول البشـر قارصة 
عن إدراك كثري من األشياء، فإذا اشتبه عليه يشء جيب أن يفوض علم ذلك اليشء 

إىل اهلل ويقول اهلل أعلم، لقوله: ﴿ڈ ڈ ژ        ژڑ ڑ ک ک ک﴾«))(.

قال الطحاوي: )ونرى املسح عىل اخلفني يف السفر واحلرض كام جاء يف األثر(

من املعلوم: أّن مسألة املسح عىل اخلفني فقهية تتعلق بأعامل اجلوارح، ال باالعتقاد، 
فام فائدة ذكرها هنا، هل هلا تعلق بالعقائد؟

قال يف مقدمة هذا الـمتن: »هذا ذكر بيان... وما يعتقدون من أصول الدين«، 
فكل مسألة من »أصول الدين«، وكل مسألة تـؤثر يف أصول الدين ـ من حيث قيامه 
وثبوتهـ  فإن اإلمام الطحاوي يذكرها لينبه عىل نظائرها، إذا رأى أن هلا مدخلية يف أصول 
الدين وجاء هلا مناسبة، مل يشرتط الطحاوي عىل نفسه أن يذكر فقط املسائل العقائدية 
التي ال مدخلية هلا يف العمل، وإال فلامذا يذكر أنه جيوز الصالة خلف الرب والفاجر، من 

نفس الباب قال: ونرى املسح عىل اخلفني. 

املسح عىل اخلفني جاء بأحاديث متواترة. 

وعن أيب حنيفة: أخاف الكفر عىل منكر املسح عىل اخلفني، وعنه: مل أقل باملسح 
عىل اخلفني حتى جاءين مثل ضوء الصبح، وقد ثبت املسح عن سبعني صحابيًا كام 

قال املحدثون)2(. 

فإذا رّد ما ثبت بالتواتر يف املسح عىل اخلفني خُياف أن يُرّد كل ما ثبت يف التواتر، 
إذا جّوزت رّد فرعية ورَدت بالتواتر، فقد ينسحب هذا عىل باقي املسائل. 

))( »رشح البابريت« ص)2).
)2( »العرف الشذي رشح سنن الرتمذي«، حممد أنورشان ابن معظم شان الكشمريي )): 28)(، 
2004م، ط)، ت: الشيخ حممود شاكر. دار احياء الرتاث العريبـ  بريوت، لبنانـ  425)هــ 
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من هنا نّبه اإلمام الطحاوي عىل هذه املسألة، وكذلك اإلمام النسفي يف متنه 

املشهور، ومل يكونوا جاهلني بأن هذه املسألة فقهية. 

روى البخاري: عن املغرية بن شعبة عن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: أنه خرج حلاجته فاتبعه 
املغرية بإداوة فيها ماء، فصب عليه حني فرغ من حاجته، فتوضأ، ومسح عىل اخلفني))(.

ويف »صحيح مسلم«: عن مهام قال: بال جرير، ثم توضأ، ومسـح عىل خفيه، 
فقيل: تفعل هذا؟ فقال: نعم! رأيت رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص بال، ثم توضأ، ومسح عىل خفيه، 
ُيعجبهم هذا احلديث؛ ألن إسالم جرير كان بعد  إبراهيم: كان  قال األعمش: قال 

نزول املائدة)2(.

قال اإلمام النووي يف »رشحه« عىل »صحيح مسلم«:

»أمجع من ُيعتـد به يف اإلمجاع عىل جواز املسح عىل اخلفني يف السفر واحلرض، 
سواء كان حلاجة، أو لغريها، حتى جيوز للمرأة املالزمة بيتها، والزِمن الذي ال يميش، 
وانام أنكرته الشيعة واخلوارج، وال ُيعتدُّ بخالفهم، وقد ُروي عن مالك رمحه اهلل تعاىل 
اخلفني  عىل  املسح  روى  وقد  اجلامهري،  كمذهب  مذهبه  من  واملشهور  فيه،  روايات 

خالئُق ال حُيَصون من الصحابة. 

قال احلسن البرصي رمحه اهلل تعاىل: حدثـني سبعون من أصحاب رسول اهلل 
ملسو هيلع هللا ىلص: أن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص كان يمسح عىل اخلفني، وقد بّينت أسامَء مجاعاٍت كثريين من 
الصحابة الذين رَووه يف »رشح املهذب«، وقد ذكرت فيه مُجاًل نفيسة مما يتعلق بذلك، 

وباهلل التوفيق«. اهـ)3(.

))( أخرجه يف »صحيحه«، كتاب الوضوء، باب املسح عىل اخلفني )203(.
)2( كتاب الطهارة، باب املسح عىل اخلفني )272(.

)3( »رشح النووي« عىل »صحيح مسلم« )3: 64)(.
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قال ابن حجر يف »فتح الباري«:

»نقل ابن الـمنذر عن ابن املبارك قال: ليس يف املسح عىل اخلفني عن الصحابة 
اختالف؛ ألن ّكل من ُروي عنه منهم إنكاره فقد ُروي عنه إثباته، وقال ابن عبد الرب: ال 
أعلم روى عن أحد من فقهاء السلف إنكاره إال عن مالك، مع أن الروايات الصحيحة 
عنه مرصحة بإثباته، وقد أشار الشافعي يف »األم« إىل إنكار ذلك عىل املالكية، واملعروف 
املستقر عندهم اآلن قوالن: اجلواز مطلقًا، ثانيهام: للمسافر دون املقيم، وهذا الثاين 
مقتىض ما يف »املدونة«، وبه جزم ابن احلاجب، وصّحح الباجيُّ األول، ونقله عن ابن 
وهب، وعن ابن نافع يف »املبسوطة« نحوه، وأن مالكًا إنام كان يتوقف فيه يف خاّصة 

نفسه، مع إفتائه باجلواز، وهذا مثل ما صح عن أيب أيوب الصحايب«))(.

وعلق البابريت عىل ذكر الطحاوي هذا احلكم يف متن يف علم التوحيد فقال:

»إنمـا ذكر هذا ردًا عىل أهل الرفـض؛ فإهنم أنَكروا جواز املسح عىل اخلفني، 
وهذا ـ وإن كان من أحكام الفقه، لكنه لـام اشُتهرت فيه اآلثار ـ أحلقه بالعقائد؛ دفعًا 
إلنكار املنكرين، قال أبو احلسن الكرخي: إين ألخشى الكفَر عىل من ال يرى املسَح 

عىل اخلفني«)2(.

وبعد هذا التوضيح؛ فإن العجب يزداد من جرأة السقاف ومسارعته إىل القول 
عند تعليقه عىل هذه الفقرة:

»ال معنى إليراد هذه املسألة يف كتب العقائد، وإنام مكاهنا يف باب املسح عىل اخلفني 
يف كتاب الطهارة من كتب الفقه، ويف مسائل الفقه املجَمع عليها ما هو أوىل أن يورده 

))( »فتح الباري« )): 305(.
)2( »رشح الطحاوية« للسقاف ص 646.
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هنا لو َقبِْلنا طرَح أمثال هذه املسألة هنا، مثل قولنا: ونرى أن صالة الصبح ركعتني، 

وأن يف كل ركعة ركوع واحد وسجود واحد وسجدتني… إلخ، فتنبه«. اهـ.

أقول: قد تنبهنا، ورأينا أنك مل تـتنّبه، والعجب من إطالق مثل هذا االعرتاض 
هنا هبذه اجلرأة، مع أن كل من تكلم عىل عقيدة الطحاوي ذكر وجه إيراد هذه املسألة 
هنا، بل إن صاحب »العقائـد النسفية« قد ذكر هذه املسألة هنا، بل وذكر غرَيها من 
املسائل الفقهية؛ لنفس السبب الذي وضحناه نحن، ومل تتنبه إليه أنت! فهل كان النسفي 

والتفتازاين »شارح النسفية« ال يعرفون أن موضع هذه املسائل إنام هو يف الفقه؟! 

وأما عدُم ذكرهم لِـام اقرتحَته من كون صالة الفجر ركعتني، فألن أحدًا مل خيالف 
يف ذلك ومل ُينكره، ولو أنكره أحدهم حلُسن ذكره واإلتياُن به يف ضمن مسائل هذا 

العلم الرشيف حّضًا للناس عىل العلم باحلق، وإفهامًا هلم خطورة املسألة. 

ولذلك فإننا نقول: إّن ِذكر مسائَل تتعلق باملساواة التي ينادون فيها بني الرجل 
واملرأة يف هذا العرص، ومسائل تتعلق بطريقة احلكم ونظرة اإلسالم نحو الديمقراطية، 
ونقد العلامنية ونحوها من نظرات تؤثر عىل حقيقة اإلسالم كمسألة تارخيية األحكام 
اإلسالمية، أقول: أنا أرى أن إيراد نحو هذه املسائل واجٌب اآلن يف علم التوحيد وعلم 

الكالم. 

فكالم السقاف عجيٌب إذن، وكأن السقاف يقول لإلمام الطحاوي: أنت ال تدري 
ماذا تكتب؟ وهذا سوُء أدٍب وراءه ما وراءه! ومل يكّلف السقاف نفَسه حماولَة فهم معنى 

سائغ للطحاوي لذكره املسألة هنا! 

وقد ذكر الطحاوي مسائَل فقهية من قبل: »نرى الصالة...«، فلامذا مل يعرتض 
أحٌد عليه؟.
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ثم قال السقاف: »وإنام مكاهنا يف باب املسح عىل اخلفني يف كتاب الطهارة من 
كتب الفقه، ويف مسائل الفقه املجمع عليها ما هو أوىل أن يورده هنا لو قبلنا طرح أمثال 
هذه املسألة هنا«، كأنه يدل الطحاوي أن يضع هذه املسألة يف كتاب الطهارة، وهذا 

استصغاٌر لشأن العلامء.

قال اإلمام التفتازاين يف »رشحه« عىل »العقائد النسفية«، وذلك يف رشحه مسألة 
التكوين ـ وبيان وجه اخلالف بني األشاعرة واملاتريدية ـ ذكر كالمًا للامتريدية ظاهُره 

أنه ال معنى صحيحًا له، فنّبه عىل قاعدٍة أحببت أن أذكرها ملناسبتها هنا: 

»ولكنه ينبغي للعاقل أن يتأمل يف أمثال هذه املباحث وال ينسب إىل الراسخني 
يف علامء األصول ما يكون استحالته بدهيية عىل من له أدنى متييز، بل يطلب لكالمهم 

حمماًل صحيحًا يصلح حماًل لنزاع العلامء، واختالف العقالء«))(.

والسقاف ابتعد كثريًا عن تلك النصيحة الغالية، فوقع يف أمور كان ينبغي احلذُر 
منها.

قال الطحاوي: )واحلّج واجلهاد فرضان ماضيان مع أويل األمر من املسلمني، 
بّرهم وفاجرهم إىل قيام الساعة، ال يبطلهام يشء وال ينقضهام(

همـا بالذكر؛ ألهنام عبادتان يف غاية املشّقة، ال حيصالن إال ببذل املال  وإنام خصَّ
واهلجر عن األهل واألوطان. 

قال تعاىل: ﴿ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ﴾ ]آل عمران: 97[، 
وقوله عليه الصالة والسالم: »اجلهاد ماٍض إىل يوم القيامة«، وقال اهلل تعاىل: ﴿ۇ ۇ 
ې  ۉ  ۉ  ۅۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ 

))( »رشح العقائد النسفية« ص34)، طبعة العثامنية.



1060 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  الرشح الكبري
ې ې ېى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئۇئ ۇئ ۆئ 

ۆئ ۈئ ۈئېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ﴾ ]التوبة: )))[.
روى البخاري يف »صحيحه«: عن أيب هريرة ريض اهلل عنه أن رسـول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص 
قال: »من أنفق زوجني يف سبيل اهلل نودي من أبواب اجلنة: يا عبد اهلل، هذا خري فمن 
كان من أهل الصالة ُدعي من باب الصالة، ومن كان من أهل اجلهاد ُدعي من باب 
اجلهاد، ومن كان من أهل الصيام ُدعي من باب الريان، ومن كان من أهل الصدقة دعي 
من باب الصدقة«، فقال أبو بكر ريض اهلل عنه: بأيب وأمي ـ يا رسول اهلل ـ ما عىل من 
دعي من تلك األبواب من رضورة! فهل ُيدعى أحٌد من تلك األبواب كلها؟ قال: 

»نعم وأرجو أن تكون منهم«))(.

وورد عن أيب هريرة: أن اجلهاد واجب مع كل بر وفاجر، إال أن يف سنده إرساالً)2(.

قال البابريت يف »رشحه«:

»إنام قال: »مع أويل األمر«؛ ألن احلج واجلهاد متعّلقان بالسفر واجتامع العساكر 
والقوافل، وال بّد فيه من ضابط يضبط أمور الناس عند اختالفهم، ويقاوم العدو، 
اق، فلو مل يكن فيهم أمرٌي يقع اخللل يف أكثر األمور، فيحتاجون إىل من  ّ وحيسم مادة السُّ
ُنّوابه  يرجعون إليه يف األمور ويطيعونه، ويكون نافذ األمر فيهم، وهو السلطان أو 
من األمراء، سواٌء كان برًا أو فاجرًا؛ ألن العصمة ليست برشط يف األمري، فإذا كان فيه 
، وانتظام مصلحة الرعية، يصلح لإلمامة وإن كان فاجرًا، فإن فجوره ال يرضُّ  نفع عامٌّ

إال نفسه«. اهـ)3(.

))( كتاب الصوم، باب الريان للصائمني )897)(.
)2( سبق الكالم عىل هذا احلديث ص026).

)3( »رشح البابريت« ص25).
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وال يفهم من كالم املصنف أن اإلمام رشط يف احلج واجلهاد، بل غاية ما يريده 
هنا: أن اإلمام إن كان فاجرًا، فإن ذلك ال يقدح يف جواز احلج معه، أو مع من ينيبه، 

وكذلك اجلهاد.

قال الغنيمي يف »رشحه«:

»ألن بر اإلمام ليس برشط لصحتهام، وقد كان السلف من الصحابة والتابعني 
حيّجون وجياهدون مع كل إمام َبرٍّ أو فاجر، من غري نكري، فكان ذلك إمجاعًا«. اهـ))(.

ويف »صحيح مسـلم«: عن جرير بن عبد اهلل قال: رأيت رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يلوي 
ناصيَة فرس بإصبعه، وهو يقول: »اخليل معقود بنواصيها اخلري إىل يوم القيامة: األجر 

والغنيمة«)2(.

وقد قال الرسول عليه السالم:»اخليل معقود يف نواصيها اخلري إىل يوم القيامة: 
األجر والـمغنم«. رواه البخاري. وترجم له البخاري باب »اجلهاد ماٍض مع البـر 

والفاجر«)3(.

قال ابن بطال يف »رشحه«:

»وقال املهلب: استدالل البخاري صحيٌح: أن اجلهاد ماض مع الرب والفاجر 
إىل يوم القيامة؛ من أجل أنه أبقى عليه السالم اخلرَي يف نوايص اخليل إىل يوم القيامة، 
وقد علم أن من أئمته أئمة َجور ال يعدلون، ويستأثرون باملغانم، فأوجب هذا احلديُث 

))( »رشح الغنيمي« ص3)). 
)2( كتاب اإلمارة، باب اخليل يف نواصيها اخلري إىل يوم القيامة )872)(.

)3( أخرجه البخاري يف »صحيحه« من حديث عروة البارقي ريض اهلل عنه، كتاب اجلهاد والسري 
.)2852(
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الغزَو معهم، ويقوي هذا املعنى أمُره بالصالة وراَء كل بر وفاجر من السالطني، وأمُره 

بالسمع والطاعة ولو كان عبدًا حبشيًا«. اهـ))(.

ويف »سنـن البيهقي الكربى«: عن أنس بن مالك ريض اهلل تعاىل عنه قال: قال 
رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »ثالث من أصل اإليامن: الكفُّ عّمن قال: ال إله إال اهلل ال ُيكفره بذنب، 
وال خيرجه من اإلسالم بعمل، واجلهاد ماض منذ بعثني اهلل عز وجل إىل أن يقاتل آخر 

أمتي الدجال، ال يبطله جور جائر، وال عدل عادل، واإليامن باألقدار«.

وحديث مكحول: عن أيب هريرة: عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »اجلهاد واجب عليكم مع كل 
أمري برًا كان أو فاجرًا«، قد مىض يف باب اإلمامة وكتاب اجلنائز)2(.

أن يكون خليفة  املعتربين جلواز احلج  الفقهاء  أنه مل يشتـرط أحٌد من  واعلم 
املسلمني موجودًا، حتى لو مل يوجد إماٌم عادل فال يبطل ركن احلج، وال ركُن اجلهاد، 
بل يبقيان واجَبني، وأولو األمر أعمُّ من أن تكون عىل اخلليفة، فحتى لو كان سلطانًا 

عادالً أو فاجرًا، فاجلهاد جائز معه.

ملاذا أدرج احلجَّ مع اجلهاد؟ ذكر احلّج أوالً؛ ألن احلجيج ال بد هلم من أمري حتى 
ال خيتلفوا وهذا ليس برشط. 

وبعد ذلك فإن لك أن تتعجب مما قاله السقاف يف تعليقه عىل هذه الفقرة:

»اعلم أنه ليس من رشط ميض احلج واجلهاد أن يكونا مع أويل األمر من املسلمني، 
سواء برهم وفاجرهم«. اهـ)3(.

))( »رشح صحيح البخاري« البن بطال )5: 57(.
)2( كتاب السري، باب الغزو مع أئمة اجلور )8947)(.

)3( »رشح الطحاوية« للسقاف ص 647.
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ثم قال إرصارًا منه عىل الغلط يف حق هؤالء: »ومسلمو الدول الغري اإلسالمية 
كمسلمي فرنسا والنرويج وأمريكا وأشباهها... حتت راية أي أمري سيحجون، برًا كان 

أو فاجرًا، وبأي دليل يتم التعيني؟! 

لذا نرى أن هذا الذي قاله املصنف رمحه اهلل تعاىل غيـر صواب فضاًل عن أن 
ما ذكره ليس مناسبًا يف أبواب العقائد، والظاهر: أن الزمن الذي كانوا يعيشون فيه 
اضطرهم لقول ذلك تقليدًا ملن كان قبلهم ممن أثر فيهم الفكر األموي، ثم فكر اجلبابرة 
العباسيني الذين هنجوا نفسه النهج يف هذه القضية، والـُمكَرُه له أحكام، وهلل يف خلقه 

شؤون!!«. اهـ))(.

انتهى كالُمه ويا ليته ما قاله! وما أعظَم الشأَن يف شأنه، وما يف كالِمه من مفاسَد 
امت وحتاُمالت، وانسياٍق وراء عاطفته، ال خيفى عىل عاقل، واهلل املستعان. وهتجُّ

ويرى السقاف أن هذا غري صواب؛ ألنه ظّن أن الطحاوي اشرتط ويّل األمر 
للحج واجلهاد، وهذا فهٌم عجيب، فإن الطحاوي مل يُقل أكثر من استمرار اجلهاد سواٌء 

كان اإلمام برًا أم فاجرًا، فهل ُيفَهم من هذا أنه اشرتط اإلمام للجهاد؟ 

ثم قال: »فضالً عن أن ما ذكره ليس مناسبًا إلدراجه يف أبواب العقائد، والظاهر: 
أن الزمن الذي كانوا يعيشون فيه اضطرهم لقول ذلك؛ تقليدًا ملن كان قبلهم ممن أثر فيه 
الفكر األموي، ثم فكر اجلبابرة العباسيني الذين هنجوا نفَس النهج يف هذه القضية، 

والـُمكَره له أحكام، وهلل يف خلقه شؤون«. 

هذا كالم عجيب وال يليق! وإرجاع السقاف قوَل الطحاوي إىل تأثره بالفكر 
األموي قدٌح يف الطحاوي ويف كّل من قال بقوله، ثم هذه النـزعة من السّقاف تأثر 

))( »رشح الطحاوية« للسقاف ص 647.
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بالشيعة والزيدية وبعض املتأثرين هبم من املعتزلة يف هذا العرص، ولو أنصف لـام تفوه 

بذلك. 

وجعُله الطحاوي بحكم املكَره فيه استخفاٌف كبري به ـ كام ال خيفى ـ وفيه قدٌح 
يف عدالة الطحاوي، فإن الذي ُيودع يف متٍن من املتون مثل هذه املسائـل؛ ملجرد كونه 
مضطرًا، ثم ال يشري إىل أنه إنام فعل ذلك اضطرارًا، وسكت عنه، وتابعه العلمـاُء من 
بعده عىل ذلك، فال شك أنه هبذا يرىض أن ينسب إىل الدين ما ليس منه، ويروج ذلك 

عند الناس، ويف هذا قدٌح بكل العلامء الذين رُضوا هبذا الفعل.

وأخرج اإلمام البيهقي يف »السنن الصغرى« عن أيب هريرة قال: قال رسول اهلل 
ملسو هيلع هللا ىلص: »اجلهاد واجب عليكم مع كل أمري، برًا كان أو فاجرًا، والصالة واجبة عليكم 
خلف كل مسلم، برًا كان أو فاجرًا، وإن عمل الكبائر، والصالة واجبة عىل كل مسلم، 

برًا كان أو فاجرا، وإن عمل الكبائر«))(. 

وذكر البيهقيُّ صالة ابن عمر خلَف احلجاج، وصالة احلسن واحلسني خلف 
مروان، وأهنام كانا ال يزيدان عىل صالة األئمة.

وروى البيهقي يف باب الغزو مع أئمة اجلور: عن عروة البارقي: أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص 
قال: »اخليل معقود يف نواصيها اخلري إىل يوم القيامة: األجر والغنيمة«، لفظ حديث 

أيب نعيم، وليس يف رواية األزرق: »األجر والغنيمة«)2(. 

وروى البيهقي يف »سننه الكربى« أيضًا: عن أنس بن مالك ريض اهلل عنه قال: 

))( كتاب الصالة، باب صفة األئمة يف الصالة )506(.
)2( أخرجه يف »السنن الكربى«، كتاب السري، باب الغزو مع أئمة اجلور )8946)(.

وقال: رواه البخاري يف »الصحيح« عن أيب نعيم وأخرجه مسلم من وجه آخر عن زكريا.  
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قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »ثالث من أصل اإليامن: الكفُّ عمن قال: ال إله إال اهلل ال يكّفره 
بذنب، وال خُيرجه من اإلسالم بعمل، واجلهاد ماض منذ بعثني اهلل عز وجل إىل أن 
يقاتل آخر أمتي الدّجال، ال يبطله جور جائر، وال عدل عادل، واإليامن باألقدار«))(.

فكل هذه األحاديث واآلثار تؤيد ما قّرره اإلمام الطحاوي، وتثبت أن هذا ليس 
نتيجة تأثره بالفكر األمويـ  كام زعم بعض املنحرفنيـ  بل هو مستمدٌّ من أصل الرشيعة 

وجوهرها. 

قال اإلمام حممد بن احلسن الشـيباين: »وال ينبغي للرجل أن خيرج إىل اجلهاد 
وله أب أو أم إال بإذنه؛ ألن برمها واجب والتحرز عن عقوقهمـا فرض عليه بعينه، 
قال ملسو هيلع هللا ىلص: »ليعمل البار ما شاء فلن يدخل النـار، وليعمل العاق ما شاء فلن يدخل 
اجلنة«، وقال عليه السالم: »من أصبح ووالداه راضيان عنه فله بابان مفتـوحان إىل 
اجلنة«، فال ينبغي له أن يسد هذا الباب باخلروج بغري إذهنمـا وهو ال يدري أنه هل 
ينتفع بخروجه هو أو غريه أو ال ينـتفع. وذكر عن ابن عباس بن مرداس أنه قال: يا 
رسول اهلل، إين أريد اجلهاد، قال: ألك أم؟ قال: نعم، قال: الزمن أمك فإن اجلنة عند 

رجل أمك«)2(. اهـ. 

قال اإلمام حممد بن احلسن الشيباين: »قال أبو حنيفة رمحه اهلل: اجلهاد واجب 
عىل املسلمني إال أهنم يف سعة من ذلك حتى حيتاج إليهم، فكان الثوري يقول: القتال 
مع املرشكني ليس بفرض، إال أن تكون البداية منهم فحينـئذ جيب قتاهلم دفعًا لظاهر 

قوله: ﴿ ٹ ٹ ٹ﴾ ]البقرة: )9)[، وقوله: ﴿ ۅ ۉ ۉ 

))( أخرجه يف »السنن الكربى«، كتاب السري، باب الغزو مع أئمة اجلور )8947)(.
)2( »السري الكبري«، حممد بن احلسن الشيباين ت: 98)هـ )): 83)(، معهد املخطوطاتـ  القاهرة، 

ت: د. صالح الدين املنجد.
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]التوبة: 36[، ولكنا نستـدل بقوله: ﴿ٱ ٻ ٻ  ې ې ې﴾ 
ٻ ٻ پ پ پ﴾ ]التوبة: 23)[، وبقوله: ﴿وئ ۇئ ۇئ ۆئ﴾ 
]البقرة: 90)[، وبقوله: ﴿چ ڇ ڇ ڇ ڇ﴾ ]التـوبة: 29[، وبقـوله: 

﴿ڻ ڻ ۀ ۀ ہ﴾ ]احلج: 78[. 

واحلاصل أن األمر باجلهاد وبالقتال نـزل مرتبًا فقد كان النبي ملسو هيلع هللا ىلص مأمورًا يف 
االبتداء بتبليغ الرسالة واإلعراض عن املرشكني قال اهلل تعاىل: ﴿ٺ ٺ ٺ ٺ 
ٿ ٿ﴾ ]احلجر: 94[. وقـال تعاىل: ﴿ ڭ ڭ ڭ﴾ ]احلجر: 85[، ثم 
أمر باملجادلة باألحسن كمـا قال: ﴿ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ﴾ 
]العنكبوت:  ]النحل: 25)[، وقال: ﴿ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ﴾ 

46[، ثم أذن هلم يف القتال بقوله: ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ﴾ ]احلج: 39[، 

ثم أمروا بالقتال إن كانت البداية منهم بام تال من آيات، ثم أمروا بالقتال برشط انسالخ 
األشهر احلرم كام قال تعاىل: ﴿ہ ہ ھ ھ ھ ھ﴾ ]التوبة: 5[، ثم 
أمروا بالقتال مطلقًا بقوله تعاىل: ﴿ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ﴾ 
]البقرة: 244[، فاستقر األمر عىل هذا ومطلق األمر يقتيض اللزوم، إال أن فريضة القتال 

ملقصود إعزاز الدين وقهر املرشكني، فإذا حصل املقصود بالبعض سقط عن الباقني، 
بمنزلة غسل امليت وتكفينه والصالة عليه ودفنه، إذ لو افرتض عىل كل مسلم بعينه، 
وهذا فرض غري موقت بوقت، مل يتـفرغ أحد لشغل آخر من كسب أو تعلم وبدون 
سائر األشغال ال يتم أمر اجلهاد أيضًا فلهذا كان فرضًا عىل الكفاية. حتى لو اجتمعوا 
عىل تركه اشرتكوا يف املأثم، وإذا حصل املقصود بالبعض سقط عن الباقني، ويف مثل 
هذا جيب عىل اإلمام النظر للمسلمني، ألنه منصوب لذلك نائب عن مجاعتهم فعليه أن 
ال يعطل الثغور، وال يدع الدعاء إىل الدين، وحث املسلمني عىل اجلهاد وإذا ندب الناس 
إىل ذلك فعليهم أن ال يعصوه باالمتناع من اخلروج، وال ينبغي أن يدع املرشكني بغري 
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دعوة إىل اإلسالم أو إعطاء جزية إذا متكن من ذلك؛ ألن التكليف بحسب الوسع. وإن 
كانوا قومًا ال تقبل منهم اجلزية كعبدة األوثان من العرب واملرتدين، فإنه يدعوهم إىل 
اإلسالم، فإن أبوا قاتلهم، وأما املجوس وعبدة األوثان من العجم يف جواز أخذ اجلزية 
منهم عندنا بمنـزلة أهل الكتاب، فيدعوهم إىل إحدى هاتني اخلصلتني وجيب الكف 
عنهم إذا أجابوا إىل إحدامها وإن امتنعوا منهام، فحينئذ يقاتلون، ويف أهل الكتاب العريب، 

وغري العريب سواء، لقوله تعاىل: ﴿ک ک ک گ گ گ گ ڳ 
ڳ ڳ ڳ﴾ ]التوبة: 29[، وكل مسلم يف هذا خليفة رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، فقد بعث 
داعيًا إىل ما بينا، وأمر بالقتال عىل ذلك مع من أبى. قال: وإن قالوا للمسلمني: وادعونا 
عىل أن ال نقاتلكم وال تقاتلونا فليس ينبغي للمسلمني أن يعطوهم ذلك لقوله تعاىل: 
فإنام  فرض،  اجلهاد  وألن  39)[؛  عمران:  ]آل  ﴿ھ ھ ھ ے ے ۓ﴾ 
طلبوا املوادعة عىل أن ترتك فريضة، وال جيوز إجابتهم إىل مثل هذه الوادعة، كام لو طلبوا 
املوادعة عىل أن ال يصلوا وال يصوموا. إال أن يكون هلم شوكة شديدة ال يقوى عليهم 
املسلمون، فحينئذ ال بأس بأن يوادعهم إىل أن يظهر للمسلمني قوة ثم ينبذ إليهم، قال اهلل 
تعاىل: ﴿ی ی ی ی جئ﴾ ]األنفال: )6[، وصالح رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص أهل مكة 
عام احلديبية عىل أن يضع احلرب بينه وبينهم عرش سنني، وألن حقيقة اجلهاد يف حفظ 
املسلمني قوة أنفسهم أوالً، ثم يف قهر املرشكني وكس شوكـتهم، فإذا كانوا عاجزين 
عن كس شوكتهم كان عليهم أن حيفظوا قوة أنفسهم باملوادعة، إىل أن يظهر هلم قوة 
كس شوكتهم، فحينئذ ينبذون إليهم ويقاتلوهنم، وهو بمنزلة إنظار املعس إىل امليسة، 

كام قال اهلل تعاىل: ﴿ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ﴾ ]البقرة: 280[«))(. اهـ. 

))( »السري الكبري«، حممد بن احلسن الشيباين الوفاة: 98)هـ )): 89)-)9)(، معهد املخطوطاتـ  
القاهرة، الطبعة:، ت: د. صالح الدين املنجد.
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قال اإلمام املاوردي: »فإذا ثبت أن فرض اجلهاد اآلن مستـقر عىل الكفاية دون 

األعيان فالذي يلزم من فرض اجلهاد شيئان: 

أحدمها: كف العدو عن بالد اإلسالم أن يتخطفها لينترش املسلمون فيها آمنني 
عىل نفوسهم وأمواهلم، فإن أظل العدو عليهم وخافوه عىل بالدهم تعني فرض اجلهاد 
عىل كل من أطاقه وقدر عليه من البالد التي أظلها العدو، وكان فرضه عىل غريهم باقيًا 

عىل الكفاية. 

والثاين: أن يطلب املسلمون بالد املرشكني ليقاتلوهم عىل الدين حتى يسلموا، 
أو يبذلوا اجلزية إن مل يسلموا، ألن اهلل تعاىل فرض اجلهاد لنرصة دينه، فقال تعاىل: 
﴿ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ﴾ ]البقرة: 93)[. وهذا مـام ال يتعني فرض 
اجلهاد فيه، وال يكون إال عىل الكـفاية، وإن جاز أن يتعني يف األول، وال جيوز لإلمام 
وكافة املسلمني أن يقترصوا يف اجلهاد عىل أحد هذين األمرين حتى جيمعوا بينهام، فيذبوا 
عن بالد اإلسالم، ويقاتلوا عىل بالد الرشك، فإن وقع االقتصار عىل أحدمها: حرج أهل 
اجلهاد إلخالهلم بفرض الكفاية، وفرض الكفاية ما إذا قام به بعضهم سقط فرضه عن 
الباقني، وفرض األعيان ما ال يسقط فرضه إال عن فاعله، والكفاية يف اجلهاد تكون من 

وجهني: 

أحدمها: أن يتواله اإلمام بنفسه ويقوم فيه بحقه فيسقط فرضه عن الكافة ملبارشة 
اإلمام له بأعوانه.

والثاين: أن تكون ثغور املسلمني مشحونة من املقاتلة بمن يذب عنها ويقاتل من 
يتصل هبا فيسقط هبم فرض اجلهاد عمن خلفهم، فإن ضعفوا واستنفروا وجب عىل من 
قتال عدوهم،  به عىل  يتـقوون  بمن  أنفسهم  يمدوهم من  أن  املسلمني  وراءهم من 
بأهل  يمدوهم  حتى  الكفاية  فرض  يف  داخاًل  إمدادهم  عن  ختلف  من  مجيع  ويصري 
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الكفاية لقول النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »املسلمون تتكافؤ دماؤهم وهم يد عىل من سواهم ويسعى 

بذمتهم أدناهم««))(. اهـ. 

قال الطحاوي: )ونؤمن بالكرام الكاتبني، فإن اهلل قد جعلهم علينا حافظني(

 وهذا أمر مشهور ومذكور يف القرآن الكريم. قال تعاىل: ﴿ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ 
ڦ ڦ﴾ ]ق: 8)[.

قال الغنيمي: »أي: ال هيملون من شأهنم شيئا فعلوه، قصدًا، أو ذهوالً، أو نسيانًا، 
صحة، أو مرضًا، قال اإلمام مالك: يكتبون عىل العبد كل يشء، حتى أنينه يف مرضه، 
حمتّجًا بإفادة اآلية العموم، وهي قوله تعاىل: ﴿ڤ ڤ ڤ ڤ...﴾، وحينئذ يدخل يف 

العبد الكافر؛ ألنه تضبط أنفاسه وأعامله له، أو عليه.

قال النووي: والصواب ـ الذي عليه املحققون، بل نقل فيه بعضهم اإلمجاع ـ: 
أن الكافر إذا فعل أفعاالً مجيلة كالصدقة وصلة الرحم، ثم أسلم ومات عىل اإلسالم، 

أن ثواب عمله يكتب له، أما دعوى خمالفته للقواعد املقّررة فغري مسلمة«. اهـ)2(.

وقال تعاىل: ﴿چ چ چ چ * ڇ ڇ ڇ * ڍ ڌ * ڎ ڎ 
ڈ﴾ ]اإلنفطار: 2-9)[.

وأخرج ابن أيب شيبة يف »مصنفه« قال: حدثنا يعىل بن عبيد قال: دخلنا عىل حممد 
ابن سوقة فقال: أحدثكم بحديث؛ لعله ينفعكم؛ فإنه قد نفعني! قال: قال لنا عطاء بن 

))( »احلاوي الكبري يف فقه مذهب اإلمام الشافعي« وهو رشح خمترص املزين، عيل بن حممد بن حبيب 
املاوردي البرصي الشافعي )ت: 450( )4): 3))(، دار الكتب العلمية ـ بريوت ـ لبنان ـ 

9)4) هـ ـ 999) م، ط)، ت: الشيخ عيل حممد معوض ـ الشيخ عادل أمحد عبد املوجود.
)2( »رشح الطحاوية« للغنيمي ص4)).
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أيب رباح: يا ابن أخي، إن من كان قبلكم كان يكره فضول الكالم، ما عدا كتاب اهلل 
تعاىل أن تقرأه، أو أمرًا بمعروف، أو هنيًا عن منكر، وأن تنطق بحاجتك يف معيشتك التي 
ال بد لك منها، أتنكرون أن ﴿ڇ ڇ * ڍ ڌ﴾ ]اإلنفطار: 0)-))[؟ وأن 
﴿ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ * ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ﴾ ]ق: 7)-8)[؟ أما يستحي 
أحدكم لو نشـر صحيفته التي أمىل صدر هناره، وأكثر ما فيها ليس من أمر دينه وال 

دنياه؟))(.

قال اإلمام الطربي يف »تفسريه«:

»وقوله: ﴿ڍ ڌ﴾ يقول: وإن عليكم رقباء حافظني، حيفظون أعاملكم 
وحيصونـها عليـكم، ﴿ ڍ ڌ﴾ يقـول: ﴿ ڍ ﴾ عىل اهلل، ﴿  ڌ﴾ يكـتبون 

أعاملكم، وبنحو الذي قلنا يف ذلك قال أهل التأويل. 

ذكر من قال ذلك: حدثني يعقوب قال: ثنا ابن علية قال: قال بعض أصحابنا: 
عن أيوب يف قوله: ﴿ڇ ڇ ڇ * ڍ ڌ﴾ قال: يكتبون ما تقولون وما 
تعنون، وقوله ﴿ڎ ڎ ڈ﴾ ]اإلنفطار: 2)[ يقول: يعلم هؤالء احلافظون ما تفعلون 

من خري أو رش، حُيصون ذلك عليكم«. اهـ)2(.

وقال اإلمام القرطبي يف »تفسريه«: »وهاهنا ثالث مسائل: 

األوىل: روي عن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »أكِرموا الكراَم الكاتبني الذين ال يفارقونكم 
إال عند إحدى حالتني: اخلراءة أو اجلامع، فإذا اغتسل أحدكم فليسترْت بجرم حائط، 
أو بغريه، أو ليسرته أخوه«، وروى عن عيل ريض اهلل عنه قال: ال يزال امللك موليًا عن 

العبد ما دام بادي العورة، وروي: إن العبد إذا دخل احلامم بغري مئزر لعنه ملكاه.

))( كتاب الزهد، كالم عكرمة )35469(.
)2( »تفسري الطربي« )30: 88(.
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الثانية: واختلف الناس يف الكفار: هل عليهم حفظة أم ال؟ فقال بعضهم: ال؛ 
ألن أْمَرهم ظاهر، وعملهم واحد، قال اهلل تعاىل: ﴿ٱ ٻ ٻ﴾ ]الرمحن: 

)4[، وقيل: بل عليهم حفظة؛ لقوله تعاىل: ﴿چ چ چ چ * ڇ ڇ ڇ 

* ڍ ڌ * ڎ ڎ ڈ﴾ ]اإلنفطار: 9-2)[، وقال: ﴿ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ﴾ 
]احلاقة: 25[، وقال: ﴿ژ ژ ڑ ڑ ک ک﴾ ]اإلنشقاق: 0)[، فأخرب أن الكفار يكون 

هلم كتاب، ويكون عليهم حفظة.

فإن قيل: الذي عىل يمينه أي: يشء يكتُب وال حسنة له؟ قيل له: الذي يكتب 
عن شامله يكون بإذن صاحبه، ويكون شاهدًا عىل ذلك وإن مل يكتب، واهلل أعلم.

الثالثة: سئل سفيان: كيف تعلم املالئكة أن العبد قد هم بحسنة أو سيئة؟ قال: 
إذا هم العبد بحسنة وجدوا منه ريح املسك، وإذا هم بسيئة وجدوا منه ريح النتن، 
وقد مىض يف ﴿ٱ﴾ ]ق: )[ عند قوله: ﴿ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ﴾ ]ق: 8)[ 
زيادُة بيان ملعنى هذه اآلية، وقد كره العلامء الكالم عند الغائط واجلامع؛ ملفارقة امللك 

العبد عند ذلك. 

وقد مىض يف آخر آل عمران القول يف هذا، وعن احلسن: يعلمون ال خيفى عليهم 
يشء من أعمـالكم، وقيل: يعلمون ما ظهر منكم دون ما حدثـتم به أنفسكم، واهلل 

أعلم«. اهـ))(.

قال الطحاوي: )ونؤمن بملك املوت املوكل بقبض أرواح العاملني(

 وهذا مشهور وال خالف فيه؛ قال تعاىل يف سورة السجدة: ﴿ائ ەئ ەئ 
جئ  ی  ی  ی  ی  ىئ   * ىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ  ۆئۈئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ 

حئ مئ ىئ يئ جب حب﴾ ]السجدة: 0)-))[.

))( »تفسري القرطبي« )9): 248(.
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وروى احلاكم يف »مستدركه«: عن الرباء بن عازب ريض اهلل تعاىل عنه: ﴿ٱ 
ٻ ٻ ٻ﴾ ]األحزاب: 44[ قال: يوم يلَقون مَلك املوت، ليس من مؤمن يقبض 

روَحه إال سّلم عليه))(. 

قال السندي يف »حاشيته« عىل »سنن النسائي« معلقًا عىل اسم ملك املوت: 

»مل يرد تسميته يف حديث مرفوع، وورد عن وهب بن منبه: أن اسمعه عزرائيل. 
رواه أبو الشيخ يف »العظمة« ذكره السيوطي«. اهـ)2(.

وروى ابن ماجه: عن أيب أمامة يقول: سمعت رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يقول: »شهيد البحر 
مثل شهيَدي الرب، واملائد يف البحر كاملتشحط يف دمه يف الرب، وما بني املوجتني كقاطع 
الدنيا يف طاعة اهلل، وإن اهلل عز وجل وكل ملك املوت بقبض األرواح إال شهيد البحر، 
فإنه يتوىل قبض أرواحهم، ويغفر لشهيد الرب الذنوَب كلَّها إال الدين، ولشهيد البحر 

الذنوَب والدين«)3(.

وقد ورد يف القرآن أن اهلل تعاىل يتـوىف األنفس، وذكرنا يف آية أن الذي يتوىف 
األنفس هم املالئكة، فربام يسأل سائل ما التوفيق بني هاتني اآليتني، وللجواب عىل 

ذلك نورد ما قاله العالمة ابن العريب يف »أحكام القرآن«:

»وقد تكّلمنا عىل هذه اآلية يف »املشكَلني«، وأحسن ما قّيدنا فيها عن اإلسفرايني 
من طريق الشهيد أيب سعيد املقديس: أن اهلل هو اخلالق لكل يشء، الفاعل حقيقة لكل 
فعل، يف أي: حمل كان، ومتى ترتب املحال، وتناسقت األفعال، فالكل إليه راجعون، 

))( كتاب التفسري، تفسري سورة إبراهيم عليه السالم )3340(. وقال: هذا حديث صحيح اإلسناد 
ومل خيرجاه.

)2( »حاشية السندي« عىل »سنن النسائي« )4: 20)(.
)3( كتاب اجلهاد، باب فضل غزو البحر )2778(.
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وعىل قدرته حمالون، ومن فعله حمسوب، ويف كـتابه مكتوب، وقد خلق ملك املوت، 
وخلق عىل يديه قبض األرواح، واستالهلا من األجسام، وإخراجها منها؛ عىل كيفية 
بيناها يف كتب األصول، وخلق جندًا يكونون معه، يعملون عمله بأمره، مثنى وفرادى، 

والباري تعاىل خالق الكّل، فأخرب عن األحوال الثالثة بثالث عبارات فقال: ﴿ٹ 
عن  إخبارًا   ]42 ]الزمر:  اآلية  ڦ﴾  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ 

الفعل األول وهو احلقيقة، وقال يف اآلية األخرى: ﴿ی ی ی ی جئ حئ 
مئ﴾ اآلية ]السجدة: ))[ خربًا عن املحل األول الذي نيط به وخلق فعله فيه، وقال: 
﴿ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭڭ ۇ﴾ ]األنفال: 50[، وما أشبه ذلك من ألفاظ 
احلديث خربًا عن احلالة الثانية التي تبارش فيها ذلك، فاألوىل حقيقة عقلية إهلية، والثانية 
حقيقة عرفية رشعية بحكم املبارشة. وقال: مَلك املوت إن بارش مثلها، وإن أمر، فهو 

كقوهلم: حد األمري الزاين، وعاقب اجلاين، وهذه هناية يف حتقيق القول«. اهـ))(.

بحث يف تفسري قوله تعاىل: ﴿ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ﴾ ]اإلرساء: 85[: 

جاء لفـظ الروح يف القـرآن بمعنى الوحي: قـال تعاىل: ﴿گ گ گ 
﴿ۈ  ]النحـل: 2[،  ڳ  ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ﴾ 
]غافـر:  ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ﴾ 

.](5

وجاء داالً عىل جربيل عليه السـالم: ﴿ڳ ڳ ڱ ڱ﴾ ]الشـعراء: 93)[، 
]املعارج: 4[، ﴿ڃ  ﴿ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ﴾ 
 ،]38 ]النـبأ:  ڌ﴾  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ چ  ڃ  ڃ 

﴿ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ﴾ ]القدر: 4[. 

))( »أحكام القرآن« البن العريب )3: 534(.
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وجاء داالً عىل القرآن الكريم ألنه حتيا به القلوب، قال تعاىل: ﴿ٱ ٻ 
ٻ ٻ ٻ پپ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ 

ٹٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ﴾ ]الشورى: 52[.

وجاءت واملراد هبا غالبًا ما به اإلنسان إنسان، ويقال عليه ما به حياة اإلنسان: 
قال تعاىل: ﴿وئ وئ ۇئۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی﴾ 

]اإلرساء: 85[.

وهذا املعنى حمل بحثنا. 

روى البخـاري يف »صحيحه« برقم ]25)[ عن عبد اهلل قال َبْيـنَا أنا َأْمِشـي مع 
ُأ عىل َعِسيٍب معه فَمرَّ بنََفٍر من اْلَيُهوِد فقال َبْعُضُهْم  النبي ملسو هيلع هللا ىلص يف َخِرِب املِدينَِة وهو َيَتَوكَّ
ٍء َتـْكَرُهوَنُه فقال  وِح وقال َبْعُضُهْم ال َتْسأُلوُه ال جَيِيُء فيه بيَشْ لَِبْعٍض َسُلوُه عن الرُّ
وُح؟ فَسَكَت، فقلت: إنه  َبْعُضُهْم َلنَْسأَلنَُّه فَقاَم َرُجٌل منهم فقال: يا َأَبا اْلَقاِسِم ما الرُّ

ُيوَحى إليه. فُقْمُت فلام اْنَجىَل عنه فقال: ﴿وئ وئ ۇئۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ 
ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی﴾ قال اأْلَْعَمُش َهَكَذا يف ِقَراَءتِنَا))(. 

ويف رواية أخرى يف البخاري ]4444[ عن عبد اهلل بن مسعود ريض اهلل عنه 

))( كتاب العلم، باب قول اهلل تعاىل: ﴿ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی﴾ ]اإلرساء: 85[. 
قال ابن حجر تعليقًا عىل قول األعمش: هكذا يف قراءتنا: »قوله: ﴿ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی﴾   
كذا للكشميهني، هنا وكذا هلم يف االعتصام، ولغري الكشميهني هنا: )وما أوتوا(، وكذا هلم يف 
العلم، وزاد قال األعمش: هكذا قراءتنا، وبنيَّ مسلم اختالَف الرواة عن األعمش فيها، وهي 
بقراءة غريه، وقراءة  يذكرها  أن  مانع  أوتوا(، وال  بلفظ: )وما  أعني  مشهورة عن األعمش 

اجلمهور: ﴿ېئ ېئ﴾. 
واألكثر عىل أن املخاطب بذلك اليهود، فتتحد القراءتان، نعم وهي تـتناول مجيع علم اخللق   

بالنسبة إىل علم اهلل«. اهـ. ]فتح الباري )8: 404([.
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قال َبْينَا أنا مع النبي ملسو هيلع هللا ىلص يف َحْرٍث وهو ُمتَّـِكٌئ عىل َعِسيٍب إْذ َمرَّ الَيُهوُد فقال َبْعُضُهْم 
ٍء َتْكَرُهوَنُه  وِح فقال: ما رابكم إليه وقال َبْعُضُهْم ال َيْسَتْقبُِلُكْم بيَشْ لَِبْعٍض َسُلوُه عن الرُّ
ُه  أنَّ فَعِلْمُت  َيُردَّ عليهم شيئًا  فلم  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  فأْمَسَك  وِح  الرُّ فَسأُلوُه عن  َسُلوُه  فَقاُلوا 

ُيوَحى إليه فُقْمُت َمَقاِمي فلام َنـَزَل اْلَوْحُي قال: ﴿وئ وئ ۇئۇئ ۆئ ۆئ ۈئ 
ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی﴾))(. 

َلـُكْم ال  ُقـْلنَا  لَِبْعٍض قد  َبـْعُضُهْم  ويف رواية برقم ]8)70[ زيـادة: »فـقال 
َتْسـأُلوُه«)2(. 

َقاَلْت  َقاَل:  َعبَّاٍس  اْبِن  َعِن  ِعْكِرَمَة  َعْن  برقم ]99[  ابن حبان«  ويف »صحيح 
وِح فَسـأُلوُه  ُجَل فـَقاُلوا َسُلوُه َعِن الرُّ الرَّ َهَذا  َعنُْه  َنْسأُل  َشْيًئا  لِْلَيُهوِد أْعُطوَنا  ُقَرْيٌش 
وُح ِمْن أْمِر َريبِّ وَما ُأوتِيُتْم ِمَن اْلِعْلِم إاِل َقِلياًل،  وِح ُقِل الرُّ فنَـَزَلْت وَيْسأُلوَنَك َعِن الرُّ
فَقاَلوا: مَلْ ُنْؤَت ِمَن اْلِعْلِم َنْحُن إال َقِلياًل وَقْد ُأوتِينَا التَّْوَراَة وَمْن ُيْؤَت التَّْوَراَة فَقْد ُأويِتَ 

.)3( ا َكثرًِيا؟ فنََزَلْت ُقْل َلْو َكاَن اْلَبْحُر ِمَداًدا لَِكِلاَمِت َريبِّ َخرْيً

قال ابن حجر: »)قوله الروح( األكثر عىل أهنم سألوه عن حقيقة الروح الذي يف 
احليوان، وقيل: عن جربيل، وقيل: عن عيسى، وقيل: عن القرآن، وقيل: عن خلق عظيم 
روحاين، وقيل غري ذلك. وسيأيت بسط ذلك يف كتاب التفسري إن شاء اهلل تعاىل، ونشري 
هناك إىل ما قيل يف الروح احليواين، وأن األصح أن حقيقته مما استأثر اهلل بعلمه«)4(. اهـ. 

))( كتاب تفسري القرآن، باب ﴿وئ وئ ۇئ﴾ ]اإلرساء: 85[ ))472(.
)2( كتاب التوحيد، باب قوله تعاىل: ﴿ ے ے ۓ ۓ ڭ﴾ ]الصافات: )7)[ )7456(.

)3( كتاب العلم، باب الزجر عن كتبة املرء السنن خمافة أن يتكل عليها دون احلفظ هلا )99(.
)4( »فتح الباري رشح صحيح البخاري«، أمحد بن عيل بن حجر أبو الفضل العسقالين الشافعي، 

ت: 852 هـ )): 224(، دار املعرفة ـ بريوت، ت: حمب الدين اخلطيب.
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قال ابن حجر: »قال ابن التني: اختلف الناس يف املراد بالروح املسؤول عنه يف 

هذا اخلرب عىل أقوال:

األول: روح اإلنسـان. الثاين: روح احليوان. الثالث: جبـريل، الرابع: عيسى، 
اخلامس: القرآن، السادس: الوحي، السابع: ملك يقوم وحده صفا يوم القيامة، الثامن: 
ملك له أحد عشـر ألف جناح ووجه، وقيل: ملك له سبعون ألف لسان، وقيل: له 
سبعون ألف وجه يف كل وجه سبعون ألف لسان، لكل لسان ألف لغة يسبح اهلل تعاىل 
خيلق اهلل بكل تسبيحة ملكًا يطري مع املالئكة، وقيل: ملك رجاله يف األرض السفىل، 
ورأسه عند قائمة العرش. التاسع: خلق كخلق بني آدم يقال هلم الروح، يأكلون ويرشبون 
ال ينزل ملك من السامء إال نزل معه. وقيل: بل هم صنف من املالئكة يأكلون ويرشبون. 

انتهى كالمه ملخصًا بزيادات من كالم غريه. 

وهذا إنام اجتمع من كالم أهل التفسري يف معنى لفظ الروح الوارد يف القرآن، 
ال خصوص هذه اآلية. 

فمن الذي يف القرآن ﴿ڳ ڳ ڱ ڱ﴾ ]الشعراء: 93)[ وكذلك ﴿ٻ ٻ 
]غافر: 5)[ ﴿ڤ ڤ  ]الشـورى: 52[ ﴿ۅ ۅ ۉ ۉ﴾  ٻ ٻ پ﴾ 
ڦ﴾ ]املجادلة: 22[ ﴿ڃ ڃ ڃ چ چ﴾ ]النبأ: 38[ ﴿ٿ ٿ ٹ 
ٹ﴾ ]القدر: 4[ فاألول: جربيل، والثاين: القرآن، والثالث: الوحي، والرابع: القوة، 

واخلامس والسادس: حمتمل جلربيل ولغريه.

ووقع إطالق روح اهلل عىل عيسى.

وقد روى ابن إسحاق يف تفسريه بإسناد صحيح عن ابن عباس قال: الروح 
من اهلل، وخلق من خلق اهلل، وصور كبني آدم ال ينزل ملك إال ومعه واحد من الروح.
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وثبت عن ابن عباس أنه كان ال يفس الروح، أي ال يعني املراد به يف اآلية. 

]املراد من الروح يف اآلية[

وقال اخلطايب: حكوا يف املراد بالروح يف اآلية أقواالً:

قيل: سألوه عن جربيل، وقيل: عن ملك له ألسنة، وقال األكـثر: سألوه عن 
الروح التي تكون هبا احلياة يف اجلسد، وقال أهل النظر: سألوه عن كيفية مسلك الروح 
يف البدن وامتزاجه به، وهذا هو الذي استأثر اهلل بعلمه. وقال القرطبي: الراجح أهنم 
سألوه عن روح اإلنسان، ألن اليـهود ال تعرتف بأن عيسى روح اهلل، وال جتهل أن 

جربيل ملك، وأن املالئكة أرواح. 

وقال اإلمام فخر الدين الرازي))(: املختار أهنم سألوه عن الروح الذي هو سبب 
احلياة، وأن اجلواب وقع عىل أحسن الوجوه، وبيانه: أن السؤال عن الروح حيتمل عن 
ة يف متحيز أم ال؟ وهل هي قديمة أو  ماهيته، وهل هي متحيزة أم ال؟ وهل هي حالَّ
حادثة؟ وهل تبقى بعد انفصاهلا من اجلسد أو تفنى؟ وما حقيقة تعذيـبها وتنعيمها؟ 
وغري ذلك من متعلقاهتا، قال: وليس يف السؤال ما خيصص أحد هذه املعاين، إال أن 
األظهر: أهنم سألوه عن املاهية، وهل الروح قديمة أو حادثة، واجلواب يدل عىل أهنا: 
يشء موجود مغاير للطبائع واألخالط وتركيبها، فهو: جوهر بسيط جمرد ال حيدث إال 
بمحدث، وهو قوله تعاىل: ﴿ۅ﴾ فكأنه قال: هي موجودة حمدثة بأمر اهلل وتكوينه، 
وهلا تأثري يف إفادة احلياة للجسد، وال يلزم من عدم العلم بكيفيتها املخصوصة نفيه. 

قال: وحيتمل أن يكون املراد باألمر يف قوله: ﴿ ۈئ ۈئ ېئ﴾ ]اإلرساء: 85[ الفعل، 

))( سيأيت قريبًا نقل كالم الرازي من تفسريه الذي أمجله ابن حجر هنا، ففيه فوائد ال ينبغي العزوف 
عنها.
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كقوله: ﴿ی ی جئ حئ﴾ ]هود: 97[ أي فعله فيكون اجلواب: الروح من فعل 

ريب. 

وإن كان السؤال هل هي قديمة أو حادثة؟ فيكون اجلواب: إهنا حادثة.

إىل أن قال: وقد سكت السلف عن البحث يف هذه األشياء والتعمق فيها. اهـ.

وقد تنطع قوم فتباينت أقواهلم: فقيل: هي النفس الداخل واخلارج، وقيل: احلياة، 
وقيل: جسم لطيف حيل يف مجيع البدن، وقيل: هي الدم، وقيل: هي عرض، حتى قيل: 

إن األقوال فيها بلغت مئة. 

ونقل ابن منده عن بعض املتكلمني: أن لكل نبي مخسة أرواح، وأن لكل مؤمن 
ثالثة، ولكل حي واحدة. 

وقال ابن العريب: اختلفوا يف الروح والنفس؛ فقيل: متغايران وهو احلق، وقيل: 
مها يشء واحد. 

قال: وقد يعرب بالروح عن النفس، وبالعكس كام يعرب عن الروح وعن النفس 
بالقلب وبالعكس، وقد يعرب عن الروح باحلياة، حتى يتعدى ذلك إىل غري العقالء، 

بل إىل اجلامد جمازًا.

وقال السهييل: يدل عىل مغايرة الروح والنفس قوُله تعاىل: ﴿ەئ ەئ وئ 
وئ ۇئ ۇئ﴾ ]احلجر: 29[ وقوله تعاىل: ﴿ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ﴾ ]املائدة: 

6))[ فإنه ال يصح جعل أحدمها موضع اآلخر، ولوال التغاير لساغ ذلك«))(. اهـ.

قال اإلمام الرازي يف تفسري قوله تعاىل: ﴿وئ وئ ۇئ﴾ ]اإلرساء: 85[: 
»للمفسين يف الروح املذكورة يف هذه اآلية أقوال أظهرها أن املراد منه الروح الذي هو 

))( انظر »فتح الباري«، ابن حجر العسقالين )8: 402- 403(.
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سبب احلياة، روى أن اليهود قالوا لقريش: اسألوا حممدًا عن ثالث فإن أخربكم باثنتني 
وأمسك عن الثالثـة فهو نبي: اسألوه عن أصحاب الكـهف وعن ذي القرنني وعن 
الروح، فسألوا رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص عن هذه الثالثة فقال عليه السالم: غدًا أخربكم ومل يقل 

إن شاء اهلل فانقطع عنه الوحي أربعني يومًا ثم نزل الوحي بعده: ﴿ڱ ڱ ڱ 
ڱ ں ں ڻ * ڻ ڻ ۀ ۀ﴾ ]الكهف: 23-24[ ثم فّس هلم قصة أصحاب 

الكهف وقصة ذي القرنني وأهبم قصة الروح، ونزل فيه قوله تعاىل: ﴿وئ 
وئ ۇئۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ﴾ وبني أن عقول اخللق قارصة عن معرفة حقيقة الروح 
فقال: ﴿ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی﴾ ومن الناس من طعن يف هذه الرواية من وجوه. 

أوهلا: أن الروح ليس أعظم شأنًا وال أعىل مكانًا من اهلل تعاىل فإذا كانت معرفة اهلل 
تعاىل ممكنة بل حاصلة فأي مانع يمنع من معرفة الروح. 

وثانيها: أن اليهود قالوا: إن أجاب عن قصة أصحاب الكهف وقصة ذي القرنني 
ومل جيب عن الروح فهو نبي وهذا كالم بعيد عن العقل ألن قصة أصحاب الكهف 
أن يكون  يمتنع  ليست إال حكاية من احلكايات، وذكر احلكاية  القرنني  وقصة ذي 
دلياًل عىل النبوة، وأيضًا فاحلكاية التي يذكرها إما أن تعترب قبل العلم بنبوته، أو بعد 
العلم بنبوته، فإن كان قبل العلم بنبوته، كذبوه فيها، وإن كان بعد العلم بنبوته فحينئذ 

صارت نبوته معلومة قبل ذلك، فال فائدة يف ذكر هذه احلكاية.

وأما عدم اجلواب عن حقيقة الروح فهذا يبعد جعله دلياًل عىل صحة النبوة. 

وثالـثها: أن مسألة الروح يعرفها أصاغر الفالسفة وأراذل املتكلمني؛ فلو قال 
الرسول ملسو هيلع هللا ىلص إين ال أعرفها، ألورث ذلك ما يوجب التحقري والتنفري، فإن اجلهل بمثل 
هذه املسألة يفيد حتقري أيَّ إنسان كان، فكيف الرسول الذي هو أعلم العلامء وأفضل 

الفضالء؟!
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]الرمحن: )-2[  چ﴾  ڃ   * أنه تعاىل قال يف حقـه: ﴿ڃ  ورابعها: 
وقـال:   ]((3 ]النساء:  مئ﴾  حئ  جئ  ی  ی  یی  ىئ  ىئ ىئ  ﴿ېئ 

﴿ٺ ٺ ٿ ٿ﴾ ]طه: 4))[ وقال يف صفة القرآن: ﴿جب حب خب مب ىب يب جت 
حت﴾ ]األنعام: 59[. 

وكان عليه السالم يقول: »أرنا األشياء كام هي« فَمْن كان هذا حاله وصفته، 
كيف يليق به أن يقول: أنا ال أعرف هذه املسألة، مع أهنا من املسائل املشهورة املذكورة 
بني مجهور اخللق، بل املختار عندنا أهنم سألوه عن الروح، وأنه ملسو هيلع هللا ىلص أجاب عنه عىل 

أحسن الوجوه. 

وتقريره: أن املذكور يف اآلية أهنم سألوه عن الروح، والسؤال عن الروح يقع 
عىل وجوه كثرية. 

أحدها: أن يقال ماهية الروح أهو متحيز أو حال يف املتحيز؟ أو موجود غري 
متحيز وال حال يف التحيز؟

وثانيها: أن يقال الروح قديمة أو حادثة؟

وثالثها: أن يقال األرواح هل تبقى بعد موت األجسام أو تفنى؟

ورابعها: أن يقال ما حقيقة سعادة األرواح وشقاوهتا؟ 

وباجلملة فاملباحث املتعلقة بالروح كثيـرة، وقوله: ﴿وئ وئ ۇئ﴾ 
ليس فيه ما يدل عىل أهنم عن هذه املسائل سألوا، أو عن غريها، إال أنه تعاىل ذكر له 
يف اجلواب عن هذا السؤال قوله: ﴿ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ﴾، وهذا اجلواب ال يليق إال 

بمسألتني من املسائل التي ذكرناها:

إحدامها: السؤال عن ماهية الروح.

والثانية: عن قدمها وحدوثها. 
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أما البحث األول: فهم قالوا ما حقيقة الروح وماهيتـه؟ أهو عبارة عن أجسام 
موجودة يف داخل هذا البدن متولدة من امتزاج الطبائع واألخالط، أو عبارة عن نفس 
هذا املزاج والرتكيب أو هو عبارة عن عرض آخر قائم هبذه األجسام، أو هو عبارة 
عن موجود يغاير هذه األجسام واألعراض؟ فأجاب اهلل عنه بأنه موجود مغاير هلذه 
األجسام وهلذه األعراض وذلك ألن هذه األجسام أشياء حتدث من امتزاج األخالط 
والعنارص، وأما الروح فإنه ليس كذلك بل هو جوهر بسيط جمرد ال حيدث إال بمحدث 

قوله: ﴿ۅ ۅ﴾ ]النحل: 40[.

فقالوا: مل كان شيئًا مغايرًا هلذه األجسام وهلذه األعراض؟

فأجاب اهلل عنه بأنه موجود حيدث بأمر اهلل وتكوينه وتأثريه يف إفادة احلياة هلذا 
اجلسد، وال يلزم من عدم العلم بحقيقته املخصوصة نفُيـه؛ فإن أكثر حقائق األشياء 
وماهياهتا جمهولة. فإنا نعلم أن السكنجبني له خاصية تقتيض قْطَع الصفراء، فأما إذا 
أردنا أن نعرف ماهية تلك اخلاصية وحقيقتها املخصوصة، فذاك غري معلوم؛ فثبت 
أن أكثر املاهيات واحلقائق جمهولة، ومل يلزم من كوهنا جمهولة نفيها، فكذلك هاهنا. 

وهذا هو املراد من قوله: ﴿ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی﴾. 

وأما املبحث الثاين: فهو أن لفظ األمر قد جاء بمعنى الفعل قال تعاىل: ﴿ی ی 
جئ حئ﴾ وقال: ﴿ڈ ڈ ژ﴾ ]هود: 66[ أي فعلنا فـقوله: ﴿ۆئ ۆئ 
ۈئ ۈئ ېئ ﴾ أي من فعل ريب وهذا اجلواب يدل عىل أهنم سألوه أن الروح قديمة أو 

حادثة، فقال: بل هي حادثة، وإنام حصلت بفعل اهلل وتكوينه وإجياده.

ثم احتج عىل حدوث الروح بقوله: ﴿ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی﴾ يعني أن 
العلوم  فيها  حيصل  ثم  واملعارف  العلوم  عن  خالـية  تكون  الفطرة  مبدأ  يف  األرواح 
واملعارف، فهي ال تـزال تكون يف التغيـري من حال إىل حال، ويف التبديل من نقصان 
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إىل كامل، والتغيري والتبديل من أمارات احلدوث، فقوله: ﴿ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ﴾ يدل 
عىل أهنم سألوه أن الروح هل هي حادثة؟ فأجاب بأهنا حادثة، واقعة بتخليق اهلل وتكوينه، 
وهو املراد من قوله: ﴿ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ﴾ ثم استدل عىل حدوث األرواح، بتغريها 
من حال إىل حال، وهو املراد من قوله: ﴿ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی﴾ فهذا ما نقوله 

يف هذا الباب واهلل أعلم«))(. اهـ. 

بيان األقوال املقولة يف املراد من الروح يف هذه اآلية: 

فضالً عام ذكره اإلمام االرزي الذي عليه اجلمهور، فقد ذكر الناس أقواالً أخرى: 

القول األول: أن املراد من هذا الروح هو القرآن. 

قالوا: وذلك ألن اهلل تعاىل سمى القرآن يف كثيـر من اآليات روحًا، والالئـق 
بالروح املسؤول عنه يف هذا املوضع ليس إال القرآن، فال بد من تقرير مقامني. 

املقام األول: تسمية اهلل القرآن بالروح

يدل عليه قوله تعاىل: ﴿ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ﴾ ]الشورى: 52[ وقوله: 
﴿گ گ گ ڳ ڳ﴾ ]النحل: 2[، وأيضًا السبب يف تسمية القرآن بالروح 
أن بالقرآن حتصل حياة األرواح والعقول، ألن به حتصل معرفة اهلل تعاىل ومعرفة مالئكته 

ومعرفة كتبه ورسله، واألرواح إنام حتيا هبذه املعارف.

املقام الثاين: وهو أن الروح الالئـق هبذا املوضع هو القرآن ألنه تـقدمه قوله: 
﴿ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ﴾ ]اإلسـراء: 82[ والذي تـأخر عنـه 

قوله: ﴿ی ی جئ حئ مئ ىئ﴾ ]اإلرساء: 86[ إىل قـوله: ﴿ڀ ڀ 

))( »التفسري الكبري« أو »مفاتيح الغيب«، فخر الدين حممد بن عمر التميمي الرازي الشافعي ت: 
604هـ ))2: 30-)3(، دار الكتب العلمية ـ بريوت ـ )42)هـ ـ 2000م، ط). 
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ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ 
ڤ ڦ﴾ ]اإلرساء: 88[، فلمـا كان قبل هذه اآلية يف وصف القرآن، وما بعدها 
كذلك، وجب أيضًا أن يكون املراد من هذا الروح القرآن، حتى تكون آيات القرآن 
كلها متناسبة متناسقة، وذلك ألن القوم استعظموا أمر القرآن فسألوا أنه من جنس 
الشعر، أو من جنس الكهانة؟ فأجاهبم اهلل تعاىل بأنه ليس من جنس كالم البرش، وإنام 
هو كالم ظهر بأمر اهلل ووحيه وتنزيله، فقال: ﴿ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ﴾ أي: القرآن ظهر 

بأمر ريب، وليس من جنس كالم البرش. 

والقول الثاين: أن الروح املسؤول عنه يف هذه اآلية ملك من مالئكة الساموات 
وهو أعظمهم قـدرًا وقوة وهو املراد من قوله تعاىل: ﴿ڃ ڃ ڃ چ چ﴾ 
]النبأ: 38[ ونقلوا عن عيل بن أيب طالب ريض اهلل عنه أنه قال: هو ملك له سبعون ألف 

وجه، لكل وجه سبعون ألف وجه، لكل وجه سبعون ألف لسان، لكل لسان سبعون 
ألف لغة يسبح اهلل تعاىل بتلك اللغات كلها وخيلق اهلل من كل تسبيحة ملكًا يطري مع 
املالئكة إىل يوم القيامة. قالوا: ومل خيلق اهلل تعاىل خلقًا أعظم من الروح غري العرش، 
ولو شاء أن يبتلع الساموات السبع واألرضني السبع ومن فيهن بلقمة واحدة لفعل.

ولقائل أن يقول هذا القول ضعيف. وبيانه من وجوه:

األول: أن هذا التفصيل ملا عرفه عيل، فالنبي أوىل أن يكون قد عرفه فلم مل خيربهم 
به، وأيضًا أن عليًا ما كان ينزل عليه الوحي، فهذا التفصيل ما عرفه إال من النبي ملسو هيلع هللا ىلص 

فلم ذكر النبي ملسو هيلع هللا ىلص ذلك الرشح والبيان لعيل ومل يذكره لغريه. 

الثاين: أن ذلك امللك إن كان حيوانًا واحدًا وعاقاًل واحدًا، مل يكن يف تكثري تلك 
اللغات فائدة، وإن كان املتكلم بكل واحدة من تلك اللغات حيوانًا آخر، مل يكن ذلك 

ملكًا واحدًا بل يكون ذلك جمموع مالئكة. 
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والثالث: أن هذا يشء جمهول الوجود فكيف يسأل عنه، أما الروح الذي هو 
سبب احلياة فهو يشء تتوفر دواعي العقالء عىل معرفته فرصف هذا السؤال إليه أوىل. 

والقول الرابع: وهو قول احلسن وقتادة: أن هذا الروح جربيل.

قوله: ﴿ڳ ڳ ڱ ڱ *  بالروح يف  تعاىل سمى جربيل  أنه  والدليل عليه: 
ڱ ں﴾ ]الشعراء: 93)، 94)[ ويف قوله: ﴿ڍ ڍ ڌ﴾ ]مريم: 7)[ ويؤكد 
هذا أنه تعاىل قال: ﴿ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ﴾ )يف جربيل( وقال )حكاية عن( جربيل: 
﴿حب خب مب ىب يب﴾ ]مريم: 64[ فسألوا الرسول كيف جربيل يف نفسه وكيف 

قيامه بتبليغ الوحي إليه. 

والقول اخلامس: قال جماهد: الروح خلق ليسوا من املالئكة عىل صورة بني آدم 
يأكلون وهلم أيد وأرجل ورؤوس، وقال أبو صالح: يشبهون الناس وليسوا بالناس.

قال الرازي: »ومل أجد يف القرآن وال يف األخبار الصحيحة شيئًا يمكن التمسك 
إليه  القول وأيضًا فهذا يشء مـجهول فـيبعد رصف هذا السـؤال  إثبات هذا  به يف 
فحاصل ما ذكرناه يف تفسري الروح املذكور يف هذه اآلية هذه األقوال اخلمسة واهلل 

أعلم بالصواب«))(. اهـ. 

]اعرتاض عىل ابن القيم[

قال ابن حجر: »وجنح ابن القيم يف كتاب الروح إىل ترجيح أن املراد بالروح 
املسؤول عنها يف اآلية ما وقع يف قوله تعاىل: ﴿ڃ ڃ ڃ چ چ﴾ ]النبأ: 38[ 
قال: وأما أرواح بني آدم فلم يقع تسميتها يف القرآن إال نفسًا، كذا قال، وال داللة يف 
ذلك ملا رجحه، بل الراجح األول، فقد أخرج الطربي من طريق العويف عن ابن عباس 

))( »التفسري الكبري« ))2: 33(.
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يف هذه القصة أهنم قالوا: عن الروح وكيف يعذب الروح الذي يف اجلسد، وإنام الروح 

من اهلل، فنزلت اآلية. 

]اختالف العلامء يف معرفة الروح[

وقال بعضهم: ليس يف اآلية داللة عىل أن اهلل مل يطلع نبيه عىل حقيقة الروح، 
بل حيتمل أن يكون أطلعه، ومل يأمره أنه يطلعهم، وقد قالوا يف علم الساعة نحو هذا، 

واهلل أعلم. 

فقال  القاسم،  أبو  الطائفة  أستاذ  الروح  يف  الكالم  عن  اإلمساك  رأى  وممن 
فيمـا نقله يف »عوارف املعارف« عنه بعد أن نقل كالم الناس يف الروح: وكان األوىل 
الروح  قال:  أنه  اجلنيد  عن  نقل  ثم  ملسو هيلع هللا ىلص.  النبي  بأدب  والتأدب  ذلك،  عن  اإلمساك 
استأثر اهلل تعاىل بعلمه، ومل يطلع عليه أحدًا من خلقه، فال جتوز العبارة عنه بأكثر من 

موجود، وعىل ذلك جرى ابن عطية، ومجع من أهل التفسري.

وأجاب من خاض يف ذلك: بأن اليهود سألوا عنها سؤال تعجيز وتغليط لكونه 
يطلق عىل أشياء، فأضمروا أنه بأي يشء أجاب، قالوا: ليس هذا املراد، فرد اهلل كيدهم، 

وأجاهبم جوابًا جمماًل مطابقًا لسؤاهلم املجمل. 

وقال السـهروردي يف »العوارف«: جيوز أن يكون من خاض فيها، سلك سبيل 
التأويل، ال التفسري، إذ اليسوغ التفسري إال نقاًل، وأما التأويل فتمتد العقول إليه بالباع 
الطويل، وهو ذكر ما ال حيتمل إال به من غري قطع بأنه املراد، فمن ثم يكون القول فيه. 

قال: وظاهر اآلية املنع من القول فيها، خلتم اآلية بقوله: ﴿ېئ ېئ ىئ ىئ 
ىئ ی﴾ أي اجعلوا حكم الروح من الكثري الذي مل تؤتوه، فال تسألوا عنه، فإنه 

من األرسار. 
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وقيل: املراد بقوله: ﴿ۈئ ېئ﴾ كون الروح من عامل األمر الذي هو عامل امللكوت، 

ال عامل اخللق الذي هو عامل الغيب والشهادة.

وقد خالف اجلنيد ومن تبعه من األئمة مجاعٌة من متأخري الصوفية، فأكثروا 
من القول يف الروح، ورصح بعضهم بمعرفة حقيقتها، وعاب من أمسك عنها.

ونقل ابن منده يف كتاب الروح له عن حممد بن نرص املروزي، اإلمام املطلع عىل 
اختالف األحكام من عهد الصحابة إىل عهد فقهاء األمصار، أنه نقل اإلمجاع عىل أن 

الروح خملوقة، وإنام ينقل القول بقدمها عن بعض غالة الرافضة واملتصوفة.

واخُتـِلَف: هل تفنى عند فـناء العامل قبل البعث، أو تستمر باقية؟ عىل قولني. 
واهلل أعلم. 

ووقع يف بعض التفاسري أن احلكمة يف سؤال اليهود عن الروح، أن عندهم يف 
، وهو  ها فهو نبيٌّ التوراة أن روح بني آدم ال يعلمها إال اهلل، فقالوا: نسأله فإن فسَّ

معنى قوهلم ال جييء بيشء تكرهونه. 

وروى الطربي من طريق مغرية عن إبراهيم يف هذه القصة، فنزلت اآلية، فقالوا: 
هكذا نجده عندنا، ورجاله ثقات، إال أنه سقط من اإلسناد علقمة«))(. 

مذاهب الناس يف حقيقة اإلنسان: 

قال  املحسوسة،  البنية  يقولون اإلنسان هو جسم وهو هذه  املتكلمني  مجهور 
الرازي: »واعلم أن هذا القول عندنا باطل«)2(. اهـ، ثم ساق حججًا عىل أن اإلنسان 

ال يمكن أن يكون عبارة عن هذا اجلسم املحسوس منها، نذكر بعضها: 

))( »فتح الباري« )8: 404(.
)2( »التفسري الكبري« ))2: 33(.
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احلجة األوىل: أن العلم البدهيي حاصل بأن أجزاء هذه اجلثـة متبدلة بالزيادة 
والنقصان تارة بحسب النمو والذبول وتارة بحسب السمن واهلزال والعلم الرضوري 
حاصل بأن املتبدل املتغري مغاير للثابت الباقي وحيصل من جمموع هذه املقدمات الثالثة 

العلم القطعي بأن اإلنسان ليس عبارة عن جمموع هذه اجلثة. 

احلجة الثانية: أن اإلنسان حال ما يكون مشتغل الفكر متوجه اهلمة نحو أمر معني 
خمصوص فإنه يف تلك احلالة يكون غافاًل عن مجيع أجزاء بدنه وعن أعضائه وأبعاضه 
جمموعها ومفصلها وهو يف تلك احلالة، غيـر غافل عن نفسه املعينة بدليل أنه يف تلك 
احلالة قد يقول غضبت واشتهيت وسمعت كالمك وأبرصت وجهك، وتاء الضمري 
كناية عن نفسه فهو يف تلك احلالة عامل بنفسه املخصوصة وغافل عن مجلة بدنه وعن 
كل واحد من أعضائه وأبعاضه ويكون املعلوم غري معلوم، فاإلنسان جيب أن يكون 

مغايرًا جلملة هذا البدن ولكل واحد من أعضائه وأبعاضه. 

احلجة الثالثة: أن اإلنسان قد يكون حيًا حال ما يكون البدن ميتًا فوجب كون 
اإلنسان مغايرًا هلذا البدن والدليل عىل صحة ما ذكرناه قوله تعاىل: ﴿گ گ ڳ 
ڳ ڳ ڳ ڱ ڱڱ ڱ ں ں ڻ ڻ﴾ ]آل عمران: 69)[ فهذا النص رصيح 

يف أن أولئك املقتولني أحياء واحلس يدل عىل أن هذا اجلسد ميت. 

احلجة الرابعة: أن قوله تعاىل: ﴿ں ں ڻ ڻ ڻ﴾ ]غافر: 46[ 
وقوله: ﴿ۅ ۅ ۉ﴾ ]نوح: 25[ يدل عىل أن اإلنسان حييا بعد املوت وكذلك 
قوله عليه الصالة والسالم: »أنبياء اهلل ال يموتون ولكن ينقلون من دار إىل دار« وكذلك 
قوله عليه السالم: »القرب روضة من رياض اجلنة أو حفرة من حفر النار« وكذلك قوله 
عليه الصالة والسالم: »من مات فقد قامت قيامته« كل هذه النصوص تدل عىل أن 
اإلنسان يبقى بعد موت اجلسد، وبدهية العقل والفطرة شاهدان بأن هذا اجلسد ميت. 
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ولو جوزنا كونه حيًا جاز مثله يف مجيع اجلامدات وذلك عني السفسطة. وإذا ثبت أن 

اإلنسان يشء وكان اجلسد ميتًا لزم أن اإلنسان يشء غري هذا اجلسد. 

احلجة اخلامسـة: قوله تعاىل: ﴿ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ 
چ * چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ﴾ ]األنعام: )6-62[ أثبت كوهنم مردودين إىل اهلل 
الذي هو موالهم حال كون اجلسد ميتًا فوجب أن يكون ذلك املردود إىل اهلل مغايرًا 

لذلك اجلسد امليت. 

احلجة السادسة: أن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص كان يرى جربيل عليه الصالة والسالم يف 
صورة دحية الكلبي وكان يرى إبليس يف صورة الشيخ النجدي فهاهنا بنية اإلنسان 
وهيكله وشكله حاصل مع أن حقيقة اإلنسان غري حاصلة، وهذا يدل عىل أن اإلنسان 
ليس عبارة عن هذه البنية، وهذا اهليكل. والفرق بني هذه احلجة والتي قبلها أنه حصلت 

صورة هذه البنية مع عدم هذه البنية وهذا اهليكل. 

قول من قال إن اإلنسان جسم موجود يف هذا البدن: 

بعد أن بني الرازي أن اإلنسان ليس عني هذا البدن، ذكر اختـالف الناس يف 
اإلنسان، فمنهم من قال إنه جسم موجود يف هذا البدن، واختلفوا ف تعيينه، فمنهم 
من ذهب إىل أنه فمنهم من قال إنه الدم، ألنه يمون عندما خيرج الدم، ومنهم من يقول 
اإلنسان هو الروح الذي يف القلب، ومنهم من يقول إنه جزء ال يتجزأ يف الدماغ، ومنهم 
من يقول الروح عبارة عن أجزاء نارية خمتلطة هبذه األرواح القلبية والدماغية وتلك 

األجزاء النارية وهي املسامة باحلرارة الغريزية وهي اإلنسان. 

ساموية  نورانية  أجسام  عن  عبارة  الروح  يقول  من  الناس  »ومن  الرازي:  قال 
لطيفة، واجلوهر عىل طبيعة ضوء الشمس وهي ال تقبل التحلل والتبدل وال التفرق 
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وال التمزق فإذا تكون البدن وتم استعداده وهو املراد بقوله: ﴿ۀ ہ﴾ ]ص: 72[ 
نفذت تلك األجسام الرشيفة الساموية اإلهلية يف داخل أعضاء البدن نفاذ النار يف الفحم 
ونفاذ دهن السمسم يف السمسم، ونفاذ ماء الورد يف جسم الورد، ونفاذ تلك األجسام 
الساموية يف جوهر البدن هو املراد بقوله: ﴿ہ ہ ہ ھ﴾ ]ص: 72[ ثم إن البدن 
لنفاذ تلك األجسام الرشيفة بقي حيًا، فإذا تولدت يف البدن  ما دام يبقى سلياًم قابالً 
أخالط غليظة منعت تلك األخالط الغليظة من رسيان تلك األجسام الرشيفة فيها 
فانفصلت عن هذا البدن فحينئذ يعرض املوت، فهذا مذهب قوي رشيف جيب التأمل 
فيه فإنه شديد املطابقة ملا ورد يف الكتب اإلهلية من أحوال احلياة واملوت، فهذا تفصيل 

مذاهب القائلني بأن اإلنسان جسم موجود يف داخل البدن.

البدن فال أعرف أحدًا ذهب إىل هذا  وأما أن اإلنسـان جسم موجود خارج 
القول«))(. اهـ. 

وال يقول عاقل: اإلنسان عرض حال يف البدن، ألن من املعلوم بالرضورة أن 
اإلنسان جوهر ألنه موصوف بالعلم والقدرة والتدبر والترصف، ومن كان كذلك 

كان جوهرًا واجلوهر ال يكون عرضًا.

بل الذي يمكن أن يقول به كل عاقل: هو أن اإلنسان يشرتط أن يكون موصوفًا 
بأعراض خمصوصة، وعىل هذا التقدير فللناس فيه أقوال. 

قال اإلمام الرازي: »القول األول: أن العنارص األربعة إذا امتزجت وانكست 
سورة كل واحدة منها بسورة اآلخر حصلت كيفية معتدلة هي املزاج: ومراتب هذا 
املزاج غري متناهية فبعضها هي اإلنسانية وبعضها هي الفرسية، فاإلنسانية عبارة عن 

))( »التفسري الكبري« ))2: 38(.  
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أجسام موصوفة متولدة عن امتزاجات أجزاء العنارص بمقدار خمصوص، هذا قول 

مجهور األطباء ومنكري بقاء النفس وقول أيب احلسني البرصي من املعتزلة.

والقول الثاين: أن اإلنسان عبارة عن أجسام خمصوصة بشـرط كوهنا موصوفة 
بصفة احلياة والعلم والقدرة واحلياة عرض قائم باجلسم وهؤالء أنكروا الروح والنفس، 
وقالوا: ليس هاهنا إال أجسام مؤتلفة موصوفة هبذه األعراض املخصوصة وهي احلياة 

والعلم والقدرة، وهذا مذهب أكثر شيوخ املعتزلة. 

والقول الثالث: أن اإلنسان عبارة عن أجسام موصوفة باحلياة والعلم والقدرة 
واإلنسان إنام يمتاز عن سائر احليوانات بشكل جسده وهيئة أعضائه وأجزائه؛ إال أن 
هذا مشكل فإن املالئكة قد يتشبهون بصور الناس فهاهنا صورة اإلنسان حاصلة مع 
عدم اإلنسانية ويف صورة املسخ معنى اإلنسانية حاصل مع أن هذه الصورة غري حاصلة 

فقد بطل اعتبار هذا الشكل يف حصول معنى اإلنسانية طردًا وعكسًا. 

أما القسم الثالث: وهو أن يقال اإلنسان موجود ليس بجسم وال جسامنية فهو 
قول أكثر اإلهليـني من الفالسفة القائلني ببقاء النفس املثبتني للنفس معادًا روحانيًا 
وثوابًا وعقابًا وحسابًا روحانيًا وذهب إليه مجاعة عظيمة من علمـاء املسلمني مثـل 
الشيخ أيب القاسم الراغب األصفهاين والشيخ أيب حامد الغزايل رمحهام اهلل، ومن قدماء 
املعتزلة معمر بن عباد السلمي، ومن الشيعة امللقب عندهم بالشيخ املفيد، ومن الكرامية 

مجاعة«))(. اهـ. 

القائلون بإثبات النفس فريقان: 

األول: وهم املحققون منهم من قال: اإلنسان عبارة عن هذا اجلوهر املخصوص، 

))( »التفسري الكبري« ))2: 38(.
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وهذا البدن، وعىل هذا التقدير فاإلنسان غري موجود يف داخل العامل وال يف خارجه، 
وغري متصل يف داخل العامل وال يف خارجه، وغري متصل بالعامل وال منفصل عنه، ولكنه 
متعلق بالبدن تعلق التدبري والترصف كام أن إله العامل ال تعلق له بالعامل إال عىل سبيل 

الترصف والتدبري.

والفريق الثاين: الذين قالوا النـفس إذا تعلقت بالبدن احتدت بالبدن فصارت 
النفس عني البدن، والبدن عني النفس وجمموعهام عند االحتاد هو اإلنسان، فإذا جاء 

وقت املوت بطل هذا االحتاد وبقيت النفس، وفسد البدن. 

فهذه مجلة مذاهب الناس يف اإلنسان. 

وكان ثابت بن قرة يثبت النفس ويقول إهنا متعلقة بأجسام ساموية نورانية لطيفة 
غري قابلة للكون والفساد التفرق والتمزق، وأن تلك األجسام تكون سارية يف البدن، 
وما دام يبقى ذلك السيان بقيت النفس مدبرة للبدن، فإذا انـفصلت تلك األجسام 

اللطيفة عن جوهر البدن انقطع تعلق النفس عن البدن))(. 

أدلة مثبتي النفس من ناحية العقل:

احتج القوم بوجوه كثرية، بعضها قوي وبعضها ضعيف، والوجوه القوية بعضها 
قطعية وبعضها إقناعية، وذكر اإلمام الرازي عدة حجج، نورد األول منها هنا: 

احلجة األوىل: ال شك أن اإلنسان جوهر، فإما أن يكون جوهرًا متحيزًا أو غري 
متحيز، واألول باطل فتعني الثاين. 

والذي يدل عىل أنه يمتنع أن يكون جوهرًا متحيزًا:

))( وهذا مذهب فلسفي غري إسالمّي.
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أنه لو كان كذلك، لكان كونه متحيـزًا ]عني[))( تلك الذات، ولو كان كذلك 
لكان كلام علم اإلنسان ذاته املخصوصة وجب أن يعلم كونه متحيزًا بمقدار خمصوص، 

وليس األمر كذلك، فوجب أن ال يكون اإلنسان جوهرًا متحيزًا. 

فنفتقر يف تقرير هذا الدليل إىل مقدمات ثالثة. 

املقدمة األوىل: لو كان اإلنسان جوهرًا متحيزًا، لكان كونه متحيزًا عني ذاتـه 
املخصوصة

والدليل عليه: أنه لو كان حتيزه صفة قائمة، لكان ذلك املحل من حيث هو مع 
قطع النظر عن هذه الصفة: إما أن يكون متحيزًا، أو ال يكون. والقسامن باطالن، فبطل 

القول بكون التحيز صفة قائمة باملحل.

إنام قلنا إنه يمتنع أن يكون حمل التحيز:

ـ ألنه يلزم كون اليشء الواحد متحيزًا مرتني. 

ـ وألنه يلزم اجتامع املثلني. 

ـ وألنه ليس جعل أحدمها ذاتًا واآلخر صفة، أوىل من العكس. 

ـ وألن التحيـز الثاين إن كان عيـن الذات فهو املقصود، وإن كان صفة لـزم 
التسلسل، وهو حمال. 

التحيز هو  التحيز غرَي متحيز: ألن حقيقة  أن يكون حمل  يمتـنع  إنه  قلنا  وإنام 
الذهاب يف اجلهات واالمتداد فيها، واليشء الذي ال يكون متحيزًا مل يكن له اختصاص 

باجلهات، وحصوله فيها ليس بمتحيز حمال. 

994)م. ت: خليل  ))( يف املطبوع: »غري«، وانظر أيضًا طبعة »التفسري الكبري«، دار الفكر 4)4)هــ 
امليس ))): 46(. والصحيح: عني. كام أثبتناها.
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فثبت هبذا: أنه لو كان اإلنسان جوهرًا متحيزًا، لكان حتيزه غري ذاته املخصوصة. 

املقدمة الثانية: لو كان حتيز ذاته املخصوصة عني ذاته املخصوصة، لكان متى عرف 
ذاته املخصوصة فقد عرف كوهنا متحيزة، والدليل عليه أنه لو صارت ذاته املخصوصة 
معلومة وصار حتيزه جمهوالً، لزم اجتامع النفي واإلثبات يف اليشء الواحد وهو حمال.

املقدمة الثالثة: أنا قد نعرف ذاتنا حال كوننا جاهلني بالتحيز واالمتداد يف اجلهات 
الثالثة، وذلك ظاهر عند االختبار واالمتحان: فإن اإلنسان حال كونه مشتغالً بيشء 
من املهامت، مثل أن يقول لعبده مل فعلت كذا، ومل خالفت أمري، وإين أبالغ يف تأديبك 
ورضبك، فعندما يقول مل خالفت أمري يكون، عاملًا بذاته املخصوصة، إذ لو مل يعلم ذاته 
املخصوصة، المتنع أن يعلم أن ذلك اإلنسان خالفه، والمتنع أن خيرب عن نفسه بأنه عىل 
عزم أن يؤدبه ويرضبه، ففي هذه احلالة يعلم ذاته املخصوصة، مع أنه يف تلك احلالة ال 

خيطر بباله حقيقة التحيز واالمتداد يف اجلهات واحلصول يف احليز. 

فـثبت بام ذكرنا أنه لو كان ذات اإلنسان جوهرًا متحيزًا، لكان حتيزه عبارة عن 
عينه املخصوصة، ولو كان كذلك لكان كلام علم ذاته املخصوصة، فقد علم التحيز، 
وثبت أنه ليس كذلك، فيلزم أن يقال ذات اإلنسان ليس جوهرًا متحيزًا، وذلك هو 

املطلوب.

فإن قالوا: هذا معارض بأنه لو كان جوهرًا جمردًا، لكان كل من عرف ذات نفسه 
عرف كونه جوهرًا جمردًا، وليس األمر كذلك.

قلنا: الفرق ظاهر، ألن كونه جمردًا معناه أنه ليس بمتحيز وال حاالً يف املتحيز، 
وهذا السلب ليس عني تلك الذات املخصوصة، ألن السلب ليس عني الثبوت، وإذا 
كان كذلك مل يبعد أن تكون تلك الذات املخصوصة معلومة وأن ال يكون ذلك السلب 

معلومًا، بخالف كونه متحيزًا.
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فإنا قد دللنا عىل أن تقدير كون اإلنسان جوهرًا متحيزًا: يكون حتيزه عني ذاتـه 
معلومة ويكون حتيزه جمهوالً،  ذاته  تكون  أن  يمتنع  التقدير  املخصوصة، وعىل هذا 

فظهر الفرق. 

ثم ذكر وجوها للداللة عىل أن النفس ليست بجسم: 

وحاصل االستدالل: أنا ملا تأملنا يف أحوال النفس رأينا أحواهلا بالضد من أحوال 
اجلسم، وذلك يدل عىل أن النفس ليست جساًم، وتقرير هذه املنافاة من وجوه. 

األول: أن كل جسم حصلت فيه صورة، فإنه ال يقبل صورة أخرى من جنس 
الصورة األوىل، إال بعد زوال الصورة األوىل زواالً تامًا. 

مثاله: أن الشمع إذا حصل فيه شكل التثليث، امتنع أن حيصل فيه شكل الرتبيع 
والتدوير، إال بعد زوال الشكل األول عنه.

ثم إنا وجدنا احلال يف تصور النـفس بصور املعقوالت بالضد من ذلك، فإن 
النفس التي مل تقبل صورة عقلية البتة يبعد قبوهلا شيئًا من الصور العقلية، فإذا قبلت 
صورة واحدة، صار قبوهلا للصورة الثانية أسهل، ثم إن النفس ال تزال تقبل صورة 
بعد صورة من غري أن تضعف ألبتة، بل كلام كان قبوهلا للصور أكثر صار قبوهلا للصور 
اآلتية بعد ذلك أسهل وأرسع، وهلذا السبب يزداد اإلنسان فهمـًا وإدراكًا كلام ازداد 
خترجًا وارتباطًا يف العلوم، فثبت أن قبول النفس للصور العقلية عىل خالف قبول اجلسم 

للصورة، وذلك يوهم أن النفس ليست بجسم.

والثاين: أن املواظبة عىل األفكار الدقيقة هلا أثر يف النفس وأثر يف البدن، أما أثرها 
يف النفس فهو تأثريها يف إخراج النفس من القوة إىل الفعل يف التعقالت واإلدراكات، 
وكلام كانت األفكار أكثر كان حصول هذه األحوال أكمل، وذلك غاية كامهلا وهناية 
رشفها وجاللتها، وأما أثرها يف البدن فهو أهنا توجب استيالء اليبس عىل البدن واستيالء 
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الذبول عليه، وهذه احلالة لو استمرت النتقلت إىل املاليخوليا وسوق املوت فثبت بام 
ذكرنا أن هذه األفكار توجب حياة النفس ورشفها، وتوجب نقصان البدن وموته، فلو 
كانت النفس هي البدن لصار اليشء الواحد سببًا لكامله ونقصانه معًا وحلياته وموته 

معًا، وأنه حمال. 

والثالث: أنا إذا شاهدنا أنه ربام كان بدن اإلنسان ضعيفًا نحيفًا، فإذا الح له نور 
من األنوار القدسية، وجتىل له رس من أرسار عامل الغيب، حصل لذلك اإلنسان جراءة 
عظيمة وسلطنـة قوية. ومل يعبأ بحضور أكابر السالطني ومل يقم هلم وزنًا، ولوال أن 

النفس يشء سوى البدن ملا كان األمر كذلك. 

الرابع: أن أصحاب الرياضات واملجاهدات، كلام أمعنوا يف قهر القوى البدنية 
وجتويع اجلسد، قويت قواهم الروحانية، وأرشقت أرسارهم باملعارف اإلهلية، وكلمـا 
أمعن اإلنسان يف األكل والرشب وقضاء الشهوة اجلسدانية، صار كالبهيمة وبقي حمرومًا 

عن آثار النطق والعقل واملعرفة، ولوال أن النفس غري البدن ملا كان األمر كذلك.

اخلامس: أنا نرى أن النـفس تفعل أفاعيلها بآالت بدنية، فإهنا تبصـر بالعني 
وتسمع باألذن، وتأخذ باليد وتـميش بالرجل، أما إذا آل األمر إىل العقل واإلدراك 
فإهنا مستقلة بذاهتا يف هذا الفعل من غري إعانة يشء من اآلالت، ولذلك فإن اإلنسان 
ال يمكنه أن يبرص شيئًا إذا أغمض عينيه، وال يسمع صوتًا إذا سد أذنيه. كام ال يمكنه 
البتة أن يزيل عن قلبه العلم بام كان عاملًا به، فعلمنا أن النفس غنية بذاهتا يف العلوم 

واملعارف عن يشء من اآلالت البدنية. 

فهذه الوجوه اخلمسة أمارات قوية يف أن النفس ليست بجسم))(. 

))( انظر: »التفسري الكبري«، فخر الدين الرازي ))2: 42-39(.
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قال اإلمام الرازي: »املسألة السابعة: يف داللة اآلية التي نحن يف تفسريها عىل 
صحة ما ذكرناه: أن الروح لو كان جساًم منتقاًل من حالة إىل حالة، ومن صفة إىل صفة، 
لكان مساويًا للبدن يف كونه متولدًا من أجسام اتصفت بصفات خمصوصة، بعد أن 
كانت موصوفة بصفات أخرى، فإذا سئـل رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص عن الروح، وجب أن يبني 
أنه جسم كان كذا ثم صار كذا، حتى صار روحًا، مثل ما ذكر يف كيفية تولد البدن أنه 
كان نطفة ثم علقة، ثم مضغة فلام مل يقل ذلك بل قال: ﴿ۈئ ۈئ ېئ﴾ ]اإلرساء: 85[ 
بمعنى: أنه ال حيدث وال يدخل يف الوجود إال ألجل أن اهلل تعاىل قال له: ﴿ۅ ۅ﴾ 
]البقرة: 7))[ دل ذلك عىل: أنه جوهر ليس من جنس األجسـام، بل هو جوهر قديس 

جمرد. 

واعلم أن أكثر العارفني املكاشفني من أصحاب الرياضات، وأرباب املكاشفات 
واملشاهدات، مرصون عىل هذا القول، جازمون هبذا املذهب.

قال الواسطي: خلق اهلل األرواح من بني اجلامل والبهاء، فلوال أنه سرتها لسجد 
هلا كل كافر. 

وتعلق الروح األول بالقلب، ثم بواسطته يصل تأثريه إىل مجلة األعضاء«))(. اهـ. 

احتج املنكرون بوجوه. 

األول: لو كانت مسـاوية لذات اهلل يف كونه ليس بجسم وال عرض، لكانت 
مساوية له يف متام املاهية، وذلك حمال.

اجلواب عن األول: أن املساواة يف أنه ليس بمتحيز وال حال يف املتحيز مساواة 
يف صفة سلبية، واملساواة يف الصفة السلبية ال توجب املامثلة. 

))( »التفسري الكبري« ))2: 44(.
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واعلم أن مجاعة من اجلهال يظنون أنه ملا كان الروح موجودًا ليس بمتحيـز، 
وال حال يف املتحيز، وجب أن يكون مثاًل لإلله، أو جزءًا لإلله، وذلك جهل فاحش 

وغلط قبيح. 

وحتقيقه ما ذكرناه من أن املساواة يف السلوب لو أوجبت املامثلة، لوجب القول 
باستـواء كل املختلفات، وأن كل ماهيتني خمتلفتني، فال بد أن يشرتكا يف سلب كل ما 

عدامها، فلتكن هذه الدقيقة معلومة، فإهنا مغلطة عظيمة للجهال. 

الثاين: قـوله تعاىل: ﴿ک ک     گ     گ   *گ ڳ ڳ ڳ * ڱ ڱ ڱ ڱ* 
بأن  تصـريح  وهذا   ]22-(7 ]عـبس:  *        ہ   ہ  ہ  ھ﴾  * ڻ ۀ  ۀ    ں   ڻ ڻ 
اإلنسان يشء خملوق من النطفة، وأنه يموت ويدخل القرب ثم إنه تعاىل خيرجه من القرب، 
ولو مل يكن اإلنسان عبارة عن هذه اجلثة مل تكن األحوال املذكورة يف هذه اآلية صحيحة. 

واجلواب عن الثاين: أنه ملا كان اإلنسان يف العرف والظاهر عبارة عن هذه اجلثة، 
أطلق عليه اسم اإلنسان يف العرف. 

الثالث: قوله: ﴿گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ﴾ إىل قوله: ﴿ ڻ * ڻ﴾ 
]آل عمران: 69)، 70)[ وهذا يدل عىل أن الروح: جسـم، ألن األرزاق والفرح من 

صفات األجسام. 

واجلواب عن الثالث: أن الرزق املذكور يف اآلية، حممول عىل ما يقوي حاهلم 
ويكمل كامهلم، وهو معرفة اهلل وحمبته. 

بل نقول: هذا من أدل الدالئـل عىل صحة قولنا؛ ألن أبداهنم قد بليت حتت 
الرتاب، واهلل تعاىل يقول إن أرواحهم تأوي إىل قناديل معلقة حتت العرش، وهذا يدل 

عىل أن الروح غري البدن))(. 

))( انظر: »التفسري الكبري« ))2: 44(.
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قال اإلمام السعد التفتازاين يف التعريف بالنفس: »وكثري من املتكلمني عىل أهنا: 
األجزاء االصلية الباقية من أول العمر إىل آخره، وكأن هذا مراد من قال هي هذا اهليكل 

املحسوس والبنية املحسوسة، أي التي من شأهنا أن حيس هبا.

ومجهورهم عىل أهنا: جسم خمالف باملاهية للجسم الذي يتـولد منه األعضاء 
نوراين علوي خفيف، حي لذاته نافذ يف جواهر األعضاء، سار فيها رسيان ماء الورد 
يف الورد، والنار يف الفحم، ال يتطرق إليه تبدل وال انحالل، بقاؤه يف األعضاء حياة، 

وانتقاله عنها إىل عامل األرواح موت. 

وقيل: إهنا أجسام لطيفة متكونة يف القلب، سارية يف األعضاء من طريق الرشايني 
أي العروق الضاربة، أو متكونة يف الدماغ نافذة يف األعصاب النابتة منه إىل مجلة البدن.

واختيار املحققني من الفالسفة وأهل اإلسالم أهنا: جوهر جمرد يف ذاته متعلق 
بالبدن تعلق التدبري والترصف«))(. اهـ.

قال الطحاوي: )وبعذاب القرب لِـمن كان له أهالً، وسؤاِل منكر ونكري يف قربه 
عن ربه ودينـه ونبيـه، عىل ما جاءت به األخبار عن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، وعن 

الصحابة رضوان اهلل عليهم(

لنا وقفة قصرية مع عذاب القرب، ُنوضح فيها بعض األصول يف هذه املسألة.

: عذاب الربزخ، وهو العامل الذي بني احلياة  واملقصود بعذاب القربـ  حيثام وردـ 
مة، أو  الدنيا واحلياة اآلخرة، وال شك أن الروح باقية أثناء ذلك، فهي إما تكون منعَّ

بة، سواء ُقرب اجلسد، أو ُحرق، أو َغِرق. معذَّ

))( »رشح املقاصد يف علم الكالم«، سعد الدين مسعود بن عمر بن عبد اهلل التفتازاين ت: )79هـ 
)2: 30(، دار املعارف النعامنية ـ باكستان ـ )40)هـ ـ )98)م، ط).
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مل جيادل أحد من أهل السنة يف أن القرب فيه عذاب أو نعيم، ولكن اختلفوا يف بعض 

املسائل الفرعية، نحو: هل العذاب واقع عىل الروح، أم عىل الروح واجلسد معًا؟ 

الراجح واملشهور: أنه عليهام معًا، وقال بعض: عىل الروح، ومل يُقل أحد: إن 
العذاب واقٌع عىل اجلسد فقط. 

واملشهور عند النـاس: أنَّ املعتـزلة ُينكرون عذاب القرب، ولكن الصحيَح: أن 
مجهور املعتزلة يرون أن هناك عذابًا أو نعياًم يف القرب، ومل خيالف يف هذا إال واحد اسمه 
رضار، حتدث عنه القايض عبد اجلبار يف »رشح األصول اخلمسة«، وقال عنه: إنه كان 
من املعتـزلة ثم خرج منهم، وأصبح من اجلهمية، فال يصحُّ نسبة قوله إىل املعتـزلة 

إذن))(. 

وأما الشيعة وباقي الفرق فيـؤمنون بعذاب القرب، ولذلك فلن ُأَفـّصل يف هذا 
املوضوع أكثر من ذلك، وسوف نكتفي بإيراد بعض األحاديث الدالة عىل ذلك.

سنذكر بعض آيات القرآن التي استدل هبا العلامء عىل ثبوت عذاب القرب، ونتبعها 
بذكر بعض األحاديث النبوية الرشيفة. 

أدلة عذاب القرب من القرآن الكريم: 

اآلية األوىل: 

قال تعاىل: ﴿ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى﴾ 
]نوح: 25[.

قال الزخمرشي: »﴿ۅ ۉ﴾ جعل دخولـهم النار يف اآلخرة كأنه متعقب 
إلغراقهم، القرتابه، وألنه كائـن ال حمالة، فكأنه قد كان. أو أريد عذاب القرب. ومن 

))( »رشح األصول اخلمسة« سيأيت قريب نقل كالم القايض عبد اجلبار ص24)).
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مات يف ماء أو يف نار أو أكلـته السباع والطري: أصابه ما يصيب املقبور من العذاب. 

وعن الضحاك: كانوا يغرقون من جانب وحيرقون من جانب«))(.

قال ابن عطية: »وقال ﴿ۅ ۉ﴾ يعنى جهنم وعرب عن ذلك بفعل املايض من 
حيث األمر متحقق، وقيل أراد عرضهم عىل النار غدوًا وعشيًا عرب عنهم باإلدخال«)2(. 

اهـ. 

قال الرازي: »املسألة الثالثة: متسك أصحابنا يف إثبات عذاب القرب بقوله: ﴿ۅ 
ۅ ۉ﴾ وذلك من وجهني: 

األول: أن الفاء يف قوله: ﴿ۅ ۉ﴾ تدل عىل أنه حصلت تلك احلالة عقيب 
اإلغراق فال يمكن محلها عىل عذاب اآلخرة، وإال بطلت داللة هذه الفاء. 

الثاين: أنه قال: ﴿ۅ﴾ عىل سبيل اإلخبار عن املايض. وهذا إنام يصدق لو 
وقع ذلك. 

قال مقاتل والكلبي: معناه أهنم سيدخلون يف اآلخرة نارًا ثم عرب عن املستقبل 
بلفظ املايض لصحة كونه وصدق الوعد به كقوله: ﴿ۅ ۉ ۉ﴾ ]األعراف: 50[ 

﴿ڌ ڎ ڎ﴾ ]األعراف: 46[. 

واعلم أن الذي قالوه ترك للظاهر من غري دليل. 

))( »الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون األقاويل يف وجوه التأويل«، أبو القاسم حممود بن عمر 
الزخمرشي اخلوارزمي ت: 538 )4: 622(، دار إحياء الرتاث العريبـ  بريوت، ت: عبد الرزاق 

املهدي.
)2( »املحرر الوجيز يف تفسري الكـتاب العزيز«، أبو حممد عبد احلق بن غالب بن عطية األندليس 
ت: 546هـ )5: 376(، دار الكتب العلميةـ  لبنانـ  3)4)هــ 993)م، ط)، ت: عبد السالم 

عبد الشايف حممد.
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فإن قيل: إنام تركنا هذا الظاهر لدليل، وهو أن من مات يف املاء فإنا نشاهده هناك، 

فكيف يمكن أن يقال: إهنم يف تلك الساعة أدخلوا نارًا؟ 

واجلواب: هذا اإلشكال إنام جاء العتقاد أن اإلنسان هو جمموع هذا اهليكل، 
وهذا خطأ ملا بينا أن هذا اإلنسان هو الذي كان موجودًا من أول عمره، مع أنه كان 
صغري اجلثة يف أول عمره، ثم إن أجزاءه دائاًم يف التحلل والذوبان، ومعلوم أن الباقي 
غري املتبدل، فهذا اإلنسان عبارة عن ذلك اليشء الذي هو باق من أول عمره إىل اآلن، 
فلم ال جيوز أن يقال: إنه وإن بقيت هذه اجلثة يف املاء إال أن اهلل تعاىل نقل تلك األجزاء 

األصلية الباقية التي كان اإلنسان املعني عبارة عنها إىل النار والعذاب«))(. اهـ.

قال البيضاوي: »﴿ۅ﴾ بالطوفان ﴿ۅ ۉ﴾ املراد عذاب القرب أو عذاب 
اآلخرة والتعقيب لعدم االعتداد بام بني اإلغراق واإلدخال، أو ألن املسبب كاملتعقب 
للسبب وإن تراخى عنه لفقد رشط أو وجود مانع وتنكري النار للتعظيم، أو ألن املراد 

نوع من النريان«)2(. اهـ. 

قال النـسفي: »﴿ۅ ۉ﴾ عظيمة وتقديم مـام خطيئاهتم لبيان أن مل يكن 
إغراقهم بالطوفان وإدخاهلم يف النريان إال من أجل خطيئاهتم، وأكد هذا املعنى بزيادة 
ما، وكفى هبا مزجة ملرتكب اخلطايا، فإن كفر قوم نوح كان واحدة من خطيئاهتم وان 
كانت كبـراهني، والفاء يف فأدخلوا لإليذان بأهنم عذبوا باإلحراق عقيب اإلغراق، 

فيكون دلياًل عىل إثبات عذاب القرب«)3(. اهـ. 

))( »التفسري الكبري« أو »مفاتيح الغيب« )30: 376(.
)2( »تفسري البيضاوي« )5: 396(، دار الفكر ـ بريوت.

)3( »تفسري النسفي« )4: 285(.
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اآلية الثانية: 

قـال تعـاىل: ﴿گ گ گ گ ڳڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ 
ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻڻ  ڻ  ڻ  ں  *ں 

ھ﴾ ]غافر: 46-45[.

قال ابن قـتيبة: »قال أبو حممد ونحن نـقول: إنه إذا جاز يف املعقول، وصح يف 
النظر وبالكتاب واخلرب أن اهلل تعاىل يبعث من يف القبور، بعد أن تكون األجساد قد 
بليت، والعظام قد رمت، جاز أيضًا يف املعقول وصح يف النظر وبالكتاب واخلرب أهنم 

يعذبون بعد املمـات يف البـرزخ، فأما الكتاب فإن اهلل تعاىل يقول: ﴿ں ں 
 ]46 ]غافـر:  ھ﴾  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻڻ  ڻ  ڻ 
فهم يعرضون بعد مماهتم عىل النار غدوًا وعشيًا قبل يوم القيامة ويوم القيامة يدخلون 

أشد العذاب«))(. اهـ. 

وقال ابن قتيبة: »وقد أعلمنا اهلل تعاىل يف كتابه أنه يعذب قومًا قبل يوم القيامة 
ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻڻ  ڻ  ڻ  ں  ﴿ں  يقول:  إذ 
ھ ھ﴾ وال جيوز أن يعرض هؤالء عىل النار غدوًا وعشيًا يف الدنيا وال يف يوم 
القيامة لقوله تعاىل: ﴿ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ﴾؛ وألن يوم 

القيامة ليس فيها غدو وال عيش إال عىل جماز يف قوله جل وعز: ﴿ ېئ ېئ ېئ ىئ   
ىئ ﴾ جيوز يف ذلك املوضع وال جيوز يف هذا املوضع«)2(. اهـ. 

وقال الطربي يف تفسري هذه اآلية: »يقول تعاىل ذكره مبينًا عن سوء العذاب الذي 

))( »تأويل خمتلف احلديث«، عبداهلل بن مسلم بن قتيبة أبو حممد الدينوري ت: 276، ص50)، 
دار اجليل ـ بريوت ـ 393) ـ 972)، ت: حممد زهري النجار.

)2( »تأويل خمتلف احلديث« ص247.
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حل بـهؤالء األشقياء من قوم فرعون ذلك الذي حاق هبم من سوء عذاب اهلل ﴿ں      
ں ڻ﴾ إهنم ملا هلكوا وغرقهم اهلل جعلت أرواحهم يف أجواف طري سود 

فهي تعرض عىل النار كل يوم مرتني غدوًا وعشيًا إىل أن تقوم الساعة«))(. اهـ. 

قال النحاس: »وقال جماهد يف قوله تعاىل: ﴿ں ں ڻ ڻ ڻ﴾ 
قال من أيام الدنيا، قال الفراء: ليس يف القيامة غدو وال عيش ولكن مقدار ذلك. 

قال أبو جعفر: التفسيـر عىل خالف ما قال الفراء وذلك أن التفسيـر عىل أن 
هذا العرض إنام هو يف أيام الدنيا، واملعنى أيضًا بني أنه عىل ذلك؛ ألنه قال جل وعز: 

﴿ں      ں ڻ ڻ ڻ﴾ ثم دل عىل أن هذا قبل يوم القيامة بقوله ﴿ۀ 
بمنـزلة عذاب  ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ﴾ فـدل عىل أن األول 

القرب«)2(. اهـ. 

قال الطيبي يف رشح البخاري: »وقال أبو عثامن بن احلداد: وإنام أنكر عذاب القرب 
برش املرييس واألصم ورضار، واحتجوا بقوله تعاىل: ﴿ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ 
ۇ ۇ﴾ ]الدخان: 56[ واحتجوا بمعارضة عائشة البن عمر. قال القايض أبو 
بكر بن الطيب وغريه: قد ورد القرآن بتصديق األخبار الواردة يف عذاب القرب، قال 
تعاىل: ﴿ں ں ڻ ڻ ڻ﴾ وقد اتفق املسلمون أنه ال غدوة وال عيش 
القيامة، ويوم  النار قبل يوم  الدنيا، فهم يعرضون مماهتم عىل  يف اآلخرة، وإنام مها يف 

القيامة يدخلون أشد العذاب، قال تعاىل: ﴿ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ 

))( »جامع البيان عن تأويل آي القرآن«، حممد بن جرير بن يزيد بن خالد الطربي أبو جعفر ت: 
0)3 )24: )7(، دار الفكر ـ بريوت ـ 405).

)2( »معاين القرآن الكريم«، النحاس ت: 338 )6: 230(، جامعة أم القرىـ  مكة املكرمةـ  409)، 
ط)، ت: حممد عيل الصابوين.
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ھ﴾، فإذا جاز أن يكون املكلَّف بعد موته معروضًا عىل النار غدوًا وعشيًا، جاز 
أن يسمع الكالم ويمنع اجلواب، ألن اللذة والعذاب جتيء باإلحساس، فإذا كان كذلك 
وجب اعتقاد رد احلياة يف تلك األجساد، وسامعهم للكالم، والعقل ال يدفع هذا، وال 
يوجب حاجة إىل بلة ورطوبة، وإنام يقتيض حاجتها إىل املحل فقط، فإذا صح رد احلياة 
إىل أجسامهم مع ما هم عليه من نقص البنية، وتقطع األوصال، صح أن يوجد فيهم 
سامع الكالم، والعجز عن رد اجلواب. وقد ذكر البخاري يف غزوة بدر بعد قوله ملسو هيلع هللا ىلص: 
»ما أنتم بأسمع ملا أقول منهم«، قال قتادة: أحياهم اهلل حتى أسمعهم، توبيًخا ونقمة 
ة، وعىل ذلك تأوله  نَـّ وحسة وندًما. وعىل تأويل قتادة فقهاء األئمة ومجاعة أهل السُّ
عبد اهلل بن عمر، راوي احلديث عن النبي، ملسو هيلع هللا ىلص. قال القايض: وليس يف قول عائشة ما 
يعارض قول ابن عمر، ألنه يمكن ملسو هيلع هللا ىلص أن يكون قد قال يف قتىل بدر القولني مجيًعا، ومل 
حتفظ عائشة إال أحدمها، ألن القولني غري متنافيني، أن ما دعوا اهلل ال ينفي رد احلياة إىل 

أجسامهم، وسامعهم للنداء بعد موهتم إذا عادوا أحياء«))(. اهـ.

قال املاوردي: »قوله عز وجل: ﴿ں ں ڻ ڻ ڻ﴾ فيه ثالثة 
أقاويل: 

أحدها: أنه يعرض عليهم مقاعدهم من النار غدوة وعشية، فيقال: آلِل فرعون 
هذه منازلكم، توبيخًا، قاله قتادة. 

الثاين: أن أرواحهم يف أجواف طري سود تغدو عىل جهنم وتروح فذلك عرضها، 
قاله ابن مسعود. 

الثالث: أهنم يعذبون بالنار يف قربهم غدوًا وعشيًا، وهذا آلل فرعون خصوصًا. 
قال جماهد: ما كانت الدنيا.

))( »رشح صحيح البخاري«، أبو احلسن عيل بن خلف بن عبد امللك بن بطال البكري )3: 358-
.)359
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﴿ۀ ۀ ہ﴾ وقيامها وجود صفتها عىل استقامة، ومنه قيام السوق وهو 
حضور أهلها عىل استقامة يف وقت العادة. ﴿ہ ہ ہ ھ ھ﴾ ألن 

عذاب جهنم ُمـْخَتِلف«))(. اهـ.

قال ابن حزم: »وقال اهلل تعاىل يف آل فرعون: ﴿ں ں ڻ ڻ ڻڻ 
املذكور هو عذاب  العرض  ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ﴾ فهذا 
القرب، وإنام قيل عذاب القرب فأضيف إىل القرب، ألن املعهود يف أكثر املوتى أهنم يقربون، 
وقد علمنا أن فيهم أكيل السبع والغريق تأكله دواب البحر واملحرق واملصلوب واملعلق، 
فلو كان عىل ما يقدر من يظن: أنه العذاب إال يف القرب املعهود، ملا كان هؤالء فتنة، وال 
عذاب قرب، وال مسألة، ونعوذ باهلل من هذا بل كل ميت فال بد من فتنة وسؤال، وبعد 
ذلك رسور أو نكد إىل يوم القيامة، فيوفون حينئذ أجورهم، وينقلبون إىل اجلنة أو النار.

وأيضًا فإن جسد كل إنسان فال بد من العود إىل الرتاب يومًا ما كمـا قال اهلل 
ذكرنا  من  فكل   ]55 ]طه:  ڌ﴾  ﴿ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ  تعاىل: 
رجيعًا،  أو  رمادًا  يعود  فإنه  دابة:  أو  سبع  أكيل  أو  حمرق  أو  معلق  أو  مصلوب  من 
أو يتقطع فيعود إىل األرض، وال بد وكل مكان استقرت فيه النفس أثر خروجها من 

اجلسد فهو قرب هلا إىل يوم القيامة«)2(. اهـ. 

وقال البيهقي: »وقال يف آل فرعون: ﴿ں ں ڻ ڻ ڻڻ ۀ ۀ 
وجوههم  املالئكة  برضب  عليهم  فحكم  ہ ہ ہ ہ ھ ھ﴾ 
وأدبارهم حني تتوفاهم وإن كنا ال نشاهده وبام تقول هلم املالئكة عند املوت وهم 

))( »النكت والعيون« )تفسري املاوردي( )5: 359(.
)2( »الفصل يف امللل واألهواء والنحل«، عيل بن أمحد بن سعيد بن حزم الطاهري أبو حممد ت: 

548 )4: 56(، مكتبة اخلانجي ـ القاهرة.
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باسطوا أيدهيم وإن كنا ال نسمعه، وعىل آل فرعون بعرضهم عىل النار غدوًا وعشيًا 

ما دامت الدنيا وإن كنا ال نقف عليه ويف كل ذلك داللة عىل ما قلناه«))(. اهـ. 

اآلية الثالثة: 

قال تعاىل: ﴿ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ 
ڑ ک﴾ ]غافر: ))[.

قال املاوردي: »قوله عز وجل: ﴿ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ﴾ فيه ثالثة 
تأويالت: 

أحدها: أنه خلقهم أمواتًا يف أصالب آبائهم، ثم أحياهم بإخراجهم ثم أماهتم 
عند انقضاء آجاهلم، ثم أحياهم للبعث، فهام ميتتان: إحدامها يف أصالب الرجال، والثانية: 

يف الدنيا. وحياتان: إحدامها يف الدنيا والثانية يف اآلخرة، قاله ابن مسعود وقتادة. 

الثاين: أن اهلل أحياهم حني أخذ عليهم امليثاق يف ظهر آدم قوله: ﴿ٹ ٹ ٹ 
ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ﴾ ]األعراف: 72)[ اآلية. 

ثم إن اهللَّ أماهتم بعد أخذ امليثاق عليهم، ثم أحياهم حني أخرجهم، ثم أماهتم 
عند انقضاء آجاهلم، ثم أحياهم للبعث فـتكون حياتان وموتـتان يف الدنيا وحياة يف 

اآلخرة، قاله عبد الرمحن بن زيد بن أسلم. 

الثالث: أن اهلل أحياهم حني خلقهم يف الدنيا، ثم أماهتم فيها عند انقضاء أجاهلم، 
ثم أحياهم يف قبورهم للمساءلة، ثم أماهتم إىل وقت البعث. ثم أحياهم للبعث، قاله 

السدي«)2(. اهـ.

))( »إثبات عذاب القرب«، أمحد بن احلسني البيهقي أبو بكر ت: 458، ص70، دار الفرقانـ  عامن 
األردن ـ 405)، ط2، ت: د. رشف حممود القضاة.

)2( »النكت والعيون« )تفسيـر املاوردي(، أبو احلسن عيل بن حممد بن حبيب املاوردي البرصي =
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قال البغوي: »﴿ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ﴾ قال ابن عباس ريض اهلل 
تعاىل عنهام وقتادة والضحاك: كانوا أمواتًا يف أصالب آبائهم فأحياهم اهلل يف الدنيا، ثم 
أماهتم املوتة التي ال بد منها ثم أحياهم للبعث يوم القيامة فهام موتتان وحياتان وهذا 

كـقوله تعـاىل: ﴿ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉۉ ې ې ې 
ې﴾ ]البقرة: 28[ وقال السدي: أميتوا يف الدنيا ثم أحيوا يف قبورهم للسؤال ثم 

أميتوا يف قبورهم ثم أحيوا يف اآلخرة«))(. اهـ. 

»التسهيل«: »﴿ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ﴾ هذه  ابن جزي يف  وقال 
اآلية كقوله: ﴿ۅ ۅ ۉۉ ې ې ې ې﴾.

فاملوتة األوىل: عبارة عن كوهنم عدمًا، أو كوهنم يف األصالب، أو يف اآلرحام.

واملوتة الثانية: املوت املعروف.

واحلياة اآلوىل: حياة الدنيا. 

واحلياة الثانية: حياة البعث يف القيامة. 

وقيل:

احلياة األوىل: حياة الدنيا، والثانية: احلياة يف القرب.

واملوتة األوىل: املوت املعروف، واملوتة الثانية بعد حياة القرب.

وهذا قول فاسد ألنه البد من احلياة للبعث فتجيء احلياة ثالث مرات. 

فإن قيل: كيف اتصال قوهلم أمتنا اثنتني وأحييتنا اثنتني بام قبله. 

ت: 450هـ )5: 46)(، دار الكتب العلميةـ  بريوت، لبنانـ  ت: السيد ابن عبد املقصود ابن   = 
عبد الرحيم.

))( »تفسري البغوي« )4: 93(، دار املعرفة ـ بريوت، ت: خالد عبد الرمحن العك.
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فاجلواب: أهنم كانوا يف الدنيا يكفرون بالبعث فلام دخلوا النار، مقتوا أنفسهم عىل 
ذلك، فأقروا به حينئذ لريضوا اهلل بإقرارهم حينئذ، فقوهلم: أمتنا اثنتني وأحييتنا اثنتني، 
إقرار بالبعث عىل أكمل الوجوه طمعًا منهم أن خيرجوا عن املقت الذي مقتهم اهلل إذ 

كانوا يدعون إىل اإلسالم فيكفرون«))(. اهـ. 

ولكن قد يكون املراد باحلياتني قبل احلياة الباقية، أي أن كل حياة منهام أعقبها 
الـموت، بخالف هذه احلياة الدايمة التي ال يعقبها موت، فلذلك مل تعّد يف األربعة 

السابقة. 

ولذلك قال اإلمام الرازي يف تفسري قوله تعاىل: ﴿ٴۇ ۋ ۋ ۅ 
هبذه  قـوم  »احتـج  ائ﴾:  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉۉ  ۅ 
اآلية عىل بطالن عذاب القرب، قالوا: ألنه تعاىل بني أنه حييـيهم مرة يف الدنيا وأخرى 

يف اآلخرة ومل يذكر حياة القرب ويؤكده قوله: ﴿ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ * ۉ ۉ ې 
ې ې﴾ ]املؤمنون: 5)-6)[ ومل يذكر حياة فيام بني هاتني احلالتني، قالوا: 
وال جيوز االستدالل بقوله تعاىل: ﴿ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ﴾ ]غافر: ))[ 
ألنه قول الكفار، وألن كثريًا من الناس أثبتوا حياة الذر يف حلب آدم عليه السالم حني 
استخرجهم وقال: ﴿ڄ ڄ﴾ ]األعراف: 72)[ وعىل هذا التقدير حصل حياتان 
وموتـتان من غري حاجة إىل إثبات حياة يف القرب، فاجلواب مل يلزم من عدم الذكر يف 
هذه اآلية أن ال تكون حاصلة، وأيضًا فلقائل أن يقول: إن اهلل تعاىل ذكر حياة القرب يف 
هذه اآلية، ألن قوله يف: ﴿ې﴾ ليس هو احلياة الدائمة وإال ملا صح أن يقول: 
تعاىل  اهلل  إىل  والرجوع  الرتاخي،  تقـتيض  ﴿ى﴾  كلمة  ألن  ائ﴾  ى  ﴿ى 

))( »كتاب التسهيل لعلوم التنزيل«، حممد بن أمحد بن حممد الغرناطي الكلبي ت: )74هـ )4: 3(، 
دار الكتاب العريب ـ لبنان ـ 403)هـ ـ 983)م، ط4.



ـ  1109 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عىل العقيدِة الطَّحاوية 
حاصل عقب احلياة الدائمة من غري تراخ فلو جعلنا اآلية من هذا الوجه دلياًل عىل 

حياة القرب كان قريبًا«))(. اهـ. 

اآلية الرابعة: 

ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ﴿ڱ  تعـاىل:  قـال 
ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓڭ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ 

ٴۇ ۋ ۋۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ 

ەئ ەئ وئ وئ﴾ ]األنعام: 93[.

قال ابن حزم: »)قال أبو حممد( وقد احتـج من أنكره بقـول اهلل تعاىل: ﴿ڍ 
ڌ ڌ ڎ ڎ﴾ وبقـوله تعاىل: ﴿ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ 

ۉ﴾ اآلية. 

)قال أبو حممد( وهذا حق ال يدفع عذاب القرب؛ ألن فـتنة القرب وعذابه واملسألة 
إنمـا هي للروح فقط بعد فراقـه للجسد أثر ذلك قرب أو مل يقبـر برهان ذلك قول اهلل 

ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ﴿ڭ  تعـاىل: 
ۋۅ ۅ ﴾ اآلية وهذا قبل القيامة بال شك وأثر املوت وهذا عذاب القرب وقال: 

﴿ڻ ۀ ۀ ہ ہ﴾ ]آل عمران: 85)[«)2(. اهـ. 

وقال ابن حزم أيضًا: »﴿ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ 
ٴۇ ۋ ۋۅ ۅ ۉ ۉ ې﴾ فصح أن النفس معذبة كمـا 

))( »التفسيـر الكبري« أو »مفاتيح الغيب«، فخر الدين حممد بن عمر التميمي الرازي الشـافعي 
ت: 604 )2: 3( دار الكتب العلمية ـ بريوت ـ )42)هـ ـ 2000م، ط).

)2( »الفصل يف امللل واألهواء والنحل«، عيل بن أمحد بن سعيد بن حزم الطاهري أبو حممد ت: 
548 )4: 56(، مكتبة اخلانجي ـ القاهرة.
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ترى من حني موهتا إىل يوم القيامة دون األجساد، فإذا كان يوم القيامة أحيا اهلل تعاىل 
العظام، وأخرجها من القبور وركب عليها األجساد ورد إليها األنفس، ودخل أهل 

اجلنة اجلنة وأهل النار النار.

وإنام ختافت املجرمون بينهم: ﴿ ڇ ڇ ڇ ڇ﴾ ]طه: 03)[ ﴿ژ ڑ ڑ ک﴾ 
]طه: 04)[ ﴿ى ائ ائ ەئ ەئ﴾ ]يس: 52[ ألنه صار العذاب الذي كانوا فيه هينًا 

يسريًا باإلضافة إىل عذاب جهنم، أعاذنا اهلل من عذابه. وهذا الذي تتفق به اآليات 
كلها، وإنام هلك من هلك بأخذه آية وتركه أخرى، وأخذه حديثًا وتركه آخر، وأخذه 
الفرض  آية، وهذا خطأ ال حيل، وإنام  يبينها، وأخذه حديثًا وتركه  آية وتركه حديثًا 
عىل املسلمني أخذ كل ما جاء به النبي ملسو هيلع هللا ىلص من قرآن وسنـة وضم كل ذلك بعضه إىل 

بعض«))(. اهـ. 

قال البيهقي: »وقال: ﴿ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ 
أرواحهم  نزع  عليهم يف  يعنف  الكفار  أن  اآليات عىل  هذه  فدلت  اآلية،  ٴۇ﴾ 

كام  الشديد  والعذاب  اهلون  عىل  قادمون  أهنم  ذلك  مع  ويعرفون  أنفسهم  وإخراج 
يرفق باملؤمنني ويبرشون بام هم قادمون عليه من األمن والنعيم املقيم«)2(. اهـ. 

وروى البيهقي يف إثبات عذاب القرب بعد ذكر هذه اآلية: »عن أيب هريرة قال 
إذا خرجت روح املؤمن تلقاها ملكان يصعداهنا. 

))( »رسالة يف حكم من قال إن أرواح أهل الشقاء معذبة إىل يوم الدين«، أبو حممد عيل بن أمحد 
ابن سعيد بن حزم األندليس ت: 456 هـ )3: 9)2( املؤسسة العربية للدراسات والنرش ـ 

بريوت، لبنان ـ 987) م، ط2، ت: د. إحسان عباس.
)2( »شعب اإليامن«، أبو بكر أمحد بن احلسني البيهقي ت: 458 )): 354(، دار الكتب العلمية 

ـ بريوت ـ 0)4)، ط)، ت: حممد السعيد بسيوين زغلول.
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قال محاد: فذكر من طيب رحيها وذكر املسك. 

قال: ويقول أهل السامء: روح طيبة جاءت من قبل األرض: صىل اهلل عليك، 
وعىل جسد من تعمرينه فينطلق به إىل ربه. 

ثم يقول: انطلقوا به إىل آِخِر األجل. 

قال: وإن الكافر إذا خرجت روحه قال محاد: ذكر من نتنها، وذكر لعنًا، ويقول 
أهل السامء: روح خبيثة من قبل األرض. 

قال: و يقال: انطلقوا به إىل آِخِر األجل. 

قال أبو هريرة: فرد رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ربطة كانت عليه عىل أنفه هكذا.

رواه مسلم يف »الصحيح« عن عبد اهلل بن عمر القواريري«))(. اهـ. 

وقال أبو حيان يف »البحر«: »﴿ۅ ۉ ۉ ې﴾ أي اهلوان، وقرأ عبد اهلل 
وعكرمة ﴿ۉ﴾ باأللف وفتح اهلاء واليوم من قال: إن هذا يف الدنيا كان عبارة 
عن وقت اإلماتة والعذاب ما عذبوا به من شدة النزع أو الوقت املمتد املتطاول الذي 
يلحقهم فيه العذاب يف الربزخ، ومن قال: إن هذا يف القيامة كان عبارة عن يوم القيامة 
أو عن وقت خطاهبم يف النار، وأضاف العذاب إىل اهلون لتمكنه فيه؛ ألن التنكيل قد 

يكون عىل سبيل الزجر والتأديب، وال هوان فيه وقد يكون عىل سبيل اهلوان«)2(. اهـ.

))( »إثبات عذاب القرب«، أمحد بن احلسني البيهقي أبو بكر ت: 458، دار الفرقانـ  عامنـ  األردنـ  
405)،ص44، ط2، ت: د. رشف حممود القضاة.

)2( »تفسري البحر املحيط«، حممد بن يوسف الشهري بأيب حيان األندليس ت: 745هـ )4: 44(، دار 
الكتب العلمية ـ لبنان، بريوت ـ 422)هـ ـ)200م، ط)، ت: الشيخ عادل أمحد عبد املوجود ـ 
الشيخ عيل حممد معوض، شارك يف التحقيق )( د. زكريا عبد املجيد النوقي 2( د. أمحد النجويل 

اجلمل.
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اآلية اخلامسة: 

قال تعاىل: ﴿ڤ ڤ ڦ ڦ ڦڦ ڄ ڄ ڄڄ ڃ ڃ 
]التـوبة:  ڌ﴾  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  چڇ  چ  چچ  ڃ  ڃ 

.](0(

قال الطبـري: »وقوله: ﴿ڇ ڇ﴾، يقول: سنعذب هؤالء املنافقني 
مرتني إحدامها يف الدنيا واألخرى يف القرب. 

ثم اختلف أهل التأويل يف التي يف الدنيا ما هي:

فقال بعضهم: هي فضيحتهم فضحهم اهلل بكشف أمورهم وتبيـني رسائـرهم 
للناس عىل لسان رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص...

وقال آخرون: معنى ذلك سنعذهبم عذابًا يف الدنيا وعذابا يف اآلخرة....

وقال آخرون: كان عذاهبم إحدى املرتني مصائبهم يف أمواهلم وأوالدهم واملرة 
األخرى يف جهنم. 

قال أبو جعفر: وأوىل األقوال يف ذلك بالصواب عندي، أن يقال: إن اهلل أخرب 
أنه يعذب هؤالء الذين مردوا عىل النفاق مرتني، ومل يضع لنا دلياًل نتوصل به إىل علم 
أنبئنا عنهم،  ما  القائلني  ذكرنا عن  ما  بعض  يكون  أن  العذابني، وجائز  ذينك  صفة 

ڍ  ڍ  ثناؤه: ﴿ڇ  وليس عندنا علم بأي ذلك من بأي، عىل أن يف قوله جل 
ڌ ڌ﴾ داللة عىل أن العذاب يف املرتني كلتيهام قبل دخوهلم النار واألغلب من 

إحدى املرتني أهنا يف القرب. 

وقوله: ﴿ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ﴾ يقول: ثم يرد هـؤالء الـمنافقون بعد 
تعذيب اهلل إياهم مرتني إىل عذاب عظيم وذلك عذاب جهنم«))(. اهـ .

))( »جامع البيان عن تأويل آي القرآن« ))): 2-9)(.
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قال السمرقندي: »﴿ڇ ڇ﴾ قال مقاتل: أحد العذابني عند املوت 
رضب املالئكة الوجوه واألدبار، الثاين: عذاب القرب وهو رضب منكر ونكري. وقال 

الكلبي: أول العذابني أنه أخرجهم من املسجد. والعذاب الثاين: عذاب القرب.

وروى أسباط بن النرض اهلمداين عن إسامعيل بن عبد امللك السدي عن أيب مالك 
عن ابن عباس أنه قال: قام ملسو هيلع هللا ىلص خطيبًا يوم اجلمعة، فقال: يا فالن أخرج فإنك منافق، 
ثم قال: يا فالن أخرج إنك منافق. فأخرجهم بأسامئهم. وكان عمر مل يشهد اجلمعة 
حلاجة كانت له، فلقيهم وهم خيرجون من املسجد فاختبأ منهم استحياء أنه مل يشهد 
أنه قد علم  الناس قد انرصفوا، وهم قد اختبؤوا من عمر وظنوا  اجلمعة، وظن أن 
بأمرهم، فدخل عمر املسجد، فإذا الناس مل يصلوا، فقال له رجل من املسلمني: أبرش 

يا عمر، قد فضح اهلل املنافقني.
وهذا هو العذاب األول. 

والعذاب الثاين: عذاب القرب.
 وروى إبن أيب نجيح عن جماهد ﴿ڇ ڇ﴾ قال: اجلوع والقتل.

ويقال: القتل والسبي. 
وقال: احلسن عذاب الدنيا وعذاب اآلخرة. 

﴿ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ﴾ يعني عذاب جهنم أعظم مما كان يف الدنيا«))(. 
اهـ. 

قال العالمة الطيبي يف رشح البخاري: »واختلف أهل التأويل يف قوله تعاىل: 
﴿ڇ ڇ﴾، قال احلسن، وابن جريج: عذاب الدنيا وعذاب القرب، وقال 

))( »تفسري السمرقندي املسمى بحر العلوم«، نرص بن حممد بن أمحد أبو الليث السمرقندي ت: 
367 )2: 85(، دار الفكر ـ بريوت، ت: د.حممود مطرجي.
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جماهد: القتل والسباء، وأما قوله: ﴿ۅ ۉ ۉ ې﴾ يف اآلخرة«))(. اهـ.

اآلية السادسة: 

قال تعاىل: ﴿ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی  
ی﴾ ]طه: 24)[.

ورد يف »صحيح ابن حبان« َعْن أيب ُهَريَرَة َعِن النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص يف َقـْولِه َجلَّ وَعال: 
.)2( ﴿ېئ ېئ ىئ ىئ﴾ َقاَل: َعَذاُب اْلَقرْبِ

ه َلِفي َرْوَضٍة  وفيه أيضًا: َعْن أيب ُهَرْيَرَة َعْن َرُسوِل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص َقاَل: »إنَّ املْؤِمَن يف َقرْبِ
فِياَم  َأَتْدُروَن  اْلَبْدِر،  َلْيَلَة  كاْلَقَمِر  َلُه  ُر  وُينَـوَّ ِذَراعًا،  َسْبُعوَن  ُه  َقرْبُ َلُه  َوُيْرَحُب  اَء  َخرْضَ
أَتْدُروَن  ی﴾  ی   ی  ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  ﴿ېئ  اآليُة؟  َهِذِه  ُأْنِزَلْت 
ِذي  ه والَّ َقرْبِ اْلَكافِِر يف  َقاَل: »َعَذاُب  أْعَلُم،  َقاُلوا: اهلل وَرُسوُله  نَْكُة«،  الضَّ املِعيَشُة  َما 
ُه ُيَسلََّط َعَلْيِه تِْسَعٌة َوتْسُعوَن تِنِّينًا، َأَتْدُروَن َما التِّـنِّنُي؟ َسْبُعوَن َحيًَّة لُِكلِّ  َنـْفيِس بَيِدِه إنَّ

َحيٍَّة َسْبُع ُرؤوٍس َيْلَسُعوَنُه وخَيِْدُشوَنُه إىل َيْوِم اْلِقَياَمِة«)3(. 

ويف »املعجم الكبري« للطرباين: عن عبد اهلل ﴿ېئ ېئ ىئ ىئ﴾ قال: َعَذاُب 
 .)4( اْلَقرْبِ

قال السمرقـندي: »﴿ېئ ېئ ىئ ىئ﴾ يعني: معيشة ضيقـة، روي عن 

))( »رشح صحيح البخاري«، أبو احلسن عيل بن خلف بن عبد امللك بن بطال البكري القرطبي 
ت: 449هـ )3: 85(، مكتبة الرشد ـ السعودية ـ الرياض ـ 423)هـ ـ 2003م، ط2، ت: 

أبو متيم يارس بن إبراهيم.
)2( كتاب اجلنائز، باب املريض وما يتعلق به )9))3(.
)3( كتاب اجلنائز، باب املريض وما يتعلق به )22)3(.

.)233 :9( ،)9(43( )4(
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ابن مسعود وأيب سعيد اخلدري أهنمـا قاال: ﴿ىئ ىئ﴾ يقول: عذاب القبـر، 
وروى أبو سلمة عن أيب هريرة عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص يف قوله: ﴿ىئ ىئ﴾ قال: عذاب 

القرب«))(. اهـ.

قال الثعلبي: »﴿ېئ ېئ ىئ ىئ﴾ ضيقًا يقال: منزل ضنك وعيش ضنك، 
يستوي فيه الذكر واألُنثى والواحد واالثنان واجلمع، قال عنرتة: 

وإذا هم نزلوا بضنك فانزل 

واختلف املفّسون يف املعيشة الضنك: 

فأخربين أبو عثامن سعيد بن حممد بن حممد احلريي قال: أخربنا أبو بكر حممد بن 
أمحد املفيد قال: حّدثنا أبو خليفة الفضل بن احلباب قال: حّدثنا أبو الوليد الطياليس 
قال: حّدثنا محاد بن سلمة عن عمرو عن أيب سلمة عن أيب هريرة أّن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: يف 
قوله سبحانه: ﴿ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ﴾، قال: )عذاب القرب(. 

وقال ابن عباس: الشقاء، جماهد: الضيق، احلسن وابن زيد: الزقوم والغسلني 
والرضيع، قتادة: يعني يف النار، عكرمة: احلرام، قيس بن أيب حازم: الرزق يف املعصية، 
الضحاك: الكسب اخلبيث، عطّية عن ابن عباس يقول: كّل مال أعطيته عبدًا من عبادي 
قلَّ أو كثر ال يّتقيني فيه فال خري فيه وهو الضنك يف املعيشة، وإّن قومًا ُضاّلالً أعرضوا 
عن احلق وكانوا ُأويل سعة من الدنيا مكـثرين فكانت معيشتـهم ضنكًا، وذلك أهّنم 
كانوا يَرون أّن اهلل ليس بمخلف هلم معائشهم من سوء ظنّهم باهلل والتكذيب به، فإذا 
كان العبد يكذب باهلل وييسء الظّن به اشتـدت عليه معيشته فذلك الضنك أبو سعيد 
اخلدري: يضيق عليه قربه حتى ختتلف أضالعه ويُسـّلط عليه يف قربه تسعة وتسعون 
تنّينًا، لكّل تننّي سبعة رؤوس تنهشه وختدش حلمه حتى ُيبعث، ولو أّن تنّينًا منها ينفخ 

))( »تفسري السمرقندي املسمى بحر العلوم« )2: 6)4(.
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يف األرض مل تنبت زرعًا. مقاتل: معيشة سوء ألهّنا يف معايص اهلل. سعيد بن جبري: سلبه 

القناعة حتى ال يشبع«))(. اهـ.

وروى البخاري يف »صحيحه«: عن عائشة زوج النبي ملسو هيلع هللا ىلص: أن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص 
كان يدعو يف الصالة: »اللهم إين أعوذ بك من عذاب القرب، وأعوذ بك من فتنة املسيح 
الدجال، وأعوذ بك من فتنة املحيا، وفتنة املامت، اللهم إين أعوذ بك من املأثم واملغرم« 
فقال له قائل: ما أكثر ما تستعيذ من املغرم! فقال: »إن الرجل إذا غرم حدث فكذب، 

ووعد فأخلف«)2(. 

ويف »البخاري« عن عائشة أيضًا ريض اهلل تعاىل عنها: أن هيودية جاءت تسأهلا 
فقالت: أعاذك اهلل من عذاب القرب، فسألت عائشة رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: أُيعّذب الناس يف 
قبورهم؟ فقال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »عائذًا باهلل من ذلك«، ثم ركب رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ذاَت 
غداة مركبًا فكسفت الشمس... ويف احلديث: أنه عّلمهم كيفية صالة الكسوف... 
ويف آخره: ثم انرصف، فقال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »ما شاء اهلل أن يقول، ثم أمرهم أن يتعوذوا 

من عذاب القرب«)3(.

وزاد البيهقي يف »سنـنه الكربى«: فلام انرصف قعد عىل املنرب، فقال فيام يقول: 
»إن الناس يفتنون يف قبورهم كفتنة الدجال«، قالت عائشة: وكنا نسمُعه بعد ذلك من 

عذاب القرب)4(.

))( »الكشف والبيان« )تفسري الثعلبي(، أبو إسحاق أمحد بن حممد بن إبراهيم الثعلبي النيسابوري 
ت: 427 هـ ـ 035)م )6: 6)4(، دار إحياء الرتاث العريب ـ بريوت ـ لبنان ـ 422)هـ ـ 

2002م، ط)، ت: اإلمام أيب حممد بن عاشور، مراجعة وتدقيق األستاذ نظري الساعدي.
)2( كتاب األذان، باب الدعاء قبل السالم )832(.

)3( أبواب الكسوف، باب التعوذ من عذاب القرب يف الكسوف )049) و050)(.
)4( وردت هذه الرواية يف »سنن النسائي الكربى« وليس البيهقي: كتاب كسوف الشمس والقمر، 

باب آخر من صالة الكسوف )873)(.
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ويف »البخاري« أيضًا: عن عائشة ريض اهلل تعاىل عنها: أن هيوديًة دخلت عليها، 
فذكرت عذاب القرب، فقالت هلا: أعاذك اهلل من عذاب القرب، فسألت عائشة رسول اهلل 
ملسو هيلع هللا ىلص عن عذاب القرب؟ فقال: »نعم! عذاب القرب حّق«، قالت عائشة ريض اهلل تعاىل عنها: 

فام رأيُت رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص بعُد صىل صالًة إال تعوذ من عذاب القرب))(.

وقال البخاري يف »صحيحه«: باب ما جاء يف عذاب القرب: وقوله تعاىل: ﴿ ڭ 
ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋۅ ۅ ۉ 

ۉ ې﴾ ]األنعام: 93[ هو اهلوان، واهلون: الرفق، وقوله جل ذكره: ﴿ڇ 

ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ﴾ ]التـوبة: )0)[، وقوله تعاىل: ﴿ڳ ڳ ڱ 
ڱ ڱ * ں ں ڻ ڻ ڻڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ 

ھ ھ﴾ ]غافر: 46-45[)2(.
ويف »صحيح البخاري«: عن الرباء بن عازب ريض اهلل تعاىل عنهام: عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص 
قال: »إذا ُأقعد املؤمن يف قربه، أيت، ثم شهد أن ال إله إال اهلل وأن حممدًا رسول اهلل، فذلك 

قوله: ﴿ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ﴾ ]إبراهيم: 27[«.

حدثنا حممد بن بشار: حدثنا غندر: حدثنا شعبة هبذا، وزاد ﴿ڤ ڦ ڦ 
ڦ﴾، نزلت يف عذاب القرب)3(.

وروى البخاري: عن أيب هريرة ريض اهلل تعاىل عنه قال: كان رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يدعو: 
»اللهم إين أعوذ بك من عذاب القرب، ومن عذاب النار، ومن فتنة املحيا واملامت، ومن 

فتنة املسيح الدجال«)4(.

))( كتاب اجلنائز، باب ما جاء يف عذاب القرب )372)(.
)2( كتاب اجلنائز.

)3( كتاب اجلنائز، باب ما جاء يف عذاب القرب )369)(.
)4( كتاب اجلنائز، باب التعوذ من عذاب القرب )377)(.
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ويف »حتفة األحوذي برشح الرتمذي«: 

»عن أيب هريرة ريض اهلل عنه: قال الرسول ملسو هيلع هللا ىلص: )إذا قرب امليت( بصيغة املجهول، 
أي: إذا أدخل يف القرب وُدفن )أو قال: أحدكم( شك من الراوي، أي: أو قال: »أحدكم« 
مكان لفظ »امليت« )أتاه ملكان أسودان أزرقان( بزاء فراء، أي: أزرقان أعُينهام. زاد 
الطرباين يف »األوسط« من طريق أخرى: عن أيب هريرة: »أعينهام مثل قدور النحاس، 

وأنياهبام مثل صيايص البقر، وأصواهتام مثل الرعد«.

ونحوه لعبد الرزاق من مرسل عمرو بن دينار، وزاد: »حيفران بأنياهبام، ويطآن 
يف أشعارمها، معهام مرزبة لو اجتمع عليها أهل ِمنى مل ُيقّلوها«. كذا يف »فتح الباري« 
)يقال ألحدمها: املنكر( »مفعول« من »أنكر« بمعنى »نكر«: إذا مل يعرف أحدًا )ولآلخر 
: إذا مل يعرفه أحد، فهام كالمها ضد  النكري( »فعيل« بمعنى »مفعول« من »نِكر«ـ  بالكسـ 
املعروف، سّميا هبام؛ ألن امليت مل يعرفهام ومل ير صورًة مثل صورهتام. كذا يف »املرقاة«. 
وقال احلافظ يف »الفتح«: ذكر بعض الفقهاء: أن اسم اللذين يسأالن املذنب: »منكر 
ونكري«، واسم اللذين يسأالن املطيع: »مبرش وبشري« )فيقوالن: ما كنت تقول( زاد يف 
حديث أنس ريض اهلل عنه عند البخاري ومسلم: »فيقعدانه«، وزاد يف حديث الرباء: 
»فتعاد روحه يف جسده«، وزاد ابن حبان من طريق أيب سلمة: عن أيب هريرة ريض اهلل 
عنه: »فإذا كان مؤمنًا كانت الصالة عند رأسه، والزكاة عن يمينه، والصوم عن شامله، 
وفعل املعروف من قبل رجليه، فيقال له: اجلس، فيجلس وقد مثلت له الشمُس عند 
ابن ماجه من حديث جابر: »فيجلس، فيمسح عينيه ويقول: دعوين  الغروب«، زاد 
أصيل« )يف هذا الرجل( ويف حديث أنس عند البخاري: »ما كنت تقول يف هذا الرجل؟« 

ملحمد.

وألمحد من حديث عائشة: »ما هذا الرجل الذي كان فيكم؟ قال القسطالين: 
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عرب بذلك امتحانًا؛ لئال يتلّقن تعظيمه عن عبارة القائل، قيل: يكشف للميت حتى يرى 

النبي ملسو هيلع هللا ىلص، وهي برشى عظيمة للمؤمن إن صح ذلك.

وال نعلم حديثًا صحيحًا مرويًا يف ذلك، والقائل به إنام استند ملجرد أن اإلشارة 
ال تكون إال للحارض، لكن حيتمل أن تكون اإلشارة لِـام يف الذهن، فيكون جماز. انتهى 
كالم القسطالين )فيقول:( أي: امليت )ما كان يقول:( أي: قبل املوت )قد كنا نعلم أنك 
تقول هذا( أي: اإلقرار بالوحدانية والرسالة، وعلُمهام بذلك إما بإخبار اهلل تعاىل إيامها 

بذلك، أو بمشاهدهتام يف جبينه أثر السعادة، وشعاَع نور اإليامن والعبادة.

)ثم ُيفَسح( بصيغة املجهول أي: ُيوسع )ذراعًا يف سبعني( أي: يف عرض سبعني 
ذراعًا، يعني: طوله وعرضه كذلك.

قال الطيبي: أصله: يفسح قربه مقدار سبعني ذراعًا، فجعل القرب ظرفًا للسبعني، 
ر له فيه( أي: جيعل النور له يف قربه  وأسند الفعل إىل السبعني مبالغة يف السعة )ثم ُينوَّ
الذي وسع عليه، ويف رواية ابن حبان: »وينور له كالقمر ليلة البدر« )نم( أمٌر من »نام 
ينام« )فيقول:( أي: امليت لعظيم ما رأى من السور )أرجع إىل أهيل( أي: أريد الرجوَع، 

كذا قيل.

بأن حايل طيب  القاري )فأخربهم( أي:  قاله  أن االستـفهام مقدر،  واألظهر: 
وال حزن يل؛ ليفرحوا بذلك )كـنومة العروس( هو يطلق عىل الذكر واألنثى يف أول 
اجتامعهام، وقد يقال للذكر العريس )الذي ال يوقظه( اجلملة صفة »العروس، وإنام شبه 
نومه بنومة العروس؛ ألنه يكون يف طيب العيش )إال أحب أهله إليه( قال املظهر: عبارة 
عن عزته وتعظيمه عند أهله، يأتيه غداة ليلة زفافه من هو أحب وأعطف، فيوقظه عىل 
الرفق واللطف )حتى يبعثه اهلل( هذا ليس من َمقول امللكني، بل من كالمه ملسو هيلع هللا ىلص، و»حتى« 
متعلق بمحذوف، أي: ينـام طيب العيـش حتى يبعثه اهلل )سمعت الناس يقولون( 
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ويف بعض النسخ: »يقولون قوالً«، وكذلك يف »املشكاة«، واملراد بالقول: هو أن حممدًا 
رسول اهلل )فقلت مثله( أي: مثل قوهلم )ال أدري( أي: أنه نبي يف احلقيقة أم ال؟ وهو 
استئناف، أي: ما شعرت غري ذلك القول وحيتمل أن يكون يف حمل النصب عىل احلال 
)التـئمي( أي: انضّمي واجتمعي )فـتختلف أضالعه( بفتح اهلمزة: مجع ِضَلع، وهو 
عظم اجلنب أي: تزول عن اهليئة املستوية التي كانت عليها من شدة التئامها عليه، وشدة 
الضغطة، وجتاوز جنبيه من كل جنب إىل جنب آخر )فال يزال فيها( أي: يف األرض، 
أو يف تلك احلالة، قوله: )ويف الباب عن عيل ريض اهلل عنه( مل أقـف عليه )وزيد بن 
ثابت( أخرجه مسلم )وابن عباس( مل أقف عليه )والرباء بن عازب( أخرجه البخاري 
ومسلم وأمحد وأبو داود، وأخرج أمحد حديثه الطويل، وذكره صاحب »املشكاة« يف 
باب ما يقال عند من حرضه املوت، وصححه أبو عوانة وغريه كام رصح به احلافظ يف 
»التلخيص« )وأيب أيوب( مل أقف عليه )وأنس( أخرجه البخاري ومسلم )وجابر( 
البخاري ومسلم )وأيب سعيد( أخرجه  أخرجه أمحد وابن ماجه )وعائشة( أخرجه 

الدارمي والرتمذي«. اهـ))(.

وقد ورد يف فتنة القرب وعذابه أحاديُث كثريٌة يضيق املقاُم عن حرصها، وما ذكرناه 
منها كاٍف إلثبات أصله، وهذا يكفي املؤمَن الصادق. 

ومما ورد يف كيفية السؤال يف القرب: ما رواه مسلم: عن الرباء بن عازب: عن النبي 
ملسو هيلع هللا ىلص قال: »﴿ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ﴾«، قال: »نزلت يف عذاب القرب، 

فيقال له: من ربك؟ فيقول: ريب اهلل! ونبّيي حممد ملسو هيلع هللا ىلص، فذلك قوله عز وجل: ﴿ڤ 
ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ﴾«)2(.

