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كنستغفره، كنعوذ با من شركر أنفسنا، كمن  ،كنستعينو ،ا٢بمد ، ٫بمده إفَّ 
سيئات أعمالنا، من يهده ا فبل مضل لو، كمن يضلل فبل ىادم لو، كأشهد أف ال إلو 

عليو كعلى آلو ا عبده كرسولو صلى ا نبينا ٧بمدن  إال ا كحده ال شريك لو، كأشهد أفَّ 
 ا بعد:أمَّ  ،اكأصحابو كسلم تسليما كثّبن 

( من ا٥بجرة، ٪بتمع ُّْٖاـر عاـ ) يف ىذه الليلة: ليلة السابع من الشهرً 
من متوف  ان لنتدارس متن ؛-ا٤بسجد النبوم-بعوف ا كبتوفيقو، ّٔذا ا٤بسجد ا٤ببارؾ 

على  من توفيق ا  كإفَّ  ،ايعكٝس٠ ايٛغط١ٝ :اعتقاد أىل السنة كا١بماعة، أال كىو
ىذا من أعظم أسباب النجاح  لدراسة ا٤بعتقد، فإفَّ  طبلب العلم أف يكوف عندىم ٮبةه 

يوافيو  النجاة عنده يـو القيامة: أفٍ  شرطى  قد أخرب يف كتابو أفَّ  ا  كالنجاة، فإفَّ 
َفُع َماٌؿ َوال بَػُنوَف * : سليم، قاؿ  ا٤بسلم بقلبو  ِإالا َمْن أََتى اللاَو ِبَقْلٍب ﴿يَػْوـَ ال يَػنػْ

، من لم من كل ما ٲبنع من الوصوؿ إُف ا الذم سى  :ٚايكًب ايػًِٝ ٖٛ، َسِليٍم﴾
 .شبهة أك شهوة

 سهلةه  منصورة، كعقيدةه  عقيدةه  أىل السنة كا١بماعة ٕبمد ا  كعقيدةي  
عظيمة  ٕبمد ا إٲباننا كيقيننا، كيشعر بلذةو  الطالب للعلم فيها، يزدادي  ميسورة، كيزدادي 

اللذة العلمية أعظم أنواع اللذات، فكيف إذا كاف العلم متصبلن  :الٍب ىي أعظم اللذات
 .أال كىو: اإلٲباف با  ؛ا٤بطالب بعلم االعتقاد؟ كالذم يدكر حوؿ أشرؼً 

السبلـ بن  شيخ اإلسبلـ أٞبد بن عبد ا٢بليم بن عبد :ىذه العقيدة ألافها 
لقب  :بابن تيمية ا٢برآف، كتيمية ىو :ا بن ا٣بضر بن ٧بمد بن تيمية، ا٤بعركؼعبد

 .رٞبة ا تعاُف على ا١بميع ،جده ا٣بامس ٧بمد
األصل: ٭بّبم القبيلة، حرآف ا٤بنشأ من  حرآف ٭بّبم، فهو من حيثي  :كابن تيمية 

و نشأ كترعرع يف دمشق، كتنقل يف طلب حيث األسرة، كحراف من ببلد الشاـ، مث إنَّ 
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ر، حٌب أهنم زادكا عن مائٍب شيخ من ثي شٌب، كأخذ العلم عن علماء كي  العلم بْب مدفو 
 أىل العلم. 

 ،كاف آية يف العلم كالذكاء كا٢بفظ، ككانت عبلمات النبوغ كشيخ اإلسبلـ 
 ،كناظر ،د أفٌبمبكرة، فق برز يف سنو  و، حٌب أنَّ كالذكاء ظاىرة عليو منذ نشأتو 

 .ـ، كجلس للتدريس كعمره عشركف عاـكعمره سبعة عشر عا
على يديو من النتاج العلمي الوفّب فإنو شيء عظيم، فابن  ا ما يسره ا كأمَّ 

، كىذه ا٤بصنفات الذىيبأٌلف ما يزيد عن ألف مصنف، كما ذكر ذلك تيمية 
ىذا ما أمكن إحصاءه، كإال كقعت يف ٫بو ٟبسمائة ٦بلد، يف أربعة آالؼ كراسة، 

صى من مؤلفات الشيخ ثف  .مت فتاكل كرسائل َف ٙبي
 .( من ا٥بجرةِٖٕ) :وتوفيَّ ،(ُٔٔ) :يف سنة دولِّ كىذا اإلماـ ا١بليل قد

 ،كالتعليم ،عليو يف العلم، قضاىااعامن  سبعة وستينبالتاِف يكوف عاش ف 
 . كا١بهاد يف سبيل ا ،كالدعوة

، فإنو َف يكن يف اجلديت يف احلياة درسٌلطالب العلم،  درسه   ابن تيمية 
كتعليمنا،  ،من حياتو، فاللحظة كاف ٥با عنده ٜبن، ككاف درسنا يف العلم طلبنا يضيع دقيقةن 

، كاف ٯبلس الساعات الطويلة يومينا كيف تدريسو عليو  ،العلم سً رٍ أفُب حياتو يف دى 
لتدريس العلم،  إُف شركؽ الشمس، ٯبلسي   بعد صبلة الفجر، كبعد أف يذكر ا 

كتدريس، حٌب بلغ الغاية يف العلم، حٌب  ،كإفتاءو  ،ضي سحابة يومو بْب تعليمكىكذا ٲبي 
صخرة مليئة بالكتب!! ىذا  ، ، ٚبيل قبة ال"علمنا ؤلتٍ كقبة الصخرة مي " :قيل عنو إنو

 .شيخ اإلسبلـ ابن تيمية  كاف علم، كىذه كانت رأس
ال يعرفو ابن تيمية ليس ٕبديث، كاف ٲبر بالكتاب  ف كل حديثو حٌب قيل عنو أ

 اطبلعو شيءه  عةً سى فكأنو ينقشو يف ذىنو، كالكبلـ عن علم شيخ اإلسبلـ كى  مرة كاحدةن 
 .عجيب
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، لساف حالو يقوؿ: أسعى إُف أف أدخل إُف يف اهلوت العاليت درسٌ :اىو أيضن  
حياة شيخ  حً مهما جئت إُف منا ا١بنة من كل باب من األبواب الثمانية، كلذلك 

كجدت البحر الشاسع الواسع، إف جئتو إُف العلم، إف جئتو إُف التعليم،  اإلسبلـ 
باليد  ، إف جئتو من جهة ا١بهاد يف سبيل ا إف جئتو من جهة الدعوة إُف ا 

كسبلمة الصدر، إف جئتو من  ،كحسن ا٣بلق ،كاللساف كالقلم، إف جئتو من جهة الكـر
 .كال حرج جهة بذؿ نفسو إُف الناس، كنفعو الناس، فحدث حينئذو 

، كال أظن أنو  ، كالصدؽ مع ا يف الزهد يف الدنيا درسٌ :كىو أيضنا 
، إال أنو قد صدؽ ا  ؛قد بلغ ما بلغ من ىذه الشهرة كمن ىذا القبوؿ عند الناس

و مرتبة اإلمامة يف الدين، ٤با كاف عليو من الصدؽ كالصرب غي بلَّ  فصدقو ا، لعل ا 
ُهْم أَِئماًة يَػْهُدوَف بَِأْمرِنَا َلماا َصبَػُروا وََكانُوا بِآيَاتَِنا : كاليقْب، قاؿ  ﴿َوَجَعْلَنا ِمنػْ

 .يُوِقُنوَف﴾
، تقلب عليو  يف سبيل ا  ذمَّ ا مع ا٢بق، مع كثرة ما أي ثابتن  كاف 

ركا صدكر ا٢بكاـ، كسعوا يف أذيتو، بل سعوا يف قتلو، كناظركه، كحاكموه، كأكغى ا٤بتقلبوف، 
سنْب، كما تزحزح عن ا٢بق الذم  سبع مرات، استغرقت ٟبسى  كسجنوه، سجن 

 .شعره دى يٍ بو قً  يدين ا 

ا يف ككاف زاىدن  ، ، كالصدؽ مع ا علي احلق درصًا يف الثباثِ :كاف
رؼ با٤باؿ، كال بالعقارات، كال بالتجارات، لكنو عي  عرؼ شيخ اإلسبلـ الدنيا، َف يي 

 . ، كا١بهاد يف سبيلو الدعوة إُف ا  :ٗبا ىو أشهر من ذلك كلو، كىو
 كال فرقةن  ،فيها إال كشارؾ فيها، ما ترؾ ضاالن  ا  ري صنيي  كلذلك ما ترؾ موقعةن 

ـه منحرفة إال ناز٥با، كأبطل شبهاهتا، ال توجد فرقة إال كلشيخ اإلسبلـ  يف  إسها
عليها، ناىيك عما تناكؿ من الرد على اليهود كالنصارل كغّبىم  مؤلف، أك ٫بوه يف الردّْ 

 .من ملل الكفر
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، كاإلزراء على النفس، كعدـ يف صالهت الصدر درسٌ :اابن تيمية أيضن  
جن معو أخوه، رفع أخوه يده يدعو على جن يف إحدل ا٤برات، كسه ا سي مَّ ػاالنتصار ٥با، ل

ايًِٗ ٖب هلِ ّْٛسا ): ىؤالء الذين ظلموٮبا، فنهاه عن ذلك، كقاؿ: ال تفعل، بل قلٍ 

 كيبشره يف ظنو ٗبوت أحد ألدّْ  تبلميذه يبلغوي  ، ك٤با جاءه أحدي (ٜٗتذٕٚ ب٘ إىل احلل
تبشرٓف ٗبوت مسلم؟ مث قاـ من ساعتو إُف بيت كقاؿ:  هأعداءه، ما كاف منو إال أف زجر 

ٌُ)أىلو، كقاؿ ٥بم: يفة، كالنفوس العفيفة، ف، ىكذا تكوف النفوس الش(ايٛايذ يهِ أْا َج
 العلم يف السلوؾ كالعمل. ، كىكذا يكوف أثري  كالنفوس الٍب تريد كجو ا 

يأيت مثلها، ماذا ٲبكن أف نتكلم كأف نقوؿ يف ىذه الشخصية الفذة، الٍب َف    
، كلذلك الناظري  تب عن شيخ يف ما كي  قبلو بقركف، كال بعده فيما نعلم إُف ىذا اليـو

ل نظّب ىذا الرجل من حيث اىتماـ أىل العلم ، ٯبد أنو قى اإلسبلـ ابن تيمية 
رست آراءه كما  لف فيو، كدي تب فيو كأي ، ال تكاد ٘بد عا٤با كي بَبٝبتو، أك دراسة آراءه 

الذين ما تركوا فرية  كمناكئوً  ، مع كثرة معارضيواإلسبلـ ابن تيمية  كاف ىذا لشيخ
 إال كألصقوىا بو 

 

 

 

 
 

 كاف أشهر لو من حياتو؟موت شيخ اإلسبلـ   العجب!! كيف أفَّ  ياك 
بل لعلنا نقوؿ: أف حياتو بعد موتو كانت أشهر من حياتو أثناء كجوده، كلعل ىذا 

كمصنفاتو   ،الشهرة العلمية ٤بؤلفاتو فإفَّ  اللساف الصدؽ، الذم جعلو ا لو من 
 علمو  ٱبلو طالبي  كانت بعد كفاتو أكثر منها يف حياتو، كىا ٫بن اليـو نرل أنو ال يكادي 

من التوفر على شيء من مؤلفات شيخ اإلسبلـ، حٌب كلو كاف معارضنا لو، ال يكاد أف 
، كالعجيب أنو  كىذا لعلو من ٜبرات صدقو مع ا  أحد،يستغِب عن مؤلفاتو 

مؤلفاتو   ارب، ككذلك بعد كفاتو، حٌب إفَّ ارب يف حياتو، ككانت مؤلفاتو ٙبي كاف ٰبي 
وجد معو شيء من مؤلفات شيخ ؤذل من يي كانت من اظورات بعد كفاتو، ككاف يي 

يف ترٝبتو لو يف   ٤بقريزماف إقليلة هتتم بعلمو كإرثو، حٌب  اإلسبلـ، ككاف قلةه 
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ذكر كالعهد بينهما قليل، يعِب قرابة ا٤بائة سنة بينهما، ك٤با ترجم لو قاؿ:  ((ا٣بطط))
 أك عبارة ٫بو ىذه. (كاليـو يتبع ابن تيمية قلة قليلة يف الشاـ كمصر)

،  لكن انظر ىذا ا٣بّب الوفّب الذم جعلو ا  ٥بذا اإلماـ كمؤلفاتو ٥بذا اليـو
وىو أنو ال لطالب العلم،  ، كلذلك ىذا درسه   ا٤بتطاكلة من كفاتوبعد ىذه القركف 

ينبغي أف يكوف حريًصا على أف يشاىد نتيجة دعوتو، ونتائج تعليمو، بل عليو أف 
و ىو في بذؿ الجهد في نشر الحق وإبالغو، وأما الثمرات وأما النتائج يكوف ىم  

 . فأمرىا إلى اهلل 
ِٕ َّٞ أ  ٚيٝع عًٞ إدساُى ايٓذاِح                أطعـ٢      ٚعــًــ

 .ىذا ىو ابن تيمية
من حقو على أىل السنة أف  يف غّبه، لكنٍ  كال غبلةن  ،كلسنا ٕبمد ا غبلة فيو

ـ إلينا من العلم العظيم، الذم شكره على ما قدَّ  و، كىذا من بعضً يذكركه ٗبا ىو أىلي 
ليس منا من لم يجل كبيرنا، ويرحم صغيرنا، »قاؿ:  انتفعنا بو عليو رٞبة ا، كالنيب 

 .«ويعرؼ لعالمنا حقو
أىل السنة  لها من يروج، من المخالفين لمعتقدِ  وىاىنا وقفة أماـ شبهة، يروجُ 

  والجماعة، فإنهم يزعموف:
 :ليست عقيدة السلف، كإ٭با ىي :العقيدة الٍب عليها أىل السنة كا١بماعة أفَّ 

 :وف أىل السنة كا١بماعة كعقيدهتم بأهنامي يصً  ميمية، كما أهن، أنشأىا ابن تعقيدة تيمية
 كىابية، ككبل الشبهتْب الشك أهنا من الشبو الباطلة الكاذبة، فابن تيمية :كىابية، كأهنم

ن فوقو، العقيدة كال ٩بً  ،ؤخذ ال من ابن تيمية٥بذه العقيدة، كالعقيدة ال تي  شأن نٍ َف يكن مي 
، كعما اتفق عليو السلف.، كعن رسوؿ ا  إ٭با تؤخذ عن ا

العلماء مظهروف للحق،  أفّ صفْب: نكلذلك القاعدة عند أىل العلم من ا٤ب
، يظهركنو، يبينونو، يدعوف الناس إليو، يزيلوف الشبهات عنو، وليسوا منشئين للحق

فهذا  يدفعوف الباطل الذم يركج لو أىل الضبلؿ كالبدع ٘باىو، أما أف يكوف ا٢بق منهم
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ر خركج من أىل السنة كا١بماعة قط، أنو لو قيدَّ  ليس بصحيح، كلذلك ال يسَبيب أحده 
لقد رجعنا عما كنا عليو "كابن عبد الوىاب من قربيهما، لو خرجا كقاال لنا:  ،ابن تيمية

سيقولوف: ىذا شأنكما، أما  ،كاحد أىل السنة كا١بماعة على لسافو  ، فإفَّ "من االعتقاد
.ع عن ا٢بق الذم دؿ عليو كتاب ا كسنة رسولو ٫بن فبل نرج

و جعل ا٢بق يف قوالب من حيث التنظّب، كمن أنَّ كانت ميزة ابن تيمية 
كنافح عن ىذا ا٤بعتقد، كرد شبهات ٨بالفيو، كأما مضموف ما دعا  ،، ككافححيث الردّْ 

، ككاف عليو   كما بينو من ا٤بعتقد، فبل شك أنو ىو الذم كاف عليو معتقد النيب ،إليو
إُف آخر عهد السلف الصاٌف. امعتقد أصحابو، كىلم جر 

أنو لو َف )يف ا١بزء السابع:  ((منهاج السنة))يف كلذلك ذكر شيخ اإلسبلـ 
لق البخارم كمسلم ما نقص من الدين شيء لق ابن تيمية ما  ، ك٫بني (ٱبي نقوؿ لو َف ٱبي

 ؟انقص من الدين شيء ٤ب
، كليس باستحفاظ أىل العلم، َف ٯبعل  ىذا الدين ٧بفوظ ٕبفظ ا  ألفَّ  

حفظ ىذا الدين، كلذلك فإف ا   ىذا الدين للعلماء، إ٭با توُف ىو  فظى حً  ا 
  من أىل العلم من يدعو إُف ىذا ا٢بق، كينصره، كيبينو، كالسيما إذا كاف  ضقيٌ يي

٥بذه  ا  ضلؤلىواء، كىكذا كاف ٤با قي غلبةو  فَبة، كإذا كاف الزماف زمافى  الزماف زمافى 
 كغّبه.العقيدة، عقيدة أىل السنة كا١بماعة، األئمة األجبلء كابن تيمية 

، كسأتكلم -العقيدة الواسطية–على ىذه العقيدة  ًظرى شيخ اإلسبلـ و ٤با ني 
الذم   ر الصراخ عند األمّبككثن  ،ر الكبلـعن ىذا إف شاء ا بعد قليل، ذكر أنو ٤با كثي 

إف )، كأنو خاؼ على شيخ اإلسبلـ من مناكئيو، فقاؿ ٥بم: األفـر ىو نائب السلطاف
، كأنو أراد (عَبض عليو فيوالرجل كتب عقيدة اإلماـ أٞبد، الذم ىو إمامو، كىذا ال يي 

ىذه العقيدة الٍب ىي العقيدة الوسطية، إ٭با ىي  أف ينهي األمر ٗبثل ىذا االعتبار، أفَّ 
ىذه عقيدة )، كقاؿ:  ، فأىب ذلك شيخ اإلسبلـ  عقيدة اإلماـ أٞبد بن حنبل 

، كاإلماـ أٞبد ليس لو  ٧بمد، ليست عقيدة أٞبد، ىذه عقيدة ٧بمد بن عبد ا 
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ا جاء يف الكتاب كالسنة، و تكلم ٗب؛ ألنَّ لى اإلماـ أٞبد إ٭با نبي  ميزة يف ىذا األمر، بل إفَّ 
 .(منو لى بً كلو تكلم ٖببلؼ ذلك ما قي 

إذنا ىذه العقيدة كذلك ٫بن نقوؿ ليست عقيدة أٞبد ابن تيمية، إ٭با ىي عقيدة 
٧بمد بن عبد ا 

مع ذلك: ليس ذنب شيخ اإلسبلـ أف  نبو عليو، مث نقوؿي ىذا الذم ينبغي أف يي 
عرؼ لو فتح عليو بإصابة ا٢بق، حٌب إنو َف يي قد  يكوف موفق للحق، أف يكوف ا 

لو، كلكن ٫بن َف نأخذ  خطأ يف باب االعتقاد، ىذا ليس ذنبو، ىذا من توفيق ا 
نستفيد منو كما نستفيد من غّبه من  ٫بني  ألنو أنشأه كقالو، لكنٍ  ؛ىذا االعتقاد منو

نظرىم إلى نجـو  ِوزَافِ أىل السنة والجماعة نظرىم إلى العلماء على أىل العلم، 
، إ٭با  ، من حيث أفَّ السماء النجـو كسيلة ٤بعرفة جهة القبلة، ٫بن ال نصلي جهة النجـو

على معرفة القبلة، كذلك إذا عرفنا القبلة كرأيناىا،  نستعْب بالنجـو بعد ا 
، العلماء كالنجـو الٍب يهدم ّٔا ا كٙبققناىا، فإننا ال ٫بتاج حينئذو   إُف ىذه النجـو

  السائرين إُف ا٢بق، إُف القبلة، إُف حيث يرضى ا ألنو  ؛، كأما أف يكوف ذلك
 ىو الذم قالو، كألنو ىو الذم أنشأه، فإف ىذا ليس بصحيح. 

ابن تيمية، ىاتوا مسألة عقدية كاحدة  لىمث نقوؿ أيضا أم شيء تأخذكنو ع
يف ىذه العقيدة، ًظرى شيخ اإلسبلـ و خالف فيها مقتضى الكتاب كالسنة، ٤با ني 

ٙبدل ا٤بناظرين لو، ككانوا من ا٤بتكلمْب الكبار من القضاة، من ا٤بذاىب ا٤بختلفة، 
كاحد، َف يقل كلمة، بل قاؿ: أٙبداكم أف تأتوا ٕبرؼ  أف يؤتوا ٕبرؼو  مٙبداى

فيو ما كاف عليو السلف الصاٌف، الذين ىم أىل  و يف ىذه العقيدة خالفتي لتي كاحد قي 
كما فعلوه، مضت ثبلث سنوات، كثبلثوف  القركف امودة، الذين أثُب عليهم النيب 

يف ىذه  يئناطويلة كإُف اليـو ما استطاعوا أف يثبتوا ش قركفه  سنة، كثبلٜبائة سنة، كمضتٍ 
لسنة كا١بماعة، خالفت ما كاف قررىا يف معتقد أىل ا يف مؤلفاتو  يئناالكلمة، كال ش

عليو السلف الصاٌف.
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زائفة، ينبغي على أىل السنة كا١بماعة أف  ىذه شبوه  ا٤بقصود يا أيها اإلخوة: أفَّ 
أىل ا٢بق، كأف يستفيدكا من   يتنبهوا، كأف ٰبذركا، مع معرفتهم با٢بق، كمعرفتهم بقدرً 

كا من كبلـ غّبه من أئمة أىل عليهم أف يستفيد ، كما أفَّ  كبلـ ىذا اإلماـ آّاىد 
 ا خّب ا١بزاء.السنة كا١بماعة رٞبة ا عليهم أٝبعْب كجازاىم عنَّ 

اه شيخ ، ىكذا ٠بَّ ايعكٝذ٠ ايٛطط١ٝ :ؤلف الذم بْب أيدينا فهوػػػمي ػػا ىذا الأمَّ 
كحكاىا   ،يف مناظراتو يف شأف العقيدة الوسطية، كما أكدع ىذه ا٤بناظرة اإلسبلـ 

 ع الفتاكل يف ا١بزء الثالث من صحيفة ستْب كمائة.كما يف ٦بمو 
يف  مدينةه  :ضاة كاسط، ككاسطقي  أحدى  ىو أفَّ  تأيٝف ٖزٙ ايشطاي١: طبُب

 ،العراؽ، بناىا ا٢بجاج بن يوسف، كقيل أهنا ٠بيت بذلك؛ ألهنا متوسطة بْب البصرة
رضي الدين الواسطي، قدـ بعد  :أحد قضاهتا كا٠بو ا٤بقصود: أفَّ  كاألحواز. كالكوفة،

 ىو شككجالسو كانتفع بعلمو، مث أنَّ  و من ا٢بج إُف الشاـ، كلقي شيخ اإلسبلـ ولً في قػي 
إليو ما يعيشو أىل بلدتو من انتشار األىواء، كظلم التتار، ك٫بو ذلك، فطلب منو أف 

 فى ، كقاؿ: إ ، كألىل بيتو، فاستعفى شيخ اإلسبلـ يكتب عقيدة تكوف لو عمدةن 
 عليو يف أىل السنة كا١بماعة قد كتبوا عقائد كثّبة، فخذ كاحدة من ىذه كتكفي، فأٌفَّ 

كتبتها كأنا )ذلك، فرضخ شيخ اإلسبلـ إُف ىذا الطلب، ككتب ىذه العقيدة، قاؿ: 
، يعِب يف جلسة بعد العصر، كتب ىذه العقيدة الٍب يدرسها الناس يف (بعد العصر قاعده 

 أياـ طويلة.
بْب الظهر كالعصر، ككاف  يف رسالة الفتول ا٢بموية، كتبها يف جلسةو  كىكذا فعل

 .عجيبنا يف سرعة التأليف شيخ اإلسبلـ 
٤با عيرض لو قصيدة أحد ا٤بعتزلة كا٠بو السكاكيِب، حيث كتبها على لساف أحد  

 علماء أىل الذمة.
ٞٗ رٜٓهِ  أٜاعًُا٤َ َِّ  حترٖي ُريُّٛٙ بأععِ سذ١ٔ       ايزٜٔ س
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ضت على شيخ اإلسبلـ ىذه القصيدة، كفيها مباحث تتعلق با٤بعارضة بْب عر 
ُب إحدل رجليو و ثى يف ٢بظة، مث إنٌ  كالقدر، تأملها شيخ اإلسبلـ  ،األمر الشرعي

ا، كىو جالس يف تلك اللحظة كتب ( بيتن ُُٗعلى األخرل، ككتب يف تلك ا١بلسة )
 ىذه القصيدة العظيمة ا٤بشهورة بالتائية يف القدر: 

ٍُ َعإْز  عؤاُيو ٜا  َعاصض صبِّ ايعضـ باصٟ ايرب١ٜٔ               ٖشا عؤا

 .إُف آخر ما ذكر 
ألف ىذه الرسالة، كالظاىر كا أعلم أنو ألفها  شيخ اإلسبلـ  ا٤بقصود أفَّ  
( عامنا، كذلك أنو ذكر يف مفتتح ا٤بناظرة ّٕالتاِف يكوف عمره حينها )(، كبٖٗٔسنة )

نو طلب إحضار ىذه العقيدة حٌب إ(، مث َٕٓا٤بناظرة كقعت سنة ) على الواسطية: أفَّ 
قرأ يف ٦بلس ا٤بناظرة، يقوؿ ككتبتها من ٫بو سبع سنْب، بالتاِف يكوف قد كتبها يف ىذه تي 

 . (، كا تعاُف أعلمٖٗٔالسنة، )
بعد ا٤بقدمة: مبحث  تناكؿ فيها شيخ اإلسبلـ  :َباحح ٖزٙ ايشطاي١

الذم أخذ أكثر من نصف الرسالة، مث أنو تناكؿ بعد ذلك ما يتعلق ٗببحث  الصفات
، مث ذكر مكمبلت اليـو اآلخر، والقدر، ومسائل اإليماف، والصحابة، واإلمامة

باألخالؽ، واألمر بالمعروؼ، والنهي كعنايتهم االعتقاد عند أىل السنة كا١بماعة، 
، كما إُف ذلك، فتجد أهنا عقيدة شاملة لكل مباحث االعتقاد عند أىل عن المنكر

كبالتاِف فمن ٝبع بْب دراسة كتاب التوحيد السنة كا١بماعة، باستثناء مبحث األلوىية، 
أىل فإنو يكوف أشرؼ على مهمات ا٤بسائل يف االعتقاد عند  = كالعقيدة الوسطية،

 السنة كا١بماعة.
عظيمة بسبب تأليف ىذه  ٧بنةه  لكم حصل لشيخ اإلسبلـ  كما ذكرتي 

يف مناظرتو: انتشرت انتشارا كثّبنا بْب مصر  ب تأليفو ٥با كما يقوؿ ىو يالرسالة، عق
من السلطاف إُف نائبو  كالشاـ كالعراؽ، كتناك٥با أعداءه، كألبوا عليو بسببها، فبلغ مرسوـه 

كا٤بقدمْب من القضاة ك٫بوىم، كتكوف  ،أف ٯبمع ابن تيمية مع العلماء على الشاـ
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عندىم من ما مناظرة يف حضرتو حوؿ ىذه العقيدة، كجلسوا عدة ٦بالس، كأبرزكا 
، كتلخصت تلك ا٤بآخذ الٍب زعموىا يف ما يتعلق  ا٤بآخذ على شيخ اإلسبلـ 

، ككذلك قولو يف مفتتح ىذه االستواء على العرش، والمعية، وكذلك العلو :ٗبسألة
، دٌ من ىذا من َف يكن ملتزما ّٔا ىالكنا كال بي  ، فيلزـي إنها عقيدة الفرقة الناجيةالعقيدة: 

، ككاف حالو معهم  قف ٥بم شيخ اإلسبلـ ك إُف آخر ما أكردكا على ىذه العقيدة، 
ا ٗبا يف ىذه اعَبفو أذعنوا، ك صغّبة، كىم أنفسهم  كحاؿ السيل العرمـر إذا القى ساقيةن 

العقيدة من ا٤بباحث الفاضلة، كشكركه عليها، كأثنوا عليو ّٔا، ذكر رٞبو ا عدة 
 مسائل.

رأت ىذه ا٤بسائل أمامهم فرحوا ّٔا جدا، كذكركا أنو قد ٘بلت ٥بم الشبهة أنو ٤با قي 
 ، كاقرأ يف ىذه ا٤بناظرة، فإهنا مناظرة نافعة ٩بتعة.كابسبب ما ذكر 

  ت:مميزاث هذه الزصال
من مباحث  كثّبو   على ٨بتصرة، كىي على إٯبازىا شاملة  كجيزةي  أهنا رسالةه  أواًل:

 االعتقاد عند أىل السنة كا١بماعة.
من  الكتاب كالسنة، قد أكثر ا٤بؤلف  عماد ىذه الرسالة أدلةي  أفَّ  :ثانياً 

بارزة لكل مؤلفات  كر بأدلة القرآف كالسنة، كىذه ك ا٢بمد ٠بةه ذٍ االستدالؿ على ما يى 
 .أىل السنة كا١بماعة

ج عن ألفاظها ألفاظ النصوص، كَف يرغب أف ٱبري  كرى مؤلفها قد ٙبرل ذً  : أفَّ ثالثًا
يف تأليف ىذه الرسالة، حٌب يف ا٤بسائل الدقيقة، كلذلك ٘بد أنو قد ٘بنب لفظ التأكيل 

ىذه  ألفا  ،ال لفظ التمثيل، :لفظ التحريف، ك٘بنب لفظ التشبيو إُف :ا٤بذمـو إُف
، استعمالها في جهة النفي، إنما ألجل موافقة أدلة الكتاب والسنة األلفاظ ال يصحُ 

تب ىذه العقيدة كى  يف مناظرتو على ىذه العقيدة، كا٤بقصود أفَّ  كىذا قد أشار إليو 
االنتشار كالقبوؿ عند الناس، كانتشرت منذ حياتو كإُف ىذا اليـو ك ا٢بمد،  ٥با ا 
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.                                                         -كفقو ا-مدً نٍ سً  زيزٍ عى دالٍ بٍ عى  بنٍ  حٍ الً شىرٍحي فىًضيىلًة الشىٍيخ: صى 
 مْبَّ لً سٍ كللمي  وى يٍ كلوالدى  وي غىفىرى ا لى 

 

ُُ 
 

كاعتُب ّٔا أىل العلم كطبلبو، من حيث ا٢بفظ، كمن حيث الدراسة، كمن حيث 
وأها أوص ي لفت يف ىذه العقيدة مؤلفات شٌب من حيث الشرح، الشرح، كلذلك أي 

طالب العلم بالعىاًت بحفظ هره العقيدة، فئنها عقيدة هافعت كما ذكسث، 

لفاث ومفيدة، وألفاظها مطابقت أللفاظ الىصىص، فهي مً أحسً مؤ 

طالب العلم حسص على  عقيدة أهل السىت والجماعت الىجيزة، فحبرا لى أن  

 .أن ًحفظ هره العقيدة
 

 : قاؿ شيخ اإلسبلـ
 بػِ اهلل ايطظئ ايطسِٝ)

يٝـيٗطٙ  ؛اذتُس هلل ايصٟ أضغٌ ضغٛي٘ باهلس٣ ٚزٜٔ اذتل 

 (.ٚنف٢ باهلل ؾٗٝسا ،ع٢ً ايسٜٔ نً٘
  

، كسنة بكتاب ا  اءن تدبالبسملة، اقىذه الرسالة  افتتح ا٤بؤلف 
يف ا١بزء األكؿ من ا٢بافظ ابن حجر، كما مضى عليو أىل العلم، كقد ذكر رسولو

تب العلم أف عمل ا٤بصنفْب يف العلم، قد استقر على افتتاح كي ) :يف أكلو ((الفتح))
 ل، ىي رسالةه أىل العلم جعلوا ىذه ا٤بؤلفات كالكتب ٗبثابة الرسائ ، ذلك أفَّ (بالبسملة

كاف يفتتح رسائلو بالبسملة، سواء كانت رسالة تتضمن الدعوة،  تنفع قارئها، كالنيب 
يف رسالة العلم   كأِب بكر : كرسالتو إُف ىرقل، أك ما فعل أصحابو 

حينما بعثو إُف البحرين، كما   اكاألحكاـ، كما يف رسالة الصدقة الٍب زكد ّٔا أنسن 
يف صحيحو. أخرج ىذا البخارم 
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كقد جرل الكبلـ عن البسملة، كما يتعلق ٗبباحثها يف مقدمة شرح كتاب 
 :ىو :والحمد،  ، كالصبلة كالسبلـ على رسولو  نو ثُب ٕبمد ا إ، مث (ُ)التوحيد

كىذا ا٢بمد الذم افتتح بو ىذه  ،الثناء على المحمود، مع محبتو وإجاللو وتعظيمو
 (أرسل رسولو با٥بدل كدين ا٢بق ليظهره على الدين كلوا٢بمد  الذم )الرسالة: 

﴿ُىَو الاِذي َأْرَسَل َرُسوَلُو بِاْلُهَدى َوِديِن اْلَحقٍّ لُِيْظِهَرُه َعَلى من آية الفتح:  مقتبسه 
يِن ُكلٍِّو وََكَفى بِاللاِو َشِهيًدا﴾ أرسل رسولو با٥بدل كدين ا٢بق، كا٥بدل كما  كا  الدٍّ

، كمن العمل الصالح :، كدين ا٢بق ىوالعلم النافع :ىو بلـ بْب شيخ اإلس
 ٝبعهما كانت لو النجاة كالفبلح كالتوفيق.

كالظهور لدين النيب  ،الغلبة جعل ا  :﴿لُِيْظِهَرُه َعَلى الدٍّيِن ُكلٍِّو﴾قاؿ: 
 .شاىد بالعياف ٕبمد ا على سائر األدياف، كىذا ما ىو مي   ٧بمد 

ن لو يف األرض، كَّ كالغلبة ٥بذا الدين العظيم، كمى  ،كالظفر ،الظهورجعل  ا  
 ناألمر يف زيادة، كل ، كَف يزؿٍ   ب دعوة النيب يفدخل الناس يف دين ا أفواجنا، عق

                                                 

، بسم اهلل الرحمن الرحيملعلماء ٥بم كبلـه طويل يف الباء يف: ا: قاؿ الشيخ صالح سندي  ((ُ
ىل ىي للمصاحبة، أك ىي لبلستعانة ،أك ىي لغّب ذلك؟ كاألقرب كا أعلم أهنا لبلستعانة، 

كا٤بقدر ىا ىنا يف الباء اختلف فيو أيضان ىل ىو اسم أك فعل؟ كإذا كاف فعبلن فما ىو: كاألقرب 
أخران للتربؾ بذكر اسم كا أعلم أنَّو ييقدر فعبلن خاصان متأخران، أمَّا فعبلن فؤلنو األصل يف العمل، كمت

بسم اهلل أكالن، كخاصان يعِب: ٕبسب ما يقتضيو ا٢باؿ، فحينما يكتب اإلنساف فإنو يقوؿ:  ا 
كالتقدير: أنِب أستعْب باسم ا، كأتربؾ باسم ا يف كتابٍب، كذلك إذا قا٥با قبل  الرحمن الرحيم،

 كيتربؾ بذكر ا٠بو الذم ٙبلُّ الربكة بذكره  أف يقرأ، أك قا٥با قبل أف يكتب فإنو يستعْب با 
يبتدأ  ، كىذا أحسن من أف يقاؿ إنو يفتتح أك كيفتتح ذلك، أك يفعل ذلك باالستعانة با 

بذكر اسم ا، كذكر شيخ اإلسبلـ رٞبو ا : )أفَّ التقدير بالفعل أكُف من التقدير باالبتداء، حٌب 
 .[)الثآف( ]شرح كتاب التوحيد كل الفعل(.  يف يكوف اإلنساف مستعينان با 
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تنقضي األياـ كاللياِف حٌب يزيد ىذا االنتشار، كيزيد ىذا ا٣بّب، حٌب ال يدع بيت حجر 
   كال مدر إال دخلو، كما أخرب ّٔذا النيب 

بالقلم كاللساف، الظهور قد  :بالسناف، كقد يكوف: كظهور الدين قد يكوف 
ا يف  ٕبمد  با١بهاد العلمي، كالنصر حاصله  :با١بهاد العملي، كقد يكوف :يكوف

 .كليهما، ىو حاصل غالبنا يف ا١بهاد العملي، كحاصل دائما يف ا١بهاد العلمي
كفى با شهيدا: أف   ﴿لُِيْظِهَرُه َعَلى الدٍّيِن ُكلٍِّو وََكَفى بِاللاِو َشِهيًدا﴾قاؿ:  
 ﴿ وََكَفى بِاللاوِ بدينو،  أرسلو  : أفٍ ﴿ وََكَفى بِاللاِو َشِهيًدا﴾  رسولو،  ٧بمدا 

 .  :: أنو أظهره على الدين كلو، مث صلى على نبينا َشِهيًدا﴾
 

إقطاّضا  ؛ٚأؾٗس إٔ ال إي٘ إال اهلل ٚسسٙ ال ؾطٜو ي٘: )قاؿ 

عبسٙ ٚضغٛي٘، ق٢ً اهلل عًٝ٘  اب٘ ٚتٛسّٝسا، ٚأؾٗس إٔ ستُس

ُّا َعّٜسا  .(ٚع٢ً آي٘ ٚغًِ تػًٝ
 
و بشهاديت ا٢بق، شهادة أف ال إلو إال شهادتي  ـ بْب يدم صبلتو على النيب دَّ قى 

، كمضى الكبلـ بالتفصيل عن الشهادتْب يف شرح كتاب  ا، كأف ٧بمدا رسوؿ ا 
 التوحيد.

فيما أكرده  : األمر فيها كما قاؿ أبو العالية  ا الصبلة على النيب كأمَّ 
ا ا٤ببلئكة، كأمَّ أف الصبلة من ا ثناءه على عبده عند )يف صحيحو:  البخارم 

ىو ثناءه على ىذا النيب   ، الصبلة من ا على نبيو (صبلة ا٤ببلئكة فإهنا دعاءىم لو
ا من العباد من ا٤ببلئكة كمن ا٤بؤمنْب فإف ىذا دعاءىم لو عند مبلئكتو، كأمَّ   الكرٔف 

يف دعى لو عليو الصبلة كالسبلـ بالسبلمة، السبلمة لو ، ككذلك السبلـ: فإنو يي   
حياتو عليو الصبلة كالسبلـ، كالسبلمة بعد كفاتو لدينو كلدعوتو عليو الصبلة كالسبلـ.
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إقطاّضا ب٘  ؛ٚأؾٗس إٔ ال إي٘ إال اهلل ٚسسٙ ال ؾطٜو ي٘: ) قاؿ

عبسٙ ٚضغٛي٘، ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚع٢ً  اٚتٛسّٝسا، ٚأؾٗس إٔ ستُس

ُّا َعّٜسا  .(آي٘ ٚغًِ تػًٝ
 

كالصحابة يف  ،مث على آلو، كسنتكلم إف شاء ا على ما يتعلق باآلؿّْ  ،صلى عليو
 كأصحابو، فا٤براد بآؿ النيب  موضع ذلك من ىذه الرسالة، كإذا ذيكر آؿ النيب 

 :يراد بو ثبلثة أصناؼ كصفه  : آؿ النيب -على كجو اإلٯباز، 
 أواًلً: ذريتو عليو الصالة والسالـ وذريتهم. 
 تو أمهات المؤمنين.ثانًيا: زوجا 
 ثالثًا: قرابتو الذين ىم بنو ىاشم. 
 .   ، أك أىل بيت النيب   ىذا ما يشملو لفظ آؿ النيب  
 ،يؤتى ّٔا للفصل بْب كبلـو  :كلمة فصل، يعِب  :ىذه كلمة تسمى :(أ ما بعد)

مث تريد االنتقاؿ منو إُف غّبه، فإنك تأيت  ،تكوف متكلما يف شيء معْب :ككبلـ، يعِب
٧بذكؼ، يعِب كأنك تقوؿ:  ( فإنو إشارة إُف كبلـو ىنا: )أما بعدي  ّٔذه الكلمة، كالضم ىا

 .: كذا ككذا، فإٓف أقوؿن ٞبد ا كالصبلة كالسبلـ على رسولو  أما بعدى 
الكبلـ ىكذا: أما إذنا إذا أتيت ّٔذا اذكؼ فإنك تفتح الداؿ، إذا أتيتو كقدرت 

 . ككذا ككذا، فإٓف أقوؿ كذا ككذاٞبد ا بعدى 
ذؼ كما ىي عادة العرب يف كثّب من كبلمهم، فإف ىذا يشّب إُف ىذا أما إذا حي 

 ما تقدـ فإٓف أقوؿ: كذا ككذا. الكبلـ اذكؼ، أما بعدى 
 

أَا بعُس، فٗصا اعتكاز ايفطق١ ايٓاد١ٝ اغيٓكٛض٠ إزي ): قاؿ

 .(:-أٌٖ ايػ١ٓ ٚادتُاع١ -ايػاع١ قٝاّ 
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 :بغايتو من ىذا التأليف، كىوأفصح ا٤بؤلف 

، ىذا ىو صدق به القلب تصدوًقا جازًماما ُو :عتقد يعِبىو ما يي  واالعتقاد:
 .صدؽ بو القلب تصديقنا جازمنا، فييعقد عليو القلبي ما يي  :كا٤بعتقد كالعقيدة ،االعتقاد

 :الدين منقسمي  كالشك كال ريب أفَّ 
 .ٗإىل ًا ٙكَ٘ باجل٘ازح -2. ًا ٙكَ٘ باهكوب إىل-1 

 ما يقـو بالقلب. :بالقسم األكؿ، كىو االعتقاد متعلقه  كبابي  
 

فٗصا اعتكاز ايفطق١ ايٓاد١ٝ اغيٓكٛض٠ إزي قٝاّ ): قاؿ 

 .(ايػاع١
 ا١بماعة من الناس، كذكر ا٤بؤلف  :، يعِبالطائفة من الناس :الفرقة 

 ٥بذه الفرقة: ألقابو  ىاىنا ثبلثةى 
: أنهم الفسكت الىاحيت.  الللُب ألاٌو

 الللُب الثاوي: أنهم الفسكت اإلاىصىزة.

 الللُب الثالث: أنهم أهل الظىت والجماعت.

من فرؽ  كوف ىؤالء فرقةن   أىل الفرقة الناجية، فإفَّ  :ا اللقب األكؿ، كىو أهنمأمَّ 
 :قاؿ  ، ففي الصحيحْب أف النيب   من سنة نبينا  عليو أدلةي  ىذه األمة، قد دؿَّ 

من أمتي على الحق ظاىرين ال يضرىم من خذلهم حتى يأتي أمر  ال تزاؿ طائفةُ »
 الفرقة. :فهذه الطائفة ىي «اهلل وىم كذلك

أك طوائف  ،طائفة كافقت ا٢بق كالتزمتو كثبتت عليو، كٜبةى  طائفةي  إذنا من ىذه األمة
َف تكن كذلك، كيدؿ على ىذا أيضنا ما جاء يف حديث افَباؽ األمة، كىو ما ركل أبو 

افترقت اليهود على إحدى » :أنو قاؿ من أصحاب النيب   كغّبٮبا ىريرة كأنسه 
وستفترؽ ىذه األمة  ،فرقة وافترقت النصارى على اثنتين وسبعين ،وسبعين فرقة
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قالوا: كما ىي يا رسوؿ ا؟ قاؿ:  «على ثالث وسبعين فرقة كلها في النار إال واحدة
.«الجماعة»

الٍب اجتمعت  :إذنا ىذه ىي الفرقة الٍب ٪بت، من كاف من ىذه ا١بماعة، يعِب
 ىم من كاف على»كجاء يف ركاية أخرل أنو قاؿ:  ،على ا٢بق، على الكتاب كالسنة

  :، فدؿ ىذا على أف ىذه الفرقة ناجية من أمرين«مثل ما أنا عليو وأصحابي
 وهاحيت مً الىاز في آلاخسة.-2هاحيت مً الظالٌ في الدهيا. -ُ

أهنم اعتصموا بالكتاب  :أما كوهنا ناجية من الضبلؿ يف الدنيا، فالدليل على ذلك
ينا من الضبللة، قاؿ كالسنة، كمن اعتصم بالكتاب كالسنة فإنو يكوف مهدينا ناج

:﴿ َلى َعَلْيُكْم َآيَاُت اللاِو َوِفيُكْم َرُسولُُو َوَمْن يَػْعَتِصْم بِاللاِو وََكْيَف َتْكُفُروَف َوأَنْػُتْم تُػتػْ
 .فَػَقْد ُىِدَي ِإَلى ِصَراٍط ُمْسَتِقيٍم﴾

يف حديث ا٢بج الطويل حيث أف النيب كيف صحيح مسلم من حديث جابر  
وقد تركت فيكم » :ككاف فيما قاؿ ةيف آّمع العظيم، يف يـو عرف خطب أصحابو  

 «.ما إف تمسكتم بو لن تضلوا بعده كتاب اهلل

الناجوف يف اآلخرة من  :الناجوف من الضبلؿ، كىم :إذنا أىل السنة كا١بماعة ىم
 عليو ا٢بديث الذم سلف، كلها يف النار إال كاحدة. النار، كما دؿَّ 

َػتٓبؽي َٔ ٖصا اذتسٜح ايؿطٜف  ايٓاد١ٝ ٚقْفإّشا ٚقف ايفطق١ 

    عٔ ايٓيب
  فهذا ما جاء التنصيص عليو يف حديث النيب  ،الطائفة المنصورة :ا كوهنمأمَّ  

من  ال تزاؿ طائفةٌ » :قاؿ  الذم خرجو الَبمذم كابن ماجو كأٞبد كغّبىم أف النيب 
 فهذا نصه  «أمتي على الحق منصورين ال يضرىم من خذلهم حتى يأتي أمر اهلل

صريح يف أف ىذه الفرقة فرقة منصورة، كيدؿ على ىذا يف ا٤بعُب ما خرجاه يف 
ال يضرىم  ظاىرينال تزاؿ طائفة من أمتي على الحق » : الصحيحْب من قولو 

ء منصوركف، منصوركف بالسناف إذنا ىؤال «من خذلهم حتى يأتي أمر اهلل وىم كذلك
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 العلمية دائمنا ٥بذه الفرقة منصورةه  غالبنا، كمنصوركف با٢بجة كالقلم كاللساف دائمنا، فالغلبةي 
من ا٢بق  عليهم بدليلو  اغّبىم منصورن  بالدليل، كلذلك ال ٲبكن أف يكوفى  با٢بجة كغالبةه 

ا٣بالص  ، كاف معها ا٢بقي ىذه الفرقة كما سيأيت البياف إف شاء ا ليس معهم، ألفَّ 
 . الذم جاء يف كتاب ا كسنة رسولو 

ديل كقد يي ، هم ا كالقوة العملية غالبنا، كقد ٲبتحني  ،كىم ا٤بنصوركف بالسنافً 
 .العاقبة للمتقْب فَّ أال إك  ،العاقبة للتقول فَّ أ، إال يعلمها  عليهم ٢بكمةو 

  :أهنم ضَّ أىل ا٢بق ا لقابو من أ ا٤بقصود أفَّ  
 .أٌٖ ايفطق١ اغيٓكٛض٠-2. أٌٖ ايفطق١ ايٓاد١ٝ-1
.كما ذكر ا٤بؤلف   

العقيدة الواسطية، كانت  :أيضنا باإلضافة إُف أهنا كىذه العقيدة كانت تلقبي 
، كا٤بؤلف يف الفرقة الناجية المنصورة :أيضنا ّٔذا االفتتاح، كانت تلقب بعقيدة تلقبي 

  وفى نٍ فإنو عى   من تقدمو من أىل العلم، كمن ذلك ابن بطو ذلك كاف على نسقً 
 باإلبانة عن شريعة الفرقة الناجية ك٦بانبة الفرؽ ا٤بذمومة. :كتابو

 
 :(إزي قٝاّ ايػاع١):  قاؿ

 
 .ىرة منصورة إُف قرب قياـ الساعة،ىذه الفرقة ظا كا٤بقصود بذلك أفَّ  

، كذلك جاء قٝاّ ايظاع١ شِبإىل ُق :يعِب (إُف قياـ الساعة) :فقولو 
 .((حٌب يأيت أمر ا)) :موضحنا يف الراكية األخرل كىي

أنو الريح الٍب يرسلها ا تبارؾ  :بيل قياـ الساعة، كا٤بعُبكأمر ا ىو الذم يأيت قي  
بيل قياـ الساعة، فتقبض ركح كل مؤمن كمؤمنة حٌب ال يبقى إال من ال خّب كتعاُف قي 

 تقـو الساعة.فيو، كعلى ىؤالء 
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ٌٔ ايػ١ٓ ٚادتُاع١) : قاؿ  :(أٖ
 

 أىلي  :ىكذا بالكسر على البدلية، فالفرقة الناجية كالفرقة ا٤بنصورة ىم يف ا٢بقيقة 
 السنة كا١بماعة.