))( »حتفة األحوذي برشح الرتمذي« )4: 155(.
)2( كتاب صفة القيامة واجلنة والنار، باب عرض مقعد امليت من اجلنة أو النار، وإثبات عذاب 

القرب والتعوذ منه ))287(.
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ومما رواه صاحب »املستـدرك عىل الصحيحني«: عن الرباء بن عازب يقول: 
خرجنا مع رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يف جنازة رجل من األنصار، فانتهينا إىل القرب ـ ولـاّم ُيلَحد 
بعد ـ قال: فقعدنا حوَل النبي ملسو هيلع هللا ىلص، فجعل ينظر إىل السامء، وينظر إىل األرض، وجعل 
يرفع برصه وخيفضه ـ ثالثًا ـ ثم قال: »اللهم إين أعوذ بك من عذاب القرب«، ثم قال: 
»إن الرجل املسلم إذا كان يف قبل من اآلخرة وانقطاع من الدنيا، جاء ملُك املوت، فقعد 
عند رأسه، وينزل مالئكة من السامء كأن وجوههم الشمس، معهم أكفان من أكفان 
اجلنة، وَحنوط من حنوط اجلنة، فيقعدون منه مدَّ البرص«، قال: »فيقول ملك املوت: 
أيتها النفس املطمئنة، ُاخُرجي إىل مغفرة من اهلل ورضوان«، قال: »فتخرج تسيُل، كام 
تسيل القطرة من السقاء، فال يرتكوهنا يف يده طرفة عني، فيصعدون هبا إىل السامء، فال 
يمّرون هبا عىل جند من مالئكة إال قالوا: ما هذه الروح الطيبة؟ فيقولون: فالن ابن 
فالن، بأحسن أسامئه، فإذا انـتهى إىل السامء فتحت له أبواب السامء، ثم ُيشّيعه من كّل 
سامء مقّربوها إىل السامء التي تليها، حتى ينتهي إىل السامء السابعة، ثم يقال: اكتبوا كتابه 
يف عليني، ثم يقال: ارجعوا عبدي إىل األرض، فإين وعدهُتم إين منها خلقتهم، وفيها 
أعيدهم، ومنها أخرجهم تارة أخرى، فرتدُّ روحه إىل جسده، فتأتيه املالئكة، فيقولون: 
من ربك؟«، قال: »فيقول: اهلل! فيقولون: ما دينك؟ فيقول: اإلسالم فيقولون: ما هذا 
الرجل الذي خرج فيكم؟« قال: »فيقول: رسول اهلل!« قال: »فيقولون: وما يدريك؟« 
قال: »فيقول: قرأت كتاب اهلل فآمنُت به وصدقت«، قال: »فينادي مناد من السامء: أن 
صدق فأفرشوه من اجلنة، وألبسوه من اجلنة، وأروه منزله من اجلنة«، قال: »وُيمدُّ له يف 
قربه، ويأتيه روح اجلنة ورحيها«، قال: »فيفعل ذلك به، ويمثل له رجل حسن الوجه، 
حسن الثياب، طيب الريح، فيقول: أبرش بالذي يسك، هذا يومك الذي كنت توعد، 
فيقول: من أنت؟ فوجهك وجٌه يبرش باخلري«، قال: »فيقول: أنا عملك الصالح«، قال: 
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»فهو يقول: رب أقم الساعة؛ كي أرجع إىل أهيل ومايل«، ثم قرأ: ﴿ڤ ڦ ڦ 
ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ﴾، »وأما الفاجر، فإذا كان يف قبل 
من اآلخرة وانقطاع من الدنيا أتاه ملك املوت، فيقعد عند رأسه، وينزل املالئكة سود 
أيتها  املوت: أخرجي  فيقول ملك  البرص،  منه مد  فيقعدون  املسوح،  الوجوه، معهم 
النفس اخلبيثة إىل سخط من اهلل وغضب«، قال: »فتفرق يف جسده، فينقطع معها العروُق 
َعب«، قال: »فيقومون إليه،  والعصب، كام يستخرج الصوف املبلول بالّسّفود ذي الشُّ
فال يدعوهنا يف يده طرفة عني، فيصعدون هبا إىل السامء، فال يمرون عىل جند من املالئكة 
إال قالوا: ما هذه الروح اخلبيثة؟« قال: »فيقولون: فالن بأقبح أسامئه« قال: »فإذا انتهى 
به إىل السامء غلقت دونه أبواب الساموات«، قال: »ويقال: اكتبوا كتابه يف سجني«، قال: 
»ثم يقال: أعيدوا عبدي إىل األرض، فإين وعدهتم أين منها خلقتهم، وفيها أعيدهم، 
ثم  قال:  جسده«،  تقع يف  بروحه، حتى  قال: »فرُيمى  تارة أخرى«،  ومنها أخرجهم 

ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ   ﴿ قـرأ: 
ٿ ٹ﴾ ]احلج: )3[، قال: »فتأتيه املالئكة، فيقولون: من ربك؟« قال: »فيقول: 
ال أدري! فينادي مناد من السامء: أن قد كذب، فأفِرشوه من النار، وألبِسوه من النار، 
وأروه منزله من النار«، قال: »فيضيق عليه قربه حتى ختتلف فيه أضالعه«، قال: »ويأتيه 
ها«، قال: »فيفعل به ذلك، ويمثل له رجل قبيح الوجه، قبيح الثياب، منتن  رحيها وحرُّ
الريح، فيقول: أبرش بالذي يسوؤك، هذا يومك الذي كنت ُتوَعد«، قال: »فيقول: من 
أنت؟ فوجهك الوجه يبرش بالرّش!« قال: »فيقول: أنا عملك اخلبيث«، قال: »وهو 

يقول: رب ال تقم الساعة«))(.

ورواه أبو داود: عن الرباء بن عازب قال: خرجنا مع رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يف جنازة 

.)93 :(( ،)(07( )((
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رجل من األنصار فانتهينا إىل القرب ـ ولـاّم ُيلَحد ـ فجلس رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، وجلسنا 
حوله كأنام عىل رؤوسنا الطري، ويف يده عود ينكت به يف األرض، فرفع رأسه فقال: 

»استعيذوا باهلل من عذاب القرب« مرتني أو ثالثًا. 

وا مدبرين،  زاد يف حديث جرير هاهنا: وقال: »وإنه ليسمع خفق نعاهلم إذا ولَّ
حني يقال له: يا هذا، من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟« قال هناد: قال: »ويأتيه ملكان 
فيجلسانه، فيقوالن: له من ربك؟ فيقول: ريب اهلل! فيقوالن: له ما دينك؟ فيقول: ديني 
اإلسالم! فيقوالن: له ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟« قال: »فيقول: هو رسول اهلل 
ملسو هيلع هللا ىلص! فيقوالن: وما يدريك؟ فيقول: قرأت كتاب اهلل، فآمنت به وصدقت« ـ زاد يف 
حديث جرير: »فذلك قول اهلل عز وجل: ﴿ڤ ڦ ڦ ڦ﴾« اآلية، ثم اتفقا 
ـ قال: »فينادي مناد من السامء: أن قد صدق عبدي، فافرشوه من اجلنة، وافتحوا له 
بابًا إىل اجلنة، وألبسوه من اجلنة«، قال: »فيأتيه من روحها وطيبها«، قال: »ويفتح له 
فيها مدَّ برصه، قال: وإن الكافر...« فذكر موته، قال: »وُتعاد روحه يف جسده، ويأتيه 
مَلكان، فُيجلسانه، فيقوالن: له من ربك؟ فيقول: هاه هاه هاه، ال أدري! فيقوالن له: 
ما دينك؟ فيقول: هاه هاه، ال أدري! فيقوالن: ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: 
هاه هاه، ال أدري! فينادي ُمناٍد من السامء: أن كذب، فافرشوه من النار، وألبِسوه من 
النار، وافتحوا له بابًا إىل النار«، قال: »فيأتيه من حرها وسمومها«، قال: »ويضيق عليه 

قربه، حتى ختتلف فيه أضالعه«.

زاد يف حديث جرير قال: »ثم ُيقيَّـُض له أعمى أبكُم معه مرزبة من حديد، لو 
رُضب هبا جبل لصار ترابًا«، قال: »فيرضبه هبا رضبًة يسمعها ما بني املرشق واملغرب 

إال الثقلني، فيصري ترابًا«، قال: »ثم تعاد فيه الروح«))(.

))( أخرجه يف »سننه«، كتاب السنة، باب يف املسألة يف القرب وعذاب القرب )4755(.



1124 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  الرشح الكبري
فسؤال القرب ثابت قطعًا، وأما العذاب فـتدّل عليه أدلة كثيـرة، ومنه الضّمة، 
وتفاصيل العذاب جمهولة لدينا؛ ألهنا موقوفة عىل أخبار تفصيلية صحيحة، وما عندنا 

منها قليٌل يفيدنا علاًم إمجاليًا، واهلل أعلم.

واعلم أن األدلة عىل ثبوت عذاب القرب كثرية، واملراد بعذاب القرب أعمُّ من أن 
يكون عذابا فقط يف القرب، بل يشمل احلياة الربزخية، وهي احلياة املتوسطة بني الدنيا 
واآلخرة، وكام أنه يوجد عذاب يف القرب، فإنه كذلك يوجد نعيم فيه؛ كام سيأيت بيانه 

الحقًا. 

قال البقاعي يف كتاب »رس الروح«: 

»واعلم أن عذاب القرب هو عذاب الربزخ فكل ميت أراد تعذيبه ناله ما أراده 
، لو صلب، أو غرق يف البحر، ولو أكلته الدواب، أو حرق حتى صار  منه، ُقرِبَ أو مل ُيْقرَبْ

رمادًا، وُذري يف الريح، فسبحان ذي القدرة الشاملة، والعظمة الباهرة الكاملة«))(.

قال اإلمام أبو املعني النسفي يف »التبرصة«:

»أثبت مجهور األمة عذاب القرب للكافرين، ولبعض العصاة من املؤمنني، واإلنعاَم 
يف القرب، وسؤاَل منكر ونكري؛ لورود الدالئل السمعية يف ذلك«، ثم قال بعد أن ذكر 

بعض األدلة من القرآن والسنة: »وأنكرت اجلهميُة وبعض املعتزلة ذلك«. اهـ)2(.

فالذي أنكر عذاب القرب ونعيمه هم اجلهمية، وبعض املعتـزلة، ومل ينكر مجيع 
املعتزلة عذاب القرب، ويؤيد هذا النقل ما قاله القايض عبد اجلبار يف »رشح األصول 

اخلمسة«: 

»فصل يف عذاب القرب: ومجلة ذلك أنه ال خالف فيه بني األمة، إال يشء حيكى 

))( »رس الروح« ص245.
)2( »التبرصة« )2: 763(.
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عن رضار ابن عمرو، وكان من أصحاب املعتزلة ثم التحق باملجربة، وهلذا ترى ابن 
الراوندي يشنع علينا ويقول: إن املعتزلة ينكرون عذاب القرب وال يقرون به«. اهـ))(.

فالذي ينكر عذاب القرب من املعتزلةـ  إذنـ  هو رضار، وتأّمل حكايَة عدم وجود 
خالف يف عذاب القرب من القايض عبد اجلبار، فال تغرّتـ  بعد ذلكـ  بمن زعم أن املعتزلة 
ـ أي: مجيعهم ـ ينكرون ذلك، بل ال جيوز نسبُة ذلك إليهم أصاًل، إال مع اإلشارة إىل 

أن مجهوَرهم أثبته. 

ونقل ابن املرتىض يف كتاب »القالئد« إنكاَر عذاب القرب عن برش املرييس ورضار 
وابن كامل، وأثبَت لألكثر إثباَته، وهذا موافٌق لقول أيب املعني النسفي)2(.

قال الطحاوي: )والقرب روضة من رياض اجلنة، أو حفرة من حفر النريان(

هذه العبارة وردت يف بعض األحاديث، ولكنها أحاديث ضعيفة، ولكن معنى 
هذه العبارة صحيٌح بناء عىل إثبات عذاب القرب.

روى الرتمذي: عن أيب سعيد اخلدري، قال: قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »إنام روضة 
من رياض اجلنة، أو حفرة من حفر النار«)3(. 

م الروح واجلسد يف الربزخ، أو تعذهبام، والربزخ:  وعذاب القرب: هو عبارة عن تنعُّ
هو احلياة ما بني احلياة الدنيا واحلياة اآلخرة، وعىل كل األحوال، فإنه مل يرد العذاُب 

إال عىل أصحاب الكفر، أو الكبائر، فُيفهم من هذا: أّن غرَيهم يف نعيم. 

))( »رشح األصول اخلمسة« ص730.
)2( »القالئد« ص28).

)3( كتاب صفة القيامة والرقائق والورع، باب )2460(. وقال: قال أبو عيسى: هذا حديث حسن 
غريب ال نعرفه إال من هذا الوجه.
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وإذا علمنا أن الروح تبقى وال تفنى يف الربزخ، وأنَّ الروح قابلة للتنعم والتعذب، 
وللسعادة والشقاوة، فإهنا ال بد أن تكون عىل إحدى احلالتني أثناء كوهنا يف الربزخ؛ 
بة؛ الستحالة  مة وال معذَّ بة معًا، ويستحيل كوهنا ال منعَّ مة معذَّ ألنه يستحيل كوهنا منعَّ
ين عن القابل هلام، فثبت أن الروح إما منعمة أو معذبة، فثبت بذلك أن  ارتفاع الضدَّ

القربـ أي: حياة الربزخ ـ إما روضة من رياض اجلنة، أو حفرة من حفر النار. 

فهذا دليل عقيل ـ توّصلت إليه ـ يثبت أصل عذاب القرب ونعيمه. 

وُأضيف العذاُب إىل القرب؛ ألن اإلنسان عادة ُيقرب، فُأضيف إىل ما هو من عادة 
الناس وأغلُب يشء فيهم. 

قال الطحاوي: )ونؤمن بالبعث وجزاء األعامل يوم القيامة(

البعث، أي: بعثة الناس وإخراجهم من قبورهم، واجلزاء: هو مطلق اجلزاء، 
سواء كان ثوابًا أو عقابًا، وأخرب اهلل تعاىل بإمكان البعث؛ قال اهلل تعاىل: ﴿ڤ ڦ 
ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ﴾ ]الروم: 27[، وقوله تعاىل: ﴿ڻ ڻ ڻ 
ۀ ۀ ہ﴾ إىل قـوله: ﴿ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ 

ۉې ې ې ې ى﴾ ]يس: )8[. 
تعاىل: ﴿ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې  فـقوله  بوقـوعه  وأخرب 

ې﴾ ]يس: )5[. 
وقال تعاىل: ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ 
ٺٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ﴾ ]الزمر: 68[، وهو من رضوريات الدين. 
وأما حقيقة البعث، وهل يكون بعد عدم كيّل، أو بعد حتلل األجزاء وتفرقها؟ وأنه 
هل تعاد نفس األجزاء التي كانت تؤلف اجلسد أم مثلها؟ فهو حمل بحث عميق بني 

أهل السنة. 
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ولكنهم كلَّهم اتفقوا عىل جواز إعادة املعدوم، وأما الفالسفة ـ ومن اتبعهم من 

الشيعة والقائلني بوحدة الوجود ـ فقالوا: ال ينعدم يشء، فال يعاد بعد عدٍم يشٌء.

وأما اجلزاء، فثابت يف قوله تعاىل: ﴿ىئ ىئ ىئ ی ی﴾ ]التحريم: 7[، وقوله 
تعاىل: ﴿ہ ھ ھ ھ﴾ ]السجدة: 7)[. 

قال الطحاوي: )والَعْرِض(

أي: عرض األعامل عن طريق الكتب والصحائف عىل أصحاهبا، قال اهلل تعاىل: 
﴿ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ﴾ ]الكهف: 48[، وقوله تعاىل يف 

سورة احلاقة: ﴿چ چ ڇ *ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ *ڎ ڎ ڈڈ 
ژ ژ ڑ ڑ ک ک * ک گ گ گ گ ڳ﴾ ]احلاقة: 5)-8)[.

قال الطحاوي: )واحلساب وقراءة الكتاب(

احلساب: هو تقرير الناس بأعامهلم، بأن ُيرى كل إنسان ما عمله من خري أو رش 
ر به، أي: يعرتف. ويقرَّ

قال اهلل تعاىل: ﴿ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ * ھ ے ے ۓ 
ۓ ڭ ڭ﴾ ]اإلرساء: 3)-4)[، وقوله تعاىل: ﴿ڀ ڀ ٺ ٺ﴾ ]غافر: 7)[.
*ڌ  * ڇ ڇ ڍ ڍ  وقـال تعـاىل: ﴿چ چ چ چ ڇ 
* گ ڳ﴾ ]اإلنشقاق:  * ک گ گ  * ژ ژ ڑ ڑ ک ک  ڎ ڎ ڈ 

 .](2-7

وقوله تعاىل: ﴿ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄڄ ڄ ڄ 
ڃ ڃ ڃ ڃ چ چچ چ ڇ ڇ﴾ ]األنبياء: 47[. 

والكتب: هي الصحائف التي يتمُّ هبا عرُض األعامل.
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قال الطحاوي: )والثواب والعقاب(

ومها مرتتبان عىل األعامل واألمور التي سبق ذكُرها، وترتبهام عىل األعامل إنام هو 
بإرادة اهلل تعاىل، فال يوجد عالقُة عّلّية الزمة بني األعامل وبني النتائج يف اليوم اآلخر؛ 
فإن اهلل تعاىل هو الذي خلق العامل عىل هذه الصورة، وجعل األعامَل مرتتبًا عليها اجلزاء 
يف احلياة األخرى، وهذه املناسبات الواقعة بني األعامل التي يعلمها الناس يف الدنيا، 

وبني الثواب والعقاب يف اآلخرة، إنام هي مناسبات جعلية، وليست مناسبات ذاتية. 

وهذا هو املقصود بأن اهلل تعاىل يعذب من يشاء، ويثيب من يشاء، وهو املعنّي 
بقولنـا: إن عقاب اهلل تعاىل للكفار والعصاة عدٌل منه، وثوابه للمؤمنني والطائعني 
فضٌل منه، فال فِعَل جيُب عىل اهلل تعاىل؛ كام يقول املعتزلة والفالسفة والشيعة وغريهم 

ممن سار سريهم. 

وإنام العذاب املقصود والنعيم اللذان مها يف اآلخرة، ال ما زعمه بعض الناس 
من أنه التناسخ، واستندوا إىل احلديث الذي ورد فيه: أن أرواح الشهداء يف حواصل 

طيور خرض، قال النووي يف »رشحه« عىل »مسلم«: 

»قال القايض: وقد تعلق بحديثـنا هذا ـ وشبهه ـ بعض الـمالحدة القائـلني 
بالتناسخ وانتقال األرواح وتنعيمها يف الصور احلسان املرّفهة، وتعذيـبها ىف الصور 
القبيحة املسخرة، وزعموا أن هذا هو الثـواب والعقاب، وهذا ضالٌل بنّي، وإبطاٌل 
لِـام جاءت به الرشائـع من احلرش والنرش واجلنة والنار، وهلذا قال يف احلديث: »حتى 

يرجعه اهلل إىل جسده يوم يبعثه يعني: يوم جييء بجميع اخللق«))(.

وقال اإلمام السيوطي يف »الديباج عىل مسلم«:

»وقال القرطبي يف »رشح مسلم«: قد تضمن هذا احلديث تفسري قوله تعاىل: 

))( »رشح النووي« عىل »صحيح مسلم« )3): 33(.
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﴿ں ں ڻ ڻ﴾ ]آل عمران: 69)[ وإن معنى حياة الشهيد: أن ألرواحهم 
من خصوص الكرامة ما ليس لغريهم وذلك بأن جعلت يف أجواف طري؛ كام يف هذا 
لتلك األرواح،  أو يف حواصل طري خرض؛ كام يف احلديث اآلخر؛ صيانًة  احلديث، 
ومبالغًة يف إكرامها؛ الطالعها عىل ما يف اجلنة من املحاسن والنعم، كام يطلع الراكب 
املظلل عليه بالـهودج الشفاف الذي ال حيجب عام وراءه، ثم يدركون يف تلك احلال 
التي يسحون فيها من روائح اجلنة وطيبها ونعيمها ورسورها ما يليق باألرواح مما 
إىل أجسادها  األرواح  تلك  أعيدت  فإذا  اللذات اجلسامنية  وأما  به،  ترتزق وتنتعش 
استوفت من النعيم مجيع ما أعّد اهلل هلا، ثم إن أرواحهم ـ بعد رسحها يف اجلنة ـ ترجع 
أنوارها  لكثرة  بالقناديل؛  منورة عرّب عنها  إىل مواضع مكرمة مرشقة  الطري هبم  تلك 
وشدهتا، وهذه الكرامات كلها خمصوصة بالشهداء؛ كام دلت عليه اآلية وهذا احلديث، 
وأما حديث مالك الذي قال فيه: »إنام نسمةاملؤمن طائر يعلق يف شجر اجلنة«، فاملراد 
باملؤمن فيه: الشهيد، واحلديثان واحد يف املعنى، وهو من باب محل املطَلق عىل املقيَّـد، 
وقد دل عىل صحة هذا قوُله يف احلديث اآلخر: »إذا مات اإلنسان عرض عليه مقعده 
بالغداة والعيش من اجلنة والنار، فيقال: هذا مقعدك حتى يبعثك اهلل إليه يوم القيامة«، 
فاملؤمن غري الشهيد هو الذي يعرض عليه مقعده من اجلنة، وهو موضعه من القرب، 
أو الصور، أو حيث شاء اهلل، غرُي سارح يف اجلنة، وال داخل فيها، وإنام يدرك منزلته 
فيها، بخالف الشهيد؛ فإنه يبارش ذلك ويشاهده، وهو فيها، عىل ما تقدم، وهبذا تلتئم 

األحاديث وتتفق«. اهـ))(.

قال الطحاوي: )والرصاط(

كل هذه أمور وردت هبا األحاديث، وهي أمور جائزة، أي: ال يرتتب عىل إثباهتا 

))( »الديباج عىل مسلم« )4: 484(.
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أمور تناقض القواعد الرشعية املعروفة، فام دام قد وردت هبا أحاديث صحيحة فاألصل 

أن نؤمن هبا.

األصل يف هذه املسائل: أن ال نتكلم عليها بتفصيل؛ ألهنا ليست من األصول 
الكبرية للدين، ولكنها أموٌر ورد هبا الرشع، ولكن لِـام ثار عىل مسألة الرصاط سنناقش 
هذه املسألة، ولكن لن نذكر مجيَع األدلة، وال مجيَع الوجوه، بل سنكتفي ببعض ذلك: 

والرصاط: عبارة عن جس واصل بني أرض املحرش واجلنة، أو عىل متن جهنم، 
يمرُّ عليه اخلالئق كلٌّ بحسب أعامله منهم كالربق اخلاطف، ومنهم كالريح، ومنهم 
كاجلواد املسع، ومنهم كاملايش، ومنهم كالنملة تدّب، من جاز الرصاط دخل إىل أطراف 

اجلنة، ومن مل جيتز الرصاط ذهب إىل النار.

لو عرضنا عىل العقل هذا املعنى، فليس هذا األمر مستحياًل، بل يقبله العقل، 
وإذا ورد به الرشُع فال داعَي ألن نرّده أو نـؤّوله، بخالف ما لو ُذكر يف الرشع أن اهلل 
ُنثبته عىل ظاهِره العريف املحسوس، وكذا يف كل  ينزل إىل السامء الدنيا، فال يليق أن 
ما يستحيل عقاًل يف حق اهلل، بل نلجأ إىل تأويله، فنقول: يأمُر ملكًا فينـزل، أو يتنزل 

برمحته، فيكون استجابة الدعاء يف الثلث األخري من الليل.

لكن إذا وردت أحاديث تـتعلق بالرصاط أو امليزان، فال داعَي لـتأويله؛ حيث 
يتم كتابة األعامل يف الصحف، وتوزن يف امليزان، وهذا األمر غرُي مستحيل عقاًل، فإذا 

ورد به الرشع، فيجب أن نؤمن به.

سنستعرض آراء الفرق اإلسالمية يف هذا املوضوع، ونحاول أن نقترص عىل 
أمهها، سنوضح رأهيم الراجح عندهم، ثم نشري إىل أطراٍف من األدلة التي ثبتت عىل 

به التي وردت عىل الرصاط، والرد عليها: الرصاط، ثم نقوم بإيراد الشُّ

نبدأ يف بيان مذاهب الفرق اإلسالمية يف هذه املسألة: 
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مذهب أهل السنة يف الرصاط: 

فأما أهل السنة فقد أثبتوا أصل الرصاط، واختلفوا يف كيفيته، فإثباُت أصله؛ كام 
هو مذكور يف كالم املصنف أعاله، ومشهور يف كتب أهل السنة.

قال العالمة البيجوري يف »حاشيتـه« عىل »اجلوهرة« بعد أن ذكر أن الرصاط 
ـ لغة ـ: الطريق الواضح: 

»ورشعًا: جسـر ممدود عىل متن جهنم، يرده األولون واآلخرون حتى الكفار، 
خالفًا للحليمي؛ حيث ذهب إىل أهنم ال يمّرون عليه، ولعله أراد الطائفَة التي ُترمى يف 
جهنم من املوقف بال رصاط، وشمل ما ُذكر النبيني والصديقني، ومن يدخل اجلنة بغري 
حساب، وكلهم ساكتون إال األنبياء فيقولون: اللهم سلم سلم، كام يف »الصحيح«. 

ويف بعض الروايات: أنه أدق من الشعرة، وأحد من السيف، هو املشهور، ونازع 
يف ذلك العز بن عبد السالم والشيخ القرايف وغريمها كالبدر والزركيش، قالوا: وعىل 
فرض صحة ذلك فهو حمموٌل عىل غري ظاهره، بأن يؤول بأنه كناية عن شّدة املشقة، 
وحينـئذ فال ينايف ما ورد من األحاديث الداّلـة عىل قيام املالئكة عىل جنبيه، وكون 

الكالليب فيه.

زاد القرايف: والصحيح: أنه عريض، وفيه طريقان: يمنى ويسى، فأهل السعادة 
ُيسَلك هبم ذات اليمني، وأهل الشقاوة ُيسلك هبم ذات الشامل، وفيه طاقات، كلُّ طاقة 
منها تـنفذ إىل طبقة من طبقات جهنم، وقال بعضهم: إنه يدّق ويتسع بحسب ضيق 
النور وانتشاره، فعرُض رصاط كّل أحد بقدر انتشار نوره، فإن نور كل إنسان ال يتعّداه 
إىل غريه، فال يميش أحٌد يف نور أحد، ومن هنا كان دقيقًا يف حّق قوم، وعريضًا يف حق 

آخرين«))(.

))( »حاشية البيجوري« عىل »جوهرة التوحيد« ص80).
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ثم قال: »واتفقت عليه الكلمة يف اجلملة، أي: بقطع النظر عن إبقائه عىل ظاهره؛ 
كام هو مذهب أهل السنة، ورصفه عنه؛ كام هو مذهب كثري من املعتزلة، فإهنم ذهبوا 

إىل أن املراد به: طرق اجلنة وطريق النار. وقيل: املراد به: األدلة الواضحة«. اهـ))(.

وهذا الكالم عىل طوله يبني حاصل األقوال يف مسألة الرصاط.

مذهب املعتزلة يف الرصاط: 

وأما بيان حاصل مذهب املعتزلة فال يقوم بهـ  حقَّ القيامـ  إال أحد أئمتهم املشهود 
هلم، وال أحَد أوىل بذلك من القايض عبد اجلبار، فقد قال يف »رشح األصول اخلمسة«: 

»ومن مجلة ما جيب اإلقرار به واعتقاُده: الرصاط، وهو: طريق بني اجلنة والنار 
يتسع عىل أهل اجلنة، ويضيق عىل أهل النار إذا راموا املرور عليه، وقد دّل عليه القرآن، 
قال اهلل تعاىل: ﴿ٹ ٹ ٹ * ڤ ڤ ڤ ڦ﴾ ]الفاحتة: 6-7[، فلسنـا 
نقول فيه ما يقوله احلشـوية: من أن ذلك أدق من الشعر، وأحـّد من السيف)2(، وأن 
املكّلفني يكلَّفون اجتياَزه واملرور به، فمن اجتازه فهو من أهل اجلنة، ومن مل ُيمكنه ذلك 
فهو من أهل النار، فإن تلك الدار ليست بدار تكليف، حتى يصّح إيالُم املؤمن وتكليُفه 
املروَر عىل ما هذا سبيله يف الّدقة واحلّدة، وأيضًا: فقد ذكرنا: أن الرصاط هو الطريق، 

وما وصفوه ليس من الطريق بسبيل، ففسد كالُمهم فيه. 

وقد حكى يف »الكتاب« عن كثري من مشاخينا: أن الرصاط إنام هو: األدلة الدالة 
عىل هذه الطاعات التي من تـمسك هبا نجا، وأفىض هبا إىل اجلنة، واألدلة الدالة عىل 

الـمعايص التي من ركبـها هلك، واستحق من اهلل تعاىل النار. 

))( »حاشية البيجوري« عىل »جوهرة التوحيد« ص80).
)2( يشري إىل بعض الروايات الواردة يف ذلك، فقد كان املعتزلة يسمون أهل السنة باحلشوية. وكون 

الرصاط أحد وأدق، مسألة خالفية بني أهل السنة كام تقدم قريبًا.
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وذلك مما ال وجه له؛ ألن فيه محالً لكالم اهلل تعاىل عىل ما ليس يقتضيه ظاهره، 
وقد كررنا القول يف أن كالم اهلل تعاىلـ  مهام أمكن محله عىل حقيقتهـ  فذلك هو الواجب 

دون أن يرصف عنه إىل املجاز.

وعىل أنا ال نعرف من األصحاب من ذكر ذلك إال شيـئًا حُيكى عن عباد: أن 
الرصاط إنام هو: األدلة الدالة عىل وجوب هذه الواجبات والتمسك هبا، وقبح هذه 
املقبحات واالجتناب منها، والفائدة ـ يف أن جعل اهلل تعاىل إىل دار اجلنة طريقًا حال 
ما ذكرنا ـ هو: لكي يتعّجل به للمؤمن مّسة، وللكافر غّمـًا، وليضمنه اللطف عىل ما 

سبق يف نظائره. 

وأحوال القيامة وكيفية اإلعادة أكرب من أن حيتمله هذا املوضع، فنقترص منها عىل 
هذا املقدار، ونسأل اهلل السالمة عن عذابه، والفوز بثوابه، إن سائله ال خييب، وهو قريب 

جميب. اهـ))(.

فهذا هو قول املعتزلة من الرصاط كام يوضحه أحُد أكرب علامئهم، وتراه يستنكر 
عىل من أّول الرصاط بأنه األدلة، فتحصل من هذا: أن مجهور املعتزلة عىل إثبات الرصاط، 

ال عىل نفيه؛ كام يظنه بعض القارصين.

ومعلوم أن عّبادًا صار جهميًا، ومل يستمر عىل مذهب املعتزلة، فربام قال ذلك 
وهو جهمي. 

مذهب اإلباضية يف الرصاط: 

وقد حكى مذهب اإلباضية السامليُّ كام يف »مشارق أنوار العقول« فقالـ  بعد أن 
: »وهذا كله مـمكن، وليست املسألة  ذكر قول األشاعرة يف إثبات الرصاط وأنه جسـ 

))( »رشح األصول اخلمسة« ص737.
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من باب الدين، فقد ذهب إىل مثل ما ذهبوا إليه بعض أصحابنا، منهم الشيخ هود بن 
حمكم القاسم الربادي، والشيخ إسامعيل يف »القناطر«، وقطب األئمة يف »اهليميان«، 

ل استدالل القائلني باجلسية قوله تعاىل: ﴿ۓ ڭ  و»جامع الشمل«، ومعوَّ
* حبخب مب  ﴿ حئ مئ ىئ يئ  تعاىل:  وقـوله   ،]66 ]يس:  ڭ ڭ﴾ 

ىب﴾ ]الصافات: 23-24[... ثم قال ... والذي يظهر يل إبقاُء األحاديث عىل أصلها 
ٍض لردِّها عىل راوهيا، وتفويُض أمره إىل اهلل، فمن صّدقها ـ من غري قطٍع  من غري تعرُّ

بكفِر من خالفه فيها ـ فقد أحسن ظنَّه بالراوي، وال بأس عليه إن شاء اهلل«. اهـ))(. 

واحلاصل ـ واهلل أعلم ـ: أن اجلمهور من اإلباضية عىل نفي الرصاط باالعتامد 
عىل كالم الساملي، وأّن بعض أئمتهم قالوا به، واملسألة عند اجلميع ليست من األصول 

القطعية، عىل كل األحوال.

مذهب الشيعة اإلثني عرشية يف الرصاط: 
قال الشيخ الطويس املتوىف يف سنة 460هـ يف كتابه »االقتصاد يف االعتقاد«: 

»وأما الرصاط فقال قوم: إنه طريق أهل اجلنة والنار، وإنه يتسع ألهل اجلنة، 
آخرون:  وقال  سلوكه،  عليهم  ويشق  النار،  أهل  عىل  ويضيق  سلوكه،  هلم  ويتسهل 
املراد به: احلجج واألدلة املفرقة بني أهل اجلنة والنار املميزة بينهم«. اهـ)2(، ومل يوضح 

بالتحديد قول الشيعة املختار، ولكن ظاهر كالمه هو وجوُد خالف بينهم.

ولكن قـد نص العالمة جعفر السـبحاين عىل مذهبهم فـيه يف كـتابه املسمى 
بـ»اإلهليات«، وذلك بعدما ذكر بعَض الكالم عن مفهوم الرصاط مطلقًا: 

»ويف ضوء هذا يتبني أن هلل سبحانه يف هذه النشأة الدنيوية رصاطني: أحدمها: 

))( »مشارق أنوار العقول« )2: 29)(.
)2( »االقتصاد يف االعتقاد« ص222.
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تكويني يف سلوكه كامل املوجود وبقاؤه، واآلخر: ترشيعي خيتص باإلنسان فيه فوزه 
وسعادته. نعم، ويستظهر من الذكر احلكيم ـ ويدلُّ عليه رصيح الرواياِت ـ وجود 
رصاط آخر يف النشأة األخروية يسُلكه كلُّ مؤمن وكافر...«إلخ))(، وهذا ترصيح منه 

بأن احلّق وجود الرصاط.

وقال نصري الطويس يف »جتريد االعتقاد« مع »رشح احليل«: 

»وسائـر السمعيات من امليزان والرصاط واحلساب وتطاير الكتب ممكنة، دّل 
السمع عىل ثبوهتا، فيجب التصديق هبا«. اهـ)2(.

وأيده جالل الدين احليل عىل ذلك يف »رشحه« مع زيادة بيان اخلالف يف صورته 
كام سبق.

إذن مجاهري الناس من الفرق املعتربة عىل إثبات الرصاط.

رأيناـ  عن طريق النقول من الكتب املعتمدة للفرق اإلسالميةـ  أن مجاهري الفرق 
اإلسالمية تثبت الرصاط، بمعنى: أنه جس ممدود يمر عليه املؤمنون، وبالنسبة للكافرين، 
قال بعض العلامء: ال يمر الكافرون عىل الرصاط مطلقًا، بل ُيرَمون من املوقف إىل جهنم 

مبارشة.

أما أصل الرصاط، فقد أثـبته مجاهري الفرق اإلسالمية، وهو املعتَمد عندهم، 
واملعتمد عند األشاعرة هو وجود الرصاط، واملخَتَلف فيه عندهم بالنسبة إىل شكله: 
هل هو حاّد، ضيق أم واسع؟ هل هو طريق واحد أم طريقان؟ وكذلك السادة املاتريدية.

أما بالنسبة للمعتزلة، فقد رأينا كالم القايض عبد اجلبار يف كتابه »رشح األصول 
اخلمسة« قال: ال أعلم شيخًا من مشايخ املعتزلة نّص عىل أنه ال رصاط، بل هذا القول 

))( »اإلهليات« )2: 766(.
)2( »جتريد االعتقاد« مع »رشح احليل«ص338.
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منقول عن عباد، وهذا انتقل من املعتزلة إىل اجلهمية وأثناء كونه يف اجلهمية رّصح هبذا 

القول.

وبالنسبة للشيعة، فقد نقلنا عن نصري الدين الطويس من كتابه »التجريد« وشارحه 
جالل الدين احليل، وهو من الكتب املعتمدة عندهم، ونقلنا أيضًا عن الطويس صاحب 
كتاب »االقتصاد يف االعتقاد« أنه ينقل عن الشيعة قولني: بعضهم يقول: إن املراد من 
الرصاط األدلة املوصلة إىل اجلنة، والقول الثاين: إنه جس، ونقلنا عن جعفر السبحاين 
ـ وهو من مشاخيهم املعتمدين يف هذا الزمانـ  ينص رصاحة عىل وجود الرصاط، وأن 
النصوص تدل بظواهرها عىل هذا، وأهنا غري قابلة للتأويل إىل معنى آخر؛ لتضافرها 

عىل هذا املعنى الذي هو اجلس.

ونقلنا أيضًا كالمًا للسالـمي من كتابه »مشارق العقول« من كـتب اإلباضية 
املعتمدة، ينص فيه عىل وجود خالف بني اإلباضية يف وجود الرصاط.

حاصل ما توصلنا إليه بعد كل هذه النقول: أن الرصاط بمفهوم اجلس، بغض 
النظر عن صورته وهيئـته: أهو ضيق أم واسع؟ هذا األمر حمل اتفاق بني سائر الفرق 
اإلسالمية اتباع ابن تيمية، ومن مل يُقل به مل يُقل باستحالته، وتوّقف فقط يف أن هذه 

النصوص ثابتة، أم غري ثابتة. 

وتبني أنَّ الذي نفى كون الرصاط جسًا، هو األقل؛ بعد هذا الكالم الذي خلّصناه.

سنكمل موضوع الرصاط، وسنـقترص عىل ذكر بعض األدلة التي استـدل هبا 
العلامء من القرآن والسنة، ولن نناقشها بتفصيل، ثم سنناقش أدلة من أنكر الرصاط، 

وسنرشع يف ذكر بعض األدلة عىل إثبات الرصاط.

ال يوجد نّص صـريح جدًا يف القرآن يدل عىل إثبات الرصاط، ولكن توجد 
إشارات حتتمل الرصاط وغريه، وهي ألفاظ جمَملة حددهتا السنة:

عبد  القايض  هبا  احتج   ]6 ]الفاحتة:  ٹ﴾  ٹ  ﴿ٹ  تعاىل:  قوله   *
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اجلبار يف كتابه »املغني« عىل إثبات الرصاط، واحتجاجه هذا ليس قويًا، فهو بعيد عن 

أن يراد بالرصاط هنا معنى اجلس.

* قوله تعاىل يف سورة املؤمنون: ﴿جئ حئ مئ ىئ يئ * حب خب مب 
ىب يب جت حت خت﴾ ]املؤمنون: 74-73[.

قد ُيفهم منها: أهنم ناكبون عن الرصاط املنصوب عىل متن جهنم، فهم ناكبون، 
أي: منحرفون عنه. وقد ُيفهم منها: األدلة التي نصبها اهلل إىل طريق احلق، فإذا انحرف 
اإلنساُن عن الرصاطـ  بأي مفهومـ  يكون قد وافق مفهوم اآلية، لكن داللة هذه اآلية 

عىل الرصاط ـ بمعنى اجلس ـ ليست قوية، مع احتامل ذلك.

* قوله يف سورة يس: ﴿ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ 
* ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ  ہ ہ ھ 
ۅ﴾  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ   *
]يس: 65-67[ داللة هذه اآلية عىل الرصاط أقوى من داللة اآلية السابقة عىل الرصاط؛ 

ألن اهلل يتحدث هنا عن حال الكافرين يوم القيامة: ﴿ڻ ڻ ڻ ڻ﴾، أما 
يف اآلية السابقة فهو يتحّدث بشكل عام، لذلك احتملت املعنَيني.

بعض العلامء قالوا عن معنى ﴿ۓ ڭ﴾: إهنم تعجلوا يف الدنيا عىل 
انتهاز الطريق )طريق الضاللة( فأنى يبرصون طريق اهلداية، وأنى يبرصون اجلنة يف 

اآلخرة. 

هذه اآلية ـ واهلل أعلم ـ داللتها عىل الرصاط أقوى من داللة اآلية السابقة.

﴿ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ  مريم:  سـورة  يف  قوله   *
*ڎ ڈ ڈ ژ ژ  * چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ  ڃ چ 
ڑ ڑ ک * ک ک گ گگ گ ڳ ڳ ڳ ڳ * ڱ ڱ ڱ ں ں 
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ڻ ڻ ڻ﴾ ]مريم: 68-72[ داللتها قوية جدًا بانضامم القرائن عىل الرصاط، 
وذلك لِـام ورد يف تفسري هذه اآلية، فقد ورد يف »الصحاح« أن معناها: »يوم متّرون 

عىل الرصاط«))(. 

هذه اآلية ليست رصحية يف الداللة عىل الرصاط، ولكن باعتضادها باألحاديث 
الواردة يف تفسريها تكون داللتها عىل وجود الرصاط قوية، وال يلزم إلثبات الرصاط 

أن يرد نصٌّ رصيح من القرآن.

قال العالمة أبو السعود يف »تفسريه«: 

»أي: واصُلها وحارٌض دوهَنا، يمر هبا املؤمنون، وهي خامدة، وتنهار بغريهم، 
وعن جابر: أنه ملسو هيلع هللا ىلص سئل عنه فقال: »إذا دخل أهل اجلنِة اجلنَة قال بعضهم لبعض: 
نا أن نرد النار؟ فيقال هلم: قد وردمُتوها وهي خامدة«، وأما قوله  أليس قد وعَدنا ربُّ
تعاىل: ﴿ى ى ائ﴾ ]األنبياء: )0)[، فاملراد به: اإلبعاد عن عذاهبا. وقيل: 

ورودها: اجلواز عىل الرصاط املمدود عليها«. اهـ)2(.

وقال الواحدي يف »الوسيط«:

»قال ابن زيد: ورود املسلمني النار: العبور عىل اجلس، وورود الكافرين: أن 
يدخلوها«. اهـ)3(. 

))( أخرج مسلم يف »صحيحه«، كتاب فضائل الصحابة ريض اهلل عنهم، باب من فضائل أصحاب 
الشجرة أهل بيعة الرضوان ريض اهلل عنهم، )2496( من حديث أم مبرش ريض اهلل عنها أهنا 
سمعت رسـول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص عند حفصة ريض اهلل عنها يقول: »ال يدخل النار، إن شاء اهلل، من 
أصحاب الشجرة أحد، الذين بايعوا حتتها« قالت: بىل، يا رسول اهلل، فانتهرها، فقالت حفصة: 

﴿ک ک گ  گ﴾ ]مريم: )7[ فقال النبي ملسو هيلع هللا ىلص: قد قال اهلل عز وجل: ﴿ڱ ڱ ڱ ں   
ں   ڻ    ڻ  ڻ﴾ ]مريم: 72[.

)2( »تفسري أيب السعود« )5: 276(.
)3( »الوسيط« )3: 92)(.
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األدلة من احلديث عىل الرصاط: 

الناسـقالوا:ـياـرسولـاهلل،ـ أوالً:ـماـرواهـاإلمامـالبخاري:ـعنـأيبـهريرة:ـأنـ
هلـنرىـربناـيومـالقيامة؟ـفقالـرسولـاهللـملسو هيلع هللا ىلص:ـ»هلـتضاّرونـيفـالقمرـليلةـالبدر؟«ـ
ياـرسولـاهلل،ـقال:ـفهلـتضاّرونـيفـالشمسـليسـدوهناـسحاب؟«ـقالوا:ـ قالوا:ـالـ
الـياـرسولـاهلل،ـقال:ـ»فإنكمـترونهـكذلك!ـجيمعـاهللـالناَسـيوَمـالقيامةـفيقول:ـمنـ
كانـيعبدـشيئًاـفليتبْعه،ـفيتبعـمنـكانـيعبدـالشمَسـالشمَس،ـويتبعـمنـكانـيعبدـالقمَرـ
ـأوـ ـاألمةـفيهاـشافعوها«ــ ـالطواغيَت،ـوتبقىـهذه ـالطواغيَت ـيعبد القمَر،ـويتبعـمنـكان
»منافقوها«ـشكـإبراهيمـــفيأتيهمـاهلل،ـفيقول:ـأناـربكم،ـفيقولون:ـهذاـمكاننا،ـحتىـ
ـأناـربكم،ـ ـفيقول: ـالتيـيعرفون، ـاهللـيفـصورته ـفيأتيهم يأتيناـربنا،ـفإذاـجاءناـربناـعرفناه،
فيقولون:ـأنتـربنا،ـفيتبعونه،ـوُيرَضبـالرصاطـبنيـظهريـجهنم،ـفأكونـأناـوأمتيـ
أولـمنـجييزها،ـوالـيتكلمـيومئذـإالـالرسُل،ـودعوىـالرسلـيومئذ:ـاللهمـسلِّْمـسلِّْم!ـ
ـاهلل،ـ ـنعمـياـرسول ـالسعدان؟«ـقالوا: ـالسعدان،ـهلـرأيُتم ويفـجهنَمـكالليُبـمثلـشوك
قال:ـ»فإهناـمثلـشوكـالسعدان،ـغريـأنهـالـيعلمـماـقدُرـعظمهاـإالـاهلل،ـختطفـالناسـ
بأعامهلم،ـفمنهمـاملؤمنـيبقىـبعمله،ـــأوـ»املوبقـبعمله«ـأوـ»املوثقـبعمله«ـــ»ومنهمـ
ـبنيـالعباد،ـ ـالقضاء ـاهللـمن ـفرغ ـيتجىل،ـحتىـإذا ـــ»ثم ـنحوه ـأو ـأوـ»املجازى«، ــ املخردل«
ـالنارـمنـكانـالـ ـأنـُيرجواـمن ـاملالئكة ـأمر ـالنار، ـأهل ـأرادـمن ـأنـيرجـبرمحتهـمن وأراد
ـبأثرـ ـفيعرفوهنمـيفـالنار ـإالـاهلل، ـأنـالـإله ـيرمحه،ـممنـيشهد ـاهللـأن يرشكـباهللـشيئًاـممنـأراد
السجود،ـتأكلـالناُرـابَنـآدمـإالـأثرـالسجود،ـحّرمـاهللـعىلـالنارـأنـتأكلـأثرـالسجود،ـ
ـعليهمـماءـاحلياة،ـفينبتونـحتتهـكامـتنبتـاحلبةـ فيخرجونـمنـالنارـقدـامُتحشوا،ـفيصبُّ
ـالنار،ـ ـبوجههـعىل ـبنيـالعباد،ـويبقىـرجٌلـُمقبٌل ـالقضاء ـاهللـمن ـالسيل،ـثمـيفرغ يفـمحيل
ـقَشَبنيـ ـقد ـفإنه ـارِصْفـوجهيـعنـالنار؛ ـأْيـرّب ـفيقول: ـاجلنَة، ـأهلـالنارـدخوالً ـآخر هو
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رحيها،ـوأحرقنيـُذكاؤها،ـفيدعوـاهللـبامـشاءـأنـيدعوه،ـثمـيقولـاهلل:ـهلـعسيَتـإنـ
ُأعطيَتـذلكـأنـتسأَلنيـغرَيه؟ـفيقول:ـالـوعزتك،ـالـأسألكـغريه،ـويعطيـربَّهـمنـ
عهوٍدـومواثيَقـماـشاء،ـفيرصفـاهللـوجههـعنـالنار،ـفإذاـأقبلـعىلـاجلنةـورآها،ـسكتـ
منيـإىلـبابـاجلنة،ـفيقولـاهللـله:ـألسَتـ ماـشاءـاهللـأنـيسكت،ـثمـيقول:ـأْيـرّب،ـقدِّ
ـابنـآدمـــ ـيا ـأعطيَتـعهوَدكـومواثيقكـأنـالـتسأَلنيـغريـالذيـُأعطيتـأبدًا،ـويلكــ قد
ماـأغدرك،ـفيقول:ـأيـرّب،ـويدعوـاهللَـحتىـيقول:ـهلـعسيتـإنـُأعطيتـذلكـأنـ
تسألـغريه؟ـفيقول:ـالـوعزتك،ـالـأسألكـغريه،ـوُيعطيـماـشاءـمنـعهوٍدـومواثيَق،ـ
فيقّدمهـإىلـبابـاجلنة،ـفإذاـقامـإىلـبابـاجلنة،ـانفهقتـلهـاجلنُة،ـفرأىـماـفيهاـمنـاحلربةـ
ـفيقولـاهلل:ـ ـأدخلنيـاجلنَة، ـأيـرّب، ـيقول: ـثم ـاهللـأنـيسكت، والرسور،ـفيسكتـماـشاء
ـابنـ ـيا ـفيقول:ـويلكــ ـُأعطيت، ـأعطيَتـعهوَدكـومواثيَقكـأنـالـتسألـغرَيـما ـقد ألسَت
ـفالـيزالـيدعوـحتىـيضحكـ ـأشقىـخلِقك، ـأيـرّب،ـالـأكونّن ـفيقول: ـأغدرك، ـــما آدم
اهللـمنه،ـفإذاـضحكـمنهـقالـله:ـادخلـاجلنَة،ـفإذاـدخلهاـقالـاهللـله:ـَتـمنَّْه،ـفسألـربَّهـ
،ـقالـاهلل:ـذلكـ ومتنى،ـحتىـإنـاهللـليذّكره،ـيقول:ـكذاـوكذا،ـحتىـانقطعتـبهـاألماينُّ

لكـومثلهـمعه«.ـ

ـأيبـهريرةـالـيردـعليهـمنـحديثهـشيئًاـ ـاخلدريـمع ـبنـيزيد:ـوأبوـسعيد قالـعطاء
ـقالـأبوـسعيدـ ـمعه« ـ»ذلكـلكـومثله ـأنـاهللـتباركـوتعاىلـقال: حتىـإذاـحدثـأبوـهريرة:
ـإالـقوَله:ـ»ذلكـلكـ ـأبوـهريرة:ـماـحفظُت ـأباـهريرة!ـقال ـيا ـأمثالهـمعه اخلدري:ـوعرشة
ومثلهـمعه،ـقالـأبوـسعيدـاخلدري:ـأشهُدـأينـحفظُتـمنـرسولـاهللـملسو هيلع هللا ىلصـقوَله:ـ»ذلكـ

لكـوعرشةـأمثاله«،ـقالـأبوـهريرة:ـفذلكـالرجلـآخُرـأهلـاجلنةـدخوالًـاجلنَة))).

)))ـأخرجهـيفـ»صحيحه«،ـكتابـالرقاق،ـبابـالرصاطـجرسـجهنم،ـ)6573ـو6574(.ـوكتابـ
التوحيد،ـبابـقولـاهللـتعاىل:ـ﴿پ ڀ  ڀ * ڀ ٺ ٺ﴾ـ]القيامة:ـ22-23[،ـ)7437ـو7438).
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ـالنسائيـيفـ ـالرصاط.ـورواه ـبعضـاالختالف،ـالـمنـجهة ـبلفظـفيه ـاحلاكم ورواه

»السننـالكربى«،ـويفـالرتمذيـعنـأيبـهريرة،ـواإلمامـأمحدـيفـ»مسنده«))).

ـأيبـهريرةـ ـالبخاريـعن ـاإلمام ـإثباتـالرصاطـماـرواه ومنـاألحاديثـالداّلةـعىل
جهنم،ـ ظهريـ بنيـ الرصاطـ »ويرضبـ وفيه:ـ الشفاعة،ـ حديثـ الطويلـ احلديثـ يفـ
فأكونـأناـوأمتيـأولـمنـجييزها،ـوالـيتكلمـيومئٍذـإالـالرسل،ـودعوىـالرسلـيومئٍذ:ـ

اللهمـسلمـسلم«)2).

ـمثلـأنـاهللـيتصّورـبصورة...ـ ـاحلديثـفيهـأمورـالـُتعَقل، ـإنـهذا بعضـالناسـقال:
إلخ.ـنقولـبصورةـُمَملة:ـإذاـثبتـهذاـاحلديث،ـفإنهـيمكُنـتأويلـهذهـالكلامتـعىلـ
ـاحلديثـمجلة؟ـولوـسّلمناـمعهـأنـهذهـ َمَمٍلـسليم،ـفإذاـأمكنـتأويُلهاـفكيفـيمكنـردُّ
الكلمـاتـالـيمكنـتأويُلهاـفكيفـلناـأنـنرّدهـكاماًلـملجردـوجودـكلامتـمعّينةـفيهـ
مردودة،ـخاصًةـأنهـوردـمنـطرقـأخرىـوردـفيهاـذكـُرـالصـراط،ـوليسـفيهاـتلكـ

الكلامت.

ثانيًا:ـجاءـيفـ»صحيحـمسلم«:ـعنـأيبـعاصمـقال:ـحدثنيـيزيدـالفقري،ـقال:ـ
ـأنـنحّج،ـ ـنريد ـمنـذويـعدد ـفخرجناـيفـعصابة ـمنـرأيـاخلوارج، كنتـقدـشغفنيـرأٌي

)))ـأخرجهـأمحد،ـ)7)77(،ـ)3):ـ43)(.ـو)7927(،ـ)3):ـ303). )0906)(،ـ)6):ـ526). 
ـتعاىل:ـ﴿پ ڀ  ڀ * ڀ   ٺ ٺ﴾،ـ)573))). والنسائي،ـكتابـالتفسري،ـقوله ـ

والرتمذي،ـأبوابـصفةـاجلنة،ـبابـماـجاءـيفـصفةـأهلـاجلنة،ـ)2537(.ـوبابـماـجاءـيفـسوقـ ـ
ـالنار،ـ)2557). ـأهلـاجلنةـوأهل اجلنة،ـ)2549(.ـوبابـمنه،ـ)2554(.ـوبابـماـجاءـيفـخلود
واحلاكم،ـكتابـمعرفةـالصحابةـريضـاهللـعنهم،ـذكرـمناقبـعكاشةـبنـمصنـبنـقيسـبنـمرةـ ـ
ابنـكثريـأبوـمصنـشهدـبدرًاـوأحدًاـواخلندقـواملشاهدـكلهاـمعـرسولـاهللـملسو هيلع هللا ىلص،ـ)0)50). 

وقال:ـهذاـحديثـصحيحـعىلـرشطـمسلمـوملـيرجاه.
ـاهللـتعاىل:ـ﴿پ ڀ  ڀ * ڀ   ٺ ٺ﴾،ـ)7437ـو7438). )2)ـكتابـالتوحيد،ـبابـقول
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ـإىلـساريةـعنـرسولـاهللـملسو هيلع هللا ىلص،ـقال:ـفإذاـهوـقدـ ـاهللـحيدثـالقوَمـجالٌس ـبنـعبد فإذاـجابر
ذكرـاجلهنميـني،ـفقلُتـله:ـياـصاحبـرسولـاهلل،ـماـهذاـالذيـحتدثون،ـواهللـيقول:ـ

﴿ھ ھ ے ے ۓ ۓ﴾ـ]آلـعمران:ـ92)[،ـو﴿ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ 
ۉ ې ې ې﴾ـ]احلج:ـ22[؟ـفقال:ـأتقرأـالقرآن؟ـقلت:ـنعم.ـقال:ـفهلـسمعَتـ
بمقامـممدـعليهـالسالمـيعنيـالذيـيبعثهـاهللـفيه؟ـقلت:ـنعم.ـقال:ـفإنهـمقامـممدـملسو هيلع هللا ىلصـ

املحمودـالذيـُيرجـاهللـبهـمنـُيرج.

ثمـقال:ـقال:ـثمـنعَتـوضَعـالرصاطـومّرـالناسـعليهـقال:ـوأخافـأنـالـأكونـ
أحفظـذاكـقال:ـغريـأنهـقدـزعمـأنـقومًاـيرجونـمنـالنارـبعدـأنـيكونواـفيها،ـقال:ـ
يعنيـفيخرجونـكأهنمـعيدانـالسامسم،ـقال:ـفيدخلونهنرًاـمنـأهنارـاجلنة،ـفيغتسلونـفيه،ـ
ـالشيخـيكذبـعىلـرسولـاهللـ ـأترون ـفرجعناـقلنا:ـوحيكم، ـالقراطيس، فيخرجونـكأهنم

ملسو هيلع هللا ىلص؟ـفرجعنا،ـفالـــواهللـــماـخرجـمناـغريـرجلـواحد.ـأوـكامـقالـأبوـنعيم))). 

يقصدـالصحايبـأنـاملقامـاملحمودـهوـالشفاعة،ـومستلزماُتـالشفاعةـأنـيرجـ
فكأنـ الرجل،ـ ذلكـ الذيـيالفهـ املضمونـهوـ فيها،ـوهذاـ بعضـمنـدخلـ النارـ منـ
الصحايبـقالـله:ـملـيثبتـيفـهذهـاآليةـأنهـيرجـِمنـالنارـَمنـدخلـفيها،ـإالـأنهـثبتـيفـ

ـالقرآن،ـفيجبـأنـنقولـهبا. ـالتيـتفرّس السنة،ـوالسنةـهي

ـرصيحـيفـالقرآن،ـ وهذاـالكالمـيقعـيفـالرصاط،ـفلوـقلنا:ـإنهـالـيثبتـعليهـنصٌّ
بلـإشاراتـفقط،ـوثبَتـرصاحةـيفـالسنة،ـفهذاـكاٍفـلوجوبـأنـنقولـبه.

إذنـكانـمنـضمنـماـحدثهمـبهـوضُعـالرصاطـعىلـمتنـجهنم،ـوذكرـأنهـقالـ
كالمًاـكثريًا،ـولكنـالراويـاقترصـعىلـاملوضعـالذيـهوـملـاإلشكالـعنده،ـوأوردـ

ـبابـأدنىـأهلـاجلنةـمنزلةـفيها،ـ))9)). )))ـكتابـاإليامن،
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الباقيـعَرضًا،ـوهذاـكلٌّهـُيفَهمـمنه:ـأّنـالرصاطـمنـضمنـماـكانـالصحابةـيتكّلمونـ

ـبعضهم. ـيزعم ـليسـأمرًاـمبتدعًاـكام عنه،ـفهو

ثالثًا:ـويفـ»صحيحـمسلم«:ـعنـأيبـهريرةـوأيبـمالك:ـعنـربعي:ـعنـحذيفةـ
قاال:ـقالـرسولـاهللـملسو هيلع هللا ىلص:ـ»جيمعـاهللـتباركـوتعاىلـالناس،ـفيقومـاملؤمنون،ـحتىـتزلفـ
هلمـاجلنة،ـفيأتونـآدم،ـفيقولون:ـياـأبانا،ـاستفتحـلناـاجلنَة،ـفيقول:ـوهلـأخرجكمـمنـ
اجلنةـإالـخطيئةـأبيكمـآدم؟ـلستـبصاحبـذلك،ـاذهبواـإىلـابنيـإبراهيمـخليلـاهلل،ـ
قال:ـفيقولـإبراهيم:ـلستـبصاحبـذلك،ـإنامـكنتـخلياًلـمنـوراءـوراء،ـاعمدواـإىلـ
موسىـملسو هيلع هللا ىلصـالذيـكلمهـاهللـتكلياًم،ـفيأتونـموسىـملسو هيلع هللا ىلص،ـفيقول:ـلستـبصاحبـذلك،ـ
اذهبواـإىلـعيسىـكلمةـاهللـوروحه،ـفيقولـعيسىـملسو هيلع هللا ىلص:ـلستـبصاحبـذلك،ـفيأتونـ
ممدًاـملسو هيلع هللا ىلص،ـفيقومـفيؤذنـله،ـوُترَسلـاألمانةـوالرحم،ـفتقومانـجنبتيـالرصاطـيمينًاـ
وشامالً،ـفيمرـأولكمـكالربق«،ـقال:ـقلت:ـبأيبـأنتـوأميـأيـيشءـكمّرـالربق؟ـقال:ـ
»أملـترواـإىلـالربقـكيفـيمرـويرجعـيفـطرفةـعني؟ـثمـكمرـالريح،ـثمـكمرـالطريـوشدـ
يقول:ـربـسلمـسلم،ـحتىـ الرصاطـ قائمـعىلـ ونبيكمـ أعامهلم،ـ الرجال،ـجتريـهبمـ
تعجزـأعاملـالعباد،ـحتىـجييءـالرجلـفالـيستطيعـالسريـإالـزحفًا«،ـقال:ـ»ويفـحافتيـ
ناج،ـومكدوسـيفـ فمخدوشـ به،ـ ُأمرتـ منـ بأخِذـ مأمورٌةـ معلَّقٌةـ الرصاطـكالليُبـ

ـبيده،ـإنـقعرـجهنمـلسبعونـخريفًا))). النار«،ـوالذيـنفسـأيبـهريرة

هذاـحديثـالشفاعة،ـوهوـنفسهـالذيـُرويـيفـالبخاري،ـوليسـيفـهذهـالطريقـ
الناس،ـولكنـفيهاـذكرـالرصاط،ـ التيـاعرتضـعليهاـبعُضـ تلكـاأللفاظـاملستنكرةـ
وهذاـطريقـصحيحـومرويـعنـصحابيني،وذاكـطريقـصحيحـومرويـعنـبعضـ
الصحابة،ـفالذيـأقوله:ـبامـأنـاحلديثـقدـوردـبعدةـطرق،ـبعُضـالطرقـفيهاـألفاظـ

ـبابـأدنىـأهلـاجلنةـمنزلةـفيها،ـ)95)). )))ـكتابـاإليامن،
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ـمنـتلكـاأللفاظ،ـوكلـ ـذلكـــوبعُضـالطرقـليسـفيهاـيشء ـمنـيستنكر ـــعنَد مستنكرة
طريقـصحيح،ـوكلـالطرقـمتمعةـعىلـذكرـالرصاط،ـفالـجيوزـلناـبعدـذلكـأنـنقول:ـ

بامـأنـبعضـالطرقـوردـفيهاـألفاظـمستنكرة،ـفالـنقولـبالرصاط.

قدـنقول:ـتلكـاأللفاظـشاذة،ـنعم،ـولكنـالـجيوزـأنـنقول:ـكلـاحلديثـشاذ،ـ
ثمـهيـملـتثُبتـيفـمجيعـالروايات،ـكامـقلناـمنـقبل:ـإنهـقدـوردـألفاظـشاذةـيفـبعضـ

األحاديث.

ـالذيـيميشـبالرجلـعىلـالرصاطـأعامُله،ـ وإنـوصفـاحلديثـدقيقـجدًا،ـفإنَّ
ـالعبادـعىلـأنـتسريـ ـأعامل ـأي:ـحتىـتعجز ـالعباد، ـأعامل وتأّملواـفيامـوردـفيه:حتىـتعجز

بالرجل.

ـيقول:ـهذاـ ـ»ونبيكمـقائمـعىلـالرصاطـيقول:ـربـسلمـسلم«. قولـالرسولـملسو هيلع هللا ىلص:
ـأنهـيقوهلاـعىلـنفسه،ـوالناسـيفـمّرـالرصاط،ـويفـاخلوفـمنـ خوفًاـعىلـأمتهـوالـيصحُّ

الرصاطـمتفاوتون.ـ

فقولهـغريـسليم،ـ متساويةـ الرصاطـ منـ اخلوفـ الناسـيفـ إنـحالةـ قال:ـ ومنـ
وكذلكـتساوهيمـيفـأرضـاملحرشـغريـسليم،ـفهناكـمنـهوـموقنـأنهـمنـأهلـاجلنة،ـ
فمنهمـاألنبياءـوالشهداء...ـفكيفـيتساوىـهؤالءـوغريهمـيفـاخلوفـيفـأرضـاملحرش؟

ـبسندـقالـفيهـاحلاكم:ـ ـاحلديثـيفـ»املستدرك«ـعنـحذيفةـوأيبـهريرة وقدـوردـهذا
هذاـحديثـصحيح.

رابعًا:ـويفـ»صحيحـمسلم«ـأيضًا:ـعنـعائشةـقالت:ـسألتـرسولـاهللـملسو هيلع هللا ىلصـعنـ
يكونـ فأينـ ]إبراهيم:ـ48[ـ قولهـعزـوجل:ـ﴿ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ﴾ـ

الناسـيومئذـياـرسولـاهلل؟ـفقال:ـ»عىلـالرصاط«))).

ـالقيامة،ـ))279). ـاألرضـيوم ـبابـيفـالبعثـوالنشورـوصفة ـالقيامةـواجلنةـوالنار، )))ـكتابـصفة
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ورواهـابنـحبانـعنـالسيدةـعائـشةـأيضًا،ـعنـعائـشة:ـأهناـقالت:ـياـرسولـ
اهللـ﴿ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ﴾ـ]الزمر:ـ

67[ـفأينـاملؤمنونـيومئذ؟ـقال:ـ»عىلـالرصاطـياـعائشة«))). 

ورواهـأيضًاـاحلاكمـيفـ»املستدرك«،ـوالدارميـيفـ»سننه«،ـورواهـاإلمامـأمحدـيفـ
»مسنده«)2).

ـبلفظـآخر:ـعنـالقاسمـبنـالفضلـقال:ـ ـروايةـعنـعائشة ويفـ»مسندـاإلمامـأمحد«:
قالـاحلسن:ـقالتـعائشة:ـياـرسولـاهللـ﴿ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ﴾ـأينـ
ـالناسـعىلـالرصاط«)3). ـأحدـمنـأمتيـقبلك! ـماـسألنيـعنه ـليشء ـهذا ـ»إنَّ ـقال: الناس؟

فهذاـاحلديثـرواهـغريـمنـواحدـمنـحفاظـاألمة،ـوكلهمـرَووهـتقريبًاـبنفسـ
اللفظـونفسـالسياق.

ـالنبيـملسو هيلع هللا ىلصـقال:ـ»ليمرـ ـاخلدريـعن خامسًا:ـيفـ»صحيحـابنـحبان«:ـعنـأيبـسعيد
ـوشامالً،ـ الناسـعىلـجرسـجهنمـوعليهـحسٌكـوكالليُبـوخطاطيُفـختطفـالناسـيمينًا
وبجنبتيهـمالئكةـيقولون:ـاللهمـسلمـسلم،ـفمنـالناسـمنـيمرـمثلـالريح،ـومنهمـمنـ
يمرـمثلـالفرسـاملجرى،ـومنهمـمنـيسعىـسعيًا،ـومنهمـمنـيميشـمشيًا،ـومنهمـمنـ
ـفالـيموتونـوالـ ـالذينـهمـأهلهاــ ـالنارــ حيبوـحبوًا،ـومنهمـمنـيزحفـزحفًا،ـفأماـأهل

ـبابـإخبارهـملسو هيلع هللا ىلصـعنـالبعثـوأحوالـالناسـيفـذلكـاليوم،ـ )))ـكتابـإخبارهـملسو هيلع هللا ىلصـعنـمناقبـالصحابة،
.(7380(

الرقـاق،ـبابـقـولـاهللـتعاىل:ـ﴿ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ﴾،ـ الدارمي،ـكـتابـ )2)ـ
.(2809(

وأمحد،ـ)24069(،ـ)40:ـ79(.ـو)25023(،ـ))4:ـ477). )25828(،ـ)43:ـ25(،ـواحلاكم،ـ ـ
ـ)3344). ـالسالم، ـإبراهيمـعليه ـتفسريـسورة كتابـالتفسري،

)3) )24697(،ـ))4:ـ226).
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حييون،ـوأماـأناسـفيؤخذونـبذنوبـوخطايا،ـفُيحرقونـفيكونونـفحاًم،ـثمـيؤذنـيفـ
الشفاعة،ـفيؤخذونـضباراتـضبارات،ـفُيقذفونـعىلـهنرـمنـأهنارـاجلنة،ـفينبتونـكامـ
تنبتـاحلبةـيفـمحيلـالسيل«،ـقالـرسولـاهللـملسو هيلع هللا ىلص:ـ»أماـرأيتمـالصبغاءـشجرةـتنبتـيفـ
الفضاء؟ـفيكونـِمنـآخرـمنـُأخرجـمنـالنارـرجلـعىلـشفتها،ـفيقول:ـياـرّبـارصفـ
وجهيـعنها،ـفيقول:ـعهدكـوذمتكـالـتسألنيـغريها؟«ـقال:ـ»وعىلـالرصاطـثالثـ
شجراتـفيقول:ـياـرب،ـحولنيـإىلـهذهـالشجرة،ـآكلـمنـثمرها،ـوأكونـيفـظلها،ـ
ـفيقول:ـ ـثمـيرىـأخرىـأحسنـمنها، ـقال: فيقول:ـعهدكـوذمتكـالـتسألنيـشيئًاـغريها؟
ياـرّب،ـحولنيـإىلـهذهـآُكلـمنـثمرها،ـوأكونـيفـظلها،ـقال:ـفيقول:ـعهدكـوذمتكـ
الـتسألنيـغريها؟ـثمـيرىـأخرىـأحسنـمنها،ـفيقول:ـياـرب،ـحولنيـإىلـهذهـآكلـ
منـثامرهاـوأكونـيفـظلها،ـقال:ـثمـيرىـسوادـالناسـويسمعـكالمهم،ـفيقول:ـياـربـ

أدخلنيـاجلنة«.

قالـأبوـنرضة:ـاختلفـأبوـسعيدـورجلـمنـأصحابـالنبيـملسو هيلع هللا ىلصـفقالـأحدمها:ـ
فيدخلهـاجلنة،ـفُيعطىـالدنياـومثلها،ـوقالـاآلخر:ـفيدخلـاجلنة،ـفيعطىـالدنياـوعرشةـ
أمثاهلا،ـقالـأبوـحاتمـريضـاهللـتعاىلـعنه:ـهكذاـحدثناـأبوـيعىل:ـ»وعىلـالرصاطـثالثـ

شجرات«ـوإنامـهو:ـ»عىلـجانبـالرصاطـثالثـشجرات«))).

سادسًا:ـويفـ»صحيحـابنـحبان«:ـعنـأنسـبنـمالك:ـعنـعبدـاهللـبنـمسعود:ـ
عنـرسولـاهللـملسو هيلع هللا ىلصـقال:ـ»إنـآخرـمنـيدخلـاجلنةـرجلـيميشـعىلـالرصاط،ـفهوـيكبوـ
مرة،ـوتسفعهـالنارـأخرى،ـحتىـإذاـجاوزهاـالتفتـإليها،ـفيقول:ـتباركـالذيـنجاينـ
لهـشجرةـ ترفعـ »ثمـ قال:ـ العاملني!«ـ أحدًاـمنـ أعطاهـ ماـ أعطاينـشيئًاـ لقدـ فواهللـ منها،ـ
ـياـ ـاهلل: ـبظلها،ـوأرشبـمنـمائها«ـقال:ـ»فيقول ـأدنِنيـمنها؛ـلعيلـأستظل فيقول:ـياـرب،

ـبابـإخبارهـملسو هيلع هللا ىلصـعنـالبعثـوأحوالـالناسـيفـذلكـاليوم،ـ )))ـكتابـإخبارهـملسو هيلع هللا ىلصـعنـمناقبـالصحابة،
.(7379(
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ابنـآدم،ـلعيلـانـأعطيُتـَكهـسألتـنيـغريها؟«ـفيقول:ـالـياـرب،ـويعاهدهـأنـالـيفعلـ
ـفيستظلـبظلها،ـويرشبـ ـفيدنيهـمنها، ــ ـيرىـمماـالـصربـلهـعليه ـلِـام ـفاعله ـأنه ـيعلم ــوهو
ـأدننيـمنها؛ـ ـياـرب، ـفيقول: ـأخرىـــهيـأحسنـمنـاألوىلــ ـلهـشجرة ـترفع ـثم منـمائها،
ألستظلـبظلها،ـوأرشبـمنـمائها،ـفيقول:ـأملـتعاهدينـأنـالـتسألنيـغريها؟ـفيقول:ـ
بىلـياـرب!ـولكنـأدننيـمنهاـألستظلـبظّلها،ـوأرشبـمنـمائها،ـفيعاهدهـأنـالـيسألهـ
ـ»فرتفعـ ـقال: ـيرىـماـالـصربـلهـعليه«، ـلِـام ـأنهـسيسألهـغريها؛ ـفيدنيهـمنها،ـويعلم غريها،
لهـشجرةـأخرىـعندـبابـاجلنةـــهيـأحسنـمنـاألُولَينيـــفيقول:ـياـرب،ـأدننيـمنها؛ـ
ألستظلـبظلها،ـوأرشبـمنـمائها،ـفيقول:ـأملـتعاهدينـأنـالـتسألنيـغريها؟ـفيقول:ـ
بىلـياـرب!ـولكنـأدننيـمنها،ـفإذاـدناـمنهاـسمعـأصواتـأهلـاجلنة،ـفيقول:ـياـرّب،ـ
أدخلنيـاجلنة،ـفيقولـاهللـجلـوعال:ـأيرضيكـــياـابنـآدمـــأنـأعطَيكـالدنياـومثلهاـ
معها؟ـفيقول:ـأتستهزئـيب،ـوأنتـربـالعاملني؟ـفيقول:ـماـأستهزئـبك،ـولكننيـعىلـ
ماـأشاءـقادر،«ـقال:ـفكانـابنـمسعودـإذاـذكرـقوله:ـأتستهزىءـيبـضحك؟ـثمـقال:ـ
أالـتسألوينـمماـأضحك؟ـفقيل:ـمماـتضحك؟ـفقال:ـكانـرسولـاهللـملسو هيلع هللا ىلصـإذاـذكرـذلكـ

ضحك))).

سابعًا:ـويفـ»صحيحـابنـحبان«:ـعنـأيبـهريرةـقال:ـقالـرسولـاهللـملسو هيلع هللا ىلص:ـ»يؤتىـ
باملوتـيومـالقيامة،ـفيوقفـعىلـالرصاطـاملستقيم،ـفيقال:ـياـأهلـاجلنة،ـفينطلقونـخائفنيـ
وجلنيـأنـيرجواـمنـمكاهنمـالذيـهمـفيه،ـثمـيقال:ـياـأهلـالنارـفينطلقونـفرحنيـ
مستبرشينـأنـيرجواـمنـمكاهنمـالذيـهمـفيه،ـفيقال:ـهلـتعرفونـهذا؟ـفيقولون:ـ
ناـــهذاـاملوت!ـفيأمرـبه،ـفُيذبحـعىلـالرصاط،ـثمـيقالـللفريقنيـكالمها:ـخلودـ نعمـــربَّ

والـموَتـفيهـأبدًا)2).

ـبابـوصفـاجلنةـوأهلها،ـ)7430). )))ـكتابـإخبارهـملسو هيلع هللا ىلصـعنـمناقبـالصحابة،

ـبابـوصفـاجلنةـوأهلها،ـ)7450). )2)ـكتابـإخبارهـملسو هيلع هللا ىلصـعنـمناقبـالصحابة،
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ـبنـشعبةـقال:ـقالـرسولـاهللـملسو هيلع هللا ىلص:ـ ـاملغرية ثامنًا:ـروىـاحلاكمـيفـ»املستدرك«:ـعن

ـاللهمـسلِّمـسلم«))).  ـالقيامة: ـاملسلمنيـعىلـالرصاطـيوم »شعار

تاسعًا:ـويفـ»املستدركـعىلـالصحيحني«ـللحاكم:ـعنـأيبـاألحوصـعنـعبدـاهللـ
ريضـاهللـتعاىلـعنهـ﴿ک ک گ گ﴾ـ]مريم:ـ)7[ـقال:ـالرصاطـعىلـجهنمـمثلـحدـ
السيف،ـفتمرـالطائفةـاألوىلـكالربق،ـوالثانيةـكالريح،ـوالثالثةـكأجودـاخليل،ـوالرابعةـ

ـاإلبلـوالبهائم،ـثمـيمرون،ـواملالئكةـتقول:ـربـسلِّمـسّلم)2).  كأجود

عارشًا:ـروىـاحلاكمـيفـ»املستدرك«:ـعنـساملـبنـأيبـاجلعد:ـعنـعبدـاهللـريضـ
ـقسمـمسندـ﴿ک ک ک﴾ـ]الفجر:ـ ـقال: ـ)[ ـمسندـ﴿ٱ﴾ـ]الفجر: اهللـتعاىلـعنه:
ـالرحم،ـوجرسـعليهـ ـاألمانة،ـوجرسـعليه ـالرصاطـثالثةـجسور:ـجرسـعليه 4)[:ـمرور

الربـعزـوجل)3).

ـأنـقوله:ـ»جرسـ ـاهللـنفسهـعىلـاجلرس،ـكام ـأن ـالرب« ليسـمعنىـقوله:ـ»جرسـعليه
عليهـاألمانة،ـجرسـعليهـالرحم«ـليستـاألمانةـنفسهاـوالرحمـموجوَدينـعىلـاجلرس،ـ
ولكنـاملعنى:ـمنـأّدىـحقـاألمانةـمّرـعىلـاجلرسـاألول،ـومنـأّدىـحّقـالرحمـمّرـعىلـ

اجلرسـالثاين،ـومنـأّدىـحّقـاهللـــفيامـسوىـذلكـــمرـعىلـاجلرسـالثالث.

الـجيوزـأنـيقول:ـأحدـإنـهذاـاحلديثـشاذ؛ـألنهـذكرـمكانـالربـبعدـأنـاتضحـ
املقام.

ـاخلدريـريضـاهللـتعاىلـ ـأيضًا:ـعنـأيبـسعيد احلاديـعرش:ـيفـ»مستدركـاحلاكم«

التفسري،ـتفسريـسورةـطه،ـ)3422(.ـوقال:ـهذاـحديثـصحيحـعىلـرشطـمسلمـوملـ )))ـكتابـ
يرجاه.

ـتفسريـسورةـمريم،ـ)3423(.ـوقال:ـهذاـحديثـصحيحـعىلـرشطـالشيخنيـوملـ )2)ـكتابـالتفسري،
يرجاه.

ـتفسريـسورةـوالفجر،ـ)3930(.ـوقال:ـهذاـحديثـصحيحـاإلسنادـوملـيرجاه. )3)كتابـالتفسري،



ــ 1149 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عىلـالعقيدِةـالطَّحاويةـ
ـالرصاطـعىلـقنطرةـفيؤخذـ ـاجلنةـبعدماـجياوزون ـالنبيـملسو هيلع هللا ىلصـقال:ـ»ليحبسـأهل عنه:ـعن
لبعضهمـمنـبعضـمظاملهمـالتيـتظاملوهاـيفـالدنياـحتىـإذاـهذبواـونقواـأذنـيفـدخولـ

ـالدنيا«))). اجلنةـفألحدهمـأعرفـبمنزلهـيفـاآلخرةـمنهـبمنزلهـكانـيف

الثاينـعرش:ـويفـ»سننـأيبـداود«،ـويفـ»املستدرك«ـللحاكم:ـعنـاحلسن:ـعنـ
عائشةـريضـاهللـتعاىلـعنهاـقالت:ـذكرُتـالنارـفبكيُت،ـفقالـرسولـاهللـملسو هيلع هللا ىلص:ـ»ماـلكـياـ
عائشة؟«ـقالت:ـذكرتـالنارـفبكيت،ـفهلـتذكرونـأهليكمـيومـالقيامة؟ـفقالـرسولـ
اهللـملسو هيلع هللا ىلص:ـ»أماـيفـثالثـمواطنـفالـيذكرـأحدـأحدًا:ـحتىـيعلمـأيفـميزانهـأمـيثقل،ـ
وعندـالكتبـحتىـيقال:ـهاؤمـأقرءواـكتابيهـحتىـيعلمـأينـيقعـكتابهـأيفـيمينهـأمـيفـ
شاملهـأوـمنـوراءـظهره،ـوعندـالرصاطـإذاـوضعـبنيـظهريـجهنم،ـحافتاهـكالليُبـ

كثرية،ـوحسكـكثريـحيبسـاهللـهباـمنـشاءـمنـخلقه،ـحتىـيعلم:ـأينجوـأمـال«)2).

الثالثـعرش:ـوقدـرواهـاحلاكمـيفـ»املستدرك«:ـعنـأيبـعثامن:ـعنـسلامن:ـعنـ
النبيـملسو هيلع هللا ىلصـقال:ـ»يوضعـامليزانـيومـالقيامة،ـفلوـوزنـفيهـالسامواتـواألرضـلوسعت،ـ
فتقولـاملالئكة:ـياـرب،ـملنـيزنـهذا؟ـفيقولـاهللـتعاىل:ـلـمنـشئتـمنـخلقي،ـفتقولـ
املالئكة:ـسبحانكـماـعبدناكـحقـعبادتك،ـويوضعـالرصاطـمثلـحدـاملوسى،ـفتقولـ
املالئكة:ـمنـجتيزـعىلـهذا؟ـفيقول:ـمنـشئتـمنـخلقي،ـفتقول:ـسبحانكـماـعبدناكـ

حقـعبادتك«)3). 

ـإالـأهلـ ـيشبه ـبنـعبدـاهللـبنـمسعود:ـما ـقالـأبوـعبيدة ـقالـقتادة: ـ)8706(.ـوقال: )))ـكتابـاألهوال،
ـانرصفواـمنـمجعتهم.ـهذاـحديثـصحيحـاإلسنادـوملـيرجاه. مجعة

ـوقال:ـ ـكتابـاألهوال،ـ)8722(. ـواحلاكم، ـامليزان،ـ)4757(. ـبابـيفـذكر ـكتابـالسنة، ـالرتمذي، (2(
هذاـحديثـصحيحـإسنادهـعىلـرشطـالشيخنيـلوالـإرسالـفيهـبنيـاحلسنـوعائشة،ـعىلـأنهـقدـ
صحتـالرواياتـأنـاحلسنـكانـيدخلـوهوـصبيـمنزلـعائشةـريضـاهللـتعاىلـعنهاـوأمـسلمة.

)3)ـكتابـاألهوال،ـ)8739(.ـوقال:ـهذاـحديثـصحيحـعىلـرشطـمسلم،ـوملـيرجاه.
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الرابعـعرش:ـرواهـاإلمامـالرتمذيـيفـ»اجلامعـالصحيح«:عنـالنرضـبنـأنسـبنـ
مالك:ـعنـأبيهـقال:ـسألتـالنبيـملسو هيلع هللا ىلصـأنـيشفعـيلـيومـالقيامة،ـفقال:ـ»أناـفاعل«،ـقال:ـ
قلت:ـياـرسولـاهلل،ـفأينـأطلبك؟ـقال:ـ»اطلبنيـأولـماـتطلبنيـعىلـالرصاط«،ـقال:ـ
قلت:ـفإنـملـألقكـعىلـالرصاط؟ـقال:ـ»فاطلبنيـعندـامليزان،ـ«قلت:ـفإنـملـألقكـعندـ

ـالثالثـاملواطن«))).  امليزان«،ـقال:ـ»فاطلبنيـعندـاحلوض؛ـفإينـالـأخطئـهذه

ـاإلمامـأمحد:ـعنـأنسـقال:ـحدثنيـنبيـاهللـملسو هيلع هللا ىلص:ـ»إينـلقائمـ اخلامسـعرش:ـماـرواه
ـياـممدـــ ـقدـجاءتكــ ـاألنبياء ـفقال:ـهذه ـإذـجاءينـعيسى، ـأمتيـتعربـعنـالرصاط؛ أنتظر
يشـتكون«ـــأوـقال:ـ»يـجتمعونـإليك«ـــ»ويدعونـاهللـعزـوجلـأنـيفرقـمجعـاألممـ
ـماـهمـفيه،ـواخللقـملَجمونـيفـالعرق،ـوأماـاملؤمنـفهوـعليهـ إىلـحيثـيشاءـاهلل؛ـلغمِّ
كالزكمة،ـوأماـالكافرـفيتغشـاهـاملوت«،ـقال:ـ»قالـلعيسى:ـانـتظرـحتىـأرجعـإليك،ـ
ـاهللـملسو هيلع هللا ىلصـحتىـقامـحتتـالعرش،ـفلقيـماـملـيلقـملٌكـمصطفى،ـوالـنبيـ قال:ـفذهبـنبيُّ
مرسل،ـفأوحىـاهللـعزـوجلـإىلـجربيل:ـاذهبـإىلـممد،ـفقلـله:ـارفعـرأسك،ـسلـ
تعط،ـواشفعـتشفع«،ـقال:ـ»فشفعتـيفـأمتي:ـأنـأخرجـمنـكلـتسعةـوتسعنيـإنسانًاـ
ـإالـشفعتـحتىـأعطاينـ ـمقامًا ـفالـأقوم ـ»فامـزلتـأترددـعىلـريبـعزـوجل، ـقال: واحدًا«،
ـاهللـعزـوجلـمنـشهدـ ـأمتكـمنـخلق ـأدخلـمن ـياـممد، اهللـعزـوجلـمنـذلكـأنـقال:

أنهـالـإلهـإالـاهللـيومًاـواحدًاـخملصًاـوماتـعىلـذلك«)2).

ـبكرةـ السادسـعرش:ـويفـ»مسندـاإلمامـأمحد«:ـعنـعقبةـبنـصهبانـقال:ـسمعتـأبا
عنـالنبيـملسو هيلع هللا ىلصـقال:ـ»حيملـالناسـعىلـالرصاطـيومـالقيامة،ـفتقادعـهبمـجنبةـالرصاطـ
ـ»ثمـيؤذنـ ـقال: ـمنـيشاء«، ـ»فينجيـاهللـتباركـوتعاىلـبرمحته ـقال: ـالفراشـيفـالنار«، تقادع

ـ)2433(.ـوقال:ـهذاـحديثـ ـبابـماـجاءـيفـشأنـالرصاط، ـالقيامةـوالرقائقـوالورع، ـأبوابـصفة (((
ـالوجه. ـإالـمنـهذا حسنـغريبـالـنعرفه

)2)ـأخرجهـيفـ»مسنده«،ـ)2824)(،ـ)20:ـ209).
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للمالئكةـوالنبينيـوالشهداءـأنـيشفعوا،ـفيشفعونـوُيرجون،ـويشفعونـوُيرجون،ـ
ويشفعونـوُيرجون«،ـوزادـعفانـمرة،ـفقالـأيضًا:ـ»ويشفعونـويرجونـمنـكانـيفـ

قلبهـماـيزنـذرةـمنـإيامن«))).

ثوبانـموىلـ أنـ الرحبي:ـ السابعـعرش:ـروىـاإلمامـمسـلم:ـعن:ـأيبـأسمـاءـ
رسولـاهللـملسو هيلع هللا ىلصـحّدثهـقال:ـكنتـقائاًمـعندـرسولـاهللـملسو هيلع هللا ىلص،ـفجاءـحربـمنـأحبارـاليهود،ـ
فقال:ـالسالمـعليكـياـممد،ـفدفعتهـدفعةـكادـُيرصعـمنها،ـفقال:ـملـتدفعني؟ـفقلت:ـ
أالـتقول:ـياـرسولـاهلل؟ـفقالـاليهودي:ـإنامـندعوهـباسمهـالذيـسمـاهـبهـأهله،ـفقالـ
رسولـاهللـملسو هيلع هللا ىلص:ـ»إنـاسميـممدـالذيـسامينـبهـأهيل«،ـفقالـاليهودي:ـجئتـأسألك،ـ
ـفنكتـرسولـاهللـ ـأسمعـبأذين، ـقال: ـإنـحدثتك؟« ـ»أينفعكـيشء فقالـلهـرسولـاهللـملسو هيلع هللا ىلص:

ملسو هيلع هللا ىلصـبعودـمعه،ـفقال:ـ»سل«،ـفقالـاليهودي:ـأينـيكونـالناسـ﴿ڻ ڻ ڻ ۀ 
ۀ ہ﴾؟ـفقالـرسولـاهللـملسو هيلع هللا ىلص:ـ»همـيفـالظلمةـدونـاجلرس«،ـقال:ـفمنـأولـ
الناسـإجازة؟ـقال:ـ»فقراءـاملهاجرين«،ـقالـاليهودي:ـفامـحتفتهمـحنيـيدخلونـاجلنة؟ـ
قال:ـ»زيادةـكبدـالنون«،ـقال:ـفامـغذاؤهمـعىلـأثرها؟ـقال:ـ»ينحرـهلمـثورـاجلنةـالذيـ
كانـيأكلـمنـأطرافها«،ـقال:ـ»فامـرشاهبمـعليه؟ـقال:ـ»منـعنيـفيهاـتسمىـسلسبياًل«،ـ
قال:ـصدقت!ـقال:ـوجئُتـأسألكـعنـيشءـالـيعلمهـأحٌدـمنـأهلـاألرضـإالـنبي،ـ
ـبأذين،ـقال:ـجئتـأسألكـ ـأسمع ـأوـرجالن،ـقال:ـ»ينفعكـإنـحدثتك؟«ـقال: أوـرجل،
عنـالولد؟ـقال:ـ»ماءـالرجلـأبيض،ـوماءـاملرأةـأصفر،ـفإذاـاجتمعاـفعالـمنيـالرجلـ
منيـاملرأةـأْذكراـبإذنـاهلل،ـوإذاـعالـمنيـاملرأةـمنيـالرجلـآنثاـبإذنـاهلل«،ـقالـاليهودي:ـ
ـ»لقدـسألنيـهذاـعنـ ـفقالـرسولـاهللـملسو هيلع هللا ىلص: ـثمـانرصفـفذهب، ، لقدـصدقَت،ـوإنكـلنبيٌّ

الذيـسألنيـعنه،ـوماـيلـعلمـبيشءـمنهـحتىـأتاينـاهللـبه«)2).

))) )20440(،ـ)34:ـ90).
ـالولدـخملوقـمنـمائهام،ـ)5)3). ـبابـبيانـصفةـمنيـالرجل،ـواملرأةـوأن )2)ـكتابـاحليض،
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وقالـابنـحجرـيفـ»فتحـالباري«:

»وأماـماـأخرجهـمسلمـعنـعائشةـأهناـسألتـالنبي:ـملسو هيلع هللا ىلص:ـعنـهذهـاآليةـ﴿ڻ 
الناسـحينئذ؟ـقال:ـ»عىلـالرصاط«،ـ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ﴾:ـأينـيكونـ
ـابنـعباسـعنـعائشة:ـ»عىلـ ـالرتمذي:ـ»عىلـجرسـجهنم«،ـوألمحدـمنـطريق ويفـرواية
متنـجهنم«،ـوأخرجـمسلمـأيضًاـمنـحديثـثوبانـمرفوعًا:ـ»يكونونـيفـالظلمةـدونـ
بيانهـيفـترمجةـ املرادـباجلرس:ـالرصاط؛ـكامـسيأيتـ بأنـ البيهقيـ بينهاـ اجلرس«،ـفقدـمجعـ
مستقلة،ـوأنـيفـقوله:ـ»عىلـالرصاط«،ـمازًا؛ـلكوهنمـجياوزونه؛ـألنـيفـحديثـثوبانـ

ـلثبوهتا«))). ـإليها ـيتعنيـاملصري زيادة

ـفإنـالرصاطـ ـأهنمـالـيكونونـعىلـالرصاطـبلـجياوزونه،ـعىلـكلـاألحوال؛ يعني:
مذكورـأيضًاـيفـهذاـاحلديث،ـواحلديثـمذكورـيفـأكثرـمنـكتابـمنـكتبـالسنة.ـ

الثامنـعرش:ـروىـابنـحبانـيفـ»صحيحه«ـعنـأيبـسعيدـاخلدري:ـعنـالنبيـ
ملسو هيلع هللا ىلصـقال:ـ»ليمرـالناسـعىلـجرسـجهنم،ـوعليهـحسكـوكـالليُبـوخطاطيُفـختطفـ
الناسـيمينًاـوشامالً،ـوبجنبتيهـمالئكةـيقولون:ـاللهمـسلمـسلم،ـفمنـالناسـمنـيمرـ
مثلـالريح،ـومنهمـمنـيمرـمثلـالفرسـاملجرى،ـومنهمـمنـيسعىـسعيًا،ـومنهمـمنـ
يمشىـمشيًا،ـومنهمـمنـحيبوـحبوًا،ـومنهمـمنـيزحفـزحفًا...«ـإلخ.ـورواهـاإلمامـ

أمحد،ـوأبوـيعىلـيفـ»مسنده«)2).

ويفـ»املستدرك«ـللحاكم:ـعنـماهدـقال:ـقالـيلـابنـعباس:ـأتدريـماـسعةـجهنم؟ـ
قلت:ـالـقال:ـأجلـــواهللـــماـتدريـأنـبنيـشحمةـأذنـأحدهمـوبنيـعاتـقهـمسريةـ

ـالباري«ـ))):ـ377). )))ـ»فتح
)2)ـكتابـإخبارهـملسو هيلع هللا ىلصـعنـمناقبـالصحابةـرجاهلمـونسائهمـبذكرـأسامئهمـرضوانـاهللـعليهم،ـبابـ

ـالناسـيفـذلكـاليوم،ـ)7379). ـالبعثـوأحوال إخبارهـملسو هيلع هللا ىلصـعن
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سبعنيـخريفًاـأوديةـالقيحـوالدم!ـقلت:ـلهـأهنار؟ـقال:ـالـبلـأودية،ـثمـقال:ـأتدريـ
ماـسعةـجهنم؟ـقلت:ـال،ـقال:ـأجلـــواهللـــماـتدري!ـحدثتنيـعائشةـريضـاهللـتعاىلـ

عنها:ـأهناـسألتـرسولـاهللـملسو هيلع هللا ىلصـعنـقولـاهللـعزـوجل:ـ﴿ائ ەئ ەئ 
وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ﴾ـقلت:ـفأينـالناسـيومئذـياـرسولـاهلل؟ـ

قال:ـ»عىلـجرسـجهنم«))). 

ـالنبيـملسو هيلع هللا ىلصـ ـأبيه:ـعن ـأنسـاجلهني:ـعن ـبن ـبنـمعاذ ـأيبـداود«:ـعنـسهل ويفـ»سنن
قال:ـ»منـمحىـمؤمنًاـمنـمنافق«ـأراهـقال:ـ»بعثـاهللـملكًاـحيميـحلمهـيومـالقيامةـمنـ
نارـجهنم،ـومنـرمىـمسلاًمـبيشءـيريدـشينهـبهـحبسهـاهللـعىلـجرسـجهنمـحتىـيرجـ

مماـقال«)2). 

ـبنـاخلطابـريضـاهللـ ـأنـعمر ـالكبري«:ـعنـأيبـوائلـشقيقـبنـسلمة: ويفـ»املعجم
ـاستعملـبرشـبنـعاصمـعىلـصدقاتـهوازن،ـفتخلفـبرش،ـفلقيهـعمرـفقال:ـ تعاىلـعنه
ماـخلفك؟ـأماـلناـعليكـسمعـوطاعة؟ـقال:ـبىل،ـولكنـسمعتـرسولـاهللـملسو هيلع هللا ىلصـيقول:ـ
ـفإنـكانـ ـالقيامةـحتىـيوقفـعىلـجرسـجهنم؛ ـيوم ـاملسلمنيـأتىـبه »منـويلـشيئًاـمنـأمر
مسنًاـجتاوز،ـوإنـكانـمسيئًاـانخرقـبهـاجلرس،ـفهوىـفيهـسبعنيـخريفًا«،ـقال:ـفخرجـ
عمرـريضـاهللـتعاىلـعنهـكئيبًاـحزينًا،ـفلقيهـأبوـذرـفقال:ـماـيلـأراكـكئيبًاـحزينًا؟ـقال:ـماـ
يمنعنيـأنـأكونـكئيبًاـحزينًاـوقدـسمعتـبرشـبنـعاصمـيقول:ـسمعتـرسولـاهللـملسو هيلع هللا ىلصـ
يقول:ـ»منـويلـشيئًاـمنـأمرـاملسلمنيـأتىـبهـيومـالقيامةـحتىـيوقفـعىلـجرسـجهنم،ـ
فإنـكانـمسنًاـجتاوز،ـوإنـكانـمسيئًاـانخرقـبهـاجلرسـفهوىـفيهـسبعنيـخريفًا«؟ـقالـ

ـالزمر،ـ)3630(.ـوقال:ـهذاـحديثـصحيحـاإلسنادـوملـيرجاهـهبذهـ ـتفسريـسورة ـكتابـالتفسري، (((
السياقة،ـ)3630).

ـبابـمنـردـعنـمسلمـغيبة،ـ)4885). )2)ـكتابـاألدب،
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أبوـذر:ـوماـسمعَتهـمنـرسولـاهللـملسو هيلع هللا ىلصـقال:ـالـقال:ـأشهدـأينـسمعُتـرسولـاهللـملسو هيلع هللا ىلصـ
يقول:ـ»منـويلـأحدًاـمنـالناسـأتىـبهـيومـالقيامةـحتىـيوقفـعىلـجرسـجهنم،ـفإنـ
ـاجلرسـفهوىـفيهـسبعنيـخريفًاـوهيـسوداءـ ـانخرقـبه كانـمسنًاـجتاوز،ـوإنـكانـمسيئًا
مظلمة«،ـفأيـاحلديثنيـأوجعـلقلبك؟ـقال:ـكالمهاـقدـأوجعـقلبي،ـفمنـيأخُذهاـبامـ
هـباألرض،ـأماـإناـالـنعلمـإالـخريًا،ـ فيها؟ـوقالـأبوـذر:ـمنـسلتـاهللُـأنفه،ـوألصقـخدَّ

وعسىـإنـوليَتهاـَمنـالـيعدلـفيهاـأنـالـتنجَوـمنـإثمها))). 

ـاملتناثرـمنـاحلديثـاملتواتر«: ـالكتاينـيفـ»نظم التاسعـعرش:ـقال

»أحاديثـالرصاطـوامليزانـوإنطاقـاجلوارحـوتطايرـالصحفـوأهوالـاملوقف،ـ
ـأبوـعيلـبنـ ـونقلهـعنه ـمتواترة، ـأهنا ـنقلـالربزيلـعنـرشحـ»اإلرشاد« ـوالنار، وأحوالـاجلنة
رحالـيفـ»رشحه«ـلـ»خمترصـخليل«،ـويفـ»الشهابـعىلـالشفا«ـيفـالكالمـعىلـحديثـ
ـالكربىـعىلـقولهـفيه:ـ»وتأيتـاألمانةـوالرحم،ـفتقومانـعىلـجنبيـالرصاط«ـماـ الشفاعة
نصه:ـويفـهذاـــونحوهـمماـبلغـحدـالتواترـاملعنويـــردٌّـعىلـاملعتزلةـاملنكرينـللرصاط،ـ

ـاهـ)2). ـالكتبـالكالمية. كامـبنّيـيف

وانظرـ»الدرـاملنثور«ـلدىـقوله:ـ﴿ڳ ڳ ڱ﴾ـ]األعراف:ـ8[ـفقدـذكرـ
فيهـهناكـكثريًاـمنـأحاديثـامليزان«)3).

ـنقٌلـللتواترـاملعنويـألحاديثـالرصاط،ـوحقهلاـأنـتكونـكذلك،ـواملنصفـ فهذا
ـلهـماـمىضـمنـاألحاديثـوالرواياتـالواردةـيفـالرصاط،ـ ـبعدماـقّررنا ـبذلكـخاصًة يقّر

وأقوالـفرقـاإلسالمـاملعتربة،ـواهللـاملوفق.ـ

))) )9)2)(،ـ)2:ـ39).
ـاملتناثرـمنـاحلديثـاملتواتر«ـص243. )2)ـ»نظم

ـاملنثور«ـ)3:ـ7)4(. )3)ـ»الدر



ــ 1155 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عىلـالعقيدِةـالطَّحاويةـ
ـفكانـاألصلـأنـتبقىـعىلـظاهرها؛ـ أقول:ـواألحاديثـيفـالرصاطـأكثرـمنـذلك،
لـامـكانـممكنًاـغريـمستحيلـعقاًل،ـوإنـكانـبعضـاألحاديثـضعيفًا،ـفإهناـإذاـكانتـ
ـــوهوـوجوُدـجلرسـيسمىـالرصاط،ـوذلكـبغّضـ ـبينها ـاملعنىـاملشرتك ـفإن بتلكـالكثرة،
ـاألحاديثـبالـريب،ـواهللـ ـالضعيفـمنـهذه ـيتقوىـبه ــ النظرـعنـحقيقةـشكلهـوصورته

تعاىلـأعلم.

ـمنـأحوالـ ـأنـأحاديثـالرصاطـوغريها ـذكروا ـلنعلمـأنـالعلامء ـالكالم جئُتـهبذا
ـاملعنوي. ـالتواتر ـبعضـالعلامء ـبلغتـعىلـحّدـقول القيامةـقد

إىلـهناـنكونـقدـانتهيناـمنـذكرـبعضـاألدلةـالتيـوردـفيهاـذكرـالرصاط،ـولوـ
ـإشاراتـإىلـ ـالرصاطـمعـاآلياتـالتيـوردتـفيها ـذكر ـفيها نظرتمـيفـاألحاديثـالتيـورد
ـاتفقواـعىلـإثباتـالرصاط؛ـ ـاألمةـمنـالفرقـاملختلفةـومعظمهم ـأقوالـعلامء الرصاطـمع
ـالقولـبأنـالرصاطـعبارةـ ـالسهولةـالـيتأتىـألحد،ـوأما ـالرصاطـهبذه ـإنكار ـأن لتبنيـلكم

ـاليهود،ـهذاـقولـخطريـوليسـعليهـدليل. ـاملسلمنيـمن عنـفكرةـهيوديةـترسبتـإىل

هبذاـنكونـقدـانتهيناـمنـمرحلتنيـمنـثالثـمراحلـيفـاحلديثـعنـالرصاط:

املرحلةـاألوىل:ـأقوالـالفرقـاإلسالميةـيفـإثباتـالرصاط،ـ

ـالدالةـعىلـإثباتـالرصاط.ـ ـالرواياتـواألدلة ـالثانية:ـذكر املرحلة

ـاالعرتاضاتـوالتشكيكاتـالتيـأوردهاـ ـالثالثةـوهيـذكر واآلنـسنأيتـللمرحلة
ـالنقاطـ ـهذه ـوهيـعبارةـعنـعرشـنقاط، البعضـيفـالكالمـعىلـالرصاطـوماوالتـلنفيه.
التيـذكرهاـبعضـالذينـشككواـيفـالرصاطـيفـ»رشحهـللعقيدةـالطحاوية«،ـوسنذكرـ

ـالردـعليه.ـ ـنذكرـكيفية ـثم ـبنصه، ـالشاهدـمنـكالمه موضع
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الرشوع يف نقد كالم حسن السقاف: 

ـالطحاوية،ـونحنـ ـالرصاطـيفـرشحـالعقيدة ـالشيخـالسقافـعىلـمسألة ـتكلم لقد
سنبنيـخالصةـماـذكرهـهناـونشريـإىلـمواضعـالضعفـيفـكالمه:ـ

أوالً:ـقالـالسقاف:ـ»قضيةـالرصاطـبمعنىـأنهـجرسـممدودـعىلـمتنـجهنمـأدقـ
منـالشعرةـوأحدـمنـالسيفـيمرـعليهـالناسـواحدًاـواحدًاـفمنهمـمنـيقعـعنهـفيسقطـ
يفـالنار،ـومنهمـمنـينجوـوعليهـكالليبـمثلـشوكـالسعدانـختطفـالناسـفيقعونـيفـ

ـاهـ))). النار،ـقضيةـمرجوحة«.

اجلواب:ـأطلقـالسقافـعىلـهذهـالقضاياـبمجموعها،ـأهناـمرجوحة،ـأي:ـضعيفة،ـ
أي:ـأنـغريهاـنفيهاـأقوىـمنها،ـفإنـقصدـبالرجحان:ـالرجحانـعندهـالذيـقدـيكونـ
ـالرجحانـ ـيذكرـدليلـالرجحان،ـوذلكـلرجحانـيفـنفسهـالـيستلزم ـفإنهـمل ـاهلوى، ملجرد
يفـنفسـاألمر،ـوإنـقصدـالرجحانـعندـأئمةـاإلسالمـمنـخمتلفـالفرق،ـفقدـبيناـأنـ
ـاألحاديثـ ـأن ـبالرجحان: ـالرصاط،ـوإنـقصد ـاملسلمنيـيثبتون ـإنـمجاهري ـبل هذاـغلط،
ـنعمـمنهاـضعيف،ـولكنـهكذاـشأنـ ـأنـكثريًاـمنهـصحيح، ـبينا الواردةـفيهاـضعيفة،ـفقد
غالبـاملنقوالت،ـمنهاـضعيف،ـومنهاـصحيح،ـولوـأجزناـألنفسناـأنـنردـالصحيحـ

ألجلـالضعيف،ـملـيثبتـيشءـمنـاألحاديث.ـ

وإنـقصدـأنـبعضـهذهـالقضاياـضعيف،ـفقدـيسلمـله،ـولكنـكالمهـالـيفيدـ
ـباطل. ـالقضايا،ـوهذا ـالقولـبضعفـمجيعـهذه مردـذلك،ـبلـيفيد

ـالقرآنـ ـيأتـيف ـالسيفـمل ـالشعرةـوأحّدـمن ـالرصاطـأدّقـمن ثانيًا:ـقولهـيف:ـ»كون
الكريم...«)2). 

ـللسقافـص539. )))ـ»رشحـالطحاوية«
ـالسابق. ـاملصدر (2(



ــ 1157 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عىلـالعقيدِةـالطَّحاويةـ
ـالعلامء،ـورّصحـالكثريـمنهمـ ـقدـاختلفـحوهلا ـالفكرة ـأنـهذه ـالصحيح: اجلواب:
ـفاخلالفـحاصلـ ـبنفيها،ـوبعضهمـقال:ـالـمانعـمنها، أهناـربامـالـتثبت،ـوبعضهمـرّصح

ـالسقافـوبعدـوجوده! حوهلا،ـوهذاـأمرـثابٌتـقبلـوجود

ـنصًاـيفـالقرآن،ـ ـبناهـعىلـوجوِبـذكرـكّلـعقيدة ـفقد ـتردـيفـالقرآن؛ ـإهناـمل ـقوله: أما
وهذاـالـيسّلمـــكامـسنشريـإليهـالحقًاـــوقدـخالفـهوـهذاـاألصلـالذيـقرره؛ـكامـ

سنبينهـأيضًا.

ولكنـالذيـيمكنـأنـيقالـهنا:ـإنهـحتىـلوـُفرضـأنـهذاـالوصفـمنازعـفيه،ـ
فهلـجيوزـلناـأنـننفيـفكرةـالرصاطـمنـاألصل؟ـ

إنهـمنـالبنّيـبنفسهـأنـهذهـالطريقةـمنـالتفكريـباطلة،ـفاالختالفـيفـوصفـ
الناسـهذاـاملسلكـالستلزمـنفيـكثريـمنـ انتفاءـأصله،ـولوـسلكـ اليشءـالـيستلزمـ

األصولـالدينية.ـ

يعني:ـلوـحصلـاخلالفـيفـهيئةـالرصاطـوصورته،ـهلـيستلزمـهذاـاالختالفـ
بهـكحدـ السيف،ـويرادـ أنهـقدـيطلقـأنـالرصاطـكحدـ ُينفىـأصلـالرصاط؟ـعىلـ أنـ

ـالسبيلـإىلـجهنم.ـ ـعليهـإنـجيتزهـينقطعـبه ـالقطع،ـفإنـمنـيمرُّ السيفـيف

ثالثًا:ـقولهـيف:ـ»إنـالرصاطـــيفـلغةـالعربــ:ـهوـالطريقـالواسعـالسهل«.

أقول:ـإنـالعلامءـكامـبّيناـقدـاختلفواـيفـأنـالرصاطـهلـهوـواسعـأمـضيق،ـأوـأنهـ
يتسعـويضيقـبحسبـأعاملـاإلنسانـالصاحلة،ـومردـكونـمعنىـالرصاطـلغةـكامـذكرـ

الـيستلزمـنفيـأصلـالرصاطـرشعًا.ـ

ـبلـهوـ ـبالضبطـالطريقـالواسع، ـليسـمعناه عىلـأنـالرصاطـكامـوردـيفـكتبـاللغة
ـقال:ـ»هوـالطريقـاملستسهل«،ـوملـ ـذكرهـاألصفهاينـيفـ»املفردات«، الطريقـالواضح،ـهذا
يقيدهـبكونهـواسعًا،ـوقال:ـهوـالطريقـاملستقيم،ـوأصله:ـرصطتـالطعام،ـأي:ـبلعته،ـ



1158 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالرشحـالكبري
فغابـيفـاجلوفـبرسعة))).ـوكامـتعلمون:ـأنـمنـيأيتـعىلـالرصاطـيغيبـبرسعةـإماـ
يفـاجلنةـأوـيفـجهنم،ـفهذاـمناسبةـكونهـالرصاط،ـوملـُيذكرـيفـاللغة:ـأنـالرصاطـمعناه:ـ
التبادرـلالستعاملـالعريفـ املتبادرـمنهاـالسعةـاملكانية،ـإالـإنـقيل:ـإنـ الواسعـ الطريقـ

ةـثمـجتتازهاـإىلـغريها. ـاملحسَّ ـاأللفاظـموضوعةـأصاًلـلألمور الشائع،ـوبناءـعىلـأن

رابعًا:ـقال:ـ»إنـالرصاطـبمعنىـأنهـجرسـمنصوبـعىلـمتنـجهنم،ـأوـفوقها،ـأوـ
ـالقرآنـالكريمـالذيـهوـاألصلـيفـمعرفةـالعقائد«)2). بنيـحافتيها،ـملـيردـيف

العقائد،ـبلـهوـأمرـجزئي،ـوكونهـ بّيناـأنـالرصاطـليسـمنـأصولـ أقول:ـقدـ
ملـيردـرصاحةـيفـالقرآنـقدـُيسّلمـملنـينازعـيفـداللةـاآلياتـالتيـذكرناهاـفيه،ـولكنـ
القولـبعدمـورودهـعىلـاإلطالقـــأي:ـإطالقـالقولـبعدمـورودهـــأمرـآخر،ـفإنـهذاـ
معاَرضـبداللةـالقرآنـعليه،ـولوـباإلشارة،ـخصوصًاـإذاـوردـمنـاألحاديثـماـيفرّسـ
تلكـاآلياتـبالرصاط،ـوبأنهـجرسـعىلـجهنم؛ـكامـأوردناهـسابقًا،ـفاآليةـاملحتملةـإذاـ
وردـحديثـصحيحـيفـتفسريهاـتصبحـدلياًلـعىلـذلكـبالـريب،ـفإطالُقـقولهـبعدمـ

ورودـذلكـباطٌل.

ـبلـاعتمدـ ـمنـالقرآن، ـيثبتـاحلوضـبآيةـرصحية ـيستطعـأن ثمـإنـالسقافـنفسهـمل
يفـ فالواردـ باطل؛ـ احلوضـ هوـعنيـ الكوثرـ أنـ وادعاؤهـ فيه،ـ الواردةـ األحاديثـ عىلـ
األحاديث:ـأنـالكوثرـغريـاحلوض،ـفالكوثر:ـعبارةـعنـهنرـيفـاجلنةـيصّبـيفـاحلوضـ

الذيـهوـإماـيفـساحاتـاجلنة،ـأوـيفـأرضـاملحرش.ـ

هوـقال:ـ»إنـاحلوضـهوـنفسـالكوثر«،ـوهذاـاألمرـباطلـوخمالفـلألحاديث،ـ
ويفـنفسـالوقتـأثبتـاحلوضـمعـأنـاحلوضـملـيردـذكرهـيفـالقرآن.

)))ـ»مفرداتـالقرآن«ـص407.
ـللسقافـص544. )2)ـ»رشحـالطحاوية«



ــ 1159 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عىلـالعقيدِةـالطَّحاويةـ
وادعاؤه:ـأنـالكوثرـهوـعنيـاحلوض؛ـخالفـالصوابـكامـأرشناـإليهـيفـمله،ـ
فالكوثرـهنرـيصبـيفـاحلوض،ـفثبوتـاحلوضـباحلديثـوثبوتـالكوثرـبالقرآن،ـفلَمـ

يعارضـهناـإثباتـالرصاطـباحلديثـمعـاإلشارةـإليهـيفـالقرآن.

ـأنـاألحاديثـالواردةـ ـنقلناـسابقًا: ـفقد فإنـادعىـأنـاألحاديثـباحلوضـمتواترة،
يفـالرصاطـمتواترةـباملعنى،ـوالتواترـاملعنويـحجةـــكامـالـيفىـــكتواترـعذابـالقربـ
باملعنى،ـوهلـوردـذكرـعذابـالقربـيفـالقرآنـرصاحة؟ـأمـإنـماـوردـفيهـهوـدالالتـ
وإشاراتـإليهـــوإنـكانتـأقوىـمنـدالالهتاـعىلـالرصاطـــفاحلاصل:ـأنهـالـيوجدـ
ـبلـعذابـالقربـواردـباحلديثـأصالة،ـوهوـيثبتـمعاينـ ـكامـيريدهـالسّقافــ نّصـعليهــ

القرآن.

ـلورودهـعنـ ـله، ُم ـالرصاطـإىلـأصلـهيودي؛ـالـيسلَّ ـالسقافـإرجاَعـفكرة وماولة
ـقدـوردتـ ـالفكرة ـكامـمىضـبيانه،ـوكونـهذه النبيـملسو هيلع هللا ىلصـبأحاديثـصحيحةـوبطرقـخمتلفة

ـباطلة،ـفافهم. ـأهنا ـاليهودـالـيستلزم عند

خامسًا:ـقوله:ـ»إنـاألحاديثـالتيـوردتـيفـالرصاطـهيـأحاديثـآحادـالـتفيدـ
إالـالظن،ـوهيـمعاَرضةـبقطعيـالدالالتـكامـسرتىـإنـشاءـاهللـتعاىل«))).

أقول:ـلوـتنزلناـعنـالقولـبأنـاألحاديثـالواردةـفيهـمتواترةـاملعنىـوسّلمناـأهناـ
آحاد،ـفإنناـالـنسّلمـأهناـغريبةـأوـقليلةـاوـليستـمشهورة،ـومعلومـأنـاألحاديثـالتيـ
وإنـكانتـآحادًاـمشهورة،ـفإهناـتفيدـالعلمـالنظريـكامـنّصـعليهـأهلـالسنة،ـومعلومـ
،ـبلـبعضـأحاديثـاآلحادـتفيدـ أيضًاـأنهـالـيقال:ـإنـكلـحديثـآحادـالـيفيدـإالـالظنَّ
القطعـبالقرائنـالواردة،ـوالـريبـأنـاألحاديثـالواردةـيفـالرصاطـأكثرـمنـأنـتطبقـ

ـللسقافـص)55. )))ـ»رشحـالطحاوية«



1160 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالرشحـالكبري
عليهاـهذهـالقاعدة،ـفالـيقالـفيها:ـإهناـمردـآحادـوبالتايلـفالـتفيدـإالـالظن؛ـبمثلـهذاـ

األسلوبـالظاهريـاجللف.ـ

ـفهوـغريـصحيحـكامـسرتىـالحقًا.ـ ـبقطعيـالدالالت«، ـ»إهناـمعارضة ـقوله: وأما
ـاآلياتـتعارضـاألحاديثـ ـالسقافـعىلـأنـهذه ـاآلياتـالتيـاحتجـهبا نحنـسنوردـكل
كامـقالـونبنيـأنـمعنىـاآلياتـغريـاملعنىـالذيـفهمهـهو،ـأوـأهناـالـتعارضـاألحاديثـ

التيـوردتـيفـذكرـالرصاط.

لوـسلمناـأهناـأحاديثـآحادـمطلقًاـفهذهـاآلحادـالـتعارضـالقرآنـوقالـهباـكثريـ
منـاملتقدمنيـمنـالسلفـواخللفـوقالتـهباـكثريـمنـالطوائفـاإلسالمية.ـأليسـهذاـ
ـفالكالمـعىلـ ـاألحاديثـمقبولة ـإذاـُسّلمـبأنـهذه ـثم ـبالطبع. ـاآلحاد. ـقبلوا دلياًلـعىلـأهنم

ـآخر. ـأمر قطعيتها

وأماـادعاؤهـبعدـذلكـيفـقوله:ـ»وعمدةـاستدالهلمـعىلـاجلرسـذيـالكالليبـهوـ
حديثـأيبـهريرةـوأيبـسعيد...« )))،ـفكالمـباطلـالـقيمةـله،ـوذلكـبعدـأنـماـرأيناـ

األحاديثـالكثريةـالتيـوردتـيفـالرصاط.

أقول:ـوحتىـلوـكانـعمدةـيفـاستدالهلمـعىلـهذاـاحلديثـوفيهـبعضـاألمورـ
إليهـيفـكالمناـعىلـ باملّرةـكامـأرشناـ احلديثـ رّدـ يستلزمـ فإنـهذاـالـ قال،ـ كامـ املردودةـ
اإلرساءـواملعراج،ـعىلـأنهـلوـاقترصناـيفـاالستداللـعىلـالرصاطـبمثلـتلكـاألحاديثـ

ـالعقالء.ـ لكفىـعند

ـالناسـيمرونـعليهـ ـالرصاطـالذيـفوقـجهنمـعىلـأن سادسًا:ـقوله:ـ»تنصـفكرة
ويكونونـقريبنيـمنـالنار،ـبلـيمرونـماـبنيـحافتيهاـفيجوزونـعليهاـمنـفوقها،ـوهذهـ

ـللسقافـص)55. )))ـ»رشحـالطحاوية«
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رـيفـالقرآنـالكريمـمنـأنـاملؤمننيـالـيقربونـمنـنارـجهنم،ـ الفكرةـتعارضـماـهوـمقرَّ

والـيسمعونـصوهتا«))).

فوقـجهنمـعىلـاجلرسـ يمّرونـ املؤمننيـ فإنـكونـ الكالمـضعيف،ـ أقول:ـهذاـ
برسعاتـخمتلفةـحتىـإنـمنهمـكالربق،ـوتتفاوتـمراتبـرسعاهتم،ـيفيدـأهنمـليسواـ
كلهمـيتأذَّونـمنـالنارـعندـمرورهم،ـفإنهـالـيفىـعىلـعاقلـأنهـكلامـازدادتـرسعةـ
ـبلـإنعامًاـمنـ ـله، ـتعذيبًا ـالنارـعليهـوالـيعتربـهذا ـآثار ـبأيـأثرـمن ـفإنهـربامـالـحيّس الواحد
اهللـسبحانهـوتعاىلـأنـمّرـعليهاـهبذهـالرسعة،ـوأماـإنـأرادـأنهـُيفهمـمنـالقرآنـأنـسائرـ
ـأنـ ـباطلـخمالفـملاـوردـمن ـالنارـوالـيسمعونـحسيسهاـفإنـهذا املؤمننيـالـيقرتبونـمن

منـاملؤمننيـَمنـُيعذبـيفـالنار،ـوأنـعذاهبمـمتفاوتـقدـيطولـوقدـيقرص.

ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  تعاىل:ـ﴿ۉ  قـولهـ أنـ والـحاصلـ
ائ * ٱ ٻ ٻ﴾ـ]األنبياء:ـ)0)-02)[ـخمصوصـببعضـاملؤمنني،ـ
والـُيسّلمـبأنـاملرادـمنه:ـعدمـسامعـحسيسهاـباملرة؛ـلِـامـوردـيفـبعضـاألحاديثـأنـ
املؤمننيـيرونـالنارـويعرفونـماـفيهاـمنـالعذاب،ـولوـكانـمّردـسامعـحسيسهاـعذابًاـ
حتىـيكونـمعارضًاـلآلية،ـلـامـسمعـاألنبياُءـحسيَسهاـباملرة؛ـملِاـأهنمـالـيعّذبون،ـولكنـ
الذيـيدركـمعاينـالكالمـوطريقةـالقرآنـيفـالتعبريـيفهمـأنـاملراد:ـأهنمـالـيسمعونـ

ـتعاىل:ـ﴿ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ  ـالفهمـقوله ـاملبينةـهلذا ـالقرائن ـتعذيب،ـمن حسيسهاـسامَع
ڦ﴾ـ]فاطر:ـ22[،ـفأهلـالسنةـاحتجواـهبذهـاآليةـعىلـأنـأهلـالقبورـيسمعونـكالمـ

ـإدراك. ـبلـيسمعونهـسامع ـاستجابة، الرسولـملسو هيلع هللا ىلص،ـولكنهمـالـيسمعونهـسامع

ـباملرة،ـ ـأهنمـالـيسمعوهنا ـاملؤمننيـالـيسمعونـحسيسـالنارـالـيستلزم ـبأن فالقول
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1162 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالرشحـالكبري
بلـالـحيسوهناـحسيسـتعذيب،ـبلـحسيسـإدراكـلوجودها،ـوهذاـكالمـقويـجدًاـيردـ

ـالسقافـالذيـمّرـسابقًا.ـ كالم

سابعًا:ـقوله:ـ»فكرةـالرصاطـبمعنىـاجلرسـاملمدودـعىلـمتنـجهنمـبنيـحافتيهاـ
الذينـ األنبياءـ ينفيهـحتىـعنـ أنـ أحدـ يستطيعـ ماـالـ والفزعـ واخلوفـ اهللعـ منـ فيهاـ

يقولون:ـكامـجاءـيفـذلكـاحلديث:ـ»اللهمـسّلمـسّلم««))). 

هذاـكالمـساذجـالـيقولـبهـعاقل،ـوظاهرـكالمه:ـأنهـحتىـاألنبياءـيافونـعىلـ
أنفسهم،ـأوـحتىـعىلـاألقل،ـفإنـظاهرـكالمهـيدلـعىل:ـأنـكلـاملؤمننيـيشرتكونـيفـ
اخلوفـمنـاملرورـعىلـالرصاط،ـوقدـبينتـاألحاديثـأنهـليسـكلـاملؤمننيـيافونـمنـ
الرصاط،ـبلـمنـاملؤمننيـمنـيمرـعليهـوالـيلتفتـإليه،ـواألنبياءـيقولون:ـ»اللهمـسلمـ

ـأنفسهم. سلم«ـخوفًاـعىلـأمتهم،ـوليسـخوفًاـعىل

أقول:ـأماـأنـفكرةـالرصاطـفيهاـهلعـوخوفـفمسّلم،ـولكنـالثابتـأيضًا:ـأنـ
التيـ األعاملـ بحسبـ يكونـ إنامـ عليهـ املرورـ وأنـ األعامل،ـ بقدرـ يتفاوتـ منهـ اخلوفـ
يقدمهاـاإلنسانـيفـاحلياةـالدنيا،ـالـبحسبـاملهارةـيفـالركضـكامـيتوهمـالسقاف،ـومنـ
يوّجهـهذاـاالعرتاض،ـفإنـهذاـاالعرتاضـإنامـيدلـعىلـسذاجةـقائله،ـوعدمـمعرفتهـ

بأحوالـأمورـاآلخرة،ـوأهناـالـُتقاسـبأمورـالدنيا.

ـذاكـ ـأدراكـأهنمـيقولون: ـفمسّلم،ـولكنـما ـ»سلمـسلم«، ـيقولون: ـأنـاألنبياء وأما
ألنفسهم؟ـأي:ـألهنمـيافونـعىلـأنفسهمـالسقوطـيفـالنار،ـفإنـهذاـالـيطرـعىلـبالـ
ـالسالمـألممهمـوأتباعهم،ـوهذاـ ـيطلبون ـيقولون:ـذلكـخوفًاـعىلـأمتهمـفإهنم ـبل عاقل،

واردـيفـنصـاألحاديثـتقريبًا.

ثمـإنـوقوعـاخلوفـيفـحالةـووقتـمعنيـالـيالفـعدمـوقوعهـيفـغالبـاألوقات،ـ
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ــ 1163 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عىلـالعقيدِةـالطَّحاويةـ
فافهم!ـأي:ـحتىـلوـوقعـاخلوفـيفـحلظةـمنـاللحظات،ـفهذاـالـيعنيـأهنمـالـيافونـ
ـأنـيوحي،ـ ـيريد ـأوـمكانتهم،ـكام مطلقًاـيفـكلـاألحيانـحتىـيكونـذلكـقادحًاـيفـإيامهنم

ـاهللـتعاىلـمعـغايةـمبتهـوالرجاءـمنه. ـاخلوفـمن ـالعظيمـيقتيضـمنهم بلـإنـمقامهم

املؤمننيـ بنيـ اخلوفـ يفـ التساويـ تفيدـ الرصاطـ فكرةـ بأنـ قولهـ وأماـ سابعًا:ـ
والكافرين؛ـكامـنّصـعليهـحيثـقال:ـ»إنـفكرةـالرصاطـتفيدـالتساويـيفـاخلوفـبنيـ
املؤمننيـوالكافرين«)))،ـفهذاـقريبـمنـالتحريفـلألحاديثـالواردةـيفـذلك،ـوهيـ
تفيدـالتفريقـبنيـمرورـالناسـعليه،ـفمجردـتفاوهتمـيفـذلكـيفيدـتفاوهتمـيفـاخلوفـ
ومردـعلمـاملؤمنـبأنهـمؤمنـــخاصةـأنـذلكـيكونـبعدـاحلسابـوعرضـاألعاملـــ

ـالكافرينـيفـاخلوف.ـ يفيدـعدمـتساوهيمـمع

وبعد،ـفإنـخوفـكلـواحدـمنـالرصاطـإنامـيكونـبقدرـأعاملهـالباطلةـواملخالفةـ
ألوامرـاهللـتعاىلـيفـاحلياةـالدنياـكامـهوـاملقررـيفـأحوالـاآلخرةـوحياةـالربزخ،ـفإذنـ

كالمهـالـحاصلـلهـوالـوجهـله.

ـالناسـيمرونـعىلـالرصاطـالذيـهوـ ـالرصاطـعىلـأنَّ ـقولهـيف:ـ»تنصـفكرة ثامنًا:
جرسـعىلـجهنمـواحدًاـواحدًاـوليسواـمجاعات،ـوهذاـأيضًاـخمالفـلِـامـجاءـيفـالقرآنـ
ـأفواجًاـ ـأفواجًا ـُيذَهبـبالناسـمنـأرضـاحلسابـواملحرشـإىلـاجلنةـوالنار الكريمـمنـأنه

ـقالـاهللـتعاىل:ـ﴿ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ * ڍ ڌ  وزمرًاـزمرًا،
ڌ ڎ ڎ ڈ﴾ـ]الزمر:ـ70-)7[«)2). 

أقول:ـليستـكلـاألحاديثـتفيدـذلكـمنـأهنمـيمّرونـواحدًاـواحدًا،ـبلـيفـ
بعضهاـأهنمـيمرونـعىلـالرصاطـمجاعات،ـثمـإنـماـأفادـمنهاـذلكـالـيعارضـاآلياتـ
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ـعىلـالرصاطـيساقونـبالصورةـ ـفإنـاملعنىـربامـيكونـأهنمـبعدـأنـيسقطوا ـإليها، التيـأشار

التيـُذكرت.

ثمـإنـاآلياتـتقول:ـ﴿ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ﴾ـوهذاـالـيالفـ
ـبعضـالكفارـيرَمونـعىلـجهنمـمنـدونـ ـإن ـالرصاط؛ـألنناـقلنا: ماـمىضـمنـذكرـصورة

املرورـعىلـالرصاط،ـفربامـتكونـهذهـاآليةـيفـذكرـحالةـهؤالءـالكفار.

املحشـرـ إىلـجهنمـمنـأرضـ يساقونـمبارشةـ أهنمـ تدلـعىلـ اآلياتـالـ إنـ ثمـ
طـالرصاط،ـ واحلساب،ـبلـتفيدـأهنمـيساقونـإليهاـبعدـذلك،ـومطلقـالبعديةـيقبلـتوسُّ
ـفالسوُقـ ـانتقاليةـعارضةـالـدائمة، ـبلـهوـحالة ـإنهـموقفـوأرض، ـأنهـالـيقالـعنه: خاصة
منـأرضـاحلسابـإىلـجهنمـإنـكانـعنـطريقـالرصاطـفالـتعارض،ـبلـهوـمطردـمعـ

اآليات.

تاسعًا:ـقولهـيف:ـ»تنصـفكرةـالرصاطـالذيـهوـجرسـعىلـمتنـجهنمـأنـكيفيةـ
دخولـالنارـتتمـبالسقوطـمنـهذاـاجلرسـاملنصوبـعىلـحافتيهاـواهلويـيفـالنار،ـوهذاـ
ـأبواهباـ ـإىل ـالكفارـوالعصاة ـيتمـبمجيء ـالنار خمالفـلِـامـهوـمقررـيفـالقرآنـمنـأنـدخول

مثلـميءـاملؤمننيـإىلـأبوابـاجلنةـوالدخولـفيهاـبعدـإذن،ـقالـاهللـتعاىل:ـ﴿ڍ 
ڌ ڌ ڎ ڎ ڈڈ ژ ژ ڑ ڑ ک﴾«.ـاهـ))).

أقول:ـهذاـغريـمعارضـلألحاديث،ـواملعارضةـلوـحتققتـغريـقطعية؛ـإذـربامـ
يكونـالسوقـإىلـجهنمـالواردـيفـاآلياتـبعدـسقوطهمـعنـالرصاط،ـوأيضًاـفإنهـالـ
يوجدـدليلـعىلـأنـميءـالكفارـوالعصاةـإىلـأبوابـجهنم،ـهوـمثلـميءـاملؤمننيـإىلـ
أبوابـاجلنة،ـبلـالواردـهوـمطلقـاملجيء،ـوهذاـالـيستلزمـاملامثلةـبالصورة،ـبلـاألصلـ

ـالفريقنيـكامـالـيفى. هنا:ـهوـعدمـالتامثلـالختالفـأحوال
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ــ 1165 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عىلـالعقيدِةـالطَّحاويةـ
ـأوـيفـحالةـ ـاجلنةـمشيًاـمثاًل ـيأتوا ـأن ـيستلزم ـاملؤمننيـمكّرمنيـــوهذا فإنـكانـكون
ـاملؤمنني،ـوكلـمنـ ـالنارـيفـحالةـختالفـحالة ـالكافرينـيأتون ـأن ـفإنـهذاـيستلزم معينةــ

هذاـيسّمىـميئًاـكامـالـيفىـعىلـعاقل.

ْوُقـهوـالقيادةـإىلـجهةـالـيريدهاـاملسوق،ـهذاـالكالمـالـيتعارضـمعـالقولـ السَّ
بانـالكافرينـإماـأنـيلقونـإىلـجهنمـإلقاء،ـأوـأنـيمشواـعىلـالرصاطـثمـيسقطونـثمـ

بعدـذلكـيساقون.

ـأوـ ـإلقاء، ـيلقون ـالكافرين ـيتعارضـمعـكون ـاآليةـ﴿ڍ﴾ـال ـأنـمطلق القصد
ـإىلـمواضعهم.ـ ـيساقون ـثم ـيسقطون، ـثم ـيمشون، أهنم

أماـالقول:ـإنـهذهـاآليةـداللتهاـقطعيةـعىلـنفيـالرصاط،ـفالذيـأراهـــمنـدونـ
ـأنهـقولـمبالغـفيه. مبالغةــ

ـعليهـالـيعرفـ عارشًا:ـقولهـيف:ـ»تفيدـفكرةـالرصاطـالذيـهوـجرسـبأنـالـامرَّ
الكريمـويفـ القرآنـ تـقررـيفـ لِـامـ أيضًاـمضادٌّـوخمالفـ وهذاـ ...ـ قولهـ إىلـ ...ـ مصريهـ
األحاديثـالصحيحةـاألخرى،ـمنـأنـاملؤمنـوغرَيهـمنـساعةـموتهـيعرفـمصرَيه«.ـ

اهـ))).

ـنزيدـهناـفنقول:ـ ـتكرار،ـولكن ـبيانـبعضـماـفيهـسابقًا،ـففيه أقول:ـكالمهـهذاـمّر
املؤمنـالعايصـــوالـيلوـمؤمنـمنـمعصيةـولوـمنـالصغائرـلعدمـعصمةـمجيعهمـــالـ
جيزمـبأنـاهللـسبحانهـوتعاىلـسوفـيغفرـله،ـفكيفـواحلالـالقائمـيفـاحلقيقةـأنـاملؤمننيـ
ـقيلـعنـ ـينكرـهذا،ـوقد ـأن ـبلـوبالكبائر؟ـالـيستطيعـأحد ـفقطـعاصنيـبالصغائر، ليسوا

ـالناس؟ ـبالكـبعوام ـالكبائرـفام ـإهنمـفعلوا بعضـالصحابة:
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1166 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالرشحـالكبري
إذاـكانتـهذهـحالةـاملؤمننيـــوهيـالتلبسـباملعايصـــفكيفـيستطيعـأحدهمـ
أنـجيزمـبنجاته،ـحتىـبعدـاحلساب؛ـألنهـبعدـاحلسابـإماـأنـُيغفرـلهـوإماـأنـُيعذب؟ـ

أملـيردـعنـالرسولـملسو هيلع هللا ىلصـأنهـكانـيعوذـباهللـمنـاخلوف،ـوقدـمحلـالعلامءـهذاـعىلـ
ـالبرشـيفـاملوقف. ـاملالئمـحلالة ـالنفسـالبرشية،ـوهذا طبيعة

،ـوالـأظنـ ـبنجاتهـيفـاآلخرةــ ـأحد ـأنـجيزم ـوهو ـأنهـالـيقول:ـهبذاـقائلــ منـاجليل
ـاملرورـعىلـالرصاطـ ـتقررـهذاـفلَمـالـيكونـاخلوفـعند ـبذلكـأيضًا،ـفإذا السقافـيقول:
إنمـاـهوـنتيجةـلعدمـمعرفةـحصولـاملغفرة،ـبلـإنـهذاـهوـظاهرـاألحاديثـالكثريةـ

الواردةـيفـالرصاط،ـوإذاـكانـكذلكـفامـقالهـالسقافـباطلـمجلةـوتفصيالً.

ـتقومـكدليلـ ـنقطةـمنها ـالسقاف،ـوالـيوجد هذهـهيـالنقاطـالعرشـالتيـتبنيـرؤية
ـالسقافـعىلـوجوبـنفيـالرصاط.ـواهللـسبحانهـوتعاىلـأعلم. قطعيـكامـيدعي

احلقيقة:ـأنـهناكـطرقًاـأخرىـإلبطالـأدلةـالسقاف،ـوهيـطرقـأقوىـمنـهذهـ
بكثريـتعودـإىلـتأصيلـاألدلةـالواردةـيفـالرشيعة،ـولكنيـاقترصتـعىلـاألدلةـالسهلة،ـ
والحتياجـتلكـإىلـالتفكريـالعميقـوإىلـتقعيِدـقواعَد،ـوهوـمماـالـيناسبـهذاـالرشحـ

املوَجز.

ـالسقاف،ـقدـبّيـنّاـبطالنه،ـوأنهـالـيقوىـعىلـنفيـالرصاطـ هذاـهوـحاصلـماـقال
ـنقدـ ـأنهـالـيقوىـأمام ـبينا ـقد ـقطعي، ـأنـفهمه ـفهمهـمنـالقرآنـوتوهم منـاألصل،ـوأنـما

ـاملجالـكافيًاـللتفصيل!؟ ـبهـهنا،ـفكيفـلوـكان رسيعـمنـنحوـماـقمنا

هذاـوقدـأعرضناـعنـذكرـكثرٍيـمنـاألخطاءـواملغالطاتـالتيـوقعـفيهاـالسقافـ
ـأحاديَثـكثريٍةـ ـاملغالطاتـأنواعـمنهاـجتاهُل ـالرصاطـكامـيقول!ـوهذه ـلفكرة ـمناقشته أثناء
واردة،ـومنهاـقطُعهـألقوالـبعضـالعلامءـيفـالرصاط،ـومعاينـاآليات،ـومنهاـعدُمـذكرهـ
ـاّتباعهـيفـمثلـ ـالذيـالـيليق ـأسلوبه ـاملسألة،ـومنها ـالفرقـاإلسالميةـيفـهذه ـأقوال حلقيقة
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ـاملخترصةـلِـامـقالهـ ـالرسيعة ـاملناقشة ـأنـيكونـيفـهذه ـاملباحث،ـوغريـذلك،ـورجونا هذه

يفـالرصاط،ـكفايةـعنـالردـعليهـتفصياًلـيفـماـأملحناـإليه،ـواهللـاملوفق.

ثم قال اإلمام الطحاوي: )وامليزان ُيوزن به أعامل املؤمنني من اخلري والرّش، 
والطاعة واملعصية(

امليزانـوارٌدـذكرهـيفـالقرآن،ـوردـالقرآنـبامليزانـفقدـقالـاهللـتعاىل:ـ﴿ڦ ڄ 
ڇ   * ڇ  چ  چ  چ   * ڃ  ڃ  ڃ  ڃ   * ڄ  ڄ 
ڇ﴾ـ]القارعة:ـ6-9[،ـوقالـتعاىلـيفـسورةـاألنبياء:ـ﴿ڤ ڤ ڤ ڤ 
ڇ  چ  چچ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ 
ڇ﴾ـ]47[،ـوقالـتعاىل:ـ﴿ڳ ڳ ڱڱ ڱ ڱ ں ں ڻ 

ڻ ﴾ـ]األعراف:ـ8[. 

روىـاإلمامـالبخاريـومسلمـوالتـرمذي:ـعنـأيبـهريرة:ـعنـالنبيـملسو هيلع هللا ىلصـقال:ـ
اهللـ سبحانـ الرمحن:ـ إىلـ حبيبتانـ امليزان،ـ يفـ ثقيلتانـ اللسان،ـ عىلـ خفيفتانـ »كلمتانـ

ـاهللـوبحمده«))). العظيم،ـسبحان

ـ»الطهورـ ـ»قالـرسولـاهللـملسو هيلع هللا ىلص: ويفـ»صحيحـمسلم«ـعنـأيبـمالكـاألشعريـقال:
شطرـاإليامن،ـواحلمدـهللـمتألـامليزان،ـوسبحانـاهللـواحلمدـهللـمتآلن«ـــأوـ»متأل«ـــ»ماـ
ـبرهان،ـوالصربـضياء،ـوالقرآنـحجةـ ـنور،ـوالصدقة بنيـالسامواتـواألرض،ـوالصالة

ـأوـموبقها«)2).  ـنفسهـفمعتقها، ـالناسـيغدو،ـفبايع ـأوـعليك،ـكل لك،

ـبابـإذاـقالـ ـالتسبيح،ـ)6043(.ـوكتابـاإليامنـوالنذور، ـبابـفضل ـالبخاري،ـكتابـالدعوات، (((
ـأوـهللـفهوـعىلـنيته،ـ)6304(.ـومسلم،ـ ـأوـسبحـأوـكربـأوـمحد ـاليومـفصىلـأوـقرأ واهللـالـأتكلم
التهليلـوالتسبيحـوالدعاء،ـ)2694).  الذكرـوالدعاءـوالتوبةـواالستغفار،ـبابـفضلـ كتابـ

ـباب،ـ)3467(.ـوقال:ـهذاـحديثـحسنـصحيحـغريب. ـأبوابـالدعوات، والرتمذي،
ـبابـفضلـالوضوء،ـ)223). )2)ـكتابـالطهارة،
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»املستدرك«:ـعنـأيبـسلمىـ أيضًاـاحلاكمـيفـ ابنـحبان«،ـورواهـ ويفـ»صحيحـ
ـاهللـملسو هيلع هللا ىلصـيقول:ـ ـقال:ـسمعتـرسول ـبالكوفةـيفـمسجدهاــ ـولقيته ـاهللـملسو هيلع هللا ىلصــ راعيـرسول
»بخـبخ«ـوأشارـبيدهـ»بخمسـماـأثقلهنـيفـامليزان:ـسبحانـاهلل،ـواحلمدـهلل،ـوالـإلهـإالـ

ـاملسلمـفيحتسبه«))). ـالصالحـيتوىفـللمرء اهلل،ـواهللـأكرب،ـوالولد

ويفـ»مستدركـاحلاكم«:ـعنـسلمـانـعنـالنبيـملسو هيلع هللا ىلصـقال:ـ»يوضعـامليزانـيومـ
القيامة،ـفلوـوزنـفيهـالسامواتـواألرضـلوسعت،ـفتقولـاملالئكة:ـياـرب،ـلـمنـيزنـ
هذا؟ـفيقول:ـاهللـتعاىلـملنـشئتـمنـخلقي،ـفتقولـاملالئكة:ـسبحانكـماـعبدناكـحقـ
عبادتك،ـويوضعـالرصاطـمثلـحّدـاملوسى،ـفتقولـاملالئكةـمنـجتيزـعىلـهذا؟ـفيقول:ـ

منـشئتـمنـخلقي،ـفتقول:ـسبحانكـماـعبدناكـحقـعبادتك«)2). 

ويفـ»صحيحـابنـحبان«:ـعنـعبدـاهللـبنـعمروـقال:ـقالـرسولـاهللـملسو هيلع هللا ىلص:ـ»خصلتانـ
الـحيصيهامـعبدـإالـدخلـاجلنة،ـومهاـيسري،ـومنـيعملـهبامـقليل،ـيسبحـاهللـأحدكمـيفـ
ـباللسان،ـوألفـ دبرـكلـصالةـعرشًا،ـوحيمدهـعرشًا،ـويكربهـعرشًا،ـفتلكـمخسونـومئة
ومخسـمئةـيفـامليزان،ـوإذاـأوىـإىلـفراشهـيسّبحـثالثًاـوثالثني،ـوحيمدـثالثًاـوثالثني،ـ
ـباللسان،ـوألفـيفـامليزان«ــقالـرسولـاهللـملسو هيلع هللا ىلص:ـ»فأيكمـ ويكربـأربعًاـوثالثني،ـفتلكـمئة
يعملـيفـيومـوليلةـألفنيـومخسـمئةـسيئة؟«ـقالـعبدـاهللـبنـعمرو:ـورأيتـرسولـاهللـ
ملسو هيلع هللا ىلصـيعقدهنـبيده،ـقال:ـفقيل:ـياـرسولـاهلل،ـوكيفـالـحيصيها؟ـقال:ـ»يأيتـأحدكمـ

ـاذكرـكذا،ـويأتيهـعندـمنامهـفينّومه«)3).  ـاذكرـكذا، الشيطانـوهوـيفـصالته،ـفيقول:

ـبابـاألذكار،ـ)833). )))ـكتابـالرقائق،
)2)ـكتابـاألهوال،ـ)8739(.ـوقال:ـهذاـحديثـصحيحـعىلـرشطـمسلمـوملـيرجاه.

ـبنـزيد:ـكانـأيوبـحدثناـعنـعطاءـ ـقالـمحاد ـالصالة،ـ)8)20(.ـوقال: ـبابـصفة )3)ـكتابـالصالة،
ـقدـقدمـصاحبـحديثـالتسبيح،ـ ـأيوب: ـقالـلنا ـالبرصة ـفلامـقدمـعطاء ـاحلديث، ابنـالسائبـهبذا

فاذهبوا،ـفاسمعوهـمنه.
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ـأثقلـماـُوضعـ ـالنبيـملسو هيلع هللا ىلصـقال:ـ»إن ـالدرداء،ـعنـأيبـالدرداء،ـعن ـأيضًا:ـعنـأم وفيه

ـاهللـيبغضـالفاحشـالبذيء«))).  ـالقيامةـخلٌقـحسن،ـوإن يفـميزانـاملؤمنـيوم

وروىـالرتمذيـيفـ»سننه«،ـوأمحدـيفـ»مسنده«:ـعنـالنرضـبنـأنسـبنـمالك:ـ
عنـأبيهـقال:ـسألتـالنبيـملسو هيلع هللا ىلصـأنـيشفعـيلـيومـالقيامةـفقال:ـ»أناـفاعل«،ـقال:ـقلت:ـياـ
رسولـاهلل،ـفأينـأطلبك؟ـقال:ـ»اطلبنيـأولـماـتطلبنيـعىلـالرصاط«،ـقال:ـقلت:ـفإنـ
ـقال:ـ ـامليزان؟ ـألقكـعند ـفإنـمل ـقلت: ـامليزان«، ـ»فاطلبنيـعند ـقال: ـألقكـعىلـالرصاط؟ مل

ـالثالثـاملواطن«)2).  ـاحلوض؛ـفإينـالـأخطئـهذه »فاطلبنيـعند

فاحلاصل:ـأنـأصلـامليزانـثابت،ـوأماـصفتهـوصورتهـفالـتثبتـبطريقـقطعي،ـ
ـله. ـبصورةـمعينة فالـينبغيـاجلزم

وقدـمالـاإلمامـاملاتريديـيفـ»تفسريه«ـإىلـعدمـاجلزمـبأنـاملرادـمنـامليزانـواملوازينـ
هوـامليزانـاحليسـاملعروف،ـوتوقفـيفـبعضـاملواضعـمنـتفسريه.ـوقالـيفـتفسريـقولهـ
تعاىل:ـ﴿ژ ژ ڑ ڑ﴾ـ]الرمحن:ـ7[،ـومالـإىلـتفسريـامليزانـبالعدلـ
امليزانـ ـ:ـ﴿ڑ ڑ﴾ـحيتملـحقيقةـ ـ َوَجلَّ ـ َعزَّ ــ املواضع:ـ»وقولهـ يفـبعضـ
الذيـيزنـالناسـبهـاألشياء،ـوبهـيتحققـاإليفاءـواالستيفاء،ـامتحنهمـبذلك؛ـليعرفواـ
بذلكـقبحـالتقصريـفيامـأمرواـبهـواملجاوزةـعامـهنواـعنه،ـوذلكـحيتملـيفـاألحكام،ـ
ـالتقرصـ ـليعلموا ـإىلـغريـالذيـيستحقه؛ والرشائعـوالتوحيد،ـورصفـاأللوهيةـوالعبادة

يفـذلك،ـواهللـأعلم.

)))ـكتابـاحلظرـواإلباحة،ـبابـاالستامعـاملكروهـوسوءـالظنـوالغضبـوالفحش،ـ)5693،ـ5695).
ـبابـماـجاءـيفـشأنـالرصاط،ـ ـالقيامةـوالرقائقـوالورعـعنـرسولـاهللـملسو هيلع هللا ىلص، ـأبوابـصفة ـالرتمذي، (2(
ـ)20:ـ0)2(.ـوقالـأبوـعيسى:ـهذاـحديثـحسنـغريبـالـنعرفهـ )2433(.ـوأمحد،ـ)2825)(،

ـالوجه. إالـمنـهذا
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وحيتملـاملرادـبامليزان:ـاألحكامـالتيـوضعتـبنيـاخللق،ـوالرشائعـالتيـجعلتـ

ـالتقصريـفيها،ـوالتعديـعنـحدودها. ـبوفائهاـوينتهواـعن ـليقوموا عليهم؛

أعلم. وقيل:ـامليزان:ـالعدل،ـوهوـماـذكرنا،ـواهللَـّ

وذكرـأنـاملوازينـثالثة:

أحدها:ـالعقول،ـوهيـالتيـيعرفـهباـماسنـاألشياءـومساوئها،ـوقبحـاألشياءـ
وحسنها.

ـاحلقوقـواالستيفاء. ـالذيـجعلـبنيـاخللقـإليفاء ـامليزان والثاين:

والثالث:ـالذيـجعلـيفـاآلخرة؛ـليوىفـبهـثوابـاألعاملـوجزاؤها،ـواهللـأعلم«.ـ
اهـ.

ـ:ـ﴿ڤ ڤ ڤ ڤ  ـ وَجلَّ ـ َعزَّ ــ »وقولهـ التفسري:ـ يفـ املاتريديـ وقالـ
ڇ  چ  چچ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ 
ـوالقسطـهوـالعدل؛ـألنهـقال:ـ﴿ڤ  ڇ﴾ـيفـظاهرـاآليةـأنـاملوازينـهيـالقسط،
ڤ ڤ﴾؛ـفكأنهـقال:ـونضعـاملوازينـالتيـتوضعـيفـالدنياـويعرفـهباـحقوقـ
ـاملوازينـالعدلـ ـفيكون ـاألشياءـوأقدارها، ـالذيـيعرفـبهـحدود ـالعدل الناسـيفـاآلخرة
ماـذكرـبقوله:ـ﴿ڦ ڦ ڦ ڄ﴾،ـأي:ـالـينقصـمنـحسناتهـأوـيزادـعىلـجزاءـ

ـيوىفـكلـجزاءـعمله. سيئاته،ـولكن

ـنضعـاملوازينـ ـأي: وحيتملـأنـيكونـقوله:ـ﴿ڤ ڤ ڤ﴾ـعىلـاإلضامر،
التيـتكونـيفـالدنياـيومـالقيامةـبالعدلـالـتطففـوالـتنقصـوالـحترس،ـكامـتفعلونـيفـ
الدنيا،ـولكنـالعدلـالـتطففـوالـتنقصـذلكـتسوىـوتستوىفـمستويًاـمنـغريـزيادةـ
ـأوـ ـللحاجة، ـأو ـاجلهالة، ـتكونـيفـالشاهدـلوجوه: ـإنام ـالزيادةـوالنقصان والـنقصان؛ـألن
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ـيتعاىلـعنـذلكـكله؛ـ ـكلهـعىلـالزيادةـوالنقصان،ـواهللـــسبحانهـوتعاىلــ ـفيحمله للجور،

ألنهـعاملـبذاتهـغنىـبذاتهـعادل،ـفالـوجهـللخرسانـمنهـوالزيادةـفيه«.ـاهـ.

ـلهـيفـبيانـعدلـاهللـتعاىل،ـ ـأنهـالـحاجة ـبحجة ـفينكره؛ والـداعيـألنـيتكلفـأحد،
فاهللـتعاىلـالـحاجةـلهـباملالئكةـأيضًا،ـولكنـاقتضتـحكمُتهـأنـيلقـالكونـعىلـهذهـ
ـميزانـزنربكيـأوـذوـكفتني...!ـ ـفنقول:ـهو الصورة،ـوالـحاجةـألنـنتكلفـحتديدـهيئته،

ـنعلمـهيئتهـوالـكيفيته. بلـهوـميزانـال

ـأمرـاهللـاملالئكةـبكتابةـاألعامل؟ـ ملاذاـخلقهـاهلل؟ملاذاـخلقـاهللـاللوحـاملحفوظ؟ملاذا
ملاذاـُتعرضـاألعاملـعىلـاملؤمنني؟ـأليسـاهللـسبحانهـوتعاىلـبصادق،ـأالـيكفيهمـقوله؟ـ

فلامذاـإذنـأرادـذلكـكله؟ـ

اجلوابـعنـهذهـاألسئـلةـوماـيشاهبها:ـحلكمةـهوـسبحانهـيعلمها،ـيمكنـأنـ
نخوضـيفـهذهـاحلكمة،ـونحاولـالوصولـإىلـبعضـأطرافها،ـولكنـالكالمـيفـذلكـ
حيتاجـإىلـجهودـكبريةـجدًا،ـقدـندركـحكمةـمنـِحكمـامليزانـمثالً...ـيمكنـللعقلـأنـ
يوضـيفـهذاـكله،ـولكنهـخوٌضـليسـقطعيًا،ـولذلكـفامـدامـالعقلـجييزـذلكـكله،ـ
فاألصل:ـأنـنؤمنـبه،ـوأماـالبحثـعنـتفاصيلـذلك،ـفليسـمنـقدرةـالعقل؛ـألهناـ
تتوقفـعىلـالنقل،ـوعدمـالعلمـبالتفاصيلـالـيقدحـيفـاإليامنـهباـإمجاالً،ـهذهـطريقةـ
أهلـالسنة،ـوقدـخلقـاهللـتعاىلـاملالئكة،ـوهوـغنيـعنهم،ـوخلقـالعرش،ـوهوـغنيـ

ـالبرشـأنفسهم،ـوهوـغنيـعنهم.ـ ـبلـخلق عنه،

وربامـتكونـحكمتهـاألقرب:ـهيـإقامةـالعدلـوحجةـاهللـتعاىلـعىلـبنيـالبرشـ
ـشأنهـــليسـ بشكلـحيسـالـيمكنـأنـُينكرهـأحد،ـوالـجيادلـفيهاـأحد،ـوهوـــجلَّ

ـبعباده.ـ ـلطيٌف ـلذلك،ـولكنَّه بحاجة
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قال الطحاوي: )واجلنة والنار خملوقـتان، ال تفنيان وال تبيدان وإن اهلل تعاىل 
خلق اجلنة والنار قبل اخللق(

هذهـعقيدةـأهلـالسنة،ـبلـعقيدةـسائرـالطوائفـاإلسالميةــفاجلنةـوالنارـدائمتاـ
ـأهلهام.ـ الوجودـومعهام

ـاجلنةـوالنارـخملوقتانـقبلـمجيعـاخللقـبامـ واملرادـباخللق:ـالبرش،ـوليسـاملراد:ـأنَّ
ـالعرشـوالقلمـكامـهوـظاهر.ـ فيه

اجلنة والنار هل مها خملوقتان اآلن أم ال؟

أهلـالسنةـعىلـأنـاجلنةـوالنارـموجودتانـاآلن،ـوبعضـاملعتزلةـقالوا:ـبلـستخلقانـ
ـالقيامة.ـ يوم

ـالقرآنـواحلديثـالداّلةـعىلـأهنامـ ـهوـظواهر ـأهلـالسنة: والدليلـالذيـاعتمدـعليه
ـتعاىل:ـ﴿ڑ ک ک ک * گ گ گ * ڳ  ـوذلكـنحوـقوله موجودتانـاآلن،
ڳ ڳ﴾ـ]النجم:ـ3)-5)[،ـوماـوردـيفـالكتابـمنـوصفـللجنةـوالنار،وكذلكـماـ
وردـيفـاحلديثـمنـذلك،ـنحوـماـوردـيفـسؤالـالقربـبأنـالرجلـُيرىـمقعدهـمنـاجلنةـ
أوـمنـالنار،ـوكذلكـماـوردـيفـحديثـاإلرساءـمنـأنـالنبيـدخلـاجلنةـوماـقالهـمنـ

وصفها،ـوماـوردـمنـأنـأرواحـالشهداءـيفـجوفـطيورـخرضـيفـاجلنة.ـ

ومنـذلكـماـرواهـالبخاري:ـعنـابنـعباسـقال:ـانخسفتـالشمُسـعىلـعهدـ
رسولـاهللـملسو هيلع هللا ىلص،ـفصىلـرسولـاهللـملسو هيلع هللا ىلص،ـفقامـقيامًاـطوياًلـنحوًاـمنـقراءةـسورةـالبقرة،ـ
ثمـركعـركوعًاـطويالً...ـوذكرـوصفـالصالة،ـثمـقال:ـثمـسجد،ـثمـانرصفـوقدـ
جتلتـالشمس،ـفقالـملسو هيلع هللا ىلص:ـ»إنـالشمسـوالقمرـآيتانـمنـآياتـاهلل،ـالـيسفانـملوتـ
تناولتـ رأيناكـ اهلل،ـ ياـرسولـ قالوا:ـ اهلل«،ـ فاذكرواـ ذلكـ رأيتمـ فإذاـ أحدـوالـحلياته،ـ
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شيئًاـيفـمقامك،ـثمـرأيناكـكعكعت!ـقالـملسو هيلع هللا ىلص:ـ»إينـرأيتـاجلنة،ـفتناولتـعنقودًا،ـولوـ
أصبتهـألكلتمـمنهـماـبقيتـالدنيا،ـوأريتـالنار،ـفلمـأرـمنظرًاـكاليومـقطـأفظع،ـورأيتـ
أكثرـأهلهاـالنساء«،ـقالوا:ـبمـياـرسولـاهلل؟ـقال:ـ»بكفرهن«،ـقيل:ـيكفرنـباهلل؟ـقال:ـ
»يكفرنـالعشري،ـويكفرنـاإلحسان،ـلوـأحسنتـإىلـإحداهنـالدهرـكله،ـثمـرأتـمنكـ

شيئًاـقالت:ـماـرأيتـمنكـخريًاـقط«))).

ورواهـابنـخزيمةـيفـ»صحيحه«:ـعنـأنسـبنـمالكـقال:ـصليناـمعـرسولـاهللـ
ملسو هيلع هللا ىلصـصالةـالصبح،ـقال:ـفبينامـهوـيفـالصالةـمّدـيده،ـثمـأخرها،ـفلامـفرغـمنـالصالةـ
قلنا:ـياـرسولـاهلل،ـصنعَتـيفـصالتكـهذهـماـملـتصنعـيفـصالةـقبلها!ـقال:ـ»إينـرأيتـ
أتناولـ أنـ فأردُتـ ّباء،ـ كالدُّ حبُّهاـ دانية،ـ قطوفهاـ فيهاـ ورأيُتـ عيّل،ـ ُعرضتـ قدـ اجلنةـ
بينيـوبينكم،ـ الناُرـ إليها:ـأنـاستأِخري،ـفاستأخَرت،ـثمـُعرضتـعيّلـ منها،ـفأوحىـ
هم،ـفإنكـ حتىـرأيتـظيلـوظلكم،ـفأومأُتـإليكم:ـأنـاستأِخروا،ـفأوحىـإيل:ـأنـأقرَّ
أسلمَتـوأسلموا،ـوهاجرَتـوهاجروا،ـوجاهدَتـوجاهدوا،ـفلمـأَرـيلـعليكمـفضاًلـ

إالـبالنبوة«)2).

ومنهاـماـرواهـمسلمـيفـ»صحيحه«:ـعنـأنسـقال:ـصىلـبناـرسولـاهللـملسو هيلع هللا ىلصـذاتـ
يومـفلامـقيضـالصالةـأقبلـعليناـبوجههـفقال:ـ»أهياـالناس،ـإينـإمامكمـفالـتسبقوينـ
بالركوعـوالـبالسجود،ـوالـبالقيامـوالـباالنرصاف،ـفإينـأراكمـأمامي،ـومنـخلفي«،ـ
ثمـقال:ـ»والذيـنفسـممدـبيده،ـلوـرأيتمـماـرأيُت،ـلضحكتمـقلياًل،ـولبكيتمـكثريًا«،ـ

قالوا:ـوماـرأيتـياـرسولـاهلل؟ـقال:ـ»رأيتـاجلنةـوالنار«)3).

ـالكسوفـمجاعة،ـ)004)). ـبابـصالة )))ـكتابـالكسوف،
ـاحلادثةـحتدث،ـ)892). ـبابـالرخصةـيفـتناولـاليشءـعند )2)ـكتابـالصالة،

ـأوـسجودـونحومها،ـ)426). ـبالركوع ـبابـالنهيـعنـسبقـاإلمام )3)ـكتابـالصالة،
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ـتعاىل:ـ﴿ڇ ڇ ڇ ڍ﴾ـ]الرمحن:ـ26[ـو﴿ـڳ  ـقوله ـاملخالفـنحو ـبه ـاستدل وأماـما
ـباقيتان،ـ ـفاجلنةـوالنار ـاملخصوص، ـفهوـمنـالعام ڳ ڳ ڳ ڱ﴾ـ]القصص:ـ88[
ثمـماـالبعدـيفـأنـيكوناـموجودتنيـاآلن،ـثمـتفنيانـيفـيومـالقيامة،ـثمـيعيدـاهللـتعاىلـ

إجيادمها؟ـوهذاـالـيناقضـكوهنامـموجودتنيـاآلنـوهوـاملطلوب.ـ

الكالم عىل مذهب ابن تيمية والرد عليه:

قالـابنـتيميةـوابنـقيمـاجلوزيةـومنـتبعهام:ـإنـألهلـالسنةـقوَلنيـيفـفناءـالنار،ـ
ـلشيخهـ ـتبعًا ـاجلوزيةــ ـابنـقيم ـتفنى،ـوقدـرّجح ـإهنا ـباقية،ـوالثاين: ـالنار ـإن ـاألول: القول

ـالقول.ـ ـهذا ابنـتيميةــ

فجعلواـأهلـالسنةـخمتلفنيـيفـبقاءـالنار،ـوذلكـتقريبًاـلبدعتهمـيفـالقولـبفناءـ
النار،ـليقال:ـإنـماـاختاروهـأحُدـأقوالـأهلـالسنةـأوـالسلف،ـفلوـاعرتفواـبأنـاإلمجاعـ
ـمردودًاـعندـاجلميع،ـ ـالنارـيصبحـمنبوذًا ـفإنـخالفهمـيفـبقاء ـوالنار، واقٌعـعىلـخلودـاجلنة
ـأنـ ـفزعموا ـالتيـيقومـعليها، ـاإلمجاع،ـوالقدحـيفـاألدلة ـالتشكيكـيفـهذا ـأرادوا ولكنهم
ـالكالمـمنهم،ـهيونـعليهـبعدـذلكـقبوُلـ ـالسنةـقولنيـيفـذلك،ـفالذيـيصّدقـهذا ألهل

ـفيهاـخالف!ـ ـفاملسألة ـالقولني، اختيارهمـألحد

ـالنارـيشءـمعلومـومّطردـومشهور،ـ ـاالتفاقـعىلـبقاء ـأنَّ هلامــ: ـنعلمـــخالفًا ولكننا
أماـأنـيأيتـبعدـذلكـشخصـويقول:ـإنـأهلـالسنةـخمتلفونـيفـهذهـاملسألة؛ـقريبـمنـ
القولـبأنـهناكـعقيدةـاشتهرتـعندـأهلـاإلسالم،ـوهيـأصاًلـإرسائيلية،ـهذاـقريبـ

منـذاك،ـنفسـاألسلوب،ـونفسـاملنهجية،ـوهيـمردودةـعندـأوىلـاحِلجا))). 

ـليستـ ـفإهنا ـببعضـالرواياتـاملنقطعةـعنـابنـعباسـوالتيـلوـكانتـموصولة )))ـويتمسكـابنـتيمية
نصًاـرصحيًايفـفناءـالنار،ـبلـُيمكنـأنحتملـعىلـفناءـجهنمـالتيـيعذبـفيهاـعصاةـاملؤمنني،ـومنها:=
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وقدـادعىـابنـأيبـالعزـاألذرعيـــتبعًاـالبنـالقيمـوابنـتيميةـــيفـ»رشحه«ـعىلـ
»الطحاوية«،ـأنـمسألةـفناءـالنارـقدـاختلفـفيهاـأهلـالسنةـوالعلامءـمنهمـمنـالسلفـ
ـتفنى،ـونسبـالقولـ ـإهنا ـتبقىـكاجلنة،ـوالثاين: ـإهنا ـاألول: ـقولني: ـفيها واخللف،ـوأنـهلم

ـالسلفـواخللف،ـوقال:ـ ـالنارـإىلـمجاعةـمن بفناء

منـ األئمةـ قولـمجهورـ هذاـ تبيدان،ـ والـ تفنيانـ الـ ـ:ـ الطحاويـ أيـ ــ »وقولهـ
السلفـواخللف،ـوقالـببقاءـاجلنةـوبفناءـالنارـمجاعةـمنـالسلفـواخللف،ـوالقوالنـ
مذكورانـيفـكثريـمنـكتبـالتفسريـوغريها،ـوقالـبفناءـاجلنةـوالنارـاجلهمـبنـصفوانـ

ـاهـ))). ـاملعطلة«. إمام

ـفقولهـ ـوأنهـمشهور، ـالقولـالذيـادعىـأنهـموجوٌدـيفـكثريـمنـكتبـالتفسري، وهذا
ليسـصحيحًاـوالـمطابقًاـللحق،ـوالـلألمرـيفـنفسه؛ـفإنـماـوردـعنـبعضـالسلفـإنامـ
ـهلاـسند،ـوالـَيقوىـمعناهاـعىلـمعارضةـالقولـببقاءـالنار،ـ هوـبعضـرواياٍتـالـيصحُّ
فالـيصّحـأنـيعتربـذلكـقوالًـألحدـمنـالسلف،ـفضاًلـعنـأنـينسبـإىلـبعضـأكابرـ

الصحابة.ـ

وهوـيقولـبأنـاجلنةـباقية،ـوأهناـالـتفنى،ـولكنهـذكرـأنـالناسـاختلفواـيفـفناءـ
ـأقوال،ـفقال: النارـوبقائهاـعىلـثامنية

ـأهنمـيبقونـيفـالنارـمقدارـرملـعالجـلكانـهلمـيومـيرجونـفيه،ـولكنـهذهـ ـلوـعلموا أنـأهلـالنار ـ=
ـحتملـعىلـجهنمـوأنـهذاـهوـملـعذابـاملؤمنني.ـ ْتــ ـإْنـصحَّ الروايةــ

ـالعليل«ـ ـابنـقيمـاجلوزيةـيفـ»شفاء ـاملسألةـخالفية؟ـوقدـذكرها ـيأيتـابنـتيميةـوجيعلـمنـهذه فلامذا ـ
و»حاديـاألرواح«ـونقلهاـهبذاـالنصـابنـأيبـالعزـاحلنفيـيفـ»رشحـالعقيدةـالطحاوية«،ـوسيأيتـ

تفصيلـذلكـقريبًاـص67)).
ـاحلنفيـص480. )))ـ»رشحـالطحاوية«ـالبنـأيبـالعز
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ـالنارـودوامها،ـفللناسـيفـذلكـثامنيةـأقوال:ـ »وأماـأبدية

أحدها:ـأنـمنـدخلهاـالـيرجـمنهاـأبدـاآلبادـوهذاـقولـاخلوارجـواملعتزلة.

ـيتلذذونـ ـالنارية ـوتبقىـطبيعة ـثمـتنقلبـطبيعتهم، ـفيها ـيعذبون، ـأنـأهلها والثاين:
ـالطائي. ـابنـعريب ـاالحتادية ـإمام هبا؛ـملوافقتهاـلطبعهم،ـوهذاـقول

ويلفهمـ منها،ـ يرجونـ ثمـ مدودـ وقتـ إىلـ فيها،ـ يعذبونـ أهلهاـ أنـ الثالث:ـ
فيهاـقومـآخرون،ـوهذاـالقول،ـحكاهـاليهودـللنبيـوأكذهبمـفيهـوقدـأكذهبمـاهللـتعاىلـ

قائل:ـ﴿ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎڈ ڈ ژ ژ ڑ  فقالـعزـمنـ
ڑ ک ک ک کگ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ * ڱ ڱ ڱ ں 
ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀۀ ہ ہ ہ﴾ـ]البقرة:ـ80-)8[.

ـأحد. الرابع:ـيرجونـمنهاـوتبقىـعىلـحاهلاـليسـفيها

اخلامس:ـأهناـتفنىـبنفسها؛ـألهناـحادثة،ـوماـثبتـحدوثهـاستحالـبقاؤهـوهذاـ
قولـاجلهمـوشيعته،ـوالـفرقـعندهـيفـذلكـبنيـاجلنةـوالنار؛ـكامـتقدم.

بأمل،ـوهذاـقولـأيبـ أهلهاـويصريونـمجادًاـالـحيسونـ تفنىـحركاتـ السادس:ـ
ـالعالفـكامـتقّدم. اهلذيل

السابع:ـأنـاهللـيرجـمنهاـمنـيشاءـــكامـوردـيفـاحلديثـــثمـيبقيهاـشيئًا،ـثمـ
ـاليه. ـتنتهي ـأمدًا يفنيها،ـفإنهـجعلـهلا

ـبقاءـ ـالكفار ـــويبقىـفيها ـــكامـوردـيفـالسنة ـَمنـشاء ـأنـاهللـتعاىلـُيرجـمنها الثامن:
الـانقضاءـله؛ـكامـقالـالشيخـرمحهـاهلل.

وماـعداـهذينـالقولنيـاألخريينـظاهُرـالبطالن،ـوهذانـالقوالنـألهلـالسنةـ
ـاهـ))). ـأدّلتهام؟«. ُينظرـيف

ـالطحاوية«ـالبنـأيبـالعزـص483. )))ـ»رشح
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فهذهـهيـاألقوالـالثامنيةـالتيـذكرهاـاألذرعيـيفـ»رشحه«،ـوماـهيمناـهناـهوـماـ
ادعاهـمنـأنـالقولنيـاألخريينـمتمالن،ـوأهنامـقوالنـألهلـالسنة،ـفأناـأسأله:ـَمنـِمنـ
ـهباـابنـ أهلـالسنةـقالـبأنـالنارـتفنى؟ـدعَكـمنـالرواياتـالفاسدةـالضعيفةـالتيـحيتجُّ
ـبقولهـــ ـالذيـقالـبذلكـــممنـيعتد تيميةـعىلـأنـبعضـالسلفـقالـبذلك،ـولكنـمنـهو
عداـابنـتيمية؟ـولنـجيدـإىلـذلكـسبياًل،ـفإنـكانـاألمرـكذلك،ـفلامذاـيقول:ـإنـهذينـ

ـالفعلـتدليسًا؟ ـأليسـيفـهذا ـالسنة؟ القولنيـقوالنـألهل

ومنـاألدلةـالتيـاستحرضهاـللقولـاألولـــوهوـفناءـالنارـــقولهـص484:

»فمنـأدلةـالقولـاألولـمنهام:ـقولهـتعاىل:ـ﴿ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ 
ہ ہہ ھ ھ ھ ھ﴾ـ]األنعـام:ـ28)[،ـوقـولهـتعاىل:ـ﴿ۅ ۅ ۉ ۉ ې 
ېئ  ۈئ  ۆئۈئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ   * ى  ې  ې  ې 
ـاالستثناءـ ـأتىـبعد ـيأتـبعدـهذينـاالستثناءينـما ېئ ېئ ىئ﴾ـ]هود:ـ06)-07)[،ـومل

ـتعاىل:ـ﴿ۓ  ـقوله:ـ﴿حت خت مت﴾ـ]هود:ـ08)[،ـوقوله املذكورـألهلـاجلنة،ـوهو
ڭ ڭ﴾ـ]النبأ:ـ23[.

وهذاـالقولـــأعنيـالقولـبفناءـالنارـدونـاجلنةـــمنقولـعنـعمرـوابنـمسعودـ
وأيبـهريرةـوأيبـسعيدـوغريهم،ـوقدـروىـعبدـبنـمحيدـيفـ»تفسريهـاملشهورـبسندهـاىلـ
عمرـريضـاهللـعنهـأنهـقال:ـلوـلبثـأهلـالنارـيفـالنارـكقدرـرملـعالجـلكانـهلمـعىلـ

ذلكـوقتـيرجونـفيه.ـذكرـذلكـيفـتفسريـقولهـتعاىل:ـ﴿ۓ ڭ ڭ﴾.

قالوا:ـوالنارـموجبـغضبه،ـواجلنةـموجبـرمحته،ـوقدـقال:ـ»ملاـقىضـاهللـاخللقـ
ـإنـرمحتيـسبقتـغضبي«ـويفـروايةـ»تغلبـغضبي«ـ ـفوقـالعرش: ـفهوـعنده كتبـكتابًا

رواهـالبخاريـيفـ»صحيحه«ـمنـحديثـأيبـهريرةـريضـاهللـعنه.

قالوا:ـواهللـسبحانهـيربـعنـالعذابـأنهـعذابـيومـعظيم،ـوأليم،ـوعقيم،ـوملـ
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يربـــوالـيفـموضعـواحدـــعنـالنعيمـأنهـنعيمـيوم،ـوقدـقالـتعاىل:ـ﴿ٺ ٺ 
عنـ حكايةـ تعاىلـ وقالـ 56)[،ـ ]األعراف:ـ ٿ ٹ ٹ ٹ﴾ـ ٺ ٿ ٿٿ 
املالئكة:ـ﴿ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ﴾ـ]غافر:ـ7[،ـفالـبدـأنـتسعـرمحتهـ
هؤالءـاملعذبني،ـفلوـبقواـيفـالعذابـالـإىلـغايةـملـتسعهمـرمحته،ـوقدـثبتـيفـالصحيحـ
ـلبثهمـيفـالعذابـ ـفيهاـمتفاوتونـيفـمدة بون ـبخمسنيـألفـسنة،ـواملعذَّ ـالقيامة ـيوم تقدير
بحسبـجرائمهم،ـوليسـيفـحكمةـأحكمـاحلاكمني،ـورمحةـأرحمـالرامحني،ـأنـيلقـ
ـاآلبادـعذابًاـرسمدًاـالـهنايةـله،ـوأماـأنهـيلقـخلقًاـُينعمـعليهمـوحُيسنـ خلقًاـيعذهبمـأبد
ـبالعرض. ـلذاته،ـواالنتقامـمراد ـفمنـمقتىضـاحلكمةـواإلحسانـمراٌد ـنعياًمـرسمدًا إليهم

قالوا:ـوماـوردـمنـاخللودـفيها،ـوالتأييد،ـوعدمـاخلروج،ـوأنـعذاهباـمقيم،ـوأنهـ
غرام،ـكلهـحقـمسلٌَّمـالـنزاعـفيه،ـوذلكـيقتيضـاخللودـيفـدارـالعذابـماـدامتـباقية،ـ
ـففرقـبنيـمنـيرجـمنـاحلبســـوهوـحبسـ ـالتوحيد، ـأهُل ـبقائها وإنامـيرجـمنهاـيفـحاَل

ـاهـ. ـوبنيـمنـيبطلـحبُسهـبخرابـاحلبسـوانتقاضه«. عىلـحالهــ

ـاملذهب،ـفيكفيـ ـبعضـالسلفـقائلونـهبذا ـليثبتـأن ـالرواياتـالتيـأوردها وأما
يفـردهاـماـقررهـمّققـالكتابـوخمّرُجـأحاديثهـاأللباينـــوهوـمنـأتباعهـومنـأنصارـابنـ

ـحيثـقالـيفـحاشيةـمعلقًاـعىلـماـذكرهـعنـعمرـمنـ»تفسريـعبدـبنـمحيد«: تيميةــ

»ضعيف؛ـألنهـمنـروايتهـعنـاحلسن،ـقال:ـقالـعمر،ـواحلسنـملـيدركـعمرـ
ـ»واحلسنـملـيسمعـمنـ ـ)2:ـ)7(ـعقبه: ريضـاهللـعنه،ـوقالـابنـالقيمـيفـ»حاديـاألرواح«
عمر«،ـومعـذلكـحاولـتقويتهـبكالمـخطايبـالـغناءـفيه:ـ»وقدـرويـنحوهـعنـعبدـاهللـ

ـاهـ))). ـأمامةـمرفوعًاـبسندـفيهـتالف«. ابنـعمروـموقوفًاـبسندـضعيف،ـوعنـأيب

ـاحلنفيـبحاشيةـص484. )))ـ»رشحـالطحاوية«ـالبنـأيبـالعز
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وأماـماـادعاهـمنـأنـالنارـتفنى،ـوفّرقـبنيـفناءـالنارـبَمنـفيها،ـوبنيـخروجـَمنـ
فيهاـمنها،ـفيكفيـيفـرّدهـأنهـمّردـقوٍلـبالـدليل،ـبلـالدليلـقائمـعىلـخالفه،ـفالقرآنـ
ـالنار،ـوماـ ـاخلروجـمن ـيتمنَّون ـالكافرين ـتبقىـخالدة،ـوأن ـالنار ـبأن ـكامـسرتىــ حــ مرصِّ

ـاإلمامـتقيـالدينـالسبكي.ـ همـبخارجنيـمنها،ـوغريـذلكـمماـسرتاهـيفـردِّ

وقدـكتبـيفـالردـعىلـقولـابنـتيميةـهذاـــومنـتبعهـفيهـــاإلمامـاملجتهُدـتقيـ
الدينـالسبكيـــالذيـشهدـلهـالعلامءـبالوصولـإىلـدرجةـاالجتهادـاملطلق،ـوسلمـلهـ
املحققونـبالدقةـواألمانةـيفـالنظرـوالنقلـعنـاخلصومـــوسمىـرسالتهـهذهـ»االعتبارـ
ـالنار))). ـابنـتيميةـيفـاالحتجاجـلفناء ـالتيـألفها ـعىلـالرسالة ـفيها ـراّدًا ـوالنار«، ببقاءـاجلنة

وقدـثبتـيفـظهرـاألصلـبخطـاحلافظـالشمسـابنـطولون:ـ

»فائدة:ـقالـشيخـاإلسالمـتقيـالدينـالسبكيـيفـ»فتاويه«ـيفـأثناءـمسألةـ)إذاـ
وقفـعىلـبنيهـالثالثةـإىلـآخرها(:ـوهذاـالرجلـــأي:ـابنـتيميةـــكنُتـرددُتـعليهـيفـ
حياتهـيفـإنكارهـالسفرـلزيارةـاملصطفىـملسو هيلع هللا ىلص،ـويفـإنكارهـوقوَعـالطالقـإذاـحلفـبه،ـثمـ
ظهرـيلـماـيقتيضـأنهـليسـممنـُيعتمدـعليهـيفـنقلـينفردـبه؛ـملسارعتهـإىلـالنقلـلفهمهـ
كامـيفـهذهـاملسألة،ـوالـيفـبحثـينشئهـخللطهـاملقصودـبغريه،ـوخروجهـعنـاحلدـجدًا،ـ
وهوـكانـُمكثرًاـمنـاحلفظ،ـوملـيتهّذبـبشيخ،ـوملـيرتضـيفـالعلوم،ـبلـيأخذهاـبذهنهـ
معـجسارتهـواتساعـخيالـوشغبـكثري،ـثمـبلغنيـمنـحالهـماـيقتيضـاإلعراضـعنـ
النظرـيفـكالمهـمجلًة،ـوكانـالناسـيفـحياتهـابُتلواـبالكالمـمعهـللرّدـعليهـوُحبسـبإمجاعـ

املسلمنيـووالةـاألمورـعىلـذلكـثمـمات.ـ

وملـيكنـلناـغرضـيفـذكرهـبعدـموته؛ـألنـتلكـأمةـقدـخلت،ـولكْنـلهـأتباٌعـ

)))ـوسوفـأنقلـأغلبـرسالتهـلكـثرةـفوائدها،ـوأعتمدـعىلـالنسخةـالتيـطبعهاـأصحابـكتابـ
ـاحلراينـ)وذلكـمنـص43)-57)). ـالرباين،ـيفـالردـعىلـابنـتيمية التوفيق
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ـإىلـ ـللناسـرضوراٌت ـأمثاهلم،ـولكن ـبالكالمـمعهمـومع ـنترّبم ـَيُعون،ـونحن ينعقونـوال

اجلوابـيفـبعضـاملسائل«))). 

ـالبسملةـواحلمد: ـبعد ـالسبكيـيفـرسالتهـ»االعتبار« ـاإلمام قال

»وبعد؛ـفإنـاعتقادـاملسلمني:ـأنـاجلنةـوالنارـالـتفنيان،ـوقدـنقلـأبوـممدـابنـ
معلومـ فإنهـ ذلك؛ـ بإمجاع،ـوالـشكـيفـ كافرـ وأنـمنـخالفهـ ذلك،ـ اإلمجاعـعىلـ حزمـ

منـالدينـبالرضورةـوتواردتـاألدلةـعليهـقالـاهللـتعاىل:ـ﴿ٿ ٿ ٹ ٹ 
ٹ ٹ ڤڤ ڤ ڤ ڦ﴾ـ]البقرة:ـ39[،ـوقالـتعاىل:ـ﴿ڱ ڱ ڱ ں 
ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀۀ ہ ہ ہ﴾ـ]البقرة:ـ)8[،ـوقالـ

ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ى  ې  ې  ې  ﴿ې  تعاىل:ـ
* ۆئ ۆئۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ﴾ـ]البقرة:ـ)6)-62)[،ـوقالـتعاىل:ـ
﴿ھ ھ ے ے﴾ـ]النساء:ـ68)[ـإىلـقوله:ـ﴿ٴۇ ۋ ۋ﴾ـ]النساء:ـ69)[،ـ
-64 ]األحزاب:ـ * ڤ ڤ ڤ﴾ـ تعاىل:ـ﴿ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ  وقالـ

65[ـوقالـتعاىل:ـ﴿ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ  ۇ ۆ ۆ ۈ﴾ـ]اجلن:ـ23[. 

ومنهاـيفـمعنىـالتأبـيد:ـ﴿ں ں ڻ ڻ﴾ـ]البقرة:ـ86[،ـوقولهـتعاىل:ـ
﴿ۅ ۉ ۉ ې ې﴾ـ]البقرة:ـ67)[،ـوقولـهـتعاىل:ـ﴿ک گ گ گ 
]النسـاء:ـ56[،ـوقـوله:ـ﴿پ پ پ پڀ ڀ ڀ ڀ﴾ـ گ ڳ﴾ـ

]املائدة:ـ37[،ـوقوله:ـ﴿ی ی ی ی﴾ـ]العنكبوت:ـ23[،ـوقوله:ـ﴿ٹ ڤڤ 
ڤ ڤ ڦ ڦ﴾ـ]اإلرساء:ـ97[،ـوقولهـتعاىل:ـ﴿ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ 

ڤ﴾ـ]الشورى:ـ45[. 

ـالسبكي«ـ)2:ـ0)2). ـابنـطولونـموجودـيفـ»فتاوىـاإلمام ـالذيـنقله ـالكالم )))ـوهذا
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وغريهاـمنـاآلياتـكثريـيفـهذاـاملعنىـجدًا،ـوذلكـيمنعـمنـاحتامِلـالتأويل،ـ
يمتنعـ ــ لكثرهتاـ ــ اجلسامينـ البعثـ عىلـ الداّلةـ اآلياتـ أنـ كامـ بذلك،ـ لقطعـ ويوجبـ

ـبمقتىضـالعلمـمجلة. ـبكفره هلاـحكمنا ـأوَّ تأويلها،ـوَمن

وكذلكـاألحاديثـمتظاهرةـجدًاـعىلـذلكـكقولهـملسو هيلع هللا ىلص:ـ»أماـأهلـالنارـالذينـهمـ
أهلهاـفإهنمـالـيموتونـفيهاـوالـحييون«.ـصحيحـمنـحديثـأيبـسعيد،ـوقولهـعليهـ
باملوتـحتىـجيعلـ النارـجيءـ إىلـ النارـ وأهلـ اجلنةـ إىلـ اجلنةـ أهلـ »إذاـصارـ السالم:ـ
بنيـاجلنةـوالنارـفيذبحـفينادىـياـأهلـاجلنةـالـموتـوياـأهلـالنارـالـموت«ـويفـروايةـ

صحيحة:ـ»فخلودـفالـموت،ـويفـاجلنةـمثلـذلك«.

وأماـخلودـأهلـاجلنةيفـاجلنة،ـفهوـأيضًاـقطعيـثابتيفـالقرآنـوالسنة،ـومماـيدلـعىلـ
ـتعاىل:ـ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ  ذلكـقوله
تعاىل:ـ﴿ڃ  وقالـ ]النساء:ـ22)[،ـ پ ڀ ڀ ڀ ڀٺ ٺ ٺ ٺ﴾ـ

چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ  ڍ ڍ﴾ـ]املائدة:ـ85[،ـوقولهـتعاىل:ـ﴿ ی 

ی جئ حئ مئىئ يئ جب حب خب مب ىب  يب جت حت﴾ـ]املائدة:ـ9))[،ـ
وقالـتعاىل:ـ﴿ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ﴾ـ]احلجر:ـ48[،ـوقالـتعاىل:ـ

ڀڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ   * ې  ې  ۉ  ﴿ۉ 
ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ﴾ـ]البينة:ـ8-7[. 

فهذهـبعضـاآلياتـالدالةـعىلـذلك،ـوهيـكافية.ـ

قال اإلمام السبكي:ـوبدأنا بالنار؛ ألنا وقفنا عىل تصنيف لبعض أهل العرص يف 
ـأربعنيـيفـاجلنة،ـوقدـذكرـ ـنحوـستنيـيفـالنارـونحو ـآيةـمنها ـنحوـمئة فنائها)))،ـوقدـذكرنا

ـابنـقيمـاجلوزية. ـابنـتيمية،ـوتلميذه ـبه )))يقصد
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اخللدـأوـماـاشتقـمنهـيفـأربعـوثالثنيـيفـالنار،ـوثامنـوثالثنيـيفـاجلنة،ـوذكرـالتأبيدـيفـ
أربعـيفـالنارـمعـاخللود،ـويفـثامنـيفـاجلنةـمنهاـسبعـمعـاخللود،ـوذكرـالترصيحـبعدمـ
اخلروجـأوـمعناهـيفـأكثرـمنـثالثني،ـوتضافرـهذهـاآلياتـونظائرهاـيفيدـالقطعـبإرادةـ
حقيقتهاـومعناها،ـوأنـذلكـليسـمماـاستعملـفيهـالظاهرـيفـغريـاملرادـبه،ـولذلكـأمجعـ
املسلمونـعىلـاعتقادـذلكـوتلقوهـخلفًاـعنـسلفـعنـنبيهمـملسو هيلع هللا ىلص،ـوهوـمركوزـيفـفطرةـ
املسلمني،ـمعلومـمنـالدينـبالرضورة،ـبلـوسائرـاملللـغريـاملسلمنيـيعتقدونـذلك،ـ
ـذلكـفهوـكافر،ـومنـتأولهـفهوـكمنـتأولـاآلياتـالواردةـيفـالبعثـاجلسامين،ـ ومنـردَّ

ـبمقتىضـالعلم.ـ ـأيضًا وهوـكافر

وقد وقفت عىل التصنيف املذكور))) وذكر فيه ثالثة أقوال يف فناء اجلنة والنار: 

أحدها: إهنامـتفنيان،ـوقال:ـإنهـملـيقلـبهـأحدـمنـالسلف.ـ

ـتفنيان. والثاين: إهنامـال

والثالث: إنـاجلنةـتبقى،ـوالنارـتفنى،ـومالـإىلـهذاـواختاره،ـوقال:ـإنهـقولـالسلف. 

ـقاله،ـوإنامـرويـ ـأنـأحدًاـمنهم ـأبرئـالسلفـعنـذلك،ـوالـأعتقد ـاهلل!ـوأنا ومعاذ
ل،ـكامـتتأولـالـُمشكالتـالتيـَتِرُدـوحُتَملـعىلـغريـظاهرها،ـ عنـبعضهمـكلامتـُتتأوَّ
ـفيهـماـجيبـ ـيقع ـالعلامء ـفيهاـماـجيبـتأويُله،ـكذلكـكالم ـأنـاآلياتـواألحاديثـيقع فكام

تأويُله.ـ

ـثابتـيفـكتابـالبنـقيمـ ـفيه ـالسبكيـعىلـماـجاء ـاإلمام ـالذيـيرد ـالنقلـمنـالتصنيفـاملذكور )))ـوهذا
اجلوزيةـهوـكتابـ»حاديـاألرواحـإىلـبالدـاألفراح«،ـوقدـقالـفيهـيفـص244:ـ»وهذاـموضعـ

ـأقوال:ـ ـاملتأخرونـعىلـثالثة اختلفـفيه
)أحدها(:ـإنـاجلنةـوالنارـفانيتانـغريـأبديتني،ـبلـكامـمهاـحادثتانـفهامـفانيتان.ـ)والقولـالثاين(:ـ ـ

ـاهـ. ـفانية«. ـأبديةـوالنار ـباقية ـإنـاجلنة ـالثالث(: ـباقيتانـدائمتانـالـتفنيان.ـ)والقول إهنام
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ومنـجاءـإىلـكلمـاتـترُدـعنـالسلفـيفـترغٍيبـأوـترهيٍبـأوـغريـذلك،ـفأخذـ
،ـوليسـاملرادـذلكـمنـدأبـالعلامء،ـودأبـالعلامءـ ـوأضلَّ بظاهرهاـوأثبتهاـأقواالًـضلَّ
التنقرُيـعنـمعنىـالكالمـواملرادـبه،ـوماـانتهىـإليناـعنـقائله،ـفإذاـحتققناـأنـذلكـمذهبهـ
واعتقادهـنسبناهـإليه،ـوأماـبدونـذلكـفال،ـوالـسيامـيفـمثلـهذهـالعقائدـالتيـاملسلمونـ

مطبقونـفيهاـعىلـيشء.ـ

كيفـيعمدـإىلـخالفـماـهمـعليهـينسبهـإىلـجلةـاملسلمني،ـوقدوةـاملؤمنني،ـ
وجيعلهاـمسألةـخالفـكمسألةـالوضوءـيفـبابـالوضوء،ـماـأبعدـمنـصنعـهذاـعنـ

ـاهللـمنـقاهلاـعىلـعلم. العلمـواهلدى؟ـوهذهـبدعةـمنـأنحسـالبدعـوأقبحها،ـأضلَّ

فإنـقلت:ـقدـقالـاهللـتعاىل:ـ﴿ۓ ڭ ڭ﴾.ـ

رـيصُدقـعىلـالقليلـوالكثري،ـوعىلـماـالـهنايةـله. قلت:ـهوـمجعـمنكَّ

فإنـقلت:ـهوـمجعـقلة؛ـألنـ»أفعاالً«ـمنـمجوعـالقلة.

ـالزمان،ـوالزمانـيصدقـعىلـالقليلـ ـأيضًا،ـفاحلقبة: ـالكثرة ـبجمع قلت:ـقدـجتمع
ـاملفردـكذلك،ـفامـظنكـباجلمع؟ـ والكثري،ـفإذاـكان

وتفسريـاخللودـبعدمـاخلروجـمنهاـماـدامتـباقية،ـفليسـبصحيح،ـوليسـذلكـ
ـالتأبيُد،ـ ـاخللود .ـوحقيقة ـالفانية،ـالـيصحُّ ـالدار ـفالنـخالٌدـيفـهذه ـقلت: ـفإنكـإذا بخلود،
وقدـيستعملـيفـاملكثـالطويلـمازًا،ـوأماـاستعاملهـيفـاخللودـيفـمكانـإىلـحنيـفنائهـ

ـالعرب.ـ فهذاـمعنىـثالثـملـيسمعـمن

فإنـقلت:ـقولهـتعاىلـيفـسورةـاألنعام:ـ﴿ ژ ڑ ڑ ک ک کک 
ـإىلـقوله:ـ﴿ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ﴾،ـ گ گ گ گ﴾ـ]األنعام:ـ28)[
وأولياؤهمـهمـالكفارـلقوله:ـ﴿ژ ڑ ڑ ک  ک﴾ـ]األنعام:ـ)2)[ 
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وقولهـيفـسورةـهودـيفـأهلـاجلنةـوأهلـالنار:ـ﴿ۀ ہ ہ ہ﴾ـ]األنعام:ـ28)[،ـعىلـ
ـباقيتني؟ ـإذاـكانتا ماذاـحيمل

قلت:ـقدـتكلمـالناسـيفـذلكـوأكثروا،ـوذكرـأبوـعمروـالداينـيفـتصنيفـلهـيفـ
ذلكـسبعةـوعرشينـقوالً،ـليسـفيهاـأنـالكفارـيرجونـمنـالنار،ـوإنامـأقوالـُأخرـمنها:ـأنهـ
ـونحوه.ـ ـفيهاـيفـالزمهرير، ـالتيـيكونـأهلـالنار ـأوـاألزمنة ـالتيـقبلـدخوهلم، ـاملدة استثناء
وأهلـاجلنةـفيامـهوـأعىلـمنهاـمنـرضوانـاهللـوماـالـيعلمهـإالـهو،ـأوـأنهـاستثناءـمعّلقـ
باملشيئة،ـوهوـالـيشاءـخروجهم،ـفهوـأبلغـيفـالتابيد،ـأوـأنـ»إال«ـبمعنىـالواو،ـكقوله:ـ
»إالـالفرقدان«،ـأوـأهناـبمعنىـ»سوى«ـحكاهـالكوفيون،ـكقوله:ـ﴿ڃ ڃ ڃ چ﴾ـ
]النساء:ـ22[،ـوقوله:ـ﴿ۋ ۅ ۅ  ۉ ۉ ې﴾ـ]األنبياء:ـ22[ـأوـأنـاالستثناءـلِـامـبعدـ
السامواتـواألرض،ـكقوله:ـ»الـتكسلـحوالًـإالـماـشئت،ـمعناهـالزيادةـعىلـاحلول،ـأوـ
أنهـلعصاةـاملؤمنني،ـوالذيـيدلـعىلـالتأبيدـقولهـيفـاجلنة:ـ﴿حت خت مت﴾،ـفلوـملـ
ـاالستثناُءـعىلـ ـفبقيـيقينًا ـفيتعنيـاجلمعـبنيـأولـاآليةـوآخرها، ـلكانـمقطوعًا، يكنـمؤبدًا
ظاهرـهذاـاملجازـيفـقوله:ـ﴿حت خت مت﴾،ـوليسـالتجوزـفيهـبأوىلـمنـالتجوزـيفـ

االستثناء،ـويرجحـالتجوزـيفـاالستثناءـاألدلةـالدالةـعىلـالتخليد،ـوقولهـيفـالنار:ـ﴿ۈئ 
ېئ ېئ ېئ ىئ﴾ـيناسبـالوعيدـوالزيادةـيفـالعذابـوالـيناسبـاالنقطاع.

ـاستثناُءـمدةـزمانيةـمنـقوله:ـ﴿ەئ ەئ وئ  ـأنـ﴿ ۇئ ۆئ ۆئ﴾ـظاهُره واعلم
ـيرادـهبا:ـظرفـمكان،ـويكونـاالستثناءـمنـالضمريـيفـ﴿ائ﴾،ـ وئ﴾،ـوحيتملـأن
ويرادـبهـالطبقةـالعلياـالتيـهيـلعصاةـاملؤمنني،ـفكأنهـقال:ـإالـماـشاءـربكـمنـأمكنةـ

جهنم.ـ

فإنـقلت:ـقدـقالـأبوـنرضة:ـالقرآنـكلهـينتهيـإىلـهذهـاآليةـ﴿ۈئ ېئ ېئ ېئ 
ىئ﴾.ـ
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ـالكفارـمنـ قلت:ـهذاـكالمـصحيح،ـواهللـيفعلـماـيريد،ـوليسـيفـذلكـأنهـيرج

النار.ـ

فإنـقلَت:ـقدـروىـعبدـبنـمحيدـيفـ»تفسريه«:ـعنـسليامنـبنـحرب:ـناـمحادـبنـ
سلمة:ـعنـثابت:ـعنـاحلسن:ـقالـعمرـريضـاهللـعنه:ـلوـلبثـأهلـالنارـيفـالنارـبقدرـ

رملـعالج،ـلكانـهلمـعىلـذلكـيومـيرجون.ـ

ـاألثرـيفـ»تفسريـعبد«ـيفـموضعني:ـ قلت:ـاحلسنملـيسمعـمنـعمر،ـوقدـرأيتـهذا
يفـأحدمها:ـ»يرجون«،ـويفـاآلخرـ»يرجون«،ـالـترصيحـفيهـفقدـحيصلـهلمـرجاءـثمـ
ييأسون،ـويرجونـحيتملـأنـيكونـمنـالنارـإىلـالزمهرير،ـوحيتملـأنـيكونـذلكـيفـ

عصاةـاملؤمنني،ـفلمـجيئـيفـيشءـمنـاآلثارـأنهـيفـالكفار«.ـاهـ.ـ

أقول:ـأوالًـنقول:ـكيفـجييزـابنـتيميةـومنـتبعهـنسبةـهذاـالقولـأعنيـفناءـالنارـ
ـيزعمونـ ـاملنقطع،ـمنـحيثـالرواية،ـوالذيـالـيدلـعىلـما ـاألثر لعمرـمعتمدينـعىلـهذا
منـحيثـالدراية؟ـثمـإنهـيتعنيـمحُلـهذهـالروايةـعىلـالعصاةـمنـاملؤمنني،ـفهؤالءـهمـ
الذينـيرجونـمنـالنار،ـوهبذاـاحلملـحيصلـالتوافقـمعـاألحاديثـواآلياتـاملتكاثرةـ
ـالضعيفة!ـ ـالرواية ـبناءـعىلـنحوـهذه ـالدين ـقولـيفـأصول ـإىلـاخرتاع الواردة،ـوالـنضطر

ثمـإنـابنـتيميةـوالشارحـاألذرعّيـومنـيتبعهمـيّدعونـأنـالكفارـالـيرجونـ
منـالنارـبلـخترب،ـفالـيتحققـماـقالهـعمرـمنـأهنمـيُرجون،ـفإنـاخلروجـالـيتحققـ
ـالروايةـ ـيستدلـهبذه ـأن ـاّدعىـخراهبا،ـفكيفـيصحـله ـتيمية ـبقاءـوجودها،ـوابُن إالـحال

التيـختالفهـعىلـقوله؟!ـ

ـالروايةـعىلـالعصاةـ ـيتعنيـمحلـهذه ـإنه ـيستدعيـالعجب،ـولذلكـقلنا: أليسـهذا
ـيعارضـ ـعندـذاكــ ـاملسلمني؛ـألنهــ ـينبغيـعدمـمحلهـعىلـعصاة ـاألثر ـاملؤمنني،ـوهذا من
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ـالنار:ـإنكمـماكثونـ ـابنـمسعودـيفـالطرباينـ»الكبري«ـمرفوعًا:ـ»لوـقيلـألهل ماـوردـعن

يفـالنارـعددـكلـحصاةـيفـالدنياـلفرحوا«.ـ

ـالسبكي:ـ ـالتقيُّ ـاإلمام ثمـقال

»فإنـقلت:ـقدـقالـهذاـاملصنفـأنهـحيتجـعىلـفناءـالنارـبالكتابـوالسنةـوأقوالـ
الصحابة،ـوإنـالقائلنيـببقائهاـليسـمعهمـكتابـوالـسنةـوالـأقوالـالصحابةـريضـاهللـ

عنهم.ـ

ـاهلل،ـومهاـدااّلنـعىلـبقائهام.ـ ـالكتابـوالسنةـبنيـأظهرناـبحمد قلت:ـهذا

فإنـقلت:ـقدـقال:ـيفـ»مسندـأمحد«ـحديثـذكرـأنهـينبتـفيهـاجلرجري.ـ

ـولوـصحـمُحِلـعىلـطبقةـ ـليسـيفـ»مسندـأمحد«ـولكنهـيفـغريه،ـوهوـضعيف، قلت:
العصاة.ـ

فإنـقلت:ـقالـحربـالكرماين:ـسألتـإسحاقـعنـقولـاهللـتعاىل:ـ﴿ۇئ ۇئ ۆئ 
ۆئ﴾ـفقال:ـأتتـهذهـاآليُةـعىلـكلـوعيدـيفـالقرآن.ـ

وعنـأيبـنرضة:ـعنـبعضـأصحابـالنبيـملسو هيلع هللا ىلص،ـقال:ـهذهـاآليةـتأيتـعىلـالقرآنـ
كّلهـحيثـكانـيفـالقرآنـ﴿حئ مئ﴾ـ]هود:ـ08)[ـتأيتـعليه.ـ

قلت:ـإنـصحتـهذهـاآلثارـمُحلتـعىلـالعصاة؛ـألنـالقرآنـملـيردـفيهـخروُجـ
العصاةـمنـالنارـرصحيًا،ـإنامـوردـيفـالسنةـبالشفاعة،ـفاملرادـهبذهـاآلثارـموافقُةـالقرآنـ
للسنةـيفـذلك،ـفإنـالسلفـكانواـشديديـالوقفـوملـجيدواـيفـالقرآنـخروجـاملوحدينـ

ـاملعتزلة.ـ ـتقوله ـاخللود؛ـكام ـالنار،ـوكانواـيافون من

فإنـقلت:ـقالـابنـمسعودـريضـاهللـعنه:ـليأتنيـعىلـجهنمـزمانـنخفقـأبواهباـ
ـأحقابًا.ـ ـيلبثونـفيها ـأحد،ـوذلكـبعدما ليسـفيها
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ـهذاـعنـابنـمسعودـمُحلـعىلـطبقةـالعصاة،ـوقوله:ـأحقابًاـحيملـ قلت:ـإنـصحَّ

عىلـاألحقابـغريـاملذكورةـيفـالقرآنـحتىـيصحـاحلملـعىلـالعصاة«.ـاهـ.

أقول:ـاألثرـالواردـعنـابنـمسعودـيدلـعىلـأنـالنارـتبقىـوذلكـقوله:ـ»ليأتنيـ
عىلـجهنمـزمانـختفقـأبواهباـليسـفيهاـأحد«،ـفإذاـكانتـصفةـجهنمـكذلكـأهناـتبقى،ـ
فكيفـيّدعيـابنـتيميةـأهناـتـفنى؟ـثمـاملفهومـمنـقولـابنـمسعود:ـإنـمنـكانـفيهاـ
ـتفنى،ـالـأهنمـيرجونـ ـبأهنا ـيقول: ـفإنه ـابنـتيمية يرجونـمنهاـوهيـتبقىـموجودة،ـوأما

منهاـوهيـباقية.ـ

فكيفـجييـزـابنـتيميةـلنفسهـاالستداللـهبذاـاألثرـلقوله؟ـأليسـهذاـنوعًاـمنـ
ـاألثرـعنه،ـ ـإنـثبتـهذا ـأنه : ـالسبكيــ ـأشار ـكام ـالدين؟ـولذلكـنحنـنجزمــ التدليسـيف
ـبعدـسننيـ ـــولو ـالنار ـفإهنمـهمـاخلارجونـمن فإنهـممولـقطعًاـعىلـالعصاةـمنـاملؤمنني؛
عديدةـــبفضلـاهللـتعاىل،ـوهبذاـالـيكونـالبنـمسعودـقوٌلـيالفـبهـقولـعلامءـأهلـ

السنة.ـ
ـالصحابةـالـتثبت؛ـكامـ ـالقولـأليبـهريرةـوغريهـمن ـنسبةـهذا وأقولـكذلك:ـوإن
زعمـالشارحـنقاًلـعنـابنـتيمية،ـوأنتـترىـأنـاستداللهـباملفهومـمنـاألثرـالـيصح،ـ
ـــوإنـكانـ ـبه ـثمـجيزم ـاملعنى، ـيريدهـمن ـبحملهـعىلـما ـبلـهيجمـعليه وأنهـالـحُيسنـفهُمه،

ـأحٌدـبامـيقول.ـ نَّ ـوهذاـهوـشأنـاملبتدعة،ـفالـيغرتَّ املعنىـخطريًاــ

ـالسبكي:ـ ثمـقال

ـالدارينـعمرانًا،ـوأرسعهامـخرابًا.ـ ـالشعبي:ـجهنمـأرسع »فإنـقلت:ـقال
ـالشعبيـمنـذلك،ـفإنهـيقتيضـخرابـاجلنة.ـ قلت:ـأناـأعيذ

ـاملسائلـ ـفإنـهذه ـاملصنفـعىلـاإلمجاع؛ـألنهـغريـمعلوم؛ ـقدـاعرتضـهذا فإنـقلت:
الـيقطعـفيهاـبإمجاع،ـنعمـقدـيظنـفيهاـاإلمجاع،ـوذلكـقبلـأنـيعرفـالنزاع،ـوقدـعرفـ

ـالساعة.ـ ـبلـإىل النزاعـقدياًمـوحديثًا،
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ـبلـيعرتضـبنقلـخالفـرصيح،ـ ـبأنهـغريـمعلوم، ـاإلمجاعـالـُيعرَتضـعليه قلت:
ـبإمجاعـدعوىـ ـفيها ـاملسائلـالـيقطع ـإنـهذه ـينقله،ـوإنامـهوـمنـترصفهـوفهمه،ـوقوله: ومل

مّردة.ـ

فإنـقلت:ـقدـقال:ـملـأعلمـأحدًاـمنـالصحابةـريضـهللـعنهمـقال:ـالـتفنى،ـوإنامـ
ـُنقلـعنهمـهذاـوهذا.ـ ـالتابعون ـذلك،ـلكن املنقولـعنهمـضدُّ

بالنـقلـعنـالصحابةـريضـاهللـعنهمـوالتابعني،ـولنـجيدهـ قلت:ـهوـمطاَلٌبـ
وغايتهـــكامـقلتـلكـــيأخذهـمنـكلامتـوردتـَفِهمـمنهاـذلك،ـوجيبـتأويُلهاـحتسينًاـ

للظّنـهبم.ـ

ـ فإنـقلَت:ـقدـقال:ـإنهـليسـيفـالقرآنـماـيدلـعىلـأهناـالـتفنى،ـبلـالذيـيدلُّ
ـيقتيضـخلودهمـفيهاـماـدامتـباقيةـالـ ـأبدًا،ـوأنه ـأهنمـخالدونـفيها ـالقرآنــ ــعىلـظاهر

ـالتوحيد.ـ ـبقائهاـوبقاءـعذاهبا؛ـكامـيرجـأهل يرجونـمنهاـمع

قلت:ـقدـقلتـلك:ـإنـحقيقةـاخللودـيفـمكانـيقتيضـبقاءـذلكـاملكان.

وقدـتأملتـكالمـاملصنفـفلمـأَرـفيهـزيادةـعىلـذلك،ـبلـاندفعـيفـذكرـاآلياتـ
ـالنار.ـ ـالكفارـبعدـفناء وأحاديثـالشفاعة،ـوملـيبنيـماـيؤولـإليهـأمر

فإنـقلَت:ـقدـفرقـبنيـبقاءـاجلنةـوالنارـرشعًاـوعقاًل،ـأماـرشعًاـفمنـوجوه:ـ

أحدها:ـأنـاهللـتعاىلـأخربـببقاءـنعيمـأهلـاجلنةـودوامها،ـوأنهـالـنـفادـلهـوالـ
انقطاع،ـيفـغريـموضعـمنـكتابه،ـكامـأخربـأنـأهلـاجلنةـالـيرجونـمنها،ـوأماـالنارـ

وعذاهبا،ـفلمـيربـببقاءـذلكـبلـأخربـأنـأهلهاـالـيرجونـمنها.ـ

ـأهنمـيفـعذابـمقيم،ـوأهنمـالـيفرتـعنهم،ـوالـيففـ قلت:ـقدـأخربـيفـالنارـوأهلها
ـالقرآنـبنفيه.ـ ـمنهامـأخربـيف عنهم،ـفلوـفنيتـلكانـإماـأنـيموتواـفيها،ـأوـيرجوا،ـوكلٌّ
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فإنـقلت:ـقدـذكَرـمنـالوجوهـالرشعية:ـأنـاجلنةـمنـمقتىضـرمحته،ـوالنارـمنـ
ـانتهاءـ ـله ـيكون عذابه،ـفالنعيمـمنـموجبـأسامئه،ـوالعذابـمنـخملوقاته،ـواملخلوقـقد

ـبغريه.ـ ـتتعلق الـسيامـخملوقـُخلقـحلكمة

ومنـأسامئهـتعاىل:ـشديدـالعقاب،ـواجلبار،ـوالقهار،ـواملذل،ـواملنتقم،ـفيجبـ
دوامهـبدوامـذاتهـوأسامئهـأيضًا.ـ

فنقولـهلذاـالرجل:ـإنـكانتـهذهـاألسامءـوالصفاتـتقتيضـدوامـماـيقتضيهـمنـ
األفعالـفيلزمـقدمـالعامل،ـوإنـكانتـالـتقتيضـفالـيلزمـدوامـاجلنة،ـفأحدـاألمرينـالزمـ

لكالمـهذاـالرجل،ـوكلـمنـاألمرينـباطل،ـفكالمـهذاـالرجلـباطل.ـ

فإنـقلت:ـقدـقال:ـإنهـخربـأنـرمحتهـوسعتـكلـيشء،ـو»سبقتـرمحتيـغضبي،ـ
فإذاـقدرـعذابـالـآخرـلهـملـيكنـهناكـرمحةـالبتة.ـ

ـاآلخرةـداران:ـدارـرمحةـالـيشوهباـيشء،ـوهيـاجلنة،ـودارـعذابـالـيشوبهـ قلت:
يشء،ـوهيـالنار،ـوذلكـدليلـعىلـالقدرة،ـوالدنياـخمتلطةـهبذاـوهبذا،ـفقوله:ـإذاـقّدرـ
عذاٌبـالـآخَرـلهـملـيكنـهناكـرمحٌةـالبتة،ـإنـأرادـنفيـالرمحةـمطلقًاـفليسـبصحيح؛ـ
ألنـهناكـكاملـالرمحةـيفـاجلنة،ـوإنـأرادـملـيكنـيفـالنار،ـقلنا:ـمه،ـوإنـقال:ـإهناـيشء،ـ

والعقابـيشء،ـوقدـقالـتعاىل:ـ﴿ڤ ڤ ڤ﴾ـ]األعراف:ـ56)[. 

ـلعادتـ ـالدنيا ـلوـردتـإىل ـثبتـأنهـحكيمـرحيم،ـوالنفوسـالرشيرة فإنـقلت:ـقد
الـتصلحـأنـتسكنـدارـالسالم،ـفإذاـعذبواـعذابًاـختلصـنفوسهمـمنـذلكـالرش،ـكانـ
هذاـمعقوالًـيفـاحلكمة،ـأماـخلقـنفوسـتعملـالرشـيفـالدنياـويفـاآلخرةـالـتكونـإالـ
ـاحلكمةـوالرمحةـماـالـيظهرـيفـغريه،ـوهلذاـكانـ للعذاب،ـفهذاـتناقضـيظهرـفيهـمناقضة
جهمـينكرـأنـيكونـاهللـتعاىلـأرحَمـالرامحني،ـبلـيفعلـماـيشاء،ـوالذينـسلكواـطريقتهـ
كاألشعريـوغريهـليسـعندهمـــيفـاحلقيقةـــلهـحكمةـوالـرمحة.ـوإذاـثبتـأنهـحكيمـ
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رحيمـــوُعلمـبطالنـقولـجهمـــتعنيـإثباتـماـتقتضيهـاحلكمنةـوالرمحة،ـوماـقالهـ
ـقالوه،ـوقدـأخربـتعاىلـ ـما ـفإنـذلكـمستلزم ـتأبيُدـجهنم؛ ـأعظُمـغلطهمـاعتقاُدهم املعتزلة
أهلـاجلنةـوالنارـالـموت،ـفالـبدـهلمـمنـدار،ـومالـأنـيعذبواـبعدـدخوهلمـاجلنةـفلمـ
يبقـإالـدارـالنعيم،ـواحليـالـيلوـمنـلذةـأوـأمل،ـفإذاـانتفىـاألملـتعينتـاللذةـالدائمة.ـ

إبليسـوهامانـوسائرـ أنـ فيقتيضـ بهـيفـآخرـكالمهـ قلت:ـقدـرّصحـبامـرصحـ
الكفارـيصريونـإىلـالنعيمـاملقيمـواللذةـالدائمة،ـوهذاـماـقالـبهـمسلم،ـوالـنرصاين،ـ

والـهيودي،ـوالـمرشك،ـوالـفيلسوف))). 

أماـاملسلمونـفيعتقدونـدوامـاجلنةـوالنار،ـوأماـاملرشكـفيعتقدـعدمـالبعث،ـوأماـ
ـنعرفـ ـالرجلـما ـالقولـالذيـقالهـهذا ـفهذا ـالنفوسـالرشيرةـيفـأمل، ـأن الفيلسوفـفيعتقد

أحدًاـقاله،ـوهوـخروجـعنـاإلسالمـبمقتىضـالعلمـإمجاالً.ـ

ـكانـاهللـتعاىلـيقول:ـ﴿ی ی ی ی﴾ـ]العنكبوت:ـ23[،ـ وسبحانـاهللـإذا
ـتعاىل:ـ﴿ڤ ڤ ڦ ڦ﴾ـ]اإلرساء:ـ97[،ـونبيهـملسو هيلع هللا ىلصـيربـبذبحـ وكذلكـقوله
قهمـالبقاءـ املوتـبنيـاجلنةـوالنار،ـوالـشكـأنـذلكـإنامـُيفعلـإشارًةـإىلـإياسهمـوحتقُّ
ـينتقلونـإىلـاللذةـوالنعيمـلكانـذلكـرجاًءـعظياًمـهلمـوخريًاـ ـفلوـكانوا الدائمـيفـالعذاب،
منـاملوت،ـوملـحيصلـهلمـإياٌس،ـفمنـيصّدقـهبذهـاآلياتـواألحاديثـكيفـيقولـهذاـ
الكالم؟ـوماـقالهـمنـخمالفةـاحلكمةـجهل،ـوماـينسبهـإىلـاألشعريـريضـاهللـعنهـافرتاءـ

ـباهللـتعاىلـمنه.ـ ـنعوذ عليه

ـبذلكـالعذابـفُيسلمون.ـ ـالرّش، فإنـقلت:ـقدـيقول:ـإنهـختلصـنفوسهمـمن

ـالعذاب،ـ ـيبقونـيفـدار ـالنار ـأهل ـالوجود،ـمنـأن ـاملائلنيـإىلـوحدة ـينقلـعنـبعضـاملتصوفة ـإالـما (((
ـاملسألةـ ـفيهـهذه ـفقدـوضحنا ـ»أصحابـالنارـومصريهم«، ـكتابنا: ـانظر ولكنـعذاهبمـينقلبـنعياًم!

ـاستدالهلمـعىلـأقواهلم. ـالفرقـووجه ـآراء ـفيها بتفصيلـوذكرنا
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قلت:ـمعاذـاهلل،ـأماـإسالمهمـيفـاآلخرةـفالـينفعهم،ـبإمجاعـاملسلمني،ـوبقولهـ
تعاىل:ـ﴿ٿ ٹ ٹ ٹ  ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ﴾ـ]األنعام:ـ58)[،ـوأماـخلوصهمـمنـ
الشـرـفـباطل؛ـلقولهـتعاىل:ـ﴿ڀ ٺ ٺ ٺ﴾ـ]البقرة:ـ7[ـو﴿پ پ پ﴾ـ

ـأوـيدخلـفيهاـخري.ـ ]التوبة:ـ87[،ـفهذاـيستحيلـأنـيرجـالرشـمنـقلوهبمــ

فإنـقلت:ـماـيفـخلقـهؤالءـمنـاحلكمة؟ـ

ـالقادرـعىلـأنـ ـاهللـتعاىل ـاملؤمنني،ـوفكرهتمـيفـعظمة ـالقدرة،ـواعتبار ـإظهار قلت:
يلقـاملالئكةـوالبرشـالصاحلنيـواألنبياءـوممدًاـسيدـاخللق،ـوعىلـأنـيلقـمنـالطرفـ

اآلخرـفرعونـوهامانـوأباـجهلـوشياطنيـاإلنسـواجلنـوإبليسـرأسـالضالل.ـ

والقادرـعىلـخلقـدارين،ـمتمحضةـكلـواحدةـمنهام،ـهذهـللنعيمـاملقيم،ـوهذهـ
للعذابـاملقيم،ـودارـثالثةـــوهيـالدنياـــممتزجةـمنـالنوعني،ـفسبحانـمنـهذهـقدرته،ـ
وجلتـعظمته،ـوكانـاهللـسبحانهـقادرًاـأنـيلقـالناسـكلَّهمـمؤمننيـطائعني،ـولكنـ
أرادـسبحانهـأنـيبنيـاليشءـوضده،ـَعِلَمهـمنـعِلَمه،ـوجهلهـمنـجهله،ـوالعلمـمنشأـ
السعادةـكلها،ـنشأـعنهـاإليامنـوالطاعة،ـواجلهلـمنشأـالشقاوةـكلها،ـنشأـعنهـالكفرـ

واملعصية.ـ

وماـرأيتـمفسدةـمنـأمورـالدنياـتنشأـإالـعنـاجلهلـفهوـأرضـاألشياء.ـ

فإنـقلت:ـقدـُنـقلـعنـجهمـوأصحابهـأهنمـقالواـبفناءـاجلنةـوالنار،ـوإنـأئمةـ
اإلسالمـكفروهمـبذلكـألربعـآياتـمنـالقرآن:ـقولهـتعاىل:ـ﴿ڀ ٺ﴾ـ]الرعد:ـ

35[،ـو﴿ڭ ڭ ڭ ڭ﴾ـ]ص:ـ54[،ـو﴿ڳ ڱ ڱ ڱ﴾ـ]الواقعة:ـ33[،ـو﴿ حت 
خت مت﴾،ـوملاـرواهـالطرباينـوابنـماجهـيفـالتفسري.ـ

ـالنارـواجلنةـأوـأحدمها،ـفهوـكافر.ـ قلت:ـمنـقالـبفناء

فإنـقلت:ـقدـقالـهذاـاملصنف:ـإنـهذاـقالهـاجلهمـألصلهـالذيـاعتقده،ـوهوـ
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ـبهـعىلـحدوثـ ـاستدلوا ـأهلـالكالم امتناعـوجودـماـالـيتناهىـمنـاحلوادث،ـوهوـعمدة

األجسام،ـوحدوثـماـالـيلوـمنـاحلوادث.ـ

قلت:ـيفـهذاـدسيـسٌةـيشبهـأنـيكونـهذاـاملصنفـقصدـبهـالتطرقـإىلـحلولـ
احلوادثـبذاتـالباريـتعاىلـوتنزه)))،ـوقدـأطالـالكالمـيفـذلك،ـوقالـبعده:ـإنهـاشتبهـ
هذاـعىلـكثريـمنـأهلـالكالم،ـهذاـماـاعتقدوهـحقًا،ـحتىـبنواـعليهـحدوثـماـملـيلـ
عنـاحلوادث،ـثمـقال:ـوعليهـأيضًاـنـفيـالصفات؛ـألهناـأعراضـالـتقومـإالـبجسمـ
هذاـكالمه.ـويشبهـأنـيكونـعملـهذاـالتصنيفـوسيلةـإىلـتقريرـذلك،ـنسألـاهللـتعاىلـ
العافيةـوالسالمة،ـواحلمدـهللـوحدهـوصىلـاهللـعىلـسيدناـممدـوآلهـوصحبهـوأزواجهـ

ـاهـ.ـ ـتسلياًمـكثريًا«. ـبإحسانـوسلم وذريتهـوالتابعنيـهلم

هذاـهوـغالبـتلكـالرسالةـملـنحذفـمنهاـإالـالعديدـمنـاآلياتـاألخرىـالتيـ
أتىـهباـاملصنفـيفـمقامـبقاءـاجلنةـوالنار؛ـاكتفاَءـبامـأوردناه.ـ

رحمـاهللـاإلمامـالسبكيـفانهـكانـمققًاـعاملًاـكبريًاـقائاًمـبالدعوةـوالدفاعـعنـهذاـ
ـالعاملون)2).  ـالعلامء ـيكون الدين،ـوهكذاـجيبـأن

)))ـوالـيفىـانـابنـتيميةـوابنـقيمـاجلوزيةـيقوالنـبحلولـاحلوادثـيفـذاتـاإللهـعزـوجل،ـوهذاـ
يثبتـأنـآراءـابنـتيميةـملـتكنـواضحةـمشهورةـبنيـعلامءـعرصه،ـويدّلـذلكـعىلـأنهـكانـحياولـ

ـالذينـكانواـغالبنيـيفـذلكـالعرص. ـيستطيعـإخفاءـشذوذهـوخمالفاتهـألهلـالسنة قدرـما
)2)ـوقدـجترأـبعضـاملعارصينـممنـاستخفـقومهـفأطاعوهـيفـاالبتداعـبدعوىـاالنفتاحـومراجعةـ
الرتاثـالقديم،ـورضورةـاالنفتاحـعىلـالقولـبأنـماـقالهـابنـتيميةـهوـالصحيح،ـوقدـرددتـ
عليهـبرسالةـخاصةـأبطلتـلهـماـاعتمدـعليهـمنـشبهاتـودعاوى،ـوأكثرهاـأخذهـمنـابنـقيمـ
ـوالنصارىـالـجيبـ ـإنـاليهود ـوهيـقوله: ـمنها ـالردئيةـأخرىـأردأ ـالبدعة ـوقدـأضافهلذه اجلوزية،
ـبلـيكفيهمـاالعرتافـبنبوته،ـوالبقاءـعىلـ ـالصالةـوالسالم، ـاتباعـرشيعةـسيدناـممدـعليه عليهم
ـبعضـفرقـاليهودـ ـقاله ـبام ـالباطلـيذكرنا ـالقول ماـهمـعليهـمنـعملـومنـدينـومنـرشيعة.ـوهذا

ـنبيـإىلـالعربـفقطـالـإىلـغريهم. ـنبيـفعالً،ـولكنه السابقنيـمنـأنـسيدناـممدًا
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قـإىلـحلولـاحلوادثـ ـالتطرُّ ـابنـتيميةـيقصد ـالسبكيـمنـأن ـاإلمام وماـأشارـإليه
ـالذيـالـشكـقدـ ـابنـأيبـالعز ـفلذلكـنرىـأن ـابنـتيمية، ـقصده ـفعاًلـما بذاتـالباري،ـهو
ـقدـشددـعىل:ـ»أنـ ـالنار«،ـيفـ»رشحه«ـعىلـ»الطحاوية«، ـابنـتيميةـيفـفناء اخترصـ»رسالة
امتناعـوجودـماـالـيتناهىـمنـاحلوادث،ـوهوـعمدةـأهلـالكالمـاملذمومـالتيـاستدلواـ
هباـعىلـحدوثـاألجسام،ـوحدوثـماـملـيلـمنـاحلوادث،ـوجعلواـذلكـعمدهتمـيفـ

ـاهـ))). حدوثـالعامل«.

وكالمهـهذاـالـقيمةـله،ـبلـهوـتكرارـلِـامـقالهـابنـتيمية،ـواحلقـــكامـقررناهــ:ـ
أنـحوادثـالـأولـهلاـأمرـباطل،ـالـسبيلـإىلـإثباتهـوالقولـبه،ـفضاًلـعنـنسبتهـإىلـأهلـ
السنة؛ـكامـجترأـهذاـوشيخه!ـوأماـماـاستنكرهـمنـاستداللـاملتكلمنيـعىلـحدوِثـماـ
ملـيلـمنـاحلوادث،ـفهذاـاالستنكارـناشئـعندهـمنـأنهـيقولـفعالً:ـإنـاهللـتعاىلـالـ
ـللزمهـ ـللمتكلمنيـبأنـماـالـيلوـمنـاحلوادثـفهوـحادث، ـاحلوادث،ـولوـسّلم ختلوـمنه
تيمية،ـ ابنـ بهـ الذاتـاإلهليةـقالـ الذاتـاإلهلية،ـوأصلـحدوُثـاحلوادثـيفـ حدوثـ
واّدعىـأنـهذاـقولـالسلفـوأهلـالسنة،ـواّدعىـأنـهذاـماـتدلـعليهـالنصوص،ـوهوـ
أمرـباطلـالـقيامـلهـإالـيفـذهنـابنـتيميةـوأشياعه!ـواهللـتعاىلـالـتقومـبهـاحلوادث،ـوالـ

ـيفـذاتهـكامـزعمـهؤالءـاملشبهة.ـ حتلُّ

ـترجيٍعـ ـالكالمـمنهـمرد ـالكالم،ـفهوـمردوٌدـعليه،ـوهذا ـاستنكارهـعىلـعلامء وأما
منهمـأصوليني،ـومنهمـ أنـ متكلمون،ـكامـ منهمـ السنةـ أيضًا،ـوأهلـ تيميةـ ابنـ لكالمـ
فقهاء،ـومدثونـوغريهم،ـفاملتكلمونـمنـأهلـالسنةـيدافعونـعنـالعقائدـالصحيحةـ

ـاألخرى.ـ ـاملبتدعة ـالفرق ـاملتكلمنيـمنـسائر مقابل

وابنـتيميةـيرفـُضـالقوَلـبأنـنوعـالعاملـحادٌثـولهـأول،ـويرفضـالقول:ـإنـ

ـالطحاوية«ـالبنـأيبـالعزـص480. )))ـ»رشح
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للمخلوقاتـبداية،ـبلـيقول:ـإنـنوَعـاملخلوقاتـالـأولـهلاـوالـبدايةـهلا.ـبمعنى:ـإنهـماـ

منـخملوقـإالـوقبلهـخملوقـالـإىلـبداية.ـ

ـالسالم:ـ ـعليه ـوقوله ـتعاىل:ـ﴿ۈئ ۈئ﴾ـ]احلديد:ـ3[، ـقوله ه ـالكالمـباطلـيردُّ وهذا
»كانـاهللـوملـيكنـيشءـمعه«،ـوقولهـعليهـالسالم:ـ»كانـاهللـقبلـكلـيشء«.

قال الطحاوي: )وإن اهلل تعاىل خلق اجلنة والنار وخلق هلام أهاًل، فمن شاء إىل 
اجلنة أدخله فضاًل منه(

أيـمنـدونـإجيابـووجوبـعىلـاهللـتعاىل.ـ

ومنـاألحاديثـالواردةـيفـذلكـماـرواهـاحلاكمـيفـ»املستدرك«:ـعنـعبدـالرمحنـ
ابنـقتادةـالسلميـــوكانـمنـأصحابـالنبيـملسو هيلع هللا ىلصـــقال:ـسمعتـرسولـاهللـملسو هيلع هللا ىلصـيقول:ـ
»خلقـاهللـآدم،ـثمـخلقـاخللقـمنـظهره،ـثمـقال:ـهؤالءـللجنةـوالـأبايل،ـوهؤالءـللنارـ

والـأبايل«،ـقال:ـفقيل:ـياـرسولـاهللـفعىلـماذاـنعمل؟ـقال:ـ»عىلـموافقةـالقدر«))). 

ـالنبيـملسو هيلع هللا ىلصـقال:ـ»خلقـ ـالدرداءـعن ـأيب ـأمحدـيفـ»مسنده«:ـعن ـاإلمام ومنهاـماـرواه
اهللـآدمـحنيـخلقه،ـفرضبـكتفهـاليمنى،ـفأخرجـذريةـبيضاءـكأهنمـالذر،ـورضبـكتفهـ
ـإىلـاجلنةـوالـأبايل،ـوقالـ ـفقالـللذيـيفـيمينه: اليرسىـفأخرجـذريةـسوداءـكأهنمـاحلمم،

للذيـيفـكفهـاليرسى:ـإىلـالنارـوالـأبايل«)2). 

وكلـذلكـمبناهـعىلـعلمـاهللـالتفصييلـبامـيفعلهـالعبادـيفـحياهتم،ـوذلكـمنـقبلـ
أنـيلقهم،ـفقدـعلمـاهللـتعاىلـمنـيؤولـمنهمـإىلـاجلنةـومنـيؤولـمنهمـإىلـالنار،ـوكلـ

)))ـكتابـاإليامن،ـ)84(.ـوقال:ـهذاـحديثـصحيحـقدـاتفقاـعىلـاالحتجاجـبرواتهـعنـآخرهمـإىلـ
الصحابة.

)2) )27488(،ـ)45:ـ)48).
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ذلكـبحسبـكسبهمـوأعامهلم،ـولذلكـقالـالرسول:ـ»اعملواـفكلـميرسـملاـخلقـله«،ـ

ـالقدر. ـالعملـعىلـموافقة وأن

قال الطحاوي: )ومن شاء منهم إىل النار أدخله عدالً منه، وكل يعمل ملا قد 
فرغ منه، وصائر إىل ما ُخلق، واخلري والرش مقّدران عىل العباد(

رشحـهذاـالكالمـكلهـذكرناهـفيامـسبق،ـويعتمدـعىلـأصولـالـختفىـعىلـالنبيه:ـ
منهاـأنـاهللـتعاىلـفاعٌلـخمتار،ـالـجيبـعليهـيشءـمنـعذابـالكفار،ـوالـنعيمـاألبرار،ـ
وكلـماـيفعلهـفإنامـيفعلهـبإرادتهـواختياره،ـبالـسبقـوجوبـعليه،ـوالـترتبـتشنيعـإذاـ
ملـيقمـبه،ـوكذلكـيعتمدـعىلـأصل:ـأّنـاهللـتعاىلـفاعُلـكلـيشءـبامـفيهاـأفعالـالعباد،ـ
ـبالـاستلزامـإجيابـوالـجربـعىلـالعباد،ـولذلكـ ـالسابقني، ـاهللـتعاىلـعلمهـوإرادته وتقدير
صّحـالتكليفـمعـالقضاءـوالقدرـكامـهوـعقيدةـأهلـالسنة،ـخالفًاـللقدريةـواجلربيةـ

واملبتدعة.

قال الطحاوي: )واالستطاعة التي جيب هبا الفعل من نحو التوفيق الذي ال 
جيوز أن يوصف املخلوق به فهي مع الفعل، وأما االستطاعة من جهة الصحة 
والوسع والتمكن وسالمة اآلالت ـ فهي قبل الفعل، وهبا يتعلق اخلطاب، 

وهو كام قال اهلل تعاىل: ﴿ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ﴾ ]البقرة: 286[(.

هذهـالفقرةـيفـنسخةـالبابريتـعىلـالوجهـاآليت:

»واالستطاعةـالتيـجيبـهباـالفعلـمنـنحوـالتوفيقـالذيـالـجيوزـأنـيوصفـبهـ
املخلوقـمعـالفعل،ـوأماـاالستطاعةـمنـجهةـالصحةـوالتوسعـوالتمكنيـوصحةـاآلالتـ

ــوهيـقبلـالفعل،ـوهوـكامـقالـاهللـتعاىل:ـ﴿ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ﴾«))).

ـأكملـالدينـالبابريت،ـص35).  ـالطحاوية«، )))ـ»رشحـالعقيدة
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فتوجدـكامـترىـفروقاتـطفيفةـالتؤثر،ـونحنـيفـرشحناـنعتمدـعىلـاألصل.ـ

يعني:ـإذاـكانـاإلنسانـسليمـاألعضاءـواآلالت...ـهذهـالسالمةـُيطلقـعليهاـ
ـالتكليف:ـهوـسالمةـاآلالتـمنـعقلـوأعضاءـوغريـذلك. »استطاعة«،ـورشط

إذاـقامـاإلنسانـيصيلـفليسـرشُطـالقيامـللصالةـهوـسالمَةـاآلالتـفقط،ـبلـ
ـتسمىـ»استطاعة«.ـ ـأيضًا ـالقدرة ـلفعله،ـهذه ـاملصاحبة ـالقدرة يضافـإليه

رشطـالتكليفـيرتتبـعىلـسالمةـاآلالتـوليسـعىلـالقدرةـاملصاحبةـللفعل؛ـ
ـ ـيتمُّ ـالتي ـالقدرة ـبالقدرة: ـالفعلـالـقبله،ـويقصد ـالقدرةـمع ـاألشعري: ـاإلمام لذلكـقال

ـاتفاقًا. ـالتكليفـفهيـقبَله ـالتيـيرتتبـعليها ـالقدرة ـالفعل،ـوأما هبا

ـاكتسابه،ـوأماـ والقدرةـالتيـتكونـمعـالفعلـهيـالتيـهباـحيصلـالفعل،ـأوـيتمُّ
ـالفعل،ـوهيـبمعنىـسالمةـ ـالتيـقبل ـاإلنسانـفهي ـالتيـيصحـبناًءـعليهاـتكليُف القدرة

األعضاءـواحلواسـوالعقل.ـ

قالـالبابريتـيفـ»رشحه«:

»اعلمـأنـاالستطاعةـعىلـقسمني:ـباطنةـوظاهرة،ـأماـالباطنةـفهيـالتيـيوجدـ
هباـالفعلـحيدثهاـاهللـتعاىلـمقرونةـبالفعل،ـففيـالطاعاتـتسمىـتوفيقًا،ـويفـاملعايصـ
الفعلـكحركةـ املخلوق؛ـألهناـمنـاهلل،ـفهذهـاالستطاعةـمعـ بهـ خذالنًا،ـوالـيوصفـ

اإلصبعـمعـحركةـاخلاتمـليكونـالعبدـدائاًمـمفتقرًاـإىلـتوفيقـاهللـمشيئتهـوتأييدهـ﴿ڃ 
ڃ چ چ چ چ﴾ـ]اإلنسان:ـ30[،ـوالـاستقاللـللعبدـيفـإجيادـلفعل،ـوهوـيفـ

كلـملحةـوحلظةـمتاجـإىلـاهلل،ـوهيـحقيقةـالعبوديةـواالفتقار،ـقالـاهللـتعاىل:ـ﴿ہ 
ہ ہ ھ﴾ـ]فاطر:ـ5)[،ـوفيهـردـلقولـاملعتزلةـحيثـقالوا:ـإنـهذهـالقدرةـسابقةـ

ـللعبد.  عىلـالفعلـمقدورة
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وأماـاالستطاعةـالظاهرةـفهيـالقدرةـمنـجهةـالوسعـوالتمكنـوصحةـاآلالتـ
اخلطابـ التكليفـعىلـهذهـألنـ الفعل،ـومدارـ مةـعىلـ مقدَّ األعضاء،ـوهيـ وسالمةـ
بالتكاليفـمنـوطـهبا،ـإذـاألوىلـباطنةـوالـيقـفـالعبدـعليـها،ـفمنـكانـقادرًاـعىلـ
العباداتـمنـالصالةـوالصومـواحلجـجتبـعليهـبناءـعىلـالقدرةـالظاهرةـوإنـملـيوجدـ
منهـيشءـمنهاـبناًءـعىلـإحداثـاهللـاالستطاعةـالتيـهباـيوجدـالفعل.ـويفـقولهـتعاىل:ـ
ـالتكليفـالـيكونـإالـعىلـماـيفـالوسعـ ﴿ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ﴾،ـدليلـعىلـأن
ال  بام  التكليف  جوزوا  حيث  األشاعرة  لقول  ردٌّ  وفيه  الظاهرة.ـ االستطاعةـ بناًءـعىلـ

ـاهـ))). يطاق«.

ملـيرصحـ األشعريـ الشيخـ فإنـ األخري،ـ البابريتـ العالمةـ قولـ تعليقـعىلـ ولناـ
بالقولـبجوازـالتكليفـبامـالـيطاق،ـقالـالتاجـالسبكيـيفـ»رشحـخمترصـابنـاحلاجب«ـ

األصويل:ـ»وهوـملـيرصحـبه«.ـاهـ)2).

ونصـعىلـذلكـكثرٌيـغيـُره،ـكاإلمامـاجلوينيـيفـ»الربهان«)3)،ـولكنـبعضـ
ـالتكليفـبامـالـيطافـ ـإنـالقولـبجواز ـقالوا: أصحابـاإلمامـاألشعريـومنهمـاجلويني،

ـاألشعري:ـ ـاإلمام هوـالزمـملذهبه،ـوقضيته،ـوفّرعواـذلكـعىلـمقدمتنيـقالـهبام

األوىل:ـأنـالتكليفـيكونـقبلـالفعلـالـمعهـوالـبعده،ـواألشعريـيقول:ـإنـ
ـهوـتكليفـماـالـيطاق.ـ ـفالتكليفـحاصلـإذنـقبلـالقدرة،ـوهذا القدرةـتكونـمعـالفعل،

واملقدمةـالثانية:ـأنـأفعالـالعبادـبقدرةـاهللـتعاىل،ـوالعبدـمطلوبـمنهـفعلـغريه،ـ
وهوـالـيطاق.ـ

ـالبابريت«ـص35). )))ـ»رشح
)2)ـ»رشحـخمترصـابنـاحلاجب«ـ)2:ـ33).

)3)ـانظرـ»الربهانـيفـأصولـالفقه«،ـاإلمامـأبوـاملعايلـاجلويني،ـ)):ـ89(،ـت.ـد.ـعبدـالعظيمـممودـ
ـ992). ـللطباعةـوالنرش.ـط)،ـ2)4)هـــ ـالوفاء الديب.ـدار



1198 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالرشحـالكبري
ويلـعىلـاستلزامهمـذلكـالقوَلـمنـهاتنيـاملقدمتنيـتعليق:

ـالتيـهيـبمعنىـسالمةـ ـإنـالتكليفـمتوقفـعىلـالقدرة ـفأقول: ـاملقدمةـاألوىل، أما
ـاألشعري.ـ ـالفعلـعند ـاتفاقًاـقبل األعضاء،ـوهذهـحاصلة

وأماـالقدرةـالتيـقالواـإهناـمعـالفعل،ـفهيـالقدرةـالتيـيكونـهباـالفعل،ـوهذهـ
القدرةـليستـهيـرشطـالتكليف،ـفرشطـالتكليفـإذنـحاصٌلـقبلـالتكليف،ـفانتفىـ

التكليفـبامـالـيطاق.ـ

وأماـاملقدمةـالثانية:ـفهمـاعتربواـأنـالتكليفـمتعلقـبإجيادـالفعل،ـواخرتاعهـمنـ
العدم،ـوهذاـليسـبصحيح؛ـإذـاخللقـمستحيلـأصاًل،ـوالتكليفـاملتعلقـبالعبادـهوـ
كسبـاألفعالـالتيـيلقهاـاهللـتعاىلـهلم،ـوليسـخلقـأفعالـمنـالعدم،ـوهذاـهوـقولـ
ـإنهـكسب،ـ ـبلـيقول ـالفعلـالصادرـمنـاإلنسانـخلق، ـإن ـفهوـالـيقول ـاألشعري، األمام
ـنقولـإنـكونـاهللـتعاىلـ ـأنـنخلق.ـوبناًءـعىلـذلك، ـيأمرنا ـأنـنكتسب،ـومل واهللـتعاىلـأمرنا
هوـاخلالقـألفعالناـالـيستلزمـأنناـمكلفونـبامـالـنطيقه؛ـألناـملـنكلفـاخللق،ـبلـُكلِّفناـ

بالكسب.ـ

ـالتكليفـبامـالـيطاقـ ـالقولـبجواز ـبعضـاألئمةـمنـاستلزام فانتفىـبذلكـماـقاله
ـالبابريت.ـ ـالعالمة ـاالعرتاضـالذيـذكره عىلـمذهبـاألشعري.ـوانتفىـأيضًا

وهذاـالذيـقلناـهوـالذيـحقـقهـالعالمةـابنـاحلاجب،ـونصـعليهـيفـ»خمترصـ
األصول«:ـفقال:ـ»رشطـاملطلوبـاإلمكان،ـوُنِسَبـخالفهـلألشعري«.ـاهـ)))،ـفأشارـ
بقوله:ـ»ُنـسب«ـبالبناءـللمجهولـإىلـتضعيفـهذهـالنسبة،ـوقالـالعضدـيفـ»رشحه«:ـ

)))ـ»رشحـخمترصـاألصول«،ـعضدـالدينـاإلجييـمعـحوايشـالسعدـالتفتازاينـوالسيدـالرشيفـ
ـاألوىلـبمرصـاملحميةـ ـالبوالقية ـــ983)م،ـمصورةـعنـالطبعة اجلرجاين،ـ)2:ـ9(.ـط2 402)هـ

ـبريوت. ـالكتابـالعلميةــ سنةـ6)3)ـهـ.ـدار
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»رشطـاملطلوبـاإلمكان،ـفالـجيوزـطلبـاملحالـوالتكليفـبهـعندـاملحققني،ـونسبـ
خالفهـإىلـاألشعرّي،ـوملـيثبتـترصحيهـبه)))«.ـاهـ،ـوإنـملـيوافقهـعليهـاإلمامـالسبكيـ

ـاألصحاب،ـوسيظهرـوجههـقريبًا.ـ موافقةـألكثر

وبناءـعىلـهاتنيـاملقدمتني:ـفلوـصحـختريجـقولـالشيخـاملنسوبـإليه،ـلكانتـ
مجيعـالتكاليفـتكليفًاـبامـالـيطاق،ـوتكليفًاـباملحال،ـوهذاـملـنظرـكامـالـيفى!ـوإنـ
رصحـبذلكـاإلمامـاجلويني،ـعلاًمـبأنـاإلمامـاجلوينيـاختارـعدمـالتكليفـبامـالـيطاق،ـ
ـاملطلوب،ـوذلكـ ـالتكليفـمنـبابـالطلب،ـوالطلبـالـيقتيضـوقوع وبنىـذلكـعىلـأن
ـالذينـ ـللمعتزلة ـاإلرادة،ـخالفًا ـاألمرـومفهوم ـبالفرقـبنيـمفهوم بناًءـعىلـقولـاألشاعرة
بنواـقوهلمـعىلـأنـالطلبـيستلزمـإرادةـاملطلوبـبناًءـعىلـخلطهمـبنيـمفهومـاإلرادةـ

واألمر.ـ

ـاجلوينيـيفـاختيارهـوتفريعه،ـ ـقرره ـيعارضـما ـاإلمامـاألشعريـما ويوجدـيفـكالم
وهوـماـنقلهـابنـفوركـيفـ»مقاالتـاألشعري«:

ـتارةـ ـاألمورـعىلـقسمني، ـبامـالـيستطيعه ـاألمر ـإن : ـاألشعريــ ـأي: ـيقولــ »وكان
يكونـلرتكـاملأمورـذلكـواشتغالهـبضدهـاختيارهـلهـوعليه،ـوتارةـيكونـلعجزه،ـوأماـ
احلالـالتيـيفقدـفيهاـاستطاعةـاملأمورـبهـللرتكـفإنهـالـينكرـأنـيقرتنـهباـاألمرـباألمورـ
به،ـوعىلـذلكـوردتـاألوامر،ـفأماـاحلالةـالتيـيفقدـفيهاـاالستطاعةـللعجز،ـفإنـذلكـ
َمـكونهـملـيكنـمستحياًل،ـوالـكانـ َرـورودهـوُتُوهِّ مماـملـيوجدـالتكليفـيفـمثلها،ـولوـُقدِّ

يفـصفتهـسفهًا،ـوالـمنهـعبثًا«)2).

ـبامـالـيطاقـللعجزـوهوـملـالكالمـيفـ ـاألمر ـإن ـيدلـعىلـأنـاألشعريـيقول فهذا

ـالعضدـعىلـاملخترصـاألصويل«ـ)2:ـ9). )))ـ»رشح
)2)ـ»مقاالتـاألشعري«ـالبنـفوركـص))).
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ـأنـهذاـواقعـيفـ ـاجلوينيـوغريهـمن ـالتكليفـبه،ـوهوـخالفـماـقاله ـيقع ـاملسألة،ـمل أصل
كلـاألوامر،ـبناءـعىلـاملقدمتنيـاللتنيـذكرنامها،ـولكنهـيقولـبعدمـاستحالته،ـفهوـممكنـ

ولكنـملـيقع.ـ

وقالـاإلمامـابنـفوركـناقاًلـعنـاألشعري:

»وذكرـيفـكتابـ»النوادر«ـيفـبابـالرتكـأنهـلوـوردـأمرهـباجلمعـبنيـالضدينـملـ
ـاهـ))). يكنـمنهـسفهًاـوالـكانـمنهـمستحيالً«.

وهذاـبناًءـعىلـأنـالتكليفـمبناهـعىلـاألمرـوالنهيـالراجَعنيـإىلـالكالمـالـإىلـ
بأنـمذهبـ اجلوينيـ ادعاءـ أنـ فاحلاصـلـ قوله.ـ اجلوينيـيفـ اعتمدهـ ماـ اإلرادة،ـوهوـ
ـاألمرـ ـبأن ـقوله ـله،ـوأما ـالتكاليفـهيـبامـالـيطاق،ـغريـمسلم األشعريـيلزمهـكونـمجيع
بامـالـيطاقـجائز؛ـلعدمـلزومـحصولهـبعدـذلك،ـفهوـصحيح؛ـألنهـالـتالزمـبنيـاألمرـ

ـبه.ـ ـاملأمور والنهيـ)الطلب(ـوبنيـوقوع

ـالبابـعىلـ ـدائاًمـيفـهذا ـبنيـالقدرةـوبنيـاآللة،ـوكالمه واإلمامـاألشعريـيفرقـدائاًم
ـالتيـهيـمعـالفعلـالـعىلـاآللةـوسالمتها،ـوهوـأحدـاملعنينيـللقدرةـواالستطاعةـ القدرة
ـفإنـاالستطاعةـ ـاالعرتاضـوالتشنيع؛ ـالبابريتـوغريه،ـوبذلكـالـيِرُدـعليه اللذينـذكرمها
التيـهيـقبلـالفعلـبمعنىـسالمةـاآلالت،ـليستـهيـموضعـاخلالفـمعـاآلخرين.ـ
فوجبـأنـيكونـملـاخلالفـإنامـهوـاالستطاعةـالتيـهيـمعـالفعل،ـفاملخالفـيقولـ

ـنقولـال.ـ ـالفعل،ـونحن إهناـتتقدم

وأماـماـيتعلقـبالقدرةـالتيـقبلـالفعلـوالتيـمعه،ـفإنناـنكتفيـبنقلـكالمـاإلمامـ
الرازيـيفـ»معاملـأصولـالدين«ـيفـاملسألةـالثالثةـمنـالبابـالسادس:

)))ـ»مقاالتـاألشعري«ـالبنـفوركـص2)).
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»قالـأبوـاحلسنـاألشعري:ـاالستطاعةـالـتوجدـإالـمعـالفعل،ـوقالتـاملعتزلة:ـ

الـتوجدـإالـقبلـالفعل.ـ

واملختارـعندنا:ـأنـالقدرةـالتيـهيـعبارةـعنـسالمةـاألعضاءـوعنـاملزاجـاملعتدل؛ـ
فإهناـحاصلةـقبلـحصولـالفعل،ـإالـأنـهذهـالقدرةـالـتكفيـيفـحصولـالفعلـالبتة،ـ
فإذاـانضمتـالداعيُةـاجلازمةـإليهاـصارتـتلكـالقدرةـمعـهذهـالداعيةـاجلازمةـسببًاـ
مقتضيًاـللفعلـاملعني،ـثمـإّنـذلكـالفعلـجيبـوقوُعهـمعـحصولـذلكـاملجموع؛ـألنـ

ـالبتَة.ـ ـاألثُر ـيتخّلفـعنه ـالتاّمـال املؤثر

فنقول:ـقولـمنـيقول:ـاالستطاعةـقبلـالفعلـصحيح؛ـمنـحيثـإنـذلكـاملزاجـ
املعتـدلـالسابق،ـوقولـمنـيقول:ـاالستطاعةـمعـالفعلـصحيح؛ـمنـحيثـإنـعندـ
ـاهـ))).ـوهوـ ـالفعلـمعه«. ـالتامـجيبـحصول ـاملؤثر ـالقدرةـوالداعي،ـهو حصولـمموع

كالمـمّققـكامـترى.ـ

وهذهـاالستطاعةـالتيـهيـمنـقبيلـالتمكنـوسالمةـاألعضاءـواآلالتـتتقدمـ
ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ﴿ھ  تعاىل:ـ قالـ الرازي،ـ قالهـ كامـ الفعلـ عىلـ
ڭ﴾ـ]آلـعمران:ـ97[ـفأثبتـاالستطاعةـقبلـالفعلـعينه،ـوقولهـتعاىل:ـ﴿ہ ہ ہ 

ـاالستطاعة.ـ ـبناءـعىلـوجود ھ﴾ـ]التغابن:ـ6)[،ـفأوجبـالتقوى
وأماـاالستطاعةـالتيـمعـالفعل،ـفـنحوـقولهـتعاىل:ـ﴿ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ﴾ـ
]الكهف:ـ67[،ـوهذهـاالستطاعةـدخلتـفيهاـالنيةـوالداعيةـكامـترى،ـولذلكـكانتـمعـ

ـتعاىل:ـ﴿ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ﴾ـ]هود:ـ20[،ـ الفعلـقطعًا،ـوقوله
ـالسمعـ ـولكنهمـالـيريدونـحتقيقـلوازم ـيملكونـأسبابـالسمعـوالبرص، وهمـيفـاحلقيقة

ـلذلك.ـ ـفنفىـعنهمـاالستطاعة والبرص،

)))ـ»معاملـأصولـالدين«،ـاإلمامـفخرـالدينـالرازي،ـص05)،ـاعتنىـبه:ـنزارـمحادي،ـدارـالضياء.ـ
ط) 433)هــــ2)20م.



1202 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالرشحـالكبري

قال الطحاوي: )وأفعال العباد خلق هلل وكسب من العباد(

ـاهـ))).  ـالعباد«. ـاهللـوكسبـمن ـالعبادـبخلق ـالبابريت:ـ»وأفعال يفـنسخة

ويفـنسخةـالغنيمي:ـ»وأفعالـالعبادـهيـخلقـاهلل...ـالخ«)2)،ـومعنىـالنسخـمجيعهاـ
متوافق.ـ

تكلمُتـيفـهذهـاملسألةـسابقًا،ـووعدتـأنـأتكلمـعليهاـبتفصيل،ـوقدـكتبتـ
ـأصولـ ـاآلنـلطوهلا،ـولكنـسأذكر ـنوردها ـأن ـاملسألة،ـولنـنستطيع رسالةـخاصةـيفـهذه

املسألة:

أوالً:ـهناكـأمرـاسمهـاخللق،ـواخللق:ـهوـاإلجيادـمنـالعدم،ـأيـاإلجيادـالـمنـ
يشٍء،ـوهناكـأمرـاسمهـ»الكسب«،ـفامـهوـالكسب؟ـسأوردـبعضـاآلياتـلنفّرقـبنيـ

اخللقـوالكسب:ـ

ـتعاىلـيفـسورةـ ـقوله ـمنها ـكثرية، ـلكلـيشء ـالنقليةـعىلـكونـاهللـتعاىلـخالقًا واألدلة
الرعد:ـ﴿چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ 
ڑ کک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳڱ ڱ ڱ ڱ ں ں 

ڻ ڻ ڻ ڻۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ﴾ـ]الرعد:ـ6)[.

ـالبيضاويـيفـ»تفسريه«:ـ قال

العبادةـوالزمـ العبادةـجعلـالـخلقـموجبـ »أيـالـخالقـغريهـفيـشاركهـيفـ
ـاهـ)3). ـباأللوهية«. ـاملتوحد ـالواحد ـنفاهـعمنـسواهـليدلـعىلـقولهـوهو استحقاقهاـثم

ـالبابريت«،ـص37). )))ـ»رشح
ـالغنيمي،ـص)2). ـنسخةـرشحـالعالمة (2(

ـبريوت،ـ)3:ـ325). ـالفكرــ ـالبيضاوي«،ـت:ـ685،ـدار )3)ـ»تفسري
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وقالـالقرطبي:

»واآليةـردـعىلـاملرشكنيـوالقدريةـالذينـزعمواـأهنمـخلقواـكامـخلقـاهللـوهوـ
الواحدـقبلـكلـيشءـالقـهارـالغالبـلكلـيشءـالذيـيغلبـيفـمرادهـكلـمريد.ـقالـ
القشرييـأبوـنرص:ـوالـيبعدـأنـتكونـاآليةـواردةـفيمنـالـيعرتفـبالصانع،ـأي:ـسلهمـ
عنـخالقـالسامواتـواألرض،ـفإنهـيسهلـتقريرـاحلجةـفيهـعليهمـويقربـاألمرـمنـ
ـاجلامدـوعجزـكلـخملوقـعنـخلقـالسامواتـواألرضـمعلوم،ـوإذاـ ـفإنـعجز الرضورة،
تقررـهذاـوبانـأنـالصانعـهوـاهللـفكيفـجيوزـاعتدادـالرشيكـله،ـوبنيـيفـأثناءـالكالمـ
أنهـلوـكانـللعاملـصانعانـالشتبهـاخللقـوملـيتميزـفعلـهذاـعنـفعلـذلكـفبمـيعلمـأنـ

ـاهـ))). ـاثنني«. الفعلـمن

ـالسيوطيـيفـ»تفسريه«:ـ وقال

»أخرجـالبيهقيـيفـ»األسامءـوالصفات«:ـعنـأيبـهريرةـريضـاهللـعنهـقال:ـقالـ
رسولـاهللـملسو هيلع هللا ىلص:ـ»ليسألنـكمـالناسـعنـكلـيشء،ـحتىـيسـألوكم:ـهذاـ﴿ہ ہ ہ 
ہ﴾ـفمنـخلقـاهلل؟ـفإنـُسئلتمـفقولوا:ـاهللـكانـقبلـكلـيشء،ـوهوـخالقـكلـيشء،ـ

وهوـكائنـبعدـكلـيشء««.ـاهـ)2).

ـالنسفيـيفـ»تفسريه«: وقال

»﴿ہ ہ ہ ہ﴾ـأيـخالقـاألجسامـواألعراضـالـخالقـغريـاهللـوالـيستقيمـ
أنـيكونـلهـرشيكـيفـاخللق،ـفالـيكونـلهـرشيكـيفـالعبادة،ـومنـقال:ـإنـاهللـملـيلقـ
بالربوبيةـ املتوحدـ الواحدـ وهوـ قوهلم،ـ اخللقـعىلـ فتشابهـ وهمـخلقوهاـ اخللقـ أفعالـ

ـاهـ)3). القهارـالـيغالب،ـوماـعداهـمربوبـومقهور«.

)))ـ»تفسريـالقرطبي«ـ)9:ـ304).
)2)ـ»تفسريـالسيوطي«ـ)7:ـ243).

)3)ـ»تفسريـالنسفي«ـ)2:ـ4)2).



1204 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالرشحـالكبري

وقـولهـتعاىلـيفـسـورةـالزمر:ـ﴿ک ک ک گگ گ گ ڳ ڳ ڳ﴾ـ
]الزمر:ـ62[.

ويفـسورةـفاطر:ـ﴿ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی 
ی ی جئحئ مئ ىئ يئ جبحب خب مب﴾ـ]فاطر:ـ3[.

ـالبيضاويـيفـ»التفسري«: قال

»ثمـملاـبنيـأنهـاملوجدـللملكـوامللوكـواملترصفـفيهامـعىلـاإلطالقـأمرـالناَسـ
بمعرفـةـحقها،ـ احَفظواـ فـقال:ـ﴿ۇئ  ۆئ   ۆئ ۈئ ۈئ ېئ﴾ـ إنعامهـ بشـكرـ
واالعرتافـهبا،ـوطاعةـُمولِيها،ـثمـأنكرـأنـيكونـلغريهـيفـذلكـمدخلـفيستحّقـأنـ

بقوله:ـ﴿ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئحئ مئ ىئ يئ جبحب خب  بهـ يشـركـ
مب﴾ـفمنـأّيـوجهـترصفونـعنـالتوحيدـإىلـإرشاكـغريهـبه؟ـورفعـ﴿ىئ﴾ـ
ـاهـ))). ـبمعنىـالنفي«. ـفإنـاالستفهام ـبدل؛ للحملـعىلـملـ﴿ىئ ىئ﴾ـبأنهـوصفـأو

قالـاأللويسـيفـ»تفسريه«:

»وملاـكانتـنعمـاهللـتعاىلـــمعـتشعُّبـفنوهناـــمنحرصةـيفـنعمةـاإلجيادـونعمةـ
ـأنـيكونـيفـالوجودـيشءـغريهـسبحانهـيصدرـعنهـإحدىـالنعمتني،ـ ـنفىـسبحانه اإلبقاء،

بطريقـاالستفهامـالذيـهوـإلنكارـالتصديق،ـوتكذيبـاحلكم،ـفقالـعزـوجل:ـ﴿ېئ 
ىئ ىئ ىئ ی﴾«.ـاهـ)2).

ڑ  ژڑ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ﴿ڍ  غافـر:ـ سـورةـ ويفـ
ک﴾ـ]غافر:ـ62[.

ويفـهذهـاآليةـأثبتـاهللـتعاىلـأنهـخالقـكلـيشء،ـوتأملـكيفـرتبـكونـاإللهـ

)))ـ»تفسريـالبيضاوي«ـ)4:ـ253(.

)2)ـ»تفسريـاأللويس«ـ)22:ـ65)).



ــ 1205 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عىلـالعقيدِةـالطَّحاويةـ
واحدًاـعىلـمردـكونهـخالقًاـلكلـيشء،ـفاخلالقـلكلـيشءـإذنـهوـاإللهـالذيـيستحقـ
العبادة،ـوليسـكلـمعبودـبالفعلـفهوـإله؛ـألنـاإللهـهوـاملستحّقـللعبادة،ـوالـيكونـ

كذلكـإالـإذاـكانـخالقًا،ـوالـخالقـإالـاهلل.ـ

ويفـسورةـالنحل:ـ﴿ٿ ٿ ٿ ٹ ٹٹ ٹ ڤ﴾ـ]النحل:ـ7)[.

ڈ﴾ـ ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ﴿ڇ  أيضًا:ـ النحلـ ويفـ
]النحل:ـ20[.

وهذهـآيةـعظيمة،ـحتتويـعىلـإشاراتـوفوائَدـعديدةـسنذكرـبعضهاـهنا؛ـلِـامـهلاـ
ـاملسألة.ـ ـالسنةـيفـهذه منـتأسيسـنظرةـأهل

ـالبيضاوي: ـاإلمام قال

»قولهـتعاىل:ـ﴿ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ﴾ـإنكارـبعدـإقامةـالدالئلـاملتكاثرةـعىلـ
كاملـقدرتهـوتـناهيـحكمتهـوالتفردـبخلقـماـعددـمنـمدعاتهـألنـيساويهـويستحقـ

مشاركتهـماـالـيقدرـعىلـخلقـيشءـمنـذلكـبلـعىلـإجيادـيشءـما.ـ

وكانـحقـالكالم:ـ»أفمنالـيلقـكمنـيلق«ـلكنهـعكسـتنبيهًاـعىلـأهنمـباإلرشاكـ
باهللـسبحانهـوتعاىلـجعلوهـمنـجنسـاملخلوقاتـالعجزةـشبيهاـهبا.ـ

واملرادـبـ»منـالـيلق«:ـكلـماـُعبدـمنـدونـاهللـسبحانهـوتعاىلـمغلبًاـفيهـأولوـ
ـآهلة،ـومنـحقـاإللهـ وها ـاألصنام،ـوأجَروهاـمرىـأويلـالعلم؛ـألهنمـسمَّ ـأو العلمـمنهم،

ـأوـملبالغٍة.ـ ـبينهـوبنيـمنـيلق، ـأوـللمشاكلة أنـيعلم،

وكأنـقيل:ـإنـمنـيلقـليسـكمنـالـيلقـمنـأويلـالعلم،ـفكيفـبامـالـعلمـ
عنده؟ـأفالـتذكرون،ـفتعرفواـفسادـذلك!ـفإنهـــجلالئهـــكاحلاصلـللعقلـالذيـحيرضـ
رـوالتفات،ـ﴿ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ﴾ـ]النحل:ـ8)[ـالـتضبطواـ ـبأدنىـتذكُّ عنده
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دهـ ـاحلجةـعىلـتفرُّ ـالنعمـوإلزاَم ـأتبعـذلكـتعداَد ـبشكرها. ـالقيام ـيطيقوا ـأن عددها،ـفضاًل

ـاهـ))). باستحقاقـالعبادة«.

ـاآلية: ـالنسفيـيفـ»تفسريه«ـهلذه وقال

»﴿ٿ ٿ﴾ـكلـيشءـ﴿ــٿ ٹ ٹ﴾ـشيئـًاـأصاًل،ـوهوـتبكيتـللكـفرةـ
وإبطالـإلرشاكهمـوعبادهتمـلألصنامـبإنكارـماـيستلزمهـذلكـمنـاملشاهبةـبينهاـوبينهـ
سبحانهـوتعاىلـبعدـتعدادـماـيقتيضـذلكـاقتضاًءـظاهرًا،ـوتعقيبـاهلمزةـبالفاءـلتوجيهـ
مـاملشاهبةـاملذكورةـعىلـماـفصلـمنـاألمورـالعظيمةـالظاهرةـاالختصاصـ اإلنكارـإىلـتوهُّ

بهـتعاىل،ـاملعلومةـكذلكـفيامـبينهم،ـحسبامـيؤذنـبهـماـتلوناهـمنـقولهـتعاىل:ـ﴿ھ 
ے...﴾ـاآليتني،ـواالقتصارـعىلـذكرـاخللقـمنـبينها؛ـلكونهـأعظمهاـوأظهرها،ـ

ـلكونـكلـمنهاـخلقًاـخمصوصًا.ـ ـأو ـإياها، واستتباعه

أَبْعَدـُظهوِرـاختصاصهـتعاىلـبمبدئيةـهذهـالشؤونـالواضحةـالداللةـعىلـ أي:ـ
ُرـاملشاهبةـبينهـ ُيَتَصوَّ دهـباأللوهية،ـواستبدادهـباستحقاقـالعبادة،ـ وحدانيتهـتعاىلـوتفرُّ
وبنيـماـهوـبمعزلـمنـذلكـباملّرة؟ـكامـهوـقضيةـإرشاككم،ـومدارهاـــوإنـكانـعىلـ
تشبيهـغريـاخلالقـباخلالقـــلكنـالتشبيهـحيثـكانـنسبٌةـتقومـباملنتسبني،ـاختريـماـعليهـ
النظمـالكريمـمراعاًةـحلّقـسبقـامللكةـعىلـالعدم،ـوتفاديًاـعنـتوسيطـعدمهاـبينهاـوبنيـ
ـتنبيهًاـعىلـكاملـقبحـماـفعلوه،ـمنـحيثـإنـذلكـليسـمردـرفعـ ـاملفصلةـقبلها، جزئياهتا
ـملنزلةـالربوبيةـإىلـمرتبةـاجلامدات،ـوالـريَبـيفـأنهـأقبحـ األصنامـعنـملها،ـبلـهوـحطٌّ
ـبامـيتصـ ـبـ»منـالـيلق«:ـكلـماـهذاـشأنهـكائنًاـماـكان،ـوالتعبريـعنه منـاألول،ـواملراد
ـمنـ ـفإنَّ ـالنص؛ ـلداللة ـالعقالءـخاصة،ـويعرفـمنهـحالـغريهم؛ ـأو ـللمشاكلة، بالعقالء

يلقـحيثـملـيكنـكمنـالـيلقـوهوـمنـمجلةـالعقالء،ـفامـظنكـباجلامد؟

)))ـ»تفسريـالبيضاوي«ـ)3:ـ223(.
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ـبطريقـاالندراجـ ـإما ـاملامثلةـواملشاهبة؛ ـفدخولـاألصنامـيفـحكمـعدم ـماـكان، وأّيًا
حتتـاملوصولـالعام،ـوإماـبطريقـاالنفهامـبداللةـالنصـعىلـالطريقةـالربهانية،ـالـبأهناـ
املرادةـباملوصولـخاصةـ﴿ٹ ڤ﴾ـأي:ـأالـتالحظون،ـفالـتتذكرونـ هيـ
ذلك؛ـفإنهـلوضوحهـبحيثـالـيفتقرـإىلـيشءـسوىـالتذكر،ـ﴿ڤ ڤ ڦ ڦ﴾ـ
]النحل:ـ8)[ـتذكريـإمجايلـلنعمهـتعاىلـبعدـتعدادـطائفةـمنهاـوكانـالظاهرـإيرادهـعقيبهاـ
تكملةـهلاـعىلـطريقةـقولهـتعاىل:ـ﴿ٹ ٹ ٹ ڤ﴾ـ]النحل:ـ8[،ـولعلـفصلـماـ
بينهامـبقولهـتعاىل:ـ﴿ٿ ٿ ٿ ٹ ٹٹ ٹ ڤ﴾ـ]النحل:ـ7)[ للمبادرة 
إىل إلزام احلجة وإلقام احلجر إثر تفصيل ما فصل من األفاعيل التي هي أدلة الوحدانية، 
ـ ـاخللقــ ـتكنـمقصورةـعىلـحيثية ـوإنـمل معـماـفيهـمنـرسـستقفـعليه،ـوداللتهاـعليهاــ

ـاهـ))). ـاإلنعامـأيضًا«. رضورةـظهورـداللتهاـمنـحيثية

اخلطابـ﴿ڎ ڈ﴾ـ للمفعولـوعىلـ املبنيـ »وقرئـعىلـصيغةـ قال:ـ ثمـ
]النحل:ـ20[ من األشياء أصالً أي: ليس من شأهنم ذلك،ـوملاـملـيكنـبنيـنفيـاخلالقيةـ
وبنيـاملخلوقيةـتالزمـبحسبـاملفهوم،ـوإنـتالَزماـيفـالصدقـأثبتـهلمـذلكـترصحيًا،ـ
فقيل:ـ﴿ڎ ڈ﴾، أي: شأهنم ومقتىض ذاهتم املخلوقية؛ ألهنا ذوات ممكنة مفتقرة 
ـبنيـماـ ـالتضاّدـواملقابلة ـالفعلـللمفعولـلتحقيق يف ماهياهتا ووجوداهتا إىل املوجد،ـوبناء
ـإىلـ ـاالفتقار ـبعدم ـُنفيـعنهمـمنـوصَفيـاملخلوقيةـواخلالقية،ـولإليذان ُأثبتـهلمـوبنيـما

ـاهـ)2). ـبفاعلهـجلـجالله«. ـاختصاصـالفعل ـالفاعلـلظهور بيان

وقولهـتعاىل:ـ﴿ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ﴾ـأنـالذيـِمنـشأنهـأنـيلق،ـالـيمكنـ
أنـيشابهـالذيـليسـمنـشأنهـأنـيلق،ـوليسـمعناهـــكامـادعىـابنـتيميةــ:ـأنـالذيـ

)))ـتفسريـأيبـالسعودـ)5:ـ04)(.
ـالسابقـ)5:ـ05)(. ـاملصدر (2(
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ـاهللـتعاىلـلكيـيكونـغريـ ـأن ـبالفعل،ـواستلزمـمنـذلك، ـبالفعلـليسـكمنـالـيلق يلق
ـبلـ ـيكونـدائاًمـخالقًا!ـوهذاـمنطقـعجيب،ـوفهمـغريبـلآليات، مشابهـخللقه،ـجيبـأن
ـماـيعتقدـبهـهوـعليها،ـوإلصاُقهـهبا،ـبالـ لعمري،ـإنهـليسـبفهمـأصاًلـهلا،ـبلـهوـصبُّ
ـبكلامتـمنـالصحابةـالـتدلـعىلـمراده.ـ ـالنار ـيفعلـيفـاستداللهـعىلـفناء وجٍه،ـكامـرأيناه

ـأي:ـأوجبـ ـبالفعل، ـاهللـتعاىلـخالقًا ـابنـتيميةـلزومـدوامـكون ومنـذلكـاستنتج
بذلكـكونـالعاملـالـبدايةـلهـبالنوع،ـأي:ـماـمنـعاَلـمـإالـوقبلهـعاَلـٌمـآخرـغرُيه،ـالـإىلـ
ـقاعدةـ ـقولـمردوٌدـشاذٌّـالـتدلـعليه ـالعامل،ـوهو ـنوع ـبقدم ـبقوله ـاملقصود بداية،ـوهذاـهو

والـفهم،ـبلـهوـخمالفـلآلياتـواألدلةـالعقلية،ـكامـأوضحناهـلكـيفـغريـمل.ـ

فأنتـترىـــأهياـالقارئـــكيفـأثبتـاهللـتعاىلـلنفسهـاخللقـيفـآيات،ـونفاهـعنـ
غريهـيفـآياتـأخرى؟ـفثبتـمنـهذاـحرصـاخللقـيفـاهللـتعاىل،ـوبعدـذلكـالـجيوزـأنـ

ـالقدرةـعىلـاخللقـمطلقًا. ـلنفسه يدعيـواحد

اخللق واجلرب والكسب:

ـقلنا:ـ ـالعبادـكلهمـمبورونـعىلـأفعاهلم؟ ـأن هلـحرصـاخللقـيفـاهللـتعاىلـيلزمـمنه
ـاجلربـواخللق،ـواشرتاطـ ـناتجـعنـسوءـفهم،ـوضيقـفكر،ـفاخللطـبنيـمفهوم هذاـسؤال

االختيارـباخللق،ـبمعنىـأنـادعاءـأنهـالـاختيارـإالـباخللق،ـهوـالسببـيفـذلك.ـ

وحتريرـهذاـاملحل:ـأنـنـقول:ـإنـاخللقـهوـاإلجيادـبعدـالعدم،ـواملخلوقـهوـ
ـالعدم.ـ ـبعد املوجود

واالختيار:ـهوـحصولـإرادةـالفعلـفيك،ـوالـيشرتطـيفـاالختيارـأنـختلقـأنتـ
الفعل،ـبلـلوـأوجدهـلكـغريكـوأنتـاخرتتهـفقط،ـلصحـأنـيقال:ـإنكـالذيـاخرتتـ

ـالكسب،ـمعـأنكـملـتوجده.ـ ـالفعلـإليكـعىلـطريق ـالفعل،ـوصحـنسبة هذا
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فكونكـخمتارًاـالـيشرتطـلهـأنـتكونـخالقًا،ـبلـالعكسـهوـالصحيح،ـأي:ـإذاـ
سلمناـأنكـخالق،ـفيجبـأنـتكونـخمتارًا؛ـألنـرشطـاخللقـهوـاالختيار،ـوالـيقال:ـإنـ

ـاخللق،ـفافهمـهذا.ـ رشطـاالختيارـهو

هلا،ـوكلـواحدـيشعرـ ـفهوـخمتارـألفعالهـوليسـخالقًا فاإلنسانـخمتارـوليسـخالقًا،
يفـداخلهـأنهـخمتارـألفعاله،ـغريـمبورـعليها،ـأوـعىلـاألقلـعىلـغالبها.ـ

والـيرتتبـعىلـذلكـكونهـمبورًا؛ـألنـاجلرب: هو حصول الفعل فيك عىل خالف 
ـإنـالناسـمبورون؟ـ ـفكيفـيقال: ـوهاهناملـحيصلـالفعلـإالـعىلـوفاقـاإلرادة، إرادتك،

ولكنـغايةـماـوقع:ـهوـأنـاإلنسانـليسـهوـالذيـخلقـالفعل،ـبلـاهللـهوـالذيـ
ـإىلـاإلنسانـكسبًا،ـوإىلـاهللـتعاىلـ ـفالفعلـمنسوٌب ـالذيـاكتسبه، ـاإلنسانـفهو خلقه،ـوأما

خلقاً.

ـعىلـ ـمطلقًاــ ـالعباد،ـوملـُيطَلقــ ـالقرآن،ـوُأريدـبهـأفعال والكسبـقدـوردـذكرهـيف
اهللـتعاىل،ـولذلكـقالـأهلـالسنةـبأنـالعبادـكاسبونـألفعاهلم،ـواهللـتعاىلـخالقـهلا،ـوالـ

تناقض.ـ

قالـاهللـتعاىلـيفـسورةـالبقرة:ـ﴿ۈئ ۈئ ېئ ېئېئ ىئ ىئ ىئ ی ی یی 
البقرةـأيضًا:ـ﴿گ گ گ ڳ ڳ  جئ  حئ  مئ    ىئ  يئ﴾ـ]34)[،ـويفـ

ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ںڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ 

ہ ہ ہ ھ ھھ ھ ے ے ۓ ۓ﴾ـ]267[.

ـرأيَتـكيفـ ـاألوىل؟ـوقد الحظـكيفـنسبـاهللـتعاىلـالكسبـإىلـاإلنسانـيفـاآلية
نسبـاخللقـإىلـذاتهـاجلليلةـيفـاآلياتـالسابقة؟ـوتأملـكيفـقال:ـ﴿ڳ ڳ ڳ 
ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں﴾؟ـفاهللـتعاىلـنسبـاإلخراجـمنـاألرضـإىلـ

ذاته،ـونسبـلإلنسانـالكسب،ـفدّلـذلكـعىلـأنـاإلنسانـالـيُلق.
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پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ﴿ٱ  البقرة:ـ سورةـ يفـ تعاىلـ وقالـ
ـاآليةـرّصحـاهللـتعاىلـبأنـالتكليفـمرتّتبـ ڀ  ڀڀ ڀ ٺ ٺ﴾ـ]225[،ـيفـهذه

عىلـالكسب،ـوليسـمرتتبًاـعىلـاخللق.ـ

حب  جب  يئ  ىئ  مئ  حئ  جئ  ی  یی  ی  ىئ  ىئ  ىئ  ﴿ېئ  وأيضًا:ـ
خب﴾ـ])28[،ـوهذهـاآليةـهلاـنفسـالداللةـالسابقة،ـمنـأنـالتكليفـإنامـينبنيـعىلـ

الكسب،ـالـعىلـاخللق.

وأيضًا:ـقـولهـتعـاىل:ـ﴿ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ 
ۉې ې ې ې ى ى ائ ائەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ 
مب  حبخب  جب  يئ  ىئ  مئ  جئحئ  ی  ی  ی  ی  ىئ  ىئ  ىئ  ېئېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ 
ـفقدـنسبـاهللـتعاىلـإىلـاخللقـ ىب يب جت حت خت﴾ـ]البقرة:ـ286[،
أهنمـالـيطيقونـإالـالكسب،ـوقدـنفىـعنهمـاخللقـيفـاآلياتـالسابقة،ـفدّلـذلكـعىلـ
ـأنـ ـاخللق،ـوقالـيفـآخرها:ـ﴿ىئ ىئ ی ی ی ی جئ﴾ـوقدـعرفَت أهنمـالـيطيقون

ـالكسب.ـ ـاخللق،ـوماـُنسبـإىلـطاقتهمـإنامـهو اخللقـالـيطيقون

ويفـهذهـاآليةـدليلـأيضًاـعىل:ـأنـاجلزاءـالـيكونـإالـبحسبـماـكسبتـالنفس.ـ

وقدـأعَلَمناـاهللـتعاىلـيفـسورةـإبراهيمـأنـاجلزاءـالـيكونـإالـعىلـالكسبـفقال:ـ
﴿ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅۉ ۉ ې ې ې﴾ـ])5[،ـفـدلـذلكـعىلـأنـ
اخللقـليسـرشطًاـيفـالتكليف،ـبلـالكسبـهوـالرشطـفيه.ـوماـذكرناهـهناـفيهـكفايٌةـ

ـاهلداية. لِـمنـيريد

وقدـجلأـالعلامءـمنـأهلـالسنةـإىلـمفهومـالكسبـــالذيـهوـغريـمفهومـاخللقـــ
لِـامـرَأوُهـِمنـآياٍتـعديدةـيفـالقرآنـالكريم،ـتنسبـإىلـاهللـتعاىلـاخللق،ـوتـنفيـاخللقـ
عنـغريـاهللـتعاىل،ـوآياٍتـتنسبـالكسبـإىلـالعبد،ـفعلمواـأنـالعبدـفاعٌلـعىلـسبيلـ
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الكسب،ـوأنـاهللـتعاىلـفاعلـــالـعىلـسبيلـالكسبـــبلـعىلـسبيلـاخللق.ـ

وعلمواـأنـالكسبـليسـخلقًا،ـوعلمواـأّنـالكسبـكـاٍفـيفـترتبـالثـوابـ
ـقولـمنـقال:ـإنـ ـالّتـكاليفـعىلـاإلنسان،ـفالـيصحُّ والعقاب،ـبلـيكفيـأيضًاـيفـترتُِّب

ـاملكلَّفـخالقًاـلعمله.ـ ـإذاـكان ـإال التكليفـالـيصحُّ

وحاصُلـمعنىـالكسب:ـهوـأنـاهللـتعاىلـلـاّمـعلمـمنذـاألزلـماـسوفـيفعلهـ
ـفإنهـ ـبعدـوجوده، ـأفعال،ـوذلكـكلُّهـعىلـحسبـإرادته،ـويفـاألوقاتـاملعينة اإلنسانـمن

ـالذيـَعِلَمـأنهـسوفـيريده. ـالفعل ـشأنهـيُلقـللعبد جلَّ

ـالوصفـللعبد،ـ ـفيهـشبُه ـفيكون ـاهللـتعاىل،ـوكسٍبـمنـالعبد، فالفعلـيكونـبإجياد
ـفإنـ ـتأيتـنتيجةـصفاته،ـوهلذا؛ ـبلـأفعاله ـبفعلـمنـأفعاله، ـاهللـتعاىلـفالـيتصفـمطلقًا وأما
ـأنهـ ـفيهـيفـالوقتـالذيـعلم ـله،ـوُيوِدعه ـفإنهـيلقه ـالكفر ـالعبدـسوفـيتار اهللـإذاـعلمـأن
ـفاهللـتعاىلـهوـ ـمنـصفاتـاهللـتعاىل، ـمنـصفاتـالعبدـالـصفًة ـفيصبحـالكفرـصفًة يتاره،

ـالعبد. ُموِجدـالكفر،ـولكنـعىلـِوفاقـماـأراده

العبدـ فيصريـ له،ـ فإنهـيلقهـ اإليامن،ـ العبدـيتارـ أنـ تعاىلـ اهللـ إذاـعلمـ وكذلكـ
ـــعىلـسبيلـالكسبـــ ـاإليامنـوالكفر ـفالذيـُينسبـإليه مؤمنًا،ـواهللـتعاىلـخالقـاإليامن،
ـأرادـ ـاهللـتعاىلـفُينسبـإليهـذلكـعىلـسبيلـاخللقـواإلجياد،ـوكذلكـإذا ـالعبد،ـوأما إنامـهو

،ـأوـاخلري. اإلنسانـالرشَّ

والـيلزمـمنـذلكـأنـيكونـاهللـتعاىلـرشيرًا؛ـألنـالرشيرـهوـمنـيتصفـبالرش،ـالـ
منـُيوجده،ـواإلنسانـهوـالذيـيتصفـبالرّش؛ـالكتسابهـله،ـوأماـاهللـتعاىلـفهوـخالقه،ـ

ـتعاىلـبصفةـحادثة.ـ ـاتصافه ـأفعاله؛ـالستحالة فالـيكتسبـشيئًاـمن

ـالرّشـالـيوجدـيفـ ـبأن هذاـكلهـعىلـالقولـبأنـالرشـحقيقًةـموجود،ـوأماـعىلـالقول
ـاعتباريةـمنسوبةـللعبد،ـفالـإشكالـهناـمطلقًا. ـإنامـهوـصفة ـبل نفسـاألمر،
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ـالعبدـ ـإرادة ـالعبدـعند ـالفعلـيف ـاهللـتعاىلـيلق ـبأن ـالكسب: ـالسنةـعن ويعربـأهل
اإلتيانـبالفعل،ـويلقـلهـكذلكـالقدرةـاملصاحبةـلفعله،ـفقدرةـالعبدـوفعلهـمتالزمان،ـ
وليسـالفعلـموجودًاـبإجيادـقدرته،ـبلـقدرتهـوفعلهـموجودانـبإجيادـقدرةـاهللـتعاىل،ـ

وذلكـكّلهـعىلـحسبـتعلقـعلمـاهللـاألزيل.

وحاصلـمعنىـالكسبـهو:ـأنـاهللـتعاىلـخلقـلإلنسـانـقدرًةـهباـيستطيعـأنـ
يكتسبـماـخَلَقهـله،ـوالكسُبـإماـفقٌدـأوـكسب،ـفاهللـتعاىلـخلقـلإلنسانـقوًىـفيه،ـ
كالعنيـواحلواسـاألخرى،ـوكالعقل،ـوأمرهـأنـيستـنفذـهذهـالقوىـويستعملهاـيفـماـ
أمرهـبه،ـفاإلنسانـالـيلقـهذهـالقوىـمنـعدم،ـبلـهوـيستعملهاـفقط،ـواخلالقـهلاـهوـ

اهللـتعاىل.ـ

ـاهللـتعاىلـبحسبـالقابليةـللمخلوقاتـاملريدة،ـ ـبامـخَلَقه ٌف فالكسبـإنامـهوـترصُّ
ـالتيـوّضحناها.ـ منـاجلهة

ـوالعبدـ ـإنـاهللـتعاىلـخالق، ـمدىـعمقـمذهبـأهلـالسنةـحنيـقالوا: ـيتبنيـلنا وهبذا
مكتسب،ـوحنيـقالوا:ـكسبـالعبدـصفٌةـلهـبخالفـخلقـاهللـتعاىل،ـوحنيـقالوا:ـالـ
خالقـإالـاهللـتعاىل،ـومعـذلكـفالعبدـمكّلف،ـفالتكليفـصحيحـبناًءـعىلـمبدأـالكسبـ
ـبمعنى:ـ ـموجودة،ـولكنـاإلرادةـالـتتعّلقـإالـبأمرـموجودـالـبمعدوم، أيضًا؛ـألنـاإلرادة
ـتتعلقـبأنـيكتسبـ ـبلـإنام ـبأنـُيوجدـشيئًاـمنـعدم، ـتتعلقـإرادته أنـاإلنسانـيستحيلـأن
ـبخالفـ ـاإلنسان، ـإياه،ـوهذاـهوـمدىـقدرة ـيفقده ـأو ـأوـيكسبـأمرًاـألمر ـيفقده، ـأو شيئًا

ـاخلالق.ـ قدرة

ـاهللـتعاىلـخارَجـجسدـ ـقدـأقدرـاهللـتعاىلـاإلنساَنـعىلـامتالكـأمورـخلقها وكذلك،
ـاإلنسانـقابلة،ـوليستـفاعلة«،ـومنـذلكـنرىـاإلنسانـ اإلنسان،ـولذلكـنقول:ـ»قدرة
أحيانًاـيكونـقويًا،ـوأحيانًاـيكونـضعيفًا،ـفإذاـوظفـقواهـليمتلكـقوةـبحسبـماـخلقهـ

ـيكونـقويًا.ـ ـأن اهللـعليه،ـفبإمكانه
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واحلقيقة:ـأنـالكسبـوالفـقدـقانوٌنـعامـللمخلوقاتـمجيعًا،ـوليـسـألفعالـ
اإلنسانـفقط،ـفكلـماـيفـالعاملـإماـأنـيكسبـأمرًاـمنـخارج،ـأوـيفقدـأمرًاـمنـداخل.ـ

ـاإلنسانـالـتتعلقـإالـباملوجودات،ـبخالفـ ـإنـقدرة ـأهلـالسنة: ولذلكـقالـعلامء
ـيفـذلك:ـأنـقدرةـاإلنسانـ قدرةـاهللـتعاىلـالتيـتتعلقـباملعدوماتـواملوجودات،ـوالرسُّ
كاسبة،ـوقدرةـاهللـخالقةـومبدعة،ـواملكتسبـالـيستطيعـاكتسابـاملعدوم،ـأماـاخلالقـ

فيخلقـاملعدومـويوجده.ـ

ـاإلنسان،ـ ـيكنـقبلـمنـصفته،ـوأماـقدرة ـاهللـتعاىلـكامالًـمل ـتفيد ـاهللـتعاىلـال وقدرة
فإهناـتفيدهـكامالًـملـيكنـقبلـمنـصفته،ـوهذاـمبنّيـعىلـأنـاإلنسانـكاسٌبـالـخالق.ـ

َفُهْم( ْفُهُم اهلل تعاىل إال ما ُيطيقوَن وال ُيطيقوَن إال ما َكلَّ قال الطحاوي: )ومل ُيَكلِّ

هذهـالفقرةـكلُّهاـملحقةـبالفقرةـالسابقة،ـوقوله:ـ»ملـيكّلفهمـاهللـإالـماـيطيقون«،ـ
هذاـملـاتفاقـبنيـالناسـأيـملـيقعـتكليفـللناسـبغريـماـيطيقون،ـولكنـقوله:ـ»والـ
ـليستـموجودةـ ـالعبارة ـبأنـهذه ـعلاًم ـفيهـإشكالـبنيـالرّشاح، ـهذا ـكلفهم«: يطيقونـإالـما

ـيكتبـعليهاـرشحًا!ـ ـالبابريت،ـفلم يفـنسخة

ومعـأنـوظيفةـالشارحـهوـأنـحيّلـاإلشكاالت،ـومجيعـرّشاحـوجّراحـالعقيدةـ
ـيبنيـأنـحسنـ ـإىلـيشء،ـوهذا ـُيرِشْ ـالّسّقافـمل ـإالـأن ـاإلشكال، ـإىلـهذا ـأشاروا الطحاوية
السقافـملـيكنـقصُدهـحنيـكتبـ»رشحـالعقيدةـالطحاوية«ـأنـيرشحها،ـولكنهـقصدـ
ـينتهجـ ـيكن ـيكتبها؛ـألنهـمل ـأن ـالتيـأراد ـالطحاويةـعناويَنـعىلـاملواضيع ـالعقيدة أنـجيعل

ـالشارح؛ـكامـبيناـيفـغريـموضع. منهج

أماـابنـبازـفقدـاعتـرضـعىلـالطحاويـوقال:ـ»هذهـاملسألةـخطأ«،ـوغفلـعنـ
ـالعبارة.ـ ـتكونـحتتـهذه ـأن ـالتيـيمكن ـالعميقة املعاين
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ـاعرتضـ ــ ـالتيمية ـوهوـمنـعاملقة ــ وابنـمانعـصاحبـ»احلاشية«ـعىلـ»الطحاوية«

عليه،ـواأللباينـكذلك،ـوابنـأيبـالعزـاحلنفيـأشارـإىلـوجودـإشكالـفيها.ـ

وأماـالغنيميـفقدـرشحـهذهـالفقرةـرشحًاـموجزًاـوملـحيلَّهاـحاّلـجيدًا،ـوالعالمةـ
ـالفقرةـأيضًا.ـ ـالبابريتـملـحيّلـهذه ـالدين أكمل

والوحيدـمنـرشاحـالطحاويةـالذيـحاولـأنـحيلـهذهـالفقرةـويبنيـهلاـمعنىـ
ـالفقرةـملـإشكال«،ـ ـ»إنـهذه ـقال: ـهوـالشيخـعبدـاهللـاهلرريـفقدـبذلـجهدًاـجيدًا، جيدًا
وقال:ـ»إنهـيقرتحـمعنىـهلذهـالفقرةـبعدـجهدـعميقـوفكرـدقيق«،ـوسنبنيـهذاـكلهـيفـ

ـالذيـأرشناـإليه.ـ املحّل

ـاإلشكاَلـ ـإالـأنهـحاولـأنـحيلَّ ـأيضًاـضعيفـعندي، ـاهلرريُّ ومعـأنـالذيـاقرتحه
واجتهدـيفـذلك.

أماـحسنـالسقاف،ـفلمـيتعّرضـهلذهـالعبارة،ـكامـقلنا،ـشأنهـدائاًمـيفـاألمورـالتيـ
ـعليهاـكأهناـملـتكن.ـ حتتاجـإىلـفهمـودقةـنظر،ـبلـمرَّ

ووجهـالعجبـمنـترصفـالسقاف:ـأنهـهوـاملتصّديـواملّدعيـلالجتهادـيفـهذاـ
الباب.

وأماـابنـباز،ـفقدـقالـبكلـجرأةـيفـالتعليقـعىلـهذهـالعبارة:ـ»هذاـغريـصحيح،ـ
بلـاملكلفونـيطيقونـأكثرـمماـكّلفهمـبهـسبحانه،ـولكنهـعزـوجلـلطَفـبعباده،ـويرّسـ
ـاهـ. ـالتوفيق«. عليهم،ـوملـجيعلـعليهمـيفـدينهمـحَرجًا؛ـفضاًلـمنهـوإحسانًا،ـواهللـويل

فهذهـعبارتهـوسوفـيأيتـكالُمناـعليها،ـونقدـماـفيها.ـ

وأماـالشـيخـعبدـاهللـالـهرريـيفـكتابهـ»إظهارـالعقيدةـالسنيةـبشـرحـالعقيدةـ
الطحاوية«،ـفقدـقالـيف:
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ـــ ـُيطِْيُقون« ـيقصدـقوله:ـ»وملـيكلفهمـاهللـتعاىلـإالـما ــ »اجلملةـاألوىلـمعناهاـظاهر«
»أي:ـليسـللعبادـأنـيلزموهمـإالـماـكّلفهمـاهللـبه،ـفــ»يطيقون«ـيفـاجلملةـاألوىلـبضمـ
الياءـوكرسـالطاء،ـوأماـالثانيةـفيتعنيـقراءهتاـبضمـالياءـوفتحـالطاءـوتشديدـالياءـالتيـ
ـلظهورـ ـالوجه ـإالـعىلـهذا ـالثانية ـاجلملة ـُيَطيَّقون«،ـوالـيصحـمعنىـهذه بعدهاـ»أي:ـوال
ـالعبادـالـيستطيعونـأنـيفعلواـسوىـماـكلفهمـ ـينحلـإىلـأن فساده؛ـألنـاملعنىـعىلـذلك:
اهللـبه،ـوالواقع:ـأنـالعبادـقادرونـعىلـأنـيالفواـماـكّلفهمـبهـوذلكـحاُلـأكثرـالبرش،ـ

وهذاـالتحقيُقـمماـفتحـاهللـبه،ـوملـنَرـشارحًاـعرجـعليه،ـوهللـاحلمد«))).

واحلق:ـأنـاملعنىـالذيـاقـرتحهـالشيخـاهلرريـجيٌد،ـوماولةـطيبٌةـلتفسريـهذهـ
ـمتكلَّف!ـ العبارة،ـولكنه

وعىلـكلـاألحوال،ـفإنهـقدـبذلـجهدًاـبعدماـالحظـاإلشكالـالذيـيمكنـأنـ
ـاحلل. ـالطحاويـهذه،ـفاقرَتَحـهذا ينشأـعنـعبارة

ـكانتـمبنيةـعىلـأنـمعنىـ ـإذا ـالطحاويـهذه ـأنـعبارة ـالفكر: ولكنـقدـظهرـيلـبعد
ـاهللـ ـبه ـاإلنسانـيطيقـأكثرـمماـكلفه ـالفكرـقدـينتجـعنه:ـأن ـاملشقة،ـفإنـظاهر التكليفـهو
تعاىل،ـوذلكـألنهـالـشّكـأنـاإلنسانـيمكنـأنـيصيَلـزيادةـعنـالصلواتـاخلمسة،ـ
ويزكَيـزيادةـعنـماـفرضهـالرشع...ـوهكذا،ـفيكونـاهللـبناًءـعىلـهذاـاملعنىـقدـلَطـفـ

ـيطيقون.ـ ـيكلفهمـمجيعـما بالعبادـومل

ـقدـجعلـ ـفإنه ـالطحاوي؛ ـعندي،ـوالـيناسبـتتمةـكالم ـاملعنىـظاهريٌّ ولكنـهذا
هذهـالعبارةـتفسريًاـلقولنا:ـ»الـحولـوالـقوةـإالـباهلل«.ـ

وإذاـكانتـهيـكذلكـفالـجيوزـأنـيرادـبالتكليفـاملشّقةـفقط،ـبلـماـهوـشاملـ

ـالطحاوية«ـص205. ـالسنيةـبرشحـالعقيدة ـالعقيدة ـ»إظهار (((
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هلاـولغريها،ـفيدخلـحتتـالتكليفـمجيُعـاألحكامـالرشعيةـاخلمسة،ـفالتوفيقـيكونـيفـ

ـالواجبات. الواجب،ـواملندوب،ـواملباح،ـوليسـفقطـيف

ـأنواعـاألحكامـالرشعيةـ واعتامداـعىلـهذهـاملقدمةـنقول:ـالتكليفـإذاـُأطلقـعمَّ
اخلمسة،ـوهي:ـالوجوب،ـواحلرمة،ـوالندب،ـوالكراهة،ـواإلباحة،ـوهذهـتشتملـعىلـ

َرـمنـمراتبـالطلبـيفـالرشائع.ـ كلـماـيمكنـأنـُيَتَصوَّ

ومنـاملعلوم:ـأنـالرشائعـأنزلتـحلكمةـوعاقبةـمحيدة،ـملصلحةـاخللقـأمجعني،ـ
وذلكـلتوصلـاإلنسانـوغريهـإىلـكاملـوجوده،ـفإذاـوقفـاملكلفـعندـحدودـالرشع،ـ
ووقفـيفـكلـنوٍعـمنـأنواعـاألحكامـحسبـمرتبته،ـفأتىـبالواجبـعىلـأنهـواجب،ـ
وباملندوبـعىلـأنهـمندوب،ـوباملباحـعىلـأنهـمباح...ـإىلـآخره،ـفإنهـيصلـإىلـكمـالـ

وجودهـعىلـحسبـطاقتهـووسعه،ـوبالتدريج.ـ

فأوامرـاهللـتعاىلـومطلوباتهـمنـعبيدهـتعّلقتـبكلـيشءـمماـُيـتّصورـأنـيتلبسـ
اإلنساُنـبه،ـأوـيكونـلهـمدخٌلـيفـحياتهـيفـالدنياـواآلخرة.ـ

وبامـأنـأوامرـاهللـتعاىلـعامُةـالتعلق،ـواهللـتعاىلـالـيأمرـإالـبامـيرىض،ـوإذاـأمرـأمرـ
بهـعىلـالوجهـالذيـيرضاه،ـوالـينهىـإالـعامـالـحيب،ـوإذاـهنىـهنىـعىلـالوجهـالذيـ
أحب،ـوالـنتصورـأمرًاـخارجًاـعنـأوامرـاهللـونواهيهـلهـمدخٌلـيفـالرسالةـوالرشائع.ـ

ـفيهـنقصـوالـقصور،ـ ـاهللـتعاىلـالـُيتصّور ـأنـالرشعـالذيـأنزله فيتحصلمماـمىض:
ـبالرضورة. ـالدين وهذاـمعلومـمن

و»اهللـالـيأمرـالعباَدـإالـبامـُيطيقون«،ـو»ماـيأمرهمـبهـالـيكونـرّشًا«،ـفيتحصلـ
ـالـيطيقهـالعباد،ـوماـيظهرـلناـمنـاإلنسانـحنيـيرشبـ لناـمنـهاتنيـالكلمتني:ـأنـالرشَّ
اخلمرـأنهـيطيقه،ـفهذهـإطاقٌةـظاهريةـومؤقتةـغرُيـمعتربة،ـوذوـالعقلـالسليمـالـيلتفتـ
نـفسه،ـ ُيطيقـهالكـ اخلمرـهوـهالكـاجلسد،ـواإلنسانـالـ إليها؛ـألنـحاصلـرشبـ
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ـبعضه؛ـألنـاإلطاقَةـ ـاملوجود،ـواملوجودـالـُيطيقـعدَم ـإنامـهيـنقصاٌنـيفـوجود والرشور
فعٌلـيتعلقـبموجود،ـواملعدومـليسـبيشءـفالـتتعلقـبهـإطاقة،ـهلذاـقّررـاملحققونـمنـ

ـبفعٍل،ـفالفعلـوجوديـمطلقًا.ـ ـأنهـالـتكليفـإال ـاألصول: علامء

ومماـمىضـيتبنيـذوـالتحقيق:ـأنـكالمـمنـاعرتضـعىلـالطحاويـيفـهذهـالعبارةـ
باطل،ـمجلةـوتفصيالً.ـ

ومنـالوجوهـالتيـيمكنـأنـيتبنيـهباـبطالنـكالمـاملعرتضني:ـأهنمـيقولونـبأنـ
اخللقـيطيقونـمنـاألفعالـأكثرـمماـكلفهمـالرشع،ـولكنهـملـيكلفهمـبه،ـإذنـيوجدـيشءـ
ـيلزمهـ ـالقول ـيتعلقـبهـحكمـرشعي،ـولكنـالرشعـالـيطاُلهـوالـيتعّلقـبه،ـوهذا يمكنـأن

ـاخلمسة.ـ ـالتكليفـباملعنىـالشاملـلألحكام ـأخذنا ـإذا ـالرشيعةـخصوصًا نقصان

ـإماـأنـيكونـخريًاـأوـرّشًا،ـ ـوهمـيطيقونهــ ـالرشعــ ـالذيـملـيكّلفهمـبه وأيضًاـهذا
فإنـكانـرّشًا،ـفيلزمـأنـيرىضـاهللـأنـتكونـرشيعُتهـناقصًةـعىلـقوهلم؛ـألنهـملـيدهّلمـعىلـ
ـفعدمـ ـوهمـيطيقونهــ ـباطٌل،ـوإنـكانـخريًاــ ُحكمهـوملـينبههمـعىلـأنهـيمتنعـفعله،ـوهو
ـــمنافـللحكمة؛ـفقدـوردـ ـلكونهـخريًاـومصلةـهلم ـبلـعدُمـداللتهـهلمـعليه ــ ـبه تكليفهم
ـأنـنبغيـاخلريـ يفـالرشيعة:ـأنـاهللـتعاىلـقدـدّلناـعىلـاخلريـيفـهذهـاحلياةـالدنيا،ـوالـيصحُّ

منـغريـطريقها.

ـلطفـاهللـإنامـيمكنـيفـعدمـ ـفأقول: ـإلخ، ـوجلـلطف…« ـ»ولكنهـعزَّ ـقوهلم: وأما
تكليفـالعبادـماـالـيطيقونـمماـيصعبـعليهمـوالـيفيدهم،ـأوـكانـيوجدـغريهـمفيدًاـ
هـمماـكلفهمـبه،ـالـيفـعدمـتكليفهمـبامـيوصلهمـإىلـكامهلم،ـفالتكليُفـ هلمـويسدـمسدَّ
ـاللطف؟! ـفأينـيذهُب ـالترشيف، ـيضادُّ ـيدخلـحتتـالطاقة ـالتكليفـبام ترشيف،ـوعدم

ومماـينبغيـالتنبيهـعليه،ـقولـالسمرقنديـيفـتفسريهـاملسمىـبــ»بحرـالعلوم«ـيفـ
ـتعاىل:ـ»الرحيم«: تفسريـقوله
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»إنامـسمىـنفسهـ»رحيمـًا«؛ـألنهـالـيكلفـعبادهـمجيَعـماـيطيقون،ـوكلـمِلٍكـ

ـاهـ))). ـيطيقونـفليسـبرحيم«. يكلفـعبادهـمجيعـما

فقولهـيندرجـيفـضمنـماـذكرناه،ـفإنـكانـماـيطيقونـملـيكلفهمـبه،ـبمعنى:ـأنهـ
ـحكمـرشعيـمنـاخلمسة،ـفهذاـينايفـاحلكمة،ـومنايفـاحلكمةـمناٍفـ ملـيدخلـحتتـأيُّ
للرمحةـقطعًا،ـفالرمحةـيفـاحلكمة،ـواحلكمةـيفـداللةـاخللقـعىلـماـيرتفعـهبمـعىلـأيـ

صورةـكان،ـوتركـهذهـالداللةـمنافـللرمحة.ـ

ـيطيقونـمنافـللرمحة«،ـالـيسلمـلهـإالـإنـكانـالتكليفـ ـ»إنـتكليفـمجيعـما فقوله:
ـللمكلفني،ـوهوـمردود.ـ ـامتحانًاـمضًاـالـمصلحةـفيه كله

وعىلـكلـحالـفتفسريـقولـالطحاويـالسابقـمتمٌلـللوجوهـالسابقةـبحسِبـ
ـالسابق. مرادهـمنـاإلطاقةـوالتكليفـعىلـالتفصيل

وهذاـجهدناـيفـماولةـتفسيـرـقولهـعىلـوجهـلهـفائـدة،ـونرجوـأنـنكونـمنـ
املصيبني.

قال الطحاوي: )وهو تفسري »ال حول وال قوة إال باهلل«، نقول: ال حيلة ألحد، 
وال حركة، وال حتّول ألحد عن معصية اهلل إال بمعونة اهلل، وال قوة ألحد عىل 
إقامة طاعة اهلل، والثبات عليها إال بتوفيق اهلل، وكل يشء جيري بمشيئة اهلل تعاىل 
وعلمه وقضائه وقدره، غلبت مشيئته املشيئات كلها، وغلب قضاؤه احليل 

كلها، يفعل ما يشاء، وهو غري ظامل أبدًا(

هذاـاملعنىـالسابقـمنـكونـاهللـتعاىلـخالَقـكلـيشء،ـومنـضمنـماـخلقهـاهللـ
تعاىلـأفعاُلـالعبادـمنـحيثـكوهناـموجودة،ـوكذلكـسائرـاملخلوقاتـاألخرى،ـهوـ

ـالعلوم«ـ)):ـ77). )))ـ»بحر
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حقيقةـقولنا:ـ»الـحولـوالـقوةـإالـباهلل«،ـفالـقوةـإالـباهللـفعاًل،ـفقوتناـعىلـاكتسابـ

األشياءـهيـمنـاهللـتعاىل،ـأي:ـهيـبخلقـاهللـتعاىل؛ـإذـالـخالقـسواه.

ولكنـجعلـماـمىضـتفسريًاـلقولنا:ـ»الـحولـوالـقوةـإالـباهلل«ـفيهـإشكالـإذاـ
ـالعباد...«ـ ـبامـمىضـقوله:ـ»وأفعال ـإذاـقصد ـبامـمىضـقوله:ـ»والـيكلفنا...«،ـولكن قصد

فالـإشكال.ـ

وملـاإلشكالـعىلـاالحتاملـاألول،ـأنـتفسريـ»الـحولـوالـقوةـإالـباهلل«،ـأي:ـ
ـيطيقون،ـ ـإالـما ـيكلفهم ـقال،ـولكنـقوله:ـ»ومل ـاهللـتعاىل،ـكام ـإالـبمعونة الـقوةـوالـحركة
ـالتكليف،ـوذلكـملُّهـ ـفهذاـملُّه ـبمعنىـاحلوقلة، ـكلفهم«،ـالـارتباطـله والـيطيقونـإالـما

القدرةـواخللق.ـ

ـللحوقلة.ـ ـيعتربـتفسريًا ـإالـماـكلفهم«،ـال وأيضًاـفقوله:ـ»والـيطيقون

ـالشيخـ ـاألمرـفيهاـبني،ـإالـعىلـتفسري وذلكـعىلـكلـاالحتامالتـالسابقة،ـوكلها
اهلرري،ـفهوـقرأـعبارةـالطحاوي:ـ»والـُيَطيَّـقون...«ـإلخ،ـوالـمعنىـلذلكـأيضًا؛ـألنـ
ـُيقدرـخلقهـ ـاهللـال ـبأن ـللقول ـُيْقِدرهم،ـفالـمعنى ـأو »ُيَطيَّـقون«ـمعناها:ـجيعلهمـقادرين،
إالـعىلـماـكّلفهمـبه،ـفإنهـيلزمـعىلـذلكـأنهـكلفهمـباملعايصـوالكبائر؛ـألهنمـقدرواـ

عليهاـكامـهوـظاهر.ـ

ويبقىـالكالمـعىلـأنـاهللـتعاىل:ـهلـيظلمـأوـال؟ـأوـيمكنـأنـيظلمـالبرشـأوـال؟

قالـاهللـتعاىل:ـ﴿وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ﴾ـ]ق:ـ29[،ـوقال:ـ﴿ڳ ڳ 
ڳ ڱ﴾ـ]الكهف:ـ49[. 

ـاهللـ ـفيامـروىـعن ـالنبيـملسو هيلع هللا ىلصــ وروىـاإلمامـمسلمـيفـ»صحيحه«:ـعنـأيبـذر:ـعن
تباركـوتعاىلـــأنهـقال:ـ»ياـعبادي،ـإينـحّرمُتـالظلمـعىلـنفيس،ـوجعلتهـبينكمـمرمًا،ـ

فالـتظاَلـموا.
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ياـعبادي،ـكلكمـضالـإالـمنـهديته،ـفاستهدوينـأهِدكم.

ـإالـمنـأطعمته،ـفاستطعموينـأطعْمكم. ياـعبادي،ـكلكمـجائع

ـإالـمنـكسوته،ـفاستكسوينـأكُسكم. ياـعبادي،ـكلكمـعار

ياـعبادي،ـإنكمـختطئونـبالليلـوالنهار،ـوأناـأغفرـالذنوبـمجيعًا،ـفاستغفروينـ
ـلكم.ـ أغفْر

ـنفعي،ـفتنفعوين. ـتبلغوا ـتبلغواـرّضي،ـفترضوين،ـولن ـلن ـإنكم ياـعبادي،

ياـعبادي،ـلوـأنـأولكمـوآخركم،ـوإنسكمـوجنكم،ـكانواـعىلـأتقىـقلبـرجلـ
واحدـمنكم،ـماـزادـذلكـيفـملكيـشيئًا.

ياـعبادي،ـلوـأنـأولكمـوآخركم،ـوإنسكمـوجنكم،ـكانواـعىلـأفجرـقلبـرجلـ
واحد،ـماـنقصـذلكـمنـملكيـشيئًا.

واحد،ـ قامواـيفـصعيدـ وجنكم،ـ وإنسكمـ وآخركم،ـ أولكمـ أنـ لوـ عبادي،ـ ياـ
فسألوين،ـفأعطيتـكلـإنسانـمسألته،ـماـنقصـذلكـمماـعنديـإالـكامـينقصـاملخيط،ـ

ـالبحر. إذاـأدخل

ياـعبادي،ـإنامـهيـأعاملكمـأحصيهاـلكم،ـثمـأوفيكمـإياها،ـفمنـوجدـخريًا،ـ
فليحمدـاهلل،ـومنـوجدـغريـذلك،ـفالـيلومنـإالـنفسه«.

قالـسعيد:ـكانـأبوـإدريسـاخلوالينـإذاـحدثـهبذاـاحلديثـجثاـعىلـركبتيه))).

وروىـابنـحبان:ـعنـابنـالديلميـقال:ـأتيتـأيبـبنـكعب،ـفقلتـله:ـوقعـيفـ
ثنيـبيشء؛ـلعّلهـأنـيذهبـمنـقلبي،ـفقال:ـإنـاهللـلوـعذبـ نفيسـيشءـمنـالقدر،ـفحدِّ
أهلـسامواتهـوأهلـأرضهـعذهبمـغريـظاملـهلم،ـولوـرمحهمـكانتـرمحتهـخريًاـهلمـمنـ

ـالظلم،ـ)2577). ـبابـحتريم )))ـكتابـالربـوالصلة،



ــ 1221 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عىلـالعقيدِةـالطَّحاويةـ
أعمـاهلم،ـولوـأنفقتـمثلـأحدـيفـسبيلـاهللـماـقبلهـاهللـمنكـحتىـتؤمنـبالقدرـوتعلمـ
أنـماـأصابكـملـيكنـليخطئك،ـوأنـماـأخطأكـملـيكنـليصيبك،ـولوـمتـعىلـغريـهذاـ

لدخلتـالنار.ـ

قال:ـثمـأتيتـعبدـاهللـبنـمسعود،ـفقالـمثلـقوله،ـثمـأتيتـحذيفةـبنـاليامن،ـ
فقالـمثلـقوله،ـثمـأتيتـزيدـبنـثابت،ـفحدثنيـعنـالنبيـملسو هيلع هللا ىلصـمثلـذلك))). 

وقدـنسبـالشربخيتيـيفـ»رشحه«ـعىلـ»األربعنيـالنووية«ـالقولـبأنـالظلمـعىلـ
ـاملعتزلة،ـولكنهـالـيفعلهـعدالًـمنه،ـفقال:ـ اهللـتعاىلـممكنـإىل

»وذهبتـاملعتزلةـإىلـأنـاهللـتعاىلـقادرـعىلـالظلم،ـوهوـمتصورـمنه،ـولكنـالـ
ـاهـ)2). هًا«. يفعلهـعدالًـمنهـوتنزُّ

أقول:ـوهوـالقولـالذيـقالـبهـابنـقيمـاجلوزيةـكامـيفـ»الصواعقـاملرسلة«،ـوابنـ
أيبـالعزـاحلنفيـيفـ»رشحه«ـللطحاوي،ـتبعًاـالبنـتيمية،ـوقالـبهـابنـرجبـاحلنبيلـيفـ

»رشحه«ـعىلـ»األربعني«ـأيضًا.ـ

قالـابنـحجرـاهليتميـيفـرشحـهذاـاحلديثـمنـ»األربعنيـالنووية«:

َسهـعنـالظلمـ »)إينـحرمت(ـمنـالتحريم،ـوهوـــلغًةــ:ـاملنع،ـفسمىـتعاىلـتقدُّ
حترياًمـله؛ـملشاهبتهـاملمنوعـيفـحتققـالعدمـ)الظلم(ـهوـــلغًةــ:ـوضعـاليشءـيفـغريـملهـ
)عىلـنفيس(ـأي:ـتعاليتـعنهـوتقدست؛ـالستحالتهـعليهـتعاىل؛ـإذـهو الترصف يف حق 
،ـوكالمهاـمال؛ـإذـالـُملكـوالـحّقـألحدـمعه،ـبلـهوـ الغري بغري حق، أو جماوزة احلدِّ
ـفالـ الذيـخلقـاملالكنيـوأمالكهم،ـوتفضلـعليهمـهبا،ـوحدـهلمـاحلدود،ـوحرمـوأحل،

حاكمـمعهـيتعقبه،ـوالـحقـيرتتبـعليه،ـتعاىلـعنـذلكـعلوًاـكبريًا.ـ

ـبابـالورعـوالتوكل،ـ)727). )))ـكتابـالرقائق،
)2)ـ»رشحـالشربخيتي«ـعىلـ»األربعنيـالنووية«ـص0)2.
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وماـذكرـمنـاستحالةـالظلمـعليهـتعاىلـهوـقولـاجلمهور،ـوقيل:ـبلـهوـمتصورـ

حـبنفيهـيفـقولهـتعاىل:ـ﴿ۆئ ۆئ  منه،ـلكنهـالـيفعلهـعدالًـمنهـوتنزهًاـعنه؛ـألنهـتعاىلـمتدَّ
ـمنه،ـأالـ ۈئ   ۈئ﴾ـ]ق:ـ29[ـأي:ـظاملـ﴿ـۈئ﴾،ـواحلكيمـالـيتمدحـإالـبامـيصحُّ

ـاسُتهزئـبه؟ـ ـاألعمىـلوـمتدحـبأنهـالـينظرـللمحرمات، ترىـأن

وأيضًاـقوله:ـ»حرمتـالظلمـعىلـنفيس«ـحقيقته:ـإينـمنعتـنفيسـمنه،ـوإنمـاـ
يمنعـاحلكيمـنفسهـمماـيقدرـعىلـفعله،ـأالـترىـأنـآدميًاـلوـقال:ـمنعتـنفيسـمنـصعودـ
ـبقولهـألهلـ ـمستأجرـألجرائه، ـمعاملة ـتعاىلـعاملـعباَده ـفهو ـاسُتهزئـبه؟ـوأيضًا السامء،
الكتاب:ـ»هلـظلمتكمـمنـأجوركمـشيئًا،ـقالوا:ـالـقال:ـفذلكـفضيلـأوتيهـمنـأشاء«،ـ
ـمنهـظلمـاألجراء،ـوأيضًاـتركـالظلمـمعـإمكانهـوالقدرةـعليهـأمدحـ واملستأجرـيصحُّ
منـتركهـمعـاستحالتهـوالعجزـعنه،ـكامـأنـتركـالفحلـللزناـأمدُحـلهـبالعفافـمنـتركـ

ـانتهى.ـ ـله. اخليّصـوالعننّي

وهوـغريـسديدـــوإنـنقلهـبعضـالشارحنيـوأقرهـــلِـامـتقررـأنـحقيقةـالظلم:ـ
وضعـاليشءـيفـغريـملهـبالترصفـيفـملكـالغريـأوـماوزةـاحلد.ـ

ـمنـلهـأدنىـبصريةـباستحالتهـعليهـتعاىل؛ـإذـالـيتعقلـ ومعـالنظرـهلذاـجيزمـكلُّ
رهـمنهـسبحانهـوتعاىلـيفرسهـ ـتصوُّ ـتعاىلـيفـغريـمّله،ـوكأنـمّدعَي فه وقوعـيشءـمنـترصُّ
بامـهوـظلٌمـعندـالعقلـلوـُخيّلـونفَسهـمنـحيثـعدمـمطابقتهـلقضيته،ـفحينئذـيكونـ
رهـمنهـحينئذـيفـغايةـ لكالمهـنوعـاحتامل،ـبخالفـماـإذاـفرسهـباألول؛ـفإنـدعوىـتصوُّ

السقوط.ـ

حـبنفيهـومنعـنفسهـمنه،ـبأنـهذاـخارجـعىلـقضيةـ وجُيابـعامـاحُتّجـبهـمنـالتمدُّ
اخلطابـالعاديـاملقصودـمنهـزجُرـعبادهـعنهـوإعالُمهمـبامتناعهـعليهمـباألوىل،ـفهوـ
عىلـحدـ﴿ۇ ۇ ۆ ۆ﴾ـ]الزمر:ـ65[،ـوهذاـفنـبليغـمنـأساليبـالبالغةـالـ
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ينكرهـإالـكلـجامدـالطبع،ـفامتنعـقياُسهـعىلـقولـاألعمى:ـالـأبرص،ـواآلدمي:ـمنعتـ
نفيسـمنـصعودـالسامء،ـبلـشتانـماـبينهام!ـفإنـكالـمنـهاتنيـاملقالتنيـمُضـسفسافـ
ولغو،ـبخالفـقولهـتعاىل:ـ»إينـحرمتـالظلمـعىلـنفيس«،ـالذيـوطأـبهـلقولهـتعاىل:ـ
»وجعلتهـبينكمـمرمًا«ـثمـوطأـهبامـلقولهـتعاىل:ـ»فالـتظاملوا«،ـفاتضحـأنـهذاـالسياقـ
يفـغايةـالبالغة،ـوأنهـالـينايفـاستحالةـالظلمـعليهـتعاىل،ـوأنـَمنـفهمـتنافيًاـبينهامـوفرسـ
الظلمـبغريـمعناهـاملتعارفـكانـلكالمهـأدنىـاحتامل،ـوإالـكانـكالمهـباهلذيانـأشبه،ـ

ـنفيس.ـ ـفإنه فتأمل،

فهـ فنيـظاهرًاـوباطنًا،ـفترصُّ ثمـرأيُتـبعضهمـأجاب:ـبأنـهللـتعاىلـيفـخلقهـترصُّ
الظاهرـُينهىـعنهـرشعًا،ـوترصفهـالباطنـيقيضـبهـويلقهـحقيقة،ـوهوـاألولـواآلخر،ـ

ـانتهى.ـ والظاهرـوالباطن.