 ،، كأخذكا ّٔا م اعتصموا بسنة النيب وا ّٔذا؛ ألهنَّ أىل السنة كا١بماعة ٠بيَّ 
، فهو الذم ال يغضبوف  موىا على كل قوؿ، فإمامهم ا٤بطلق ىو ٧بمد رسوؿ ا كقدَّ 

كال ينتصركف إال ٢بديثو كال يعتقدكف العصمة يف غّبه، فاجتمعوا على ىذا  ،إال لقولو
 ككانوا أىل ٝباعة. ،فكانوا أىل سنةو 

إليو ضركرة التمييز بْب أىل  أحوجى  أىل السنة كا١بماعة، لقبه  كىذا اللقب لقبي 
ىذا الدين كاف  كمن سواىم من ا٤بنتسبْب إُف اإلسبلـ، ٗبعُب ال ٱبفى أفَّ  ،ا٢بق اضَّ 

مث إنو قد دخلت  ،صافينا نقينا من حيث ما كاف يعتقد كيعمل أتباعو يف الصدر األكؿ
يو الصبلة قد أخرب ككاف ما أخرب بو عل الدكاخل فصار االختبلؼ الكثّب، فإف النيب 

 كالسبلـ.
فإنو من يعش منكم بعدي » :قاؿ أف النيب ففي حديث العرباض 

إذنا دخلت الدكاخل كشاب اإلسبلـ من حيث ما يعتقد الناس  «فسيري اختالفًا كثيًرا
شاب ذلك الشوائب كحصل االختبلؼ الكثّب يف ىذه األمة حٌب تفرقت  ،كيعملوف

يف افَباقها اليهود كالنصارل. األمةي ىذا االفَباؽ الكبّب، حٌب فاقت ىذه 
إذنا امتزج كاختلط الناس من كاف على ا٢بق اض، كمن كاف على خبلؼ ذلك 

إُف اإلسبلـ كَف ٱبرج عنو، لكنو َف يكن على البيضاء الٍب تويف عنها رسوؿ  ٩بن ينتسبي 
عن غّبىم، كأف ٲبتازكا  ،، فاحتاج أىل السنة كا١بماعة حينها أف يتميزكا ٕبقهم ا 

 ريده، كال شك أف ىذا مقصده ده مي كيبقى ظاىرنا فيقصي  ،ف ا٢بق يبقى كاضحناإٕبيث 
 شرعي حسن.
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أىل السنة إذنا تلقب أىل ا٢بق الذين ثبتوا على اإلسبلـ اض ّٔذا اللقب، 
  .والجماعة

يف آخر ىذه ىم من عرفهم ا٤بؤلف والمراد بأىل السنة والجماعة: 
من الشوائب، الذين ثبتوا  الذم َف يدخلو شوبه  ٛبسكوا باإلسبلـ اضّْ العقيدة، الذين 

َف  ة،ه بشائبو كمضى عليو أصحابو، كَف يشوب الذم جاء بو النيب  على اإلسبلـ اضَّ 
أىل السنة كا١بماعة. :كَف يبتدعوا فيو، ىؤالء ىم ، ٰبدثوا يف دين ا 

  :ن أىل ىذه األمة، فا١بواب أهنمكإذا قلت من ىم من ىذه الطوائف الكثّبة م
تلك الطبقة النّبة ا٣بّبة  ،السلف الصاٌف :السلف الصاٌف كأتباع السلف الصاٌف، ىم

 خير أمتي» :كيف ركاية ،«خير الناس» :، فإنو القائلا٤بمدكحة على لساف رسوؿ ا 
 .«ثم الذين يلوونهم ثم الذين يلوونهم قرني

 ،كالتابعوف ،الصحابةي  ،أىل السنة كا١بماعة :من ىذه األمة ىم درإذنا الص 
 :كاقتفى أثرىم إُف قياـ الساعة، كل أكلئك ىم ،ار على هنجهمسكأتباعهم، كأيضنا من 
 أىل السنة كا١بماعة.

السنة كا١بماعة الوصف الدقيق الذم ال يتجاكز ىؤالء إُف غّبىم، ىم  إذنا أىلي 
ىذا اللقب يف   ليس لقبنا حادثنا، ركمَّ قدٔف  السلف الصاٌف كأتباعهم كىذا اللقب لقبه 

يف كبلـ  كبلـ ابن عباس رضي ا عنهما إال أف اإلسناد إليو ال يصح، لكنو ثابته 
  :التابعْب فمن أكلئك الذين بلغنا نطقهم ّٔذا اللقب، من كاف يف عهد أكساط التابعْب

 متوىفحو، كابن سّبين يكما أخرج ذلك مسلم يف مقدمة صحكابن سّبين 
سنة عشر كمائة.

كمتوىف يف  و،كىو قرينكذلك جاء ىذا اللقب يف كبلـ ا٢بسن البصرم    
السنة نفسها، كذلك جاء يف كبلـ بعض من تأخر عن ىؤالء من صغار التابعْب كأيوب 

 كأشهري  أظهري  فإنو توىف سنة إحدل كثبلثْب كمائة للهجرة، مث كاف األمري   السختيآف
ككما ٘بده يف  يف الطبقة الٍب تلت تلك الطبقة، كما ٘بده يف كبلـ سفياف الثورم 
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فإنو نص على ككما ٘بده يف كبلـ اإلماـ الشافعي كبلـ الفضيل بن عياض 
األـ. :ىذا اللقب يف كتابو

ىذا اللقب أكثر يف الطبقة الٍب تلت  مث إف األمر أصبح أظهر، كأصبح تداكؿي 
كانتشر أكثر  ،األمر ىمث فشـ ككطبقة اإلماـ أٞبد سم ابن سبلَّ ذلك، كطبقة القا

كأكثر يف الطبقة الٍب تلت ذلك كطبقة ابن جرير الطربم كالطحاكم كأمثا٥بما من أىل 
. االعلم كىلم جرن  إُف ىذا اليـو

أثرم قدٔف َف يكن ناشئنا نشأة ٧بدثة يف العصور ا٤بتأخرة، إ٭با كاف  إذنا ىذا لقبه 
 كيفشوا بْب أىل العلم إُف يومنا ىذا. كَف يزؿ يشتهرٍ  ،كالن يف صدر ىذه األمةلقبنا متدا

الفرقة الناجية،  :ىم ىؤالء وإذنا الذين ٛبسكوا باإلسبلـ اض كَف يشوبوه بشائب
كأىل  :، كذلك ٥بم ألقاب أخرل تلقبوا ّٔاالطائفة المنصورة، أىل السنة والجماعة

فإف ىذا  أو السلفيوف ،أتباع السلف، كمن عدا الطبقة األكُف وكأىل األثر ،الحديث
 ،الصدر األكؿ :تبع السلف، فالسلف ىمامن  :ا٤براد بو -أعِب لقب السلفيْب-اللقب 

كأىل السنة كا١بماعة ىم ٦بموع الطائفتْب، أىل  ،ار على هنجهمسكالسلفيوف ىم من 
 كالسلفيوف. ،السلف :السنة ىم

كىذه  ،السنة كا١بماعة، كىذا معناه كىذا سبب التسمية أىل إذنا ىذا ىو لقبي 
 .مرادفة ٥بذا اللقب ألقابه 

أحد ٲبكن أف يدعي أنو من أىل السنة  كلُّ   فَّ إ :قاؿيبقى بعد ذلك أف يي  
 ،علم أف ىذا اللقب ال يكتسب بالدعوة، كال يكتسب با١باهكا١بماعة، لكن ينبغي أف يي 

 ،با٢بجة :الوفود كعقد ا٤بؤٛبرات، إ٭با يكتسبي  ٕبشد كال يكتسب بالقوة، كال يكتسبي 
ّٔذا اللقب ىم من   كالسّب الصادؽ على هنج الكتاب كالسنة، األسعدي  ،كالدليل كالربىاف

كمصدره، من كاف كذلك كاف أحق ّٔذا  ،موردهكسنة رسولو  كتاب ا   كافى 
اللقب دكف ريب كال شك.
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كاالستدالؿ   لقي،: أف مصدرىم يف التتلك السمات ألىل السنة والجماعة أوؿُ 
خّب  ؛ ألهنم يعتقدكف أف أحسن ا٢بديث كتاب ا، كأفَّ  كتاب ا كسنة رسولو 

لذا فهم ال يتجاكزف القرآف كا٢بديث، يعتقدكف أف النجاة معلقة  ا٥بدم ىدم ٧بمد 
﴿اتاِبُعوا َما أُْنِزَؿ بإتباع الكتاب كالسنة ال غّب، كلذلك فإهنم يتحققوف بقولو تعاُف 

ىذا ىو ا٢بق اض الذم كانوا عليو  ِإلَْيُكْم ِمْن رَبٍُّكْم َواَل تَػتاِبُعوا ِمْن ُدونِِو َأْولَِياَء ﴾
 .﴾الذين آمنوا اتبعوا ا٢بق من رّٔم فكأ﴿

أهنم يسلموف للنصوص، كال يعارضوهنا  السمة الثانية ألىل السنة والجماعة:
، بشيء البتة، أىل السنة كا١بماعة ىم أىل اإلسبلـ ا٢بق، الذين استسلموا  

 موا ٤با جاء بو، فلم يعارضوه بشيء فضبلن عن أف يقدموا عليو شيئنا، إذا جاءىملَّ كسى 
النص فإهنم يقبلونو كيضعونو على رؤكسهم كفوؽ رؤكسهم، إذا جاءىم الدليل من كتاب 

كلو كاف قوؿ  ،كلو كاف مذىبنا ،حوف أمامو كلو شيءرً طٌ ، فإهنم يا كسنة رسولو 
كلو كاف رؤية كلو كاف  ،عى أنو عقل، كلو كاف ىول كلو كاف كشفنادٌ كلو كاف ما يي  ،إماـ

بارزة ألىل السنة كا١بماعة يقدموف الكتاب كالسنة على ما سواٮبا كال  ما كاف، ىذه ٠بةي 
، يقبلوف البتة أف تكوف ٜبة معارضة أدْف معارضة ٤با جاء يف كتاب ا كسنة رسولو 

نَػُهْم ثُما اَل يعملوف بقولو تعاُف  ﴿َفاَل َورَبٍَّك اَل يُػْؤِمُنوَف َحتاى ُيَحكٍُّموَؾ ِفيَما َشَجَر بَػيػْ
 ُدوا ِفي أَنْػُفِسِهْم َحَرًجا ِمماا َقَضْيَت َوُيَسلٍُّموا َتْسِليًما﴾َيجِ 

كىي أهنم يقبلوف النصوص ٝبيعنا كيؤمنوف  السمة الثالثة ألىل السنة والجماعة:
توىم من تعارض بْب أدلة بالكتاب كلو، كيدخلوف يف السلم كافة، كيدرءكف ما يي 

حيدة الٍب كفقها ا عز كجل إُف ىذه ا٤بيزة الكتاب كالسنة، ىذه الفرقة ىي الفرقة الو 
دلة األمن  العظيمة، ال توجد فرقة قط تنتسب إُف ىذا الدين إال كىي تأخذ بطائفةو 

كتَبؾ طائفة، اللهم إال أىل السنة كا١بماعة حقنا كصدقنا، فإهنم ال ٲبكن أف يكوف ىناؾ 
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م يأخذكف بأطراؼ شيء من ا٢بق قد شذ عنهم كند عنهم ىذا أمر مستحيل ٤با؟ ألهن
﴿يَا أَيػ َها الاِذيَن َآَمُنوا اْدُخُلوا ِفي النصوص ٝبيعنا، كيقبلوهنا كلها يتحققوف بقولو تعاُف 

يعِب خذكا اإلسبلـ ٝبيعنا، أما من عداه كما أسلفت فإهنم يأخذكف  السٍّْلِم َكافاًة ﴾
 بعضا كيعرضوف عن بعض.

كافة، كيضموف بعضها إُف بعض، إذنا أىل السنة كا١بماعة يأخذكف بالنصوص  
توىم من حصوؿ تعارض بْب دليل ص الواحد كبالتاِف فإف ما يي كيعاملوهنا معاملة النَّ 

توىم فيها ىذا التعارض، مع كدليل، فإهنم يألفوف كٯبمعوف بْب تلك األدلة الٍب يي 
مر يف صحيح دليبلن صحيحنا، ىذا أ اعتقادىم ا١باـز أنو ال ٲبكن البتة أف يعارض دليلي 

كأية أك حديث كحديث  غاية االستحالة، مستحيل أف يتعارض دليبلف صحيحاف، أيةي 
﴿َوَلْو َكاَف ِمْن ِعْنِد َغْيِر أك أية كحديث ىذا ال ٲبكن أف يكوف، فإف ا تعاُف يقوؿ 

أف يكوف  ا ٤با كاف من عند ا فإنو ال ٲبكن البتةأمَّ  اللاِو َلَوَجُدوا ِفيِو اْخِتاَلفًا َكِثيًرا﴾
 فيو أدْف اختبلؼ ك ا٢بمد كا٤بنة.

رءكف التعارض بْب العقل ىي أهنم يدٌ  السمة الرابعة ألىل السنة والجماعة:
من ٠بات  كالنقل، كعند توىم التعارض يقدموف النقل كيتهموف العقل، ىذه أيضنا ٠بةي 

ا أف أىل السنة كا١بماعة الظاىرة، كىي أهنم يعتقدكف اعتقادنا جازمنا أنو ال  ٲبكن أبدن
صريح، مستحيل فإف الذم أنزؿ ىذا النقل ىو ا جل  صحيح كعقله  يتعارض نصه 

أك  كعبل، كالذم خلق ىذه العقوؿ ىو ا جل كعبل، كبالتاِف فبل ٲبكن أف ٰبصل تضاده 
حصل فيو قد بْب نقل صريح كبْب عقل صحيح، كبالتاِف كل ما يتوىم أنو  تعارضه 

عى أنو دَّ كالعقل، بْب الدليل النقلي السمعي من الكتاب كالسنة كما يي تعارض بْب النقل 
 دليل عقلي، فإنو ال ٱبرج عن األحواؿ اآلتية:

ّٝا غرُيَا إٔ ٜهٕٛ ايسيٌٝ ايصٟ ُٜإ-أ  .قشٝض صنط ْكً

ّٝا غرُيإٔ ٜهٕٛ ايسيٌٝ ايصٟ ُٜ-ب  .قشٝض ععِ عكً

 .ؼي ايفِٗ ٚاالغتسالٍ إٔ ٜهٕٛ ٖٓاى خطْأ-ز
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ف ٱبرج شيء ٩با يدعى التعارض فيو بْب العقل كالنقل عن ىذه ال ٲبكن أ 
 األحواؿ الثبلثة.

 رحْب للدالالت العقلية، بل العقل عندىم آلةي طإذنا أىل السنة كا١بماعة ليس م
لفهم النصوص كليس حاكمنا على النصوص، كىذا فارؽ منهجي بْب أىل السنة كمن 

ألجل أف  ؛يف الناس كنعمة جعلها ا  عداىم، العقل عن أىل السنة كا١بماعة آلةه 
العقل  ال أفَّ  ،كألجل أف ٰبملوىا على ٧باملها ؛كألجل أف يعقلوىا ؛يتفهموا النصوص

كبالتاِف فإف كل األدلة تعرض على ما يزعم أنو العقل الصحيح  ،على النصوص حاكمه 
أىل البدع كاألىواء، رح ليس األمر كذلك، بل ىذه طريقة طٍ ل كما رده فإنو يي بً فما كافقو قي 

ذكر من أدلة نقليو كما يذكر من كإف عجز اإلنساف لضعف علمو عن التوفيق بْب ما يي 
 أدلة عقلية فإف أىل السنة كا١بماعة الشك أهنم يقدموف النقل كيتهموف العقل.

ٕبدكد ال يستطيع أف  اإلنساف مهما كاف عقل عاجز قاصر ضعيف، ٧بدكده  عقلي 
يف شيء خارج عن ىذه  ا٣بمس، ال ٲبكن أف ٰبكم عقله يتجاكزىا، ىي ا٢بواس 

ا٢بدكد، كبالتاِف ٤با كاف ّٔذا القدر من القصور كالعجز، ال ٲبكن أف يكوف مقدمنا على 
 نقل جاء من عند العليم ا٣ببّب الذم كسع كل شيء علمنا تبارؾ كتعاُف.

امل، الدين ك ىي أهنم يعتقدكف أفَّ  السمة الخامسة ألىل السنة والجماعة:
 :كقولو تعاُف ،﴿اْليَػْوـَ َأْكَمْلُت َلُكْم ِديَنُكْم ﴾ :يعتقدكف مضموف قوؿ ا عز كجل

يعتقدكف أف ىذا الدين ال يقبل  :كبالتاِف فإهنم ﴿َما فَػراْطَنا ِفي اْلِكَتاِب ِمْن َشْيٍء﴾
كامل أتى با٣بّب كلو كدفع الشر كلو، ٝبع   زيادة كال يقبل أف ٲبتزج فيو غّبه، بل ىو حقه 

٤بن أخذ ّٔذا  بْب مصاٌف الدين كمصاٌف الدنيا، فكانت السعادة ٕبذافّبىا ٧بفوظةن 
 الدليل أك ّٔذه األدلة من الكتاب كالسنة.
كف من البدع، كٰبذركف من أىلها، ذري أهنم ٰبى  وبالتالي كانت سمتهم السادسة:

، كينصحوف من البدع من اإلحداث يف دين ا  كمن أعظم اىتمامهم أهنم ٰبذركف
البدعة كاإلحداث يف دين ا عز كجل ما  كٰبذركف من ارٛبى يف أحضاهنا كذلك؛ ألفَّ 
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.                                                         -كفقو ا-مدً نٍ سً  زيزٍ عى دالٍ بٍ عى  بنٍ  حٍ الً شىرٍحي فىًضيىلًة الشىٍيخ: صى 
 مْبَّ لً سٍ كللمي  وى يٍ كلوالدى  وي غىفىرى ا لى 

 

ِْ 
 

للهول ال غّب، كل ما كاف أمرنا ٧بدثنا يف ىذا الدين ليس عليو خامت النبوة،  ىو إال إتباعه 
﴿فَِإْف َلْم قولو سبحانو كتعاُف للهول، دليل ىذا يف كتاب ا  فإنو كال شك إتباعه 

َيْسَتِجيُبوا َلَك فَاْعَلْم أَناَما يَػتاِبُعوَف َأْىَواَءُىْم َوَمْن َأَضل  ِمماَن اتػاَبَع َىَواُه ِبَغْيِر ُىًدى ِمَن 
كثر من ٙبذير أمتو يي  إذنا كل ابتداع فهو إتباع للهول، كىذا ما كاف النيب اللاِو ﴾ 

 أما بعدُ »عيد على أصحابو كيكرر كثّبنا قولو عليو الصبلة كالسبلـ يعنو، كاف النيب 
وكل  ،وشر األمور محدثاتها، فإف أصدؽ كتاب اهلل وخير الهدي ىدي محمد 

إذنا أىل السنة كا١بماعة  «وكل ضاللة في النار ،وكل بدعة ضاللة ،محدثة بدعة
صاحبها من ا جل كعبل إال  شر األمور ٧بدثاهتا، كأف البدعة ال تزيدي  يعتقدكف أفَّ 

 .ابعدن 
ىي أهنم يعتقدكف أف خّب ىذه األمة  السمة السابعة ألىل السنة والجماعة:

كعمل كبالتاِف فا٣بّب كل ا٣بّب يف إتباعهم،  وف يف كل علمو الصاٌف، فهم ا٤بقدمي  السلفي 
كف أف أىل السنة كا١بماعة الذين تأخركا عن الصدر األكؿ عن القركف ا٤بفضلة، يعتقد

وف عليهم يف  السلف الصاٌف من الصحابة كالتابعْب كأتباعهم ىم فوقهم كأمامهم كمقدمي 
ح صلً للمتأخرين عجز عن الوصوؿ إليو ا٤بتقدموف، ال يي  كل خّب، ال ٲبكن أف يتوفر خّبه 

كإُف  آخر ىذه األمة إال ما أصلح أك٥با، ال ٲبكن أف يكوف شيء يقرب إُف ا 
مث من بعدىم من التابعْب ، أصحاب النيب  ن عليو حاؿي مرضاتو كجنتو َف يك

ًرا يف تفسّبه عند قولو تعاُف  كأتباعهم، كما أحسن ما قالو ابن كثّب  ﴿َلْو َكاَف َخيػْ
 :يعِب–عن قوؿ ا٤بشركْب، قالوا لو كاف خّبنا  ا  ىىذا الذم حك َما َسبَػُقونَا ِإلَْيِو﴾

لو كاف خّبنا ما سبقونا إليو، ما سبقنا إليو أصحاب -نيب الىذا الدين الذم جاء بو 
فقاؿ أىل السنة كا١بماعة يف كل قوؿ كعمل كاعتقاد  :)  ،  قاؿ ابن كثّب ٧بمد 

، انظر الفارؽ بْب مقالة أىل (لو كاف خّبنا لسبقونا إليو َف يكن عليو أصحاب النيب 
 اعة.كبْب مقالة أىل ا٢بق الذين ىم أىل السنة كا١بم ،الضبلؿ
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إذنا أىل السنة كا١بماعة يتبعوف السلف الصاٌف، كيسّبكف على هنجهم كيضعوف 
﴿َوالسااِبُقوَف اأْلَواُلوَف ِمَن اْلُمَهاِجرِيَن َواأْلَْنَصاِر نصب أعينهم قوؿ ا كجل كعبل 

ُهْم َوَرُضوا َعْنُو  َوَأَعدا َلُهْم َجنااٍت َتْجِري َوالاِذيَن اتػابَػُعوُىْم بِِإْحَساٍف َرِضَي اللاُو َعنػْ
يضعوف نصب أعينهم قوؿ ا  َتْحتَػَها اأْلَنْػَهاُر َخاِلِديَن ِفيَها أََبًدا َذِلَك اْلَفْوُز اْلَعِظيُم﴾

: ﴾قاؿ بعض أىل التفسّب ﴿يَا أَيػ َها الاِذيَن َآَمُنوا اتػاُقوا اللاَو وَُكونُوا َمَع الصااِدِقيَن
 . (ر كأصحأّماأِب بكر كعم) :مع

توسط بْب اإلفراط  ىي أهنم دائمنا أىلي  السمة الثامنة ألىل السنة والجماعة:
عي الذم كاف عليو أىل دَّ مي ػكالتفريط، بْب الغلو كا١بفاء، كىذا التوسط امود ال ال

السنة كا١بماعة، إ٭با استفادكه من كوهنم يسّبكف على هنج الكتاب كالسنة، كما كاف 
الصاٌف فأكرثهم ذلك أف كانوا أىل توسط بْب اال٫برافيْب كبْب الضبللتْب  عليو السلف

بْب الغلو كبْب ا١بفاء بْب اإلفراط كبْب التفريط، كتأمل ىذا يا من رعاؾ ا إف شئت 
من مسائل االعتقاد، ٘بد أىل  يف مسلك أىل السنة كا١بماعة، كقو٥بم يف كل مسائلةو 

 اؿ.كاعتد السنة كا١بماعة أىل توسطو 
أهنم أىل اتفاؽ كأىل اجتماع على  السمة التاسعة ألىل السنة والجماعة:

ا٢بق، كألجل ىذا كانوا أىل السنة كا١بماعة كانوا أىل ا١بماعة، كانوا ا١بماعة ىذه 
األلقاب الثبلثة كلها مستعملة عند أىل العلم، كإف كاف االستعماؿ األشهر ىو عطف 

نة كا١بماعة، كىذا االجتماع كاإلتبلؼ فيما كاف ا١بماعة على السنة، فيقاؿ أىل الس
عليو هنج أىل السنة كا١بماعة ظاىر ك ا٢بمد، خذ ما شئت ما مؤلفات االعتقاد عند 
أىل ىذه الفرقة الناجية ا٤بنصورة، كعارضو بغّبه من ا٤بؤلفات ٘بد ذلك كأنو خرج من 

لرابع، كخذ مؤلف ألف يف قلب كاحد كقلم كاحد، خذ مؤلفنا أيلف يف القرف الثالث أك ا
مؤلفو كاحد،  أف ا٤بكتوب ىاىنا كىاىنا كأفَّ  ىذا العصر كقارف بْب ىذا كىذا، ٘بدي 

أىل السنة كا١بماعة ٝبع ا عز كجل قلؤّم على ا٢بق كاالعتقاد، فكاف  كالسبب أفَّ 
 عليو ليس فيو خبلؼ. ااعتقادىم متفقن 
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بينهم يف  يع الفرؽ، كيف ٘بدي كلذلك تأمل يف أقواؿ أىل البدع كالضبلؿ من ٝب
نك ٘بد إكبّبنا ككثّبنا، حٌب   امسائل االعتقاد اختبلف مسائل االعتقاد بل يف أصوؿً 

، ككل ذلك بسبب أهنم هنجوا األىواء، ما اك٘بد بعضهم ييكفر بعض ابدع بعضبعضهم يي 
قدـ ىواه يي  كاعتصموا ّٔما فأكرثهم ذلك االتفاؽ، إ٭با كاف كله  ،اتبعوا الكتاب كالسنة

، إال على ما يأيت يف كتاب  كيقدـ عقلو كالعقوؿ ما ٲبكن أف تتفق إال على كحي معصـو
 .ا كسنة رسولو 

أهنم يعتقدكف أنو ال عصمة ألحد بعد  السمة العاشرة ألىل السنة والجماعة:
َبؾ، أىل السنة كا١بماعة ا٤بعصـو عندىم ، كأف كل أحد يؤخذ من قولو كيي رسوؿ ا

عرض قولو على ا٤بيزاف الذم ال ٲبكن أف يتجاكز ، كأما من عداه فإنو يي ا  رسوؿ
 .الكتاب كالسنة :العدؿ، أال كىو

ٌُ ٕٕ ٚن  خص َٔ نالَ٘ ٜٚرتىِؤُٜ              غ٣ٛ َا اغتسضُى إْػا

، فإنو يؤخذ من قولو كيَبؾ كلذلك فأىل رب قكل أحد سول صاحب ىذا ال  
لقوؿ أحد من األئمة كال لرأم شيخ من األشياخ، إ٭با  السنة كا١بماعة ال يتعصبوف

اعتقادىم أف كل من كافق ا٢بق فإف قولو مقبوؿ، كمن خالف ا٢بق كلو كاف حبيبنا كلو  
ىذا الذم كاف عليو أىل السنة كا١بماعة أكرثهم  إفَّ  :كاف قريبنا فإف قولو مطرح، كبالتاِف

 الثبات على ا٢بق.
لسنة ليسوا على تزعزع كتشتت؛ ألهنم يأخذكف بقوؿ أىل السنة ال يتنقلوف، أىل ا

ا، كبالتاِف فيكثركف التنقل بْب اآلراء كا٤بذاىب كبل  ، كيعجبهم قوؿ ذاؾ غدن ىذا اليـو
 السنة كا١بماعة ثابتوف، ألهنم ال يتلقوف دينهم كاعتقادىم يف كل ا٤بسائل، سواءن  أىلي 

ال أيتطرؽ إليو خلل البتة، تعلقت بالعمل ال يأخذكف ذلك إال من مورد معصـو ال 
 من عنده. كتاب ا كما جاء بو رسولو   :كىو

عرض على الكتاب كالسنة فما إذنا كل أحد عند أىل السنة كا١بماعة، فإف قولو يي 
كافقو فإنو مقبوؿ، كما خالفو فإنو مردكد، كال يباِف السِب إذا كاف مع الكتاب كالسنة 
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أىل األرض ٝبيعنا لكنو مع الكتاب كالسنة فإنو كلو كاف أىل األرض، لو خالف  بأحدو 
 .أال كىو كتاب ا كسنة رسولو  ال يستوحش، كيف يستوحش كمعو ا٢بق اضَّ 

 ا٠بات أىل السنة كا١بماعة، فمن كاف عليها متصفن  عشره ىي بعضي  ىذه ٠باتن 
عريضة بعد ذلك، فإنو  لمن أىل السنة كا١بماعة كمن ادعي دعاك  ّٔا، فهو الذم يكوفي 

قد استباف ىل ىو صاحب دعوة صحيحة أك أنو صاحب دعوة غّب صحيحة كا 
.أعلم 

:)أما بعد فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قياـ الساعة أىل قاؿ 
السنة والجماعة اإليماف باهلل وكتبو ورسلو والبعث بعد الموت واإليماف بالقدر خيره 

 وشره(.
ىذه العقيدة بعد بياف حد موضوعو، ا٤بعُب الذم دار عليو ىذا  افتتح ا٤بؤلف 

التأليف، كىو أنو يبْب اعتقاد أىل السنة كا١بماعة، ذكر إٝباالن ما ىو ىذا االعتقاد، 
 ،اإليماف باهلل :ذكر أف ىذا االعتقاد يدكر على أركاف اإلٲباف الستة، قاؿ كىو

، ىذه األركاف ث بعد الموت وبالقدر خيره وشرهوالبع ،ورسلو ،وكتبو ،ومالئكتو
الذم ركاه عنو ابنو عبد ا كما يف حديث عمر   ،الستة الٍب أخرب ّٔا النيب 

الذم خرجاه يف الصحيحْب كخرجو اإلماـ مسلم أك كما يف حديث أِب ىريرة 
 ،ا٢بديث األكؿ أبسط ، لكنَّ  للنيب  ككبلٮبا فيهما قصة ٦بيء جربيل 

كا٢بديث الثآف أخصر.
اإلٲباف، كيدكر على األركاف الستة  : أف األمر ا٤بعتقد ىوبْبَّ  ا٤بقصود أف النيب 

إُف ىذه  فإهنا راجعةه  ،٠بعت، ككل مسائل االعتقاد عند أىل السنة كا١بماعة لٍبا
تقاد عند أىل مسائل االع ا التزامنا، ال ٚبرجي كإمَّ  ،ا تضمنناكإمَّ  ،ا مطابقةمَّ إاألركاف الستة، 

لك من ىذه األركاف الستة، كسيستبْب لك ذلك إف شاء  السنة كا١بماعة عما ذكرتي 
 ا أثناء دراستنا ٥بذه العقيدة الٍب بْب أيدينا.
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ذكر البعث بعد ا٤بوت، كليس اليـو اآلخر،  لحظ ىنا أف شيخ اإلسبلـ كيي 
كلمة اليـو اآلخر، كبالتاِف قد ؤمن بو البعث بعد ا٤بوت كَف يذكر  يعِب ذكر أف الذم يي 

إُف ما جاء  عن لفظ حديث جربيل ا٤بشهور الذم ركاه لنا عمر  ؿى دى يكوف قد عى 
يف ركاية أِب ىريرة ا٤بخرجة يف الصحيحْب، فإف ىذا اللفظ قد جاء يف ىذه الراكية قاؿ 

كالبعث بعد ا٤بوت.  :كالبعث، كيف ركاية
 ـ اآلخر، كبالتاِف فيكوف فيو داللةه من مباحث اليو  :فعلى كل حاؿ البعث ىو

 على ما يكوف بعد ذلك.
َباسح ايّٝٛ اآلخط عٓس أٌٖ ايػ١ٓ ٚادتُاع١ تسٚض ع٢ً ثالث١ 

 َٛنٛعات:

 ما يتعلق بالربزخ يعِب بالقرب كما يكوف فيو. األول: 
كإُف أف يدخل أىل ا١بنة  ،من البعث : ما يكوف يف عرصات القيامة ابتداءن الخاوي 

 كنعوذ بو من النار. ،نسأؿ ا ا١بنة ،كأىل النار النار ،ا١بنة
-نسأؿ ا السبلمة كالعافية-: ما يتعلق بالدار األبدية يف ا١بنة أك يف النار الخالج 

كقولو عليو الصبلة كالسبلـ البعث فيو إشارة إُف ىذا كإف كانت الركاية الٍب فيها ا٤بعُب  .
 ا عنو كما خرج ذلك اإلماـ مسلم. بتمامو ىو ما جاء يف ركاية عمر رضي

 ت[بياف معتقد أىل السينة كا١بماعة يف باب األ٠باء كالصفا]*
بما وصف بو نفسو في كتابو، وبما  اإليمافُ  :)ومن اإليماف باهلل: قاؿ 

 (.و محمٌد وصفو بو رسولُ 
شرع  يف ىذه العقيدة، حيثي  فهذا ىو ا٤بوضوع األكؿ الذم ابتدأ بو ا٤بؤلف 

 .تيف بياف معتقد أىل السينة كا١بماعة يف باب األ٠باء كالصفا
بما وصف اهلل بو نفسو في كتابو، وما  اإليمافُ  :باهلل )ومن اإليمافِ : فقاؿ 

 (.وصفو بو رسولو 
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ذأنَّ ؛من ىا ىنا تبعيضيو :اإليماف( نْ )مِ : قاؿ  ذباهللذقشملذذوذؾك اإلميان

 :اإلميانذبثالثةذأؿور
 .اإلٲباف بربوبية ا -ُ
 كاإلٲباف بألوىيتو.-ِ
 كاإلٲباف بأ٠بائو كصفاتو.-ّ

اإلٲباف بأ٠باء ا كصفاتو،   :شرع ىا ىنا يف بياف ىذا القسم، كىو كا٤بؤلف 
لك أف ىذا الشطر من العقيدة الذم تعلق بباب األ٠باء كالصفات، ىو  كقد ذكرتي 

 األكفر من مساحة ىذه الرسالة. الذم كاف لو ا٢بظُّ 
الدين،  كأصلي  ،نو أساس ا٥بدايةإاأل٠باء كالصفات بابه عظيم، حيث  بابي 

أحوج إُف شيئنا  ا٤بؤمنةي  كحصلتو النفوس، فليست النفسي  ،كأعظم ما  اكتسبتو القلوب
كىذا ىو كل  ،العلم بأ٠بائو كصفاتو تبارؾ كتعاُف، ىذا ىو أصلي  منها إُف معرفة ا 

 فهو ٤با سواه أجهل. ل ا عرؼ ما سواه، كمن جهً  العلم فمن عرؼ ا 
العلـو على اإلطبلؽ، كىو مع ما ينبِب على ىذا  بأ٠باء ا كصفاتو أشرؼي  العلمي  

﴿اللاُو العلم، من العمل من ٙبقيق العبودية، ىو الغاية الٍب خلق ا ىذا ا٣بلق ألجلها، 
نَػُهنا لِتَػْعَلُموا َأفا اللاَو الاِذي َخلَ  َق َسْبَع َسَمَواٍت َوِمَن اأَلْرِض ِمثْػَلُهنا يَػتَػنَػزاُؿ اأَلْمُر بَػيػْ

ىذا الكوف كلو خلقو ا  َعَلى ُكلٍّ َشْيٍء َقِديٌر َوَأفا اللاَو َقْد َأَحاَط ِبُكلٍّ َشْيٍء ِعْلًما﴾
  عبد رؼ، مثٌ يي عٍ حٌب يػي : ـَ ِقَياًما لِلنااِس َوالشاْهَر ﴿َجَعَل اللاُو اْلَكْعَبَة اْلبَػْيَت اْلَحَرا

ـَ َواْلَهْدَي َواْلَقالِئَد َذِلَك لِتَػْعَلُموا َأفا اللاَو يَػْعَلُم َما ِفي الساَمَواِت َوَما ِفي اأَلْرِض  اْلَحَرا
 اْلِعَقاِب َوَأفا اللاَو َغُفوٌر رَِحيٌم﴾ َوَأفا اللاَو ِبُكلٍّ َشْيٍء َعِليٌم * اْعَلُموا َأفا اللاَو َشِديدُ 

 العلم بأ٠باء ا كصفاتو من األمر العظيم ا٤بهم، الذم ينبغي أف يكوف أىمى  إذنا
العبد يف ىذه ا٢بياة، فأم عبادةو؟ كأم توجوو كتألوو للمعبود سبحانو دكف معرفة  طالبم

ضركرةه إليو تبارؾ كتعاُف، من كأ٠بائو كصفاتو؟! العبد ٕباجةو إُف مواله بل لو  ا 
 و إ٥بو.و ربو، كمن حيث كوني حيث كوني 
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و ربو الذم خلقو، كالذم يرزقو، ىو مفتقره إُف مواله جل كعبل من حيث كونه 
كالذم يتوُف تدبّب أمره، كالذم يتوكل عليو، كالذم يفوض األمور إليو، كىو كذلك 

و إ٥بو، الذم يتألو لو، فييحبو، كٯبلو، كيعظمو، كوني   مفتقره إليو افتقارنا تامنا، من حيثي 
 ٙبقيقو ٥بذين األمرين؟! فأمُّ  كٱبافو، كيرجوه 

ٙبقيق اعتقاد ربوبية ا تبارؾ كتعاُف، أك التألو لو  دكف معرفة أ٠باء ا كصفاتو،  
ٚبيل يف نفسك أف يقاؿ لك: اعتقد أف ا ربك، كاعبده دكف أف تعلم عنو أم صفةو 

طبلؽ، انظر كيف يستوِف على قلبك ذلك الظبلـ العظيم كذاؾ الضيق الكبّب، على اإل
ودؾ ٦بهوالن لك، ال تعلم عنو شيئنا؛ لذا فإف أعظم نعمةو من ا تبارؾ أف يكوف معبي 

 كتعاُف على عبده، أف عرفو إياه.
إذا أردت أف ٙبصي شيئنا من نعمة ا عليك، من الصحة، كالرزؽ، كا٤باؿ، 

من ذلك كلو، كىو أف عرفك نفسو تبارؾ  كالبصر فبل تنسى ما ىو أعظمي كالسمع، 
ة العظمى، الٍب ليس ىناؾ نعمةه تدانيها، فإف كل نكتعاُف، ىذه النعمة الكربل كىذه ا٤ب

؛ كلذلك من تعلم اهلل تبارؾ وتعالى، وأف تعرفو حق معرفتو أفْ خّبو مرتبطه ّٔذا العلم، 
على معرفة العبادة، دكف أف يكوف منو حرصه  العجب أف يكوف عند اإلنساف حرصه 

مةه على معرفة العبادة، فكيف بالذين رٗبا قدى على معرفة ا٤بعبود، مع أف معرفة ا٤بعبود مي 
يف معرفتو، لكنو  كٯبتهدي  حرصوا على كل علم، ككل فن، ككل ٚبصصو كما يقولوف: ٯبدي 

 .و من أجهل الناس بربو، ال يدرم كثّبنا من نعوت جبللو كٝبال
كيف تتعبد لو بابة كا٣بوؼ، كالرجاء، كأنت ال تعلم أنو ا١بميل سبحانو، كأنو 
الودكد، كأنو الرٞبن الرحيم، كأنو الغفور، كأنو العزيز، كأنو شديد العقاب، كأنو الذم ال 
يرد بأسو عن القـو آّرمْب؟ كيف تتعبد لو بأنواع العبوديات كأنت جاىله بو تبارؾ 

 كتعاُف؟ 
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، ىذا قاعدة ينبغي أف ال تغيب عن "كلما كنت باهلل أعلم كنت لو أعبد" كلذا
أعلم الناس  بالك، كلما كنت با أعلم، كنت لو أعبد"؛ كلذا ٤با كاف نبينا الكرٔف 

ا.  با كاف أعظمهم لو خشيةن كتعبدن
قاؿ  عليو الصبلة كالسبلـ: «، أنا أعلمكم باهلل، وأشدكم لو خشية»:قاؿ 

، كا٢بلس: كقطعة «جبريل ليلة ُأْسِرَي بي كالحلس البالي من خشية اهللرأيت »
أك القماش البالية من خشية ا تبارؾ كتعاُف؛ ألنو من أعظم خلق ا علمنا  ،الكساء

 بأ٠بائو كصفاتو.
طريقو يوصل إُف ا تبارؾ  بأ٠بائو كنعوت جبللو كٝبالو، أعظمي ىذا العلم با 

إُف رٞبتو، كمرضاتو، كجنتو،  -جٌل كعبل -كتعاُف، إف كنت ترـك أف تصل إُف ربك
الطريق إلى اهلل منو،  منو كال أعظمي  فدكنك ىذا الطريق، الذم ليس ٜبة طريقه أفضلي 

جل وعال من طريق أسمائو وصفاتو صاحبو قد حيزت لو السعادة، وإف كاف 
؛ كلذا ا سبحانو كتعاُف من راشو، غير مكدوٍد وال مشرٍد عن وطنومستلقًيا على ف

كثّبنا من أ٠بائو كصفاتو، كجعل كيتبو الٍب أنز٥با على رسلو،   منعمتو على عباده بٌْب ٥ب
من أ٠باء ا كصفاتو، كالسيما ما جاء يف كتاب ا القرآف، الذم أرسل  بياف كثّبو  افيه

نو جل كعبل إفيو ٝبلةن كبّبة من أ٠باء ا كصفاتو، بل  بو، فإف ا عز كجل نبيو 
م سبحانو عرؼ العباد ٗبوالىم، كمعبودىم، كرّّْٔ الٍب تبْب كتي  ضرب األمثاؿ ككذا نبيو 

يف فعل تلك ا٤برأة الٍب كانت تبحث بْب السيب، حٌب كتعاُف تأمل يف قوؿ النيب  
 ، كقاؿ «عباده من ىذه بولدىاهلل أرحم ب»:  كجدت طفلها فألقمتو ثديها، قاؿ 

هلل أفرح بتوبة عبده »يف شأف توبة العبد  تبارؾ كتعاُف:  يف شأف توبة عبده، قاؿ 
من رجٍل كاف في فالة مدوية، ومعو دابتو التي عليو طعامو وشرابو، ففقدىا حتى 
أيس منها، ثّم جلس تحت ظل شجرٍة ينتظر الموت، وإذا بدابتو فوؽ رأسو، فأخذ 

 ، أخطأ من شدة الفرح.«بخطامها وقاؿ: اللهم أنت عبدي وأنا ربك
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قد ضرب األمثاؿ الٍب تقرب معرفتك  ، فيما بٌْب  نبيو   ا انظر كيف أفَّ 
 -وىذا يدؿ على أنو أمٌر يحبو أمر ٗبعرفة أ٠بائو كصفاتو،  ا  بل إفَّ ،  بربك 

كم يف كتاب   ؛وىو يحبو تبارؾ وتعالى فما أمر اهلل بشيٍء أمًرا شرعًيا إال -جّل وعال
﴿َواْعَلُموا َأفا اللاَو َسِميٌع َعِليٌم﴾ ﴿َواْعَلُموا َأفا ا من أمرو ٗبعرفة أ٠باء ا كصفاتو! 

اللاَو َمَع اْلُمتاِقيَن﴾ ﴿فَاْعَلُموا َأفا اللاَو َمْوالُكْم نِْعَم اْلَمْوَلى َونِْعَم الناِصيُر﴾ ﴿اْعَلُموا 
 .يف نصوصو كثّبة يف كتاب ا  اللاَو َشِديُد اْلِعَقاِب َوَأفا اللاَو َغُفوٌر رَِحيٌم﴾ َأفا 

إذنا ىذا من العلم الواجب الذم ينبغي أف ال يتواْف ا٤بسلم يف ا٢برص كا١بد يف  
 ٙبصيلو.

اال٫براؼ الكبّب قد كقع فيو مع  أفَّ  ؛كالصفات ٩با يؤكد أٮبيتو األ٠باء بابي 
األسف الشديد، ىذا الباب مع كونو من أكضح األبواب، كأظهرىا من حيث الداللة 
عليو، إال انو قد كقع فيو خبلؼه كبّبه يف ىذه األمة، كا٫برؼ فئاـ من الناس عن ا١بادة، 

 =كالضبلؿكعن ا٢بق ا٤ببْب فيو، فكاف ٩با يتعْب على من أراد ٪باة نفسو من اال٫براؼ 
 .أف يتبْب ا٢بق يف ىذا الباب يف ضوء كتاب ا، كسينة رسولو 

ذاؾناسذيفذاجلملةذيفذفذاذاؾبابذقنقدمونذإىلذثالثةذأؼدام:

 أىل تعطيل.-ُ
 كإُف أىل ٛبثيل.-ِ
 كإُف أىل سواء السبيل.-ّ

ٜبةن ا٫براؼه إُف شق التعطيل، كٜبة ا٫براؼه إُف شق ٛبثيل، كٜبة توسطه على جادة 
 .ا٢بق  ىو مسلك أىل سواء السبيل

ذوأفلذاؾتعطولذاـفصلواذإىلذأؼدام:ذ

ُ-.  إُف أىل ٚبييلو
ِ-.  كإُف أىل ٘بهيلو
 كإُف أىل تأكيل.-ّ
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إذنا ىذه األقساـ الكثّبة الٍب ا٫برفت عن ا٢بق باستثناء أىل السينة كا١بماعة حقنا 
مما يتعين على طالب ىذا الباب  كصدقنا، يدلك ىذا اال٫براؼ الكثّب كالكبّب على أفَّ 

العلم بل المسلم، أف يجد في البحث فيو، والتأمل، والنظر، والتعلم، حتى يصيب 
، اال٫براؼ يف ىذا الباب ليس باألمر الحق وحتى يسلم من االنحراؼ في ىذا المقاـ

 الكبلـ يف ىذا الباب عن ا العظيم تبارؾ كتعاُف، كالكبلـ عنو ليس ا٥بْب؛ ألفَّ 
٤با بٌْب  قاؿ ، م عن ا بغّب علم، فقد كقع يف آمر عظيمالكبلـ عن غّبه، من تكلَّ ك

 .﴿َوَأْف تَػُقوُلوا َعَلى اللاِو َما ال تَػْعَلُموَف﴾يعة، قاؿ جٌل كعبل: نارمات الش
كالنظر يف  ،كالبحث ،دً جللإف شاء ا  ٮبة طالب العلم حذإذنا ىذه مقدمةه تش 

ا٤بثلى الٍب كاف عليها سلف ىذه األمة، كمضى  ةلصفات، كفق الطريقموضوع األ٠باء كا
 عليها أىل السينة كا١بماعة.

بما وصف اهلل بو نفسو في كتابو، وما  اإليمافُ  :باهلل اإليمافِ  )ومن: قاؿ 
 .(وصفو بو رسولو 

ارؽه مهمه بْب أىل ا٢بق كأىل الضبلؿ يف كفى  ،ومرتكٌز أساسٌ  ،قاعدٌة أولىىذه  
، باٌب توقيفيأف أىل السينة كا١بماعة يعتقدكف أف ىذا الباب  :الباب، اال كىوىذا 

وصف ا إال بدليل وقف فيو عند حد ما جاء يف الكتاب كالسينة، فبل ييسمَّى ا كال يي يي 
عن ا عز  زيلي ني تجاكز القرآف كا٢بديث، كال كال يي  جاء يف كتاب ا، كسينة رسولو 

 من ا٤بشنعْب. أحدو  لشناعةً  ؛ةن أك صف ،كجل ا٠بنا
األكؿ، الذم ينبغي أف ال يغيب عن بالك يا طالب العلم!  إذنا ىذا ىو األساسي 

كسبب ، فبل ٯبوز أف يتكلم فيو إال بنصو من الوحي؛ باٌب توقيفيكىو أف ىذا الباب 
ومعرفة أمٍر ُمغيٍب ، الغيب ما غاب عنك، ذلك أف ا عز كجل غيبه بالنسبة لنا

 رٍؽ ثالث:ال تكوف إال بطريٍق من طُ عنك 
: ٗبعُب أف ترل ىذا الذم  إما بأف ينقلب الغيب إُف شهادةالطريق األولى:       

َف نره كلن نراه  -جٌل كعبل -كاف غائبنا عنك، فلم يعد األمر ىا ىنا ماذا؟ غيبنا، كا 
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تروا ربكم تعلموا أنكم لن »خرج اإلماـ مسلم يف صحيحو: أكما  يف الدنيا، قاؿ 
 .«حتى تموتوا
ليس   -جٌل كعبل -ف ترل مثيبلن ٥بذا األمر الغييب، كا أ الطريق الثانية:      

 ﴿َىْل تَػْعَلُم لَُو َسِميًّا﴾ ﴿َوَلْم َيُكْن َلُو ُكُفًوا َأَحٌد﴾  كمثلو شيء،
أف يأتيك عنو خربه صادؽ، كبالتاِف فإذا جاءؾ ا٣برب  الطريق الثالثة:      

 الصادؽ فإف عليك أف تقف عنده كال تتجاكزه.
كمٌب تكلمت عن أمرو غييب بغّب ىذه األمور الثبلثة، فإنك ال شك تكوف قائبلن 

 على ا٤بشركْب، الذين تكلموا يف أمرو غييبو ما شهدكه، ؛ كلذا أنكر ا بغّب علم
﴿َأَشِهُدوا ، قاؿ ا جل كعبل: َمالِئَكَة الاِذيَن ُىْم ِعَباُد الراْحَمِن ِإنَاثًا﴾﴿َوَجَعُلوا الْ 

عليو من  ةو ر اىل كانوا حاضرين حٌب يتكلموف ّٔذا الكبلـ، الذم ال أث :يعِب َخْلَقُهْم﴾
 كأهنم إناث بغّب علم. ،علم، تكلموا يف شأف خلق ا٤ببلئكة

يتكلم يف شيءو يتعلق بو إال بطريق من ىذه ال ٲبكن ألحدو أف  إذنا ا 
أف يأتي خبٌر  :الطرؽ، كطريقاف منها موصداف، فبقي عندنا الطريق الثالث، كىو

﴿َوَما الذم قاؿ ا عنو:  من طريق نبيو  ، كا٣برب الصادؽ جاءنا عن ا صادؽ
 قراءتاف متواترتاف.  :ٍن﴾﴿َوَما ُىَو َعَلى اْلَغْيِب ِبظِني ،ُىَو َعَلى اْلَغْيِب ِبَضِنيٍن﴾

عن ربو جل كعبل  كبالتاِف فإف على اإلنساف أف يؤمن ٗبا جاء من طريق النيب 
من األ٠باء كالصفات، كال ٯبوز لو أف يتجاكز ذلك، ىذا السبب األكؿ الذم ٯبعلنا 

 إُف غّبه. نقف عند حدكد الكتاب كالسينة يف ىذا الباب، كال نتجاكزهي 
، الذم ال يتطرؽ إليو خطأه اضَّ  أف الكتاب كالسينة ٮبا ا٢بقي  السبب الثاني:

 البتة.
﴿ال يَْأتِيِو كيقوؿ تبارؾ كتعاُف:  ﴿َوبِاْلَحقٍّ أَنَزْلَناُه َوبِاْلَحقٍّ نَػَزَؿ﴾يقوؿ:  ا 

﴿َوَما : يو كقاؿ عن نباْلَباِطُل ِمْن بَػْيِن َيَدْيِو َوال ِمْن َخْلِفِو تَنزِيٌل ِمْن َحِكيٍم َحِميٍد﴾ 
فإذا كاف ذلك كذلك فعلى اإلنساف أف ِإْف ُىَو ِإالا َوْحٌي يُوَحى﴾  *يَػْنِطُق َعِن اْلَهَوى 
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بو عن  فظي يعتصم ٗبا جاء يف الكتاب كالسينة فحسب، ىذا ىو األمر األسلم الذم ٙبي 
الوقوع يف ا٣بطأ، كأما ما سول ذلك فكل كبلـو ٘باكز الكتاب كالسينة يف ىذه ا٤بطالب 

مثَّ إال كحيه كىول، ليس ىناؾ أمره ثالث، تأمل يف  مااإل٥بية، فإنو عن ىول كال بيد، 
تأمل يف قوؿ ا  ﴿فَِإْف َلْم َيْسَتِجيُبوا َلَك فَاْعَلْم أَناَما يَػتاِبُعوَف َأْىَواَءُىْم﴾ قوؿ ا 
 ﴾تأمل قوؿ ا  ﴿َوَما يَػْنِطُق َعِن اْلَهَوى * ِإْف ُىَو ِإالا َوْحٌي يُوَحى : َوَأِف﴿

نَػُهْم ِبَما أَنَزَؿ اللاُو َوال تَػتاِبْع َأْىَواَءُىْم﴾  دائمنا ا٤بقابلة تكوف بْب الوحي اْحُكْم بَػيػْ
ور، مهما صَّ كمهما تٌ  ،مىسَّ كمهما تى  ،كلكا٥بول، إذنا ما مثَّ إال كحيه أك ىول، مهما تش

القلب عن الرب، أك أنو علمه بباطنو أك ظاىر، أك  قاؿ صاحب ىذا ا٥بول، إنو حديثي 
، أك أنو رؤية مناـ، أك أنو أم شيءو يكوف سول ذلك،  أنو معقوؿه  عندم، أك أنو كشفه

كل متكلٍم في اهلل تبارؾ وتعالى من   أفا  =فا٢بقيقة يف ىذا كلو راجعةه إُف شيءو كاحد
﴿َوَمْن َأَضل   غير طريق الوحي، فإنو متكلٌم بالهوى، وال شك أف الهوى أمٌر مذمـو

 .ِمماِن اتػاَبَع َىَواُه ِبَغْيِر ُىًدى ِمَن اللاِو﴾
، يتميز بو منهج أىل السينة ان مهم اكالحظ يا رعاؾ ا، يف ىذا الباب ضابطن 

يف ا١بملة الٍب بْب أيدينا.لفيهم، كىذا ما أشار إليو ا٤بؤلف كا١بماعة عن ٨با
بما وصف اهلل بو نفسو في كتابو،  اإليمافُ  :باهلل )ومن اإليمافِ :  قاؿ 

.( وما وصفو بو رسولو 
عدـ التفريق بين األدلة السمعية من حيث القاعدة عند أىل السينة كا١بماعة،  

الفارؽ ا٤بهم بيننا كبينهم! أىل السينة كا١بماعة أىل ا٢بق، ، انتبهوا إُف ىذا األخذ بها
أىل اإلتباع الصادؽ ىم الذين ال يفرقوف بْب األدلة من حيث األخذ ّٔا، فما جاء يف 
الكتاب كالسينة فعلى الرأس كعلى العْب، كما جاء يف الكتاب فحسب  فعلى الرأس 

متواترةو أك  لعْب، كما جاء يف سينةو كعلى العْب، كما جاء يف السينة فحسب فعلى الرأس كا
ال يفرقوف بْب األدلة يف ىذا الباب الكل كحيه، كالكل آحاد فعلى الرأس كعلى العْب، 

 حجةه، كالكل مقبوؿ.
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 -كما قاؿ ا  ﴿َوَما آتَاُكُم الراُسوُؿ َفُخُذوُه﴾قولو تعاُف:  والدليل على ىذا:
: كما آتاكم الرسوؿ بدليلو متواترو فحسب فخذكه، قاؿ جٌل كعبل:  -جٌل كعبل

من بلغو دليله من الوحي، من أم طريقو كاف، من أم  كلي   ﴿أِلُنِذرَُكْم ِبِو َوَمْن بَػَلَغ﴾
َبط ا عز كَف يش ﴿أِلُنِذرَُكْم ِبِو َوَمْن بَػَلَغ﴾ طريقو ثابتو كاف فإف النذارة متحققةه حينئذو 

طوائف من أىل البدع ا٫برفت يف ىذا  كجل شرطنا زائدن على ذلك، أقوؿ ىذا؛ ألفَّ 
 ا٤بقاـ.