وهذاـصحيح،ـولكنهـالـيدفعـتلكـالشبهـبخالفـماـذكرته؛ـفإنهـالذيـيدفعهاـ
ويدحضها.ـ

ـتعاىل:ـ﴿ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی  وفرسـبعضهمـالظلمـيفـقوله
ـيفرّسهـ ـتعاىل ـتصورهـمنه ـالسابق،ـوكأنـمّدعَي ـيؤيدـقويل ـبام ی جئ حئ﴾ـ]طه:ـ2))[
بامـهوـظلٌمـعندـالعقل...ـإلخ،ـفقال:ـاهلضم:ـأنـينقصـمنـأجرـحسناته،ـوالظلم:ـأنـ
يعاقبـبذنوبـغريه،ـومثلـهذاـكثريـيفـالقرآن،ـوهذاـمماـيدلـعىلـأنـاهللـتعاىلـقادرـعىلـ
الظلم،ـلكنـالـيفعلهـفضاًلـمنه،ـوقدـفرّسهـكثريونـبأنه:ـوضعـاليشءـيفـغريـموضعه،ـ

ـانتهى. ـإنهـمستحيلـعليهـتعاىل. ـبالترصفـيفـملكـالغري،ـفيقول: وأماـمنـيفرسه

ـالظلمـــالـيقتيضـ ـــوفيها ـتعاىلـخالقًاـألفعالـالعباد ـفيامـذكرته،ـوكونه وهوـرصيٌح
وصفهـتعاىلـبه؛ـألنهـإنامـيوصفـبامـقامـبهـمنـصفاتهـوأفعاله،ـومنهاـخلقـأفعاهلمـالـ
لهـعىلـ أنـالـحيكمـ تعاىلـ اهللـ منعـسؤالـ وفيهـ قيل:ـ منها،ـ يوصفـبيشءـ فلمـ ذواهتا،ـ
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ـتعاىل:ـ﴿ې ې ې ى﴾ـ ـبقوله ـبسؤاله!ـوُردَّ ـفالـفائدة ـالواقع، ـإالـباحلق؛ـألنه خصمه
]األنبياء:ـ2))[،ـوهوـتعاىلـالـيأمرـبامـالـجيوزـالدعاءـبه،ـوالـفرقـبنيـاحلرصـوغريه.ـ

ـبعدلكـدونـفضلك،ـفيكونـدعاًءـعليهم.ـ وأجيبـبأنـمعناه:ـعاملهم

قيل:ـوقريبـمنـهذاـقولـبعضهمـيف:ـ﴿ې ې ې ى ى ائ ائ﴾ـ
ـاهللـتعاىلـ ـاآلية؛ـألن ـقراءةـهذه ـالتأمنيـعند ـبالدعاء إىلـ﴿ی ی ی ی جئ﴾ـمنـاالعتداء
ـأنهـ ـالذيـيفـ»مسلم«: ـبأن ـيؤّمن.ـوُردَّ ـفإنه ـفعلتـبخالفهـيفـ﴿مئ ىئ﴾ـإلخ، ـقد قال:

تعاىلـقال:ـ»نعم«ـيفـاجلميع.ـاهـ))).

وهوـكالمـنفيس،ـولعلهـيشريـبقولهـأحدـالشارحني،ـإىلـالطويفـيفـكتابهـ»التعيني«،ـ
ـلعلهـ ـأو ـالطويفـيفـ»رشحه«ـعىلـ»األربعني«)2)، ـقريبـجدًاـمماـذكره ـابنـحجرـهو ـنقله فام
يشريـإىلـابنـرجبـاحلنبيل،ـوهذاـقدـاتبعـابنـتيميةـوابنـقيمـاجلوزيةـيفـكالمه،ـومنهامـ
ـالعزـيفـ»رشحه«ـللطحاوية،ـ ـأيب ـابن ـابنـحجر،ـوكذلكـفعلـاألذرعي ـإليه ـأشار أخذـما
فجعلـالقولـبأنـاهللـتعاىلـيمكنهـأنـيظلمـلوـشاء،ـهوـالقوَلـالصحيح،ـوأّيدهـبامـأشارـ

إليهـابنـحجرـفيامـرسدناهـلك.ـ

واحلقـأنـهذاـالرجلـــأعني:ـابنـأيبـالعزـــمتابعـيفـ»رشحه«ـملتنـالطحاويـ
شربًاـبشربـفيامـيقولـلِـامـيقولـبهـابنـتيميةـوابنـقيمـاجلوزية،ـوهوـإنامـجعلـ»رشحه«ـ
هلذاـاملتنـمّردـمناسباتـلذكرـخالصةـكالمهام،ـوإنـكانـظاهرـالبطالن،ـكامـيفـقولهـ
ـالنار،ـوإثباتـكونـاهللـتعاىلـمدودًاـولهـحّد،ـوإثباتـأنـهللـتعاىلـصفاٍتـهيـأعيانـ بفناء

)))ـ»رشحـاألربعنيـالنووية«ـالبنـحجرـاهليتميـ»صحيحـمسلم«ـكتابـاإليمان،ـبابـبيانـقولهـ
تعالى:ـ﴿ڇ ڇ ڇ ڍ  ڍ ڌ   ڌ  ﴾ـ)25)).

ـالطويف«ـعىلـ»األربعني«ـص84)-85). )2)ـ»رشح
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كاليدـوالعنيـوغريـذلك؛ـمماـأرشناـإليهـيفـموضعه؛ـفليحذرـالقارئـهلذاـالرشحـمماـفيه،ـ
ـالذيـنرَصه،ـوليسـ ـتيمية،ـوعىلـمذهبـالتجسيم ـابن ـيقرأـرشحًاـعىلـطريقة ـأنه وليعلم

ـالسنة.ـ عىلـمذهبـأهل

ـقدرَتهـعىلـالظلم،ـولكنـ ـيستلزم والقائلـبأنـمتّدحـاهللـتعاىلـبنفيـالظلمـعنـنفسه
ح.ـ ـالتمدُّ يمتنعـهوـبإرادتهـعنـذلك،ـفهذاـهوـمل

فاجلواب:ـأنـالتمّدحـيكونـبامـيتّصـبهـاهللـتعاىلـوحده،ـويستحيلـعىلـغريه،ـ
كقولهـتعاىل:ـ﴿ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ﴾ـ]النحل:ـ7)[،ـفـفيهـحرصـاخللقـفيهـجلـشأنهـ

ـتعاىل:ـ﴿ ٺ  ـيتمدحـبذلك،ـونحوـقوله ونفيهاـعنـكلـماـسواه،ـونفيـقابليتهمـله،ـوهو
ٿ ٿ﴾ـ]الشورى:ـ))[،ـفهوـمتدح،ـبامـينحرصـفيهـجلـشأنه،ـوالـيصحـلقائلـ
ـابنـحجرـ أنـيمنعـذلك،ـواحلجةـالتيـنقلهاـابنـحجرـعنـالطويفـوغريهـضعيفة،ـوردُّ
عليهاـجيٌدـوكاٍف،ـولكنناـأردناـتكملتهـهبذاـالكالم؛ـفإنـابنـقيمـاجلوزيةـتطاولـعىلـ

أهلـاحلقـيفـبعضـكتبهـمعتمدًاـعىلـهذهـاحلجة،ـوهيـباطلةـكامـترى.ـ

وفرقـبنيـأنـيتمدحـاهللـتعاىلـباملستحيلـيفـذاته،ـوبنيـأنـيتمدحـبنفيـمستحيلـ
عنـذاته،ـفاملستحيلـيفـذاتهـأصاًلـنقص،ـويصّحـأنـيتمدحـالواحدـبنفيـالنقصـعنـ
ـفالـيصحـ ـفقط، ـإليه ـبالنسبة ـأوـمستحياًل ـأصاًل، ـالنقصـمستحياًل ذاتهـمطلقًا،ـسواءـكان
ـالتمدحـبنفيـاملستحيلـعنـالذات،ـوهذاـبنيـ حـبنفسـاملستحيل،ـولكنـيصحُّ التمدُّ

ظاهر.ـ

ولذلكـمدحـاهللـتعاىلـذاتهـبأنـنفىـعنهاـالشبيَه،ـوالشبيهـأصاًلـمستحيل،ـويلزمـ
ـلكانـ ـالقولـلوـقالوه ـَلـامـجازـالتمدحـبنفيه!ـوهذا عىلـقانوهنمـأنهـلوـكانـالشبيهـمستحياًل
مطردًاـمعـقانوهنمـالذيـيسريونـعليهـمنـالتشبيهـوالتجسيمـاملتضمنـإلثباتـالشبيه.ـ



1226 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالرشحـالكبري
ـقالـحتتـعنوانـ)التعبريـبنفيـالتمثيلـأوىلـ ـفقد ـبعضـرشحـالطحاوية ـقرره تأملـمثلـما
منـالتعبريـبنفيـالتشبيه(:ـ»أهلـالسنةـواجلامعةـيتقيدونـباأللفاظـالرشعيةـالواردةـيفـ
الكتابـوالسنة،ـفلمـيردـلفظـنفيـالتشبيهـوإنامـوردـنفيـالتمثيل،ـواهللـسبحانهـوتعاىلـ
التشبيهـ بينامـ التمثيلـيقتيضـاملساواةـمنـكلـوجه،ـ أعلمـبامـيتكلمـبهـوأحكم،ـثمـإنـ
ـالتشبيه،ـوهذاـفيهـماـ ـبنفي ـالتعطيلـفيعربون ـأهل ـأما ـآخر، يقتيضـاملساواةـمنـوجهـدون

فيه،ـواألوىلـالتعبريـباللفظـالواردـيفـرشعـاهلل)))«.ـاهـ.ـ

ـالنصـمالحظات:ـ وعىلـهذا

التشبيهـواردـيفـالرشيعة،ـفسورةـاإلخالصـواردةـيفـنفيـ أوهلا:ـأنـلفظـنفيـ
الكفؤ،ـوهوـشاملـللشبيهـأيضًاـولوـمنـبعضـاجلهات،ـوقولهـتعاىل:ـ﴿ ٺ ٿ 
ـفإنـحرفـالكافـللتشبيهـ ـذلكـيفـمله، ـبينا ـفقط،ـوقد ٿ﴾ـينفيـاملشاهبةـالـاملامثلة

ـترى.ـ والنفيـتسلطـعليهـكام

أملـيسمعـهذاـالقائلـقولـرسولـاهللـعليهـالصالةـوالسالم:ـ»وملـيكنـلهـشبهـوالـ
ـالكتابـوالسنة!؟ ـالشبيهـملـيردـيف عدل«؟ـفكيفـيقولـإنـنفي

وأوردـابنـكثريـيفـتفسريـسورةـاإلخالص:ـ»عنـأيبـبنـكعبـأنـاملرشكنيـقالواـ
للنبيـملسو هيلع هللا ىلصـياـممدـانسبـلناـربكـفأنزلـاهللـتعاىل:ـ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ * پ پ 
وكذاـ )-4[ـ ]اإلخالص:ـ ٿ﴾ـ ٺ  ٺ  ٺ  ٺ   * ڀ  ڀ  ڀ  پ   *
رواهـالرتمذيـ]3364[ـوابنـجريرـعنـأمحدـبنـمنيعـزادـابنـجريرـوممودـبنـخداشـ

عنـأيبـسعيدـممدـبنـميرسةـبهـزادـابنـجريرـوالرتمذي.

إالـسيموت،ـ يولدـ ليسـيشءـ يولد،ـألنهـ يلدـوملـ ملـ الذيـ قال:ـ﴿پ﴾ـ

ـالرمحنـاخلمّيس،ـ)):ـ ـالطحاوية«،ـللدكتورـممدـبنـعبد ـالعقيدة )))ـ»التوضيحاتـاجلليةـعىلـرشح
73)(،ـدارـابنـاجلوزي.
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وليسـيشءـيموتـإالـسيورث،ـوإنـاهللـعزـوجلـالـيموتـوالـيورثـ﴿ٺ ٺ 
ٺ ٺ ٿ﴾ـومل يكن له شبيه وال عدل،ـوليسـكمثلهـيشءـورواهـابنـأيبـحاتمـ

منـحديثـأيبـسعدـممدـبنـميرسـبه.ـ

ثمـرواهـالرتمذيـ]3365[ـعنـعبدـبنـمحيدـعنـعبيدـاهللـبنـموسى،ـعنـأيبـ
ـقالـالرتمذي:ـوهذاـ ـثم ـأخربنا، ـيذكر ـثمـمل ـفذكرهـمرساًل جعفرـعنـالربيعـعنـأيبـالعالية

أصحـمنـحديثـأيبـسعد)))«.ـاهـ.ـ

قالـابنـحجر:ـ»وجاءـيفـسببـنزوهلاـمنـطريقـأيبـالعاليةـعنـأيبـبنـكعب:ـأنـ
ـالرتمذيـوالطربي،ـويفـآخرهـ ـأخرجه ـفنزلت، ـانسبـلناـربك. ـللنبيـملسو هيلع هللا ىلص: املرشكنيـقالوا
قال:ـ﴿پ ڀ ڀ ڀ﴾ـألنهـليسـيشءـيولدـإالـسيموتـوالـيشءـيموتـإالـ
يورثـوربناـالـيموتـوالـيورثـ﴿ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ﴾ـشبهـوالـعدل.ـ
وأخرجهـالرتمذيـمنـوجهـآخرـعنـأيبـالعاليةـمرساًلـوقال:ـهذاـأصحـوصححـاملوصولـ
ابنـخزيمةـواحلاكمـولهـشاهدـمنـحديثـجابرـعندـأيبـيعىلـوالطربي،ـوالطرباينـيفـ

ـاهـ.ـ األوسط)2)«.

معـأهنمـكانـينبغيـأنـعرفواـورودـنفيـالتشبيهـوالشبيهـفقدـروىـهذاـاحلديثـ
ـأقواله)3). ـتيميةـيف ـابن ـالتشبيه،ـومرجع ـالدارميـمرجعهمـيف أبوـسعيد

ـأنهـ ـنفيه!ـمع ـإنـلفظـالشبهـممل،ـوهذهـيفـنظرهمـعلةـعدم ثانيًا:ـتأملـكيفـقال

)))ـ»تفسريـالقرآنـالعظيم«،ـإسامعيلـبنـعمرـبنـكثريـالدمشقيـأبوـالفداءـت:ـ774،ـ)4:ـ566(،ـ
. ـبريوتــ ـالفكرــ دار

ـالفضلـالعسقالينـالشافعيـت:ـ ـأبو ـبنـعيلـبنـحجر ـأمحد )2)ـ»فتحـالباريـرشحـصحيحـالبخاري«،
ـبريوت،ـت:ـمبـالدينـاخلطيب. ـاملعرفةــ 852،ـ)8:ـ739(،ـدار

ـابنـاألثريـ ـالدارميـأبوـسعيدـت:ـ280هـ،ـص29،ـدار ـ»الردـعىلـاجلهمية«،ـعثامنـبنـسعيد ـانظر: (3(
ـ995)م،ـط2،ـت:ـبدرـبنـعبدـاهللـالبدر. ـ6)4)هـــ ــالكويتــ
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تبنيـلناـنفيهـيفـالرشع!ـولكنهـعندهمـمملـألنهـحيتملـحقًا،ـلفهمـيعتقدونـبوجهـشبهـ
بنيـاهللـتعاىلـوبنيـعباده،ـولكنهمـينفونـالتشبيهـمنـمجيعـاجلهات،ـوهوـمعنىـالتمثيل،ـ

فاملامثلةـممنوعةـعندهمـواملشاهبةـواجبةـالـحاصلةـفقط.ـ

واحلاصل:ـأنـهؤالءـقدـقاسواـاهللـتعاىلـعىلـالعباد،ـفقالوا:ـإنـاهللـتعاىلـيوصفـ
بالقدرةـعىلـالظلمـكامـيوصفـهباـالعباد،ـواملخلوقات،ـولكنـقالوا:ـإنهـمنعـنفسهـمنه،ـ

ـبيناه.ـ ـباطلـكام ـالفعل،ـوقوهلم فهناـكانتـمكُرمتهـوملـمدحه،ـوهذاـتشبيٌهـيف

ـتعاىلـيفـالنصوصـالسابقة:ـ»إينـحرمت«،ـ﴿ۆئ ۆئ ۈئ...﴾ـ ـنقولـإنـقوله ولكننا
النفيـفيهـمسّلطـعىلـمفهومـالظلمـالذيـيعرفهـالبرشـوينسبونهـإىلـأنفسهم،ـفيقولـهلمـ
اهللـتعاىل:ـإنـهذاـالظلمـممتنعـعيّلـكذلك،ـوتنّزلـهلمـتنزالًـلرتويضـنفوسهم،ـفعربـعنهـ
بأنهـحّرمهـعىلـنفسه،ـطالبًاـمنهمـأنـيفعلواـيفـحقـأنفسهمـكذلك،ـفيجتنبواـالعقاَبـ

الكبريـالذيـينتظرهم.ـ

أنـ ثابتـعىلـظاهره،ـونُسواـ أنـهذاـاحلكمـ اعتقدواـ املخالفني،ـ ولكنـهؤالءـ
ـعىلـاهللـ ـالتعريفــ ـهبذا ـالظلمــ ـابنـحجر،ـوجتويُز ـتعريٌفـمعني،ـوهوـماـذكره ـله الظلم
ـليسـبمريدـ ـباألحكامـجربًاـعنه،ـوأنه ـيفعلـاألمورـوحيكم ـإنام ـاهللـتعاىل ـأن تعاىلـيستلزم
يفـأفعالهـوأحكامه؛ـألنهـأحكامهـجيبـأنـتكونـعىلـنسِقـنظاٍمـثابتـالـبإثباتهـهوـجلـ
شأنه،ـبلـالثبوُتـهلاـيفـأنفسها،ـوهوـعنيـقولـاملعتـزلةـبوجوبـالصالحـواألصلحـ
ـالعلمـبطالنه،ـوهوـموضحـيفـعلمـ ـأهل ـاتضحـعند وبالتحسنيـوالتقبيحـالعقليني،ـوقد

األصول.ـ

ـالقولـباطٌلـمجلةـوتفصياًل،ـ ـالكالمـاملوجزـيتبنّيـأنـماـاستدّلـبهـأصحابـهذا وهبذا
ْنـيفـاملعاينـاحلقيقيةـ فالـتغرّتـبالعباراتـالطويلةـالتيـقدـجتُدهاـيفـكتبـاملخالفني،ـومتعَّ

ـاألحكام،ـواهللـاملوفق.ـ التيـتدورـعليها
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س عن كّل سوء وَحنْي، وتنّزه عن كّل عيب وَشني، ﴿وئ  قال الطحاوي: )تقدَّ
وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ﴾ـ]األنبياء:ـ23[(.

«:ـهوـاهلالكـواملحنة.ـ و»احلَنْي«ـجاءتـيفـبعضـالنسخـالـيفـكلها،ـو»احلَنْيُ

النقصـ هوـ و»الشني«:ـ وَشْيـٍن«،ـ سوءـ كلـ عنـ »تـقدسـ النسخ:ـ بعضـ ويفـ
والعيب.ـ

ـهوـنفسـالسوء،ـوهوـالنقص. ـو»الشني«: ـ»تقدسـعنـكلـسوء«)))، ويفـبعضها:

واملناسبةـلذلكـهذاـالكالم،ـهوـتنزيهـاهللـتعاىلـيفـأفعالهـعنـالظلمـوالنقص،ـ
وعنـعدمـالتناسقـوالتوافق،ـوالتكامل،ـوعنـاخللل،ـولذلكـعقبـذلكـبقولهـتعاىل:ـ
أنـ عنـ تعاىلـ اهللـ أفعالـ تنزيهـ أرادـ أنهـ ليدلـعىلـ ﴿وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ﴾؛ـ

ـناقصة.ـ ـأو تكونـمقدوحًاـفيها

وكذلكـالـيعرتضـعليهـتعاىلـيفـأّيـفعلـمنـأفعاله،ـفالـيقالـله:ـ»لِـَم؟«؛ـألنهـ
الـعلةـلفعله،ـبلـهوـفاعلـملحضـإرادته،ـوالـغايةـلفعله،ـبمعنى:ـالـتوجدـعلةـغائيةـ
ـهلاـومتكّمٌلـ دفعتـاهللـتعاىلـإىلـخلقـاخللق،ـفإنـالفاعلـبحسبـالعلةـالغائيةـمضطرٌّ

هبا.ـ

ولكنـهذاـالـيلزمـعنهـــكامـيتصّورـبعضـالناســـنفُيـاحلكمةـواإلتقانـعنـ
ـشأنه،ـبلـإنـالكاملـإنامـيربزـللخلقـإذاـعرفواـأنـأفعالـاهللـتعاىلـــمعـتنزهيهـ أفعالهـجلَّ
ـأكربـمنـ ـبصورة ـعىلـكاملـحكمتهـوعلمه، ـاإلتقان،ـفهذاـدالٌّ ـيفـغاية ـالعلةـوالغايةــ عن

ـالفاعلية.ـ ـأو ـالغائية ـبالعلة ـالفاعل ـفعل داللة

)))ـ»شرحـالغنيمي«ـص30).
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ـاملتبعـلطريقةـ وقدـوضحتـذلكـبتفصيلـيفـ»الردـعىلـمناهجـاألدلةـالبنـرشد«
الفالسفة،ـوملـيطبعـبعد،ـولكنيـوضحتـطرفًاـمنـذلكـيفـكتابـ)موقفـابنـرشدـ

ـالكالم( ))).  الفلسفيـمنـعلم

قال الطحاوي: )ويف دعاء األحياء وصدقاهتم منفعة لألموات(

يمكنـلألحياءـأنـيفيدواـاألمواتـبالصدقاتـوالدعاء،ـأملـيأمرناـالرسولـملسو هيلع هللا ىلصـ
بأنـندعَوـلألموات؟ـلوـملـيكنـالدعاءـنافعًاـَلـامـأمرنا،ـوكذلكـوردـأحاديُثـباألمرـ
ـللدعاءـفائدة. ـيكون ـأن ـأنكر ـاملعتزلة،ـفبعُضهم ـأنكرـذلكـمن بالصدقات؛ـخالفًاـملن

قـالـاهللـتعاىل:ـ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ 
ـفائدٌةـونفعـعائدـ ـيكنـللدعاءـواالستغفار ڀ ڀ ڀ﴾ـ]احلرش:ـ0)[.ـولوـمل
ـاهللـتعاىلـلدعائهمـإلخواهنمـ ـالذينـدَعواـإلخواهنمـمدحًاـعند ـاستحق عىلـاألمواتـَلـام

الذينـسبقوهم.ـ

ـيكنـهذاـ ـالصالةـعىلـامليت،ـهيـأصاًلـدعاءـله،ـفلوـمل ـأي: ـامليت، وكذلكـصالة
ـحكمة.ـ نافعًاـله،ـملاـكانـيفـإجياهباـأيُّ

ـاإلمامـمالكـ ـالصدقةـعنـاألموات،ـمنهاـماـرواه ـيفيدـجواز ـالنبيـما وقدـوردـعن
ـأبيه:ـعنـ ـبنـعبادة:ـعن ـبنـسعد ـبنـرشحبيلـبنـسعيد ـبنـعمرو يفـ»املوطأ«:ـعنـسعيد
هـ جدهـأنهـقال:ـخرجـسعدـبنـعبادةـمعـرسولـاهللـملسو هيلع هللا ىلصـيفـبعضـمغازيه،ـفحرضتـأمَّ
الوفاُةـباملدينة،ـفقيلـهلا:ـَأويص،ـفقالت:ـفيمـُأويص؟ـإنامـاملالـمالـسعد!ـفتوفيتـقبلـ
ـياـرسولـاهلل،ـهلـينفعهاـ ـفقالـسعد: ـذلكـله، ـُذكر ـبنـعبادة ـقدمـسعد ـفلام أنـيقدمـسعد،

)))ـانظرـالفصلـالثاينـيفـأفعالـاهللـتعاىلـوالقضاءـوالقدرـوالعدل،ـص85)ـوماـبعدها،ـدارـالفتح،ـ
430)هــــ2009م.
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ـفقالـسعد:ـحائطـكذاـوكذاـصدقةـعنها.ـ ـ»نعم«. ـفقالـرسولـاهللـملسو هيلع هللا ىلص: أنـأتصّدقـعنها؟

حلائٍطـسامه))).

ـــوهوـ ـتوفيتـأمه ـبنـعبادة ـأنـسعد ـالبيهقيـالكربى«:ـعنـابنـعباس: ويفـ»سنن
غائبـعنهاـــفأتىـرسولـاهللـملسو هيلع هللا ىلص،ـفقال:ـياـرسولـاهلل،ـإنـأميـتوّفيتـوأناـغائبـعنها،ـ
ينفعهاـإنـتصدقتـعنها؟ـقال:ـ»نعم«،ـقال:ـفإينـأشهدكـأنـحائطيـاملخرافـصدقةـ

عنها.

قالـالبيهقي:ـرواهـالبخاريـيفـ»الصحيح«ـعنـممدـبنـعبدـالرحيم:ـعنـروح)2).

قالـابنـعبدـالربـيفـ»االستذكار«:

»واألحاديثـيفـقصةـأمـسعدـبنـعبادةـهذهـمتواترةـمسندةـومرسلة،ـوقدـذكرناـ
كثريًاـمنهاـيفـ»التمهيد«،ـوالعلامءـكلهمـممعونـعىلـأنـصدقةـاحليـعنـامليتـجائزةـ

ـبالَقبولـوالعمل«.ـ ـاحلديثـوماـكانـمثلهـمتلّقًىـعندهم مستحبة،ـوهذا

ـيدلكـعىلـأنـالصدقةـعىلـاملوتىـباملالـخالفـأعاملـاألبدانـ ـ»وذلكـكله ثمـقال:
عندهم؛ـألهنمـالـجيوزـأنـتـقىضـصالةـعنـأحدـعندـاجلميع،ـوكذلكـالصيامـعنـدـ

ـاهـ)3). اجلمهورـواألكثر«.

وأخرجـابنـخزيمةـيفـ»صحيحه«:ـعنـأيبـهريرة:ـأنـرجاًلـقالـللنبيـملسو هيلع هللا ىلص:ـإّنـ
أيبـماتـوتركـماالًـوملـُيوِص،ـفهلـُيكّفرـعنهـإنـتصدقتـعنه؟ـفقال:ـ»نعم«)4).

ـاحليـعنـامليت،ـ)450)). ـبابـصدقة )))ـروايةـحييى،ـكتابـاألقضية،
ـبابـالصدقةـعنـامليت،ـ))263)). )2)ـكتابـالوصايا،

)3)ـ»االستذكار«ـ)7:ـ256).
)4)ـكتابـالزكاة،ـبابـالصدقةـعنـامليتـعنـغريـوصيةـمنـمالـامليتـوتكفيـرـذنوبـامليتـهبا،ـ

.(2498(
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قالـالشيخـالغنيميـيفـ»شـرحه«ـعىلـ»العقيدةـالطحاوية«ـبعدـأنـذكرـأنـدعاءـ

ـلألموات: ـفيهـمنفعة األحياء

»وقدـتوارث)))ـالسلفـله،ـفلوـملـيكنـلألمواتـنفعـفيه،ـملاـكانـلهـمعنى،ـوقالـ
عليهـالصالةـوالسالم:ـ»ماـمنـميتـيصيلـعليهـأمةـمنـاملسلمنيـيبلغونـمئة،ـكلهمـ
ـأمـسعدـماتت،ـ ـياـرسولـاهللـإن ـقال: ـأنه ـبنـعبادة ـفيه«،ـوعنـسعد ـإالـشفعوا ـله يشفعون
ـبئرًاـوقال:ـهذهـألمـسعد.ـواألحاديثـواآلثارـيفـ ـفحفر ـأفضل،ـقال:ـ»املاء«، ـصدقة فأيُّ

هذاـالبابـأكثرـمنـأنـحترص،ـكذاـيفـرشحـالعقائد«.ـاهـ)2).

وهذاـالكالمـقدـنقلهـالغنيميـعنـالسعدـيفـ»رشحـالعقائدـالنسفية«ـكمـاـنبه،ـ
وتكملةـكالمهـهناك:

ـ»الدعاءـيردـالبالء،ـوالصدقةـتطفئـغضبـالرب«،ـ »وقالـعليهـالصالةـوالسالم:
وقالـعليهـالسالم:ـ»إنـالعاملـواملتعلمـإذاـمراـعىلـقريةـفإنـاهللـتعاىلـيرفعـالعذابـعنـ
مقربةـتلكـالقريةـأربعنيـيومًا«،ـواألحاديثـواآلثارـيفـهذاـالبابـأكثرـمنـأنـحتىص«.ـ

اهـ)3).

ولوالـأنـصالةـاجلنازةـتفيدـامليتـملاـرشعتـيفـالصالة،ـولذلكـطلبـالشارعـ
ـالغيبـمشهورـ ـبظهر ـالواحدـألخيه منـاملصلنيـعىلـامليتـاإلخالصـيفـدعائهم،ـودعاء

معروفـالـينكرـجوازهـأحدـوالـمرشوعيتهـوفائدته.ـ

الدعاءـوالصدقاتـلألمواتـــيمكنـ نـفعـ واحلقيقة:ـأنـهذهـاملسألةـــوهيـ

ـالسلف«،ـويفـبعضهاـتواترـله،ـوبعضها:ـ ـالنسفية«ـص206:ـ»وقدـتواتره ـالعقائد )))ـيفـنسخـ»رشح
توارثه.

ـالطحاوية«ـص)3). ـ»رشحـالغنيمي«ـعىلـ»العقيدة (2(
ـالنسفية«ـص207. )3)ـ»رشحـالعقائد
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االستداللـعليهاـعقالً،ـولكنـاملجالـالـيتسعـلذلك،ـفهذاـاملقامـالـيسمحـألنـنأيتـ
بأدلةـعقليةـعميقةـعىلـهذهـاملطالب،ـمعـأنـأغلبـمسائلـاالعتقادـيمكنـاالستداللـ
ـوفهمـدقيقـللرشيعةـوللكونـ ـبدليلـعقيل،ـولكنـحيتاجـاألمرـإىلـمقّدماتـمنطقية، عليها

وللوجود،ـومنـهناـتتفاوتـمراتبـالبرشـمنـحيثـالعلم.

مبحث: )ما ينتفع به امليت وما ال ينتفع(

سأوردـهناـخالصةـماـذكرهـصاحبـ»هتذيبـالفروق«ـللقرايف))):

»القرباتـباعتبارـوصولـثواهباـللغريـاتفاقًا،ـوعدمـوصولـثواهباـللغريـاتفاقًا،ـ
واخلالفـيفـوصولهـوعدمـوصولهـعىلـثالثةـأقسام:ـ

القسمـاألول:ـاتفقـالناسـعىلـأنـاهللـتعاىلـحجرـعىلـعبادهـيفـثوابه،ـوملـجيعلـ
ـلغريهمـكاإليامنـوالتوحيدـواإلجاللـوالتعظيمـهللـسبحانهـوتعاىل.ـ ـنقله هلم

ـنظرًاـيفـاخلالفـالذيـُنقلـيفـمذهبـالشافعيـ ـاإلمجاع؛ وكذلكـحكيـيفـالصالة
فيهاـعنـالشيخـأيبـإسحق،ـقدـيقال:ـإنهـمسبوقـباإلمجاعـكامـتقدم.ـ

الناسـعىلـأنـاهللـتعاىلـأذنـيفـنقلـثوابهـللميت،ـوهوـ اتفقـ الثاين:ـماـ القسمـ
الدعاءـوالقرباتـاملاليةـكالصدقةـوالعتق.ـ

ـالقرآن،ـ ـأمـال؟ـكالصيامـواحلجـوقراءة ـفيه َر ـاختلفـفيهـهلـُحجِّ ـما القسمـالثالث:
ـاملعروفـمنـمذهبـمالك،ـوكذاـ فقيل:ـالـيصلـثوابـيشءـمنـذلكـملنـأهديـلهـوهو

ـالقراءةـفقط. ـاملشهورـمنـمذهبـالشافعيـيف هو

ـالفروق«ـلإلمامـأيبـالقاسمـابنـ ـبعدـاملئةـمنـ»إدرارـالرشوقـعىلـأنواء ـوالسبعية ـالثانية ـالقاعدة ـانظر (((
عبدـاهللـابنـالشاطـتـ723هـ،ـ)3:ـ342(،ـدارـالكتبـالعلمية،ـهبامشـ»أنوارـالربوقـيفـأنواءـ

ـالقرايفـأيبـالعباسـالصنهاجيـت684هـ. ـلإلمام الفروق«
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وقيل:ـيصل،ـوبهـقالـأمحدـبنـحنبلـوأبوـحنيفة،ـوهوـاألصحـعندـالشافعيـيفـ
ـالراجحـعندهـيفـالصومـ ـاإلسالم،ـوكذاـحجـتطوعـأوىصـبه،ـوهو احلجـعنـامليتـحجة
عمنـماتـوعليهـصوم،ـوقالـبهـغريـواحدـمنـاملالكية،ـومجاعةـمنـأصحابـالشافعيـ

ـالقراءةـفقط.ـ يف

وأماـ الورياجيل:ـ اهللـ عبدـ الشيخـ قولـ ولعلـ الفايس:ـ زيدـ أبوـ قالـ كنون:ـ قالـ
القارئـعىلـوجهـ يقرأـ أنـ إالـ آكِلهاـ فالـجتوز،ـوذلكـجرحةـيفـ القراءةـ اإلجارةـعىلـ
التطوع،ـويعطيهـويلـامليتـعىلـوجهـالصلةـوالعطية،ـالـعىلـوجهـاإلجارة.ـاهـ،ـمبنيـ
ـامليتـينتفعـ ـالنفعـكامـحكاهـعنـمعروفـمذهبـمالك،ـويفـجواٍبـللعبديني: عىلـعدم

ـاهــ. ـالقرآنـهذاـهوـالصحيحـواخلالفـفيهـمشهورـواألجرةـعليهـجائزة. بقراءة

القياُسـعىلـالصالةـونحوهاـمماـهوـعملـبدين،ـ وحجُةـالقولـبعدمـالوصولـ
واألصلـفيه:ـأنـالـينوبـفيهـأحدـعنـأحد،ـوظاهُرـقولهـتعاىل:ـ﴿مئ ىئ يئ جب 
ـينتفعـ ـإالـمنـثالث:علم ـانقطعـعمله حب خب﴾ـ]النجم:ـ39[،ـوحديثـ»إذاـماتـابنـآدم

به،ـوصدقةـجارية،ـوولدـصالحـيدعوـله«.ـ

ـبالوصول:ـ ـالقول وحجة

أوالً:ـالقياُسـعىلـالدعاءـاملجَمعـعىلـوصوله؛ـللنصوصـالواردةـيفـذلكـالتيـ
منهاـحديثـ»إذاـماتـابنـآدم...«ـإلخ؛ـإذـالكلـعملـبدين.

وثانيًا:ـقولهـعليهـالسالم:ـ»صلـهلامـمعـصالتك،ـوصمـهلامـمعـصيامك«ـيعني:ـ
أبويه،ـوقولهـأيضًا:ـ»منـماتـوعليهـصومـصامـعنهـوليه،ـونصـالسنةـأيضًاـعىلـأنـ
احلجـاملفروضـيسقطـعنـامليتـبحّجـوليه،ـوكذاـاحلجـاملنذورـيسقُطـعنـامليتـبعملـ
ـاهلل،ـ ـياـرسول :ـقلت: ـكامـيفـ»املواهب«ـوغريهاــ غريه،ـوظاهرـحديثـكعبـبنـعجرةــ
إينـأكثرـالصالةـعليكـفكمـأجعلـلكـمنـصاليت؟ـقال:ـ»ماـشئت،ـقلتـالربع؟ـقال:ـ
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ـالنصف؟ـقال:ـ»ماـشئتـوإنـزدتـفهوـخريـ »ماـشئت،ـوإنـزدتـفهوـخريـلك،ـقلت:

لك،ـقلت:ـأجعلـصاليتـكلهاـلك؟ـقال:ـ»إذًاـُتكفىـمهَّكـوُيغفرـذنُبك«.

وثالثًا:ـدخولـأوالدـاملؤمننيـاجلنةـبعملـآبائـهمـوانـتفاعـالغالمنيـاليتيميـنـ
اللذينـقالـاهللـيفـقصتهام:ـ﴿ې ې ى﴾ـ]الكهف:ـ82[ـبصالحـأبيهام،ـوالنفعـ
باجلارـالصالحـيفـاملحياـواملمـاتـكامـيفـاألثر،ـورمحةـجليسـأهلـالذكر،ـوهوـملـيكنـ
منهم،ـوملـجيلسـلذلك،ـبلـحلاجةـعرضتـله،ـو»األعمـالـبالنيات«،ـوقولهـلنبيه:ـ

تعـاىل:ـ﴿ ڄ ڄ  ]األنفال:ـ33[،ـوقـولهـ ﴿ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ﴾ـ
ڄ ڃ ڃ﴾ـ]الفتح:ـ25[،ـوقـولهـتعـاىل:ـ﴿ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ 
ـالعذابـعنـبعضـالناسـبسببـبعض،ـوماـذلكـ ـاهلل ڭ﴾ـ]البقرة:ـ)25[ـفقدـرفع

ـالصاحلة. ـبأعاملـغريهم إالـالنتفاعهم

وأجابـأصحاُبـهذاـالقولـعنـالقياسـعىلـالصالة:ـبأنهـُمعاَرٌضـهبذهـاألدلةـ
ـعىلـانتفاعـاإلنسانـبعملـغريه،ـوعنـاآلية:ـإماـبأهناـعامةـقدـخصصتـ وغريهاـمماـيدلُّ
ـليسـلهـمنـاخلريـإالـماـعملـهو،ـ ـالكافر،ـواملعنى: ـباإلنسان: ـاملراد ـأن بأمورـكثرية،ـوإما
ـلهـيفـاآلخرةـ ـيبقى ـيوسعـعليهـيفـرزقه،ـويعاىفـيفـبدنهـحتىـال ـبأن ـالدنيا، فيثابـعليهـيف
خري،ـوإماـبأنـقولهـتعاىل:ـ﴿مئ ىئ يئ جب حب خب﴾ـمنـبابـالعدل،ـوأماـمنـ

بابـالفضل،ـفجائزـأنـيزيدهـاهللـماـيشاءـمنـفضله،ـوأماـبغريـذلك.ـ

ـالخ،ـونحوهـمماـوردـيفـذلكـبأنهـ ـانقطعـعمله...« وعنـحديثـ»إذاـماتـابنـآدم
ـفإنـ ـلعامله، ـفهو ـانتفاعه،ـوإنامـأخربـعنـانقطاعـعمله،ـوأماـعمُلـغرِيه ـانقطع ـيقل: ملسو هيلع هللا ىلصـمل
ـفاملنقطعـيشء،ـوالواصلـ ـالعاملـالـثوابـعمله،ـهو ـثوابـعمل ـإليه ـلهـفقدـوصل وهبه

إليهـيشءـآخر.ـ

ـيلحقـامليتـمنـحسناتهـ ـالسالم:ـ»إنـمما ـقولهـعليه ـــوهو وكذلكـاحلديثـاآلخر
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وعملهـبعدـموتهـعلاًمـنرشه،ـأوـولدًاـصاحلًاـتركه،ـأوـمصحفًاـورثه،ـأوـمسجدًاـبناه،ـأوـ
ـتلحقهـ ـأخرجهاـمنـمالهـيفـصحتهـوحياته، ـأوـصدقة ـأكراه، ـأوـهنرًا بيتًاـالبنـالسبيلـبناه،

ـفإنهـملـينفـأنـيلحقهـغرُيـذلكـمنـعملـغرِيهـوحسناته.ـ منـبعدـموته«ــ

وأجابـأصحاُبـالقولـاألولـعنـالقياسـعىلـالدعاءـبأنهـغريـصحيح؛ـألنـيفـ
ـأمرين: الدعاء

ـالذيـُيرجىـحصولهـ ـله،ـوهذاـهو ـاللهمـاغفر ـكاملغفرةـيفـقولك: ُقه ـُمَتَعلَّ أحدمها:
للمدعوـله،ـإذـلهـطلب،ـالـللداعي،ـوإنـوردـأنـامللكـيقولـبه:ـولكـمثله.ـ

ـبعملـ ـللداعيـفقط،ـوعامـوردـمنـاألحاديثـباالنتفاع ـثوابه،ـوهو ـالثاين: واألمر
ـتقدمـمنـ ـبام ـالتأويلـــمعارضة ـــمعـاحتامهلا ـبأهنا الغريـالبدينـمنـالصومـواحلجـوالصالة

م.ـ األدلةـاملعضودةـبأهناـعىلـوفقـاألصلـالذيـهوـعدمـاالنتقال،ـفُتَقدَّ

ـالدالةـعىلـدخولـاجلنةـوحصولـالرمحةـورفعـالعذابـ وعنـاألحاديثـواآلياتــ
بعملـالغريـالصالحــ:ـبأنـاحلاصلـيفـنحوـهذا:ـبركُةـاملؤمننيـالـثواُبـأعامهلم،ـوبركةـ
صالحـاألبـالـثوابـعمله،ـوبركةـأهلـالذكرـالـثوابـعملهم،ـوبركةـالرسولـالـ

ثوابـعمله،ـوهكذا.ـ

ـللغريـحتىـللبهائمـ ـتوقُّفهاـعىلـاألمرـوالنهيـــالـينكرـحصوهلا ـلعدم والربكاتــ
التيـالـيتأتىـفيهاـأمرـوالـهني،ـفقدـكانـرسولـاهللـملسو هيلع هللا ىلصـحتصلـبركُتهـللخيلـواحلمريـ
ـبعدـذلكـالـُيسبق،ـوقدـكانـ ـبسوطـفكان ـالبهائم،ـكامـُرويـأنهـرضبـفرسًا وغريهاـمن
ـالسالمـ ـاحلركة.ـوُرويـأنـمحارهـملسو هيلع هللا ىلصـكانـيذهبـإىلـبيوتـأصحابهـعليه قبلـذلكـبطيء
فينطحـبرأسهـالباب،ـيستدعيهمـإليه؛ـإىلـغريـذلكـمماـهوـمرويـيفـمعجزاتهـوكراماتهـ

ـالسالمـمنـذلك.ـ عليه

وأماـالثواب،ـفقدـانعقدـاإلمجاعـبأنهـيتبعـاألمرـوالنهي،ـبدليلـاملباحات،ـوأهلـ
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الفرتات،ـفالـحيصلـإالـملنـتوجهـلهـاألمرـوالنهي،ـفمنـهناـيتضحـعدمـصحةـقولـ
بعضـالفقهاءـــيعنيـأمحدـبنـحنبلـوأباـحنيفةـكامـيفـ»املعيار«ــ:ـإذاـقرئـعندـالقربـ
أنـ انقطعتـعنهاـاألوامرـوالنواهي،ـفكامـ املوتىـقدـ إذـ املستمع؛ـ أجُرـ للميتـ حصلـ
البهائمـتسمعـأصواتناـبالقراءةـــوالـثوابـهلاـــلعدمـاألمرـهلاـباالستامع؛ـكذلكـاملوتىـ

ـلعدمـاألمرـهلمـباالستامع.ـ ـوإنـكانواـمستمعنيــ الـيكونـهلهمـثوابــ

ـثواهباـكامـ ـالقراءةـال ـبركة ـأنهـحيصلـهلم ـيقعـفيهـخالف: ـيقالـوال ـأن والذيـيتجه
ـفإنـالربكةـالـتتوقفـعىلـ ـيدفنونـعنده، ـالرجلـالصالحـيدفنـعندهمـأو حتصلـهلمـبركة

األمرـوالنهيـبخالفـالثواب،ـكامـعلمت.ـ

لكنـالذيـينبغيـلإلنسانـأنـالـهيملـهذهـاملسألة،ـفلعلـاحلقـهوـالوصولـإىلـ
املوتى؛ـفإنـهذهـأمورـمغيبةـعنا،ـوليسـفيهاـاختالفـيفـحكمـرشعي،ـوإنامـهوـيفـأمرـ
واقع:ـهلـهوـكذلكـأمـال؟ـوكذلكـالتهليلـالذيـجرتـعادةـالناسـيعملونهـاليوم،ـ
ينبغيـأنـيعملـويعتمدـيفـذلكـعىلـفضلـاهللـتعاىلـوماـييرسهـويلتمسـفضلـاهللـبكلـ

سببـممكن،ـومنـاهللـاجلودـواإلحسان.ـاهـ.

قالـالرهوين:ـوالتهليلـالذيـقالـفيهـالقرايف:ـينبغيـأنـُيعمل،ـهوـفديةـ»الـإلهـ
إالـاهلل«ـسبعنيـألفـمرة؛ـحسبمـاـذكرهـالسنويسـوغريه،ـهذاـالذيـفهمهـمنهـاألئمة،ـ
وأماـماـيفعلهـالناسـاليومـمنـالتهليلـعندـمحلـامليتـوتوجههمـبهـإىلـالدفنـفجزمـيفـ

ـأنهـبدعة. ـيفـالفصلـالذيـعقدهـيفـالبدعـقبيلـنوازلـالنكاحــ »املعيار«ــ

ونقلـأبوـزيدـالفايســـيفـبابـاحلجـــمنـجوابـللفقيهـاملحدثـأيبـالقاسمـ
العبدويس:ـوأماـالقراءةـعىلـالقربـفـقدـنصـابنـرشدـيفـ»األجوبة«،ـوابنـالعريبـيفـ
ـبالقراءةـقرئتـعىلـالقرب،ـ ـامليتـينتفع ـأن ـالقرآن«،ـوالقرطبيـيفـ»التذكرة«ـعىل: »أحكام

أوـيفـالبيت،ـأوـيفـبالدـإىلـبالد،وُوهبـالثواب«.ـاهـ.
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قالـابنـاحلاجـيفـ»املدخل«:ـمنـأرادـوصولـقراءتهـبالـخالفـفليجعلـذلكـ

دعاًءـبأنـيقول:ـاللهمـاجعلـثوابـماـأقرأـإىلـفالن«))).

قال الطحاوي: )واهلل تعاىل يستجيب الدعوات ويقيض احلاجات، ويملك 
كل يشء وال يملكه يشء، وال غنى عن اهلل تعاىل َطْرفة عني، ومن استغنى 

عن اهلل طرفة عني فقد كفر وصار من أهل احَلنْي(

ـالدعاءـيؤّثرـبنفِسهـبالـ ٌمـأنَّ َمـُمَتـَوهِّ ذكرـالعالمةـالطحاويـهذاـهنا؛ـلئالـيتوهَّ
اختيارـهللـتعاىل،ـأوـأنـالدعاءـيؤثـرـيفـاهللـتعاىلـفيدفعهـإىلـاإلجابة!ـبلـاهللـتعاىلـهوـ
الذيـيستجيبـللدعاءـباختياره،ـفاألثرـإنامـهوـصادرـمنـاهللـتعاىل،ـوهوـالذيـيقيضـ

ـاملعنىـواضح. احلاجات.ـوهذا

ـأنهـهوـالعبادة،ـ ـإنامـاستحّبتـالدعاءـإىلـاهلل،ـبلـجاءـيفـبعضـاألحاديث: والرشيعة
ـبّينهاـ ـأحكاٌم ـمراتُب،ـوله أوـمخـالعبادة،ـوالـريبـأنـاهللـتعاىلـيستجيبـالدعاء،ـوالدعاء

العلامءـيفـكتبـخاصة.ـ

ـاهللـتعاىل:ـ﴿ٺ ٺ ٺ﴾ـ]غافر:ـ60[،ـوقال:ـ﴿ۇ ۆ ۆ ۈ  قال
ۈ﴾ـ]النمل:ـ62[،ـوقالـتعاىل:ـ﴿ى ائ ائ ەئ ەئ وئوئ ۇئ ۇئ 

ۆئ ۆئ ۈئۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ﴾ـ]البقرة:ـ86)[.
قالـالقرطبيـيفـ»تفسريه«ـ)2:ـ308(:ـ

»قولهـتعاىل:ـ﴿ى ائ﴾ـاملعنى:ـوإذاـسألوكـعنـاملعبود،ـفأخرِبهمـأنهـ
قريبـيثيبـعىلـالطاعة،ـوجييبـالداعَي،ـويعلمـماـيفعلهـالعبدـمنـصومـوصالةـوغريـ

ذلك«)2).

ـباختصار. ـالشاط،ـ)3:ـ345(. ـالفروق«ـالبن ـالرشوقـعىلـأنواء )))ـ»إدرار
)2)ـ»تفسريـالقرطبي«ـ)2:ـ308).
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واختلفـيفـسببـنزوهلا،ـذكرـأقوالـبعضـالعلامء،ـثمـقال:

»روىـالكلبي:ـعنـأيبـصالح:ـعنـابنـعباسـقال:ـقالتـاليهود:ـكيفـيسمعـ
ربناـدعاءنا،ـوأنتـتزعمـأنـبينناـوبنيـالسامءـمخسـمئةـعام،ـوغلظـكلـسامءـمثلـذلك؟ـ

ـاآلية. فنزلتـهذه

وقالـاحلسن:ـسببها:ـأنـقومًاـقالواـللنبيـملسو هيلع هللا ىلص:ـأقريبـربناـفنـناجيه؟ـأمـبعيدـ
فنناديه؟ـفنزلت.

وقالـعطاءـوقتادة:ـملاـنزلتـ﴿ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ﴾ـقالـقوم:ـيفـ
ـندعوه؟ـفنزلت. أيـساعة

الثانية:ـقولهـتعاىل:ـ﴿ەئ وئ﴾ـأي:ـباإلجابة،ـوقيل:ـبالعلم،ـوقيل:ـقريبـ
ـأوليائيـباإلفضالـواإلنعام. من

الثالثة:ـقولهـتعاىل:ـ﴿ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ﴾ـأي:ـأقبلـعبادةـمنـعبدين؛ـ
ـبمعنىـالقبول.ـ ـبمعنىـالعبادة،ـواإلجابة فالدعاء

دليله:ـماـرواهـأبوـداود:ـعنـالنعمـانـبنـبشري:ـعنـالنبيـملسو هيلع هللا ىلصـقال:ـ»الدعاءـهوـ
ـتعاىل:ـ العبادة«ـ﴿ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ﴾ـفسمىـالدعاءـ»عبادة«،ـومنهـقوله
أي:ـ ]غافـر:ـ60[ـ ﴿ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ﴾ـ

دعائي،ـفأمرـتعاىلـبالدعاء،ـوحضـعليه،ـوسامهـعبادة،ـووعدـبأنـيستجيبـهلم.

ـبنـالصامتـقال:ـسمعتـرسولـاهللـ ـبنـحوشب:ـعنـعبادة روىـليث:ـعنـشهر
ملسو هيلع هللا ىلصـيقول:ـ»أعطيتـأمتيـثالثًاـملـتعطـإالـاألنبياء:ـكانـاهللـإذاـبعثـنبيًاـقال:ـادعنيـ
أستجبـلك،ـوقالـهلذهـاألمة:ـ﴿ ٺ ٺ ٺ﴾،ـوكانـاهللـإذاـبعثـالنبيـقالـ

له:ـماـجعلـعليكـيفـالدينـمنـحرج،ـوقالـهلذهـاألمة:ـ﴿ ھ ھ ھ ھ ے ے 
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ۓ﴾ـ]احلج:ـ78[،ـوكانـاهللـإذاـبعثـالنبيـجعلهـشهيدًاـعىلـقومه،ـوجعلـهذهـاألمةـ
ـالناس. شهداءـعىل

وكانـخالدـالربعيـيقول:ـعجبتـهلذهـاألمةـيفـ﴿ ٺ ٺ ٺ﴾ـأمرهمـ
ـلهـقائلـمثلـماذا؟ـقال:ـمثلـقوله:ـ ـباإلجابة،ـوليسـبينهامـرشط،ـقال بالدعاء،ـووعدهم

﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ﴾ـ]البقرة:ـ25[ـفهاهناـرشط،ـوقوله:ـ﴿ ٿ 
ـفليسـفيهـرشطـالعمل،ـومثلـقوله:ـ﴿ڭ  ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ﴾ـ]يونس:ـ2[
ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ﴾ـ]غافر:ـ4)[ـفهاهناـرشط،ـوقوله:ـ﴿ٺ 

ٺ ٺ﴾ـليسـفيهـرشط.
ـاألنبياءـهلمـذلك. وكانتـاألممـتفزعـإىلـأنبيائهاـيفـحوائجهمـحتىـتسأل

فإنـقيل:ـفامـللداعيـقدـيدعوـفالـجياب؟

فاجلواب:ـأنـيعلمـأنـقولهـاحلقـيفـاآليتني:ـ﴿ۇئ﴾ـ﴿ٺ﴾ـالـيقتيضـ
االستجابةـمطلقًاـلكلـداعـعىلـالتفصيل،ـوالـبكلـمطلوبـعىلـالتفصيل،ـفـقدـقالـ
ربناـتباركـوتعاىلـيفـآيةـأخرى:ـ﴿ہ ہ ھ ھھ ھ ے ے ۓ﴾ـ
ـعىلـكبيـرةـعالـاًمـهباـأوـجاهاًلـفهوـمعتـٍد،ـوقدـأخبـرـأنهـ ]األعراف:ـ55[ـوكلـمرصٍّ

ـيأيتـبياهناـهناـويفـ ـاالعتداءـكثرية، ـفكيفـيستجيبـله؟ـوأنواع ﴿ے ے ۓ﴾،
األعرافـإنـشاءـاهللـتعاىل.

وقالـبعضـالعلامء:ـأجيبـإنـشئت؛ـكامـقال:ـ﴿ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ﴾ـ
]األنعام:ـ)4[ـفيكونـهذاـمنـبابـاملطلقـواملقيد،ـوقدـدعاـالنبيـملسو هيلع هللا ىلصـيفـثالث،ـفُأعطيـ

اثنتني،ـوُمنعـواحدة،ـعىلـماـيأيتـبيانهـيفـاألنعامـإنـشاءـاهللـتعاىل.

ـوصُفـرهبمـسبحانهـ ـهذا ـاإلخبارـتعريُفـمجيعـاملؤمننيـأّن ـهذا ـإنامـمقصوُد وقيل:
أنـجييبـدعاءـالداعنيـيفـاجلملة،ـوأنهـقريبـمنـالعبدـيسمعـدعاءه،ـويعلمـاضطراره،ـ
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ۈئ﴾ـ ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  ﴿ائ  شاء،ـ وكيفـ شاء،ـ بامـ فيجيبهـ
]األحقاف:ـ5[ـاآلية،ـوقدـجييبـالسيدـعبده،ـوالوالدـولده،ـثمـالـيعطيهـسؤله،ـفاإلجابةـ

ـالدعوة؛ـألنـ﴿ۇئ﴾ـو﴿ٺ﴾ـخربـالـُينسخ،ـ كانتـحاصلةـالـمالةـعندـوجود
ـ»منـفتحـ ـروىـابنـعمر:ـعنـالنبيـملسو هيلع هللا ىلصـقال: ـالتأويلـما ـيدلـعىلـهذا فيصريـاملخرِبـكذابًا؛

لهـيفـالدعاءـفتحتـلهـأبوابـاإلجابة«.

وقالـقوم:ـإنـاهللـجييبـكلـالدعاءـفإماـأنـتظهرـاإلجابةـيفـالدنياـوإماـأنـيكفرـ
عنهـوإماـأنـيدخرـلهـيفـاآلخرةـملاـرواهـأبوـسعيدـاخلدريـقال:ـقالـرسولـاهللـملسو هيلع هللا ىلص:ـ»ماـ
منـمسلمـيدعوـبدعوةـليسـفيهاـإثمـوالـقطيعةـرحمـإالـأعطاهـاهللـهباـإحدىـثالث:ـ
ـإذنـ ـبمثلها«ـقالوا ـالسوء ـأنـيكفـعنهـمن ـله،ـوإما ـيدخر ـأن ـلهـدعوته،ـوإما ـيعجل ـأن إما

نكثرـقال:ـ»اهللـأكثر«.

خرجهـأبوـعمرـابنـعبدـالبـرـوصّححه،ـأبوـممدـعبدـاحلق،ـوهوـيفـ»املوطأ«ـ
منقطعـالسند.ـ

قالـأبوـعمر:ـوهذاـاحلديثـيرجـيفـالتفسريـاملسندـلقولـاهللـتعاىل:ـ﴿ ٺ 
ٺ ٺ﴾ـفهذاـكلهـمنـاإلجابة.

وقالـابنـعباس:ـكلـعبدـدعاـأستجيبـله،ـفإنـكانـالذيـيدعوـبهـرزقـًاـلهـيفـ
الدنياـُأعطَيه،ـوإنـملـيكنـرزقًاـلهـيفـالدنياـُذخرـله.

قلت:ـوحديثـأيبـسعيدـاخلدريـوإنـكانـإذنًاـباإلجابةـيفـإحدىـثالث،ـفقدـ
دلكـعىلـصحةـماـتقدمـمنـاجتنابـاالعتداءـاملانعـمنـاإلجابة؛ـحيثـقالـفيه:ـ»ماـملـ
يدعـبإثمـأوـقطيعةـرحم«،ـوزادـمسلمـ»ماـملـيستعجل«،ـرواهـعنـأيبـهريرة:ـعنـالنبيـ
ـقيل:ـ ملـيستعجل« ـما ـأوـقطيعةـرحم، ملـيدعـبإثم، ـ»الـيزالـيستجابـللعبدـما ـقال: ملسو هيلع هللا ىلصـأنه
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ـيستجيبـيل،ـ ـأر ـفلم ـقدـدعوت،ـوقدـدعوت، ـاالستعجال؟ـقال:ـ»يقول: يارسولـاهللـما

ـالدعاء«. فيستحرسـعندـذلك،ـويدع

وروىـالبخاريـومسـلمـوأبوـداود:ـعنـأيبـهريـرة:ـأنـرسولـاهللـملسو هيلع هللا ىلصـقال:ـ
»يستجابـألحدكمـماـملـيعجلـيقولـدعوتـفلمـيستجبـيل«.

قالـعلمـاؤناـرمحةـاهللـعليهم:ـيـحتملـقولهـ»يستجابـألحدكم«ـاإلخبارـعنـ
اإلخبارـعنـ بمعنىـ فإذاـكانـ اإلجابةـواإلخبـارـعنـجوازـوقـوعهاـ وجوبـوقوعـ
الوجوبـوالوقوعـفإنـاإلجابةـتكونـبمعنىـالثالثةـاألشياءـالـمتقدمةـفإذاـقال:ـقدـ
ـاألشياء،ـوعريـالدعاءـمنـمجيعها،ـ ـالثالثة ـأحدـهذه دعوتـفلمـيستجبـيلـبطلـوقوُع
وإنـكانـبمعنىـجوازـاإلجابة،ـفإنـاإلجابةـحينئذـتكونـبفعلـماـدعاـبهـخاصةـويمنعـ
منـذلكـقولـالداعيـقدـدعوتـفلمـيستجبـيلـألنـذلكـمنـبابـالقنوطـوضعفـ

اليقنيـوالسخط.

قلت:ـويمنـعـمنـإجابةـالدعاءـأيضًاـأكلـاحلرامـوماـكانـيفـمعناهـقالـملسو هيلع هللا ىلص:ـ
»الرجلـيطيلـالسفرـأشعثـأغرب،ـيمدـيديهـإىلـالسامء:ـياـرب،ـياـرب،ـومطعمهـحرام،ـ

ومرشبهـحرام،ـوملبسهـحرام،ـوغذيـباحلرام،ـفأّنىـُيستجابـلذلك«.

إجابةـ فإنـ َقبولـدعاءـمنـهذهـصفته؛ـ االستبعادـمنـ استفهاٌمـعىلـجهةـ وهذاـ
الدعاءـالـبدـهلاـمنـرشوٍطـيفـالداعيـويفـالدعاءـويفـاليشءـاملدعوـبه.

ـالوسائطـ ـإالـاهلل،ـوأن ـبأنـالـقادرـعىلـحاجته ـأنـيكونـعالـاًم فمنـرشطـالداعي:
ـفإنـاهللـالـيستجيبـ ـوأنـيدعوـبنيةـصادقةـوحضورـقلب، ـبتسخريه، يفـقبضته،ـومسخرة

ـمنـالدعاء. دعاءـمنـقلبـغافلـاله،ـوأنـيكونـمتنبًاـألكلـاحلرام،ـوأالـيملَّ

ـالطلبـوالفعلـرشعًا؛ـكامـقال:ـ ـأنـيكونـمنـاألمورـاجلائزة ـفيه: ومنـرشطـاملدعو
ـماـيأثمـبهـمنـالذنوب،ـويدخلـيفـ »ماـملـيدعـبإثمـأوـقطيعةـرحم«ـفيدخلـيفـاإلثمـكلُّ

الرحمـمجيُعـحقوقـاملسلمنيـومظاملهم.
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وقالـسهلـبنـعبدـاهللـالتسرتي:ـرشوطـالدعاءـسبعة:ـأوهلاـالترضع،ـواخلوف،ـ

والرجاء،ـواملداومة،ـواخلشوع،ـوالعموم،ـوأكلـاحلالل.

وقالـابنـعطاء:ـإنـللدعاءـأركانًاـوأجنحًةـوأسبابًاـوأوقاتًا،ـفإنـوافقـأركانهـ
قوي،ـوإنـوافقـأجنحتهـطارـيفـالسامء،ـوإنـوافقـمواقيتهـفاز،ـوإنـوافقـأسبابهـأنجح،ـ
فأركانه:ـحضورـالقلبـوالرأفةـواإلستكانةـواخلشوع،ـوأجنحتهـالصدق،ـومواقيتـهـ

األسحار،ـوأسبابهـالصالةـعىلـممدـملسو هيلع هللا ىلص.

وقيل: رشائطه أربع:

أوهلا:ـحفظـالقلبـعندـالوحدة،ـوحفظـاللسانـمعـاخللق،ـوحفظـالعنيـعنـالنظرـ
إىلـماـالـحيل،ـوحفظـالبطنـمنـاحلرام.

وقدـقيل:ـإنـمنـرشطـالدعاءـأنـيكونـسلياًمـمنـاللحنـكامـأنشدـبعضهم:ـ

 كذاَكـإذًاـُدعاُهـالـجييُبيناديـربَّهـباللحنـليٌث

وقيلـإلبراهيمـبنـأدهم:ـماـبالناـندعوـفالـيستجابـلنا؟ـقال:ـألنكمـعرفتمـاهللـ
فلمـتطيعوه،ـوعرفتمـالرسولـفلمـتتبعواـسنته،ـوعرفتمـالقرآنـفلمـتعملواـبه،ـوأكلتمـ
نعمـاهللـفلمـتؤدواـشكرها،ـوعرفتمـاجلنةـفلمـتطلبوها،ـوعرفتمـالنارـفلمـهتربواـمنها،ـ
ودفنتمـ له،ـ تستعدواـ فلمـ املوتـ وعرفتمـ ووافقتموه،ـ حتاربوهـ فلمـ الشيطانـ وعرفتمـ

ـبعيوبـالناس. ـتعتربوا،ـوتركتمـعيوبكمـواشتغلتم األمواتـفلم

قالـعيلـريضـاهللـعنهـلنوفـالبكايل:ـياـنوف،ـإنـاهللـأوحىـإىلـداؤد:ـأنـمرـبنيـ
إرسائيل:ـأالـيدخلواـبيتًاـمنـبيويتـإالـبقلوبـطاهرة،ـوأبصارـخاشعة،ـوأيدـنقية؛ـفإينـ

الـأستجيبـألحدـمنهمـماـدامـألحدـمنـخلقيـمظلمة.ـ

ياـنوف،ـالـتكوننـعارشًا،ـوالـعريفًا،ـوالـرشطيًا،ـوالـجابيًا،ـوالـعّشارًا؛ـفإنـ
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داؤدـقامـيفـساعةـمنـالليل،ـفقال:ـإهناـساعةـالـيدعوـعبدـإالـأستجيبـلهـفيها،ـإالـأنـ
يكونـعريفًا،ـأوـرشطيًا،ـأوـجابيًا،ـأوـعشارًاـأوـصاحبـعرطبةـــوهيـالطنبورـــأوـ

ـالطبل. صاحبـكوبة؛ـوهي

قالـعلامؤنا:ـوالـيُقلـالداعي:ـ»اللهمـأعطنيـإنـشئت،ـاللهمـاغفرـيلـإنـشئت،ـ
اللهمـارمحنيـإنـشئت«،ـبلـيعّريـسؤالهـودعاءهـمنـلفظـاملشيئة،ـويسألـسؤالـمنـ

يعلمـأنهـالـيفعلـإالـأنـيشاء.

وأيضًاـفإنـيفـقوله:ـ»إنـشئت«ـنوعـمنـاالستغناءـعنـمغفرتهـوعطائهـورمحته؛ـ
كقولـالقائل:ـإنـشئتـأنـتعطَينيـكذاـفافعل،ـالـُيستعملـهذاـإالـمعـالغنّيـعنه،ـوأماـ

املضطّرـإليهـفإنهـيعزمـيفـمسألتهـويسألـسؤاَلـفقريـمضطّرـإىلـماـسأله.

:ـعنـأنسـبنـمالكـقال:ـقالـرسولـاهللـملسو هيلع هللا ىلص:ـ ـواللفظـللبخاريــ وروىـاألئمةــ
ـله«. ـفإنهـالـمستكره ـاللهمـإنـشئتـفأعطني؛ : ـأحدكمـفليعزمـاملسألة،ـوالـيقولنَّ ـدعا »إذا

ويفـ»املوطأ«:ـ»اللهمـاغفرـيلـإنـشئت،ـاللهمـارمحنيـإنـشئت«.

قالـعلمـاؤنا:ـقوله:ـ»فليعزمـاملسألة«ـدليلـعىلـأنهـينبغيـللمؤمنـأنـجيتهدـيفـ
الدعاء،ـويكونـعىلـرجاءـمنـاإلجابة،ـوالـيقنطـمنـرمحةـاهلل؛ـألنهـيدعوـكرياًم.

قالـسفيانـبنـعيـينة:ـالـيمنعنـأحدًاـمنـالدعاءـماـيعلمهـمنـنفسه؛ـفإنـاهللـ
إبليـس؛ـ﴿ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ * چ چ چ  قـدـأجابـدعاءـشـّرـاخللقـ

چ﴾ـ]احلجر:ـ37-36[. 

وللدعاءـأوقاتـوأحوالـيكونـالغالبـفيهاـاإلجابة،ـوذلكـكالسحر،ـووقتـ
األربعاء،ـوأوقاتـ يومـ والعصـرـيفـ الظهرـ بنيـ األذانـواإلقامة،ـوماـ بنيـ الفطر،ـوماـ
االضطرار،ـوحالةـالسفر،ـواملرض،ـوعندـنـزولـاملطر،ـوالصفـيفـسبيلـاهلل؛ـكلـهذاـ

جاءتـبهـاآلثار،ـويأيتـبياهناـيفـمواضعها.
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وروىـشهرـبنـحوشب:ـأنـأمـالدرداءـقالتـله:ـياـشهر،ـأالـجتدـالقشعريرة؟ـ

ـالدعاءـمستجابـعندـذلك.ـ ـاهلل؛ـفإن قلُت:ـنعم!ـقالت:ـفادع

ـاإلثننيـويومـ ـيوم ـالفتحـثالثًا ـدعاـرسولـاهللـملسو هيلع هللا ىلصـيفـمسجد ـبنـعبدـاهلل: وقالـجابر
ـقالـجابر:ـ ـفعرفتـالرسورـيفـوجهه، ـبنيـالصالتني، ـاألربعاء ـيوم ـفاستجيبـله الثالثاء،

ماـنزلـيبـأمرـمهمـغليٌظـإالـتوّخيتـتلكـالساعة،ـفأدعوـفيها،ـفأعرفـاإلجابة.

الرابعة:ـقولهـتعاىل:ـ﴿ېئ ېئ﴾ـقالـأبوـرجاءـاخلرساين:ـفليدعواـيل.ـ
ـأي:ـطلبـاليشءـ ـبابـ»استفعل« ـأنـأجيبهم،ـوهذاـهو ـفليطلبوا ـاملعنى: وقالـابنـعطية:
إالـماـشذـمثلـ»استغنىـاهلل«ـوقالـماهدـوغريه:ـاملعنى:ـفليجيبواـإىلـفيامـدعوهتمـإليهـ

ـالطاعةـوالعمل.ـ ـاإليامن،ـأي: من

ـالشاعر:ـ ـبمعنى،ـومنهـقول ويقال:ـ»أجاب«ـو»استجاب«

ـيستجبهـعندـذاكـميبـ فلم

أي:ـملـجيبه،ـوالسنيـزائدة،ـوالالمـالمـاألمر،ـوكذاـ﴿ېئ﴾ـوجزمتـالمـ
األمر؛ـألهناـجتعلـالفعلـمستقباًلـالـغري،ـفأشبهتـ»إن«ـالتيـللرشط،ـوقيل:ـألهناـالـ

ـالفعل«))). تقعـإالـعىل

وهذاـالكالمـعىلـطولهـيفـغايةـاإلفادةـواحلسن.ـ

وروىـاإلمامـالبيهقيـيفـ»سننهـالكربى«:ـعنـأمـالدرداءـقالت:ـحدثنيـسيدي:ـ
أنهـسمعـرسولـاهللـملسو هيلع هللا ىلصـيقول:ـ»منـدعاـألخيهـبظهرـالغيبـقالـامللكـاملوكلـبهـآمنيـ

ولكـبمثل«.ـرواهـمسلمـيفـ»الصحيح«:ـعنـإسحاقـبنـإبراهيم)2). 

)))ـ»تفسريـالقرطبي«ـ)):ـ308(.
)2)ـكتابـصالةـاالستسقاء،ـبابـاستسقاءـإمامـالناحيةـاملخصبةـألهلـالناحيةـاملجدبةـوجلمـاعةـ

املسلمني،ـ))643).



1246 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالرشحـالكبري
ـالناسـفصاحواـ ـفقام ـكانـرسولـاهللـملسو هيلع هللا ىلصـيطبـيومـاجلمعة، وروىـعنـأنسـقال:
فقالوا:ـياـرسولـاهلل،ـقحطـاملطر،ـوامحرـالشجر،ـوهلكتـالبهائم،ـفادعـاهللـأنـيسقينا،ـ
فقال:ـ»اللهمـاسقناـاللهمـاسقنا«،ـقال:ـوأيمـاهلل،ـماـنرىـيفـالسامءـقزعةـمنـسحاب،ـ
فأنشأتـسحابة،ـفانترشت،ـثمـأمطرت،ـونزلـرسولـاهللـملسو هيلع هللا ىلص،ـفصىلـوانرصف،ـفلمـ
تزلـمتطرـإىلـاجلمعةـاألخرى،ـفلامـقامـالنبيـملسو هيلع هللا ىلصـيطبـصاحواـفقالوا:ـياـرسولـاهلل،ـ
ـثمـقال:ـ ـنبيـاهللـملسو هيلع هللا ىلص، ـاهللـأنـحيبسهاـعنا،ـفتبسم هتدمتـالبيوت،ـوانقطعتـالسبل،ـفادع
ـاملدينة،ـفجعلتـمتطرـحوهلا،ـوماـمتطرـباملدينةـ »اللهمـحواليناـوالـعلينا«،ـفتقشعتـعن
قطرة،ـفنظرتـإىلـاملدينةـكأهناـلفيـمثلـاإلكليل.ـرواهـالبخاريـيفـ»الصحيح«:ـعنـ

ممدـبنـأيبـبكرـاملقدمي،ـورواهـمسلم))). 

ملاـثبتـأنـاهللـتعاىلـهوـاملوجودـالواجبـالوجود،ـوثبتـأنـكلـماـسواهـفإنامـهوـ
ممكنـالوجود،ـفقدـلزمـأنـكلـماـسوىـاهللـتعاىلـفهوـمتاجـإىلـاهللـتعاىل،ـوالـيمكنـأنـ
ـقررهـ يستغنيـكلـماـسواهـعنهـطرفةـعني،ـوإالـألصبحـمنـأهلـاهلالك،ـوهذاـمطابقـلِـام
أئمةـالكالمـمنـأنـاملمكنـمتاجـإىلـاهللـتعاىلـحالـاإلجياد،ـوبعدـذلك،ـأي:ـإنهـمتاجـ

إىلـاهللـتعاىلـالستمرارـوجودهـأيضًا.

قاعدة: ما حيرم الدعاء به ويؤدي إىل الكفر

ـأنـالدعاءـمنـحيثـهوـمندوب،ـ ـله ـالقرايفـوخمترصوـكتابـ»الفروق« ذكرـاإلمام
وقدـيعرضـلهـماـيوجبهـأوـحيرمه،ـوالتحريمـقدـينتهيـللكفرـوهوـعىلـأربعةـأقسام:ـ

األول:ـطلبـماـدّلـالقاطعـعىلـخالفه،ـنحو:ـاللهمـالـتعذبـالكفرةـوشبهه،ـ
ألنهـطلبـتكذبـاهللـتعاىل.ـ

ـاجلمعةـعىلـاملنرب،ـ)6432). ـبغريـصالةـويوم ـبابـاالستسقاء ـاالستسقاء، )))ـكتابـصالة
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ـالنار.ـ ـاملسلمـيف ـاللهمـخلِّدـفالنًا الثاين:ـكذاـضده:

الثالث:ـطلبـنفيـماـدّلـالقاطعـعىلـثبوتهـكامـلوـسألـاهللـتعاىلـسلبـعلميتهـ
سبحانهـوشبههـوقدرتهـواستيالئهـعليه.ـ

الرابع:ـعكسهـنحو:ـأنـيسألـاهللـتعاىلـاحللولـيفـبعضـخملوقاتهـأوـأنـيفوضـ
إليهـأمرـالعاملـأوـأنـجيعلـبينهـوبينهـتعاىلـنسبًا،ـواجلهلـبامـتؤديـإليهـهذهـاألدعيةـليسـ
ـالعاقلـمنـدفعه،ـواجلهلـالذيـهوـعذرـهوـماـالـيمكنـاملكلفـدفعهـعادةـ ـلتمكن عذرًا

كامـلوـرشبـمخرًاـيظنهـخالً))). 

ـأقسام:ـ ـالدعاء ـاملحرمـمن قاعدة:

األول:ـأنـيطلبـاملستحيالتـكاالستغناءـيفـذاتهـوأنـيكونـيفـمكاننيـيفـوقتـ
واحد،ـهذاـمالـعقالً.ـ

الثاين:ـاملحالـالعاديـكاالستغناءـعنـالنفسـوالولدـمنـغريـمجاع،ـومنهـقوهلم:ـ
اللهمـالـترمـنفسًاـيفـشدة،ـآتناـخريـالدنياـواآلخرة،ـوارصفـعناـرشـالدنياـواآلخرة،ـ

إنـأرادـالعموم.ـ

الثالث:ـطلبـنفيـماـدلـالسمعـعىلـنفيه،ـنحو:ـالـتؤاخذناـإنـنسيناـأوـأخطاناـ
أوـأكرهنا،ـألنهـالـفائدةـله،ـبقولهـملسو هيلع هللا ىلص:ـ»رفعـعنـأمتيـاخلطأـوالنسيانـوماـاستكرهواـ

ـالرسلـيفـقوله:ـ﴿وئ ۇئ  ـماـوعد ـإنجاز ـمنـاالستهزاءـعادة،ـوإنامـسألوا ـفهذا عليه«،
ـالوعدـمقق؛ـألنهـمرشوطـباملوافاةـعىلـ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ﴾ـ]آلـعمران:ـ94)[،ـوإنجاز

ـباعتبارـرشطه.ـ اإليامن،ـوهيـمشكوكةـفهوـمشكوك

ـقولهـ ـنحو:ـجعلـاهللـلكـموتـأوالدكـحجابًاـمنـالنار،ـوليسـمنه الرابع:ـعكسه

)))ـانظر:ـ»خمترصـالفروق«،ـللعالمةـشمسـالدينـممدـبنـأيبـالقاسمـبنـعبدـالسالمـالتونيسـ
ـابنـحزم. ـالدمياطي.ـدار ـالفضل ـبنـعيلـأبو ـأمحد املالكي،ـت5)7هـ،ـت:
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ملسو هيلع هللا ىلص:ـ»سلواـيلـالوسيلة«ـمعـقوله:ـ»وأرجوـأنـأكونـأناـهو«،ـجلوازـأنـيكونـيعطاهاـ

مرتبًاـعىلـدعائناـلهـهبا.ـ

ـالتواترـلكانـكفرًا،ـ ـاآلحادـعىلـثبوته،ـإذـلوـدل اخلامس:ـطلبـنفيـماـدّلـبطريق
ينـيومـالقيامة،ـاللهمـالـحتينيـ نحو:ـاللهمـاغفرـللمسلمنيـمجيعـذنوهبم،ـاللهمـالـتَعرِّ

ـالقيامة.ـ ـاملوتـيوم بعد

السادس:ـعكسه،ـنحو:ـاللهمـاجعلنيـأولـمنـتنشقـعنهـاألرض،ـوأولـداخلـ
ـالفقراءـوشبهه.ـ ـاجلنةـقبل ـيدخلون اجلنةـواجعلـاألغنياء

السابع:ـأنـيدعوـمعلقًاـعىلـاملشيئةـغريـعازمـنحو:ـاللهمـاغفرـيلـإنـشئت،ـألنهـ
ـالرغبةـواالفتقار.ـ ـباالستهزاءـوعدم يدّل

الثامن:ـأنـيدعوـمعلقًاـعىلـشأنـاهللـتعاىلـنحو:ـاللهمـافعلـيبـماـأنتـأهله،ـفإنـ
اهللـتعاىلـهوـالفاعلـللخريـوالرش،ـوهوـتعاىلـأهلـللمؤاخذةـواالنتقام،ـوليسـأحدمهاـ
ـفالداعيـبذلكـإنـاعَتَقَدـ ـاألمرينـإليهـواحدة ـفنسبة ـمنـاآلخرـعندـأهلـاحلق، أوىلـبشأنه
أنهـتعاىلـالـيفعلـإالـاخلريـفهذاـاعتزال،ـوإنـاعَتَقَدـأنهـتعاىلـيفعلـاخلريـوالرش،ـفكأنهـ

قال:ـافعلـيبـإماـاخلريـوإماـالرشـفهذاـملـيعزمـاملسألة،ـفريجعـللقسمـالذيـقبله.

الشاطـرأيتهـ ابنـ املثال،ـوملاـرجعتـإىلـتعليقاتـ قلُت:ـوقدـتوقفتـعندـهذاـ
يقولـمقيدًاـماـقررهـالقرايفـمماـأودناـتلخيصهـآنفًا:ـ»حكمهـباملعصيةـيفـمثلـهذاـالدعاءـ
ـفإنـكانـاألول،ـ ـالداعيـممنـيعتقدـمذهبـاالعتزالـأوـال، ـأنـيكون ـفإنهـالـيلو ـنظر، فيه
فذلكـضاللـكامـقال.ـوهوـخمتلفـفيهـهلـهوـكفرـأوـضاللـغريـكفر؟،ـوإنـكانـالـ
ـإالـاخلريـمعـسالمتهـ ـاحلالـيفـكونـاإلنسانـالـيريدـلنفسه ـفقرينة يعتقدـمذهبـاالعتزال،

ـاهـ.ـ ـاالعتزالـتقيدـمطلقـدعائه،ـفالـكفرـوالـمعصية)))«. ـاعتقاد من

)))ـ»أنوارـالرشوق«ـالبنـالشاط،ـ)4:ـ482).
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ـيريدـماـ ـإالـأنه ـأنتـأهله، ـإنـأطلقـما ـالصحيح، ـاالعتقاد واحلاصلـأنـاإلنسانـذا

ـاملغفرةـوالرمحة،ـالـمطلقًا.ـ أنتـأهلهـمن

،ـفيحُرم.ـوأماـ التاسع:ـالدعاءـعىلـغريـالظامل،ـألنهـسعٌيـيفـإرضاٍرـغريـمستحقٍّ
ـمالكـلقولهـتعاىل:ـ﴿ۋ ۋ ۅ ۅ﴾ـ]الشورى:ـ)4[،ـ زه الدعاءـعىلـالظاملـفقدـجوَّ

فإنـعفىـوصربـفهوـأحسن.ـ

ـاْسِقِهـمخرًا))).  ـاللهمـأمتهـكافرًا،ـأو: ـنحو: م، ـالدعاءـباملحرَّ العارش:

قال الطحاوي: )واهلل يغضب ويرىض ال كأحد من الورى(

ـغضبـاهللـليسـكغضبنا،ـغضبـاهللـيعنيـإرادتهـاالنتقامـوالتعذيب،ـورضاهـ إنَّ
ـاإلنعام. يعنيـإرادته

قالـاهللـتعاىل:ـ﴿ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ 
ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ﴾ـ]الفتـح:ـ8)[،ـوقالـتعاىل:ـ﴿ې 
ى ى ائ﴾ـ]البقرة:ـ)6[،ـوقالـتعاىل:ـ﴿ڱ ڱ ڱ ں﴾ـ]النساء:ـ93[. 

ـعليهمـ ـعليهمـمتجليًا ـفيكونـرضاه وكامـأنـاهللـتعاىلـحيبـاملؤمننيـفريىضـعليهم،
بالنعمةـوالثوابـالعميم،ـفكذلكـيغضبـاهللـتعاىلـعىلـالكفار،ـوغضبهـإنامـهوـإرادتهـ

العذابـهلمـيفـاليومـاآلخر.ـ

فالغضبـمنـاهللـتعاىلـهوـفعلـله،ـوليسـصفةـله،ـوإالـلزمـأنـاهللـتعاىلـيتغريـ
ماـبذاتهـبحسبـتغريـماـيفـنفسـاإلنسان،ـوتوضيحـذلكـبأنـنقول:ـلوـكانـزيدـكافرًا،ـ
ـبذاتـجلـشأنه،ـ ـقائمة ـله ـإنـاهللـتعاىلـيكونـغاضبًاـعليه،ـوإنـغضبهـصفٌة ـالقائل: وقال

ـابنـ ـباختصار،ـوترصف.ـدار ـالتونيس،ـص424-42، ـالسالم ـانظر:ـ»خمترصـالفروق«،ـالبنـعبد (((
حزم.
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فلوـفرضناـأنـزيدًاـآمنـواتبعـاهلدى،ـفهلـيبقىـغضُبـاهللـتعاىلـقائاًمـيفـنفسهـعليه؟ـأمـ
يقال:ـإنهـاآلنـقدـريضـعليه،ـالـريبـأنهـيفـحالـاإليامنـيكونـاهللـتعاىلـراضيًاـعنه.ـ

ـقدـزالـ ـالقائلــ ـبحسبـادعاءـهذا ـشأنهــ ـالقائمـيفـذاتهـجلَّ ـالغضبـالسابق إذن
اآلن،ـوقامـيفـنفسهـتعاىلـرضًا؛ـتبعًاـالختيارـهذاـالعبدـاإليامَن.ـ

أليسـهذاـكالمًاـرصيـحًاـيفـأنـاهللـتعاىلـيتوقـفـحدوثـصفـةـلهـعىلـفعلـ
ملخلوقاته،ـومنـقالـهبذاـاحلاِلـفالـريَبـأنهـيقول:ـإنهـيفـكلـأوصافهـــغضبًاـكانـأوـ
ـالقولـبأنهـبعضـأحوالهـنقٌصـلهـجلـشأنهـكفٌرـباهللـتعاىل،ـإذنـ رضًاـــكامٌلـهللـتعاىل؛ـإذ
ـاملتواليةـعىلـذاتهـمتوقفةـعىلـفعٍلـمنـأفعالـالعبيدـواملخلوقاتـالتيـ فكامالتـاهللـتعاىل

خلقهاـاهللـتعاىل،ـوالـيشكـعاقٌلـأنـهذاـالقولـزوٌرـوهبتانـعىلـاهللـتعاىل.ـ

وهلذاـاألمر؛ـفإنـعلمـاءناـاملحققنيـرّصحواـأنـغضبـاهللـتعاىلـليسـكغضبنا،ـ
فإنـكانـغضبناـحالٌةـقائمةـبنا،ـتابعٌةـلتأثُّرناـمنـغريناـإذاـفعلـأمرًاـشينًا،ـفغضبـاهللـ
تعاىلـليسـكذلك،ـبلـيطلقـالغضبـعىلـاهللـتعاىل،ـويرادـمنهـفقطـالزمهـعندنا،ـوهيـ
العذاب،ـأوـاجلزاءـالذيـيريدهـالغاضبـلعاقبـبهـالعايصـأوـالظامل؛ـألنهـليسـهاهناـ

إالـأمور:ـ

األول:ـالصفةـالتيـهيـالغضب،ـأوـالرضا،ـونـتيجةـهذهـالصفة،ـأعني:ـنفسـ
العذاب.ـ

فإماـأنـيقال:ـإنـالصفةـقديمة،ـأوـحادثة،ـفإنـكانتـقديمة،ـيلزمـأنـاهللـتعاىلـ
ـأنهـراٍضـمنذـ ـإيامنه،ـوكذلكـيلزم غاضبـمنذـاألزلـوالـيزالـعىلـزيدـحالـكفرهـوحال
األزلـوالـيزالـعىلـزيدـحالـكفرهـوحالـإيامنه.ـوواضحـأنـهذاـالكالمـفاسدـمردود.ـ

ـالعبيدـواملخلوقاتـكامـ ـبأفعال ـالصفةـحادثة،ـفهيـالـشكـمرشوطة ـإن وإنـقيل:
وضحناهـسابقًا،ـفتكونـصفاتـاهللـتعاىلـحادثةـأوـال،ـوهذاـباطل،ـوتكونـمرشوطةـ
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بفعلـغريه،ـوهذاـاحتياٌجـوافتقارـيفـكاملـالذاتـإىلـالغري،ـوهوـماٌلـالـيليقـإثباتهـهللـ

تعاىل.ـ

والـيبقىـبعدـذلكـإالـأنـنقول:ـإنـالغضبـوالرضاـُيطلقانـعىلـاهللـتعاىلـوُيرادـ
هبمـاـالفعلـاملرتتبـعىلـالغضبـوالرضا،ـوهوـقولـأهلـالسنة،ـأوـيقال:ـإنـالغضبـ
والرضاـهوـتعلُّقـاإلرادةـاملرّجحـواملخصصـهلذاـالفعل؛ـفإنـقيلـباألول،ـفهوـحادثـ
ـتعلقـلصفةـ ـفهو ـله،ـوإنـقيلـبالثاين، ـفعلـهللـتعاىل،ـوليسـصفة غريـقائمـباهللـتعاىل،ـوهو
ـالـإشكالـيفـنسبتهـهلل،ـوالـإشكالـيفـالقولـبقدمه،ـ قديمةـهللـتعاىل،ـوهوـأمرـاعتباريٌّ

ـالسنة.ـ ـأهل ـاستقّرـعليهامـمّققو ـاللذان ـالقوالن ـالقوالنـمها وهذان

ونحنـعندماـنقول:ـاهللـيغضب،ـأوـنقول:ـَغِضَبـاهللُ،ـفهذاـوصٌفـهللـتعاىلـمنـ
ـالعلية،ـفالوصُفـصحيح،ـوالصفُةـ حيثـهوـفاعل،ـوليسـعبارةـعنـصفةـقامتـبذاته

ـبيانه.ـ ـالتعبريـهيـاإلرادةـكامـسبق التيـيقومـعليهاـهذا

وماُلـبعضـأهلـالسنةـإىلـإبقاءـالغضبـالواردـوالرضاـعىلـماـهوـعليه،ـوعدمـ
تأويلهـبامـمىض،ـبلـيقولون:ـإنـاهللـتعاىلـيتصفـبغضبـورضاـالئَقنيـبهـجلـشأنه،ـ
ليساـبصفاٍتـحادثة،ـوالـفيهاـحتول،ـوأجَرواـهذهـعىلـماـوردت،ـكمـاـهوـمنهُجـكثريـ

منهمـيفـغريهاـمماـوردـإضافتهـإىلـاهللـتعاىل.ـقالـالغنيميـيفـ»رشحه«:

النـبأنـاملرادـببغضهـورضاه:ـإرادةـاالنتقام،ـومشيئةـاإلنعام،ـأوـاملرادـ »والـيؤوَّ
ـإثباتـاليدـوالوجهـ : ـالبزدويــ ـأي: ـاإلسالمــ ـالنقمةـوالنعمة،ـقالـفخر هبام:ـغايتهامـمن
حقـعندنا،ـلكنهـمعلومـبأصله،ـمتشابهـبوصفه،ـوالـجيوزـإبطالـاألصلـبالعجزـعنـ
دركـالوصف،ـوإنمـاـضلتـاملعتـزلةـمنـهذاـالوجه؛ـفإهنمـردواـاألصولـجلهلهمـ
بالصفاتـعىلـوجهـاملعقول،ـفصارواـمعطلة،ـكذاـذكرهـشمسـاألئمة،ـثمـقال:ـوأهلـ
السنةـواجلامعةـأثبتواـماـهوـاألصُلـاملعلومـبالنّصـــأي:ـاآلياتـالقطعية،ـوالدالالتـ
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ـوملـجيّوزواـاالشتغالـبطلبـذلك؛ـكامـ ـوهوـالكيفيةــ ـوتوقفواـفيامـهوـاملتشابهــ اليقينيةــ

وصفـبهـالراسخنيـيفـالعلم«.ـاهـ))).

وهذهـهيـطريقةـاألحنـاف،ـوهيـالوقوفـعندـاملتشاهباتـوعدمـالكالمـفيها،ـ
ـإثباتـالوجهـواليدـمثاًلـصفاٍتـ ـالقطعـعىل ـنظرًاـيفـدعوىـقيام ـإنـهناك ـيقال: ولكنـقد
هللـتعاىل،ـوالـيتمـإثباُتـالتعطيلـإالـبعدـإثباتـأصلـالوجودـللصفة،ـثمـدعوىـمّدٍعـ
بنفيها،ـفإنـالتعطيلـفرعـعنـنفِيـماـهوـثابٌتـعىلـسبيلـالقطع،ـوكوُنـالوجهـواليدـ
والغضبـصفًةـمستقلةـوالرضاـكذلك،ـليستـثابتةـعىلـسبيلـالقطع،ـبلـغايُةـماـيقالـ
ـاحتامالًـراجحًاـعندنا،ـوإنـ ـاهللـتعاىل،ـواحتملـمعناهاـماـقلناه ـإىل ـنسبتها ـإهناـورد هاهنا:

ـليسـتعطيالً.ـ ـيثبتـقطعًا ـالبعض،ـفنفُيـماـمل توقفـفيها

وأماـالكيف،ـفالـكيفـهاهنا،ـبلـالواجبـنفُيـالكيف،ـإالـإنـُقصدـبالكيفـ
احلقيقُةـالـالوضُعـاملعنّيـالذيـيستلزمـالتجسيم،ـوهوـقطعًاـيريدـبالكيفـاحلقيقة،ـوإنـ
ـبناءـموقفـأصيلـ ـبهـعدُم ـاألوىل ـتِرد،ـفكان ـإطالقهاـعىلـاهللـتعاىلـغريـسائغ؛ـألهناـمل كان

عىلـمثلـهذاـاللفظـالذيـملـيِرد.ـ

ـالبابريتـيفـ»رشحه«: ـالعالمة ولذلكـقال

»فنقولـبأنـاملرادـمنـغضبـاهلل:ـهوـإرادةـاالنتقامـمنـالعصاةـوإنزالـالعقوبةـ
هبم،ـوأنـيفعلـهبمـكامـيفعلـامللكـإذاـغضبـعىلـمنـحتتـيده؛ـنعوذـباهللـمنـغضبه،ـ
واملرادـمنـرضاـاهلل:ـهوـإرادةـاالنتقامـملنـأطاعهـوالعفوـعمنـعصاه،ـوأنـيفعلـبعبيدهـ
إذاـريضـمنـاإلكرامـوزيادةـاإلنعام؛ـنسألـاهللـرضاهـ يدهـ امللكـبمنـحتتـ يفعلـ كامـ

ـاهـ)2). ورمحته«.

)))ـ»رشحـالغنيمي«ـص33).
ـالبابريت«ـص40). )2)ـ»رشح
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ـالتاّمـ ـالتحقيق ـباطل،ـوأن ـاملقام ـأهلـالسنةـيفـهذا ـقالهـغرُي ويتحررـمنـذلكـأنـما

ـاملحّققون.ـ هوـماـقررهـعلامؤنا

بحث يف التوسل

لقدـاشتدـاخلالفـيفـالتوّسلـبنيـاملانعنيـواملجوزين،ـوسوفـنذكرـهناـخالصةـ
ماـدارـبنيـهذينـالفريقني،ـمعـذكرـاألدلةـمنـالطرفني.ـ

مفهوم التوسل: 

يمكنـأنـيكونـالتوسلـبسؤالـاهللـتعاىلـبواسطةـأعاملكـالتيـصدرتـعنك؛ـ
دًا،ـفتسألـاهللـ ـعماًلـصاحلًاـمدَّ َ كأنـتقول:ـياـرّبـأسألكـبأعاميلـالصاحلة،ـأوـأنـُتَعنيِّ

ـالعمل.ـ تعاىلـحاجَتكـهبذا

والتوسلـباألعمـالـالصاحلةـالـخالفـفيه،ـأي:ـإنـمجيعـالناسـمّتفقونـعىلـ
جوازه،ـوأشهرـأدلته:ـحديثـالثالثةـالذينـكانواـيفـالغارـفنزلتـصخرةـعظيمةـسّدتـ
ـالصاحلة،ـفجعلتـ ـأعامله ـبعملـمن ـاهللـتعاىل ـالباب،ـفصارـكلـواحدـمنهمـيدعو عليهم

ـاخلروج.ـ ـاستطاعوا ـأن ـإىل ـتنفرجـعنهمـشيئًاـفشيئًا الصخرُة

التوسل:ـهوـأنـتـتوجهـإىلـاهللـتعاىلـبالسؤال،ـبواسطة،ـوهيـالرسول،ـأوـأحدـ
الصاحلنيـالـمشهودـبصالحهم.ـكأنـتـقول:ـياـرّبـأسألكـبجاهـالنبيـعليهـالصالةـ

والسالم.ـ

أدلة التوسل: 

أوالً: دليٌل كيل عام:

الكتابـبقولهـتعاىل:ـ﴿ڭ ڭ  التوسلـمنـ الكوثريـعىلـ استدلـاإلمامـ
ۇ﴾ـ]املائدة:ـ35[،ـقالـيفـ»مقـالتقول«ـماـحاصله:ـ
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»قولهـتعاىل:ـ﴿ڭ ڭ ۇ﴾ـبعمومهاـتشملـالتوسلـباألشخاص،ـ
والتوسلـباألعامل،ـبلـاملتبادرـمنـالتوسلـيفـالرشعـهوـهذاـوذاك،ـومنـاّدعىـالتفريقـ
بنيـالتوسلـباحلّيـفأجازه،ـوالتوسلـبميتـفمنعه،ـفإنامـينبعثـيفـهذاـعنـاعتقاِدـفناءـ
األرواح،ـاملؤّديـإىلـإنكارـالبعث،ـوعىلـادعاءـانتفاءـاإلدراكاِتـاجلزئيةـمناـلنفسـبعدـ

ـالرشعيةـيفـذلك«))).  ـاألدلة ـاملستلزِمـإلنكار ـالبدن، مفارقتها

وجهةـاستلزامـذلك:ـماـقالهـالكوثري:ـإنـاملفرقـبنيـاحلالتني،ـإنامـفّرق؛ـألنـماـ
ـالقدرةـعىلـالدعاءـوإدراكـ ـأجازهـهو ـاملوت،ـوما ـبحالة ـاملوت،ـمنتٍفـعنده ـبحجة أجازه
حاجةـاملتوّسلـبك،ـأوـأنـالروحـالتيـيزُعمـالقائلونـبالتوسلـأهناـتبقىـبعدـانفصاهلاـ
ـالتوسلـقائاًلـ ـاملانُعـمن ـيكون ـأن ـالتوسلـهبا،ـفالـبد عنـاجلسد،ـوبناءـعىلـذلكـجيّوزون
ـلتوسلـمنـيتوسلـهبا،ـوقدرهتاـ ـببقائها،ـوإدراِكها ـقال ـبقائها،ـوإالـلو ـالروحـوعدم بعدم

ـالتوسل؟! ـالدعاءـمنـاهللـتعاىلـاإلجابة،ـفكيفـيسوغـلهـأنـينكر عىل

ـبعضه،ـولكنـمنعـ ـأو ـأنكرـذلكـكلَّه، ـالتوسلـقد ـاملانعـمن ـأنـيكون لذلكـفالـبد
ـالثابتة. ـباألدلة ـالدين ذلك،ـوإنكارهـخمالفـلِـامـُعلمـثبوتهـمن

يعتـرفـبجوازـ أوـ الديـن،ـ ثبوتـهـمنـ ماـعلمـ يـخالفـ أنـ إماـ أنهـ فاحلاصل:ـ
التوسل.

أماـمعـعدمـقولهـبإنكارـماـأرشناـإليه،ـفإنـأنكرـالتوسل،ـفهوـمغالطـالـغري.ـ

التوسل،ـعبارةـعنـمتٍنـمركزـمتٍوـعىلـ الكوثريـيفـ واحلق:ـأنـرسالةـاإلمامـ
برهانـجوازـ كافيةـيفـ بذاهتاـ السلف،ـوهيـ والعقلـوعملـ والسنةـ القرآنـ األدّلةـمنـ

ـلـمنـفهمها.ـ التوسلـفضاًلـعنـمرشوعيته،

ـللرتاث. ـاألزهرية ـاملكتبة ـالكوثري،ـص4، ـاإلمامـممدـزاهد ـالتقول«، )))ـ»مق
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ثانياً: أدلة التوسل من احلديث واألثر: 

ـقال:ـسمعتـ ـالبخاري:ـعنـعبدـاهللـبنـدينار:ـعنـأبيه احلديث األول:ـروىـاإلمام
ـالغامم...ـ ـأيبـطالب:ـوأبيضـيستسقى ـيتمثلـبشعر ابنـعمر

ـوأناـأنظرـإىلـ وقالـعمرـبنـمحزة:ـحدثناـسامل:ـعنـأبيه:ـربامـذكرتـقولـالشاعرــ
: ـميزابــ وجهـالنبيـملسو هيلع هللا ىلصـيستقي،ـفامـينزلـحتىـجييشـكلُّ

ـاهـ))). ـالغامم...ـوهوـقولـأيبـطالب. وأبيضـيستسقى

ـالربـيفـ»التمهيد«: ـابنـعبد قال

ـأتيناكـ ـاهلل، ـالنبيـملسو هيلع هللا ىلص،ـفقال:ـياـرسول ـأعرايبـإىل ـقال:ـجاء ـبغريـهذاــ ـأنســ »عن
ـيغّط،ـوالـبعريـيئّط،ـوأنشد:ـ وماـلناـصبيٌّ

لباهنــا تدمــيـ والعــذراءـ ـالطفِلأتينــاكـ ـالصبــيـعن وقدـُشــغلتـأم

ــّرـاستكانــــًة يـــهـوخـ منـاجلــوعـموتــًاـماـيمــرـوماـحييلوألقـــىـبكفَّ

ـالَفْسِلوالـيشءـممــاـيــأكلـالنــاُسـعندنا ـالعاميـوالِعْلِهِز سوىـاحلنظل

ْســِلوليـــسـلنـــاـإالـإليـــكـفرارنـــا الرُّ إىلـ إالـ الناسـ فــراُرـ وأينـ

ـاسقناـ ـيديهـثمـقال:ـ»اللهم ـاملنرب،ـفرفع ـاهللـملسو هيلع هللا ىلصـجيرـرداءه،ـحتىـصعد فقامـرسول
غيثًاـمغيثًا،ـغدقًاـطبقًا،ـنافعًاـغريـضار،ـعاجاًلـغريـرايث،ـوكذلكـخترجون«،ـقال:ـفامـ
ردـرسولـاهللـملسو هيلع هللا ىلصـيديهـحتىـالتقتـالسامُءـبأبراقها،ـوجاءـأهلـالبطاحـيضّجون:ـالغرَقـ
الغرَق!ـفقالـالنبيـملسو هيلع هللا ىلص:ـ»اللهمـحواليناـوالـعلينا«،ـفانجابـالسحابـعنـاملدينةـحتىـ
أحدقـهباـكاإلكليل،ـفضحكـالنبيـملسو هيلع هللا ىلصـحتىـبدتـنواجُذهـثمـقال:ـ»هللـدّرـأيبـطالب،ـ

:ـأناـياـرسولـاهلل،ـلعلكـتريد: لوـكانـحّيًاـقّرتـعيناه!ـمنـُينشدناـقوله؟«،ـفقالـعيلٌّ

ـإذاـقحطوا،ـ)963). ـاالستسقاء ـالناسـاإلمام ـبابـسؤال )))ـكتابـاالستسقاء،



1256 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالرشحـالكبري
ـبوجهه ـُيْستسقىـالغامُم ثِــامُلـاليتامىـعصمٌةـلألراملوأبيُض
َفُهْمـعنــَدُهـيفـنِعمٍةـوفواضليطيفـبهـاهلالكـمنـآلـهاشم
وملــاـنقاتــلـدونــهـونناضُلكذبتمـوبيــتـاهللـَنْبَزىـممدًا
َعـحوله وَنْذّهُلـعــنـأبنائناـواحلالئُلوُنْســِلُمهـحتىـُنــرْصَ

فقال:ـ»نعم«،ـفقالـاألعرايبـــوكانـمنـمزينةــ:ـ

ـــْرلكـاحلمدـواحلمدـممنـشــكْر ـــيـاملط ـــهـالنب ســـقيناـبوج
فأســلمـمعهــاـإليــهـالنظــْردعــاـربــهـاملصطفــىـدعوة
وأرسعـحتــىـرأينــاـالــدرْرفلمـيــكـإالـأنـألقــىـالرداء
إىلـالنحرـحتــىـأفاضـالغُدْروملـيرجعـالكــفـعندـالدعاء
ســحابـيراهـاحلديــدـالبرْصســحابـوماـيفـأديمـالســامء
بــهـذوـغدْرفـــكانـكـــامـقالـــهـعمـــه وأبيضـيســقىـ
ـــامء ـــثـالس ـــزلـاهللـغي ـــهـين اخلرْبب لــذاكـ العيــانـ فهــذاـ
املزيَد يلــَقـ اهللَـ يشــكِرـ )))فمنـ الِغرَيْ يلــَقـ اهللـ يكفِرـ ومنـ

احلديث الثاين: ماـرواهـالبخاري:ـعنـأنس:ـأنـعمرـبنـاخلطابـريضـاهللـعنهـ
ـنتوسلـإليكـبنبيناـ ـإناـكنا ـاللهم ـفقال: ـاملطلب، ـاستسقىـبالعباسـبنـعبد ـقحطوا ـإذا كان

ـفُيسقون)2). ـقال: ـفاسقنا، ـنبينا ـإليكـبعم ـنتوسل فتسقينا،ـوإنا

قالـاحلافظـابنـحجرـيفـ»فتحـالباري«:
»وقدـبنيـالزبريـبنـبكارـيفـ»األنساب«ـصفةـماـدعاـبهـالعباسـيفـهذهـالواقعة،ـ

)))ـ»التمهيد«ـ)22:ـ63(.
)2)ـكتابـاالستسقاء،ـبابـسؤالـالناسـاإلمامـاالستسقاءـإذاـقحطوا،ـ)964(.ـوكتابـفضائـلـ

ـاملطلبـريضـاهللـعنه،ـ)3507). ـالعباسـبنـعبد ـبابـذكر الصحابة،
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والوقتـالذيـوقعـفيهـذلك،ـفأخرجـبإسنادـله:ـأنـالعباسـملاـاستسقىـبهـعمر،ـقال:ـ
اللهمـإنهـملـينزلـبالءـإالـبذنب،ـوملـيكشفـإالـبتوبة،ـوقدـتوجهـالقومـيبـإليك؛ـملكاينـ
ـالغيث.ـفأرختـ منـنبيك،ـوهذهـأيديناـإليكـبالذنوب،ـونواصيناـإليكـبالتوبة،ـفاسقنا

ـاحلبال،ـحتىـأخصبتـاألرُض،ـوعاشـالناس. السامءـمثل

وأخرجـأيضًا:ـمنـطريقـداود:ـعنـعطاء:ـعنـزيدـبنـأسلم:ـعنـابنـعمرـقال:ـ
ـاحلديث،ـوفيه:ـ ـفذكر ـاملطلب... ـبالعباسـبنـعبد ـالرمادة ـبنـاخلطابـعاَم استسقىـعمر
فخطبـالناسـعمرـفقال:ـإنـرسولـاهللـملسو هيلع هللا ىلصـكانـيرىـللعباسـماـيرىـالولُدـللوالد،ـ
فاقتدواـــأهياـالناســـبرسولـاهللـملسو هيلع هللا ىلصـيفـعمهـالعباس،ـواختذوهـوسيلًةـإىلـاهلل.ـوفيه:ـفامـ

ـاهلل. برحواـحتىـسقاهم

ـ»عنـأبيه«ـ ـفقال: ـبنـسعد:ـعنـزيدـبنـأسلم، ـالبالذريـمنـطريقـهشام وأخرجه
ـأنـيكونـلزيدـفيهـشيخان. بدلـ»ابنـعمر«،ـفيحتمل

وذكرـابنـسعدـوغريه:ـأنـعامـالرمادةـكانـسنةـثامنـعرشة،ـوكانـابتداؤهـمصدرـ
احلاجـمنها،ـودامـتسعةـأشهر،ـوالرمادةـــبفتحـالراءـوختفيفـامليمـــسميـالعامـهباـلِـامـ

حصلـمنـشدةـاجلدب،ـفاغرّبتـاألرُضـجّدًاـمنـعدمـاملطر«))).

ثمـقالـابنـحجر:ـ»ويستفاد من قصة العباس استحباُب االستشفاع بأهل اخلري 
والصالح وأهل بيت النبوة، وفيه فضل العباس، وفضل عمر؛ لتواضعه للعباس ومعرفته 

ـاهـ)2). بحّقه«.

قالـاإلمامـالعينيـيفـ»رشحـالبخاري«ـعندـهذاـاحلديث:ـ»وفيهـمنـالفوائـد:ـ
العباسـ وفيه:ـفضلـ النبوة.ـ بيتـ والصالحـوأهلـ اخلريـ بأهلـ االستشفاعـ استحبابـ

ـالباري«ـ)2:ـ497). )))ـ»فتح
ـالسابق. ـاملصدر (2(
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وفضلـعمر،ـريضـاهللـتعاىلـعنهام،ـلتواضعهـللعباسـومعرفتهـبحقه.ـقالـابنـبطال:ـوفيه:ـ
أنـاخلروجـإىلـاالستسقاءـواالجتامعـالـيكونـإاّلـبإذنـاإلمامـملاـيفـاخلروجـواالجتامعـ

ـتعاىل:ـ﴿پ پ  ـالسالفةـقال منـاآلفاتـالداخلةـعىلـالسلطان،ـوهذهـسننـاألمم
پ ڀ ڀ ڀ﴾ـ]األعراف:ـ60)[ )))«.ـاهـ.ـ

ويفـ»املستدركـعىلـالصحيحني«:ـعنـابنـعمرـأنهـقال:ـاستسقىـعمرـبنـاخلطابـ
ـنبيِّكـالعباُس،ـنتوجهـإليكـ عامـالرمادةـبالعباسـبنـعبدـاملطلبـفقال:ـاللهم،ـهذاـعمُّ
به،ـفاسِقنا،ـفامـبرحواـحتىـسقاهمـاهلل!ـقال:ـفخطبـعمرـالناس،ـفقال:ـأهياـالناسـإنـ
ـقسمه،ـ رسولـاهللـملسو هيلع هللا ىلصـكانـيرىـللعباسـماـيرىـالولدـلوالده،ـُيعظمهـوُيفخمهـويبـرُّ
فاقتدواـــأهياـالناســـبرسولـاهللـملسو هيلع هللا ىلصـيفـعمهـالعباس،ـواختذوهـوسيلةـإىلـاهللـعزـوجلـ

ـبكم)2). ـنزل فيام

احلديث الثالث:ـماـرواهـالطرباينـيفـ»املعجمـالكبري«ـ)9:ـ30(ـعنـعثمـانـبنـ
حنيف:ـأنـرجاًلـكانـيتلفـإىلـعثامنـبنـعفانـريضـاهللـعنهـيفـحاجةـله،ـفكانـعثامنـ
الـيلتفتـإليه،ـوالـينظرـيفـحاجته،ـفلقيـابنـحنيف،ـفشكىـذلكـإليه،ـفقالـلهـعثامنـ
ابنـحنيف:ـائتـامليضأةـفتوضأ،ـثمـائتـاملسجد،ـفصّلـفيهـركعتني،ـثمـقل:ـ»اللهمـ
اينـأسألكـوأتوجهـإليكـبنبيناـممدـملسو هيلع هللا ىلص،ـنبيـالرمحة،ـياـممد،ـإينـأتوجهـبكـإىلـريب،ـ

فتقيضـيلـحاجتي«،ـوتذُكُرـحاجَتك،ـوُرحـحتىـأروحـمعك.

فانطلقـالرجُل،ـفصنعـماـقالـله،ـثمـأتىـبابـعثمـانـبنـعفانـريضـاهللـعنه،ـ

ـ)7:ـ33(،ـ ـالدينـممودـبنـأمحدـالعينيـت:ـ855هـ، ـبدر ـالقاريـرشحـصحيحـالبخاري«، ـ»عمدة (((
ـبريوت. ـالرتاثـالعريبــ ـإحياء دار

)2)ـكتابـمعرفةـالصحابةـريضـاهللـعنهم،ـذكرـإسالمـالعباسـريضـاهللـعنهـواختالفـالرواياتـيفـ
وقتـإسالمه،ـ)5438).
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فجاءـالبوابـحتىـأخذـبيده،ـفأدخلهـعىلـعثامنـبنـعفانـريضـاهللـعنه،ـفأجلسهـمعهـ
ـله:ـماـذكرتـحاجتكـ ـقال ـثم ـله، ـفذكرـحاجته،ـوقضاها ـفقال:ـحاجتك، عىلـالطنفسة،

ـالساعة،ـوقال:ـماـكانتـلكـمنـحاجة،ـفاذُكْرها. حتىـكان

ثمـإنـالرجلـخرجـمنـعنده،ـفلقيـعثامنـبنـحنيف،ـفقالـله:ـجزاكـاهللـخريًا،ـ
. ماـكانـينظرـيفـحاجتي،ـوالـيلتفُتـإيّلـحتىـكّلمَتهـيِفَّ

فقالـعثامنـبنـحنيف:ـواهللـماـكّلمُته،ـولكنيـشهدتـرسولـاهللـملسو هيلع هللا ىلصـــوأتاهـ
ـاهللـليسـ ـياـرسول ـالنبيـملسو هيلع هللا ىلص:ـ»فتصرب«،ـفقال: ـله ـإليهـذهابـبرصه،ـفقال ـفشكى رضيرــ
يلـقائد،ـوقدـشّقـعيّل،ـفقالـالنبيـملسو هيلع هللا ىلص:ـ»ائتـامليضأةـفتوّضْأ،ـثمـصّلـركعتني،ـثمـادُع«ـ

ـالدعوات. هبذه

قالـابنـحنيف:ـفوـاهللـماـتفّرقناـوطالـبناـاحلديُثـحتىـدخلـعليناـالرجُلـكأنهـ
ـقط))).  ملـيكنـبهـرضٌّ

احلديث الرابع:ـماـرواهـالطرباينـيفـ»املعجمـالكبري«ـ)24:ـ)35(ـبرقمـ])87[ 
عنـأنسـبنـمالكـقال:ـملاـماتتـفاطمةـبنتـأسدـبنـهاشمـأمـعيلـبنـأيبـطالبـدخلـ
عليهاـرسولـاهللـملسو هيلع هللا ىلص،ـفجلسـعندـرأسهاـفقال:ـ»رمحك اهلل يا أمي، كنت أمي بعد أمي، 
وتشبعيني وتعرين، وتكسيني ومتنعني نفسك طيباً، وتطعميني، تريدين بذلك وجه اهلل 
والدار اآلخرة«،ـثمـأمرـأنـُتغسلـثالثًا،ـفلامـبلغـاملاءـالذيـفيهـالكافورـسَكَبهـرسولـاهللـ
ملسو هيلع هللا ىلصـبيده،ـثمـخلعـرسولـاهللـملسو هيلع هللا ىلصـقميَصه،ـفألبسهاـإياه،ـوكفنـهاـبُبـردـفوقه،ـثمـدعاـ
رسولـاهللـملسو هيلع هللا ىلصـأسامةـبنـزيدـوأباـأيوبـاألنصاريـوعمرـبنـاخلطابـوغالمًاـأسودـ
ـبيده،ـ ـترابه ـاهللـملسو هيلع هللا ىلصـبيده،ـوأخرج ـاللحَدـحَفَرهـرسول ـبلغوا حيفرون،ـفحفرواـقربها،ـفلام

))) )))83(،ـ)9:ـ30).
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فلامـفرغـدخلـرسولـاهللـملسو هيلع هللا ىلص،ـفاضطجعـفيه،ـثمـقال:ـ»اهلل الذي حييي ويميت، وهو 
حي ال يموت، اغفر ألمي فاطمة بنت أسد، ولقنها حجتها، ووسع عليها مدخلها بحق 
أربعًا،ـوأدَخلوهاـ الرامحني«،ـوكرّبـعليهاـ فإنك أرحم  الذين من قبيل؛  نبيك واألنبياء 

ـالصديقـريضـاهللـعنهم))). واحلديث حسن. اللحد،ـهوـوالعباسـوأبوـبكر

احلديث اخلامس: ماـرواهـالبزار:ـعنـعبدـاهللـقال:ـقالـرسولـاهللـملسو هيلع هللا ىلص:ـ»حيايتـ
خريـلكم،ـحتدثونـوحيدثـلكم،ـووفايتـخريـلكم،ـتعرضـعيّلـأعاملكم،ـفامـكانـمنـ

حسنـمحدُتـاهللـعليه،ـوماـكانـمنـسيٍئـاستغفرُتـاهللـلكم«)2).

إسنـاده جيـد، وصححـه السيـوطي يف  قـالـاحلافـظـيفـ»طـرحـالتـثريب«:ـ
»اخلصائص«)3).

احلديث السادس:ـماـرواهـابنـماجهـيف»سننه«:ـعنـأيبـسعيدـاخلدريـقال:ـقالـ
رسولـاهللـملسو هيلع هللا ىلص:ـ»منـخرجـمنـبيتهـإىلـالصالةـفقال:ـاللهمـإينـأسألكـبحقـالسائلنيـ
عليك،ـوأسألكـبحقـممشايـهذا؛ـفإينـملـأخرجـأرشًاـوالـبطرًا،ـوالـرياءـوالـسمعة،ـ
وخرجتـاتقاءـسخطك،ـوابتغاءـمرضاتك،ـفأسالكـأنـتعيذينـمنـالنار،ـوأنـتغفرـيلـ
ذنويب؛ـإنهـالـيغفرـالذنوبـإالـأنت؛ـأقبلـاهللـعليهـبوجهه،ـواستغفرـلهـسبعونـألفـ

ملك«)4).
وقالـابنـبطال:ـ»ومثلـهذاـالـُيدركـبالرأي،ـوالـيكونـإالـعنـالرسول«)5). 

))) ))87(،ـ)24:ـ)35).
)2) )925)(،ـ)5:ــ308).

ـالتثريب«ـ)3:ـ297(،ـو»اخلصائص«ـ)2:ـ)28). )3)ـ»طرح
ـبابـامليشـإىلـالصالة،ـ)778). )4)ـكتابـاملساجدـواجلامعات،

)5)ـ»رشحـصحيحـالبخاري«،ـأبوـاحلسنـعيلـبنـخلفـبنـعبدـامللكـبنـبطالـالبكريـالقرطبيـ
)449هـ(،ـمكتبةـالرشدـــالسعودية:ـالرياضـــ423)هــــ2003م،ـط)،ـتـأبوـمتيمـيارسـبنـ

إبراهيم،ـ)2:ـ274).



ــ 1261 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عىلـالعقيدِةـالطَّحاويةـ
ـقال:ـ ـأخرجـالطرباينـيفـ»املعجمـالكبري«:ـعنـعبدـاهللـبنـمسعود احلديث السابع:
قالـرسولـاهللـملسو هيلع هللا ىلص:ـ»إذاـانفلتتـدابةـأحدكمـبأرٍضـَفالٍة،ـَفلُيناِد:ـياـعبادـاهلل،ـاحبِسواـ

،ـفإنـهللـيفـاألرضـحارضًاـسيحبسهـعليكم«))). عيلَّ

ـالصغري«ـللمناوي: ويفـ»رشحـاجلامع

ـقفرـالـ ـأي: ـ)بأرضـفالة( ـفّرتـوخرجتـمرسعة ـأي: ـأحدكم( ـانفلتتـدابة »)إذا
ماءـفيها،ـلكنـاملرادـهنا:ـبريةـليسـفيهاـأحد؛ـكامـيدلـلهـرواية:ـليسـهباـأنيسـ)فليناد(ـ
ـامنعوهاـمنـاهلربـ)فإنـهللـيفـاألرضـ ـأي: ـاهللـاحبسواـعيّلـدابتي( ـ)ياـعباد بأعىلـصوته:
حارضًا(ـأي:ـخلقًاـمنـخلِقهـإنسّيًاـأوـجنّيًاـأوـمَلكًاـالـيغيبـ)سيحبسهـعليكم(ـأي:ـ
احليوانـاملنفلَتـفإذاـقالـذلكـبنيةـصادقةـوتوجهـتاّمـحصلـاملراُدـبعونـامللكـاجلوادـ
)عـوابنـالسنيـطبـعنـابنـمسعود(ـعبدـاهلل.ـقالـابنـحجر:ـحديثـغريبـتفردـبهـ

ـاحلديث«)2).  معروفـبنـحسان،ـوهوـمنكر

ـاملناويـيفـ»فيضـالقدير«: وقال

ـالكبارـيفـالعلم:ـ ـاحلديث:ـحكىـيلـبعُضـشيوخنا ـالنوويـعقبـإيرادهـهذا »قال
ـاهللـعليهـحاالً،ـقال:ـوكنُتـ ـاحلديث،ـفحبسها ـفقالـهذا ـبغلةــ ـأظنها ـانفلتتـلهـدابٌةــ أنه
أناـمرةـمعـمجاعةـفانفلتتـهبيمٌة،ـوعجزواـعنها،ـفقلته،ـفوقفتـيفـاحلالـبغريـسببـ

سوىـهذا.ـ

وأخرجـابنـالسنيـعنـالسيدـاجلليلـاملجَمعـعىلـزهدهـوورعهـيونَسـبِنـعبيدـ
التابعيـاملشهورـقال:ـليسـرجٌلـيكونـعىلـدابةـصعبةـفيقولـيفـأذهناـ﴿ى ائ ائ 

ـبرقمـ]8)05)[. ـالكبري«ـ)0):ـ7)2( )))ـ»املعجم
)2)ـ»التيسريـبرشحـاجلامعـالصغري«،ـاإلمامـاحلافظـزينـالدينـعبدـالرؤوفـاملناويـ))03)هـ(،ـ

ـ988)م،ـط3،ـ)):ـ82). ـ408)هـــ ـالرياضــ ـالشافعيــ ـاإلمام مكتبة
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ېئ﴾ـ ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ 
]آلـعمران:ـ83[ـإالـوقفتـبإذنـاهلل.ـ

بـللضاّلةـترد،ـ وقالـالقشريي:ـوقعـجلعفرـاخللديـيفـدجلة،ـوعندهـدعاءـمرَّ
فدعاـبه،ـفوجدهـيفـأوراقـيتصفحها،ـوهو:ـياـجامعـالناسـليوٍمـالـريبـفيه،ـامجْعـعيلـ

ضالتي.ـ

وقالـالنوويـيفـ»بستانه«:ـجّربتهـفوجدُتهـنافعًاـلوجودـالضاّلةـعنـقرب،ـوقدـ
ـانتهى.ـ ـالبقاء. ـأبو عّلمنيهـشيخنا

عب«:ـعنـابنـعباسـريضـاهللـعنهام:ـأنـهللـمالئكةـيفـ وأخرجـالبيهقيـيفـ»الشُّ
ـأصابـأحدكمـ ـفإذا ـيقعـيفـاألرضـمنـورقـالشجر، ـيكتبونـما ونـاحلَفظة، األرضـيسمَّ
عرجة،ـأوـاحتاجـإىلـعونـبفالٍةـمنـاألرض،ـفليقل:ـأعينواـعباَدـاهلل،ـرمحكمـاهلل،ـفإنهـ
ـُيعان.ـ)عـوابنـالسنيـطب(ـمنـحديثـاحلسنـبنـعمر:ـعنـمعروفـبنـ ــإنـشاءـاهللــ
حسان:ـعنـسعيدـبنـأيبـعروبة:ـعنـأيبـبريدة:ـ)عنـابنـمسعود(ـريضـاهللـعنه.ـقالـ
ابنـحجر:ـحديثـغريب،ـومعروفـقالوا:ـمنكرـاحلديث،ـوقدـتفردـبه،ـوفيهـانقطاعـ
ـاهليثمي:ـفيهـمعروفـبنـحسانـضعيف.ـ ـانتهى.ـوقال ـبنيـأيبـبريدةـوابنـمسعود. أيضًا
ـبسندـمنقطعـعنـعتبةـبنـغزوانـمرفوعًاـ قال:ـوجاءـيفـمعناهـخرٌبـآخُرـأخرجهـالطرباينُّ
»إذاـأضلـأحدكمـشيئـًا،ـأوـأرادـعونًا،ـوهوـبأرضـليسـهباـأنيس،ـفليقل:ـياـعبادـاهللـ
أعينوين!ـثالثًا؛ـفإنـهللـعبادًاـالـيراهم«ـوقدـُجّربـذلك؛ـكذاـيفـاألصل،ـوملـأعرفـ

تعينيـقائله،ـولعلهـمصنفـ»املعجم««))).

ـأبوـيعىلـاملوصيلـيفـ»مسنده«:ـعنـجابرـأنـرسولـاهللـملسو هيلع هللا ىلصـ ـرواه ـ»ما احلديث الثامن:

ـالكربىـ ـالتجارية ـاملكتبة ـالرؤوفـاملناويـ))03)ـهـ(، )))ـ»فيضـالقديرـرشحـاجلامعـالصغري«،ـعبد
ــمرصـــ356)هـ،ـط)،ـ)):ـ82).
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ـفُيقال:ـهلـفيكمـأحدـصحبـ ـعىلـالناسـزمانـيرجـاجليُشـمنـجيوشهم، قال:»ليأتنيَّ
ـفمنـ ـفيقال:ال. ـيقال:هلـفيكمـمنـصحبـممدًا؟ ـثم ـفتنرصوا؟ ـبه ـفتستنرصون ممدًا،
ـبهـمنـوراءـ ـأصحابه؟ـفلوـسمعوا ـأصحاَبه؟ـفيقال:ـال.ـفيقال:ـرأىـمنـَصِحَب َصِحَب

البحرـألَتوه«))).

ومن اآلثار:ـماـرواهـالدارميـيفـ»سننه«:ـعنـأيبـاجلوزاءـأوسـبنـعبدـاهللـقال:ـ
ـالنبيـملسو هيلع هللا ىلصـفاجعلواـ ـقرَب ـانظروا ـفقالت: ـإىلـعائشة، ـفشَكوا قحطـأهلـاملدينةـقحطًاـشديدًا،
منهـكّوًةـإىلـالسامء،ـحتىـالـيكونـبينهـوبنيـالسامءـسقف،ـقال:ـففعلوا،ـفُمطرناـمطرًاـ

ـالفتق)2). ـالشحم،ـفسميـعام ـتفتقتـمن ـنبتـالعشب،ـوسمنتـاإلبلـحتى حتى

ـالسيدةـعائشةـقال: ـالسمهوديـأثر ـالعالمة ـأورد ولـاّم

ـيفتحونـ ـأهلـاملدينةـحتىـاآلن، »قالـالزينـاملراغي:ـوفتحـالكّوةـعندـاجلدبـُسنُّة
ـالقبلة،ـ ـمنـجهة ـيفتحوهنا ــ ـاملحرتقةـيفـزماننا ـالزرقاء ـالقبة ـأي: ــ ـاحلجرة كوةـيفـسفلـقبة

وإنـكانـالسقفـحائاًلـبنيـالقربـالرشيفـوبنيـالسامء.ـ

قلت:ـوسنتهمـاليومـفتحـالبابـاملواجهـللوجهـالرشيفـمنـاملقصورةـاملحيطةـ
باحلجرةـالرشيفة،ـواالجتامعـهناك،ـثمـإنـالشجاعّيـشاهنيـاجلاميلـلـاّمـبنىـأعايلـالقبةـ
اخلرضاءـــاآليتـذكرهاـيفـالفصلـبعدهـــاختذـيفـذلكـكوةـعليهاـشباُكـحديد،ـثمـفتحـ
يفـ ذكرهاـ اآليتـ ــ الرشيفةـ احلجرةـ بدلـسقفـ املتَخَذةـ السفىلـ بالقبةـ ماذاهتاـ يفـ كوةـ
الثاينـعرشـــوجعلـعىلـهذهـالكوةـشّباكًاـأيضًا،ـوجعلـعىلـهذاـالشّباكـبابًاـُيفتحـعندـ

االستسقاءـللجدب«)3). 

))) )82)2(،ـ)4:ـ32)).
ـنبيهـملسو هيلع هللا ىلصـبعدـموته،ـ)93). ـاهللـتعاىل ـأكرم ـبابـما (2(

ـاحلسنيـالسمهوديـ)))9هـ(ـ ـاهللـبنـأمحد ـالـمصطفى«،ـعيلـبنـعبد ـبأخبارـدار ـالوفا ـ»خالصة (3(
)):ـ42)).
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وجاءـيفـ»الوفاـبأحوالـاملصطفى«ـالبنـاجلوزي:

ـُيؤذَّنـيفـمسجدـرسولـاهللـملسو هيلع هللا ىلصـ ةـمل ـاحلرَّ ـأيام ملاـكان ـقال: ـالعزيز ـبنـعبد »عنـسعيد
ثالثًاـوملـُيَقْم،ـوملـَيربحـسعيدـبنـاملسيَّبـمنـاملسجد،ـفكانـالـيعرفـوقَتـالصالةـإالـ

ـاهللـملسو هيلع هللا ىلص.ـ هَبْمهمٍةـيسمُعهاـمنـقربـرسول

عنـأيبـاملِنَْقرّيـقال:ـكنُتـأنا،ـوالطَّرَباين،ـوأبوـالشيخـيفـَحَرمـرسولـاهللـملسو هيلع هللا ىلص،ـ
ـقرَبـ ـفلامـكانـوقتـالعشاءـحرضُت ـفواَصْلناـذلكـاليوم، ـاجلوع، ـفينا ـفأثَّر وكناـعىلـحالة،
ـالشيخ:ـ ـأبو ـاجلوَع!ـوانرصفُت.ـفقالـيل ـاجلوَع ـياـرسولـاهللـملسو هيلع هللا ىلص، رسولـاهللـملسو هيلع هللا ىلص،ـوقلت:

اجلْس،ـفإماـأنـيكونـالرزقـأوـاملوت.ـ

ـجالٌسـينظرـيفـيشءـــفحرضـ قالـأبوـبكر:ـفـنمُتـأناـوأبوـالشيخـــوالطرباينُّ
ـالباب،ـفإذاـمعهـغالمانـمعـكلـواحدـمنهامـزنبيلـكبريـفيهـيشءـ بالبابـَعَلوّيـفدقَّ
ـفرغناـ ـفلام ـالباقَي، ـفوىّلـوتركـعندنا ـالغالم، ـالباقيـيأخذه ـأن ـفجلسناـوأكلنا،ـوظننا كثري،
ـإىلـرسولـاهللـملسو هيلع هللا ىلص؟ـفإينـرأيتـرسولـاهللـملسو هيلع هللا ىلصـ ـأشكوتم ـياـقوم، ـالعلوي: ـالطعام،ـقال من

ـالنومـفأمرينـبحملـيشٍءـإليكم«))). يف

وقالـالعالمةـاحلصنيـيفـ»رده«ـعىلـابنـتيمية:

»وروىـالبيهقيـبسنده:ـإىلـاألعمش:ـعنـابنـصالحـقال:ـأصابـالناسـقحطـ
يفـزمنـعمرـريضـاهللـعنه،ـفجاءـرجلـإىلـقبـرـالنبيـملسو هيلع هللا ىلص،ـفقال:ـياـرسولـاهلل،ـهلكـ
الناس،ـاستـسقـألمتك،ـفأتاهـرسولـاهللـملسو هيلع هللا ىلصـيفـاملنام،ـفقال:ـائـتـعمر،ـفأقرئهـمنيـ
ـالرجلـعمر،ـفأخربه،ـ ـله:ـعليكـالكيس.ـقال:ـفأتى ـأهنمـمسقون،ـوقل السالم،ـوأخربه

)))ـ»الوفاـبأحوالـاملصطفى«،ـأبوـالفرجـعبدـالرمحنـبنـعيلـبنـاجلوزيـ)597هـ(،ـدارـالكـتبـ
ـالقادرـعطا،ـ)):ـ8)8). ـ988)م،ط)ـت:ـمصطفىـعبد ـ408)هـــ العلميةـــبريوت:ـلبنانــ
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فبكىـعمرـريضـاهللـعنه،ـوقال:ـياـرب،ـماـآلوـإالـماـعجزتـعنه))).

ـفلوـكانـذلكـجهاًلـ ـمنهـملسو هيلع هللا ىلص، ـقدـأتىـقرَبهـملسو هيلع هللا ىلصـوطلبـاالستسقاَء ـرجلـمبارٌك فهذا
ـالزائُغـباستسقائهـبالعباس،ـوقدـ ـالذيـاحتّج وضالالًـورشكًاـلـَمنََعُهـعمرـريضـاهللـعنه
تقدمتـقصةـعثامنـبنـحنيفـوهيـمنـاألمورـاملشهورة،ـفسكوُتـهذاـالزائغـالقائلـ
ـاملشهورة،ـوالعدولـ ـاجلليلة ـالواضحة ـاألمور ـاليهودـعنـهذه ـلساللة ـالفرقـتبعًا بمسألة
ـألحدـتقليدهـفيامـ إىلـالفجورـفيهاـمنـأقوىـاألدلةـعىلـخبثـطويته،ـومثلـهذاـالـحيلُّ

يقوله،ـوالـينظرـيفـكالمهـإالـمنـيكونـأهاًلـملعرفةـدسائسـأهلـالبدع«)2).

ـاالستهانـةـبه،ـوالـاالّدعاءـبأنهـكفر،ـأوـ واخلالصة:ـأنـالتوسلـلهـأصٌلـالـيصحُّ
بدعة،ـأوـرشكـأصغر،ـأوـغريـذلكـمماـيتفّوهـبهـأدعياءـاّتباعـالسلف.

إشارة إىل أدلة املانعني للتوسل وردها:

ـالكوثريـيفـ»رسالته«: ـاإلمام قال

يفـحديثـالشفاعةـعندـالبخاري»استغاثواـبآدمـثمـبموسىـثمـبمحمدـملسو هيلع هللا ىلص«،ـ
ـالتوسل.ـ ـاالستغاثةـيفـصَدد ـاستعامل وهذاـيدلـعىلـجواز

ـإسنادـصحيح«. ـاحلديث:ـ»وهذا ـأورد ـابنـكثريـملا )))ـقال
»البدايةـوالنهاية«،ـإسمـاعيلـبنـعمرـبنـكثريـالقريشـأبوـالفداء)774هـ(ـمكتبةـاملعارفـــ ـ

بريوت،ـ)7:ـ92). 
ـالبخاريـيفـ ـالوجه ـبرقمـ]32002[،وأخرجهـمنـهذا ـ)6:ـ356( ـابنـأيبـشيبهـيفـ»املصنف« رواه ـ

»التاريخ«ـوابنـأيبـخيثمةـكامـيفـ»اإلصابة«ـالبنـحجرـ)3:ـ484).
وقالـاحلافظـيفـ»الفتح«ـ)2:ـ495(:ـ»وقدـروىـسيفـيفـالفتوحـأنـالذيـرأىـاملنامـاملذكورـهوـ ـ

ـاهـ. ـالصحابة«. باللـبنـاحلارثـاملزينـأحد
ـاألزهريةـ ـاملكتبة ـالدمشقيـ)829هـ(، ـاحلصني ـبكر ـأيب ـالدين ـتقي )2)ـ»دفعـشبهـمنـشبهـوتـمرد«،

ـمرص،ـص93. للرتاثــ
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وأماـحديثـ»الـيستغاثـيب«،ـفهوـضعيف،ـوممولـثانـيًاـعىلـماـالـيقدرـعليهـ

املخلوق.

وأماـحديثـ»وإذاـاستعنتـفاستعنـباهلل«ـفمعنىـذلك:ـعندـاستعانـتكـبأيـ
ـيفـطرِقهاـكّلهاـــمحاًلـعىلـاحلقيقة،ـفاملسلمـالـينسىـ مستعانـفاستعنـباهللـــعىلـلنِْيٍ

ـيستعنيـبسببـمنـاألسباب. ـاألسبابـعندما مسبَِّب

وهاهوـعمرـريضـاهللـعنهـحينامـاستسقىـبالعباسـريضـاهللـعنهـملـينسـأنـيقولـ
ـاألدبـاإلسالمي.ـ ـاالستسقاء:ـ»اللهمـفاسقنا«،ـوهذاـهو آَن

ـآياتـكقولهـ ـولعارضتهـعدة ـاملجاز، ـلتكلفنا ـاملعنى، ولوملـنحملـاحلديثـعىلـهذا
تعاىل:ـ﴿ڭ ڭ ۇ ۇ﴾ـ]الصافات:ـ96[،ـوقوله:ـ﴿ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ﴾ـ]النساء:ـ
78[،ـوقـوله:ـ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ﴾ـ]األنفال:ـ7)[،ـمـعـقولـهمـتعاىل:ـ

﴿گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ 
ـتعاىل:ـ﴿ڻ ڻ ۀ  ں ں ڻ ڻ ڻ﴾ـ]النساء:ـ93[ـوقـوله
ـأنـأحدًاـينكرـاألسبابـالعاديةـبعدـ ۀ ہ ہ﴾ـ]البقرة:ـ)25[،ـوماـُيَظنُّ

قولهـتعاىل:ـ﴿ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ﴾ـ]األنفال:ـ60[. 

وإنـبالغـواحدـيفـمغالطتهـواّدعىـأنـاملتوسلـمطلقًاـمرشٌكـباهللـتعاىل،ـواحتجـ
باآليةـ﴿ ک ک گ گ گ گ ڳ﴾ـ]الزمر:ـ3[،ـفهوـمعـخطئـهـيفـاالستدالل،ـ
ـعىلـأنـالكفارـيفـاجلاهليةـقدـعبدواـ ـوتنصُّ قدـأبانـعنـجهله؛ـفإنـاآليةـالكريمةـتدلُّ
ـإنـكلـمنـدعاـمنـفالنـ ـيقال: ـإالـألهنمـعبدوهم،ـولكنـال ـيدعوهم َمنـيدعوهنم،ـفلم
ـإليهـ ـللمتوسل ـبلـهوـعابد ـله، ـفهوـعابد ـيعبده،ـوكذلكـليسـمنـيتوسلـبأحد ـفإنه أمرًا؛
الـبه،ـفهمـاعتقدواـأهنمـآهلةـمعـاهللـتعاىل،ـولوالـذلكـماـعبدوهم،ـفأينـهذاـاحلالـمنـ
حالـمنـيتوسلـإىلـاهللـتعاىلـبالنبيـأوـببعضـالصاحلني؟ـأي:ـمنـيقولـمنـاملتوسلني:ـ
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ـفسبحانـاهللـ ـللمتوسلـله؟؟ ـأم ـللمتوسلـبه، لـعبادة ـيعبدـمنـيتوسلـبه،ـوهلـالتوسُّ إنه
كيفـحيكمون!!ـولكنـالـشكـأنـكلـمنـعبدـأمرًا،ـفإنهـمشـركـمعـاهللـتعاىلـغرَيه،ـ

ـبه. ـللمتوسل ـليسـعبادة فالتوسل

ـالعبادةـواهلدايةـ وأماـقولهـتعاىل:ـ﴿ٿ ٿ ٿ ٿ﴾ـ]الفاحتة:ـ5[،ـففي
بقرينةـالسباقـوالسياق؛ـكامـهوـاجلديرـبحالـاملناجاة،ـفالـيكونـفيهـتعطيلـاألسبابـ

العاديةـالدنيوية.

مالحظة:ـ

قالـاإلمامـالكوثري:ـ»وأماـإذاـكانـبنيـالعامةـمنـيطئـيفـمراعاةـأدبـالزيارةـ
ـاهـ. والتوسل،ـفمنـواجبـأهلـالعلمـإرشادهمـإىلـالصوابـبرفق«.

:ـأنـمنـطلبـمنـغريـاهللـتعاىلـأمرًا،ـفإماـأنـيكونـقادرًاـبإقدارـاهللـتعاىل:ـ واحلقُّ
ـأي:ـإنـملـيكنـقادرًاـ عىلـمساعدته،ـأوـال،ـفإنـكانـاألول،ـفالـإشكال،ـوإنـكانـالثاينــ

ـفهوـخطأـمنـالطالب،ـوليسـرشكًاـكامـيصّورهـبعُضـاجلهلة))).  عىلـذلكــ

تعاىلـ اهللـ وبمحبةـ عنده،ـ معنيـ بكرامةـشخصـ تعاىلـ اهللـ منـ يطلبـ منـ وأماـ
لشخصـمعني،ـفالـإشكالـيفـذلك.

قال الطحاوي: )ونحب أصحاب رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، وال ُنـفِرط يف حّب أحد 
منهم، وال نترّبأ من أحد منهم، وُنبغض من يبغضهم، وبغري اخلري يذكُرهم)2)، 

وبغضهم كفٌر ونفاق وطغيان(

ـبعضـمنـصحبـ ـونحنـنعلمـأّن ـكلُّهـوردـيفـاألحاديث،ـوعىلـسبيلـالعموم، هذا

ـاهلل،ـص22. ـالكوثريـرمحه ـاإلمام ـالتوسل«، ـالتقولـيفـمسألة )))ـ»مق
ـإالـبخري،ـوحبهمـدينـوإيامنـوإحسان«. ـيوجدـفقرةـزائدةـيفـبعضـالنسخ،ـوهي:ـ»والـنذكرهم (2(
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رسولـاهللـعليهـالصالةـوالسالمـقدـارتّدـوانـقلبـعىلـعقبيه،ـولكنهـبعدـفعلتهـهذهـملـ
يُعدـصحابيًا،ـوليسـلهـحكمـالصحابة،ـوكانـممنـمعـرسولـاهللـعليهـالسالمـوأظهرـ
اإليامنـوأبطنـالكفر،ـوهؤالءـالذينـأشارـرسولـاهللـإليهمـبأهنمـاملنافقون،ـولكنـهذاـ
ـفالـنسلبـهذاـ ـاملذكورـيفـحقـالصحابةـرضوانـاهللـعليهم، كلهـالـيقدحـيفـاحلكمـالكيّل
احلكمـعنـأحدـمنهمـإالـمنـقامـعليهـدليٌلـخاص،ـوهذاـالدليلـليسـباجتهادـمتهدـ

وإنامـبنصـعنـالرسولـملسو هيلع هللا ىلص،ـأوـباستداللـمنـكالمه.

مفهوم الصحايب: 

سنذكرـالتعريفاتـالتيـوردتـعنـالعلمـاءـيفـتعريفـالصحايب،ـلكيـيزدادـ
ـاخلصائصـله. ـبالصحايبـيفـأذهاننا،ـقبلـاحلكمـعليهـونسبة ـاملقصود وضوحـتصور

التعريف األول: 

وهو املعروف عند املحدثني: أنه كل مسلم رأى رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص.

ـالبخاريـوغريه))).  كذاـقالـابنـالصالحـونقلهـعن

واعرُتضـعىلـهذاـالتعريف،ـبأنهـيرجـمنهـاألعمىـمعـأنـابنـأمـمكتومـمتفقـ
عىلـصحبته،ـويدخلـفيهـمنـرآهـكافرًا،ـثمـأسلمـبعدـموته،ـكرسولـقيرص،ـوهوـليسـ
صحابيًا،ـويدخلـفيهـمنـرآهـبعدـموتهـوقبلـدفنه،ـوقدـحصلـذلكـأليبـُذؤيبـخويلدـ
. ـالنبيـثمـارتدَّ ـاهلذيل،ـولكنهـليسـصحابيًا،ـوكذاـيردـعليهـمنـأسلمـيفـعهد ابنـخالد

هذاـإنـكانـاملقصودـبالرائيـالصحايب،ـوإالـفإنـكانـالرائيـهوـالرسولـعليهـ
كلهاـ أمتهـ إنـ يقال:ـ فالـ ذلكـ ومعـ اإلرساء،ـ ليلةـ يفـ كلَّهاـ أّمتهـ رأىـ قدـ فإنهـ السالم،ـ

صحابته،ـكامـالـيفى.ـ

ـابنـالصالح«ـص293. )))ـ»مقدمة



ــ 1269 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عىلـالعقيدِةـالطَّحاويةـ
التعريف الثاين: 

ولِـامـمىضـعرفـالعلامءـالصحايبـبأنه: َمْن لقي النبي ملسو هيلع هللا ىلص مسلمـًا ومات عىل 
إسالمه))).

أّماـمنـارتدـبعده،ـثمـأسلم،ـوماتـمسلاًم؛ـفقالـالعراقي:ـيفـدخولهـفيهمـنظر؛ـ
ـالشافعيـوأبوـحنيفةـعىلـأنـالرّدةـمبطةـللعمل)2).ـقال:ـوالظاهرـأهناـمبطةـ فقدـنصَّ

ـبنـميرسة،ـواألشعثـبنـقيس.ـ ـالسابقة؛ـكقرة للصحبة

اـَمنـرجعـإىلـاإلسالمـيفـحياتهـكعبدـاهللـبنـأيبـرسح،ـفالـمانعـمنـدخولهـيفـ أمَّ
الصحبة.

ـالصحبةـ ـاسم ـببقاء ـالعسقالينـيفـهذاـوالذيـقبله ـابنـحجر وجزمـشيخـاإلسالم
له)3).

وهلـيشتـرطـُلقيُّـهـيفـحالـالنبوةـأوـأعمـمنـذلكـحتىـيدخلـمنـرآهـقبلهاـ
هـابنـمندهـيفـالصحابة؟ـوكذاـلوـ وماتـعىلـاحلنيفيةـكزيدـبنـعمروـبنـنفيل،ـوقدـعدَّ
َضـلذلك.ـقال:ـ رآهـقبلهاـثمـأدركـالبعثةـوأسَلمـوملـيره،ـقالـالعراقي:ـوملـأَرـَمْنـتعرَّ
ـعىلـاعتبارـالرؤيةـبعدـالنبوةـذكـُرهمـيفـالصحابةـولَدهـإبراهيمـدونـمنـماتـ ويدلُّ

قبَلهاـكالقاسم.ـ

ـالتميـيز؟ـحتىـالـيدخلـمنـرآهـوهوـالـيعقل،ـواألطفالـ ـالرائي وهلـيشرتطـيف
ـالتمييزـأوـالـيشرتط،ـملـيذكروهـأيضًا. الذينـحنّـكهمـوملـيروهـبعد

)))ـ»إسبالـالمطرـعلىـقصبـالسكر«ـص8)3،ـو»التقييدـواإليضاح«ـص292.
ـ»التقييدـواإليضاح«ـص292ـبتصرف. (2(

)3)ـ»تدريبـالراوي«ـ)2:ـ668(.



1270 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالرشحـالكبري
وقالـابنـحجرـيفـ»النكت«))):ـظاهرـكالمـاألئمةـابنـمعنيـوأيبـزرعةـوأيبـ
َكُهْمـالنبيـملسو هيلع هللا ىلص،ـ مـملـيثبتواـالصحبةـألطفاٍلـحنَـّ حاتمـوأيبـداودـوغريهمـاشرتاُطه،ـفإهنَّ
أوـمسحـوجوههم،ـأوـتفلـيفـأفواههم؛ـكمحمدـبنـحاطب،ـوعبدـالرمحنـبنـعثامنـ

ـاهللـبنـمعمر،ـونحوهم. التيمي،ـوعبيد

ِهـيفـالصحابة؛ـ قال:ـوالـيشرتطـالبلوغـعىلـالصحيح،ـوإالـخلرجـمنـُأمجَِعـعىلـَعدِّ
ـالزبريـونحوهم. كاحلسن،ـواحلسني،ـوابن

واشرتطـابنـحبان)2):ـأنـيكونـرآهـيفـسنـمنـحيفظـعنه،ـفإنـكانـصغريًاـملـ
ـبنـ ـالتابعني،ـوإنـرأىـعمرو ـأتباع ـبرؤيته،ـكخلفـبنـخليفةـعدهـمن ـفالـعربة حيفظـعنه

حريثـلكونهـكانـصغريًا.ـ

ـابنـحبانـلهـوجٌه،ـكامـاشرتطـيفـالصحايبـرؤيتهـوهوـ ـاختاره قالـالعراقي)3):ـوما
مميز،ـقال)4):ـوقدـأشارـالنبيـملسو هيلع هللا ىلصـإىلـالصحابةـوالتابعنيـبقوله:ـ»طوبىـملنـرآينـوآمنـ

يب،ـوطوبىـملنـرأىـمنـرآين...«ـاحلديث،ـفاكتفىـفيهامـملجّردـالرؤية.

التعريف الثالث: 

ـأنَّ الصحايب من طالت  وعنـبعضـأصحابـاألصولـوبعضـأصحابـاحلديث:
جمالسُته له عىل طريق التبع له، واألخذ عنه، بخالف من وفد عليه وانرصف بال مصاحبة 

وال متابعة)5).

قالوا:ـوذلكـمعنىـالصحايبـلغة.ـ

)))ـ»تدريبـالراوي«ـ)2:ـ668(.ـوملـأجدهـيفـالنكت.
ـبعدها. )2)ـ»تدريبـالراوي«ـ)2:ـ700(ـوما

)3)ـ»التقييدـواإليضاح«ـص9)3.
)4)ـ»تدريبـالراوي«ـ)2:ـ700(.

ـبتصرف. ـابنـالصالح«ـص293 )5)ـ»تدريبـالراوي«ـ)2:ـ669(،ـو»مقدمة



ــ 1271 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عىلـالعقيدِةـالطَّحاويةـ
ـمنـالصحبة،ـالـمنـقدرـمنهاـخمصوص،ـ وُرّدـبإمجاعـأهلـاللغةـعىلـأنهـمشتـقٌّ
وذلكـيطلقـعىلـكلـمنـصحبـغريهـقلياًلـكانـأوـكثريًا؛ـيقال:ـصحبُتـفالنًاـحوالً،ـ

وشهرًا،ـويومًا،ـوساعًة.ـ

وعنـبعضـأهلـاحلديث:ـموافقُةـماـذكرـعنـأهلـاألصولـلِـامـرواهـابنـسعدـ
بسندـجيدـيفـ»الطبقات«ـعنـعيلـبنـممد:ـعنـشعبة:ـعنـموسىـقال:ـأتيُتـأنسـبنـ
مالكـفقلتـله:ـأنتـآخُرـمنـبقيـمنـأصحابـرسولـاهللـملسو هيلع هللا ىلص.ـقال:ـقدـبقيـقوٌمـمنـ

األعراب،ـفأماـمنـأصحابهـفأناـآخرـمنـبقي))).

قلت:ـوقوهلم:ـإنـهذاـاملعنىـمأخوذـمنـأصلـاشتقاقـاللغة،ـغريـدقيق،ـبلـهوـ
مأخوٌذـمنـالعرف،ـوحينذاكـفقدـيكونـلهـوجٌهـقوي؛ـألنـاملعنىـالعريفـلهـاعتبار.ـ

التعريف الرابع: 

ـصحابيًاـإالـمن أقام مع رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص سنة  عنـسعيدـبنـاملسيِّبـأنهـكانـالـَيُعدُّ
أو سنتني، أو غزا معه غزوة أو غزوتني)2).

ووجهه:ـأنـلصحبتهـملسو هيلع هللا ىلصـرشفًاـعظياًم،ـفالـُتنالـإالـبأنـيظهرـفيهـاخللقـاملطبوعـ
ـاملشتملةـ ـوالسنة ـالذيـهوـقطعةـمنـالعذاب، ـكالغزوـاملشتملـعىلـالسفر ـالشخص؛ عليه

ـاملزاج. ـالتيـيتلفـهبا ـاألربعة ـالفصول عىل

ـجريرـبنـعبدـاهللـ فإنـصحـهذاـالقولـعنه،ـفهوـضعيف،ـفإنـمقتضاه:ـأنـالـُيَعدَّ
ـاشرتَطه؛ـكوائلـبنـحجرـصحابيًا،ـوالـخالفـأهّنمـصحابة. البجيلـوشبُههـممنـفقدـما

)))ـ»تدريبـالراوي«ـ)2:ـ670(،ـولمـأقـفـعليهـفيـ»طبقاتـابنـسعد«،ـورواهـابنـعساكرـفيـ
»تاريخـدمشق«ـ)9:ـ379(.

ـابنـسعدـفيـ»الطبقات«ـ ـابنـالصالح«ـص293،ـوأورده ـ)2:ـ670(.ـو»مقدمة ـ»تدريبـالراوي« (2(
)):ـ8)8(.



1272 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالرشحـالكبري
ـهذاـعنـابنـاملسيِّب،ـفـفيـاإلسنادـإليهـممدـبنـعمرـ قالـالعراقي:ـوالـيصحُّ

الواقدي،ـوهوـضعيفـيفـاحلديث))).

وقال:ـوقدـاعرُتضـبأنـجريرًاـأسلمـيفـأولـالبعثة؛ـلِـامـروىـالطرباينـعنهـقال:ـ
ـقال:ـجئتـألسلمـ ـ»أليـيشءـجئتـياـجرير؟«، ـفقال: ـأتيتهـألبايعه، ـملسو هيلع هللا ىلص، ـالنبيُّ ـُبِعَث لـاّم
ـاملكتوبة،ـ ـإالـاهلل،ـوأينـرسولـاهلل،ـوتقيمـالصالة ـ»أنـالـإله ـفدعاينـإىلـشهادة عىلـيديك!

ـاحلديث.ـ ـاملفروضة...« ـالزكاة وتؤيت

قال:ـواجلواب:ـأنهـغريـصحيح،ـفإنهـمنـروايةـاحلصنيـبنـعمرـاألمحيس،ـوهوـ
ـا(ـبدليلـذكرـ منكرـاحلديث،ـولوـثبتـفالـدليلـفيه؛ـألنهـيلزمـالفوريةـيفـجوابـ)لـمَّ

ـالبعثة. الصالةـوالزكاةـوفرُضهامـمرتاٍخـعن

والصواُب:ـماـثبتـعنهـأنهـقال:ـماـأسلمُتـإالـبعدـنـزولـاملائدة.ـرواهـأبوـداودـ
ـالواقديـ ـقال ـتويفـالنبيـملسو هيلع هللا ىلصـوكذا ـأسلمـعام ـأنه وغريه)2)،ـويفـ»تاريخـالبخاريـالكبري«:

وابنـحبانـواخلطيبـوغريهم)3).

قلت:ـوالظاهُرـأنـرشطـابنـاملسيبـإنـصحـعنه،ـفهوـمنـنفسـجنسـاشرتاطـ
طولـالصحبةـكالذيـَقبَله،ـوعلتهـماـذكرهـمنـأنـالصحبةـرشفـعظيم،ـومرتبةـعالية،ـ
الكلـيتـشوفـلـها،ـفينبغيـأنـالـحُيكمـهباـإالـعىلـمنـُيقَطعـبأنهـاكـتسبها،ـولذلكـ
ـفقال:ـسنةـ ـمعينة، ـفبعُضهمـأطلق،ـوبعضهمـضبطـالطولـبمدة ـالصحبة، اشرتطواـطوَل

أوـسنتني.ـ

وكامـقلنا:ـإنـالسابقـلهـوجهـفهذاـأيضًاـلهـوجه،ـولكنـقدـينازعـيفـاملدةـنفِسها،ـ

)))ـ»التقييدـواإليضاح«ـص297.
ـبابـالمسحـعلىـالخفين،ـ)54)(. )2)ـ»سننـأبيـداود«،ـكتابـالطهارة،
)3)ـ»التاريخـالكبير«ـ)2225(ـ)2:ـ))2(،ـ»تدريبـالراوي«ـ)2:ـ)67(.



ــ 1273 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عىلـالعقيدِةـالطَّحاويةـ
ـ ـَمنـُيـَعدُّ فينبغيـأنـيكونـالضابُطـالعرفـكامـنّبهناـسابقًا،ـولصعوبةـالتحديد،ـَفـُكلُّ

ـبحث. ـتكونـمّل صحابيًا،ـفلهـحالةـخاصة

التعريف اخلامس: أنه من طالت صحبته، وروي عنه))).

التعريف السادس:أنه من رآه بالغاً، حكاه الواقدي، وهو شاذٌّ كام تقدم)2).

التعريف السابع: أنه من أدرك زمنه ملسو هيلع هللا ىلص وإن مل يره)3).

ـِمنـذلكـعبدـاهللـبنـمالكـاجليشاينـ قالهـحييىـبنـعثامنـبنـصالحـاملرصي،ـوَعدَّ
ـيفـ ـالقرايفُّ ـالقوَل ـباتفاق،ـوممنـَحَكىـهذا ـإالـيفـخالفةـعمر ـاملدينة ـإىل ـيرحل أباـمتيم،ـومل

»رشحـالتنقيح«)4).

التعريف الثامن: َمن ُحكم بإسالمه تبعاً ألبَويه، وعليه عمُل ابن عبد الرب وابن 
منده)5).

ـالصحبة. ـالعلامءـملفهوم ـالتعريفاتـالواردةـعن فهذهـهيـأشهُر

بيان مسألة عدالة الصحابة: 
حترير مفهوم العدالة: 

سنبنيـتعريفاتـالعدالةـوضوابطهاـبحسبـماـوردـعىلـألسنةـالعلمـاء؛ـألنـ
ـإىلـاملحكومـ ـومنـاملهمـأنـنتصورـاحلكمـقبلـأنـننسبه ـهذه، العدالةـهيـاحلكمـيفـمسألتنا

عليهـبه.ـ

)))ـ»تدريبـالراوي«ـ)2:ـ)67(.
ـالسابق. ـالمصدر (2(
ـالسابق. ـالمصدر (3(

ـالتنقيح«ـص360. ــ»شرح (4(
)5)ـ»االستذكار«ـ)3:ـ7))(،ـ»تدريبـالراوي«ـ)2:ـ672(.
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ـويوضحـ ـفهوـيفـغايةـاألمهية ـللمنار، ـالنسفيـيفـ»رشحه« ـاإلمام ـقاله ـما سننقلـهنا

ـالعدالة. ـكبريـمفهوم إىلـحدٍّ

قالـاإلمامـالنسفيـرمحهـاهللـتعاىلـيفـ»رشحـاملنارـيفـأصولـالفقه«ـاملسمىـبـ»كشفـ
األرسار«:

»اعلمـأنـالعدالةـهيئـةـراسخةـيفـالنفسـحتملهاـعىلـاالجتـنابـعامـهوـمظورـ
رديئة،ـوهيـيفـاألصل:ـاالستقامة.ـيقال:ـطريقـعدل:ـللجادة،ـوفالنـعدل:ـإذاـكانـ
مستقيمـالسرية،ـالـيميلـعنـسننـاإلنصافـواحلق،ـوضّده:ـاجلور،ـوهوـامليل،ـيقال:ـ

ـالثنيات.ـ طريقـجائر:ـإذاـكانـمن

وهيـنوعان:ـ

)ــقارص:ـوهوـماـثبتـبظاهرـاإلسالم،ـواعتدالـالعقلـبالبلوغ؛ـألهنامـحيمالنهـ
ـيصدعـ ـآخر ـيعارضهـظاهر ـالظاهر ـإالـأنـهذا عىلـاالستقامةـويزجرانهـعنـغريهاـظاهرًا
عنـاالستقامة،ـوهوـهوىـالنفس،ـفإنهـاألصلـقبلـالعقل،ـوحنيـُرزقـالنهىـماـزايلهـ
اهلوى،ـفإذاـاجتمعاـفيهـيكونـعدالًـمنـوجهـدونـوجه،ـكاملعتوهـوالصبيـالعاقل،ـفالـ

يكونـعدالًـمطلقًا.ـ

2ــوكامل:ـوهوـماـظهرـبالتجربةـُرجحانـجهةـالدينـوالعقلـعىلـطريقـاهلوىـ
والشهوة،ـفيكونـممتنعًاـبقوةـدينهـعامـيعتقدهـمرمًاـفيهـمنـالشهوات،ـوهذاـألنهـليسـ
لكاملـاالستقامةـغاية؛ـألهناـتتفاوتـبتقديرـاهللـومشيئته،ـفاعتربـيفـذلكـماـالـيؤّديـ
ـاجتنابـالكبائر،ـوتركـاإلرصارـعىلـالصغائر،ـ ـالرشيعةـوهو إىلـاحلرج،ـوتضييعـحدود
فقيل:ـمنـارتكبـكبرية،ـأوـأرصـعىلـصغرية،ـسقطتـعدالتهـوصارـمتهاًمـبالكذب؛ـ
ألنـمنـالـيتحامىـجنَسـالفسوقـالـيتحامىـالكذَبـالذيـهوـنوٌعـمنه،ـفأماـمنـابُتيلـ
بيشءـمنـالصغائرـبالـإرصاٍرـفعدٌلـكاملـالعدالة،ـوخرُبهـُحّجةـيفـإقامةـالرشيعة؛ـألناـ
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لوـشـرطناـالعصمَةـعنـالكلـلتعّطلتـاحلقوق؛ـألنـهللـتعاىلـيفـكلـحلظةـأمرًاـوهنيًاـ

ـببعضـالصغائر.ـ ـفُيبتَلون هام ـبحقِّ ـالقيام يتعذرـعىلـالعباد

ـالعدالة؛ـألنـالكالمـوقعـيفـخرِبـَمنـهوـغريـمعصومـعنـالكذب،ـفالـ وإنامـرشطنا
يثُبتـجهُةـالصدقـيفـخربهـإالـباالستدالل،ـوذلكـبالعدالة؛ـألنـالكذبـمظورـدينه،ـ
ـالكذبـالذيـيعتقدهـمظورًا. ـانزجارهـعن ـبانزجارهـعنـمظوراتـدينهـعىل فيستدل

وكمـاهَلا؛ـألنـاملطَلقـمنـكلـيشءـيقعـعىلـكمـاله،ـفلهذاـملـجيعلـخربـالفاسقـ
ـحجة.ـ ـوهوـمنـالـُيعرفـارتكاُبهـالكبائَرـوالـاحرتاُزهـعنهاــ واملستورــ

ـاعتادـروايةـاحلديث؛ـ ـلـامملـيكنـخربـاملستورـحجةـمعـأنه وقالـالشافعيـرمحهـاهلل:
ـأوىل. ـوهوـغريـاملعروفـبالعدالةـوالروايةــ ألنهـملـُتعرفـعدالته،ـفخربـاملجهولــ

وقلنا:ـاملجهولـمنـالقرونـالثالثةـعدٌلـبتعديلـالنبيـعليهـالسالمـإياه،ـفخربهـ
ـاهـ. يكونـحجةـعىلـالرشطـالذيـبّيـنّا«))).

ـاهللـتعاىلـيفـ»التلخيص«:ـ ـاإلمامـاجلوينيـرمحه وقال

»ومنـاألوصافـاملرشوطةـيفـالرواية:ـالعدالة،ـفاعلمـأنـالفسقـمهامـظهرـذلكـ
ردـالروايةـإمجاعًا،ـثمـاختلفـالعلامءـبعدـذلكـفذهبـأصحابـأيبـحنيفةـرمحهـاهللـإىلـ
ـالروايةـعدل،ـقالواـكذلكـيفـ ـنعلمـمنهـفسقًاـفهوـيفـحكم أنـمنـثبتـإسالمهـظاهرًاـومل
ـيتعلقـ ـالشهادةـعىلـاحلدودـوما ـاشرتاطـثبوتـالعدالةـيف الشهادةـعىلـاألموال،ـوأمجعوا

ـالفراغـمنـتفصيلـمذاهبهم.ـ ـبعد ـالكالمـعليهم باألبضاع،ـوسنفرد

وماـاختارهـالدمهاءـمنـالعلامءـالقائلنيـبأخبارـاآلحادـأناـالـنكتفيـبامـاكتفواـبه،ـ
ـالظن.ـ ـالشهادةـوالعلمـهباـأوـغلبة ـنشرتطـثبوتـأوصافـالعدالةـيف ولكنا

)))ـ»رشحـاملنارـيفـأصولـالفقه«ـ)2:ـ35).
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ـالتيـذكرمتوها؟ـ ـالعدالة فإنـقيل:ـفام

قيلـقدـأكـثرواـيفـذلكـوملـحيققـأحدـيفـذلكـقوالًـجامعًاـمانعًا،ـوأكـثرـماـقالهـ
ـبمعصيةـ ـفالـيمزجها ـليسـيفـالناسـمنـيمحضـالطاعة ـأنـقال: الشافعيـريضـاهللـعنه،
ـالكلـوالـإىلـ ـاملسلمنيـمنـيمحضـاملعصيةـفالـيمزجهاـبطاعة،ـوالـسبيلـإىلـرد والـيف
قبولـالكلـوإذاـكانـاألغلبـعىلـالرجلـمنـأمرهـالطاعةـواملروءةـقبلتـشهادته،ـوإذاـ

كانـاألغلبـمنـأمرهـاملعصيةـوخالفـاملروءةـردتـشهادتهـوروايته.ـ

قالـأبوـبكرـالصرييفـفيمنـقارفـكبرية:ـردتـشهادته،ـومنـقارفـصغريةـملـ
ـثبتـكذبـ ـلو ـأيضًا: ـالكبائر،ـوقالـهو ـالصغائرـكمقارفة تردـشهادتهـوالـروايته،ـوتتابع
الراويـلردتـشهادتهـإذاـتعمده،ـوإنـكانـالـيعدـالكذبـفيهـمنـالكبائر؛ـألنهـقادحـيفـ

ـبالرواية.ـ نفسـاملقصود

ـاهللـ ـأمر ـاتباع ـالعدالة ـفقال: ـالقايضـريضـاهللـعنهـعبارةـجامعةـيفـالعدالة وقدـذكر
ـاهللـ ـأمر ـباتباع ـالعدالة،ـثمـتثبتـالعدالةـيفـيشء ـاهللـتعاىل:ـتضاد ـأمر عىلـاجلملة،ـوخمالفة

فيه،ـوالـيمنعـمنـحتققهـثبوتـاملخالفةـيفـغريه.ـ

فإنـقيل:ـفهذاـذكرـعىلـاجلملةـفامـعدالةـالراوي.ـ

ـأنـ ـالقولـفيه ـقدمناه،ـولكنـإمجاع ملا ـمنـكلـوجه ـفيه قلنا:ـالـنشرتطـحتققـالعدالة
يقالـالعدلـاملشتهرـبأداءـالفرائضـوامتثالـاألوامرـوتوقيـاملزاجرـواجتنابـماـيمرضـ
ـأّناـ ـفيخرجـلناـمنـمضمونـذلكـعبارةـوحيدةـوهي ـوقلَّ ـفيامـجلَّ القلوبـويورثـالتهم
نشرتطـأنـالـيقدمـالراويـعىلـماـإذاـأقدمـعليهـأورثـذلكـهتمًةـظاهرةـيفـروايته،ـوالـ

فرقـبنيـأنـيكونـمنـالصغائرـأوـمنـالكبائر.ـ

وأماـالكبائرـفالـشكـأنـاإلقدامـعليهاـيورثـالتهمـوالصغائرـعىلـاالنقسام،ـ
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أوـ أوـماـأشبههاـ باذنجانةـ الرجلـيسـرقـ إذاـرأيتـ فإنكـ فربـصغريةـتورثـذلك،ـ
ـبمجاريـالعاداتـ ـيكونـكبريةـوربامـكنا ـأن يطففـاملكيالـوامليزانـيفـحبةـفهذاـالـيقطع
نعلمـأنـمنـأقدمـعىلـمثلـذلكـفيؤديـبقلةـنزاهتهـورقةـأمانتهـفاضبطـذلكـوايأسـ
منـضبطـأوصافـمصورةـيقالـأهناـالعدالةـاملرشوطةـوإنامـعظمـاالجتهادـيفـالتعديلـ

ـالضبطـواحلرص«))).  واجلرحـخلروجـصفاهتامـعن

ثمـقالـرمحهـاهللـتعاىل:ـ

»اعلمـأنـماـصارـإليهـاجلمهورـمنـأصحابناـأنـالرواةـمنـأصحابـرسولـاهللـ
ملسو هيلع هللا ىلصـمنـاملهاجرينـواألنصارـمعدلونـبنصـالكتاب،ـوهمـمقرونـعىلـالعدالةـإىلـأنـ

يتحققـقطعًاـماـيقدحـيفـواحدـمنهم.ـ

ـاشتامهلاـعىلـتعديلهم؟ـ ـتعنون فإنـقيل:ـفأيـآية

قلنا:ـهيـأكثرـمنـواحدةـفمنها،ـقولهـتعاىلـيفـخماطبةـالصحابة:ـ﴿ٺ ٺ ٺ 
ٺ ٿ﴾ـ]آلـعمران:ـ0))[،ـومنهاـقولهـتعاىلـيفـخماطبتهم:ـ﴿ڤ ڤ 
ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ﴾ـ]البقرة:ـ43)[،ـومنهـقوهلميفـأهلـبيعةـالرضوان:ـ

﴿ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ﴾ـ]الفتح:ـ8)[،ـومنهاـاآلياتـ
املشتملةـعىلـحسنـالثناءـعىلـاملهاجرينـواألنصار،ـمنهـقولهـتعاىل:ـ﴿ٱ 
ٻ ٻ ٻ ٻ﴾ـ]التوبة:ـ00)[،ـإىلـغريـذلكـمماـيطولـتتبعهـمنـالكتابـ
ـمنـلقيـرسولـاهللـملسو هيلع هللا ىلص،ـوإنامـذلكـ والسنة،ـثمـالـتظنّّنـأنهـمندرجـحتتـهذهـاجلملةـكلُّ

ـاهـ. ون«)2). ـاملسمَّ ـاملعرفون ـاملهجـوهم ـأمرهـوبذلواـعليه ـامتثلوا ـالذين يف

)))ـ»التلخيص«ـ)2:ـ)35).

)2)ـ»التلخيص«ـ)2:ـ373).
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حترير األقوال واملذاهب يف مسألة عدالة الصحابة: 

األكثرـمنـالعلامءـعىلـأنـالصحابةـكلهمـُعُدوٌلـبالـاستـثناءـأحدـمنهم،ـوهذاـ
يعنيـأنـاملخالفـيفـهذهـاملسألةـهمـقّلةـمنـالعلامء،ـوقوهلمـشاذٌّـومردود.ـ

والقلةـالتيـملـُتـَسلِّْمـبعدالةـالصحابةـمطلقًاـاختلفواـيفـتطبيقـذلكـعىلـمجيعـ
ـبعضهمـعىلـأقوال: ـأو الصحابة

)ــذهبـقوٌمـإىلـأنـالصحابةـــكغرِيهمـمنـالناســـفيهمـالعدلـوغريـالعدل،ـ
ـالعدالةـالـتثبتـهلمـبمجردـصحبتهم،ـوالـبّدـهلمـمنـتعديلـخاص. وبالتايل؛ـفإن

2ــوذهبـآخرونـإىلـأنـالصحابةـقبلـظهورـالفتنـبنيـعيلـومعاويةـريضـاهللـ
عنهامـعدوٌل،ـأوـإىلـأيامـقتلـعثامن،ـوأماـبعدـظهورـالفتنـفكلـمنـاشرتكـفيهاـودخلـ
ـفالـيتمّيزـ ـالفريقني،ـوهوـغريـمعلومـوغريـمعني، ـنقَطعـبفسقـأحد ـفليسـبعدل؛ـألنا فيها

ـالقبول. ـفيتعذر ـالفاسق، العدُلـعن

ـالباقونـ ـفاسقـليسـبعدل،ـوأما ـفهو ـقاتلـعليًا ـأنه ـمنـُعلم 3ــوقالتـاملعتزلة:ـكلُّ
فعدول.

4ــقالـاخلطيبـالبغدادي:ـ»وذهبتـطائفةـمنـأهلـالبدعـاىلـأنـحالـالصحابةـ
كانتـَمرضّيةـاىلـوقتـاحلروبـالتيـظهرتـبينهمـوسفكـبعضهمـدماءـبعض،ـفصارـ
ـبأهلـالنزاهةـوجبـالبحثـعنـأمورـ ـاختلطوا أهلـتلكـاحلروبـساقطيـالعدالة،ـولـام

الرواةـمنهم«))). 

:ـالَعَداَلـُةـلِـَمْنـاْشُتـِهَرـمنهمـ 5ــونقلـالزركيشـعنـاملازري:ـ»وقالـاملاِزِريُّ

)))ـ»الكفايةـيفـعلمـالرواية«،ـأمحدـبنـعيلـبنـثابتـأبوـبكرـاخلطيبـالبغداديـت:ـ463،ـص46،ـ
ـإبراهيمـمحديـاملدين. ـأبوـعبداهللـالسورقي، ـاملنورة،ـت: ـاملدينة ــ ـالعلمية املكتبة



ــ 1279 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عىلـالعقيدِةـالطَّحاويةـ
ـمنـ ْؤَية،ـفقال:ـالـَنْعنيـباْلَعْدِلـُكلَّ ُدـالرُّ ْحَبِةـُدوَنـمنـَقلَّْتـُصْحَبُتُهـأوـكانـلهـُمَـرَّ بالصُّ
ِذيَنـ َحاَبَةـالَّ اَمـُنِريُدـبِِهـالصَّ َفـمنـَقِريٍب،ـَلِكْنـإنَّ بِِهـواْنرَصَ َـّ َاًما،ـأوـأمَل

َفاًقا،ـأوـَزاَرُهـملِ َرآُهـاتِّ
َبُعواـالنُّوَرـالذيـُأنِزَلـمعه«.ـاهـ.ـ وُهـواتَّ ُروُه،ـوَنرَصُ الَزُموُهـوَعزَّ

املْشُهوِريَنـ َكثرًِياـمنـ ِرُجـ ُيْ َغِريٌب،ـ َقْوٌلـ »وَهَذاـ فقال:ـ ـعليهـ الزركيشُّ ثمـعلقـ
َواَيِةـعنـاحْلُْكِمـباْلَعَداَلِة،ـكَواِئِلـبنـُحْجٌرـوَمالِِكـبنـاحْلَُوْيِرِث،ـوُعْثاَمَنـ ْحَبِةـوالرِّ بالصُّ
َف،ـوَكَذلَِكـ ـاْنرَصَ ـَأّياًماـَقاَلِئَلـُثمَّ ْمـمِمَّْنـَوَفَدـعليهـملسو هيلع هللا ىلص،ـوملـُيِقْمـإالَّ ـاْلَعاِصـوأْمَثاهِلِ ابنـأيب
َواُب،ـكامـهوـَقِضيَُّةـ ـالصَّ ،ـفاْلَقْوُلـبالتَّْعِميِمـهو ـاالْثننَْيِ ـاْلَواِحِد،ـأو ـبِرَواَيِة منـملـُيْعَرْفـإالَّ

ـاهـ.ـ ـاجْلُْمُهوِر«))). إْطاَلِق

حترير األدلة: 

ــاحتجـاألولونـالقائلونـبأنـالصحابةـكغريهم،ـبأنـالعدالةـليستـهيـاألصلـ
يفـالناس،ـوالـفرقـبنيـالصحابةـوغريهمـيفـذلك.ـ

ــواحتجـأصحابـالقولـالثاينـبأنـالذينـوقعواـيفـالفتنـالـُيعلمـالفاسُقـمنـ
ـفاسقًا،ـوهوـغريـ ـمنهم ـأيٌّ ـفيحتملـأنـيكون ، ـفالفاسقـغريـمعنيَّ ـبينهم، غريـالفاسقـمن

ـالسبب.ـ ـاجلميعـهلذا معروف،ـفتسقطـعدالة

ــواحتجـأصحابـالقولـالثـالثـبأنـاإلمامـعليًاـهوـاإلمامـاحلق،ـوأنـالذينـ
ـهلمـقتاَلـحق،ـفالـيفسقـهوـوالـالذينـ خرجواـعليهـهمـفرقةـمنـالبغاة،ـفكانـقتاُلـعيلٍّ
ـبغاة،ـوبخروجهمـعىلـاإلمامـاحلق،ـوقتاهلمـ ـكانوا ـعليًا ـمعه،ـيفـحنيـإنـالذينـقاتلوا قاتلوا

ـفسقطتـعدالُتهم.ـ ـفسقوا له،

)))ـ»البحرـاملحيطـيفـأصولـالفقه«،ـبدرـالدينـممدـبنـهبادرـبنـعبدـاهللـالزركيشـت:ـ794هـ،ـ
ـــ2000م،ـط)،ـت:ـضبطـنصوصهـ ـبريوتـــ)42)هـ ـلبنان: ــ ـالكتبـالعلمية ـدار )3:ـ358(،

ـتامر. وخرجـأحاديثهـوعلقـعليه:ـد.ـممدـممد



1280 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالرشحـالكبري
ـبأدلةـمنها:ـ ـالصحابةـكلهمـأمجعني، ـبعدالة ـالقائلون ــواحتجـاجلمهور

)ــماـوردـمنـاآلياتـواألحاديثـالدالةـعىلـعدالتهمـوفضلهم،ـومنها:ـ

أـــ﴿ڤ ڤ ڤ ڤ﴾ـ]البقرة:ـ43)[ـأيـعدوالً.ـ

ـاستثناءـ ووجهـالداللة:ـأنـاخلطابـيفـاآليةـموّجهـإىلـالصحابةـبأهنمـعدوٌلـدون
أحدـمنهم،ـفاآليةـشاملةـجلميعـالصحابة،ـوصادقةـعىلـمنـبعدهمـإذاـالتزمواـسريهتم،ـ
وُأورَدـعىلـاالحتجاجـهبذهـاآليةـبأنـاخلطابـفيهاـموّجهـإىلـعمومـاألمة،ـبمعنىـأنـ

ـفرد.ـ عمومـاألمةـعدول،ـوليسـفيهاـداللٌةـعىلـعدالةـكلِّ

وأجيبـبأنـهذاـخالفـاملدلولـاللغويـللخطابـبقوله:ـ﴿ڤ﴾،ـولوـكانـ
ـبحث.ـ ـلقال:ـجعلناكمـمجيعًا،ـوفيه ـاألمة املقصودـمجيع

بـــقـولهـتعاىل:ـ﴿ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ﴾ـ]آلـعمران:ـ0))[،ـووجـهـ
ـالردـكسابقتها. ـففيها،ـووجه الداللة

تعاىل:ـ﴿ٱ ٻ ٻٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀڀ ڀ  قولهـ ــ جـ
ڦ  ڦ  ڤ  ڤڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ 
چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦڦ 
ڇ ڇ ڇ ڇڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ﴾ـ
]الفتح:ـ29[.ـووجهـالداللةـفيها:ـأنهـوصفـالصحابةـالذينـمعـرسولـاهللـملسو هيلع هللا ىلصـبأهنمـ

ـتعديلهم.ـ ـيستلزم ـالكفار،ـورمحاُءـعىلـاملؤمنني،ـوهذا أشّداُءـعىل

دـــوقولهـتعاىل:ـ﴿ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ 
ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ﴾ـ]الفتح:ـ8)[.

ـوقولهـتعاىل:ـ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ  ــ هـ
پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ﴾ـ]التوبة:ـ00)[. 



ــ 1281 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عىلـالعقيدِةـالطَّحاويةـ

ـتعاىل:ـ﴿ڭ ۇ * ۆ ۆ * ۈ ٴۇ ۋ﴾ـ]الواقعة:ـ ـــوقوله و
.](2 -(0

زـــوقـولهـتعاىل:ـ﴿ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ﴾ـ]األنفال:ـ
.]64

تعاىل:ـ﴿ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ  وقولهـ ــ حـ
ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅۅ ۉ ۉ ې * ې ې ى ى 
ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ 
]احلشـر:ـ ىئ ىئ ىئ ی یی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب﴾ـ

.]9 -8

ـاهتديتم«. ـاقتديتم ـبأهيم ـقولهـملسو هيلع هللا ىلص:ـ»أصحايبـكالنجوم، طــ

روىـاخلطيبـالبغدادّيـعنـابنـعباسـقال:ـقالـرسولـاهللـملسو هيلع هللا ىلص:ـ»مهامـأوتيتمـ
منـكتابـاهلل،ـفالعملـبهـالـعذرـألحدكمـيفـتركه،ـفإنـملـيكنـيفـكتابـاهلل،ـفسنةـمنيـ
ماضية،ـفانـملـتكنـسنةـمنيـماضية،ـفامـقالـأصحايب؛ـإنـأصحايبـبمنزلةـالنجومـيفـ

ـاهتديتم،ـواختالفـأصحايبـلكمـرمحة«))). ـبه ـأخذتم السامء،ـفأهيا

ـالرواية«،ـص48. )))ـ»الكفايةـيفـعلم
قالـالسخاوي:ـ»ومنـهذاـالوجهـأخرجهـالطرباينـوالديلميـيفـمسندهـبلفظهـسواءـوجويربـ ـ
لنرصـ احلجةـ كتابـ إىلـ الزركيشـ منقطع،ـوقدـعزاهـ ابنـعباسـ والضحاكـعنـ ضعيفـجدًاـ
ـبنـأيبـإياسـيفـكتابـ ـالعراقيـآلدم ـمنـغريـبيانـلسندهـوالـصحابيه،ـوكذاـعزاه املقديسـمرفوعًا
العلمـواحلكمـبدونـبيانـبلفظـ)اختالفـأصحايبـرمحةـألمتي(ـقالـوهوـمرسلـضعيف«.ـاهــ
ـأبوـاخلريـممدـبنـعبدـالرمحنـ ]املقاصدـاحلسنةـيفـبيانـكثريـمنـاألحاديثـاملشتهرةـعىلـاأللسنة،
ـ985)م،ـ ـ405)ـهـــ ـبريوتــ ـالكتابـالعريبــ ـالسخاويـت:ـ902ـهـ،ـص69،ـدار ابنـممد

ط)،ـت:ـممدـعثامنـاخلشت[.



1282 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالرشحـالكبري
وروىـاخلطيبـالبغداديـعنـسعيدـبنـاملسيب:ـعنـعمرـبنـاخلطابـريضـاهللـ
تعاىل:ـعنهـقالـقالـرسولـاهللـملسو هيلع هللا ىلص:ـ»سألتـريبـفيمـاـاختلفـفيهـأصحايبـمنـبعدي؟ـ
فأوحىـاهللـإيّل:ـياـممد،ـإنـأصحابكـعنديـبمنزلةـالنجومـيفـالسامءـبعُضهاـأضوأـمنـ

بعض،ـفمنـأخذـبيشءـمماـهمـعليهـمنـاختالفهم،ـفهمـعنديـعىلـهدى«))). 

ـبالصحابة،ـ ـأنهـملسو هيلع هللا ىلصـحثـاألمةـعىلـاالقتداء ـاحلديثـوأمثاله: ـالداللةـيفـهذا ووجه
ونّصـعىلـأنـاالقتداءـهبمـطريٌقـللهداية،ـوالـيكونـاألمرـكذلكـماـملـيكونواـعدوالً.

ـ وقدـيقال:ـإنـاحلديثـالـيصّح،ـففيهـكالمـعىلـعدمـصحته،ـوجيابـبأنهـينضمُّ
ـمنـاملشهوراتـيفـ ـمعنًى ـفيتأّلفـمنـمموعها ـالتيـيفـمعناه، ـالكثرية ـمنـاألخبار إىلـغريه

ـالضعيفـالشديدـالضعفـالـيتقوىـبمثله.ـ الدين.ـعىلـأنـيفـهذاـماـفيه،ـألن

ـاْلقُروِنـ يـــماـرواهـالبخاريـعنـِعْمَراَن،ـريضـاهللـعنه،ـَقاَلـالنَّبِّىـملسو هيلع هللا ىلص:ـ»َخرْيُ
ـَيُفوَن،ـوَيُوُنوَنـوالـ ـَينِْذُروَنـوال ـجَيِيُءـَقْوٌم ـُثمَّ ـَيُلوهَنُْم، ِذيَن ـالَّ ـُثمَّ ـَيُلوهَنُْم، ِذيَن ـالَّ ـُثمَّ َقْريِن،

َمُن«. ـالسِّ ـفِيهُم ـُيْسَتْشَهُدوَن،ـوَيْظَهُر ُيْؤَتـَمنُوَن،ـوَيْشَهُدوَنـوال

ـأثبتـاخلرييةـللصحابةـمجلة،ـفدلـعىلـعدالتهم.ـ ـأنه ـالداللة: ووجه

ـالرواية«،ـص48.  )))ـ»الكفايةـيفـعلم
قالـتاجـالدينـالسبكي:ـ»وهذاـحديثـقالـفيهـأمحدـالـيصحـثمـأنهـمنـقطعـقالـابنـاملسيبـ ـ
ملـيسمعـمنـعمرـشيئًا«.ـاهـ.ـ]اإلهباجـيفـرشحـاملنهاجـعىلـمنهاجـالوصولـإىلـعلمـاألصولـ
للبيضاويـعيلـبنـعبدـالكايفـالسبكيـت:ـ756،ـ)2:ـ378(،ـدارـالكتبـالعلميةـــبريوتـــ

ـالعلامء[ 404)،ـط)،ـت:ـمجاعةـمن
ويفـالكامل:ـ»قالـالشيخـوهذاـمنكرـاملتن«.ـاهـ.ـ]الكاملـيفـضعفاءـالرجال،ـعبدـاهللـبنـعديـ ـ
ابنـعبدـاهللـبنـممدـأبوـأمحدـاجلرجاينـت:ـ365،ـ)3:ـ200(،ـدارـالفكرـــبريوتـــ409)ـــ

988)،ـط3،ـت:ـحييىـخمتارـغزاوي[.



ــ 1283 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عىلـالعقيدِةـالطَّحاويةـ
وقدـيقال:ـإنهـأثبتـاخلرييةـجلملتهم؛ـلكوهنمـيفـقرنه،ـوالـيلزمـمنهـتعديلـكلـ

واحدـمنهم.

قولهـملسو هيلع هللا ىلص:ـ»الـتسبواـأصحايب،ـفوالذيـنفيسـبيده،ـلوـأنـأحدكمـأنفقـمثلـُأحدـ
ـأحدهمـوالـَنصيَفه«))). ذهبًاـماـأدركـُمدَّ

ـفمنـ ـبعدي، ـاهللَـيفـأصحايب،ـالـتتخذوهمـغرضًا ـ»اهللَ ـالصالةـوالسالم: قولهـعليه
أحّبهمـفبحّبيـأحّبهم،ـومنـآذاهمـفقدـآذاين،ـومنـآذاينـفقدـآذىـاهلل،ـومنـآذىـاهللـ

يوشكـأنـيأخذه«)2). 

وروىـاخلطيبـالبغداديـعنـأنسـبنـمالكـقال:ـقالـرسولـاهللـملسو هيلع هللا ىلص:ـ»إنـاهللـ
ـفجعلهمـأصهاري،ـوجعلهمـأنصاري،ـوإنهـسيجيءـيفـآخرـ اختارين،ـواختارـأصحايب،
ـأالـفالـتصلواـمعهم،ـ ـإليهم، ـأالـفالـتنكحوا ـأالـفالـتناكحوهم، ـينتقصوهنم، الزمانـقوم

أالـفالـتصلواـعليهم،ـعليهمـحلتـاللعنة«)3).

2ـــثبتـبالتواترـعنـالصحابةـأهنمـكانواـمالزمنيـللجّدـواالجتهادـيفـامتثالـ
األوامرـوالنواهي،ـوبذهلمـأمواهَلمـوأنُفَسهمـيفـسبيلـاهلل،ـونرشـالدين،ـولوـملـيكونواـ

عدوالًـَلـامـأقدمواـعىلـذلك.ـ

ـكتابـأصحابـالنبيـ ـالبخاريـيفـ»صحيحه«ـمنـحديثـأيبـسعيدـاخلدريـريضـاهللـعنه، ـأخرجه (((
ـ»لوـكنتـمتخذًاـخليالً«،ـ)3673(.ـومسلمـيفـ»صحيحه«ـمنـحديثـ ـبابـقولـالنبيـملسو هيلع هللا ىلص: ملسو هيلع هللا ىلص،
ـبابـحتريمـسبـالصحابةـ ـكتابـفضائلـالصحابةـريضـاهللـتعاىلـعنهم، أيبـهريرةـريضـاهللـعنه،

ريضـاهللـعنهم،ـ)2540).
ـبابـفيمنـ ـأبوابـاملناقب، ـمنـحديثـعبدـاهللـبنـمغفلـريضـاهللـعنه، ـالرتمذيـيفـ»سننه« ـأخرجه (2(

ـالوجه. ـإالـمنـهذا سبـأصحابـالنبيـملسو هيلع هللا ىلص،ـ)3862(.وقال:ـهذاـحديثـغريبـالـنعرفه
ـاخلطيبـالبغدادي،ـص48. ـالرواية«، )3)ـ»الكفايةـيفـعلم
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ـلـامـوردـيفـ ـاملعنىـتتسع،ـوكلُّهاـمطابقة قالـاخلطيبـالبغدادي:ـ»واألخبارـيفـهذا
نصـذلكـيقتيضـطهارةـالصحابة،ـوالقطعـعىلـتعديلهمـونزاهتهم،ـفالـحيتاجـأحدـ
منهمـمعـتعديلـاهللـتعاىلـهلم،ـاملّطِلعـعىلـبواطنهمـإىلـتعديلـأحدـمنـاخللقـله،ـفهوـ
عىلـهذهـالصفةـإالـأنـيثبتـعىلـأحدـارتكاُبـماـالـحيتملـإالـقصدـاملعصيةـواخلروجـ
منـبابـالتأويل،ـفيحكمـبسقوطـالعدالة،ـوقدـبرأهمـاهللـمنـذلك،ـورفعـأقدارهمـ

عنه.ـ

عىلـأنهـلوـملـَيردـمنـاهللـعزـوجلـورسولهـفيهمـيشٌءـمماـذكرناهـألوجبتـاحلاُلـ
التيـكانواـعليهاـمنـاهلجرةـواجلهادـوالنرصة،ـوبذلـالـُمَهجـواألموال،ـوقتلـاآلباءـ
واألوالد،ـواملناصحةـيفـالدين،ـوقوةـاإليامنـواليقني،ـالقطَعـعىلـعدالتهم،ـواالعتقادـ
لنيـواملزّكنيـالذينـجييئونـمنـبعدهمـأبدـاآلبدين؛ـ ـوأهنمـأفضلـمنـمجيعـاملعدِّ لنزاهتهم،

ـالفقهاء«))). ـبقولهـمن ـُيعتّد ـالعلامء،ـومن هذاـمذهبـكافة

السبب يف القول بعدالتهم: 

قالـالسيوطي:ـ»قالـإمامـاحلرمنيـوالسببـيفـعدمـالفحصـعنـعدالتهمـأهنمـمحلةـ
ـاسرتسلتـ ـثبتـتوقفـيفـروايتهمـالنحرصتـالرشيعةـعىلـعرصهـملسو هيلع هللا ىلصـوملا ـفلو الرشيعة

ـاهـ.ـ ـاألعصار«)2). سائر

وقالـالتاجـالسبكيـيفـ»رشحـابنـاحلاجب«:ـ

»والقولـالفصل:ـأناـنقطعـبعدالتهمـمنـغريـالتفاتـإىلـهذيانـاهلاذين،ـوزيغـ
املبطلني،ـوقدـسلفـاكتفاؤناـيفـالعدالةـبتزكيةـالواحدـمنَّا،ـفكيفـبمنـزّكاهمـعاّلُمـ

ـالرواية«،ـص49-48. )))ـ»الكفايةـيفـعلم
)2)ـ»تدريبـالراويـيفـشـرحـتقريبـالنواوي«،ـعبدـالرمحنـبنـأيبـبكرـالسيوطيـت:ـ))9،ـ)2:ـ

ـاللطيف. ـالوهابـعبد ـالرياض،ـت:ـعبد ــ ـالرياضـاحلديثة 4)2(،ـمكتبة
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ـمثقالـذرةـيفـاألرضـوالـيفـالسامءـيفـغريـآية؟ـوأفضُلـ الغيوبـالذيـالـيعزبـعنـعلمه
خلقـاهللـالذيـعصمهـاهللـعنـاخلطأـيفـاحلركاتـوالسكناتـممدـملسو هيلع هللا ىلصـيفـغريـحديث،ـ
ونحنـنسّلمـأمرهمـفيمـاـجرىـبينهمـإىلـرهبمـجلـوعال،ـونربأـإىلـامللكـسبحانهـممنـ
يطعنـفيهم،ـونعتقدـالطاعَنـعىلـضاللـمهني،ـوخرسانـمبني،ـمعـاعتقادناـأنـاإلمامـ
احلّقـكانـعثامنـيضـاهللـعنه،ـوأنهـُقتلـمظلومًا،ـومحىـاهللـالصحابةـمنـمبارشةـقتله،ـ
فاملتويّلـقتَلهـكانـشيطانًاـمريدًا،ـثمـالـحُيفظـعنـأحدـمنهمـالرضاـبقتله،ـإنامـاملحفوظـ

ـمنهمـإنكاُرـذلك.ـ الثابُتـعنـكلٍّ

مسألةـاألخذـبالثأرـاجتهادية،ـرأىـعيلـكرمـاهللـوجههـالتأخريـمصلحًةـورأتـ
ـجرىـعىلـوفقـاجتهاده،ـوهوـمأجوٌرـإنـ عائشةـريضـاهللـعنهاـالبداَرـمصلحة،ـوكلٌّ

شاءـاهلل.ـ

ـكرمـاهللـوجهه،ـ ـبعدـذيـالنورينـعثمـانـريضـاهللـعنهـعيلٌّ ثمـكانـاإلمامـاحلقُّ
وكانـمعاويُةـريضـاهللـعنهـمتأّوالًـهوـومجاعة.ـ

ـعملـ وفيهمـمنـقعدـعنـالفريقني،ـوأحجمـعنـالطائفتني؛ـلـامـأشكلـاألمر،ـوكلٌّ
ـالذينـ ـالدين،ـومحلته ـنَقلةـهذا ـاجتهاده،ـوالكلـعدول،ـريضـاهللـعنهم،ـوهم ـإليه ـأداه بام
بأسيافهمـظهر،ـوبألسنتهمـانترش،ـولوـتلوناـاآلسىـوقصصناـاألحاديثـيفـتفضيلهمـ

لطالـاخلطاب.ـ

هذهـكلمـاٌتـمنـاعتقدـخالفهاـكانـعىلـزللـوبدعة،ـفلُيضمرـذوـالدينـهذهـ
ـفالـنلّوثـهباـ ـأيدَينا، ـاهللـمنها ـفتلكـدماٌءـطّهر ـعامـجرىـبينهم، ـليكفَّ ـثم الكلامتـعقدًا،

ـاهـ. ألسنتنا«))).

وأجابـاجلمهورـعنـُشبهـالقادحنيـيفـعدالةـمنـدخلـيفـالفتنـبفسقه،ـبأنـماـ

)))ـ»رشحـابنـاحلاجب«ـ)2:ـ400- )40).
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ـفالـ ـارتكبه،ـوحينئٍذ حدثـممولـعىلـاالجتهاد،ـأي:ـاجتهدـكلـفريقـفأداهـاجتهادهـإىلـما
إشكالـسواءـقلنا:ـإنـكلـمتهدـمصيبـأوـاملصيبـواحد،ـلوجوبـالعملـباالجتهادـ
اتفاقًا،ـوالـتفسيقـبواجب.ـوقدـيقالـبأنـالذينـخرجواـعىلـعيلـبغاة،ـوالبغاةـليسواـ

ـأصالً.ـ فساقًا

قلُت:ـعددـالصحابةـيربوـعىلـاملئةـألف،ـوالرواةـالـيبلغونـعرشهم،ـفينـتقلـ
الكالمـيفـعدالةـهؤالءـألهنمـاملقصودون.ـ

الناسـيفـعدالتهمـلوجدناـ ولوـنظرناـيفـهؤالءـالرواةـكمـعددـالذينـاختلفـ
عددهمـقلياًلـبالقياسـإىلـعددـالرواة؟ـثمـإذاـنظرناـيفـعددـاألحاديثـالتيـرواهاـرواةـ
ـاألحاديثـاإلمجايل.ـ ـبعدد ـلوجدناهاـقليلةـجدًاـقياسًا ـاملختلفـيفـعدالتهم، الصحابة

ثمـبالنظرـيفـمعنىـهذهـاألحاديثـسنجدـأنـمنـهذهـاألحاديثـماـلهـشواهُدـ
منـطرقـصحابةـآخرينـغريـخمتلفـيفـعدالتهم،ـوبذلكـيسلمـكثريـمماـُنقلـإليناـمنـ

األحاديثـمنـالطعنـوالتشكيكـفيه.ـ

ـاحلاكمـ ـرواه ـالصدقـالـالكذبـما ـالقولـبأنـاألصلـيفـالصحابةـخاصة ـيؤيد ومما
يفـ»املستدركـعىلـالصحيحني«:ـعنـعامرـبنـسعدـبنـأيبـوقاص:ـعنـأبيهـقال:ـوقفـ
ـإينـرأيتـرسولـاهللـ ـفقال:ـرحمـاهللـرجالًـسمعـمقالتيـفوعاها، عمرـبنـاخلطابـباجلابية
ـالذينـ ـثم ـالذينـيلوهنم، ـ»احفظوينـيفـأصحايبـثم ـثمـقال: ملسو هيلع هللا ىلصـوقفـفيناـكمقاميـفيكم،
يلوهنم«ـثالثًاـ»ثمـيكثرـاهلرج،ـويظهرـالكذب،ـويشهدـالرجلـوالـيستشهد،ـوحيلفـ
ـفإنـالشيطانـمعـالواحد،ـ ـباجلامعة، ـفعليه ـاجلنة، ـمنـأحبـمنكمـبحبوحة والـيستحلف،
وهوـمنـاالثننيـأبعد،ـأالـالـيلوّنـرجلـبامرأةـفإنـالشيطانـثالثهام،ـمنـرستهـحسنتهـ

ـفهوـمؤمن))). وساءتهـسيئته

)))ـكتابـالعلم،ـ)390).
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بنـاخلطابـ قال:ـخطبنـاـعمرـ ابنـماجه:ـعنـجابرـبنـسمرةـ ويفـروايةـعندـ
ـفقال:ـ»احفظوينـيفـأصحايب،ـ ـفيناـمثلـمقاميـفيكم ـإنـرسولـاهللـملسو هيلع هللا ىلصـقام ـفقال: باجلابية
ثمـالذينـيلوهنم،ـثمـالذينـيلوهنم،ـثمـيفشوـالكذبـحتىـيشهدـالرجلـوماـيستشهد،ـ

ـُيستحلف«))). وحيلفـوما

ـالصحبةـفضيلةـعالية.ـ ـالصحبة؛ـفإن ـأي:ـراعواـفيهمـحّق ومعنىـ»احفظوين«

ـالرسولـملسو هيلع هللا ىلص:ـ»احفظوينـيفـ ـالكذبـيفشوـبعَدهم،ـوقول ـأّن وملـاالستداللـيف
أصحايب«،ـدليلـعىلـتعديلهم،ـواهللـأعلم،ـواحلمدـهللـربـالعاملني.

ـكانـعنـمفهومـالصحايبـوعدالتـه،ـواملقصودـمنـالقولـهبا،ـ وهذاـالذيـمرَّ
والسببـيفـذلك.ـ

حمبة الصحابة واالعرتاف بمكانتهم: 

وأماـلزومـمبتهم،ـفألنـاهللـتعاىلـريضـعليهمـورُضواـعنه،ـوأثـنىـعليهمـيفـ
التوراةـواإلنجيلـوالفرقانـحيثـقال:ـ﴿ٱ ٻ ٻٻ ٻ پ پ پ پ ڀ 
ڤڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀڀ 
چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦڦ  ڦ  ڦ  ڤ 
ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڇڍ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ 

ژ ڑ﴾ـ]الفتح:ـ29[.

پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  تعـاىل:ـ﴿ٱ  وقـالـ
ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ 

ٿ ٹٹ ٹ ٹ ڤ﴾ـ]التوبة:ـ00)[.

ـيستشهد،ـ)2363). ملنـمل ـالشهادة ـبابـكراهية )))ـكتابـاألحكام،
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وقالـتعاىل:ـ﴿ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ﴾ـ]الفتح:ـ
 .](8

تعاىل:ـ﴿ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئی ی ی ی جئ  وقـالـ
حئ مئ ىئ يئ جبحب خب مب ىب يبجت حت خت مت ىت﴾]احلديد:ـ0)[.

ـتعاىل:ـ﴿ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ﴾ـ]احلرش:ـ8[  وقوله
إىلـقولهـتعاىل:ـ﴿ٿ ٿ ٹ ٹ﴾ـ]احلرش:ـ0)[. 

وقـالـتعـاىل:ـ﴿ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ېې ې ې ى ى﴾ـ
]احلجرات:ـ3[.

وقالـتعاىل:ـ﴿ے ۓ ۓ ڭڭ ڭ ڭ ۇ ۇ﴾ـ]الزمر:ـ8)[. 

وقـالـتعاىل:ـ﴿ڃ چ چ چ چ ڇڇ ڇ ڇ ڍ﴾ـ
]البقرة:ـ57)[. 

وقالـتعاىل:ـ﴿ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ﴾ـ]الفتح:ـ26[. 

تعـاىل:ـ﴿ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ﴾ـ وقـالـ
]الفتح:ـ4[. 

وقالـتعاىل:ـ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ﴾ـ]آلـعمران:ـ74)[. 

وقالـتعاىل:ـ﴿ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ﴾ـ]األنفال:ـ64[. 

وقـالـتعـاىل:ـ﴿ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿٿ 
ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ   * ڤ  ڤ  ڤ  ٹٹ  ٹ  ٹ 

ڄ ڃ ڃڃ ڃ چ چ﴾ـ]التوبة:ـ88- 89[.

ـبحّبـأصحابه،ـوقدـوردـذلكـيفـأحاديثـكثرية،ـ ـالسالم ـالرسولـعليه ـأَمَرنا وقد
ويفـذلكـآياٌتـنذكرهاـفيامـييل.ـ
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روىـاإلمامـالبخاري:ـعنـأيبـسعيدـاخلدريـريضـاهللـتعاىلـعنهـقال:ـقالـالنبيـ
ملسو هيلع هللا ىلص:ـ»الـتسبواـأصحايب،ـفلوـأنـأحدكمـأنفقـمثلـُأحدـذهبًاـماـبلغـُمّدـأحدهمـوالـ

َنصيفه«))).

ورواهـالرتمذيـوالطرباينـيفـ»املعجمـالصغري«،ـوأبوـداودـيفـ»سنـنه«،ـورواهـ
البيهقيـيفـ»سنـنهـالكبـرى«ـعنـأيبـهريرة،ـومثـلهـالطرباينـيفـ»املعجمـاألوسط«،ـ

وغريهم)2).

ورواهـمسلمـيفـ»صحيحه«:ـعنـأيبـهريرةـقال:ـقالـرسولـاهللـملسو هيلع هللا ىلص:ـ»الـتسبواـ
أصحايب،ـالـتسبواـأصحايب،ـفوالذيـنفيسـبيده،ـلوـأنـأحدكمـأنفقـمثلـُأحدـذهبًاـماـ

أدركـمّدـأحدهمـوالـنصيفه«)3). 

قالـابنـحجرـيفـ»فتحـالباري«ـيفـرشحـهذاـاحلديث:ـ

»وكذاـيفـروايةـعاصم:ـعنـأيبـصالحـذكُرـسببـهلذاـاحلديث،ـوهوـماـوقعـيفـ
أولهـقال:ـكانـبنيـخالدـبنـالوليدـوعبدـالرمحنـبنـعوفـيشء،ـفسبهـخالٌد...ـفذكرـ

ـبياُنـمنـأخرجه. احلديث،ـوسيأيت

قوله:ـ»فلوـأنـأحدكم«ـفيهـإشعارـبأنـاملرادـبقولهـأوالً:ـ»أصحايب«ـأصحابـ
ـ»لوـأنـأحدكمـأنفق«،ـوهذاـكقولهـ خمصوصون،ـوإالـفاخلطابـكانـللصحابة،ـوقدـقال:

ـالنبيـملسو هيلع هللا ىلص:ـ»لوـكنتـمتخذًاـخليالً«،ـ)3673). ـبابـقول )))ـكتابـأصحابـالنبيـملسو هيلع هللا ىلص،
)2)ـأخرجهـالطرباينـيفـ»الـمعجمـالصغري«ـمنـحديثـأيبـسعيـدـريضـاهللـعنه،ـ)982(،ـ)2:ـ
76)(.ـوأيبـداود،ـكتابـالسنة،ـبابـيفـالنهيـعنـسبـأصحابـرسولـاهللـملسو هيلع هللا ىلص،ـ)4660).
ـبابـفيمنـسبـاصحابـالنبيـملسو هيلع هللا ىلص،ـ))386(.ـوقال:ـهذاـحديثـ ـأبوابـاملناقب، والرتمذي،
حسنـصحيح.ـوأخرجهـالطرباينـيفـ»املعجمـاألوسط«ـمنـحديثـأيبـهريرةـريضـاهللـعنه،ـ

)687(،ـ)):ـ2)2).
)3)ـكتابـفضائلـالصحابةـريضـاهللـتعاىلـعنهم،ـبابحتريمـسبـالصحابةـريضـاهللـعنهم،ـ)2540).
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ـ]احلديد:ـ0)[،ـومعـذلكـفنهيـ تعاىل:ـ﴿ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ﴾ـاآلية
ـملسو هيلع هللا ىلصـوخاَطبَهـبذلكـعنـسّبـمنـسبقهـيقتيضـزجَرـمنـملـيدركـ بعضـمنـأدرَكـالنبيَّ
ـملسو هيلع هللا ىلصـوملـُياطبهـعنـسّبـمنـسبقهـمنـبابـاألوىل،ـوغفلـمنـقال:ـإنـاخلطابـ النبيَّ
ملنـ ـاملرادـَمنـسُيوَجدـمنـاملسلمنيـاملفروضنيـيفـالعقلـتنزياًل بذلكـلغريـالصحابةـوإنام

ـبوقوعه.ـ ـللقطع ـاملوجود سُيوجدـمنزلة

ـبنـ ـاملخاَطبـبذلكـخالد ـبأن ـالترصيحـيفـنفسـاخلرب ـالتعقبـعليه:ـوقوع ووجه
ـاهـ. ـاملوجودينـإذـذاكـباالتفاق«))). ـالصحابة الوليد،ـوهوـمن

ثمـقال:ـ»تكملة:ـاخُتـلفـيفـساّبـالصحايب،ـفقالـعياض:ـذهبـاجلمهورـإىلـ
ـالشافعيةـذلكـبالشيخنيـواحلسنني،ـ ـيقتل،ـوخّصـبعُض ر،ـوعنـبعضـاملالكية: ـُيعزَّ أنه
ـالشيخني،ـوكذاـ ـالسبكيـيفـحّقـمنـكّفر ـالقايضـحسنيـيفـذلكـوجهني،ـوقّواه فحكى
ـلِـامـتضّمنـ ـتواترـاخلربـبذلكـعنه ـإذا ــ ـباجلنة ـتبشريه ـأو منـكّفرـمنـرّصحـالنبيـملسو هيلع هللا ىلصـبإيامنه

منـتكذيبـرسولـاهللـملسو هيلع هللا ىلص«)2).ـاهـ.

ـالسيوطيـيفـ»الديباج«: قال

ـالفتح.ـ ـبعد ـآِخرًا ـاخلطابـفيهـملنـصِحَبه ـأن ـالظاهر: ـالسبكي: »قال

وقوله:ـ»أصحايب«ـاملرادهبم:ـمنـأسلمـقبلـالفتح.ـقال:ـوُيرشدـإليهـقوله:ـ»أنفق..«ـ
]احلديد:ـ0)[،ـ اآليةـ آخِرهـمعـقوله:ـ﴿ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ﴾ـ إىلـ
ـليكونـاملخاطبونـغريـاألصحابـاملوىصـهبم.ـ ـبغريه؛ ـأو ـلناـمنـتأويلهـهبذا، قال:ـوالـبد

ـتأوياًلـ ـاهللـيذكرـيفـملسـوعظِه ـالشيخـتاجـالدينـابنـعطاء قال:ـوسمعتـشيخنا
آخرـيقول:ـألنـالنبيـملسو هيلع هللا ىلصـلهـجتّلياٌتـَيرىـفيهاـمنـبعده،ـفيكونـالكالمـمنهـملسو هيلع هللا ىلصـيفـتلكـ

ـالباري«ـ)7:ـ36). )))ـ»فتح
ـالسابق. ـاملصدر (2(
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اجللياتـخطابًاـملنـبعدهـيفـحّقـمجيعـالصحابةـالذينـقبلـالفتحـوبعده.ـقالـالسبكي:ـ
وهذهـطريقةـصوفية؛ـفإنـصّحـذلك،ـفاحلديثـشاملـجلميعـالصحابة،ـوإالـفهوـيفـ
حقـاملتقدمنيـقبلـالفتح،ـويدخلـمنـبعدهمـيفـحكمهم؛ـفإهنمـبالنسبةـإىلـمنـبعدهمـ

ـاهـ. ـانتهى«))). ـإليهم. ـبالنسبة كالذينـمنـقبلهم

ـرويـعنـالنبيـللتشكيكـيفـمجيعـالصحابة،ـ وبعضـالناسـقدـحيتّجونـببعضـما
فيحتملونـكوهنمـقدـخانواـالرسولـعليهـالسالم،ـوالـيستـثنونـمنهمـإالـأقلـالقليل،ـ
وهوـماـرواهـالبخاري:ـعنـابنـعباسـريضـاهللـتعاىل:ـعنهامـعنـالنبيـملسو هيلع هللا ىلصـقال:ـ»إنكمـ

ڦ ڦ ڦ ڄ ڄڄ ڄ ڃڃ ڃ  قرأـ﴿ـ ثمـ عراًةـغرالً«،ـ مشـورونـحفاًةـ
ڃ  چ﴾ـ]األنبياء:ـ04)[ـ»وأولـمنـُيكسىـيومـالقيامةـإبراهيم،ـوإنـأناسًاـمنـ
أصحايبـُيؤخذـهبمـذاتـالشمـال،ـفأقول:ـأصحايبـأصحايب!ـفيقول:ـإهنمـملـيزالواـ

ـالصالح:ـ﴿ۈ ۈ ٴۇ ۋ  ـالعبد ـقال ـفأقولـكام ـفارقَتهم، مرتدينـعىلـأعقاهبمـمنذ
ۋ ۅ﴾«ـإىلـقوله:ـ﴿ڑ﴾ـ]املائدة:ـ7))[)2).

ويفـ»صحيحـمسلم«:ـعنـعبدـاهللـقال:ـقالـرسولـاهللـملسو هيلع هللا ىلص:ـ»أناـَفَرُطكمـعىلـ
ـفُيقال:ـ ـرّبـأصحايبـأصحايب! ـيا ـفأقول: ـعليهم، ـثمـألُغلبنَّ ـأقوامًا، احلوض،ـوألنازعنَّ

إنكـالـتدريـماـأحَدثواـبعدك«)3).

وهذاـاحلديثـقدـيفهُمـمنهـالبعُضـأنـبعضـالصحابةـقدـغيـرواـوبدلوا،ـوملـ
ـأهنمـ ـالفهمــ ـإنـصحـهذا ـقطعًا ـنعلمــ ـالسالم،ـونحن ـالرسولـعليه ـبه ـأمَرهم ـبام يلتزموا

)))ـ»الديباج«ـ)5:ـ486).
)2)ـكـتابـتفسريـالقرآن،ـبابـ﴿ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅۅ ۉ ۉ ې ې ې ېى 
]املائدة:ـ7))[،ـ)4625(.ـوبابـ﴿ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄڄ ڄ  ى ائ ائ ەئ ەئ﴾ـ

ڃ﴾ـ]األنبياء:ـ04)[،ـ)4740).
ـبابـإثباتـحوضـنبيناـملسو هيلع هللا ىلصـوصفاته،ـ)2297). )3)ـكتابـالفضائل،
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ليسواـمنـالصحابةـاملقّربنيـالذينـشهدـهلمـالنبيـعيهـالسالمـكأيبـبكرـوعمر،ـوخالفًاـ
لِـامـيقولهـالشيعة،ـبلـوالـيكونونـمنـالصحابةـاملشهورينـبحسنـالصحبة؛ـألنـالنبيـ
ماـكانـُيقّرهبمـوهمـيبطنونـالنفاق،ـكامـيّدعيـالشيعة!ـوماـكانـليمدحهمـويبقىـعىلـ

مودهتمـطواَلـحياتهـوهمـعىلـماـهمـعليه.ـ

ـمنـالشهادةهلم،ـوالتحذيرـ ولوـجازـلناـأنـنفهمـهذـالفهم،ـلناقضـماـرّصحـبهـالنبيُّ
ـالسالمـوهوـراٍضـعنهم،ـويالفـماـ منـسبِّهمـوإيذائهم،ـويالفـماـكانـمنـموتهـعليه

ـالقرآنـمنـالشهادةـهلمـبالفضل.ـ وردـيف

فمناقضةـهذاـبذاكـيؤّديـإىلـخللـعظيم،ـوفسـاٍدـيفـأولـالنظر،ـوتناقضـبنيـ
َم!ـولذلكـفإنهـجيبـعليناـأنـنخّصصـمورَدـ األخبارـالـتسلمـمنـبعدهـالرشيعُةـإذاـُعمِّ

ـعىلـعمومه.ـ ـالعامَّ اخلاصـوُنبقَي

ـفيزعمـ ـاللفظـعىلـظاهره ـالفهمـالذيـيأخذـهذا ولكنـبعضـالرواياتـختالفـهذا
أنـالصحابةـهمـاملقصودون،ـوتردُّهـرصاحًة!ـومنهاـماـرواهـاحلاكمـيفـ»املستـدركـعىلـ
ـاهللـملسو هيلع هللا ىلصـقال:ـ»منـخرجـمنـاجلامعةـِقيَدـشرٍبـفقدـ ـابنـعمر:ـأنـرسول الصحيحني«:ـعن
خلعـربقَةـاإلسالمـمنـعنقهـحتىـُيراجعه«،ـقال:ـ»ومنـماتـوليسـعليهـإماُمـمجاعة،ـ
فإنـموتتهـموتةـجاهلية«،ـوخطبـرسولـاهللـملسو هيلع هللا ىلص،ـفقال:ـ»ياـأهياـالناس،ـإينـفرطـلكمـ
عىلـاحلوض،ـوإنـَسَعتهـماـبنيـالكوفةـإىلـاحلجرـاألسود،ـوآنيتهـكعددـالنجوم،ـوإينـ
رأيتـأناسًاـمنـأمتيـلـامـَدَنواـمنيـخرجـعليهمـرجٌلـقالـهبمـعني،ـثمـأقبلتـزمرةـ
ـياـ ـلعيّلـمنهم ـبكر: ـأبو ـالنَّعم«،ـفقال ـإالـكمثل ـُيفلتـمنهم أخرى،ـففعلـهبم،ـكذلكـفلم

ـالقهقرى«))).  ـبعدكم،ـويمشون نبيـاهلل؟ـقال:ـ»ال،ـولكنهمـقوٌمـيرجون

ـ)259(.ـوقال:ـهذاـحديثـصحيحـعىلـرشطـالشيخني،ـوقدـحدثـبهـاحلجاجـبنـ ـكتابـاإليامن، (((
ـالذهبي. ـأيضًاـعنـالليث،ـوملـيرجاه.ـووافقه ممد
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ـعىلـأنـكبارـالصحابةـالكبارـليسواـمقصودين،ـبلـإنـ ـصـريٌحـدالٌّ فهذاـنصٌّ

ـالصحابة.ـواهللـأعلم. املقصودـهمـغري

ومماـحيتجـبهـالعلامءـعىلـمبتهمـقوُلـالرسولـعليهـالسالمـفيامـرواهـالرتمذيـيفـ
»سننه«:ـعنـعبدـاهللـبنـمغفلـقال:ـقالـرسولـاهللـملسو هيلع هللا ىلص:ـ»اهللَـاهللَـيفـأصحايب،ـاهللَـاهللَـيفـ
ـبعدي،ـفمنـأحبهمـفبحبيـأحبهم،ـومنـأبغضهمـفببغيضـ أصحايب،ـالـتتخذوهمـغرضًا
أبغضهم،ـومنـآذاهمـفقدـآذاين،ـومنـآذاينـفقدـآذىـاهلل،ـومنـآذىـاهللـفيـوشكـأنـ

يأخذه«))). 

ـاملطلب.ـ وهذاـاحلديثـلوـثبتـيكونـفيهـداللٌةـقويةـعىل

ـأيضًاـ ولكنـاحلديثـالذيـذكرناهـآنفًاـعنـعمرـبنـاخلطابـريضـاهللـعنه،ـدالٌّ
عىلـأفضليتهم؛ـحيثـإهنمـالذينـُنـقلـالدينـإليناـبواسطتهم،ـمعـشهادةـالنبيـعليهـ

السالمـهلمـإمجاالًـبالعدالةـوالصدق.ـ

ومماـيدلـعىلـفضلهمـوعلّوـكعبهم،ـماـرواهـالبخاري:ـعنـعمرانـبنـحصنيـ
ريضـاهللـعنهامـقال:ـقالـالنبيـملسو هيلع هللا ىلص:ـ»خريكمـقرين،ـثمـالذينـيلوهنم،ـثمـالذينـيلوهنم«ـ
ـ»إنـبعدكمـ ـالنبيـملسو هيلع هللا ىلص: ـقال ـقرننيـأوـثالثة؟ ـقرنه ـالنبيـملسو هيلع هللا ىلصـبعد قالـعمران:ـالـأدريـأذكر
ـويظهرـفيهمـ ـوينذرونـوالـيفون، ـويشهدونـوالـيستشهدون، قومًاـيونونـوالـيؤمتنون،

َمن«)2). السِّ

ـقالـأبوـعيسى:ـهذاـحديثـغريبـ ـبابـفيمنـسبـأصحابـالنبيـملسو هيلع هللا ىلص،ـ)3862(. ـأبوابـاملناقب، (((
ـالوجه. ـإالـمنـهذا الـنعرفه

ـبابـماـحيذرـ ـأشهد،ـ))265(.ـوكتابـالرقاق، ـإذا ـبابـالـيشهدـعىلـشهادةـجور )2)ـكتابـاملكاتب،
منـزهرةـالدنياـوالتنافسـفيها،ـ)6428(.ـوكتابـاأليامنـوالنذور،ـبابـإثمـمنـالـيفيـبالنذر،ـ

.(6695(
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قالـالنوويـيفـ»رشحـمسلم«:ـ

»قالـالقايضـعياض:ـذهبـأبوـعمرـابنـعبدـالبـرـيفـهذاـاحلديثـوغريهـمنـ
ـالصحابةـمنـهوـ ـيأيتـبعد ـيكونـفيمن ـأنهـقد ـإىل ـالزمان ـيأيتـآخر األحاديثـيفـفضلـمن
ـمعناه:ـ ـ»خريكمـقرين«ـعىلـاخلصوص، ـالصحابة،ـوأنـقولهـملسو هيلع هللا ىلص: أفضُلـممنـكانـمنـمجلة
ـالسابقونـاألولونـمنـاملهاجرينـواألنصارـومنـسلكـمسلكهم،ـ ـأي: خريـالناسـقرين،
فهـؤالءـأفضلـاألمة،ـوهمـاملرادونـباحلديث،ـوأماـمنـخلطـيفـزمنـهـملسو هيلع هللا ىلصـــوإنـرآهـ
وصحبهـأوـملـيكنـلهـسابقةـوالـأثرـيفـالدينـــفقدـيكونـيفـالقرونـالتيـتأيتـبعدـالقرنـ

ـاآلثار.ـ األولـمنـيفضلهمـعىلـماـدلتـعليه

قالـالقايض:ـوقدـذهبـإىلـهذاـأيضًاـغرُيهـمنـاملتكلمنيـعىلـاملعاين.ـ

قال:ـوذهبـمعظمـالعلامءـإىلـخالفـهذا،ـوأنـمنـصحبـالنبيـملسو هيلع هللا ىلصـورآهـمرًةـ
منـعمرهـوحصلتـلهـمزيُةـالصحبةـأفضُلـِمنـكلـَمنـيأيتـبعُد؛ـفإنـفضيلةـالصحبةـ
الـيعدهلاـعمل،ـقالوا:ـوذلكـفضلـاهللـيؤتيهـمنـيشاء،ـواحتجواـبقولهـملسو هيلع هللا ىلص:ـ»لوـأنفقـ
ـالقايض،ـواهللـأعلم«))).  ـأحدهمـوالـنصيفه«ـهذاـكالم ـبلغـمد أحدكمـمثلـأحدـذهبًاـما

اهـ.

ـالصحابة،ـ ـاحلبـلعموم ـالصحابةـسواًءـكانـهذا ـنغايلـيفـحّب ولكنـالـينبغيـأن
ـننزهلمـعنها.ـ ـنرفعهمـفوقـدرجتهم،ـوال ـأن ـينبغي ـلبعضهم،ـفال أو

فالقولـبأنـالصحابةـمعصومونـكلُّهمـقوٌلـباطل،ـبلـالـأحدـمنهمـبمعصوم،ـ
فالعصمةـملـتثبتـإالـلألنبياءـعليهمـالصالةـوالسالم،ـوكذاـالقولـبتبديعهمـكّلهمـــأوـ

ـباطل.ـ ـأيضًا ـاالثناـعرشية، ـالشيعة ـيزعمه ـكام غالبهمــ

وماولةـنفيـالغلطـعنـكّلـواحدـمنهمـنوٌعـمنـاملغاالةـأيضًا،ـوإلصاقـالغلطـ

ـالنوويـعىلـصحيحـمسلم«ـ)3:ـ38)). )))ـ»رشح
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بكلـواحٍدـمنهمـــخصوصًاـإذاـكانـالغلطـكبريةـأوـكفرًاـكالردةـكمـاـيزعمـالشيعةـ

ٌبـعنـالرصاطـاملستقيم.ـ ـمغاالةـوتنكُّ اإلماميةــ

فكالـهذينـالطرفنيـمذموم،ـفالصحابةـبرشـيصيبونـويطئون،ـوماـعليهمـإنـ
ـالعيبـيفـمنـتالهمـفاختذهمـ أخطأـبعضهمـثمـاستغفرـاهللـتعاىلـربَّه،ـولكنـالعيبـكلَّ
هدفًاـله،ـفجعلـينبشـعنهم،ـوعنـفعاهلم،ـويضّخمـماـأخطأـفيهـبعُضهمـويعظمهـيفـ

أعنيـالناس،ـويتناسىـماـقامـبهـجلُّهمـيفـخدمةـهذاـالدين.ـ

الناقدينـ والعجبـممنـهذاـيفعلـذلكـويدعيـأنهـمنـاملحّققني،ـومنـالعلامءـ
األحرارـالذينـالـيقّلدونـغريهمـممنـسبقهم،ـوأهنمـالـيافونـيفـاهللـلومةـالئم!

الكالم فيام شجر بني الصحابة: 

جاِرـالذيـحصلـبنيـ إنـعلامءـأهلـالسنةـملـهُيملواـالبحثـيفـالـُمقاَتالِتـوالشِّ
الصحابة،ـوقدـاتفقواـمجيُعهمـــمهامـكانـرأهيمـيفـأسبابـذلكـــعىلـأنـالسكوتـهوـ
الواجبـاآلن،ـوليسـاملقصودـبالسكوتـالسكوتـعنـغريـعلم،ـبلـالسكوتـبعدـ
ـعليهـ ـالصوابـكانـمعـعيلٍّ ـيتوقفـيفـأن ـأن ـألحد ـأنهـالـيصحُّ ـأعني: ـاحلال، ـبواقع العلم
،ـوأنـمنـقاتلهـ السالمـأوـال،ـبلـعليهـأنـجيزمـبأنـاحلقـوالصوابـكانـمعـاإلمامـعيلٍّ
كانـخمطئًا،ـولكنـسببـاخلطأ...ـهلـيقال:ـإهنمـكانواـيريدونـالدنياـالـالدين؟ـأمـإهنمـ
كانواـيبغونـمصلحةـالدينـواجتهدواـيفـذلكـفأخطؤوا؟ـوهذاـهوـالذيـبنىـمجهورـ
أهلـالسنةـقوهلمـبأنـِكالـمنـالفريقنيـكانـمأجورًا،ـولكنـأحدمهاـأصابـوهوـاإلمامـ

عيل،ـواآلخرـأخطأـالـعنـقصدـوسوءـنية.ـ

قالـاإلمامـالباقالينـيفـ»اإلنصاف«:ـ

»وجيبـأنـُيعلمـأنـماـجرىـبنيـأصحابـالنبيـملسو هيلع هللا ىلصـوريضـعنهمـمنـاملشاجرةـ
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نكّفـعنهـونرتّحمـعىلـاجلميع،ـوُنثنيـعليهم،ـونسألـاهللـتعاىلـهلمـالرضوانـواألمان،ـ

والفوزـواجلنان.ـ

ـأجران،ـوأنـالصحابةـريضـاهللـ ـفعل،ـوله ـالسالمـأصابـفيام ونعتقدـأنـعليًاـعليه
ـاهـ. عون«))). ـاألجر،ـوالـيفسقونـوالـيبدَّ عنهمـإنامـصدرـمنهمـماـكانـباجتهادـفلهم

ـأنـمنـقاتلـعليًاـريضـاهللـعنهمـمأجورون؛ـألهنمـمتهدون،ـ فالباقالينـيرصحـهنا
ولكنهـملـيتوقفـيفـالقولـبأنـاإلمامـعليًاـكانـهوـاملصيبـوهوـامُلِحّق،ـوهذاـنصـعليهـ

ـالبابريت:ـ ـللطحاوية،ـقال ـالبابريتـيفـ»رشحه« العالمة

»والـنخوضـفيامـشجرـبينهم،ـونحملـحاهلمـعىلـاالجتهاد،ـوالـنذكرهمـإالـ
بخري؛ـألهنمـأصولـهذاـالدين،ـفالطعنـفيهمـطعنـيفـالدين،ـوحبهمـإيامنـوإحسان،ـ

ـاهـ. وبغضهمـكفرـونفاقـوطغيان،ـوهذاـكلهـظاهرـمنـرضورياتـالرشع«)2).

ـالسنة.ـ ـاملوقفـهوـموقفـأغلبـعلامءـأهل وهذا

ـالرأي،ـفقالـيفـ»التمهيد«:ـ ـاملعتزلةـخالفـهذا ـالباقالينـعن ونقل

»ومنـأئمةـاملعتزلةـمنـيقفيفـعيلـوطلحةـوالزبريـوعائشة،ـوالـيدريـَمنـاملصيبـ
منهمـومنـاملخطئ؟ـكعمروـبنـعبيدـوواصلـبنـعطاء،ـومنـمالـإىلـقوهلم«)3).ـاهـ.

ليتبنيـ واألهوالـ املحنـ تلكـ يفـ األمرـ يكنـ فلمـ عليًاـ اإلمامـ خالفـ منـ وأماـ
للجميعـبسهولةـويرس،ـولوـكانـاألمرـيسريًاـلـاَمـُسميتـتلكـاألحداثـبالفتنة!ـولـامـ

ـأنُفسهمـفيها.ـ ـاختلفـالصحابة ـاألمةـحوهلا،ـوملا اختلفـعلامء

ـللباقالينـص67. )))ـ»اإلنصاف«
ـللبابريتـ42). )2)ـ»رشحـالطحاوية«

ـللباقالينـص552. ـ»التمهيد« (3(
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ـالباقالين:ـ وقال

ـإىلـأمرـعظيمـمنـقتلةـعثامنـواملطالبنيـبدمه،ـ ـالسالمـمدفوعًا ـعليه »وقدـكانـعيلٌّ
واملنكرينـلقـتله،ـفكانـالـيمكنهـإقامةـالقودـواحلّدـعىلـقومـقـتلواـرجاًلـالـيعرفهمـ
ـبالربءاءـمنـأهلـعسكره،ـمنـحيثـ ـأهنمـحتتـكنفه،ـوخمتلطون ـيعلم بأعياهنم،ـوإنـكان
الـيمكنهـمتييزهمـوالوصولـإىلـمعرفةـأعياهنم،ـوالـأنـُيقيَدـللويل،ـوهمـأهلـحربـلهـ
وغريـمطالبنيـبالدمـألحدـبعينه،ـوالـمقيمنيـبيِّنًةـعىلـذلك،ـوالـحصلـهلمـإقرارـوالـ
ـمثله،ـويمكنـالعملـبه،ـوكانتـاحلاميةـمنـ اعرتافـمنـأحدـبالقتـلـعىلـوجٍهـيصحُّ
ـمثلـمالكـاألشرتـالنخعي،ـوابنـُبديلـبنـورقاء،ـوابنـسبأ،ـوممدـبنـأيبـبكر،ـ أصحابه
والغافقي،ـوغريهمـــممنـيرىـرأهَيمـــيكثرونـالطعنـعىلـعثامن،ـواملقالةـفيه،ـوالرباءةـ

منهـوممنـتواله«))).ـاهـ.

وقالـاإلمامـأبوـمنصورـالبغداديـيفـ»أصولـالدين«:ـ

ـوأمجعواـ ـإىلـأنـُقتل، »أمجعـأهلـالسنةـعىلـأنـعثامنـكانـإمامًاـعىلـرشطـاالستقامة
َدـقتلهـمنـ عىلـأنـقاتليهـقتلوهـظلاًم،ـفإنـكانـفيهمـَمنـاستحلـدَمُهـفقدـكفر،ـومنـتعمَّ

غريـاستحاللـكانـفاسقًاـغريـكافر.ـ

والذينـهجمواـعليهـواشرتكواـيفـدمهـمعروفونـُيقطعـبفسقهم،ـمنهمـممدـبنـ
ـبنـرافع،ـ ـاهللـوجهه،ـورفاعة ـبنـعبداهللـبنـعثامنـكانـربيبـعيلـكرم أيبـبكر،ـوهوـممد
واحلجاجـبنـغزنة،ـوعبدالرمحنـبنـخصلـاجلمحي،ـوكنانةـبنـبرشـالنخبي،ـوسندانـ
ـبنـرهم،ـوممدـبنـأيبـحذيفة،ـوابنـعيينة،ـوعمروـبنـاحلمقـ ابنـمحرانـاملرادي،ـوبرسة

اخلزاعي.ـ

ـللباقالينـص554. ـ»التمهيد« (((
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ـالذينـقعدواـعنـنرصةـعثامنـفهمـفريقان:ـ وأما

فريٌقـكانواـمعهـيفـالدار،ـفدافعواـعنه،ـكاحلسنـبنـعيلـبنـأيبـطالب،ـوعبدـاهللـ
ابنـعمر،ـواملغريةـبنـاألخنس،ـوسعيدـبنـالعاص،ـوسائرـمنـكانـيفـالدارـمنـموايلـ
،ـ عثامن،ـإىلـأنـأقسمـعليهمـعثامنـبرتكـالقتالـوقالـلغلامنه:ـَمنـوضعـسالحهـفهوـحرٌّ

ـأهلـطاعةـوإحسان.ـ فهؤالء

ـالَقَعدةـعنـنرصتهـفريقان: ـالثاينـمن والفريق

ـبنـأيبـ ـفنهاهمـعثامنـعنها،ـكعيلـبنـأيبـطالب،ـوسعد ـنرصةـعثامن، ـأرادوا فريق
وقاص،ـوأسامةـبنـزيد،ـوممدـبنـمسلمة،ـوعبدـاهللـابنـالسالم،ـفهؤالءـمعذورون؛ـ

ـبأمره.ـ ألهنمـقعدواـعنه

واهللـ الفسق،ـ يفـ فشاركوهمـ اهلامجني،ـ أعانواـ السوقةـ منـ قومـ الثاين:ـ والفريقـ
حسيبهم.ـ

ـبنـعبيدـيفـعثامنـ واختلفتـالقَدريةـيفـهؤالء،ـفتوّقـفـواصلـبنـعطاءـوعمرو
وقاتليهـوخاذليه؛ـألنـأحدـالفريقنيـعندهمـفاسق،ـكامـأنـأحدـاملتالعننَيـفاسق،ـوالفاسقـ

عندهمـالـمؤمنـوالـكافر.ـ

ـاجلُّبائيـوابنهـ ـأتوىّلـعثامنـعىلـحياله،ـوَقـَتَلتهـعىلـحياهلم،ـوقال ـاهلذيل: ـأبو وقال
بمواالةـعثامنـوالرباءةـمنـقاتليه،ـوزعمـاملعروفـمنهمـباملردار:ـأنـعثامنـفسق،ـوأنـ
قاتليهـفسقواـأيضًا؛ـألنـفسقـعثامنـملـيوجبـقـتله،ـفعىلـقولهـيكونـِكالـالفريقنيـيفـ

النار.ـ

ودليلناـعىلـبراءةـعثامنـمماـُقِذَفـبهـوروُدـالرواياتـالصحيحةـبشهادةـالرسولـ
لهـملسو هيلع هللا ىلصـباجلنةـعندـجتهيزـالُعرسة،ـوماـُرويـمنـأنهـيدخلـاجلنةـبالـحساب،ـوالـيدخلـ
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اجلنةـإالـمؤمن،ـوقدـرويـأنـالنبيـملسو هيلع هللا ىلصـصعدـجبلـحراءـومعهـأبوـبكرـوعمرـوعثامنـ
يق،ـأوـشهيد«،ـويفـهذاـدليلـعىلـ ،ـأوـِصدِّ ـفقال:ـ»اْسُكْنـحراُء،ـفامـعليكـإالـنبيٌّ وعيلٌّ

أنـعثامنـقتلـشهيدًا.ـ

ودليلـصحةـإمامتهـإمجاعـاألمةـبعدـقـتلـعمرـعىلـأنـاإلمامةـلواحدـمنـأهلـ
ـاهـ. ـاألمةـعىلـإمامته«))). الشورى،ـوكانواـستة،ـفاجتمعـمخسة،ـفحصلـإمجاع

ـمسلم:ـعنـأيبـهريرة:ـ ـرواه ـما ـأبوـمنصورـهو ـاإلمام ـإليه ـاحلديثـالذيـأشار وهذا
ـفمـاـ ـفقالـرسولـاهللـملسو هيلع هللا ىلص:ـ»اسكنـحراء، ـفتحرك، أنـرسولـاهللـملسو هيلع هللا ىلصـكانـعىلـجبلـحراء
عليكـإالـنبي،ـأوـصديق،ـأوـشهيد«،ـوعليهـالنبيـملسو هيلع هللا ىلصـوأبوـبكرـوعمرـوعثامنـوعيلـ

وطلحةـوالزبريـوسعدـبنـأيبـوقاصـريضـاهللـعنهم)2).

ـبكرـوعمرـوعثامن،ـ ـأبو ـالذيـكانـمعه ـأن ـأنسـبنـمالكـإال ـالبخاري:ـعن ورواه
وكانواـعىلـجبلـُأحد)3).

ـالسلميـقال:ـملاـحرصـعثامنـ ـالرمحن ـابنـحبانـيفـ»صحيحه«:ـعنـأيبـعبد ورواه
وُأحيطـبدارهـأرشفـعىلـالناس،ـفقال:ـنشدتكمـباهلل،ـهلـتعلمونـأنـرسولـاهللـملسو هيلع هللا ىلصـ
ـقالوا:ـ ـأوـشهيد«؟ ـأوـصديق، ـفامـعليكـإالـنبي، ـ»اثبتـحراء، ـقال: حنيـانتفضـبناـحراء
اللهمـنعم،ـقال:ـنشدتكمـباهلل،ـهلـتعلمونـأنـرسولـاهللـملسو هيلع هللا ىلصـقالـيفـغزوةـالعرسة:ـ
ـنفقةـمتقبلة؟«،ـوالناسـيومئذـمعرِسونـمَهدون،ـفجهزتـثلثـذلكـاجليشـ ـينفق »من

ـالدين«ـص287. )))ـ»أصول
ـبابـمنـفضائلـطلحة،ـوالزبريـريضـاهللـعنهام،ـ)7)24). )2)ـكتابـالفضائل،

)3)ـكتابـأصحابـالنبيـملسو هيلع هللا ىلص،ـبابـقولـالنبيـملسو هيلع هللا ىلص:ـ»لوـكنتـمتخذًاـخليـالً«،ـ)3675(.ـوكتابـ
أصحابـالنبيـملسو هيلع هللا ىلص،ـبابـمناقبـعمرـبنـاخلطابـأيبـحفصـالقريشـالعدويـريضـاهللـعنه،ـ
)3686(.ـوكتابـاملناقب،ـبابـمناقبـعثامنـبنـعفانـأيبـعمروـالقريشـريضـاهللـعنه،ـ)3699).
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ـيكنـُيرَشبـ ـأنـرومةـمل ـباهلل،ـهلـتعلمون ـنشدتكم ـقال: ـثم ـنعم، ـاللهم ـفقالوا: منـمايل؟
منهاـإالـبثمن،ـفابتعُتهاـباميل،ـفجعلتهاـللغنيـوالفقريـوابنـالسبيل؟ـفقالوا:ـاللهمـنعم،ـ

يفـأشياءـعّددها))).

وهوـمرويـعندـغريهم.ـ

ـالبغدادي:ـ ـأبوـمنصور ـاإلمام قال

»أمجعـأصحابناـعىلـأنـعليًاـريضـاهللـعنهـكانـمصيبًاـيفـقتالـأصحابـاجلمل،ـ
ـعىلـاخلطأ،ـ ـإهنمـكانوا ـبالبرصة: ـوقالواـيفـالذينـقاتلوه ـبِِصّفنَي، ويفـقتالـأصحابـمعاوية
وقالواـيفـعائشةـويفـطلحةـوالزبيـر:ـإهنمـأخطؤواـوملـيفسقوا؛ـألنـعائـشةـقصدتـ
اإلصالحـبنيـالفريَقني،ـفغلبهاـبنوـضبَّـةـوبنوـاألزدـعىلـرأهيا،ـفقاتلواـعليًاـفهمـالذينـ

فسقواـدوهنا.ـ

ـيومـاجلملـعرفـأنهـعىلـاحلق،ـفرتكـقتالهـوهربـ وأماـالزبري،ـفإنهـملاـكلمهـعيلٌّ
ـإىلـ ـبواديـسباع،ـفقتلهـومحلـرأسه ـبنـُجرموز ـإىلـمكة،ـفأدركهـعمرو ـاملعركةـراجعًا من

ـبالنار.ـ ه َ ـفبرشَّ عيلٍّ

ـبالرجوعـإىلـمكة،ـفرماهـمروانـ وأماـطلحة،ـفإنهـملاـرأىـالقتالـبنيـالفريقنيـهمَّ
ـفقتله.ـ ابنـاحلكمـبسهم

ـالذينـقاتلواـعليًاـفسقة.ـ ـأتباعهم ـالفسق،ـوالباقونـمن ـبريئونـمن ـالثالثة فهؤالء

ـ»يقتلكـ ـلعامر: ـفإهنمـَبَغوا،ـوسامهمـالنبيـملسو هيلع هللا ىلصـ»ُبغاًة«ـيفـقوله ـأصحابـمعاوية وأما
بَغواـعلينا.ـوألنهـقالـ البغي؛ـألنـعليًاـقال:ـإخوانـناـ الباغية«،ـوملـيكفرواـهبذاـ الفئةـ

ـكتابـإخبارهـملسو هيلع هللا ىلصـعنـمناقبـالصحابةـرجاهلمـونسائهمـبذكرـأسامئهمـرضوانـاهللـعليهمـأمجعني،ـ (((
.(69(6(
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ألصحابه:ـالـتـتبعواـُمدبرًاـوالـُتـَذفِّفواـعىلـجريح،ـفلوـكانواـكفرًةـألباحـذلكـفيهم.

يومـاجلملـكفرواـيفـ أنـطلحةـوالزبريـوعائشةـوأتباَعهمـ الروافُض:ـ وزعمتـ
قتاهلمـعليًا،ـوكذلكـقالواـيفـمعاويةـأصحابهـبِصفِّني،ـوكذلكـقولـاخلوارجـيفـأصحابـ

اجلملـوأصحابـمعاوية.ـ

وزعمـقوٌم:ـأنـالفريقنيـكانواـعىلـاخلطأ،ـوإنامـأصابـالَقَعدُةـعنـالقتالـيفـذلكـ
ـاألنصاري،ـوأسامةـ ـبنـمسلمة ـأيبـوقاص،ـوعبداهللـبنـعمر،ـوممد ـبن الزمان؛ـكسعد

ابنـزيد.ـ

وقالـأكثرـالكراميةـبتصويبـالفريَقنيـيومـاجلمل،ـوقالـآخرونـمنهم:ـإنـعليًاـ
ـأوىلـ ـلكان ـأرفقـهبم، ـأهلـاجلملـوأهلـصفني،ـولوـصاحلهمـعىلـيشء أصابـيفـماربة

ـللخوارجـفقدـكانتـفرضًاـعليه.ـ وأفضل،ـفأماـماربته

ـوأصحابهـ وقالـواصلـبنـعطاءـوعمروـبنـعبيدـوالنَّظَّامـوأكثرـالقدرية:ـنتوىلـعليًا
ـاهـ. ـانفرادمها«))). ـانفرادهم،ـونتوىلـطلحةـوالزبريـوأتباعهامـعىل عىل

ـتفتنـصاحبـ ـذلكـإالـلكوهنا ـاختلفتـيفـتلكـالوقائع،ـوما فنحنـنرىـأنـاآلراء
العقلـالختالطها.ـ

ـفيهـعىلـكثريـمنـاخللق؛ـالختالطهـخاصةـ ـإدراكـاحلّق ـاألمرـوصعوبة ولشّدةـهذا
ـبعدـ ـالكالمـفيهــ ـالسكوتـعن ـأّن ـالسنةـعىل ـأهل ـاتفقـعلامُء يفـتلكـاألوقاتـالعصيبة،

ـهوـالواجب.ـ بيانـماـحّققواـفيهـاحلقــ

واملقصودـبالسكوت:ـهوـالسكوُتـعنـالتشنيعـعىلـالصحابة،ـوعنـتكريرـأخطاءـ
منـأخطأـمنهم؛ـألنـذلكـُيثريـالنفوسـكامـالـيفىـعىلـأحد.ـ

ـللبغداديـص289. ـالدين« )))ـ»أصول
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وَنـ وبعضـالناسـالعارينـعنـالتحقيقـيظنونـأنـأهلـالسنةـيسكتون؛ـألهنمـُيَسوُّ
ـمعـأيـطائفةـكان؟ـ ـأوـألهنمـيشّكونـويرتّددونـيفـاحلّق ـاهللـوجههـومعاوية، بنيـعيلـكرم

ـالذينـيظنونـذلكـمنـاألغرارـالسذج،ـفامـبيَّنـَّاهـهوـالصواب.ـ وهؤالء

القول يف معاوية ريض اهلل عنه: 

ـاستنكرهاـكثريـمنـاملتقدمنيـواملتأخرين،ـ ـمعاويُةـريضـاهللـعنهـفقدـفعلـأمورًا وأما
منهاـمقاتلُةـاإلمامـعيلـريضـاهللـعنه،ـوماـترتبـعلهـمنـشّقـمجاعةـاملسلمني،ـوحتويُلهـ
اخلالفةـإىلـُملكـعضوض،ـفقدـكانـعىلـيده،ـوهوـليسـمنـأعىلـالصحابةـمنزلة،ـوهوـ
ـأخطأـ ـأّنـمعاوية ـللناظر ـيبدو ـبنّصـالرسولـملسو هيلع هللا ىلص،ـوقد ـلعيّلـريضـاهللـعنه املخطئـيفـقتاله
ـالتشكيكـيفـدينهـكامـ يفـذلكـهلدفـدنيويـيريده،ـومعـذلكـأقول:ـإنـذلكـالـيستدعي
يزعمـبعضـاملتعصبني؛ـألنـكلـاملخالفاتـالـتقدحـيفـعدالتهـكامـهوـمعلوم،ـوهوـملـ

ينكرـأمرًاـدينيًا،ـوملـيغرّيـيفـأصلـقواعدـاإلسالم.ـ

واملسألةـتـحتاجـإىلـبحثـتفصييل،ـوطريقةـأهلـالسنةـاملنُعـمنـالكالمـيفـهذهـ
ـــريضـاهللـعنـمجيعـالصحابةـــخطأ،ـمعـ املسألة،ـوجيزمونـأنـقتالـمعاويةـلإلمامـعيلٍّ

ـاملقاتالتـواملخالفات. ـالنظرـيفـاألسبابـالتيـأدتـإىلـهذه إمكان

ـأحاديث))).  ـثامنية ـأنـالبخاريـأخرجـعنـمعاوية ـابنـحجرـيفـ»مقدمته« وقدـذكر

ـبنـأيبـسفيان،ـ ـيزيد ـأخيه ـبعد ـبنـاخلطابـريضـاهللـعنهـعىلـالشام هـعمُر وقدـوالَّ
وأقّرهـعثامنـعليها،ـوبقيـبعدـذلكـخليفةـعرشينـسنة،ـحتىـقالـممدـبنـإسحاق:ـكانـ
معاويةـأمريًاـعرشينـسنة،ـوخليفةـعرشينـسنة.ـوكانـمعاويةـالـيّتهمـيفـاحلديثـعنـ
ـالكتابةـواحلساب،ـ ـ»اللهمـعلمه ـوُرويـعنـالنبيـيفـحقـمعاوية: رسولـاهللـعليهـالسالم،

ـالباري«ـ)):ـ476(. )))ـ»فتح
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ـيومـالفتح،ـووردـأنهـكانـمسلاًمـيفـصلحـاحلديبيةـ وقهـالعذاب«)))،ـوهوـمنـالذينـأسلموا

إالـأنهـأخفىـإسالمه.

قالـابنـحجرـيفـ»اإلصابةـيفـمتييزـالصحابة«:ـ

ـمعـأمهـإذـعثر،ـفقالت:ـقْم،ـالـرفعكـاهلل!ـفقالـ ـوهوـغالمــ »كانـمعاويةـبِمنىــ
هلاـأعرايب:ـملـتقولنيـلهـهذا؟ـواهللـإينـألراهـسيسودـقومه!ـفقالت:ـالـرفعهـاهللـإنـملـيُسدـ

إالـقومه.

قالـأبوـنعيم:ـكانـمنـالكتبةـاحلسبةـالفصحاءـحليمـًاـوقورًا،ـوعنـخالدـبنـ
ـملسو هيلع هللا ىلصـوكتبـله. معدان:ـكانـطوياًلـأبيَضـأجلح،ـوصحبـالنبيَّ

ـيبايعـ ـفلم ـثمـاستمر، ـيزيدـبنـأيبـسفيان،ـوأقرهـعثامن، ـبعدـأخيه ـالشام ووالهـعمر
ـبعدـاحلكمني،ـ ىـباخلالفة ـثمـتسمَّ ـمرص، ـثمـأضافـإليها ـبالشام، ـثمـحاربه،ـواستقّل عليًا
ـاجلامعة«. ـالناُس،ـفسميـذلكـالعامـ»عام ـاستقّلـلـامـصالحـاحلسن،ـواجتمعـعليه ثم

وأخرجـالبغويـمنـطريقـمباركـبنـفضالة:ـعنـأبيه:ـعنـعيلـبنـعبدـاهلل:ـعنـ
عبدـامللكـبنـمروانـقال:ـعاشـابنـهندـــيعني:ـمعاويةـــعرشينـسنةـأمريًا،ـوعرشينـ

سنةـخليفة.

وجزمـبهـممدـبنـإسحاقـوفيهـجتوز؛ـألنهـملـيكملـيفـاخلالفةـعرشين،ـإنـكانـ
أوهلاـقتلـعيل،ـوإنـكانـأوهلاـتسليمـاحلسنـبنـعيل،ـفهيـتسعـعرشةـسنةـإالـيسريًا)2). 

اهـ.

ـالنسائي:ـ قالـيفـ»هتذيبـالكامل«ـأثناءـكالمهـعىلـاحلافظ

)))ـأخرجهـالطرباينـيف »املعجمـالكبري«ـمنـحديثـمسلمةـبنـخملدـريضـاهللـعنه،ـ)066)(،ـ)9):ــ
.(439

ـالصحابة«ـ)6:ـ52)). )2)ـ»اإلصابةـيفـمتييز
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»وسمعتـقومًاـينكرونـعليهـكتابـ»اخلصائص«ـلعيلـريضـاهللـعنه،ـوتْرَكـُهـ
لتـصنيفـفضائـلـأيبـبكرـوعمرـوعثمـانـريضـاهللـعنهم،ـوملـيكنـيفـذلكـالوقتـ
صنـفهاـفحكيتـلهـماـسمعت،ـفقال:ـدخلناـإىلـدمشقـواملنحرُفـعنـعيلـهباـكثرٌي،ـ
ـأصحابـ ـثمـصنفـبعدـذلكـفضائَل ـأنـهيدهَيمـاهلل، ـرجاء فصنفتـكتابـ»اخلصائص«؛
:ـأالـخترجـفضائلـمعاوية؟ـ ـوأناـحارضــ رسولـاهللـملسو هيلع هللا ىلص،ـوقرأهاـعىلـالناس،ـوقيلـلهــ

فقال:ـأيـيشءـأخرج؟ـ»اللهمـالـتشبعـبطنه«؟ـوسكتـوسكتـالسائل«))).ـاهـ.

قالـابنـمنظور:ـ»قالـبعضـأهلـالعلم:ـوهذهـأفضلـفضيلةـملعاويةـألنـالنبيـ
ـفاجعلـذلكـ ـأوـسببته ـفمنـلعنـته ـيغضبـالبرش، ـأغضبـكام ـبرش، ـأنا ـإنا ـاللهم ملسو هيلع هللا ىلصـقال:

لهـزكاًةـورمحًة«)2).ـاهـ.

ـيقالـهذهـمنقبةـملعاويةـ ـالنبالء:ـ»قلتـلعلـأن ـالذهبيـيفـسريـأعالم يشريـإىلـقول
ـاهـ.ـ لقولهـملسو هيلع هللا ىلص:ـاللهمـمنـلعنتهـأوـسببتهـفاجعلـذلكـلهـزكاةـورمحة«)3).

وتبعهـعىلـذلكـالصفديـيفـ»الوايفـبالوفيات«،ـفقدـقال:ـ»هذاـفضيلةـلهـلقولـ
ـاهـ.ـ النبيـملسو هيلع هللا ىلصـاللهمـمنـلعنتهـأوـسببتهـفاجعلـذلكـلهـزكاةـورمحة«)4).

)))ـ»هتذيبـالكامل«ـ)):ـ338).
ـتأويالت،ـ ـفكيفـإنـكانـللبعضـفيه ـاجتهادـمنه، ـاهللـلوـمُحلـأسوأـمملـمّرد فعلـالنسائيـرمحه ـ

فلُينتَبه!
ـاألفريقيـاملرصيـ)ت:ـ))7هـ(،ـ)):ـ345). ـبنـمنظور ـبنـمكرم )2)ـ»خمترصـتاريخـدمشق«،ـممد
ـالنبالء«،ـممدـبنـأمحدـبنـعثامنـبنـقايامزـالذهبيـأبوـعبدـاهللـت:ـ748،ـ)4):ـ30)(،ـ ـ»سريـأعالم (3(
ـبريوتـــ3)4)،ـط9،ـت:ـشعيبـاألرناؤوط،ـممدـنعيمـالعرقسويس.ـوذكرـ ـالرسالةــ مؤسسة

الذهبيـذلكـأيضًاـيفـ»تاريخـاإلسالم«ـ)23:ـ08)).
ـالرتاثـ ـدارـإحياء ـ»الوايفـبالوفيات«ـصالحـالدينـخليلـبنـأيبكـالصفديـت:ـ764،ـ)6:ـ257(، (4(

ـاألرناؤوطـوتركيـمصطفى. ـ2000م،ـت:ـأمحد ـ420)هـــ ــبريوتــ
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قال الطحاوي: )ونثبت اخلالفـة بعد رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص أوالً أليب بكر الصديق 
ريض اهلل عنه؛ تفضياًل له وتقدياًم عىل مجيع األمة، ثم لعمر بن اخلطاب ريض 
اهلل عنه، ثم لعثمـان بن عفان ريض اهلل عنه، ثم لعيل بن أيب طالب ريض اهلل 

عنه، وهم اخللفاء الراشدون، واألئمة املهدّيون(

إثباتـاإلمامةـواخلالفةـلألربعةـاملعروفني،ـهوـمذهبـأهلـالسنةـخالفًاـللشيعةـ
االثنيـعرشية،ـفالشيعةـملـيعرتفواـإالـباإلمامـعيلـريضـاهللـعنه.ـ

وبّيـنـاإلمامـأبوـنعيمـاألصبهاينـاختالفـالناسـيفـاخللفاءـيفـكتابـ»تـثبيتـ
ـفقال:ـ اإلمامة«

»واعلمـأنـالناسـقدـتشتـتتـآراؤهم،ـواختلفتـأهواؤهم،ـوانـشعبواـُشعبًا،ـ
ـمنـابنـأيبـقحافة،ـ ـقدـعظمتـمنتهمـيفـاإلمامة ـمتباينني، ـفِرقًاـخمتلفني،ـوأحزابًا فصاروا

وثبتتـمبتهمـفيهم.ـ

فمنـقائلـقال:ـأفضُلـالناسـبعدـالرسولـملسو هيلع هللا ىلص،ـوأوالهمـباإلمامةـبعدهـأبوـبكرـ
الصديقـريضـاهللـعنه،ـثمـعمرـبنـاخلطابـريضـاهللـعنه.ـ

ومنهمـمنـيقول:ـأبوـبكر،ـثمـعمر،ـثمـعيلـريضـاهللـعنهم.ـ

ومنهمـمنـيقول:ـأبوـبكر،ـثمـعمر،ـثمـعثامن،ـووقف.ـ

ومنهمـمنـيقول:ـأبوـبكر،ـثمـعمر،ـثمـعثامن،ـثمـعيلـريضـاهللـعنهمـأمجعني.ـ

وذلكـقولـأهلـاجلامعةـواألثرـمنـرواةـاحلديثـومجهورـاألمة.ـ

ومنهمـمنـيقول:ـأبوـبكرـوعمر،ـويقفـعندـعثمـانـوعيل،ـومنهمـمنـيقول:ـ
ـبنـأيبـطالبـريضـاهللـعنه،ـوهمـ ـهمـوأفـضلهمـباإلمامةـبعدـالرسولـملسو هيلع هللا ىلصـعيلُّ أحقُّ

اإلمامية.ـ
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ٌدـفيامـانتحلـسلفًاـحيتّجـبهـويرتضيه،ـويترّبأـممنـيالفهمـ وكلـمنـهذهـالفرقـمقلِّ

ـاهـ. ويعاديه«))).
ـاملسلمونـمبارشةـ ـيبايعه ـوإنـمل ـاإلمامــ ـاهللـوجههـهو ـأنـعليًاـكرم واّدعتـالشيعة
بعدـالنبيـــألنـاإلمامةـعندهمـتكوينية،ـفالـتثبتـإالـبإثباتـاهللـتعاىلـلإلمام،ـومعنىـ
»تكوينية«:ـأنـلإلمامـمدخليةـيفـتدبيـرـالعامل،ـوليستـاإلمامةـعندهمـمّردـخالفـةـ
ـاإلسالمـواملسلمني،ـواحلفاظـعىلـ ـاملسلمني،ـوحفظـحوزة ـإدارةـشؤون ـلوظيفة ووالية

ـالسنة.ـ ـأهل ـالدنيويةـواألخروية،ـكامـهيـعند مصاحلهم

ـالنبيـمصورةـيفـعيلـبنـأيبـطالبـكرمـاهللـتعاىلـ ـبعد ـأنـاإلمامة وقدـادعىـالشيعة
ـالصديقـريضـاهللـعنه،ـقالـ ـبكر ـأبا ـالذينـقدموا وجهه،ـوطعنواـيفـاملهاجرينـواألنصار

األصبهاينـيفـ»تثبيتـاإلمامة«:ـ
يقـ ـالصدِّ ـالطاعننيـعىلـاملهاجرينـواألنصارـاجتامعهمـعىلـتقدمة »فيقالـلإلمامية
ـأوـ ـبامل، ـتألُّفـمنهـهلم ـأو ـبالسيف، ـاجتامعهمـعليهـعىلـإكراٍهـمنهـهلم ـأكان ريضـاهللـعنه:
بعشرية؟ـفإنـاالجتامعـالـيلوـمنـهذهـالوجوه،ـوكلـذلكـمستحيلـمنهم؛ـألهنمـأهلـ

املدحـواملنقبةـوالدينـوالنصيحة.ـ

ولوـكانـيشءـمنـهذهـالوجوهـأوـُأريدـواحدـمنهمـعىلـاملبايعةـكارهًاـلكانـذلكـ
منقوالًـعنهـومنترشًا،ـفأماـإذاـاجتمعتـاألمةـعىلـأنـاإلكراهـوالغلبةـوالتألفـغريـممكنـ
ـلِـامـعلمواـمنهـمنـاالستحقاقـوالسابقة،ـوقدموهـ ـاجتامعهم ـثبتـأن ـفقد منهمـوعليهم،

ـاهـ. ـاملناقبـوالفضائل«)2). ـبهـمن ـاهللـتعاىل وبايعوهـلِـامـخصه

فأهلـالسنةـيقولونـبأنـالطريقـاألسايسـلتنصيبـاخلليفةـهوـاختيارهـمنـقبلـ
ـفيقولون:ـ ـالشيعة ـأوـمنـينوبـعنهمـكأهلـاحللـوالعقد،ـهذاـهوـاألساس،ـوأما الناس،

)))ـ»تثبيتـاإلمامة«ـص45.
ـالسابقـص53. ـاملصدر (2(
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ـالنبيـ ـيّدعونـأن ـالسالم،ـوهم ـمنـالنبيـعليه ـالنصـعليه ـإنامـهو إنـطريقـتنصيبـاإلمام

ـنصًاـعىلـإمامةـوخالفةـعيلـكرمـاهللـوجهه.ـ عليهـالسالمـقدـنصَّ

وبامـأنـأهلـالسنةـيقولونـباالختيار،ـفإنـوظيفةـاإلمامـعندهمـظاهرة،ـأي:ـإهناـ
تدورـعىلـاملصالحـالظاهرة،ـوهيـوظيفٌةـالـُيشرتطـفيهاـالعصمة،ـبلـبحسبـالقدرةـ

قـرشوطـخاصةـلإلمامـكأيـوظيفةـأخرى.ـ البرشية،ـبعدـحتقُّ

وأماـعندـالشيعة،ـفلمـاـكانـالنبيـهوـالذيـيعنّيـوينصـعىلـاإلمام،ـفإنـاإلمامـ
ـإالـ ـللنبيـيفـمجيعـخصائصهـوصفاته ـبلـهوـمشارٌك ـالنبوة، ـلوظيفة جيبـأنـيكونـُمكماًل
ـأفضلـمنـمجيعـ ـاهللـوجهه ـإنـعليهاـكرم ـالوحي!ـولذلكـيقولون: أنـاإلمامـالـينزلـعليه
األنبياءـإالـنبيناـممدًاـعليهـالسالم،ـفإنـمنزلةـعيلـنفُسـمنزلةـسيدناـممد،ـوحيتّجونـ

عىلـذلكـبحججـواهية.ـ

وعلمـاإلمامـعندـالشيعةـهوـعلمـإهلي،ـبمعنى:ـأنهـميٌطـبالكلياتـواجلزئيات،ـ
ولوالـاإلمامـلسـاختـاألرُضـعندهم!ـأي:ـلزالتـوذابتـواهندمتـأركاهنا،ـوهذاـ
مرتّتبـعىلـاعتقادهمـبأنـاإلمامةـتكوينيةـأيضًا،ـوليستـإمامةـأمريةـقائمةـعىلـمردـ

ـالسنة.ـ الرشيعةـكامـهيـعندـأهل

وملاـطعنـالشيعةـيفـخالفةـاإلمامـأيبـبكرـالصديق،ـفإنـناـنطالبهمـباحلجةـالتيـ
دلتهمـعىلـذلك،ـوقدـبنيـاإلمامـاألصبهاينـطريقًةـسديدةـيفـالرّدـعليهمـوبيانـضعفـ

ـنذكرـلكـخالصته:ـ ـنحن استدالهلم،ـوها

إنـاحتجـالشيعةـللطعنـبإمامةـالصديقـوالقولـبإمامةـعيلـريضـاهللـعنهامـبمـاـ
ـاهللـتعاىل:ـبهـعليًاـمنـالفضائـلـواملدائح،ـفلسنـاـبمنكريهـوالـدافعيه،ـفإهنمـإنـ خصَّ
ـمنـخمالفيهم،ـوإالـتكونـأخبارهمـالـهلمـوالـعليهم،ـ ـلزمهمـالقبولـهلا ـباألخبار احتجوا

ـاألخبارـقبلتـمنهمـفكانتـهلمـوعليهم.ـ وإنـقبلوا



1308 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالرشحـالكبري
ـالسالمـلعيل:ـ»منـكنتـموالهـفعيلـمواله«. ـالنبيـعيه ـاحتجواـبقول فإن

وهيـماـرواهـمجعـمنهمـاإلمامـالنسائيـيفـ»السننـالكربى«:ـعنـزيدـبنـيثيعـ
قال:ـسمعُتـعيلـبنـأيبـطالبـيقولـعىلـمنربـالكوفة:ـإينـُمنشدـاهللـرجاًلـــوالـأنشدـ
ـمنـسمعـرسولـاهللـملسو هيلع هللا ىلصـيقولـيومـغديرـخّم:ـ»منـكنتـموالهـ إالـأصحابـممدـملسو هيلع هللا ىلصــ
ـفقامـستةـمنـجانبـاملنرب،ـوستةـمنـ ـاللهمـوالـمنـوااله،ـوعادـمنـعاداه«؟ ـمواله، فعيلٌّ
ـفقلتـأليبـ ـقالـرشيك: ـأهنمـسمعواـرسولـاهللـملسو هيلع هللا ىلصـيقولـذلك. ـفشهدوا اجلانبـاآلخر،

إسحاق:ـهلـسمعتـالرباءـبنـعازبـحيدثـهبذاـعنـرسولـاهللـملسو هيلع هللا ىلص؟ـقال:ـنعم))).

عليهـ طالبـ أيبـ بنـ لعيلـ بيِّنٌةـ فضيلٌةـ وهذهـ نقول،ـ وبهـ منك،ـ مقبوٌلـ هلم:ـ قيلـ
ـواملؤمنونـمواليه.ـ ـالنبيـملسو هيلع هللا ىلصـموالهـفعيلٌّ السالم،ـومعناه:ـمنـكان

دليلـذلكـقـولـاهللـتبـاركـوتعاىل:ـ﴿ک گ گ گ گ﴾ـ
«ـ ]التوبة:ـ)7[ـوقالـتعاىل:ـ﴿ھ ھ ھ ے ے﴾ـ]األنفال:ـ73[،ـو»الويلُّ

ـالعربـواحد،ـوالدليلـعليهـقولهـتعاىل:ـ﴿ىئ يئ جب حب خب مب  و»املوىل«ـيفـكالم
ىب يب جت حت خت﴾ـ]ممد:ـ))[،ـأي:ـوالـويلـهلمـوهمـعبيده،ـوهوـموالهمـوإنامـ
أرادـالـويلـهلم،ـوقال:ـ﴿ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ﴾ـ]التحريم:ـ4[ـوقال:ـ

﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ﴾ـ]البقرة:ـ257[،ـوقـال:ـ﴿ۆئ 
ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی﴾ـ]املائدة:ـ56[. 

وإنامـكانتـهذهـمنقبةـمنـالنبيـملسو هيلع هللا ىلصـلعيّلـريضـاهللـعنه،ـوحّثـعىلـمبتهـوترغيبـ
ـله.ـ ـاملنافقنيـعليهـوبغضهم يفـواليته؛ـلِـامـظهرـمنـميل

وكذلكـقالـملسو هيلع هللا ىلص:ـ»الـحيبكـإالـمؤمنـوالـيبغضكـإالـمنافق«.ـ

ـالنبيـملسو هيلع هللا ىلص:ـ»منـكنتـوليهـفعيلـوليه«ـ)9)84). ـبابـقول )))ـكتابـاخلصائص،
ـيفـاحلديث. ـليسـبقويٍّ ـأبان ـبن ـالرمحن:ـعمران ـأبوـعبد قال ـ
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وحكيـعنـابنـعيينة:ـأنـعليًاـريضـاهللـعنهـوأسامةـختاصامـفقالـعيلـألسامة:ـ
أنتـموالي،ـفقال:ـلستـلكـموىل،ـإنامـمواليـرسولـاهللـملسو هيلع هللا ىلص،ـفقالـرسولـاهللـملسو هيلع هللا ىلص:ـ

»منـكنتـموالهـفعيلـمواله«.

قلت:ـوهذاـيفـاملعنىـمثلـماـرواهـالنسائيـيفـ»السننـالكربى«:ـعنـبريدةـقال:ـ
خرجتـمعـعيلـإىلـاليمن،ـفرأيُتـمنهـجفوة،ـفقدمتـعىلـالنبيـملسو هيلع هللا ىلص،ـفذكرتـعلّيًا،ـ
ـاهللـملسو هيلع هللا ىلصـيتغريـوجُهه،ـوقال:ـ»ياـبريدة،ـألسُتـأوىلـباملؤمننيـمنـ فتنّقصته،ـفجعلـرسول

ـمواله«))). أنفسهم؟«،ـقلت:ـبىلـياـرسولـاهلل!ـقال:ـ»منـكنُتـموالهـفعيلٌّ

وهذاـكامـيقولـالناس:ـفالنـموىلـبنيـهاشمـوموىلـبنيـأمية،ـوإنامـاحلقيقةـواحدـ
ـ»األنصارـ ـيؤيدـماـحكيـعنـابنـعيينةـحديثـأيبـهريرةـأنـرسولـاهللـملسو هيلع هللا ىلصـقال: منهم.ـومما
وقريشـومزينـةـوغـفارـوأسلمـوأشجعـبعٌضـموايلـبعض،ـليسـهلمـموىلـدونـاهللـ

ـالبخاريـومسلم)2).  ورسوله«.ـرواه

وظاهرـهذاـرافعـملاـتومههـالشيعةـمنـقوله:ـ»منـكنتـمواله«؛ـألنهـملسو هيلع هللا ىلصـأخربـأنـ
ـاهللـورسوله. ـالقبائلـموايل لكلـهؤالء

فإنـاحتجـالشيعةـبمـاـثبتـعنـرسولـاهللـملسو هيلع هللا ىلصـأنهـقالـلعيل:ـ»أنتـمنيـبمنـزلةـ
هارونـمنـموسى«)3).

ـبابـقولـالنبيـملسو هيلع هللا ىلصـ»منـ ـ)8089(.ـوكتابـاخلصائص، ـفضائلـعيلـريضـاهللـعنه، )))ـكتابـاملناقب،
ـفعيلـوليه«،ـ)3)84). كنتـوليه

)2)ـأخرجهـالبخاريـيفـ»صحيحه«،ـكتابـاملناقب،ـبابـمناقبـقريش،ـ)3504(.ـوبابـذكرـأسمـ
وغفارـومزينةـوجهينةـواشجع،ـ)2)35(.ـومسلمـيفـ»صحيحه«،ـكتابـفضائـلـالصحابةـ
ـبابـمنـفضائلـغفار،ـوأسلم،ـوجهينة،ـواشجع،ـومزينة،ـومتيم،ـودوس،ـ ريضـاهللـتعاىلـعنهم،

وطيء،ـ)2520).
)3)ـأخرجهـالبخاريـيفـ»صحيحه«ـمنـحديثـسعدـبنـأيبـوقاص،ـكتابـأصحابـالنبيـملسو هيلع هللا ىلص،ـ=
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ـبمنزلةـهارونـمنـموسى،ـ قيلهلم:ـكذلكـنقولـيفـاستخالفهـعىلـاملدينةـيفـحياته
وإنامـخرجـهذاـالقولـلهـمنـالنبيـملسو هيلع هللا ىلصـعامـتبوك؛ـإذـخلفهـباملدينةـفذكرـاملنافـقونـأنهـ
ملَّهـوكرهـصحبته،ـفلحقـبالرسولـملسو هيلع هللا ىلصـفذكرـلهـقوهلم،ـفقالـملسو هيلع هللا ىلص:ـ»خلفتكـكامـخلفـ

موسىـهارون«.

ورواهـالبخاري:عنـسعدـعنـأبيه:ـأنـرسولـاهللـملسو هيلع هللا ىلصـخرجـإىلـتبوكـواستخلفـ
ـبمنزلةـهارونـ ـتكونـمني ـأختلفنيـيفـالصبيانـوالنساء؟ـقال:ـ»أالـترىضـأن عليًا،ـفقال:

منـموسى؟ـإالـأنهـليسـنبيـبعدي))). 

وروىـاحلاكمـيفـ»املستدرك«:ـعنـعامرـبنـسعدـيقول:ـقالـمعاويةـلسعدـبنـ
ـماـ أيبـوقاصـريضـاهللـعنهام:ـماـيمنعكـأنـتسّبـابنـأيبـطالب؟ـقال:ـفقال:ـالـأسبُّ
ـالنعم،ـ ـإيلـمنـمحر ـتكونـيلـواحدٌةـمنهنـأحبُّ ـلهـرسولـاهللـملسو هيلع هللا ىلص،ـألن ـثالثًاـقاهلّن ذكرُت
قالـلهـمعاوية:ـماـهنـياـأباـإسحاق؟ـقال:ـالـأسبهـماـذكرُتـحنيـنـزلـعليهـالوحي،ـ
ـبيتي«،ـوالـ ـأهل ـثمـقال:ـ»ربـإنـهؤالء فأخذـعليًاـوابنيهـوفاطمة،ـفأدخلهمـحتتـثوبه،
أسبهـماـذكرتـحنيـخلفهـيفـغزوةـتبوكـغزاهاـرسولـاهللـملسو هيلع هللا ىلص،ـفقالـله:ـعيلـخلفتـنيـ
معـالصبيانـوالنساء؟ـقال:ـ»أالـترىضـأنـتكونـمنيـبمنزلةـهارونـمنـموسى؟ـإالـأنهـ
الـنبوةـبعدي«،ـوالـأسبهـماـذكرتـيومـخيربـقالـرسولـاهللـملسو هيلع هللا ىلص:ـ»ألعطنيـهذهـالرايةـ
رجالـحيبـاهللـورسوله،ـويفتحـاهللـعىلـيديه«،ـفـتطاولناـلرسولـاهللـملسو هيلع هللا ىلص،ـفـقال:ـأينـ
عيل؟ـقالوا:ـهوـأرمُد!ـفقالـ»ادُعوه«،ـفدَعوُه،ـفـبصقـيفـوجهه،ـثمـأعطاهـالرايـة،ـ

بابـمناقبـعيلـبنـأيبـطالبـالقريشـاهلاشميـأيبـاحلسنـريضـاهللـعنه،ـ)3706(.ـومسلمـيفـ ـ=
»صحيحه«،ـكتابـفضائلـالصحابةـريضـاهللـتعاىلـعنهم،ـبابـمنـفضائلـعيلـبنـأيبـطالبـ

ريضـاهللـعنه،ـ)2404).
ـالعرسة،ـ)6)44). ـتبوكـوهيـغزوة ـبابـغزوة )))ـكتابـاملغازي،
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فـفتحـاهللـعليه،ـقال:ـفالـــواهللـــماـذكرهـمعاويةـبحرفـحتىـخرجـمنـاملدينـة))). 

ـاملدينة.ـ ـاستخالَفهـعىل ـالطاعن:ـملـُيِرد فإنـقال

قيلـله:ـهلـشاركهـيفـالنبوةـكامـشاركـهاروُنـموسى.ـ

فإنـقال:ـنعم،ـكفَر،ـوإنـقال:ال،ـقيلـله:ـفهلـكانـأخاهـيفـالنسب؟

فإنـقال:ـنعم،ـفقدـكذب.ـ

فإذاـبطلـأخّوةـالنسبـومشاركةـالنبوةـفقدـصّحـوجهـاالستخالف،ـوإنـجعلـ
استخالَفهـيفـحياتهـعىلـاملدينةـأصاًلـفقدـكانـالنبيـملسو هيلع هللا ىلصـيستخلفـيفـكلـغزاةـغزاهاـ
غرَيهـمنـأصحابهـكابنـأمـمكتوم،ـوُخفافـبنـأيامءـبنـرحضةـالغفاري،ـوغريمهاـمنـ

خلفائه.ـ

فإنـاحتجـبقولهـعليهـالسالمـفيامـرواهـابنـماجهـيفـ»سننه«:ـعنـحبيشـبنـجنادةـ
قال:ـسمعتـرسولـاهللـملسو هيلع هللا ىلصـيقول:ـ»عيلـمني،ـوأناـمنه،ـوالـيؤديـعنيـإالـعيل«)2). 

قيلـله:ـنحنـالـننكرـهذهـالرواية،ـوأهناـفضيلةـرشيفةـلهـوقدـقالـمثلـذلكـيفـ
العباسـوجلبيبـغريمها.ـ

ـابنـ روىـاحلاكمـيفـ»املستدركـعىلـالصحيحني«ـ)3/)37(برقم])542[:ـعن
عباسـريضـاهللـعنهام:ـأنـرجاًلـذكرـأباـالعباس،ـفنالـمنهـفلطمهـالعباس،ـفاجتمعواـ
فقالوا:ـواهللـلنلطمنـالعباسـكامـلطمه،ـفبلغـذلكـرسولـاهللـملسو هيلع هللا ىلص،ـفخطب،ـفقال:ـ»منـ

)))ـكتابـمعرفةـالصحابةـريضـاهللـتعاىلـعنهم،ـمنـمناقبـأمريـاملؤمننيـعيلـبنـأيبـطالبـريضـاهللـ
عنهـمماـملـيرجاه،ـ)4575(.ـوقال:ـهذاـحديثـصحيحـعىلـرشطـالشيخنيـوملـيرجاهـهبذهـ

ـاتفقاـمجيعًاـعىلـإخراجـحديثـاملؤاخاةـوحديثـالراية. السياقة،ـوقد
)2)ـ»افتتاحـالكتابـيفـاإليامنـوفضائلـالصحابةـوالعلم«،ـفضلـعيلـبنـأيبـطالبـريضـاهللـعنه،ـ

.(((9(
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أكرمـالناسـعىلـاهلل؟«،ـقالوا:ـأنتـياـرسولـاهلل،ـقال:ـ»فإنـالعباسـمنيـوأناـمنه،ـالـ

ـاألحياء«)3).  ـبه ـأمواتناـفتؤذوا تسبوا

ـالكربى«:ـ ـالنسائيـيفـ»السنن ويفـرواية

قالوا:ـأنت،ـقال:ـ»فإنـالعباسـمني،ـوأناـمنهـالـتسبواـأمواتنا،ـفتؤذواـأحياءنا«،ـ
ـاستغفرـلنا)4). ـاهلل،ـنعوذـباهللـمنـغضبك، ـالقومـفقالوا:ـياـرسول فجاء

له،ـ النبيـملسو هيلع هللا ىلصـكانـيفـمغـزًىـ أنـ برزة:ـ وروىـمسلمـيفـ»صحيحه«:ـعنـأيبـ
فأفاءـاهللـعليه،ـفقالـألصحابه:ـ»هلـتفقدونـمنـأحد؟«،ـقالوا:ـنعمـفالنـًاـوفالنـًاـ
وفالنًا،ـثمـقال:ـ»هلـتفقدونـمنـأحد؟«،ـقالوا:ـنعمـفالنًاـوفالنًاـوفالنًا،ـثمـقال:ـ»هلـ
تفقدونـمنـأحد؟«،ـقالوا:ـال،ـقال:ـ»لكنيـأفقدـجليبيبًا،ـفاطلبوه«،ـفُطلبـيفـالقتىل،ـ
فوجدوهـإىلـجنبـسبعة،ـقدـقتلهمـثمـقتلوه،ـفأتىـالنبيـملسو هيلع هللا ىلص،ـفوقفـعليه،ـفقال:ـ»قتلـ
سبعة،ـثمـقتلوه!ـهذاـمنيـوأناـمنه،ـهذاـمنيـوأناـمنه«،ـقال:ـفوضعهـعىلـساعَديهـليسـ

لهـإالـساعداـالنبيـملسو هيلع هللا ىلص،ـقال:ـفُحفرـله،ـوُوضعـيفـقربه،ـوملـيذكرـغسالً)5).

فإنـاحتجواـبأنـعليًاـريضـاهللـعنهـكانـختنـرسولـاهللـملسو هيلع هللا ىلص.ـ

ـفإنـعثامنـ ـاألمر، ـقدـشاركهـعثامنـبنـعفانـوغريهـريضـاهللـعنهامـيفـهذا قيلـهلم:
ـابنته.ـ ـالربيعـعىل ـالعاصـبن ـابنتيه،ـوأبا كانـختنهـعىل

فإنـقالوا:ـهوـالذيـقالـيفـالرسـولـعليهـالصالةـوالسـالم:ـ»ألدفعنـالرايةـ
إىلـرجلـحيبـاهللـورسولهـوحيبهـاهللـورسوله«،ـوهوـجزءـمنـحديثـصحيحـرواهـ

البخاريـومسلم.

)3)ـكتابـمعرفةـالصحابةـريضـاهللـعنهم،ـذكرـإسالمـالعباسـريضـاهللـعنهـواختالفـالرواياتـيفـ
وقتـإسالمه،ـ))542(.ـوقال:ـهذاـحديثـصحيحـاإلسنادـوملـيرجاه.

ـبابـالقودـمنـاللطمة،ـ))695). )4)ـكتابـالقسامة،
ـبابـمنـفضائلـجليبيبـريضـاهللـعنه،ـ)2472). )5)ـكتابـالفضائل،
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قيل:ـقدـشاركهـيفـهذهـالفضيلةـعددـمنـالصحابة:ـمنهمـأبوـبكرـوعمرـوعثامنـ

وزيدـوأسامةـواحلسنـواحلسنيـوعائشةـريضـاهللـعنهم.ـومنـذلك:ـ

ـالسكسكيـ ـابنـعساكرـواألصبهاين:ـعنـيزيدـبنـأيبـحبيبـعنـابنـيامر ـرواه ما
ـاللهمـصلـ ـاهللـملسو هيلع هللا ىلصـقال:ـ»اللهمـصلـعىلـأيبـبكر؛ـفإنهـحيبكـوحيبـرسولك، أنـرسول
ـفإنهـحيبكـوحيبـرسولك،ـ ـاللهمـصلـعىلـعثامن؛ ـفإنهـحيبكـوحيبـرسولك، عىلـعمر؛
اللهمـصلـعىلـأيبـعبيدةـبنـاجلراح؛ـفإنهـحيبكـوحيبـرسولك،ـاللهمـصلـعىلـعمروـ
ابنـالعاص؛ـفإنهـحيبكـوحيبـرسولك«.ـقالـابنـعساكر:ـهذاـاحلديثـعىلـإرسالهـفيهـ

انقطاٌعـبنيـيزيدـومالكـبنـيامرـواهللـأعلم))). 

ـاملخزوميةـ ـأمههمـشأنـاملرأة ـأنـقريشًا وروىـالبخاري:ـعنـعائشةـريضـاهللـعنها:
ـإالـأسامةـ ـفقالوا:ـومنـجيرتئـعليه ـفيهاـرسولـاهللـملسو هيلع هللا ىلص؟ ـفقالوا:ـومنـيكلم التيـرسقت،
ـرسولـاهللـملسو هيلع هللا ىلص؟ـفكلمهـأسامة،ـفقالـرسولـاهللـملسو هيلع هللا ىلص:ـ»أتشفعـيفـحدـمنـ ابنـزيدـحبُّ
حدودـاهلل؟«،ـثمـقامـفاختطب،ـثمـقال:ـ»إنامـأهلكـالذينـقبلكمـأهنمـكانواـإذاـرسقـ
ـاهلل،ـلوـأنـفاطمةـ ـالضعيفـأقامواـعليهـاحلد،ـوأيم فيمـالرشيفـتركوه،ـوإذاـرسقـفيهم

ـيدها«)2). بنتـممدـرسقتـلقطعُت

والسيدةـعائشةـكانـالنبيـحيبهاـكامـرواهـالبخاري:ـقالـعمرـالبنتهـحفصة:ـياـ
بنية،ـإنكـلرتاجعنيـرسولـاهللـملسو هيلع هللا ىلصـحتىـيظلـيومهـغضباَن،ـفقالتـحفصة:ـواهللـإناـ
لنراجعه،ـفقلت:ـتعلمنيـأينـأحّذركـعقوبةـاهللـوغضبـرسولهـملسو هيلع هللا ىلص،ـياـبنية،ـالـتغرنكـ

ـاهللـملسو هيلع هللا ىلصـإياها.ـيريدـعائشة)3). ـرسول ـالتيـأعجبهاـحسنُهاـحبُّ هذه

)))ـ»تاريخـمدينةـدمشق«ـ)46:ـ36)(ـو»تثبيتـاإلمامة«ـص64.
ـبابـحديثـالغار،ـ)3475). )2)ـكتابـأحاديثـاألنبياء،

ـبابـ﴿ڀ   ڀ ڀ﴾،ـ)3)49). ـالقرآن، )3)ـكتابـتفسري
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ـبنـالعاصـ ـأنـرسولـاهللـملسو هيلع هللا ىلصـبعثـعمرو ويفـ»صحيحـالبخاري«:ـعنـأيبـعثامن:
ـإليك؟ـقال:ـ»عائشة«،ـ عىلـجيشـذاتـالسالسل،ـقال:ـفأتيته،ـفقلت:ـأيـالناسـأحبُّ
ـ قلت:ـمنـالرجال؟ـقال:ـ»أبوها«،ـقلت:ـثمـمن؟ـقال:ـ»عمر«،ـفعّدـرجاالً،ـفـسكتُّ

خمافَةـأنـجيعلنيـيفـآِخرهم))).

السالم:ـ السالمـحيبهامـوقالـعليهـ الرسولـعليهـ أنـ ووردـيفـاحلسنـواحلسنيـ
ـالبخاري)2). ـإينـأحبهـفأحبه«،كامـيف »اللهم

ويفـ»سننـالرتمذي«:ـعنـعمرـبنـأيبـسلمةـبنـعبدـالرمحن:ـعنـأبيه:ـأخربينـ
أسامةـبنـزيدـقال:ـكنتـجالسًاـعندـالنبيـملسو هيلع هللا ىلصـإذـجاءـعيلـوالعباسـيستأذنان،ـفقاال:ـ
ـوالعباسـيستأذنان،ـ ياـأسامةـاستأذْنـلناـعىلـرسولـاهللـملسو هيلع هللا ىلص،ـفقلت:ـياـرسولـاهلل،ـعيلٌّ
ـالنبيـملسو هيلع هللا ىلص:ـ»لكنيـأدري«،ـفأذنـهلام،ـ فقال:ـ»أتدريـماـجاءـهبام؟«،ـقلت:ـالـأدري،ـفقال
فدخال،ـفقاال:ـياـرسولـاهلل،ـجئناكـنسألك:ـأيـأهلكـأحبـإليك؟ـقال:ـفاطمةـبنتـ
ممد،ـفقاال:ـماـجئناكـنسألكـعنـأهلك،ـقال:ـ»أحبـأهيلـإيلـمنـقدـأنعمـاهللـعليه،ـ
ـالعباس:ـ ـثمـمن؟ـقال:ـ»ثمـعيلـبنـأيبـطالب«،ـقال ـبنـزيد«،ـقاال: ـأسامة وأنعمتـعليه

كـآخرهم؟ـقال:ـ»ألنـعليًاـقدـسبقكـباهلجرة«)3).  ياـرسولـاهللـجعلتـعمَّ

وروىـالبخاري:ـعنـعبدـاهللـبنـعمرـريضـاهللـعنهامـقال:ـبعثـالنبيـملسو هيلع هللا ىلصـبعثًاـ
وأّمرـعليهمـأسامَةـبنـزيد،ـفطعنـبعضـالناسـيفـإمارته،ـفقالـالنبيـملسو هيلع هللا ىلص:ـ»إنـتطعنواـ

ـكتابـاملغازي،ـ ـبابـقولـالنبيـملسو هيلع هللا ىلصـ»لوـكنتـمتخذًاـخليالً«،ـ)3662(. ـكتابـأصحابـالنبيـملسو هيلع هللا ىلص، (((
بابـغزوةـذاتـالسالسل،ـ)4358).

)2)ـمنـحديثـالبـراءـريضـاهللـعنه،ـكـتابـأصحابـالنبيـملسو هيلع هللا ىلص،ـبابـمنـاقبـاحلسنـواحلسنيـ
ريضـاهللـعنهام،ـ)3749).

)3)ـأبوابـاملناقب،ـبابـمناقبـأسامةـبنـزيدـريضـاهللـعنه،ـ)9)38(.ـوقال:ـهذاـحديثـحسنـ
صحيح.
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ـلإلمارة،ـوإنـ ـإنـكانـخلليقًا ـاهلل، ـأبيهـمنـقبل،ـوأيم ـتطعنونـيفـإمارة يفـإمارته،ـفقدـكنتم

كانـملنـأحبـالناسـإيّل،ـوإنـهذاـملنـأحبـالناسـإيلـبعده«))). 

فمحبةـالنبيـهلؤالءـفضيلةـهلمـمجيعًا،ـثمـإنـالنبيـأحّبـهؤالءـواعرتفـبحبهمـ
ـفمنـأينـتقتيضـاملحبةـ ـاألنصارـمجيعًا،ـوإنـتفاوتتـاملراتب، ـبلـوبحّب وبحّبـغريهم،

ـالشيعةـغريبـوباطل.ـ ـاستدالٌلـمن ـإنـهذا ـإمامًاـللمسلمني؟ ـاملحبوُب أنـيكون

وإنـاحتجواـبأنهـجيبـأنـيكونـاإلمام؛ـألنهـأولـالناسـإسالمًا،ـقيلـهلم:ـ

أوالً:ـالـعالقـةـلكونهـأولـالناسـإسالمًاـيفـكونهـاإلمام،ـثمـالـنسلمـأنهـكانـ
ـعليهـالسالمـوهوـنازلـبعكاظ:ـياـ األول،ـفقدـسألـأبوـعمروـبنـعبسةـالسلميـالنبيَّ
ـفأسلمتـعندـ ـقال: ـبكرـوبالل«، ـأبو ـفقال:ـ»رجالن: ـاألمر؟ رسولـاهللـمنـمعكـيفـهذا

ـاإلسالم)2).  ذلك،ـفلقدـرأيتنيـربع

عونـأنـالنبيـعليهـالسالمـقدـ وأماـاألخبارـالتيـحتتجـهباـالشيعةـيفـالوصية،ـويدَّ
ـبعهده،ـوماـشاكله،ـ ـالقايضـلدينه،ـوالقائم ـإليه،ـوأنه أوىصـإىلـعيلـريضـاهللـعنهـوعهد

فهوـمنـموضوعاهتمـوأباطيلهم.ـ

ـنقول:ـ ـأن فالردـعليهم

روىـأمحدـيفـ»مسنده«:ـعنـطلحةـبنـمرصفـقال:ـقلتـلعبدـاهللـبنـأيبـأوىف:ـ
أوىصـالنبيـملسو هيلع هللا ىلصـبيشء؟ـقال:ـال،ـقلت:ـفكيفـأمرـاملسلمنيـبالوصية؟ـقال:ـأوىصـ
بكتابـاهللـعزـوجل،ـقالـمالكـبنـمغول:ـقالـطلحة:ـوقالـالـهذيلـبنـرشحبيل:ـ

ـالنبيـملسو هيلع هللا ىلصـ)3730(.ـوكتابـاملغازي،ـ )))ـكتابـأصحابـالنبيـملسو هيلع هللا ىلص،ـبابـمناقبـزيدـبنـحارثةـموىل
باب،ـ)4469).

)2)ـأخرجهـاحلاكمـيفـ»املستدرك«،ـكتابـمعرفةـالصحابةـريضـاهللـتعاىلـعنهم،ـذكرـباللـبنـرباحـ
ـاهللـملسو هيلع هللا ىلصـوقدـروىـعنهـأبوـبكرـوعمرـريضـاهللـعنهام،ـ)5246). مؤذنـرسول
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أبوـبكرـريضـاهللـتعاىلـعنهـكانـيتأمرـعىلـويصـرسولـاهللـملسو هيلع هللا ىلص،ـودـأبوـبكرـريضـاهللـ

تعاىلـعنهـأنهـوجدـمعـرسولـاهللـملسو هيلع هللا ىلصـعهدًاـفخزمـأنفهـبخزام))).

فأبوـبكرـملـيكنـحريصًاـعىلـاإلمامة،ـولوـكانتـلغريهـلريضـأنـينقادـلهـبتسليمـ
تام.ـ

وأيضًاـماـرواهـاإلمامـالبخاري:ـعنـابنـعباسـريضـاهللـعنهامـقال:ـلـامـحرضـ
رسولـاهللـملسو هيلع هللا ىلصـــويفـالبيتـرجالـــفقالـالنبيـملسو هيلع هللا ىلص:ـ»هلمواـأكتْبـلكمـكتابًاـالـتضلونـ
بعده،ـفقالـبعضهم:ـإنـرسولـاهللـملسو هيلع هللا ىلص،ـقدـغلبهـالوجعـوعندكمـالقرآن،ـحسبناـكتابـ
ـيكتبـلكمـكتابًاـالـتضلونـ ـقربوا ـفمنهمـمنـيقول: ـفاختلفـأهلـالبيتـواختصموا، اهلل،
بعده،ـومنهمـمنـيقولـغريـذلك،ـفلامـأكثرواـاللغوـواالختالف،ـقالـرسولـاهللـملسو هيلع هللا ىلص:ـ
ـالرزيةـماـحالـبنيـرسولـاهللـ ـالرزيةـكل ـإن ـابنـعباس: ـيقول ـفكان ـاهلل: ـقالـعبيد »قوموا

ملسو هيلع هللا ىلصـوبنيـأنـيكتبـهلمـذلكـالكتابـالختالفهمـولغطهم)2). 

ـبنـاخلطابـريضـاهللـ ـالوجع«ـهوـعمر ـأنـمنـقال:ـ»قدـغلبه يفـ»صحيحـمسلم«:
عنه،ـوهوـماـرواهـمسلمـيفـ»صحيحه«:ـفـقالـعمر:ـإنـرسولـاهللـملسو هيلع هللا ىلص،ـقدـغلبـعليهـ
الوجع،ـوعندكمـالقرآن،ـحسبناـكتابـاهلل،ـفاختلفـأهلـالبيت،ـفاختصموا،ـفمنهمـ
منـيقول:ـقربواـيكتبـلكمـرسولـاهللـملسو هيلع هللا ىلصـكتابًاـلنـتضلواـبعده،ـومنهمـمنـيقولـماـ

قالـعمر)3). 

ـلعمرـريضـاهللـعنه)4).  ـالوجعـقدـغلبـعليه ـبأن ـالقول ـللبخاريـنسبُة ويفـرواية

))) )9408)(،ـ)32:ـ)5)).
ـبابـمرضـالنبيـملسو هيلع هللا ىلصـووفاته،ـ)4432). )2)ـكتابـاملغازي،

ـيويصـفيه،ـ)637)). ـالوصيةـملنـليسـلهـيشء ـبابـترك )3)ـكتابـالوصية،
ـاملريضـقومواـعني،ـ)5669). ـبابـقول )4)ـكتابـاملرىض،
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قالـاإلمامـالنوويـيفـ»رشحـمسلم«:ـ

ـفلمـ ـقلت: ـفقالـال، ـاهللـبنـأيبـأوىفـهلـأوىصـرسولـاهللـملسو هيلع هللا ىلص؟ »قوله:ـسألتـعبد
ـقال:ـأوىصـبكتابـاهللـتعاىل. ـأوـفلمـُأمرواـبالوصية؟ــ كتبـعىلـاملسلمنيـالوصية؟ــ

ويفـروايةـعائشةـريضـاهللـعنها:ـماـتركـرسولـاهللـملسو هيلع هللا ىلصـدينارًاـوالـدرمهًاـوالـشاًةـ
والـبعريًاـوالـأوىصـبه.ـ

ـأنـعليًاـريضـاهللـعنهـكانـوصّيًا،ـ ـقال:ـذكرواـعندـعائشةـريضـاهللـعنها ويفـرواية
فقالت:ـمتىـأوىصـإليه؟ـفقدـكنتـمسندتـهـإىلـصدريـــأوـقالت:ـحجريـــفدعاـ

ـانخنثـيفـحجري،ـوماـشعرتـأنهـمات،ـفمتىـأوىص؟ بالطست،ـفلقد

أماـقوهلا:ـانخنث،ـفمعناه:ـمالـوسقط،ـوأماـحجرـاإلنسانـــوهوـحجرـثوبهـــ
فبفتحـاحلاءـوكرسها.

وأماـقوله:ـ»ملـيوص«،ـفمعناه:ـملـيوصـبثلثـمالهـوالـغريه؛ـإذـملـيكنـلهـمال،ـ
والـأوىصـإىلـعيلـريضـاهللـعنهـوالـإىلـغريه،ـبخالفـماـيزعمهـالشيعة.

وأماـاألرضـالتيـكانتـلهـملسو هيلع هللا ىلصـبخيربـوفـدك،ـفقدـسلبهاـملسو هيلع هللا ىلصـيفـحياته،ـونجزـ
الصدقةـهباـعىلـاملسلمني.

ـبأهلـبيته،ـووصيتهـ ـاألحاديثـالصحيحةـيفـوصيتهـملسو هيلع هللا ىلصـبكتابـاهلل،ـووصيته وأما
ـإنامـ ـ»ملـيوص، ـبقوله: ـفليستـمرادة ـالوفد، ـوبإجازة ـالعرب، بإخراجـاملرشكنيـمنـجزيرة
ـبنيـاألحاديثـوقوله:ـ ـالوصية،ـفالـمناقضة ـالسائلـعن ـبهـماـقدمناه،ـوهوـمقصود املراد
ـوقدـقالـاهللـتعاىل:ـ﴿ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ﴾ـ ـبالعملـبامـفيه، »أوىصـبكتابـاهلل«ـأي:
ـنصًا،ـومنهاـماـحيصلـباالستنباط،ـوأماـ ـيعلمـمنه ـأنـمنـاألشياءـما ]األنعام:ـ38[ـومعناه:

قولـالسائل:ـ»فلمـكتبـعىلـاملسلمنيـالوصية؟«،ـفمرادهـقولهـتعاىل:ـ﴿ٴۇ ۋ 
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ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې﴾ـ]البقرة:ـ80)[ـوهذهـاآليةـمنسوخةـعندـ
ـالندَبـإليها،ـواهللـأعلم. ـبكتبـالوصية ـأراد ـالسائل ـأن اجلمهور،ـوحيتمل

قولهـعنـابنـعباس:ـ»يومـاخلميسـوماـيومـاخلميس؟«.ـمعناه:ـتفخيمـأمرهـيفـ
ـالرزيةـ ـقالـابنـعباس: ـامتناعـالكتاب،ـوهلذا ـابنـعباس،ـوهو ـيعتقده ـفيام الشدةـواملكروه
ـابنـعباس،ـ ـالكتاب!.ـهذاـمراد كلـالرزيةـماـحالـبنيـرسولـاهللـملسو هيلع هللا ىلصـوبنيـأنـيكتبـهذا

وإنـكانـالصوابـتركـالكتاب؛ـكامـسنذكرهـإنـشاءـاهللـتعاىل.

قولهـملسو هيلع هللا ىلصـحنيـاشتدـوجعه:ـ»ائـتوينـبالكتفـوالدواة«ـــأوـ»اللوحـوالدواة«ـــ
»أكتبـلكمـكـتابًاـلنـتضلواـبعدهـأبدًا«،ـفقالوا:ـإنـرسولـاهللـملسو هيلع هللا ىلصـهيجر،ـويفـرواية:ـ
»فـقالـعمرـريضـاهللـعنه:ـإنـرسولـاهللـملسو هيلع هللا ىلصـقدـغلبـعليهـالوجع،ـوعندكمـالقرآن،ـ
حسُبناـكتابـاهلل،ـفاختلفـأهلـالبيت،ـفاختصموا«،ـثمـذكرـأنـبعضهمـأرادـالكتاب،ـ

ـالنبيـملسو هيلع هللا ىلص:ـ»قوموا«. ـاللغوـواالختالفـقال وبعضهمـوافقـعمر،ـوأنهـملاـأكثروا

اعلمـأنـالنبيـملسو هيلع هللا ىلصـمعصوٌمـمنـالكذبـومنـتغيريـيشءـمنـاألحكامـالرشعيةـيفـ
حالـصحتهـوحالـمرضه،ـومعصوٌمـمنـترِكـبيانـماـُأمرـببيانه،ـوتبليغـماـأوجبـاهللـ
ـلألجسامـونحوها؛ـمماـالـ ـالعارضة ـتبليغه،ـوليسـمعصومًاـمنـاألمراضـواألسقام عليه
نقصـفيهـملنزلتهـوالـفساَدـلِـامـمتهدـمنـرشيعته،ـوقدـُسحرـملسو هيلع هللا ىلصـحتىـصارـُيّيلـإليهـأنهـ
فعلـاليشَءـوملـيكنـفَعَله،ـوملـيصدرـمنهـملسو هيلع هللا ىلصـيفـهذاـاحلالـكالٌمـيفـاألحكامـخمالٌفـلِـامـ

ـالتيـقّررها. سبقـمنـاألحكام

فإذاـعلمتـماـذكرناه،ـفقدـاختلفـالعلامءـيفـالكتابـالذيـهّمـالنبيـملسو هيلع هللا ىلصـبه،ـ
فقيل:ـأرادـأنـينصـعىلـاخلالفةـيفـإنسانـمعني؛ـلئالـيقعـنزاعـوفتن،ـوقيل:ـأرادـكتابًاـ
يبنيـفيهـمهامتـاألحكامـملّخصة؛ـلريتفعـالنزاعـفيها،ـوحيصلـاالتفاقـعىلـاملنصوصـ
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عليه،ـوكانـالنبيـملسو هيلع هللا ىلصـهّمـبالكتابـحنيـظهرـلهـأنهـمصلحة،ـأوـأوحيـإليهـبذلك،ـثمـ

ظهرـأنـاملصلحةـتركه،ـأوـأوحيـإليهـبذلك،ـوُنسخـذلكـاألمرـاألول.

وأماـكالُمـعمرـريضـاهللـعنه،ـفقدـاتفقـالعلامءـاملتكلمونـيفـرشحـاحلديثـعىلـ
ـربامـعجزواـ ـمنـدالئلـفقهـعمرـوفضائلهـودقيقـنظره؛ـألنهـخشىـأنـيكتبـملسو هيلع هللا ىلصـأمورًا أنه
ـفقالـعمر:ـحسبناـ ـمنصوصةـالـمالـلالجتهادـفيها، ـالعقوبةـعليها؛ـألهنا ـواستحقوا عنها

كتابـاهلل؛ـلقولهـتعاىل:ـ﴿ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ﴾ـ]األنعام:ـ38[،ـوقـوله:ـ﴿چ 
ـالضاللـعىلـاألمة،ـ ـأكملـدينهـفأمن ـاهللـتعاىل ـأن چ چ ڇ﴾ـ]املائدة:ـ3[،ـفعلم

وأرادـالرتفيَهـعىلـرسولـاهللـملسو هيلع هللا ىلص،ـفكانـعمرـأفقَهـمنـابنـعباسـوموافقيه.ـ

ـالنبوة«:ـإنامـقصدـعمرـ ـالبيهقيـيفـأواخرـكتابهـ»دالئل ـاإلمامـاحلافظـأبوـبكر قال
التخفيـفـعىلـرسولـاهللـملسو هيلع هللا ىلصـحنيـغلبهـالوجع،ـولوـكانـمرادهـملسو هيلع هللا ىلصـأنـيكـتبـماـالـ
يستغنونـعنهـملـيرتكهـالختالفهمـوالـلغريه؛ـلقولهـتعاىل:ـ﴿چ چ ڇ ڇ﴾ـ]املائدة:ـ
67[،ـكامـملـيرتكـتبليغـغريـذلك،ـملخالفةـمنـخالفه،ـومعاداةـمنـعاداه،ـوكامـأمرـــيفـ

ذلكـاحلالـــبإخراجـاليهودـمنـجزيرةـالعرب،ـوغريـذلكـمماـذكرهـيفـاحلديث.

قالـالبـيهقي:ـوقدـحكىـسفيانـبنـعيـينةـعنـأهلـالعلمـقبَله:ـأنهـملسو هيلع هللا ىلصـأرادـأنـ
ـاهللـ يكتبـاستخالفـأيبـبكرـريضـاهللـعنه،ـثمـتركـذلكـاعتامدًاـعىلـماـعلمهـمنـتقدير
تعاىلـذلك،ـكمـاـهمـبالكتابـيفـأولـمرضهـحنيـقال:ـ»وارأساه«ـثمـتركـالكتاب،ـ
وقالـ»يأبىـاهللـواملؤمنونـإالـأباـبكر«،ـثمـنبهـأمتهـعىلـاستخالفـأيبـبكرـبتقديمهـإياهـ

يفـالصالة.

قالـالبيهقيـوإنـكانـاملرادـبيانـأحكامـالدينـورفعـاخلالفـفيها،ـفقدـعلمـعمرـ
حصولـذلكـلقولهـتعاىل:ـ﴿چ چ چڇ﴾ـ]املائدة:ـ3[،ـوعلمـأنهـالـتـقعـ
واقعةـإىلـيومـالقيامةـإالـويفـالكتابـأوـالسنةـبياهناـنصًاـأوـداللة،ـويفـتكلفـالنبيـملسو هيلع هللا ىلصـ
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يفـمرضهـمعـشدةـوجعهـكتابةـذلكـمشقة،ـورأىـعمرـاالقتصاَرـعىلـماـسبقـبيانهـإياهـ
نصًاـــأوـداللةـــختفيفًاـعليه،ـولئالـينسّدـبابـاالجتهادـعىلـأهلـالعلمـواالستـنباطـ

ـباألصول. ـالفروع وإحلاق

وقدـكانـسبقـقولهـملسو هيلع هللا ىلص:ـ»إذاـاجتـهدـاحلاكمـفأصابـفلهـأجرانـوإذاـاجتـهدـ
فأخطأـفلهـأجر«،ـوهذاـدليلـعىلـأنهـوكلـبعضـاألحكامـإىلـاجتهادـالعلامء،ـوجعلـ
ـمنـفضيلةـ ـفيه ـلِـام ـاجلملة؛ ـالصوابـتركهمـعىلـهذه ـفرأىـعمر هلمـاألجرـعىلـاالجتهاد،
العلمـاءـباالجتهاد،ـمعـالتخفيفـعنـالنبيـملسو هيلع هللا ىلص،ـويفـتركهـملسو هيلع هللا ىلصـاإلنكاَرـعىلـعمرـدليٌلـ

عىلـاستصوابه.

قالـاخلطايب:ـوالـجيوزـأنـحيملـقولـعمرـعىلـأنهـتوّهمـالغلطـعىلـرسولـاهللـ
ملسو هيلع هللا ىلص،ـأوـظنـبهـغريـذلك،ـمماـالـيليقـبهـبحال،ـلكنهـملاـرأىـماـغلبـعىلـرسولـاهللـملسو هيلع هللا ىلصـ
منـالوجعـوقربـالوفاة،ـمعـماـاعرتاهـمنـالكربـخافـأنـيكونـذلكـالقولـمماـيقولهـ
املريض،ـمماـالـعزيمةـلهـفيه،ـفتجدـاملنافـقونـبذلكـسبياًلـإىلـالكالمـيفـالدين،ـوقدـ
كانـأصحابهـملسو هيلع هللا ىلصـيراجعونهـيفـبعضـاألمورـقبلـأنـجيزمـفيهاـبتحتيمـكامـراجعوهـيومـ
احلديبيةـيفـاخلالفـويفـكتابـالصلحـبينهـوبنيـقريشـفأماـإذاـأمرـباليشءـأمرـعزيمةـ

ـأحدـمنهم. فالـيراجعهـفيه

قالـوأكثرـالعلامءـعىلـأنهـجيوزـعليهـاخلطأـفيامـملـينـزلـعليه،ـوقدـأمجعواـكلهمـ
عىلـأنهـالـيقرـعليهـقالـومعلومـأنهـملسو هيلع هللا ىلصـوإنـكانـاهللـتعاىل:ـقدـرفعـدرجتهـفوقـاخللقـ
كلهمـفلمـينزههـعنـسامتـاحلدثـوالعوارضـالبرشية،ـوقدـسهىـيفـالصالةـفالـينكرـ
أنـيظنـبهـحدوثـبعضـهذهـاألمورـيفـمرضهـفيتوقفـيفـمثلـهذاـاحلالـحتىـتتبنيـ

ـاملعاينـوشبههاـراجعهـعمرـريضـاهللـعنه. حقيقتهـفلهذه

ـالنبيـملسو هيلع هللا ىلصـأنهـقال:ـ»اختالفـأمتيـرمحة«ـفاستصوبـ قالـاخلطايب:ـوقدـروىـعن
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ـقالهـقالـوقدـاعرتضـعىلـحديثـ»اختالفـأمتيـرمحةـرجالن:ـأحدمهاـمغموضـ عمرـما
عليهـيفـدينه،ـوهوـعمروـبنـبحرـاجلاحظ،ـواآلخرـمعروفـبالسخفـواخلالعة،ـوهوـ

ـاهـ. ـاملوصيل))). إسحاقـبنـإبراهيم

ثمـقال:ـ»وقالـاملازري:ـإنـقيلـكيفـجازـللصحابةـاالختالفـيفـهذاـالكتابـ
معـقولهـملسو هيلع هللا ىلص:ـ»ائتوينـأكتب«؟ـوكيفـعصوهـيفـأمره؟.

فاجلواب:ـأنهـالـخالفـأنـاألوامرـتقارهناـقرائُنـتنقلهاـمنـالندبـإىلـالوجوبـ
عندـمنـقال:ـأصلهاـللندب،ـومنـالوجوبـإىلـالندبـعندـمنـقال:ـأصلهاـللوجوب،ـ
وتنقلـالقرائنـأيضًاـصيغةـ»اِفَعْل«ـإىلـاإلباحةـوإىلـالتخيريـوإىلـغريـذلكـمنـرضوبـ
املعاين،ـفلعلهـظهرـمنهـملسو هيلع هللا ىلصـمنـالقرائـنـماـدلـعىلـأنهـملـيوجبـعليهم،ـبلـجعلهـإىلـ
اختيارهم،ـفاختلفـاختيارهمـبحسبـاجتهادهم،ـوهوـدليلـعىلـرجوعهمـإىلـاالجتهادـ
يفـالرشعيات،ـفأّدىـعمَرـريضـاهللـعنهـاجتهاُدهـإىلـاالمتناعـمنـهذا،ـولعلهـاعتقدـأنـ
ذلكـصدرمنهـملسو هيلع هللا ىلصـمنـغريـقصدـجازم،ـوهوـاملرادـبقوهلم هجر، وبقول: »عمر غلب 
ـمنـأصولهـملسو هيلع هللا ىلصـ ـيعهدونه ـما ـمنـالقرائنـالدالةـعىلـذلكـعىلـنحو ـقارنه عليه الوجع«،ـوما
يفـتبليغـالرشيعة،ـوأنهـجيريـمرىـغريهـمنـطرقـالتبليغـاملعتادةـمنهـملسو هيلع هللا ىلص،ـفظهرـذلكـ

لعمرـدونـغريهـفخالفوه.

ولعلـعمرـخافـأنـاملنافقيـنـقدـيتطرقونـإىلـالقدحـفيمـاـاشتـهرـمنـقواعدـ
اإلسالم،ـوبلغهـملسو هيلع هللا ىلصـالناسـبكتابـيكتبـيفـخلوة،ـوآحادـويضيفونـإليهـشيئًاـلشبهواـ

بهـعىلـالذينـيفـقلوهبمـمرض،ـوهلذاـقال:ـعندكمـالقرآنـحسبناـكتابـاهلل.

ـهوـيفـ»صحيحـمسلم«ـ ـ»أهجرـرسولـاهللـملسو هيلع هللا ىلص«ـهكذا وقالـالقايضـعياض:ـوقوله
وغريهـ»أهجر«ـعىلـاالستفهام،ـوهوـأصحـمنـروايةـمنـروىـ»هجر«ـو»هيجر«؛ـألنـ

)))ـ»رشحـمسلم«ـ))):ـ)9).
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ـاستفهامًاـ هذاـكلهـالـيصحـمنهـملسو هيلع هللا ىلص؛ـألنـمعنىـ»هجر«:ـ»هذى«،ـوإنامـجاءـهذاـمنـقائلة
لإلنكارـعىلـمنـقال:ـ»الـتكتبوا«ـأي:ـالـتـرتكواـأمرـرسولـاهللـملسو هيلع هللا ىلصـوجتعلوهـكأمرـمنـ

هجرـيفـكالمه؛ـألنهـملسو هيلع هللا ىلصـالـهيجر.

وإنـصحتـالرواياتـاألخرىـكانتـخطًأـمنـقائلهاـقاهلاـبغريـحتقيق،ـبلـلِـامـ
أصابهـمنـاحلريةـوالدهشةـلعظيمـماـشاهدهـمنـالنبيـملسو هيلع هللا ىلصـمنـهذهـاحلالةـالدالةـعىلـ
اهلجرـمرىـشدةـ بعده،ـوأجرىـ الفتنـوالضاللـ به،ـوخوفـ املصابـ وفاتهـوعظيمـ
الوجع،ـوقولـعمرـريضـاهللـعنه:ـحسبناـكتابـاهلل؛ـردٌّـعىلـمنـناَزعهـالـعىلـأمرـالنبيـ

ملسو هيلع هللا ىلصـواهللـأعلم.

قولهـملسو هيلع هللا ىلص:ـ»دعوين،ـفالذيـأناـفيهـخري«ـمعناه:ـدعوينـمنـالنـزاعـواللغطـالذيـ
رشعتمـفيهـفالذيـأناـفيهـمنـمراقبةـاهللـتعاىل:ـوالتأهبـللقائهـوالفكرـيفـذلكـونحوهـ

ـاهـ))). أفضلـمماـأنتمـفيه«.

ويفـ»صحيحـالبخاري«ـعنـابنـعباسـريضـاهللـعنهمـاـأنهـقال:ـيومـاخلميسـ
وماـيومـاخلميس؟ـثمـبكىـحتىـخضبـدمعهـاحلصباء،ـفقال:ـاشتـّدـبرسولـاهللـملسو هيلع هللا ىلصـ
أبدًا«،ـ بكتابـأكتبـلكمـكتابًاـلنـتضلواـبعدهـ »ائـتوينـ فقال:ـ وجُعهـيومـاخلميس،ـ
ـفالذيـ ـقالـ»دعوين، ـفقالوا: هجرـرسولـاهللـملسو هيلع هللا ىلص، ــ ـنبيـتنازع ـوالـينبغيـعند فتـنازعواــ
أناـفيهـخريـمماـتدعوننيـإليه«،ـوأوىصـعندـموتهـبثالث:ـ»أخرجواـاملرشكنيـمنـجزيرةـ
ـوقالـيعقوبـبنـممد:ـ ـونسيتـالثالثة. ـكنتـأجيزهم«، ـالوفدـبنحوـما ـوأجيزوا العرب،
سألتـاملغريةـبنـعبدـالرمحنـعنـجزيرةـالعرب؟ـفقال:ـمكةـواملدينةـوالياممةـواليمن،ـ

وقالـيعقوب:ـوالعرجـأولـهتامة)2).

)))ـ»رشحـمسلم«ـ))):ـ93).
ـبابـهلـيستشفعـإىلـأهلـالذمةـومعاملتهم؟ـ)3053). )2)ـكتابـاجلهادـوالسري،
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فهذاـاحلديثـيوضحـأنـالذيـقال:ـ»هجر«،ـغيـرـمعني،ـواحلديثـالذيـقبلهـ
يوضحـأنـعمرـإنمـاـقال:ـ»غلبـعىلـالرسولـعليهـالسالمـاملرض«،ـفالـيصحـنسبةـ

القولـباهلجرـلعمرـريضـاهللـعنهـإالـبدليل.ـ

ـالطربيـيفـ»تفسريه«:ـ قال

»والـمعنىـللهجرـيفـكالمـالعربـإالـعىلـأحدـثالثةـأوجه:ـ

ـيقالـمنه:ـهجرـ ـالرجلـوحديثه،ـوذلكـرفضهـوتركه، ـالرجلـكالم أحدها:ـهجر
ـأهلهـهيجرهاـهجرًاـوهجرانًا. فالن

واآلخر:ـاإلكثارـمنـالكالمـبرتديدـكهيئةـكالمـاهلازئ،ـيقالـمنه:ـهجرـفالنـيفـ
كالمهـهيجرـهجرًا:ـإذاـهذىـومدد،ـوماـزالتـتلكـهجرياهـوإهجرياه،ـومنهـقولـذيـ

الرمة:ـ
ـواحلرُبرمــىـفأخطــأـواألقــدارـغالبةـ فانصعنـوالويلـهجرياه

والثالث:ـهجرـالبعري:ـإذاـربطهـصاحبهـبالـهجار،ـوهوـحبلـيربطـيفـحقوهياـ
ـامرئـالقيس: ورسغها،ـومنهـقول

فكادتـجتدـلذاكـاهلجارارأتـهلكاـبنجافـالغبيط

ـفالنـ ـأهجر ـفإنمـاـهوـاإلهجار،ـويقالـمنه: ـالغلظةـواألذى، ـالقولـالذيـفيه فأما
يفـمنطقه،ـإذاـقالـاهلجرـــوهوـالفحشـمنـالكالمـــهيجرـإهجارًاـوهجرًا«))).ـاهـ.

وقالـابنـحجرـيفـ»فتحـالباري«:ـ
ـاخلميس«ـهوـخربـملبتدأـمذوفـأوـعكسه. »قوله:ـ»يوم

وقوله:ـ»وماـيومـاخلميس«ـيستعملـعندـإرادةـتفخيمـاألمرـيفـالشدةـوالتعجبـ
منه،ـزادـيفـأواخرـاجلهادـمنـهذاـالوجه:ـثمـبكىـحتىـخضبـدمعهـاحلىص.ـ

)))ـ»تفسريـالطربي«ـ)5:ـ65).
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ـبنـجبري:ـثمـجعلـتسيلـدموعهـ ـبنـمرصف:ـعنـسعيد وملسلمـمنـطريقـطلحة

ـاللؤلؤ. ـنظام حتىـرأيتهاـعىلـخديهـكأهنا

رـوفاةـرسولـاهلل،ـفـتجددـلهـاحلزنـعليه،ـ وبكاءـابنـعباسـحيتملـلكونهـتذكَّ
وحيتملـأنـيكونـانضافـإىلـذلكـماـفاتـــيفـمعتقدهـــمنـاخلريـالذيـكانـحيصلـلوـ
كتبـذلكـالكتابـــوهلذاـأطلقـيفـالروايةـالثانية:ـأنـذلكـ»رزية«،ـثمـبالغـفيهاـفقال:ـ

ـالرزية«. »كل

وقدـتقدمـيفـكتابـالعلمـاجلوابـعمنـامتنعـمنـذلكـكعمرـريضـاهللـعنه.