كبالتاِف فإهنم يقرركف أصلْب، ٮبا من أعظم أصوؿ الضبلؿ كاال٫براؼ يف باب 
 الصفات خصوصنا، كيف غّبه من أبواب االعتقاد عمومنا:

 :كأما بالُسنة المتواترةإ٭با ىي أهنم يزعموف أف ا٢بجة يف باب الصفات  أواًل ،
أكثري  رحةه غّب مقبولة، كبالتاِف فإهنم يكونوف قد اطرحوا أكثر السينة،طالسينة اآلحاد فم

بل عامة السينة جاءت من طريق آحادو، بل األحاديث الٍب حيًكم عليها بأهنا  السنة
اترنا لفظينا، ا٤بقصود أف قليلة، سواءن كاف ذلك تواترنا معنوينا، أك كاف تو  متواترة أحاديثه 

األحاديث ا٤بتواترة قليلةه بالنسبة إُف األحاديث اآلحاد، كبالتاِف فهؤالء جعلوا أكثر 
 يف ىذا ا٤بقاـ، ىذا أصل.  غّب مفيدةو  السينة النيب 
 أهنم زعموا أف األدلة النقلية ٝبلةن كتفصيبلن سواءن عادت إُف واألصل الثاني :

، كإف  داللتها ظنيةلها أحاديث متواترة، أك على أحاديث آحاد كي آيات الكتاب، أك إُف 
كانت قطعية الثبوت، ٗبعُب أف كل دليلو نقلي جاء يف الكتاب كالسينة فإنو ال ٱبرج عن 

 الظن عندىم، بل كا قد قاؿ بعض أساطينهم : إهنا ال ٚبرج عن الظن كالتخمْب. 
هنم عزلوا كحي رب العا٤بْب عن أف ُف األكؿ، تبْب لك أإكبالتاِف إذا ٝبعت ىذا 

ا للعلم كاليقْب يف أعظم مطالب الدين، كبالتاِف فتكوفي  ا٥بداية مستفادةن من  يكوف مفيدن
ال من طريق الوحي، إغّب طريق الوحي، كال شك أف ىذا من أبطل الباطل، فبل ىداية 

سبب ا٥بداية ككسيلتها، بٍّي﴾ ﴿َوِإِف اْىَتَدْيُت فَِبَما يُوِحي ِإَليا رَ َف يقل ا جل كعبل: أ
 كالسينة. رب العا٤بْب سبحانو كتعاُف الذم ىو الكتابي  كطريقها ليس إال كحيَّ 
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ثالثة، تبْب لك مدل اال٫براؼ العظيم الذم كقع  قرةن افإذا ضممت إُف ىذين ف
ظواىر نصوص الصفات في الكتاب والُسنة كثيٌر  إفا  :ىؤالء فيو، كىو أهنم يزعموف
، كالتشبيو كثره كما ال ٱبفاكم، كعليو فيكوف ىذا الكتاب منها يفيد الضالؿ والتشبيو

من أف يوصف على أف يكوف  إذا كاف كما زعموا يكوف إُف أف يوصف باإلضبلؿ أقربي 
 كبشرل للمسلمْب. ،ىدايةو للمؤمنْب كتابى 

الصفات تفيد التشبيو، ك٥با ظاىر مفهـو عند القارئ، ك٥با إذا كاف ظاىر نصوص 
، أك على األقل كتابى  ألغازو كأحاجي يقرئو  باطنه مراد، كاف ىذا القرآف تشبيهنا كإضبلالن
 اإلنساف يف أعظم ما اشتمل عليو كمع ذلك فإنو ال يفهم منو شيئنا.

يضل كيشقى، مع أف على ظاىره، على أف  اعتقدهي فإذنا ىذا كتابه يؤدم ٗبن قراه 
، ىذا الكتاب كتاب َما أَنْػَزْلَنا َعَلْيَك اْلُقْرآَف لَِتْشَقى﴾*  ﴿طوا تبارؾ كتعاُف يقوؿ: 

ىداية، ىذا الكتاب نوره مبْب، ىذا الكتاب شفاءه ٤با يف الصدكر، ىذا الكتاب يهدم 
 =الثبلثةبو ميريد ا٢بق على الصراط ا٤بستقيم، فإذا ٝبعت ىذه األصوؿ  ا عز كجل

، كمدل اعتدائهم على نصوص الكتاب كالسينة، كيا  تبْب لك مدل ا٫براؼ القـو
ا٤بتمسكوف بالسينة حقِّا  مَّاالعجب! أهنم يقولوف بعد ذلك: إهنم أىل السينة كا١بماعة، كأ

كصدقنا، الذين يقدموهنا على كل ما سواىا، فإهنم عندىم خارجوف عن أىل السينة 
 كا١بماعة.

كدليلو  ،أف ىذا أصله مهمه ينبغي أف يتنبو إليو ىذا الباب توقيفي المقصود:
أك أف يثبت  ،ؽ عند أىل السينة كا١بماعة، بْب أف تثبت الصفةرٍ ػى الكتاب كالسينة، كال ف

كصفة العلو،  االسم بدليلو من القرآف، أك من القرآف كالسينة، فكثّبه من صفات ا 
على غّب ما ىنالك، أك إُف كصفة الغضب، كصفة االستواء  كصفة العزة، كصفة الوجو،

أك  ، أك صفة الفرح  أف يكوف ثابته يف السينة فحسب، كصفة الضحك  
ال فرؽ عند أىل السينة كا١بماعة بْب ، ، أك صفة األصابع   صفة القدـ  
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أف تثبت الصفة من ىذا كىذا، فالكل كحيه كالكل مقبوؿ، كما أنو ال فرؽ عندىم بْب 
 طريقو متواترة، أك أف تثبت من طريقو آحاد.

، انتبو على ىذا األصل الشرط عند أىل الُسنة والجماعة الثبوت ال التواتر
ا٤بهم، القاعدة عند أىل السينة كا١بماعة، كشرط االحتجاج عند أىل السينة كا١بماعة: 

 ثبوت الدليل وليس تواتر الدليل.
بما وصف اهلل بو نفسو في كتابو، وما  اإليمافُ  :باهلل )ومن اإليمافِ  :قاؿ 

.(وصفو بو رسولو 
من أ٠باء ا كصفاتو، فواجبه كسينة رسولو ،  ما جاء يف كتاب ا  كلي  

على العبد أف يؤمن بو، كأف يصدؽ، كأف يوقن، كأف يعتقد بأف ا متسمو ّٔذا االسم، 
 .كأف ا متصفه بتلك الصفة

بعد ذلك ااذير الٍب ٙبوؿ بْب العبد، كبْب الوصوؿ على مث ذكر ا٤بؤلف  
 بالصفات، كا٤بثبتي  ا٢بق يف ىذا ا٤بقاـ ا٤بهم، ذكر أربعة ٧باذير، ينبغي أف ٯبتنبها ا٤بؤمني 

.لؤل٠باء كالصفات لربنا 
بما وصف اهلل بو نفسو في كتابو، وما  اإليمافٌ  :باهلل )ومن اإليمافِ : قاؿ 

.من غير تحريف، وال تعطيل، ومن غير تكييف، وال تمثيل( وصفو بو رسولو 
ٌْ، ٚتهْٝٝف، ٚشيجٌٝ(.   عٓسْا اآلٕ أضبع١ ستاشٜط: )حتطْٜف، ٚتعطٝ

 .التحريففهو  أما األمر األوؿ:
كالتشديد ىا ىنا ، ٙبريفنا، ؼي رً حٍ ػ، يى ؼى رى مضعفه كمشدده من حى  :التحريفي  

( من باب طرد للمبالغة، أصلي   .الفعل )حىرىؼى
عن ا٢بق،  عن السمت، كا٣بركجي  ا٣بركجي  :كالتحريف ٗبعُب اال٫براؼ يعِب 

 .عن الصواب كاالبتعادي 
يف ىذه الكلمة آثر استعما٥با، على استعماؿ كلمةو أخرل أشهر، كا٤بؤلف  

كىي التأكيل، كالسبب يف ذلك أمراف:
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و أراد أف تكوف ىذه العقيدة موافقةن يف ألفاظها للكتاب كالسينة من كل أنَّ : أكالِّ    
 كجو.

ثانينا: أهنا أكضح يف الداللة على ا٤بقصود، كلمة التحريف أكضح يف الداللة    
ذلك أف   ؛على ا٤بقصود، كأكقع يف النفوس من حيث بياف الشناعة من كلمة التأكيل

كلمة التأكيل ٥با معافو ٨بتلفة، فلو قاؿ: من غّب تأكيلو فقد يقوؿ قائل: كماذا يف 
﴿َوَما يَػْعَلُم تَْأِويَلُو ِإالا  أك﴿َوَما يَػْعَلُم تَْأِويَلُو ِإالا اللاُو﴾  التأكيل، كا جل كعبل يقوؿ:

 لوقف كالوصل يف ىذه اآلية.ف اأعلى القولْب يف ش اللاُو َوالرااِسُخوَف ِفي اْلِعْلِم﴾
: النيب  ف يرزقو ا التأكيل، أدعا البن عباس رضي ا عنهما ب أك يقوؿ مثبلن

، كيف  قاؿ: دعا لو النيب  بأف يعلمو التأكيل، فكيف يكوف التأكيل على ىذا تأكيبلن
عن الكلمة الٍب قد ٙبتمل، يكوف التأكيل على ىذا شيئنا مذمومنا؟ إذنا عدؿ ا٤بؤلف 

فقاؿ سبحانو:  أك تشتبو على كلمة الواضحة، الٍب جاء ذمها يف كتاب ا 
.﴿ُيَحرٍُّفوَف اْلَكِلَم َعْن َمَواِضِعِو﴾

صرؼ اللفظ  :ىوك إذنا التحريف ا٤براد بو ا٤بصطلح عليو عند ا٤بتأخرين بالتأكيل،  
 .ُف معُبن آخرإعن ظاىره 

 تبارؾ ركف الصفات، ال يقولوف: إف ىذه الصفة غّب ثابتةه أىل التحريف ال ينك 
َف يستًو على العرش، فإنو يكفرؾ،  ف ا إكقلت لو:  ؼو ُف ٧بر إكتعاُف، لو جئت 

 ﴿الراْحَمُن َعَلى اْلَعْرِش اْستَػَوى﴾ أليس كذلك؟ ألف اآلية صرٰبة 
يف ضوء لغة لكنو يأيت إليك فيقوؿ: كلكن ما معُب استول؟ أىو ما تفهمو 

العلو كاالرتفاع على الشيء أـ أنو شيءه آخر فيقوؿ لك: ال؟ ال  :العرب؟  كىو أنو
أف االستواء ىو االستيبلء، فتجد أنو  :تفهم ىذا ا٤بعُب الظاىر، إ٭با ٜبة معُبن آخر كىو

ؼ ىذه الكلمة عن معناىا الظاىر إُف غّبىا، ٘بدىم مثبلن يقولوف يف قوؿ ا تبارؾ رَّ حى 
يثبت ىذه اآلية كيثبت أف ا عز كجل كلم  ﴿وََكلاَم اللاُو ُموَسى َتْكِليًما﴾اُف: كتع

من  :موسى، لكنو يأيت بعد ذلك فيقوؿ لك: كلكن ما معُب التكليم؟ التكليم ىنا
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و بألفاظ ا٢بكمة ٘برٰبنا، انظر كيف أنو أثبت رحي جى  :م، كليس من الكبلـ، يعِب أنولٍ الكى 
 .ا٤بعُب عما أراده ا تبارؾ كتعاُف، كما ىو ظاىر لفظ كتاب ا  ؼى رى ػى اللفظ لكنو ح

إف اهلل تعالى ينزؿ إلى سماء الدنيا، »:  ٘بد أنو يقوؿ مثبلن يف حديث النيب  
ف النزكؿ ىا إا٢بديث، ىو ال ينكر ا٢بديث، لكنو يقوؿ:  «إذا بقي ثلث الليل اآلخر

 .أك نزؿ ملكو من مبلئكتو، إذا ىو التحريفنزكؿ أمره،  :إ٭با ىو ىنا ليس نزؿ ا 
 :ٚايتشضٜف َٔ سٝح األفٌ 

 قد يكوف بتغيّبو كتبديلو يف ا٢بركات 
 .كقد يكوف تغيّبو كتبديبلن يف ا٢بركؼ كالكلمات 
قد يكوف تغيّبن يف ا٢بركات كىذا شيءه قليله نادر كما حرؼ بعضهم قولو تعاُف:  

، كل ذلك فراره عن ُموَسى َتْكِليًما﴾ اللاوَ ﴿وََكلاَم إُف  ُموَسى َتْكِليًما﴾ اللاوُ ﴿وََكلاَم 
إثبات الكبلـ  عز كجل كاألكثر أف يكوف التحريف متعلقه با٢بركؼ كالكلمات كفعل 

 من أٌكؿ صفة االستواء بصفة االستيبلء، قالوا: إف االستواء ىو االستيبلء.
 فأبػػػػػوا وقالػػػػػوا حنػػػػػطٌة لهػػػػػػواف      اليهػػػػػػػػػػػود بػػػػػػأف يقولوا حطػػػةمػػػػػػػػػػػػػػػر أُ 

 فأبػػػى وزاد الحػػػػػرؼ للنقصػػاف      وكػػػػػػػػػػػذلك الجهمي قيػػل لو استػػػػػوى
 وعقػػػاًل ليػػػػػػس يستويػػػػػػػػاف لغػةً      قاؿ استوى استولى وذا من جهلو    

 في وحي رب العرش زائدتػػاف     ػػػػػٌي ىمػػػػػػػػػػػا    ػػنوف اليهػػػود والـ جهمػػ
، كقد يكوف ٙبريفهم ٙبريف الكبلـ بزيادةو أك نقصاف فعلىكذا   كما   ىؤالء القـو

 ىو الشأف يف صفة النزكؿ  تبارؾ كتعاُف، كغّبىا من الصفات.
 باذكر األكؿ  كىو:اذكر الثآف: كىو ذك عبلقةه كثيقة 

التعطيل يف اللغة التخلية، ترؾ الشيء كٚبليتو ىذا تعطيل، قاؿ جل التعطيل: 
 .مهجورة تركها أىلها :، يعِب﴿َوبِْئٍر ُمَعطاَلٍة َوَقْصٍر َمِشيٍد﴾كعبل: 
، إما   إنكار صفات ا  :التعطيل ا٤براد ّٔا ىا ىنا يف باب الصفات، ىو 

صفةن من صفاتو، كالحظ يا رعاؾ ا! أنو ِب أنو ال يثبت  ، يعاكلينا، كإما جزئي
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ليس أحده من ىذه األمة الذين ينتسبوف إليها يقوؿ بالتعطيل الصريح، إال يف باب 
األحاديث اآلحاد ىذه الٍب قوم ىؤالء على تعطيلها صراحةن فقالوا: يف صفةو جاءت يف 

 ، ينكركهنا صراحةن. حديثو من طريق آحاد، قالوا ىذه صفةه غّب ثابتو 
إذنا التعطيل الصريح، إ٭با ىو كاقعه من أىل اال٫براؼ من أىل التعطيل يف ماذا؟ 

، أما ا٤بتواترة فبل ٲبكن أف يكوف من ىؤالء من ينكر الصفة في باب األحاديث اآلحاد
نكر أف أي  فيقوؿ ﴿ُيِحبػ ُهْم َوُيِحب ونَُو﴾ -عز كجل -صراحةن يأيت مثبلن إُف صفة ابة 

ُف إ٧ببنا ىكذا بكل صراحةن ككقاحة، ىذا ال يقع من أحدو ينتسب  أف يكوف ا 
التعطيل بالتاِف تبْب لنا أف ك ىذه األمة، لكن ىؤالء يقع منهم التعطيل غّب الصريح، 

 ينقسم إلى:
 .تعطٌٝ قطٜض 

 .غري قطٜض ٌٕ  ٚإزي تعطٝ
طريق التأكيل، ٗبعُب لو قيل يح، إ٭با ىو من طريق التحريف، من ر التعطيل غّب الص

الذم ىو التحريف، يعِب سواء عربت بالتأكيل أك  ؟لنا: ما العبلقة بْب التعطيل كالتأكيل
 التحريف أرجو أف يكوف ا٤بقصود كاضحنا.

 ما العبلقة بْب التعطيل كالتأكيل؟
العبلقة بينهما عبلقة السبب با٤بسبب، عبلقة الوسيلة بالنتيجة، فالتأكيل كسيلة  

 .التعطيل نتيجةك 
﴿الراْحَمُن َعَلى اْلَعْرِش اْستَػَوى﴾ ٗبعُب ىذا الذم قاؿ: بالتأكيل يف قولو تعاُف:  

نو عطل صفة ا عز كجل الٍب اخربنا ا عز كجل ّٔا، ىل ا عز كجل أحقيقة األمر 
ب، أخربنا بصفة االستواء أك بصفة االستيبلء؟ كٮبا حقيقتاف ٨بتلفتاف يف ضوء لغة العر 

ا أنو اتصف بصفة االستواء كبالتاِف ىذه نى مى لً عٍ ما الذم أراد ا عز كجل؟ أراد أف يػي 
الصفة الٍب أراد ا عز كجل إخبارنا ّٔا، حقيقة األمر أف ا٤بؤكلة عطلوىا، فكانت 



ـً أىِب العباس، أىٞبىىدى بنً  ة الوىاًسػػػًطيَّةي؛ ًلشىٍيًخ اإلٍسبلى  (ىػػػػِٖٕ-ُٔٔعىٍبدى ا٢ٍبليم اٍبن تٍيميَّة ا٢ٍبرَّآفَّ ) الػػػعىػػػًقػػػيػػػػػدى
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التعطيل، العبلقة إذنا عبلقة كسيلةو بنتيجة، عبلقة سببو  = نتجالنتيجة أف التأكيل يقود كيي 
 ٗبسبب.
يعني كلكن ليس كل تعطيلو ناشئنا عن تأكيل، فقد يكوف ناشئنا عن تفويض،  

 التعطيل لو وسيلتاف:
 التأكيل. الوسيلة األولى:
 التفويض. الوسيلة الثانية:

كعلى كل حاؿ بْب التأكيل كالتفويض قربه كبّب، حٌب إف علماء أىل الكبلـ 
التأكيل  :التأكيل التفصيلي، كالتفويض ىو :يقولوف: إف التأكيل، مصطلح التأكيل ىو

اإلٝباِف، لكن على كل حاؿ، يعِب ٮبا أمراف بينهما اختبلؼ، ك٫بن بإذف ا عز كجل 
فيما يتعلق بتأكيل  -إف شاء ا-سنتكلم على كجو التفصيل يف قادـ ىذه العقيدة 

كيف يكوف الصفات، كفيما يتعلق بتفويض الصفات، كما ىو الفرؽ بْب ىذا كىذا، ك 
الرد على أىل التأكيل؟ ككيف يكوف الرد على أىل التفويض، ك٫بن ال نزاؿ يف ذكر 

 ا٤بقدمات.
ا٤بقصود كا٤بهم ىو أف نفهم أف من اذكر يف باب اإلٲباف با عز كجل ٗبا تعلق  

التأكيل،  :تحريف الذم ىوالأف ٰبذر اإلنساف من الوقوع يف التعطيل، ك  :بأ٠بائو كصفاتو
ىذا مناؼو لتحقيق اإلٲباف الذم أراده ا تبارؾ كتعاُف منٌا يف باب األ٠باء فإف 

 كالصفات.
بما وصف بو نفسو في   اإليمافُ  :باهلل : )ومن اإليمافِ  المؤلفقاؿ 

ومن غير  ،من غير تحريف وال تعطيل وبما وصفو بو رسولو محمد  ،كتابو
تكييف وال تمثيل(

الكبلـ عن ااذير األربعة الٍب ذكرىا شيخ  توقفنا يف الدرس ا٤باضي، عند
الٍب تنايف كماؿ اإلٲباف با سبحانو كتعاُف يف باب األ٠باء ، ك اإلسبلـ رٞبو ا

 .كالصفات أك تنايف أصل ذلك
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 مضى الكبلـ عن ٧بذكرين: التحريف كالتعطيل. 
يقاببلف : كالتكييف كالتمثيل كبلٮبا ٧بذكراف والمحذور الثالث ىو التكييف 
فريق ا٤بعطلة، كالذين  :كالذين انتهجوا اذكرين األكلْب ىم ،التحريف كالتعطيل ٧بذكرمَّ 

ا٤بمثلة ا٤بشبهة، كأىل السنة كا١بماعة قد عفاىم  :انتهجوا هنج التكييف كالتمثيل فريق
 ا عز كجل من ىذه األمراض كالببليا الٍب هنجها ىؤالء ا٤ببتدعة.

 تكييف()ومن غير  :قاؿ 
.اعتقاد أك حكاية كيفية صفات ا سبحانو كتعاُف :التكييف ىو 
ما ٯباب بو عن السؤاؿ بكيف، ىذه ىي الكيفية ما ٯباب بو عن  :كالكيفية ىي 

 السؤاؿ بكيف ىذا الذم يطلق عليو الكيفية.
جاء  ،جاء راكبنا ،جاء مسرعنا :فإذا قلت لك كيف جاء ٧بمد؟ فتقوؿ ِف

أف  :ما شاكل ذلك، أنت ىاىنا يف جوابك ذكرت الكيفية كا٤بعُبمصاحبنا لفبلف ك 
كحقيقتها،  ،ككيفيتها ،كشكلها ،الكيفية وً نَّ تكييف صفات ا جل كعبل، ذكر كي 

كالشك أف ىذا أمر ٩بنوع أعِب أف ٱبوض اإلنساف يف الكبلـ عن كيفية اتصاؼ ا 
شرع، كما أنو ٩بنوع من جهة سبحانو كتعاُف بصفاتو، فهذا الشك أنو ٩بنوع من جهة ال

 العقل.
فإف األدلة قد دلت على ٙبرٲبو الكبلـ يف ا جل كعبل  :أما من جهة الشرع

ْثَم ﴿بغّب علم، قاؿ سبحانو  َها َوَما َبَطَن َواإْلِ ـَ رَبٍَّي اْلَفَواِحَش َما َظَهَر ِمنػْ ُقْل ِإناَما َحرا
ُتْشرُِكوا بِاللاِو َما َلْم يُػنَػزٍّْؿ بِِو ُسْلطَانًا َوَأْف تَػُقوُلوا َعَلى اللاِو َما َواْلبَػْغَي ِبَغْيِر اْلَحقٍّ َوَأْف 

على ا عز  فأم كيفية يذكرىا ا٤بكيف لصفة ا سبحانو، فإنو فيها قائله  اَل تَػْعَلُموَف ﴾
ا يف كتاب ا أك يف سنة رسوؿ  مأثورو  كجل بغّب علم، فإنو َف يتكلم بذلك عن دليلو 

يكوف متكلمنا عن ا عز كجل بغّب علم، فيكوف قد  =صلى ا عليو كسلم، كبالتاِف
 كقع يف ىذا األمر العظيم، كىو من أشنع ارمات.
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ورات العظيمة، هني ا جل كعبل ظكأنو من ا ،كذلك يدؿ على منع التكييف
تَػْقُف َما لَْيَس َلَك بِِو ﴿َواَل اإلنساف ما ليس لو بو علم، قاؿ جل كعبل  وافقعن أف ي
ببل علم  يئاكأف يتتبع، كأف يتناكؿ بالبحث كالكبلـ ش ،فليس لئلنساف أف ٱبوضِعْلٌم﴾ 

بالصفات، كىكذا نبيو صلى ا  عنده عليو، فإف ا سبحانو إ٭با بْب لنا أنو متصفه 
، كيف غير أنو لم يرد في كتاب اهلل أو سنة رسولو صلى اهلل عليو وسلمعليو كسلم 

، إذنا علينا أف نقف عند حدكد ما كرد، كأف ال نتجاكز يتصف اهلل بهذه الصفات
 القرآف كا٢بديث.

 :علم إال بواحد من طرؽ ثبلثكل غيب فإنو ال ٲبكن أف يي   :ا من جهة العقلأمَّ 
 .كبالتاِف فبل يعود غيبو لر إما بأف يي /ُ 
 .يلو كا جل كعبل ليس كمثلو شيءكإما بأف يرل مث/ِ 
 .ٖبرب صادؽ يطمئن إُف خربه عنو ربى كإما بأف ٱبي /ّ 

كالشك أف ىذه الطرؽ الثبلث منفية يف شأف كيفية صفات ا جل كعبل، فنحن 
ككذلك َف ٱبربنا ا كال  -تعاُف ا على أف يكوف لو مثيل-َف نرل ا كَف نرل مثيبلن لو 

أف نقف عند حدكد إثبات رسولو صلى ا عليو كسلم بشيء من ذلك، فتعْب إذنا 
 الصفة دكف ا٣بوض يف كيفيتها.

، أف إثباهتم للصفات إثبات كجود ال إثبات تكييف القاعدة عند أىل السنة:
أف ا متصف ّٔذه الصفات  :أىل السنة كا١بماعة يثبتوف الصفات إثبات كجود يعِب

الصفات إثبات تكييف، وف، كليس إثباهتم ٥بذه عي دَّ على ا٢بقيقة، ال على آّاز كما يى 
عن البياف أف أىل السنة كا١بماعة قاطبة قد اتفقوا على ىذه الكلمة إذا ذكركا  كغِبه 

 بالصفات بال كيف. فإنهم يذكروف أف اهلل متصفٌ صفات ا جل كعبل، 
يقولوف أف ا جل كعبل استوم على عرشو ببل كيف، كأنو ينزؿ إُف السماء الدنيا 

آلخر ببل كيف، كىكذا يف بقية الصفات الواردة يف الكتاب كالسنة، إذا بقي ثلث الليل ا
 :عن البياف أيضا أهنم إذا قالوا أف ا جل كعبل متصف بالصفة ببل كيف، يعِب كغِبه 
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بال كيف نعلمو نحن ننفي علمنا بالكيفية، نحن ننفي تكييفنا للصفات وليس أف 
، بل أف نفينا للكيف من حيث صفة اهلل جل وعال لها كيفية في الواقع والحقيقة

 لكن علم ذلك موكوؿه ، الشك أف لها كيفية كل صفةٍ ىو ال شك أنو تعطيل للصفة،  
إُف ا جل كعبل، كيفية نزكؿ ا ال يعلمها إال ا، ككيفية استواءه على العرش ال 

ننفي  :فقلكإف شئت ؛ إذا قلنا ببل كيف فإننا ننفي التكييف  يعلمها إال ا، فنحن إذنا
في  ىذه الصفة لها كيفيةٌ  علمنا بكيفية اتصاؼ اهلل عز وجل بالصفة، وليس أفا 

 الحقيقة.
التكييف يف ا١بملة داخل يف ذـ السلف رٞبهم ا للتمثيل كالتشبيو، يعِب ما 

أىل التكييف؛ ألهنم  تناكلو السلف من الطعن كالعيب على التمثيل كا٤بمثلة، فإنو يتناكؿي 
والبد، وال  فإنو مكيفٌ  كل ممثلٍ   أفا ىذا األمر يف ا١بملة، فإف ا٢بقيقة  داخلوف يف

فإنو  ، كىذا ىو الذم يتبْب بو الفرؽ بْب التمثيل كالتكييف، كل ٩بثلو يلـز العكس
مكيف؛ ألنو إذا مثل فإنو بالتاِف قد خاض يف كيفية صفة ا عز كجل، ألنو سيمثل 

، كا٤بعلـو كيفية صفتو معلومة  .ٗبعلـو
، فقد يكيف ا٤بكيف بشيء ليس لو مثيله  كأما العكسي  يف  فإف األمر ليس ببلـز

 علم اإلنساف، كبالتاِف كاف مكيفنا غّب ٩بثل.
 ٧بذكر التمثيل. :إذنا اذكر الرابع يف باب اإلٲباف بأ٠باء ا كصفاتو ىو

 .وؽصفة ا٤بخل صفة ا عز كجل مثلي  ىو اعتقاد ا٤بثبت للصفة أفَّ  والتمثيل:
إذنا ىو ٯبعل صفات ا٣بالق من جنس صفات ا٤بخلوؽ سبحانو كتعاُف، فيقوؿ  

بصفة اليد كيده كيد اإلنساف، أك يقوؿ أف ا عز كجل ينزؿ  أف ا عز كجل متصفه 
 إذا شاء كنزكلو كنزكؿ ا٤بخلوؽ.

من ٧بذكر التكييف، كالشك أف  إذنا ىذا ىو اذكر الرابع القريب يف ا٤بعُب
 .ا ٩بنوع بداللة الشرع كالعقلأيضن  التمثيل
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فإف األدلة قد دلت على انتفاء ٩باثلة ا جل كعبل ٣بلقو،  :ا بداللة الشرعأمَّ  
قاؿ  ﴿لَْيَس َكِمْثِلِو َشْيٌء َوُىَو الساِميُع اْلَبِصيُر﴾كاألدلة يف ىذا عدة، قاؿ سبحانو 

﴿َفاَل قاؿ تعاُف  ﴿َىْل تَػْعَلُم َلُو َسِميًّا﴾قاؿ تعاُف  ﴿َوَلْم َيُكْن َلُو ُكُفًوا َأَحٌد﴾تعاُف 
على  إذنا األدلة قد تضافرتٍ  ﴿َفاَل َتْجَعُلوا لِلاِو أَْنَداًدا﴾قاؿ تعاُف  َتْضرِبُوا لِلاِو اأْلَْمثَاَؿ﴾

كال يف صفاتو جل كعبل، كبالتاِف فإف  ،نفي ٩باثلة ا تبارؾ كتعاُف يف خلقو ال يف ذاتو
 ألدلة القرآف الصرٰبة يف ىذا الباب. مكذبه ا٤بمثل يف ٛبثيلو 

صرٰبة على انتفاء أف يكوف ا  فإف العقل قد دؿ داللةن  :أما من جهة العقل
ا٣بالق با٤بخلوؽ، ككيف  بوي شَّ العظيم ٩باثبلن يف صفاتو للمخلوؽ الضعيف الفقّب، كيف يي 

ذا القائل، إف كل ة ىطر اثل بْب الصانع كا٤بصنوع! ىذا ال يكوف إال لبلنتكاس يف فٲبي 
عاقل يدرؾ أنو ال ٲبكن أف يتماثل خالق ك٨بلوؽ، كال ٲبكن أف يتماثل صانع كمصنوع، 
كال ٲبكن أف يتماثل الكامل من كل كجو ٗبن كاف ناقصنا من كل كجو، ىذا ال ٲبكن أف 

 كقلوب مريضة ما عظمت ا كال قدرتو حق قدره. ،ضعيفة يكوف إال يف عقوؿو 
: فهي أهنم ادعوا أف ا سبحانو كتعاُف، إ٭با شأف التمثيلأما شبهة القـو ب

كىم ال يعقلوف من الصفات إال  ،خاطب الناس يف ىذا القرآف بالشيء الذم، يعقلوف
 كاف البلـز من ذلك أف تكوف صفاتي   =ما ىو من جنس صفات ا٤بخلوقْب، كبالتاِف

، يقولوف ا عز كجل ا سبحانو من جنس صفات ا٤بخلوقْب ٩باثلة لصفات ا٤بخلوقْب
خاطبنا يف القرآف بالشيء الذم نعقل، ك٫بن ال نعقل من الصفات ال نعقل من صفة 
النزكؿ ال نعقل من صفة االستواء ال نعقل من صفة اليد ال نعقل من صفة الوجو، إال 

 الشيء الذم يتصف بو ا٤بخلوؽ.
ّٔنا ك٩باثبلن لصفة اإذنا الـز ذلك أف يكوف اتصاؼ ا سبحانو كتعاُف بالصفة مش

كحكايتها تغِب عن إبطا٥با كمع  ،ةضاحدا٤بخلوقْب، كالشك كال ريب أف ىذه شيبهة 
 يقاؿ في الجواب عنها ما يأتي:ذلك فإنو 
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﴿لَْيَس َكِمْثِلِو ف الذم كصف نفسو بالصفات ىو الذم قاؿ إأف يقاؿ ٥بم  أواًل:
كنتم تؤمنوف بالكتاب كلو فواجب   ذافإ ،﴾﴿َىْل تَػْعَلُم َلُو َسِميًّاكىو الذم قاؿ  َشْيٌء﴾

﴿َوُىَو الساِميُع عليكم أف تعتقدكا صحة ىذا كىذا، كأف ٘بمعوا بْب قولو سبحانو 
لكن  ؛﴿لَْيَس َكِمْثِلِو َشْيٌء﴾الٍب دلت على إثبات الصفات مع قولو تعاُف  اْلَبِصيُر﴾

 الواقع أف القـو أمنوا ببعض الكتاب ككفركا ببعض.
جل كعبل ٤با كصف نفسو بالصفات، فإنو بْب لنا أف صفاتو ليست  إذنا ا 

 كصفات ا٤بخلوقْب، كبالتاِف كاف الذم ٯبب أف يؤمن اإلنساف ّٔذا كىذا.
أف يقاؿ ٥بم كيف يكوف شأف ا عز كجل يف صفاتو كشأف ا٤بخلوقْب،   :ثانياً 

ا سبحانو ٲباثل صفات  اكيف ٲباثل ىذا ّٔذا، كأين كجدمت من صفات ا٤بخلوقْب م
السماء، كأف تكوف األرض يف  كتعاُف، أين كجدمت أف يد ا٤بخلوؽ ٲبكن أف تطومَّ 

كهذه اليد، أين كجدمت كجها متصف با١ببلؿ كاإلكراـ حجابو   اقبضتو، أين كجدمت يدن 
 النور، لو كشفو ألحرؽ سبحات كجهو ما انتهى إليو بصره من خلقو.

ره َف يفتو شيء األصوات ٝبيعنا كمن بصي  و كسعأين كجدمت يف ا٤بخلوقْب من ٠بعي 
 ؛ٕبيث أنو يرل كل شيء كيسمع كل شيء، أين كجدمت ىذا كلو يف صفات ا٤بخلوقْب

 حٌب تدعوا أف ما اتصف ا عز كجل بو ىو من جنس اتصاؼ ا٤بخلوقْب.
بصفات مضافة إليو، إذنا الـز  : إف ا سبحانو كتعاُف قد أخربنا بأنو متصفه ثالثًا

 كل عقل أف تكوف الئقة با سبحانو كتعاُف، ٗبعُب ىل ا عز كجل أخربنا يف ىذا يف
إُف تبارؾ كتعاُف؟  مضافةه  أك ىي صفاته  ،القرآف بصفات لو سبحانو ىكذا مطلقنا

يدرؾ أف صفات كل موصوؼ تناسب ذاتو، وتالءـ  وكل عاقلٍ  ،مضافة إُف ا تعاُف
أف ىذه الصفات  ات كاف ىذا قائمنا على أساسو إذنا ٤با كصف ا نفسو بالصف حقيقتو

 .مناسبة للموصوؼ كىو ا 
فكيف تقولوف أف ىذه الصفات مشأّة ك٩باثلة لصفات ا٤بخلوقْب، كل عاقل 
يدرؾ أف ا جل كعبل ىو الغِب من كل كجو، إذنا صفاتو تبلءـ ىذا الغُب الذم 
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.                                                         -كفقو ا-مدً نٍ سً  زيزٍ عى دالٍ بٍ عى  بنٍ  حٍ الً شىرٍحي فىًضيىلًة الشىٍيخ: صى 
 مْبَّ لً سٍ كللمي  وى يٍ كلوالدى  وي غىفىرى ا لى 

 

ْٖ 
 

ت ا عز كجل كانت مثل ف صفاإاستحقو ا تبارؾ كتعاُف بذاتو، فكيف يقاؿ 
 صفات ا٤بخلوقْب.

صفات كثّب  ةكحقيق ،وً نكم يا معشر ا٤بمثلة عاجزكف عن معرفة إدراؾ كينَّ إ رابًعا:
من ا٤بخلوقْب، كل ما تعلمونو من صفات ا٤بخلوقْب ال ٲبثل إال شيئنا قليبلن من صفات 
ا٤بخلوقْب، فأكثر ا٤بخلوقات ما رأيتموىا كال عرفتم حقيقتها كإال فبينوا لنا كيفية اتصاؼ 

من ا٤بخلوقات ا٤بوجودة على كجو  ا٤ببلئكة بصفتها، كاتصاؼ ا١بن بصفاهتا، بل كثّبه 
ض أنتم ال تعرفوف حقيقتها، دكنكم أقرب شيء إُف أنفسكم كىو الركح، فما كيفية األر 

 ،كأهنا تكفن ،كأهنا تيقبض ،كهتبط ،اتصافها بالصفات دلت األدلة على أف الركح تصعد
كأهنا ٙبنط، فكيف يكوف ذلك يبْب لنا حٌب يصح قولكم يف األصل أف ا تعاُف قد 

 قلها.عخاطبنا بصفات ن
نو قد ثبت يف الشاىد أف ا٤بخلوقات َف تتماثل ٝبيعنا يف صفاهتا، أ خامًسا:

أيقوؿ عاقل  ؟ما ٛباثلت يف صفاهتا مع اشَباكها يف كوهنا ٨بلوقة أليس كذلك ا٤بخلوقاتي 
أيقوؿ ىذا أحد؟ ال  ؛أف رأس اإلبرة ٩باثل لرأس ا١ببل، باعتبار أف ىذا رأس كىذا رأس

ىذا كجو كىذا  يل يشبو كجو النملة باعتبار أفَّ ف كجو الفإ يقوؿ ىذا أحد، أيقوؿ أحده 
فال أف  ؛؟ فإذا امتنع ىذا بين مخلوؽ ومخلوؽكجو أيقوؿ ىذا عاقل يدرؾ ما يقوؿ

 يمتنع ىذا بين الخالق والمخلوؽ من باب أولى.
كعلى كل حاؿ الشك كال ريب أف التمثيل يؤدم إُف نفي إثبات كجود ا عز 

بصفات ٛباثل  اف لو كاف ا عز كجل متصفصل، كجو ذلك أاألكجل من حيث 
صفات ا٤بخلوقْب، القتضى ىذا بالضركرة أف يكوف ا عز كجل ناقصنا كا٤بخلوؽ، 

كال ٲبكن أف يكوف ربنا، ال ٲبكن أف يكوف خالقنا ربنا  ،كبالتاِف ال ٲبكن أف يكوف خالقنا
كىذا يتناىف مع كونو كإال إذا كاف غنينا من كل كجو،  ،إال إذا كاف كامبلن من كل كجو

 لصفات ا٤بخلوقْب فاتضح لنا أف اعتقاد التمثيل يف شأف صفات ا سبحانو ٩باثبلن 
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إٲباف كتعظيم  تبارؾ كتعاُف، كأف  كتعاُف ما ىو إال فساد يف التصور كالعقل، كضعفي 
 القائل بذلك الشك أنو قد خاض فيما ال علم لو بو.

 ادث ا١بليل الرٞبن بن مهدم اإلماـ الناقدأخرج البللكائي يف السنة عن عبد 
بن سليماف أنو كاف ٱبوض يف باب التشبيو  رٞبو ا أنو بلغو عن رجل من كلد جعفرى 

كالتكييف، فرآه يف ا٤بسجد فقاؿ لو: كما أنت حٌب انفض الناس مث دعاه فكلمو، كقاؿ 
لتشبيو كالتكييف يف يتكلم با :لو: بلغِب أنك ٚبوض يف صفات ا تبارؾ كتعاُف يعِب

صفات ا عز كجل، فبدأ ىذا الرجل يتكلم فقاؿ لو: على رسلك، دعنا نتحدث أكالن 
عن صفة ا٤بخلوؽ، فإف عجزنا عن ذلك فنحن عن صفة ا٣بالق أعجز، قد أخربنا ربنا 

َرى﴾  سبحانو كتعاُف يف كتابو عن نبيو  كجاء يف ﴿َلَقْد رََأى ِمْن َآيَاِت رَبٍِّو اْلُكبػْ
رأل جربيل لو ستمائة جناح سد ّٔا األفق،  فسّب ذلك كساؽ ىذا بإسناده أف النيب ت

اشرح ِف كفصل ِف كيف يكوف ١بربيل  :فقاؿ لو: بْب ِف ٨بلوقنا لو ستمائة جناح! يعِب
كىو ٨بلوؽ ستمائة جناح كيف يكوف ذلك؟ فسكت الرجل، فقاؿ: دعِب أىوف عليك 

تسعْب جناحنا، سأسلك عن ثبلثة أجنحة كقد األمر لن أسالك عن ٟبسمائة كسبعة ك 
أنا أدرؾ يف معقوِف أف ٜبة ٨بلوؽ لو جناحْب  :جناحْب فركب ِف الثالث، يعِب علمتي 

لكن حدد ِف أف يكوف ا١بناح الثالث، فما كاف من الرجل إال أف قاؿ: ٫بن عاجزكف 
ستغفر ا كعجزنا عن معرفة صفة ا٣بالق من باب أكُف، مث ا ،عن معرفة صفة ا٤بخلوؽ

 تبارؾ كتعاُف عما كاف ٱبوض فيو.
عظم يي  وفق اإلنساف إُف إٲباف كحكمة، إُف إٲبافو : أف يي إًذا العصمة في ىذا الباب

كإُف حكمة يفهم ّٔا األدلة، كينز٥با  ،ره حق التقديرا عز كجل بو حق التعظيم، كيقدي 
توا ك حٌب يف باب التعطيل إ٭با أي باب التمثيل كالتكييف، أ يف مناز٥با كالقـو الذين ا٫برفوا

 أك من ضعف حكمة. ،من خلل يف أحد ىذين األمرين، إما من ضعف إٲباف
وينبغي على اإلنساف أف يتنبو في ىذا الباب إلى ضرورة قطع الطمع، عن 

ينبغي على اإلنساف أف يتنبو لو، وإذا  ، ىذا أمرٌ  إدراؾ النفس كيفية صفات اهلل 
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، كألجل ىذا لو مظُ عْ يعالجو في مهده حتى ال يكبر ويػَ  ابتلي بشيء من ذلك أف
تأملت يف كصايا السلف رٞبهم ا لوجدت التنبيهات الكثّبة عن أف يعصم اإلنساف 

فقد  كصفاتو، بل ىذا من كصية رسوؿ ا ذىنو عن ا٣بوض يف كيفية ذات ا 
أف  رضي ا عنو،أخرج الطربآف يف الكبّب كالبيهقي يف الشعب من حديث ابن عمر 

 :قاؿ األلبآف «تفكروا في آالء اهلل وال تفكروا في اهلل عز وجل»قاؿ  النيب 
حسن. حديثه 

إذنا من الوصايا الٍب ينبغي أف يوصى ّٔا كل مسلم، أف ٰبافظ على ذىنو عن أف 
الخوض في   :ٱبرج عن دائرة اإلتباع بأف يسرح ذىنو فيما ال ٦باؿ لو فيو أصبلن، كىو

قد  على ا٤بسلم أف يتنبو لذلك كأف يعلم أف ىذا الباب بابه  كيفية اتصاؼ اهلل 
اإلنساف اسَبسل مع الشيطاف فيها،  كىذه خطرات لو أفَّ  ،يورده ا٤بوارد ىذه كساكس

 فإف ىذا لن يعود بعاقبة ٞبيدة على ىذا اإلنساف.
 بكٞ ايتٓبٝ٘ ع٢ً عز٠ أَٛص يف ٖشا املكاّ:

 :ٗبماثل فيقاؿ قد علمنا الفرؽ بْب التمثيل كالتكييف، فالتمثيل فيو تقييده  أواًل:
أما التكييف فإنو ال يلـز منو ذلك، فقد يذكر اإلنساف كيفية  .صفة كذا مثل صفة كذا

يتخيلها يف ذىنو دكف أف يكوف ٥با مثل يف الواقع معلـو لدل ىذا ا٤بمثل، كبالتاِف يكوف  
 .العكس ليس كل مكيف ٩بثبل كل ٩بثل مكيفنا، كال يلـز

كيبقي عندنا البحث يف كلمة ثالثة مستعملة عند أىل العلم يف ىذا الباب، كىي  
 كلمة التشبيو.