قوله:ـ»اشتدـبرسولـاهللـملسو هيلع هللا ىلصـوجعه«،ـزادـيفـاجلهاد:ـ»يومـاخلميس«،ـوهذاـيؤيدـ
أنـابتداءـمرضهـكانـقبلـذلك،ـووقعـيفـالروايةـالثانية:ـ»ملاـُحرضـرسولـاهللـملسو هيلع هللا ىلص«ـبضمـ
ـفإنهـعاشـ ـاملوت،ـويفـإطالقـذلكـجتوز، ـاملهملةـوكرسـالضادـاملعجمة،ـأي:ـحرضه احلاء

بعدـذلكـإىلـيومـاإلثنني.

قوله:ـ»كـتابًا«،ـقيل:ـهوـتعيـنيـاخلليفةـبعده،ـوسيأيتـيشءـمنـذلكـيفـكتابـ
األحكامـيفـبابـاالستخالفـمنه.

ـالكشميهني:ـ»الـتضلون«ـوتقدمـيفـالعلم،ـوكذاـيفـ قوله:ـ»لنـتضلوا«،ـيفـرواية
ـتوجيهه. ـالثانية،ـوتقدم الرواية

ـ»والـينبغيـعندـنبيـتنازع«،ـهوـمنـمجلةـاحلديثـاملرفوع،ـوحيتملـأنـيكونـ قوله:
ـ»الـينبغيـعنديـ ـوقدـتقدمـيفـالعلمـبلفظ: ـوالصوابـاألول، ـمنـقولـابنـعباس، مدرجًا

التنازع«.

قوله:ـ»فقالوا:ـماـشأنه؟ـأهجر«ـهبمزةـجلميعـرواةـالبخاري،ـويفـالروايةـالتيـيفـ
اجلهادـبلفظ:ـ»فقالواـهجر«،ـبغريـمهزةـووقعـللكشميهنيـهناك:ـ»فقالوا:ـهجرـهجرـ
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رسولـاهللـملسو هيلع هللا ىلص«،ـأعادـ»هجر«ـمرتني،ـقالـعياض:ـمعنىـ»أهجر«:ـأفحش،ـيقال:ـهجرـ

الرجل:ـإذاـهذى،ـوأهجر:ـإذاـأفحش.

وتعقبـبأنهـيستلزمـأنـيكونـبسكونـاهلاء،ـوالرواياتـكلهاـإنامـهيـبفتحها،ـ
وقدـتكلمـعياضـوغريهـعىلـهذاـاملوضعـفأطالوا،ـوخلصهـالقرطبيـتلخيصًاـحسنًا،ـ
ثمـخلصتهـمنـكالمه،ـوحاصله:ـأنـقوله:ـ»هجر«ـالراجحـفيهـإثباتـمهزةـاالستفهامـ
وبفتحاٍت؛ـعىلـأنهـفعلـماٍض،ـقال:ـولبعضهم:ـ»أهجرًا؟«ـبضمـاهلاءـوسكونـاجليمـ
والتنوينـعىلـأنهـمفعولـبفعلـمضَمر،ـأي:ـ»قالـهجرًا،ـواهلجرـــبالضمـثمـالسكونــ:ـ
ـاملريضـالذيـالـينتظمـوالـيعتدـبهـلعدمـفائدته،ـ اهلذيان،ـواملرادـبه:ـهناـماـيقعـمنـكالم
ووقوعـذلكـمنـالنبيـملسو هيلع هللا ىلصـمستحيل؛ـألنهـمعصومـيفـصحتـهـومرضه،ـلقولهـتعاىل:ـ
ـإالـحقًا«. ـ»إينـالـأقولـيفـالغضبـوالرضا ـولقولهـملسو هيلع هللا ىلص: ﴿ڀ ڀ ڀ ٺ﴾ـ]النجم:ـ3[،

وإذاـعرفـذلك،ـفإنامـقالهـمنـقالهـُمنكرًاـعىلـمنـتوقفـيفـامتثالـأمرهـبإحضارـ
الكتفـوالدواة،ـفكأنهـقال:ـكيفـتتوقف؟ـأتظنـأنهـكغريهـيقولـاهلذيانـيفـمرضه؟ـ

امتثِْلـأمَرهـوأحرْضُهـماـطلب؛ـفإنهـالـيقولـإالـاحلق،ـقال:ـهذاـأحسنـاألجوبة.

ـعرضـله،ـولكنـيبعدهـأنـالـينكرهـ قال:ـوحيتملـأنـبعضهمـقالـذلكـعنـشكِّ
الباقونـعليهـمعـكوهنمـمنـكبارـالصحابة،ـولوـأنكروهـعليهـلنقل،ـوحيتملـأنـيكونـ
الذيـقالـذلكـصدرـعنـدهشـوحرية؛ـكامـأصابـكثريًاـمنهمـعندـموته،ـوقالـغريه:ـ
وحيتملـأنـيكونـقائـلـذلكـأراد:ـأنهـاشتدـوجُعه،ـفأطلقـالالزمـوأرادـامللزومـألنـ

ـالذيـيقعـللمريضـينشأـعنـشّدةـوجعه. اهلذيان

وقيل:ـقالـذلكـإلرادةـسكوتـالذينـلغطواـورفعواـأصواهتمـعنده،ـفكأنهـقالـ
إنـذلكـيؤذيهـويفيضـيفـالعادةـإىلـماـذكر.ـ

وحيتملـأنـيكونـقوله:ـ»أهجر«ـفعاًلـماضيًاـمنـالـهْجرـــبفتحـاهلاءـوسكونـ
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ـأي:ـاحلياة،ـوذكرهـبلفظـاملايضـمبالغًة؛ـلِـامـرأىـمنـعالماتـ اجليمـواملفعولـمذوفــ

املوت.

قلت:ـويظهرـيلـترجيُحـثالثـاالحتامالتـالتيـذكرهاـالقرطبي،ـويكونـقائلـ
ـالوجعـقدـيشتغلـ ذلكـبعُضـمنـقربـدخولهـيفـاإلسالم،ـوكانـيعهدـأنـمنـاشتدـعليه
بهـعنـحتريرـماـيريدـأنـيقوله؛ـجلوازـوقوعـذلك،ـوهلذاـوقعـيفـالروايةـالثانية:ـفـقالـ
بعضهم:ـ»إنهـقدـغلبهـالوجع،ـووقعـعندـاإلسمـاعييل:ـمنـطريقـممدـبنـخالد:ـعنـ
سفيانـيفـهذاـاحلديثـفقالوا:ـ»ماـشأنهـهيجر؟«ـاستفهموه،ـوعنـابنـسعدـمنـطريقـ
أخرىـعنـسعيدـبنـجبري:ـ»أنـنبيـاهللـليهجر«،ـويؤيدهـأنهـبعدـأنـقالـذلكـاستفهِموهـ
بصيغةـاألمرـباالستفهامـأي:ـاخترِبواـأمره،ـبأنـيستفهموهـعنـهذاـالذيـأرادهـوابحثواـ

معهـيفـكونهـاألوىلـأوـال؟

بواـيكتبـلكم«ـماـ ويفـقولهـيفـالروايةـالثانية:ـ»فاختصمواـفمنهمـمنـيقول:ـقـرِّ
يشعرـبأنـبعضهمـكانـمصماًمـعىلـاالمتثالـوالرّدـعىلـمنـامتنعـمنهم،ـوملاـوقعـمنهمـ
االختالفـارتفعتـالربكةـكامـجرتـالعادةـبذلكـعندـوقوعـالتنازعـوالتشاجر،ـوقدـ
ـقالـ ـفرفعت، ـفرأىـرجلنيـيتصامن، ـالقدر، ـبليلة ـأنهـملسو هيلع هللا ىلصـخرجـيربهم مىضـيفـالصيام:
املازري:ـإنامـجازـللصحابةـاالختالفـيفـهذاـالكتابـمعـرصيحـأمرهـهلمـبذلك؛ـألنـ
االوامرـقدـيقارهناـماـينقلهاـمنـالوجوب،ـفكأنهـظهرتـمنهـقرينةـدلتـعىلـأنـاألمرـ
ـالتحتمـبلـعىلـاالختيار،ـفاختلفـاجتهاُدهم؛ـوصّممـعمرـعىلـاالمتناع؛ـلِـامـ ليسـعىل

قامـعندهـمنـالقرائنـبأنهـملسو هيلع هللا ىلصـقالـذلكـعنـغريـقصدـجازم.ـ

وعزمهـملسو هيلع هللا ىلصـكانـإماـبالوحي،ـوإماـباالجتهاد،ـوكذلكـتركه؛ـإنـكانـبالوحيـ
فبالوحي،ـوإالـفباالجتهادـأيضًا،ـوفيهـحجةملنـقالـبالرجوعـإىلـاالجتهاديفـالرشعيات.

وقالـالنووي:ـاتفقـقولـالعلامءـعىلـأنـقولـعمر:ـ»حسبناـكتابـاهللـمنـقوةـ
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ـلكوهناـ ـالعقوبة ـفاستحقوا ـربامـعجزواـعنها ـودقيقـنظره؛ـألنهـخيشـأنـيكتبـأمورًا فقهه
منصوصة،ـوأرادـأنـالـينسدـبابـاالجتهادـعىلـالعلامء،ـويفـتركهـملسو هيلع هللا ىلصـاإلنكارـعىلـعمرـ

تعاىل:ـ﴿ڇ ڇ ڍ  إىلـقولهـ اهللـ بقوله:ـ»حسبناـكتابـ رأَيه،ـوأشارـ إىلـتصويبهـ إشارٌةـ
ڍ ڌ ڌ﴾ـ]األنعام:ـ38[،ـوحيتملـأنـيكونـقصدـالتخفيفـعنـرسولـاهللـملسو هيلع هللا ىلص؛ـ
لِـامـرأىـماـهوـفيهـمنـشدةـالكرب،ـوقامتـعندهـقرينةـبأنـالذيـأرادـكتابتهـليسـمماـالـ
ـيرتكهـملسو هيلع هللا ىلصـألجلـاختالفهم،ـوالـيعارضـذلكـ ـالقبيلـمل ـلوـكانـمنـهذا ـإذ يستغنونـعنه؛

قولـابنـعباس:ـ»إنـالرزية...«ـإلخ؛ـألنـعمرـكانـأفقهـمنهـقطعًا.

وقالـاخلطايب:ـملـيتوهمـعمرـالغلَطـفيامـكانـالنبيـملسو هيلع هللا ىلصـيريدـكتابته،ـبلـامتناعهـ
مموٌلـعىلـأنهـلـامـرأىـماـهوـفيهـمنـالكربـوحضورـاملوتـخيشـأنـجيدـاملنافقونـ
سبياًلـإىلـالطعنـفيامـيكتبه،ـوإىلـمحلهـعىلـتلكـاحلالةـالتيـجرتـالعادةـفيهاـبوقوعـ
بعضـماـيالفـاالتفاق،ـفكانـذلكـسببـتوقفـعمر،ـالـأنهـتعمدـخمالفةـقولـالنبيـ

ملسو هيلع هللا ىلص،ـوالـجوازـوقوعـالغلطـعليه،ـحاشاـوكاّل!

وقدـتقدمـرشحـحديثـابنـعباسـيفـأواخرـكتابـالعلم.

ـيعيدونـ ـأي: ـيردونـعليه، ـاملراد: ـيردونـعنه«ـحيتملـأنـيكون ـ»وقدـذهبوا وقوله:
ـاملذكورـعىلـمنـ ـالقول ـاملراد:ـيردونـعنه عليهـمقالتهـويستثبتونهـفيها،ـوحيتملـأنـيكون

قالهـقوله،ـفقال:ـدعوين؛ـفالذيـأناـفيهـخريـمماـتدعوننيـإليه.

قالـابنـاجلوزيـوغريه:ـيـحتملـأنـيكونـاملعنى:ـدعوين؛ـفالذيـأعاينـهـمنـ
كرامةـاهللـالتيـأعّدهاـيلـبعدـفراقـالدنياـخرٌيـمماـأناـفيهـيفـاحلياة،ـأوـأنـالذيـأناـفيهـمنـ
رـيفـذلكـونحوهـأفضُلـمنـالذيـتسألوننيـفيهـمنـ املراقبةـوالتأهبـللقاءـاهللـوالتـفكُّ
ـأنـ ـامتناعيـمن ـاملعنى:ـفإن ـيكون ـأن ـأوـعدمها،ـوحيتمل ـالكتابة ـاملصلحةـيف املباحثةـعن

ـالكتابة. ـإليهـمن ـتدعونني أكتبـلكمـخريـمما
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قلت:ـوحيتملـعكسه،ـأي:ـالذيـأرشتـعليكمـبهـمنـالكتابةـخريـمماـتدعوننيـ
إليهـمنـعدمها،ـبلـهذاـهوـالظاهر،ـوعىلـالذيـقبلهـكانـذلكـاألمرـاختبارًاـوامتحانًاـ

فهدىـاهللـعمرـملرادهـوخفَيـذلكـعىلـغريه.

ـيكتفـابنـ ـأفقهـمنـابنـعباسـحيثـاكتفىـبالقرآن،ـومل ـابنـبطال:ـعمر ـقول وأما
َبـبأنـإطالقـذلكـــمعـماـتقدمـــليسـبجيد؛ـفإنـقولـعمر:ـحسبناـ عباسـبه،ـوُتُعقِّ
كتابـاهلل،ـملـيردـأنهـيكتفىـبهـعنـبيانـالسنة،ـبلـلِـامـقامـعندهـمنـالقرينةـوخيشـمنـ
ـالقرآنـالـ ـاالعتامدـعىل ـالكتابـمماـتقدمتـاإلشارُةـإليه،ـفرأىـأن الذيـيرتتبـعىلـكتابة

يرتتبـعليهـيشءـمماـخشيه.ـ

وأماـابنـعباسـفالـيقالـيفـحقه:ـملـيكتِفـبالقرآن؛ـمعـكونهـحربـالقرآن،ـوأعلمـ
ـأوىلـ ـلكونه ـبالتنصيصـعليه؛ ـالبيان ـفاتهـمن ـأسفـعىلـما الناسـبتفسريهـوتأويله،ـولكنه

منـاالستنباط،ـواهللـأعلم.

وسيأيتـيفـكفارةـاملرضـيفـهذاـاحلديثـزيادٌةـالبنـعباسـورشحها،ـإنـشاءـاهللـ
تعاىل.

قوله:ـ»وأوصاهمـبثالث«،ـأي:ـيفـتلكـاحلالة،ـوهذاـيدلـعىلـأنـالذيـأرادـأنـ
يكتبهـملـيكنـأمرًاـمتحتمـًا؛ـألنهـلوـكانـمماـأمرـبتبليغهـملـيكنـيرتكهـلوقوعـاختالفهم،ـ
ولعاقبـاهللـمنـحالـبينهـوبنيـتبليغه،ـولبلغهـهلمـلفظًا؛ـكامـأوصاهمـبإخراجـاملرشكنيـ
ـفيحتملـأنـيكونـ ـلفظًا، ـأشياء ـأيامًا،ـوحفظواـعنه ـاملقالة وغريـذلك،ـوقدـعاشـبعدـهذه

مموعهاـماـأرادـأنـيكتبه،ـواهللـأعلم«))).ـاهـ.

ـقال:ـ ـقد ـأنـيكونـعمرـريضـاهللـعنه ـنفُي ـاألعالم ـالتحقيقاتـمنـالعلامء ويفـهذه

ـالباري«ـ)8:ـ34)(ـبرقمـ]68)4[. )))ـ»فتح
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إنـالنبيـهيجر،ـبلـقاهلاـبعُضـمنـكانـيفـالبيت،ـوأماـعمرـفامـقال:ـإالـأنـاملرضـغلبـ

ـفزالتـبذلكـتشنيعاتـالشيعةـعليه.ـ عىلـالنبي،

ومماـيـؤيدـبطالنـماـيدعيهـالشيعةـاإلماميةـيفـأنـالنبيـعليهـالصالةـوالسالمـ
اختصـعليًاـريضـاهللـعنهـبأمرـدونـغريه،ـمنـخالفة،ـأوـكتابـخاّص،ـأوـصحيفة،ـماـ

...ـ رواهـاإلمامـالبخاري:ـعنـأيبـجحيفةـقال:ـقلتـلعيلٍّ

وحدثناـصدقةـبنـالفضل:ـأخربناـابنـعيينة:ـحدثناـمطرف:ـسمعتـالشعبيـ
حيدثـقال:ـسمعتـأباـجحيفةـقال:ـسألُتـعليًاـريضـاهللـعنه:ـهلـعندكمـيشءـمماـ
ـفقال:ـوالذي فلق احلبة، وبرأ  ـالناســ ـليسـعند ـما ـمرًة: ـــوقالـابنـعيينة ليسـيفـالقرآن؟
النََّسمة، ما عندنا إال ما يف القرآن إال فهاًم ُيعطى رجل يف كتابه، وما يف الصحيفة، قلت: 

وما يف الصحيفة؟ قال: العقل، وفكاك األسري، وأن ال يقتل مسلم بكافر))).

ـبوصيتهـ ـمنـاختصاصـعيلـريضـاهللـعنه ـالشيعة ـادعاه ـما ـإبطاُل ـاألخبار ففيـهذه
ـاملسلمنيـكافة.ـ وعهِدهـمنـدون

وأماـادعاؤهمـأنـالنبيـأرادـأنـيويصـباخلالفةـلعيلـريضـاهللـعنه،ـفواهللـلوـشاءـ
ـالصالةـوالسالمـعاشـبعدهاـ ـثمـإنهـعليه ـاللغطـعنـالترصيحـبذلك، ذلكـَلـامـمنعهـمّرد

ـللمسلمني.ـ ـيريدـكتابته،ـألعلنه أيامًا،ـولوـكانـذلكـما

وأماـإنـاحتجواـبمؤاخاةـالنبيـملسو هيلع هللا ىلصـلعيلـريضـاهللـعنه،ـفالـتوجبـهذهـاملؤاخاةـ
ـالنبيـ ـقال ـاملؤاخاة.ـوقد ـفمنـأينـتوجبهاـهذه ـاإلمامةـواخلالفة ـفضلـعيل،ـوأما إالـزيادة
عليهـالسالمـأليبـبكرـــكامـرواهـاإلمامـالبخاريــ:ـ»لوـاختذتـخلياًل،ـالختذتـأباـبكرـ

ـاهللـصاحبكمـخلياًل«)2). ـاختذ ـأخيـوصاحبيـوقد خلياًل،ـولكنه

ـبالكافر،ـ)5)69). ـبابـالـيقتلـاملسلم )))ـكتابـالديات،
ـبابـاخلوخةـواملمرـيفـ= ـالبخاريـمنـحديثـابنـعباسـريضـاهللـعنهام،ـكتابـالصالة، ـأخرجه (2(
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فإنـاحتجـالشيعةـبقولـالنبيـعليهـالسالمـلعيل:ـ»إنهـالـحيبكـإالـمـؤمن،ـوالـ

يبغضكـإالـمنافق«))). 

قلنا:ـهكذاـنقول،ـوهذهـمنـأشهرـفضائلهـوأبنيـمناقبه،ـولوـأوجبـهذاـاخلربـ
ـفقالـكامـيفـاحلديثـالذيـأخرجهـ ـقاهلاـيفـاألنصار، ـفإنهـملسو هيلع هللا ىلص، ـلألنصار، اإلمامةـألوجبها
ـاهلل،ـومنـأبغضهمـ مسلم:ـ»الـحيبهمـإالـمؤمن،ـوالـيبغضهمـإالـمنافق،ـمنـأحبهمـأحبه

ـاهلل«)2).  أبغضه

وإنـاحتجـالشيعةـبأنـعليًاـريضـاهللـعنه،ـكانـشجاعًا،ـوأنهـكانـمنـأشدـالقومـ
بأسًا،ـوأربطهمـجأشًا.ـ

قيلـهلم:ـالشجاعةـــوإنـحيزـهباـالفضلـــفليسـبحجةـالستحقاقـاخلالفة،ـ
فلقدـكانـيفـاألنصارـمنـالشجعانـواألبطالـغريـواحد،ـمنهمـأبوـدجانة،ـوعاصمـبنـ
ثابتـبنـأيبـاألقلح،ـوالرباءـبنـمالك،ـوغريهمـمنـإخواهنمـمنـاملهاجرينـمنهمـعمرـ
ـاهلل،ـ ـأسد ـثبتتـالشجاعُةـيفـكلـموطن،ـومحزة ابنـاخلطاب،ـولطلحة،ـوالزبريـبنـالعوام
وخالدـبنـالوليدـسيفـاهلل،ـكلـأولئكـهلمـمواقُفـمذكورة،ـومشاهُدـمشهورة،ـوأيامـ

معروفة.ـ

املسجد،ـ)467(.ـولفظه:ـخرجـرسولـاهللـملسو هيلع هللا ىلصـيفـمرضهـالذيـماتـفيه،ـعاصبـرأسهـبخرقة،ـ ـ=
ـالناسـأحدـأمنـعيلـيفـنفسهـومالهـ ـاهللـوأثنىـعليه،ـثمـقال:ـ»إنهـليسـمن فقعدـعىلـاملنرب،ـفحمد
منـأيبـبكرـبنـأيبـقحافة،ـولوـكنتـمتخذًاـمنـالناسـخليالًـالختذتـأباـبكرـخليالً،ـولكنـخلةـ

ـأيبـبكر. ـاملسجد،ـغريـخوخة ـأفضل،ـسدواـعنيـكلـخوخةـيفـهذا اإلسالم
ـباب،ـ)3736(.ـوقال:ـ ـأبوابـاملناقب، ـالرتمذيـيفـ»سننه«ـمنـحديثـعيلـريضـاهللـعنه، ـأخرجه (((

هذاـحديثـحسنـصحيح.
ـبابـحبـ ـكتابـمناقبـاألنصار، ـالبخاريـيفـ»صحيحه«ـمنـحديثـالرباءـريضـاهللـعنه، ـأخرجه (2(
األنصار،ـ)3783(.ـومسلمـيفـ»صحيحه«،ـكتابـاإليامن،ـبابـالدليلـعىلـأنـحبـاألنصارـ

وعيلـريضـاهللـعنهمـمنـاإليامنـوعالماته،ـوبغضهمـمنـعالماتـالنفاق،ـ)75).
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ـاختصـببعضـالفضائلـواخلصائص،ـولكنـ ـريضـاهللـعنه ـأنـعليًا ونحنـالـننكر
ْلـقولـالنبيـعليهـالسالمـيفـأيبـ لكلـواحدـمنـكبارـالصحابةـخصيصٌةـوفضيلة،ـوتأمَّ
بكرـالصديقـريضـاهللـعنهـيفـاحلديثـالذيـرواهـالبخاريـوغريه:ـ»يأبىـاهللـواملؤمنونـ

إالـأباـبكر«.

روىـاإلمامـالبيهقيـيفـ»سننهـالكربى«:ـعنـعائشةـريضـاهللـعنهاـقالت:ـدخلـ
عيّلـرسولـاهللـملسو هيلع هللا ىلصـيفـاليومـالذيـُبدئـفيه،ـفقلت:ـوارأساهـقال:ـ»لوددتـأنـذلكـكانـ
وأناـحيـفأصيلـعليكـوأدفنك«ـقالت:ـفقلتـغريى:ـكأينـبكـيفـذلكـاليومـمعرسًاـ
ـفإينـ ـأباكـوأخاكـحتىـأكتبـأليبـبكرـكتابًا، ـادعيـيل ـقال:ـ»أناـوارأساه، ببعضـنسائك،

،ـويقولـقائل،ـويأبىـاهللـواملؤمنونـإالـأباـبكر.ـ أخافـأنـيتمنىـمتمنٍّ

قالـالبيهقي:ـرواهـمسلمـيفـ»الصحيح«:ـعنـعبـيدـاهللـبنـسعيد:ـعنـيزيدـبنـ
هارون،ـوأخرجهـالبخاريـمنـحديثـالقاسمـبنـممد:ـعنـعائشةـريضـاهللـعنها))). 

اهـ.

ويفـاحلديثـالذيـرواهـالبخاريـومسلمـــواللفظـملسلمــ:ـعنـممدـبنـجبريـ
ابنـمطعمـعنـأبيه:ـأنـامرأةـسألتـرسولـاهللـملسو هيلع هللا ىلصـشيئًاـفأمرهاـأنـترجعـإليه،ـفقالت:ـ
ياـرسولـاهلل،ـأرأيتـإنـجئتـفلمـأجدك؟ـــقالـأيب:ـكأهناـتعنيـاملوتـــقال:ـ»فإنـملـ

ـبكر«)2). ـأبا جتدينيـفأيت

ومنـاألحاديثـاملحفوظةـعنـالنبيـماـيدلـعىلـخالفةـالشيخنيـأيبـبكرـوعمرـ

ـبعده،ـ))703)). ـللخالفة ـأهاًل ـيراه ـاإلمامـعىلـما ـبابـماـجاءـيفـتنبيه ـالبغي، )))ـكتابـقتالـأهل
)2)ـكتابـأصحابـالنبيـملسو هيلع هللا ىلص،ـبابـقولـالنبيـملسو هيلع هللا ىلصـ»لوـكـنتـمتخذًاـخليالً«،ـ)3659(.ـوكتابـ
األحكام،ـبابـاالستخالف،ـ)7220(.ـكتابـاالعتصامـبالكتابـوالسنة،ـبابـاألحكامـالتيـ
ـكتابـمنـفضائلـالصحابةـ تعرفـبالدالئل،ـوكيفـمعنىـالداللةـوتفسريها،ـ)7360(.ـومسلم،

ريضـاهللـعنه،ـبابـمنـفضائلـأيبـبكرـالصديقـريضـاهللـعنه،ـ)2386).



1332 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالرشحـالكبري
ريضـاهللـعنهام،ـداللةـأقوىـمـامـحيتجـبهـالشيعةـعىلـخالفةـاإلمامـعيلـريضـاهللـعنه،ـ
ومنـذلكـماـرواهـاحلاكم:ـعنـحذيفةـبنـاليامنـريضـاهللـعنهامـقالـسمعتـرسولـاهللـ
ملسو هيلع هللا ىلصـيقول:ـ»اقـتدواـباللذينـمنـبعديـأيبـبكرـوعمر،ـواهتدواـهبديـعامر،ـومتسكواـ

بعهدـبنـأمـعبد«))).

ورواهـالتـرمذيـعنـحذيفةـوعنـابنـمسـعود،ـوفيـه:ـ»وتـمسكواـبعهدـابنـ
قوه«)3)،ـورواهـالبيهقيـيفـ مسعود«)2)،ـوعندـاحلاكمـ»وإذاـحدثكمـابنـأمـعبدـفصدِّ

ـالكربى«ـعنـحذيفة)4)،ـوغريهم. »سننه

وروىـابنـحبانـيفـ»صحيحه«:ـعنـأيبـقتادةـقال:ـقالـرسولـاهللـملسو هيلع هللا ىلص:ـ»إنـيطعـ
الناسـأباـبكرـوعمرـفقدـأرشدوا«)5).

ورواهـاإلمامـأمحد،ـوفيه:ـ»يرشدوا«)6).

قالـابنـحجرـيفـ»فتحـالباري«:ـ

»وقدـصحـأنـالنبيـملسو هيلع هللا ىلصـقال:ـ»إنـيطعـالناسـأباـبكرـوعمرـيرشدوا«.«)7).ـاهـ.

ـالصديقـبنـأيبـقحافةـريضـاهللـعنهام،ـ))445). ـبكر ـأبو ـالصحابةـريضـاهللـعنهم، )))ـكتابـمعرفة
)2)ـمنـحديثـابنـمسعودـريضـاهللـعنه،ـأبوابـاملناقب،ـبابـمناقبـعبدـاهللـبنـمسعودـريضـاهللـ
عنه،ـ)3805(.ـوقال:ـهذاـحديثـغريبـمنـهذاـالوجه.ـومنـحديثـحذيفةـريضـاهللـعنه،ـ

)3807(.ـوقال:ـهذاـحديثـحسنـصحيح.
)3)ـمنـحديثـحذيفةـريضـاهللـعنه،ـكتابـمعرفةـالصحابةـريضـاهللـعنهم،ـأبوـبكرـبنـأيبـقحافةـ

ريضـاهللـعنهام،ـ)4453).
ـبعده،ـ)7033)). ـللخالفة ـأهالً ـيراه ـاإلمامـعىلـمن ـبابـماـجاءـيفـتنبيه ـالبغي، )4)ـكتابـقتالـأهل

)5)ـكتابـإخبارهـملسو هيلع هللا ىلصـعنـمناقبـالصحابة،ـ))690).
)6) )22546(،ـ)37:ـ235).
ـالباري«ـ)):ـ309). )7)ـ»فتح
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ـاألصبهاين:ـ ـنعيم ـأبو ـاإلمام قال

»وللصديقـريضـاهللـعنهـمناقُبـمشهورةـوفضائُلـمعدودة،ـواكتفيناـهاهناـمنهاـ
ـاألمةـوأفاضلـالصحابةـمنـاملهاجرينـواألنصارـمنـ ـالذيـأمجعتـعليه ـالقدر؛ـألن هبذا
تفضيلهـوتقديمهـُيغنيـعنـإيرادـكثريـمنـالرواياتـيفـشأنه،ـولعمريـإنـاألمةـاملختارةـ

املشهودـهلاـبأهناـخريـاألمم،ـالـجتتمعـإالـعىلـحقـهدى«))).ـاهـ.

والـيلتفتـبعدـهذا،ـإىلـاخلالفـالذيـحصلـبنيـاملسلمنيـقبلـإمجاعهمـعىلـ
أيبـبكر،ـفإنـنفسـاتفاقهمـعليهـدليلـعىلـبطالنـماـادعوهـقبلـاالتفاق؛ـكامـالـيصحـأنـ
يكونـعىلـاملسلمنيـأمريان،ـفإنهـغريـموافقـملصلحةـاملؤمنني،ـوقدـتكلمناـعىلـذلكـيفـ

موضعه.ـ

الكالم عىل قول عمر: »كانت فلتة«

وإنـاحتجـالشيعةـبامـقالهـعمرـبنـاخلطابـمنـأنـبيعةـأيبـبكرـكانتـفلتة.ـ

فإنناـنقولـهلمـهذاـالقولـمنهـملـيكنـتوهينًاـألمرهـوبيعته،ـوهاَكـماـقالهـكامـرواهـ
ـليسـبمستقيمـوالـصوابًا.ـ ـأمرـاإلمامة ـلزعزعة ـلتعرفـأنـماـحيتجونـبه ـالبخاري؛ اإلمام

رجاالًـ أقرئـ كنتـ قال:ـ عباسـ ابنـ عنـ البخاريـيفـ»صحيحه«ـ اإلمامـ روىـ
منـاملهاجرينـمنهمـعبدـالرمحنـبنـعوف،ـفبينامـأناـيفـمنزلهـبمنىـــوهوـعندـعمرـبنـ
اخلطابـيفـآخرـحجةـحجهاـــإذـرجعـإيلـعبدـالرمحن،ـفقال:ـلوـرأيتـرجاًلـأتىـأمريـ
ـبايعتـ ـلقد ـلوـقدـماتـعمر ـأمريـاملؤمنني،ـهلـلكـيفـفالنـيقول: ـيا ـفقال: املؤمننيـاليوم،

فالنًا،ـفواهللـماـكانتـبيعةـأيبـبكرـإالـفلتة،ـفتمت.

)))ـ»تثبيتـاإلمامة«ـص93.
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فغضبـعمر،ـثمـقال:ـإينـإنـشاءـاهللـلقائمـالعشيةـيفـالناس،ـفمحذرهمـهؤالءـ

ـأمورهم.ـ ـيغصبوهم ـأن ـيريدون الذين

قالـعبدـالرمحن:ـفقلت:ـياـأمريـاملؤمننيـالـتفعل؛ـفإنـاملوسمـجيمعـرعاعـالناسـ
وغوغاءهم؛ـفإهنمـهمـالذينـيغلبونـعىلـقربكـحنيـتقومـيفـالناس،ـوأناـأخشىـأنـ
تقوم،ـفتقولـمقالةـيطريهاـعنكـكلـمطري،ـوأنـالـَيعوها،ـوأنـالـيضعوهاـعىلـمواضعها،ـ
ـالفقهـوأرشافـالناسـ ـاهلجرةـوالسنة،ـفتخلصـبأهل ـاملدينة؛ـفإهناـدار فأمهلـحتىـتقدم

ـالعلمـمقالتك،ـويضعوهناـعىلـمواضعها. فتقولـماـقلتـمتمكنًا،ـفيعيـأهل

فقالـعمر:ـواهلل،ـإنـشاءـاهللـألقومنـبذلكـأولـمقامـأقومهـباملدينة.

قالـابنـعباس:ـفقدمناـاملدينةـيفـعقبـذيـاحلجة،ـفلامـكانـيومـاجلمعةـعجلتـ
ـإىلـركنـ ـبنـنفيلـجالسًا ـبنـعمرو ـبنـزيد الرواحـحنيـزاغتـالشمس،ـحتىـأجدـسعيد
املنرب،ـفجلستـحولهـمتسـركبتيـركبته،ـفلمـأنشبـأنـخرجـعمرـبنـاخلطاب،ـفلامـ
رأيتهـمقباًل،ـقلتـلسعيدـبنـزيدـبنـعمروـبنـنفيل:ـليقولنـالعشيةـمقالًةـملـيُقلهاـمنذـ

استخلف!ـفأنكرـعيّلـوقال:ـماـعسيتـأنـيقولـماـملـيُقلـقبله.

فجلسـعمرـعىلـاملنرب،ـفلامـسكتـاملؤذنونـقامـفأثنىـعىلـاهللـبامـهوـأهله،ـثمـ
قال:ـأماـبعد،ـفإينـقائلـلكمـمقالةـقدـقدرـيلـأنـأقوهلا،ـالـأدريـلعلهاـبنيـيديـأجيل،ـ
فمنـعقلهاـووعاها،ـفليحّدثـهباـحيثـانتهتـبهـراحلته،ـومنـخيشـأنـالـيعقلهاـفالـ

أحّلـألحدـأنـيكذبـعيّل.

إنـاهللـبعثـممدًاـملسو هيلع هللا ىلصـباحلق،ـوأنزلـعليهـالكتاب،ـفكانـمماـأنزلـاهللـآيةـالرجم،ـ
فـقرأناها،ـوعقلناها،ـووعينـاها،ـرجمـرسولـاهللـملسو هيلع هللا ىلصـورمجناـبعده،ـفأخشىـإنـطالـ
بالناسـزمانـأنـيقولـقائل:ـواهلل،ـماـنجدـآيةـالرجمـيفـكتابـاهلل،ـفيضلواـبرتكـفريضةـ
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أنزهلاـاهلل،ـوالرجمـيفـكتابـاهللـحقـعىلـمنـزنىـإذاـأحصنـمنـالرجالـوالنساء،ـإذاـ

قامتـالبينة،ـأوـكانـاحلبل،ـأوـاالعرتاف.

ثمـإناـكناـنقرأـفيامـنقرأـمنـكتابـاهلل:ـأنـالـترغبواـعنـآبائكم؛ـفإنهـكفرـبكمـأنـ
ترغبواـعنـآبائكم،ـأوـإنـكفرًاـبكمـأنـترغبواـعنـآبائكم.

أالـثمـإنـرسولـاهللـملسو هيلع هللا ىلصـقال:ـ»الـتطروينـكامـأطريـعيسىـبنـمريم،ـوقولوا:ـ
ـاهللـورسوله«. عبد

ـبايعُتـفالنًا،ـفالـيغرتنـ ـلوـقدـماتـعمر ـيقول:ـواهلل، ـبلغنيـأنـقائاًلـمنكم ـإنه ثم
امرؤـأنـيقول:ـإنامـكانتـبيعةـأيبـبكرـفلتةـومتت،ـأال وإهنا قد كانت كذلك، ولكن اهلل 
ها، وليس فيكم من ُتـقطع األعناق إليه مثل أيب بكر، من بايع رجالً من غري  وقى رشَّ
مشورة من املسلمني فال يتابع هو وال الذي تابعه تغّرَة أن ُيقتال،ـوإنهـقدـكانـمنـخربناـ
حنيـتوىفـاهللـنبيهـملسو هيلع هللا ىلص:ـأنـاألنصارـخالفوناـواجتمعواـبأرسهمـيفـسقيفةـبنيـساعدة،ـ
ـأيبـبكرـفقلتـأليبـبكر:ـياـ ـاملهاجرونـإىل وخالفـعناـعيلـوالزبريـومنـمعهام،ـواجتمع
ـلِقَيناـ ـفلامـدنوناـمنهم ـنريدهم، ـفانطلقنا ـإىلـإخوانناـهؤالءـمنـاألنصار، ـبنا ـانطلْق ـبكر، أبا
ـمعرشـاملهاجرين؟ـ ـأينـتريدونـيا ـفقاال: ـالقوم، متاألـعليه ـما منهمـرجالنـصاحلانـفذكرا
ـأمركم،ـ ـاقضوا ـأنـالـتقربوهم، ـإخوانناـهؤالءـمنـاألنصار،ـفقاال:ـالـعليكم ـنريد فقلنا:

فقلت:ـواهللـلنأتينهم.

ـفقلتـ ـرجلـمزّمٌلـبنيـظهرانيهم، ـفإذا ـبنيـساعدة فانطلقناـحتىـأتيناهمـيفـسقيفة
منـهذا؟ـفقالوا:ـهذاـسعدـبنـعبادة،ـفقلت:ـماـله؟ـقالوا:ـُيوَعك،ـفلامـجلسناـقلياًلـ
تشهدـخطيبهم،ـفأثنىـعىلـاهللـبمـاـهوـأهله،ـثمـقال:ـأماـبعد،ـفنحنـأنصارـاهلل،ـوكتيبةـ
اإلسالم،ـوأنتمـمعرشـاملهاجرينـرهط،ـوقدـدفتـدافةـمنـقومكم،ـفإذاـهمـيريدونـأنـ

يتزلوناـمنـأصلناـوأنـحيضنوناـمنـاألمر.
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فلامـسكتـأردُتـأنـأتكلم،ـوكنتـقدـزّورتـمقالًةـأعجبتنيـأردُتـأنـأقدمهاـ
بنيـيديـأيبـبكر،ـوكنتـأداريـمنهـبعضـاحلد،ـفلامـأردُتـأنـأتكلمـقالـأبوـبكر:ـعىلـ
ِرسِلك،ـفكرهتـأنـأغضبه،ـفتكلمـأبوـبكر،ـفكانـهوـأحلمـمنيـوأوقر،ـواهللـماـتركـ

منـكلمةـأعجبتنيـيفـتزويريـإالـقالـيفـبدهيتهـمثلها،ـأوـأفضلـمنها،ـحتىـسكت.

فقال:ـماـذكرتمـفيكمـمنـخري،ـفأنـتمـلهـأهل،ـولنـيعرفـهذاـاألمرـإالـهلذاـ
احليـمنـقريش،ـهمـأوسطـالعربـنسبًاـودارًا،ـوقدـرضيتـلكمـأحدـهذينـالرجلنيـ
فبايعواـأهيمـاـشئتم،ـفأخذـبيدي،ـوبيدـأيبـعبيدةـبنـاجلراح،ـوهوـجالسـبينـنا،ـفلمـ
ـ أكرهـمماـقالـغريها،ـكانـــواهللـــأنـأقّدمـفترضبـعنقي،ـالـيقربنيـذلكـمنـإثٌمـأحبَّ
إيلـمنـأنـأتأّمرـعىلـقومـفيهمـأبوـبكر،ـاللهمـإالـأنـتسولـيلـنفيسـعندـاملوتـشيئًاـالـ

أجدهـاآلن.

ـأمري،ـومنكمـ ـاملرجب،ـمنا ـاملحكك،ـوعذيقها ـأناـجذيلها فقالـقائلـمنـاألنصار:
أمري،ـياـمعرشـقريش،ـفكثرـاللغط،ـوارتفعتـاألصوات،ـحتىـفرقتـمنـاالختالفـ
فقلت:ـابسطـيدكـياـأباـبكر،ـفبسطـيده،ـفبايعته،ـوبايعهـاملهاجرون،ـثمـبايعتهـاألنصارـ
ـبنـعبادة،ـفقلت:ـقتلـاهللـسعدـ ـبنـعبادة،ـفقالـقائلـمنهم:ـقتلتمـسعد ونزوناـعىلـسعد

ابنـعبادة.

قالـعمر:ـوإناـــواهللـــماـوجدناـفيامـحرضناـمنـأمرـأقوىـمنـمبايعةـأيبـبكر،ـ
ـبايعناهمـعىلـماـالـ ـفإما ـبعدنا، ـيبايعواـرجاًلـمنهم ـأن ـتكنـبيعة ـالقوَمـومل ـفارقنا ـإن خشينا
ـاملسلمني،ـفالـ ـبايعـرجاًلـعىلـغريـمشورةـمن ـنخالفهم،ـفيكونـفساد،ـفمن نرىض،ـوإما

يتابعـهوـوالـالذيـبايعهـتغّرةـأنـُيقتال))).ـاهـ.

هذاـهوـمجيعـماـقالهـعمرـريضـاهللـعنه،ـومنـيقرأـكالمهـويقول:ـإنهـيشككـيفـ

ـأحصنت،ـ)6830). ـإذا ـالزنا ـاحلبىلـمن ـبابـرجم )))ـكتابـاحلدود،
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ـيقومـيفـنفوسـ ـالرتهاتـمما ـأوـغريـذلكـمما ـإهناـغريـصحيحةــ ـيقول: ـأو ـأيبـبكر، خالفة

ـالصواب،ـولرياجْعـنفسه. ـفقدـأخطأـوابتعدـعن ـاحلقــ بعضـاملنحرفنيـعن

ـاألصبهاين:ـ ـاإلمام قال

ـأنـاجتامعـاألنصارـيفـالسقيفةـ ـ»كانتـفلتة«: ـبقوله: »وإنامـعنىـعمرـريضـاهللـعنه
ــعنـغريـميعادـمنـاملهاجرينـوإعالمـهلمـــكانتـفلتةـخوفًاـأنـيربمواـوالـيتابعوهنمـ
عليه،ـفيوجبـاإلنكارـعليهم،ـواملقاتلةـهلمـإنـامتنعوا،ـفوقىـاهللـرّشـالقتالـواإلنكار،ـ
ـبيعتهـ ـإن ـالقول: ـاإلنكارـعىلـمنـقالـهذا فإنامـخرجـهذاـمنـعمرـريضـاهللـعنهـعىلـوجه

كانتـفلتة،ـالـعىلـوجهـاإلخبارـبهـأصاًل«))).ـاهـ.

ـابنـحبانـيفـ»صحيحه«:ـ قال

»قالـأبوـحاتمـريضـاهللـعنه:ـقولـعمر:ـ»إنـبيعةـأيبـبكرـكانتـفلتـةـولكنـاهللـ
وقىـرشها«ـيريد:ـأنـبيعةـأيبـبكرـكانـابتداؤهاـمنـغريـمأل،ـواليشءـالذيـيكونـعنـ
،ـفقال:ـوقىـاهللـرشها،ـ غريـمألـيقالـله:ـالفلتة،ـوقدـيتوقعـفيامـالـجيتمعـعليهـاملألـالرشُّ

«)2).ـاهـ. ـاملتوقعـيفـالفلتات،ـالـأنـبيعةـأيبـبكرـكانـفيهاـرشٌّ يريدـالرشَّ

والفلتة:ـهيـالبغتة،ـأي:ـمنـدونـتدبريـمسبق،ـونقلـابنـحجرـعنـاخلطايبـيفـ
ـالباري«:ـ ـالفلتةـيفـ»فتح تفسريـمعنى

ـالذيـالـيلحقـيفـالفضلـالـيصلـإىلـمنزلةـ ـالسابقـمنكم ـأن ـيريد: »قالـاخلطايب:
ـأوالًـيفـاملألـاليسري،ـ ـله ـلهـمثلـماـوقعـأليبـبكرـمنـاملبايعة ـأنـيقع ـفالـيطمعـأحد أيبـبكر،
ثمـاجتامعـالناسـعليهـوعدمـاختالفهمـعليه؛ـلِـامـحتققواـمنـاستحقاقه،ـفلمـحيتاجواـيفـ

أمرهـإىلـنظرـوالـإىلـمشاورةـأخرى،ـوليسـغريهـيفـذلكـمثله.ـانتهىـملخصًا.

)))ـ»تثبيتـاإلمامة«ـص98.
ـالوالدين،ـ)4)4). ـبابـحق )2)ـكتابـالربـواإلحسان،



1338 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالرشحـالكبري
وفيهـإشارةـإىلـالتحذيرـمنـاملسارعةـإىلـمثلـذلكـحيثـالـيكونـهناكـمثلـأيبـ
ـللمسلمني،ـ ـاهلل،ـولنيـجانبه ـالصفاتـاملحمودةـمنـقيامهـيفـأمر ـاجتمعـفيهـمن ـلِـام بكر؛
وحسنـخلقه،ـومعرفتهـبالسياسة،ـوورعهـالتاّم،ـممنـالـيوجدـفيهـمثلـصفاتهـالـيؤمنـ

ـاهـ. ـالرش«))). ـاالختالفـالذيـينشأـعنه منـمبايعتهـعنـغريـمشورة

الكالم عىل ختلف عيلٍّ ريض اهلل عنه ستَة أشهر عن البيعة:

روىـالبخاري:ـعنـعائشة:ـأنـفاطمةـعليهاـالسالمـبنتـالنبيـملسو هيلع هللا ىلصـأرسلتـإىلـ
أيبـبكرـتسألهـمرياثهاـمنـرسولـاهللـملسو هيلع هللا ىلص،ـمماـأفاءـاهللـعليهـباملدينةـوفدك،ـوماـبقيـمنـ

مخسـخيرب.

فقالـأبوـبكر:ـإنـرسولـاهللـملسو هيلع هللا ىلصـقال:ـ»الـنورثـماـتركناـصدقة«،ـإنمـاـيأكلـآلـ
ممدـملسو هيلع هللا ىلصـيفـهذاـاملال،ـوإينـواهللـالـأغريـشيئًاـمنـصدقةـرسولـاهللـملسو هيلع هللا ىلصـعنـحاهلاـالتيـ
كانتـعليهاـيفـعهدـرسولـاهللـملسو هيلع هللا ىلص،ـوألعملنـفيهاـبامـعملـبهـرسولـاهللـملسو هيلع هللا ىلص،ـفأبىـأبوـ

بكرـأنـيدفعـإىلـفاطمةـمنهاـشيئًا.

ـفلمـتكلمهـحتىـتوفيت،ـوعاشتـ ـفهجرته، فوجدتـفاطمةـعىلـأيبـبكرـيفـذلك،
ـبكر،ـوصىلـ ـأبا ـُيؤِذنـهبا ـتوفيتـدفنهاـزوجهاـعيلـلياًل،ـومل ـفلام ـأشهر، ـالنبيـملسو هيلع هللا ىلصـستة بعد
ـوجوهـالناس،ـ ـمنـالناسـوجٌهـحياَةـفاطمة،ـفلامـتوفيتـاستنكرـعيلٌّ عليها،ـوكانـلعيلٍّ
فالتمسـمصاحلَةـأيبـبكرـومبايعته،ـوملـيكنـيبايعـتلكـاألشهر،ـفأرسلـإىلـأيبـبكر:ـ
أنـائتناـوالـيأتناـأحدـمعك.ـكراهيًةـملحرضـعمر،ـفقالـعمر:ـالـواهللـالـتدخلـعليهمـ

وحدك،ـفقالـأبوـبكر:ـوماـعسيتهمـأنـيفعلواـيب؟ـواهللـآلتينّهم.

فدخلـعليهمـأبوـبكر،ـفتشهدـعيل،ـفقال:ـإناـقدـعرفناـفضلك،ـوماـأعطاكـاهلل،ـ

ـالباري«ـ)2):ـ50)). )))ـ»فتح
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ـنرىـلقرابتناـ ـباألمر،ـوكنا ـاهللـإليك،ـولكنكـاستبددَتـعلينا ـننفسـعليكـخريًاـساقه ومل

منـرسولـاهللـملسو هيلع هللا ىلصـنصيبًا،ـحتىـفاضتـعيناـأيبـبكر.

ـإيلـأنـ فلمـاـتكلمـأبوـبكرـقال:ـوالذيـنفيسـبيده،ـلقرابُةـرسولـاهللـملسو هيلع هللا ىلصـأحبُّ
ـاألموالـفلمـآُلـفيهاـعنـاخلري،ـ ـالذيـشجرـبينيـوبينكمـمنـهذه أصلـمنـقرابتي،ـوأما
وملـأتركـأمرًاـرأيُتـرسولـاهللـملسو هيلع هللا ىلصـيصنعهـفيهاـإالـصنعُته،ـفقالـعيلـأليبـبكر:ـموعدكـ

ـللبيعة. العشيَة

ـالظهر،ـرقيـعىلـاملنربـفتشّهد،ـوذكرـشأنـعيلـوختلفهـعنـالبيعة،ـ فلامـصىلـأبوـبكر
ـأيبـبكر،ـوحّدثـأنهـملـ وعذرهـبالذيـاعتـذرـإليه،ـثمـاستغفر،ـوتـشهدـعيلـفعّظمـحقَّ
ـنرىـلناـيفـ ـاهللـبه،ـولكنا ـللذيـفضله ـنفاسًةـعىلـأيبـبكرـوالـإنكارًا حيملهـعىلـالذيـصنع

ـنصيبًا،ـفاستبدـعليناـفوجدناـيفـأنفسنا. ـاألمر هذا

ـبذلكـاملسلمون،ـوقالوا:ـأصبت،ـوكانـاملسلمونـإىلـعيلـقريبًاـحنيـراجعـ فرُسّ
ـاملعروف))). األمر

قالـابنـحجرـيفـ»الفتح«:ـ

»قوله:ـ»وكانـلعيلـمنـالناسـوجهـحياةـفاطمةـأي:ـكانـالناسـحيرتمونهـإكرامًاـ
ذلكـ عنـ الناسـ قرّصـ بكر،ـ أيبـ عندـ احلضورـ عدمـ واستمرـعىلـ ماتت،ـ فلامـ لفاطمةـ
ـلـامـ ـاحلديث: ـالناس،ـولذلكـقالتـعائشةـيفـآخر ـفيه ـفيامـدخل االحرتام؛ـإلرادةـدخوله
جاءـوبايعـكانـالناسـقريبًاـإليهـحنيـراجعـاألمرـباملعروف،ـوكأهنمـكانواـيعذرونهـيفـ
التخلفـعنـأيبـبكرـيفـمدةـحياةـفاطمة؛ـلشغلهـهباـومتريِضهاـوتسليتهاـعامـهيـفيهـمنـ
ـاملرياثـرأىـ ـأيبـبكرـعليهاـفيامـسألتهـمن ـلـامـغضبتـمنـرد ـأبيهاـملسو هيلع هللا ىلص،ـوألهنا احلزنـعىل

عىلـأنـيوافقهاـيفـاالنقطاعـعنه.

ـبابـغزوةـخيرب،ـ)4240). )))ـكتابـاملغازي،
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ـفالتمسـمصاحلةـأيبـبكرـومبايعته،ـ ـالناس، ـ»فلامـتوفيت؛ـاستنكرـعيلـوجوه قوله:
العذرـلعيلـيفـختلفهـ املازري:ـ يبايعـتلكـاألشهر«ـأي:ـيفـحياةـفاطمة،ـقالـ وملـيكنـ
معـماـاعتذرـهوـبه:ـأنهـيكفيـيفـبيعةـاإلمامـأنـيقعـمنـأهلـاحللـوالعقد،ـوالـجيبـ
ـالتزامـطاعتهـ االستيعاب،ـوالـيلزمـكلـأحدـأنـحيرضـعندهـويضعـيدهـيفـيده،ـبلـيكفي
واالنقيادـلهـبأنـالـيالفه،ـوالـيشقـالعصاـعليه،ـوهذاـكانـحالـعيلـملـيقعـمنهـإالـ

التأخرـعنـاحلضورـعندـأيبـبكر،ـوقدـذكرتـسببـذلك.

ـاألكثر:ـ»ملحرضـعمر«،ـوالسببـيفـذلك:ـ قوله:ـ»كراهيةـليحرضـعمر«ـيفـرواية
ـفكأهنمـخُشواـ ـلينًا، ـبكرـرقيقًا ـأبو ـألفوهـمنـقوةـعمرـوصالبتهـيفـالقولـوالفعل،ـوكان ما
ـاهـ. ـاملصافاة«))). ـُتفيضـإىلـخالفـماـقصدوهـمن ـالتيـقد ـاملعاتبة منـحضورـعمرـكثرة

وقال:ـ

»قالـالقرطبي:ـمنـتأملـماـدارـبنيـأيبـبكرـوعيلـمنـاملعاتبةـومنـاالعتذار،ـوماـ
تضّمنـذلكـمنـاإلنصاف،ـعرفـأنـبعضهمـكانـيعرتفـبفضلـاآلخر،ـوأنـقلوهبمـ
ـلكنـالديانةـ ـوإنـكانـالطبعـالبرشيـقدـيغلبـأحيانًا، ـواملحبة، كانتـمتفقةـعىلـاالحرتام

تردـذلك،ـواهللـاملوفق.

رـعيلـعنـبيعةـأيبـبكرـإىلـأنـماتتـفاطمة،ـوهذياهنمـ وقدـمتسكـالرافضةـبتأخُّ
ـيدفعـيفـحجتهم،ـوقدـصححـابنـحبانـوغرُيهـمنـ ـاحلديثـما يفـذلكـمشهور،ـويفـهذا

حديثـأيبـسعيدـاخلدريـوغريه:ـأنـعليًاـبايعـأباـبكرـيفـأولـاألمر.

ـأباـبكرـحتىـ وأماـماـوقعـيفـمسلم:ـعنـالزهريـأنـرجاًلـقالـله:ـملـيبايعـعيلٌّ
ـُيسنده،ـ ـالبيهقيـبأنـالزهريـمل ـفقدـضّعفه ـقال:ـالـوالـأحدـمنـبنيـهاشم؛ ماتتـفاطمة،
ـلألوىل؛ـ ـمؤّكدة ـثانيًة ـبيعة ـبايعه ـبأنه ـاملوصولةـعنـأيبـسعيدـأصّح،ـومجعـغريه وأنـالرواية

ـالباري«ـ)7:ـ494). )))ـ»فتح
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ـيبايعهـعيلـ ـفيحملـقولـالزهري:ـمل ـتقدم،ـوعىلـهذا ـكانـوقعـبسببـاملرياثـكام ـما إلزالة
ـأشبهـذلك؛ـفإنـيفـانقطاعـمثلهـ ـله،ـواحلضورـعنده،ـوما ـاملالزمة يفـتلكـاأليامـعىلـإرادة
عنـمثلهـماـُيوهمـمنـالـيعرفـباطَنـاألمرـأنهـبسببـعدمـالرضاـبخالفته،ـفأطلقـمنـ
أطلقـذلك،ـوبسببـذلكـأظهرـعىلـاملبايعةـالتيـبعدـموتـفاطمةـعليهاـالسالمـإلزالةـ

ـاهـ. ـالشبهة«))). هذه

فهذاـخالصةـماـيتعلقـبتأخرـبيعةـاإلمامـعيلـريضـاهللـتعاىلـعنهـتلكـاألشهرـ
الستة.ـ

ـقدـأمرهـالنبيـعليهـ فمنـاحتجـهبا،ـفاألمرـدائرـعندهـبنيـأنـيكونـاإلمامـعيلٌّ
السالمـبعدـالبيعةـألحدـغريـنفسه،ـأوـأنهـتأخرـالجتهادـرآهـثمـرجعـعنه.ـ

ـيستلزمـخمالفةـاألمر؟ـ ـإذنـبايعـبعدـذلك؟ـأليسـهذا ـفلَم ـكانـمأمورًا، فإنـقيلـبأنه
ولكنهـالـيصحـالظنـباإلمامـعيلـأنـيالفـأمرـالنبيـعليهـالسالم،ـفلمـيبقـإالـأنهـكانـ

رأيًاـارتآه،ـثمـرجعـعنه،ـوهذاـأوىلـبه،ـوأليُقـبدينهـوعلمهـريضـاهللـعنه.ـ

وقـدـثبتـعنـعيلـريضـاهللـعنهـأنهـكانـيقول:ـأالـأخبـركمـبخريـالناسـبعدـ
رسولـاهللـملسو هيلع هللا ىلص،ـأبوـبكرـوبعدهـعمرـريضـاهللـعنهام)2). 

وعنـابنـعمرـأنهـقال:ـكناـنقولـعىلـعهدـرسولـاهلل:ـخريـالناسـرسولـاهلل،ـثمـ
أبوـبكر،ـثمـعمرـعليهمـالسالم)3).ـويفـرواية:ـثمـعثامن،ـثمـنسكت)4).

ـالباري«ـ)7:ـ495). )))ـ»فتح
)2)ـأخرجهـابنـماجهـيف»سننه«،ـافتـتاحـالكتابـيفـاإليامنـوفضائلـالصحابةـوالعلم،ـفضلـعمرـ

ريضـاهللـعنه،ـ)06)(.ـوأمحدـيفـ»مسنده«،ـ)054)(،ـ)2:ـ492).
)3)ـأخرجهـأمحدـيف»مسنده«،ـ)4797(،ـ)8:ـ6)4(.ـوابنـأيبـشيبةـيفـ»مصنفه«،ـكتابـالفضائل،ـماـ

ـالصديقـريضـاهللـعنه،ـ)32598). ذكرـيفـأيبـبكر
ـأبوـيعىلـيف»مسنده«،ـ)5602(،ـ)9:ـ454). )4)ـأخرجه
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ادعاؤهم أن عليًا إنام بايع تقّيـًة!

قالـاإلمامـاألصبهاينـراّدًاـعىلـمنـادعىـذلك:ـ

ـفلوـكانتـعنـ ـأشهر، ـقعدـعنـبيعتهـستة ـفيامـسلفـمنـكالمكـأنه »قدـاحتججَت
ـبمكروهـوملـحُيملـعىلـبيعته؟ـ ـُيلَق ـأشهرـمل ـفكيفـوبقيـستة ـأمهلـساعًةـواحدة، ـَلـام تقيًة
فمنـأيـيشءـكانـياف؟ـوهلـبايعـإالـملاـظهرـلهـمنـاحلق؟ـووجبتـعليهـمتابعةـاحلقـ

ـالذيـكانـعليهـقبلـذلك.ـ ومفارقةـرأيه

ـقبحـأقبُحـمماـنسبتمـإليهـأمريـاملؤمننيـعليًاـريضـاهللـعنه،ـإذـقلتم:ـإنهـفارقـ فأيُّ
احلقـالذيـكانـعليه،ـوتابعـالباطلـواجلورـخوفًاـوتقية،ـأليسـكانـعامةـالصحابةـمنـ
ـمعهـويتبعهـعىلـرأيه؟ ـيقوم ـأماـكانـمنهمـواحد ـباملدينة؟ السابقنيـواملهاجرينـواألنصار

ـيقتيضـمنـقولكمـماـتضمرونهـمنـسوءـاالعتقادـيفـالصحابةـريضـاهللـعنهم،ـ هذا
ففيـذلكـجيوزـماـطعنـبهـاخلوارُجـاملّرُقـمنـتكفريـأمريـاملؤمننيـعيلـوعثامنـريضـاهللـ

عنهام،ـوهذاـماـالـيقولهـذوـعقلـودين«))).ـاهـ.

ـوبيانـسوءـ ـمزاعمـالشيعة، ـكاٍفـيفـالداللةـعىلـبطالنه ـالكالمـعىلـاختصاره وهذا
اتـوختيُّالتـالـحاصلـمنـ اعتقادهم،ـواحلقيقةـأنـمذهبـالشيعةـيقومـعىلـمردـتومهُّ

حتتها.ـ

وهبذا يكون قد ثبت أن اإلمام أبا بكر كان خليفة للمسلمني حّقًا، وال يوجد ما 
يعارض ذلك مما عرض يف بعض األوهام املنحرفة. 

وإثباتـإمامةـاألئمةـاألربعةـبعدـأيبـبكرـأسهُلـوأيرس،ـولذلكـنقولـفيهاـقوالًـ
ـاهللـتعاىل:ـ خمترصًاـكافيًاـبإذن

)))ـ»تثبيتـاإلمامة«ـص06).
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ـاملسلمون،ـ ـبكرـرشحهـلإلمامةـوارتضاه ـفإنـأبا ـعمر بن اخلطابـريضـاهللـعنه، أما

فإنـقيل:ـ»ملـيكنـأليبـبكرـأنـيفوضـأمرـاخلالفةـإىلـعمرـدونـاملسلمني!

قيلـله:ـلـامـعلمـالصديقـريضـاهللـعنهـمنـفضلـعمرـريضـاهللـعنهـونصيحتـهـ
ـالثاقبةملـيكنـليَسَعهـيفـذاتـاهللـ ـعليهـيفـأيامهـمنـاملعونة ـكانـيعينه ـوما ـُيقلَّد، وقوتهـعىلـما
ونصيحتهـلعبادـاهللـتعاىلـأنـيعدلـهذاـاألمرـإىلـغريه،ـوملاـكانـيعلمـمنـشأنـالصحابةـ
ريضـاهللـعنهمـأهنمـيعرفونـمنهـماـعرف،ـوالـيشكلـعليهمـيفـيشءـمنـأمرهـفّوضـ
إليهـذلك،ـفريضـاملسلمونـلهـذلكـوسّلموه،ـولوـخالطهمـيفـأمرهـارتياٌبـأوـشبهةـ
ألنكروه،ـوملـيتـابعوهـكاتباعهمـأباـبكرـريضـاهللـعنهـفيها،ـفريضـاهللـمّلهـاالجتمـاع،ـ
وإنـإمامتهـوخالفتهـثبتتـعىلـالوجهـالذيـثبتـللصديق،ـوإنامـكانـكالدليلـهلمـعىلـ

األفضلـواألكملـفتبعوهـعىلـذلكـمستسلمنيـله،ـراضنيـبه«))). 

ـاألصبهاين:ـ»فإنـقيل:ـلِـمـَلـمـجيعلهاـشورى؟ـ قال

ـعندـاإليضاحـوالبيانـفالـمعنىـللشورى،ـ ـوأما ـإنامـالشورىـعندـاالشتباه، قيلـله:
أالـتراهمـرُضواـبهـوسّلموهـوهمـمتوافرون.ـ

ـوتقديمه؟ـ ـفامـالذيـيوجبـتفضيلهـوختيريه ـفإنـاسُتصلحـعمرـللخالفة، فإنـقال:

أفضلهمـوخيـرهم،ـمعـقولـأيبـبكرـوعيلـ إالـ يقدمونـ الصحابةـالـ له:ـ قيلـ
ريضـاهللـعنهام،ـومنـذلكـماـقالهـأبوـبكر:ـ»اللهمـإينـأّمرتـعليهمـخريـأهلك«)2). 

وهذاـعىلـقولـمنـيقول:ـإنـإمامةـاألفضلـواجبة،ـوالـجيوزـإمامةـاملفضولـيفـ
ـاألفضلـ ـإمامة ـإن ـيقول: ـاألفضل،ـولكنـهذاـمّلـخالفـبنيـالعلامءـفمنهمـمن وجود

)))ـ»اإلمامةـوالردـعىلـالرافضة«ـص274.
ـالسابقـص277. ـاملصدر (2(
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ـأنـاملفضولـلوـويلـفسدتـوبطلتـ أحسنـوأوىلـوليستـالواجبة،ـوذلكـكلهـالـيستلزم

إمامته.ـ

وأخبارـعمرـريضـاهللـعنهـومناقبهـأكثرـمنـأنـنستطيعـاستيعاهباـهنا،ـولكنناـنقترصـ
ـالكفايةـيفـموضعـكالمنا.ـ عىلـماـفيه

وأماـخالفةـعثامن بن عفانـريضـاهللـعنه،ـفقدـقالـاإلمامـأبوـنعيم:ـ

ـبحسنـالنظرـ ـأمّدهمـاهللـبهـمنـالتوفيقـــوُأيِّدوا ـبام ــ »فأمجعـأهلـالشورىـونظروا
واحلياطةـوالنصيحةـللمسلمني،ـوهمـالبقيةـمنـالعرشةـاملشهودـهلمـباجلنة،ـواختارواـ
ـعثامَنـبنـعفانـريضـاهللـعنه؛ـ ــبعدـالتشاورـواالجتهادـيفـنصيحةـاألمةـواحلياطةـهلمــ
لِـامـخّصهـاهللـبهـمنـكمـالـاخلصالـاحلميدة،ـوالسوابقـالكريمة،ـوماـعرفواـمنـعلمهـ
الغزير،ـوحلمهـالكبري،ـوملـيتلفـعىلـماـاختاروه،ـوتشاورواـفيهـأحد،ـوالـطعنـفيامـ
ـبيعتهـمنـختلفـعنـأيبـبكر،ـوالـ ـيتخلفـعن ـبيعته،ـومل ـإىل اتفقواـعليهـطاعن،ـفأرسعوا

ـبلـاجتمعواـعليهـراضنيـبه،ـمبنيـله.ـ سخطهاـمتسخط،

ـأليسـالعلةـ ـعىلـعثامنـأوـوقفـعندـعيلـوعثامنـريضـاهللـعنها: فيقالملنـقدمـعليًا
ـاإلسالمـ ـالسوابقـالرشيفةـمنـقدم ـبهـمن ـبانا ـالشيخنيـهوـما ـتقدمة التيـسّلمتـألجلها
ـكلـ ـاملرضيةـعىلـبيعتهامـوتقدمتهام، ـثمـاجتامعـالصحابة ـبالنفسـواملال، ـوالنرصة واهلجرة

ـالذيـأوجبـالتوقفـفيهـوالتقديمـعليه؟ـ تلكـموجودةـفيه،ـومعلومةـمنه،ـفام

ـالرضوان.ـ ـبيعة ـبدرـوعن ـبتغيُّبهـعن وإنـطعنـعليه

قيلـله:ـالغيبةـالتيـيستحقـهباـالـمتغّيبـالطعن:ـهوـأنـيقصدـخمالفةـالرسولـ
ملسو هيلع هللا ىلص؛ـألنـالفضلـالذيـحازهـأهُلـبدرـطاعةـالرسولـملسو هيلع هللا ىلصـمتابعته،ـولوالـطاعةـالرسولـ
ومتابعتهـلكانـكلـمنـشهدـبدرًاـمنـالكفارـكانـهلمـالفضلـوالرشف،ـوإنمـاـالطاعةـ
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ـالرسولـملسو هيلع هللا ىلصـ ه ـفردَّ التيـبغتـهبمـالفضيلة،ـوهوـكانـريضـاهللـعنهـخرجـفيمنـخرجـمعه،
للقيامـعىلـابنته،ـفكانـيفـأجّلـفرضـلطاعتهـلرسولـاهللـملسو هيلع هللا ىلصـيفـختليفه،ـوقدـرضبـلهـ
بسهِمهـوأجِره،ـفشاركهمـيفـالغنيمةـوالفضلـواألجرـلطاعتهـورسولهـوانقيادهـهلام.ـ

وأماـبيعةـالرضوان،ـفألجلـعثامنـريضـاهللـعنهـوقعتـهذهـاملبايعة!ـوذلكـأنـ
النبيـملسو هيلع هللا ىلصـبعثهـرسوالًـإىلـأهلـمكة؛ـلِـامـاختصـبهـمنـالسؤددـوالدينـووفورـالعشرية،ـ
ـرسولـاهللـملسو هيلع هللا ىلصـبقتله،ـفبايعـرسولـاهللـملسو هيلع هللا ىلصـواملسلمونـلهـعىلـاملوت،ـليواقعواـ وُأخرِبَ

أهلـمكة«))). 

وأماـاإلمامـعيلـريضـاهللـتعاىلـعنه،ـفلسناـبحاجةـإىلـأنـنذكرـفضله،ـوقدـأمجعـ
ـ املسلمونـعىلـأنهـهوـاإلمامـاحلقـبعدـعثامن،ـوملـيرّضهـمنـقاتله،ـبلـيرّضـعىلـمنـأرصَّ
ينـباجلنة،ـ منهمـعىلـخمالفتهـومعارضته،ـوسّلمـلهـباإلمامةـمنـبقيـمنـالعرشةـاملبرشَّ
وقدـثبتتـرجعُةـطلحَةـوالزبريـريضـاهللـعنهام،ـوكلـمنـخالفـاإلمامـعليًاـيفـذلكـ

الوقتـكانـهوـاملخطئـبالـريب.ـ

عىلـ ومبنيٌةـ الدين،ـ عىلـ مقاتلٌةـ فإهناـ فيها،ـ عليهـ طعنـ فالـ غرَيه،ـ مقاتلتهـ وأماـ
االجتهاد،ـخاصًةـماـكانـبنيـعيلـوبنيـطلحةـوالزبري،ـولذلكـفإنـسعدـبنـأيبـوقاصـ

ـاملقاتلة.ـ وابنـعمرـرأياـالقعودـوالكّفـعنـاالشرتاكـيف

بت،ـوالـضللتـوالـ وقدـرويـعنـاإلمامـعيلـريضـاهللـعنه:ـماـكَذبتـوالـُكـذِّ
ضلـيب،ـوالـَخَدعتـوالـُخِدعت،ـوإينـعىلـبينةـمنـريب،ـوتبعنيـمنـتبعني،ـوعصاينـ

منـعصاين)2).

)))ـ»تثبيتـاإلمامة«ـصـ33).
ـيعلىـفيـ»مسنده«ـ)8)5(ـمختصرًا. ـأبو )2)ـ»تثبيتـاإلمامة«ـص369ـوقدـرواه
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قالـابنـحجرـيفـ»فتحـالباري«:ـ

»وقدـمجعـعمرـبنـشّبـةـيفـكتابـ»أخبارـالبرصة«ـقصةـاجلملـمطّولًة،ـوهاـأناـ
ـماـعداه. أخلصهاـواقترصـعىلـماـأوردهـبسندـصحيح،ـأوـحسن،ـوُأبنيِّ

ـكانـالغدـمنـقتلـعثامنـ ملا ـقال: فأخرجـمنـطريقـعطيةـبنـسفيانـالثقفي:ـعنـأبيه
أقبلتـمعـعيل،ـفدخلـاملسجد،ـفإذاـمجاعةـعيلـوطلحة،ـفخرجـأبوـجْهمـبُنـحذيفة،ـ
ـيقتلـابنـعمي،ـ ـقال: ـثم ـفأكل، ـفأتىـبثريد ـيتكلمـودخلـبيته، ـفلم ـياـعيلـأالـترى؟ فقال:

ـتركواـطلحة. ـالنّاس، ـتسامع ونغلبـعىلـملكه،ـفخرجـإىلـبيتـاملالـففتحه،ـفلام

ـوالزبريـ ـرأيتـطلحة ـقالـاألشرت: ـقال: ومنـطريقـمغرية:ـعنـإبراهيم:ـعنـعلقمة
بايعاـعليًاـطائَعنيـغريـمكرَهني،ـومنـطريقـأيبـنرضةـقال:ـكانـطلحةـيقول:ـإنهـبايعـ

وهوـمكره.

ـالناسـعليًاـوهوـ ـأتى ـالشعبيـقال:ـملاـُقتلـعثامن ـبنـأيبـهند:ـعن ومنـطريقـداود
ـفقالـبعضهم:ـ ـالناُس، ـفقال:ـحتىـيتشاور ـابسطـيدكـنبايعك، ـله: ـفقالوا يفـسوقـاملدينة،
ـيؤمنـاالختالفـوفسادـ ـقائم،ـمل ـبعده ـيقم ـبقتلـعثامن،ـومل ـالناسـإىلـأمصارهم لئنـرجع

ـبيدهـفبايعوه. ـاألشرت األمة،ـفأخذ

ومنـطريقـابنـشهابـقال:ـملاـُقتلـعثامن،ـوكانـعيلـَخاَلـبينهم،ـفلامـخيشـأهنمـ
ـأرسلـإىلـطلحةـ ـثم ـبهـطلحةـوالـغريه، ـيعدلوا ـفلم ـبيعته، ـالناسـإىل يبايعونـطلحة،ـدعا

والزبريـفبايعاه.

ومنـطريقـابنـشهاب:ـإنـطلحةـوالزبريـاستأذناـعلّيًاـيفـالعمرة،ـثمـخرجاـإىلـ
ـيقتلواـقتلته. مكة،ـفلقياـعائشة،ـفاتفقواـعىلـالطلبـبدمـعثامنـحتى

ومنـطريقـعوفـاألعرايبـقال:ـاستعملـعثامنـيعىلـبنـأمّيةـعىلـصنعاء،ـوكانـ
ـفأعانـطلحةـوالزبريـبأربعـمئةـ ـيعىلـقدمـحاّجًا، ـُقتلـعثامنـوكان ـفلام ـالشأنـعنده، عظيم
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ألف،ـومحلـسبعنيـرجاًلـمنـقريش،ـواشرتىـلعائشةـمجاًلـــيقالـله:ـعسكرـــبثامننيـ

دينارًا.

ومنـطريقـعاصمـبنـكليب:ـعنـأبيهـقال:ـقالـعيل:ـأتدرونـبمنـُبليت؟ـأطوعـ
الناسـيفـالناسـعائـشة،ـوأشدـالناسـالزبري،ـوأدهىـالناسـطلحة،ـوأيرسـالناسـيعىلـ

ـأمية. ابن

ومنـطريقـابنـأيبـليـىلـقال:ـخرجـعيلـيفـآخرـشـهرـربيعـاآلخر،ـسنـةـستـ
وثالثني.

ومنـطريقـممدـبنـعيلـبنـأيبـطالبـقال:ـسارـعيلـمنـاملدينةـومعهـتسعـمئةـ
راكبـفنزلـبذيـقار.ـ

ـبنيـعامر،ـ ـفنزلتـبعضـمياه ـأقبلتـعائشة، ملا ـقال: ومنـطريقـقيسـبنـأيبـحازم
نبحتـعليهاـالكالبـفقالت:ـأيـماءـهذاـقالوا:ـاحلوأبـــبفتحـاحلاءـاملهملةـوسكونـ
ـبعضـمنـكانـمعها:ـ ـأظننيـإالـراجعًة،ـفقالـهلا ـقالت:ـما ـثمـموحدةــ ـبعدهاـمهزة الواو
ـالنبّيـملسو هيلع هللا ىلصـقالـلناـذاتـ ـاملسلمون؛ـفُيصلحـاهللُـذاتـبينهم،ـفقالت:ـإّن بلـتقُدمني؛ـفرياك

ـاحلوأب؟«. ـتنبحـعليهاـكالُب يوم:ـ»كيفـبإحداكّن،

ـابنـحبانـواحلاكم،ـوسندهـعىلـ وأخرجـهذاـأمحد،ـوأبوـيعىل،ـوالبزار،ـوصححه
ـالزبري:ـتقُدمني...ـفذكره))). رشطـالصحيح،ـوعندـأمحد:ـفقالـهلا

)))ـأمحدـيفـ»مسنده«،ـ)24254(،ـ)40:ـ298(،ـ)24654(،ـ))4:ـ97)(،ـوأبوـيعىلـيفـ»مسنده«،ـ
)4868(،ـ)8:ـ282(،ـوالبزارـيفـ»مسنده«،ـ)4777(،ـ)2:ـ66)(،ـواحلاكمـيفـ»الـمستدرك«،ـ
كتابـمعرفةـالصحابةـريضـاهللـتعاىلـعنهم،ـذكرـإسالمـأمريـاملؤمننيـعيلـريضـاهللـتعاىلـعنه،ـ
ـيكونـيفـأمتهـمنـالفتنـ ـبابـإخبارهـملسو هيلع هللا ىلصـعام )3)46(،ـوابنـحبانـيفـ»صحيحه«،ـكتابـالتاريخ،

واحلوادث،ـ)6732). 
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اهللـملسو هيلع هللا ىلصـ ابنـعباس:أنـرسولـ قدامة:ـعنـعكرمة:ـعنـ بنـ ومنـطريقـعصامـ
قالـلنسائه:ـ»أيتكنـصاحبةـاجلملـاألْدبب؟ــهبمزةـمفتوحةـودالـساكنةـثمـموحدتنيـ
األوىلـمفتوحةـــخترجـحتىـتنبحهاـكالبـاحلوأب،ـيقتلـعنـيمينهاـوعنـشامهلاـقتىلـ

كثرية،ـوتنجوـمنـبعدـماـكادت«،ـوهذاـرواهـالبزار))) ورجالهـثقات.

ـإذـقال:ـكيفـ ـنحنـحولـحذيفة ـبينا ـبنـوهبـقال: ـالبزار:ـمنـطريقـزيد وأخرج
أنتم،ـوقدـخرجـأهلـبيتـنبيكمـفرقتني،ـيرضبـبعضكمـوجوهـبعضـبالسيف،ـقلناـياـ
ـإىلـأمرـعيلـ ـالتيـتدعوا ـالفرقة ـإىل ـانظروا ـقال: ـأدركناـذلك؟ ـإذا ـفكيفـنصنع ـاهلل: أباـعبد

ابنـأيبـطالب،ـفإهّناـعىلـاهلدى)2).

وأخرجـالطرباين:ـمنـحديثـابنـعباسـقال:ـبلغـأصحابـعيلـحنيـسارواـمعهـ
ـووقعـيفـقلوهبمـفقالـعيل:ـوالذيـ ـعليهم، ـفشقَّ ـبطلحةـوالزبري، ـاجتمعوا أنـأهلـالبرصة
الـإلهـغريه،ـلنظهرنـعىلـأهلـالبرصة،ـولنقتلنـطلحةـوالزبري،ـاحلديث...ـويفـسندهـ

ـالبجيلـوفيهـضعف)3). إسامعيلـبنـعمرو

وأخرجـالطرباين:ـمنـطريقـممدـبنـقيسـقال:ـُذكرـلعائـشةـيومـاجلملـقالت:ـ
والناسـيقولون:ـيومـاجلمل؟ـقالوا:ـنعم،ـقالت:ـودْدتـأينـجلستـكامـجلسـغريي،ـ
فكانـأحبـإيلـمنـأنـأكونـَولدتـمنـرسولـاهللـملسو هيلع هللا ىلصـعرشًةـكلهمـمثلـعبدـالرمحنـبنـ

احلارثـبنـهشام،ـويفـسندهـأبوـمعرشـنجيحـاملدينـوفيهـضعف)4). 

وأخرجـإسحاقـبنـراهويه:ـمنـطريقـساملـاملرادي:ـسمعتـاحلسنـيقول:ـملاـ
اء،ـفقاالـ َقِدمـعيٌلـالبرصةـيفـأمرـطلحةـوأصحابه،ـقامـقيسـبنـعّباد،ـوعبدـاهللـبنـالكوَّ

)))ـ»مسندـالبزار«،ـ)4777ـ(،ـ))):ـ73).
)2) )0)28(،ـ)7:ـ236).

ـالكبري«،ـ)0738)(،ـ)0):ـ305). )3)ـيفـ»املعجم
ـالطرباين. ـإىل ـالزوائد«ـ)2040)(،ـوعزاه ـاهليثميـيفـ»ممع ـأورده (4(
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له:ـأخربناـعنـمسريكـهذا؟ـفذكرـحديثًاـطوياًلـيفـمبايعتهـأباـبكر،ـثمـعمر،ـثمـعثامن،ـ
ثمـذكرـطلحةـوالزبريـفقال:ـبايعاينـباملدينة،ـوخالفاينـبالبرصة،ـولوـأنـرجاًلـممنـبايعـ

ـلقاتلناه،ـوكذلكـعمر))).  ـبكرـخالفه أبا

وأخرجـأمحدـوالبزارـبسندـحسن:ـمنـحديثـأيبـرافع:ـأنـرسولـاهللـملسو هيلع هللا ىلصـقالـ
لعيلـبنـأيبـطالب: »إنهـسيكونـبينكـوبنيـعائشةـأمر،ـقال:ـفأناـأشقاهمـياـرسولـاهلل،ـ

قال:ـال،ـولكنـإذاـكانـذلك،ـفارُددهاـإىلـمأمنها«)2).

وأخرجـإسحاق:ـمنـطريقـإسامعيلـبنـأيبـخالد:ـعنـعبدـالسالمـــرجلـمنـ
حّيهـــقال:ـَخالـعيلـبالزبريـيومـاجلملـفقال:ـَأنشدكـاهللـهلـسمعتـرسولـاهللـملسو هيلع هللا ىلصـ
:ـ»لتقاتلنّهـوأنتـظاملـله،ـثمـلُينرصّنـعليك؟«ـقال:ـقدـسمعتـ يقول ــوأنتـالٍوـيديــ

الـجرم،ـالـأقاتلك)3).

أبوـبكرـبنـأيبـشيبة:ـمنـطريقـعمرـبنـاهلجنع:ـــبفتحـاهلاءـواجليمـ وأخرجـ
ـتقاتلـمعـأهلـالبرصة،ـ ـــعنـأيبـبكرةـوقيلـله:ـماـمنعكـأن ـالنونـبعدهاـمهملة وتشديد
ـقائدهمـ ـ»يرجـقومـهلكىـالـيفلحون، ـفقال:ـسمعتـرسولـاهللـملسو هيلع هللا ىلصـيقول: يومـاجلمل؟
امرأةـيفـاجلنة«)4)،ـفكأّنـأباـبكرةـأشارـإىلـهذاـاحلديث،ـفامتنعـمنـالقتالـمعهم،ـثمـ

استصوبـرأيهـيفـذلكـالرّتكـمّلاـرأىـَغلبةـعيل.

ـابنـحجرـيفـ»املطالبـالعالية«ـ)4394). ـأورده (((
)2)ـأمحدـيف»مسنده«،ـ)98)27(،ـ)45:ـ75)(.ـوالبزارـيفـ»مسنده«،ـ))388(،ـ)9:ـ326).

ـابنـحجرـيفـ»املطالبـالعالية«ـ)4404). ـأورده (3(
وأخرجهـابنـأيبـشيبةـيفـ»مصنفه«،ـكتابـاجلمل،ـبابـيفـمسريـعائشةـوعيلـوطلحةـوالزبري،ـ ـ

.(37827(
)4)ـ»مصنفـابنـأيبـشيبة«،ـكتابـاجلمل،ـبابـيفـمسريـعائشةـوعيلـوطلحةـوالزبري،ـ)37786(،ـ

ـامرأة،ـقال:ـهمـيفـاجلنة«. ـ»...قائدهم بلفظ:
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وقدـأخرجـالتـرمذيـوالنسائيـاحلديثـاملذكور:ـمنـطريقـمحيدـالّطويل:ـعنـ
احلسنـالبرصي:ـعنـأيبـَبكرةـبلفظ:ـعصمنيـاهللـبيشءـسمعتهـمنـرسولـاهللـملسو هيلع هللا ىلص،ـ

ـاحلديث...قال:ـفلامـقدمتـعائشة،ـذكْرتـذلك،ـفعصمنيـاهلل))). فذكر

ـأرسلتـ ـأنـعائشة ـمنـطريقـمباركـبنـفضالة:ـعنـاحلسن: ـبنـشبَّة: وأخرجـعمر
ـحقكـلعظيم،ـولكنـسمعتـرسولـاهللـملسو هيلع هللا ىلصـيقول:ـ إىلـأيبـَبكرةـفقال:ـإّنكـأَلٌُم،ـوإنَّ

ـامرأة«)2). ـيفلحـقومـمتلكهم »لن

قوله:ـمّلاـبلغـالنبيـملسو هيلع هللا ىلصـأنـفارسًا...ـقالـابنـمالك:كذاـوقعـمرصوفًا،ـوالصوابـ
ـيرصف،ـ ـيطلقـعىلـالفرسـوعىلـبالدهم،ـفعىلـاألول: ـالكرماين:ـهو عدمـرصفه،ـوقال
ـبعضـأهلـ ز ـانتهى،ـوقدـجوَّ ـالبالد، ـاألمرانـكسائر ـالقبيلة،ـوعىلـالثاين:ـجيوز ـيراد إالـأن

اللغةـرصفـاألسامءـكلها.

قوله:ـ»ملَّـكواـابنةـكرسى...«:ـيفـروايةـمحيد:ـلـامـهلكـكرسىـقالـالنبيـملسو هيلع هللا ىلص:ـ
ـابنته)3). »منـاستخلفوا؟«قالوا:

قوله:ـ»لنـيفلحـقومـوّلواـأمَرهمـامرأًة«)4):ـبالنصبـعىلـاملفعولية،ـويفـروايةـ
ـأمَرهمـامرأٌة«)5):ـبالرفعـعىلـأهناـالفاعل،ـو»كرسى«ـاملذكور:ـهوـشريويهـ محيد:ـ»َويِلَ

)))ـالرتمذيـيفـ»سننه«،ـأبوابـالفتن،ـباب،ـ)2262(.ـوالنسائيـيفـ»سننه«،ـكتابـآدابـالقضاة،ـ
ـالنساءـيفـاحلكم،ـ)5388). بابـالنهيـعنـاستعامل

)2)ـملـأقفـعىلـكتابـابنـشبة،ـواحلديثـمنـهذاـالطريقـأخرجهـأمحدـيفـ»مسنده«،ـ)7)205(،ـ
)34:ـ49)(،ـوسيأيتـختريجـاحلديثـيفـ»البخاري«ـمنـطريقـآخر.

ـالسالفة. ـ»الرتمذي«ـو»النسائي« )3)ـهيـرواية
ـالتيـمتوجـكموجـالبحر،ـ)7099). ـبابـالفتنة ـالبخاريـ»صحيحه«،ـكتابـالفتن، ـأخرجه (4(

)5)ـملـأقفـعىلـهذهـالرواية،ـووردـهذاـاللفظـيفـ»مسندـأمحد« )20455) )34:ـ06)(،ـيفـغريـقصةـ
هالكـكرسى.
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ابنـأبرويزـبنـهرمز،ـواسمـابنتهـاملذكورة:ـبوران،ـوقدـتقدمـيفـآخرـاملغازي،ـيفـباب:ـ
واـأمرهمـامرأًة«ـزادـاإلسامعييلـمنـ كتابـالنبيـملسو هيلع هللا ىلصـإىلـكرسىـرشحـذلك،ـوقوله:ـ»ولَّ
طريقـالنرضـبنـشميل:ـعنـعوفـيفـآخره:ـقالـأبوـبكرة:ـفعرفتـأّنـأصحابـاجلملـ

لنـيفلحوا.

ـاملهّلب:ـأّنـظاهرـحديثـأيبـبكرةـيوهمـَتْوِهنيـرأيـعائشةـ ـابنـبّطال:ـعن ونقل
فيامـفعلت،ـوليسـكذلك:ـألّنـاملعروفـمنـمذهبـأيبـبكرةـأنهـكانـعىلـرأيـعائشةـ
يفـطلبـاإلصالحـبنيـالناس،ـوملـيكنـقصدهمـالقتال،ـلكنـملاـانتشبتـاحلربـملـيكنـ
ـُيغلبونـمّلاـ ـتفّرسـبأهّنم ـبكرةـعنـرأيـعائشة،ـوإّنام ـأبو ـيرجع ـاملقاتلة،ـومل ـمن ـبدٌّ ملنـمعها

رأىـالذينـمعـعائشةـحتتـأمرها؛ـملاـسمعـيفـأمرـفارس.

قال:ـويدلـلذلكـأنـأحدًاـملـينقلـأنـعائشةـومنـمعهاـنازعواـعليًاـيفـاخلالفة،ـ
والـدَعواـإىلـأحدـمنهمـليولُّوهـاخلالفة،ـوإّنامـأنكرتـهيـومنـمعهاـعىلـعيلـمنعهـِمنـ
ـيتحاكمواـ ـأن ـأولياءـعثامن قتلـقتلةـعثامن،ـوتركـاالقتصاصـمنهم،ـوكانـعيلـينتظرـمن
إليه،ـفإذاـثبتـعىلـأحدـبعينهـأنهـممّنـقتلـعثامن،ـاقتصـمنه،ـفاختلفواـبحسبـذلك،ـ
ـاحلربـبينهمـإىلـأنـكانـ ـفأنشبوا ـالقتلـأنـيصطلحواـعىلـقتلهم، وخيشـمنـُنِسبـإليهم
ماـكان...ـفلامـانترصـعيلـعليهم،ـمَحِدـأبوـبكرةـرأيهـيفـتركـالقتالـمعهم،ـوإنـكانـرأيهـ

ـانتهىـكالمه. ـالّطلبـبدمـعثامن، كانـموافقًاـلرأيـعائشةـيف

ـالتقىـاملسلامنـ ويفـبعضهـنظرـيظهرمماـذكرتهـومماـسأذكره،ـوتقدمـقريبًايفـباب:ـ»إذا
بسيفيهام...«ـمنـحديثـاألحنفـأنه:ـكانـخرجـلينرصـعليًاـفلقيهـأبوـبكرة،ـفنهاهـعنـ
ـيدلـعىلـأنهـكانـ ـببابـمنـقولـأيبـبكرة:ـملاـحرقـابنـاحلرضمي،ـما ـقبله: القتال،ـوتقدم
ـفليسـهوـعىلـرأيـعائشة،ـوالـعىلـرأيـعيلـيفـجوازـ الـيرىـالقتالـيفـمثلـذلكـأصالً،
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ـالكف،ـوفاقًاـلسعدـبنـأيبـوقاص،ـوممدـبنـ القتالـبنيـاملسلمنيـأصالً،ـوإنامـكانـرأيه

مسلمة،ـوعبدـاهللـبنـعمرـوغريهم،ـوهلذاـملـيشهدـصفنيـمعـمعاويةـوالـعيل.

قالـابنـالتِّني:ـاحتجـبحديثـأيبـبكرةـمنـقال:ـالـجيوزـأنـتوىلـاملرأةـالقضاء،ـ
وهوـقولـاجلمهور،ـوخالفـابنـجريرـالطربيـفقال:ـجيوزـأنـتقيضـفيامـتقبلـشهادهتاـ
أنهـ التِّنيـأيضًا:ـكالمـأيبـبكرةـيدلـعىلـ ابنـ املالكيةـاجلواز،ـوقالـ فيه،ـوأطلقـبعضـ
لوالـعائشةـلكانـمعـطلحةـوالزبري؛ـألنهـلوـتبنّيـلهـخطؤمهاـلكانـمعـعيل،ـكذاـقال،ـ
ـعنـالقتالـيفـالفتنةـكامـتقدمـتقريره،ـوهذاـ وأغفلـقساًمـثالثًا:ـوهوـأنهـكانـيرىـالكفَّ
ـأنـالـيكونـ ـللحديثـاملذكورـ ـبلدهــ ـأهل ـالقتالـمع ـيلزمـمنـكونهـترك ـاملعتمد،ـوال هو
القتال،ـواحتجاجهـ القتالـسببـآخر،ـوهوـماـتقدمـمنـهنيهـاألحنفـعنـ مانعهـمنـ

ـتقدمـقريبًا. ـبسيفيهام...« ))) كام ـالتقىـاملسلامن بحديث:ـ»إذا

احلديثـالثاين:ـحديثـعمـارـيفـحقـعائـشة)2)،ـأخرجهـمنـوجهيـن،ـمطواًلـ
ـاهـ)3). وخمترصًا.

ـكانـمعـاإلمامـعيلـريضـاهللـعنه،ـوالعلامءـقالوا:ـإنـ وعىلـكلـحال:ـفإنـاحلقَّ
نعيمـاألصبهاين:ـفمنـسبَّهم،ـ أبوـ منـخالفهـممنـذكرنا،ـكانواـمتـهدين،ـقالـاإلمامـ
وأبغضهم،ـومحلـماـكانـمنـتأويلهمـوحروهبمـعىلـغريـاجلميلـاحلسن،ـفهوـالغافلـ
عنـأمرـاهللـتعاىل،ـوتأديبهـووصيتهـفيهم،ـوالـيبسطـلسانهـفيهمـإالـِمنـسوءـطوّيتهـيفـ

ـاهـ)4). النبيـملسو هيلع هللا ىلصـوصحابتهـواإلسالمـواملسلمني«.

بابـ﴿ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں﴾ـ اإليامن،ـ كتابـ البخاري«،ـ »صحيحـ  (((
]احلجرات:ـ9[،ـ))3). 

ـبابـفضلـعائشةـريضـاهللـعنها،ـ)3772). )2) »صحيحـالبخاري«،ـكتابـأصحابـالنبيـملسو هيلع هللا ىلص،
ـالباري«ـ)3):ـ54). )3)ـ»فتح

)4)ـ»تثبيتـاإلمامة«ـصـ4)2.
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وروىـابنـحبانـيفـ»صحيحه«:ـعنـسفينةـقال:ـسمعتـرسولـاهللـملسو هيلع هللا ىلصـيقول:ـ
»اخلالفةـبعديـثالثونـسنةـثمـتكونـُملكًا«ـقال:ـأمسكـاخلالفةـأبوـبكرـريضـاهللـعنهـ
سنتني،ـوعمرـريضـاهللـعنهـعرشًا،ـوعثامنـريضـاهللـعنهـاثنتيـعرشة،ـوعيلـريضـاهللـ

ـالقائلـأمسك،ـقال:ـنعم))). ـاجلعد:ـقلتـحلامدـبنـسلمةـسفينة عنهـستًا،ـقالـعيلـبن

وهذاـاحلديثـدليلـصحةـاخللفاءـاألربعة،ـوأهنمـعىلـطريقةـالنبوة،ـخالفًاـملنـ
ـباخللفاء. وا ـَتَسمَّ بعدهمـفقدـكانواـملوكًا،ـوإن

قال ابن حجر يف »فتح الباري«: »وأما معاوية ومن بعده، فكان أكثرهم عىل طريقة 
امللوك، ولو سموا خلفاء، واهلل أعلم«)2). اهـ.

ـالبابريتـيفـ»رشحه«: ـالعالمة قال

»اإلمامـاحلّقـبعدـرسولـاهللـملسو هيلع هللا ىلصـأبوـبكرـالصديق،ـوخالفـالشيعةمجهوَرـاملسلمني،ـ
ـريضـاهللـعنه،ـوحجةـمجهورـاملسلمني:ـ وزعمواـأنـاإلمامـاحلقـبعدـالرسولـملسو هيلع هللا ىلصـعيلٌّ
أنـالصحابةـمنـاملهاجرينـواألنصارـأمجعواـعىلـإمامةـأيبـبكرـريضـاهللـعنه،ـوهوـمنـ
أقوىـاحلججـيفـإثباتـاإلمامة،ـوسنـدـذلكـاإلمجاعـقولهـعليهـالسالم:ـ»مرواـأباـبكرـ
ـبالناس«)3) استخلفهـيفـحياتهـيفـالصالةـالتيـهيـأعظمـأركانـالدين،ـفيـبقىـ فليصلِّ
ـقالـعمرـريضـاهللـعنه:ـ ـاألوىل،ـوهلذا ـبطريِق بعدـموتهـخليفتهـيفـالصالةـويفـغريـالصالة
ـأفالـنرضاكـلُدنيانا؟ـوألنهـأفضلـالناسـبعدـاألنبياء؛ـلقولهـملسو هيلع هللا ىلص:ـ رضَيكـرسولـاهللـلِِديننا

ـكتابـإخبارهـملسو هيلع هللا ىلصـعنـمناقبـالصحابةـرجاهلمـونسائهمـبذكرـأسامئهمـرضوانـاهللـعليهمـأمجعني،ـ (((
)6943(،ـوأخرجهـأبوـداودـيفـ»سننه«،ـكتابـالسنة،ـبابـيفـاخللفاء،ـ)4646(،ـوالرتمذيـيفـ
ـلرتمذي:ـحديثـحسن. ـا ـبنحوه،ـقال ـبابـماـجاءـيفـاخلالفة،ـ)2226(، ـأبوابـالفتن، »سننه«،

ـالباري«ـ)2):ـ392). )2)ـ»فتح
)3)ـأخرجهـالبخاريـيفـ»صحيحه«،ـكتابـاألذان،ـبابـحدـاملريضـأنـيشهدـاجلامعة،ـ)664(،ـمنـ

حديثـعائشةـريضـاهللـعنها.
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»واهللـماـطلعتـالشمسـوالـغربتـعىلـأحدـبعدـالنبينيـأفضلـمنـأيبـبكر«))). 

ـلعمرـريضـ ـباإلمجاع،ـوقدـأوىصـباخلالفة ـأيبـبكرـريضـاهللـعنه ـثبتتـخالفة وإذا
اهللـعنه،ـواتفقتـكلمةـالصحابةـعىلـبيعته؛ـثبتتـخالفةـعمرـريضـاهللـعنهـبعده،ـوإليهـ

ـبعديـأيبـبكرـوعمر«)2). ـباللَّذينـمن ـالصالةـوالسالم:ـ»اقتدوا ـالنبيـعليه أشار

ـاألمرـشورىـبنيـستةـ ثمـعمرـريضـاهللـعنهـملـيستخلفـأحدًاـعندـوفاتـه،ـوترك
منـالصحابةـكلهمـمشهودـهلمـباجلنة:ـعثامن،ـوعيل،ـوعبدالرمحنـبنـعوف،ـوطلحة،ـ
ـالباقونـمنـ والزبري،ـوسعدـبنـأيبـوقاص،ـفبايعـعبدالرمحنـبنـعوفـعثامَن،ـوريضـبه

ـالصحابة.ـ ـبإمجاع ـالشورىـوغريهمـمنـالصحابة،ـفثبتتـخالفته أهل

ـفاّتفقـَمنـبقيـِمنـأهلـالشورىـوغريهمـ ـيستخلفـأحدًا، ثمـاسُتشهدـعثامن،ـومل
ـاهـ. ـالصحابة.«)3). عىلـخالفةـعيلـريضـاهللـعنه،ـفثبتتـخالفتهـبإمجاع

وقالـأهلـالسنة:ـكامـرصحـبهـاإلمامـأبوـمنصورـالبغداديـيفـكتابهـ»أصولـالدين«:ـ
ـريضـ ـإمامةـعيلٍّ ـ»أمجعـأهلـاحلقـعىلـصحة ـالبغدادية«ـعندـالبعضــ ـاملسمىـبـ»التبرصة ـ

ـبعدـقتلـعثامنـريضـاهللـعنه،ـوخالفهمـيفـذلكـطوائف: اهللـعنهـوقتـانتصابهـهلا

ـوالطائفةـ ـقتالـأيبـبكرـوعمر، ـبرتكه ـعليًا ـفإهنمـكفروا ـالروافض؛ ـالكاملية ـُأْوالها:
الثانية:ـاخلوارج؛ـفإهنمـقالوا:ـإنـعليًاـكانـعىلـاحلقـإىلـوقتـخروجـاحلَكمنيـللُحكمـ
ـالقدرية؛ـفإنـ ـأَصّمية ـالثالثة: بينهـوبنيـمعاوية،ـثمـكفرـوكفرـمعاويةـوأتباعهام،ـوالطائفة

)))ـأخرجهـالطرباينـيفـ»املعجمـاألوسط« )7306) )7:ـ3)2(،ـمنـحديثـجابرـبنـعبدـاهللـريضـ
اهللـعنهامـبنحوه.

افتتاحـ باب،ـ)3662(،ـوابنـماجهـيفـ»سننه«،ـ املناقب،ـ أبوابـ الرتمذيـيفـ»سننه«،ـ )2)ـأخرجهـ
الكتابـيفـاإليامنـوفضائلـالصحابةـوالعلم،ـفضلـأيبـبكرـالصديقـريضـاهللـعنه،ـ)97(،ـمنـ

ـالرتمذي:ـحديثـحسن. حديثـحذيفةـريضـاهللـعنه،ـوقال
ـالبابريت«ـص43). )3)ـ»رشح
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ـوالـتثبتـبالشورىـواختيارـ ـله، ـزعمـأنـاإلمامةـالـتنعقدـإالـباإلمجاعـعىلـاملعقود األصمَّ
ـبعدـعيل،ـوكفاهـخزيًاـ ـاألمةـعليه ـبإمامةـمعاويةـإلمجاع ـيقول: بعضـاألمة،ـوكانـاألصم

ُهـإمامَةـعيّلـمعـإثباتهـإمامةـمعاوية« ))).ـاهـ. َردُّ

كالم حول رواية االثني عرش أمريًا:

وأماـاحتجاجـالشيعةـاالثنيـعرشيةـبامـوردـمنـبعضـرواياتـفيهاـذكرـعددـاثناـ
عرش،ـيريدونـاستغاللـهذهـالرواية،ـواالدعاَءـبأنـاملقصودـهبمـأئمتهمـالذينـيزعمونـ
ـالصالةـوالسالم،ـفكالمهمـالـشكـباطٌل،ـفإّنامـ ـالرسولـعليه أهّنمـمنصوصـعليهمـمن
ـ الواردـأنه:ـ»يكونـعليكم«)2)،ـومعنى:ـ»يكونـعليكم«ـأي:ـيتولونـعليكم،ـوملـيتولَّ

ـيزعمون.ـ ـالذين األمرـهؤالء

ـبنـَسُمَرةـقال:ـسمعتـالنبيـملسو هيلع هللا ىلصـيقول:ـ»يكونـ ـالبخاري:ـعنـجابر روىـاإلمام
اثناـعرشـأمريًا«،ـفقالـكلمًةـملـأسمعها؛ـفقالـأيب:ـإّنهـقال:ـ»كلهمـمنـقريش«)3). 

قالـابنـحجرـيفـ»فتحـالباري«:ـ

ـاثناـ ـامللكـبنـعمريـقوله:ـ»يكون »يفـروايةـسفيانـبنـعيينة:ـعندـمسلٍم:ـعنـعبد
عرشأمريًا«.

يفـروايةـسفيانـبنـعيـينةـاملذكورة:ـ»الـيزالـأمرـالناسـماضيًاـماـوليهمـاثـناـ
عرشرجالً«)4).

ـالبغدادية«ـص286. ـأوـ»التبرصة ـالدين« )))ـ»أصول
قريش،ـ لقريش،ـواخلالفةـيفـ تبعـ الناسـ بابـ اإلمارة،ـ )2)ـأخرجهـمسلمـيفـ»صحيحه«،ـكتابـ

ـبنـسمرةـريضـاهللـعنهام. )822)(،ـمنـحديثـجابر
ـبابـاالستخالف،ـ)7222). ـأخرجهـيفـ»صحيحه«،ـكتابـاألحكام، (3(

)4)ـأخرجهـيفـ»صحيحه«،ـكتابـاإلمارة،ـبابـالناسـتبعـلقريش،ـواخلالفةـيفـقريش،ـ))82)) 
ـبنـسمرةـريضـاهللـعنهام. )6(،ـمنـحديثـجابر
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. قوله:ـفقالـكلمًةملـأسمعهاـيفـروايةـسفيان:ـثمـتكلمـالنبيـملسو هيلع هللا ىلصـبكلمةـخفيتـعيلَّ

قوله:ـفقالـأيب:ـإّنهـقال:ـ»كّلهمـمنـقريش«ـيفـروايةـسفيانـفسألتـأيبـماذاـقالـ
رسولـاهللـملسو هيلع هللا ىلص؟ـفقال:ـ»كّلهمـمنـقريش«.

ووقعـعندـأيبـداود:ـمنـطريقـالشعبي:ـعنـجابرـبنـَسُمرة:ـسببـخفاءـالكلمةـ
املذكورةـعىلـجابرـولفظه:ـ»الـيزالـهذاـالدينـعزيزًاـإىلـاثنيـعرشـخليفًة«.ـقال:ـفكرّبـ

الناسـوضّجوا،ـفقالـكلمًةـخفيًَّة،ـفقلتـأليب:ـياـأبُةـماـقال؟ـفذكره))).

ـالنّاسـوضّجوا. وأصلهـعندـمسلٍمـدونـقوله:ـفكرّب

ـفإذاـأناـبعمرـبنـاخلطابـ ووقعـعندـالطرباينـــمنـوجهـآخرـــيفـآخره:ـفالتفتُّ
...،ـاحلديث)2)ـ. وأيبـيفـأناس،ـفأثبتواـإيلَّ

وأخرجهـمسلم:ـمنـطريقـحصيـنـبنـعبدـالرمحن:ـعنـجابرـبنـسُمرةـقال:ـ
دخلتـمعـأيبـعىلـالنبيـملسو هيلع هللا ىلصـفـذكرهـبلفظ:ـ»إنـهذاـاألمرـالـينقيضـحتىـيميضـفيهمـ

اثناـعرشـخليفًة«.

ـبلفظ:ـ»الـيزالـاإلسالمـ ـبنـسمرة وأخرجهـمنـطريقـِساَمكـبنـحرب:ـعنـجابر
ـاثنيـعرشـخليفًة«. ـإىل عزيزًا

ـ»منيعًا«)3). ـبنـسمرةـوزادـيفـروايةـعنه: ـمنـطريقـالشعبي:ـعنـجابر ومثلهـعنده

ـاخلليفةـ ـأمر ـأي:ـماضيًا ـالروايةـمعنىـقولهـيفـروايةـسفيان:ـ»ماضيًا« وُعِرفـهبذه
ـبمعناه. ـ»عزيزًا«:ـقويًا،ـو»منيعًا« فيهـومعنىـقوله:

ـ»كلمًةـخفيفًة«ـمكانـ»كلمًةـخفيًَّة«. ـبلفظ: ـ)4280(، )))ـكتابـاملهدي،
ـالكبري«،ـ)2073(،ـ)2:ـ256). )2)ـأخرجهـيفـ»املعجم

ـلقريش،ـواخلالفةـيفـقريش،ـ))82)). ـبابـالناسـتبع ـأخرجهـيفـ»صحيحه«،ـكتابـاإلمارة، (3(
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ووقعـيفـحديثـأيبـُجَحيفةـعندـالبزارـوالطرباينـنحوـحديثـجابرـبنـسمرةـ

بلفظ:ـ»الـيزالـأمرـأمتيـصاحلًا«))).

وأخرجهـأبوـداود:ـمنـطريقـاألسودـبنـسعيد:ـعنـجابرـبنـسمرةـنحوهـقال:ـ
وزادـ»فلامـرجعـإىلـمنزله،ـأتتهـقريش،ـفقالوا:ـثمـيكونـماذا؟ـقال:ـاهلرج«)2).

وأخرجـالبزارـهذهـالزيادةـمنـوجهـآخرـفقالـفيها:ـ»ثمـرجعـإىلـمنـزله،ـفأتيتهـ
فقلت:ـثمـيكونـماذاـقال:ـاهلرج«)3).

قالـابنـبّطال:ـعنـاملهّلب:ـملـألقـأحدًاـيقطعـيفـهذاـاحلديثـيعني:ـبيشءـمعنّيـ
فقومـقالوا:ـيكونونـبتوايلـإمارهتم،ـوقومـقالوا:ـيكونونـيفـزمنـواحدـكلهمـيدعيـ
ـأنهـعليهـالصالةـوالسالمـأخربـبأعاجيَبـتكونـ اإلمارة،ـقال:ـوالذيـيغلبـعىلـالظَّنِّ
ـأرادـغريـ ـقال:ـولو بعدهـمنـالفتنـحتىـيفرتقـالناسـيفـوقتـواحدـعىلـاثنيـعرشـأمريًا،
هذاـلقال:ـيكونـاثناـعرشـأمريًاـيفعلونـكذا،ـفلامـأعَراهمـمنـاخلربـعرفناـأنهـأرادـإهنمـ

ـانتهى. يكونونـيفـزمنـواحد،

وهوـكالمـمنـملـيقفـعىلـيشٍءـمنـطرقـاحلديثـغريـالروايةـالتيـوقعتـيفـ
»البخاري«ـهكذاـخمترصة.

وقدـعرفتـمنـالرواياتـالتيـذكرهُتاـمنـعندـمسلٍمـوغريه،ـأنهـذكرـالّصفةـاّلتيـ
ختتصـبواليتهم:ـوهوـكونـاإلسالمـعزيزًاـمنيعًا،ـويفـالروايةـاألخرىـصفةـأخرى:ـ

)))ـالبزارـيفـ»مسنده« )4230(،ـ)0):ـ58)(،ـبلفظ:ـ»الـيزالـأمرـأمتيـقائاًم...«،ـوأماـاللفظـالواردـ
فهوـيفـ»مسنده« )4248(،ـ)0):ـ97)(،ـمنـحديثـجابرـبنـسمرةـريضـاهللـعنهام،ـوالطرباينـ

ـباللفظـالوارد. يفـ»املعجمـاألوسط«،ـ)))62) )6:ـ209(،
)2)ـكتابـاملهدي،ـ))428).

)3)ـأخرجهـيفـ»مسنده«،ـ)4279(،ـ)0):ـ94)).
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وهوـأّنـكّلهمـجيتمعـعليهـالنّاس،ـكامـوقعـعندـأيبـداود،ـفإّنهـأخرجـهذاـاحلديثـمنـ
ينـ طريقـإسامعيلـبنـأيبـخالد:ـعنـأبيه:ـعنـجابرـبنـسمرةـبلفظ:ـ»الـيزالـهذاـالدِّ

ـاألمة«))). ـاثناـعرشـخليفًة،ـكّلهمـجتتمعـعليه قائاًم،ـحتىـيكونـعليكم

ـبلفظ:ـ ـبنـسعيد:ـعنـجابرـبنـسمرة ـآخر:ـعنـاألسود ـالطرباينـمنـوجه وأخرجه
»الـترضهمـعداوةـمنـعاداهم«)2).

وقدـخلّصـالقايضـعياضـذلكـفقال:ـتوجهـعىلـهذاـالعددـسؤاالن:

ـأصحابـ ـالذيـأخرجه ـيعني: ـيعارضهـظاهرـقولهـيفـحديثـسفينة، ـأنه أحدمها:
ـثمـتكونـُملكًا«)3)؛ـألنـ ـبعديـثالثونـسنة ـابنـحبانـوغريه:ـ»اخلالفة السنن،ـوصححه

الثالثنيـسنةـملـيكنـفيهاـإالـاخللفاءـاألربعة،ـوأيامـاحلسنـبنـعيل.

والثاين:ـأنهـَويلـاخلالفةـأكثرـمنـهذاـالعدد.

قال:ـواجلوابـعنـاألول:ـأنهـأرادـيفـحديثـسفينة،ـخالفةـالنبوة،ـوملـيقيدهـيفـ
ـبذلك. ـبنـسمرة حديثـجابر

ـاثناـعرش«،ـوقدـَويِلـ ـاثناـعرش،ـوإنامـقال:ـ»يكون ـالثاين:ـأنهـملـيقل:ـالـييلـإال وعن
ـالعدد،ـوالـيمنعـذلكـالزيادةـعليهم. هذا

قال:ـوهذاـإنـجعلـاللفظـواقعًاـعىلـكلـمنـَويل،ـوإالـفيحتملـأنـيكونـاملراد:ـ
منـيستحقـاخلالفةـمنـأئمةـالعدل،ـوقدـمىضـمنهمـاخللفاءـاألربعة،ـوالـبدـمنـتـاممـ

ـالّساعة. العّدةـقبلـقيام

)))ـكتابـاملهدي،ـ)4279).
ـالكبري«،ـ)2073(،ـ)2:ـ256). )2)ـأخرجهـيفـ»املعجم

)3)ـسبقـخترجيهـقريبًاـص343).



ــ 1359 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عىلـالعقيدِةـالطَّحاويةـ
وقدـقيل:ـإهّنمـيكونونـيفـزمنـواحد،ـيفرتقـالنّاسـعليهم،ـوقدـوقعـيفـاملئةـ
ـكّلهمـيتسّمىـباخلالفة،ـومعهمـصاحبـمرص،ـ ـأنفس، اخلامسةـيفـاألندلسـوحدهاـستة
والعّباسيةـببغداد،ـإىلـمنـكانـيدعىـاخلالفةـيفـأقطارـاألرضـمنـالعلويةـواخلوارج.

قال:ـويعضدـهذاـالتـأويلـقولهـيفـحديثـآخرـيفـ»مسلم«:ـ»ستـكونـخلفاءـ
ةـاخلالفة،ـ فيكثرون«)))،ـقال:ـوحيتملـأنـيكونـاملراد:ـأنـيكونـاالثناـعرشـيفـمدةـعزِّ

ـاإلسالم،ـواستقامةـأموره،ـواالجتامعـعىلـمنـيقومـباخلالفة. وقوة

ـاألمة«)2)،ـوهذاـقدـوجدـفيمنـ ويؤيدهـقولهـيفـبعضـالطرق:ـ»كلهمـجتتمعـعليه
اجتمعـعليهـالناسـإىلـأنـاضطربـأمرـبنيـأمية،ـووقعتـبينهمـالفتنةـزمنـالوليدـبنـ
يزيد،ـفاتصلتـبينهمـإىلـأنـقامتـالدولةـالعباسية،ـفاستأصلواـأمرهم،ـوهذاـالعددـ

ـاعترب. ـإذا موجوٌدـصحيٌح

ـانتهى. قال:ـوقدـحيتملـوجوهًاـُأَخر،ـواهللـأعلمـبمرادـنبّيه،

واالحتمـالـالذيـقبلـهذاـوهوـاجتامعـاثنيـعرشـيفـعرصـواحدـكلهمـيطلبـ
ـولوملـيردـإالـقوله:ـ ـالردـعليه، ـوقدـذكرتـوجه ـاملهلبـكامـتقدم، اخلالفةـهوـالذيـاختاره
ـفالـ ـيوِجدـعنيـاالفرتاق، ـفإنـيفـوجودهمـيفـعرصـواحد؛ ـالناس«، »كلهمـيـجتمعـعليه

يصحـأنـيكونـاملراد.

ويؤيدـماـوقعـعندـأيبـداودـماـأخرجهـأمحدـوالبزار:ـمنـحديثـبنـمسعودـبسندـ

)))ـكتابـاإلمارة،ـبابـاألمرـبالوفاءـببيعةـاخللفاء،ـاألولـفاألول،ـ)842)(،ـوأخرجهـالبخاريـ
يفـ»صحيحه«،ـكتابـأحاديثـاألنبياء،ـبابـماـذكرـعنـبنيـإرسائيل،ـ)3455(،ـلفظـمسلم:ـ

»فتكثر«،ـمنـحديثـأيبـهريرةـريضـاهللـعنه.
)2)ـسبقـخترجيهـقريبًاـمنـ»سننـأيبـداود«.
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حسنـأنهـُسئلـكمـيملكـهذهـاألمةـمنـخليفة؟ـفقال:ـسألناـعنهاـرسولـاهللـملسو هيلع هللا ىلصـفقال:ـ

ـبنيـإرسائيل)))«. ـنقباء ة »اثناـعرش،ـكعدَّ

ـاحلديث،ـ ـقدـأطلتـالبحثـعنـمعنىـهذا وقالـابنـاجلوزيـيفـ»كشفـاملشكل«:
ـأّنـ ـألفاظهـخمتِلفة،ـوالـأشكُّ ـبه؛ـألن ـأقعـعىلـاملقصود ـفلم وتطّلبتـمظاّنه،ـوسألتـعنه،
التخليطـفيهاـمنـالرواة،ـثمـوقعـيلـفيهـيشء،ـوجدتـاخلّطايبـبعدـذلكـقدـأشارـإليه.

ـاألول:ـفإنهـ ـالوجه ـلغريه،ـفأما ـاملنادي،ـوكالمًا ـثمـوجدتـكالمًاـأليبـاحلسنيـبن
أشارـإىلـماـيكونـبعدهـوبعدـأصحابه،ـوأنـحكمـأصحابهـمرتبطـبحكمه،ـفأخربـعنـ
الوالياتـالواقعةـبعدهم،ـفكأنهـأشارـبذلكـإىلـعددـاخللفاءـمنـبنيـأمّية،ـوكأّنـقوله:ـ
ـأخرىـأشدـ ـينتقلـإىلـصفة ـثم ـاثناـعرشـخليفًة«، ـييل ـأن ـالواليةـ»إىل ـأي: ـالدين« ـيزال »ال

منـاألوىل.

ـوأولـبنيـأمّية:ـيزيدـبنـمعاوية،ـوآخرهم:ـمروانـاحلامر،ـوعدهتمـثالثةـعرش،ـ
والـيعدـعثامن،ـومعاوية،ـوالـابنـالزبري؛ـلكوهنمـصحابًة،ـفإذاـأسقطناـمنهمـمروانـبنـ
بًاـبعدـأنـاجتمعـالناسـعىلـعبدـاهللـبنـ احلكمـلالختالفـيفـصحبته،ـأوـألنهـكانـمتغلِّ

ة. الزبري،ـصحتـالِعدَّ

وعندـخروجـاخلالفةـمنـبنيـأميةـوقعتـالفتنـالعظيمةـواملالحمـالكثرية،ـحتىـ
ـبينًا. ـتغريًا ـالعباس،ـفتغريتـاألحوالـعامـكانتـعليه ـبني استقرتـدولة

قال:ـويؤيدـهذاـماـأخرجهـأبوـداود:ـمنـحديثـابنـمسعودـرفعه:ـ»تدورـرحىـ
اإلسالمـخلمسـوثالثني،ـأوـستـوثالثني،ـأوـسبعـوثالثني،ـفإنـهلكواـفسبيلـمنـ

هلك،ـوإنـَيقمـهلمـدينُهم،ـَيقمـهلمـسبعنيـعامًا«)2).

ـبنحوه. ـ)5:ـ320(، ـ)6:ـ)32(،ـوالبزارـيف»مسنده«،ـ)937)(، )))ـأمحدـيفـ»مسنده«،ـ))378(،
)2)ـكتابـالفتنـواملالحم،ـبابـذكرـالفتنـودالئلها،ـ)4254(،ـلفظه:ـ»...فإنهيلكوا...«،ـوزادـبعده:=ـ
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ـزادـالطرباينـواخلطايب:ـفقالوا:ـسوىـماـمىض؟ـقال:ـ»نعم)))«،ـقالـاخلطايب:ـ
ـيكونـفيهاـمنـ ؛ـملَِا ـالتيـتطحنـاحلَبَّ ـبالّرحى »رحىـاإلسالم«ـكنايةـعنـاحلرب،ـشّبهها

تلفـاألرواح.

ينـيفـقوله:ـ»َيقمـهلمـدينُهم«:ـامُللك،ـقال:ـفيشبهـأنـيكونـإشارًةـإىلـ ـواملرادـبالدِّ
مدةـبنيـأميةـيفـامُللك،ـوانتقالهـعنهمـإىلـبنيـالعباس،ـفكانـماـبنيـاستقرارـامللكـلبنيـ

ـنحٌوـمنـسبعنيـسنًة. ـالوَهنـفيه أمّية،ـوظهور

رـعليهـأّنـمنـاستقرارـامللكـلبنيـأمّيةـعندـاجتامعـالنّاسـعىلـ قلت:ـلكنـيعكِّ
معاويةـسنةـإحدىـوأربعنيـإىلـأنـزالتـدولةـبنيـأمّيةـــفُقتلـمروانـبنـممدـيفـأوائلـ
سنةـاثنتنيـوثالثنيـومئةـــأْزيَدـمنـتسعنيـسنًة،ـثمـنقلـعنـاخلطيبـأيبـبكرـالبغداديـ
قوله:ـ»تدورـرحىـاإلسالم«ـمثٌل،ـيريد:ـأنـهذهـاملدةـإذاـانتهتـحدثـيفـاإلسالمـأمٌرـ
عظيٌم،ـيافـبسببهـعىلـأهلهـاهلالك،ـُيقالـلألمرـإذاـتغرّيـواستحال:ـدارتـرحاه،ـقال:ـ

ويفـهذاـإشارةـإىلـانتقاضـمّدةـاخلالفة.

ـوقوله:ـ»َيقمـهلمـدينُهم«ـأي:ـُملكهم،ـوكانـمنـوقتـاجتامعـالناسـعىلـمعاويةـ
إىلـانتقاضـملكـبنيـأميةـنحوًاـمنـسبعني،ـقالـابنـاجلوزي:ـويؤيدـهذاـالتأويلـماـ
ـالعاصـرفعه:ـ»إذاـَملكـاثناـعرشـمنـ ـبن ـاهللـبنـعمرو ـالطرباين:ـمنـحديثـعبد أخرجه

ـانتهى. ـالقيامة«)2)، ـالنَّقُفـوالنِّقافـإىلـيوم بنيـكعبـبنـلؤيـكان

ـالزيادةـعندـأمحدـيفـ»مسنده«،ـ ـ»مماـمىض«.ـووردتـهذه ـبقيـأوـمماـمىض؟ـقال: ـأمما ـقلت: ـقال: ...«  =
ـبقي«. ـ»مما ـبقي؟ـقال: ـأمماـمىضـأمـمما ـ»...ـقال:ـقلت: ـبلفظ: )3730(،ـ)6:ـ276(،

)))ـأوردهاـاخلطايبـيفـغريبـاحلديثـ)):ـ549(،ـوملـأقفـعىلـهذهـالزيادةـعندـالطرباين،ـوأوردهاـ
الثالثـ ياـرسولـاهللـسوىـ بلفظ:ـ»...قالوا:ـ ابنـاألعرايبـيفـ»معجمه« )834) )2:ـ427(،ـ

والثالثنيـقال:ـ»نعم«.
ـاألوسط«،ـ)3853(،ـ)4:ـ54)(،ـبلفظ:ـ»إذاـهلكـاثناـعرشـمنـ=ـ ـالطرباينـيفـ»املعجم )2)ـأخرجه
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و»النَّْقف«ـظهرـيل:ـأنهـبفتحـالنونـوسكونـالقاف،ـوهوـكرسـاهلامةـعنـالدماغـ
القتلـوالقتال،ـويؤيدهـقولهـيفـبعضـ و»النِّقاف«:ـبوزنـفعالـمنه،ـوَكنّىـبذلكـعنـ
طرقـجابرـبنـسمرة:ـ»ثمـيكونـاهلرج«،ـوأماـصاحبـ»النهاية«ـفضبطهـبالثاءـاملثلثةـ
ـالشديدـيفـاخلصام،ـوملـأرـيفـاللغةـتفسريهـبذلك!،ـبلـمعناهـ بدلـالنون،ـوفرسه:ـباجلدِّ

الِفطنةـواحلْذقـونحوـذلك...،

ويفـقوله:ـ»منـبنيـكعبـبنـلؤي«ـإشارةـإىلـكوهنمـمنـقريش؛ـألنـلؤيًاـهوـ
ابنـغالبـبنـفِهر،ـوفيهمـمِجاعـقريش،ـوقدـيؤخذـمنهـأّنـغريهمـيكونـمنـغريـقريش؛ـ

ـاملقدمـذكرهـيفـكتابـالفتن. ـالقحطاين فتكونـفيهـإشارةـإىل

ـالذيـمجعهـيفـاملهدي:ـ ـالثاينـفقالـأبوـاحلسنيـبنـاملنادىـيفـاجلزء ـالوجه قال:ـوأما
حيتملـيفـمعنىـحديثـ»يكونـاثناـعرشـخليفًة«ـأنـيكونـهذاـبعدـاملهدي،ـالذيـيرجـ
ـإذاـماتـاملهدي؛ـَملكـبعدهـمخسةـرجالـ ـفقدـوجدتـيفـكتابـ»دانيال«: ـالزمان، يفـآخر
بطـاألكرب،ـثمـمخسةـِمنـَولدـالّسبطـاألصغر،ـثّمـيويصـآخرهمـباخلالفةـ ِمنـَولدـالسِّ
ـبذلكـاثناـعرشـملكًا،ـكلـواحدـ ـفُيتّم ـيملكـبعدهـولده؛ ـثّم ـالّسبطـاألكرب، لرجلـِمنـَولد

ـإمامـمهدي. منهم

قالـابنـاملنادى:ـويفـروايةـأيبـصالح:ـعنـابنـعباس:ـاملهدي:ـاسمهـممدـبنـ
ـاألمةـكَلـكرب،ـويرصفـ ـيفرجـاهللـبهـعنـهذه عبدـاهلل،ـوهوـرجلـَرْبعةـُمرشبـبحمرة،
ـاحلسن،ـومخسةـمنـولدـ ـاثناـعرشـرجاًل:ـستةـمنـولد ـبعده ـييلـاألمَر ـثّم بعدلهـكَلـَجوٍر،
احلسني،ـوآخرـمنـغريهم،ـثّمـيموت؛ـفيفسدـالزمان،ـوعنـكعبـاألحبار:ـيكونـاثناـ

ـاهلل؛ـفيقتلـالدجاَل. عرشـمهديًاـثّمـينزلـروح

ـاخلطيبـيفـ ـالساعة«،ـواللفظـاألولـأخرجه ـتقوم ـالنقفـوالنقافـإىلـأن ـبنـكعبـكان بنيـعمرو ـ=
»تاريخـبغداد«،ـ)7:ـ243).
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قال:ـوالوجهـالثالث:ـأنـاملرادـوجودـاثنيـعرشـخليفًةـيفـمجيعـمدةـاإلسالمـإىلـ
يومـالقيامة،ـيعملونـباحلق،ـوإنـملـتتواىلـأيامهم،ـويؤيدهـماـأخرجهـمسددـيف»مسندهـ
الكبري«:ـمنـطريقـأيبـبحر:ـأّنـأباـاجلَلدـحّدثه:ـإنهـالـهتِلكـهذهـاألمةـحتىـيكونـمنهاـ
اثناـعرشـخليفًة،ـكلهمـيعملـباهلدىـودينـاحلق،ـمنهمـرجالنـمنـأهلـبيتـممد:ـ

ـأربعنيـسنًة،ـواآلخرـثالثنيـسنًة. يعيشـأحدمها

وعىلـهذا...ـفاملرادـبقوله:ـ»ثّمـيكونـاهلرج«،ـأي:ـالفتنـاملؤذنةـبقيامـالساعة:ـ
ـابنـاجلوزيـ ـانتهىـكالم منـخروجـالدجال،ـثّمـيأجوجـومأجوج،ـإىلـأنـتنقيضـالدنيا،

ـبزياداتـيسرية. ملخصًا

ـفكأنهـماـوقفـ ـالقايضـعياض؛ ـاشتملـعليهامـكالم ـقد والوجهانـاألولـواآلخر
ـأوجه:ـ ـذكراه ـمنـمموعـما ـوينتظُم ـكالُمه، ملـيشتملـعليها ـزيادة ـبدليلـأّنـيفـكالمه عليه،
أرجحهاـالثالثـمنـأوجهـالقايض؛ـلتأييدهـبقولهـيفـبعضـطرقـاحلديثـالصحيحة:ـ

ـالناس«. »كلهمـجيتمعـعليه

ـأنـاملرادـباالجتامعـانقيادهمـلبيعته،ـوالذيـوقعـأنـالناسـاجتمعواـ وإيضاحـذلك:
يـ عىلـأيبـبكر،ـثّمـعمر،ـثمـعثامن،ـثمـعيل،ـإىلـأنـوقعـأمرـاحلَكمنيـيفـصفِّني؛ـفسمِّ
معاويةـيومئذـباخلالفة،ـثمـاجتمعـالناسـعىلـمعاويَةـعندـصلحـاحلسن،ـثمـاجتمعواـ

عىلـولدهـيزيد،ـوملـينتظمـللحسنيـأمٌرـبلـُقتِلـقبلـذلك.

ثّمـملاـماتـيزيدـوقعـاالختالفـإىلـأنـاجتمعواـعىلـعبدـامللكـبنـمروانـبعدـ
قتلـابنـالزبري،ـثمـاجتمعواـعىلـأوالدهـاألربعة:ـالوليد،ـثمـسليامن،ـثمـيزيد،ـثمـهشام،ـ

ـالراشدين. ـاخللفاء ـبعد ـالعزيز،ـفهؤالءـسبعة ـبنـعبد وختللـبنيـسليامنـويزيد:ـعمر

هـ والثاينـعرش:ـهوـالوليدـبنـيزيدـبنـعبدـامللك،ـاجتمعـالنّاسـعليهـملاـماتـعمُّ
ـثمـقامواـعليهـفقتلوه،ـوانترشتـالفتن،ـوتغريتـاألحوالـ ـأربعـسنني، ـنحو هشام،ـفَويِل
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ـالذيـقامـ ـالوليد ـبن ـالناسـعىلـخليفةـبعدـذلك؛ـألنـيزيد ـأنـجيتمع منـيومئذ،ـوملـيتفق
ـأبيهـمروانـ ـيموتـابُنـعم ـثارـعليهـقبلـأن ـبل ـتطلـمدته، ـيزيدـمل ـبن ـالوليد عىلـابنـعمه:

ابنـممدـبنـمروان،ـوملاـماتـيزيدـَوىِلـأخوهـإبراهيم،ـفغلبهـمروان.

ثمـثارـعىلـمروانـبنوـالعّباسـإىلـأنـُقتل،ـثمـكانـأولـخلفاءـبنيـالعباسـأبوـ
العباســـالسفاحـــوملـتُطلـمدتهـمعـكثرةـمنـثارـعليه،ـثمـَويِلـأخوهـاملنصور،ـفطالتـ
ـاملروانينيـعىلـاألندلس،ـواستمرتـيفـ ـاملغربـاألقىصـباستيالء ـلكنـخرجـعنهم مدته،

ـبعدـذلك. ـباخلالفة وا ـتسمَّ ـأن ـإىل أيدهيمـمتغلبنيـعليها

ـإالـاالسمـيفـبعضـ ـيبقـمنـاخلالفة ـإىلـأنـمل ـاألرض، ـأقطار وانفرطـاألمرـيفـمجيع
البالد،ـبعدـأنـكانواـيفـأيامـبنيـعبدـامللكـبنـمروانـُيَطبـللخليفةـيفـمجيعـأقطارـ
األرض:ـرشقًا،ـوغربًا،ـوشامالً،ـويمينًا،ـمماـغلبـعليهـاملسلمون،ـوالـيتوىلـأحٌدـيفـبلدـ
البالدـكلِّهاـاإلمارةـعىلـيشءـمنهاـإالـبأمرـاخلليفة،ـوَمنـنظرـيفـأخبارهمـعَرفـ منـ

صحةـذلك.

فعىلـهذاـيكونـاملرادـبقوله:ـ»ثمـيكونـاهلرج«ـيعني:ـالقتلـالناشئـعنـالفتنـ
وقوعًاـفاشيًا،ـيفشوـويستمرـويزدادـعىلـمدىـاأليام،ـوكذاـكانـواهللـاملستعان.

رـعليهـماـأخرجهـالّطرباين:ـ والوجهـالذيـذكرهـابنـاملنادىـليسـبواضح،ـويعكِّ
ديّف:ـعنـأبيه:ـعنـجدهـرفعه:ـ»سيكونـمنـبعديـخلفاء،ـ منـطريقـقيسـبنـجابرـالصَّ
ثمـمنـبعدـاخللفاءـأمراء،ـومنـبعدـاألمراءـملوك،ـومنـبعدـامللوكـجبابرة،ـثمـيرجـ
رـالقطحاينـفوالذيـ رجلـمنـأهلـبيتي،ـيمألـاألرضـعدالًـكامـُملئتـَجورًا،ـثّمـُيَؤمَّ
بعثنيـباحلق،ـماـهوـدونه«)))،ـفهذاـيردـعىلـماـنقلهـابنـاملنادىـمنـكتابـ»دانيال«ـوأماـ

ماـذكرهـعنـأيبـصالحـفواهـجدًا،ـوكذاـعنـكعب.

ـالكبري«،ـ)937(،ـ)22:ـ374). ـالطرباينـيفـ»املعجم ـأخرجه (((
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اإلسالم«ـوحديثـ »تدورـرحىـ بنيـحديث:ـ اجلمعـ اجلوزيـ ابنـ وأماـماولةـ

ـاخلطيبـبعيد. ـاخلّطايبـثم ـبه ـالذيـفرسه ـالّتكّلف،ـوالتفسري الباب،ـظاهر

املرادـبقوله:ـ»تدورـرحىـاإلسالم«ـأنـتدومـعىلـاالستقامة،ـ والذيـيظهرـأنـ
وأّنـابتداءـذلكـمنـأولـالبعثةـالنبوية،ـفيكونـانتهاءـاملدةـبقتلـعمرـيفـذيـاحلجة،ـسنةـ
ـاملبعثـيفـ ـأشهرـمن ـإىلـذلكـاثنتاـعرشةـسنًةـوستة ـانضم أربعـوعرشينـمنـاهلجرة،ـفإذا
ـالنبويةـومدةـ ـاملدة رمضانـكانتـاملدةـمخسًاـوثالثنيـسنًةـوستةـأشهر،ـفيكونـذلكـمجيع
اخلليفتنيـبعدهـخاصًة،ـويؤيدـحديثـحذيفة)))ـــاملايضـقريبًاـــالذيـيشريـإىلـأّنـبابـ

ـاألمرـعىلـماـذكر. ـالفتنةـُيكرسـبقتلـعمر؛ـفيفتحـبابـالفتن،ـوكان األمنـمن

وأماـقولهـيفـبقيةـاحلديث:ـ»فإنـهَيِلكواـفسبيلـمنـهلك،ـوإنـملـَيقمـهلمـدينُهم،ـ
َيقمـسبعنيـسنًة«،ـفيكونـاملرادـبذلك:ـانقضاءـأعامرهم،ـوتكونـاملدةـسبعنيـسنًة:ـإذاـ
ـابتداءـ ـفإن ـانقضاءـستـسننيـمنـخالفةـعثامن، ـثالثني،ـعند ـابتداؤهاـمنـأولـسنة ُجعل
ـانقضاءـ ـبعدـستـسننيـمضتـمنـخالفته،ـوعند ـإىلـَقْتلهـكان ـاألمر ـآل ـأن ـإىل الطعنـفيه

ـأحد. ـالصحابة ـيبقـمن السبعنيـمل

ضـفيهـملاـيتعلقـباثنيـعرشـ فهذاـالذيـيظهرـيلـيفـمعنىـهذاـاحلديث،ـوالـَتَعرُّ
خليفًة،ـوعىلـتقديرـذلك،ـفاألوىلـأنـحُيملـقوله:ـ»يكونـبعديـاثناـعرشـخليفًة«ـعىلـ
ـأربعةـعرشـ ـمنـالصديقـإىلـعمرـبنـعبدـالعزيز، ـاخلالفة ـفإنـمجيعـَمنـَويِل ـالَبعدية، حقيقة
ـاثنان،ـملـتصحـواليتهام،ـوملـتطلـمدهتام،ـومها:ـمعاويةـبنـيزيد،ـومروانـبنـ نفسًا،ـمنهم

احلكم،ـوالباقونـاثناـعرشـنفسًاـعىلـالوالء،ـكامـأخربـملسو هيلع هللا ىلص.

وكانتـوفاةـعمرـبنـعبدـالعزيزـسنةـإحدىـومئـة،ـوتغيـرتـاألحوالـبعده،ـ

ـبابـالصالةـكفارة،ـ)525). ـالبخاريـيفـ»صحيحه«،ـكتابـمواقيتـالصالة، ـأخرجه (((
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وانقىضـالقرنـاألولـالذيـهوـخريـالقرون،ـوالـَيقدحـيفـذلكـقوله:ـ»جيتمعـعليهمـ
الناس«ـألنهـحُيملـعىلـاألكثرـاألغلب،ـألّنـهذهـالصفةـملـتفقدـمنهمـإالـيفـاحلسنـبنـ
عيلـوعبدـاهللـبنـالزبري،ـمعـصحةـواليتهام،ـواحلكمـبأّنـمنـخالفهامـملـيثبتـاستحقاقهـ

ـابنـالزبريـواهللـأعلم. إالـبعدـتسليمـاحلسن،ـوبعدـقتل

وكانتـاألمورـيفـغالِبـأزمنةـهؤالءـاالثنيـعرشـمنـتظمًة،ـوإنـُوجدـيفـبعضـ
هتمـخالفـذلك،ـفهوـبالنسبةـإىلـاالستقامةـنادر،ـواهللـأعلم. مدَّ

ـبقوله:ـ ـاملراد ـابنـحبانـعىلـمعنىـحديثـ»تدورـرحىـاإلسالم«ـفقال: ـتكلم وقد
ـإىلـبنيـأمّية،ـ ـاخلالفة ـانتقالـأمر »تدورـرحىـاإلسالمـخلمسـوثالثنيـأوـستـوثالثني«:
ـالتحكيم،ـهوـمبدأـمشاركةـبنيـأمّية. وذلكـأّنـقيامـمعاويةـعنـعيلـبصفنيـحتىـوقع

ثّمـاستمرـاألمرـيفـبنيـأمّيةـمنـيومئذـسبعنيـسنًة،ـفكانـأولـماـظهرتـدعاةـ
ـالعباسـبخراسانـسنةـستـومئة،ـوَساقـذلكـبعبارةـطويلة،ـعليهـفيهاـمؤاخذاتـ بني

كثرية:

أوهلا:ـدعواهـأنـقصةـاحلَكمنيـكانتـيفـأواخرـسنةـستـوثالثني،ـوهوـخالفـ
ماـاتفقـعليهـأصحابـاألخبار،ـفـإهّناـكانتـبعدـوقعةـصفنيـبعدـأشهر،ـوكانتـسنةـ
سبعـوثالثني،ـوالذيـقدْمتهـأوىل:ـبأنـحُيملـاحلديثـعليهـواهللـأعلم«))).ـانتهىـبطولهـ

منـكالمـابنـحجر.ـ

ـباخللفاءـ ـبأنـاملقصود ـالشيعة: ـادعاه ـانتفىـما ـابنـحجر، ـالتحقيقـالذيـذكره وهبذا
ـ ـبعدـواحٍد،ـوأنـكلَّ ـالنّبُيـواحدًا ـالذينـيّدعونـأهّنمـقدـأوىصـهبم ـاالثناـعرش، همـاألئمة
واحدـمنهمـمعصوم،ـمعـماـنسبواـإليهـمنـالصفاتـالتيـالـجتوزـإالـلألنبياء،ـوبعضهاـ

هللـتعاىلـوحده.

ـالباري«ـ)3):ـ5)2). )))ـ»فتح
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ثابتـ الطحاويـ اإلمامـ ماـوضحهـ وتثبيتهاـعىلـ الدين،ـ يفـ مهمـ أمرـ فاإلمامة:ـ
وحق،ـولذلكـأدرجـاإلشارةـإليهـيفـعلمـالتوحيد،ـويفـهذاـاملتن،ـلينبهـاملسلمنيـإىلـ

خطورته.

ـبعضـاليشءـ ـباختصارـكاف،ـوركزنا ـاألمر، ـَنأُلـجهدًاـيفـتوضيحـحقيقة ونحنمل
عىلـمواضعـمهمة،ـورَدْدناـعىلـاملخالفنيـفيها،ـتثبيتًاـلفؤادـاملسلمني،ـوترسيخًاـلقاعدةـ
ـأصاًلـهلا:ـكاخلوارجـوالشيعةـ ـاإلمامة ـاختذتـمنـأمر ـمنـالفرقـاملبتدعة ـفإّنـكثريًا الدين،

والزيديةـوغريهم.

ـاإلمامـالطحاويـعىلـوجوبـاالعتقادـبأنـاألربعةـاملذكورينـ ولذلكـكّلهـنصَّ
همـاألئمة،ـألّنـهذاـصارـمميزًاـبنيـأهلـالّسنةـوالّشيعة،ـالذينـينفونـذلك،ـوهذاـليسـ
مردـخالفـظاهريـيفـأمرـعميل،ـبلـإنهـيعتمدـعىلـعقائدـأصليةـكامـأرشناـإليه،ـفإنـ
ـسيجرهـذلكـإىلـاالعتقادـ الذيـيالفـيفـذلك،ـويعتمدـعىلـنظرةـالشيعة،ـفإّنهـالـشكَّ

ـبعضـماـيلزمـعليهاـهنا.ـ ـالتيـذكرنا بكلـلوازمـتلكـالنظرة،

ـإالـأنهـ ـاخلالفـوإنـكانـيفـظاهرهـعمليًا، ـأّنـهذا فالتنبيهـعىلـاخلالفـهنا:ـمنشؤه
ـفضاًلـعامـيرتتبـ ـالتهاونـفيها،ـوالـجتاهلها، ينبنيـعىلـأصولـعقائدية،ـالـيصحـللعقالء

ـالعملية. ـالناحية ـاألمورـمن عليهـمنـعظائم

قال الطحاوي: )وأن العرشة الذين سمـاهم رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، وبرشهم باجلنة 
نشهد هلم باجلنة عىل ما شهد هلم رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، وقوله احلق، وهم: أبو بكر 
وعمر وعثامن وعيل وطلحة والزبري وسعد وسعيد وعبد الرمحن بن عوف 

وأبو عبيدة بن اجلراح وهو أمني هذه األمة ريض اهلل عنهم أمجعني(.

كامـجيبـعليناـأنـنحرتمـالصحابة،ـونوقرهمـإمجاالً،ـبسببـورودـنصوصـمنـ
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النبيـتدلـعىلـذلك،ـفإنهـجيبـعليناـأنـنوقرـونحرتمـمنـنصـعليهـالنبيـعليهـالصالةـ

ـأحاديثـمنها: ـباجلنة،ـوقدـوردتـفيهم ـاملبرشين ـبعينه،ـكالعرشة والسالم

ماـرواهـأبوـداودـيفـ»سننه«:ـعنـعبدـالرمحنـبنـاألخنس:ـأنهـكانـيفـاملسجد،ـ
ـ فذكرـرجٌلـعليًاـعليهـالسالم،ـفقامـسعيدـبنـزيدـفقال:ـأشهدـعىلـرسولـاهللـملسو هيلع هللا ىلص،ـأينِّ
سمعتهـوهوـيقول:ـ»عرشةـيفـاجلنة:ـالنّبّيـيفـاجلنّة،ـوأبوـبكرـيفـاجلنّة،ـوعمرـيفـاجلنة،ـ
وعثامنـيفـاجلنة،ـوعيلـيفـاجلنة،ـوطلحةـيفـاجلنة،ـوالزبريـبنـالعوامـيفـاجلنة،ـوسعدـ
ابنـمالكـيفـاجلنة،ـوعبدـالرمحنـبنـعوفـيفـاجلنة«،ـولوـشئتـلسّميتـالعارش،ـقال:ـ

فقالوا:ـمنـهو...؟ـفسكتـقال:ـفقالوا:ـمنـهو...؟ـفقال:ـهوـسعيدـبنـزيد)))«.

ويفـ»مستدركـاحلاكم«:ـعنـعبدـالرمحنـبنـاألخنس:ـأنهـكانـيفـاملسجد،ـفذكرـ
املغريُةـعليًا،ـفنالـمنه..،ـفقامـسعيدـبنـزيدـفقال:ـأشهدـعىلـرسولـاهللـملسو هيلع هللا ىلصـأينـسمعتهـ

يقول:ـ»عرشة...«،ـإلخ)2). 

ورواهـابنـحبانـعنـعبدـالرمحنـبنـعوف،ـورواهـغريهم)3).

الصحابة،ـويوجدـغريهمـشهدـهلمـ أفاضلـ إذن،ـوهؤالءـمنـ ثابتـ فاحلديثـ
الرسولـعليهـالصالةـوالسالمـبأنهـيفـاجلنّة،ـكامـوردـيفـأحاديثـأخرى.ـ

ـبابـيفـاخللفاء،ـ))465). )))ـكتابـالسنة،
)2)ـملـأجدهـهبذاـاللفظـيفـ»املستدركـعىلـالصحيحني«،ـوقدـأخرجهـيفـكتابـاملغازيـوالرسايا،ـذكرـ
مناقبـسعيدـبنـزيدـبنـعمروـبنـنفيلـعارشـالعرشةـريضـاهللـعنه،ـ)5858(،ـمنـطريقـعمرـ
ـأنـسعيدـبنـزيدـ ـأظنه،ـعنـأبيه، ـأنـعبدـالرمحنـبنـمحيدـبنـعبدـالرمحنـحدثه ابنـسعيدـبنـرشيح،
ـاهللـملسو هيلع هللا ىلصـقال:ـ»عرشةـيفـاجلنةـأبوـبكر،ـوعمر،ـوعثامن،ـوعيل،ـوالزبري،ـوطلحة،ـ حدثه،ـأنـرسول
وعبدـالرمحن،ـوسعد،ـوأبوـعبيدةـبنـاجلراحـوهؤالءـتسعة«،ـثمـسكتـفقالوا:ـننشدكـاهللـإالـ

ـاألعورـيفـاجلنة. ـنشدمتوينـباهللـأبو أخربتناـمنـالعارش،ـفقال:
ـكتابـإخبارهـملسو هيلع هللا ىلصـعنـمناقبـالصحابةـرجاهلمـونسائهمـبذكرـأسامئهمـرضوانـاهللـعليهمـامجعني،ـ (3(

.(7002(
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القوَل يف أصحاب رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، وأزواجه  قال الطحاوي: )وَمن أحسَن 
ياتِـه املقّدسني من كل رجس، فقد َبـِرئ من  الطاهرات من كّل دنس، وذرِّ

النفاق(.

ـ ـأّنـأحدًاـمنـأهلـالسنةـيالفـيفـهذاـالكالم،ـواألصلـإحسانـالظَّنِّ الـأظنُّ
مـعىلـ بأصحابـالنبيـعليهـالصالةـوالسالم،ـفقدـارتضاهمـهوـصحابًةـله،ـولوالـأهنَّ

ـله. ـَلـاَمـصاحبهم،ـوَلـاَمـريضـصحبتهم خري

فيجبـأنـالـنامرَيـعىلـالرسولـعليهـالصالةـوالسالمـكامـيفعلـالشيعة،ـفُيظهرونـ
رونـ ـفرَيدُّونـبعضهم!ـوُيكفِّ ـالصالةـوالسالم!، ـالنَّبيـِمنـالنبيـعليه مـأعرفـبصحابة أهنَّ
ـالفعلـمنهمـ ـأنـهذا ـالنبي،ـوالـيعرفون ـتعاليًاـعىل ـبنفاقـبعضهم!، بعضهم!،ـوحيكمون

ـبالنقص.ـ ـنفِسه ـالصالةـوالسالم ـالنبيـعليه يعودـعىل

ـالصحابةـقدـأثنىـاهللـعليهمـسبحانهـوتعاىلـيفـمواضعـ ـالبابريت:ـ»وذلكـألنَّ قال
ـقولهـتعاىل:ـ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ﴾ـ]التوبة:ـ00)[،ـ كثرية،ـمنها

وقـوله:ـ﴿ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ﴾ـ]التحريم:ـ8[،ـوقـوله:ـ﴿پ پ 
پ ڀ ڀڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ﴾ـ]الفـتح:ـ29[،ـفـيجبـ

ـاهـ. ـالنفاق«))). ـَبرئـمن ـالقوَلـفيهمـفقد تعظيمهمـفَمنـأحسَن

ـالكريم،ـ ـثبتتـبراءهتاـيفـالقرآن وأماـزوجاتـالنبيـملسو هيلع هللا ىلصـوماـوردـيفـبعضهن،ـفقد
صةـمعلومة،ـوالتَّـنبيهـإليهاـيفـكتبـالعقيدةـلهـفائدة،ـهيـنفسـفائدةـذكرـأفاضلـ والقِّ
النبيـعليهـ نبَّهناـإليه،ـوأزواجـ الصحابة،ـوالقطعـبإمامةـوخالفةـاخللفاءـاألربعة،ـكامـ

ـالنبيني.ـ ـبركُةـصحبِةـخاتم هاتـاملؤمنني،ـومعهن ـأمَّ الصالةـوالسالمـهنَّ

ـالبابريت«ـص45). )))ـ»رشح
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القول يف آل النبي عليه الصالة والسالم وأزواجه:

ـ»قالـاهللـعزـوجل:ـ﴿ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ  ـالبيهقي: قالـاإلمام
،ـ ـالنبيـملسو هيلع هللا ىلصـوختيريهنَّ ـاآليةـيفـنساء ڑ ک ک ک﴾ـ]األحزاب:ـ33[،ـوابتدأ
ـمنـاألجرـالعظيم،ـثمـ ـاهللـهلنَّ ـماـأعدَّ فلاّمـاخرتنـاهللَـورسولَهـوالدارـاآلخرَة،ـكانـهلنَّ

ـالعذابـواألجر. ـالعاملنيـيف ـعنـنساء ميَّزهنَّ

ـفقال:ـ﴿ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹٹ ٹ ٹ ڤ ڤ  ـمنهنَّ ثمـأباهَننَّ
ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ﴾ـ]األحزاب:ـ32[،ـفساقـالكالمـإىلـقوله:ـ﴿ڎ ڈ 
ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک﴾ـ]األحزاب:ـ33[،ـوإنامـوردـ

ـيفـذلك. ـمعهنَّ ـالذكور؛ـإلدخالـغريهنَّ بلفظ

ـبقوله:ـ﴿گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ  ثمـأضافـالبيوتـإليهنَّ
ـأمهاتـالـمؤمننيـفـقال:ـ﴿ۇ ۆ  ڳ ڱ﴾ـ]األحزاب:ـ34[،ـوجعلهـنَّ
ـبعدـوفاةـنبيِّـهـ مـنكاحهنَّ ۆ ۈ ۈٴۇ ۋ ۋ﴾ـ]األحزاب:ـ6[،ـوحرَّ

ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ  فـقال:ـ﴿ەئ  ملسو هيلع هللا ىلصـ
ىئ﴾ـ]األحزاب:ـ53[«))).

حادثة اإلفك:

قالـاحلافـظـأبوـممدـعيلـبنـأمحدـبنـسعيدـبنـحزم:ـ»ويفـمرجعـالناسـمنـ
براءةـ تعاىلـيفـذلكـمنـ قالوا...،ـوأنزلـاهللـ ماـ قالـأهلـاإلفكـ بنيـاملصطلق،ـ غزوةـ
عائشةـريضـاهللـعنها،ـماـأنزل،ـوقدـُرويناـمنـطرٍقـصحاح،ـأّنـسعدـبنـمعاذـكانتـ

)))ـ»االعتقاد واهلداية إىل سبيل الرشاد عىل مذهب السلف وأصحاب احلديث«،ـأمحدـبنـاحلسنيـ
الكاتب،ـ عصامـ أمحدـ ت:ـ ط)،ـ )40)،ـ ــ بريوتـ ــ اجلديدةـ اآلفاقـ دارـ البيهقي)458هـ(،ـ

ص324.
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ـسعدـبنـمعاذـ لهـيفـيشءـمنـذلكـمراجعًةـمعـسعدـبنـعبادة،ـوهذاـعندناـَوْهُم،ـألنَّ
ماتـإثرـبنيـقريظةـبالـشك!ـوفتُحـبنيـقريظةـيفـآخرـذيـالقعدةـمنـالسنةـالرابعةـمنـ
اهلجرة،ـوغزوةـبنيـاملصطلقـيفـشعبانـمنـالسنةـالسادسة،ـبعدـسنةـوثامنيةـأشهرـمنـ
موته،ـوكانتـاملقالةـبنيـالرجلنيـاملذكورينـبعدـالرجوعـمنـغزوةـبنيـاملصطلقـبأزيدـ

منـمخسنيـليلة«))).

تعاىل:ـ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پپ پ پ ڀ  »وقولهـ اجلصاص:ـ وقالـ
ڀڀ ڀ ٺ ٺ ٺ﴾ـ]النور:ـ))[،ـنَزلتـيفـاللَّذينـقذفواـعائشةـريضـاهللـعنها،ـفأخرَبـ

ـذلكـَكِذب. اهللـأنَّ

ـشديد،ـ واإلفك:ـهوـالكذب،ـونالـالنبَيـملسو هيلع هللا ىلصـوأباـبكرـومجاعةـمنـاملسلمنيـغمٌّ
وأذىـوحزن،ـفصربواـعىلـذلك،ـفكانـذلكـخريًاـهلم،ـوملـيكنـصربهمـواغتاممهمـ
بذلكـرشًاـهلم،ـبلـكانـخريًاـهلمـلِـامـنالواـبهـمنـالثواب،ـوملاـحلقهمـأيضًاـمنـالرسورـ

ـالقاذف. ـاهللـبراَءةـعائشةـوطهارهَتا،ـولِـامـعرفواـمنـاحلكمـيف ببيان

وقولهـتعاىل:ـ﴿ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ﴾ـ]النور:ـ))[،ـيعنيـواهللـأعلم:ـ
ـاكتسبه. ـاإلثمـعىلـقدرـما عقابـماـاكتسبـمن

ـأنهـعبدـاهللـبنـُأيبـبنـسلول،ـ ـروي: ـتعاىل:ـ﴿ڤ ڤ ڤ﴾ـ]النور:ـ))[، وقوله
وكانـمنافقًا،ـو﴿ڤ﴾:ـهوـِعَظمه،ـوإنـِعظمـماـكانـفيه؛ـألهنمـكانواـجيتمعونـعنده،ـ
وبرأيهـوأمرهـكانواـُيشيُعونـذلك،ـويظهرونه،ـوكانـهوـيقصدـبذلكـأذىـرسولـاهللـ

ملسو هيلع هللا ىلص،ـوأذىـأيبـبكر،ـوالطَّعنـعليهام«)2).

ـأبوـممدـعيلـبنـأمحدـبنـسعيدـبنـحزمـاألندليسـالقرطبيـالظاهريـ)456هـ(،ـ )))ـ»جوامع السرية«،
ص5.

)2)ـ»أحكام القرآن«،ـأمحدـبنـعيلـالرازيـاجلصاصـأبوـبكر)370ـهـ(،ـدارـإحياءـالرتاثـالعريبـــ
ـالصادقـقمحاويـ)5:ـ60)). ـ405)،ـت:ـممد بريوتــ
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وردـيفـ»صحيحـالبخاري«:ـعنـعائشَةـريضـاهللـعنها،ـحنيـقالـهلاـأهُلـاإلفِكـ
ماـقالوا:ـقالت:ـَوَدعاـرسولـاهللـملسو هيلع هللا ىلصـَعيلـبنـأيبـطالٍبـوأسامَةـبنـزيٍدـريضـاهللـعنهامـ

ـأهِلِه؟. ـيستشرُيمُهاـيفـفراِق ـيسأهُلاُمـوهو ـالوحُي حنيـاْسَتلَبَث

ـاهللـعليَك،ـ ـُيضيِِّق ـأهلِه،ـوأّماـعيلـفقال:ـمل ـبالذيـيعَلُمـمنـبراءِة ـفأشار ـُأسامُة ـفأّما
َيريُبِك؟«ـ ٍءـ يَشْ منـ رأيِتـ »هلـ فقال:ـ َتصُدْقَك،ـ اجلاريَةـ َوَسِلـ َكثرٌي،ـ ِسواهاـ والنِّساُءـ
،ـتـناُمـعنـَعجنِيـأْهِلها،ـفتأيتـ نِّ اـجاريٌةـحديثـُةـالسِّ قالت:ـماـرأيُتـأمرًاـأكثَرـمنـأهنَّ
الّداِجُنـَفتأُكُلُه!ـفقاَمـعىلـاملنرِبـفقال:ـ»ياـمعرَشـاملسلمنَي،ـمنـيعِذُرينـمنـرجٍلـبَلَغنيـ

أذاُهـيفـأهيل؟ـواهلل،ـماـعلمُتـعىلـأهيلـإالـخريًا«،ـفذكَرـبراءَةـعائشَة))).