 فما ىو التشبيو؟ وما ىو الفرؽ بينو وبين التمثيل؟
 ؽَبافأك ٘بتمع مع التمثيل ٕبسب االقَباف كاال ،التشبيو من الكلمات الٍب ٚبتلف 

كإذا افَبقت  ،تْب من الكلمات الٍب إذا اجتمعت افَبقتٗبعُب أف ىاتاف الكلم
اجتمعت، فمٌب ما ذكر كاحد من ىاتاف الكلمتْب على حده، فإنو يشمل ما تدؿ عليو 
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يف ا٤بعُب، إذا ذكرا معنا فإف التمثيل  فَباقاالكلمة األخرل، كإذا ذكرا معنا يف سياؽ كاحد ا
 ا٤بساكاة يف ٝبيع ا٣بصائص. :ىو

كرا معا، إما إذا ذكر  فإنو ا٤بساكاة يف بعض ا٣بصائص، ، ىذا إذا ذي  وأما التشبيو:
كل كاحد على حدا فإف التمثيل يشمل معُب التشبيو كالعكس صحيح، كيدؿ على ىذا 

َوقَاَؿ الاِذيَن اَل يَػْعَلُموَف َلْواَل ُيَكلٍُّمَنا اللاُو َأْو ﴿ الفرؽ بْب ىاتْب الكلمتْب قوؿ ا 
٤با كانت  َآيٌَة َكَذِلَك قَاَؿ الاِذيَن ِمْن قَػْبِلِهْم ِمْثَل قَػْوِلِهْم َتَشابَػَهْت قُػُلوبُػُهْم﴾تَْأتِيَنا 

َلْواَل ُيَكلٍُّمَنا اللاُو ﴿ا٤بقالة عند ا٤بتأخرين ٤با كانت ىي مقالة ا٤بتقدمْب سواء بسواء كىي 
َكَذِلَك قَاَؿ ﴿خركف فقاؿ كقا٥با نفس ا٤بتأ ،ىذه قا٥با ا٤بتقدموف َأْو تَْأتِيَنا َآيٌَة﴾

من ٝبيع  ل، ا٤بقالة ىي ا٤بقالة لكن القلوب ال تتساك الاِذيَن ِمْن قَػْبِلِهْم ِمْثَل قَػْوِلِهْم﴾
كما قاؿ ٛباثلت قلؤّم، كلذلك الناس  َتَشابَػَهْت قُػُلوبُػُهْم﴾﴿الوجوه، فؤلجل ىذا قاؿ 

كل كجو باطننا كظاىرنا، بل البد   تقوؿ فبلف يشبو فبلننا؛ ألنو ال ٲبكن أف يتطابق معو من
أك أكثر فدؿ ىذا على أف التمثيل ىو ا٤بساكاة يف ٝبيع ا٣بصائص، كعلى   ؽو ر فمن كجود 

كل حاؿ فإف ىذا منفي عن ا تعاُف كىذا منفي عن ا تعاُف كبلٮبا منفي عن ا 
 .فليس لو مثيل كليس لو شبيو جل ربنا كعز 

موضعين يف كتابو، يف  ىو أف التمثيل قد جاء نفيو عن ا  والتنبيو الثاني:
 ﴿َفاَل َتْضرِبُوا لِلاِو اأْلَْمثَاَؿ﴾ككذلك يف قولو تعاُف  ﴿لَْيَس َكِمْثِلِو َشْيٌء﴾ من القرآف

ا التشبيو فلم يرد فيما أعلم دليل على نفيو يف الكتاب كالسنة، لكن جرل على ىذا  كأمٌ 
﴿َفاَل َتْجَعُلوا لِلاِو بقولو تعاُف   ذلك ما جاء عن ابن عباس كبلـ السلف كثّبنا كمن 

 :قاؿ ﴿َىْل تَػْعَلُم َلُو َسِميًّا﴾، كذلك جاء عنو بقولو تعاُف (أشباىا:)قاؿ أَْنَداًدا﴾
، (بالشبيو) يف اآلية السابقة أنو فسر السميَّ ، كذلك جاء عن ٦باىد ا(شبيه)

ككذلك جاء الكبلـ عن نفي الشبيو يف كبلـ الطبقة الٍب بعد ذلك كثّبنا، من ذلك قوؿ 
من شبو ا ٖبلقو قد  ) :قاؿنعيم بن ٞباد ا٣بزاعي الذم ىو شيخ اإلماـ البخارم 

كفر، كمن جحد ما كصف بو نفسو قد كفر، كليس فيما كصف ا بو نفسو كال رسولو 



ـً أىِب العباس، أىٞبىىدى بنً  ة الوىاًسػػػًطيَّةي؛ ًلشىٍيًخ اإلٍسبلى  (ىػػػػِٖٕ-ُٔٔعىٍبدى ا٢ٍبليم اٍبن تٍيميَّة ا٢ٍبرَّآفَّ ) الػػػعىػػػًقػػػيػػػػػدى
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كمفيد، كيدؿ على حكم أىل التعطيل كأىل التشبيو  ،افعه كن، عظيمه  ، كىذا أثره (تشبيو
عند أىل السنة، كما يدؿ على توسط أىل السنة كا١بماعة بْب طريف الدالؿ كاال٫براؼ، 

.(٠بعناه بأصح إسناد) :يف السّب  ذىيبالصحيح، قاؿ  كىذا األثر أثره 
كيف   ،افعيكيف كبلـ اإلماـ الش ،كذلك جاء نفي التشبيو يف كبلـ اإلماـ أٞبد

كيف   ،كبلـ اإلماـ إسحاؽ ككثر ىذا فيمن بعده أكثر، ٘بده مثبلن يف كبلـ ابن خزٲبة
إُف ا٤بتأخرين إُف شيخ  اكيف كبلـ األئمة بعدىم ىلم جر  ،كبلـ عثماف بن سعيد الدرامي

اإلسبلـ رٞبو ا فإنو قد ذكر ىذه الكلمة كثّبنا يف كتبو، كذلك تلميذه ابن القيم 
   ((النونية))كىو القائل يف: 

 ٕ املؾب٘ عابز األٚثإإ         ْؾب٘ ٚفف٘ بقفاتٓا   ٓايغ

ف إكبالتاِف فإف كقفة بعض الناس مع ىذه الكلمة من ا٤بعاصرين حينما يقولوف 
علم أف ىذا ليس ٔبيد فهذه كلمة أماؿ ىذه الكلمة الذم يظهر كا ابذ عدـ استع

 العلم، من عهد الصدر األكؿ فمن بعد.مشهورة مستعملة عند أىل 
َف يستعمل كلمة التشبيو يف العقيدة، كما ذكر ىذا يف كشيخ اإلسبلـ 

أللفاظ القرآف  مناظرتو على ىذه العقيدة؛ ألنو أراد أف تكوف ىذه العقيدة موافقةن 
ال يليق أك ال ينبغي استعما٥با، بدليل أنو ىو  كالسنة، كليس ألف كلمة التشبيو كلمةه 

 استعملها كثّبنا يف كتبو، كقد يقوؿ قائل أف كلمة التشبيو قد يستعملها ا٤بعطلة على معُبن 
.كمرادو غّب صحيح، فإهنم يستعملوهنا أك يتضرعوف ّٔا إُف إنكار اتصاؼ ا  ،باطل

ة تَبؾ ّٔا اآلثار كىذا ليس بوجيو، يعِب أف ىذه العلة ليست علة صحيح
َبؾ باستعماؿ أىل الباطل، ىذا ىو األصل إذا كالكلمات األثرية، كذلك أف ا٢بق ال يي 
َبؾ ألف أىل البدع كجهوىا توجيهنا غّب صحيح، استعمل ا٤ببطلوف كلمة صحيحة فبل تي 

 كإال فليقوؿ مثل ىذا يف كلمة التوحيد مثبلن، كم استعملها الضالوف ا٤بضلوف استعماالن 
صحيح، قل ىذا مثبلن يف كلمة العدؿ، قل ىذا يف كلمة التنزيو، قل ىذا يف كلمات   غّب

كثّبة جاءت يف الكتاب كالسنة أك يف كبلـ السلف، كمع ذلك استعملها ا٤ببطلوف 
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أك  ،فليس لنا أف نَبؾ ا٢بق ألف ا٤ببطل قد استعمل ىذه الكلمة ،استعماالن غّب صحيح
ما أخطأ فيو ا٤بخطئوف يف ٙبميل الكلمة ما ال  تلك يف معِب باطل، لكن يينبو على

 ٙبتمل.
كلمة التجسيم   :التنبيو على كلمة ثالثة  قد تستعمل يف ىذا الباب كىي بقيَّ 

فبعض الناس قد يقوؿ أننا ال ٪بسم صفات ا عز كجل أك نثبت الصفات من غّب 
بيو، الكلمتاف ، كلمة التجسيم ليست ككلمٍب التمثيل كالتش-مثبلن -تكييف كال ٘بسيم 
ببل ٛبثيل كيقولوف ببل  :كأىل السنة يطلقوف النفي فيهما، يقولوف ،األكلياف أىل العلم

التمثيل باطل كالتكييف باطل كالتشبيو باطل، لكن كلمة التجسيم  :تكييف كيقولوف
اعتقاد أف إثبات الصفة يستلـز أف ا تعاُف  :ليست كذلك، كذلك أف التجسيم ىو

كال يف سنة رسولو صلى ا عليو كسلم ال  ،سم َف ترد يف كتاب اجسم، ككلمة ا١ب
كٰبتمل نفيها  ،٧بتملة، ٰبتمل نفيها حقنا إثباتنا كال نفينا كبالتاِف كانت ىذه الكلمة كلمةى 

، فإف من أىل البدع من يزعي  م أف التجسيم ىو إثبات الصفات، مٌب ما أثبت باطبلن
 كبالتاِف ىل يصح نفي التجسيم ّٔذا ا٤بعُب؟  صفة ٤بوصوؼ فإنك تكوف قد جسمتو،

 :كبعضهم يقوؿ أف التجسيم يعِب ،ا١بواب: ال؛ ألف ا تعاُف متصف بالصفات
، ىل ىذا النفي ّٔذا إثبات جسم كأجساـ ا٤بخلوقات، كبالتاِف فنحن نقوؿ ليس ٔبسمو 

 ا٤بعُب ىنا صحيح؟ 
رعاؾ ا كيف أف  نقوؿ نعم صحيح فا عز كجل ليس كمثلو شيء فانظر يا

باطبلن ك٤با كاف ذلك كذلك،  ىذه الكلمة ٰبتمل نفيها معِب صحيح كقد ٰبتمل معُبن 
أف ال  فإف القاعدة عند أىل العلم في مثل ىذه الكلمات المحتملة للحق والباطل

، ال يستعملوهنا البتة فبل ٱبوض فيها أىل السنة كا١بماعة، ال بإثبات كال بنفي مطلقنا
كال يقولوف  ،كال يقولوف ا ليس ٔبسم، كال يقولوف نثبت التجسيم ،ا جسميقولوف 

ننفي التجسيم؛ ألف ىذه الكلمة ٙبتمل استعما٥با ٕبق، كٙبتمل استعما٥با بباطل، كىذا 
الباب ليس لئلنساف أف يتكلم فيو ٗبثل ىذه الكلمات اتملة؛ ألف الكبلـ ىاىنا عن 
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ى اإلنساف أف يصوف نفسو عن الوقوع يف ا٣بطأ، ٙبقيقنا ا سبحانو كتعاُف، فيجب عل
.  أك احتماالن

رعوا ّٔذه الكلمة؛ ألهنا فيها شيء من الثقل على ذكأيضنا أىل البدع كاألىواء قد ت
رعوا ّٔا إُف نفي اتصاؼ ا عز كجل بالصفات، فينبغي على أىل السنة أف ذالنفس، ت

من استعمل ىذه الكلمة من ا٤بخالفْب ألىل  يكونوا متنبهْب ٥بذا األمر، كإذا استعمل
سأؿ مستعمل ىذه فقاعدة أىل السنة في ذلك ىي االستفصاؿ بمعنى أف يُ السنة، 

؟ إذا تكلم عن صفات ا فقاؿ بال جسم اهللالكلمة عن مراده، ماذا تريد بقولك 
 ببل ٘بسيم أك أف ا ليس ٔبسم ماذا تريد ّٔذا النفي؟ 

 باطل رددنا ا٤بعُب كإذا ذكر معُبن ، ا٢بق دكف اللفظ قبلنا ا٤بعُبحقنا  فإف ذكر معُبن 
كال بإثبات إ٭با  ،د اللفظ، اللفظ ال يتعرض لو أىل العلم ال بنفيرى الباطل، دكف أف يػي 

 الباطل. م على ا٤بعُبىي دي أك رى  ،قبو٥بم بي صي نٍ يػى 
ككبلٮبا  ،من داء التعطيل، كبلٮبا داء داء التمثيل يف األمة أقلي  أفَّ  التنبيو الرابع:

مرض عضاؿ، كلكن ابتليت ىذه األمة بداء التعطيل أكثر ٩با ابتليت من داء التمثيل، 
بهها ٖببلؼ ك٥با شي  ،ك٥با مؤلفاهتا ،ك٥با أئمتها ،ك٥با مدارسها ،ؽه شٌبرى ػػػكلذلك ا٤بعطلة فً 

 مىرّْ على  اذه ذٍ ب ىم يف ا٢بقيقة شي يف األمة، ا٤بنسوبوف إُف ىذا ا٤بذى التمثيل، فإنو شذكذه 
 أف كقع يف الناس ىذا ا٤برض كما كقع يف التعطيل، كإف كاف مرضي  العصور، َف ٰبصلٍ 

، كالشك أف والممثل يعبد صنًما ،المعطل يعبد عدًما أفا كأقبح كذلك  ،التعطيل أشنع
ّٔذه الفرية  كالرميَّ ىيك عن أف التمثيل ا٩بن يعبد الصنم، ن كأضلُّ  من يعبد العدـ أقبحي 

كثّبنا إذا قرأت يف  يقع كثّبنا يف كتب ا٤بعطلة ٘باه أىل السنة كا١بماعة، يعِب رٗبا تقرأ ي 
كينسبوف أقوا٥بم إليو، كالواقع أف الذم ينسبوف إليو  ةلمْب أهنم يذموف ا٤بمثلككتب ا٤بت

ككذلك   ،تشبيوككلمة ال ،ذلك ما إال قوؿ أىل السنة كا١بماعة، ىم جعلوا كلمة التمثيل
ككلمة التكييف استعملوىا ألجل التنفّب عن مذىب أىل السنة  ،كلمة التجسيم

 كا١بماعة.
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كيف يكوف ذلك كذلك، كأىل السنة كا١بماعة قد كفركا ا٤بمثلة، !!كيا العجب 
كأىل السنة كا١بماعة قد حذركا من منهجهم، كأىل السنة كا١بماعة ال يدعوف فرصة إال 

رموف مث مع كل ذلك فإهنم يي  ،ٛبثيلو كأ نفي تكييف صفات ا  كىم ينبهوف على
بالتمثيل كأذكر يف ذلك شاىد لك على أف أىل التعطيل ما أكثر ما يذموف أىل السنة 

إال لكوهنم  ؛كا١بماعة بغّب حق، ظلمنا كعدكاننا يرموهنم ّٔذه الفرية كأهنم ٩بثلة ال لذنب
قد قالوا ٗبا قالت بو األدلة، كسكتوا عما سكتت عنو األدلة، خذ مثبلن ما رمى 

﴿قَاَؿ َلْن تَػَراِني َوَلِكِن اْنظُْر ِإَلى اْلَجَبِل فَِإِف الز٨بشرم يف تفسّبه عند قولو تعاُف 
كىو -شنع الز٨بشرم  َجَعَلُو دَكًّا﴾اْستَػَقرا َمَكانَُو َفَسْوَؼ تَػَراِني فَػَلماا َتَجلاى رَب ُو لِْلَجَبِل 

من  شنع على أىل السنة كا١بماعة يف ىذا ا٤بقاـ كثّبنا، كذَـّ  -من كبار ا٤بعتزلة ا٤بعطلة
رعوا ذف تإك  ،الواقع أهنم ٩بثلة) :٠باىم الفرقة الٍب تدعي أهنا أىل السنة كا١بماعة كقاؿ

 كيف، كما ىي الكلمة الٍب كإف كانوا يقولوف إف إثباهتم للصفات ببل :يعِب (بالبلكفة
 أطبق عليها السلف ٝبيعنا، كانوا يقولوف نثبت  الصفات ببل كيف، يعِب ببل تكييف.

يقوؿ ىذه فقط ستارة ٱبدعوف ّٔا ا١بهاؿ، كإال يف كاقع أمرىم أهنم ٩بثلة، مث 
 أنو قاؿ: -يعِب ا٤بعتزلة-عن بعض العدلية  ىكى حى 

 محض يعُضٟ َٛنف٘ مجاع١َٚ      جلُاع١ مسٛا ٖٛاِٖ ع١ٓٓ    

مثل الربدعة ا٤بهم أنو  :يعِب ،يقوؿ ىؤالء يف ا٢بقيقة ٞبّبه كعلى ا٢بمار إكاؼ
 يشنع ّٔذا اللفظ القبيح على أىل السنة.
 ٚطياع١ ظيط يعُطٟ َٛنفــــ٘    دتُاع١ مسٛا ٖٛاِٖ غ١ٓٓ   

ٛٓفـٛا  ؾٓع ايٛض٣ فتػٓتطٚا بايبـًهف٘     قس ؾٓبٗٛٙ خبًك٘ ٚخت

منحوتة من ببل كيف، فهذه يف ا٢بقيقة ما ىو منهم إال يقوؿ  (: بلكفة)كلمة   
 "تسَب"، كإال فالواقع أهنم ٩بثلة.

ما ألـز أىل السنة كا١بماعة، ا٤بعتزلة  كأمثالو يلزمهم مثلي  ،كالعجيب أف الز٨بشرم
، كلكنهم يثبتوف ذات ا تبارؾ كتعاُف أليس كذلك؟ كإذا معطلة لصفات ا 
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؟ فماذا يقولوف؟ يقولوف نثبت ذاتو ببل  ن الذات فقيل ٥بم كيف ذات ا تكلموا ع
 كيف.

إذنا ىم يستعملوف الكلمة نفسها كلذلك أحسن ما شاء ا أف ٰبسن من رد على 
  :ىذا الكبلـ من أىل السنة حْب قاؿ

 َـــٔ ػـــــــذ٠ اطتٓهـــــاسٙ يًبًهـــف١      َٚبًهـف يًـــــزات قاٍ تعذـــب 

 ــا ٚقـــٌ ٖٞ نــــــــايـــــزٚات َهٝفــ١      فهٝف رات٘ أّٜغـ  اإٕ نٓت تٓهشٖ

 ــا   مل تذسٟ قط َٔ احلُري املهــــٛف١        بٌ أْت تجبتٗـــا ٚال تذسٟ نُــــ

 .أبّذا تذٍ ع٢ً احلـُري ايعذـــــشف١           ٚيكذ ٖذــٛت َٚا ديًت ٚإمنـــــا
 كرد آخر عليو بقولو:

 ىي قولكم يف الذات دع عنك الصفة           من جهلو للبلكفة   ايػػػػا عائبن 
 ػػػػػػػػػػػوػػػدع عنػػػػػػػك السفػػػػػػػػػػلست تنكػػػػػػره فػػ        ما ال   ذاكا ليس كمثلو شيء ك 

من إثبات ما أثبت  واكعلى كل حاؿ ال ينبغي ألىل السنة كا١بماعة أف يتخوف 
 ألجل شناعة ميشنع. ا لنفسو أك أثبت رسولو 
ألجل شناعة  ؛ال نزيل عن ا صفة من صفاتو): قاؿ اإلماـ أٞبد 

، ينبغي على أىل ا٢بق على أىل السنة كا١بماعة أف يثبتوا على حقهم، كلو (ا٤بشنعْب
ا تبارؾ كتعاُف جل كعبل خالفهم أىل األرض ٝبيعا؛ ألهنم إذا كانوا مع ا٢بق كاف 

ا٢بميدة يف الدنيا كاآلخرة. معهم بنصره كتأييده كإعانتو ككانت ٥بم العقىب
﴿لَْيَس َكِمْثِلِو َشْيٌء َوُىَو الساِميُع ف اهلل تعالى أ: )فيؤمنوف بقاؿ 

( الَبِصيُر﴾
ااذير الٍب ٯبب على ا٤بؤمن بأ٠باء ا كصفاتو أف  فبعد أف بْب ا٤بؤلف 

ٯبتنبها، بْب أف أىل السنو كا١بماعة قد ٪باىم ا من ىذه ااذير؛ فكانوا مؤمنْب بأف 
﴿لَْيَس  من سورة الشورل  ، كىذه اآليةي ﴿لَْيَس َكِمْثِلِو َشْيٌء َوُىَو الساِميُع الَبِصيُر﴾ا 

 الساِميُع الَبِصيُر﴾َكِمْثِلِو َشْيٌء َوُىَو 
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عظيمة لها شأف في ىذا الباب، فإنها دستور أىل السنة والجماعة في  آيةٌ  
ك  ،جل كبلـ أىل السنة يف ىذا الباب يدكر عليها كككل أ، باب األسماء والصفات

 يرجع اليها. 
 :هناإىذه اآلية دليل على قواعد كعلى أصوؿ عدة يف باب األ٠باء كالصفات ف

أف ا تعاُف موصوؼ بالصفات الثبوتية كموصوؼ بالصفات  قد دلت على*
 ا٤بنفية.

كأف االٲباف بأ٠باء ا كصفاتو  ،كما دلت أيضنا على ا١بمع بْب االثبات كالتنزيو*
كليس التنزيو كحده إٲبانان؛ بل البد من ا١بمع  ،٦بموع االمرين، فليس االثبات كحده إٲبانان 

 يو. بْب األمرين بْب اإلثبات كالتنز 
كما دلت أيضنا على قاعدة النفي آّمل، كاإلثبات ا٤بفصل، كما ىي طريقو *   

الرسل عليهم الصبلة كالسبلـ يف باب األ٠باء كالصفات كسيأيت الكبلـ عن ىذا قريبنا 
 ف شاء ا.إ

كما دلت على: قاعدة القدر ا٤بشَبؾ كالقدر الفارؽ كىذه قاعدة مهمة *   
 يل ٥با، سنحتاجها يف مواضع عدة أثناء الشرح.تفص بعوف ا  سيأيت

ف إىذا الباب إال لعدـ مبلحظة ىذه القاعدة ا٤بهمة، فيف ٫برؼ ا٫برؼ من اكما 
ا٤بمثلة ا٤بكيفة قد الحظوا القدر ا٤بشَبؾ كما الحظوا القدر الفارؽ ا٤بميز فوقعوا يف 
التمثيل، كا٤بعطلة الحظوا القدر الفارؽ ا٤بميز كما الحظوا القدر ا٤بشَبؾ فوقعوا يف 

 التعطيل. 
 ،ثبتوا القدر ا٤بشَبؾأمرين؛ فأىل السنة كا١بماعة إُف ا١بمع بْب األ كىدل ا 

التمثيل الممنوع ليس ىو االشتراؾ بهذا القدر  ثبتوا القدر ا٤بميز كعملوا أفَّ أك 
، كىذا أمر معلـو من جهة اللغة العربية، الصفة قبل اإلضافة :المشترؾ الذي ىو

ككونو صفو ا عز كجل كصفة ا٤بخلوؽ تشَبكاف يف ىذا اإلطبلؽ الذل ىو قبل 
التمثيل ا٤بمنوع، فإف  ىو كليس ىذا ،فيو أك ا٤بخلوؽ ال ٧بذكر ،اإلضافة إُف ا٣بالق
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فيها  ةكمع ذلك َف تكن متماثل ة،مطلق أكصاؼو ة، ك ا٤بوجودات تشَبؾ يف معافو مطلق
 فكيف يكوف ذلك بْب ا٣بالق كا٤بخلوؽ. 

 ،كرأس الفيل ،كرأس ا١ببل ،اإلبرة رأسي  :نك تقوؿإف سابقنالك مثاالن  كقد ضربتي 
كمع ذلك ما حصل التماثل، كال  ،كرأسٍ  ،كرأسه  ،كرأسه  ،كرأس البعوضة، ىاىنا رأسه 

 يقوؿ عاقل أف رأس اإلبرة مثل رأس ا١ببل.
كذلك تقوؿ مثبلن عنق الزرافة كتقوؿ عنق النملة، ىل للنملة عنق؟ نعم للنملة 

قد ذكرت بعض األٕباث ا٤بعاصرة أف فالعنق لو فائدة كبّبة بالنسبة للنملة  ذاعنق؛ كى
سبحاف -كن النملة من ٞبل أشياء ىي أضعاؼ كزهنا ذل ٲبي عنق النملة ىو السبب ال

 ،النملة كلها ما حجمها؟ كالحظ عنق ىذه النملة ٨بلوؽ من مادة لينة-ا العظيم
-كفيها نتوءات كتكوف سببان بعوف ا سبحانو إُف أف ٙبمل أضعاؼ أضعاؼ كزهنا 

 ىل ىذه نتاج صدفة؟ أـ نتاج التطور كاالرتقاء؟ أك ذلك من خلق عليمو  -سبحاف ا
ـْ َخَلُقوا ﴿ سبحانو كتعاُف، قديرو  حكيمو  ـْ ُىُم اْلَخاِلُقوَف * َأ ـْ ُخِلُقوا ِمْن َغْيِر َشْيٍء َأ َأ

 .﴾َماَواِت َواأْلَْرَض َبْل اَل يُوِقُنوفَ السا 
ا٤بقصود أف الزراقة كالنملة اشَبكتا يف أصل الصفة، ماىي؟ العنق فهل يقوؿ عاقل  

ىذه النملة ما شاء ا عنقها يشبو عنق الزرافة، ما شاء ا ٝبيل كجماؿ عنق الزرافة، 
 عز كجل، فإذا إذا كاف ىذا أيقوؿ ىذا عاقل؟ مع كوف الزرافة كالنملة كبلٮبا ٨بلوؽ 

أك  ،كَف يكن ىذا ٛبثيبلن  ،بْب ا٤بخلوقات -أعُب القدر ا٤بشَبؾ كالقدر الفارؽ-ثابتنا 
 تشبيهنا فبل أف يكوف ذلك بْب ا٣بالق كا٤بخلوؽ من باب أكُف. 

ككصف ّٔذه األكصاؼ ا٤بخلوقات، أعُب  ،كصف نفسو بأكصاؼ كا جل كعبل
٠بيعان ف، ا جل كعبل أخرب عن نفسو يف ىذه اآلية أنو بأصل الوص أنو حصل اشَباؾه 

صل الوصف أيف  ، حصل اشَباؾه ژوئ  ۇئ   ۇئ  ژ كقاؿ عن ا٤بخلوؽ:  بصّبان 
فليس السمع  ﴾ لَْيَس َكِمْثِلِو َشْيءٌ ﴿ كَف يكن ٜبة ٛبثيل، ألف ا قاؿ قبل ذلك:
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كليس البصّب   ،أنو ليس السميع كالسميع اكليس البصر كالبصر ،كم ،كالسمع
 كالبصّب.
  ٌك أىل  ،اال٫براؼ أىل التعطيل أيضنا من فوائد ىذه اآلية أهنا ردت علي جانيب

﴿َوُىَو الساِميُع ﴾رده على أىل التمثيل، كقولو لَْيَس َكِمْثِلِو َشْيءٌ ﴿التمثيل فقولو 
 ﴾رده على أىل التعطيل، إُف غّب ذلك من ا٤بسائل ا٤بستفادة من ىذه اآليةالَبِصير

 العظيمة. 
طويل عند أىل العلم يف الكاؼ  ىنا ٕبثه  لَْيَس َكِمْثِلِو َشْيٌء﴾﴿ قاؿ جل كعبل:

قواؿ أىل العلم يف توجيو ىذه الكاؼ إُف أقواؿ أقواىا أكتعددت  َكِمْثِلِو﴾﴿فقولو تعاُف
 علم قوالف:أكا تعاُف 

كتوكيد  ،ي، كالتوكيد ىا ىنا توكيد لفظأف ىذه الكاؼ للتوكيد: القوؿ األوؿ 
نظر إُف الفائدة العظيمة من اآلتياف ّٔذه الكاؼ، كىى الٍب يسميها اللغويْب أك امعنوم 

لكنها من حيث ا٤بعُب ٥با فائدة   ،هنا زائدة ىي زائدة من جهة األعرابإ :النحويوف
 كالتوكيد ا٤بعنوم.  ،كبّبة، فإهنا ٝبعت بْب التوكيد اللفظي

ا٤بؤكدات اللفظية،  هأف ا٢برؼ الزائد عند أىل اللغة يفيد ما تفيد :ككجو ذلك
التوكيد  :كالتأكيد اللفظي عند العرب يفيد االعتناء با١بملة إذا ىذه الفائدة األكُف كىي

 اللفظي. 
ف ا٢برؼ الزائد عند العرب يقـو مقاـ إعادة ا١بملة مرة إكأما التوكيد ا٤بعنوم ف

زيادة ا٢بػػرؼ عند العػرب يقـو مقاـ إعادة ا١بملة )اللبيب:  ِبثانية، قاؿ ابن ىشاـ يف مغ
 ،دخل حرؼ زائده على ا١بملة سواء كاف ىذا يف أك٥با اذإا ، إذن (مرة ثانية قالو ابن جُب

كأنك   -كأنك اعدت ا١بملة مرة ثانية-أك آخرىا فإنو يفيد تكرار ا١بملة  ،أك كسطها
تأكيد المعنى تكرار، الشك أنو يفيد قلت ليس مثلة شيء، ليس مثلة شيء كىذا ال

ألجل ىذا التوكيد الذل  ؛، إذا ىذه اآلية جاءت فيها الكاؼوغاية االىتماـ بو
 كمن جهة ا٤بعُب. ،استقدناه منها جهة اللفظي
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النفس قاؿ ابن قتيبة رٞبة ا يف  :: أف مثل ىا ىنا تفيد معُبوالتوجيو الثاني
فكأنو قاؿ: ليس كهو شيء، كىذا كقوؿ  (قاـ النفسم العرب تقيم ا٤بثلى )غريب القرآف: 

القائل مثبل: مثلك ال يبخل أك مثلي ال ييقاؿ لو ىذا الكبلـ، ما ا٤براد ّٔذه ا١بملة 
كأنت ال تبخل، لكن ىذا األسلوب عند  ،قاؿ ِف ىذا الكبلـكتلك؟ يعُب أف  ال يي 

بخل، أبلغ من قولك العرب أبلغ من ا١بملة بدكف ىذا األسلوب: يعُب قولك مثلك ال ي
 جلة ٲبكن أف تكوف ٖبيبلن أنت ال تبخل؛ ألف ىذه ا١بملة تفيد أف السبب الذل أل

كال شك أف ىذا  ،تصور أصبلن أف يكوف منك ٖبله أف يي جل ىذا ال ٲبكن مفقود، كأل
 شدكا قوؿ الشاعر: نأبلغ من قولك أنت ال تبخل، كىذا أسلوب مستعمل عند العرب كأ

 َجًٞ ال ٜكبٌ َٔ َجًو       عصيوٜا عاشيٞ زعين َٔ 

لكنو جعل ا٤بثل ىا ىنا قائم مقاـ  ،ما ا٤براد ّٔذه ا١بملة؟ يعُب أف  ال أقبل منك
أنا اقبل منك ىذا العذؿ ،  تصور أصبلن أٓفكال يي  ،النفس كىذا أبلغ، يعُب ال ٱبطر بالباؿ

يعُب نفس ا  لذاتبمعنى اصل لنا أف ا٤بثل يف ىذه اآلية على ىذا القوؿ الثآف ٙبإذا 
 عز كجل ليس كهو شيء كىو السميع البصّب. 

أف ا جل كعبل ذكر يف  :كمن لطائف ىذه اآلية الٍب ذكرىا بعض أىل العلم
ىذا ا٤بقاـ الذل نفى فيو حصوؿ التمثيل أم أف ال يكوف ا جل كعبل ٩باثبلن لشيء من 

ليلْب السميع كالبصّب، كٮبا يدالف ا٤بخلوقات قط، أتى يف ىذا السياؽ ّٔدين اال٠بْب ا١ب
ىذا كا تعاُف أعلم، لتحقيق  السمع كالبصر  تبارؾ كتعاُف، كأفَّ  على ثبوت صفٍبٌ 

والمخلوؽ في أصل الوصف  ،اشتراؾ الخالق أفا  :يىذه القاعدة الٍب ذكرناىا كى
 ليس فيو محذور وليس ىو التمثيل الممنوع.

بالسمع كالبصر؛ ٖببلؼ   حي إال كىو موصوؼه  يوجد ٨بلوؽه  كذلك أنو ال يكادي 
ك٫بو ذلك ىذه  ،كاألصابع ،كالعزة ،كالعظمة ،كالقدرة ،كثّب من الصفات األخرل كالقوة

 يف كثّب من ا٤بخلوقات ا٢بية.  قد ال تكوف موجودةن 
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ّٔدين  ف َف يكن ٝبيعها متصفه إا٤بخلوقات ا٢بية  لُّ جي أما السمع كالبصر فى 
لَْيَس َكِمْثِلِو ﴿ متصف بالسمع كالبصر، كمع ذلك ا  كمع ذلك ا ،الوصفْب

كصف ا ّٔا نفسو كاتصف ا٤بخلوؽ بأصل الصفة؛  ةن ا مٌب ما ٠بعت صف﴾ إذن َشْيءٌ 
 كقاؿ سبحانو يف كتابو: ،ف ىذا ال ٧بذكر فيو، ا جل كعبل أخرب عن نفسو أنو العزيزإف

كليست العزة بالعزة مع ثبوت الوصف  ،كالعزيز﴾ فليس العزيز  قَاَلِت اْمَرَأُت اْلَعزِيزِ ﴿
ا٤بخلوؽ، الوصف ىا ىنا كصف حقيقي كالوصف ىاىنا  كيف يف ا٤بوصوفْب، يف ا 

صل أ٭با حصل االشَباؾ يف إكال تشبيو  ،كصف حقيقي، كمع ذلك َف ٰبصل ٛبثيله 
ما  ؛ كىذاحصل االشتراؾ في الصفة قبل اإلضافة :كىذا ال ٧بذكر فيو، يعُب ،الوصف

ضيفت أنو ال اشَباؾ؛ أما إذا إأصل الوضع اللغوم كبالتاِف ف يعرؼ معناه من حيثي 
ضيفت الصفة إُف ا٣بالق أك أكبالتاِف َف يكن اشَباؾ إذا اضيفت الصفة إذا  ،الصفة

فانو  ضفت السمع إُف ا أخلوؽ فها ىنا ال اشَباؾ مٌب ما ضيفت الصفة إُف ا٤بأ
كللمخلوؽ  ،ٱبتص بو بل  ٠بعه  ف٠بع ا٤بخلوؽ كال يتماثبلال يشَبؾ فيو ٠بع ا مع 

ٱبتص بو، كىذه مقدمة ٥بذه القاعدة ا٤بهمة الٍب سنتكلم عنها يف موضعها بعوف  ٠بعه 
 .ا 

 
ٚال حيطفٕٛ  ،فال ٜٓفٕٛ عٓ٘ َا ٚقف ب٘ ْفػ٘): قاؿ 

.(ايهًِ عٔ َٛانع٘

فبل ينفوف عن نفسو ما كصف بو نفسو كىذا ىو التعطيل؛ كقلنا أف النفي اض  
كالتعطيل اض الصريح ىذا ال يكوف من منتسب إُف ىذا الدين فيما جاء يف الكتاب 

كىم  أخبار اآلحادبأك يف السنة ا٤بتواترة إ٭با يكوف من أىل البدع كالكبلـ فيما يتعلق 
ة ىا ىنا ٫بن ال نثبتها ألهنا عندنا غّب ثابتو كال نعتقد أف يزعموف أف ىذه الصفات الوارد

عى النيب صلى ا عليو كسلم قد قا٥با؛ كألجل ىذه الشبو فأهنم ال ييكىفركف، أما أف تيدَّ 
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هذه الشبهة حينئذ ال فىذه الشبهة فيما يتعلق بالقرآف أك السنة ا٤بتواترة فهذا غّب كارد، 
يف سنة متواترة فنفاىا  أك ثابتةو  ،ثابتو يف القراف ةو عمد إُف صفإليها، كبالتاِف فمن  لتفتي يي 

ثبت االستواء مث أعن ا عز كجل فقاؿ ا ال يستول على العرش أصبلن؛ ليس أنو 
لكتاب ا  حرؼ ا٤بعُب كإ٭با نفى ىذه الصفة من حيث ىي، فإف ىذا الشك تكذيبه 

أك  وصف بو نفسو فقد كفر()ومن جحد بما عز كجل كىذا كفر باتفاؽ ا٤بسلمْب 
 .سابقنايكوف التعطيل عن طريق التحريف كقد تكلمنا عن ىذا 

 .)وال يحرفوف الكلم عن مواضعو(
 .كالتبديل ،التغيّب :يعِب التحريف: 
كالذل يقع من أىل البدع يف باب األ٠باء كالصفات ىو الذل تواضع ا٤بتأخركف  

عى،  تيدَّ  ةو صرؼ اللفظ عن ظاىره إُف غّبه لقرين :على إطبلؽ لقب التأكيل عليو كىو
بالذات،  :كتأكيل الوجو ،ستوُفابالراْحَمُن َعَلى اْلَعْرِش اْستَػَوى﴾ تعاُف: ﴿ وكتأكيل قول
بإرادة التفضل كاإلنعاـ إُف غّب ذلك ٩با يذكركف من  :تأكيل الرٞبة ،بالثواب :كقد يؤكلونو

 ذـ أىلو. مـو كا ذالتحريف، ال شك أف التحريف أمر م
صنعة ا٤بشركْب كىذاف الصنفاف  -كما سيأيت-التحريف صنعو اليهود كاإل٢باد 

معهم يف ىذين األمرين أعُب  اأشد الناس عداكة للذين آمنوا، كمع االسف الشديد اشَبك
التحريف كاإل٢باد أىل البدع كالكبلـ ك٪بى ا سبحانو أىل السنو كا١بماعة، أىل 

ق للكتاب كالسنة ٪باىم من ىذين الوصفْب من متابعة أىل الكتاب يف ىذين االتباع ا٢ب
 األمرين ا٤بذمومْب. 

ف على ذلك قاؿ آإذنا التحريف ىو صنعة لليهود كا جل كعبل قد ذمهم يف القر 
قاؿ ُيَحرٍُّفوَف اْلَكِلَم َعْن َمَواِضِعِو﴾﴿ُيَحرٍُّفوَف اْلَكِلَم ِمْن بَػْعِد َمَواِضِعِو﴾ سبحانو:﴿

ُهْم َيْسَمُعوَف َكالـَ اللاِو ثُما  سبحانو: ﴿َأفَػَتْطَمُعوَف أف يُػْؤِمُنوا َلُكْم َوَقْد َكاَف َفرِيٌق ِمنػْ
 .ُيَحرٍُّفونَُو ِمْن بَػْعِد َما َعَقُلوُه َوُىْم يَػْعَلُموَف﴾

 .أك باصطبلح التأكيل ،عرؼ ٗبعُبإذنا ىذا ىو التحريف كىو الذم يي 
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.(ؼي أمسا٤ اهلل ٚآٜات٘ ٚال ًٜشسٕٚ): قاؿ 
 .اإل٢باد يف اللغة: ىو ا٤بيل 
 .اأصحأّم نوعْب من اإل٢باد ا٤بذمـو بل توعد ا  وقد بْب يف كتاب كا  

ِإفا الاِذيَن يُػْلِحُدوَف ِفي آيَاتَِنا ال قاؿ سبحانو:﴿ يف آيات ا  اإل٢بادي  األوؿ:
َنا﴾  معُب التهديد كالوعيد؛ كاإل٢باد يف آيات ا جل  كىذا أسلوبان يتضمنَيْخَفْوَف َعَليػْ

 كإُف اإل٢باد يف آياتو الشرعية.  ،إُف اإل٢باد يف آياتو الكونية :كعبل يعود
كاإل٢باد فيها يكوف  ،يف ىذا ا٤بلكوت ىي ما أكدع  الكونية: آيات اهلل 

كالشريك  ،ا٤بعاكفٯباد أك من جهة نسبة كاإل ،من جهة ا٣بلق بنسبتها إُف غّب ا 
  يف معُب  نو داخله إيف توحيد الربوبية ف كل خللو   :يف إٯبادىا كاف شئت فقل

 اإل٢باد يف آيات ا الكونية. 
على رسلو عليهم  الشرعية ما أنزؿ فآيات ا  أما اإللحاد في آياتو الشرعية:

 .الصبلة كالسبلـ
 .كإما بالتحريف ،ما بالتكذيبإ :كاإل٢باد فيها

فها عن رَّ كمن حى  ،٢بد يف آياتوأفإنو يكوف قد  ب شيء من آيات ا ذَّ فمن كى 
٢بد يف آيات ا جل كعبل؛ ألنو ماؿ ّٔذه اآليات عن ا٢بق أفإنو يكوف قد  ،مواضعها

 الواجب فيها.
 ىو ا٤بيل ّٔا عن ا٢بق الواجب فيها. اإللحاد في آيات اهلل كونًا أو شرًعا: 

:أما النوع الثاني  فهو اإل٢باد يف أ٠باء ا تعاُف قاؿ  من اإللحاد المذمـو
َولِلاِو األسماء اْلُحْسَنى فَاْدُعوُه ِبَها َوَذُروا الاِذيَن يُػْلِحُدوَف ِفي َأْسَمائِِو سبحانو:﴿

عن ىذا اإل٢باد يف أ٠باء ا  يَّ النه فهذه اآلية تتضمني َسُيْجَزْوَف َما َكانُوا يَػْعَمُلوَف﴾ 
. ٤بنٍ  ، كالوعيدى جل كعبل  كقع يف ىذا األمر ا٤بذمـو

 كالغالب أفَّ  ،أىل العلم يف معُب اإل٢باد يف أ٠باء ا جل كعبل كثّب ككبلـي  
 ٥بذا اإل٢باد. كأمثلةن  ،االعلماء ال سيما أىل التفسّب يذكركف أفرادن 
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 ىو أفَّ  الذى يجمع لك ما تفرؽ من ىذا الكالـ في ىذا المقاـ: والضابطُ 
ات ا٤بنحرفْب يف ف٫برااكبالتاِف ،الميل بها عن الحق الواجب فيها اد يف أ٠باء ا اإل٢ب

 كلي   ،أك ا٘بهوا إُف جهة التمثيل ،ا٘بهوا إُف جهة التعطيل باب األ٠باء كالصفات سواءن 
 يف معُب اإل٢باد يف أ٠باء ا جل كعبل.  ذلك داخله 

  لها يعود إلى ما يأتي:موأمثلة ىذا اإللحاد ُمج
شارؾ ا سبحانو كتعاُف فيما يستحقو من أف يي  كة فيها؛ يعِبًر الشى  اعتقادي  أواًل:

من  ما كاف من ا٤بشركْب الذين اشتقوا آل٥بتهم أ٠باءى  :كمن ذلك ،ىذه األ٠باء مع غّبه
 :، أك العزل من-على قولْب-أك من ا  ،البلت من اإللو :ا تبارؾ تعاُف فقالوا أ٠باءً 

 ا٤بناف.  :اة منالعزيز أك من
 كذلك كحاؿ ا١بهمية الذين أنكركا أ٠باء ا تعاُف.  ،اإل٢باد باإلنكار ثانياً:
ٗبعُب:  .تفريغ األ٠باء عن معانيها :اإل٢باد بالتعطيل، كا٤براد بالتعطيل  ثالثاً:

٭با ىي أ٠باء ٦برده ليست أ٠باء مشتقو ال تتضمن إها أ٠باء ال تدؿ على معآف جعلي 
كاملة، كىذا كحاؿ ا٤بعتزلة ككحاؿ أيضنا ا٤بتكلمْب غّبىم الذين   كمعافو  ،جليلة اأكصافن 

ىذه األ٠باء، ٘بد من ا٤بتكلمْب  صفات ا جل كعبل، أك نفوا بعض معآف أكلوا معآف
على علو القدر كعلو القهر،  يَّ ، لكنو يقصر معُب العليَّ من يثبت  جل كعبل ا٠بو العل

اُف   شك أف ىذا من اإل٢باد يف أ٠باء ا جل كعبل كىذا راجعه مع نفي علو الذات كال
 إ٢باد التعطيل يف أ٠باء ا جل كعبل. 

 :وعها ابن القيم يف نونيتو يف قولإذنا ىذه ثبلثة أنواع كقد ٝب
 ــاالؽضاى ٚايتعطٌٝ ٚايٓهضإ          ٚسكٝك١ اإلحلار فٝٗا املٝـــــٌ بـــ  

 ــــٔـفعًِٝٗ غنــب َٔ ايضمح                   ف فاملًشزٕٚ إسا ثالخ طٛا٥

أ٠باء ا جل  لي عٍ جى  :اإل٢باد بالتشبيو، ٗبعُب :كىوزيادة على ما ذكر  :ارابعً 
 ،، كىذا كحاؿ أىل التمثيلوييشبو فيها ا عز كجل ٨بلوقات على معآفةن كعبل دال

كالتكييف.
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تسمية ا جل كعبل ٗبا ال يليق بو؛ من ذلك قوؿ اليهود عليهم من ا  :اخامسا 
، من ذلك قوؿ  كمن ذلك قوؿ النصارل: إفَّ ﴾ِإفا اللاَو َفِقيرٌ ما يستحقوف:﴿ ا أبه

الفبلسفة: إف ا ىو العلة األكُف، من ذلك قوؿ بعض العواـ ا١بهلة عن ا تبارؾ 
، يا أبيض الوجو، من ذلك قوؿ بعض ا٤بثقفْب ا٤بعاصرين: كتعاُف يقولوف: يا أبا ا٤بكاـر

نو مهندس إبتسميو ا عز كجل ٗبا َف يرد، كٗبا ال يليق با عز كجل كقو٥بم مثبلن:
رب ّٔا عن ا سبحانو كتعاُف.  لكالكوف كما شاكل ذ  من ىذه ا١بمل الٍب ال يليق أف ٱبي

جعلوا كل اسم  عز كجل اسم  أىل الوحدة كاالٙباد، الذين ٢بادي إ ا:سادسً  
للمخلوقْب اسم  تعاُف، كلذلك قاؿ زعيمهم  كالعكس جعلوا كل اسمو  ،للمخلوقْب

نو تعاُف موصوؼ بكل اسم ٧بمود شرعان كعقبلن كعرفان، )إ :عليو من ا ما يستحق
يد بالتأك قبحو ا فيما قاؿ، ك ىذا كلو راجعه  (كبكل اسم مذمـو شرعان كعقبلن كعرفان 

أك  ،كاحد يف األصل ك٨بلوؽ فالكل شيءه  ،إُف اعتقادىم أنو ال فارؽ أصبلن بْب خالق
 الكل شيء اٙبد. 

ككل ذلك ال  ،إذنا ىذه يف إٝباؿ أنواع ما يدخل يف اإل٢باد يف أ٠باء ا تعاُف
شك مذمـو قبيح ٧بـر يف الشرع، كقد يصل إُف حد الكفر با عز كجل، كقد يكوف 

 ف ذلك كا تعاُف أعلم.ا٢بكم فيو دك 
.)وال يكيفوف وال يمثلوف صفاتو بصفات خلقو(: قاؿ 

كما أف ىم يتجنبوف مذىيب التحريف كالتعطيل كالعبلقة بينهم كما ذكرت لك   
كقد يكوف ىناؾ أف انفراد على التفصيل الذل ذكرتو  ،سبب كمسبب ةقد تكوف عبلق

﴿لَْيَس  هنم يؤمنوف بقولو تعاُف إلك، كذلك ٯبتنبوف مذىيب أىل التمثيل كالتكييف ف
كذلك ٯبتنبوف   ﴿َوَلْم َيُكْن َلُو ُكُفًوا َأَحٌد﴾ ﴿َىْل تَػْعَلُم َلُو َسِميًّا﴾ َكِمْثِلِو َشْيٌء﴾

عظم ارمات كأف ىذا من أتقدكف أف ىذا من كيع ،تكييف صفات ا تبارؾ كتعاُف
٤با جاء رجل إُف اإلماـ مالك رٞبو ا كقاؿ  اكلذ ،ضعف االٲباف كتعظيم ا جل كعبل

 كيف استول؟ الراْحَمُن َعَلى اْلَعْرِش اْستَػَوى﴾ لو: يا أبا عبد ا ﴿
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 الكيفية. ىو: ليس كذلك ؟ ألننا قلنا ا١بواب عن كيفأالسؤاؿ اآلف عن الكيفية 
فقّب أف  ضعيفو  ناقصو  مثل ىذا السؤاؿ كيف لعبدو فاستعظم اإلماـ مالك  

ا  وو با تبارؾ كتعاُف، فأطرؽ رٞبيسأؿ ىذا السؤاؿ الذل يريد بو أف ٰبيط علمي 
كالكيف غّب معقوؿ،  ،االستواء غّب ٦بهوؿ) :سو كقاؿأمث رفع ر  ،اءضى حى كعبله الري 

خرج من أي مث أيمر بو ف ا(ال مبتدعإراؾ أي كالسؤاؿ عن ىذا بدعة كما  ،كاإلٲباف بو كاجب
ا٤بسجد. 
كال ٲبكن  ،قصود أف الكيف بالنسبة لنا يف صفات ا جل كعبل غّب معقوؿا٤ب

كما جاءىم لذلك خرب  ،كما رأكا مثيبل  ،للعباد أف يصلوا لعلم ذلك؛ ألهنم ما راك ا
 ةكيفي  إُف معرفة، إذنا الواجب أف يكف ا٤بسلم عن التطلع  عن الصادؽ ا٤بصدكؽ 
 صفات ا جل كعبل.

وىو قانوف مطرد في عظيم يكتب ٗباء العْب  كبلـه ككبلـ اإلماـ مالك   
حا٥بم  لسافي  ة، كل أىل السنجميع الصفات تلقاه أىل العلم عنو بالقبوؿ قاطبة

ذه الصفة. كمقا٥بم ىو ما قالو اإلماـ مالك رٞبو ا يف ى
أف مذىيب التمثيل كالتعطيل مذىباف متقاببلف متعارضاف كمع  :بقيت مسالة كىي

كما أف    ،أف كل ٩بثل معطل :ذلك ٮبا مذىباف يشَبكاف يف أمر، كذلك أف القاعدة ىي
أف يكوف ا٤بمثل الذم ىو على النقيض من مذىب ا٤بعطل قد  كل معطل ٩بثل، عجيبه 

 كذلك ا٢باؿ بالنسبة للمعطل كتوضيح ذلك:ٝبع بْب التمثيل كالتعطيل، ك 
أف  :مث كانت نتيجة تعطيلو التمثيل، ٗبعُب ،لى ثى بعد أف مى  لى طى ٭با عى إا٤بعطل  أفَّ 

أف كل من عطل صفات  :، بياف ذلككمن بعدً  من قبلً  بتمثيلو  تعطيل ا٤بعطل ٧بفوؼه 
التمثيل؛ فؤلجل دفع نو َف يلجأ إُف ذلك إال ألنو قد سبق إُف قلبو ا٤بريض إا تعاُف ف

ال فأف ال داعى يدعو أصبلن إُف أف ييعطل؛ إك  ،ىذا الذم كقع يف قلبو ١بأ إُف التعطيل
نو راـ أف يدفع ذلك إالتمثيل ف يقتضي لكن ألنو غلب على نفسو أف إثبات ىذه الصفة

 إُف التعطيل. 
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  .ثالثاً  ممثلٌ  ،ثانياً  أوالً، معطلٌ  ممثلٌ  :فهو
ما إل كاف من ىؤالء ا٤بعطلة نتيجتو ٛبثيل ا عز كجل أف كل تعطي :بياف ذلك

 با١بامدات، أك بالناقصات، أك با٤بعدكمات، أك با٤بمتنعات.
يقع فيو  كتأمل يف كل ما يذكره ا٤بعطلة ٘بد ىذا الكبلـ مستقيم كل تعطيلو  

، أك بأمر إ ا٤بعطلة نتيجتو ٛبثيل ا  ما بشيء ناقص، أك بشيء جامد، أك ٗبعدـك
ثم  ،فالمعطل ممثلٌ كبالتاِف كانوا يف النتيجة: ٩بثلة،  -ٲبتنع عقبلن كجوده-٩بتنع أصبلن 

 .ثم ممثل ،معطلٌ 
 الممثلة معطلة من جهات: كذلك ا٢باؿ بالنسبة للممثلة فإف   

ىذه الصفة؛ ألف ا  أهنم عطلوا ا جل كعبل عن كمالو الواجب بإثبات أواًل:
منها فإنو يكوف قد  يئاجل كعبل متصف بصفات الكماؿ، فمٌب ما عطل ا٤بعطل ش

 عطل ا عز كجل عن كمالو الواجب لو.
النص الذل جاءت فيو الصفة عن مراد ا تعاُف، ا جل كعبل  لى طى و عى أنَّ  ثانياً: 

مثيل ؟ ال، إذنا ىو ٤با كاف منو ذلك ٤با أخربنا يف كتابو ّٔذه الصفة ىل أراد أف نفهم الت
كليس أهنا  ، بصفو تليق بو  أراد أف نفهم أنو متصفه  ا  ،  مراد ا  لى طى عى 

 ٩باثلة للمخلوقْب فكاف ا٢باؿ أف ىذا ا٤بمثل عطل النص عن مراد ا تبارؾ كتعاُف.
 ،ا٤بماثلة بْب ا  يلؤلدلة الٍب دلت عن نف فهو معطله  كل ٩بثلو   أفَّ   :اثالث

﴿لَْيَس َكِمْثِلِو بل عطل قولو تعاُف:  ،ا٢باؿ أنو ما أثبت كا٤بخلوقْب، ىذا ا٤بمثل كاقعي 
على نفى  ؛ إُف غّب ذلك من اآليات الٍب دلتٍ ﴿َوَلْم َيُكْن َلُو ُكُفًوا َأَحٌد﴾،َشْيٌء﴾

 أف كل معطلٍ كما ،معطل  كل ممثلٍ   ، فالخالصة أفا التماثل بْب ا٣بالق كا٤بخلوؽ
 ممثل. 

.وال ند لو( ،وال كفوا لو ،)ألنو سبحانو ال سمي لو: قاؿ 
 :مورأذكر ثبلثة  
 .ال سمى له هللا -1
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 .ال كفًىا لههللا   -2
 .ال ود لههللا   -3
معانيها متقاربة، جاء نفيها يف كتاب ا جل كعبل قاؿ  ىذه كلمات ثبلثه     

يِّا﴾ قاؿ سبحانو: ﴿كىَفٍى يىكيٍن لىوي كيفيونا أىحىده﴾ قاؿ سبحانو:  سبحانو: ﴿ىىٍل تػىٍعلىمي لىوي ٠بًى
ادنا﴾  .﴿فىبل ٘بىٍعىليوا لًلًَّو أندى

يِّا﴾ ٗبعُب السميَّ     :أك على القوؿ الثآف ،النظّب :يف قولو تعاُف ﴿ىىٍل تػىٍعلىمي لىوي ٠بًى
 .ا لو سبحانومن يستحق ا٠بن  ىل تعلمي 
الشك أف أ٠باء ا تعاُف على ما تستحقو ىذه األ٠باء من العظمة كا١ببلؿ  

ال  :لو ٗبعُب يٌ كالكماؿ ال ٯبوز أف تضاؼ لغّب ا تبارؾ كتعاُف، فا عز كجل ال ٠ب
 . أحد يستحقي ىذه األ٠باء سواه

كٗبعُب  ،كٗبعُب ا٤بساكم ،ا٤بكافئ :كىى ٗبعُب )الكفؤ(الكلمة الثانية ىي كلمة 
 .ا٤بشابو

ما إ الند: .﴿َفال َتْجَعُلوا لِلاِو أنَداًدا﴾نفاىا ا جل كعبل )الند( الكلمة الثالثة  
يعارضو،  :٥بذا يعُب ده ا٤بناكئ ا٤بعارض، ىذا ن :أك ٗبعُب ،أف يكوف يف اآلية ٗبعُب ا٤بثيل

نزه عن أف يكوف لو مثله يي كيشاكلو، كٰباكؿ أف يتغلب عليو، كا جل كعبل ال شك أنو 
نزه عن أف يكوف لو من يناكئو، كمن يغالبو يف ملكوتو؛ إذ ا١بميع ٨بلوقوف يي كما أنو ،

 َمِن َعْبًدا﴾﴿ِإْف ُكل  َمْن ِفي الساَماَواِت َواأْلَْرِض ِإالا آِتي الراحْ عبيده لو تبارؾ كتعاُف 
.)وال يقاس بخلقو سبحانو وتعالى(: قاؿ 

كاال٫براؼ عند التحقيق يف ىذا ا٤بقاـ، أال  ،إُف ذكر سبب الشرأتى ا٤بؤلف  
لحدين يف ىذا الباب، كذلك أف القياس  :كىو

ي
القياس الباطل الذم كاف من ا٤بنحرفْب ا٤ب

الذل أدل إُف ا٫براؼ ا٤بمثلة كىو  ،الفاسد الباطل ىو الذل أدل إُف ا٫براؼ ا٤بعطلة
ٖبلقو؛ ىو الذل أدل ا٤بعطل إُف التعطيل؛ ألنو كما ذكرت سابقان قاس  قياس ا 

فلجأ إُف التعطيل.  ،ا عز كجل ٖبلقو مث أنو أراد الفرار من ىذا القياس
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كثبت على ىذا القياس فكاف  ،ىذا القياس طردك  ،أما ا٤بمثل فإنو قاس ا ٖبلفو
نزه عن أف ييقاس ٖبلقو قياسان يقتضى ا٤بساكاة يي منو التمثيل كال شك أف ا تبارؾ كتعاُف 

 كعند الناس يرجع إُف نوعْب:  ،القياس ا٤بعركؼ عند العلماء بينو كبْب خلقو، كذلك أفَّ 
ندراجو اعلى جزئيان من حيث  كىو االستدالؿ بكليٌ  ىو قياس المناطقة: قياسٌ 

من  -يعُب حكم ىذا ا١بزئي-عرؼ حكمو فيي  يٌ مع غّبه من ا١بزئيات ٙبت ىذا الكل
خبلؿ معرفة حكم ا١بزئيات األخرل كىذا كما ذكرت لك يسمى القياس عند ا٤بناطقة 

من مقدمات،  كىو قوؿ مألفه  ،القياس االقَبآف ا٢بملي :كأشهر أنواع ىذا القياس ىو
ا مساكاه كاشَباؾ بْب ا١بزئيات الٍب تندرج ٙبت ىذا كأقواؿ تنتج نتيجة يكوف فيه

 ٌي.الكل
 نسافو إ ا كلي حساس، إذن  حيواف، ككل حيوافو  نسافو إمثاؿ ذلك يقولوف مثبلن: كل  

إذنا  ،كزيده مرفوع ،كل فاعل مرفوع  :خذ مثبلن يف "جاءٓف زيد" يقولوف .حساس =فهو
 ، تبلحظ أف يف قياس ا٤بناطقة كاف االستدالؿ بالكلي على ا١بزئي. فاعله  =زيد

قياس التمثيل كىو قياس الفقهاء كاألصوليْب؛ فهذا  أما في النوع  الثاني وىو:
استدالؿ  :كالثآف ،على جزئي يٌ استدالؿ بكل :فيو االستبلؿ ٔبزئي على جزئي؛ األكؿ

 .ٔبزئي على جزئي
جامعة يف حكم ٯبمع  ةلعل بأصلو  إ٢باؽ فرعو  :كالقياس عند األصوليْب معركؼ 

 .بْب ىذا كىذا
٢بقت أاإلسكار، فأنت  ةقياسان على ا٣بمر لعل ،ف النبيذ ٧برـه إتقوؿ  :مثاؿ ىذا 

  كاحد. يف معُبن  االشَباكهم ؛ا٣بمر :آخر كىو النبيذ ٔبزئيو  :كىو ا،معينِّ  اجزئيِّ 
لو طيبق  .ةاأك القياس الثآف كبلٮبا يقتضى مساك  ،أف القياس األكؿ فالخالصة:

كالشك أف ا  ،ىذا يف حق ا عز كجل لكاف ىذا يقتضى مساكاه ا عز كجل ٖبلقو
 .قاس ٖبلقوتعاُف ليس كمثلو شيء، ا ال يي 

 .األكُف قياسي  :يصح يف ىذا ا٤بقاـ م٭با الذإ
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، كلي ،ةاكليس فيو مساك  ،ىذا القياس ليس فيو ٧بذكر  س فيو ىذا االشَباؾ ا٤بذمـو
  :كىو

ال نقص فيها بوجو من الوجوه كانت في المخلوؽ  كماؿٍ   ةكل صف  أفا 
 .فالخالق أولى بها

بوجو من الوجو كانت يف ا٤بخلوؽ  نقصه  :بشرط أال يكوف فيها كماؿو   ةكل صف  
ف إيت أكسي ﴾اأْلَْعَلىَولِلاِو اْلَمَثُل ﴿قولو تعاُف  كىذا من معُب ،فا تبارؾ كتعاُف أكُف ّٔا

ىذا الكتاب بعوف يف قادـ   -قياس األكُف أعِب-شاء ا كبلـ يف تفصيل ىذا القياس 
  .ا سبحانو كتعاُف

وال يحرفوف الكلم عن ، فال ينفوف عنو: ما وصف بو نفسو: )قاؿ 
وال يمثلوف صفاتو  وال يكيفوف، ،وآياتو وال يلحدوف في: أسماء اهلل، مواضعو
ألنو سبحانو؛ ال سمي لو، وال كفو لو، وال ند لو، وال يقاس بخلقو ؛ خلقو بصفات

فإنو سبحانو؛ أعلم بنفسو وبغيره، وأصدؽ قيال، وأحسن حديثا من ، سبحانو وتعالى
(.خلقو

ما جاء يف  تعاُف ًعلة كقوؼ أىل السنة كا١بماعة عند حدّْ ذكر ا٤بؤلف 
كر رٞبو ا ثبلثة أمور:القرآف كالسنة يف باب األ٠باء كالصفات، ذ 

 علم بنفسو وبغيره،أأنو سبحانو -ٔ) 
 ،قيالوأنو أصدؽ -ٕ 

 .(ووأنو أحسن حديثًا من خلق-3      

ربكا عن ا سبحانو كتعاُف ٗبا جاء   فإذا كاف ذلك كذلك كجب على العباد أف ٱبي
يف الكتاب كالسنة فحسب، كأف يعتقدكا ثبوت ما جاء يف النصوص دكف زيادةو أك 

 نقصاف.
﴿ُقْل أَأَنْػُتْم ، كما قاؿ جل كعبل: (إنو سبحانو أعلم بنفسو كبغّبه)ف: قاؿ 

، على أحد أقواؿ ﴿الراْحَمُن فَاْسَأْؿ ِبِو َخِبيًرا﴾قاؿ جل كعبل:  ككذلك َأْعَلُم أَـِ اللاُو﴾
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ا جل كعبل أعلم بنفسو كٗبا يستحقو من نعوت ا١ببلؿ كا١بماؿ،  :أىل التفسّب يعِب
فواجبه أف ييؤخذ ما أخرب بو جل كعبل يف ىذا الباب العظيم على ٧بمل التسليم.

، ا جل كعبل أصدؽ قيبلن قيبل(فإنو أعلم بنفسو كبغّبه كأصدؽ ): قاؿ
﴿َوَمْن َأْصَدُؽ ِمَن اللاِو  ، قاؿ سبحانو:(كأصدؽ قيبلن )كأصدؽ حديثنا، قاؿ: 

آيتاف يف سورة النساء، كذلك ا جل ﴿َوَمْن َأْصَدُؽ ِمَن اللاِو َحِديثًا﴾ كقاؿ: ِقياًل﴾
َؿ َأْحَسَن ﴿اللاُو نَػزا كعبل أحسن حديثنا من خلقو، دؿ على ذلك قولو تعاُف: 

سند  اْلَحِديِث﴾
ي
كجاء يف حديث جابرو رضي ا عنو كما يف ركاية اإلماـ أٞبد يف ا٤ب

أف النبي صلى اهلل عليو وسلم كاف يقوؿ في خطبتو بعد التشهد »بإسنادو صحيح: 
أما بعد فإف أحسن الكالـ كالـ اهلل، وأحسن الهدي ىدي ُمحمٍد صلى اهلل عليو 

«.وسلم
 ىذه األمور الثبلثة كىي: فإذا اجتمعت

 أف ا أعلم بنفسو كبغّبه،-ُ 
 .أصدؽ قيبلن  كأنوي -ِ 

 .كأحسن حديثنا من خلقو -ّ
 استفدنا من ىذا فائدتين: 

أف يقف اإلنساف فيما جاء يف باب األ٠باء كالصفات عند  كجوبي  األولى:
ليس  توقيفي بابٌ حدكد الوارد، فبل يتجاكز ذلك إُف غّبه، البابي كما قلنا سابقنا، 

لئلنساف أف يتكلم عن ا جل كعبل إال بآيةو أك حديثو عن رسوؿ ا صلى ا عليو 
 كسلم.

أف نعلم أف كل ما أخرب ا عز كجل بو يف كتابو عن نفسو فإنو  والفائدة الثانية:
وف أف بٌْب على ا٤بتكلمْب الذين يزعم ردّّ حقه ال ٱبتلطي بأدْف شائبةه من باطل، كيف ىذا 

التشبيو، فواجبه إذنا  يفيدكالسنة من نصوص الصفات ظاىره  ،ما جاء يف كتاب ا
 صرفيوي عن ىذا الظاىر إُف غّبه، كىذا ىو مسلكي التأكيل.
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رب يف كتابو ٗبا ظاىرهي أساس البالء عند ىؤالء:   أهنم ظنوا أف ا تعاُف ٲبيكن أف ٱبي
إف اهلل أعلم بنفسو وبغيره، اهلل أعلم  :الضبلؿ كالبيطبلف، كالرد على ىؤالء بأف ييقاؿ

، فإذا بنفسو وبخلقو، أعلم بما يستحقو سبحانو وتعالى، وأعلم بما يستحقو خلقو
أخرب سبحانو بثبوت الصفات لو كاف ذلك حقنا، كدؿ ذلك على أنو ال شائبة تعَبم 

أك  ،ناؾ خلله يف الفهم، فهذا راجعه إما إُف فسادو يف التصوركاف ىٍف  ىذا اإلخبار، إ٭با إ
 فسادو يف القصد.

ڈ     ژ  ژ  چ  :إذنا إذا أخرب إنسافه فقاؿ يف ٫بو قوؿ ا جل كعبل

االستواء على حقيقتو؛ ألف االستواء على حقيقتو ال  أثبت   ِب ال، إن چڑ  
 م أـ ا؟!يليق با جل كعبل، فإننا نقوؿ لو: أأنت أعل

 شعلى العر  ل٤با أخرب أنو استو  كأعلم بغّبه، فهو  ،ا جل كعبل أعلم بنفسو
فإننا نعلم أف ىذا ىو البلئق بو جل كعبل؛ ألنو أصدؽ حديثنا؛ كألنو أحسن حديثنا 
تبارؾ كتعاُف، كإذا كاف كبلميوي صدقنا ال كذب فيو، كإذا كاف كبلمو بلغ من ا٢بيسن 

فإنو ال ٲبكن أف يتطرؽ إليو خلله بأم كجو من الوجوه، فظاىر ما أخرب ا جل  ،الغاية
، كال ٲبكن أف يكوف إتباع  كعبل بو يف كتابو حقه كال ٲبكن أف يكوف ىذا الظاىر ضبلالن

 أىل الضبلؿ. ىذا الظاىر ضبلالن ككيفرنا كما يدعيٌ 
ل السنة كا١بماعة يف إذنا ىذه قاعدةه مهمة كأصله أصيل ينبغي أف يعتمد عليو أى

أعلم بنفسو وبغيره، وأف كالمو الصدؽ المطابق  أف اهلل  :ىذا الباب، كىو
، فمع اجتماع ىذه األمور الثبلثة يتبْب للواقع، وأنو سبحانو أحسن حديثًا من غيره

أف كلما أخرب ا جل كعبل بو فإنو حقه ال ٲبكن أف يرد عليو أم احتماؿو  =لك
 الفهم كالتصور. كا٣بطأ يف ،للضبلؿ

 ال ما عليو يقولوف الذين ٖببلؼ مصدقوف؛ صادقوف رسلو مث) :قاؿ 
(.يعلموف



ـً أىِب العباس، أىٞبىىدى بنً  ة الوىاًسػػػًطيَّةي؛ ًلشىٍيًخ اإلٍسبلى  (ىػػػػِٖٕ-ُٔٔعىٍبدى ا٢ٍبليم اٍبن تٍيميَّة ا٢ٍبرَّآفَّ ) الػػػعىػػػًقػػػيػػػػػدى
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أف ىذا الباب توقيفي، كأف كل ما  :يؤكد لك القاعدة السابقة، كىي فو ىذا أمره ثا
جاء من أخبارو فيو؛ فإف ذلك حقه على ظاىره، كال ٲبكن أف يكوف ظاىره الضبلؿ، كال 

 أكلئك. ٲبكن أف يكوف ظاىره التشبيو كما يدعيٌ 
 .اجتمع يف حقهم الصدؽصادقوف مصدقوف  أف رسل اهلل  :علةه ثانية كىي

مطابقة ا٣برب للواقع، كاإلٝباع الضركرم مينعقد عند أىل السنة  والصدُؽ: 
كا١بماعة، بل عند ا٤بسلمْب كافة، على أف الرسل عليهم الصبلة كالسبلـ صادقوف 

فكل ما أخرب بو الرسل عن  ،معصوموف من الوقوع يف الكذب، فإذا كاف ذلك كذلك
ن اجتماع ذلك أيضنا إُف غّبه فبل شك أنوي حقه مطابقه للواقع، ناىيك ع ،ا جل كعبل

يف حقهم، كىو أهنم األكمل علمنا با جل كعبل، كأهنم األعظم نصحنا للخلق، كأهنم 
 األبلغ يف الفصاحة كالكبلـ.

فاجتمع يف حق الرسل عليهم الصبلة كالسبلـ أربعة أسباب ٘بعل من الواجب 
بلـ على ٧بمل على كل مسلم أف يأخذ ىذا الباب عن الرسل عليهم الصبلة كالس

 ،ال بعقلو  ؛التسليم التاـ، فبل ييعارض ذلك الذين ٱبربكف بو بأم كجوو من أنواًع ا٤بعارضة
كالببلغة كما  ،كآّاز ،كال بقياسو منطقي، كال ّٔول، كال ٗبا ييزعم من أنو أنواع الفصاحة

رب بو الرسل الذين ىم صادقوف مي   صدقوف.إُف ذلك، كل ذلك ينبغي أف ييطرح أماـ ما ٱبي
.)مصدقوف(: قاؿ 

صدقهم ا٤بؤمنوف ّٔم، وا من غّبىم، كالرسل عليهم الصبلة كالسبلـ يي قي دّْ صي  :يعِب 
ک  ک  ک  گ   گ  گگ  ڳ   ﴿صدقهم رّٔم تبارؾ كتعاُف، بل يي 

من ا، تصديقه من  ىذه شهادةه  ﴿ُمَحماٌد َرُسوُؿ اللاِو﴾، قاؿ جل كعبل:   ﴾ڳ
ا  رسوؿه من عند ا حقنا، أف ما جاء يف ىذا الوحي حق ا جل كعبل أف النيب ٧بمدن

 كشهادةه  ،ىذا تصديقه من ا جل كعبل﴿َوبِاْلَحقٍّ أَنَزْلَناُه َوبِاْلَحقٍّ نَػَزَؿ﴾ ال مرية فيو 
اإلتباع، كاف حقه كصدؽ، كإذا كاف ذلك كذلك، كاف كاجب  بأف ما جاء بو النيب 
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كاجب التصديق، كاف ٯبب على ٝبيع العا٤بْب أف ينقادكا إُف ىذا ا٢بق الذم صٌدؽ ا 
 عز كجل ريسلىوي عليهم الصبلة كالسبلـ عليو.

.)بخالؼ الذين يقولوف عليو ما ال يعلموف(:  قاؿ
ىذا كصفه ينطبق على ٝبيع الذين قالوا على ا عز كجل بغّب علم، كما كاف  

 ﴿َوِإَذا ِقيَل َلُهُم اْسُجُدوا لِلراْحَمِن قَاُلوا َوَما الراْحَمُن﴾ عنهم: ا٤بشركْب، قاؿ ا 
لنصارل ينطبق على ا ﴾ِإفا اللاَو َفِقيٌر َوَنْحُن َأْغِنَياءُ ﴿الذين قالوا ينطبقي على اليهود 
كأف عيسى ابنو كأنوي ثالثي ثبلثة، ينطبقي على ٝبيع  ،عز كجل أبه الذين زعموا أف ا 

من  ، كلي ليطأك توجهوا جهة التع ،ا٤بنحرفْب يف ىذا الباب؛ سواء توجهوا جهة التمثيل
تكلم عن ا تبارؾ كتعاُف بغّب ما جاءت بو الرسل عليهم الصبلة كالسبلـ فبل شك كال 

قنا سي مرية يف أهنم قالوا على ا عز كجل بغّب علم، كىذا من أعظم ارمات، كما 
 .سابقناالدليل على ىذا 

بغّب علم ما ىو إال كسوسة من  كذلك دؿ القرآف على أف كل كبلـ يف ا 
يعِب -﴿ِإناَما يَْأُمرُُكْم﴾ يطاف، كا جل كعبل أخرب عن ىذا يف كتابو يف قولو: الش

كل ما يتكلم بو   ﴿بِالس وِء َواْلَفْحَشاِء َوَأْف تَػُقوُلوا َعَلى اللاِو َما ال تَػْعَلُموَف﴾ -الشيطاف
ال ا٤بتكلوف يف باب األ٠باء كالصفات من غّب أف يكوف متلقى من طريق الوحي ما ىو إ

كسوسة من الشيطاف ال يتجاكز ذلك، إذا كاف األمر كذلك فكل قوؿو كاف من ىذا 
كاف كاجبنا أف ييطرح كأف ال   -يعِب من الباب الذم فيو كبلـ عن ا بغّب علم -الباب

 ييلتفت إليو.
منهج الرسل عليهم الصبلة كالسبلـ، كمنهج الذين  ىما منهجاف متمايزاف:

بغّب علم، كعلى كل مسلم أف ينهج النهج الذم يرضاه يقولوف على ا عز كجل 
لنفسو، كالذم يظن أف النجاة فيو دكنك ىذين الطريقْب؛ طريق الرسل عليهم الصبلة 
كالسبلـ الذين ىم أعلم با٢بق، كالذين ىم صادقوف مصدقوف، كىناؾ هنجه آخر كىو 

 ن ىذين الطريقْب.هنج الذين يقولوف على ا ما ال يعلموف، فاخَب لنفسك ما شئت م
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ثم رسلو صادقوف مصدقوف؛ بخالؼ الذين يقولوف عليو ما ال : )قاؿ 
ـٌ ولهذا قاؿ سبحانو وتعالى،  يعلموف : ﴿ُسْبَحاَف رَبٍَّك َربٍّ اْلِعزاِة َعماا َيِصُفوَف * َوَساَل

 .َعَلى اْلُمْرَسِليَن * َواْلَحْمُد لِلاِو َربٍّ اْلَعاَلِميَن﴾(
ُسْبَحاَف رَبٍَّك َربٍّ ﴿ّبة ، يقوؿ ا جل كعبل: ثكفيها فوائد ك ،عظيمةىذه آيةه   

 .﴾اْلِعزاِة َعماا َيِصُفوفَ 
كلمة سيبحاف: اسم مصدر، كأهنا منصوبة ىا ىنا على أهنا مفعوؿه ميطلق يسبح  

 اننا ىذا اسم مصدر.حسب يسبح اى  نفسو سبحاننا، أك تقوؿ أنت سبحاف ا
ترجع إلى التنزيو، فاهلل جل وعال يُنزه عن كل نقٍص  كلمة التسبيح:كا٤بعُب يف  

وعيب، وعن مشاركة غيره لو سبحانو في كمالو، وىذا ينسحب على جميع 
 األبواب.

اهلل جل وعال ُيسَبح في إلوىيتو عن أف يكوف لو فيها شريك، واهلل ُيسَبُح في 
أف يكوف  نح بأسمائو وصفاتو عربوبيتو عن أف يكوف لو ُمعاوٌف أو ظهير، واهلل ُيسبَ 

أمره  في لو مثيل، أو أف يكوف ثمة نقٌص فيما يتصف بو جل وعال، كذلك ُيسَبح
للحكمة، كذلك ُيسَبُح في أمره الشرعي  الكوني عن أف يكوف فيو ظلٌم أو منافاةٌ 

 وما ُيخالف الحكمة. ،أف يكوف فيو ما يخالف المصلحة نع
إذنا كل ذلك ا جل كعبل ييسبىحي فيو، كمن ذلك ما يتعلق بباب األ٠باء 

كىذا ﴿سيٍبحىافى رىبّْكى رىبّْ اٍلًعزًَّة عىمَّا يىًصفيوفى﴾ كالصفات، نزٌه ا سبحانو نفسو، فقاؿ: 
 ،يف معُب النفي الذم سيأيت الكبلـ فيو؛ ألف ا جل كعبل اتصف بالنفي :التسبيح ىو

 .كاإلثبات



ـً أىِب العباس، أىٞبىىدى بنً  ة الوىاًسػػػًطيَّةي؛ ًلشىٍيًخ اإلٍسبلى  (ىػػػػِٖٕ-ُٔٔعىٍبدى ا٢ٍبليم اٍبن تٍيميَّة ا٢ٍبرَّآفَّ ) الػػػعىػػػًقػػػيػػػػػدى
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ككذلك كلمةه ثالثة قد يستعملها  ،كاأللفاظ الٍب تتعلق ّٔذا الباب التنزيو كالنفي 
كلمة السلب، سنتكلم على ذلك بعد   :أىل السينة كيستعملها ا٤بتكلموف أكثر كىي

 كنعرؼ ضوابط أىل السنة كا١بماعة يف ىذا الباب. ،قليل إف شاء ا
، الحظ الفرؽ بْب اْلِعزاِة َعماا َيِصُفوف﴾﴿ُسْبَحاَف رَبٍَّك َربٍّ قاؿ جل كعبل: 

اإلضافتْب، إضافة الرب سبحانو كتعاُف إُف نبيو ٧بمد صلى ا عليو كسلم، يعِب 
ٚبتلف عن  ﴿رَبٍَّك﴾إضافة ىذه الكلمة النيب ٧بمدو صلى ا عليو كسلم يف قولو 

ا٣بالق سبحانو  :ٗبعُب َك﴾﴿رَبٍّ ، رب يف الكلمة األكُف ﴿َربٍّ اْلِعزاِة﴾اإلضافة يف قولو 
كتعاُف، فا رب ٧بمد صلى ا عليو كسلم، كىو خالقو تبارؾ كتعاُف، كصلى ا على 

 نبينا كسلم.
صاحب  :الصاحب، يعِب :ٗبعُب إنوف ﴿َربٍّ اْلِعزاِة﴾أما الرب يف الكلمة الثانية 

صفة العزة يف  العزة، كذك العزة كصف ا تبارؾ كتعاُف، كسنتكلم إف شاء ا عن
 ن ىذه العقيدة إف شاء ا تبارؾ كتعاُف.مموضعها 

ـٌ َعَلى اْلُمْرَسِليَن﴾ قاؿ:  .﴿ُسْبَحاَف رَبٍَّك َربٍّ اْلِعزاِة َعماا َيِصُفوَف * َوَساَل
سلم ا على رسلو الصادقْب ا٤بصدقْب لسبلمة ما قالوه، كما ذكره ا٤بؤلف رٞبو  

ربكا عن  ، أما من قاؿ عليو بغّب علم فإف ا نزه ضا إال با٢بق اا، فإهنم َف ٱبي
نفسو عن أف يكوف كما قاؿ ىؤالء ا٤بفَبكف عليو، ا٤بخالفوف لنهج الرسل عليهم الصبلة 

ـٌ َعَلى اْلُمْرَسِليَن﴾﴿كالسبلـ،  ، نزه نفسو ُسْبَحاَف رَبٍَّك َربٍّ اْلِعزاِة َعماا َيِصُفوَف * َوَساَل
على ا٤برسلْب؛ ألهنم ما  حيث سلم  ،ا٤بخالف للحق، كأثُب على ا٤بنهج ا٢بقعن ا٤بنهج 

بالضركرة أهنم  معلوـه تكلموا يف ا إال ٗبا أكحى ا إليهم الرسل عليهم الصبلة كالسبلـ 
قياسنا منطقينا كما ييدعى، إ٭با  وما كصفوا ا من تلقاء أنفسهم ٗبا أملتو عقو٥بم، ٗبا قاس

ما أكحى بو إليهم سبحانو كتعاُف،  ضوء ، ٠بوا ا، كصفوا ا يفأخربكا عن ا
هنم قالوا بالقوؿ السليم عن الضبلؿ كا٣بطأ يف قولو ألفاستحقوا أف ييسلم ا عليهم 

 تبارؾ كتعاُف.
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.                                                         -كفقو ا-مدً نٍ سً  زيزٍ عى دالٍ بٍ عى  بنٍ  حٍ الً شىرٍحي فىًضيىلًة الشىٍيخ: صى 
 مْبَّ لً سٍ كللمي  وى يٍ كلوالدى  وي غىفىرى ا لى 

 

ٕٕ 
 

ـٌ َعَلى اْلُمْرَسِليَن * قاؿ:  ﴿ُسْبَحاَف رَبٍَّك َربٍّ اْلِعزاِة َعماا َيِصُفوَف * َوَساَل
يدؿ  والحمد:ختم ا جل كعبل ٕبمد نفسو جل كعبل،  َحْمُد لِلاِو َربٍّ اْلَعاَلِميَن﴾َوالْ 

يدؿ بداللة  التسبيح:بالتضمن على ثبوت الكماؿ ا٤بطلق  تبارؾ كتعاُف، كما أف 
من الكلمتْب تدؿ على ما تدؿ عليو  ا٤بطابقة على تنزيو ا جل كعبل، ككل كاحدةو 

 ـ انتبو ٥بذا.األخرل بداللة اللزك 
كا٢بمد يدؿ بداللة تنزيو ا جل كعبل،  :على التسبيح يدؿي بداللة ا٤بطابقة

ثبوت  :على كيدؿ التسبيح بداللة اللزـكعلى ثبوت الكماؿ  جل كعبل،  :التضمن
 ا جل كعبل. تنزيوعلى  :كيدؿ ا٢بمد بداللة اللزـكالكماؿ ، 

إذنا ىذا يدلك على أف اإلثبات كحدهي ليس ىو التوحيد كاإلٲباف ا٤بطلوب، كأف 
إنما التوحيد مجموع اإلثبات التنزيو كحدهي ليس ىو التوحيد كاإلٲباف ا٤بطلوب، 

عى يف والتنزيو ، فبل يصح إثباته إال بالتنزيو، كال يصح تنزيوه إال بإثبات، كىذا ما ٝبًي
الكبلـ إُف ا جل كعبل سبحاف ا كا٢بمد ؛  ف أحبي التسبيح كالتحميد، كلذلك كا

ألنو يدؿ على توحيد ا تبارؾ كتعاُف، فإنو باجتماع التسبيح كالتحميد ٯبتمع اإلثبات 
 كالتنزيو، كىذا ىو حقيقة اإلٲباف يف باب األ٠باء كالصفات.

الصفات أف باب األ٠باء ك  :ىذه اآلية تدؿ على فائدة مهمة عند أىل السنة كىي
وصف ا إال ٗبا كصف بو نفسو، أك كصفو بو رسولو صلى ا بابه توقيفي، كأنو ال يي 

 عليو كسلم ال ييتجاكز القرآف كا٢بديث كما قاؿ اإلماـ أٞبد رٞبو ا.
أف ا جل كعبل سٌبح نفسوي عٌما كصفوي بو ا٤بخالفوف  وجو الداللة على ذلك:

رسلْب لسبلمة ما قالوه فيو؛ ألهنم للريسل؛ ألهنم تكلموا فيو بغّب ع
ي
لم كسلم على ا٤ب

 جتمع من ىذا كذاؾ أنو ال ٯبوز أف ييقاؿ يف ا إال بدليلو فاتكلموا عن طريق الوحي، 
من كتابو أك سنة، ال ٯبوز أف يوصف ا جل كعبل إال ٗبا دؿ عليو آيةه أك حديث؛ 

ـٌ َعَلى ُسْبَحاَف رَبٍَّك َربٍّ الْ ﴿ألف ا جل كعبل قاؿ:  ِعزاِة َعماا َيِصُفوَف * َوَساَل
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، فمن أراد أف يكوف سالكنا ا٤بسلك الذم أثُب ا عز كجل عليو كىو ﴾اْلُمْرَسِلينَ 
 مسلك الرسل، فعليو أف يقوؿ ٗبا قاؿ بو الرسل عليهم الصبلة كالسبلـ.

الوحي، كقلت لك إف الرسل عليهم الصبلة كالسبلـ ما قالوا يف ا إال عن طريق 
 .إال عن طريق ما أخربىم ا تبارؾ كتعاُف بو

فسبح نفسو عما وصفو بو المخالفوف للرسل، وسلم على : )قاؿ 
وىو سبحانو قد جمع فيما وصف ،  المرسلين لسالمة ما قالوه من النقص والعيب

 (.وسمى بو نفسو بين: النفي واإلثبات
كعبل ٝبع فيما كصف بو نفسو بْب ىذه ٝبلة كجيزة كٙبتها معُب كثّب، ا جل 
 الصفات تنقسم إلى قسمين: النفي كاإلثبات، إذنا ىذا يدلك يا رعاؾ ا على أف

 ةصفاتو ميثبت-ُ
 كصفاتو منفية.-ِ

؛ يعِب عندنا:  ككبل القسمْب جاء يف األدلة ٦بمبلن كمفصبلن
  كإثباته مفصله. ،إثباته ٦بمله 
 .كعندنا نفيه ٦بمل كنفيه مفصل 
ا٤بطلق  تبارؾ كتعاُف،  ؿفهو ما دؿ على ثبوت كما اإلثبات المجمل:أما -أ 

كمن ذلك ٝبيع أدلة التحميد، ٞبدي ا تبارؾ كتعاُف يدؿ كما ذكرت لك بداللة 
 التضمن على أف ا عز كجل موصوؼه بالكماؿ ا٤بطلق.

ات فإنو ما جاء يف الكتاب كالسنة كثّبنا من أدلة إثب أما اإلثبات المفصل:-ب
الصفات  تبارؾ كتعاُف على كجو التفصيل، كثبوت ا٤بغفرة كثبوت الرٞبة، كثبوت 

كالقدرة إُف غّب ذلك  ،كثبوت االستواء، كثبوت الوجو، كثبوت القوة ، كثبوت العلو،العزة
بالصفات ٩با جاء كثّبنا يف كتاب ا كسنة رسولو صلى ا عليو كسلم، ىذا ما ييسمى 

 .ة أو المفصلةالمثبتة التفصيلي
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، كالنفي يف  النفي الُمجمل: -ج ىو الذم يدؿ على تنزيو ا تبارؾ كتعاُف إٝباالن
 باب الصفات يعود إُف أمرين:

 ا سبحانو. ؿكل نقصو كعيب جل كعبل؛ ألنو يتناىف ككما  إُف نفيٌ األكؿ: 
 غّبه لو يف كمالو. أف يينفى عن ا جل كعبل مشاركةي الثآف:       

إًذا ىذا النفُي الذي يرجع إلى ىذين األمرين جاء في الكتاب والُسنة ُمجماًل، 
 وذلك في ثالثة أنواٍع من األدلة: 

، من ذلك ﴿لَْيَس َكِمْثِلِو َشْيٌء﴾من ذلك قولو تعاُف:  أدلة النفي العامة: :أواًل 
من ﴿َىْل تَػْعَلُم َلُو َسِميًّا﴾  من ذلك قولو تعاُف:﴿َوَلْم َيُكْن َلُو ُكُفًوا َأَحٌد﴾ قولو تعاُف: 

﴿َفال َتْضرِبُوا لِلاِو  من ذلك قولو تعاُف:﴿َفال َتْجَعُلوا لِلاِو أَنَداًدا﴾  ذلك قولو تعاُف:
 ىذه األدلة ا٣بمسة أشهر أدلة النفي العامة، ىذا نوع.اأَلْمثَاَؿ﴾ 
التنزيو آّمل،  أ٠باء ا تعاُف الٍب دلت معانيها على النفي آّمل، على :ثانيا

قلت  إذااتفقنا قبل قليل أف الكلمات يف ىذا الباب ثبلثة، فمهما عرٌبت ا٤بعُب كاحد، 
التنزيو أك قلت النفي، فا٤بعُب كاحد ككذلك لو قلت السلب، ككلمة السلب فيها يعِب 
كقفو؛ ألف أصل استعما٥با كاف من جهة ا٤بتكلمْب، لكنها شاعت عند كثّبو من أىل 

 ريد من كلمٍب النفي أك التنزيو.ريد ّٔا ما يي فإذا استعملها السيِبُّ فإنو يي السينة، 
 دٌلت معانيها على ثبوت التنزيو آّمل  تبارؾ كتعاُف، ٜبة أ٠باءه  تبارؾ كتعاُف

  كىي:
 .ا٤بتكرب-ْ .السبلـ-ّ .القدكس-ِ .السبوح-ُ
 .األحد -ٔ. الواحد-ٓ         

 ىذه أ٠باءه ستة دلت معانيها على ثبوت التنزيو آّمل.      
تدؿ على ثبوت التنزيو آّمل  تبارؾ كتعاُف كإف   األسماء األربعة األولىف

أك أخص يف الداللة على ثبوت النفي ا٤بتصل؛ يعِب صفات النقص الٍب ال  كانت أدؿَّ 
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ككونو  ،ٝبلةن كونو سبوحناتليق با تبارؾ كتعاُف يدؿ على نفيها عن ا جل كعبل 
 .ككونو جل كعبل متكربنا عن كل نقصو كعن كل عيبو  ،ككونو سبلمنا ،قدكسنا

جمل  أخصُّ  واالسماف األخيراف الواحد واألحد 
ي
يف الداللة على ثبوت النفي ا٤ب

 .كما إُف ذلك ،كالشريك، كالندَّ  ،كالولد كالصاحبة  :ا٤بنفصل
ا٤بقصود أف ىذه األ٠باء أدلةه على أف النفي آّمل ثابته يف حق ا تبارؾ  
 كتعاُف.

كل أدلة التسبيح، كل نصو جاء يف القرآف كالسنة على تسبيح ا تبارؾ   :ثالثًا
كتعاُف إما من جهة اإلخبار، كإما من جهة األمر إُف غّب ذلك، كل ذلك دليله على 

( آية دلت َٗأكثر من )تزيد على ح يف القرآف كحده كثّبة كأدلة التسبي ،النفي آّمل
 على التنزيو آّمل. :على تسبيح ا تبارؾ كتعاُف، كالتسبيح يدؿ

فهو ما جاء يف نصوص الكتاب كالسنة من أدلة دلت على  النفي المفصل: -د
صفات تفصيلية منفية عن ا تبارؾ كتعاُف، فمثبلن ا سبحانو كتعاُف نفى عن نفسو 

إذنا ا٤بوت صفةه منفيةه عن ا،  ﴿َوتَػوَكاْل َعَلى اْلَحيٍّ الاِذي ال َيُموُت﴾ا٤بوت، قاؿ: 
، قاؿ جل كعبل ،نةمثاؿ ذلك السً  كمن ذلك  ﴿ال تَْأُخُذُه ِسَنٌة َوال نَػْوـٌ﴾: كالنـو

نَػُهَما الِعِبيَن﴾ اللعب، قاؿ تعاُف:  من ذلك ﴿َوَما َخَلْقَنا الساَماَء َواأَلْرَض َوَما بَػيػْ
ی  ی  ی  ی       جئ   حئ  مئ  ىئيئ   ﴿ :الولد، كمن ذلك الصاحبة، قاؿ سبحانو كتعاُف

إُف غّب  ﴿َفال َتْجَعُلوا لِلاِو أَنَداًدا﴾من ذلك األنداد ، ﴾جب  حب           خبمب  ىب  يب  جت  حت  
 يف صفات ا تبارؾ كتعاُف. ذلك ٩با جاء يف الكتاب كالسنة من أدلةو على نفي مفصلو 
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وصف ا عز كجل بنفي فيينفى عن ا عز كجل ىذا الذم أخرب بانتفائو عنو، كيي 
بأنو ال يناـ، يوصف ا عز  ينسى،، بأنو ال وصف ا عز كجلىذه الصفات عنو، فيي 

 كجل بأنو ال ٲبوت، إُف غّب ذلك ٩با جاء يف ىذا الباب.
 منهج أىل السنة والجماعة في باب الصفات المنفيةكا٤بقصود يا إخوة أف 

ق ٧بررة كمقعدة عند أىل السنة كا١بماعة، كنظر يف طي الكبلـ السابق رائيرجع إُف ط
 سوؽ لك ىذا على سبيل الَبتيب:اإلشارة إُف بعض ذلك، كإنِب أ

 :تعلم أف النفي عائده إُف معنيْب ٮبا أفَّ  الضابط األوؿ:
 ا٤بشاركة لو يف كمالو. نفيَّ -ب . نفي النقائص كالعيوب عن ا -أ

 :ضربْبالنفي جاء يف القرآف كالسنة على  أفَّ  الضابط الثاني:
 ا٤بفصل.-ب        .آّمل-أ 

 ؿكما  نفي جاء يف الكتاب كالسنة، فإ٭با ييراد بو إثباتي  أف كلَّ  الضابط الثالث:
، كل نفيو جاء يف الكتاب كالسنة فإ٭با يراد بو إثباتي الضدَّ  كماؿ   ، ٦بمبلن كاف أك مفصبلن

، ٗبعُب أنو إذا كرد النفي آّمل يف الصفات فإنو يدؿ على  :الضد ٦بمبلن كاف أك مفصبلن
و دليله على ثبوت الكماؿ : فإنَّ كل نفٍي مجملثبوت الكماؿ ا٤بطلق  تبارؾ كتعاُف، 

. ديؿَّ  ؛ا٤بطلق  عليو بداللة اللزـك
كإ٭با تدؿي  ،فإف كل صفةو منفية  تبارؾ كتعاُف إ٭با أيريد ّٔا ا النفي الُمفصل:أما 

 :خرب ا جل كعبل بأنو ال ٲبوت فهذا ييستفاد منوي أضدىا، فإذا  ؿماعلى ثبوت ك
﴿َوَما إثبات ا٢بياة الكاملة  سبحانو كتعاُف، إذا أخرب ا جل كعبل أنو ال يتعب 

كماؿ قدرة ا جل كعبل، فإذا   :تعب، فإف ىذا يدؿ على :يعِب َمساَنا ِمْن لُُغوٍب﴾
كماؿ حكمة ا تبارؾ كتعاُف   :نفى ا عز كجل نفسو عن اللعب فإف ىذا يدؿ على

 .جراكىلمَّ 
كل نفيو للنصوص فإنو يدؿ على ثبوت ضد ىذه الصفة الٍب ىي صفة الكماؿ؛ 

 يعِب الضدي ىي صفة الكماؿ  تبارؾ كتعاُف.
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 ذلك؟ ِلما يقوؿ أىل الُسنة والجماعة
، كٲبكن أف ٪بعل ال يُراد لذاتِِو إنما يُراد لغيرهأف النفي من حيث ىو  الجواب:

النفي يف النصوص  :ىذه قاعدةن يف ىذا الباب يف أف نيعيد صياغة الضابط الثالث فنقوؿ
 جاءت النصوص ميرادنا لغّبه ال لذاتو. -يعِب النفي يف الصفات-

جمل إ٭با أيريد ب :ٗبعُب
ي
و إثباتو، كالنفي ا٤بفصل يعِب الصفات ا٤بنفية أف النفي ا٤ب

، فكل صفةن تدؿي على إثبات كماؿ ضدىا  .ميفصبلن يعِب الصفات ا٤بنفية مفصبلن
  لما؟ 

ألف النفي كما ذكرت لك ال ييراد لذاتو، إ٭با ييرادي لغّبًًه، كىو يف ىذه ا٢بالة  (ُ
.  يكوف حقنا ككماالن

كالعدـ ليس بشيء فضبلن عن أف يكوف بياف ذلك أف النفي من حيث ىو عدـ، 
ا مدحنا، كا ال يوصف إال ٗبا ٲبيدح بو، فبل أحد أحب إليو ا٤بدح منوي تبارؾ كتعاُف، أمَّ 

، كليس مدحنا، فبأم شيء يوصف ا العدـ اض ال ييستفاد منو شيء، ليس كماال
 جل كعبل بو.

يكوف لعدـ قابلية ال كىو يف ىذه ا٢باؿ ليس   قد األمر الثآف أف النفي (ِ
كماالن كقد اتفقنا على أف ا ال يصدؽ إال بالكماؿ، كإال ٗبا ىو مدحه  تبارؾ 
كتعاُف، قد ينفى الشيء لعدـ قابلية ال، كما قاؿ عبد العزيز الكنآف رٞبو ا يف 

بشره يعِب ا٤بريسي مناظره قاؿ:  ، قاؿ(وء ال تثبت بو ا٤بدحةإف نفي السَّ )ا٢بيدة، قاؿ: 
ككيف ذلك؟ قاؿ: إف قوِف إف ىذه األسطوانة، يعِب ىذا العمود أك السارية ال ٘بهل 

 (.ليس إثباتنا للعلم ٥با
ٗبعُب لو قلت لك اآلف إف ىذه السارية ال ٘بهل ىل مدحتها؟ ىل كلمٍب ىذه    

م صدقت أـ كذبت؟ مدحه ٥با؟ لو قلت ىذا الكرسي ال يظلم، ىذا الكرسي ال يظل
ا ظلمو ىذا الكرسي؟ ال، إذنا ىذا كبلـه صادؽ، لكن ىل ىو  صدقت، ىل تعرفوف أحدن
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مدح؟ ال ليس مدحنا؛ ألف الكرسي غّب قابلو أصبلن للظلم، غّب قابلو أصبلن للظلم، كترؾ 
 الظيلم إ٭با ٲبيدح بو من كاف قادرنا عليو.

﴿ِإفا اللاَو ال َيْظِلُم قاؿ جل كعبل: إذنا ٤با نفى ا عز كجل عن نفسو الظلم، ف   
دؿ ىذا على مدحو عظيم لو تبارؾ كتعاُف كىو ثبات كماؿ عدلو جل النااَس َشْيًئا﴾ 

 كعبل، ىا ىنا كاف ىذا النفي يف حقو مدحنا كدليبلن على ثبوت الكماؿ.
، فإذا قاؿ قائله  ّ ( كقد يكوف النفي للعجز كىو حينئذو ليس مدحنا كال كماالن

بلفه ال يظلم، كفبلفه ىذا ضعيف، مسكْب، ليس عنده قدرة، لو جاءه أحد فأخذ مالوي ف
فإنو ال يستطيع أف يدفع عن نفسو شيئنا، فإذا كيصف ىذا اإلنساف بقولك إنو ال يظلم، 

 أىذا يف حقو مدحه؟ ال ليس ٗبدح، كمر بنا لو تذكركف يف دركسو قدٲبو، قوؿ الشاعر:
كال يظلموف الناس حبة        لػػػػػػػػػةه ال يغػػػػػػػػدركف بذمػػػػػػػة قيبي                    

 خردؿو 
الصحيح من كبلـ األدباء عن ىذا البيت أنوي يسوؽ مساؽ ا٥بجاء كليس مساؽ 

صل من ىذا الوصف أهنم ضعفاء، فكاف يهجوىم ّٔذا، مهما غزهتم ا٤بدح؛ ألنو إ٭با ٙبى 
 طيعوف أف يدفعوا عن نفسهم شيئنا القبائل كاعتدكا عليهم فإهنم ال يست

  ُقب١ًْٝ ال ٜػسضٕٚ بص١َٕ   -السفي ايتكػري-   قب١ًْٝ

    ٍٕ  ٚال ٜـيًُٕٛ ايٓــــــــــــــــــــاؽ سبــــــــــــــــــــــــــــ١ خـــــــــــــــــــــــــــــــــــــطز

 كقاؿ آخر:
 يٝغٛا َٔ ايؾض يف ؽ٤ٞ ٚإٕ ٖاْا           يهٔ قَٛٞ ٚإٕ ناْٛا سٟٚ عزٕر

ىو ٲبدحهم اآلف كال يذمهم؟ ىو يف ا٢بقيقة يذمهم، ىو يقوؿ ىم ضعفاء جدنا، 
فمهما تسلط عليهم ا٤بتسلطوف فإهنم فإهنم ال ٰبركوف ساكننا، كال يستطيعوف أف يدفعوا 

 عن أنفسهم، كال يستطيعوف يردكا الغارة ٗبثلها.
يكوف داالن على العدـ، أك يكوف داالن على عدـ قابلية إذنا ٤با كاف النفي ٰبتمل أف 

ّٔذا  بنفي شيءو عنو  يوصف ا ، ال ٯبوز أف جزال، أك يكوف داالن على الع
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الوجو، إ٭با يكوف ىذا النفي يف ا عز كجل مدحنا ككماال إذا تضمن إثبات كماؿ الضد 
  تبارؾ كتعاُف.

بل طريقة األنبياء عليهم الصبلة  ،طريقة القرآف كالسنة لتعلم يا رعاؾ ا أفَّ 
كالسبلـ فيما أخربكا بو عن ا تبارؾ كتعاُف ترجع إُف مسلكو ٱبتلف عن مسلك 
ا٤بتكلمْب أىل البدع، ٗبعُب أنك إذا طالعت أدلة الكتاب كالسينة، كما قرره السلف 

البدع فإنو يتبْب لك امتياز  كأىل ،ه ا٤بتكلموفر الصاٌف يف ىذا الباب، كقارنتو ٗبا قر 
الفه ٛبامنا ٥بذا. ا٤بنهجْب، كأفَّ   ىذا ٨بي

طريقة القرآف ومنهج الرسل عليهم الصالة والسالـ األصل  أف بياُف ذلك
 :فيها

 -ىذه حالة استثناء-أف يكوف النفي ُمجماًل، وأف يكوف اإلثبات مفصاًل إال  
 .إال إذا اقتضت المصلحة التفصيل في النفي

أف التفصيل يف اإلثبات؛ يعِب كونك ٛبدح ا عز كجل بصفات  :ذلكبياف 
يف ا٤بدح التفصيل باإلثبات أبلغ يف ا٤بدح، كاإلٝباؿ يف النفي  تفصيلية كثّبة، ىذا أبلغي 

 .أبلغ يف دفع النقص
ثبتة أكثر  

ي
كلذا إذا تأملت ىذا كذاؾ تبْب لك السبب يف أف الصفات التفصيلية ا٤ب

 واحد.فات ا٤بنفية ا٤بفصلة، ىذا يف النصوص من الص
أف األدلة الٍب دلت على النفي آّمل أكثر من األدلة الٍب دلت على النفي  :ثانًيا

.،  ا٤بفصل  أدلة التسبيح فقط أكثر من ٝبيع أدلة الصفات ا٤بنفية تفصيبلن
إذنا ىذا يدلك على أف ىذا ىو األصل يف ىذا الباب، األصل يف باب كصف ا 

مل يف النفيتبارؾ كتع ليكوف ىذا أبلغ يف دفع النقص، كأف تيفصل يف  ؛اُف ىو أف ٘بي
ألف ىذا أبلغ يف ا٤بدح، كىذا ما يعقلو الناس، من قاـ ٗبا لدية سلطافو فأثُب  ،اإلثبات

 ، ، فإف ىذا ييعترب أكثر مدحنا إذا أثُب عليو بالكـر تدح بو مفصبلن عليو بصفاتو كثّبة ٩با ٲبي
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لم، كإذا أثُب عليو بالقوة، كإذا أثُب عليو بالشجاعة، كاف ىذا أبلغ يف كإذا أثُب عليو با٢ب
 مدحو.