وفيهـأيضًا:ـعنـُعروَة:ـعنـعائشَة:ـأّنـرسولـاهللـملسو هيلع هللا ىلصـَخَطَبـالناس،ـفَحِمَدـاهلل،ـ
ـيفـَقْوٍمـَيُسبُّوَنـأْهيل؟ـماـَعِلْمُتـعليهمـمنـُسوٍءـ وأثنىـعليه،ـوقال:ـ»ماـُتشرُيوَنـَعيَلَّ

.» َقطُّ

ـوعنـعروَةـقال:ـملاـُأخرِبَتـعائشُةـباألمِرـقالت:ـياـرسولـاهللـأتأذُنـيلـأنـأنطلَقـ
إىلـأهيل؟،ـفأِذَنـهلا،ـوأرسَلـمعهاـالغالَم،ـوقالـرجٌلـمنـاألنصاِر:ـُسْبحاَنَك،ـماـَيُكوُنـ

ـَنَتـَكلََّمـهبذاـُسْبحاَنَكـهذاـهُبْتاٌنـَعظيٌم)2). ـأْن لنا

]الشورى:ـ38[،ـ تعاىل:ـ﴿ں ں ڻ﴾ـ اهللـ بابـقولـ بالكتابـوالسنة،ـ )))ـكتابـاالعتصامـ
العزمـوالتبنيـلقوله«:ـ﴿ڦ ڄ  املشاورةـقبلـ ]آلـعمران:ـ59)[ـ»وأنـ ﴿ڤ ڦ ڦ﴾ـ
ڄ ڄ ڄ﴾ـ]آلـعمران:ـ59)[ـ»فإذاـعزمـالرسولـملسو هيلع هللا ىلصـملـيكنـلبرشـالتقدمـعىلـاهللـورسوله«،ـ

.(7369(
]الشورى:ـ38[،ـ تعاىل:ـ﴿ں ں ڻ﴾ـ اهللـ بابـقولـ بالكتابـوالسنة،ـ )2)ـكتابـاالعتصامـ

العزمـوالتبنيـلقوله«:ـ﴿ڦ ڄ  املشاورةـقبلـ ]آلـعمران:ـ59)[ـ»وأنـ ﴿ڤ ڦ ڦ﴾ـ
ڄ ڄ ڄ﴾ـ]آلـعمران:ـ59)[ـ»فإذاـعزمـالرسولـملسو هيلع هللا ىلصـملـيكنـلبرشـالتقدمـعىلـاهللـورسوله«،ـ

.(7370(
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ديقـممَّاـُرميتـبهـيفـقوله:ـ﴿ٱ ٻ  ـالصِّ ـبنِت ـبراءةـعائشَة ـالبيهقي:ـ»وُأنزلـيف قال
ٻ ٻ ٻ پپ پ پ﴾ـ]النور:ـ))[،ـإىلـآخرـاآليات،ـفهيـتـتىلـيفـمساجدـ
ـالدين. ـوُتكَتبـيفـمصاحفهمـوألواحهمـإىلـيوم املسلمني،ـويفـصلواهتم،ـويفـماريبهم،

وفيها:ـبيانـِعفتِها،ـوحصانـتِها،ـوطهارهِتا،ـوكبرِيـإثمـمنـرماهاـوعظيِمـعذابهـ
ـفيهاـعذابًاـُمعّدًا،ـولعنًاـمتتابعًاـ ـبذلكـرشفًا،ـوملنـوقع وَلعنهـيفـالدنياـواآلخرة،ـوكفىـهلا

عاجاًلـوآجالً«.

ورويـعنـزيدـبنـأرقمـقال:ـقامـفيناـذاتـيومـرسولـاهللـملسو هيلع هللا ىلصـخطيبًا،ـفحمدـاهللـ
ـيأيَتـرسولـريبـفأجيَبه،ـ ـيوشكـأن ـبرش، ـأنا ـالناسـإنَّام ـأهيا ـبعد: ـثمـقال:ـ»أما وأثنىـعليه،
وإينـتاركـفيكمـالثقلني،ـأوهلام:ـكتابـاهللـفيهـاهلدىـوالنور،ـفاستمسكواـبكتابـاهلل،ـ

بـفيه. ـعىلـكتابـاهلل،ـورغَّ وخذواـبه«ـفحثَّ

ثمـقال:ـ»وأهلـبيتي،ـأذكركمـاهللـيفـأهلـبيتي«،ـثالثـمرات،ـفقالـلهـحصني:ـ
ياـزيد،ـمنـأهلـبيته؟ـأليسـنساؤهـمنـأهلـبيته؟ـقال:ـبىلـإّنـنساءهـمنـأهلـبيته،ـولكنـ
أهلـبيتهـمنـُحرمـالصدقةـبعدهـقال:ـومنـهم؟ـقال:ـآلـعيلـوآلـجعفرـوآلـالعباسـ

وآلـعقيل،ـفقال:ـكلـهؤالءـحُيَرمـالصدقَة؟!ـقال:ـنعم))). 

بيته،ـواسمـأهلـ أّنـنساءهـمنـأهلـ ـزيدـبنـأرقمـ قالـاألستاذـاإلمام:ـ»قدـبنيَّ
البيتـلكلـمنـالنساءـحتقيق،ـوهوـمتناولـلآلل،ـواسمـاآللـلكلـمنـحُيرمـالصدقَةـ
منـأوالدـهاشمـوأوالدـاملطلب؛ـلقولـالنبيـملسو هيلع هللا ىلص:ـ»إنـالصدقةـالـحتلـملحمدـوالـآللـ

ممد«)2).

ـبابـمنـفضائلـعيلـ ـأخرجهـمسلمـيفـ»صحيحه«،ـكتابـفضائلـالصحابةـريضـاهللـتعاىلـعنهم، (((
ـبنحوه. ابنـأيبـطالبـريضـاهللـعنه،ـ)2408(

)2)ـأخرجهـأبوـداودـيفـ»سننه«،ـكتابـاخلراجـواإلمارةـوالفيء،ـبابـيفـبيانـمواضعـقسمـاخلمس،ـ
ـبنـاحلارثـريضـاهللـعنه. وسهمـذيـالقربى،ـ)2985(،ـمنـحديثـربيعة
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ـإنامـ ـاملطلب،ـوقال: ـبنيـهاشمـوبني ـالصدقة ـاخلُمسـالذيـعوضهمـمن وإعطائه
بنوـهاشمـوبنوـاملطلبـيشءـواحد،ـوقدـُيسمىـأزواجه:ـآالً،ـبمعنى:ـالتشبيهـبالنَّسب،ـ

فأرادـزيدـختصيصـاآللـمنـأهلـالبيتـبالذكر.

ـبالصالةـعىلـ ـَأَمرنا ـيتناولـاآللـواألزواج،ـوقد ولفظـالنبيـملسو هيلع هللا ىلصيفـالوصيةـهبمـعام
هـأنـَيكتالـ مجيعهمـفقالـفيامـروىـالبيهقي:ـعنـأيبـهريرة:ـعنـالنبيـملسو هيلع هللا ىلصـقال:ـ»منـرسَّ
ـعىلـممدـالنبي،ـوأزواجهـ باملكيالـاألوىفـإذاـصىّلـعليناـأهَلـالبيت؛ـفليقل:ـاللَّهمـصلِّ

ـبيته،ـكامـصليتـعىلـإبراهيمـإنكـمحيدـميد«))). ّيتهـوأهل أمهاتـاملؤمنني،ـوذرِّ

اعدي)2) بالصالةـعليهـوعىلـأزواجهـ قالـالشيخ:ـ»وأَمرـيفـحديثـأيبـمُحيدـالسَّ
ـالذريةـ ـكامـأفرد ـالتأكيد، ـأهلـالبيتـعىلـوجه ـبالذكرـمنـمجلة ـأفردهنَّ وذريته،ـوحيتملـأنه
عىلـوجهـالتأكيد،ـثمـرجعـإىلـالتعميمـيفـحديثـأيبـهريرة؛ـليدخلـفيهاـغريـاألزواجـ

ـالبيتـواهللـأعلم. ـاسمـأهل ـالذينـيقعـعليهم والذريةـمنـآله،

:ـبسندهـعنـعطاءـبنـيسار:ـعنـأمـسلمةـقالت:ـيفـبيتيـُأنزلت:ـ وروىـالبيهقيُّ
﴿ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک﴾ـ]األحزاب:ـ33[،ـقالت:ـفأرسلـ
رسوُلـاهللـملسو هيلع هللا ىلصـإىلـفاطمةـوعيل،ـواحلسنـواحلسني،ـفقال:ـ»هؤالءـأهيل«قالت:ـفقلت:ـ

ياـرسولـاهلل،ـأَماـأناـمنـأهلـالبيت؟قال:ـ»بىلـإنـشاءـاهلل«)3).

)))ـمجاعـأبوابـصفةـالصالة،ـبابـالدليلـعىلـأنـأزواجهـملسو هيلع هللا ىلصـمنـأهلـبيتهـيفـالصالةـعليهن،ـ
ـالنبيـ )2866(،ـوأخرجهـأبوـداودـيفـ»سننه«،ـتفريعـأبوابـالركوعـوالسجود،ـبابـالصالةـعىل

ـالتشهد،ـ)982). ملسو هيلع هللا ىلصـبعد
ـبابـ)3369). ـالبخاريـيفـ»صحيحه«،ـكتابـأحاديثـاألنبياء، ـأخرجه (2(

)3)ـمجاعـأبوابـصفـةـالصالة،ـبابـالدليلـعىلـأنـأزواجهـملسو هيلع هللا ىلصـمنـأهلـبيتـهـيفـالصالةـعليهن،ـ
.(286((
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قالـأبوـعبدـاهلل:ـهذاـحديثـصحيحـسنده،ـثقاتـرواته.ـ

قالـالشيخ:ـ»وهذاـيؤكدـماـذكرناـمنـدخولـآلهـوأزواجهـيفـأهلـبيته،ـوعليناـ
مبتهمـمجيعهمـومواالهتمـيفـالدين«.

ورويـعنـابنـعباسـقال:ـقالـرسولـاهللـملسو هيلع هللا ىلص:ـ»أحبواـاهللـلـامـَيغُذوكمـبهـمنـ
ـاهلل،ـوَأحبُّواـأهلـبيتيـحلبِّي«))).  نعمة،ـوَأحبُّوينـحلبِّ

ـقال:ـسمعتـرسولـاهللـملسو هيلع هللا ىلصـيقولـ ـبنـأيبـسعيدـاخلدري:ـعنـأبيه ورويـعنـمحزة
عىلـاملنرب:ـ»ماـبالـرجالـيقولونـإنـرحمـرسولـاهللـملسو هيلع هللا ىلصـالـينفعـقومهـيومـالقيامة!ـبىلـ
ـالناسـَفَرطـلكمـعىلـاحلوض«)2). ا ـأهيَّ ـالدنياـواآلخرة،ـوإينِّ ـرمحيـموصولةـيف واهلل،ـإنَّ

ـ»وقدـرويناـيفـفضائلـأهلـالبيتـوالصحابةـريضـاهللـعنهمـيفـكتابـ قالـالشيخ:
الفضائلـماـوردـفيهام،ـوفيامـُرويناـعنـعائشة:ـعنـفاطمةـريضـاهللـعنها:ـأّنـالنبيـملسو هيلع هللا ىلصـ

قالـهلا:ـ»أالـترضنيـأنـتكوينـسيدةـنساءـهذهـاألمةـأوـنساءـاملؤمنني؟«)3).

ـأهلـ ـنساء ـ»فاطمةـسيدة ـوأيبـسعيدـوغريمهاـعنـالنبيـملسو هيلع هللا ىلص: وفيامـرويـعنـحذيفة
ـبنتـمزاحم«)4)،ـ ـبنتـعمرانـوآسية ـأحدمهاـيفـروايته:ـ»إالـماـكانـمنـمريم اجلنة«،ـزاد

)))ـأخرجهـالرتمذيـيفـ»سنـنه«،ـأبوابـاملناقب،ـبابـمناقبـأهلـبيتـالنبيـملسو هيلع هللا ىلص،ـ)3789(،ـقالـ
الرتمذي:ـهذاـحديثـحسنـغريب.

ـبطوله. )2)ـأخرجهـأمحدـيفـ»مسنده«،ـ)38)))(،ـ)7):ـ9)2(،
الناس،ـومنـملـ )3)ـأخرجهـالبخاريـيفـ»صحيحه«،ـكتابـاالستـئذان،ـبابـمنـناجىـبنيـيديـ
يربـبرسـصاحبه،ـفإذاـماتـأخربـبه،ـ)6285(،ـوأخرجهـمسلمـيفـ»صحيحه«،ـكتابـفضائلـ
ـ)2450)  ـالصالةـوالسالم، ـبنتـالنبيـعليها ـبابـفضائلـفاطمة الصحابةـريضـاهللـتعاىلـعنهم،

.(99(
)4)ـأخرجهـالرتمذيـيفـ»سننه«،ـأبوابـاملناقب،ـبابـمناقبـأيبـممدـاحلسنـبنـعيلـبنـأيبـطالبـ
ـاخلدريـ= ـبطوله،ـوحديثـأيبـسعيد واحلسنيـبنـعيلـبنـأيبـطالبـريضـاهللـعنهم،ـ))378(،
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ويفـروايةـابنـعباس:ـ»أفضلـنساءـأهلـاجلنةـخدجيةـبنتـخويلدـوفاطمةـبنتـممد،ـ

ـبنتـمزاحم«))). ـبنتـعمرانـوآسية ومريم

ـالنساءـ ـالنبيـملسو هيلع هللا ىلص:ـ»فضلـعائشةـعىل ويفـحديثـأيبـموسىـوأنسـبنـمالك:ـعن
ـقالت:ـ ـأحب؟ ـفاطمة:ـ»ألستـحتبنيـما ـالطعام«)2)،ـوقالـالبنته ـالثريدـعىلـسائر كفضل

ـيعنيـعائشة«)3). بىلـقال:ـفأحبيـهذه

وقالـعامرـبنـيارسـبمشهدـعيلـريضـاهللـعنهامملنـنالـمنـعائشة:ـاسكتـمقبوحًاـ
ـاهللـملسو هيلع هللا ىلصـيفـالدنياـ اـزوجةـرسول ـاهللـملسو هيلع هللا ىلص،ـوقالـعمـار:ـ»إهنَّ منبوحًا؛ـتـؤذيـحبيبةـرسول
واآلخرة«)4)،ـويفـحديثـأيبـسعيدـوغريه:ـعنـالنبيـملسو هيلع هللا ىلص:ـ»احلسنـواحلسنيـسيداـشبابـ

أهلـاجلنة«)5). 

وقالـاإلمامـالنووي:ـ»براءةـعائشةـريضـاهللـعنهاـمنـاإلفكـوهيـبراءةـقطعية،ـ

ريضـاهللـعنهـمعـالزيادةـدونـذكرـآسيةـبنتـمزاحم،ـأخرجهـأمحدـيفـ»مسنده«،ـ)8)6))(،ـ ـ=
)8):ـ)6)).

)))ـأخرجهـأمحدـيفـ»مسنده«،ـ)2668(،ـ)4:ـ409).
)2)ـأخرجهامـالبخاريـيفـ»صحيحه«،ـكتابـأصحابـالنبيـملسو هيلع هللا ىلص،ـبابـفضلـعائشةـريضـاهللـعنها،ـ
)3769(ـو)3770(،ـمسلمـيفـ»صحيحه«،ـكتابـفضائلـالصحابةـريضـاهللـتعاىلـعنهم،ـبابـ
فضائلـخدجيةـأمـاملؤمننيـريضـاهللـتعاىلـعنها،ـ))243(،ـوبابـيفـفضلـعائشةـريضـاهللـتعاىلـ

ـ)2446). عنها
ـبابـيفـفضلـعائشةـ ـأخرجهـمسلمـيفـ»صحيحه«،ـكتابـفضائلـالصحابةـريضـاهللـتعاىلـعنهم، (3(

ريضـاهللـتعاىلـعنهاـ)2442(،ـمنـحديثـعائشةـريضـاهللـعنها،ـمطوالً.
ـقريبًا. )4)ـسبقـخترجيه

ـقريبًاـمنـسننـالرتمذي. )5)ـسبقـخترجيه
انظرـيفـذلكـكله:ـ»االعتقاد واهلداية إىل سبيل الرشاد عىل مذهب السلف وأصحاب احلديث«،ـ ـ

ص325.
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كـفيهاـإنساٌنـــوالعياذـباهللـــصارـكافرًاـمرتدًاـبإمجاعـ بنصـالقرآنـالعزيز،ـفلوـَتشكَّ
اهللـوسالمهـ األنبياءـصلواتـ نبيـمنـ امرأةـ َتْزنـ ملـ ابنـعباسـوغريه:ـ قالـ املسلمني،ـ

عليهمـأمجعني،ـوهذاـإكرامـمنـاهللـتعاىلـهلم«))).

وكذلكـعرتتهـالطاهرة،ـقدـاخُتصواـبأحكام،ـترشيفًاـهلم،ـلقرهبمـمنـالنبيـعليهـ
السالم،ـوذلكـحفاظًاـعىلـمقامـالنبوة،ـفأوجبـعليهمـوهلمـأمورًاـالـكغريهم،ـتكليفًاـ
هـعليهـمنـاخلطابـ ـتوجَّ ـبام ين،ـورفعًاـملنزلتهم،ـفمنـعملـمنهم ـالدِّ ـبالعملـمنـأجل هلم
ـفإنهـعالمةـمنـعالماتـالنفاق،ـ ـالقولـيفـهؤالء ـفمنـأساء رين، صارـمنـالطَّاهرينـاملطهَّ

ـاالعتقاد.ـ وُخبثـالباطنـوسوء

ويفـ»تفسيـرـاجلاللني«:ـ»﴿ٱ ٻ ٻ﴾ـ]الشورى:ـ23[:ـمنـالبِشارةـخمففًاـ
ـبه،ـ﴿ٻ ٻ پ پ پ پڀ ڀ ڀ ڀ ٺ﴾ـ]الشورى:ـ23[:ـعىلـ ومثقاًل
تبليغـالرسالة،ـ﴿ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ﴾ـ]الشورى:ـ23[:ـاستـثناءـمنقطع،ـأي:ـلكنـ
ـبطنـمنـقريشـقرابة،ـ ـلهـيفـكلِّ أسألكمـأنـتودواـقرابتيـالتيـهيـقرابتكمـأيضًا،ـفإنَّ
﴿ٿ ٹ﴾ـ]الشـورى:ـ23[:ـيكـتسب،ـ﴿ۅ﴾:ـطاعـًة،ـ﴿ٹ ٹ ڤ ڤ﴾ـ
للـذنوب،ـ﴿ڦ﴾ـ ]الشـورى:ـ23[:ـ بتـضعيفها،ـ﴿ڤ ڦ ڦ﴾ـ ]الشـورى:ـ23[:ـ

]الشورى:ـ23[:ـللقليلـفيضاعفه«.

وقالـأبوـالسـعود:ـ»﴿ٺ ٺ ٿ ٿ﴾ـ]الشورى:ـ23[ـأي:ـإالـأنـَتـودُّوينـ
لقرابتي،ـأوـَتودواـأهلـقرابتي،ـوقيل:ـاالستثناءـمنقطع،ـواملعنى:ـالـأسألكمـأجرًاـقط،ـ
ولكنـأسألكمـاملودة،ـو﴿ٿ ٿ﴾ـ]الشورى:ـ23[ـحالـمنهاـأي:ـإالـاملودةـثابتـًةـيفـ
ـالقرابة. ـبمعنى ـالقرابة،ـوالقربى:ـمصدرـكالزلفى، ـأوـيفـحق القربىـمتمكنًةـيفـأهلها،

ـالنووي«ـ)7):ـ7))). )))ـ»صحيحـمسلمـبرشح
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الذينـوجبتـعليناـ ياـرسولـاهلل،ـَمنـقرابتكـهؤالءـ نَزلتـقيل:ـ رويـأهناـملاـ
متـاجلنةـعىلـمنـظلمـ مودهتم؟ـقال:ـ»عيلـوفاطمةـوابنامها«)))،ـوعنـالنبيـملسو هيلع هللا ىلص:ـ»ُحرِّ
ـاملطلبـوملـجُيازه،ـ ـإىلـأحدـمنـولدـعبد ـبيتي،ـوآذاينـيفـعرتيت،ـومنـاصطنعـصنيعة أهل

ـالقيامة«)2). ـيوم ـلقيني ـإذا ـأجازيهـعليهاـغدًا فأنا

ـأنـَتودُّواـاهللـورسولهـيفـتقربكمـإليهـ ـوقيل:ـ﴿ٿ﴾:ـالتقربـإىلـاهلل،ـأي:ـإالَّ
بالطاعةـوالعملـالصالح«)3).

وقالـابنـُجَزي:ـ»﴿ٺ ٺ ٿ ٿ﴾ـ]الشورى:ـ23[ـفيهـأربعةـأقوال:

األول:ـأنـالقربىـبمعنى:ـالقرابة،ـويف:ـبمعنى:ـمنـأجل،ـواملعنى:ـالـأسألكمـ
ـأنـَتودوينـألجلـالقرابةـالتيـبينيـوبينكم،ـفاملقصدـعىلـهذاـاستعطافـ عليهـأجرًا،ـإالَّ

ـوبْينهـوبنْيـالنبيـملسو هيلع هللا ىلصـقرابة. قريش،ـوملـيكنـفيهمـبطنـإالَّ

الثاين:ـأنـالقربىـبمعنى:ـاألقاربـأوـذويـالقربى،ـواملعنى:ـإالـأنـَتودواـأقاريبـ
ـالبيت. ـبأهل وحتفظوينـفيهم،ـواملقصدـعىلـهذاـوصية

الثالث:ـأنـالقربى:ـقرابةـالناسـبعضهمـمنـبعض،ـواملعنى:ـأنـَتودواـأقاربكم،ـ
ـاألرحام. ـبصلة واملقصودـعىلـهذاـوصية

الرابع:ـأنـالقربى:ـالتقربـإىلـاهلل،ـواملعنى:ـإالـأنـتتقربواـإىلـاهللـبطاعته.

واالستثناءـعىلـالقولـالثالثـوالرابعـمنقطع،ـوأماـعىلـاألولـوالثاينـفيحتملـ

ـ)3:ـ47(،ـمنـحديثـابنـعباسـريضـاهللـعنهام. ـ))264(، ـالطرباينـيفـ»املعجمـالكبري«، ـأخرجه (((
ـالثعلبيـيفـ»تفسريه«،ـ)8:ـ2)3). )2)ـرواه

)3)ـ»إرشادـالعقلـالسليمـإىلـمزاياـالقرآنـالكريم«،ـأبوـالسعودـممدـبنـممدـالعامدي،ـدارـإحياءـ
ـبريوتـ)8:ـ30). الرتاثـالعريبــ
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االنقطاع؛ـألنـاملودةـليستـبأجر،ـوحيتملـاالتصالـعىلـاملجاز،ـكأنهـقال:ـالـأسألكمـ

عليهـأجرًاـإالـاملودة،ـفجعلـاملودةـكاألجر«))).

ـقالـرسولـاهللـملسو هيلع هللا ىلص:ـ»إينـ ـاخلدريـقال: ـأمحد«:ـعنـأيبـَسعيٍد ـاإلمام جاءـيفـ»مسند
قدـتركُتـفيكُمـالثََّقَلنِي،ـأحُدمهاـأكرُبـمَنـاآلَخِر:ـكتاُبـاهللـعزـوجل:ـحبٌلـممدودـمَنـ

ـاحلوَض«)2).  امـلنـَيفرتقاـحتىـَيِرداـعيلَّ السامءـإىلـاألرض،ـوعرتيت:ـأهُلـبيتي،ـأالـإهنَّ

وروىـاإلمامـالنسائيـيفـ»خصائصـأمريـاملؤمننيـعيلـبنـأيبـطالب«:ـعنـزيدـ
ـبدوحات،ـ ـأمر ، ـالوداع،ـونزلـغديرـُخمٍّ ـأرقمـقال:ـملاـرجعـرسولـاهللـملسو هيلع هللا ىلصـعنـَحجة ابن
ـأكربـمنـ ـالثقلنيـأحدمها ـتركتـفيكم ـقد ـقال:ـ»كأينـقدـُدعيتـفأجبُت،ـوإينِّ ـثم ْمَن، فُقمِّ
اآلخر:ـكتابـاهلل،ـوعرتيتـأهلـبيتي،ـفانظرواـكيفـختُلفوينـفيهام،ـفإهنامـلنـيتفرقاـحتىـ
ـفقال:ـ ـمؤمن،ـثمـأخذـبيدـعيلِّ ـاحلوض«،ـثمـقال:ـ»إنـاهللـموالي،ـوأناـويلـكلِّ َيِرداـعيلَّ
ـواِلـمنـواالهـوعاِدـمنـعاداه«،ـفقلتـلزيدـسمعَتهـمنـ منـكنتـوليهـفهذاـوليه،ـاللهمَّ

رسولـاهللـملسو هيلع هللا ىلص؟ـفقال:ـماـكانـيفـالدوحاتـأحدـإالـرآهـبعينيهـوسمعهـبأذنيه«)3).

قالـاإلمامـأبوـَجْعَفرـالطحاوي:ـ»فَهذاـاحلديُثـصحيُحـاإلسناِد،ـالـطعَنـألَحٍدـ
ـيفـ يفـأَحٍدـمنـُرواتِِه،ـفيهـإْنـكانـذلكـالَقْوُلـكانـمنـرسولـاهللـملسو هيلع هللا ىلصـلَِعيلـبَغديِرـُخمٍّ

ِهـمنـاملدينِة«)4). ِهـإىلـاملدينة،ـالـيفـخروِجِهـحلجِّ ُرُجوِعِهـمنـَحجِّ

)))ـ»كتابـالتسهيلـلعلومـالتنزيل«،ـممدـبنـأمحدـبنـممدـالغرناطيـالكلبي،ـدارـالكتابـالعريبـ
ــلبنانـــ403)هــــ983)م،ـط4،ـ)4:ـ20).

)2) )))2))(،ـ)7):ـ309).
ـالرمحنـ)303هـ(،ـ ـأبوـعبد ـبنـشعيبـالنسائي ـأمحد )3)ـ»خصائصـأمريـاملؤمننيـعيلـبنـأيبـطالب«،

ـبرقمـ]79[. ـالبلويش،ـصـ96 ـأمحدـمريين ـ406)،ـط)،ـت: ـالكويتــ ـاملعالــ مكتبة
ـالرسالةـ ـالطحاويـ))32هـ(،ـمؤسسة ـبنـسالمة ـبنـممد ـأمحد ـأبوـجعفر )4)ـ»رشحـمشكلـاآلثار«،

ـ987)م،ـط)،ـت:ـشعيبـاألرناؤوطـ)5:ـ9)). ـ408)هـــ ــلبنان،ـبريوتــ
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قال الطحاوي: )وعلامء السلف من السابقني ومن بعدهم من التابعني أهل 
اخلري واألثر، وأهل الفقه والنظر ال ُيذَكرون إال باجلميل، وَمن ذكرهم بسوء 

فهو عىل غري السبيل(.

ثًاـ ـأكانـمدِّ ـأنهـكانـمنحرفًا،ـسواء ـإالـمنـثبتـمنهم هذاـطبعًاـعىلـسبيلـاإلمجال،
أوـفقيهًا،ـأماـعىلـسبيلـاإلمجالـفالـُيتكلمـفيهم.ـولذلكـقالـالطحاويـمنـأهلـاخلريـ
واألثر،ـأيـهؤالءـالذينـثبتـهلمـأهنمـعىلـاجلادةـيشهدـهلمـباخلري،ـوالـيشهدـلعمومـ
السلفـكامـيتوهمـبعضـالناس،ـفإنـمنـهمـالصالحـومنهمـالطالح،ـفالسلفـيطلقـ
باإلطالقـاللغويـعىلـكلـمنـسلفناـيفـالزمان،ـوعىلـأهلـفرتةـمعينة،ـحيددهاـالعلامءـ

بالقرونـالثالثة.

وهذاـاملعنىـالذيـوضحهـالطحاويـهنا،ـوهوـأفضليةـالقرونـاألوىل،ـلهـأصلـ
البخاري:ـعنـِعمرانـبنـحصنيـريضـاهللـ السنةـاملرشفة،ـفقدـروىـاإلمامـ ثابتـيفـ
عنهـعنـالنبيـملسو هيلع هللا ىلصـقال:ـ»خريكمـقرين،ـثمـالذينـيُلوهنم«،ـوقالـعمران:ـفامـأدريـقالـ
النبيـملسو هيلع هللا ىلصـبعدـقولهـمرتنيـأوـثالثًا؟،ـ»ثمـيكونـبعدكمـقومـَيشهدونـوالـُيستشهدون،ـ

َمُن«))). ـالسِّ وَيونونـوالـُيؤمتنون،ـوَينُذرونـوالـُيوفون،ـويظهرـفيهم

ـ»خريـالناسـقرين،ـ وروىـالبخاريـعنـعبدـاهللـريضـاهللـعنه:ـعنـالنبيـملسو هيلع هللا ىلصـقال:
ـَأيامهنم،ـوَأيامهنمـ ـتسبقـشهادهتم ـبعدهمـقوم ـثمـجييء ـيلوهنم، ـالذين ـثم ـيُلوهنم ـالذين ثم

شهادهتم«)2).

)))ـكتابـالشهادات،ـبابـالـيشهدـعىلـشهادةـجورـإذاـشهد،ـ)2508(.ـوكتابـالرقـاق،ـبابـماـ
حيذرـمنـزهرةـالدنياـوالتنافسـفيها،ـ)6064(.ـوكتابـاإليامنـوالنذور،ـبابـإثمـمنـالـيفيـ

النذر،ـ)7)63).
ـإذاـشهد،ـ)2652(.ـوكتابـفضائلـالصحابة،ـ= ـبابـالـيشهدـعىلـشهادةـجور ـكتابـالشهادات، (2(
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فهذهـاألحاديثـونحوهاـفيهاـشهادةـرصحيةـمنـالنبيـعليهـالصالةـوالسالم،ـ
ـأفضلـمنـ ـليسـكلـأحدـفيها ـأنه ـبمعنى: ـأفضليًةـعامًة، ـاملذكورة ـاألوىل ـالقرون بأفضلية
ـالتفصيل. ـالعمومـالـعىل ـالشهادةـكانتـللقرونـعىل ـالتاليةـهلا،ـبل ـالقرون كلـأحدـيف

قالـابنـحجرـيفـ»فتحـالباري«:

»والقرنـأهلـزمانـواحدـمتقاربـاشرتكواـيفـأمرـِمنـاألمورـاملقصودة،ـويقال:ـ
إنـذلكـخمصوصـبامـإذاـاجتمعواـيفـزمنـنبيـأوـرئيس،ـجيمعهمـعىلـملةـواحدةـأوـ
مذهبـأوـعمل،ـويطلقـالقرنـعىلـمدةـمنـالزمان،ـواختلفواـيفـحتديدهاـمنـعرشةـ
حـبالسبعنيـوالـبمئةـوعرشة،ـوماـعداـذلكـ أعوامـإىلـمئةـوعرشين،ـلكْنـملـأَرـمنـرصَّ
ـاهللـبنـ ـبنيـالثالثنيـوالثامنني،ـوقدـوقعـيفـحديثـعبد ـاجلوهري: ـقائل،ـوذكر ـبه ـقال فقد
ـاملشهور،ـوقالـصاحبـ»املطالع«:ـ ـيدلـعىلـأنـالقرنـمئةـعامـوهو ـما ُبرسـعندـمسلم))):

ـاهـ. القرنـأمةـهلكتـفلمـيبقـمنهمـأحد«)2).

ـالصحابة،ـويظهرـمنـاحلديثـأنـسببـاألفضليةـيرتكزـ واملرادـبقرنـالرسولـملسو هيلع هللا ىلص:
يفـمجلةـمنـاألخالقـالعامةـواالتباعـألحكامـاإلسالم،ـفـقدـكانـذلكـأكـثرـظهورًاـيفـ

ـبعدها.ـ ـاألوىلـمنهـفيام القرون

ـوالتنافسـ بابـفضائلـأصحابـالنبيـملسو هيلع هللا ىلص،ـ))345(.ـوكتابـالرقاق،ـبابـماـحيذرـمنـزهرةـالدنيا ـ=
فيها،ـ)6065).

ـمسلمـيفـ»صحيحه«،ـكتابـفضائلـالصحابةـريضـاهللـ )))ـملـأقفـعىلـذلكـيفـمسلم،ـوالذيـأخرجه
ـ)2537(ـمنـحديثـ ـاليوم«، ـبابـقولهـملسو هيلع هللا ىلص:ـ»الـتأيتـمئةـسنة،ـوعىلـاألرضـنفسـمنفوسة عنهم،
عبدـاهللـبنـعمرـريضـاهللـعنهام،ـبلفظ:ـ»قال:ـصىلـبناـرسولـاهللـملسو هيلع هللا ىلصـذاتـليلة،ـصالةـالعشاء،ـ
ـفإنـعىلـرأسـمئةـسنةـمنهاـالـيبقىـممنـ ـليلتكمـهذه؟ ـفقال:ـ»أرأيتكم ـفلامـسلمـقام يفـآخرـحياته،

ـاألرضـأحد«. هوـعىلـظهر
ـالباري«ـ)7:ـ5). )2)ـ»فتح
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ـللدينـمنـالفرقـ ـاملخالفة ـالبِدعـوانتشار ـإىلـشيوع ـاألفضلية ـبعضـالعلامء وأرجَع

ـأيضًاـيفـاألفضلية. ـأنـهذاـلهـَمدخلية املختلفةـوالطوائفـاملعاديةـللدين،ـوالـريَب

ـابنـحجر: قال

»واقتىضـهذاـاحلديثـأنـتكونـالصحابةـأفضلـمنـالتابعني،ـوالتابعونـأفضلـ
منـأتباعـالتابعني،ـلكْنـهلـهذهـاألفضليةـبالنِّسبةـإىلـاملجموعـأوـاألفراد؟ـملـبحث،ـ

وإىلـالثاينـنحاـاجلمهور،ـواألولـقولـابنـعبدـالرب.

والذيـيظهرـأنـمنـقاتلـمعـالنبيـملسو هيلع هللا ىلصـأوـيفـزمانهـبأمره،ـأوـأنفقـشيئًاـمنـمالهـ
ـ بسبـبه،ـالـيعِدلهـيفـالفضلـأحدـبعدهـكائـنًاـمنـكان،ـوأماـمنـملـيقعـلهـذلكـفهوـملُّ

ـتعاىل:ـ﴿ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئی ی  البحث،ـواألصلـيفـذلكـقوله
ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب﴾ـ]احلديد:ـ0)[ـاآلية.

ـآخره«،ـ ـأم لهـخري ـاملطرـالـُيدرىـأوَّ ـالربـبحديث:ـ»َمَثلـأمتيـَمَثل ـابنـعبد واحتج
ـاىلـالصحة،ـوأغربـالنوويـفعزاهـيفـ»فتاويه«:ـ ـيرتقيـهبا وهوـحديٌثـحسنـلهـطرقـقد
إىل»مسندـأيبـيعىل«ـمنـحديثـأنسـبإسنادـضعيف،ـمعـأنهـعندـالرتمذيـبإسنادـأقوىـ

منهـيفـحديثـأنس«.

وصححهـابنـحبانـمنـحديثـعامر،ـوأجابـعنهـالنوويـبامـحاصلهـأنـاملراد:ـ
»َمنـيشتبهـعليهـاحلالـيفـذلكـمنـأهلـالزمانـالذينـيدركونـعيسىـابنـمريمـعليهـ
ـالكفر،ـ ـاإلسالمـودحضـكلمة ـمنـاخلريـوالربكة،ـوانتظامـكلمة السالم،ـويرونـيفـزمانه
ـاالشتباهـُمندفعـبرصيحـقولهـ ـأيـالزماننيـخري؟ـوهذا ـاحلالـعىلـمنـشاهدـذلك، فيشتبه

ملسو هيلع هللا ىلص:ـ»خريـالقرونـقرين«ـواهللـأعلم.

وقدـروىـابنـأيبـشيبة:ـمنـحديثـعبدـالرمحنـبنـجبريـبنـنفريـــأحدـالتابعنيـــ
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مـلـمثلكمـأوـخرٌيـ ـاملسيُحـأقوامًاـإهنَّ بإسنادـحسن،ـقال:ـقالـرسولـاهللـملسو هيلع هللا ىلص:ـ»لُيدركنَّ

ًةـأناـأوهلاـواملسيحـآخرها«))). ــثالثًاـــولنـيزَيـاهللـُأمَّ

وروىـأبوـداودـوالرتمذي:ـمنـحديثـأيبـثعلبةـرفعه:ـ»تأيتـأيامـللعاملـفيهنـ
ـ»َمَثلـ ـبلـمنكم«)2)ـوهوـشاهدـحلديث: ـقال: ـياـرسولـاهلل؟ ـمنِّا ـمنهمـأو أجُرـمخسنيـقيل:

ـاملطر...« )3). أمتيـمثل

ـقومـيفـأصالبـ ـ»أفضلـاخللقـإيامنًا ـرفعه: ـبحديثـعمر واحتجـابنـعبدـالربـأيضًا
الرجال،ـيؤمنونـيبـوملـيَروين«،ـاحلديثـأخرجهـالطياليسـوغريه،ـلكنـإسنادهـضعيفـ

فالـحجةـفيه.

وروىـأمحدـوالدارميـوالطرباين:ـمنـحديثـأيبـمجعةـقال:ـقالـأبوـعبيدة:ـياـ
رسولـهلـاهللـأحدـخريـمنا؟ـأسلمناـمعكـوجاهدناـمعك!ـقال:ـ»قومـيكونونـمنـ

ـاحلاكم)4). بعدكم،ـيؤمنونـيبـوملـيروين«ـوإسنادهـحسن،ـوقدـصححه

القرون؛ـأهنمـكانواـغرباءـ القرنـاألولـخريـ السببـيفـكونـ بأنـ أيضًاـ واحُتجـ
يفـإيامهنم؛ـلكثرةـالكفارـحينئذ،ـوصرْبهمـعىلـأذاهمـومتسِكهمـبدينهمـقال:ـفكذلكـ
ـاملعايصـوالفتنـ ـبه،ـوصربواـعىلـالطاعةـحنيـظهور ينـومتسكوا ـالدِّ ـأقاموا ـإذا أواخرهم

كانواـأيضًاـعندـذلكـغرباء،ـوَزَكْتـأعامهلمـيفـذلكـالزمانـكامـزكتـأعاملـأولئك.

ـبابـماـذكرـيفـفضلـاجلهادـواحلثـعليه،ـ)9690)). )))ـيفـ»مصنفه«،ـكتابـاجلهاد،
ـوأبوـداودـيفـ»سننه«،ـ ـاملائدة،ـ)2058(. ـبابـومنـسورة ـأبوابـتفسريـالقرآن، ـالرتمذيـيفـ»سننه«، (2(

ـالرتمذي:ـ»هذاـحديثـحسنـغريب«. ـبابـاألمرـوالنهي،ـ)4343(.ـوقال كتابـاملالحم،

ـباب،ـ)2869). ـأبوابـاألمثال، ـالرتمذيـيفـ»سننه«ـمنـحديثـأنسـريضـاهللـعنه، ـأخرجه (3(
)4)ـأخرجهـأمحدـيفـ»مسنده«،ـ)6976)(،ـ)28:ـ82)(.ـوالطرباينـيفـ»املعجمـالكبري«،ـ)3537(،ـ

ـاألمة،ـ)2744). ـبابـيفـفضلـآخرـهذه )4:ـ22(.ـوالدارميـيفـ»سنننه«،ـكتابـالرقاق،
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ـاإلسالمـغريبًاـوسيعودـغريبًاـ ـلهـماـرواهـمسلم:ـعنـأيبـهريرةـرفعه:ـ»بدأ ويشهد
بـكالمـابنـعبدـالرب:ـبأنـمقتىضـكالمهـأنـيكونـ كامـبدأ،ـفطوبىـللغرباء«)))ـوقدـُتُعقِّ
ـالقرطبي. ح ـأفضلـمنـبعضـالصحابة،ـوبذلكـرصَّ ـالصحابةـمنـيكون فيمنـيأيتـبعد

حـيفـ لكنـكالمـابنـعبدـالربـليسـعىلـاإلطالقـيفـحقـمجيعـالصحابة،ـفإّنهـرصَّ
كالمهـباستثناءـأهلـبدرـواحلديبية،ـنعم،ـوالذيـذهبـإليهـاجلمهورـأنـفضيلةـالصحبةـ
ـباهلجرةـ ـإليه بـعنهـوالسبق ـالذَّ ـله ـاتفق الـيعدهلاـعمل؛ـملشاهدةـرسولـاهللـملسو هيلع هللا ىلص،ـوأماـمن
ـأحدـممنـيأيتـبعده؛ـ ـفإنَّهـالـيعدله ملنـبعده ىـعنه،ـوتبليغه ـاملتلقَّ ـالنرُصة،ـوضبطـالرشع أو
ألنَّهـماـمنـَخصلةـمنـاخلصالـاملذكورةـإالـوالذيـَسَبقـهباـمثلـأجرـمنـعملـهباـمنـ

ـفظهرـفضلهم. بعده،

دـاملشاهدةـكامـتقدم،ـفإنـمُجَِعـ لـالنِّزاعـيتمحضـفيمنـملـحيصلـلهـإالـمرَّ وُمَصَّ
بنيـخمتلفـاألحاديثـاملذكورةـكانـمتَّجهًاـعىلـأنـحديث:ـ»للعاملـمنهمـأجرـمخسنيـ
ـاألجرـالـيستلزمـ دـزيادة ـمرَّ منكم«ـالـيدلـعىلـأفضليةـغريـالصحابةـعىلـالصحابة؛ـألنَّ
ـفأماـ ـيامثلهـيفـذلكـالعمل، ـإىلـما ـبالنسبة ـتفاُضله ـيقع ـإنَّام ـفاألجر ثبوتـاألفضلية،ـوأيضًا

ـالنبيـملسو هيلع هللا ىلصـِمنـزيادةـفضيلةـاملشاهدةـفالـيعدلهـفيهاـأحد. ماـفازـبهـَمنـشاهد

مة،ـوأماـحديثـأيبـمُجعةـفلمـتـتفقـ فبهذهـالطريقـيمكنـتأويلـاألحاديثـاملتقدِّ
الرواةـعىلـلفظه:ـفقدـرواهـبعضهمـبلفظ:ـاخلرييةـكامـتقدم،ـورواهـبعضهمـبلفظ:ـ»قلناـ
ياـرسولـاهللـهلـمنـقومـأعظمـمناـأجرًا؟...«ـاحلديثـأخرجهـالطرباين،ـوإسنادـهذهـ
الروايةـأقوىـمنـالروايةـاملتقدمة،ـوهيـتوافقـحديثـأيبـثعلبة،ـوقدـتقدمـاجلوابـعنهـ

واهللـأعلم.

بنيـ يأرزـ وأنهـ بدأـغريبًاـوسيعودـغريبًا،ـ أنـاإلسالمـ بيانـ بابـ اإليامن،ـ كتابـ )))ـيفـ»صحيحه«،ـ
املسجدين،ـ)45)).
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ـالشكـيفـحديثـابنـ ـثالثة،ـوقعـمثلـهذا ـقرننيـأو ـقرنه ـبعد ـفالـأدريـأَذكر قوله:
مسعودـوأيبـهريرةـعندـمسلم،ـويفـحديثـُبريدةـعندـأمحدـوجاءـيفـأكثرـالطرقـبغريـ
ـقالـرجل:ـ شك،ـمنهاـعنـالنعامنـبنـبشريـعندـأمحد،ـوعنـمالكـعندـمسلمـعنـعائشة:
ياـرسولـاهللـأيـالناسـخري؟ـقال:ـ»القرنـالذيـأناـفيه،ـثمـالثاين،ـثمـالثالث«)))ـووقعـ
وْيهـماـيفرسـبهـهذاـالسؤال،ـوهوـماـأخرجاهـمنـطريقـباللـبنـ يفـروايةـالطرباينـوَسمُّ
ـالناسـخري؟ـفقال:ـ»أناـوقرين...«ـ سعدـبنـمتيم:ـعنـأبيهـقال:ـقلت:ـياـرسولـاهللـأيُّ

ـمثله. فذكر

وللّطياليسـمنـحديثـعمرـرفعه:ـ»خريـأمتيـالقرنـالذيـأناـمنهم،ـثمـالثاينـثمـ
الثالث«)2).

ووقعـيفـحديثـَجْعدةـبنـُهبريةـعندـابنـأيبـشيبةـوالطرباينـإثباتـالقرنـالرابعـ
ثمـ يلوهنم،ـ الذينـ ثمـ يلوهنم،ـ الذينـ ثمـ يلوهنم،ـ الذينـ ثمـ الناسـقرينـ ولفظه:ـ»خريـ

اآلخرونـأردأ«)3)ـورجالهـثقاتـإالـأنـَجعدةـخمتلفـيفـصحبتهـواهللـأعلم.

ـبعدهمـقومًا...«ـكذاـلألكثرـولبعضهم:ـ»قوم«ـفيحتملـأنـيكونـ قوله:ـ»ثمـإنَّ
ـتقريريةـ ـالناسخـعىلـطريقةـمنـاليكتبـاأللفـيفـاملنصوب،ـوحيتملـأنـتكونـ»إِن« من

ـُبعٌدـوتكلُّف. ـنعم،ـوفيه بمعنى:

واسُتدلـهبذاـاحلديثـعىلـتعديلـأهلـالقرونـالثالثةـوإنـتفاوتتـمنازهُلمـيفـ
ـالقرننيـ ـالصحابةـمن ـبعد ـالغالبـواألكثرية،ـفقدـُوِجدـفيمن الفضل،ـوهذاـممولـعىل

)))ـيفـ»صحيحه«،ـكتابـفضائلـالصحابةـريضـاهللـعنهم،ـبابـفضـالصحابةـالذينـيلوهنمـثمـالذينـ
يلوهنم،ـ)2536).

)2) )32(،ـ)):ـ36).
ـ)2:ـ285(.ـوابنـأيبـشيبةـيفـ»مصنفه«،ـكتابـالفضائل،ـ ـ)87)2(، ـالطرباينـيفـ»املعجمـالكبري«، (3(

بابـماـذكرـيفـالكفـعنـأصحابـالنبيـملسو هيلع هللا ىلص،ـ))3307).
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ـالثالثة،ـ ـالقرون ـبخالفـمنـبعد ـبقلَّة، ـلكن ـاملذمومة، ـالصفاتـاملذكورة منـُوجدتـفيه

فإنـذلكـَكُثرـفيهمـواشُتهر.

وفيهـبيانـمنـُتـَرُدـشهادهُتم،ـوهمـمنـاتصفـبالصفاتـاملذكورة،ـوإىلـذلكـ
اإلشارةـبقوله:ـ»ثمـيفشوـالكذُب«ـأي:ـيكُثر،ـواسُتدلـبهـعىلـجوازـاملفاضلةـبنيـالصحابةـ

ـاهـ))). ـاملازري«. قاله

ـفيهـمنـالفوائدـماـالـيوجدـيفـغريه،ـوجيبـ وهذاـالنقلـــوإنـكانـطوياًلـــإالـأنَّ
ـابنـحجرـقدـقالهـوقرره.ـ ـمثل أنـننسبـالفضلـألهله،ـويكفيناـأنَّ

ـاملضيةـيفـطبقاتـاحلنفية«: ومنـ»اجلواهر

ـمنـأسبابـ ـُيعَدمـشيئًا ـومل ـفقيهًا ـ»كانـأبوـهريرة ـقالـعبدـالعزيزـيفـالتحقيق: فائدة:
االجتهاد،ـوقدـكانـيفتيـيفـزمنـالصحابة،ـوماـكانـيفتيـيفـذلكـالزمانـإالـفقيٌهـمتهٌد«ـ

انتهى.

قلت:ـأبوـهريرةـريضـاهللـعنهـمنـفقهاءـالصحابة،ـذكرهـابنـحزمـيفـالفقهاءـمنـ
الصحابة،ـوقدـمجعـشيخناـشيخـاإلسالمـتقيـالدينـالسبكيـجزًأـيفـفتاويـأيبـهريرةـ

ريضـاهللـعنه،ـسمعُتهـعليه.

ـفعلقمةـ ـأفضلـالتابعنيـسعيدـبنـاملسّيبـفقيل: ـ»قالـاإلمامـأمحدـبنـحنبل: فائدة:
واألسود،ـفقيل:ـهوـومها،ـوعنه:ـالـأعلمـفيهمـمثَلـأيبـعثامنـالنهديـوَقيس،ـوعنه:ـ

أفضلهمـقيسـوأبوـعثامنـوعلقمةـومرسوق.ـ

وقالـأبوـعبدـاهللـبنـحنيف:ـأهلـاملدينةـيقولون:ـأفضلـالتابعنيـسعيدـبنـاملسيب،ـ
ـالبرصي.ـ ـاحلسن ـالبرصة: ـالكوفة:ـأويسـالُقرين،ـوأهل وأهل

ـالباري«ـ)7:ـ8). )))ـ»فتح
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ـالرمحنـ ـبنتـعبد ـبنتـسريينـوَعمرة ـالتابعياتـَحفصة ـابنـأيبـداود:ـسيِّدتا وقال

ـالدرداء«. ـأم وتليهام

فائدة:ـ»قالـرسولـاهللـملسو هيلع هللا ىلص:ـ»َكـُملـمنـالرجالـكثري،ـوملـيكملـمنـالنساءـإالـ
أربع:ـمريم،ـوآسيةـامرأةـفرعون،ـوخدجيةـبنتـخويلد،ـوفاطمةـبنتـرسولـاهللـملسو هيلع هللا ىلص،ـ

ـالطعام،ـواهللـأعلم«. ـالثريدـعىلـسائر ـالنساءـكفضل وفضلـعائشةـعىل

ـالنعامنـبنـثابت،ـومالك،ـوالشافعي:ـ ـأبوـحنيفة: ـاملتبوعة: ـاألربعة ـ»األئمة فائدة:
ممدـبنـإدريس،ـوأمحدـبنـحنبلـريضـاهللـعنهمـأمجعني:

ـابنـسبعني.ـ أبوـحنيفة:ـماتـببغدادـسنةـمخسنيـومئة،

ومالك:ـماتـباملدينةـسنةـسبعـوسبعنيـومئـة،ـوقيل:ـولدـسنةـثالثـوتسعنيـ
وقيل:ـإحدى...ـوقيل:ـأربع...ـوقيل:ـسبع...،ـ

والشافعي:ـماتـبمرصـآخرـرجب،ـسنةـأربعـومئتني،ـوولدـسنةـمخسنيـومئة.

وأمحدـبنـحنبل:ـماتـببغدادـيفـشهرـربيعـاآلخر،ـسنةـإحدىـوأربعنيـومئتنيـ
وولدـسنةـأربعـوستنيـومئةـريضـاهللـعنهمـأمجعني.

فائدة:ـ»داودـبنـعيل:ـاألصبهاينـالظاهريـالفقيهـأبوـسليامن،ـمولدهـسنةـمئتنيـ
وقيل:ـاثنتنيـومئتنيـبالكوفة،ـونشأـببغدادـوفيهاـماتـسنةـسبعنيـومئتني،ـوإنامـقيلـلهـ
ـالعلمـواحلديثـعنـإسحاقـوأيبـأيوبـ ـأخذ ـأصبهانيةـوكانـعراقيًا، ـأمه األصبهاينـألنَّ

وغريمها...،

قالـاخلطيبـيفـ»تاريه«ـكانـإمامًاـورعًاـزاهدًاـناسكًاـويفـكتبهـحديثـكثري،ـ
ـقالـابنـحزم:ـكتبـثامنيةـعرشـألفـورقة،ـ لكنـالروايةـعنهـعزيزةـجدًا،ـوصنَّفـالكثري،
بنيـ قالـأبوـإسحاق:ـقيل:ـكانـيفـملسهـأربعـمئةـصاحبـطيلسان،ـوكانـمنـاملتعصِّ

للشافعي،ـوصنَّفـمناقبه.ـ
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ـأبوـبكرـممدـاإلمامـ ـابنه ـماتـخلفه ـالعلمـببغداد،ـوملا ـانتهتـرياسة وإىلـداودـهذا
يج،ـقالـلهـ املشهورـيفـحلقته،ـوكانـفقيهًاـأديبًاـشاعرًا،ـوكانـيناظرـأباـالعباسـبنـرُسَ
يومًا:ـأبِلْعنيـريقي،ـقالـلهـأبوـالعباس:ـأبلعُتـكـدجلة،ـوقالـلهـيومًا:ـأمهلنيـساعةـ

ـالساعة.ـ ـأنـتقوم ـالساعةـإىل فقال:ـأمهلتكـمن

أس،ـفقالـلهـأبوـالعباس:ـ جلـوجتيبنيـمنـالرَّ وقالـلهـيومًا:ـأناـأكلمكـمنـالرِّ
ـإذاـَحِفيتـأظالُفهاـذهبْتـقروهُنا.ـ ـالبقر هكذا

ْكر،ـفقال:ـ ـالسُّ ـإليهـَمنـسألهـعنـَحدِّ ـاستصغروه،ـوقدموا ـأبيه وملاـجلسـيفـمكان
هـاملكتوم،ـفاسُتحسنـذلكـمنه،ـوُعلمـموضعهـمنـالعلم. ـُعِرفتـعنهـاهلموم،ـوباحـبرسِّ إذا

ـالطِّيبـقال:ـكنتـجالسًاـعندـ ـالقايضـأبا ـإسحاق:ـسمعتـشيخنا ـالشيخـأبو قال
ـتقولـيفـرجلـلهـزوجة،ـالـهوـمُمسكها،ـ ـفقالت:ـما ـامرأة، ـفجاءته ـبنـداود، أيبـبكرـممد
ربـ والـهوـمطلِّقها؟ـقالـأبوـبكر:ـاختلفـيفـذلكـأهلـالعلم،ـفقالـقائلون:ـُتؤمرـبالصَّ
باإلنفاق،ـوالـ ُيؤمرـ قائلون:ـ وقالـ واالكتساب،ـ التطلبـ عنـ وتبحثـ واالحتساب،ـ
حُيملـعىلـالطَّالق،ـفلمـتفهمـاملرأةـقوله،ـوأعادتـمسألتها،ـفقالـهلا:ـياـهذهـاملرأة،ـقدـ
ـوالـقاضـفأقيَض،ـ ـولستـبسلطانـفأميَض، ـوأرشدتكـإىلـطلبِك، أجبتكـعنـمسألتِك،

والـزوجـفُأريَض،ـفانرصفتـاملرأة،ـوملـتفهمـجوابه!.

ماتـسنةـسبعـوتسعنيـومئتنيـولهـاثنتانـوأربعونـسنة،ـولهـأصحابـينتحلونـ
مذهبهـخلفًاـعنـسلفـإىلـيومناـهذا«.

فائدة:ـ»أئمةـاحلديثـالستة،ـأصحابـالكتبـاملعتمدة:ـالبخاري،ـومسلم،ـوأبوـ
داود،ـوالرتمذي،ـوالنسائي،ـوابنـماجه:

البخاري:ـهوـممدـبنـإسامعيل،ـولدـيومـاجلمعةـلثالثـعرشةـَخَلتـمنـشوالـ
ـالفطرـسنةـستـومخسنيـومئتني. ـأربعـوتسعنيـومئة،ـوماتـليلة سنة
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َبِقنيـمنـرجب،ـسنةـإحدىـوستنيـومئتني،ـ بنيسابور،ـخلمسـ ومسلم:ـماتـ

وهوـابنـمخسـومخسني.

وأبوـداود:ـسليامنـبنـاألشعثـماتـبالبرصةـيفـشوالـسنةـمخسـوسبعنيـومئتنيـ
ـاثنتنيـوثامننيـومئة. وولدـسنة

وأبوـعيسى:ـممدـبنـعيسىـالرتمذيـماتـبرتمذـلثالثـعرشةـليلةـمضتـمنـ
ـالثامنني. ـبعد ـتسعـوتسعنيـومئتني،ـوقيل:ـمخسـوسبعني،ـوقيل: رجب،ـسنة

وأبوـعبدـالرمحنـالنسائي:ـأمحدـبنـشعيبـماتـسنةـثالثـوثالثـمئةـبدمشق،ـ
وقيل:ـبفلسطني.

وابنـماجه:ـهوـأبوـعبدـاهللـممدـبنـيزيدـبنـماجهـالقزويني،ـولدـسنةـتسعـومئتني،ـ
ـالثالثاء،ـلثامٍنـَبِقنيـمنـشهرـرمضان،ـسنةـثالثـوسبعنيـ ـاإلثنني،ـوُدفنـيوم وتويفـيوم

ـأمجعني«. ـاهللـعليهم ومئتني،ـرمحة

فائدة:ـ»الفقهاءـالسبعة:ـسعيدـبنـاملسيب،ـوعروةـبنـالزبري،ـوالقاسمـبنـممدـ
ابنـأيبـبكرـالصديق،ـوخارجةـبنـزيدـبنـثابت،ـوعبدـاهللـبنـعبدـاهللـبنـعتبةـبنـمسعود،ـ

ـالسابعـثالثةـأقوال: وسليامنـبنـيسار،ـويف

ـنقلهـاحلاكمـأبوـعبدـاهللـعنـأكثرـعلامءـ ـبنـعبدـالرمحنـبنـعوف، ـأبوـسلمة أحدها:
أهلـاحلجاز.

والثاين:ـإنهـساملـبنـعبدـاهللـبنـعمرـبنـاخلطاب.ـقالهـابنـاملبارك.

ـوقدـمجعهمـ ـالزناد. ـأبو ـقاله ـأبوـبكرـبنـعبدـالرمحنـاحلارثـبنـهشام. ـإنه والثالث:
ـالقول: الشاعرـعىلـهذا

ـخارَجْهأالـإنـمــنـالـيقتــديـبأئمــة فقْسَمتهـِضيزىـمنـاحلقِّ

ســعيدـأبوـبكرـسليامنـخارَجْهفخذهم:ـعبيدـاهللـعروةـقاســم
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ـالزهري،ـوأبوـ ـبنـمسعود:ـروىـعنـعائشة،ـوأيبـهريرة،ـوعنه: ـاهللـبنـعتبة عبيد

ناد،ـماتـسنةـثامنـوتسعني،ـروىـلهـاجلامعة. الزِّ

ام:ـعنـأبيه،ـوعيل،ـوعنه:ـأوالده،ـالزهري،ـوخلق..،ـ بريـبنـالعوَّ وعروةـبنـالزُّ
ماتـسنةـأربعـوتسعني،ـروىـلهـاجلامعة.

ـالزهري،ـماتـسنةـ ـالصديق:ـعنـأيبـهريرة،ـوعنه: ـبنـأيبـبكر ـبنـممد والقاسم
ثامنـومئة،ـروىـلهـاجلامعة.

وسعيدـبنـاملسيب:ـعنـعمرـوعثامن،ـوعنه:ـالزهري،ـماتـسنةـأربعـوتسعنيـ
روىـلهـاجلامعة.

وأبوـبكرـبنـعبدـالرمحنـبنـاحلارثـبنـهشام:ـعنـأيبـهريرة،ـوعائشة،ـوعنه:ـ
أوالده،ـوالزهري،ـماتـسنةـأربعـوتسعني،ـروىـلهـاجلامعة.

ـوربيعة،ـ ـوعنه:ـحييىـبنـسعيد، ـوأيبـهريرة، وسليامنـبنـيسارـموىلـميمونة:ـعنها،
ماتـسنةـتسعـومئة،ـروىـلهـاجلامعة.

ـماتـ ـابنهـسليامن، ـبنـزيد،ـوعنه: ـبنـزيدـبنـثابت:ـعنـأبيه،ـوعنـأسامة وخارجة
ـاجلامعة«. سنةـتسعـوسبعني،ـروىـله

ـالقراء: ـأئمة ـالسبعة فائدة:ـ»البدور

األول:ـعبدـاهللـبنـكثريـبنـاملطلب،ـاملكيـالقريشـموالهمـأبوـسعيد،ـوهوـمنـ
ـاثنتنيـ ـالزبريـوغريه،ـتويفـبمكةـسنةـعرشينـومئةـوقيل:ـسنة ـاهللـبن التابعني،ـسمعـعبد

وعرشين.

الثاين:ـنافعـبنـعبدـالرمحنـابنـأيبـُنعيم،ـموىلـحجونةـبنـشعيبـالليثي،ـهوـ
ـباملدينةـسنةـتسعـوستنيـومئة. َمدينـأصلهـمنـأصبهان،ـكنيتهـأبوـُرَويم،ـتويف
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الثالث:ـابنـعامر،ـهوـعبدـاهللـبنـيزيدـبنـمتيمـبنـربيعةـاليحصبيـالدمشقي،ـ
قايضـدمشقـمنـكبارـالتابعني،ـولدـيفـأولـسنةـإحدىـوعرشينـمنـاهلجرة،ـوتويفـ
بدمشقـيومـعاشوراءـسنةـثامنـعرشةـومئةـوقيل:ـولدـسنةـثامنـمنـاهلجرةـوماتـوهوـ

ابنـمئةـوعرشينـسنةـعىلـهذاـالقول.ـ

الرابع:ـأبوـعمروـبنـالعالءـبنـعمـارـبنـعبدـاهللـاملقرئـالبرصي،ـقيل:ـاسمهـ
انـوقيل:ـالعريان،ـوقيل:ـحييى،ـوقيل:ـعثامن،ـوقيل:ـمبوب،ـوقيلـغريـذلك...،ـ الريَّ

ـأربعـومخسنيـومئة. ـبالكوفةـسنة ـتويف ـاسمهـكنيته، وقيل:

اخلامس:ـعاصمـابنـأيبـالنَّجودـــبفتحـالنونـــأبوبكرـاألسدي،ـتويفـبالكوفةـ
سنةـسبع،ـوقيل:ـثمـانـوعرشينـومئة،ـقالـسفيانـوأمحدـبنـحنبلـوغريمها:ـَبـهدلةـ
ه،ـقال:ـأبوـبكرـابنـأيبـداودـهذاـ هوـأبوـالنجود،ـوقالـعمروـبنـعيلـالفالس:ـهبدلةـُأمُّ

خطأ.ـ

ـموالهمـالكويفـ يَّاتـالتميمي، ـبنـإسامعيلـالزَّ ـبنـحبيبـبنـُعامرة السادس:ـمحزة
أبوـُعامرةـتويفـبحلوانـسنةـثامنـــوقيل:ـستـــومخسنيـومئة.

السابع:ـالكسائي،ـأبواحلسنـعيلـبنـمحزةـاألَسدي،ـموالهمـالكويفـتويفـسنةـ
تسعـوعرشينـومئة،ـوكانـقرأـعىلـمحزةـاألسدي،ـوليسـيفـهؤالءـالسبعةـمنـالعربـ

إالـابنـعامرـوأبوـعمرو«.

ـالصغري،ـ ـــيفـكتبهمـيفـمسائلـاخلالف:ـوهوـقولـعمر ـأصحابنا ـ»يقولونــ فائدة:
ـاملشهور«. ـاخلليفة ـاإلمام ـالعزيز ـبنـعبد ـبهـعمر يريدون

فائدة:ـ»اخللفاءـالراشدونـمخسة:ـأبوـبكرـوعمرـوعثامنـوعيلـواحلسن،ـوأولـ
بـباحلامر،ـوهمـأربعةـعرش.ـ ـامللقَّ اخللفاءـمنـبنيـأميةـمعاوية،ـوآخرهمـمروان

ـاهللـبنـالعباسـبنـ ـبنـعيلـبنـعبد ـاهللـبنـممد وأولـاخللفاءـمنـبنيـالعباس:ـعبد
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ـليلةـخلتـمنـشهرـربيعـاألول،ـ ـلثالثـعرشة ـاجلمعة ـيوم ـباخلالفة ـله ـبويع ـاملطلب، عبد

ـاثنتنيـوثالثنيـومئة. سنة

ـالتيـُولدـ ـالليلة ـاهللـبنـعباسـيف ـأبيهـعبد ـاهللـبنـعباسـمع دخلـجدهـعيلـبنـعبد
فيهاـعىلـعيلـبنـأيبـطالبـــوهيـالليلةـالتيـُقتلـفيهاـعيلـــفقالـلهـعيل:ـخذـإليكـأباـ

األربعنيـخليفة.

وكانـممدـبنـعيلـأبوـالسفاحـعبدـاهللـبوِيعـلهـرسًاـسنةـمئةـيفـأيامـعمرـبنـعبدـ
ـأبيهـعيل،ـودخلـعىلـممدـهذاـ ـبخراسان،ـوكانـذلكـيفـحياة ـله العزيز،ـوكانتـالدعوة
مجاعةـيفـسنةـمخسـوعرشينـومئة،ـفقالـهلم:ـإينـميِّتـيفـسنتيـهذه،ـوصاحبكمـابنيـ
إبراهيمـــعىلـأنهـمقتولــ،ـفإذاـقىضـاهللـتعاىلـعليهـبقضائهـفصاحبكمـابنيـعبدـاهللـبنـ
ـأميةـعىلـيديهـومات. ـبني ـاألمر،ـويكونـهالك ـالقائمـهبذا ـفهو ـالسفاحــ ـيعنيــ احلارثية

ـوانتقلتـالدعوةـإىلـابنهـإبراهيم،ـفقتلهـمروانـاحلامرـسنةـإحدىـوثالثنيـومئة،ـ
وكانـقدـأوىصـإىلـأخيهـعبدـاهللـالسفاح.

ـثامنـ ـلهـيفـسنة ـبويع ـبنـاحلسنيـاملهدي، ـاهللـممد ـأبوـعبد ـالفاطمية: ـوأولـخلفاء
ـإسامعيلـ ـأنهـمنـولد ـبالغرب،ـوكانـيزعم ـالقريوان وتسعنيـومئتني،ـوكانـخروجهـمن

ابنـجعفرـبنـممدـبنـعيلـبنـاحلسنيـبنـعيلـبنـأيبـطالب،ـونسبهـمطعونـفيه.ـ

وكانـظهورهـإذـذاكـيفـخالفةـاملقتدرـباهللـالعبايس،ـوهيـببغدادـفأقامـبالغربـ
ـبمرص. ـباِقيهم ـابنه،ـوأقام ـاملنصور ـباهللـبعده،ـثم ـالقائم دولته،ـثم

ـفأوهلمـهبا:ـاملعزـلدينـاهللـأبوـمتيمـالـَمعدـبنـإسامعيلـبنـممدـاملهدي،ـبويعـلهـ
ـثمـخرجـإىلـمرصـيفـ ـاحدىـوأربعنيـوثالثـمئة، ـباملهديةـسنة ـاملنصور ـأبيه ـبعد باخلالفة
سنةـثامنـومخسنيـوثالثـمئة،ـواستوىلـعليهاـوهوـالذىـبنىـالقاهرة،ـمولدهـسنةـتسعـ
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عرشةـوثالثـمئة،ـوعاشـمخسًاـوأربعنيـسنةـوسبعةـأشهر،ـوماتـعىلـفراشهـيفـربيعـ

اآلخرـسنةـمخسـوستنيـوثالثـمئةـودفنـبقرافةـمرص.ـ

ـلدينـاهلل،ـماتـعىلـفراشهـسنةـسبعـوستنيـومخسـمئة،ـودفنـ ـالعاضد وآخرهم:
ـالرضب. ـاملعروفـبدار ـباملكان بالقرصـبالقاهرة

ـأربعةـعرشـخليفة«. والفاطميون

ـاهللـعليهام«. ـبنـعيينةـرمحة ـالثوري،ـوسفيان فائدة:ـ»السفيانان:ـسفيان

ـاملؤدب،ـوكالمهاـ ـاملرادي،ـوالربيعـبنـسليامن ـالربيعـبنـسليامن فائدة:ـ»الربيعان:
ـاهللـعليهم«. ـبه،ـرمحة منـأصحابـالشافعيـاخلصيصان

ـبنـاخلطابـوعمرـ ـالتغليبـوقيل:ـعمر ـبكرـوعمرـعىل ـأبو فائدة:ـ»العمرانـقيل:
ابنـعبدـالعزيزـريضـاهللـعنهم«))).ـاهـ.

قال الطحاوي: )وال نـفّضل أحدًا من األولياء عىل أحد من األنبياء عليهم 
السالم، ونقول: نبي واحد أفضل من مجيع األولياء، ونؤمن بمـا جاء من 

كراماهتم وصّح عن الثقات من رواياهتم(.

: تفضيل النبي عىل الويلِّ

ـالبغدادي:ـ ـالقاهر ـاإلمامـعبد قال

،ـ ـليسـبنبيٍّ ـنبيـأفضلـمنـكلـويلٍّ »أمجعـأصحابناـمعـأكـثرـاألمةـعىلـأنـكـلَّ
الروافضـأنـاألئمةـأفضلـمنـاألنبياء،ـوزعمتـاخلطابيةـمنهمـ وزعمتـالغالةـمنـ

ـالقريشـأبوـممدـ ـبنـأيبـالوفاء ـبنـأيبـالوفاءـممد ـالقادر ـاملضيةـيفـطبقاتـاحلنفية«،ـعبد )))ـ»اجلواهر
ـكراتيش. ت:ـ775،ـ)2:ـ8)4(،ـمريـممدـكتبـخانهــ
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أنـأباـاخلطابـكانـأفضلـمنـجعفرـالصادق،ـمعـقوهلمـبنـبوةـجعفرـوقولـبعضهمـ

اميةـأنـيفـاألولياءـمنـهوـأفضلـمنـبعضـاألنبياء«))). بألوهيته،ـوزعمتـالكرَّ

قالـاهلجويري:ـ»اعلمـأنـمجلةـمشايخـهذهـالطريقةـممعونـعىلـأنـاألولياءـيفـ
مجيعـاألوقاتـواألحوالـمتابعونـلألنبياءـومصدقونـلدعوهتم،ـواألنبياءـأفضلـمنـ
األولياء،ـألنـهنايةـهذهـالواليةـبدايةـالنبوة،ـومجيعـاألنبياءـأولياء،ـولكنـالـيكونـمنـ
ـأهلـالسنةـومققيـهذهـ ـأيـأحدـمنـعلامء ـقال:ـ»والـيتلفـيفـهذا ـإىلـأن ـنبي«، األولياء
ـبكالمـمتناقضـ ـاملتكلمون الطريقة،ـغريـفريقـمنـاحلشوية،ـوهمـمسمةـأهلـخراسان،
ـأولياء،ـوهمـ ـأنفسهم ـالطريقة،ـويسمون ـالتوحيد،ـألهنمـالـيعرفونـأصلـهذه يفـأصول

ـاهـ.ـ ـاألنبياء«)2). ـاألولياءـأفضلـمن ـإن ـالشيطان،ـويقولون أولياءـحقًاـولكنـأولياء

ـألحدـأنـيالفـيفـأنـاألنبياءـأفضلـمنـاألولياء،ـفإّنـالنُّبوةـالـتكونـ والـيصحُّ
إالـبعدـالوالية،ـوالواليةـمرتبةـأقلـمنـالنبوة،ـورشطـهلا،ـفالنبوةـزائدةـعىلـالواليةـكامـ
ـاألعالمـ ـاألئمة ـالتيـنقلـعليها ـاألمور ـناقشـيفـهذه ـيلتفتـإىلـبعضـمن هوـظاهر،ـوال
استحقاقـ فتكونـبحسبـ غالبًا،ـ بعدـعملـكسبيـ تكونـ والواليةـ الواضح.ـ اإلمجاَعـ
العبدـوجهده،ـبخالفـالنبوة،ـفإهناـعطيةـخاصةـمنـاهللـتعاىلـيتصـهباـمنـيشاءـمنـ

ـيودعـفيهمـويعطيهمـمنـخصائص.ـ ـبام عبادهـويفضلهمـعىلـغريهم

الكرامة وأحكامها 

النبوة،ـوهيـعونـ الكرامة:ـأمرـخارقـيظهرـعىلـيدـالويلـغريـمقارنـلدعوىـ
لهـعىلـطاعته،ـومقويةـليقينهـوحاملةـلهـعىلـحسنـاستقامته،ـودالةـعىلـصدقـدعواهـ

ـالرشيعة.ـ ـادعاهاـحلاجةـوشهدتـله الوالية،ـإن

ـالدين«ـص298. )))ـ»أصول
ـاهلجويري،ـص474. )2)ـ»كشفـاملحجوب«،
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والكرامةـجائزة،ـواعتمدـمنـجوزهاـوهمـاجلمهور،ـعىلـأنـكلـأمرـممكنـيفـذاتهـ
فاهللـتعاىلـجيوزـأْنـُيوِجدهـكامـيشاء،ـوالـمانعـمنـخلقهـبعَضـاخلوارقـعىلـيدـبعضـ

ـاإلمكان.ـ ـاعتامدـمنهمـعىلـمطلق األولياء،ـوهذا

تعريف الويل: 
قالـاإلمامـالرازيـيفـتعريفـالويل:ـ»هاهناـوجهان:ـ

ـمبالغةـمنـالفاعلـكالعليمـوالقديرـفيكونـمعناهـمنـتوالتـ األول:ـأنـيكونـفعياًل
طاعاتهـمنـغريـختللـمعصية.ـ

ـوهوـ ـبمعنىـمفعولـكقتيلـوجريحـبمعنىـمقتولـومروح. ـأنـيكونـفعياًل الثاين:
الذيـيتوىلـاحلقـسبحانهـحفظهـوحراستهـعىلـالتوايلـعنـكلـأنواعـاملعايص،ـويديمـ

توفـيقهـعىلـالطاعاتـواعلمـأنـهذاـاالسمـمأخوذـمنـقولهـتعاىل:ـ﴿ٱ ٻ ٻ 
]البقرة:ـ257[ـوقوله:ـ﴿پ پ ڀ﴾ـ]األعراف:ـ96)[ـوقولهـتعاىل:ـ ٻ﴾ـ

﴿مب ىب يب جت حت خت﴾ـ]البقرة:ـ286[ـوقوله:ـ﴿ىئ يئ جب 
حب خب مب ىب يب جت حت خت﴾ـ]ممد:ـ))[ـوقـوله:ـ﴿ې ې ې ى﴾ـ
العبدـقريـبًاـمنـحرضةـاهللـ اللغة،ـفإذاـكانـ القريبـيفـ ]املائدة:ـ55[ـوأقول:ـالويلـهوـ
ـفهناكـ ـبرمحتهـوفضلهـوإحسانه، ـمنه ـوكثرةـإخالصهـوكانـالربـقريبًا بسببـكثرةـطاعاته

ـاهـ. حصلتـالوالية«))).

قالـاإلمامـالتـفتازاين:ـ»الويلـهو:ـالعارفـباهللـتعاىلـوصفاتـه،ـاملواظبـعىلـ
ـاللذاتـوالشهوات. ـاملعرضـعنـاالهنامكـيف ـاملعايص، ـاملجتنبـعن الطاعات،

ـيمتازـ ـأمرـخارقـللعادةـمنـقبلهـغريـمقارنـلدعوىـالنبوة،ـوهبذا وكرامته:ـظهور
عنـاملعجزة.ـ

)))ـ»التفسريـالكبريـأوـمفاتيحـالغيب«ـ))2:ـ83)).
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وبمقارنةـاالعتقادـوالعملـالصالحـوالتزامـمتابعةـالنبيـعنـاالستدراج،ـوعنـ
مؤكداتـتكذيبـالكذابني،ـكمـاـرويـأنـمسيلمةـدعاـألعورـأنـتصريـعينهـالعوراءـ
ـإهانة.ـوقدـتظهرـاخلوارقـمنـقبلـ صحيحةـفصارتـعينهـالصحيحةـعوراء،ـويسمىـهذا
عوامـاملسلمنيـختليصًاـهلمـمنـاملحنـواملكاره،ـوتسمىـمعونة؛ـفلذاـقالواـأنـاخلوارقـ

ـاهـ.ـ ـأربعةـمعجزةـوكرامةـومعونةـوإهانة«))). أنواع

بيان مفهوم الكرامات: 

قالـاإلمامـالغزايل:ـ»فإنـقيلـفهلـجتوزونـالكرامات؟ـقلنا:ـاختلفـالناسـفيه،ـ
ـأوـعندـحاجتهـوذلكـ ـإنسان ـبدعاء ـيرجعـإىلـخرقـاهللـتعاىلـالعادة ـفإنه واحلقـذلكـجائز
مماـالـيستحيلـيفـنفسهـألنهـممكن،ـوالـيؤديـإىلـمالـآخر،ـفإنهـالـيؤديـإىلـبطالنـ
املعجزةـألنـالكرامةـعبارةـعامـيظهرـمنـغريـاقرتانـالتحديـبه،ـفإنـكانـمعـالتحديـ
فإناـنسميهـمعجزةـويدلـبالرضورةـعىلـصدقـاملتحدي؛ـوإنـملـتكنـدعوىـفقدـجيوزـ

ظهورـذلكـعىلـيدـفاسقـألنهـمقدورـيفـنفسه«)2).ـاهـ.ـ

قالـالسعدـالتفتازاين:ـ»وذهبـمجهورـاملسلمنيـإىلـجوازـكرامةـاألولياءـومنعهـ
ـاحلرمني«)3).  ـإمام ـقال ـأبوـإسحقـيميلـإىلـقريبـمنـمذهبهمـكذا ـاملعتزلةـواألستاذ أكثر

ـالكرامة.ـ ـاملعتزلةـالـمجيعهمـمنع اهـ.ـفدّلـكالمهـعىلـأنـأكثر

املعتـزلة:ـ أثناءـالكالمـعىلـفرقةـاحلسينيةـمنـ الرازيـمبينًاـذلكـيفـ قالـاإلمامـ

)))ـ»رشحـاملقاصدـيفـعلمـالكالم«،ـسعدـالدينـمسعودـبنـعمرـبنـعبدـاهللـالتفتازاينـت:ـ)79هـ،ـ
ـ)98)م،ـط). ـ)40)هـــ ـباكستانــ ـاملعارفـالنعامنيةــ )2:ـ203(،ـدار

ـ ـلبنانــ )2)ـ»االقتصادـيفـاالعتقاد«،ـأبوـحامدـالغزايلـالوفاة:ـ505هـ،ـص220،ـدارـومكتبةـاهلاللــ
993)م،ـط).

ـالتفتازاين،ـت:ـ)79هـ،ـ ـاهلل ـبنـعبد ـبنـعمر ـالدينـمسعود ـالكالم«،ـسعد ـاملقاصدـيفـعلم )3)ـ»رشح
ـ)98)م،ـط). ـ)40)هـــ ـباكستانــ ـاملعارفـالنعامنيةــ )2:ـ302(،ـدار
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»احلسينيةـأتباعـأيبـاحلسنيـعيلـبنـممدـالبرصي،ـوهوـتلميذـالقايضـعبدـاجلبارـبنـ
أمحد،ـثمـخالفهـونفىـاحلالـواملعدومـواملعاين،ـوجوزـكراماتـاألولياء،ـوتوقفـيفـ
السمعـوالبرص«))).ـاهـ.ـوهذاـالقولـمماـيبنيـأنـبعضـاملعتزلةـأثبتواـالكرامات،ـكمـاـ

سيأيتـاإلشارةـإليهـغريـمرة.

ـعليهـركنـالدينـاملالمحيـاخلوارزميـ ومماـيؤيدـماـبينهـالتفتازاينـوالرازيـماـنصَّ
منـاملعتزلةـفقدـقال:ـ»منعـشيوخناـأبوـعيلـوأبوـهاشمـوأصحاهبامـمنـجوازـظهورـ
ـلنبوته،ـوحكىـ املعجزـعىلـالصالحـوالكذاب،ـعىلـالعكس،ـوعىلـمنـسيبعثـإرهاصًا
شيخناـأبوـاحلسنيـجتويزـكلـذلكـعنـابنـاإلخشادـمنـجهةـالعقل،ـغريـأنهـقال:ـإنـ
السمعـمنعـمنـظهورهـعىلـالصالح،ـوذكرـشيخناـأبوـاحلسنيـيفـرسالةـأمالهاـيفـهذهـ

املسألةـجوازـظهورهـعىلـالصالحـوبنيـأنـالسمعـملـيمنعـمنه«)2).ـاهـ.ـ

قالـاإلمامـالرازي:ـ»إذاـظهرـفعلـخارقـللعادةـعىلـاإلنسانـفذاكـإماـأنـيكونـ
ـالدعوى.ـ مقرونًاـبالدعوىـأوـالـمع

والقسمـاألولـوهوـأنـيكونـمعـالدعوىـفتلكـالدعوىـإماـأنـتكونـدعوىـ
ـأربعةـ ـفهذه ـالشياطني، ـأوـدعوىـالسحرـوطاعة ـأوـدعوىـالوالية ـأوـدعوىـالنبوة اإلهلية

أقسام:ـ

القسمـاألول:ـإدعاءـاإلهليةـوجوزـأصحابناـظهورـخوارقـالعاداتـعىلـيدهـمنـ
غريـمعارضةـكامـنقل،ـأنـفرعونـكانـيدعيـاإلهليةـوكانتـتظهرـخوارقـالعاداتـعىلـ

)))ـ»اعتقاداتـفرقـاملسلمنيـواملرشكني«،ـاإلمامـفخرـالدينـالرازي،ـص42،ـت:ـطهـعبدـالرؤوفـ
سعد،ـمكتبةـالكلياتـاألزهرية.

)2)ـ»كتابـالفائقـيفـأصولـالدين«،ـتأليفـركنـالدينـبنـاملالمحيـاخلوارزميـ)تـ536هـــــ)4))م(،ـ
ـإيران. ـبروهيشـحكمتـوفلسفة ص8)3،ـت:ـويلفردـمادلونك،ـمارتنيـمكدرمت،ـمؤسسة
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ـوإنامـجازـذلكـألنـشكلهـوخلقتهـ ـقالـأصحابنا: يدهـوكامـنقلـذلكـأيضًاـيفـحقـالدجال.

تدلـعىلـكذبهـفظهورـاخلوارقـعىلـيدهـالـيفيضـإىلـالتلبيس.ـ

والقسمـالثاين:ـوهوـادعاءـالنبوةـفهذاـالقسمـعىلـقسمنيـألنهـإماـأنـيكونـذلكـ
املدعيـصادقًاـأوـكاذبًاـفإنـكانـصادقًاـوجبـظهورـاخلوارقـعىلـيدهـوهذاـمتفقـعليهـ
ـاخلوارقـعىلـيدهـوبتقديرـ ـاألنبياء،ـوإنـكانـكاذبًاـملـجيزـظهور ـنبوة بنيـكلـمنـأقرـبصحة

ـاملعارضة.ـ أنـتظهرـوجبـحصول

وأماـالقسمـالثالث:ـوهوـادعاءـالواليةـوالقائلونـبكراماتـاألولياءـاختلفواـيفـ
أنهـهلـجيوزـأنـيدعيـالكراماتـثمـإهناـحتصلـعىلـوفقـدعواهـأمـال.ـ

ـالشيطانـفعندـأصحابناـجيوزـظهورـ ـالسحرـوطاعة ـادعاء ـالقسمـالرابع:ـوهو وأما
خوارقـالعاداتـعىلـيدهـوعندـاملعتزلةـالـجيوز.ـ

وأماـالقسمـالثاين:ـوهوـأنـتظهرـخوارقـالعاداتـعىلـيدـإنسانـمنـغريـيشءـ
منـالدعاوى،ـفذلكـاإلنسانـإماـأنـيكونـصاحلًاـمرضيًاـعندـاهلل،ـوإماـأنـيكونـخبيثًاـ

مذنباً.ـ

واألولـهوـالقولـبكراماتـاألولياء،ـوقدـاتفقـأصحابناـعىلـجوازهـوأنكرهاـ
ـاخلوارزمي.ـ ـاحلسنيـالبرصيـوصاحبهـممود ـأبا ـإال املعتزلة

وأماـالقسمـالثالث:ـوهوـأنـتظهرـخوارقـالعاداتـعىلـبعضـمنـكانـمردودًاـ
ـاهـ.ـ ـاهللـتعاىلـفهذاـهوـاملسمىـباالستدراج«))). عنـطاعة

الدليل عىل جواز الكرامات: 

ـمنـالقرآنـواألخبارـواآلثارـواملعقول.ـ ـالرازيـعىلـالكراماتـبأدلة استدلـاإلمام

)))ـ»التفسريـالكبريـأوـمفاتيحـالغيب«ـ))2:ـ72).
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أوالً: األدلة عىل الكرامات من القرآن الكريم: 

احلجةـاألوىل:ـقصةـمريمـعليهاـالسالم،ـوقدـرشحناهاـيفـسورةـآلـعمرانـفالـ
نعيدها))).

ـالسالم.ـ وننقلـهناـماـذكرهـيفـقصةـمريمـعليها

قالـاإلمامـالـرازيـيفـتفسيـرـقولهـتعاىل:ـ﴿ىئ ىئ ی ی ی ی 
جئ حئ﴾ـ]آلـعمران:ـ37[:ـ»احتجـأصحابناـعىلـصحةـالقولـبكرامةـاألولياءـهبذهـ
اآلية،ـووجهـاالستداللـأنهـتعاىلـأخربـأنـزكرياـكلامـدخلـعليهاـاملحرابـوجدـعندهاـ
رزقًاـقالـياـمريم:ـأنىـلكـهذا؟ـقالتـهوـمنـعندـاهلل،ـفحصولـذلكـالرزقـعندهاـإماـ
ـباطلـمنـمخسةـ ـإنهـغريـخارقـللعادةـفهو ـأوـالـيكون،ـفإنـقلنا: أنـيكونـخارقًاـللعادة،

أوجه:ـ

األول:ـأنـعىلـهذاـالتقديرـالـيكونـحصولـذلكـالرزقـعندـمريمـدلياًلـعىلـ
علوـشأهناـورشفـدرجتـهاـوامتيازهاـعنـسائرـالناسـبتلكـاخلاصيةـومعلومـأنـاملرادـ

ـاملعنى. ـاآليةـهذا من

والثـاين:ـأنهـتعاىلـقـالـبعدـهذهـاآلية:ـ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ 
ڀ ڀ ڀ ڀ﴾ـ]آلـعمران:ـ38[ـوالقرآنـدلـعىلـأنهـكانـآيسـًاـمنـالولدـبسببـ
شيخوختهـوشيخوخةـزوجته،ـفلامـرأىـانخراقـالعادةـيفـحقـمريمـطمعـيفـحصولـ
الذيـ كانـ لوـ أماـ عمران:ـ38[.ـ ]آلـ قوله:ـ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ﴾ـ فيستقيمـ الولدـ
شاهدهـيفـحقـمريمـملـيكنـخارقًاـللعادةـملـتكنـمشاهدةـذلكـسببًاـلطمعهـيفـانخراقـ

ـالعاقر.ـ ـالشيخة ـاملرأة ـالولدـمن ـبحصول العادة

الثالث:ـأنـالتنكرـيفـقوله:ـ﴿ی جئ حئ﴾ـ]آلـعمران:ـ37[ـيدلـعىلـتعظيمـ

)))ـ»التفسريـالكبريـأوـمفاتيحـالغيب«ـ))2:ـ72).
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حالـذلكـالرزق،ـكأنهـقيل:ـرزقًا.ـأيـرزقـغريبـعجيب،ـوذلكـإنامـيفيدـالغرضـ

ـاآليةـلوـكانـخارقًاـللعادة.ـ الالئقـلسياقـهذه

ـتعاىلـقال:ـ﴿پ پ ڀ ڀ﴾ـ]األنبياء:ـ)9[  ـأنـه الرابع:ـهو
ولوالـأنهـظهرـعليهامـمنـاخلوارق،ـوإالـملـيصحـذلك.ـ

ـاهللـتعاىلـخلقـهلاـولدًاـمنـغريـ ـأن ـاملرادـمنـذلكـهو ـأنـيقال: فإنـقيل:ـملـالـجيوز
ذكر؟ـ

قلنا:ـليسـهذاـبآية،ـبلـحيتاجـتصحيحهـإىلـآية،ـفكيفـنحملـاآليةـعىلـذلك،ـ
بلـاملرادـمنـاآليةـماـيدلـعىلـصدقهاـوطهارهتا،ـوذلكـالـيكونـإالـبظهورـخوارقـ

ـالسالم.ـ العاداتـعىلـيدهاـكامـظهرتـعىلـيدـولدهاـعيسىـعليه

اخلامس:ـماـتواترتـالرواياتـبهـأنـزكرياـعليهـالسالمـكانـجيدـعندهاـفاكهةـ
الشتاءـيفـالصيف،ـوفاكهةـالصيفـيفـالشتاء،ـفثبتـأنـالذيـظهرـيفـحقـمريمـعليهاـ
السالمـكانـفعاًلـخارقًاـللعادة،ـفنقول:ـإماـأنـيقال:ـإنهـكانـمعجزةـلبعضـاألنبياءـأوـ
ماـكانـكذلك،ـواألولـباطلـألنـالنبيـاملوجودـيفـذلكـالزمانـهوـزكرياـعليهـالسالم،ـ
ولوـكانـذلكـمعجزةـلهـلكانـهوـعاملًاـبحالهـوشأنه،ـفكانـجيبـأنـالـيشتبهـأمرهـعليهـ

ـتعاىل:ـ﴿ٱ ٻ  وأنـالـيقولـملريم:ـ﴿جب حب خب﴾ـ]آلـعمران:ـ37[ـوأيضًاـفقوله
ـإهناـذكرتـلهـ ـأمرـتلكـاألشياءـثم ـبأنهـملاـسأهلاـعن ٻ ٻ﴾ـ]آلـعمران:ـ38[ـمشعر
أنـذلكـمنـعندـاهللـفهنالكـطمعـيفـانخراقـالعادةـيفـحصولـالولدـمنـاملرأةـالعقيمةـ
الشيخةـالعاقر،ـوذلكـيدلـعىلـأنهـماـوقفـعىلـتلكـاألحوالـإالـبأخبارـمريم،ـومتىـ
كانـاألمرـكذلكـثبتـأنـتلكـاخلوارقـماـكانتـمعجزةـلزكرياـعليهـالسالمـفلمـيبقـ
إالـأنـيقال:ـإهناـكانتـكرامةـلعيسىـعليهـالسالم،ـأوـكانتـكرامةـملريمـعليهاـالسالم،ـ

وعىلـالتقديرينـفاملقصودـحاصل.ـ
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فهذاـهوـوجهـاالستداللـهبذهـاآليةـعىلـوقوعـكراماتـاألولياء.ـ

اعرتضـأبوـعيلـاجلبائيـوقال:ـملـالـجيوزـأنـيقالـإنـتلكـاخلوارقـكانتـمنـ
ـالسالم،ـوبيانهـمنـوجهني: معجزاتـزكرياـعليه

األول:ـأنـزكرياـعليهـالسالمـدعاـهلاـعىلـاإلمجالـأنـيوصلـاهللـإليهاـرزقًا،ـوأنهـ
ربامـكانـغافاًلـعنـتفاصيلـماـيأتيهاـمنـاألرزاقـمنـعندـاهللـتعاىل،ـفإذاـرأىـشيئًاـبعينهـ
يفـوقتـمعنيـقالـهلا:ـ﴿جب حب خب ىب يب جت حت خت﴾ـ]آلـعمران:ـ37[ـفعندـذلكـ

ـاهللـتعاىلـأظهرـبدعائهـتلكـاملعجزة.ـ ـأن يعلم

ـيأتيهاـمنـ ـإالـأنهـكان ـيشاهدـعندـمريمـرزقًاـمعتادًا والثاين:ـحيتملـأنـيكونـزكريا
ـإليها،ـ ـيبعثه ـإنسان ـيأتيهاـمنـعند ـيسأهلاـعنـذلكـحذرًاـمنـأنـيكون السامء،ـوكانـزكريا

فقالتـهوـمنـعندـاهللـالـمنـعندـغريه.ـ

ـبلـ ـالعادات، ـأنهـكانـقدـظهرـعىلـمريمـيشءـمنـخوارق ـالثاين:ـأناـالـنسلم املقام
معنىـاآليةـأنـاهللـتعاىلـكانـقدـسببـهلاـرزقًاـعىلـأيديـاملؤمننيـالذينـكانواـيرغبونـيفـ
ـإذاـرأىـشيئًاـمنـذلكـخافـ ـالسالم اإلنفاقـعىلـالزاهداتـالعابدات،ـفكانـزكرياـعليه
أنهـربامـأتاهاـذلكـالرزقـمنـوجهـالـينبغي،ـفكانـيسأهلاـعنـكيفيةـاحلال،ـهذاـمموعـ
ماـقالهـاجلبائيـيفـتفسريهـوهوـيفـغايةـالضعف،ـألنهـلوـكانـذلكـمعجزًاـلزكرياـعليهـ
ـاهللـتعاىلـيفـطلبـذلك،ـومتىـكانـمأذونًاـيفـذلكـالطلبـ ـلهـمنـعند السالمـكانـمأذونًا
كانـعاملًاـقطعًاـبأنـحيصل،ـوإذاـعلمـذلكـامتـنعـأنـيطلبـمنهاـكيفيةـاحلال،ـوملـيبقـ
أيضًاـلقوله:ـ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ﴾ـ]آلـعمران:ـ38[ـفائدة،ـوهذاـهوـاجلوابـبعينهـ

ـالثاين.ـ ـالوجه عن

ـالتقديرالـيبقىـفيهـوجهـاختصاصـ وأماـسؤالهـالثالث:ـففيـغايةـالركاكة؛ألنـهذا
ملريمـبمثلـهذهـالواقعة،ـوأيضًاـفإنـكانـيفـقلبهـاحتمـالـأنهـربامـأتاهاـهذاـالرزقـمنـ
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ـفعلمناـسقوطـهذهـ ـكيفـيعقلـزوالـتلكـالتهمة ـإخبارها ـالذيـالـينبغيـفبمجرد الوجه

األسئلةـوباهللـالتوفيق.ـ

بأهناـدالالتـصدقـاألنبياء،ـ الكراماتـ امتـناعـ املعتزلة:ـفقدـاحتجواـعىلـ أماـ
ودليلـالنبّوةـالـيوجدـمعـغريـاألنبياء،ـكامـأنـالفعلـاملحكمـملاـكانـدلياًلـعىلـالعلمـالـ

جرمـالـيوجدـيفـحقـغريـالعامل.ـ

واجلواب من وجوه:

األول:ـوهوـأنـظهورـالفعلـاخلارقـللعادةـدليلـعىلـصدقـاملدعي،ـفإنـادعىـ
صاحبهـالنبّوةـفذاكـالفعلـاخلارقـللعادةـيدلـعىلـكونهـنبيًا،ـوإنـادعىـالواليةـفذلكـ

يدلـعىلـكونهـوليًا.ـ

ـمأمورونـبإخفائها.ـ ـمأمورونـبإظهارها،ـواألولياء ـاألنبياء ـقالـبعضهم: والثاين:

والثالث:ـوهوـأنـالنبيـيدعيـاملعجزـويقطعـبه،ـوالويلـالـيمكنهـأنـيقطعـبهـ
والرابع:ـأنـاملعجزةـجيبـانفكاكهاـعنـالـمعارضة،ـوالكرامةـالـجيبـانفكاكهاـعنـ

ـاهـ.ـ ـالتوفيق«))). ـالبابـوباهلل ـالكالمـيفـهذا املعارضة،ـفهذاـمجلة

ـأحياءـساملنيـعنـاآلفاتـ ـأصحابـالكهفـوبقاؤهمـيفـالنوم ـالثانية:ـقصة احلجة
مدةـثالثـمئةـسنةـوتسعـسنني،ـوأنهـتعاىلـكانـيعصمهمـمنـحرـالشمسـكمـاـقال:ـ

﴿ڑ ڑ ک ک﴾ـ]الكهف:ـ8)[ـإىلـقوله:ـ﴿ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ 
ڤ ڤ ڤ ڦ﴾ـ]الكهف:ـ7)[،ـومنـالناسـمنـمتسكـيفـهذهـاملسألةـبقولهـ
ـبيناـ تعاىل:ـ﴿ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ﴾ـ]النمل:ـ40[،ـوقد

أنـذلكـالذيـكانـعندهـعلمـمنـالكتابـهوـسليامنـفسقطـهذاـاالستدالل.

)))ـ»التفسيـرـالكبريـأوـمفاتيحـالغيب«،ـفخرـالدينـممدـبنـعمرـالتميميـالرازيـالشافعي،ـت:ـ
ـ2000م،ـط). ـ)42)هـــ ـبريوتــ 604،ـ)8:ـ28)(،ـدارـالكتبـالعلميةــ



ــ 1403 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عىلـالعقيدِةـالطَّحاويةـ
ـنبيـيصريـ ـأوـيفـذلكـالزمان ـيكونـفيهم ـبأنـقال:ـالـبدـمنـأن أجابـالقايضـعنه
ذلكـعلاًمـلهـملاـفيهـمنـنقضـالعادةـكسائرـاملعجزات،ـقلنا:ـإنهـيستحيلـأنـتكونـهذهـ
الواقعةـمعجزةـألحدـمنـاألنبياءـألنـإقدامهمـعىلـالنومـأمرـغريـخارقـللعادةـحتىـجيعلـ
ـالواقعةـألهنمـالـيعرفونـكوهنمـصادقنيـيفـ ـالناسـالـيصدقونهـيفـهذه ذلكـمعجزةـألن
هذهـالدعوىـإالـإذاـبقواـطولـهذهـاملدةـوعرفواـأنـهؤالءـالذينـجاؤواـيفـهذاـالوقتـ
نامواـقبلـذلكـبثالثـمئةـسننيـوتسعـسننيـوكلـهذهـالرشائطـملـتوجدـ الذينـ همـ
فامتنعـجعلـهذهـالواقعةـمعجزةـألحدـمنـاألنبياءـفلمـيبقـإالـأنـجتعلـكرامةـلألولياءـ

ـإليهم))).  وإحسانًا

ثانياً: األدلة عىل الكرامات من األخبار

اخلربـاألول:ـماـأخرجـيفـالصحيحنيـعنـأيبـهريرةـريضـاهللـعنهـأنـالنبيـملسو هيلع هللا ىلصـ
قال:ـ»ملـيتكلمـيفـاملهدـإالـثالثةـعيسىـابنـمريمـعليهـالسالمـوصبيـيفـزمنـجريجـ
ببنيـ عابدًاـ رجاًلـ فكانـ وأماـجريجـ عرفتموه،ـ فقدـ عيسىـ أماـ آخر،ـ الناسكـوصبيـ
إرسائيلـوكانتـلهـأمـفكانـيومًاـيصيلـإذـاشتاقتـإليهـأمهـفقالت:ـياـجريجـفقالـياـ
ربـالصالةـخريـأمـرؤيتها،ـثمـصىلـفدعتهـثانيًاـفقالـمثلـذلكـحتىـقالـثالثـمرات،ـ
املومسات،ـ تريهـ اللهمـالـمتتهـحتىـ قالت:ـ أمهـ فاشتدـذلكـعىلـ وكانـيصيلـويدعهاـ
ـتقدرـعىلـيشء،ـوكانـ ـأفتنـجرجيًاـحتىـيزينـفأتتهـفلم ـأنا وكانتـزانيةـهناكـفقالتـهلم:
هناكـراٍعـيأويـبالليلـإىلـأصلـصومعته،ـفلامـأعياهاـراودتـالراعيـعىلـنفسهاـفأتاهاـ
ـبنوـإرسائيلـوكرسواـصومعتهـوشتموهـ فولدت،ـثمـقالت:ـولديـهذاـمنـجريجـفأتاها
فصىلـودعاـثمـنخسـالغالم.ـقالـأبوـهريرة:ـكأينـأنظرـإىلـالنبيـملسو هيلع هللا ىلصـحنيـقال:ـبيدهـياـ
ـنبنيـ ـإليه.ـوقالوا: ـالقومـعىلـماـكانـمنهمـواعتذروا ـالراعيـفندم ـأبوك؟ـفقال: غالمـمن

)))ـ»التفسريـالكبريـأوـمفاتيحـالغيب«ـ))2:ـ72).
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ـفإنـامرأةـ ـالصبيـاآلخر ـكامـكانت،ـوأما ـفأبىـعليهم،ـوبناها صومعتكـمنـذهبـأوـفضة
كانـمعهاـصبيـهلاـترضعهـإذـمرـهباـشابـمجيلـذوـشارةـحسنةـفقالت:ـاللهمـاجعلـ
ابنيـمثلـهذاـفقالـالصبي:ـاللهمـالـجتعلنيـمثله،ـثمـمرتـهباـامرأةـذكرواـأهناـرسقتـ
ابنيـمثلـهذا،ـفقالـالصبي:ـاللهمـاجعلنيـ وزنتـوعوقبتـفقالت:ـاللهمـالـجتعلـ
ـأكونـ ـاجلبابرةـفكرهتـأن ـالشابـكانـجبارًاـمن ـإن ـأمهـيفـذلك،ـفقال: مثلها.ـفقالتـله
مثلهـوإنـهذهـقيلـإهناـزنتـوملـتزنـوقيلـإهناـرسقتـوملـترسقـوهيـتقولـحسبيـاهلل.ـ

اخلربـالثاين:ـوهوـخربـالغارـوهوـمشهورـيفـالصحاحـعنـالزهريـعنـساملـعنـ
املبيتـ انطلقـثالثةـرهطـممنـكانـقبلكمـفأواهمـ ابنـعمرـقال:ـقالـرسولـاهللـملسو هيلع هللا ىلص:ـ
إىلـغارـفدخلوهـفانحدرتـصخرةـمنـاجلبلـوسدتـعليهمـبابـالغارـفقالوا:ـواهللـالـ

ـاهللـبصالحـأعاملكم.ـ ـالصخرةـإالـأنـتدعوا ينجيكمـمنـهذه

ـأغبقـقبلهامـفناماـيفـظلـ ـأبوانـشيخانـكبريانـوكنتـال فقالـرجلـمنهم:ـكانـيل
ـنائمنيـفكرهتـأنـ ـفوجدهتام ـبه ـفجئتهام ـأبرحـعنهامـوحلبتـهلامـغبوقهام ـفلم ـيومًا شجرة
أوقظهامـوكرهتـأنـأغبقـقبلهام،ـفقمتـوالقدحـيفـيديـانتظرـاستيقاظهامـحتىـظهرـ
الفجرـفاستيقظاـفرشباـغبوقهامـاللهمـإنـكنتـفعلتـهذاـابتغاءـوجهكـفافرجـعناـماـ

ـاخلروجـمنه.ـ ـالصخرةـفانفرجتـانفراجًاـالـيستطيعون نحنـفيهـمنـهذه

ثمـقالـاآلخر:ـكانتـيلـابنـةـعمـوكانتـأحبـالناسـإيلـفراودهتاـعنـنفسهاـ
فامتنعتـحتىـأملتـهباـسنةـمنـالسننيـفجاءتنيـوأعطيتهاـماالًـعظياًمـعىلـأنـختيلـبينيـ
ـفتحرجتـمنـ ـإالـبحقه ـلكـأنـتفكـاخلاتم ـقالت:ـالـجيوز ـقدرتـعليها ـفلام وبنيـنفسها
ـاللهمـإنـكنتـفعلتـذلكـابتغاءـوجهكـفافرجـ ذلكـالعملـوتركتهاـوتركتـاملالـمعها

ـاخلروجـمنه.ـ ـنحنـفيهـفانفرجتـالصخرةـغريـأهنمـالـيستطيعون عناـما

اللهمـإينـاستأجرتـأجراءـفأعطيتـهمـ الثالث:ـ قالـرسولـاهللـملسو هيلع هللا ىلص،ـثمـقـالـ
أجورهمـغريـرجلـواحدـتركـالذيـلهـوذهب،ـفثمرتـأجرهـحتىـكثرتـمنهـاألموالـ



ــ 1405 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عىلـالعقيدِةـالطَّحاويةـ
فجاءينـبعدـحنيـوقال:ـياـعبدـاهللـأدـإيلـأجريت،ـفقلتـله:ـكلـماـترىـمنـأجرتكـمنـ
ـفأخذـ ـإينـالـأستهزىءـبك، ـعبدـاهللـأتستهزىءـيب؟ـفقلت: ـيا اإلبلـوالغنمـوالرقيقـفقال:
ذلكـكلهـاللهمـإنـكنتـفعلتـذلكـابتغاءـوجهكـفافرجـعناـماـنحنـفيه،ـفانفرجتـ

ـيمشون.ـوهذاـحديثـحسنـصحيحـمتفقـعليه.ـ ـالغارـفخرجوا الصخرةـعن

ـأقسمـعىلـاهللـ ـلو ـله ـقولهـملسو هيلع هللا ىلص:ـ»ربـأشعثـأغربـذيـطمرينـالـيؤبه اخلربـالثالث:
ألبره«ـوملـيفرقـبنيـيشءـويشءـفيامـيقسمـبهـعىلـاهلل.ـ

اخلربـالرابع:ـروىـسعيدـبنـاملسيبـعنـأيبـهريرةـريضـاهللـعنهـعنـالنبيـملسو هيلع هللا ىلص:ـ
»بيناـرجلـيسوقـبقرةـقدـمحلـعليهاـفالتفتتـإليهـالبقرةـفقالت:ـإينـملـأخلقـهلذا،ـوإنامـ
ـأناـوأبوـ ـالنبيـملسو هيلع هللا ىلص:ـ»آمنتـهبذا ـفقال ـتتكلم ـاهللـبقرة ـالناسـسبحان خلقتـللحرثـفقال

بكرـوعمرـريضـاهللـعنهام«.ـ

ـأوـصوتًاـ ـ»بينامـرجلـيسمعـرعدًا اخلربـاخلامس:ـعنـأيبـهريرةـعنـالنبيـملسو هيلع هللا ىلصـقال:
يفـالسحاب:ـأنـاسقـحديقةـفالن،ـقالـفعدوتـإىلـتلكـاحلديقةـفإذاـرجلـقائمـفيهاـ
فقلتـلهـماـاسمك؟ـقال:ـفالنـبنـفالنـبنـفالنـقلت:ـفامـتصنعـبحديقتكـهذهـإذاـ
رصمتها؟ـقال:ـوملـتسألـعنـذلك؟ـقلت:ـألينـسمعتـصوتًاـيفـالسحابـأنـاسقـ
ثلثًاـوأجعلـ إذـقلتـفإينـأجعلهاـأثالثًاـفأجعلـلنفيسـوأهيلـ أماـ حديقةـفالن،ـقال:ـ

ـثلثًا«))). ـثلثًاـوأنفقـعليها للمساكنيـوابنـالسبيل

ثالثاً: األدلة من اآلثار

ذكرـاإلمامـالرازيـشواهدـعىلـالكراماتـمنـأخبارـالسلف،ـنقترصـمنهاـعىلـ
ـبالكرامات.ـ ـالكتبـاملختصة ـإىل ـالتوسع ـأراد ـالراشدين،ـونحيلـمن ـباخللفاء ـيتعلق ما

)))ـ»التفسريـالكبريـأوـمفاتيحـالغيب«ـ))2:ـ74-73).
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أماـأبوـبكرـريضـاهللـعنهـفمنـكراماتهـأنهـملاـمحلتـجنازتهـإىلـبابـقربـالنبيـملسو هيلع هللا ىلصـ
ونوديـالسالمـعليكـياـرسولـاهللـهذاـأبوـبكرـبالبابـفإذاـالبابـقدـانفتحـوإذاـهباتفـ

ـاحلبيب.ـ ـاحلبيبـإىل ـادخلوا ـالقرب هيتفـمن

وأماـعمرـريضـاهللـعنهـفقدـظهرتـأنواعـكثريةـمنـكراماتهـوأحدهاـماـرويـأنهـ
بعثـجيشًاـوأمرـعليهمـرجاًلـيدعىـساريةـبنـاحلصنيـفبيناـعمرـيومـاجلمعةـيطبـ

ـاجلبَل.ـ ـاجلبَل ـاملنرب:ـياـسارية جعلـيصيحـيفـخطبتهـوهوـعىل

قالـعيلـبنـأيبـطالبـكرمـاهللـوجهه:ـفكتبتـتاريخـتلكـالكلمة.

ـيومـاجلمعةـيفـوقتـاخلطبةـ ـأمريـاملؤمننيـغزونا ـيا فقدمـرسولـمقدمـاجليشـفقال:
فهزموناـفإذاـبإنسانـيصيحـياـساريُةـاجلبَلـاجلبَل!ـفأسندناـظهورناـإىلـاجلبل،ـفهزمـاهللـ

ـبربكةـذلكـالصوت.ـ ـالعظيمة ـبالغنائم الكفار،ـوظفرنا

ـكانـذلكـمعجزةملحمدـ ـالرازيــ:ـسمعتـبعضـاملذكرينـقال: ـأيـاإلمام قلتــ
ـالبرصـ ـبمنزلة ـالسمعـوالبرصـفلامـكانـعمر ـأنتامـمنيـبمنزلة ملسو هيلع هللا ىلصـألنهـقالـأليبـبكرـوعمر

ملحمدـملسو هيلع هللا ىلص،ـالـجرمـقدرـعىلـأنـيرىـمنـذلكـالبعدـالعظيم))).

رابعاً: األدلة العقلية عىل الكرامات

ذكرـاإلمامـالرازيـحججًاـعىلـجوازـالكرامات.ـ

احلجةـاألوىل:ـأنـالعبدـويلـاهللـقالـاهللـتعاىل:ـ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ 
تعاىل:ـ﴿ٻ ٻ  قالـ العبـدـ والـربـويلـ ]يونس:ـ62[ـ پ پ پ ڀ﴾ـ
وقـال:ـ﴿ې  ]األعراف:ـ96)[ـ وقـال:ـ﴿پ پ ڀ﴾ـ ]البقرة:ـ257[ـ ٻ﴾ـ
ې ې ى﴾ـ]املائدة:ـ55[ـوقـال:ـ﴿مب ىب﴾ـ]البقرة:ـ286[ـوقـال:ـ﴿ىئ 

)))ـ»التفسريـالكبري«ـ))2:ـ74).
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الربـ العبدـويلـ العبدـوأنـ الربـويلـ أنـ فـثبتـ يئ جب حب خب مب﴾ـ]ممد:ـ))[ـ
ـتعاىل:ـ﴿ہ ہ﴾ـ]املائدة:ـ54[  ـالربـحبيبـالعبدـوالعبدـحبيبـالربـقال وأيضًا

وقال:ـ﴿ڈ ژ ژ ڑ ڑ﴾ـ]البقرة:ـ65)[ـوقـال:ـ﴿ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ 
ۋ﴾ـ]البقرة:ـ222[ـوإذاـثبتـهذاـفنقول:ـالعبدـإذاـبلغـيفـالطاعةـإىلـحيثـ
يفعلـكلـماـأمرهـاهللـوكلـماـفيهـرضاهـوتركـكلـماـهنىـاهللـوزجرـعنهـفكيفـيبعدـأنـ
يفعلـالربـالرحيمـالكريمـمرةـواحدةـماـيريدهـالعبدـبلـهوـأوىل؛ـألنـالعبدـمعـلؤمهـ
وعجزهـملاـفعلـكلـماـيريدهـاهللـويأمرهـبهـفألنـيفعلـالربـالرحيمـمرةـواحدةـماـأرادهـ

العبدـكانـأوىلـوهلذاـقالـتعاىل:ـ﴿ڃ ڃ ڃ چ﴾ـ]البقرة:ـ40[. 

ـاهللـليسـأهاًلـألنـ ـأن ـالكرامةـلكانـذلكـإماـألجل ـامتنعـإظهار ـالثانية:ـلو احلجة
ـالعطية،ـواألول:ـ ـاهللـهذه ـيعطيه ـاملؤمنـليسـأهاًلـألن ـالفعلـأوـألجلـأن يفعلـمثلـهذا
ـباطلـفإنـمعرفةـذاتـاهللـوصفاتهـوأفعالهـوأحكامهـ ـاهللـوهوـكفر،ـوالثاين: قدحـيفـقدرة
ـأرشفـمنـ ـتقديسهـوتـمجيدهـوهتليله، ـاهللـوطاعاته،ـواملواظبةـعىلـذكر وأسمـائهـومبة
إعطاءـرغيفـواحدـيفـمفازةـأوـتسخريـحيةـأوـأسد،ـفلامـأعطىـاملعرفةـواملحبةـوالذكرـ

والشكرـمنـغريـسؤالـفألنـيعطيهـرغيفًاـيفـمفازةـفأيـبعدـفيه؟ـ

احلجةـالثالثة:ـقالـالنبيـملسو هيلع هللا ىلصـحكايةـعنـربـالعزة:ـ»ماـتقربـعبدـإيلـبمثلـأداءـ
ماـافرتضتـعليهـوالـيزالـيتـقربـإيلـبالنوافلـحتىـأحبهـفإذاـأحببتهـكنتـلهـسمعًاـ
وبرصًاـولسانًاـوقلبًاـويدًاـورجالً،ـيبـيسمعـويبـيبرصـويبـينطقـويبـيميش«ـوهذاـاخلربـ
يدلـعىلـأنهـملـيبقـيفـسمعهمـنصيبـلغريـاهللـوالـيفـبرصهمـوالـيفـسائرـأعضائهمـإذـ

لوـبقيـهناكـنصيبـلغريـاهللـملاـقالـأناـسمعهـوبرصه.ـ

ـاملقامـأرشفـمنـتسخريـاحليةـوالسبعـوإعطاءـ ـفنقول:ـالـشكـأنـهذا ـثبتـهذا إذا
الرغيفـوعنقودـمنـالعنبـأوـرشبةـمنـاملاءـفلامـأوصلـاهللـبرمحتهـعبدهـإىلـهذهـالدرجاتـ

العاليةـفأيـبعدـيفـأنـيعطيهـرغيفًاـواحدًاـأوـرشبةـماءـيفـمفازة.ـ
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فقدـ وليًاـ آذىـيلـ العزة:ـ»منـ السالمـحاكيًاـعنـربـ قالـعليهـ الرابعة:ـ احلجةـ
بارزينـباملحاربة«ـفجعلـإيذاءـالويلـقائمـًاـمقامـإيذائـهـوهذاـقريبـمنـقولهـتعاىل:ـ

﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ﴾ـ]الفتـح:ـ0)[ـوقال:ـ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ 
پ پ پ پ ڀ﴾ـ]األحزاب:ـ36[ـوقال:ـ﴿ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ 
ڈ ڈ ژ﴾ـ]األحزاب:ـ57[ـفجعلـبيعةـممدـملسو هيلع هللا ىلصـبيعةـمعـاهللـورضاءـممدـملسو هيلع هللا ىلصـ
رضاءـاهللـوإيذاءـممدـملسو هيلع هللا ىلصـإيذاءـاهللـفالـجرمـكانتـدرجةـممدـملسو هيلع هللا ىلصـأعىلـالدرجاتـإىلـ
ـبارزينـباملحاربة«ـدلـذلكـعىلـأنهـ ـفقد ـقال:ـ»منـآذىـيلـوليًا ملا ـالغاياتـفكذاـهاهنا أبلغ
تعاىلـجعلـإيذاءـالويلـقائاًمـمقامـإيذاءـنفسهـويتأكدـهذاـباخلربـاملشهورـأنهـتعاىلـيقول:ـ
»يومـالقيامةـمرضتـفلمـتعدين،ـاستسقيتـكـفامـسقيتـني،ـاستطعمتكـفامـأطعمتني،ـ
فيقول:ـياـربـكيفـأفعلـهذاـوأنتـربـالعاملينا،ـفيقول:ـإنـعبديـفالنًاـمرضـفلمـ
تعدهـأماـعلمتـأنكـلوـعدتهـلوجدتـذلكـعندي«ـوكذاـيفـالسقيـواإلطعامـفدلتـ
ـاهللـكرسةـ ـيعطيه ـالدرجاتـفأيـبعدـيفـأن ـإىلـهذه ـاهللـيبلغون ـأولياء ـاألخبارـعىلـأن هذه

خبزـأوـرشبةـماءـأوـيسخرـلهـكلبًاـأوـوردًا.ـ

ـوأذنـلهـ ـامللكـباخلدمةـاخلاصة، ـنشاهدـيفـالعرفـأنـمنـخصه ـأنا ـاخلامسة: احلجة
ـيقدرـعليهـغريه،ـ ـيقدرهـعىلـماـال ـبأن ـأيضًا يفـالدخولـعليهـيفـملسـاألنس،ـفقدـيصه
بلـالعقلـالسليمـيشهدـبأنهـمتىـحصلـذلكـالقربـفإنهـيتبعهـهذهـاملناصب،ـفجعلـ
ـأوصلهـ ـبأنه ـفإذاـرشفـعبدًا القربـأصاًلـواملنصبـتبعًا،ـوأعظمـامللوكـهوـربـالعاملني،
إىلـعتباتـخدمتهـودرجاتـكرامته،ـوأوقفهـعىلـأرسارـمعرفتهـورفعـحجبـالبعدـبينهـ
وبنيـنفسهـوأجلسهـعىلـبساطـقربه،ـفأيـبعدـيفـأنـيظهرـبعضـتلكـالكراماتـيفـهذاـ
الروحانيةـواملعارفـ بالنسبةـإىلـذرةـمنـتلكـالسعاداتـ العاملـ العامل،ـمعـأنـكلـهذاـ

ـاملحض.ـ الربانيةـكالعدم

البدنـوالـشكـأنـ الروحـالـ املتويلـلألفعالـهوـ السادسة:ـالـشكـأنـ احلجةـ
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تعاىل:ـ﴿گ  قولهـ تفسيـرـ قررناهـيفـ ماـ للبدنـعىلـ كالروحـ للروحـ تعاىلـ اهللـ معرفةـ
يطعمنيـ ريبـ عندـ »أبـيتـ السالم:ـ عليهـ وقالـ ]النحل:ـ2[ـ گ گ ڳ ڳ﴾ـ
ـأقوىـقلبًاـ ـالغيبـكان ـبأحوالـعامل ـأكثرـعلاًم ـنرىـأنـكلـمنـكان ـاملعنى ويسقيني«ـوهلذا
وأقلـضعفًاـوهلذاـقالـعيلـبنـأيبـطالبـكرمـاهللـوجهه:ـواهللـماـقلعتـبابـخيربـبقوةـ
جسدانيةـولكنـبقوةـربانية.ـوذلكـألنـعليًاـكرمـاهللـوجههـيفـذلكـالوقتـانقطعـنظرهـ
عنـعاملـاألجسادـوأرشقتـاملالئكةـبأنوارـعاملـالكربياءـفتقوىـروحهـوتشبهـبجواهرـ
ـمنـالقدرةـ ـفالـجرمـحصلـله ـالقدسـوالعظمة ـأضواءـعامل األرواحـامللكيةـوتألألتـفيه
ـاملقامـ ماـقدرـهباـعىلـماـملـيقدرـعليهـغريهـوكذلكـالعبدـإذاـواظبـعىلـالطاعاتـبلغـإىل
الذيـيقولـاهللـكنتـلهـسمعًاـوبرصًاـفإذاـصارـنورـجاللـاهللـسمعًاـلهـسمعـالقريبـ
والبعيدـوإذاـصارـذلكـالنورـبرصًاـلهـرأىـالقريبـوالبعيدـوإذاـصارـذلكـالنورـيدًاـلهـ

قدرـعىلـالترصفـيفـالصعبـوالسهلـوالبعيدـوالقريب.ـ

بيناـأنـ أناـقدـ العقليةـاحلكمية،ـوهيـ القواننيـ السابعة:ـوهيـمبنيةـعىلـ احلجةـ
جوهرـالروحـليسـمنـجنسـاألجسامـالكائنةـالفاسدةـاملتعرضةـللتفرقـوالتمزق،ـبلـ
هوـمنـجنسـجواهرـاملالئكةـوسكانـعاملـالسامواتـونوعـاملقدسنيـاملطهرينـإالـأنهـ
ملاـتعلقـهبذاـالبدنـواستغرقـيفـتدبريهـصارـيفـذلكـاالستغراقـإىلـحيثـنيسـالوطنـ
ـالفاسدـفضعفتـقوتهـوذهبتـ ـاجلسم ـمتشبهًاـهبذا ـبالكلية األولـواملسكنـاملتقدمـوصار
ـانغامسهاـ ـاهللـومبتهـوقل ـاستأنستـبمعرفة ـإذا ـأما ـاألفعال، مكنتهـوملـيقدرـعىلـيشءـمن
يفـتدبريـهذاـالبدن،ـوأرشقتـعليهاـأنوارـاألرواحـالسامويةـالعرشيةـاملقدسة،ـوفاضتـ
ـاألرواحـالفلكيةـ ـالعاملـمثلـقوة ـمنـتلكـاألنوارـقويتـعىلـالترصفـيفـأجسامـهذا عليها
عىلـهذهـاألعامل،ـوذلكـهوـالكرامات،ـوفيهـدقيقةـأخرىـوهيـأنـمذهبناـأنـاألرواحـ
النورانيةـوالكدرة،ـوفيهاـاحلرةـ البرشيةـخمتلفةـباملاهيةـففيهاـالقويةـوالضعيفة،ـوفيهاـ
والنـذلةـواألرواحـالفلكيةـأيضًاـكذلك،ـأالـترىـإىلـجربيلـكيفـقالـاهللـيفـوصفه:ـ
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﴿ڳ ڱ ڱ ڱ * ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ * ۀ ہ ہ﴾ـ]التكوير:ـ9)- )2[ـوقالـ
يفـقومـآخرينـمنـاملالئـكة:ـ﴿حب خب مب ىب يب جت حت خت مت﴾ـ]النجم:ـ
26[ـفكذاـهاهناـفإذاـاتـفقـيفـنفسـمنـالنفوسـكوهناـقوية،ـالقوةـالقدسيةـالعنرصيةـ
مرشقةـاجلوهرـعلويةـالطبيعة،ـثمـانضافـإليهاـأنواعـالرياضاتـالتيـتزيلـعنـوجههاـ
غربةـعاملـالكونـوالفسادـأرشقتـوتألألتـوقويتـعىلـالترصفـيفـهيويلـعاملـالكونـ

ـاجلاللـوالعزة.ـ ـأضواءـحرضة ـالصمديةـوتقوية ـاحلرضة ـنورـمعرفة ـبإعانة والفساد

ولنقبضـهاهناـعنانـالبيانـفإنـوراءهاـأرسارًاـدقيقةـوأحواالًـعميقةـمنـملـيصلـ
إليهاـملـيصدقـهبا،ـونسألـاهللـاإلعانةـعىلـإدراكـاخلريات))). 

خامساً: احلجج التي احتج هبا املنكرون للكرامات: 

ـللكراماتـبوجوه.ـ احتجـاملنكرون

الشبهة األوىل:ـوهيـالتيـعليهاـيعولونـوهباـيضلونـأنـظهورـاخلارقـللعادةـ
ـالداللة،ـألنـحصولـالدليلـ ـفلوـحصلـلغريـنبيـلبطلتـهذه ـاهللـدلياًلـعىلـالنبوة، جعله

معـعدمـاملدلولـيقدحـيفـكونهـدليالً،ـوذلكـباطل.

واجلواب عن الشبهة األوىل:ـأنـالناسـاختلفوايفـأنهـهلجيوزـللويلـدعوىـالوالية؟ـ
فقالـقومـمنـاملحققني:ـإنـذلكـالـجيوز،ـفعىلـهذاـالقولـيكونـالفرقـبنيـاملعجزاتـ
ـبدعوىـ ـبدعوىـالنبوةـوالكرامةـالـتكونـمسبوقة ـتكونـمسبوقة والكراماتـأنـاملعجزة
الوالية،ـوالسببـيفـهذاـالفرقـأنـاألنبياءـعليهمـالسالمـإنامـبعثواـإىلـاخللقـليصريواـ
دعاةـللخلقـمنـالكفرـإىلـاإليامنـومنـاملعصيةـإىلـالطاعةـفلوـملـتظهرـدعوىـالنبوةـملـ
يؤمنواـبهـوإذاـملـيؤمنواـبهـبقواـعىلـالكفرـوإذاـادعواـالنبوةـوأظهرواـاملعجزةـآمنـالقومـ

)))ـ»التفسريـالكبري«ـ))2:ـ74).
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هبمـفإقدامـاألنبياءـعىلـدعوىـالنبوةـليسـالغرضـمنهـتعظيمـالنفسـبلـاملقصودـمنهـ
ينتقلواـمنـالكفرـإىلـاإليامن،ـأماـثبوتـالواليةـللويلـ إظهارـالشفقةـعىلـاخللقـحتىـ
ـفعلمناـ ـالنفس، ـلشهوة ـفكانـدعوىـالواليةـطلبًا ـإيامنًا فليسـاجلهلـهباـكفرًاـوالـمعرفتها
أنـالنبيـجيبـعليهـإظهارـدعوىـالنبوةـوالويلـالـجيوزـلهـدعوىـالواليةـفظهرـالفرق.ـ

ـالفرقـبنيـاملعجزةـوالكرامةـ ـفقدـذكروا ـللويلـدعوىـالوالية ـالذينـقالوا:ـجيوز أما
منـوجوه:ـ

األول:ـأنـظهورـالفعلـاخلارقـللعادةـيدلـعىلـكونـذلكـاإلنسانـمبـرءًاـعنـ
املعصية،ـثمـإنـاقرتنـهذاـالفعلـبادعاءـالنبوةـدلـعىلـكونهـصادقًاـيفـدعوىـالنبوة،ـ
وإنـاقرتنـبادعاءـالواليةـدلـعىلـكونهـصادقًاـيفـدعوىـالوالية،ـوهبذاـالطريقـالـيكونـ

ـالسالم. ـالكرامةـعىلـاألولياءـطعنًاـيفـمعجزاتـاألنبياءـعليهم ظهور

الثاين:ـأنـالنبيـملسو هيلع هللا ىلصـيدعيـاملعجزةـويقطعـهبا،ـوالويلـإذاـادعىـالكرامةـالـيقطعـ
ـاملعجزةـجيبـظهورها،ـأماـالكرامةـفالـجيبـظهورها.ـ هباـألن

ـالكرامة.ـ ـاملعجزةـوالـجيبـنفيهاـعن ـاملعارضةـعن الثالث:ـأنهـجيبـنفي

الرابع:ـأناـالـنجوزـظهورـالكرامةـعىلـالويلـعندـادعاءـالواليةـإالـإذاـأقرـعنـدـ
تلكـالدعوىـبكونهـعىلـدينـذلكـالنبيـومتىـكانـاألمرـكذلكـصارتـتلكـالكرامةـ
ـالكرامةـطاعنًاـيفـنبوةـ ـالتقديرـالـيكونـظهور ـلرسالتهـوهبذا ـلذلكـالنبيـومؤكدة معجزة

النبيـبلـيصريـمقويًاـهلا.ـ

والشبهة الثانية:ـمتسكواـبقولهـعليهـالسالمـحكايةـعنـاهللـسبحانه:ـ»لنـيتقربـ
املتقربونـإيلـبمثلـأداءـماـافرتضتـعليهم«ـقالوا:ـهذاـيدلـعىلـأنـالتقربـإىلـاهللـبأداءـ
الفرائضـالـ بأداءـ إليهـ املتقربـ النوافل،ـثمـإنـ بأداءـ إليهـ التقربـ الفرائضـأعظمـمنـ

حيصلـلهـيشءـمنـالكراماتـفاملتقربـإليهـبأداءـالنوافلـأوىلـأنـالـحيصلـلهـذلك.ـ
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واجلواب عن الشبهة الثانية:ـأنـالتقربـبالفرائضـوحدهاـأكملـمنـالتـقربـ
بالنوافل؛ـأماـالويلـفإنامـيكونـوليًاـإذاـكانـآتيًاـبالفرائضـوالنوافل،ـوالـشكـأنهـيكونـ

ـالفرق. ـاقترصـعىلـالفرائضـفظهر حالهـأتمـمنـحالـمن

الشبهة الثالثة:ـتـمسكواـبقولـهـتعاىل:ـ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ 
ـبعيدـالـعىلـ ـبلد ـإىل ـبلد ـينتقلـمن ـالويل ـبأن پ پ پ ڀ﴾ـ]النحل:ـ7[ـوالقول
الوجهـطعنـيفـهذهـاآلية،ـوأيضًاـأنـممدًاـملسو هيلع هللا ىلصـملـيصلـمنـمكةـإىلـاملدينةـإالـيفـأيامـ
كثريةـمعـالتعبـالشديدـفكيفـيعقلـأنـيقالـأنـالويلـينتقلـمنـبلدـنفسهـإىلـاحلجـيفـ

يومـواحد.ـ

الشبهة الرابعة:ـقالوا:ـهذاـالويلـالذيـتظهرـعليهـالكراماتـإذاـادعىـعىلـإنسانـ
درمهًاـفهلـنطالبهـبالبينةـأمـال؟ـفإنـطالبناهـبالبينةـكانـعبثًاـألنـظهورـالكراماتـعليهـ
ـنطالبهـ ـالدليلـالقاطعـكيفـيطلبـالدليلـالظني،ـوإنـمل يدلـعىلـأنهـالـيكذب،ـومعـقيام
هباـفقدـتركنـاـقولهـعليهـالسالم:ـ»البينةـعىلـاملدعي«ـفهذاـيدلـعىلـأنـالقولـبالكرامةـ

باطل.ـ

واجلواب عىل الشبهة الثالثـة:ـأنـقـولهـتعاىل:ـ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ 
املتعارف،ـوكراماتـ املعهودـ ]النحل:ـ7[ـممولـعىلـ پ پ پ پ ڀ﴾ـ

ـنادرةـفتصريـكاملستثناةـعنـذلكـالعموم.ـ ـأحوال األولياء

وقالـاإلمامـالرازيـيفـتفسريـقولهـتعاىلـ﴿ٺ ٿ ٿ ٿ 
ٿٹ ٹ ٹ ٹ ڤ﴾ـ]النحلـ8[:ـ»احتجـمنكروـكراماتـاألولياءهبذهـاآليةـفقالوا:ـ
ـإالـبشقـاألنفس؛ـومحلـ ـبلد ـإىل ـبلد ـاالنتقالـمن ـاإلنسانـالـيمكنه ـتدلـعىلـأن ـاآلية هذه
ـينتقلونـمنـبلدـإىلـبلدـآخرـ ـقد ـإنـاألولياء ـالكراماتـيقولون: األثقالـعىلـاجلاملـومثبتو
ـفيكونـ ـاآلية ـفكانـذلكـعىلـخالفـهذه ـمنـغريـتعبـوحتملـمشقة، بعيدـيفـليلةـواحدة
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باطالً،ـوملاـبطلـالقولـبالكراماتـيفـهذهـالصورةـبطلـالقولـهباـيفـسائرـالصور،ـألنهـ

ـبالفرق.ـ الـقائل

وجوابه:ـأناـنخصصـعمومـهذهـاآليةـباألدلةـالدالةـعىلـوقوعـالكرمات.ـواهللـ
ـاهـ. أعلم«))).

ـالبينةـعىلـ ـالسالم ـالتمسكـبقولهـعليه ـاجلوابـعنـالشبهة الرابعةـوهي وهذاـهو
املدعي.ـ

الشبهة اخلامسة:ـإذاـجازـظهورـالكرامةـعىلـبعضـاألولياءـجازـظهـورهاـعىلـ
الباقني،ـفإذاـكثرتـالكراماتـحتىـخرقتـالعادةـجرتـوفقًاـللعادةـوذلكـيقدحـيفـ

ـوالكرامة.ـ املعجزة

تعاىل:ـ﴿ۆئ ۈئ  قالـ قلةـكامـ فيهمـ املطيعنيـ أنـ اخلامسةـ الشبهة  واجلواب عن 
ـإبليس:ـ﴿ک گ گ گ﴾ـ]األعراف:ـ7)[  ۈئ ېئ﴾ـ]ـسبأ:ـ3)[ـوكامـقال
ـالكراماتـيفـاألوقاتـالنادرةـقادحًاـ ـيظهرـعليهمـمن ـيكنـما وإذاـحصلتـالقلةـفيهمـمل

يفـكوهناـعىلـخالفـالعادة)2). 

الشبهة السادسة:ـأنـمشاركةـاألولياءـلألنبياءـيفـظهورـاخلوارقـختلـبعظمـقدرـ
األنبياء،ـووقعهمـيفـالنفوس.ـ

ـأقدارهمـوالرغبةـيفـاتباعهم،ـ ـبلـيزيدـيفـجاللة ـباملنع، واجلواب عن هذه الشبهة:
ـاالقتداءـبرشيعتهمـواالستقامةـعىلـ ـالدرجةـبربكة حيثـنالتـأممهمـوأتباعهمـمثلـهذه

طريقتهم)3). 

)))ـ»التفسريـالكبريـأوـمفاتيحـالغيب«ـ)9):ـ82)).
ـالسابقـ))2:ـ78-74). ـاملصدر (2(

)3)ـ»رشحـاملقاصدـيفـعلمـالكالم«،ـسعدـالدينـمسعودـبنـعمرـبنـعبدـاهللـالتفتازاينـت:ـ)79هـ،ـ
ـ)98)م،ـط). ـ)40)هـــ ـباكستانــ ـاملعارفـالنعامنيةــ )2:ـ204(،ـدار
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ـاألولياءـوخرجتـعنـكوهناـخارقةـ ـلوـظهرتـلكثرتـكثرة ـأهنا الشبهة السابعة:

ـللعادة.ـ للعادة،ـوهذاـمناقضـلكوهناـخارقة

واجلواب عن هذه الشبهة:ـباملنع،ـأيـنمنعـأهناـخترجـعنـكوهناـخارقة،ـبلـغايتهـ
ـنقضـالعادة،ـوكثرته))).  استمرار

ـباملعجزة،ـ ـبابـإثباتـالنبوة ـلوـظهرتـالـلغرضـالتصديقـالنسد الشبهة الثامنة:
ـالتصديق.ـ ـالنبيـلغرضـآخرـغري جلوازـأنـيكونـماـيظهرـمن

واجلواب عن هذه الشبهة:ـبامـمرـمنـأنـاملعجزةـعندـمقارنةـالدعوىـتفيدـالتصديقـ
قطعًا)2). 

بعض أحكام الكرامات: 

قالـاإلمامـعبدـالقاهرـالبغداديـأبوـمنـصورـيفـوصفـعقيدةـأهلـالسنـةـيفـ
الكرامات:ـ»وقالوا:ـجيوزـظهورـالكراماتـعىلـاألولياء،ـوجعلوهاـداللةـعىلـالصدقـ

ىفـأحواهلم،ـكامـكانتـمعجزاتـاألنبياءـداللةـعىلـصدقهمـىفـدعاوهيم.

الكراماتـالـ املعجزةـإظهارهاـوالتحديـهبا،ـوصاحبـ وقالوا:ـعىلـصاحبـ
يتحدىـهباـغريه،ـوربامـكتمها)3)،ـوصاحبـاملعجزةـمأمونـالعاقبة،ـوصاحبـالكرامةـ

ـبعدـظهورـكراماته.ـ ـباعورا ـبن ـبلعم ـيأمنـتغيريـعاقبته،ـكامـتغريتـعاقبة ال

وأنكرتـالقدريةـكراماتـاألولياء،ـألهنمـملـجيدواـمنـفرقهمـذاـكرامة!ـوقالواـ

)))ـ»رشحـاملقاصد«ـ)2:ـ204).
ـالسابقـ)2:ـ204). ـاملصدر (2(

)3)ـقالـالعارفـباهللـأمحدـالرفاعيـيفـ»الربهانـاملؤيد«:ـ»والـترغبـللكراماتـوخوارقـالعاداتـفإنـ
األولياءـيسترتونـمنـالكراماتـكامـتسترتـاملرأةـمنـاحليض«ـ]الربهانـاملؤيد،ـأمحدـالرفاعيـاحلسينيـ
ـالغنيـنكهـمي[. ـلبنانـــ408)هـ،ـط)،ـت:ـعبد ـالكتابـالنفيســ ت:ـ578هـ،ـص28)،ـدار
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بإعجازـالقرآنـيفـنظمه،ـخالفـقولـمنـزعمـمنـالقدريةـأنـالـإعجازـيفـنظمـالقرآن،ـ

ـاهـ. ـالنظام«))). كامـذهبـاليه

ـالشهرستاين:ـ»وأماـكراماتـاألولياء:ـفجائزـعقاًلـوواردـسمعًا،ـومنـأعظمـ قال
كراماتـاهللـتعاىلـعىلـعباده:ـتيسيـرـأسبابـاخلربـهلم،ـوتعسيـرـأسبابـالرشـعليهم،ـ

ـاخلريـأقربـكانتـالكرامةـأوفر. ـالتيسريـأشدـوإىل وحيثامـكان

ـالنقل،ـوجبـالتصديق،ـوالـ وماـينقلـعنـبعضهمـمنـخوارقـالعادات،ـوصحَّ
جيوزـاإلنكارـعليه.ـأليسـقدـوردـيفـالقرآنـقصةـعرشـبلقيسـوقولـذلكـالويلـ﴿گ 
]النمل:ـ40[،ـ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ﴾ـ
أوـملـتكنـقصةـأمـموسىـومريمـأمـعيسىـعليهـالسالم،ـوماـظهرـهلامـمنـاخلوارق:ـ
منـإلقاءـموسىـيفـاليمـكرامًةـهلا،ـورزقـالشتاءـيفـالصيف،ـورزقـالصيفـيفـالشتاء،ـ

ـالسالم؟ ـالكراماتـملريمـعليها ـالنخلةـيفـالصحراء،ـمنـأعظم وظهور

ـتفدناـعلاًمـ ـإنـمل ـأكثرـمنـأنـحيىص،ـوهيـبآحادها ـاألمة ـينقلـعنـصاحليـهذه وما
بوقوعها،ـفهيـبمجموعهاـأفادتناـعلاًمـقطعيًا،ـويقينًاـصادقًاـبأن:ـخوارقـالعاداتـقدـ

ـاهـ. ظهرتـعىلـأيديـأصحابـالكرامات«)2).

قالـالقرطبي:ـ»قالـالقشريي:ـوقدـأنكرـكراماتـاألولياءـمنـقالـإنـالذيـعندهـ
علمـمنـالكتابـهوـسليامنـقالـللعفريت:ـأناـآتيكـبهـقبلـأنـيرتدـإليكـطرفكـوعندـ
هؤالءـماـفعلـالعفريتـفليسـمنـاملعجزاتـوالـمنـالكراماتـفإنـاجلنـيقدرونـعىلـ

ـالبغداديـأبوـمنصور،ـت:ـ ـبنـممد ـبنـطاهر ـالقاهر ـالناجية«،ـعبد ـ»الفرقـبنيـالفرقـوبيانـالفرقة (((
429،ـص334،ـدارـدارـاآلفاقـاجلديدةـــبريوتـــ977)،ـط2.

ـأبوـالفتحـممدـبنـعبدـالكريمـالشهرستاينـت:ـ548هـ،ـص277،ـ )2)ـ»هنايةـاإلقدامـيفـعلمـالكالم«،
ـاملزيدي. ـأمحدـفريد 2004م،ـط)،ـت: ـ425)هـــ ـلبنانــ ـبريوت، ـالكتبـالعلميةــ دار
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مثلـهذاـوالـيقطعـجوهرـيفـحالـواحدةـمكاننيـبلـيتصورـذلكـبأنـيعدمـاهللـاجلوهرـ
ـالعدمـيفـأقىصـالغربـأوـ ـالتيـبعد ـالثانيةـوهيـاحلالة ـيعيدهـيفـاحلالة يفـأقىصـالرشقـثم
يعدمـاألماكنـاملتوسطةـثمـيعيدهاـقالـالقشريي:ـورواهـوهبـعنـمالكـوقدـقيل:ـبلـ
ـاهـ.ـ ـبنيـالكوفةـواحلرية«))). ـبنيـسليامنـوالعرشـكام ـبهـيفـاهلواءـقالهـماهدـوكان جيء

وذكرـاإلمامـالبيهقيـأنـأباـيزيدـالبسطاميـقال:ـ»لوـنظرتمـإىلـرجلـأعطيـمنـ
ـكيفـجتدوهـعندـاألمرـوالنهي،ـ ـبهـحتىـتنظروا الكرامات،ـحتىـُيرفعـيفـاهلواء،ـفالـتغرتوا

وحفظـاحلدودـوأداءـالرشيعة«)2).ـاهـ.ـ

وقالـاإلمامـالبيهقيـيفـبابـالقولـيفـكراماتـاألولياء:ـ»قالـاهللـعزـوجلـيفـ
قصةـمريمـعليـهاـالسالم:ـ﴿ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ ىئ يئ جب 
حب خب ىب يب جت حت خت ىت يت جث مث ىث يث حج﴾ـ]آلـعمران:ـ37[ـوقالـيفـ

ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ﴿ڑ  السالم:ـ عليهـ سليمـانـ قصةـ
ڱ﴾ـ]النمل:ـ40[،ـوآصفـملـيكنـنبيًا.

ـفأماـعىلـالصادقنيـفإنهـجيوز،ـويكونـ وإنامـالـجيوزـظهورـالكراماتـعىلـالكاذبني،
قهـمنـأنبياءـاهللـعزـوجل. ذلكـدلياًلـعىلـصدقـَمْنـصدَّ

وقدـحكىـنبيناـملسو هيلع هللا ىلصـمنـالكراماتـالتيـظهرتـعىلـجريحـالراهب،ـوالصبيـ
الذيـتركـالسحر،ـوتبعـالراهب،ـوالنفرـالذينـآوواـإىلـغارـمنـبنيـإرسائيلـفانحطتـ
عليهمـالصخرة،ـوغريهمـماـيدلـعىلـجوازـذلك.ـوقدـظهرـعىلـأصحابهـيفـزمانه،ـ

وبعدـوفاتهـثمـعىلـالصاحلنيـمنـأمتهـماـيوجبـاعتقادـجوازه«)3).ـاهـ.ـ

ـأبوـعبدـاهللـممدـبنـأمحدـاألنصاريـالقرطبي،ـت:ـ)67،ـ)3):ـ206(،ـ ـالقرآن«، ـ»اجلامعـألحكام (((
ـالقاهرة. ـالشعبــ دار

)2) )9)7)(،ـ)3:ـ304).
ـبنـاحلسنيـ= ـأمحد ـالرشادـعىلـمذهبـالسلفـوأصحابـاحلديث«، ـإىلـسبيل )3)ـ»االعتقادـواهلداية
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قالـالشهرستـاين:ـ»واعلمـأنـكلـكرامةـتظهرـعىلـيدـويّل،ـفهيـبعينـهاـمعجزةـ
لنبي،ـإذاـكانـالويلـيفـمعامالتهـتابعًاـلذلكـالنبي،ـوكّلـماـيظهرـيفـحقهـفهوـدليلـعىلـ
صدقـأستاذه،ـوصاحبـرشيعته،ـفالـتكونـالكرامةـقطـقادحةـيفـاملعجزات،ـبلـهيـ

ـاهـ.ـ ـإليها«))). مؤيدةـهلا،ـدالةـعليهاـراجعةـعنهاـوعائدة

قالـابنـحجرـالعسقالين:ـ»واملشهورـعنـأهلـالسنة:ـإثباتـالكراماتـمطلقًا،ـ
التحديـلبعضـ بهـ القاسمـالقشرييـماـوقعـ لكنـاستثنىـبعضـاملحققنيـمنهمـكأيبـ

األنبياء،ـفقال:ـوالـيصلونـإىلـمثلـإجيادـولٍدـمنـغريـأبـونحوـذلك.

وهذاـأعدلـاملذاهبـيفـذلك؛ـفإنـإجابةـالدعوةـيفـاحلال،ـوتكثريـالطعامـواملاءـ
واملكاشفةـبامـيغيبـعنـالعني،ـواإلخبارـبامـسيأيت،ـونحوـذلكـقدـكثرـجدًاـحتىـصارـ
وقوعـذلكـممنـينسبـإىلـالصالحـكالعادة،ـفانحرصـاخلارقـاآلنـفيامـقالهـالقشريي،ـ
وتعنيـتقيـيدـقولـمنـأطلقـانـكلـمعجزةـوجدتـلنبيـجيوزـأنـتـقعـكرامةـلويل«)2). 

اهـ.ـ

تنبيه: 

والـبدـأنـتكونـالكرامةـفعاًلـناقضًاـخارقًاـللعادة،ـيفـأيامـالتكليفـالـيفـأيامـ
اآلخرة؛ـألهناـليستـدارـتكليف،ـوأنـيكونـهذاـالفعلـظاهرًاـعىلـموصوفـبالوالية،ـ

البـيهقيـت:ـ458،ـص307،ـدارـاآلفاقـاجلديدةـــبريوتـــ)40)،ـط)،ـت:ـأمحدـعصامـ ـ=
الكاتب.

)))ـ»هنايةـاإلقـدامـيفـعلمـالكالم«،ـأبوـالفـتحـممدـبنـعبدـالكريمـالشهرستـاين،ـت:ـ548هـ،ـ
ـلبنانـــ425)هـــ2004م،ـط)،ـت:ـأمحدـفريدـاملزيدي. ـبريوت، ــ ـدارـالكتبـالعلمية ص277،
ـأبوـالفضلـالعسقالينـالشافعي،ـت:ـ ـأمحدـبنـعيلـبنـحجر ـ»فتحـالباريـرشحـصحيحـالبخاري«، (2(

ـبريوت،ـت:ـمبـالدينـاخلطيب. ـاملعرفةــ 852ـهـ،ـ)7:ـ383(،ـدار
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ـالكرامةـعالمةـصدقـَمنـظهرتـ ـالذيـاتصفـبه،ـألنَّ وأنـيكونـيفـمعنىـتصديقهـحاله

عليهـيفـأحواله،ـفمنـملـيكنـصادقًا،ـفظهورـمثلهاـعليهـالـجيوز.

ـللهجويري:ـ وجاءـيفـ»كشفـاملحجوب«

»والكرامةـعالمةـصدقـالويل،ـوالـجيوزـظهورهاـعىلـالكاذب،ـإالـكعالمةـعىلـ
كذبـدعواه،ـوهيـفعلـناقضـللعادةـيفـحالـبقاءـالتكليف،ـوتقولـطائفةـمنـأهلـ
ـاإلعجازـــأي:ـخرقـالعادةـــوذلكـمثلـ ـالكرامةـصحيحة،ـلكنـالـإىلـحدِّ السنة:ـإنَّ

ـالدعوة،ـوحصولـاملراد،ـوماـشابهـهذاـمماـالـينقضـالعادة«))).  استجابة

ـالتكليف،ـ ـللعادةـيفـزمان ـُيتصورـمنـظهورـفعلـخارج ـبأنهـالـفساد ـعليهم: وُردَّ
ـالنبوةـوالـنفيـختصيصها،ـوالـخلطـبنيـالويلـ ـإبطال فهوـمقدورـهللـتعاىل،ـوالـيؤديـإىل
ـمرتبةـالنبوةـليستـفقطـباملعجزة،ـبلـرشفهمـبعلوـالرتبةـوصفاءـالعصمة،ـ والنبي،ـفإنَّ

ـفضاًلـعنـأنهـأفضلـمنه)2). ـألحدـدعوىـأنـالويلـمساٍوـلنبيٍّ والـيصحُّ

ة،ـفإنـرشطـالواليةـ ـنبوَّ ها ـيسمِّ والـيصحـلويلـدعوىـالنبوةـوماـيفـمعناها،ـوإنـمل
ِصدقـالقول،ـواالدعاءـبخالفـاملعنىـكذٌب،ـوالكاذبـالـيكونـوليًا،ـودعوىـالنبوةـ

كذبًاـقدحـيفـالنبوة،ـوهوـكفٌرـمض.ـ

،ـواخلالفـإنامـهوـيفـ والـيمكنـالقولـباستحالةـالكرامات،ـألهناـجائزةـكامـمرَّ
ـالطحاويـيفـقوله:ـ ـاإلمام ـأشار ـالنقلـكام ـيتوقفـعىلـصحة وقوعـبعضـجزئياهتا،ـوهذا
»ونؤمن بام جاء من كراماهتم، وصّح عن الثقات من رواياهتم«،ـفالـداعَيـإلنكارـتلكـ
ـمنـالنقضـأوـاإلحالة.ـ ـالنقل،ـوسالمتها ـفاملعولـعليهـصحة ـالنقل، الكراماتـمعـصحة

ـالنهضةـ ـاهلاديـقنديل.ـدار ـإسعادـعبد ـللهجويري،ـدراسةـوترمجةـوتعليقـد. ـ»كشفـاملحجوب«، (((
ـبريوت،ـ980)م.ـص453. العربيةــ

ـالسابقـص454. ـاملصدر (2(
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وقدـأكـثرـالناسـمنـادعاءـالكرامات،ـحتىـصارـالواحدـإنـوقعـيفـومِههـماـ
عونـالكراماتـ سيقولهـصاحبهـقبلـأنـيقوله،ـادعىـأنـهذاـكرامة!ـوصارـالناسـيدَّ
ملنـيتلبَّسونـبأمورـمرمةـعليهمـيفـالرشيعة،ـبلـصارـأناسـيدعونـالكراماتـيفـأمورـ

مرمةـرشعًا.

الناس،ـويلزمـعليهـاختالطـ وهذاـيرتتبـعليهـاضطرابـاألمورـالرشعيةـبنيـ
األمورـعىلـالعوامـبلـعىلـاخلواصـمنـالعلامء.ـ

وكمـانترشـبنيـالناسـمنـيقولـبعقائدـفاسدةـخمالفةـلعقائدـأهلـالسنة،ـويدعيـ
لهـأصحاُبـهـمنـالكراماتـماـلوـعددناهاـلكانـعدُدهاـوقدرهاـأكرَبـبكثريـمنـمجيعـ

الكراماتـالتيـظهرتـعىلـأيديـالصحابة.ـ

ولذلكـبحثـالعلامءـيفـالكراماتـزيادةـبحث،ـفنـقلـالقشرييـعنـاألستـاذـ
أيبـإسحقـاإلسفرايينيـرمحهـاهللـأنهـقال:ـ»)املعجزاتـدالالتـصدقـاألنبياء(ـعليهمـ
ـكانـ الصالةـوالسالم،ـ)ودليلـالنبوةـالـيوجدـمعـغريـالنبي،ـكامـأنـالعقلـاملحكمـلـامَّ

دلياًلـللعامِل(ـبهـ)يفـكونهـعالِـاًم،ـملـيوجدـِمـمـَّنـالـيكونـعاملًا(ـبه«))). 

ـبمجيءـ ـالدعاء(،ـكاإلخبار ـإجابة ـ»)األولياءـهلمـكرامات،ـشبه وكانـيقولـأيضًا:
زيدـمنـسفره،ـوبعافيتهـمنـمرضه،ـ)فأماـجنسـماـهوـمعجزةـلألنبياء(،ـكإحياءـاملوتىـ

ـتكونـلألولياء«)2).  وتسبيحـاحلصاـ)فال(

قالـالعرويسـ)48/4)(:ـ»مصلهـأنـنوعـاملعجزةـالـيصحـأنـيكونـكرامة«.ـ
الكرامات،ـ اهـ،ـوهذاـعىلـوجازتهـرشحـقولـاإلمامـاإلسفراييني،ـفهوـإذنـالـينكرـ

)))ـ»الرسالةـالقشريية«،ـاإلمامـأبوـالقاسمـالقشريي،ـت:465هـ،ـ)):ـ562(،ـت:ـد.ـعبدـاحلليمـ
ـبنـالرشيف. ممود،ـد.ـممود

ـالسابقـ)):ـ562). ـاملصدر (2(
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.ـوممنـنسبـ كامـاشتهرـعنه،ـبلـينكرـأنـتكونـكرامةـلويلـمماثلةـملعجزةـحصلتـلنبيٍّ
الكراماتـ إنكارـ املعتزلةـيفـ مذهبـ منـ قريبـ إىلـ أنهـذهبـ اإلسفرايـينيـ اإلمامـ إىلـ
اإلماُمـاجلويني)))ـفقدـقال:ـ»فالذيـصارـإليهـأهلـاحلقـجوازـانخراقـالعاداتـيفـحقـ
األولياء،ـوأطبقتـاملعتزلةـعىلـمنعـذلك،ـواألستاذـأبوـإسحاقـريضـاهللـعنهـيميلـإىلـ
ـالسعدـعىلـ ـاإلمام ـاهـ،ـوسبقـتقريرـمذهبـاإلسفرايينيـبعبارة قريبـمنـمذاهبهم«)2).
ـلهـفيهاـمذهبـيقرتبـ ـبل ـالكرامات، ـينكر ـاألستاذـمل ـأن ـالنحو،ـويستفادـمنـعبارته هذا
فيهـمنـاملعتزلة،ـوهوـماـوضحناهـيفـعبارةـالقشريي،ـومماـيرجحـأنـاألستاذـالـينكرـ
ـابنـاألمريـحيثـ ـمنه ـاجلوينيـيفـالشاملـيفـأصولـالدينـعىلـماـخلصه ـقرره الكراماتـما
قال:ـ»القولـيفـكراماتـاألولياء،ـوقد أنكرها معظم املعتزلة،ـوأجازهاـأهلـاحلّق،ـوملـ
ينكرهاـأحدـمنهم«)3).ـاهـ،ـفنفيهـالعامـأنـأحدًاـمنـأهلـالسنةـأنكرـالكراماتـمماـيؤكدـ

)))ـقالـاإلمامـاجلوينيـيفـحقـاألستاذـأيبـإسحاقـاإلسفرايـينيـيفـأجوبتهـعنـأسئلةـاإلمامـابنـ
ـاملستنرص«ـ ـفقدـرأيتهـيفـ»هتذيبـاملستبرصـومعونة ـالكالمـعنـاملنجمني، ـ»وأما ـاحلقـالصقيل: عبد
البنـماهدـرمحهـاهلل،ـوذكرـالقايضـطرفًاـمنهـيفـكتابهـاملرتجمـبـ»الدقائـق«،ـوليسـواحدـمنـ

الكتابنيـيفـصحبتي.
ـأيبـإسحاقـاإلسفراييني،ـوكانـشيخـوحدهـووحيدـعرصهـ ـلألستاذ ـفيه ولكنـأحسنـكتابـرأيته ـ
يفـهذاـالعلم،ـواقترصـيفـالكالمـعىلـاملنجمنيـبامـملـيزاحمـعليهـوملـيساهمـفيه،ـألنهـكانـممنـ
تدرسـيفـالتنجيمـوحلـالزجياتـوالكالمـعىلـالتعديالتـواهليئاتـبرهًةـمنـدهره،ـوكانـمطًاـ
ـوآثرـ ـأترابه ـفاقـبه ـثمـقيضـلهـمنـعلمـالتوحيدـما ـللرجالـيفـاهلندسةـوالفلسفة، للرحالـومقصدًا

ـاهـ. ـأحدـقبلهـ«. ـأهلـزمانه،ـوقدـمجعـيفـالردـعىلـاملنجمنيـماـملـجيمعه عىلـكافة
ـأ.ـعيلـ ـاحلرمنيـاجلويني،ـص6)3،ـت:ـد.ـممدـيوسفـموسى، ـإمام )2)ـ»اإلرشادـيفـأصولـالدين«،

ـــ950)م. ـاخلانجي.ـ369)هـ ـاملنعمـعبدـاحلميد،ـمكتبة عبد
)3)ـ»الكاملـيفـأصولـالدين«،ـالبنـاألمري،ـتـ736هـ،ـوهوـاختصارـالشـاملـيفـأصولـالدينـ
النارصـعبدـاملنعم،ـدارـالسالم،ـط)  لإلمامـاجلوينيـتـ478هـ،ـ)2:ـ774(،ـت:ـمجالـعبدـ

)43)هــ-ـ0)20م.
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ـاشتهرـعنـاألستاذـ ـما ـوبعدـأنـنقلـالفرهاريـشارحـرشحـالعقائدـالنسفية ـذكرناه، عىلـما
منـنفيهـالكراماتـمعـاملعتزلة،ـقال:ـ»ومنـالعجيبـأنـقربـاألستاذـينقضـدعواه،ـألنـ
ـكرامة،ـولكنـاملحقق:ـأنـاألستاذـالـينكرـالكراماتـرأسًا،ـ الدعاءـعندهـمستجاب،ـوهذه
ـالسنةـ ـاملحققونـمنـأهل ـأمجع ـللويّل،ـوقد ـللنبيـالـيكونـكرامة بلـيقول:ـماـكانـمعجزة
ـبالنقضـعىلـمذهبهـ ـمذهبـاألستاذـالـيعود ـبه ـناقضه ـاهـ،ـوما ـالكرامات«))). عىلـحقية

.ـ ـالدعاءـكامـمرَّ ـالقشريي،ـفهوـجيوزـإجابة كامـنقلناهـعن

ومماـينبغيـالتنبهـإليهـأنـأكثرـاملعتزلةـالـمجيعهمـالذينـأنكرواـالكرامات،ـوهذاـ
ماـيفهمـمنـعبارةـاجلوينيـاملنقولةـعنـخمتصـرـالشامل،ـفيقيدـاإلطالقـاملنقولـعنهمـ

باملعظمـمنهم.ـ

قالـالقشرييـمعـرشحـالشيخـزكريا:ـ»وأماـاإلمامـأبوـبكرـابنـفوركـرمحهـاهللـ
تعاىلـفكانـيقول:ـ»املعجزاتـدالالتـالصدق«ـأي:ـصدقـاألنبياء)2)،ـ»ثمـإنـادَّعىـ
ـالواليةـدلتـ ـإىل ـأشارـصاحبها ـتدلـعىلـصدقهـيفـمقالته،ـوإن ـالنبوة،ـفاملعجزة صاحبها
املعجزةـعىلـصدقهـيفـحالته،ـفتسمىـكرامًةـله«ـوإنـكانـنبيًاـ»والـتسمىـمعجزًة،ـوإنـ
ـاملعجزةـماـقارهناـدعوىـالنبوةـبخالفـ كانتـمنـجنسـاملعجزاتـللفرق«ـبينهام،ـبأنَّ
الكرامة؛ـفعندهـأنـماـيكونـمنـجنسـاملعجزاتـيكونـللويلـأيضًا،ـوهوـاملختارالذيـ

ـالقشريي،ـفيامـيأيت.ـ ـاملصنف، ـعليهـكالم دلَّ

)وكانـرمحهـاهللـيقول(ـأيضًا:ـ)منـالفرقـبنيـاملعجزاتـوالكراماتـأنـاألنبياءـ
ـاملعجزات،ـ)والويلـجيبـعليهـَسرتهاـ ـأي: ـبإظهارها( ـالصالةـوالسالمـمأمورون عليهم

)))ـ»النرباسـرشحـالعقائدـالنسفية«،ـالعالمةـعبدـالعزيزيـالفرهاري،ـص628،ـطبعةـاآلستانة،ـ
2009مـــ430)هـ.