كذلك إذا أٝبل يف النفي فإنو أبلغ من التفصيل يف النفي، فإذا قاؿ أنت لست  
كأنت  ،أنت لست جباننا :كأحد من رعيتك، ىذا نفي ٦بمل، فهو أبلغ ٩با قاؿ لو

ا، كأنت لست كذا كلست كذا، لست حقّبنا كأنت لست كضيعنا، كأنت لست كذ
تبلحظ أف ىذا ال ييعترب يف حقو مدحنا، كال يعترب فيو دفع للنقص، بل يكوف إُف 

 .العكس أقرب
وىذه قاعدة أف تقتضي ا٤بصلحة التفصيل يف النفي،  :لكن عندنا استثناءه كىو 

، فإنك إذا رزقت حسن التأمل ٘بد أف مضطردة في جميع الصفات المنفية تفصياًل 
ل صفة منفية على كجو التفصيل سببنا يدعو إليها، إذنا اقتضت ا٢بكمة كا٤بصلحة أف لك

 :من تلك األسبابل فيها النفي، ييفصَّ 
دفع توىم النقًص يف صفة ا تبارؾ كتعاُف، مثاؿ ذلك، قولو  :السبب األوؿ

ا٤بوت عنو يف  ذكر ا عز كجل نفيَّ  ﴿َوتَػوَكاْل َعَلى اْلَحيٍّ الاِذي ال َيُموُت﴾تعاُف: 
لدفع ظن أف حياة ا تبارؾ كتعاُف قد يعَبيها نقص كما  ؛ىذا السياؽ، كا تعاُف أعلم

 ﴿الاِذي ال َيُموُت﴾. ىو يف حياة ا٤بخلوقْب، دفع ا عز كجل ىذا التوىم يف قولو:
كذلك قوؿ النيب صلى ا عليو كسلم ٤با ٠بع أصحابو يرفعوف أصواهتم بذكر ا 

« وال غائًبا نكم ال تدعوف أصما إربعوا على أنفسكم ايا أيها الناس »اءه، قاؿ: كدع
كاف ذلك أيضنا لدفع أم توىمو للنقص بكماؿ ا عز كجل أك يف صفاتو الكاملة جل 

 كعبل.
لتمس من ىذه األدلة التفصيلية يف النفي الردي الذم ٲبكن أف يي  السبب الثاني:

﴿َوَلَقْد َخَلْقَنا ق ا تبارؾ كتعاُف، من ذلك قولو جل كعبل: على ما افَباه ا٤بفَبكف يف ح
نَػُهَما ِفي ِستاِة أَيااـٍ َوَما َمساَنا ِمْن لُُغوٍب﴾ ٤با قاؿ اليهود  الساَمَواِت َواأَلْرَض َوَما بَػيػْ

عليهم من ا ما يستحقوف إف ا تعب بعد خلق السماكات كاألرض، رد ا عز كجل 
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عى النصارل أف  جل كعبل ، ٤با ادَّ ﴿َوَما َمساَنا ِمْن لُُغوٍب﴾االفك فقاؿ: عليهم ىذا 
ا، رد ا تبارؾ كتعاُف ذلك، قاؿ:  ﴿َأْف َدَعْوا لِلراْحَمِن َوَلًدا، َوَما يَػْنَبِغي لِلراْحَمِن َأْف كلدن

 يَػتاِخَذ َوَلًدا﴾
ا معُب الت الثالث: لسببا ديد، كما جاء يف قوؿ ا تبارؾ هأف يكوف النفي مفيدن

بلحظ أف ىذه اآلية يف نفيه ييستفاد منو تي  ﴿َوَما اللاُو ِبَغاِفٍل َعماا تَػْعَمُلوَف﴾كتعاُف: 
 ديد، فكاف من ا٢بكمة كركد ىذا النفي يف ىذا ا٤بوضع.هالت

ؤتى بالنفي من أجل تكميل معُب الصفة الثابتة، من ذلك يي  أفَّ  :السبب الرابع
اللهم أنت األوؿ فليس قبلك »لى ا عليو كسلم كما يف صحيح مسلم: قولو ص

شيء، وأنت اآلخر فليس بعدؾ شيء، وأنت الظاىر فليس فوقك شيء، وأنت 
ألجل تكميل معُب الصفة  ؛قى يٍ تبلحظ أف ىذا النفي سً  «الباطن فليس دونك شيء

  جل كعبل. بطوف، كصفة الظهور، كصفة الكصفة اآلخرية ،األكلية ةالثابتة كىي صف
إذنا األصل يف ىذا الباب أف يكوف النفي ٦بمبلن كأف يكوف اإلثبات مفصبلن إال 

 القتضاء ا٢بكمة التفصيلية يف النفي، ىذا الضابط الرابع.
( الضابط ا٣بامس عند أىل السنة يف ىذا الباب أف النفي توقيفيه كاإلثبات، ٓ

يعِب كما أننا ال نثبت  صفةن إال بدليل النفي يف باب الصفات توقيفيه كاإلثبات، 
فكذلك ال ننفي عن ا صفةن إال بدليل، كىذا الدليل قد يكوف كاردنا يف الكتاب كالسنة 

 صراحة، كقد يكوف مستفادنا من كونو ضد الصفة الثابتة.
ا فإف دليل الصفة الثابتة ىو الدليل على نفي الصفة  إذا ثبت يف صفةو أف ٥با ضدن

 .ا٤بنفية
لثبوت األدلة على أف ا  ؛صفة ا٢بزف  تبارؾ كتعاُف نثبتها أك ننفيها؟ ننفيها 

كيتناىف مع كماؿ القدرة،  ،كلو القوة، كىذا يتناىف مع ا٢بزف ،عز كجل لو القدرة الكاملة
وإف كاف أىل السنة وىذا زف ككماؿ القوة، فصار دليل القوة كالقدرة دليبلن على نفي ا٢ب
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ال يتطرقوف للكالـ عن صفاٍت ُمستفادة من ىذا المسلك إال عند  نهممهم أ تنبيو
 المصلحة.

عى مدعو ثبوت مثل ىذه الصفات  تبارؾ كتعاُف عند اليهود أهنم د  ايعِب لو 
نسبوا إُف عز كجل ا٢بزف، نسبوا إُف عز كجل البكاء، ذكركا افَباءات كثّبة على ا 

 أف ينفوا ىذا، ما الدليل؟ تبارؾ كتعاُف، ىا ىنا على ا٤بسلمْب
 ،تدؿ على بطبلف ىذه الصفات ةثبوتيالنقصو أدلة صفات  أف ىذه صفاتي  

 كعدـ جواز كصف ا تبارؾ كتعاُف ّٔا، تدؿ على نفيها عن ا عز كجل.
ىذا ملخص كبلـ أىل السنة كا١بماعة يف باب النفي، إذا تأملتو كجدتو ٨بالفنا 

ا٤بتكلمْب، إذا أخذت كتابنا يف كتب ا٤بتكلمْب، كنظرت فيو  ٛباـ ا٤بخالفة ٤با عليو مسلك
يف باب الصفات ٘بد أف األصل عندىم يف معرفة ا النفي، ٘بد أهنم أكؿ ما يبدءكف 

 ،ليس فوؽ كال ٙبت، كال عن ٲبْب :يف الكبلـ عن صفات ا عز كجل ٘بدىم يقولوف
كال  ،كال بذم ٢بم ، بذم جسمكال خارج العاَف، كال ،كال داخل العاَف ،كال عن مشاؿ

كَف يأت  ، كٛبجو القلوبعلى اآلذاف ان كثّب يثقلي   بذم عظم، كال.. كال.. كال.. يف نفيو 
كال كاف على ىذا هنج رسل ا، أهنم ٯبعلوف األصل يف معرفة ا عز  ،يف كتاب ا

ليل على نفسو ٩با ذكركا أصبلن عليو، ال د اكجل ىذا   األسلوب يف النفي عدا كوف كثّب 
﴿ُىَو اللاُو الاِذي ال ِإلََو ِإالا ُىَو عن ا تبارؾ كتعاُف ٖببلؼ ما عليو هنج القرآف كالسنة 

َعاِلُم اْلَغْيِب َوالشاَهاَدِة ُىَو الراْحَمُن الراِحيُم * ُىَو اللاُو الاِذي ال ِإَلَو ِإالا ُىَو اْلَمِلُك 
ـُ اْلُمْؤمِ    ُن اْلُمَهْيِمُن اْلَعزِيُز اْلَجبااُر اْلُمَتَكبػٍُّر ُسْبَحاَف اللاِو َعماا ُيْشرُِكوَف﴾اْلُقد وُس الساال

كيف تلحظ الفرؽ بْب ا٤بتكلمْب كما جاء يف كتاب ا، كما مضى عليو أىل   
أف يكوف العلم باهلل تبارؾ وتعالى من السنة كا١بماعة األصل عند أىل السنة كا١بماعة 

لمثبتة، والصفات المنفية لم ُترد لذاتها، إنما أُريدت لغيرىا، إنما باب الصفات ا
الضد، إثبات   ؿكل صفةو منفية فإ٭با ييراد ّٔا إثبات كماألف  ، ُأريدت لتكميل اإلثبات

 كماؿ الضد.
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فال عدوؿ ألىل السنة والجماعة عما جاءت بو المرسلوف، ) قاؿ رٞبو ا:
 (.فإنو الصراط المستقيم، صراط الذين

 :ىذه ا١بملة ٙبتمل
 .أف تكوف إخبارنا عن حاؿ أىل السنة كا١بماعة كهنجهم 
 .أك أف تكوف إخبارنا عن الواجب على أىل السنة كا١بماعة 

ال عدكؿ أىل السنة كا١بماعة عما جاء بو  :على االحتماؿ األكؿ ا٤بعُب أنو
كال فيو ا٫براؼ عما جاء بو  ،هنج أىل السنة كا١بماعة ليس فيو خركج :ا٤برسلوف، يعِب

ا٤برسلوف عليهم الصبلة كالسبلـ، كالسبب أهنم أخذكا هنجهم من طريق الكتاب كالسنة، 
ما  كاف ذلك كذلك كاف هنجنا صحيحنا ال غبار عليو، كليس فيو شيءه البتة  ٱبالفي   ذاكإ

 فيو الرسل عليهم الصبلة كالسبلـ.جاء
جب على أىل السنة كىو أف عليهم أف أف يكوف مراده إخبار عن األمر الوا أك

يثبتوا على طريق ا٤برسلْب كال ٰبيدكا عنو، كأف ىذا أمره كاجبه ال خيار فيو، ليس عليك 
ككاجب  ،يا عبد ا خيار يف أف تلـز هنج األنبياء أك تدع ذلك، أنت تلـز كأنت مأموره 

ألف ىذا ىو  لما؟كا٤برسلْب عليهم الصبلة كالسبلـ،  ،عليك أف تسلك مسلك األنبياء
ا٢بق، كما عداه فباطل، فماذا بعد ا٢بًق إال الضبلؿ، ال يوجد عاقل يطلب أف يكوف 
على باطل، بل كل عاقلو يريد أف يكوف على أف يكوف على ا٢بق، أين ا٢بق؟ يف ما 
جاءت بو الرسل عليهم الصبلة كالسبلـ، إذنا كاجبه على أىل السنة أف يبقوا أف يثبتوا 

 نبياء كا٤برسلْب، مث بْب علة ذلك.على طريق األ
 

 

 

 

 

 

 



ـً أىِب العباس، أىٞبىىدى بنً  ة الوىاًسػػػًطيَّةي؛ ًلشىٍيًخ اإلٍسبلى  (ىػػػػِٖٕ-ُٔٔعىٍبدى ا٢ٍبليم اٍبن تٍيميَّة ا٢ٍبرَّآفَّ ) الػػػعىػػػًقػػػيػػػػػدى
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فبل عدكؿ ألىل السنة كا١بماعة عما جاءت بو ا٤برسلوف، فإنو ) :قاؿ 
أنعم ا عليهم من النبيْب، كالصديقْب، كالشهداء،  الصراط ا٤بستقيم، صراط الذين

(. كالصا٢بْب
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الطريق، كبعضهم ييقٌيد ذلك  الصراط في اللغة:ألنو الصراط ا٤بستقيم،  :قاؿ
 بالواسع، يقوؿ الطريق الواسع.

 والصراط جاء في النصوص على ضربين:
 كصراط معنوم.-ب .صراط حٌسي-أ

: فهو الصراط األخركم الذم ييضرب على مًب جهنم، أما الصراط الحسي
  عليو الناس يـو القيامة.كيعربي 

إلسبلـ الذم جاء بو النيب فهو الصراط الدنيوم، كىو ا وأما الصراط المعنوي:
يكوف ثباتك على  =٧بمدو صلى ا عليو كسلم، كبقدر ثباتك على الصراط ا٤بعنوم

 الصراط ا٢بسٌي.
ىذا الصراط ىو الذم مضى عليو خّبة خلق ا جل كعبل، كإيراد ا٤بؤلف رٞبو 

ا السيِبُّ أال يستوحش أىل السنة كا١بماعة، يا أيه :ا ىذه ا١بملة فيو نكتو لطيفو كىي
السالكي ىذا الطريق ال تستوحش من الغربة، فإنو يف آخر الزماف يكوف أىل ا٢بق غرباء، 

كيتسلى بأف ىذا  ،من الوحشة، فيتعزل اإلنساف شيءو من  فرٗبا أنتاب النفس ما ينتأّا 
ّبة خلق ا عز كجل، فيطمئن كيسَبيح، كإف  خو ا٤بسلك الذم يسلكو مسلكه سلكي 

 ّب من أىل زمانو.كاف خالفوي كث
أم خّب أفضل من أف تسلك على طريق هنجو قبلك األنبياء كالصديقوف 

كاطمئننت كازددت ثباتنا على ىذا  ،كالشهداء كالصا٢بوف، إذا علمت ذلك استبشرت
 .األمر

 .معركفوف :األنبياء 
 ،الذم اجتمع فيو كماؿ الصدؽ :ٝبع صديق، كالصٌديق ىو :والصديقوف 

، كا  كا٤بتابعة، كأعظم الصديقْب كالشك أبو بكرو  ،كاإلخبلص، ككماؿ االنقياد
﴿َوَمْن ُيِطِع اللاَو َوالراُسوَؿ فَُأْولَِئَك َمَع جل كعبل أثُب على ىذه األصناؼ األربعة 

يِقيَن َوالش َهَداءِ   .َوالصااِلِحيَن﴾ الاِذيَن أَنْػَعَم اللاُو َعَلْيِهْم ِمَن الناِبيٍّيَن َوالصٍّدٍّ
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كما نٌبو الفقهاء، ىناؾ شهداء يف الدنيا كاآلخرة، كىناؾ   :نوعاف :الشهداء 
 .شهداء يف اآلخرة

فكل من مات أك قيتل يف معركة يف سبيل ا جل  :أما الشهداء يف الدنيا كاآلخرة 
كعبل، فإنو يف الدنيا لو أحكاـ الشهيد، كللشهيد لو أحكاـ خاصة عن غّبه من ا٤بوتى، 
كىو يف اآلخرة من الشهداء، كٜبة شهداء ا٢بكم األخركم ال الدنيوم، يعِب ليس من 

٤بطعوف؛ يعِب الذم من مات حريقنا، منهم ا :الغريق،  :جهة األحكاـ الدنيوية مثل
أصيب بالطاعوف، إُف غّب ذلك ٩با جاء يف النصوص ٩با يدؿ على أف ىؤالء شهداء يف 

يِقيَن اآلخرة، أما يف الدينيا فإهنم ال يأخذكف أحكاـ الشهداء ﴿ ِمَن الناِبيٍّيَن َوالصٍّدٍّ
 .﴾َوالش َهَداِء َوالصااِلِحينَ 

ما وصف بو نفسو في سورة اإلخالص،  :وقد دخل في ىذه الجملة)قاؿ: 
َلْم يَِلْد  *اللاُو الصاَمُد * ﴿ُقْل ُىَو اللاُو َأَحٌد يقوؿ:  القرآف حيثُ  ثَ لُ التي تعدؿ ثػُ 

 (.َوَلْم َيُكْن َلُو ُكُفًوا َأَحٌد﴾ *َوَلْم يُوَلْد 
 .إليو كا٤بسندً  ،من ا٤بسندً  من الكبلـ ا٤بكونةي  ىي القطعةي  الجملة:

قد دخل في ىذه الجملة ما ذكر اهلل سبحانو في سورة  :أنوذكر  
.اإلخالص

)وقد جمع اهلل فيما وصف بو  :ا من قولو ما سبق قريبن  ؟فهل يريد با١بملة 
 )ومن اإليمافِ  :أك يريد ا١بملة الٍب قبلها كىي قولو  ؟بين النفي واإلثبات( :نفسو
؟إُف آخر ما ذكربما وصف بو نفسو(  اإليمافُ  :باهلل

من  كبّبةن   ٝبلةن  دي ري سٍ سوؼ يى ا٤بؤلف  األمراف ٧بتمبلف، كلعل الثآف أقرب؛ ألفَّ  
ها من صفات ا تبارؾ كتعاُف، ككلي  أدلة الكتاب كالسنة الٍب اشتملت على أنواعو 

و، كما سيأيت من و، كقولي و، كقولي ، كىو يقوؿ: كقولي )وقد دخل(ها على ىذه ا١بملة في يعطً 
النفي، كليس  ىو من صفات اإلثبات، كفيو ما ىو من صفاتً  ماو ىذه الصفات في

كصفات النفي. ،بْب صفات اإلثبات ما ذكر ٯبمعي  ٝبيعي 
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اإلٲباف ٗبا أخرب بو يف كتابو، كٗبا أخرب ا٤بقصود أف من اإلٲباف با تبارؾ كتعاُف: 
 مثل على ىذه الصفاتػي يريد أف يمن األ٠باء كالصفات، كا٤بؤلف   بو رسولو 

بذكر ٝبلة من األدلة الٍب اشتملت على طائفة منها، فبدأ رٞبو ا بسورة اإلخبلص الٍب 
.تعدؿ ثلث القرآف

 .﴿ُقْل ُىَو اللاُو َأَحٌد﴾: كىي سورةي  ،اإلخبلص سورةه  
 .ةه صى ػػٍخلى ، أك ألهنا مي ةه صى ػػٍخلً ا مي سورة اإلخبلص؛ ألهنَّ ب ٠بيت 

كالتوحيد، فإهنا قد ٝبعت  ،فؤلهنا تورث ا٤بؤمن ّٔا اإلخبلص :ةه صى ػػٍخلً مي أما كونها 
ي كالعملي، كما سيأيت بياف ذلك إف شاء ا، كلذا ٠بيت لمّْ بْب التوحيدين العً 

يف ركاية اإلماـ أٞبد يف ذكر حجة النيب بالتوحيد، كما جاء يف حديث جابر 
فصلى ركعتْب فقرأ فيهما  ،مأتى إُف مقاـ إبراىي النيب  ذكر أفَّ  : بعد أفَّ قاؿ 

.﴿ُقْل يَا أَيػ َها اْلَكاِفُروَف﴾ك ،بالتوحيد
 ألهنا ٨بًلصة. ؛سورة اإلخبلص، فهي سورة اإلخبلص :فأراد بالتوحيد 

، كذلك أنو لذكر ا  صتٍ لً خٍ أي  :يعِب :ةه صى ػػٍخلى مي ألنها  ؛وىي سورة اإلخالص
دكف أف  كعبل كنعوتو جلَّ  ،تبارؾ كتعاُفها يف إخبلص ذكر ا يف القرآف مثلي  ال سورةى 

الطى   األخبار. كأ ،أك القصص ،آخر من األحكاـ ذلك بشيءو  ٱبي
، ليس فيها إال صفة الرٞبن سبحانو، كعبل لذكر ا جلَّ  صتٍ لً خٍ أي   فهي سورةه 

كاف في غزاة مع   أف رجال»: كلذلك ثبت يف الصحيحْب من حديث عائشة 
أصحاب النبي صلى اهلل عليو وسلم، فكاف يصلي بهم، فيختم قراءتو بػ ﴿ُقْل ُىَو 

، فقاؿ: أخبروه: لم صنع ذلك؟ فقاؿ: اللاُو َأَحٌد﴾، فلما رجعوا سألوا النبي 
فا٤بقصود أهنا سورة  ،«: أخبروه بأف اهلل يحبوألنها صفة الرحمن فأنا أحبها، فقاؿ 

 .كعبل ، كصفاتو كنعوت جبللو جلَّ و ليس فيها إال ذكر ا اإلخبلص؛ ألن
 .)التي تعدؿ ثلث القرآف(قاؿ: 
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، أف ىذه السورة تعدؿ ثلث ىذا ما دؿ عليو الدليل من حديث رسوؿ   
القرآف، كاألحاديث يف ىذا عن رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم كثّبة، بلغت مبلغ 

ىذا ا٤بعُب عن النيب صلى ا عليو كسلم من ركاية عشرين من أصحاب  التواتر، ركمَّ 
كغّبىا من   ،كا٤بسانيد ،كالسنن ،النيب صلى ا عليو كسلم، ركايتهم مبثوثة يف الصحاح

كتب السنة، كمن ذلك ما ثبت عند البخارم من حديث أِب سعيد رضي ا عنو: 
ا، فلما أصبح أتى النبي صلى اهلل سمع رجال يقرأ سورة اإلخالص، يكررى أف رجال»

ها، فقاؿ النبي صلى اهلل عليو وسلم: عليو وسلم، فأخبره بما فعل الرجل، كأنو يتقالُ 
شٌب عن  فهذا ا٤بعُب جاء يف أحاديثى « والذي نفسي بيده، إنها لتعدؿ ثلث القرآف

 ىذه السورة تعدؿ ثلث القرآف. رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم، أفَّ 
 عزٍ ثًح ايكضإٓ فٝ٘ فا٥زتإ عٔ أٌٖ ايغ١ٓ ٚاجلُاع١:ٚنْٛٗا ت

القرآف، كىذا ما  ىذه السورة جزاءىا كثوأّا كثواب قراءة ثلثً  أفَّ  األولى:الفائدة 
دؿ عليو ما جاء يف صحيح مسلم من حديث أِب الدرداء رضي ا عنو، كجاء معناه 
أيضا يف صحيح البخارم، من حديث أِب سعيد رضي ا عنو، كىو أنو صلى ا عليو 

أيعجز أحدكم أف يقرأ ثلث القرآف في ليلة؟ قالوا: فأينا يطيق ذلك يا »كسلم قاؿ: 
 .«﴿ُقْل ُىَو اللاُو َأَحٌد﴾ تعدؿ ثلث القرآف رسوؿ اهلل؟ قاؿ:

فالظاىر كا أعلم من ىذا ا٢بديث: أف تبلكة ىذه السورة تعدؿ يف ثوأّا  
كجزاءىا تبلكة ثلث القرآف، كىذا فضل عظيم جعلو ا سبحانو كتعاُف ٤بن يتلو ىذا 

 الكتاب العظيم.
كبعض أىل العلم نازع يف ىذا ا٤بعُب، كمنهم ابن عقيل ا٢بنبلي رٞبو ا فإنو رأل 

أف من قرأ حرفا من  »أف ىذا ا٤بعُب يتعارض مع ما أخرب بو النيب صلى ا عليو كسلم 
فقاؿ: كيف ٲبكن أف تكوف ىذه السورة القصّبة « كتاب اهلل فلو بو عشر حسنات

 عادؿ يف ثوأّا ثلث القرآف؟ تي 
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كالصواب الذم يظهر كا تعاُف أعلم أنو: ال تعارض بْب ىذا كىذا، فثبوت أجر 
 عاـ، كىذا الذم بْب أيدينا ثوابه  ا٢بسنات العشر ٤بن قرأ حرؼ من كتاب ا ثوابه 

َورَب َك َيْخُلُق ٱبلق ما يشاء كٱبتار،﴿ كعبل خاص، فبل تعارض بْب ىذا كىذا، كا جلَّ 
يقدر فيو ما يشاء سبحانو  كعبل غييب، ا جلَّ  الثواب أمره  ﴾ فمسألةي رُ َما َيَشاُء َوَيْخَتا

 .كتعاُف
أف ىذه السورة أفضل من غّبىا، كذلك أهنا إذا كانت تعدؿ ثلث  :ةالثاني الفائدة

من غّبىا، كإال ما كاف ٥بذا الوصف فائدة، كىذا الذم  القرآف فإف ىذا يعِب أهنا أفضلي 
بعض القرآف  استقر عليو أىل السنة كا١بماعة، من أفَّ مضى عليو السلف الصاٌف، ك 

 من بعض. أفضلي 
صفات ا  منها، كىي مسألة تفاضلً  على مسألة أكربى  كىذه ا٤بسألة مبنيةه 
 رر عند أىل السنة كا١بماعة بناء على دالئل الكتاب كالسنة:قسبحانو كتعاُف، فالذم ت

أف بعض صفات ا عز كجل أفضل من بعض، كأف بعض أفراد الصفة الواحدة  
 .أفضل من بعض

أما كوف بعض الصفات أفضل من بعض فدؿ على ىذا ٝبلة من األدلة، كالٍب  
ة النيب صلى ا عليو كسلم ذدلت على أف رٞبة ا سبقت أك غلبت غضبو، أك استعا

صفة الواحدة: ما جاء يف تفضيل اليد اليمْب برضاه من سخطو، أك كىذا ما يتعلق بال
المقسطوف على »قاؿ:  على اليد األخرل، كما ثبت يف صحيح مسلم: أف النيب 

اليد  فكوهنم عن ٲبْب الرٞبن؛ ألفَّ  «منابر من نور، عن يمين الرحمن، وكلتا يديو يمين
تا يديو ٲبْب يف من اليد األخرل، كإف كاف ال نقص يعَبم اليد األخرل، كل اليمْب أفضلي 

 كالربكة. ،كا٣بّب ،الفضل
َها﴾كذلك قولو سبحانو كتعاُف:   ﴿َما نَنَسْخ ِمْن آيٍَة َأْو نُنِسَها نَْأِت ِبَخْيٍر ِمنػْ

بعض ا٤بتكلمْب يف داللة ىذه اآلية على تفضيل بعض آيات القرآف على  نازعكإف 
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 سبحانو بعض، كالصواب الذم عليو السلف كما ذكرت لك: أف بعض صفات ا
 :من بعض، كبعض أفراد الصفة الواحدة أفضل من بعض، كمن ذلك كتعاُف أفضلي 

أف القرآف بعض آياتو أفضل من بعض، كذلك أف القرآف من كبلـ ا سبحانو  
البتة،  فيو شكه  الناظري  رى وً تى عٍ كتعاُف فبعض القرآف أفضل من بعض، كىذا ما ال ينبغي أف يػى 

سورة  ة صحيحة، بأف ىذه السورة تعدؿ ثلث القرآف، كأفَّ األحاديث ثابت كذلك أفَّ 
يف كتاب ا، كما ثبت يف البخارم من حديث أِب سعيد بن ا٤بعلى  سورةو  الفاٙبة أعظمي 

رضي ا عنو، ككما جاء أيضا أف يف آية الكرسي أعظم آية يف كتاب ا كما ثبت يف 
بن كعب رضي ا عنو إُف غّب ذلك من األدلة الٍب دلت  صحيح مسلم من حديث أِبَّ 

 على ىذا ا٤بعُب.
 إُف ىذه اآلياتً  إذنا ال شك كال ريب أف التفضيل يف آيات القرآف كسوره: يرجعي 

نفسها، كإُف ىذه السور نفسها، فبعض اآليات أفضل من بعض، كما أف بعض السور 
 الناس: ونازع في ىذا المعنى طائفتاف منأفضل من بعض، 

 من أىل العلم. قلةه  األولى:
 طوائف من ا٤بتكلمْب. والثانية:

 كعدـ القوؿ بأفَّ  ،من أىل العلم إُف التوقف فقد ذىب قلةه  أما الفئة األولى:
 بد الرب، ككذلك ابن عبعض القرآف أفضل من بعض، من أكلئك ابن جرير 

ككذلك ابن حباف ،  لكن مأخذىم يف ىذا ليس كمأخذ أىل البدع
 فإف مأخذىم في ىذا:ا٤بتكلمْب، 

، يعود بالنقص على المفضوؿأهنم توٮبوا أف تفضيل بعض القرآف على بعض  
إذا قلنا إف ىذه اآلية أفضل من غّبىا، إذا ا٤بفضوؿ ناقص، كألجل ىذا فإهنم رأكا: أنو 

بعض، كذلك خوفان من الوقوع يف ىذا  بعض القرآف أفضل من قاؿ إفَّ ال ينبغي أف يي 
و كبلـ عظيم، ال يعَبيو نقص بوجو من ككلي  ،األمر، فالقرآف كلو كبلـ ا عز كجل
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ما جاء يف ىذا الباب  عن ىذا الكبلـ كاإلعراض عنو، كتأكيلي  الوجوه، فاألكُف السكوتي 
 من ىذه األدلة.

التفاضل في كالـ ، ىذا ا٤بسلك غّب جيد، كالصواب ما ذكرتو لك كال شك أفَّ 
 اهلل عز وجل ينظر إليو من جهتين:

كل القرآف كل   ؛إليو من جهة ا٤بتكلم فبل تفاضل بْب القرآف، فالكل رى ظً ني  إفٍ  
آياتو كسوره: قد تكلم ّٔا سبحانو كتعاُف، فبل فرؽ بالنظر إُف جهة ا٤بتكلم، لكن 

 بو، فمن مً لى كى تى مي ػهة الالبحث عند أىل العلم إ٭با ىو من جهة النظر اآلخر، كىو من ج
 من بعض. القرآف أفضلي  ىاىنا: كاف بعضي 

كر من أف تفضيل بعض القرآف على بعض يعود با٢بكم بالنقص على كما ذي 
، التفاضل ال يستلـز انتقاص المفضوؿ أفا  :ا٤بفضوؿ غّب صحيح، فإف القاعدة ىي

كإف كاف بعضو أفضل من كامل، ال يعَبيو نقص البتة، فإف كل القرآف فاضل، ككلو كبلـ ه 
تشكل بوجو من الوجوه، ىل إذا قيل أف سٍ بعض، كىذا لو نظائر كثّبة، كبالتاِف فإنو ال يي 

النيب ٧بمد صلى ا عليو كسلم أفضل من إبراىيم، يعِب أف إبراىيم عليو السبلـ ناقص؟ 
؟ ال ىل تفضيل أِب بكر رضي ا عنو عن عمر يعِب أفَّ    يلزـي عمر رضي ا عنو مذمـو
من اآلخر، فالتفضيل ليس مبلزمان  ىذا البتة، كبلٮبا فاضل، كإف كاف أحدٮبا أفضلي 

 ذلك، كقد ال يستلزمو. نتقاص ٕباؿ، قد يستلزـي ئلل
كيف البحث الذم نبحث فيو فيما يتعلق بتفضيل بعض القرآف على بعض: الشك 

 من األحواؿ. من النقص كالعيب ٕباؿو  أف ا٤بفضوؿ ال ينالو شيءه 
ىذا ا٤بذىب على  تٍ نى : الٍب نازعت يف ىذا ا٤بعُب، فإهنا بػى أما الطائفة الثانية

باطل، كاف قو٥بم يف كتاب ا سبحانو كتعاُف، كيف كبلـ ا عز كجل،  مذىب بدعيَّ 
بذات ا تبارؾ كتعاُف: ىي  نفسية قائمةه  كىو أهنم اعتقدكا أف كبلـ ا تعاُف صفةي 

بأف  قطعي مبتدع، نى  ال يتبعض، كالشك أف ىذا ا٤بذىب مذىب ٧بدثه  كاحده  شيءه 
الرسل عليهم الصبلة كالسبلـ كأتباعهم كالسلف الصاٌف ٝبيعان ما اعتقد منهم أحد 
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.                                                         -كفقو ا-مدً نٍ سً  زيزٍ عى دالٍ بٍ عى  بنٍ  حٍ الً شىرٍحي فىًضيىلًة الشىٍيخ: صى 
 مْبَّ لً سٍ كللمي  وى يٍ كلوالدى  وي غىفىرى ا لى 

 

ٕٗ 
 

ذلك، إ٭با ىذا كاف من ٧بدثات كبلـ أىل الكبلـ، كالرد على مذىبهم الباطل يدكر 
كجو التفصيل، إذا كصلنا إُف  على أكجو كثّبة سنتكلم عنها بإذف ا عز كجل على

 البحث يف صفة الكبلـ.
كوف سورة اإلخالص تعدؿ   المتقرر عند أىل السنة والجماعة أفا  المقصود أفا 

 ثلث القرآف يستفاد منو فائدتاف:
كجزاء تبلكة ثلث  ،ثوابى  يعدؿي  ،كجزاءىا ،هاكفضلي  ،اأف سورة القرآف ثوأّي  األولى:

 القرآف.
بعض القرآف أفضل من بعض، كىذا كما  من غّبىا؛ ألفَّ  أفضلي  : أهنايةالثان     

ستنكر عند أىل السنة كا١بماعة، كقد بسط شيخ اإلسبلـ رٞبو ا ال يي  ذكرت لك أمره 
يف ٔبواب أىل العلم كاإلٲباف،  :يف رسالة لو ىذا ا٤بعُب ٗبا ال مزيد عليو يف رسالة تسمى

 سورة اإلخبلص تعدؿ ثلث القرآف. أفَّ 
كٕبث العلماء ىنا توضيح كوف سورة اإلخبلص تعدؿ ثلث القرآف، يعِب ما 

 ا٢بكمة يف كوف سورة اإلخبلص تعدؿ ثلث القرآف؟
يف ىذا ا٤بقاـ أف يقاؿ: أف سورة اإلخبلص اشتملت على ما ىو من  قربي الذم يى  

أفضل ما يف كتاب ا عز كجل، كىو ما يتعلق بالتوحيد كمعلـو أف تفضيل الكبلـ 
الكبلـ، فلما كانت سورة  قً لى عى تػى عضو على بعض مرجعو إُف موضوع الكبلـ، كإُف مي ب

، فإهنا كعبل و جلَّ فو صٍ بالكبلـ عن ا عز كجل عن توحيده، كعن كى  اإلخبلص ٨بتصةن 
استحقت أف تكوف تعدؿ ثلث القرآف، فإف القرآف يشتمل على ثبلثة أصناؼ من 

 :الكبلـ يف ا١بملة
آف على األحكاـ، كاشتملت على القصص كاألخبار، اشتملت آيات القر  

 .كاشتملت على التوحيد
 كىذه السورة قد أيخلصت ٥بذا القسم الثالث، كإف شئت فقل: القرآف إنشاءه  
 .كإخبار
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فإما اإلنشاء: فاألحكاـ الٍب جاءت فيو، كأما األخبار: فمنها أخبار تعلقت  
تعلقت با٤بخلوقْب، فاستتمت القسمة إُف ثبلثة أقساـ، كىذه  با٣بالق، كمنها أخباره 

السورة كاف فيها الكبلـ فحسب عن توحيد ا تبارؾ كتعاُف، ٝبعت ىذه السورة بْب 
التوحيدين العلمي كالعملي، بْب توحيد ا٤بعرفة كاإلثبات، كتوحيد القصد كالطلب، كما 

 سنبينو يف ٧بلو قريبا إف شاء ا تعاُف.
ىذه السورة العظيمة تعدؿ ثلث القرآف، قاؿ ا عز كجل يف ىذه السورة: ا إذن 

 .﴿ُقْل ُىَو اللاُو َأَحٌد﴾
 ىذا األمر الذم افتتحت بو ىذه السورة، نستفيد منو فائدتْب: ﴿ُقْل ﴾

 :، كاألمر إ٭با يكوف بالقوؿ، األمرأمره  ﴿ُقْل ﴾ : أف القرآف كبلـ ا؛ ألفاألولى
 ا كبلـ ا.استدعاء الفعل بالقوؿ على جهة االستعبلء، فالقرآف إذن 

أمر ا عز كجل نبيو صلى ا عليو كسلم أف  :األمر بالقوؿ، يعِب أفَّ  :الثانية
. فيو َوَلْم َيُكْن َلُو ُكُفًوا َأَحٌد﴾ *َلْم يَِلْد َوَلْم يُوَلْد  *اللاُو الصاَمُد * ﴿ اللاُو َأَحٌد يقوؿ: 

كىي كجوب الدعوة إُف التوحيد، ككجوب الصدع بذلك، كبوجوب معالنة الناس  :ةكتن
ذاع، كٯبب أف قاؿ، كٯبب أف يي ال ينبغي السكوت عنو، بل ٯبب أف يي  بذلك، ىذا أمره 

إليو، توحيد ا عز كجل أمر عظيم، ٯبب أف يفشى، كأف يقاؿ يف الناس:  الناسي  دعى يي 
 ﴿ُقْل ُىَو اللاُو َأَحٌد﴾.

 ،كأشرفها، كأٝبعها ٤بعآف الربوبية ،األ٠باءً  أعظمي اسم الجاللة ﴿ اللاُو ﴾.
عند  بصفات ا سبحانو كتعاُف راجعه  ما يتعلقي  لُّ جي كاأل٠باء كالصفات، ك  ،كاأللوىية

ضاؼ إُف ىذا إ٭با تي  كعبل كالتفكر إُف ىذا االسم العظيم، كٝبيع أ٠باء ا جلَّ  ،التأملً 
نسب إُف ىذا االسم، فا ىو الرحيم، كا ىو العزيز، كا ىو ا٤بلك، االسم، كإ٭با تي 

﴿الر ِكَتاٌب أَنَزْلَناُه ِإلَْيَك ستشكل عند ذكر ىذا ما جاء يف مفتتح سورة إبراىيم: كال يي 
اللاِو  *ْلَحِميِد لُِتْخِرَج النااَس ِمَن الظ ُلَماِت ِإَلى الن وِر بِِإْذِف رَبٍِّهْم ِإَلى ِصَراِط اْلَعزِيِز ا

ستشكل ىذا بناء على ىذا ا٤بعُب، ال يي  الاِذي َلُو َما ِفي الساَمَواِت َوَما ِفي اأَلْرِض﴾
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ىذه  أف يكوف االسم الذم تضاؼ األ٠باء إليو ىو اسم ا١ببللة )ا(، كذلك أفَّ  :كىو
كأبو جعفر برفع  ،ركابن عام ،قراءتْب، قرأ نافع اآلية الٍب يف مفتتح سورة إبراىيم قيرأتٍ 

اسم ا١ببللة، يعِب ا٥باء يف كلمة ا مضمومة، كبالتاِف خرجت عن ٕبثنا كموضوعنا، 
 مستقلة. ىذه ٝبلةه 

 :فإهنا ٧بمولة على أحد توجيهْبوعلى قراءة الجمهور بالكسر: 
للحميد،  أف يكوف ا١بر ىاىنا: على البدلية، ال على إهنا صفةه الوجو األكؿ:  

 ﴾ اللاوِ  *اْلَعزِيِز اْلَحِميِد  ﴿ِإَلى ِصَراطِ 
كالوجو الثآف: أف يكوف ىذا ا١بر مبنيا على تقدٔف الصفة على ا٤بوصوؼ، فالصفة 

يف كبلـ العرب تقدٔف ا٤بوصوؼ على الصفة،  ىاىنا مقدمة، كا٤بوصوؼ مؤخر، كالغالبي 
 كرٔفً بال لكنو جاء على قلة تقدٔف الصفة على ا٤بوصوؼ، كلذلك يصح أف تقوؿ: مررتي 

، فما ا٤بوصوؼ ٧بمد ككاف متأخر، كليس ىو صفة للكرٔف، فيكوف الكرٔف ىو ٧بمدو 
 صحيح. سائغه  ا٤بوصوؼ، فتحمل ىذه اآلية على التوجيو الثآف أيضان، كىو توجيو

ا٤بقصود أف اسم ا١ببللة )ا( ىو االسم العظيم الذم ترجع إليو ٝبيع األ٠باء 
على الصحيح، فاألصل يف ىذه الكلمة  مشتقه  كٝبيع الصفات، كىذا االسم العظيم

كإدغاـ، حذفت ا٥بمزة كأدغمت البلماف فصار النطق ّٔا ا،  )اإللو( مث صار حذؼه 
 .دي بي عٍ : يػى دى بى ، ٗبعُب عى ٗبعُب مفعوؿ، من ألو: يألوه  عاؿه اإللو: فً  كاألصل أفَّ 

 يهً ػي من تأل كاسَبجعنى  نى حٍ بَّ سى      هً دَّ مي ػال الغانياتً  رُّ دى  ً 
 من تعبد، فإذا معُب ىذا االسم العظيم ا ىو: ا٤بألوه، ا٤بعبود، فا جلَّ  :يعِب

 ربنا كعز. ىو ا٤بعبود ا٢بق الذم ال يستحق العبادة سواه جلَّ  كعبل
ىذاف ا٠باف جليبلف كرد يف ىذه  ﴿ُقْل ُىَو اللاُو َأَحٌد * اللاُو الصاَمُد﴾قاؿ: 

آخر يف   كال اسم الصمد يف موضعو  ،السورة يف القرآف فحسب، ما جاء اسم األحد
كالصمدية  ،كتاب ا سول ىذا ا٤بوضع، كىذاف اال٠باف يدالف على صفٍب: األحدية

 . تبارؾ كتعاُف
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ذم توحد ٔبميع ال األحد:، ﴿ُقْل ُىَو اللاُو َأَحٌد * اللاُو الصاَمُد﴾قاؿ:  
الكماالت من ٝبيع ا١بهات، فهو األحد يف ذاتو فبل نظّب لو، كىو األحد يف صفاتو 

 فبل مثيل لو، كىو األحد يف عبادتو فبل شريك لو.
اإلشراؾ بو يف شيء  أبلغ يف الداللة على كحدانية ا عز كجل، كعدـً  :واألحدُ 

من الواحد، كذكر علماء  كأبلغي  فضلي من األ٠باء كالصفات، أك العبودية، أك الربوبية، أ
 .كاألحد ،بْب الواحد ؽي رً فٍ تبلغ إُف سبعة أك ٫بوىا تػى  االلغة فركقن 

قاؿ ا٤بقصود أف األحد أبلغ يف الداللة على االنفراد من الواحد، حٌب إنو ال تي  
 :، ال تطلقإال  تبارؾ كتعاُف على ذاتٍ  مفردةً  مثبتةً ىذه الكلمة األحد 

ىذا ال بأس بو،  ."الرجلْب أحده " :مفردة، لكن ٯبوز أف تكوف مضافة، تقوؿي  -ُ
  .: ىذا ال بأس بو(أحدكم وافابعث)

مثبتة أمَّا إذا كانت يف سياؽ النفي، أك فيما ىو يف معُب النفي، تقوؿ: ال  -ِ
فهذا اَرَؾ﴾ ﴿َوِإْف َأَحٌد ِمَن اْلُمْشرِِكيَن اْسَتجَ أحد يف الدار، أك ما ىو يف معُب النفي، 

 ال بأس بو.
 .ذاتكأيضنا حْب تطلق على -ّ

 أما إذا أطلقت على زماف: فبل بأس كما تقوؿ يوـي األحد.
أمَّا أف تكوف مثبتةن مفردةن مطلقةن على ذات؛ فبل تكوف إال  تبارؾ كتعاُف، فبل  

أحده يف تقوؿ: أحده يف البيت، إ٭با تقوؿ: كاحد يف البيت أك اثناف، أما أف تقوؿ: 
البيت، فبل ٯبوز أف يكوف ىذا، ال تطلق ىذه الكلمة مفردة مثبتة على ذات إال على 

 .ا تبارؾ كتعاُف؛ ألنو ىو الذم تفرد بالوحدانية جل كعل من ٝبيع الوجوه
أك معُب اسم  إذا كصلت إُف الكبلـ عن معُب كلمةً وتنبو يا طالب العلم: 

النظر يف  نعفيو من َف ٲب ُف تنبو إُف مزلق قد يقعي األحد، كصفة األحدية  تبارؾ كتعا
 ،كثّبان من ا٤بتكلمْب ينفذكف من خبلؿ الكبلـ عن ىذا االسم  كبلـ ا٤بتكلمْب، فإفَّ 

أف  كعن ىذه الصفة إُف نفي صفات ا تبارؾ كتعاُف الذاتية، فإنك ٘بد يف كتبهم تقريرى 
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مرادىم - ينقسم، كمرادىم بذلك األحد الذم ال يتجزأ كال يتبعض كال :ا تعاُف ىو
مرادىم بذلك: أف ا تبارؾ كتعاُف ال يتصف بصفة الوجو، كال  -ّٔذه األلفاظ آّملة

يتصف بصفة القدـ، كال يتصف بصفة الساؽ، كال يتصف بصفة األصابع، إُف غّب 
 ذلك ٩با جاء يف كتاب ا كسنة رسولو صلى ا عليو كسلم من ىذه الصفات الذاتية،

 لنصوص الكتاب كالسنة.ل ضاؿ، مصادـه  كال شك أف ىذا مسلك باطله 
أىل السنة كا١بماعة ال يستعملوف البتة يف مقاـ تقرير االعتقاد مثل ىذه األلفاظ، 

فيما يتعلق بصفات ا عز كجل الذاتية، ىذا شيء ال  ،وانقساـ ،ضعُ بػَ وتػَ  ِي،ز جَ ػتَ 
 حقا كٙبتمل معُب باطل، كإ٭با إذا ٙبتمل معُبن  يستعملو أىل السنة كا١بماعة؛ ألهنا ٝبله 

، االستفصاؿناظركا كناقشوا أىل البدع الذين يستعملوهنا فإهنم يسلكوف معهم مسلك 
 حقان ٗبعُب أف يقاؿ ٤بن يستعمل ىذه األلفاظ: ماذا تريد ّٔذه الكلمات؟ فإف أراد معُبن 

وؿ اللفظ، كإذا ذكر بي ا٢بق دكف قػى  ا٤بعُب لى بً ػمشهود بو بالقبوؿ يف ضوء الكتاب كالسنة، قي 
ىذا ا٤بعُب دكف التعرض للفظ أيضان بالرد، ا٤بقصود أف مثل ىذه  دُّ رى و يػي ا٤بعُب الباطل فإنَّ 

الشبو الٍب يذكركهنا يف الصفات لعلو يأيت تفصيبلن ٥با إف شاء ا يف قادـ الكبلـ عن 
 صفات ا تبارؾ كتعاُف.