)2)ـوينبغيـأنـيكونـالرشحـالـعىلـالوجهـالذيـعربـبهـالشيخـزكرياـرمحهـاهلل:ـبلـيبقيـالصدقـعىلـ
ـفتأمل. ـالقشرييـبعد. ـبدليلـالتفريعـوالتقسيمـالذيـسيذكره إطالقه،
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وإخفاؤها(ـأي:ـالكرامات،ـ)والنَّبيـيدعيـاملعجزة(ـأيـماـذكرـمنـاملعجزةـ)ويقَطعـ
ـأنـ ـبكرامتهـجلواز ـالكرامةـ)والـيقطع ـأي: ةـحاله،ـ)والويلـالـيدعيها( ـقوَّ ـلشدة ـبه( القول
ـمنـعلمهـبأنَّهـنبي،ـوِمنـقصدهـ ـالـبدَّ ـالنبيَّ يكونـذلكـمكرًا(ـواستدراجًا.ـواحلاصلـأن

ـبخالفـالويل«))).  اـمعجزات، ـبأهنَّ ـاخلوارق،ـوِمنـقطعه إظهاَر

وأماـالباقـالينـفـوضحـالقشيـريـحاصلـقولهـفـقال:ـ»)وقالـأوحدـفـنهـيفـ
وقتهـالقايضـأبوـبكرـاألشعري(ـالباقالينـ)رمحهـاهلل:ـإنـاملعجزاتـتـختصـباألنبياء،ـ
والكراماتـتكونـلألولياءـكمـاـتكونـلألنبياء،ـوالـتكونـلألولياءـمعجزة،ـألنـِمنـ
رشطـاملعجزةـاقرتانـدعوىـالنبوةـهبا،ـواملعجزةـملـتكنـمعجزًةـلعينها،ـوإنمـاـكانتـ
ـالفعلـاخلارقـ ـإذ ـالكرامة؛ معجزًةـحلصوهلاـعىلـأوصافـكثرية(ـوإنـشاركتهاـيفـبعضها
ـالرشعـ للعادةـمنـحيثـإنهـخارقـالـيدلـعىلـكرامةـوالـمعجزةـإالـإذاـاقرتنـبهـماـدلَّ
عىلـاستقامته)2)،ـ)فمتىـاختلـرشطـمنـتلكـالرشائط،ـالـتكونـمعجزًة،ـوأحدـتلكـ
ـفالذيـيظهرـعليهـالـيكونـمعجزة.ـوهذاـ الرشائطـدعوىـالنبوة،ـوالويلـالـيدعيـالنبوة،
القولـهوـالذيـنعتمدهـونقولـبه،ـبلـندين(ـاهللـ)به،ـفرشائطـاملعجزاتـكلهاـأوـأكثرهاـ
ـكرامًة؛ـ ـفالـتكونـاملعجزة ـالرشطـالواحد(،ـوهوـدعوىـالنبوة توجدـيفـالكراماتـإالـهذا
ـ)ألنـماـكانـقدياًمـملـ ـفهيـحادثةـالـقديمة، ـ)فعل(ـمنـاهللـ)الـمالة( )فالكرامة(ـكاملعجزة
ـأيـذلكـالفعلـ ـ)وهو( ـفيهـغرُيه، ـبلـوالـيشاركـاهللَ ـاختصاصـبأحد(ـمنـاخللق، يكنـله
ـمنـأزمنةـ ـ)يفـزمانـالتكليف(،ـالـيفـغريه ـالكرامة ـأيـخارقـ)للعادة.ـوحتصل( )ناقض(
ـاليافعيـبأهناـحتصلـ ـأهناـالـحتصلـمنـغريـمكلفـفقدـرصحـاإلمام اآلخرة،ـوليسـاملراد

ـالعرويس«ـ)4:ـ48)-49)). ـالقشرييةـمعـحاشية )))ـ»رشحـالرسالة
)2)ـولعلهـلذلكـقالـاإلمامـالباقالينـإنـاملعجزـيمكنـأنـيظهرـعىلـيديـكاذب،ـألنهـحالـظهورهـ
عىلـيدـكاذب،ـوالـتوجدـقرائنـعىلـصالحـحالهـوالـتتحققـتلكـاألوصافـالكثرية،ـفالـيلزمـ

ـفتأمل. ـاملعجزـعىلـتصديقـالكاذب. الكذبـعىلـاهللـتعاىلـلعدمـداللة
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منـالصبيـغريـاملميز،ـويدلـلذلكـماـذكرهـاملاتنـبعدـممنـتكلمـيفـاملهدـ)وتظهرـعىلـ

عبد(ـمطيعـ)ختصيصًاـلهـوتفضيالً(ـلهـعىلـمنـالـكرامةـله.

ـ)وقدـالـحتصلـله(ـوإنـ ـأي:ـطلبهـهلا، ـ)باختيارهـودعائه( ـله ـالكرامة )وقدـحتصل(
اختارهاـوطلبها،ـ)وقدـتكونـبغريـاختياره(ـوطلبهـ)يفـبعضـاألوقات،ـوملـيؤمرـالويلـ
بدعاءـاخللقـإىلـنفسه(ـبلـإىلـاهللـفقطـبخالفـالنبيـيفـذلك؛ـفإنـاملعجزةـإنامـحتصلـلهـ
باختيارهـوطلبه،ـوهوـمأمورـبدعاءـاخللقـإىلـنفسه،ـكامـأنهـمأمورـبدعائهمـإىلـاهلل،ـألنهـ

ـإليهم. تعاىلـبعثه

ـأهاًلـهلاـ ـأيـمماـذكرـمنـكراماتهـ)عىلـمنـيكون ـالويلـ)شيئًاـمنـذلك( ـأظهر( )ولو
جلاز(ـبلـقدـيندبـملاـيرتتبـعليهـمنـاخلرياتـكزيادةـيقينه.ـ

واختلفـأهلـاحلقـيفـالويلـهلـجيوزـأنـيعلمـأنهـويّلـأمـال،ـفكانـاإلمامـأبوـ
بكرـبنـفوركـرمحهـيقول:ـالـجيوزـذلك،ـألنهـيسلبهـاخلوف،ـويوجبـلهـاألمن،ـوكانـ
األستاذـأبوـعيلـالدقاقـرمحهـاهللـيقولـبجوازه،ـوهوـالذيـنأثرهـأيـننقلهـ)ونقولـبه(ـ
وهوـالصحيح،ـوالـنسلمـأنـذلكـيسلبهـاخلوف،ـويوجبـلهـاألمن،ـفالعرشةـالذينـ
ـاهلل،ـوكانواـمعـذلكـخائفنيـمعـكاملـ ـأولياء ـأهنم ـببشارته ـالنبيـملسو هيلع هللا ىلصـباجلنةـعلموا برشهم
فضلهمـواجتهادهمـيفـالدين،ـوسيأيتـهذاـيفـكالمهـ)وليسـذلك(ـأيـعلمـالويلـبأنهـ
ـ)ولكنـ ـأيـوجوبًا ـأنهـويّلـواجبًا( ـ)بواجبـيفـمجيعـاألولياءـحتىـيكونـكلـويلـيعلم ويّل
جيوزـأنـيعلمـبعضهمـذلكـكامـجيوزـأنـالـيعلمهـبعضهم،ـوإذاـعلمـبعضهمـأنهـويّلـ
كانتـمعرفتهـتلكـكرامةـلهـانفردـهبا،ـوليسـكلـكرامةـلويلـجيبـأنـتكونـتلكـبعينهاـ
جلميعـاألولياء،ـبلـلوـملـيكنـللويلـكرامةـظاهرةـعليهـيفـالدنياـملـيقدحـعدمهاـيفـكونهـ
ـاليقني،ـ ـإنامـهيـبزيادة ـبلـقدـيكونـأفضلـممنـظهرتـعليهـكرامات،ـألنـاألفضلية وليًا(

ـاهـ. ـالكرامة(« ))). الـبظهور

ـ)4:ـ50)). ـالعرويس، ـللشيخـزكريا،ـوعليهاـحاشية ـالقشرييةـمعـرشحها« )))ـ»الرسالة
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ولذلكـقالـالقشيـريـبعُد:ـ»ليسـبواجبـعىلـاخللقـوالـعىلـالويلـأيضًاـالعلمـ

«))).ـاهـ. بأنهـويلٌّ

َثْتـ ويفـ»فتحـالباري«:ـ»وِعنْدـاْبنـإْسَحاقـَعْنـَعْبدـاهللـْبنـأيبـَنِجيحـَقاَل:ـ»َحدَّ
ـَبْيتي،ـوَلَقْدـ ـَقاَلْت:ـُحبَِسـُخَبْيبـيف ـأْسَلَمْت ـَقْد ـْبنـأيبـإَهابـوَكاَنْت َماِرَيةـَمْواَلةـُحَجنْيِ
َفإْنـَكاَنـ ِمنُْه«ـ َيْأُكُلـ ُجِلـ َرْأِسـالرَّ ِمْثَلـ ِمْنـِعنٍَبـ َيِدِهـلِقْطًفاـ ـيفـ َيْوًماـوإنَّ َعَلْيِهـ اطََّلْعتـ
تِيـ الَّ ـ َيْأُكُلُه،ـوأنَّ َيِدِهـ اْلِقْطَفـيفـ َماِرَيةـوَزْينََبـَرأْتـ ِمْنـ ـ َيُكوَنـُكلٌّ َمُْفوًظاـاْحَتَمَلـأْنـ
َتَمُلـأْنـَيُكوَنـ ،ـوحُيْ َواَيَتنْيِ ـالرِّ ُرُسُهـَزْينَبـمَجًْعاـَبنْيَ تِيـَكاَنْتـحَتْ ُحبَِسـيفـَبْيتَِهاـَماِرَيةـوالَّ

ـاْسَمـاملْرأِةـُجَوْيِرَيُة«)2).ـاهـ.ـ َضاِع،ـوَوَقَعـِعنَْدـاْبِنـَبطَّاٍلـأنَّ احْلَاِرُثـأبًاـملَِاِرَيَةـِمْنـالرَّ

ـتعليقًاـعىلـقصةـُخبيب:ـ ـابنـحجر قال

»قالـابنـبطال:ـهذاـيمكنـأنـيكونـاهللـجعلهـآيـًةـعىلـالكفارـوبرهانًاـلنبـيهـ
لتصحيحـرسالته.ـ

قال:ـفأماـمنـيدعيـوقوعـذلكـلهـاليومـبنيـظهراينـاملسلميـنـفالـوجهـله،ـإذـ
املسلمونـقدـدخلواـيفـالدين،ـوأيقنواـبالنبوةـفأيـمعنىـإلظهارـاآليةـعندهم،ـولوـملـ
ـاآلياتـعىلـيدـغريـنبيـفكيفـ ـإذاـجازـظهورـهذه يكنـيفـجتويزـذلكـإالـأنـيقولـجاهل:

نصدقهاـمنـنبي،ـوالفرضـأنـغريهـيأيتـهباـلكانـيفـإنكارـذلكـقطعًاـللذريعة.

إىلـأنـقال:ـإالـأنـيكونـوقوعـذلكـمماـالـيرقـعادًةـوالـيقلبـعينًا،ـمثلـأنـ
يكرمـاهللـعبدًاـبإجابةـدعوةـيفـاحلني،ـونحوـذلكـمماـيظهرـفيهـفضلـالفاضلـوكرامةـ

ـانتهى. ـاهللـتعاىلـعاصاًم؛ـلئالـينتهكـعدُوهـحرَمته. الويل،ـومنـذلكـمحاية

ـالقشريية«ـ)4:ـ)5)). ـاألنصاريـعىلـالرسالة )))ـ»رشحـالشيخـزكريا
ـالباري«ـ)7:ـ382). )2)ـ»فتح



ــ 1425 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عىلـالعقيدِةـالطَّحاويةـ
واحلاصلـأنـابنـبطالـتوسطـبنيـمنـيثبتـالكرامةـومنـينفيها،ـفجعلـالذيـ

ـالناسـأحيانًا،ـواملمتنعـماـيقلبـاألعيانـمثالً. ـالعادةـآلحاد َيْثُبُتـماـقدـجتريـبه

واملشهورـعنـأهلـالسنةـإثباتـالكراماتـمطلقًا،ـلكنـاستثنىـبعضـاملحققنيـ
منهم،ـكأيبـالقاسمـالقشرييـماـوقعـبهـالتحديـلبعضـاألنبياء،ـفقال:ـوالـيصلونـإىلـ
ـالدعوةـ ـإجابة ـاملذاهبـيفـذلك،ـفإن ـأعدل ِمثلـإجيادـولدـمنـغريـأبـونحوـذلك،ـوهذا
ـبامـسيأيتـونحوـ ـيغيبـعنـالعني،ـواإلخبار ـبام يفـاحلال،ـوتكثريـالطعامـواملاء،ـواملكاشفة

ذلك..ـقدـكُثرـجدًاـحتىـصارـوقوعـذلكـمماـينسبـإىلـالصالحـكالعادة.

كلـ أنـ أطلقـ َمنـ قولـ تقييدـ ـ وتعنيَّ القشريي،ـ قالهـ فيامـ اآلنـ اخلارقـ فانحرصـ
معجزةـوجدتـلنبيـجيوزـأنـتقعـكرامةـلويل،ـووراءـذلكـكلهـأنـالذيـاستـقرـعندـ
العامةـأنـخرَقـالعادةـيدلـعىلـأنـمنـوقعـلهـذلك،ـمنـأولياءـاهللـتعاىل،ـوهوـغلطـ
ممنـيقولهـفإنـاخلارقـقدـيظهرـعىلـيدـاملبطل:ـمنـساحرـوكاهنـوراهب،ـفيحتاجـمنـ

يستدلـبذلكـعىلـواليةـأولياءـاهللـتعاىلـإىلـفارق.

ـباألوامرـالرشعيةـ ـفإنـكانـمتمسكًا ـأنـيتربـحالـمنـوقعـلهـذلك، ـذكروه وأوىلـما
والنواهيـكانـذلكـعالمةـواليته،ـومنـالـفالـوباهللـالتوفيق«))).ـاهـ.

قالـاإلمامـالنوويـيفـ»رشحـمسلم«:ـ

»إثباتـكراماتـاألولياء،ـوهوـمذهبـأهلـالسنةـخالفًاـللمعتزلة،ـوفيهـأنـكراماتـ
ـاملتكلمني،ـومنهمـ ـقدـتقعـباختيارهمـوطلبهم،ـوهذاـهوـالصحيحـعندـأصحابنا األولياء
منـقال:ـالـتقعـباختيارهمـوطلبهم،ـوفيهـأنـالكراماتـقدـتكونـبخوارقـالعاداتـ
عىلـمجيعـأنواعها،ـومنَعهـبعضهمـوادعىـأهناـختتصـبمثلـإجابةـدعاءـونحوه،ـوهذاـ

ـالباري«ـ)7:ـ385). )))ـ»فتح



1426 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالرشحـالكبري
ـاليشءـمنـ ـبقلبـاألعيان،ـوإحضار ـبلـالصوابـجَرياهنا ، ـللحسِّ ـقائلهـوإنكار غلطـمن

ـاهـ))). العدمـونحوه«.

وقالـابنـحجرـيفـ»الفتح«ـيفـبابـ﴿ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ﴾ـ
]اجلن:ـ26[:ـ

»قالـالزخمرشي:ـيفـهذهـاآليةـإبطالـالكرامات؛ـألّنـالذينـيضافـإليهمـوإنـ
كانواـأولياءـمْرتضنيـفليسواـبرسل،ـوقدـخصـاهللـالرسلـمنـبنيـاملرتضعنيـباالطالعـ

ـتقدم. ـبام َب ـالغيب،ـوُتُعقِّ عىل

ـوليسـفيهـصيغةـعموم،ـ ـقوله:ـ﴿ىئ ىئ﴾ـلفظـمفرد، ـالدين: وقالـاإلمامـفخر
فيصحـأنـيقال:ـإنـاهللـالـيظهرـعىلـغيبـواحدـمنـغيـوبهـأحدًاـإالـالرسل،ـفيحملـ
عىلـوقتـوقوعـالقيامة،ـويقويهـذكرهاـعقبـقوله:ـ﴿ەئ ەئ وئ﴾ـ]اجلن:ـ25[،ـ
بـبأن:ـالرسلـملـُيظَهرواـعىلـذلك،ـوقالـأيضًا:ـجيوزـأنـيكونـاالستثناءـمنقطعًا،ـ وُتعقِّ
ـفإنَّهـجيعلـلهـحفظه. ـلكنـمنـارتىضـمنـرسول، ـاملخصوصـأحدًا أي:ـالـيظهرـعىلـغيبه

الغيب،ـ بالـَملكـيفـاطالعهـعىلـ البيضاوي:ـيصصـالرسولـ القايضـ وقالـ
واألولياءـيقعـهلمـذلكـباإلهلام.

،ـفالدعوىـامتناعـالكراماتـ وقالـابنـاملنري:ـدعوىـالزخمرشيـعامة،ـودليلهـخاصٌّ
كلها،ـوالدليلـحيتملـأنـيقال:ـليسـفيهـإالـنـفيـاالطالعـعىلـالغيب،ـبخالفـسائـرـ

ـانتهى.ـ الكرامات.

عىلـ يقعـ أنـ قبلـ سيقعـ ماـ ِعلمـ الغيب،ـ عىلـ باالطالعـ املرادـ يقال:ـ أنـ ومتامهـ
تفصيله،ـفالـيدخلـيفـهذاـماـيكشفـهلمـمنـاألمورـاملغيبةـعنهم،ـوماـالـيرقـهلمـمنـ

ـالبعيدةـيفـمدةـلطيفةـونحوـذلك. ـاملسافة ـاملاءـوقطع العادة،ـكامليشـعىل

)))ـ»رشحـصحيحـمسلم«ـ)6):ـ08)).



ــ 1427 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عىلـالعقيدِةـالطَّحاويةـ
وقالـالطيبي:ـاألقربـختصيصـاالطالعـبالظهورـواخلفاء،ـفإطالعـاهللـاألنبياءـ
نـ﴿ٺ﴾ـ عىلـاملغيبـأمكن،ـويدلـعليهـحرفـاالستعالءـيفـ﴿ىئ ىئ﴾،ـفُضمِّ
ـإليهـمعـملكـ ـإالـلرسولـيوحى ـتامًاـوكشفًاـجليًا ـإظهارًا ـفالـُيظهرـعىلـغيبه معنىـيطلع،
وتعليلهـ ]اجلن:ـ27[ـ قال:ـ﴿مئ ىئ يئ جب حب خب مب ىب﴾ـ ولذلكـ وَحَفظـة،ـ
بقوله:ـ﴿جت حت خت مت ىت يت﴾ـ]اجلن:ـ28[،ـوأماـالكرامات،ـفهيـمنـقبيلـ

التلويحـواللَّمحاتـوليسواـيفـذلكـكاألنبياء.

وقدـجزمـاألستاذـأبوـإسحاق:ـبأنـكراماتـاألولياءـالـتضاهيـماـهوـمعجزةـ
ـاهـ. لألنبياء«))).

فهذاـأهمـماـقالهـأهلـالسنةـوالعلمـاءـيفـالكرامات،ـواملوضوعـلهـذيولـطويلةـ
وتفاصيلـيفـكتبـالتوحيد.ـ

قال الطحاوي: »ونؤمن بأرشاط الساعة: من خروج الدجال، ونزول عيسى 
ابن مريم عليه السالم من السامء، ونؤمن بطلوع الشمس من مغرهبا، وخروج 

دابة األرض من موضعها«.

كلـهذاـوردـفيهـأحاديث،ـوالكالمـفيهاـيكونـنفسـالكالمـعىلـالرصاط.

أهلـالسنةـقالوا:ـإنـهذهـأحاديثـبعضهاـوصلـإىلـدرجةـالتواترـوبعضهاـفيهـ
خالفـبتواتره،ـعىلـكلـاألحوالـهذهـاألحاديثـمشهورة،ـإذاـملـتكنـختالفـاملعقولـ

ـاإليامنـهبا. فاألصل

روىـاإلمامـالبخاريـيفـ»صحيحه«:ـعنـفاطمة:ـعنـأسامءـقالت:ـأتيتـعائشةـ
الناسـقيام!ـفقالت:ـ الناس؟ـفأشارتـإىلـالسمـاء،ـفإذاـ وهيـتصيلـفقلت:ـماـشأنـ

ـاهلل!ـقلت:ـآية؟ـفأشارتـبرأسها،ـأيـنعم. سبحان

ـالباري«ـ)3):ـ364). )))ـ»فتح



1428 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالرشحـالكبري
ينـالغيُشـفجعلتـأصبـعىلـرأيَسـاملاء،ـفحمدـاهللـعزـوجلـ فقمتـحتىـجتالَّ
ـملسو هيلع هللا ىلصـوأثنىـعليه،ـثمـقال:ـ»ماـمنـيشءـملـأكنـُأريتهـإالـرأيتهـيفـمقاميـحتىـاجلنةـ النبيُّ
ـأنكمـتفتنونـيفـقبوركمـمثلـأوـقريبًاـــالـأدريـأيـذلكـقالتـأسامءـ والنار،ـفأوحيـإيلَّ
ـأدريـ ـال ـاملوقنــ ـأو ـاملؤمن ـالرجل؟ـفأما ـالدجال،ـيقال:ـماـعْلمكـهبذا ـاملسيح ــمنـفتنة
ـبالبيناتـواهلدى،ـفأجبناـواتَّبعنا،ـ ـاهلل،ـجاءنا ـفيقول:ـهوـممدـرسول بأهيامـقالتـأسامءــ

هوـممدـثالثًا،ـفيقال:ـَنْمـصاحلًاـقدـعلمناـإنـكنتـملوقنًاـبه.

ـفيقول:ـالـأدري!ـسمعتـ ــ ـاملرتابـــالـأدريـأيـذلكـقالتـأسامء ـاملنافقـأو وأما
ـفقلته«))). الناسـيقولونـشيئًا

قالـالعالمةـالعيني:ـ»قوله:ـ»املسيحـالدجال«ـإنامـسميـمسيحًاألنهـيمسحـاألرض،ـ
ـوقالـابنـدريد:ـسمتـ ـاملسيحـاملمسوحـبالشؤم، ـقالـيفـ»العباب«: أوـألنهممسوحـالعني،

ـالدجاَلـمسيحًاـألنهـممسوحـإحدىـالعينني. اليهود

ه،ـ ـأي:ـشوَّ ـاملسيح،ـمثال:ـسكيت،ـألنهـمسحـَخلقه، ـفيه وبعضـاملحدثنيـيقولون
ـالسالم. ـابنـمريمـعليه ـبالفتح،ـفهوـعيسى ـاملسيح، وأما

وقالـابنـماكوالـعنـشيخه:ـالصوابـهوـباخلاءـاملعجمة،ـاملسيخ،ـيقال:ـمسحهـ
ـإذاـخلقهـخلقًاـملعونًا. ـباملعجمة: ـإذاـخلقهـخلقًاـحسنًا،ـومسخه، ـباملهملة: اهللُ،

الـمنـالَدَجل،ـوهوـالكذبـوالتَّمويهـوخلطـاحلقـبالباطل،ـ والدّجالـعىلـوزنـفعَّ
االًـلرضبهـيفـاألرضـوقطعهـأكثرـ ط،ـوقالـأبوـالعباس:ـُسميـدجَّ هـخالَّ وهوـكذابـمموِّ

ـاليدـوالرأس،ـ)86(.ـوكتابـالوضوء،ـبابـمنملـيتوضأـ ـبإشارة ـبابـمنـأجابـالفتيا ـكتابـالعلم، (((
إالـمنـالغشىـاملثقل،ـ)84)(.ـوأبوابـالكسوف،ـبابـصالةـالنساءـمعـالرجالـيفـالكسوف،ـ

.((053(



ــ 1429 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عىلـالعقيدِةـالطَّحاويةـ
لـإذاـلبَّس،ـويقال:ـالدجلـطيلـ نواحيها،ـيقال:ـدجلـالرجلـإذاـفعلـذلك،ـويقال:ـدجَّ

ـبالقطرانـوبغريه،ـومنهـسميـالدجال. البعري

ـيضمر،ـ ـُيظهرـخالفـما ـبهـألنه ـالدجال ـبالضم،ـوُشبه ـالذهب:ـدجال، ويقالـملاء
بهـألنهـ ابنـدريد:ـُسميـ ويقال:ـالدجلـالسحرـوالكذب،ـوكلـكذابـدجال،ـوقالـ
ـيقال:ـ ـالتغطية، ـتغطيـاألرضـبامئها،ـوالدجل: ـمثلـدجلة يغطيـاألرضـباجلَمعـالكثري،
دجلـفالنـاحلقـبباطله،ـأي:ـغطاه،ـيقال:ـدجلـالرجل،ـبالتخفيفـوالتشديدـمعـفتحـ

ـبالضمـخمففًا«))). ـأيضًا اجليم،ـودجل

ويفـ»البخاري«:ـأيضًاـعنـماهدـقال:ـكناـعندـابنـعباسـريضـاهللـتعاىلـعنهامـ
فذكرواـالدجالـأنهـقال:ـمكتوبـبنيـعينـيهـكافر،ـفقالـابنـعباس:ـملـأسمعه،ـولكنهـ

قال:ـأماـموسىـكأينـأنظرـإليهـإذـانحدرـيفـالواديـيلبي«)2).

ـالنبيـملسو هيلع هللا ىلصـقال:ـ»الـيدخلـاملدينةـرعبـ وفيهـعنـأيبـبكرةـريضـاهللـتعاىلـعنه:ـعن
ـالدجال،ـهلاـيومئذـسبعةـأبوابـعىلـكلـبابـملكان«)3). املسيح

وفيهـأيضًا:ـعنـأنسـبنـمالكـريضـاهللـتعاىلـعنه:ـعنـالنبيـملسو هيلع هللا ىلصـقال:ـ»ليسـمنـ
ـاملالئكةـصافنيـ ـنقبـإالـعليه ـنقاهبا ـليسـلهـمن ـإالـمكةـواملدينة ـالدجال، ـإالـسيطؤه بلد

ـبأهلهاـثالثـرجفات،ـفُيخرجـاهللُـكلـكافرـومنافق«)4). حيرسوهنا،ـثمـترجفـاملدينة

)))ـ»عمدةـالقاريـرشحـصحيحـالبخاري«،ـبدرـالدينـممودـبنـأمحدـالعينيـ)855هـ(،ـدارـإحياءـ
ـبريوت،ـ)2:ـ94). الرتاثـالعريبــ

ـانحدرـيفـالوادي،ـ)555)). ـإذا ـبابـالتلبية )2)ـكتابـاحلج،
ـالدجال،ـ ـبابـذكر ـاملدينة،ـ)879)(.ـوكتابـالفتن، ـالدجال ـبابـالـيدخل ـاملدينة، )3)ـكتابـفضائل

.(7(25(
ـاملدينة،ـ))88)). ـبابـالـيدخلـالدجال )4)ـكتابـفضائلـاملدينة،
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ويفـ»البخاري«:ـعبيدـاهللـبنـعبدـاهللـبنـعتـبة:ـأنـأباـسعيدـاخلدريـريضـاهللـ
تعاىلـعنهـقال:ـحدثناـرسولـاهللـملسو هيلع هللا ىلصـحديثًاـطوياًلـعنـالدجال،ـفكانـفيامـحدثناـبهـأنـ
مـعليهـأنـيدخلـنـقابـاملدينة،ـينـزلـبعضـالسباخـالتيـ قال:ـ»يأيتـالدجالـوهوـمرَّ
باملدينة،ـفيخرجـإليهـيومئذـرجلـهوـخريـالناسـأوـمنـخريـالناسـفيقول:ـأشهدـأنكـ
الدجالـالذيـحدثناـعنكـرسولـاهللـملسو هيلع هللا ىلصـحديثه،ـفيقولـالدجال:ـأرأيتمـإنـقتلتـهذاـ
ثمـأحييته،ـهلـتشكونـيفـاألمر؟ـفيقولون:ـال،ـفيقتلهـثمـحيييه،ـفيقولـحنيـحيييه:ـواهللـ

ـالدجالـأنـيقتلهـفالـيسلَّطـعليه«))). ـاليوم،ـفرييد ـأشدـبصريةـمني ماـكنتـقطُّ

وقدـرويـيفـالدجالـأحاديثـغريـهذه:

روىـاإلمامـمسلمـيفـ»صحيحه«:ـعنـعبدـاهللـبنـعمروـقال:ـحفظتـمنـرسولـاهللـ
ملسو هيلع هللا ىلصـحديثًاـملـأنسهـبعُد!ـسمعتـرسولـاهللـملسو هيلع هللا ىلصـيقول:ـ»إنـأولـاآلياتـخروجًا:ـطلوعـ
الشمسـمنـمغرهبا،ـوخروجـالدابةـعىلـالناسـضحى،ـوأهيامـماـكانتـقبلـصاحبتها،ـ

فاألخرىـعىلـإثرهاـقريبًا«)2).

ويفـ»صحيحـمسلم«:ـعنـأيبـهريرةـأنـرسولـاهللـملسو هيلع هللا ىلصـقال:ـ»بادرواـباألعاملـ
ستًا:ـطلوعـالشمسـمنـمغرهبا،ـأوـالدخان،ـأوـالدجال،ـأوـالدابة،ـأوـخاصةـأحدكم،ـ

ـالعامة«)3). أوـأمر

وروىـاحلاكمـيفـ»املستدرك«:ـعنـقيسـبنـسعدـعنـأيبـالطفيلـقال:ـكناـجلوسًاـ

ـالدجال،ـ ـبابـذكر ـاملدينة،ـ)882)(.ـوكتابـالفتن، ـالدجال ـبابـالـيدخل ـاملدينة، )))ـكتابـفضائل
.(7(32(

ـإياه،ـ ـبابـيفـخروجـالدجالـومكثهـيفـاألرض،ـونزولـعيسىـوقتله )2)ـكتابـالفتنـوأرشاطـالساعة،
ـاألوثان،ـوالنفخـيفـالصور،ـوبعثـمنـ ـالناسـوعبادهتم وذهابـأهلـاخلريـواإليامن،ـوبقاءـرشار

يفـالقبور،ـ))294).
ـبابـيفـبقيةـمنـأحاديثـالدجال،ـ)2947). )3)ـكتابـالفتنـوأرشاطـالساعة،
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ـ»إهناـخترجـثالثـخرجاتـ ـفقالـحذيفةـريضـاهللـتعاىلـعنه: ـفُذكرتـالدابة، عندـحذيفة،
يفـبعضـالبوادي،ـثمـتكمن،ـثمـخترجـيفـبعضـالقرىـحتىـيذعروا،ـوحتىـهتريقـفيهاـ
األمراءـالدماء،ـثمـتكمن، قال:ـفبينمـاـالناسـعندـأعظمـاملساجدـوأفضلهاـوأشـرفهاـ
ــحتىـقلنا:ـاملسجدـاحلرامـوماـسامهـــإذـارتفعتـاألرض،ـوهيربـالناس،ـويبقىـعامةـ
منـاملسلمنيـيقولون:ـإنهـلنـينجيناـمنـأمرـاهللـيشء،ـفتخرج،ـفتجلوـوجوههمـحتىـ
ـالناسـجريانـيفـالرباع،ـرشكاءـيفـاألموال،ـوأصحابـ ية،ـوتتبع جتعلهاـكالكواكبـالدرِّ

يفـاإلسالم«))).

ويفـ»املستدرك«:ـعنـأيبـهريرةـريضـاهللـتعاىلـعنه:ـعنـالنبيـملسو هيلع هللا ىلصـقال:ـ»خترجـ
الدابةـومعهاـعصاـموسى،ـوخاتمـسليامن،ـفتجلوـوجهـاملؤمنـبالعصا،ـوختطمـأنـفـ
الكافرـباخلاتم،ـحتىـإنـأهلـاخلوانـجيتمعون،ـفيقولونـهلذا:ـياـمؤمن،ـويقولونـهلذا:ـ

ياـكافر«)2).

ـاهللـبنـمسعودـريضـاهللـتعاىلـ ويفـ»املستدرك«:ـعنـأيبـالزعراءـقال:ـكناـعندـعبد
ـخلروجهـعىلـ ـالناســ ـأهيا ـاهللـبنـمسعود:ـتفرتقونــ ـالدجال،ـفقالـعبد عنه،ـفذكرـعنده
ثالثـفرق:ـفرقةـتتبعه،ـوفرقةـتلحقـبأرضـآبائهاـبمنابتـالشيح،ـوفرقةـتأخذـشطـ
الفرات،ـيقاتلهمـويقاتلونه،ـحتىـجيتمعـاملؤمنونـبقرىـالشام،ـفيبعثونـإليهمـطليعةـ

ـبرش.ـ فيهمـفارسـعىلـفرسـأشقرـوأبلق،ـقال:ـفيقتتلونـفالـيرجعـمنهم

قالـسلمة:ـفحدثنيـأبوـصادق:ـعنـربيعةـبنـناجذ:ـأنـعبدـاهللـبنـمسعودـقال:ـ
فرسـأشقر.

ـيذكرـعنـأهلـ ـقال:ـسمعته قالـعبدـاهلل:ـويزعمـأهلـالكتابـأنـاملسيحـينزلـإليه،

)))ـكتابـالفتنـواملالحم،ـ))849(.ـوقال:ـهذاـحديثـصحيحـعىلـرشطـالشيخنيـوملـيرجاه.
)2)ـكتابـالفتنـواملالحم،ـ)8494).
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الكتابـحديثًاـغريـهذا:ـثمـيرجـيأجوجـومأجوج،ـفيمرحونـيفـاألرض،ـفيفسدونـ

فيها،ـثمـقرأـعبدـاهلل:ـ﴿ڈ ڈ ژ ژ ڑ﴾ـ]األنبياء:ـ96[.

قال:ـثمـيبعثـاهللـعليهمـدابةـمثلـهذاـالنغف،ـفتلجـيفـأسمـاعهمـومناخرهم،ـ
ـقال:ـ ـيطهرـاألرضـمنهم، ـفريسلـماء ـإىلـاهلل، ـفُيجأر ـفتنتنـاألرضـمنهم، فيموتونـمنها،
ثمـيبعثـاهللـرحيًاـفيهاـزمهريرـباردة،ـفلمـتدعـعىلـوجهـاألرضـمؤمنًاـإالـكفتهـتلكـ

الريح،ـقال:ـثمـتقومـالساعةـعىلـرشارـالناس.

ـفالـيبقىـ ور:ـقرنــ ـوالصُّ ـبنيـالسامءـواألرض،ـفينفخـفيهــ ور ـامللكـبالصُّ ـيقوم ثم
خلقـيفـالسامواتـواألرضـإالـمات،ـإالـمنـشاءـربك،ـثمـيكونـبنيـالنفختنيـماـشاءـ
ـمنـحتتـالعرش،ـ ـفريسلـاهللـماء ـقال: ـفليسـمنـبنيـآدمـخلقـإالـمنهـيشء، اهللـأنـيكون،

ـُينبتـاألرضـمنـالثرى. ـفتنبتـحلامهنمـوجثامهنمـمنـذلكـاملاءـكام ـالرجال، كمنّي

ثمـقـرأـعبـدـاهلل:ـ﴿ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭڭ 
ۇ ۇ ۆ ۈ ۈ﴾ـ]فاطر:ـ9[،ـقال:ـثمـيقومـملكـبالصورـبنيـالسامءـواألرض،ـ
فينفخـفيه،ـفينطلقـكلـنفسـإىلـجسدها،ـحتىـيدخلـفيه،ـثمـيقومون،ـفَيحيونـحياةـ

رجلـواحدـقيامًاـلربـالعاملني.

قال:ـثمـيتمثلـاهللـتعاىلـإىلـاخللق،ـفيلقاهم،ـفليسـأحدـيعبدـمنـدونـاهللـشيئًاـ
إالـوهوـمرفوعـلهـيتبعه،ـقال:ـفيلقىـاليهودـفيقول:ـمنـتعبدون؟ـقال:ـفيقولون:ـنعبدـ
ـثمـقرأـ ـقال: ـالرساب، ـيرهيمـجهنمـكهيئة ـإذ ـنعم! ـقال:ـهلـيرسكمـاملاء؟ـفيقولون: عزيرًا،
عبدـاهلل:ـ﴿ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ﴾ـ]الكهف:ـ00)[،ـقال:ـثمـيلقىـالنصارى،ـ
فيقول:ـمنـتعبدون؟ـفيقولونـاملسيح!ـقال:ـفيقول:ـهلـيرسكمـاملاء؟ـقال:ـفيقولون:ـ
ـاهللـشيئًا،ـقال:ـ نعم،ـقال:ـفريهيمـجهنمـكهيئةـالرساب،ـثمـكذلكـملنـكانـيعبدـمنـدون

ثمـقرأـعبدـاهلل:ـ﴿حبخب مب ىب﴾ـ]الصافات:ـ24[.
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قال:ـثمـيتمثلـاهللـتعاىلـللخلقـحتىـيمرـعىلـاملسلمني،ـقال:ـفيقول:ـمنـتعبدون؟ـ
فيقولون:ـنعبدـاهللـوالـنرشكـبهـشيئًا،ـفينتهرهمـمرتنيـأوـثالثًا،ـفيقول:ـمنـتعبدون؟ـ
ـفيقولون:ـ ـفيقولون:ـهلـتعرفونـربكم؟ـقال: ـقال: ـنعبدـاهللـوالـنرشكـبهـشيئًا، فيقولون:
سبحانه!ـإذاـاعرتفـلناـعرفناه،ـقال:ـفعندـذلكـيكشفـعنـساق،ـفالـيبقىـمؤمنـإالـ

ـهللـساجدًا. خرَّ

ـالسفافيد،ـقال:ـفيقولون:ـربنا!ـ ـاملنافقونـظهورهمـطبقًاـواحدًا،ـكأنامـفيها ويبقى
ـفُيرضبـعىلـ ـبالرصاط، ـُيأمر ـثم ـقال: ـقدـكنتمـُتدعونـإىلـالسجودـوأنتمـساملون، فيقول:
ـالريح،ـثمـكمرـالطري،ـثمـ جهنم،ـفيمرـالناسـكقدرـأعامهلمـُزمرًا:ـكلمحـالربق،ـثمـكمرِّ
كأرسعـالبهائم،ـثمـكذلك..ـحتىـيمرـالرجلـسعيًا،ـثمـمشيًا،ـثمـيكونـآخرهمـرجاًلـ
يتلبطـعىلـبطنه،ـقال:ـفيقول:ـأْيـرّب!ـملاذاـأبطأَتـيب؟ـفيقول:ـملـأبطئـبك،ـإنِّامـأبطأـ

بكـعمُلك.

قال:ـثمـيأَذنـاهللـتعاىلـيفـالشفاعة،ـفيكونـأولـشافعـروحـالقدسـجربيلـملسو هيلع هللا ىلص،ـ
ثمـإبراهيمـخليلـاهلل،ـثمـموسى،ـثمـعيسى،ـعليهمـالصالةـوالسالم،ـقال:ـثمـيقومـ
ـاهللـتباركـ ـالذيـذكره ـاملحمود ـاملقام ـبعدهـفيامـيشفعـفيه،ـوهو ـأحد نبيكمـرابعًا،ـالـيشفع

وتعاىل:ـ﴿ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ﴾ـ]اإلرساء:ـ79[.

ـقال:ـوهوـيومـ ـأوـبيتـيفـالنار، ـفليسـمنـنفسـإالـوهيـتنظرـإىلـبيتـيفـاجلنة، قال:
احلرسة،ـقال:ـفريىـأهلـالنارـالبيتـالذيـيفـاجلنة،ـثمـيقال:ـلوـعملتم،ـقال:ـفتأخذهمـ
احلرسة،ـقال:ـويرىـأهلـاجلنةـالبيتـيفـالنار،ـفيقال:ـلوالـأنـمّنـاهللـعليكم،ـقال:ـثمـ

ـفيشّفعهمـاهلل. ـاملالئكةـوالنبيونـوالشهداءـوالصاحلونـواملؤمنون، يشفع

ـيقولـاهلل:ـأناـأرحمـالرامحني،ـفيخرجـمنـالنارـــأكثرـمماـأخرجـمنـمجيعـ قال:ـثمَّ
اخللقـــبرمحته،ـقال:ـثمـيقول:ـأناـأرحمـالرامحني،ـقال:ـثمـقرأـعبدـاهلل:ـ﴿مج جح 
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مح جخ * مخ جس حس خس مس * مص جض حض خض * حط مط مظ جع * جغ 
مغ جف حف﴾ـ]املدثر:ـ42- 46[،ـقال:ـفعقدـعبدـاهللـبيدهـأربعًا،ـثمـقال:ـهلـترونـيفـ

هؤالءـمنـخري؟ـماـينزلـفيهاـأحدـفيهـخري.

ـفيجيءـ ـقال: ـأحد،ـغرّيـوجوههمـوألواهنم، ـأرادـاهللـعزـوجلـأنـالـيرجـمنها فإذا
الرجلـفينظرـوالـيعرفـأحدًا،ـفيناديهـالرجل،ـفيقول:ـياـفالن،ـأناـفالن!ـفيقول:ـماـ
أعرفك،ـفعندـذلكـيقول:ـ﴿ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ﴾ـ]املؤمنون:ـ07)[،ـ
فإذاـقالـذلكـأطبقتـ ]املؤمنون:ـ08)[،ـ فيقول:ـعندـذلكـ﴿ڤ ڤ ڦ ڦ﴾ـ

عليهم،ـفالـيرجـمنهمـبرش«))).

ويفـ»املستدرك«ـأيضًا:ـعنـأيبـُزرعةـبنـعمروـبنـجريرـقال:ـجلسـإىلـمروانـ
ـالنفرـمنـعندـ ـالدجال،ـفقام ـأوهلاـخروج ـاآليات: ـباملدينة،ـفسمعوهـحيدثـعن ـنفر ثالثة
مروان،ـفجلسواـإىلـعبدـاهللـبنـعمرو،ـفحّدثوهـبامـقالـمروان،ـفقالـعبدـاهلل:ـملـيقلـ
ـالشمسـمنـ ـاآلياتـخروجًاـطلوع ـاهللـملسو هيلع هللا ىلصـيقول:ـ»إنـأول مروانـشيئًا!ـسمعُتـرسول

مغرهبا،ـأوـالدابة،ـأهيامـكانتـأوالًـفاألخرىـعىلـأثرهاـقريبًا«.

ثمـنشأـحيدثـقال:ـ»وذلكـأنـالشمسـإذاـغربتـأتتـحتتـالعرش،ـفسجدتـ
واستأذنتـيفـالرجوع،ـفلمـيردـعليهاـيشء،ـقال:ـثمـتعودـتستأذنـيفـالرجوع،ـفلمـيردـ
عليهاـيشء،ـقالت:ـياـربـماـأبعدـالـمرشق!ـمنـيلـبالناس؟ـحتىـإذاـكانـالليُلـأتتـ
فاستأذنت،ـفقالـهلا:ـاطلعيـمنـمكانك،ـقال:ـوكانـعبدـاهللـيقرأـالكتب،ـفقرأـوذلك:ـ

ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ﴿ٺ 
ڄ﴾ـ]األنعام:ـ58)[)2).

)))ـكتابـالفتنـواملالحم،ـ)9)85(.ـوكتابـاألهوال،ـ)8772(.ـوقال:ـهذاـحديثـصحيحـعىلـ
رشطـالشيخنيـوملـيرجاه.

)2)ـكتابـالفتنـواملالحم،ـ)8645(.ـوقال:ـهذاـحديثـصحيحـعىلـرشطـالشيخنيـوملـيرجاه.
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قال الطحاوي: »وال نصدق كاهنـًا وال عّرافًا، وال من يّدعي شيئًا خيالف 
الكتاب والسنة وإمجاع األمة«.

نقلـالعدويـيفـ»حاشيتهـعىلـرشحـخليل«:ـعنـاملناويـقال:ـ

اف:ـأنـالكاهنـإنامـيتعاطىـاخلربـعنـالكوائـنـيفـ »والفرقـبنيـالكاهنـوالعرَّ
مستقبلـالزمان،ـويدعيـمعرفةـاألسـرار،ـوالعراف:ـهوـالذيـيتعاطىـمعرفةـاليشءـ

ـاألمور«.ـاهـ))). ـونحومهاـمن الِّ املرسوق،ـومكانـالضَّ

ـالعرب«:ـ ويفـ»لسان

ـالكاهن:ـ ـاألزهريـقال: ـبالغيب، ـقىضـله ـاألخريـنادرــ ــ ـوتكهينًا: نًا نـتكهُّ »وـتكهَّ
الذيـيتعاطىـاخلربـعنـالكائناتـيفـمستقبلـالزمان،ـويدعيـمعرفةـاألرسار،ـوقدـكانـ
ـوَسطيحـوغريمها،ـفمنهمـمنـكانـيزعمـأنـلهـتابعًاـمنـاجلّن،ـ يفـالعربـكَهنة:ـكشقٍّ
ورئّيـًاـُيلقيـإليهـاألخبار،ـومنهمـمنـكانـيزعمـأنهـيعرفـاألمورـبمقّدماتـأسباب،ـ
ونهـباسمـ يستـدّلـهباـعىلـمواقعهاـمنـكالمـَمنـيسأله،ـأوـفعله،ـأوـحاله،ـوهذاـيصُّ

ـالضالةـونحومها. ـاملرسوق،ـومكان ـاليشء العراف،ـكالذيـيدعيـمعرفة

قالـاألزهري:ـوكانتـالكهانةـيفـالعربـقبلـمبعثـسيدناـرسولـاهللـملسو هيلع هللا ىلص،ـفلمـاـ
ـومنعتـاجلنـوالشياطنيـمنـاسرتاقـالسمعـوإلقائهـ ـبالشهب، ـوُحرستـالسامء ُبعثـنبيًا
إىلـالكهنةـَبَطلـعلمـالكهانة،ـوأزهقـاهللـأباطيلـالكهانـبالفرقانـالذيـفرقـعزـوجلـ
بهـبنيـاحلقـوالباطل،ـوأطلعـاهللـسبحانهـنبيهـبالوحيـعىلـماـشاءـمنـعلمـالغيوبـ
التيـعجزتـالكهنةـعنـاإلحاطةـبه،ـفالـكهانةـاليوم؛ـبحمدـاهللـومنِّهـوإغنائهـبالتنزيلـ

ـاهـ)2). عنها«.

ـالعدويـعىلـرشحـخليل«ـ)2:ـ)22). )))ـ»حاشية
ـالعرب«ـ)3):ـ363). )2)ـ»لسان
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روىـاحلاكمـيفـ»املستدرك«:ـعنـأيبـهريرةـقال:ـقالـرسولـاهللـملسو هيلع هللا ىلص:ـ»منـأتىـ

عرافًاـأوـكاهنًا،ـفصدقهـفيامـيقول،ـفقدـكفرـبامـُأنزلـعىلـممدـملسو هيلع هللا ىلص«))).

ـاللفظـعنه،ـوعنـاحلسن،ـ ـالبيهقيـيفـ»سننهـالكربى«،ـورواهـاإلمامـأمحدهبذا ورواه
وإسحاقـبنـراهويه)2).

ويف»مسندـأيبـيعىل«:ـعنـعبدـاهللـبنـمسعودـأنهـقال:ـمنـأتىـعرافًا،ـأوـساحرًا،ـ
أوـكاهنًا،ـفسأله،ـفصدقهـبامـيقول،ـفقدـكفرـبامـُأنزلـعىلـممدـملسو هيلع هللا ىلص)3).

ويفـرواية:ـ»وتيّقنـبامـيقول،ـفقدـكفرـبامـُأنزلـعىلـممد«)4).

ـعنـعبدـاهللـبنـمسعودـيفـ»األوسط«ـللطرباينـوغريه)5).  وهذاـمرويٌّ

ويفـ»ممعـالزوائـد«ـللهيثمي:ـعنـعمرانـبنـحصنيـقال:ـقالـرسولـاهللـملسو هيلع هللا ىلص:ـ
ـومنـعقدـعقدةـ ـأوـسحرـأوـُسحرـله، نـله، ـأوـتكهنـأوـُتكهِّ ـأوـُتطريـله، ـمنـتطريَّ »ليسـمنا

)))ـكتابـاإليامن،ـ)5)(.ـوقال:ـهذاـحديثـصحيحـعىلـرشطهامـمجيعًاـمنـحديثـابنـسريينـوملـ
ـقصةـ يرجاهـوحدثـالبخاريـعنـإسحاقـعنـروحـعنـعوفـعنـخالسـوممدـعنـأيبـهريرة

ـآدر. ـأنه موسى
)2)ـالبيهقي،ـكتابـالقسامة،ـبابـتكفريـالساحرـوقـتلهـإنـكانـماـيسحرـبهـكالمـكفرـصـريح،ـ

.((6938(
وأمحدـمنـحديثـأيبـهريرةـواحلسنـريضـاهللـعنهام،ـ)9536(،ـ)5):ـ)33). ـ

ومنـحديثـأيبـهريرةـريضـاهللـعنه،ـ)67)0)(،ـ)6):ـ42)). ـ
)3) )5408(،ـ)9:ـ280).

)4)ـأخرجهـالطرباينـيفـ»املعجمـالكبري«ـمنـحديثـعبدـاهللـبنـمسعودـريضـاهللـعنه،ـ)0005)(،ـ
ـيقول. ـيؤمنـبام )0):ـ76(.ـولفظه:

)5) )453)(،ـ)2:ـ22)(.ـوابنـأيبـشيبةـيفـ»مصنفه«،ـكتابـالطب،ـبابـمنـكرهـإتيانـالكاهنـ
ـالبزارـيفـ»مسنده«،ـ)3578(،ـ)9:ـ52).  ـأخرجه والساحرـوالعراف،ـ)23528(.

ـبابـيفـالسحرـوالكهانةـوالطريةـوغريـذلك،ـ)8480). اهليثمي،ـكتابـالطب، ـ
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ــأوـقال:ـمنـعقدـعقدةـــومنـأتىـكاهنًاـفصدقهـبامـقالـفقدـكفرـبامـأنزلـعىلـممد«،ـ

ـالربيعـوهوـثقة))). رواهـالبزارـورجالهـرجالـالصحيح،ـخالـإسحقـبن

وهذا املعنى كثري يف السنة.

قالـيفـ»حتفةـاألحوذي«:ـقوله:ـ»فقدـكفرـبامـأنزلـعىلـممد«:ـالظاهرـأنهـممولـ
عىلـالتغليظـوالتشديدـكامـقالهـالرتمذي،ـوقيل:ـإنـكانـاملرادـاإلتيانـباستحالٍلـوتصديٍق؛ـ

ـاهـ)2). ـالنعمة«. فالكفرـممولـعىلـظاهره،ـوإنـكانـبدوهنامـفهوـعىلـكفران

ويؤيدـماـقالهـِمنـأنهـغريـممولـعىلـالكفرـاحلقيقي،ـماـرويـعنـأكثرـمنـواحدـ
ـبالصالة،ـ ـويظلـمطاَلبًا ـيبقىـمؤمنًا، ـومفهومـذلكـأنه ِمنـأنـالصالةـالـتقبلـأربعنيـيومًا،

ولكنـالـثوابـلهـفيها،ـِمنـِعظمـماـأتى.ـ

ومماـرويـيفـذلك،ـماـذكرهـاهليثميـيفـ»ممعـالزوائـد«:ـعنـعمرـبنـاخلطابـ
قال:ـسمعتـرسولـاهللـملسو هيلع هللا ىلصـيقول:ـ»منـأتىـعرافًاـملـتـقبلـلهـصالةـأربعنيـليلًة«.ـرواهـ
ـأعرفهـوبقيةـ ـالدهريـومل ـإبراهيمـبنـمحزة الطرباينـيفـ»األوسط«:ـعنـشيخهـمصعبـبن

رجالهـرجالـالصحيح)3). 

وعنـابنـعمرـقال:ـقالـرسولـاهللـملسو هيلع هللا ىلص:ـ»منـأتىـعرافًاـملـتقبلـلهـصالةـأربعنيـ
ليلًة«.ـرواهـالطرباينـيفـ»األوسط«ـورجالهـثقات)4).

)))ـاهليثمي،ـكتابـالطب،ـبابـيفـالسحرـوالكهانةـوالطريةـوغريـذلك،ـ)8480(.ـأخرجهـالبزارـيفـ
»مسنده«،ـ)3578(،ـ)9:ـ52).

)2)ـ»حتفةـاألحوذي«ـ)):ـ355).
ـالطرباين،ـ)72)9(،ـ ـأخرجه ـأوـعرافًا،ـ)8483(. ـأتىـكاهنًا ـبابـفيمن ـاهليثمي،ـكـتابـالطب، (3(

)9:ـ76).
ـ)2:ـ ـ)402)(، ـالطرباين، ـأخرجه ـ)8484(. ـأوـعرافًا، ـبابـفيمنـأتىـكاهنًا ـكتابـالطب، ـاهليثمي، (4(

.((07
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وربامـيكونـاحلكمـبالفرقـبنيـماـإذاـصّدقهـعىلـسبيلـالقطعـفيكفر،ـوماـإذاـملـ

ـالصالة.ـ يصدقهـفالـيكفر؛ـويرتتبـعليهـماـذكرـمنـحكمـعدمـقبول

ـقالـرسولـاهللـملسو هيلع هللا ىلص:ـ»منـ ـاهليثمي:ـعنـأنسـبنـمالكـقال: ـيؤيدـذلكـماـذكره ومما
أتىـكاهنًاـفصدقهـبامـيقول؛ـفقدـبرئـمماـُأنزلـعىلـممدـملسو هيلع هللا ىلص،ـومنـأتاهـغريـمصدقـلهـ
ملـتقبلـلهـصالةـأربعنيـليلًة«.ـرواهـالطرباينـيفـ»األوسط«.ـوفيهـرشدينـبنـسعدـوهوـ

ضعيف،ـوفيهـتوثيقـيفـأحاديثـالرقاق،ـوبقيةـرجالهـثقات))).

وعنـأيبـالدرداءـقال:ـقالـرسولـاهللـملسو هيلع هللا ىلص:ـ»لنـينالـالدرجاتـالعىلـمنـتكهن،ـ
أوـاستقسم،ـأوـرجعـمنـسفرـتطريًا«،ـويفـرواية:ـ»أوـتطريـطريًةـتردهـعنـسفر،ـملـينظرـ

إىلـالدرجاتـالعىل«ـرواهـالطرباينـبإسنادينـورجالـأحدمهاـثقات)2).

ـبقرائنـ ـاملطلقـعىلـمنـفعلـذلكـإال ـبالكفر ـاحلكم ـأيضًاـعدم ـاحلديثـيؤيد وهذا
ـاإلتيان.ـ أخرىـتنضمـإىل

ـابنـعابدينـيفـ»حاشيته«:ـ قال

»مطلب يف الساحر والزنديق: 

يفـ»الفتح«:ـالسحرـحرامـبالـخالفـبنيـأهلـالعلم،ـواعتقادـإباحتهـكفر،ـوعنـ
ـأوـالـــويقتل. ـاعتقدـاحلرمة ـــسواء ـبتعلمهـوفعله ـالساحر ـيكفر أصحابناـومالكـوأمحد:

ـالقتل. ـيعني ـبالسيف« ـالساحرـرضبة وفيهـحديثـمرفوع:ـ»حد

ـاعتقدـإباحته. ـالشافعي:ـالـيقتلـوالـيكفرـإالـإذا وعند

ـ)6:ـ ـ)6670(، ـالطرباين، ـأخرجه ـ)8485(. ـأوـعرافًا، ـبابـفيمنـأتىـكاهنًا ـكتابـالطب، ـاهليثمي، (((
.(378

ـأوـعرافًا،ـ)8487،ـ8488). ـبابـفيمنـأتىـكاهنًا ـاهليثمي،ـكتابـالطب، (2(



ــ 1439 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عىلـالعقيدِةـالطَّحاويةـ
ص،ـوقيل:ـ ثـويتخرَّ ـالكاهنـفقيل:ـهوـالساحر،ـوقيل:ـهوـالعرافـالذيـحيدِّ وأما

منـلهـمنـاجلنـمنـيأتيهـباألخبار.

وقالـأصحابنا:ـإنـاعتقدـأنـالشياطنيـيفعلونـلهـماـيشاءـكفر،ـالـإنـاعتقدـأنهـ
ختييل.

ـتفعلـ ـمثلـالتقربـإىلـالكواكبـوأهنا ـيوجبـالكفر، ـما ـإنـاعتقد ـالشافعي: وعند
ـيلتمسهـَكَفر. ما

وعندـأمحد:ـحكمهـكالساحر،ـيفـروايةـيقتـل،ـويفـروايةـإنـملـيتب،ـوجيبـأنـ
الـيعدلـعنـمذهبـالشافعيـيفـكفرـالساحرـوالعرافـوعدمه،ـوأماـقتلهـفيجب،ـوالـ
يستتابـإذاـعرفتـمزاولتهـلعملـالسحر؛ـلسعيهـبالفسادـيفـاألرض،ـالـبمجردـعلمهـ

إذاـملـيكنـيفـاعتقادهـماـيوجبـكفره.ـاهـ.

وحاصله:ـأنهـاختارـأنهـالـيكفرـإالـإذاـاعتقدـمكفرًا،ـوبهـجزمـيفـ»النهر«ـوتبعهـ
الشارح،ـوأنهـيقتلـمطلقًاـإنـعرفـتعاطيهـله،ـويؤيدهـماـيفـ»اخلانية«:ـاختذـلعبةـليفرقـ
ـاللعبةـ ـالتفريقـمن ـأثرًا،ـويعتقد ـيعتقدـهلا ـقالوا:ـهوـمرتدـويقتلـإنـكان بنيـاملرءـوزوجه،

ـاهـ.ـ ألنهـكافر.

ويفـ»نورـالعني«ـعنـ»املختارات«:ـساحرـيسحرـويدعيـاخللقـمنـنفسهـيكفرـ
ويقتلـلردته،ـوساحرـيسحرـوهوـجاحد،ـالـيستتابـمنه،ـويقتلـإذاـثبتـسحره،ـدفعًاـ

ـاهـ))). ـالناس،ـوساحرـيسحرـجتربةـوالـيعتقدـبهـالـيكفر.«. للرضرـعن

ثمـقال:ـ»والسحرـيفـنفسهـحقـأمرـكائن،ـإالـأنهـالـيصلحـإالـللشـرـوالرضرـ
ـاهـ. ـالرشـرشـفيصريـمذمومًا...« )2). باخللق،ـوالوسيلةـإىل

ـابنـعابدين«ـ)4:ـ240). )))ـ»حاشية
ـالسابقـ)4:ـ240). ـاملصدر (2(



1440 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالرشحـالكبري
وقال:ـ»نقلـيفـ»تبينيـاملحارم«ـعنـاإلمامـأيبـمنصور:ـأنـالقولـبأنهـكفرـعىلـ
اإلطالقـخطأ،ـوجيبـالبحثـعنـحقيقته،ـفإنـكانـيفـذلكـردـماـلزمـيفـرشطـاإليامنـ

فهوـكفرـوإالـفال.ـاهـ.

والظاهرـأنـماـنقلهـيفـ»الفتح«ـعنـأصحابناـمبنيـعىلـأنـالسحرـالـيكونـإالـإذاـ
ـاهـ. تضمنـكفرًا«))).

ـابنـعابدينـيفـ»حاشيته«:ـ فائدة:ـقال

»مطلب يف الفرق بني الزنديق واملنافق والدهري وامللحد: 

قالـالعالمةـابنـكاملـباشاـيفـ»رسالته«:ـالزنديقـيفـلسانـالعربـيطلقـعىلـمنـ
ـالباريـتعاىل،ـوعىلـمنـيثبتـالرشيك،ـوعىلـمنـينكرـحكمته. ينفي

والفرقـبينهـوبنيـاملرتدـالعمومـالوجهي؛ـألنهـقدـالـيكونـمرتدًا؛ـكمـاـلوـكانـ
ـأوـ زنديقًاـأصليًاـغريـمنتقلـعنـدينـاإلسالم،ـواملرتدـقدـالـيكونـزنديقًا؛ـكامـلوـتنرصَّ

ـيكونـمسلاًمـفيتزندق. دـوقد هتوَّ

وأماـيفـاصطالحـالرشعـفالفرقـأظهر،ـالعتبارهمـفيهـإبطالـالكفر،ـواالعرتافـ
بنبوةـنبينا،ـعىلـماـيفـ»رشحـاملقاصد«ـلكنـالقيدـالثاينـيفـالزنديقـاإلسالميـبخالفـ

غريه.

والفرقـبنيـالزنديقـواملنافقـوالدهريـوامللحد،ـمعـاالشرتاكـيفـإبطانـالكفر،ـ
ـنبينا. ـاملنافقـغريـمعرتفـبنبوة أن

ـوامللحد:ـ ـإسنادـاحلوادثـإىلـالصانعـسبحانهـوتعاىل، ـمعـإنكاره والدهريـكذلك،
وهوـمنـمالـعنـالشـرعـالقويمـإىلـجهةـمنـجهاتـالكفر،ـمنـأحلدـيفـالدين:ـحادـ

ـابنـعابدين«ـ)4:ـ240). )))ـ»حاشية
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فارقـ تعاىل،ـوهبذاـ الصانعـ بوجودـ نبينا،ـوالـ بنبوةـ فيهـاالعرتافـ يشتـرطـ وعدل،ـالـ
ـاملرتد،ـ ـاملنافق،ـوالـسبقـاإلسالم،ـوبهـفارق ـالكفر،ـوبهـفارق الدهريـأيضًا،ـوالـإضامر

فامللحدـأوسعـفِرقـالكفرـحدًا،ـأيـهوـأعمـمنـالكل.ـاهـ.ـملخصًا.ـ

قلت:ـلكنـالزنديقـباعتبارـأنهـقدـيكونـمسلاًم،ـوقدـيكونـكافرًاـمنـاألصل،ـالـ
يشرتطـفيهـاالعرتافـبالنبوة،ـوسيأيتـعنـ»الفتح«ـتفسريهـبمنـالـيتدينـبدين:ـثمـبنيـ
حكمـالزنديق،ـفقال:ـأعلمـأنهـالـيلو،ـإماـأنـيكونـمعروفًاـداعيًاـإىلـالضاللـأوـال.

والثاين:ـماـذكرهـصاحبـ»اهلداية«ـيفـالتجنيسـمنـأنهـعىلـثالثةـأوجه،ـإماـأنـ
يكونـزنديقًاـمنـاألصلـعىلـالرشك،ـأوـيكونـمسلاًمـفيتزندق،ـأوـيكونـذميًاـفيتزندق.

فاألول:ـيرتكـعىلـرشكهـإنـكانـمنـالعجم،ـأيـبخالفـمرشكـالعربـفإنهـالـ
يرتك،ـوالثاين:ـيقتلـإنـملـيسلمـألنهـمرتد،ـويفـالثالث:ـيرتكـعىلـحالهـألنـالكفرـملةـ

ـاهـ. واحدة.

واألول:ـأيـاملعروفـالداعي،ـالـيلوـمنـأنـيتوبـباالختيار،ـويرجعـعامـفيهـ
قبلـأنـيؤخذـأوـال،ـوالثاين:ـيقتلـدونـاألول«))).

مطلب يف الكاهن والعراف: 

ـمنـ ـللسيوطيــ ـكامـيفـ»خمترصـالنهاية« ـ»والكاهنــ قالـابنـعابدينـيفـ»حاشيته«:
ـوقالـ ـويدعيـمعرفةـاألرسار،ـوالعرافـاملنجم، يتعاطىـاخلربـعنـالكائناتـيفـاملستقبل،

ـاهـ. ـاملرسوقـوالضالةـونحومها. ـالذيـيتعاطىـمعرفةـمكان اخلطايب:ـهو

ـانقسمـ ـفلذا ـالغيبـبأسباب،ـوهيـخمتلفة، ـأنـالكاهنـمنـيدعيـمعرفة واحلاصل:
إىلـأنواعـمتعددة:ـكالعراف،ـوالرمال،ـواملنجم،ـوهوـالذيـيربـعنـاملستقبلـبطلوعـ

ـابنـعابدين«ـ)4:ـ)24). )))ـ»حاشية
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النجمـوغروبه،ـوالذيـيرضبـاحلىص،ـوالذيـيدعيـأنـلهـصاحبًاـمنـاجلنـيربهـعامـ

ـبالكفر. قهم سيكون،ـوالكلـمذمومـرشعًاـمكومـعليهمـوعىلـمصدِّ

ـالكاهنـوتصديقه.ـ ـالغيبـوبإتيان ـبادعاءـعلم ـيكفر ويفـ»البزازية«:

ويفـ»التتارخانية«:ـيكفرـبقوله:ـأناـأعلمـاملرسوقات،ـأوـأناـأخربـعنـإخبارـاجلنـ
ـاهـ. إياي.

قلت:ـفعىلـهذاـأربابـالتقاويمـمنـأنواعـالكاهن؛ـالدعائهمـالعلمـباحلوادثـ
الكائنة.

وأماـماـوقعـلبعضـاخلواصـكاألنبياءـواألولياءـبالوحيـواإلهلام،ـفهوـبإعالمـ
منـاهللـتعاىلـفليسـمماـنحنـفيه.ـاهـ.

ـالغيب:ـ مطلبـيفـدعوىـعلم

قلت:ـوحاصلهـأنـدعوىـعلمـالغيبـمعارضةـلنصـالقرآنـفيكفرـهبا،ـإالـإذاـ
أسندـذلكـرصحيًاـأوـداللًةـإىلـسببـمنـاهللـتعاىلـكوحيـأوـإهلام،ـوكذاـلوـأسندهـإىلـ
أمارةـعاديةـبجعلـاهللـتعاىل،ـقالـصاحبـ»اهلداية«ـيفـكتابهـ»خمتاراتـالنوازل«:ـوأماـ

علمـالنجومـفهوـيفـنفسهـحسنـغريـمذمومـإذـهوـقسامن:

حسايب:ـوإنهـحق،ـوقدـنطقـبهـالكتاب،ـقالـتعاىل:ـ﴿ڍ ڍ ڌ﴾ـ
]الرمحن:ـ5[،ـأي:ـسريمهاـبحسبان.

ـاهللـتعاىلـوقدره،ـ واستداليل:ـبسريـالنجومـوحركةـاألفالكـعىلـاحلوادثـبقضاء
وهوـجائز؛ـكاستداللـالطبيبـبالنبضـعىلـالصحةـواملرض،ـولوـملـيعتقدـبقضاءـاهللـ

ـاهـ. ـالغيبـبنفسهـيكفر. ـادعىـعلم ـأو تعاىل

ثمـقال:ـواإلباحي:ـهوـالذيـيعتقدـإباحةـاملحرمات،ـوهوـمعتَقدـالزنادقة،ـففيـ
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ـالدهر،ـويعتقدـأنـاألموالـواحلرمـ ـالزنديق:ـهوـالذيـيقولـببقاء ـ»اهلداية«: فتاوىـقارىء

ـاهـ. مشرتكة.

ويفـ»رسالةـابنـكامل«:ـعنـاإلمامـالغزايلـيفـكتابـ»التفرقةـبنيـاإلسالمـوالزندقة«:ـ
ومنـجنسـذلكـماـيدعيهـبعضـمنـيدعيـالتصوفـأنهـبلغـحالًةـبينهـوبنيـاهللـتعاىلـ
أسقطتـعنهـالصالة،ـوحلـلهـرشبـاملسكرـواملعايصـوأكلـمالـالسلطان،ـفهذاـمماـالـ
أشكـيفـوجوبـقـتله؛ـإذـرضرهـيفـالدينـأعظم،ـويفتحـبهـبابـمنـاإلباحةـالـينسد،ـ
ورضرـهذاـفوقـرضرـمنـيقولـباإلباحةـمطلقًا،ـفإنهـُيمتنعـعنـاإلصغاءـإليهـلظهورـ

كفره.

أماـهذا،ـفيـزعمـأنهـملـيرتكبـإالـختصيصـعمومـالتكليفـبمنـليسـلهـمثلـ
درجتهـيفـالدين،ـويتداعىـهذاـإىلـأنـيدعيـكلـفاسقـمثلـحاله.ـاهـ،ـملخصًا«))).

ـالطحاوي:ـ»ونرىـاجلامعةـحقًاـوصوابًا،ـوالفرقةـزيغًاـوعذابًا«: قال

ـتعاىل:ـ﴿ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ﴾ـ]آلـعمران:ـ ـقوله األصلـيفـهذا
.](03

ـاهللـ ـابنـعباسـريضـاهللـعنهامـقال:ـقالـرسولـاهللـملسو هيلع هللا ىلص:ـ»يد وروىـالرتمذي:ـعن
ـاجلامعة«)2). مع

وروىـالبخاري:ـعنـحذيفةـبنـاليامنـيقول:ـكانـالناسـيسألونـرسولـاهللـملسو هيلع هللا ىلصـ
عنـاخلريـوكنتـأسألهـعنـالرشـخمافةـأنـيدركنيـفقلت:ـياـرسولـاهللـإناـكناـيفـجاهليةـ
ـنعم،ـقلت:ـوهلـبعدـذلكـ ـاخلريـمنـرش؟ـقال: ـاخلريـفهلـبعدـهذا ـاهللـهبذا ورش،ـفجاءنا

ـابنـعابدين«ـ)4:ـ243). )))ـ»حاشية
)2)ـأبوابـالفتن،ـبابـماـجاءـيفـلزومـاجلامعة،ـ)66)2(.ـوقال:ـهذاـحديثـحسنـغريبـالـنعرفهـ

ـالوجه. منـحديثـابنـعباسـإالـمنـهذا



1444 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالرشحـالكبري
الرشـمنـخري؟ـقال:ـنعمـوفيهـدَخن،ـقلت:ـوماـدخنه؟ـقال:ـقومـهيدونـبغريـهدييـ
أبوابـ تعرفـمنهمـوتنكر،ـقلت:ـفهلـبعدـذلكـاخلريـمنـرش؟ـقال:ـنعمـدعاةـعىلـ
فقال:ـهمـمنـ لنا؟ـ اهللـصفهمـ ياـرسولـ فيها،ـقلت:ـ قذفوهـ إليهاـ أجاهبمـ جهنم!ـمنـ
ـاملسلمنيـ ـتلزمـمجاعة ـفامـتأمرينـإنـأدركنيـذلك؟ـقال: ـقلت: ـويتكلمونـبألسنتنا، جلدتنا
وإمامهم،ـقلت:ـفإنـملـيكنـهلمـمجاعةـوالـإمام؟ـقال:ـفاعتزلـتلكـالفرقـكلهاـولوـأنـ

تعضـبأصلـشجرةـحتىـيدرككـاملوتـوأنتـعىلـذلك«))). 

وأخرجـاحلاكم:ـعنـممدـبنـجبريـبنـمطعم:ـعنـأبيهـجبريـقال:ـقامـرسولـاهللـ
اهاـإىلـمنـملـيسمعها،ـ ـاهللـعبدًاـسمعـمقالتيـفوعاها،ـثمـأدَّ ملسو هيلع هللا ىلصـباخليف،ـفقال:ـ»نرضَّ
ـعليهنـ ـحاملـفقهـالـفقهـله،ـوربـحاملـفقهـإىلـمنـهوـأفقهـمنه،ـثالثـالـيغلُّ فـُربَّ
قلبـمؤمن:ـإخالصـالعملـهلل،ـوالطاعةـلذويـاألمر،ـولزومـمجاعةـاملسلمني،ـفإنـ

دعوهتمـحتيطـَمنـورائهم«)2).

وروىـاحلاكم:ـعنـأيبـذرـقال:ـقالـرسولـاهللـملسو هيلع هللا ىلص:ـ»منـخالفـمجاعةـاملسلمنيـ
ـاإلسالمـمنـعنقه«)3). شربًاـفقدـخلعـِربقة

وروىـمسلمـيفـ»صحيحه«:ـعنـابنـعباس:ـعنـرسولـاهللـملسو هيلع هللا ىلصـقال:ـ»منـكرهـ

)))ـكتابـاملناقب،ـبابـعالماتـالنبوةـيفـاإلسالم،ـ)3606(.ـوكتابـالفتن،ـبابـكيفـاألمرـإذاـملـ
تكنـمجاعة،ـ)7084).

)2)ـكتابـالعلم،ـ)294(.ـوقالـاحلاكم:ـهذاـحديثـصحيحـعىلـرشطـالشيخنيـقاعدةـمنـقواعدـ
أصحابـالرواياتـوملـيرجاه،ـفأماـالبخاريـفقدـروىـيفـ»اجلامعـالصحيح«ـعنـنعيمـبنـمحادـ
ـأصلـمنـحديثـالزهريـمنـغريـحديثـصالحـبنـكيسانـفقدـرواهـ ـاإلسالمـوله ـأئمة ـأحد وهو

ـابنـإسحاقـبنـيسارـمنـأوجهـصحيحةـعنـالزهري. ممد
)3)ـكتابـالعلم،ـ)402(.ـوقال:ـخالدـبنـوهبانـملـجيرحـيفـرواياتـه،ـوهوـتابعيـمعروفـإالـأنـ

ـبإسنادـصحيحـعىلـرشطهام. ـاهللـبنـعمر ـاملتنـعنـعبد الشيخنيـملـيرجاه،ـوقدـرويـهذا
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منـأمريهـشيئًاـفليصربـعليه،ـفإنهـليسـأحدـمنـالناسـخرجـمنـالسلطانـشربًاـفامتـ

ـإالـماتـميتًةـجاهليًة«))). عليه

ـ»ميتًةـجاهليًة«: ـوالسالم: ـالصالة ـقولـالرسولـعليه ـالنوويـيفـرشحه قالـاإلمام

»أي:ـعىلـصفةـموهتم،ـمنـحيثـهمـفوىضـالـإمامـهلم«)2).

ملنـتوهمـأّنـمفارقـاجلامعةـ ـالقولـمنـاإلمامـالنوويـيفـغايةـالتحقيق،ـخالفًا وهذا
يكفر.ـ

ـأقربـ ـالبقاءـمعـاجلامعةـعمليًا ـترىـعىلـأن ـتؤكدـكام ـاألحاديثـوغريها فكلـهذه
ـويبقىـمعـاجلامعةـحتىـلوـ ـأنـيغلقـاإلنسانـعينيه ـولكنـهذاـالـيستلزمـمطلقًا إىلـالرشاد،
كانتـعىلـضالل،ـفإنـالبقاءـمعهاـمرشوطـببقائهاـعىلـاألحكامـالرشعيةـمجلة،ـفأماـإنـ
ـاألحاديثـعليها.ـ خرجتـبكليتهاـعنـاألحكامـوالدين،ـفالـحكمـهلا،ـوالـتنطبقـهذه

وبناًءـعىلـذلك،ـفالـيصحـتطبيقـهذهـاألحاديثـواالستداللـهباـعىلـوجوبـ
ـاألحاديثـعىلـوجوبـ ـوبعضـالناسـيستدلـهبذه ـالدولـالقائمةـحاليًا، االلتزامـبأحكام
االلتزامـباجلمـاعاتـاإلسالميةـواألحزابـالتيـتكونتـيفـهذهـالعصور،ـوالـيصحـ

االستداللـهباـعىلـذلكـكامـالـيفى؛ـألنـخمرجهاـغريـماـيريدون.

وعىلـكلـحالـفإنـاملرادـباجلامعةـمجاعةـاملسلمنيـالثابتةـعىلـاحلق،ـولوـإمجاالًـ
يفـأصولـالدين،ـوأقوىـمصاديقـذلك،ـيتحققـيفـحالـوجودـخليفةـللمسلمنيـقائمـ
ـالدينـملتزمـبالرشيعة،ـوالـيلوـإنسانـمنـظلمـأحيانًا،ـوالـجيوزـأنـيدفعـذلكـ بأحكام

ـالناَسـإىلـاخلروجـعىلـهذاـاإلمام. الظلُمـاجلزئيُّ

ـالكفر،ـ)849)). ـإىل ـالدعاة ـالفتنـوحتذير ـاجلامعةـعندـظهور ـبلزوم ـبابـاألمر ــكتابـاإلمارة، (((
)2)ـ»رشحـصحيحـمسلم«ـ)2):ـ238).



1446 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالرشحـالكبري

قال الطحاوي: »ودين اهلل يف األرض والسامء واحد، وهو دين اإلسالم، قال 
]آلـعمران:ـ9)[، وقـال تعاىل:  اهلل تعـاىل: ﴿ڃ ڃ چ چ چ﴾ 
﴿ڍ ڍ ڌ ڌ﴾ ]املائدة:ـ3[، وهو بني الغلو والتقصيـر وبيـن 

التشبيه والتعطيل، وبني اجلرب والَقَدر وبني األمن واليأس«.

ـفالـيتلفونـ ـأهلـالسامء ـفأما ـالدينـواحدـيفـاألرضـويفـالسامء، ـبأن جيبـاإليامن
يفـأنـالدينـواحد،ـوأماـأهلـاألرضـمنـأجناسـالبرش،ـفكلـمموعةـتدعيـلنفسهاـ
دينًاـخاصًا،ـواملسلمونـيعتقدونـأنهـالـدينـصحيحـإالـدينـاإلسالم،ـوأنـكلـاألديانـ
سواهـباطلة،ـوليستـنسبتهاـإىلـاهللـتعاىلـصحيحًة،ـفقدـحصلـفيهاـالتحريفـوالزيادةـ
ـبواسطةـ ـاهللـتعاىلـبحفظه ـتعهد ـإالـدينـاإلسالم،ـفقد ـأنزل ـيستقمـعىلـما والنقصان،ـومل

حفظـالقرآن،ـ﴿ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ﴾ـ]احلجر:ـ9[. 

يفـهذهـالفقرةـجيملـاإلمامـالطحاويـاألوصافـالعامةـالكليةـلإلسالم،ـوذلكـ
ـالكتاب.ـ بناًءـعىلـماـمىضـبيانهـمنـتفاصيلـيفـهذا

الغلو ويقابله التقصري: 

روىـاإلمامـالنسائيـيفـ»السننـالكربى«:ـعنـابنـعباسـقالـيلـرسولـاهللـملسو هيلع هللا ىلصـ
ـالعقبةـوهوـعىلـراحلته:ـ»هاتـالُقْطـيل،ـفلقطتـلهـحصيات،ـهنـحىصـاخلذف،ـ غداة
فلامـوضعتهنـيفـيدهـقال:ـبأمثالـهؤالء،ـبأمثالـهؤالء،ـوإياكمـوالغلوـيفـالدين،ـفإنامـ

ـالدين«))).  ـالغلوـيف أهلكـمنـقبلكم

قالـابنـحجرـيفـ»فتحـالباري«:ـ

ـالتعمقـ ـاحلد،ـوفيهـمعنى ـبتجاوز ـفيه ـاملبالغةـيفـاليشء،ـوالتشديد ـفهو ـالغلو »وأما

ـأينـيلتقطـاحلىص،ـ))405). ـبابـمن )))ـكتابـاملناسك،
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يقال:ـغالـيفـاليشءـيغلوـغلوًا،ـوغالـالسعرـيغلوـغالًء،ـإذاـجاوزـالعادة،ـوالسهمـيغلوـ
ـالنسائيـ ـأخرجه ـالنهيـعنهـرصحيًاـفيام ـبلغـغايةـماـيرمى،ـوورد ـبفتحـثمـسكونـإذا غلوًا
وابنـماجه،ـوصححهـابنـخزيمةـوابنـحبانـواحلاكمـمنـطريقـأيبـالعاليةـعنـابنـعباسـ
قال:ـقالـيلـرسولـاهللـملسو هيلع هللا ىلص...ـفذكرـحديثًاـيفـحىصـالرمي،ـوفيه:ـ»...ـوإياكمـوالغلوـيفـ

ـالدين«))). اهـ. ـالغلوـيف الدين،ـفإنامـأهلكـمنـقبلكم

التشبيه ويقابله التعطيل:
األصلـيفـذلكـقولهـتعاىل:ـ﴿ٺ ٿ ٿ﴾ـ]الشورى:ـ))[ـوقدـسبقـ

الكالمـعليها،ـوقولهـتعاىل:ـ﴿ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ﴾ـ]اإلخالص:ـ4[. 

ـبيانه،ـوأماـ والتشبيه:ـهوـنسبةـمعنىـمنـاملعاينـالثابتةـللبرشـإىلـاهللـتعاىل،ـوقدـمرَّ
التعطيل:ـفهوـنفيـمعنىـثبتـعىلـسبيلـالقطعـعنـاهللـتعاىل،ـومنهـنفيـالذاتـاإلهلية،ـ
أوـنفيـكونهـقادرًاـأوـعاملًا،ـونحوـذلك...ـوليسـنفيـالتجسيمـواألعضاءـتعطياًل،ـكامـ

ـالناس. ـاحلق،ـبلـنفيـذلكـواجبـعىل جـلذلكـاملشبهُةـتشنيعًاـعىلـأهل يروِّ

قالـابنـحجرـيفـ»الفتح«:ـ

ـابنـعباس:ـ ـبسندـحسنـعن ـالبيهقيـيفـكتابـ»األسامءـوالصفات«: ـأخرج »وقد
إنـاليهودـأتواـالنبيـملسو هيلع هللا ىلصـفقالوا:ـصفـلناـربكـالذيـتعبده؟ـفأنـزلـاهللـعزوجل:ـ﴿ٱ 

ٻ ٻ ٻ﴾ـ]اإلخالص:ـ)[ـإىلـآخرها،ـفقال:ـ»هذهـصفةـريبـعزوجل«.
وعنـُأيبـبنـكعبـقال:ـقالـاملرشكونـللنبيـملسو هيلع هللا ىلص:ـانسبـلناـربك؛ـفنزلتـسورةـ
اإلخالصـاحلديث...ـوهوـعندـابنـخزيمةـيفـكتابـ»التوحيد«،ـوصححهـاحلاكم،ـ
ـيموتـإالـيورث،ـواهللـالـيموتـوالـ ـإالـيموت،ـوليسـيشء ـيولد ـليسـيشء وفيه:ـ»إنه

يورث،ـوملـيكنـلهـشبهـوالـعدل،ـوليسـكمثلهـيشء«.

ـالباري«ـ)3):ـ278). )))ـ»فتح
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ـأهلـاللغة،ـ ـقاله قالـالبيهقيـمعنىـقوله:ـ﴿ٺ ٿ ٿ﴾ـليسـكهوـيشء
قال:ـونظريهـقولهـتعاىل:ـ﴿ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ﴾ـ]البقرة:ـ37)[ـيريد:ـبالذيـ
آمنـتمـبه،ـوهيـقراءةـابنـعباس،ـقال:ـوالكـافـيفـقوله:ـ﴿ــٿ﴾ـ]الشورى:ـ))[ 
للتأكيد،ـفنفىـاهللـعنهـاملثليةـبآكدـماـيكونـمنـالنفي،ـوأنشدـلورقةـبنـنوفلـيفـزيدـبنـ

ـأبيات: ـنفيلـمن ـبن عمرو

ـليسـدينـكمثله...، ودينكـدين

ثمـأسنـدـعنـابنـعباسـيفـقولهـتعاىل:ـ﴿ڃ ڃ ڃ﴾ـ]الروم:ـ27[ـيقول:ـ
ليسـكمثـلهـيشءـويفـقوله:ـ﴿ڀ ڀ ڀ ڀ﴾ـ]مريم:ـ65[ـهلـتعلمـلهـشبـهًاـأوـ

ـاهـ. مثاًل«))).

ـالشبيه،ـ ـنفي ـيردـيفـالسنة ـأنهـمل ـادعى ـالشبيهـعنـاهللـتعاىل،ـخالفًاـملن ـنفي فهذاـفيه
بلـغايةـماـوردـإنامـهوـنفيـاملثيل!ـيريدـمنـذلكـاالعتامدـعليهـلتجويزـتشبيهـاهللـتعاىلـ

بمخلوقاتهـمنـبعضـاجلهات.ـ

اجلرب ويقابله القدر:
باجلربـوالـ يقولونـ أهلـاحلقـعىلـمذهبـمتـوسطـبنيـاجلربـوالقدر،ـفهمـالـ
بالقدر،ـومعنىـاجلربـأنـاهللـتعاىلـأجربهمـعىلـفعلـخالفـماـيريدون،ـفإرادهتمـتتعلقـ

بأمر،ـألزمهمـاهللـتعاىلـعىلـفعلـخالفـهذاـاألمر.

وأماـالقدرـفاملقصودـبه،ـأنـالعبادـخالقونـألفعاهلم،ـوقدـسبقـبيانـبطالنـذلكـ
نفسه،ـ لفعلـ املخلوقاتـخالقـ الكسب،ـوذكرناـهناكـأنـالـأحدـمنـ الكالمـعىلـ يفـ
ـفالـخالقـسواه،ـونفيـاخللقـعنـاإلنسانـالـيستلزمـمطلقًاـ فاخلالقـالوحيدـهوـاهللـتعاىل،

إثباتـاجلرب،ـكامـمىضـبيانه.ـ

ـالباري«ـ)3):ـ358). )))ـ»فتح
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ـاإلنسانـكاسبـومكتسبـألفعاله،ـوليسـخالقًاـهلا،ـوالـ ـإن ـيقولون: فأهلـاحلق

ـالصدق.ـ ـاملذهبـاحلقـوالطريق مبورًاـعليها.ـوهذاـهو

األمن ويقابله اليأس:

األمنـإىلـاخلاتـمةـيستلزمـعندـالناسـفسادـاألعامل،ـوكذلكـاليأسـمنـتعديلـ
ـالبرش. ـاألعاملـعند ـاألمرينـيستلزمـبطالن األمور،ـوحتسنيـاألحوال،ـفكلـمنـهذين

ولذلكـفقدـجاءتـالرشيعةـبإبطالـاألمنـالتام،ـواليأسـالتام.ـووردـيفـالقرآن:ـ
مئ  حئ  جئ  ی  ی  ی  ی  ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  ﴿ېئ 
ىئ﴾ـ]العنكبوت:ـ23[،ـوقالـتعاىل:ـ﴿پ پ پ ڀ ڀڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ 

ٿ ٿ ٿ﴾ـ]يوسف:ـ87[. 

فهذهـاآلياتـدالةـعىلـحرمةـاليأسـمنـَروحـاهللـتعاىل،ـألنـاليأسـيولدـالقنوط،ـ
والقنوطـالـيمكنـلإلنسانـالعملـمعه،ـفإنـالعملـالـحيصلـإالـمعـالرجاءـيفـالنتائج،ـ

ـالذيـيريده،ـفإنهـالـيقومـبه.ـ ـالعمل فإنـيئسـالواحدـمنـنتيجة

ولذلكـتكلمـأصحابـالنظرـيفـالسلوكـاإلنساينـعنـهذينـاألمرين،ـأعنيـاألمنـ
ـقدـيبعثـعىلـالكسل،ـواخلوفـيستلزمـ ـالرجاء،ـوهذا ـأنـاألمنـيستلزم ـفقرروا واليأس،

ـاملبالغةـفيهامـمبطالن. ـالعمل،ـفكالمهاـمع ـيبعثـعىلـترك اليأسـوهو

قالـالشيخـأمحدـالدرديرـيفـ»رشحـاخلريدةـالبهية«:ـ

»وَغلِّبـيفـحالـاشتغالكـبالذكرـاملذكورـاخلوَفـمنـاهللـتعاىل،ـماـدمتـيفـحالـ
الصحةـعىلـالرجاءـيفـرمحتهـوعفوه«ـيريد:ـإنهـالـبدـللعبيدـمنـاخلوفـوالرجاءـمعًاـ
ألهنامـكجناحيـالطائرـمتىـفقدـأحدمهاـسقط،ـإالـأنهـيفـحالـالصحةـوالسالمةـينبغيـ
تغليبـجانبـاخلوفـعىلـجانبـالرجاء؛ـألنهـكالسوطـينساقـبهـإىلـاالعتناءـبالعبادةـ
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وبهـتـزولـالرعوناتـالنفسيةـعنـالقلبـإنـشاءـاهلل،ـفإذاـنزلـبهـاملرضـوأرشفـعىلـ

ـالكريم. ـالقدومـعىل املوتـفينبغيـتغليبـجانبـالرجاءـعىلـاخلوف؛ـألنهـحال

ـوالرجاءـتعلقـالقلبـبمرغوبـ ـفات، ـواحلزنـهمملا ـهوـآت، ـوقلقملا واخلوفـهمٌّ
ـيأخذـيفـاألسبابـفَطَمٌع،ـوهوـمذمومـ ـاألخذـيفـاألسباب،ـفإنـمل حيصلـيفـاملستقبلـمع

ـاهـ. رشعًا«))).

قال الطحاوي: »فهذا ديننا واعتقادنا ظاهرًا وباطنًا، ونحن براء إىل اهلل من كل 
من خالف الذي ذكرناه وبيناه، ونسأل اهلل تعاىل أن يثبتنا عىل اإليامن وخيتم 
لنا به، ويعصمنا من األهواء املختلفة واآلراء املتفرقة واملذاهب الردية، مثل: 
املشبِّهة واملعتزلة واجلهمية واجلربية والقدرية، وغريهم من الذين خالفوا السنة 
واجلمـاعة، وحالفوا الضاللة ونحن منهم براء، وهم عندنا ُضاّلل وأردياء. 

وباهلل العصمة والتوفيق«.

فقدـرصحـاإلمامـالطحاويـأنـاعتقادـاملرءـالـجيوزـأنـيكونـلهـوجهان:ـظاهرـ
ـالباطنيةـ ـبه،ـوبخالفـذلكـيقعـيف ـيعتقد ـيعربـرصاحةـعمـا ـأن ـاملرء وباطن،ـفيجبـعىل

ـالنفاق.ـ ـنوعـمن املذمومة،ـوهي

ـابنـعابدينـيفـ»حاشيته«: قال

»مطلب يف األهواء إذا ظهرت بدعتهم:ـ

ـإذاـملـ ـيباحـقتلهمـمجيعًا ـبحيثـتوجبـالكفرـفإنه ـإذاـظهرتـبدعتهم أهلـاألهواء
ـإال:ـاإلباحية،ـوالغالية،ـوالشيعةـ ـتقبلـتوبتهمـمجيعًا ـوأسلموا ـتابوا ـوملـيتوبوا،ـوإذا يرجعوا
ـبحالـمنـاألحوال،ـ ـتوبتهم ـالفالسفة،ـالـتقبل ـالروافض،ـوالقرامطة،ـوالزنادقةـمن من

ـالبهية«ـص80. )))ـ»رشحـاخلريدة
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ـإليه. ـيتوبواـويرجعوا ـتعاىلـحتى ـبالصانع ـيعتقدوا ـالتوبةـوقبلها؛ـألهنمـمل ـبعد ويقتل

وقالـبعضهم:ـإنـتابـقبلـاألخذـواإلظهارـتقبلـتوبتهـوإالـفال،ـوهوـقياسـ
قولـأيبـحنيفة،ـوهوـحسنـجدًا،ـفأماـيفـبدعةـالـتوجبـالكفرـفإنهـجيبـالتعزير،ـبأيـ
وجهـيمكنـأنـيمنعـمنـذلك،ـفإنـملـيمكنـبالـحبسـورضب،ـجيوزـحبسهـورضبه،ـ
ـاملنعـبالـسيفـإنـكانـرئيسهمـومقتداهمـجازـقتلهـسياسًةـوامتناعًا. وكذاـلوـملـيمكن

واملبتدعـلوـكانـلهـداللةـودعوةـللناسـإىلـبدعته،ـويتوهمـمنهـأنـينرشـالبدعة،ـ
وإنـملـحيكمـبكفرهـجازـللسلطانـقـتلهـسياسًةـوزجرًا؛ـألنـفسادهـأعىلـوأعمـحيثـ
يؤثرـيفـالدين،ـوالبدعةـلوـكانتـكفرًاـيباحـقتلـأصحاهباـعامًة،ـولوـملـتكنـكفرًاـيقتلـ

ـاهـ. معلمهمـورئيسهمـزجرًاـوامتناعًا«))).

ـابنـعابدينـيفـ»حاشيته«: قال

»وأماـالذيـالـيتدينـبدين،ـفاملرادـبهـالذيـالـيستـقرـعىلـدين،ـأوـالذيـيكونـ
ـالظاهر. ـاألديان،ـوالثاينـهو اعتقادهـخارجًاـعنـمجيع

ونقلـعنـصاحبـ»الفتح«ـحيثـقال:ـوجيبـأنـيكونـحكمـاملنافقـيفـعدمـقبولناـ
توبتهـكالزنديق؛ـألنـذلكـيفـالزنديقـلعدمـاالطمئنانـإىلـماـيظهرـمنـالتوبةـإذاـكانـ

ـواملنافقـمثلهـيفـاإلخفاء. ـالذيـهوـعدمـاعتقادهـدينًاــ يفيـكفرهــ

وعىلـهذاـفطريقـالعلمـبحاله؛ـإماـبأنـيعثرـبعضـالناسـعليه،ـأوـُيرسهـإىلـمنـ
ـاهـ. أمنـإليه.

ـالدروزـوالتيامنةـوالنصرييةـواإلسامعيلية: حكم

ـهناـحكمـالدروزـوالتيامنة،ـفإهنمـيفـالبالدـالشاميةـيظهرونـاإلسالمـ تنبيه:ـيعلممما

ـابنـعابدين«ـ)4:ـ243). )))ـ»حاشية
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والصومـوالصالة،ـمعـأهنمـيعتقدونـتناسخـاألرواحـوحلـاخلمرـوالزنا،ـوأنـاأللوهيةـ
تظهرـيفـشخصـبعدـشخص،ـوجيحدونـاحلرشـوالصومـوالصالةـواحلج،ـويقولونـ

ـاملرادـويتكلمونـيفـجنابـنبيناـملسو هيلع هللا ىلصـكلامتـفظيعة. ـاملعنى ـبهـغري املسمى

وللعالمةـاملحققـعبدـالرمحنـالعامديـفيهمـفتوىـمطولة،ـوذكرـفيهاـأهنمـينتحلونـ
ـالذينـذكرهمـصاحبـ ـالذينـيلقبونـبالقرامطةـوالباطنية، ـالنصرييةـواإلسامعيلية عقائد

»املواقف«.

ونقلـعنـعلامءـاملذاهبـاألربعةـأنهـالـحيلـإقرارهمـيفـديارـاإلسالمـبجزيةـوالـ
ـأيضًاـفراجعها.ـ غريها،ـوالـحتلـمناكحتهمـوالـذبائحهمـوفيهمـفتوىـيفـ»اخلريية«

ـالزنديقـواملنافقـوامللحد. ـاسم ـأهنمـيصدقـعليهم واحلاصل:

والـيفىـأنـإقرارهمـبالشهادتنيـمعـهذاـاالعتـقادـاخلبيثـالـجيعلهمـيفـحكمـ
املرتدـلعدمـالتصديق،ـوالـيصحـإسالمـأحدهمـظاهرًاـإالـبرشطـالتربيـعنـمجيعـماـ
عونـاإلسالمـويقرونـبالشهادتني،ـوبعدـالظفرـهبمـالـ يالفـدينـاإلسالم؛ـألهنمـيدَّ

تقبلـتوبتهمـأصالً.

ـإنهـسألـفقهاءـسمرقندـعنـرجلـيظهرـاإلسالمـواإليامن،ـ وذكرـيفـ»التتارخانية«:
ثمـأقر:ـبأينـكنتـأعتقدـمعـذلكـمذهبـالقرامطةـوأدعوـإليه،ـواآلنـتبتـورجعتـ
وهوـيظهرـاآلنـماـكانـيظهرهـقبلـمنـاإلسالمـواإليامن،ـقالـأبوـعبدـالكريمـبنـممد:ـ
لـ قتلـالقرامطةـواستئصاهلمـفرض،ـوأماـهذاـالرجلـالواحدـفبعضـمشايناـقال:ـُيتغفَّ

ـأيـتطلبـغفلتهـيفـعرفانـمذهبه. ويقتل،

وقالـبعضهم:ـيقتلـبالـاستغفال؛ـألنـمنـظهرـمنهـذلكـودعاـالناسـالـيصدقـ
فيامـيدعيـبعدـمنـالتوبة،ـولوـقبلـمنهـذلكـهلدمواـاإلسالمـوأضلواـاملسلمنيـمنـغريـ
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أنـيمكنـقتلهم،ـوأطالـيفـذلكـونقلـعدةـفتاوىـعنـأئمتناـوغريهمـبنحوـذلك،ـلكنـ

ـاهـ. ـاعتامدـقبولـالتوبةـقبلـاألخذـالـبعده«))). تقدم

ـأنـاختاذـعقيدةـظاهرةـ ويوجدـبعضـالطوائفـمنـاملتفلسفةـوالـمتصوفةـتظنُّ
يعلنونـعنهاـللناس،ـوأخرىـيبطنوهناـيفـأنفسهم،ـوالـيطلعونـعليهاـإالـخواصهم،ـ
ـذلكـُخالصَةـاإليامن،ـوإذاـاعرتضـعليمـأحدـقالواـله:ـإنـالناسـعوامـوخواص،ـ تظنُّ
فنحنـنبطنـيفـأنفسناـعقيدةـاخلواص،ـونتعاملـمعـالناسـيفـظاهرناـبعقيدةـالعوام،ـ

ويدعونـأنـذلكـمنـاحلكمةـيفـالدعوة،ـوهوـيفـحقيقتهـكذبـونفاقـمض.ـ

ولكنـطريقةـأهلـالسنةـتنصـعىلـأنـاالعتقادـواحدـظاهرًاـوباطنًا،ـوالفرقـبنيـ
العوامـواخلواصـإنامـهوـيفـالتفصيلـواإلمجال،ـبمعنىـأنـالعوامـيؤمنونـبامـيؤمنـبهـ
اخلواص،ـولكنـمعرفتهمـبالعقيدةـمعرفةـمملة،ـوأماـمعرفةـاخلواصـفأكثرـتفصياًل،ـ
فالفرقـإنمـاـهوـيفـاإلمجالـوالتفصيل،ـوهذاـالفرقـفرقـرشعيـومرشوع،ـوليسـمنـ

ـاملذاهبـالباطنية،ـكامـالـيفى.ـ ـالنفاق،ـوال قبيل

ـللناسـ وممنـيقولـبوجودـعقيدتنيـمتخالفتنيـيفـحقيقتهام،ـولكنـواحدةـيظهرها
ـاحلفيد،ـومنـمشىـعىلـ ـبعضـالفالسفة،ـمثلـابنـرشد وأخرىـيفيهاـويبطنهاـيفـنفسه،

ـاملذهب. ـالوجودـكامـهوـمعلومـيفـتفاصيل ـبعضـالقائلنيـبوحدة طريقته،ـومنهم

ـةـعقائدـاإلسالمـ فالفريقـاألول:ـيبطنـيفـنفسهـعقيدةـالفالسفةـويظهرـللعامَّ
ـوأماـ ـالتيـتعرتضـطريقه، ـليهربـمنـالتناقضاتـالظاهرة ـللتأويلـأحيانًا ـويلجأ الظاهر،
الفريقـالثاين:ـفيبطنـيفـنفسهـعقيدةـاإلرشاقـووحدةـالوجود،ـويظهرـللعوامـتعبدهـ
ورسومًاـمنـأقوالـأهلـالسنة،ـمعـعدمـالتزامهـبتفاصيلهاـعىلـحسبـماـيرشحهـأهلـ

السنةـويوضحونه.

ـابنـعابدين«ـ)4:ـ244). )))ـ»حاشية
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وأماـاملجسمة:ـفالـنفاقـفيهمـغالبًاـولكنهـاجلهل!ـغارقونـفيه!ـوهمـجلهلهمـ
عندماـالـيقدرونـعىلـالترصيحـبمـاـيعتقدونـبهـمنـباطل،ـوالـيستطيعونـإثباتهـعىلـ
خصومهم،ـيلجأونـإىلـطريقةـأخرىـمقابلةـلطريقةـالظاهرـوالباطلـيفـماولةـستـرـ
باطلهم،ـوهيـالتالعبـباأللفاظ،ـوإطالقهاـأحيانًا،ـونفيهاـأخرى،ـودعوىـأهناـمملةـ
غريـمبينة،ـويستدلونـأحيانًاـبكلمـاتـعنـاملتقدمنيـالـتفيدـمطلوهبم،ـأوـتفيدهـولكنـ
قائـلهاـغريـمعصوم،ـولكنهمـيلبسونـاحلقـبالباطلـفيـزعمونـأنـهذاـمنـالسلف،ـ
والسلفـجيبـاتباعهم،ـويتغافلونـعنـأنـآحادـالسلفـغريـمعصومني،ـوقدـيطئون،ـ
والعربةـأوالًـبالدليل،ـأوـباإلمجاع،ـوالـإمجاع،ـومعـذلكـيزعمونـوقوعـاإلمجاعـعىلـماـ

ـفوقـبعض.ـ ـيتلبسونـبظلامتـبعضها يزعمون،ـوهكذا

ثمـبنيـاإلمامـالطحاوي،ـأنـاالعتقادـباملذهبـاحلق،ـالـيكفيـاملرء،ـبلـالـبدـلهـ
أيضًاـمنـأنـيتربأـمنـاملذهبـالباطل،ـألنـعدمـالرباءةـمنهـجيرـإىلـالتهاونـمعه،ـوذلكـ

يستلزمـمفاسدـعمليةـواعتقاديةـكثرية.ـ

ومنـهناـفإنـأولـماـبلِّغـالنبيـعليهـالصالةـوالسالمـبحقيقةـالرسالة،ـأمرهـاهللـ
تعاىلـبأنـيبارشـفيتربأـعلنًاـمنـاألصنامـواملذاهبـالباطلة،ـوالـيكتملـمعنىـاإليامنـإالـ

بالرباءةـمنـاألغيار.ـ

وهذاـطرفـمنـمعنىـالوالءـوالرباء،ـوهلمـاـأحكامـذكرهاـعلامءـأهلـالسنةـيفـ
ـبقيودـرشعيةـدقيقة.ـ كتبهم،ـوقيَّدوها

ـيوالونـ ـالعصور،ـوهم ـالسنةـيفـهذه ـإىلـأهل ـينتمون ـنتعجبـمنـكثريـممن ـأن ولنا
املبتدعةـبلـالكفار،ـومراتبـمواالهتمهلمـتتفاوتـماـبنيـالسكوتـعليهمـوعدمـاإلنكار،ـ
أوـالوقوفـمعهمـيفـوجهـخمالفيهمـمنـأهلـاحلق،ـإظهارًاـللتسامحـأوـلسعةـقلوهبمـ
ـأوـموافقتهمـعىلـبدعتهم.ـ ـإىلـحدـاالنخداعـهبم ـإىلـأنـيصلوا ــ ـباطلـالـجيوز ــوهذاـكله
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فالواجبـعىلـمنـأدركـاملذهبـاحلقـأنـيبارشـبالدعوةـإليهـعىلـحسبـوسعهـ
وطاقته،ـوعىلـحسبـقدرته،ـوأنـيعنيـويوايلـأتباعـذلكـاملذهبـبنرصهتمـومعاونتهمـ

ـأعدائهم.ـ واملدافعةـمعهمـضد

ومعـأنـبدعةـاملجسمةـقدـانترشتـيفـهذاـالزمان،ـإالـأنناـنجدـبعضـأهلـالسنةـ
ـللناسـبدعتهم،ـ ـمنـدونـأنـيبينوا ـومؤسسيها، ـبلـيرتمحونـعىلـأصحاهبا يسكتونـعنها،
إالـعىلـسبيلـالتلويحـواالستحياء،ـيدفعهمـإىلـهذاـاملوقفـكلهـخوفـوصفهمـبالتعصبـ

ـاالنفتاح. والتَّزمتـوعدم

ومعلومـأنـمثـلـهذاـاخلوفـهوـالذيـدفعـكثريًاـمنـالناسـإىلـأنـيوايلـحتىـ
النصارىـواليهود،ـهربًاـمنـاهتامهـبالتعصبـضدـاألديانـاألخرى،ـوغفلـهذاـعنـأنـ
الدينـعندـاهللـتعاىلـإنامـهوـاإلسالم،ـوالـدينـآخرـغريه،ـإالـعىلـسبيلـالتنزلـبالتسميةـ
اللغويةـاملحضة،ـأماـمنـناحيةـرشعية،ـفكلـاألديانـاألخرىـباطلةـالـاعتدادـهبا،ـوالـ

ـاإلسالم.ـ ـالوحيدـهو ـاحلق صحةـهلا.ـفالدين

ومعـأنـناـنقولـذلكـفإنـهذاـاملوقفـالـيستلزمـكمـاـالـيفى،ـأنـالـنتكلمـمعـ
اآلخرين،ـوالـيستلزمـاالنكامشـعىلـأنفسناـوعدمـمعرفةـأحوالـاآلخرين،ـبلـإنـهذاـ
املوقفـدافعـلناـإىلـالنقاشـواملباحثةـواملخالطةـللداللةـوالبيانـوالنقدـبالطريقـاألوىل،ـ
ألنناـمأمورونـبدعوهتمـوإرشادهم،ـوذلكـالـيتمـلناـعىلـالصورةـالرشعيةـاملطلوبةـإالـ
باالختالطهبم،ـومعرفةـأقواهلمـوالتحاورـمعهمـبالتيـهيـأحسن،ـومادلتهم،ـودعوهتمـ

إىلـالدينـاحلق.ـ

ـالدعوةـالـيمكنـ ـأنـهذه ـيعتقدـظنًاـمنه ـإىلـالتقريبـبنيـاألديان، فبعضـمنـيدعو
ـباطل،ـبلـالتقريبـبنيـاألديانـبمعنىـ أنـتتمـإالـباالعرتافـبحقيةـاألديانـاألخرى،ـوهذا
التقريبـبنيـأهلـاألديان،ـهوـدعوةـإسالميةـأصيلة،ـولكنهاـقائمةـعىلـأنـاإلسالمـهوـ
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الدينـاحلق،ـوأنـذلكـيوجبـعىلـأتباعهـأنـيقرتبواـمنـاآلخرينـليسلكواـهبمـمسالكـ

الدعوةـوالبيان،ـوليأمنواـرشهمـإنـأرادواـباإلسالمـرشًا.

ـوتسويتهاـ ـالتقريبـبنيـاألديانـعىلـرشطـاالعرتافـبحقيَّةـاألديانـمجيعًا فمنـأقام
ـاإلسالم،ـووضعهاـمجيعًاـعىلـقدمـواحدة،ـفدعوتهـهذهـباطلة.ـ مع

وكذلكـنقولـبخصوصـاملذاهبـاإلسالميةـاألخرىـمنـاملعتـزلةـواملجسمةـ
والشيعةـوغريهم.ـ

ولذلكـنبهـاإلمامـالطحاويـعىلـوجوبـالرباءةـمنـهذهـاملذاهب،ـولكنـذلكـ
الـيستلزمـمطلقًاـاالنعزالـعنـأصحاهبا،ـبلـيوجبـعليناـــأهلـاحلقـــاالختالطـهبمـ
لداللتهمـإىلـاحلق،ـودفعـباطلهم،ـومنـهذاـالبابـقامـكثريـمنـأهلـالسنةـواجلامعةـ

ـاملذاهبـاألخرى،ـوذلكـحيققـهدفنيـجليلني: بالكالمـعىل

األول:ـالتميـيزـبنيـحقيقةـمذهبـأهلـالسنةـوبنيـاملذاهبـاألخرى،ـوالثاين:ـ
ـالتيـنسلكهاـيفـخماطبةـكلـطائفةـمنهم. ـالطريقة معرفة

ـأّنـذلكـيؤديـإىلـزيادةـالفرقةـوالتشتتـبنيـاملسلمني،ـ وذلكـخالفًاـلـمنـظنَّ
فَدَفَعهـذلكـإىلـإنكارـأصلـاملذاهب،ـوإنكارـمتيزـمذهبـأهلـاحلقـعنـغريهم،ـبلـ
ـباإلضافةـ ـبينهم، ـالتمييز ـلعدم ـيكفيـعنده اعَتقدـأهنمـكلهمـمشرتكونـيفـاإلسالم،ـوهذا
إىلـسائرـاالعتقاداتـاألخرى،ـوطريقتهـهذهـباطلةـكامـالـيفىـعىلـأحد،ـفإنـالواقعـ
ـإىلـاإلسالمـ ـكانتـمنتسبة ـفِرقـومذاهب،ـسواء أكربـدليلـعىلـأنهـالـيمكنناـجتاهلـوجود
أوـكانتـمنتسبةـإىلـغريه.ـفهذاـالـينفيـوجودـمصبـمنهمـومبطل،ـوالـينفيـوجودـ

طوائفـوافقتـالدينـوأخرىـنافرتهـوأبطلتـبعضـأحكامه.ـ

ـبلـ فالتفرقـبنيـالناسـهوـسنةـاهللـتعاىلـيفـاألرضـكامـوردـيفـآياتـرصحيةـبذلك،
هذاـهوـأحدـأسسـالتكليف،ـفاجلهدـالذيـيبذلهـهؤالءـلتجاهلـوجودـهذهـالفروقاتـ
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بنيـالبرشـيفـمذاهبهم،ـالـجتديـوالـتـنفع،ـبلـهيـطلبـمالـالـيقعـعادة،ـوطلبـ

ـأوكرامةـ. ـيساويـطلبـتنزيلـمعجزة املستحيلـعادة،

ثمـهذاـاملسلكـبعدـذلكخمالفملاـكانتـعليهـسريةـالرسولـعليهـالصالةـوالسالم،ـ
ـالدينـبمحاولةـهدايةـهؤالءـإىلـ ـاختالفاتـبنيـالناس،ـوإنامـجاء ِمنـعدمـجتاهلـوجود
احلقـعىلـحسبـالوسعـوالقدرة،ـوطلبـالعملـعىلـالبيانـواهلدايةـالـيكونـإالـبعدـ
التسليمـبوجودـافرتاقاتـوأخطاءـوانحرافات،ـوملـجيئـبتجاهلـوجودهاـثمـالتعاملـ
معـأصحاهباـكأهنمـغريـمفرتقنيـفعالً!ـوهمـيفـالواقعـمفرتقون!ـوجتاهلـوجودـماـهوـ

موجودـَسَفٌه.

ـبعضـالفرقـ ـالتيـاختلفـعليها ـالكبرية ـنبنيـاألصول ـأن ـيلزمنا ـالباب، ومنـهذا
اإلمامـ نعتمدـأساسًاـعىلـكتابـ للقارئـعىلـهذاـاألصل،ـوسوفـ تنبيهًاـ اإلسالمية،ـ
ـ»اعتقاداتـ ـالرازيـيفـكتابه: ـاإلمام ـــوهو ـاألشاعرة ــ املجددملذهبـأهلـالسنةـواجلامعة

فرقـاملسلمنيـواملرشكني«ـمعـزياداتـورشحـبامـنراهـمناسبًا.ـ

املعتزلة: 

ـنفيهمـ ـالعلمـوالقدرة،ـواملقصودـمن كلهمـمتفقونـعىلـنفيـصفاتـاهللـتعاىلـمن
هلا،ـهوـأهنمـينفونـكوهناـزائدةـعىلـالذات،ـوأيضًاـيتميزونـبنفيـبعضـالصفاتـالتيـ
ـالنفيسـوالسمعـوالبرص،ـوعىلـ ـأهلـاحلقـكاإلرادةـعىلـاختالفـبينهم،ـوكالكالم أثبتها
أنـالقرآنـمدثـوخملوق،ـومعنىـاملحَدثـواملخلوق:ـأنهـملـيكنـيفـالوجودـاخلارجيـ
ـالثابتـيفـاملصحفـمنـاأللفاظـ ـبه ـإنـقصدوا ـاهللـتعاىلـبقدرتهـوإرادته،ـوهذا: ثمـأوجده
ـبنفسه،ـ ـالقائم ـاهللـتعاىل ـالدالةـعىلـبعضـمدلوالتـكالم واحلروفـوالكلامتـاملحدودة
ـبذاتهـفهوـملـ ـالنفيسـالقائم ـاهللـتعاىل ـنفيـكالم ـبه ـأرادوا فالـريبـيفـصوابـذلك،ـوإن

اخلالفـمعـأهلـاحلق،ـوهوـماـيريدونه.
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املسألةـهيـجوهرـ عباده،ـوهذهـ ليسـخالقًاـألفعالـ تعاىلـ اهللـ أنـ واتفقواـعىلـ
الوجود،ـ إىلـ العدمـ أنـاإلنسانـخالقـألفعاله،ـأيـموجدهاـمنـ مذهبهم،ـوحاصلهاـ
ووجهـاخلالفـبينهمـوبنيـأهلـالسنة،ـهوـأنـأهلـالسنةـيقولون:ـإنـاهللـتعاىلـهوـخالقـ

ـالعبادـمكتسبونـهلاـكامـوضحناهـيفـمله. ـالعباد،ـولكن أفعال

ومماـتـميزواـبهـقوهلم:ـبأنـفاعلـالكبريةـأيـالفاسقـيفـمنزلةـبنيـمنـزلتني،ـأيـ
الـهوـمؤمنـوالـهوـعاص،ـومصريهـيفـاآلخرةـإىلـاخللودـيفـالنـار،ـوهوـمنـأضعفـ

أقواهلم.

وهلمـبعضـاألقوالـاألخرىـالتيـتـميزواـهبا،ـواملعتزلةـعىلـالعمومـمنـفحولةـ
متكلميـاإلسالم،ـوهلمـفوائدـالـتنكر،ـمعـماـهلمـمنـأخطاء.

ومؤسسوـاملعتـزلةـمهاـواصلـبنـعطاءـوعمروـبنـعبيدـكاناـمنـتالمذةـاحلسنـ
البرصي،ـوملاـأحدثاـمذهبًاـوهوـأنـالفاسقـليسـبمؤمنـوالـكافر،ـاعتزالـحلقةـاحلسنـ
البرصي،ـوجلساـناحيةـيفـاملسجد،ـفقالـالناس:ـإهنامـاعتزالـحلقةـاحلسنـالبرصي،ـ

ـاملعتزلة.ـ فسموا

ومنـمذهبـواصل:ـأنـعليًاـوطلحةـريضـاهللـعنهمـاـلوـشهداـيفـيشءـواحدـ
فشهادهتامـغريـمقبولة.ـوزادـعليهـعمروـبنـعبيدـصاحبهـبأنـشهادةـطلحةـوالزبريـغريـ
ـالفريقنيـ ـأنـعدالةـواحدـمنهامـالـبعينهـساقطة،ـألجلـفسقـأحد ـلزعمه ـبوجهـما، مقبولة

ـأيـمنهام! ـالعملـبشهادة ـتعيينه،ـملـجيز ـنستطيع ـالتعيني،ـوملاـمل باملقاتلةـالـعىل

ـبالقتال،ـألهنمـ ـعدالةـالصحابة ـيظهرـعدلـمذهبـأهلـالسنةملاملـيسقطوا ومنـهنا
ـفمذهبـ ـإىلـالتكفري. ـاخلوارجـالذينـذهبوا ـاملعتزلةـوخالفوا ـفخالفوا كانواـمتهدينـفيه،

أهلـالسنةـأحكمـوأعدلـمماـيتصورهـكثريـمنـالناسـيفـهذاـالزمان.
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ـأنـيلقـ ـانتهتـإىلـحّدـالـيقدر ـاهللـتعاىلـقد ـاهلذيلـالعالفـأنـخالقية ـأبو ـقاله ومما

ـآخر))).  شيئًا

وهوـقولـباطلـبالـريب،ـوبدعةـعظيمة.ـ

وأماـالنـظامـإبراهيمـبنـسيارـفكانـيقول:ـإنـالعبدـقادرـعىلـأشياءـالـيقدرـاهللـ
الواحدـوالقياس،ـوملـيكنـيذكرـعليًاـ تعاىلـعىلـخلقها،ـوأنكرـحجيةـاإلمجاعـوخربـ

ريضـاهللـعنهـبسوء.ـ

ومنـمذهبـأيبـعيلـاجلُبَّائّيـأنهـجيوزـأنـيكونـالعَرضـالواحدـيفـحالةـواحدةـ
موجودًاـومعدومًاـمعًا.ـ

ـإنـاجلسمـيفـالعدمـ ـأيبـالقاسمـالكعبيـيقول: وكانـأبوـاحلسنيـاخلياطـوهوـأستاذ
جسٌم،ـحتىـإهنمـألزموهـأنـيكونـراكبًاـفرسًاـمعدومًا،ـفالتزمـذلكـوجوزه.ـ

وأماـأبوـاحلسنيـعيلـبنـممدـالبرصيـفقدـنفىـاحلالـواملعاين،ـوجوزـكراماتـ
ـاملعتزلةـيفـهذا)2). األولياءـخمالفًاـملعظم

اخلوارج:

ـالعبدـيصريـكافرًاـبالذنب،ـوهمـيكفرونـعثمـانـوعليًاـ فرقهمـاتفقتـعىلـأنَّ
ـبكرـوعمرـريضـ ـأبا ريضـاهللـعنهام،ـوطلحةـوالزبريـوعائشةـريضـاهللـعنهم،ـويعظمون

اهللـعنهام)3). 

وأساسـنشوءـهذهـالفرقـسيايس،ـومعظمـكالمهمـَردُةـفعلـلبعضـاخلالفاتـ

ـالرازي،ـص32. ـاإلمام )))ـ»اعتقاداتـفرقـاملسلمنيـواملرشكني«،
ـالسابقـص42. ـاملصدر (2(
ـالسابقـص)5. ـاملصدر (3(
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التيـنشأتـيفـتلكـاألوقات،ـولذلكـنرىـأهنمـملـيستمرـهلمـوجودـبعدـذلك،ـوملـينشأـ

هلمـخلفـإالـيفـظلـنفسـتلكـالظروفـالتيـنشؤواـفيها.

فأسبابـنشوئهمـنفسيةـانفعاليةـأكثرـمنهاـفكريةـمضة،ـولذلكـالـيدومونـوالـ
يظهرونـإالـيفـالظروفـاملشاهبةـلظروفـأجدادهمـاألوائـل،ـوماـرصحواـبهـمنـأنـ
فاعلـالكبريةـكافر،ـباطلـبالـتوقف،ـويتميزـاخلوارجـبأهنمـكانواـظاهرًاـمنـالدعاةـإىلـ
ـبحسبـزعمهم،ـعىلـأهنمـضلواـ ـاحلكمـوالعدلـبنيـالناس، ـباإلسالمـيفـطريقة االلتزام
السبيلـيفـطريقهمـنحوـذلك،ـوماـيزعمونهـمنـكوهنمـعىلـاحلقـليسـبمنجيهمـوالـ

معذرًاـهلم.ـ

وأجازـاألزارقةـأتباعـأيبـنافعـبنـاألزرقـقـتلـخمالفيهم.ـوأماـالنجداتـأتباعـ
ـ»وأكثرـاخلوارجـ ـالرازي: ـقالـاإلمام ـالنخعيـفقالـبوجوبـقتلـخمالفيهم. ـبنـعامر نجدة

ـاهـ.ـ بسجستانـعىلـمقالته«))).

ـالبيهسيةـأتباعـأيبـبيهسـفمذهبهمـأنـمنالـيعرفـاهللـتعاىلـوأسامءهـوتفاصيلـ وأما
الرشيعةـفهوـكافر.ـوأنكرـعبدـالكرمـبنـعجردـزعيمـالعجاردةـكونـسورةـيوسفـمنـ
القرآن،ـقالـحلمقهـوتعصبه:ـألهناـيفـرشحـالعشقـوالعاشقـواملعشوق،ـومثلـهذاـالـ

جيوزـأنـيكونـكالمـاهللـتعاىل.

وأماـالصلتيةـأتباعـعثمـانـبنـأيبـالصلتـفعندهمـأنـمنـدخلـيفـمذهبهمـفهوـ
مسلم،ـفاإلسالمـمصورـيفـمذهبهم.ـ

ـالرشـمنـاهللـ ـأن ـنكاحـبناهتم،ـوالـيرون ـبنـعمرانـجييزون ـأتباعـميمون وامليمونية
تعاىل.ـويقطعـاحلمزيةـأتباعـمحزةـبنـأدركـأنـأطفالـالكفارـيفـالنار.ـ

ـالرازي،ـص55. ـاإلمام )))ـ»اعتقاداتـفرقـاملسلمنيـواملرشكني«،
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أماـالشعيبيةـأتباعـشعيبـبنـممدـفيقولون:ـإنـالعبدـمكتسبـوالـيقولونـإنهـ

ـالتيـقالواـبه))). موجد،ـغريـأهنمـيوافقونـبقيةـاخلوارجـفيامـعداـهذاـمنـبدعهم

وللخوارجـأقوالـأخرىـمذكورةـيفـكتبـالفرق.

الروافض والشيعة:

ـبالروافضـألنـزيدـبنـعيلـبنـاحلسنـبنـعيلـبنـأيبـطالبـريضـاهللـعنه،ـ إنامـسموا
ـفرفضوهـوملـ ـفمنعهمـمنـذلك، ـفطعنـعسكُرهـيفـأيبـبكر ـامللك، ـبنـعبد خرجـعىلـهشام
ـفبقيـعليهمـهذاـ ـنعم، ـقالوا: ـبنـعيل:ـرفضتموين؟ ـفقالـهلمـزيد ـفارس، ـإالـِمَئتا يبقـمعه

ـالزيديةـواإلماميةـوالكيسانية.ـ االسم.ـوهمـطوائف:

ـالزيدية:ـ فأما

فمنهمـاجلاروديةـأتباعـأيبـاجلارودـزيادـبنـاملنذرـاهلمذاين،ـيطعنونـيفـأيبـبكرـ
وعمرـريضـاهللـعنهام،ـويقولونـإنـالنبيـملسو هيلع هللا ىلصـنّصـعىلـاإلمامـبالوصفـدونـالتسمية،ـ

واإلمامـبعدهـهوـعيّل.ـ

ومنهمـالسليامنيةـأتباعـسليامنـبنـجريرـفيعظمونـأباـبكرـوعمرـبنـاخلطاب،ـ
ويقولونـاإلمامةـشورىـفيامـبنيـاخللق،ـوبجوازـإمامةـاملفضولـمعـوجودـاألفضل،ـ
وأنـاألمةـأخطأتـيفـالبيعةـأليبـبكرـوعمرـمعـوجودـعيل،ـإالـأنهـخطأـالـيبلغـالفسق،ـ

ـبنـعفانـوعائشةـوطلحةـوالزبري.ـ ويكفرونـعثامن

ومنهمـالصاحليةـأتباعـاحلسنيـبنـصالح،ـيعظمونـأباـبكرـوعمر،ـويتوقفونـيفـ
حقـعثامن.

ـالدينـالرازي،ـص60. ـفخر )))ـ»اعتقاداتـفرقـاملسلمنيـواملرشكني«،
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ـاإلمامية ـالروافض: ومن

ـالوصف،ـواإلمامةـأصلـمنـ ـبالنصـالظاهر،ـالـبمجرد ـإمام وهمـيقولونـإنـعليًا
أصولـالدين،ـوهيـكالنبوة،ـويقدحونـيفـإيامنـمنـينفيـاإلمامة.ـولذلكـيقدحونـبلـ
يكفرونـأغلبـالصحابة،ـويقولونـإهنمـخانواـرسولـاهللـملسو هيلع هللا ىلصـبعدماـعقدـاإلمامةـلعيلـ

وانقلبواـعىلـأعقاهبم،ـوصدرتـمنهمـمقوالتـيفـحتريفـالقرآنـوغريـذلك.ـ

وهمـفرق:

ـالذينـيقولونـ ـاالثناـعرشية،ـوهم ـالشيعة ـاإلماميةـوهم ومنهمـأصحابـاالنتظار
إنـاإلمامـبعدـاحلسنـالعسكريـولدهـممدـبنـاحلسنـالعسكري،ـوهوـغائب،ـوسيحرض،ـ
ـعىلـممدـاملصطفى،ـ وهوـاملذهبـالذيـعليهـإماميةـزمانناـهذا،ـفإهنمـيقولون:ـاللهمـصلِّ
الشهيدـ الزكي،ـواحلسنيـ الكربى،ـواحلسنـ الزهرا،ـوخدجيةـ املرتىض،ـوفاطمةـ وعيلـ
بكربال،ـوزينـالعابدين،ـوممدـبنـعيلـالباقر،ـوجعفرـبنـممدـالصادق،ـوموسىـبنـ
جعفرـالكاظم،ـوعيلـبنـموسىـالرضا،ـوممدـبنـعيلـالتقي،ـوعيلـبنـممدـالنقي،ـ

ـاملنتظر. ـالقائم ـاإلمام ـبنـاحلسنـالعسكري، واحلسنـبنـعيل،ـوممد

ـواإلماميةـيزعمونـأنـاملعصومنيـمنهمـأربعةـعرش،ـوأنـاألئمةـاثناـعرش،ـوهمـ
يكفرونـالصحابةـريضـاهللـعنهم،ـويقولونـإنـاخللقـقدـكَفرواـبعدـالنبيـعليهـالصالةـ
ـوصهيبًا. ـوبالالً ـذرـومقدادًا ـوأبا ـوفاطمةـواحلسنـواحلسنيـوالزبريـوعامرًا والسالمـإالـعليًا

قالـاإلمامـالرازي:ـ»وهذاـالذيـذكرناهـيفـاإلماميةـقطرةـمنـبحر،ـألنـبعضـ
الروافضـقدـصنفـكتابًاـوذكرـفيهـثالثًاـوسبعنيـفرقةـمنـاإلمامية«)))،ـهذاـماـذكرهـ

ـالرازي.ـ اإلمام

ـالدينـالرازي،ـص85. ـفخر )))ـ»اعتقاداتـفرقـاملسلمنيـواملرشكني«،
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ـيريدـبهـحرصـالفرقـاإلسالميةـ ـوسبعنيـفرقةـمنـاإلمامية ـاملصنفـثالثًا ـهذا وِذْكُر
يفـاإلماميةـفقطـوإخراجـغريهمـمنـالدين،ـوهوـحقيقةـمعتقدهم،ـوقدـوضحتـذلكـ

يفـغريـهذاـاملوضع.ـ

ومنهمـغالةـكالسبئيةـأتباعـعبدـاهللـبنـسبأـيزعمـأنـعليًاـهوـاهللـتعاىل،ـواحتجـ
بأنـعليًاـأحرقـمجاعةـمنـاملخالفنيـوالـيعذبـبالنارـإالـاإلله.ـومنهمـالبنانيةـأصحابـ
ـيفـعيلـريضـاهللـعنهـوأوالده،ـوأنـ بنانـبنـإسمـاعيلـالنـهديـيقولونـإنـاهللـحلَّ

أعضاءـاهللـتعاىلـكلهاـتعدمـإالـوجهه،ـلقولهـتعاىل:ـ﴿ڇ ڇ ڇ ڍ * ڌ ڌ ڎ ڎ 
ڈ ڈ﴾ـ]الرمحن:ـ26- 27[. 

ومنهمـاخلطابـيةـأتباعـأيبـاخلطابـيزعمونـحلولـاهللـيفـعيّلـثمـاحلسـنـثمـ
احلسني،ـوكانواـيعبدونـاإلمامـجعفرـالصادق،ـتربأـمنهم،ـفزعمـأبوـاخلطابـأنـاإللهـ

انفصلـعنـجعفرـوحلـفيهـهو.

ومنهمـالغرابيةـقالواـإنـعليًاـأشبهـبمحمدـمنـالغرابـبالغرابـوقالواـإنـاهللـ
ـبنيـممدـ ـاملشاهبة ـلتأكد ـإىلـممد ـفغلطـجربيلـوأدىـالرسالة تعاىلـأرسلـجربيلـإىلـعيّل

وعيل.ـ

ـإىلـأيبـبكر،ـ ـاخلالفة ـفوضوا ملا ـالصحابةـكلهمـكفروا ـأن ـيزعمون ـالكاملية ومنهم
وكفرـعيلـأيضًاـملاـملـحياربـأباـبكر.ـ

ـلنحذرـمنهمـومنـفتنتهم.ـ ـبعضهاـهنا ـباطلةـذكرنا ولفرقهمـمصائبـوأقوال

الكيسانية

ـاحلنفية.ـ ـبن ـاإلمامةـكانتـحقًاـملحمد ـإن يقولون

ومنهمـالكربيةـزعيمهمـأبوـكربـالرضير:ـيزعمونـأنـاإلمامةـبعدـعيلـكانتـ
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ـملـيمت،ـومأواهـجبلـرضوىـوعندهـعنيـماءـوعنيـمنـ ملحمدـبنـاحلنفيةـوأنهـحيٌّ
العسل،ـوعنـيمينهـأسدـوعنـيسارهـنمر.ـواملختاريةـأتباعـاملختارـبنـأيبـعبيدـالثقفيـ
يقولونـاإلمامـبعدـاحلسنيـهوـابنـاحلنفية،ـواملختارـنائبـممدـبنـاحلنفية،ـوملاـعرفـ

ـفرتكه. ـلقتله ـاملختارـحيلة ـفدبر ـبمقولتهـقصده، ممد

ومنهمـالرونديةـأتباعـأيبـهريرةـالرونديـيزعمونـأنـاإلمامةـكانتـأوالًـحقًاـ
للعباس))). 

ـأقواهلم.ـ وهلمـفرقـكثريةـماـذكرناهـنبذةـتعلنـعنـمساوئهم،ـوفساد

املشبِّهة: 

الروافض،ـ التشبيهـيفـاإلسالمـمنـ ُبُدوـ اليهودـأكثرهمـمشبهة،ـوكانـ ـ اعلمـأنَّ
مثلـبنانـبنـسمعانـالذيـكانـيثبتـهللـتعاىلـاألعضاءـواجلوارح،ـوهشامـبنـاحلكم،ـ
وهشامـبنـساملـاجلواليقي،ـويونسـبنـعبدـالرمحنـالقمي،ـوأبوـجعفرـاألحول،ـالذيـ
ثونـ كانـيدعى:ـشيطانـالطاق،ـوهؤالءـعلامءـالروافض،ـثمـهتافتـيفـذلكـمنـاملحدِّ

منـملـيكنـهلمـنصيبـمنـعلمـاملعقوالت.ـ

ـمذهبهـ َ ومنهمـاحلكميةـينتسبونـهلشامـبنـاحلكمـادعىـأنـاهللـتعاىلـجسم،ـوغريَّ
يفـسنةـواحدةـعدةـتغيريات،ـواستقرـرأيهـعاقبةـأمرهـعىلـأنهـسبعةـأشبار،ـألنـهذاـ

املقدارـأقربـإىلـاالعتدالـمنـسائرـاملقادير.ـ

تعاىلـ أنهـ فيـزعمونـ الرافيض،ـ اجلواليقيـ بنـساملـ أتباعـهشامـ اجلواليقية:ـ وأماـ
ليسـبجسمـلكنـصورتهـصورةـاآلدمي،ـوهوـمركبـمنـاليدـوالرجلـوالعني،ـإالـأنـ

أعضاءهـليستـمنـحلمـودم.ـ

ـالدينـالرازي،ـص95. ـفخر )))ـ»اعتقاداتـفرقـاملسلمنيـواملرشكني«،
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واليونسية:ـأتباعـيونسـالقميـيزعمونـأنـالنصفـاألعىلـمنـاهللـموفـوأنـ

النصفـاألدنىـمنهـمصمت.ـ

والشيطانية:ـأتباعـشيطانـالطاقـيزعمونـأنـالباريـتعاىلـمستقرـعىلـالعرش،ـ
واملالئكةـحيملونـالعرش،ـوهمـوإنـكانواـضعفاءـبالنسبةـإىلـاهللـتعاىلـلكنـالضعيفـ

ـالديك.ـ ـالديكـالتيـحتملـمعـدقتهاـجثة ـالقوي،ـكرجل قدـحيمل

ـوالسكونـوالسعيـ ـواحلركة واجلواربية:ـأصحابـداودـاجلواريبـيثبتونـاألعضاء
هللـتعاىل،ـوكانـيقول:ـسلوينـعنـرشحـسائرـأعضائهـتعاىلـماـعداـرشحـفرجهـوحليته.ـ

تعاىلـاهللـعنـقوهلمـعلوًاـكبريًا))). 

قالـاإلمامـالرازي:ـ»اعلمـأنـمجاعةـمنـاملعتزلةـينسبونـالتشبيهـإىلـاإلمامـأمحدـ
ابنـحنبلـرمحهـاهللـوإسحاقـبنـراهويهـوحييىـبنـمعني،ـوهذاـخطأ،ـفإهنمـمنـزهونـ
يفـاعتقادهمـعنـالتشبيهـوالتعطيل،ـلكنهمـكانواـالـيتكلمونـيفـاملتشاهباتـبلـكانواـ
ـلهـوليسـكمثلهـيشء،ـ ـمعـأهنمـكانواـجيزمونـبأنـاهللـتعاىلـالـشبيه ـآمناـوصدقنا، يقولون:

ـالتشبيه« )2).  ـبعيدـجدًاـعن ـاالعتقاد ـأنـهذا ومعلوم

وهذاـتقريرـصحيحـدقيقملذهبـهؤالءـاألعالم،ـفهمـمنزهة،ـولكنهمـمنـاملفوضةـ
الذينـيسكتونـعنـالكالمـوالتفصيلـيفـالنصوص،ـوقدـبيناـذلكـغريـمرةـيفـأثناءـهذاـ

ـالشواهدـماـفيهـكفاية.ـ الرشح،ـوأوردناـعليهـمن

هذاـماـقررهـاإلمامـالرازي.ـ

)))ـوردـاسمـداودـاجلواريبـيفـاعتقاداتـفرقـاملسلمنيـواملرشكنيـاملطبوع:ـ»داودـاحلواري«ـوهوـ
ـاجلواريب. ـأنهـداود ـالفرق ـبنيـأهل غلط،ـفاملعلوم

)2)ـ»اعتقاداتـفرقـاملسلمنيـواملرشكني«،ـاإلمامـفخرـالدينـالرازي،ـ)544-606هـ(،ـص99. 
مكتبةـالكلياتـاألزهرية.
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والشيعةـقدـتقلبتـهبمـاألحوالـواآلراء،ـفإهنمـكانواـيفـبدايةـأمرهمـكامـيقولـ
الرازي:ـأقربـإىلـالتجسيم،ـثمـعدلواـعنـذلكـملاـرأوهـمنافيًاـللعقولـوللثابتـمنـ
الرشيعة،ـفتحولـالعقالءـمنهم،ـوحاولواـبناءـمذهبهمـيفـاإلمامةـــوهوـأصلهمـالذيـ
يدورونـحولهـــعىلـقواعدـمنـمذاهبـاالعتزال،ـحتىـكانـبعضـكربائهمـتالميذـ

ـإالـاإلمامة. للمعتزلة،ـوقائلنيـبأقواهلم،

ـأمامـمذهبـأهلـاحلق،ـ ـأنـمذاهبـاالعتزالـالـتقوىـعىلـالصمود ـتبنيـهلم ملا ثم
ـبناءـمذهبهمـعىلـ ـإىل ـالقواعد،ـمالـمتأخروهم ملاـكانـفيهاـمنـخللـوضعفـيفـكثريـمن
ـابنـسينا،ـفخلطواـمذهبهمـبذلك،ـواستفادواـ ـالفالسفةـوخصوصًا قواعدـأخذوهاـمن

منـذلك.

وملاـبنيـأهلـالسنةـفسادـمذاهبـالفالسفة،ـوأظهرواـعوارـأقوالـهم،ـوضعفها،ـ
ـاملجددـ ـإىلـاإلمام ـالرازي،ـحتىـانتهىـالدور ـالباقالينـواجلوينيـواإلمام ومنـلدنـاإلمام
الرازيـفقدـقـوضـأركاهنم،ـوجعلهمـيدورونـحولـماـيقولهـهوـباعتـرافهم،ـوأجلأـ

ـإىلـاالنحصارـيفـركنـضيقـحقري.ـ ـيتبعهم الفالسفةـومن

ـهبم،ـ تـنبهـبعضـحذاقـالشيعةـاإلماميةـوهوـنصريـالدينـالطويسـإىلـماـحلَّ
ـأدوارهمـعىلـاجتهاداتـمأخوذةـمنـ ـبناءـمذهبـالشيعةـيفـدورـجديدـمن وصارـحياول

الفالسفةـواملعتزلةـوإضافاتـجديدة.

ـالذيـتعمقـ ـالدينـالشريازي، ـفيهمـصدر واستمرـهبمـاحلالـعىلـذلكـإىلـأنـظهر
ـفيها،ـواستنبطـلنفسهـطريقًةـ ـعاليًة يفـدراسةـاملذاهبـالفلسفيةـوالكالمية،ـحتىـبلغـمرتبًة
ـفلسفةـ ـمذهبه فلسفيًةـجديدًةـخملوطًةـومشتقًةـمنـمذهبـابنـسيناـوالسهروردي،ـولبُّ
ابنـعريبـيفـقولهـبوحدةـالوجود،ـوأضافـإىلـذلكـبعضـنظراتـمبتكرةـمنـعنده،ـ

وأعادـبناءـاملذهبـالعقائديـهوـوأتباعهـعىلـذلك،ـوهذاـهوـالدورـاحلايلـهلم.ـ
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فـقدـصدقـإذنـماـنسبهـاإلمامـالرازيـإىلـبعضهمـمنـتـقلبهـيفـمعتـقدهـإىلـ

مموعهم))). 

اميَّـة: الكرَّ

وهمـأتباعـأيبـعبدـاهللـممدـبنـكرام،ـوكانـمنـزهادـسجستان،ـواغتـرـمجاعةـ
ـُأخرجـهوـوأصحابهـمنـسجستان.ـ بزهدهـثم

وهلمـفرقـشتىـأقرهبمـكامـقالـالرازيـاهليصمية،ـأتباعـممدـبنـاهليصم،ـويفـ
ـويثبتونـ اجلملةـفكلـفرقـالكراميةـيعتقدونـأنـاهللـتعاىلـجسمـوجوهرـوملـللحوادث،
لهـجهًةـوحّدًاـومكانًا،ـإالـأنـالعابديةـمنهمـيزعمونـأنـالبعدـبينهـوبنيـالعرشـمتناه،ـ
البعدـغريـمتـناه،ـوهلمـيفـالفروعـأقوالـعجيبة،ـومدارـ واهليصميةـيزعمونـأنـذلكـ

ـالتزهد.ـ أمرهمـعىلـاملخرقةـوالتزويرـوإظهار

ومنـالكراميةـواملشبهةـاستمدـمنـظهرـيفـالقرنـالسابعـاهلجرّيـممنـينتسبـإىلـ
السلفـزورًا،ـوأعادـأتباعهـيفـهذاـالزمانـإحياءـمذهبه،ـونرشوهـبقوةـاملالـوالسلطاتـ
التيـتدعمهمـوتستفيدـسياسيًاـمنـوجودهمـمفرقنيـللمسلمني،ـوزورواـعىلـاملسلمنيـ
للمسلمنيـوملـ إقامةـاحلجةـعىلـصحةـمذهبهمـ يقدرواـعىلـ تفرقهم،ـوملـ وزادواـمنـ

يقدرواـعىلـدفعـاإلحلادـوالكفرـالذيـانترشـبنيـالناسـيفـهذاـالزمان.ـ

اجلرْبية:

وهمـيزعمونـأنـالعبدـليسـقادرًاـعىلـأفعاله،ـواملعتزلةـيسمونـأصحابـهذاـ
مـالـ عونـأنـأهلـالسنةـاألشاعرةـمربة،ـوهذاـخطأ،ـألهنَّ الرأيـاجلربةـواملجربة،ـويدَّ
يقولونـإنـالعبدـليسـبقادر،ـبلـيقولون:ـإنهـليسـخالقًا،ـوهوـقادرـعىلـفعله،ـفيوجدـ

ـأمجلتهـهنا. ـتفاصيلـما ـأبنيـفيها ـأنـأمتكنـمنـكتابةـرسالةـيفـتطورـمذاهبـالشيعة ـأرجو (((
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فرقـبنيـاجلربيةـوقولـأهلـاحلق،ـوادعاءـاملعتزلةـتعاٍمـمنهمـعنـالفرقـالواضح))). 

ومنـاجلهميةـاجلهمـبنـصفوان،ـوكانـيقول:ـإنـالعبدـليسـقادرًاـالبتة،ـوكانـ
يقول:ـإنـاهللـمِدث،ـوملـيطلقـعىلـاهللـتعاىلـاسمـاليشءـواملوجود.ـ

ومنهمـالنجاريةـأتباعـأيبـاحلسنيـبنـممدـالنجارـيوافقونـاملعتزلةـيفـمسائـلـ
ـاجلربيةـيفـخلقـاألعاملـواالستطاعة.ـ الصفاتـوالقرآنـوالرؤية،ـويوافقون

ـتلميذًاـ ـأمره ـالكويف،ـوكانـيفـبداية ـبنـعمرو ـأتباعـرضار ـالرضارية: ومنـاجلهمية
لواصلـبنـعطاء،ـثمـخالفهـيفـخلقـاألعاملـوإنكارـعذابـالقرب،ـثمـزعمـأنـاإلمامةـ

ـبالقريش.ـ ـالقريشـأوىلـمنها بغري

ومنهمـالبكرية:ـأتباعـبكرـابنـأختـعبدـالواحدـمنـأصحابـأيبـاحسنيـالبرصي،ـ
ـاألطفالـوالبهائمـالـحيسونـباألمل.ـ يزعمونـأن

وهذاـالكالمـعىلـخالفـماـعرفـبرضورةـالعقل)2). 

املرجئية:

ـإنـاإليامنـالـيقبلـالزيادةـوالـالنقصان،ـ ـأتباعـيونسـبنـعون،ـوهمـيقولون: وهم
ألنـاإليامنـعندهمـمردـالقول،ـويقولون:ـإنهـالـيرضـمعـاإليامنـمعصيةـما،ـوإنـاهللـ

تعاىلـالـيعذبـالفاسقنيـمنـهذهـاألمة.ـ

ومنهمـمنـزعمـأنـالعصاةـمنـاملسلمنيـيلحقهمـعىلـالرصاطـيشءـمنـاحلرارةـ
لكنهمـالـيدخلونـجهنمـأصاًل،ـومنهمـمنـقال:ـإنـاهللـتعاىلـيدخلـالعصاةـنارـجهنمـ

ـاجلنة.ـ ـبلـيرجهمـويدخلهم لكنهـالـيرتكهمـفيها،

ـالرازي،ـص03). ـالدين ـفخر ـاإلمام ـانظر:ـ»اعتقاداتـفرقـاملسلمنيـواملرشكني«، (((
ـالسابقـص06). ـاملصدر (2(
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قالـاإلمامـالرازيـمبينًاـالفرقـبنيـمذهبـأهلـالسنةـومذهبـاملرجئةـألنـكثريًاـ
ـعىلـأهلـالسنةـاألشاعرةـ ـاخللطـتشنيعًا منـالناسـيلطونـبينهام،ـوبعضهمـيقصدونـهذا
ـبأنـاهللـتعاىلـسيعفوـعنـ ـنقطع ـأنَّا ـالبابـفهو ـ»وأماـمذهبـأهلـالسنةـيفـهذا واملاتريدية:
ـوأنـيعفوـ بعضـالفساق،ـلكنَّناـالـنقطعـعىلـشخصـمعنيـمنـالفساق،ـبأنـاهللـالـبدَّ

عنه،ـونعلمـأنهـالـيعاقبـأحدًاـمنـالفساقـدائاًم،ـأيـالـيلدـالفاسقـيفـالعذاب)))«. 

الصوفية:

الصوفيةـهمـيفـاألصلـطائـفةـتوجهواـنحوـاهللـتعاىلـعنـطريـقـالعمل،ـفلمـ
ـإالـمنـكانـمنهمـ ـالنظر، ـيميلونـعنـطريق ـالنظر،ـوهمـغالبًا ـبطريق يتميزواـعنـغريهم
ملتزمًاـبطريقةـأهلـالسنة،ـفهمـجيمعونـبينهام،ـولذلكـقالـاإلمامـالرازي:ـ»حاصلـ
قولـالصوفيةـأنـالطريقـإىلـمعرفةـاهللـتعاىلـهوـالتصفيةـوالتجردـعنـالعالئقـالبدنية،ـ

وهذاـطريقـحسن)2)«.

ـبأنهـطريقـحسن،ـوملـ ـالرازيـوصفه ـالطريق،ـواإلمام ـالتميزـهبذا فحاولـالصوفية
يقلـبأنـحرْصـالطرقـيفـهذاـالطريقـأمرـحسن.ـ

ومنهمـأصحابـالعادات:ـوهمـقومـمنتهىـأمرهمـوغايتهـتزينيـالظاهرـكلبسـ
ـالسجادة.ـ اخلرقةـوتسوية

ومنهمـأصحابـالعبادات:ـوهمـقومـيشتغلونـبالزهدـوالعبادةـمعـتركـسائرـ
األشغال.ـ

ـبنوافلـ ـيشتغلوا ـالفرائضـمل ـفرغواـمنـأداء ـإذا ومنهمـأصحابـاحلقيقة:ـوهمـقوم

)))ـ»اعتقاداتـفرقـاملسلمنيـواملرشكني«،ـاإلمامـفخرـالدينـالرازي،ـ)544-606هـ(،ـص09). 
مكتبةـالكلياتـاألزهرية.
ـالسابقـص5)). ـاملصدر (2(
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العباداتـبلـبالفكرـوجتريدـالنفسـعنـالعالئقـاجلسامنية،ـوهمـجيتهدونـأنـالـيلوـ
رسهمـوباهُلمـعنـذكرـاهللـتعاىل.ـقالـالرازي:ـ»وهؤالءـخريـفرقـاآلدميني«))).ـاهـ.ـ

ـالنورّيـفاالشتغالـ ومنهمـالنورية:ـيقولونـإنـاحلجابـحجابانـنوري،ـوناي،ـأما
باكتسابـالصفاتـاملحمودةـكالتوكلـوالشوقـوالتسليمـواملراقبةـواألنسـوالوحدةـ
ـالصفاتـ ـبالشهوةـوالغضبـواحلرصـواألمل،ـألنـهذه ـالناريـفاالشتغال ـأما واحلالة.

صفاتـنارية،ـكامـأنـإبليسـملاـكانـناريًاـفالـجرمـوقعـيفـاحلسد.ـ

ـالذينـذكرناهمـيرونـ ـمنـهؤالء ـ»وهمـطائفة ـقالـالرازي: ومنـالصوفيةـحلولية:
يفـأنفسهمـأحواالًـعجيبةـوليسـهلمـمنـالعلومـالعلقيةـنصيبـوافر،ـفيتومهونـأنهـقدـ
حصلـهلمـاحللولـأوـاالحتاد،ـفيدعونـدعاوىـعظيمة،ـوأولـمنـأظهرـهذهـاملقالةـيفـ

اإلسالمـالروافض،ـفإهنمـادعواـاحللولـيفـحقـأئمتهم«)2).ـاهـ.ـ

ـالرازي:ـ»وهمـقومـحيفظونـطاماتـالـأصلـهلا،ـوتلبيساتـ ـاملباحية:ـقال ومنهم
ـوليسهلمـنصيبـمنـيشءـمنـاحلقائقـبلـيالفونـ ـاهللـتعاىل، يفـاحلقيقةـوهمـيدعونـمبة
الرشيعة،ـويقولونـإنـاحلبيبـرفعـعنهـالتكليف،ـوهوـاألرشـمنـالطوائف،ـوهمـعىلـ

ـاهـ.ـ احلقيقةـعىلـدينـمزدكـكامـسنذكرـبعدـهذا«)3).

ـالدينـالرازي،ـص6)). ـفخر )))ـ»اعتقاداتـفرقـاملسلمنيـواملرشكني«،
ـالسابقـص6)). ـاملصدر (2(
ـالسابقـص7)).  ـاملصدر (3(

ومزدكـمنـالثنويةـوذكرـاإلمامـالرازي،ـص)4)-42)أنه:ـ»ادعىـالنبوةـوأظهرـدينـاإلباحة،ـ ـ
وانتهىـأمرهـإىلـأنـألزمـقباذـبنـفريوزـوالدـأنوـرشوانـالعادلـألنـيبعثـامرأتهـليمتعـهباـغريه،ـ
ـفإنـقطعنيـ ـاتركـبينيـوبينهـألناظره، ـالتأذي،ـوقالـلوالده: فتأذىـأنوـرشوانـمنـذلكـالكالمـغاية
ـأنوـرشوانـفقتلهـوأتباعه.ـ ـانقطعـمزدك،ـوظهرـعليه ـمعـأنوـرشوان، ـناظر ـفلام طاوعته،ـوإالـقتلته.

ـأولئكـالقوم«. ـبقية وكلـمنـهوـعىلـدينـاإلباحةـيفـزمانناـهذا،ـفهم
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واألصلـيفـالتصوفـأنهـطريقةـعمليةـلتذوقـعبادةـاهللـتعاىل،ـوللشعورـبنتائجـ
ـللرتبيةـوالتدرجـيفـسلمـاألخالقـباتباعـ ـبأوامرهـونواهيه،ـوهوـعبارةـعنـطريقة االلتزام

ـالصحيح.ـ ـالسنة ـاحلنيف،ـوهذاـهوـتصوفـأهل الرشع

وأماـغريهمـمنـاملتصوفةـالذينـانحرفواـعنـمذهبـأهلـالسنة،ـفقدـادعواـأهنمـ
يكَشفـهلمـعنـعقائدـخمالفةـومغايرةـلعقيدةـأهلـالسنةـبالكشف،ـوهوـنتيجةـزوالـ
ـفيدعونـ احلُجبـوانقطاعهمـعنـالقيودـالبرشية،ـحتىـالـيبقىـبينهمـوبنيـاهللـتعاىلـيشء،
ـالذيـصارـكثريـ ـالوجود، ـاهللـتعاىل،ـوهذاـهوـمذهبـوحدة أنـوجودهمـهوـعنيـوجود

ـالسنة. ـبه،ـوهوـخمالفـقطعًاـملذهبـأهل ـالصوفيةـيقول من

وهمـيدعونـأنـكلـاملوجوداتـوجودهاـهوـعنيـوجودـاهللـتعاىل،ـولكنـالتكثرـ
ـثابتةـللذاتـاإلهلية،ـويقولونـإنـالوجودـ الظاهرـإنامـهوـتكثرـقيودـعدمية،ـونَِسٍبـإضافية
اإلهليـهوـوجودـمض،ـوكلـوجودـفهوـعنيـالوجودـاإلهلي،ـفالـتكثرـيفـالوجود،ـ
ـمظاهرـ ـقيودًا،ـوأحيانًا ـأحيانًا ـيسموهنا ـإنامـهوـيفـنسبـوقيودـواعتباراتـعدمية، والتكثر
وموجودات،ـفهمـيفرقونـبنيـالوجودـالذيـيقولونـإنهـواحدـالـيتعدد،ـوبنيـاملوجودـ
املتكثرـالقائمـبعنيـالوجودـالواحد،ـوأحيانًاـيسموهناـجتلياتـوأخرىـصورًا،ـوغريهاـ

منـالتسميات.ـ

ـبالتصوف،ـولذلكـفعىلـصوفيةـ ـكثريًا ـأرضَّ ـبأمثالـهؤالء،ـقد واختالطـالصوفية
أهلـالسنةـالتحذيرـمنـهؤالءـاملتسللنيـإليهم،ـواملندمنيـيفـطريقتهم،ـممنـملـيوافقـ

ـيقررونه.ـ ـبيانـغلطهمـفيام ـالسنة،ـمع مذهبـأهل

ـبمذهبـأهلـالسنةـ ـالسنةـعنـاإلنكارـعىلـهؤالءـمرضٌّ وسكوتـكثريـمنـصوفية
حـأهُلـالسنةـبعلوـكعبهـيفـالتصوف،ـكاجلنيدـومنـسارـ بالـشك،ـوالـشكـأنـمنـرصَّ
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عىلـدربه،ـومنـأمثالـاإلمامـالقشيـريـصاحبـ»الرسالةـالقشريية«ـالتيـهيـالـممثلـ
الصحيحـلـمذهبـالتصوفـالسنيـالنقي،ـفهؤالءـالـاعرتاضـعليهمـبلـهمـأعالمـ

هدى.ـ

وتوجدـفرقـانـتسبتـإىلـاإلسالمـوهيـخارجةـعنهـقطعًا،ـوهمـالباطنيةـعىلـ
اختالفـفرقهم.ـ

الطوائفـاإلسالمية،ـ الفاضلـــعىلـأهمـ وهبذاـنكونـقدـعرفـناكـــأهياـاألخـ
ـبينهاـعىلـنورـوهدى. ـالتمييز والفرقـالكربىـلتستطيع

فإنـقلت:ـفأينـهيـمميزاتـأهلـالسنةـوهمـأهلـاحلق؟

نقولـوباهللـالتوفيق:ـكلـماـمىضـمنـبياٍنـيفـهذاـالكتابـهوـصورةـعنـأصولـ
ـاهللـتعاىلـ ـالدفاعـعنهمـهمـاألشاعرةـواملاتريدية،ـوفقنا ـبأمر أهلـالسنةـواجلامعة،ـوالقائم

وإياكمـإىلـاتباعـاحلقـونرصته.

واحلمدـهللـربـالعالـمني،ـوالصالةـوالسالمـعىلـسيدناـممدـأرشفـاألنبياءـ
واملرسلني.

كتبه
الفقريـإىلـاهللـتعاىلـ)سعيدـفودة(

غفرـاهللـلهـوسرتـذنبه
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