كرت ذي  معافو  الصمد يطلق على عدةتعاُف الصمد،  ا٠بو اللاُو الصاَمُد﴾قاؿ: ﴿
يف تفسّب ىذا االسم العظيم  تبارؾ كتعاُف، كأنت إذا نظرت يف كبلـ العلماء يف ىذا 

و صحيح، كيصح إضافتو إُف ا تبارؾ كتعاُف، يعِب يصح لّّ جي كر االسم كجدت أف ما ذي 
 أف يفسر ىذا االسم بو، ٩با فسر بو الصمد:

ؤدده فلم يكن فوقو أحد، كىذا ال شك يف سي  لى مي الذم كى  و السيدي أنَّ ا٤بعُب األكؿ:  
 مستعمل يف كبلـ العرب، كلذلك يقوؿ الشاعر:   صحيح، كىذا معُبى أنو معُبن 

 كبالسيد الصمد أال بكر الناعي ٖبّب بِب أسػػػػػػػػػػد      بعمرك بن مسعودو 
شك أف ا تبارؾ كتعاُف ىو السيد السيد الذم كمل يف سؤدده، كال  :يعِب 

 .الذم لو السؤدد ا٤بطلق من ٝبيع الوجوه تبارؾ كتعاُف
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رب العزة تبارؾ كتعاُف، ككونو السيد الذم كمل يف  :السيد على اإلطبلؽ إ٭با ىو 
سؤدده: ىذا يشمل ٝبيع نعوت ا١ببلؿ كا١بماؿ  تبارؾ كتعاُف، كلذلك فسر ابن 

السيد الذم  )يف ركاية علي بن أِب طلحة كلمة الصمد: بأنو عباس رضي ا عنهما كما 
كمل يف سؤدده، كالكرٔف الذم كمل يف كرمو، كا٢بليم الذم كمل يف حلمو، كالغِب 

، إُف آخر ما ذكر رضي ا عنو كأرضاه، كىذا ال شك أنو حقه (الذم كمل يف غناه
 يشوبو شيء من النقص كصحيح كثابت، فا تبارؾ كتعاُف لو الكماؿ ا٤بطلق الذم ال

 كالعيب البتة.
أف الصمد ىو الذم تصمد إليو ا٣ببلئق يف حاجتها، تصمد:  المعنى الثاني:

كتتوجو يف حاجتها إليو، كالشك أف ا تبارؾ كتعاُف ىو الذم ييقصد يف  ،دصي قٍ يعِب تػى 
 ٝبيع ا٢بوائج، كال شك أنو ىو الذم يطلب يف ٝبيع األمور، كلذلك كاف ىذا ا٤بعُب

متفرعان عن ا٤بعُب السابق، ٤با كاف ا جل كعل متصف بالكماؿ ا٤بطلق استحق أف 
 يتوجو إليو ا٣ببلئق أٝبعوف، كلذلك قاؿ ابن القيم رٞبو ا يف النونية: 

 كىو اإللو السيد الصمد الذم       صمدت إليو ا٣بلق باإلذعاف
 منو ٝبيع الوجوه تبارؾ كتعاُف. ا٤بطلقى  ككجو ذلك: أف لو الكماؿى       

الصمد من ال جوؼ لو، كىذا ا٤بعُب جاء يف كبلـ ٝبع من  أفَّ  المعنى الثالث:
كىي ركاية عن ابن عباس كطائفة من السلف الصاٌف رٞبة ا تعاُف  -السلف رٞبهم ا

يها أف الداؿ ىاىنا كأف ىذه الكلمة حصل ف :عليهم أٝبعْب، كابن قتيبة رٞبو ا يرل
أصل الكلمة: الصمت، الشيء ا٤بصمت الذم ال جوؼ لو،  إبداؿ بْب الداؿ كالتاء، أفَّ 

كىذا رجحو بعض أىل اللغة، كناقش ىذا ابن تيمية رٞبو ا، كرأل أنو ال إبداؿ يف 
 .لكن بْب الصمت كالصمد اشتقاؽ أكربك  ،ىذه الكلمة

غناه تبارؾ كتعاُف عن   ـي ا٤بقصود أف ا تبارؾ كتعاُف ال جوؼ لو، كىذا يستلز  
الذم ال جوؼ لو، كلذلك العرب تقوؿ عن الشيء الذم ليس  دكل شيء، الصم

 ، قاؿ الشاعر: دبأجوؼ إنو صم
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 شهاب حركب ال تزاؿ خيولو      عوابس يعلكن الشكيم ا٤بصمدا
يعِب الذم ليس  :الشكيم: ا٢بديدة من اللجاـ الٍب توضع يف فم الفرس، ا٤بصمدا

 ا ليس أجوؼ، كلذلك تكوف حديدة قوية.أجوؼ، حديدى
إذا ا تبارؾ كتعاُف ىو الذم ال جوؼ لو، كلذلك ال يدخل إليو شيء، كال 

م، كىذا دليل على غناه، عى م كال ييطٍ عو طٍ ينفصل عنو شيء، كىوة الذم سبحانو كتعاُف يي 
شيء، كعلى ربوبيتو تبارؾ كتعاُف، أما ما كاف لو جوؼ فيدخل فيو شيء، أك ٱبرج منو 

﴿َما اْلَمِسيُح اْبُن فإف ىذا ال يستحق أف يكوف ربنا، فبل يكوف إلو، قاؿ جل كعل: 
ـَ﴾ يَقٌة َكانَا يَْأُكالِف الطاَعا  .َمْرَيَم ِإالا َرُسوٌؿ َقْد َخَلْت ِمْن قَػْبِلِو الر ُسُل َوأُم ُو ِصدٍّ

يكونا إ٥بْب، أما ا تبارؾ ْب، كبالتاِف ال ٲبكن أف إذنا بالتاِف ال ٲبكن أف يكونا ربَّ 
كتعاُف فإنو الصمد كىذا يستلـز غناه عن كل شيء، كيستلـز عدـ افتقاره إُف أم شيء 

 تبارؾ كتعاُف.
 إُف ا٤بعُب الذم قبلو، أنو الذم ال يأكل كال يشرب. كىو راجعه  المعنى الرابع:

 و الذم ال يدخل فيو شيء، كال ٱبرج منو شيء.أنَّ  المعنى الخامس:
أنو الذم ال يلد كال يولد، كىذه كلها ٲبكن أف تكوف متفرعة  معنى السادس:ال

 عن ا٤بعُب الثالث الذم ذكرتو لك.
كىو ما ذكره طائفة من أىل العلم، من أف الصمد ىو الذم  :المعنى السابع

الذم ليس قبلو  :يبقى كال يفُب، كال شك أف ا تبارؾ كتعاُف ىو األكؿ كاآلخر، األكؿ
َها فَاٍف الذم ليس بعده شيء،  :شيء، كاآلخر َقى َوْجُو رَبٍَّك ُذو  *﴿ُكل  َمْن َعَليػْ َويَػبػْ

 .اْلَجالِؿ َواإِلْكَراـ﴾
كر من ىذه ا٤بعآف يف اسم ا عز كجل كأنت إذا تأملت، يا رعاؾ ا، فيما ذي 

 اإليماف بهذا االسم هلل تبارؾ وتعالى:الصمد كجدت أف 
ٰبقق توحيدم ا٤بعرفة كاإلثبات، كالقصد كالطلب، التوحيد العلمي كالتوحيد  

التوحيد العلمي، كقصده  :كاعتقاد غناه ٰبقق لك ،العملي، فاعتقاد كماؿ ا عز كجل
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التوحيد  :تبارؾ كتعاُف با٢باجات كالطلب منو سبحانو كتعاُف ال إُف غّبه ٰبقق لك
مع ا غّبه، عباد القبور، ما آمنوا بأف ا ىو  العملي، كلذلك ىؤالء الذين يشركوف

الصمد، لو فعلوا ذلك، لو حققوا اإلٲباف بأنو الصمد، ما توجهوا إُف غّب ا سبحانو 
 كتعاُف بطلب ا٢باجات.

ىذه السورة ٝبعت بْب ذكر الصفات ا٤بثبتة  ﴿َلْم يَِلْد َوَلْم يُوَلْد﴾قاؿ سبحانو: 
 .كالنفي آّمل ،كما أهنا ٝبعت بْب النفي ا٤بفصل  ، ككذلك الصفات ا٤بنفية،

: أف الذم يتأمل يف ىذه ا ىذه السورة العظيمة كتاب يف االعتقاد، ا٢بقي إذن  
 .السورة ٯبد أهنا كتاب عظيم يف االعتقاد

ىذا فيو نفي الوالدة عن ا تبارؾ كتعاُف، فا جل  ﴿َلْم يَِلْد﴾قاؿ سبحانو:  
ما جاء نفيو كثّبان يف كتاب ا تبارؾ كتعاُف؛ ألف طوائف من  كعل ليس لو كلد، كىذا

﴿َوَخَرُقوا َلُو بَِنيَن ا٣بلق افَبت على ا عز كجل ىذا االفَباء العظيم، قالوا سبحانو: 
افَبكا افَباء عظيم على ا تبارؾ كتعاُف، أف لو البنْب  :يعِبَوبَػَناٍت ِبَغْيِر ِعْلٍم﴾ 
ا،  ا، ككما قالت اليهود: إف عزير ابني  نصارل: إف عيسى ابني كالبنات، كما قالت ال

 عظيم، كمنكره  كبّبه   ا، كال شك أف ىذا افَباءه  ككما قالت ا٤بشركوف: إف ا٤ببلئكة بناتي 
عظيم  :يعِب ﴿َوقَاُلوا اتاَخَذ الراْحَمُن َوَلًدا*َلَقْد ِجْئُتْم َشْيًئا ِإدًّا﴾ال يوازيو منكر، 

﴿َتَكاُد الساَمَواُت يَػتَػَفطاْرَف ِمْنُو َوتَنَشق  اأَلْرُض َوَتِخر  اْلِجَباُؿ َىدًّا* َأْف َدَعْوا لِلراْحَمِن 
َوَلًدا*َوَما يَػْنَبِغي لِلراْحَمِن َأْف يَػتاِخَذ َوَلًدا * ِإْف ُكل  َمْن ِفي الساَمَواِت َواأَلْرِض ِإالا آِتي 

 كعزَّ  نسبة الولد إُف ا عز كجل تستلـز لواـز تدؿ على نقص ا جلَّ  الراْحَمِن َعْبًدا﴾
 :ن ذلكم

 فتستلـز أف ال يكوف أحدا، كأال يكو  كعبل نسبة الولد إُف ا جلَّ : األمر األكؿ
عن أف يكوف لو  خصائص كالده، كا جلَّ  ييأخذي كاحدا، كذلك أف الولد إف كاف فإنو 

 ره.أحد يكافئو كٲباثلو كيناظ
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اٚباذ الولد إ٭با يكوف عن طريق صاحبة، كعن طريق زكج، كا  األمر الثآف: أفَّ 
كال شك أف ﴿أَناى َيُكوُف َلُو َوَلٌد َوَلْم َتُكْن َلُو َصاِحَبٌة﴾ نفى ىذا عن نفسو:  كعبل جلَّ 

إ٭با تكوف من جنس الزكج، ال يتزكج اإلنساف إال من كانت من  ،الزكجة :الصاحبة يعِب
و، ال يتزكج اإلنساف من صخرة، كال يتزكج اإلنساف ّٔيمة، إ٭با يتزكج ما ىو من جنس

جنسو، فإذا كاف ٜبة من يتخذ صاحبة  تبارؾ كتعاُف إذا َف يكن ا تبارؾ كتعاُف 
 أحدا.

 ثالث: أف اٚباذ الولد يتناىف مع غُب ا تبارؾ كتعاُف، اٚباذ الولد يستلزـي المر األ
اجة ٕبالوالد ٰبتاج إُف كلده من جهة النفسية، ىو   كا٢باجة ا٤بادية، فإفَّ ا٢باجة النفسية 

ىذا  و منو، كمن حيث سدَّ أف يشفي غليلو من ىذه ا٢باجة إُف االبن من حيث قربي 
النقص الذم يشعر بو، كلذلك كل من َف يولد لو يشعر ّٔذا النقص، اسأؿ ا عز 

 .كجل أف يرزؽ كل من َف يكن لو كلد
ا ا٢باجة ا٤بادية: فإف األب ينتظر أف يكوف لو ابن يساعده، كٲبد لو يد أيضَّ  

العوف، كا جل كعل ىو الغِب عن كل ما سواه، كلذلك ما حاجة ا عز كجل إُف 
يف السموات كاألرض ن ا٣بالق الذم ٱبلق سبحانو كتعاُف، كالذم كل م :الولد كىو

﴿أَناى َيُكوُف َلُو َوَلٌد َوَلْم َتُكْن َلُو ُف: يأتيو عبده، كلذلك تأمل نفي ىذا يف قولو تعا
٤با كاف خالقان لكل شيء كاف غنيان عن اٚباذ الولد سبحانو َصاِحَبٌة َوَخَلَق ُكلا َشْيٍء﴾ 

 كتعاُف.
انتفى عن ا عز كجل ا٤بولودية، يعِب أف  ﴿َلْم يَِلْد َوَلْم يُوَلْد﴾قاؿ سبحانو: 

ذلك  ما جاء نفيو يف كتاب ا إال يف ىذا ا٤بوضع، ككأفَّ  لوالد، كىذا ا٤بعُب ايكوف كلد
ىذا االفَباء َف ٰبصل من أحد من البشر، ال أعلم أف أحد من البشر  كا أعلم؛ ألفَّ 

نفي ىذا يف ىذا  لوالد، تعاُف ا عن ذلك، ككأفَّ  زعم كافَبل أف ا تبارؾ كتعاُف مولوده 
لو، ٗبعُب أف الذين أثبتوا  عز كجل الولد  دى لى عاُف ال كى ا تبارؾ كت إلثبات أفَّ  ؛ا٤بوضع

لو لغناه، فإنو ال كلد  دى لً اى موف بأف ا تعاُف ال كالد لو، فكأنو يقاؿ ٥بم: إذا كاف ال كى لً سى يي 
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لو لغناه، يلزمكم إذا قلتم: إف غُب ا تبارؾ كتعاُف كونو ا٣بالق لكل شيء، ككونو األكؿ 
يستلـز أف يكوف غّب مولود، فكذلك يلزمكم أف غناه تبارؾ  الذم َف يسبقو شيء،

كالد، فغُب ا تبارؾ كتعاُف يستلـز انتفاء  كتعاُف يستلـز أف يكوف سبحانو كتعاُف غّبى 
 :األمرين
 ..انتفاء أف يكوف مولودنا-ِ.    انتفاء أف يكوف كالدنا-ُ 

 .ُكُفًوا َأَحٌد﴾  ﴿َلْم يَِلْد َوَلْم يُوَلْد * َوَلْم َيُكْن َلوُ قاؿ: 
 .النظّب ،ىو ا٤بكافئ الكفؤ: 
 ا تبارؾ كتعاُف ليس لو نظّب، كليس لو مكافئ، كليس لو مثيل جلَّ  ال شك أفَّ  

آّمل يدؿ  يالنف ، كىذا أحد األدلة الٍب جاء فيها إثبات النفي آّمل، كقلنا: إفَّ  كعبل
كماؿ ضد ىذه الصفة ا٤بنفية،   النفي ا٤بفصل يدؿ على على الكماؿ ا٤بطلق، كما أفَّ 

أك مولودا: يدؿ على كماؿ  ،كلذلك نفي الوالدة، كنفي أف يكوف ا عز كجل كالدا
بو النفي  امرادن  ككماؿ كحدانيتو تبارؾ كتعاُف، َف يكن النفيُّ  ،غناه سبحانو كتعاُف

 . تبارؾ كتعاُف ريد بو إثبات كماؿ الضدّْ فحسب، إ٭با أي 
عت بْب الصفات ا٤بفصلة ا٤بثبتة، كذكر الصفات ا٤بفصلة إذا ىذه السورة ٝب 

 .ا٤بنفية، كذكر النفي آّمل  تبارؾ كتعاُف
ها من أعظم سور القرآف، كأهنا تستحق أف تكوف ثلث ػأنَّ  مى لً ذلك عى  مى لً كمن عى  
 القرآف.

 .: )وما وصف بو نفسو في أعظم آية في كتابو حيث يقوؿ(قاؿ 
ا٤بؤلف رٞبو ا بعد سورة اإلخبلص بآية الكرسي، كقد أحسن عليو رٞبة ا  نَّ ثى 

سن حينما قدـ بْب يديو اآليات كاألحاديث الٍب يى  ّٔا على  دي هً شٍ تٌ سٍ ما شاء ا أف ٰبي
اإلخبلص،  سورةي  :، كٮباإثبات الصفات، قدـ ّٔذين ا٤بوضعْب من كتاب ا عز كجلَّ 

أٝبع ا٤بواضع يف كتاب ا الٍب دلت على إثبات التوحيد فإهنما من  ،الكرسي كآيةي 
كعبل، سورة اإلخبلص كما مر معنا من أعظم السور يف إثبات التوحيد،  للبارم جلَّ 
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التوحيد العلمي،  ،ٝبعت بْب إثبات توحيد ا٤بعرفة كاإلثبات، كتوحيد القصد كالطلب
كالتوحيد العملي، فإهنا اشتملت على صفة ا تبارؾ كتعاُف بل أيخلصت لذلك كما 
جاء يف حديث عائشة رضي ا عنها يف الصحيحْب يف قصة الصحاِب الذم كاف ٱبتم 

ىذا فإنو  أهنا صفة الرٞبن؛ كألجلّْ  مث أخربى  ﴿ُقْل ُىَو اللاُو َأَحٌد﴾ تبلكتو يف الصبلة بػ
بها كذلك ثبت عن ابن عباسو رضي ا عنهما كما عند البيهقي يف األ٠باء كالصفات ٰبي 

بإسنادو حسن كما قاؿ ا٢بافظ ابن حجر: أف اليهود قالوا للرسوؿ صلى ا عليو كسلم 
فتبلىا عليهم، كقاؿ ىذه  ﴿ُقْل ُىَو اللاُو َأَحٌد﴾ ًصف لنا ربك الذم تعبد فأنزؿ ا

بكر أِب بن كعبو رضي  ِبَّ ذلك جاء عند الَبمذم من حديث أي صفة رِب عز كجل، ك
 ا عنو أف ا٤بشركْب سألوا النيب صلى ا عليو كسلم فقالوا أينسب لنا ربك؟ فأنزؿ ا

 كىذا األثر حسنه ٗبجموع طرقو إف شاء ا.  ،﴿ُقْل ُىَو اللاُو َأَحٌد﴾
ا اشتملت على كذكرنا أهنَّ  إذنا ىذه السورة فيها صفة البارم سبحانو كتعاُف،

النفي اإلٝباِف، كالنفي  ،الصفات الثبوتية  تبارؾ كتعاُف، ككذا على الصفات ا٤بنفية
كذلك اشتملت على توحيد القصد كالطلب التوحيد العملي توحيد العبادة،   ،التفصيلي

 كذلك يف ثبلثة مواضع من ىذه السورة:
كذكرنا أف من معُب ْل ُىَو اللاُو َأَحٌد﴾ ﴿قُ  : يف قولو جل كعبل: أحدا٤بوضع األكؿ

األحد: أنو الذم تفرد يف عبادتو فبل شريك لو، كالنيب صلى ا عليو كسلم ٤با مر بأحد 
أصحابو كىو يدعي بإصبعيو فقاؿ لو: أحّْد أحّْد، كثبت عند ابن ماجو بإسنادو حسن أف 

وف بو يف مكة كاف داف يطوفي لٍ الوً  ببلالن رضي ا عنو ٤با عيذب كأيذم يف سبيل ا، ككاف
 يقوؿ: أحده أحد، فأحدية ا جل كعبل يف كبلمو ترجع إُف أحديتو يف عبادتو. 

 
الذم  :كقلنا إف من معآف الصمد ﴿اللاُو الصاَمُد﴾ا٤بوضع الثآف يف قولو تعاُف: 

 تصمد إليو ا٣ببلئق يف حاجتها فهو كحده جل كعبل ا٤بدعو دكف ما سواه. 
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فا جل كعبل ليس لو  ﴿َوَلْم َيُكْن َلُو ُكُفًوا َأَحٌد﴾ ا٤بوضع الثالث: يف قولو تعاُف:
مكافئه ال يف ذاتو، كال يف صفاتو، ككذلك ليس لو مكافئه يف عبادتو، بل ىو الواحد يف 

 عبادتو تبارؾ كتعاُف فبل يستحقها أحده سواه. 
 ؛على أهنا سورة التوحيد لتٍ مواضع يف ىذه السورة العظيمة د إذنا ىذه ثبلثةي 

 .ٝبعت بْب التوحيد العلمي،  كالتوحيد العملي
كذلك الشأف يف ىذه اآلية العظيمة الٍب ىي أعظم آية يف كتاب ا آية الكرسي   

ذلك إف  ٝبعت بْب إثبات التوحيد العلمي، كإثبات التوحيد العملي كما سيأيت بيافه 
 شاء ا.

٩با يدخل يف اإلٲباف با عز كجل اإلٲباف ٗبا ذكر أف ا٤بقصود أف ا٤بؤلف 
آية يف   كصف بو نفسو يف آية الكرسي الٍب ىي أعظم آية يف كتاب ا، ككوهنا أعظمى 

كتاب ا دؿ عليو ما خرَّج بو اإلماـ مسلم أف النيب صلى ا عليو كسلم قاؿ أليِب بن  
أعظم!؟ فقاؿ: اهلل ورسولو أتدري يا أبا المنذر أي آية في كتاب اهلل معك  «:كعب

أعلم فكرر عليو النبي صلى اهلل عليو وسلم السؤاؿ فقاؿ: اهلل ال إلو إال ىو الحي 
، قاؿ: ليهنك العلم أبا المنذر واهلل ليهنك العلم أبا «بل الركاية يف ا٤بسلم  »القيـو

آلية قدر ىذه ا فهذا من العلم الذم ييهنئ عليو صاحبو، فكوف اإلنساف يعلمي  »المنذر
ر العظيمة، كيقوموا ٗبا ٯبب عليو ٘باه ىذا العلم من االعتقاد، كالعمل ال شك أنو أمه 

آيةو يف   عظيمو يستحق صاحبو أف ييهنئ عليو، ال شك كال ريب أف ىذه اآلية أعظمي 
كتاب ا.

وعال صريًحا أو مضمًرا  ما جاء في آية واحدة في كتاب اهلل ِذكر اهلل جلا 
في ىذه اآلية العظيمة، وال جاء تقرير توحيد اهلل سبحانو  سبعة عشر مرة إال

 ؛وتعالى، وذكر نعوت جاللو، وجمالو في آيٍة واحدة كما جاء في ىذه اآلية الكريمة
 فاستحقت إًذا أف تكوف أعظم آيٍة في كتاب اهلل.
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ألنو ما جاء ذكر الكرسي يف كتاب ا إال يف ىذا  ؛وُسميت آية الكرسي
 .ميت آية الكرسيا٤بوضع فحسب فسي 

موضع  :كالكرسي عند أىل السنة كا١بماعة، كىذا إٝباعه عندىم يف شأف أنو 
قدمي البارم سبحانو كتعاُف، ثبت ىذا عن ابن عباس رضي ا عنهما بإسنادو صحيح  
كما خرجو عبد ا بن أٞبد يف السنة، كغّبه من أىل العلم، ككذلك ثبت ىذا عن أِب 

 عنو كما عند عبد ا أيضنا يف السنة بإسنادو صحيح فهذاف موسى األشعرم رضي ا
موضع قدمي الرب تبارؾ كتعاُف، كمثل ىذا  :على أف تفسّب الكرسي أنو اصحابياف نصَّ 

س من موارد االجتهاد، كال يالرفع للنيب صلى ا عليو كسلم فإنو ل لو حكمى  ال شك أفَّ 
ل ىذا ما توارد عليو السلف كاألئمة من لفه ٥بذين الصحابيْب ا١بليلْب باييعرؼ ٨ب

ف الكرسي أبعدٮبا كمجاىدو رٞبو ا،  كأطبق أىل السنة كا١بماعة على ىذا ا٤بعُب 
موضع قدمي البارم سبحانو كتعاُف، كأنو ٨بلوؽه عظيم فوؽ السماء السابعة بينو كبْب 

مث ربنا تبارؾ كتعاُف مستوو  ،ٟبسمائة عاـ، كالعرش فوؽ ذلك السماء السابعة مسّبةه 
فهو ٨بلوؽو عظيم بْب يدم العرش كا٤برقاة إليو كما جاء ىذا عن السلف  ،على العرش

 رٞبة ا تعاُف عليهم.
كأما كيفية ذلك فإف علم ذلك ٨بزكف عنا ا أعلم كيف يكوف ذلك؛ ألنو أمره 

 :ي من أشهرىاغييبه ما اطلعنا عليو، كٜبت أقواؿه غّب صحيحة يف تفسّب الكرس
يعِب: كسع علمو، كريكم ىذا عن  ﴿َوِسَع ُكْرِسي ُو﴾ بالعلم :تفسّب الكرسي-ُ 

ابن منده، كابن كثّب، الذىيب  وعفضلكنو ضعيفه ال يصح عنو ك   ابن عباس 
 :اإلسناد كما ركاه ابن جرير يف تفسّبه فيو رجلو ضعيف ىو كغّبىم من أىل العلم فإفَّ 

كىو ضعيف فبل يصح ىذا عن ابن عباس رضي ا  ،ألٞبرجعفر بن أِب ا٤بغّبة ا
كيف كقد ثبت عنو ما ىو أصح منو، كىو تفسّب الكرسي بأنو موضع قدمي   ؛عنهما

 .البارم 
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من ا٤بتكلمْب نفوا ثبوت الكرسي، ككونو ٨بلوقنا  كبّبةه   كىذا الذم ذىب إليو ٝباعةه 
 تبارؾ كتعاُف عظيمنا بْب يدم العرش، كأنو موضع قدمي البارم سبحانو كتعاُف ١بأ 
طائفة من ا٤بتكلمْب إُف تأكيل ذلك بالعلم، كال شك أف ىذا ال يصح، كاآلية دليل على 

كال  ِسي ُو الساَمَواِت َواأَلْرَض﴾﴿َوِسَع ُكرْ  ذلك فإف ا تعاُف ذكر يف ىذه اآلية قاؿ:
فحسب قاؿ جل  كاألرضى  علم ا عز كجل كسع كل شيء ليس السماكاتً  شك أفَّ 

فا عز كجل بكل شيء عليم، كليس  ﴿رَبػاَنا َوِسْعَت ُكلا َشْيٍء رَْحَمًة َوِعْلًما﴾ كعبل
 علمو كسع السموات كاألرض فحسب.

 .العرش :تفسّب الكرسي بأنو -ِ
ىذا عن ا٢بسن  كالكرسي عند أصحاب ىذا القوؿ شيءه كاحد، ريكمَّ  ،فالعرش 

البصرم رٞبو ا لكنو ال يصح عنو أيضنا فإف ىذا األثر أخرجو الطربم يف تفسّبه، كيف 
ا كما قاؿ ا٢بافظ ابن حجر يف التقريبز اإلسناد جويربه األ  .دم كىو ضعيفه جدن

ت تفسّبات أخرل دكهنما يف الشهرة؛ إذنا ىذاف تفسّباف خاطئاف للكرسي، كٜب 
 :من ذلك أف الكرسي

 .قدرة ا تبارؾ كتعاُف-ّ 
 .ىو الفلك الثامن من أفبلؾ السماء-ْ 
 ٕباؿ. إُف غّب ذلك من ىذه األقواؿ ا٣باطئة الٍب ال تصحي  

أف الكرسي كما ذكرت لك كىو الذم عليو أىل السنة كا١بماعة   والصواب
 .وتعالى موضع قدمي الباري سبحانو

 ﴿اللاُو ال ِإَلَو ِإالا ُىَو اْلَحي  اْلَقي وـُ﴾يقوؿ ا جل كعبل يف ىذه اآلية العظيمة  
سبحانو كتعاُف أف ىذا اإللو العظيم ال إلو إال  نى ػَّػيػػمضى الكبلـ عن اسم ا١ببللة ا، كبى 

 ىو. 
النفي  :يْب علىذكر ا جل كعبل يف ىذه اآلية كلمة التوحيد ا٤بشتملة على جزئ

 .كاإلثبات، على التخلية كعلى التحلية، على التجريد كالتفريد
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ـي   ا؛ ألف النفي من حيث ىو عدـ، كالعد ليس  فإف النفي كحده ليس توحيدن
ا؛ ألنو ال ٲبنع ا٤بشاركة إ٭با التوحيد ٦بموع النفي  ؛بشيء، كاإلثبات كحده ليس توحيدن

 كاإلثبات. 
﴿َذِلَك بَِأفا اللاَو ُىَو قاؿ سبحانو كتعاُف:  ،التجريد مع التفريد التوحيد ىو:

فمن َف يعتقد بطبلف عبادة كل ما سول ا اْلَحق  َوَأفا َما َيْدُعوَف ِمْن ُدونِِو اْلَباِطُل﴾ 
تبارؾ كتعاُف، كأف كل معبودو سول ا فإنو معبودو بباطل، كأف العبادة ال يستحقها إال 

و ا٤بعبود ا٢بق جل كعبل من َف يعتقد ّٔذا فإنو ما أتى بكلمة رؾ كتعاُف، كأنَّ ا تبا
 .التوحيد، كال استمسك بالعركة الوثقى

ذكر ا جل كعبل ىا ىنا ﴿اللاُو ال ِإَلَو ِإالا ُىَو اْلَحي  اْلَقي وـُ﴾ قاؿ جل كعبل:
.  :ا٠بْب من أ٠بائو ا٢بسُب  ا٢بي، كالقيـو

 .وت ا٢بياة الكاملة  تبارؾ كتعاُفداؿه على ثب الحي:
 :  داؿه على ثبوت القيومية  تبارؾ كتعاُف. والقيـو

القائم  :كالقيـو يدؿ على معنيْب كبلٮبا حق، ككبلٮبا ثابت  جل كعبل فهو
 بنفسو ا٤بقيم لغّبه 
 قّٝٛ ؼي أٚقـــــــــاف٘ أَــــــطإ  ايكّٝٛ ٚايـ     أمسا٥ٖ٘صا َٚٔ 

 ايكٝــــّٛ قاّ بٓفػـــ٘    ٚايهٕٛ قاّ ب٘ ُٖا األَطإإسساُٖا 

ٌٕٓ  إيٝ٘ ايجــــاْٞ فاألٍٚ اغتػٓــــاؤٙ عٔ غــــريٙ    ٚايفكط َٔ ن

فا جل كعبل القائم بنفسو ا٤بستغِب عن غّبه، كا٤بعُب الثآف: أنو ا٤بقيم لغّبه، 
ماع ىذين اال٠بْب كالكل فقّبه إليو تبارؾ كتعاُف، كالحظ كيف كاف الكماؿ يف اجت

 العظيمْب. 
 القيـو جاء في كتاب اهلل في ثالثة مواضع:

﴿الم * اللاُو ال ِإَلَو ِإالا ُىَو اْلَحي   يف آية الكرسي، كيف مفتتح آؿ عمراف 
﴾ كيف طو اْلَقي وـُ﴾  .﴿َوَعَنِت اْلُوُجوُه لِْلَحيٍّ اْلَقي وـِ
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، كذلك القيـو فيها إال مقَبننا با٢بيَّ كالحظ أنو يف ىذه ا٤بواضع الثبلثة ما جاء  
فإف اسمو تعالى الحي يدؿ بداللة اللزـو ألف ىذا الكماؿ الذم ليس بعده كماؿ 

والقيـو يدؿ بداللة اللزـو على جميع الصفات الفعلية ، على جميع الصفات الذاتية
٢بي ، فكاف الكماؿ فوؽ الكماؿ يف اجتماع ا٠بيو تبارؾ كتعاُف اهلل تبارؾ وتعالى

 كالقيـو تبارؾ كتعاُف.
 .﴿اللاُو ال ِإَلَو ِإالا ُىَو اْلَحي  اْلَقي وـُ ال تَْأُخُذُه ِسَنٌة َوال نَػْوـٌ﴾قاؿ ا جل كعبل: 

ا جل كعبل نفى عن نفسو ىنا ىاتْب الصفتْب اللتْب ال تليقاف بو تبارؾ  
.  :كتعاُف  الًسنة، كالنـو

معو ذىنو ىذا  دي قً فٍ الذم يعَبم اإلنساف، كلكنو ال يػى : مبدأ النـو ذاؾ الفتور الِسنة
الذم ييسمى بالنيعاس، كييسمى بالوسن، كأما النـو فهو: الثقيل الذم يفقد اإلنساف معو 

 .شعوره
 قاؿ الشاعر:          

  عينو ًسنةه كليس بنائميف 
فسو ككبلٮبا يدالف على الضعف، كنقص القدرة، كلذا نفى ا تبارؾ كتعاُف عن ن

ىاتْب الصفتْب، بالتاِف كاف ىذا النفي داالن على كماؿ قوتو كقدرتو جل كعبل، فا ال 
؛ لكماؿ قوتو كقدرتو تبارؾ كتعاُف، فا جل كعبل ليس يعَبيو شيءه  تأخذه سنة كال نـو

يف صحيح مسلم من حديث أِب ك من النيعاس فضبلن عن أف يعَبيو شيء من النـو 
إف اهلل ال يناـ وال ينبغي لو  «:النيب صلى ا عليو كسلم قاؿ موسى رضي ا عنو أف

شيء من النـو  تبارؾ كتعاُف ىذا أمره ال يليق با، ال  ال ٲبكن أف ٰبصلَّ  »أف يناـ
ينبغي لو أف يناـ كيف يكوف ذلك كا جل كعبل ىو القائم على كل شيء، القائم على  

كاألرض بأمره، كىو الذم ما ٙبرؾ  كل نفسو ٗبا كسبت، كىو الذم قامت السمواتي 
ُف فكيف يكوف مع ىذا أف يناـ إال بأمره الكوٓف تبارؾ كتعا ساكنٍ  متحرؾ، كال سكنى 

جل كعبل؟، كىذا أيضنا ميناؼو لكماؿ حياتو تبارؾ كتعاُف؛ ألنو ا٢بي، كألنو القيـو انتفى 
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، كلذلك لكماؿ حياة أىل ا١بنة فإنو ماذا ال يناموف ثبت عن النيب  عنو الًسنة كالنـو
نظرنا لكماؿ  »النـو أخو الموت، وال يناـ أىل الجنة«صلى ا عليو كسلم أنو قاؿ: 

حياهتم فكيف ٕبياة البارم سبحانو كتعاُف الشك أهنا أكُف بالكماؿ، كلذا انتفى عنو 
 .جل كعبل أف ينالو شيءه من الًسنة كالنـو

 .﴿ال تَْأُخُذُه ِسَنٌة َوال نَػْوـٌ َلُو َما ِفي الساَمَواِت َوَما ِفي اأَلْرِض﴾ قاؿ: 
 .رص، كتقدٔف ا٣برب ييفيد ا٢بُو﴾﴿لَ  الحظ تقدٔف ا٣برب ىاىنا، كىو قولو: 
لك 

ي
بل ا جل  ،السموات كاألرض ا٤بطلق يف إذنا ا عز كجل لو ا٤بًلك، كلو ا٤ب

﴿ُقْل َمْن بَِيِدِه َمَلُكوُت ُكلٍّ َشْيٍء َوُىَو ُيِجيُر َوال ُيَجاُر  كعبل لو ملكوت كل شيء
 .ىذا ال يكوف أيكوف أحده سواه؟! ال شك كال ريب أفَّ  َعَلْيِو﴾ 
 .﴿َلُو َما ِفي الساَمَواِت َوَما ِفي اأَلْرِض َمْن َذا الاِذي َيْشَفُع ِعْنَدُه ِإالا بِِإْذنِِو﴾ 
عرجت اآلية ىا ىنا بعد أف بينت كماؿ ا العظيم على موضوع الشفاعة،  

٤بنازعة من ا فإفَّ  ؛ارىي كٍ كموضوع الشفاعة  من ا٤بوضوعات ا٤بهمة الٍب كثير يف القرآف ذً 
ابتداءن كأكلينا يف شأف موضوع الشفاعة، أنكركا أف تكوف  ا٤بشركْب إ٭با كانت للنيب 

آ٥بتهم، كأف تكوف معبوداهتم شفعاء عند ا جل كعبل، كىم ما أشركوا إال الٚباذىم 
ىذه اآل٥بة شفعاء مع ا تبارؾ كتعاُف، كا جل كعبل قد نفى ىذا يف كتابو، كأنت إذا 

ت كجدت أف موضوع الشفاعة إ٭با جاء يف أغلب آيات القرآف منفيا؛ ألجل أف تأمل
كيتوٮبونو من الشفاعة الٍب تكوف بْب الناس يف الدنيا  ،ينتفي يف أذىاف الناس ما يظنونو

أك يف الدنيا من ىذا الباب  ،أف تكوف الشفاعة بْب يدم ا جل كعبل يـو القيامة
ل ىذا من أعظم النقص أف يينسب ذلك إُف ا تبارؾ حاشا ككبل ىذا ال يكوف البتة ب

 كتعاُف. 
لو كاف  ،الشفاعة يف الدنيا يهجم فيها الشافع على ا٤بشفوع عنده دكف استئذاف

 ،أك صديقو ،أك ابنو ،أعظم ا٤بلوؾ من ملوؾ الدنيا فإنو يتقدـ بْب يديو بالشفاعة زكجو
بْب يديو فإنو ييشفع  أك حبيبو، كذلك رغمنا عنو حٌب لو كاف كارىنا أف تكوف شفاعةه 



ـً أىِب العباس، أىٞبىىدى بنً  ة الوىاًسػػػًطيَّةي؛ ًلشىٍيًخ اإلٍسبلى  (ىػػػػِٖٕ-ُٔٔعىٍبدى ا٢ٍبليم اٍبن تٍيميَّة ا٢ٍبرَّآفَّ ) الػػػعىػػػًقػػػيػػػػػدى
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عنده كلو َف يأذف، كال شك أف ىذا منفيه يف حق الشفاعة الٍب تكوف عند ا تبارؾ 
 .كتعاُف

 .﴿َمْن َذا الاِذي َيْشَفُع ِعْنَدُه ِإالا بِِإْذنِِو﴾ قاؿ سبحانو ىاىنا: 
ـه انكارمه مي الحظ أف ىذا االست أنو ال  :ضمنه معُب التحدم يعِبفهاـ استفها

أحد يشفع إال بإذنو، كمن ٯبرؤ من الذم ٯبرؤ أف يشفع عند ا تبارؾ كتعاُف دكف أف 
ربنا كعز؟ ال شك أف ىذا من أبطل الباطل نفاه سبحانو كتعاُف عن  بذلك جلَّ  يأذفى 

 نفسو؛ ألنو ال يليق بو.
الشفاعة عند ا تبارؾ كتعاُف ال تكوف إال بإذف البارم جل كعبل مع رضاه عن  

ا٤بشفوع لو، حٌب أشرؼ ا٣بلق كسيد الشفعاء عليو الصبلة كالسبلـ ال يشفع عند ا 
رؾ ا قلبو للشفاعة، كإال بعد  جل كعبل من تلقاء نفسو بل إنو ال يشفع إال بعد أف ٰبي

بل إال بعد أف يأمره ا  ،لو تو، كإال بعد أف يأذف ا بْب يدم شفاع أف يستأذفى 
 .عز كجل بالشفاعة يقوؿ ا جل كعبل: اشفع تيشفع

إذنا األمر ابتداءن، كانتهاءن  تبارؾ كتعاُف إذا علمت ىذا ٙبققت بقوؿ ا جل  
 .﴿ُقْل لِلاِو الشاَفاَعُة َجِميًعا﴾ كعبل

  .نفسو إلى نفسو، وأراد إكراـ عبدهحقيقة األمر أف اهلل شفع من 
أما الشفاعة الٍب تكوف يف الدنيا فالشأف فيها ٨بتلف الشفاعة الٍب تكوف فيها الٍب 

فيها اشَباؾ يف الرٞبة ما حصل ا٤بقصود من  تكوف يف الدنيا، كيعرفها الناس شفاعةه 
 :أك دفع الضرر إال باجتماع إرادتْب ،حصوؿ ا٣بّب

 .إرادة الشافع، كا٤بشفوع عنده 
 .تأثّبه من الشافع يف ا٤بشفوع عنده كحصلَّ  
فكاف نتيجة الشفاعة، كال شك أف ىذا ال ييظن، كال يليق أف ييظن با تبارؾ  
 كتعاُف.
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ا جل كعبل ىو األحد، كىو الواحد تبارؾ كتعاُف فإنو إذا رحم عبده جل كعبل 
٭با يكوف عن رٞبةو منو تبارؾ كتعاُف دكف أف ييشاركو كعفا عن عبده جل كعبل فإف ىذا إ

  .يف ذلك غّبه جل يف عبله
  .﴿يَػْعَلُم َما بَػْيَن أَْيِديِهْم َوَما َخْلَفُهْم﴾ قاؿ:      

 .األمور ا٤بستقبلةيعني: ﴿يَػْعَلُم َما بَػْيَن أَْيِديِهْم﴾     
 .يعِب األمور ا٤باضية ﴿َوَما َخْلَفُهْم﴾    

 .كل شيء من ا٤باضيات، كا٢باضرات، كا٤بستقببلت  مى لً عبل عى فا جل ك  
﴿يَػْعَلُم َما بَػْيَن أَْيِديِهْم َوَما َخْلَفُهْم َوال ُيِحيُطوَف ِبَشْيٍء ِمْن ِعْلِمِو ِإالا ِبَما قاؿ:  
 َشاَء﴾.

سبحانو  ٩با يعلمي  :يعِب﴿َوال ُيِحيطُوَف ِبَشْيٍء ِمْن ِعْلِمِو﴾ قولو:  أفَّ  الصحيحي 
فالعلم  تبارؾ كتعاُف، كالعباد ال  ﴿ ِإالا ِبَما َشاَء﴾.كعبل  جلَّ  وً ومً كتعاُف يعِب من معلي 

﴿َواللاُو َأْخَرَجُكْم ِمْن بُطُوِف أُماَهاِتُكْم ال م ا تبارؾ كتعاُف. هي يعلموف شيئنا حٌب ييعلمى 
عنده من العلم شيء حٌب علمو  أف اإلنساف ظاَفه جاىل ليس األصلي  تَػْعَلُموَف َشْيًئا﴾

فالتعليم من ا تبارؾ  ﴿ُسْبَحاَنَك ال ِعْلَم لََنا ِإالا َما َعلاْمتَػَنا﴾ا تبارؾ كتعاُف، 
و علمي إ٭با ىو نعمة ييعطيها ا سبحانو كتعاُف ٤بن شاء، كال شك أف ما يى  كتعاُف، كالعلمي 

 كإال فاألمر أعظمي  ،من ٕبر، كىذا ٛبثيل كنقطةو  ،و العبادعلمي ا تبارؾ كتعاُف بالنسبة ٤با يى 
 من ذلك.

 .﴿ َوِسَع ُكْرِسي ُو الساَمَواِت َواأَلْرَض﴾قاؿ: 
مضى الكبلـ فيو، كأنو موضع قدـ البارم جل كعبل، كأنو ٨بلوؽه عظيم  الكرسي

بْب يدم العرش كا٤برقاة إليو قاؿ جل كعبل يف كصف ىذا الكرسي، كأنو كرسي عظيم 
فالسموات كاألرض بالنسبة إُف ، السموات كاألرض جدنا حٌب إنو يشمل، كيسعي 

 الكرسي ٨بلوقات صغّبة.



ـً أىِب العباس، أىٞبىىدى بنً  ة الوىاًسػػػًطيَّةي؛ ًلشىٍيًخ اإلٍسبلى  (ىػػػػِٖٕ-ُٔٔعىٍبدى ا٢ٍبليم اٍبن تٍيميَّة ا٢ٍبرَّآفَّ ) الػػػعىػػػًقػػػيػػػػػدى
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عة أيلقيت يف تيرس، ككذلك أخرب صلى ا عليو السموات يف الكرسي كدراىم سب
 .بلتكسلم يف ا٢بديث اآلخر أف السموات كاألرض يف الكرسي كحلقةو ميلقاة يف فى 

فدؿ ىذا على أف الكرسي ٨بلوؽه عظيم تضائل أماـ سعتو، ككربه تضائل ما  
يتعلق بسعة ىذه السموات، كىذه األرض فكيف بالعرش الذم ىو أعظم أكسع من 

سي فكيف بالبارم تبارؾ كتعاُف الذم ىو العظيم الذم ىو أعظم من كل شيء، الكر 
 .كأكرب من كل شيء كىو الواسع سبحانو كتعاُف

﴿َوِسَع ُكْرِسي ُو الساَمَواِت َواأَلْرَض َوال يَػُئوُدُه ِحْفظُُهَما َوُىَو اْلَعِلي  قاؿ:  
 .اْلَعِظيُم﴾

 و ا يف ىذه العقيدة قولو:يعِب: السموات كاألرض، كفسر ا٤بؤلف رٞب 
 .ييكرثو، كييثقلو ﴿يَػُئوُدُه﴾

كارثة يعِب األمر   :إذا اشتد عليو، كبلغ منو مبلغنا شاقنا، كمنو قيل :و األمرأكرثي  
 الذم ىو نازلة شديدة، كعظيمة.

ا جل كعبل ال يشتد عليو شيء، ال يثقل عليو شيء فا سبحانو كتعاُف يسّب  
كىذا النفي يدؿ  ﴿َوال يَػُئوُدُه ِحْفظُُهَما﴾ عليو أف ٰبفظ السموات كاألرض كما فيهما،

على كماؿ قدرة البارم تبارؾ كتعاُف، ككماؿ سلطانو، كنفوذ أمره، كتدبّبه جل كعبل 
 .كل شيء كىو القيـو القائم على كل شيء  دبرلكل شيء فهو الذم يي 

 .﴿َوال يَػُئوُدُه ِحْفظُُهَما َوُىَو اْلَعِلي  اْلَعِظيُم﴾ قاؿ: 
   :ا٠باف جليبلف يدالف على ثبوت صفٍب 

العيلو سيأيت الكبلـ عنو بالتفصيل إف شاء ا يف قادـ ىذه العقيدة، كىو 
 لى ثبوت العلو.يدؿ ع -أعِب ا٠بو العلي -باختصار

 والعلو في صفات اهلل تبارؾ وتعالى ثالثة أضرب كلها ثابتة هلل تبارؾ وتعالى:
 .فا جل كعبل لو العلو من ٝبيع ا١بهات لو علو الذات، كلو علو القدر

 فله العلى مً الجهاث حميعها                   ذاًجا وكهًسا مع على الشأن.    
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داؿ على ثبوت صفة العظمة  تبارؾ كتعاُف، كا جل كعبل  اسمه  أما العظيم:
 .لو العظمة من ٝبيع ا١بهات

 :قاؿ ابن القيم رٞبو ا
حصيه مً إوظان. ًُ ىحب                 الخعظيم ال  ًُ  هى العظيم بيل معنى 

 الٍب تدؿ على صفاتو كثّبة ٙبتها. :العظمة صفة من الصفات ا١بامعة يعِب
السيد  :لعظمة قريبه من الشأف يف صفة الصمدية قلنا إف الصمديف ا الشأفي  

كىو ا٢بليم الذم  ،ل يف صفات الكماؿ فهو الكرٔف الذم بلغ الغاية يف الكـرالذم كمُّ 
كىو الغِب الذم بلغ الغاية يف الغُب، كىو السيد الذم بلغ الغاية  ،بلغ الغاية يف ا٢بلم

 السؤدد .
ع٢ً نُاٍ ففات٘ تباصى ٚتعاىل َٔ  :زٍٜيف العظيم فإنو  كذلك الشأفي 

 .مجٝع ايٛدٛٙ
أف من صفات ا تبارؾ كتعاُف صفاته جامعة تدؿ على على كىذا يدلك  

بل تدؿ بداللة التضمن على غّبىا  ،بداللة اللزـك غّبىا، كتتضمن غّبىا ليس فقط تدؿُّ 
ِحْفظُُهَما َوُىَو اْلَعِلي   ﴿َوال يَػُئوُدهُ  :قاؿ .من الصفات ا١بليلة العظيمة  تبارؾ كتعاُف

 .اْلَعِظيُم﴾
)ولهذا كاف من قرأ ىذه اآلية في ليلة لم ينزؿ عليو من اهلل قاؿ رٞبو ا: 

 حافظ، وال يقربو شيطاٌف حتى ُيصبح(
ختم الكبلـ عن ىذه اآلية بعد أف أكردىا ببياف فضيلة من فضائل ىذه اآلية 

 ٔبائزتْب: الكرٲبة، كىي أف من قرأىا يف ليلةو فاز
 األٚزي: أْ٘ ال ٜعاٍ عًٝ٘ َٔ اهلل ساففي. 

ْٕ ست٢ ُٜكبض ست٢ ٜسخٌ ؼي  :ٜعين. ٚايجا١ْٝ: أْ٘ ال ٜكطب٘ ؾٝطا

 .ايكباح، ٚست٢ ٜٓتٗٞ ايًٌٝ
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 ،يف صحيحو تعليقنا أكرده البخارم  كىذا ما ثبت يف البخارم عن النيب  
يف الصحيح يف ثبلثة مواضع، كلها كانت معلقة، كقاؿ عثماف بن ا٥بيثم   فإنو قاؿ 

، كساؽ ا٢بديث، كىذا من قاؿ: حدثنا عوؼ عن ٧بمد بن سّبين عن أِب ىريرة 
فإف عثماف بن ا٥بيثم من مشايخ األحاديث الٍب علقها ٦بزكمنا ّٔا عن أحد مشاٱبو 

عنو ٙبديثنا يف صحيحو يف مواضع عدة، كالسبب يف ىذا التعليق عن  لالبخارم، كرك 
مشاٱبو يعِب ما أف ما ذكر لفظنا من ألفاظ السماع كالتحديث من شيخو لو ألسباب 

.يعرفها طبلب ا٢بديث
مع  كا٢بديث كصلو النسائي كغّبه بإسنادو صحيح، كفيو قصة أِب ىريرة  

 :على زكاة رمضاف يعِبظ من النيب أيستحفً الشيطاف، كخبلصة ما جاء فيها أنو قد 
فأمسك من جاء ٰبذك من ىذه الصدقة يعِب: جاء يأخذ من ىذا الطعاـ  ،زكاة الفطر

لو  ؽى رى فػى  ،فاشتكى أنو صاحب حاجة، كعياؿ أمسكو، كقاؿ: ألرفعنك إُف رسوؿ ا 
 أنو سيعود أخرب فأبا ىريرة  فأخربه النيب  ،٤با أصبح ، كتركو مث أخرب النيب  

 لعظيم إٲباهنم، بنبوة النيب  ، أصحاب النيب أنو علم أنو سيعود؛ إلخبار النيب 
كأنو األمر ا٤بشاىد قاؿ: علمت أنو سيعود؛ ،فإ٭با ٱبربىم بو ىو عندىم يف اليقْب 

منو ما كاف  إلخبار النيب صلى ا عليو كسلم، ككاف كما كاف، عاد يف الليلة الثانية ككاف
ما كاف منو يف الليلة األكُف فَبكو مث عاد فأخرب  يف الليلة األكُف، ككاف من أِب ىريرة 

مث إنو قاؿ لو: دعِب،  ت٤با أصبح فأخربه أنو سيعود حٌب استتم األمر ثبلث مرا النيب 
يف ا٢بديث أف الصحابة كانوا   كإٓف أخربؾ أمرنا ينفعك ا بو، كذكر أبو ىريرة

٤با ٠بع أف ىذا الذم يتحدث معو سيخربه بشيءو ينفعو ا بو   ،رص الناس على ا٣بّبأح
 .و مقابل أف يأخذ ىذا ا٣بّبكاف عندىم من ا٢برص على ا٣بّب ما جعلو يَبكي 

كىذا فيو حثه لنا على أننا ال ينبغي أف نَبؾ فائدة لعل ا سبحانو أف ينفعنا  
 ّٔا.
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أكصاه بأنو  للياِف ىو يتحاكر مع أِب ىريرة ا٤بقصود أف الشيطاف منذ تلك ا 
إذا أخذ مضجعو تبل آية الكرسي حٌب ٱبتمها مث قاؿ لو: إنو ال يزاؿ عليك من ا 

 فقاؿ حافظ، كال يقربك شيطافه حٌب تيصبح فأخذىا رضي ا عنو، كأخرب ّٔا النيب 
 : »صدقك وىو كذوب«. 

الكذاب، كمن  ؽي لكن قد يصد ؛كثّب الكذب  الشأف يف الشيطاف أنو كذكبه  
 .ذلك ىذه ا٤برة صدؽ فيها الشيطاف

ا٤ببطل إذا أخرب با٢بق َف يكن لنا أف ندع ا٢بق؛  أفَّ  :كيف ىذا فائدة لنا، كىي 
لنا ا٢بق فمٌب كجده ا٤بسلم فإف عليو  ألف الذم أخرب بو مبطل بل ينبغي أف يكوف الرائدي 

 أف يتشبث بو كال يدعو.
فضائل ىذه اآلية العظيمة أف ٰبصل، كأف يفوز تاليها إذا جاء من  فَّ أ المقصود: 

أنو ال يزاؿ عليو من ا حافظ، كماذا يريد العبد أكثر  :إُف فراش نومو ّٔذا الفضل كىو
من ذلك إذا رعاؾ ا، كإذا حفظك ا فأم سوء ينايلك؟ كإذا َف بقربك شيطاف 

 إنك تناـ ىنيئنا قرير العْب. بفضل ا سبحانو كتعاُف، ككبلءتو، كرعايتو ف
من ا  يك من ا عز كجل حافظ، كَف تكن ىناؾ حراسةه لأما إذا َف يكن ع

عنك أذل الشيطاف فإنو رٗبا ينالك من أذاه ما ينالك فبل ينبغي  تبارؾ كتعاُف لك تدفعن 
ىذا  للمسلم أف ييفرط يف ىذه السنة الٍب علمنا إياىا نبينا صلى ا عليو كسلم كما يف

 ا٢بديث ينبغي على اإلنساف إذا أتى فراش نومو أف ٰبرص على أف يتلوا ىذه اآلية، كأفَّ 
ييغالب النـو ال يغلبو النـو فكم من الناس إذا جاء إُف فراشو فإف الشيطاف يينسيو، كٯبعلو 

 يناـ قبل أف يتلوا ىذه اآلية فيفوتو ما جاءه يف ىذه اآلية العظيمة من الفضل.
 .﴿َوتَػوَكاْل َعَلى اْلَحيٍّ الاِذي ال يَُموُت﴾سبحانو:  قاؿ: وقولو

ال يزاؿ ا٤بؤلف رٞبو ا يواِف ذكر األدلة الٍب دلت على ثبوت صفات ا 
 أك منفية. ،سبحانو، سواءن كانت صفاتو ثبوتية
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﴿َوتَػوَكاْل َعَلى اْلَحيٍّ كدخل يف ىذه ا١بملة أيضنا قولو تعاُف:  :يعِب )وقولو(قاؿ: 
 .الاِذي ال َيُموُت﴾

الصفة الثبوتية فكصفةو منفيةو  سبحانو كتعاُف،  ،صفةو ثبوتية ىذه اآلية فيها ذكري  
 سمو  عز كجلَّ اكقد علمنا أف كل  ﴿َوتَػوَكاْل َعَلى اْلَحيٍّ﴾صفة ا٢بياة ألنو قاؿ:  :ىي

 .ةن لو تبارؾ كتعاُففإنو يتضمن صفةن عليَّ 
إذنا ا جل كعبل متصفه بصفة ا٢بياة، كحياة ا جل جبللو حياةه كاملة َف  

 .تسبق بعدـ، كال يلحقها فناء
﴿َوتَػوَكاْل َعَلى صفة ا٤بوت؛ فا جل كعبل منزهه عن ا٤بوت؛  :كالصفة ا٤بنفية 

ا٤بنفية بعد  ا٤براد كا تعاُف أعلم من ذكر ىذه الصفة ككأفَّ ،  اْلَحيٍّ الاِذي ال َيُموُت﴾
 كاملة، فبل يتوىم طركءي   : التنبيو على أف حياة ا سبحانو كتعاُف حياةه سم ا٢بيَّ اذكر 

حياهتم تفُب كتنتهي  من ا٤بشاىد يف األحياء أفٌ  إفَّ  أك الفناء على ىذه ا٢بياة، إذٍ  ،ا٥ببلؾ
 ؛كال فناء ا ا سبحانو كتعاُف فإف حياتو حياةه ال يلحقها ىبلؾه كيلحقها ا٤بوت، أمَّ 

يف ىذه اآلية، فإف حياة ا  فلدفع توىم النقص يف صفة ا جل كعبل كاف ىذا النفيُّ 
 .تبارؾ كتعاُف حياةه كاملة ال يطرأ عليها فناءه أك موت

 
مضى شيءه من الكبلـ عن صفة ا٢بياة .﴿َوتَػوَكاْل َعَلى اْلَحيٍّ الاِذي ال َيُموُت﴾ 
 سابقنا.
ا سبحانو كتعاُف أمر  األدلة يف تقرير توحيد العبادة؛ ألفَّ كىذه اآلية من أعظم  

بالتوكل عليو، كما ذكر بعد ىذا األمر ميشعره بكوف التوكل توكبلن ثابتنا صحيحنا، كىو 
 توكله على حيو ال ٲبوت، فما أخسر صفقة من توكل على حيو سيموت، كأضلي  :أنو

 ؟منو كأخسر من توكل على ميتو غّب حي
َبؾ التوكل على ا٢بي الذم ال ٲبوت، كييتوكل متوكله على يا  العجب!! كيف يي  

عافآف ا كإياكم -ميتو غّب حي؟ كما يفعل ٌعباد القبور قدٲبنا كحديثنا؟ فإهنم يقولوف: 
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بن عيلواف، ثقٍب ايصرخوف كينادكف؛ أنا يف حسبك يا  -من ىذا الببلء، كىذه انة
نا متوكله عليك كليس ِف إال سواؾ يا سيدم عبد القادر، إُف عليك يا سيدم أٞبد، أ

ها من أضل خلق ا جل غّب ذلك ٩با يذكركف من ىذه ا١بمل الشركية الٍب صاحبي 
 كعبل.

٭با يصح أف تتوجو إىذه اآلية دليله عظيم ٤بن تدبر، فالتوكل كالعبادة  أفَّ  ا٤بقصوده 
 انو كتعاُف.إُف ا٢بي الذم ال ٲبوت، كليس ذلك إال ىو سبح

حقيقةه مركبةه من اعتمادو، كثقةو، كتفويضو على ا سبحانو كتعاُف مع  والتوكل:
 ؿ األسباب ا٤بمكنة قدرنا، ك شرعنا.ذب

 فال يكوف توكٌل إال باجتماع األمرين:
 .ستطاع لو من األسبابمي ػأف يبذؿ اإلنساف ال-ُ 
 عاُف.كاالعتماد على ا تبارؾ كت ،كالثقة ،مع التفويض -ِ 

بن حجر رٞبو ا يف فتح البارم عن بعض أىل العلم: أنو فسر اكلذلك ذكر 
، يبذؿ اإلنساف ما يستطيع (قطع النظر عن األسباب بعد بذؿ األسباب)التوكل بأنو: 

 من األسباب؛ مث بعد ذلك ال يلتفت بقلبو إُف ىذه األسباب.
 )الكْب: أف التوكلكنقل بن القيم رٞبو ا عن بعضهم يف كتابو مدارج الس

 .(اضطرابه ببل سكوف، كسكوفه ببل اضطراب
كمراده ببل اضطراب ببل سكوف: أنو العمل كاالجتهاد يف بذؿ السبب دكف كسل، 

.  كدكف تراخو
 .مث سكوفه ببل اضطراب ،اضطرابه ببل سكوف

كال التفاتو  ،سكوفه بالقلب، كطمأنينةه برب العزة سبحانو كتعاُف ببل اضطربو  
 إُف غّبه سبحانو كتعاُف، ىذه حقيقة التوكل على ا جل كعبل.

﴿ُىَو اأَلواُؿ َواآلِخُر َوالظااِىُر َواْلَباِطُن َوُىَو وقولو سبحانو: )قاؿ رحمو اهلل: 
 ِبُكلٍّ َشْيٍء َعِليٌم﴾(
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و جل صفاتو ل أ٠باء للبارم سبحانو تتضمن أربعي  ىذه آيةه عظيمة فيها ذكر أربعةً 
 كالباطن. ،كاألخر، كالظاىر ،األكؿ :كعبل: فا جل كعبل

عن صفة العلم فيما بعد ىذه  كختم اآلية بثبوت صفة العلم لو جل كعبل، كنتكلمي 
 اآلية إف شاء ا.

ا٤بقصود أف ىذه اآلية فيها ثبوت صفة األكلية  جل كعبل، كصفة اآلخرية، 
 كعبل ىو الظاىر، كا جل كعبل ىو الباطن.كصفة الظهور، كصفة البطوف، فا جل 

ا٣بلق با رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم  من فسر ىذه األ٠باء أعلمي  كأحسني 
حيث قاؿ عليو الصبلة كالسبلـ كما يف صحيح مسلم ضمن دعائو عليو الصبلة 

: جاء يف ىذا الدعاء كما يف حديث أِب ىريرة رضي ا عنو قاؿ : كالسبلـ عند النـو
اللهم أنت األوؿ فليس قبلك شيء، وأنت األخر فليس بعدؾ شيء، وأنت »

قضي عني الدين، ايء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، الظاىر فليس فوقك ش
 .«وأغنيني من الفقر

 .ا٤بسلم يف ىذه األ٠باء األربعة إذنا ىذا ىو التفسّب الذم ال ينبغي أف يتجاكزهي  
 

 :بن القيم اقاؿ 

 أخره ىو ظاىره ىػػػو    باطػػػػػػػػػػػػنه ىػػػػػػػػػػي أربػػػػػػػػػػػع بوىزٌافىو ىو أكؿه 
 ما قبلو شيءه كذا ما بعػػػػػػػػػده    شيءه تعاُف ا ذك السلطػاف

 تفسّب ذم الربىاف ذاما فوقو شيءه كذا ما دكنػػػػػػػو    شيءه ك 
 الصفة األولى: )صفة األولية(

اآلية فيها ككذا يف ا٢بديث )األكؿ(، كا٤بعُب: أنو الذم ليس كاالسم الوارد يف ىذه 
 يف عبله. قبلو شيء، إ٭با ىو سابق األشياء سبحانو كتعاُف، َف يزؿ كال يزاؿ جلَّ 

كثبت يف صحيح البخارم من حديث عمراف بن حصْب رضي ا عنو: أف النيب 
يا أىل اليمن إذ لم  ىقبلوا البشر إ»صلى ا عليو كسلم قاؿ ألناس أتوه من اليمن: 
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مث قالوا: قبلنا يا رسوؿ ا؛ مث إهنم قالوا: إنا جئنا نسألك عن ىذا « يقبلها بنو تميم
شاىد الذم نعلمو؟ كانوا 

ي
األمر؛ ما أكؿ ىذا األمر؟ يعِب ما ىو أكؿ ىذا الكوف ا٤ب

ولم  كاف اهلل»يسألوف عن ىذا ا٣بلق ا٤بعلـو ٥بم، فكاف جوابو عليو الصبلة كالسبلـ: 
 .ىو األوؿ الذي ليس قبلو شيءفا جل كعبل  «يكن شيٌء قبلو

 :من ا٣بلق ىم لف يف ىذا ا٤بعُب أراذؿه اكخ
العاَف عندىم قدٔف، حيث إنو فاض  الفبلسفة الذين أثبتوا ًقدـ العاَف، فمبدأي - 

كىذا  عن ا عز كجل إذ ىو مبلزـه لو، فلم يزؿ قدٲبنا كما أف ا تعاُف عن قو٥بم قدٔف،
كأثبتوا  ،األسباب الٍب كفر ّٔا أىل العلم الفبلسفة حيث إهنم أنكركا حدكث العاَف أحدي 

 .قدٲبنا مع ا تبارؾ كتعاُف
 وثبتػػػمبثبلثةو كفر الفبلسفة العدا    إذ أنكركىا كىي حقه 

 عػػػػػػػػواَفو     حشره ألجسادو ككانت ميتة علمه ٔبزئيه حدكثي 
 األولية.صفة  :لصفة األكُف  تبارؾ كتعاُف كىيأف ىذه ىي ا ا٤بقصودي 

  خرية(الصفة الثانية: )صفة اآل
األخر الذي ليس بعده »بأنو:  خر، كفسر ىذا النيب ا جل كعبل ىو اآل

﴾«، شيء َقى َوْجُو رَبٍَّك ُذو اْلَجالِؿ َواإِلْكَراـِ َها فَاٍف* َويَػبػْ  .﴿ُكل  َمْن َعَليػْ
فإنو إذا نفخ ملك الصور بأمر  ،فناء ا٣ببلئقيبقى بعد إً ا جل كعبل ىو الذم  

فإنو  ،كيبقى البارم تبارؾ كتعاُف ،فإف ا٣ببلئق تيصعق ،ا سبحانو كتعاُف نفخة الصعق
كيقبض األرض كينادم أنا ا٤بلك أين ا١بباركف؟ أين ا٤بتكربكف؟ ينادم  ،يطوم السماء

: ﴿لِلاِو  نفسو ؟ فبل ٯبيبو أحد؛ فيجيبْوـَ﴾﴿ِلَمِن اْلُمْلُك اْليػَ  سبحانو يف ذلك اليـو
 اْلَواِحِد اْلَقهااِر﴾.

 .﴿ُكل  َشْيٍء َىاِلٌك ِإالا َوْجَهُو﴾ىو الذم يبقى كا٣ببلئق يهلكوف؛ إذنا ا 
 ،يعِب: صفة ا تبارؾ كتعاُف صفةه ذاتية ،خريةه ذاتيةآا تبارؾ كتعاُف  خريةي آ  

 ،كأما ما يبقى من ا٤بخلوقات كا١بنة كما فيها ،كعبل يستحيل عليو الفناء حيث إنو جلَّ 
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كليس أف دكامها من  ،بقائها ليس أفَّ  ،فإهنا باقيةه بإبقاء ا تبارؾ كتعاُف ،كما فيها كالنارً 
 ،بل إ٭با ىي باقيةه بإبقاء ا تبارؾ كتعاُف ،كبل  ؛عليها كوف ذلك مستحيبلن ضدهي   جهةً 

 .فِب ذلك كلو يف ٢بظة لفعل فا على كل شيءو قديركلو شاء أف ي
خرية  تبارؾ كتعاُف من حيث كوهنا صفةن إذنا ينبغي التفريق بْب ثبوت صفة اآل

أما  ،الفناء :كيستحيل عليو تبارؾ كتعاُف ضدىا كىو ،ذاتيةن  تبارؾ كتعاُف ينتفي عنو
ات يبقى لذاتو؛ إ٭با ذلك  تبارؾ شيءه من ا٤بخلوق من ا٣ببلئق فإنو ليس ٜبةي  ما سواهي 

 .كتعاُف فحسب
 ﴿ُىَو اأَلواُؿ َواآلِخُر َوالظااِىُر﴾قاؿ:  

 .الصفة الثالثة: )صفة الظهور(
كىذا  ،«الذي ليس فوقو شيء»: بأنو: النيب  ىذاكفسر  ،كا٠بو تعاُف الظاىر

 .ىو ا٤بعركؼ يف اللغة
كألجل  ،يعِب: أف يعلوه َأْف َيْظَهُروُه﴾﴿َفَما اْسطَاُعوا  ،الظهور ٗبعُب: الفوقية 

 .ألنو أعلى ما فيها ،الدابة ىذا يقاؿ: ظهري 
 ،كفوؽ كل شيء ،فهو عاؿو على كل شيء ،فا جل كعبل متصفه بصفة العلو 

بل آالؼ األدلة  ،ا جل كعبل من ا٤بقطوع بو يف مئات ،ككل شيءو فهو دكنو 
صفة العلو كالفوقية صفةه ذاتية  ،كفطرةن أف ا تعاُف عاؿو على كل شيءو  ،كعقبلن  ،شرعنا

كسنتكلم بإذف ا جل كعبل بشيءو من  ،فإنو ال يزاؿ علينا جل كعبل ، تبارؾ كتعاُف
 التفصيل عن ىذه الصفة فيما يأيت بعوف ا تبارؾ كتعاُف يف ىذه العقيدة.

 .الصفة الرابعة: ) صفة البطوف( 
الذي ليس »كا٠بو تعاُف الباطن، كفسر ىذا النيب صلى ا عليو كسلم: بأنو: 

 .«دونو شيء
أىل السنة كا١بماعة يفسركف ىذه الصفة بأهنا: بطوف علمو كإحاطتو تبارؾ 
كتعاُف، فا جل كعبل ال ٱبفى عليو شيء، كال يسَب بصره كإحاطتو كقدرتو شيء جل 
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ى كل شيء، كعليمه بكل شيء، ك٧بيطه بكل شيء كعبل؛ إ٭با ا سبحانو مطلعه عل
 سبحانو كتعاُف.

كلذلك األجرم رٞبو ا يف كتابو الشريعة ٤با أشار إُف أف ا٢بلولية استدلوا ّٔذه 
الباطن على قو٥بم الباطل بأف ا تعاُف حاؿه يف ٨بلوقاتو، بٌْب التفسّب  :اآلية كىو

سبحانو كتعاُف الباطن الذم ال ٱبفى عليو ك٥بذا االسم كىو ، أنو  ،الصحيح ٥بذه الصفة
 شيءه من األشياء كلو كاف يف باطن األراضْب.

﴿َوُىَو ِبُكلٍّ خر اآلية، فإف ا تعاُف قاؿ يف ختامها: آمث قاؿ: كيدؿ على ذلك 
 ا٤بعُب بطوف علم ا تبارؾ كتعاُف. فهذه قرينة على أفَّ ؛ َشْيٍء َعِليٌم﴾

عن مقاتل  ،ككذلك يف كتابو العلو، يف كتابو العرش كذلك الذىيب رٞبو ا ركل
بن حياف اإلماـ الثقة الذم كاف معاصرنا لؤلكزاعي رٞبة ا تعاُف عليهما: ٤با جاء إُف 

كإحاطتو  ،كقدرتو ،و بعلموو، كقربي ىذا البطوف قربي )قاؿ: ﴿َواْلَباِطُن﴾ تفسّب قولو تعاُف: 
 لصاٌف، كىذا الذم عليو أىل العلم.، فهذا الذم عليو السلف ا(سبحانو كتعاُف

﴿ُىَو ذكر يف كتابو أصوؿ السنة ٤با جاء إُف قولو تعاُف:  كذلك أبن أِب زمنْب
 ٖبلقوً  ىو باطنه بعلموً )قاؿ: اأَلواُؿ َواآلِخُر َوالظااِىُر َواْلَباِطُن َوُىَو ِبُكلٍّ َشْيٍء َعِليٌم﴾ 

 (.جل كعبل
كأىل  ،فحذارم من تلبيس أىل ا٢بلوؿكالكبلـ يف ىذا عن أىل العلم كثّب 

اإلٙباد، ا جل كعبل بذاتو عاؿو على كل شيء، إ٭با قربو كعلمو كإحاطتو ٧بيطةه بكل 
كبصره تبارؾ  ،كقدرتو ك٠بعو ،شيءو من خلقو تبارؾ كتعاُف، فهو ٧بيطه بكل شيءو بعلمو

ة  سبحانو فسر بو قولو: الباطن، كىذا الذم تيفسر بو الصفكتعاُف، فهذا الذم يي 
 كتعاُف.

 .وقولو سبحانو: ﴿َوُىَو اْلَعِليُم اْلَحِكيُم﴾(: )قاؿ رحمو اهلل
 كا٢بكيم ،٠بْب  تبارؾ كتعاُف: العليماآيةه دلت على ثبوت 
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يتضمن صفة العلم  سبحانو كتعاُف، كا٢بكيم يتضمن ما سيأيت  والعليم:
 الكبلـ عنو إف شاء ا.

ر األ٠باء كركدنا يف كتاب ا جل كعبل، حٌب إنو كرد يف  سم ا العليم من أكثاك 
 :( موضعنا، جاءَٗكتاب ا يف أكثر من )

 .و سبحانو العليمأنَّ - 
 . الغيباَفَّ و عى أنَّ - 

 .ـ الغيوبو عبلَّ أنَّ -  
ككل ذلك دليله على ثبوت صفة العلم لو جل كعبل، كال شك أف صفة العلم من  

الصفات، كمن أكثرىا كركدنا يف الكتاب كالسنة، فا سبحانو كتعاُف متصفه  ىلَّ أجٍ 
 .﴿رَبػاَنا َوِسْعَت ُكلا َشْيٍء رَْحَمًة َوِعْلًما﴾بالعلم الواسع، 

كا٤بستقبل،  ،كا٢باضر ،علم ا تبارؾ كتعاُف شاملو لكل شيء، شامله للماضي 
، شامله للممكن  ،كما ىو كائن ،ا ما كاف مى لى يل، عى كا٤بستح ،شامله للموجود كا٤بعدـك

كما َف يكن لو كاف كيف يكوف من ا٤بمكنات كا٤بستحيبلت، ما ال يكوف  ،كما سيكوف
ر كجوده عًلم ا كيف دَّ كلن يكوف كلكن ٯبوز يف العقل كجوده كىو ا٤بمكن لو قي 

ىذا دليله على علم ا تبارؾ ﴿َلْو َخَرُجوا ِفيُكْم َما زَاُدوُكْم ِإالا َخَبااًل﴾ سيكوف ا٢باؿ، 
ٲبكن يف حكم العقل  :لو كاف كيف يكوف إذا كاف ٩بكنا، يعِب كتعاُف ٗبا َف يكنٍ 

ٌدر لو فرض كجوده؛ بل ا٤بستحيل الذم ما كاف كال يكوف كيستحيل أف يكوف لو قي 
اللاُو  ﴿َلْو َكاَف ِفيِهَما آِلَهٌة ِإالا كجوده عًلم ا كيف سيكوف ا٢باؿ، قاؿ جل كعبل: 

﴿َما اتاَخَذ اللاُو ِمْن َوَلٍد َوَما َكاَف َمَعُو ِمْن ِإلٍَو ِإًذا َلَذَىَب ُكل  ِإلٍَو ِبَما َخَلَق  ،َلَفَسَدتَا﴾
حاالت أف يكوف مع ا عز كجل إلو، كأف مي ػال لي حى ػأمٍ َوَلَعال بَػْعُضُهْم َعَلى بَػْعٍض﴾ 

بل عًلم ا ما الذم سيَبتب على ، كلو فيرض ذلك مع كونو مستحييكوف معو ربَّ 
 كجوده.
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إذنا علم ا تبارؾ كتعاُف كاسعه ٧بيطه بكل شيء، ما من ذرةو يف ىذا الكوف، ما 
من شعرة كال منبتها، ما من كرقة كال شجرة، ما من ذرة، ما من حبة رمل إال كا عز 

َبْحِر َوَما َتْسُقُط ِمْن َورََقٍة ِإالا ﴿ َويَػْعَلُم َما ِفي اْلبَػرٍّ َوالْ كجل عًلمها على كجو التفصيل، 
ىذا  يَػْعَلُمَها َوال َحباٍة ِفي ظُُلَماِت اأَلْرِض َوال َرْطٍب َوال يَاِبٍس ِإالا ِفي ِكَتاٍب ُمِبيٍن﴾

العلم الواسع  تبارؾ كتعاُف شيءه تفرد ا تبارؾ كتعاُف بو، ككل ما عند ا٣ببلئق من 
العباد يف أصلهم فاقدكف للعلم،  علم ا جل كعبل؛ بل إفَّ  العلـو فإنو كبلشيء أماـ

ىذا أصلو، كلذلك أخرج ا عز كجل العباد من بطوف أمهاهتم ال  اإلنساف ظلوـه جهوؿه 
﴿َواللاُو َأْخَرَجُكْم ِمْن ُبطُوِف أُماَهاِتُكْم ال تَػْعَلُموَف َشْيًئا َوَجَعَل َلُكُم يعلموف شيئا، 

ا تبارؾ كتعاُف بشيءو من علمو  نَّ مث مٌ  ْبَصاَر َواألَْفِئَدَة َلَعلاُكْم َتْشُكُروَف﴾الساْمَع َواألَ 
﴿قَاُلوا ُسْبَحاَنَك ال ِعْلَم لََنا ِإالا َما الذم يعلمو سبحانو كتعاُف فجعلو يف ا٤بخلوقْب، 

أماـ  م ا٣ببلئق كمع ذلك فكل علومهم كبلشيءفا عز كجل ىو الذم علَّ  َعلاْمتَػَنا﴾
كيف الصحيحْب ٤با كاف ا٣بضر كموسى عليهما السبلـ يف  علم ا تبارؾ كتعاُف،

فقاؿ ا٣بضر  ،فنقر يف البحر نقرةن أك نقرتْب ،كقف عصفوره على حرؼ السفينة ،السفينة
كعلمك من علم ا جل كعبل إال كنقرة ىذا  ،ما نقص علمي) :٤بوسى عليهما السبلـ

ال شك أف ذلك   ،سبة بْب نقرة عصفور كٕبرو كاسع متبلطمبالن ،(العصفور من البحر
 من ذلك كلو. كأكربي  كعلم ا تبارؾ كتعاُف أكسعي  ،كبلشيء

 خالف الحق في إثبات العلم هلل تبارؾ وتعالى ثالث طوائف:
 .فإهنم قالوا بقوؿو مآلو: إنكار علم ا جل كعبلالطائفة األولى: الفالسفة: 

يعِب يعلم  ،ال ا١بزئية ،ا تعاُف يعلم األشياء الكليةحيث إهنم يقولوف: إف  
 .األشياء من حيث كوهنا كليةن ال من حيث كوهنا جزئية

كال شيء خارج  ،الكليات ٧بلها يف األذىاف كمعلوـه عند ٝبيع العقبلء أفَّ  
 .ال شيء يف الوجود كا٢بقيقة إال كىو جزئيه  ،األذىاف

 .فيو ةً من كقوع الشركً  تصورهي  : ما ال ٲبنعي الكلي عند المناطقة



ـً أىِب العباس، أىٞبىىدى بنً  ة الوىاًسػػػًطيَّةي؛ ًلشىٍيًخ اإلٍسبلى  (ىػػػػِٖٕ-ُٔٔعىٍبدى ا٢ٍبليم اٍبن تٍيميَّة ا٢ٍبرَّآفَّ ) الػػػعىػػػًقػػػيػػػػػدى
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بل  ،ىكذا مطلق ،ال يوجد خارج الذىن إنساف ،حيوافه ىذا أمره كليَّ  ،فإنسافه  
كيوجد  ،كفبلف ،يوجد فبلف ،ال توجد األشياء خارج األذىاف إال كىي إال جزئية مقيدة

األشياء   مي لى عٍ إ٭با يػى  ،أما عند ىؤالء فا جل كعبل ال يعلم ا١بزئيات ،كتوجد أنت ،أنا
ٕبرنا دكف أف  ،ٕبرنا مي لى عٍ كيػى  ،شجرنا علمي كيى  ،حيواننا مي لى عٍ كيػى  ،إنساننا مي لى عٍ كيػى  ،فعبلن  مي لى عٍ يػى  ،كلية

ألف  ؛كىذا مصّبه منهم إُف إنكار علم ا تبارؾ كتعاُف ،يكوف ىناؾ علمه با١بزئي
كألجل ىذا كفَّر السلف كما ذكرت لك قبل قليل الفبلسفة  ؛األشياء ال توجد إال جزئية

 على ىذا القوؿ أيضنا.
 وبثبلثةو كفر الفبلسفة العدا    إذ أنكركىا كىي حقه مثبت

                       ...  علمه ٔبزئيو
 فهذه ىي الطائفة األكُف الٍب خالفت ا٢بق يف ثبوت صفة العلم  تبارؾ كتعاُف.

الذين خرجوا أخر عهد الصحابة رضي ا األوائل:  ة: القدريةُ الطائفة الثاني
بن عمر كما قد عًلمت يف حديث جربيل ا٤بشهور يف اكىم الذين تربأ منهم  ،عنهم

 ىؤالء يقولوف: ،كىؤالء ىم الذين اتفق السلف على تكفّبىم ،مطلعو
أما قبل كقوعها فإف ىذا ليس  ،إف ا تعاُف ال يعلم األشياء إال بعد كقوعها 

كال شك أف ىذا من أبطل الباطل فإف ا  ،معلومنا  تبارؾ كتعاُف عن قو٥بم علونا كبّبا
كال  ،كىذا عموـه ٧بفوظ ما خرج منو شيء ﴿َوُىَو ِبُكلٍّ َشْيٍء َعِليٌم﴾تعاُف يقوؿ: 

َمْرَضى َوآَخُروَف َيْضرِبُوَف  ﴿َعِلَم َأْف َسَيُكوُف ِمْنُكمْ كذلك قولو تعاُف:   ،منو شيء صَّ خي 
ىذا أمره َف يكن ِفي اأَلْرِض يَػْبتَػُغوَف ِمْن َفْضِل اللاِو َوآَخُروَف يُػَقاتُِلوَف ِفي َسِبيِل اللاِو﴾ 

 لئلٲباف رائحة. الف فيو من شمَّ األمر الذم ال ٱبي  نى كىذا مً  ،بعد علمو ا قبل كونو
الذين ىم ا٤بعتزلة فإهنم أثبتوا العلم  تبارؾ الطائفة الثالثة: القدرية المتأخروف: 

ف ا إيقولوف: ، فليس عندىم صفةه تتميز عن الذات ،كتعاُف لكنهم أرجعوه إُف الذات
. ،تعاُف عليم بعلمو   كعلمو ذاتو، أك يقولوف: بأنو عليمه ببل علمو
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كا٢بق الذم ال شك فيو كال  ،ا إُف الذاترجعوهنا٤بقصود أف الصفات عندىم يي 
 :ريب كال ينبغي أف ٱبالف فيو عاقل

كأف ا تبارؾ  ،أف الصفة قدٌر زائٌد على الذات، وأف الصفة قائمة بالذات 
كما أف العلم ليس ىو الصفات   ،كالعلم ليس ىو الذات ،كتعاُف متصفه بالعلم

 ،ا جل كعبل ليس ىو رٞبتو مي عل ،كما أف العلم ليس ىو الصفات األخرل  ،األخرل
إذنا ىذا أيضنا من األقواؿ الضالة  ،كىكذا ،كعزتو ليست استوائو ،كرٞبتو ليست عزتو

ليها ىؤالء الذين تنكبوا طريقة السلف الصاٌف أسأؿ ا جل عا٤بخالفة للحق الٍب ذىب 
 كعبل أف يعافيِب كإياكم من األىواء.

 .يُم اْلَحِكيُم﴾﴿َوُىَو اْلَعلِ قاؿ سبحانو كتعاُف: 
يدؿ على ثبلث صفاتو  تبارؾ  :كىوالحكيم االسم الثآف يف ىذه اآلية  
 .كتعاُف

 فا حكيمه ٗبعُب:
 .﴿ِإِف اْلُحْكُم ِإالا لِلاِو﴾ سبحانو: كم، قاؿيعِب: الذم لو ا٢بي  .حاكم-ُ 

ٗبعُب: أنو كبالتاِف تكوف كلمة حكيم ىاىنا )فعيله( ٗبعُب: )فاعل(، فا )حكيمه( 
 كالشرعي. ،الكوٓف :)حاكم(، كا جل كعبل لو ا٢بكم

 كا٢بكم حكماف شرعيه ككوٓفه   كال يتبلزماف كما ٮبا سياف
﴿فَػَلْن أَبْػَرَح اأَلْرَض َحتاى يَْأَذَف ِلي أَِبي َأْو  :ا جل كعبل لو ا٢بكم الكوٓف

 ىذا ىو ا٢بكم الكوٓف. َيْحُكَم اللاُو ِلي﴾
﴿َوَما اْختَػَلْفُتْم ِفيِو ِمْن َشْيٍء َفُحْكُمُو ِإَلى عي قاؿ سبحانو كتعاُف: كٜبة حكمه شر 

 ا٢باكم. :كىو ا٢بكيم ٗبعُب :ىذا ىو ا٢بكم الشرعي، إذنا ىذا ىو ا٤بعُب األكؿاللاِو﴾ 
ا٢بكم، فا جل كعبل  :سم ا تبارؾ كتعاُفاكقريبه من ىذا ا٤بعُب ما جاء يف 

إف اهلل »حديث أِب داكد عن النيب صلى ا عليو كسلم عليو  كما دؿَّ ىو "ا٢بكم"،  
 «ىو الحكام وإليو الحكم
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 :أك ا٢باكم ،بعض أىل العلم فرؽ بْب ا٢بكَّم كا٢بكيمك 
 ىو الذم ال ٰبكم إال بالعدؿ، أما ا٢باكم فقد ٰبكم بعدؿو كبغّبه. :بأف ا٢بكَّم 

)فعيل( ٗبعُب: )ميفعل( ٗبعُب: أنو تعاُف أتقن كأحسن شرعو كخلقو  .ًكمحٍ ػي م -ِ
 ،َشْيٍء ﴾ ﴿ُصْنَع اللاِو الاِذي أَتْػَقَن ُكلا  ،﴿َما تَػَرى ِفي َخْلِق الراْحَمِن ِمْن تَػَفاُوٍت﴾

كم ككذلك خلقو –فشرعو ﴿الاِذي َأْحَسَن ُكلا َشْيٍء َخَلَقُو﴾  –تبارؾ كتعاُف ميتقن ك٧بي
كم كميتقن،سبحانو ك   .الثالث إُف ا٤بعُب كىذا ا٤بعُب يف حقيقتو راجعه تعاُف ٧بي
ذك ا٢بكمة، ا جل كعبل حكيمه ٗبعُب: أنو ذك ا٢بكمة، فهو متصفه  -ّ

 با٢بكمة تبارؾ كتعاُف.
كم ٭با ىو فرعه عن ثبوت ا٢بكمة؛ ألفَّ إىو يف حقيقتو  واإلحكاـ:  ،الذم ٰبي

سن ال يكوف ذلك منو إال إذا كاف متصفنا با٢بكمة. ،كييتقن  كٰبي
 .كضع الشيء يف مواضعها كإنزا٥با مناز٥با الحكمة:

 ،ا جل كعبل لو ا٢بكمة البالغة تبارؾ كتعاُف، لو ا٢بكمة الٍب ألجلها ٱبلق 
 ر كألجلها يشرع سبحانو كتعاُف، كىذا أمره ظاىره الشك فيو، كاألدلة عليودّْ قٍ كألجلها يػي 

الكتاب كالسنة أف ا تعاُف متصفه با٢بكمة كأف لو جل  ةعشراته بل مئاته من أدل
ر ، كألجلها يشرع دّْ قٍ كقدره كيف خلقو حكمة ألجلها ٱبلق، كألجلها يػي  ،كعبل يف شرعو

ٰببها سبحانو كتعاُف، ىذه ا٢بكمة ٰببها، كألجل ذلك ٱبلق، كألجل ذلك يشرع، 
أنواعنا كأصنافنا من إثبات ا٢بكمة يف ما  كالسنة كجدتى  كأنت إذا تأملت يف أدلة الكتاب

كيف ما يشرعو سبحانو كتعاُف، تأمل مثبلن األدلة الذم فيها إثبات الـ ا٢بكمة أك  ،ردّْ قٍ يػي 
كيف ٘بد ىذه  ﴿َوَما َخَلْقُت اْلِجنا َواإِلنَس ِإالا لِيَػْعُبُدوِف﴾الـ الغاية أك الـ التعليل، 

 .قى كألجلها خلى  ،على ثبوت حكمةن  تبارؾ كتعاُف ألجلها فعل اآلية دالةن 
﴿ِمْن َأْجِل َذِلَك تأمل مثبلن يف األدلة الٍب فيها التعليل الصريح، كقولو سبحانو:  

َنا َعَلى بَِني ِإْسَرائِيَل﴾ إ ذنا كانت ىذه الكتابة ٢بكمةو ألجلها كاف منو سبحانو َكَتبػْ
 .كتعاُف ىذا األمر جل كعبل
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تأمل مثبلن يف األدلة الٍب فيها حرؼ )كي( الٍب تدؿ على التعليل، قاؿ  
كيف ٘بدىا صرٰبةن يف إثبات ؛ :﴿َكْي ال َيُكوَف ُدوَلًة بَػْيَن اأَلْغِنَياِء ِمْنُكْم﴾سبحانو

ا تبارؾ كتعاُف إ٭با يشرع ٢بكموو بالغة ٰببها سبحانو كتعاُف، كىذا األمر  التعليل، كأفَّ 
يف أدلة الكتاب كالسنة؛ بل يف اآليات الكونية ا٤بشاىدة، فكل ما تراه  كاضحه كمنثوره 

ىذا ا٣بالق تبارؾ كتعاُف متصفه با٢بكمة،  و دليله على أفَّ بعينك الشك كال ريب أنَّ 
 .فيو عاقل كىذا أمره ال ٲبَبل، كال ينبغي أف ٲبَبمَّ 

الف يف ىذا ا٢بق البٌْب الظاىر طوائف من ا  ٤بتكلمْب أنكركا كمن العجيب أف ٱبي
ثبوت ا٢بكمة  تبارؾ كتعاُف، إ٭با ٯبعلوف ا٠بو تعاُف ا٢بكيم ٨بتصنا بكونو ا٢باكم الذم 

ا أف يكوف ا٢بكيم داالن على ثبوت ا٢بكمة الٍب يفعل ا عز لو ا٢بكم تبارؾ كتعاُف، أمَّ 
كيشرع ألجلها فإف ىذا عندىم غّب صحيح، كال يثبت عندىم  جل كعبل  ،كجل
 مة.حك

أك ما يكوف  ،كاإلحكاـ ،كما يكوف يف شرع ا عز كجل من ىذا اإلتقاف قالوا:
كحصل غّب مقصود، حصل عقيب  ،يف ىذا الكوف من ىذا اإلتقاف كاإلحكاـ إ٭با كاف

كحصل عقيب ا٣بلق، أما أف يكوف ا عز كجل قد خلق أك شرَّع ألجل ذلك  ،التشريع
 .تضي عدـ غُب ا جل كعبل كافتقاره إُف غّبهفهذا عندىم غّب صحيح، كيف زعمهم يق

على  م لغةو يكوف سبحانو كتعاُفأكياا العجب يف أم شرع، كيف أم عقلو كيف  
ل أك شرع ٢بكمة؟ أليست ا٢بكمة  صفةه قائمةه عى زعمهم مفتقرنا إُف غّبه إذا كاف قد فػى 

إُف ما يقـو بذاتو؟  أك مفتقره  ،بذاتو تبارؾ كتعاُف؟ فهل يقوؿ أحدو أنو مفتقره إُف ذاتو
 ىذا ال يقوؿ بو عاقله.

افتقارو ييزعم بل ىذا ىو  ا٢بكمة كصفه قائمه بذات ا تبارؾ كتعاُف كبالتاِف أمُّ  
ا كوف ىذه ا٢بٌكم حاصلة لكنها غّب لوي ثى الكماؿ الذم ليس كرائو كماؿ، القـو مى 

الثمرة، أما كوف ىذه  حصوؿى  مقصودة، مثلوىا بشجرة زرعها إنسافه كإ٭با كاف قصدهي 
 الشجرة يكوف منها ظله فيستظل منها الناس ىذا أمره كاقعه كحاصل لكنو بالنسبة لو غّبي 
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مقصود، كذلك األمر يف الشريعة كانت ىناؾ حٌكم، ككانت ىناؾ علل، ككاف ىناؾ 
 لكن ذلك كل غّب مقصود، إ٭با حصل اتفاقنا. ،كإتقاف ،إحكاـ

ال شك كال ريب أف من زرع ىذه  يقاؿ: اؿ أفْ والرد عليهم في ىذا المث
ٍن أراد حصوؿ الثمرة، من ٩ب كحصوؿ االستظبلؿ أكملي  ،فأراد حصوؿ الثمرة ،الشجرة

 ٍن قصد األمر الواحد.٩ب قصد األمرين أكملن 
ا من جهة  كعلى كل حاؿ ال شك أف القـو قد عموا عن شواىد كأدلة كثّبة جدن

 كمن جهة ا٢بس كالواقع تدؿ على ثبوت ا٢بكمة  تبارؾ كتعاُف. ،الشرع
كقد ذكر ابن القيم رٞبو ا يف شفاء العليل أنو لو ذىب يذكر ما يعرؼ من 

الؼ موضع، يقوؿ ىذا آحكمة ا جل كعبل يف شرعو كخلقو لزاد ما يذكره على عشرة 
 فيو أحد. ناقشى ككبلؿ الذىن، فهذا أمره ال ينبغي أف يي  ،من ضعف العلم

قو٥بم الباطل، كإال فإهنم لو  كفى دي ري طٍ ا بأىل البدع أهنم يضطربوف كال يى  ةمن رٞب 
من رٞبة  ٢باد، لكنٍ إك  ،بل إُف زندقةو  ،ل ّٔم إُف ا٫براؼو عظيمألدَّ  ؛كا قو٥بم الباطلردي طى 

ما ا عز كجل ّٔم أهنم يقرركف القوؿ كلكنهم يناقضوف أنفسهم، يقرركف يف موضع 
يناقضونو يف مواضع، كلذلك انظر إُف ىؤالء الذين ينكركف حكمة ا تبارؾ كتعاُف 

 ثبتوا القياس يف الشريعة؟أكعبل كيف ٘بدىم تناقضوا حينما  كثبوت ذلك لو جلَّ 
من أثبت القياس يف الشريعة فإنو ملزـه بإثبات ا٢بكمة صفةن  تبارؾ  ككلُّ  
 .كتعاُف

الشارع  كالتفريق بْب ا٤بختلفات ىذا دليله قطعيه على أفٌ فا١بمع بْب ا٤بتماثبلت  
٥بذه األحكاـ ال شك كال ريب أنو حكيم، كمن يناقش يف ىذا ال شك أنو ٱبالف يف 

 و كذلك.ناظر من كاف شأني أمرو بدىي، كال ينبغي أف يي 
التنبو إُف ىذا األمر ا٤بهم الذم قد ٘بده يف بعض  المقصود من العرض السابق:

أك قد ٘بده يف بعض شركح ا٢بديث حينما يصل الكبلـ إُف ا٢بكمة كالتعليل  ،التفاسّب
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يف أفعاؿ ا عز كجل، أك يف شرع ا سبحانو كتعاُف، فإنك قد ٘بد ٚببطنا كثّبنا يف 
 ىذه ا٤بسألة.

ضى عليو قوؿ السلف الصاٌف ىو ما الصحيح الذم قامت عليو شواىد كالسنة كم
و جل كعبل ا٢بكيم يف  البالغة، كأنَّ  ا تبارؾ كتعاُف متصفه با٢بكمة ذكرتو لك من أفَّ 

، كا٢بكيم يف كل ما يف كل ما يفعل، كا٢بكيم يف كل ما ٱبلقي  ع، كا٢بكيمي رى شٍ كل ما يى 
 سبحانو كتعاُف. ري دّْ قٍ يػي 

 .﴾اْلَخِبيرُ اْلَعِليُم وقولو: ﴿ :قاؿ رحمو اهلل
  (1).﴾اْلَعِليُم اْلَخِبيرُ ﴿أكرد رٞبو ا قولو تعاُف كىو 

سبق الكبلـ عن إثبات صفة العلم  جل كعبل، ككذلك الكبلـ عن صفة 
 الكبلـ عن صفة ا٣بربة. ا٢بكمة، كبقيَّ 

 .الخبير :ا جل كعبل قد ٠بى نفسو يف ىذه اآلية
 :الفرؽ بينهماكالعلم معنياف متقارباف، ك  ،ا٣بربة    
 .أعم من ا٣بربة كالعلمي  ،ا٣بربة أخص من العلم أفَّ      

ا٣بربة أخص بالعلم ببواطن األشياء كحقائقها، كلذا تقوؿ العرب، قد  ذلك أفَّ  
كحقيقة حالو، كىذا  ،عرفتو معرفة تامة، عرفت مدخلو ك٨برجو :فبلننا، يعِب خربتي 
العليم، يعِب ىذا ا٤بعُب  :داخله يف ا٠بو تعاُفو من ميطلق العلم، كىذا ال شك أنَّ  أخصي 

كىو العلم بكينو األشياء كحقائقها، ال شك أنو ٩با يدؿ عليو ا٠بو العليم بعمومو، لكنو 
 ألصق با٠بو ا٣ببّب كصفة ا٣بربة  تبارؾ كتعاُف.

 ،كعليو فإف العلم ٕبقائق األشياء، قد دؿ عليو إ٠باف  تبارؾ كتعاُف ٮبا: العليم
 ٣ببّب.كا

                                                 

ا جل عبل ىو: العليم، كىو ا٢بكيم، كىو ا٣ببّب. كاختبلؼ النسخ يف الواسطية أمره   (ُ)
، فضبلن  موجوده ككارد فهذا الكتاب كما ذكرنا قد انتشرت نسخو كثّبنا يف حياة ا٤بؤلف 

 )الشيخ(.عما بعد ذلك
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، ليس يف من بعض أف بعض األسماء أخص  كىي  ومن ىذا نستفيد فائدة:
سم من أ٠باء ا جل كعبل ترادؼه تاـ، يعِب ليس يف أ٠باء ا جل كعبل ما يكوف اإل

ىذه األ٠باء فيو ىو ٗبعُب االسم االخر من كل كجو، بل ال بد أف يكوف ىناؾ فرؽه بْب 
كما جاء مثبلن يف ثبوت صفة   ،عانيها كالعلم كا٣بربةكإف كانت تتقارب يف م ،األ٠باء

ا٣بلق، كصفة الربء  تبارؾ كتعاُف، فهو ا٣بالق كىو البارئ إُف غّب ذلك، كما سيأيت 
 كصفة ا٤بتانة  سبحانو كتعاُف. ،كصفة القدرة ،معنا أيضنا من صفة القوة

قيقة األمور ا٤بقصود أف ا جل كعبل عليمه بكل شيء بالظاىر كالباطن، ٕب
 كخفاياىا كما ىو جليه منها فبل يعزب عن علمو شيء جل ربنا كعز.

َها َوَما يَػْنِزُؿ ِمَن وقولو ﴿ :قاؿ رحمو اهلل يَػْعَلُم َما يَِلُج ِفي اأْلَْرِض َوَما َيْخُرُج ِمنػْ
 .﴾(الساَماِء َوَما يَػْعُرُج ِفيَها

موضعْب، يقوؿ جل كعبل ىذه اآلية جاءت يف كتاب ا سبحانو كتعاُف يف 
َها َوَما يَػْنِزُؿ ِمَن الساَماِء َوَما يَػْعُرُج ِفيَها﴿  .﴾يَػْعَلُم َما يَِلُج ِفي اأْلَْرِض َوَما َيْخُرُج ِمنػْ

كال شك أف ىذه اآلية  ،إذنا يف ىذه اآلية إثبات علمو تعاُف ّٔذه األمور األربعة 
 ،حاط بكل شيء، فما من صاعدو دليله على سعة علم ا جل كعبل، كأف علمو قد أ

 .كما من ظاىرو إال كا جل كعبل قد علمو ،كما من باطنو  ،كما من نازؿو 
 يدخل. :يلج يعِب .﴾يَػْعَلُم َما يَِلُج ِفي اأْلَْرضِ قاؿ ﴿ 

فكل ما يدخل يف األرض كقد علمت يف أصوؿ الفقو أف ما ا٤بوصولة من ألفاظ 
، فا جل كعبل يعلم كل ما يل ج يف األرض فيشمل ذلك ا٤باء الذم يتخلل إُف العمـو

باطن األرض ككذلك ا٢ببوب الٍب تلج إُف األرض، ككذلك األموات الذين يدفنوف يف 
األرض إُف غّب ذلك ٩با يلج يف األرض، فا سبحانو كتعاُف قد علم ذلك على كجو 

تعاُف عليمه بو التعيْب كالتفصيل، ما من شيء يلج كيدخل يف األرض إال كا سبحانو ك 
 على كجو التفصيل كالتعيْب.
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.                                                         -كفقو ا-مدً نٍ سً  زيزٍ عى دالٍ بٍ عى  بنٍ  حٍ الً شىرٍحي فىًضيىلًة الشىٍيخ: صى 
 مْبَّ لً سٍ كللمي  وى يٍ كلوالدى  وي غىفىرى ا لى 

 

ُّٓ 
 

َهاقاؿ ﴿ ﴾ كل ما ٱبرج من األرض فا سبحانو كتعاُف بو عليم، َوَما َيْخُرُج ِمنػْ
أك ما ٱبرج منها إذا بيعثر ما  ،أك ما ٱبرج منها من ا٤بعادف ،سواء كاف ذلك نباتنا أك كنوزنا

سبحانو كتعاُف عليمه بو على كجو  منها، فا كل ما يكوف يف األرض فيخرجي   ،يف القبور
 التفصيل.

﴾، أم شيء ينزؿ من السماء، قد علمو ا عز َوَما يَػْنِزُؿ ِمَن الساَماءِ قاؿ ﴿
 ،كمن الرعود ،كجل تفصيبلن كتعييننا، ما ينزؿ من السماء من األمطار كمن الثلوج

كما ينزؿ من السماء من ا٤ببلئكة، إُف غّب  ،كالربكؽ، كما ينزؿ من السماء من األرزاؽ
 .ذلك من كل ما ينزؿ من السماء، فإف ا سبحانو كتعاُف بو عليم

﴾ يعِب ما يصعد إُف السماء، فكل ما يصعد من َوَما يَػْعُرُج ِفيَهاكذلك ﴿  
األرض إُف السماء فا تعاُف بو عليم، سواءن ما كاف راجعنا إُف ا٤ببلئكة الذين يعرجوف 

 ﴿ِإلَْيوِ أك ما كاف من الدعاء،  ،من األرض إُف السماء، أك ما كاف من األعماؿ الصا٢بة
إُف  ،إُف األركاح الٍب ترتفع إُف السماء عند مفارقتها لؤلبداف ، ﴾الطايٍّبُ  اْلَكِلمُ  َيْصَعدُ 

 .غّب ذلك ٩با يعرج إُف السماء، فا جل كعبل بو عليم
 ج يف األرض كما ٱبرج منها، فعلمو ٗبا يدبي كإذا كاف سبحانو قد علم ما يل 

كما يعرج فيها، فعلمو ٗبا  ،عليها من باب أكُف، كذلك إذا علم ما ينزؿ من السماء
 فيها من باب أكُف. حي بى سٍ يى 

كمشوؿ علمو بكل شيءو جل ربنا  ،إذنا ىذه اآلية دليله على سعة علم ا عز كجل
 كأعز.

َوِعْنَدُه َمَفاِتُح اْلَغْيِب اَل يَػْعَلُمَها ِإالا ُىَو َويَػْعَلُم َما ِفي وقولو: ﴿ :قاؿ رحمو اهلل
اْلبَػرٍّ َواْلَبْحِر َوَما َتْسُقُط ِمْن َورََقٍة ِإالا يَػْعَلُمَها َواَل َحباٍة ِفي ظُُلَماِت اأْلَْرِض َواَل َرْطٍب 

 .﴾(َواَل يَاِبٍس ِإالا ِفي ِكَتاٍب ُمِبينٍ 
﴾، أيضنا ىذه اآلية َوِعْنَدُه َمَفاِتُح اْلَغْيِب اَل يَػْعَلُمَها ِإالا ُىوَ يقوؿ جل كعبل ﴿

 .دليله على سعة علم ا جل كعبل
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فتح بكسر ا٤بيم، كا٤بًفتح ىو ػً ا أف تكوف ىذه الكلمة ٝبعنا ٤بإمَّ  :﴾َمَفاِتحُ  ك﴿ 
 .إف ا٤بًفتح أفصح من ا٤بفتاح :ا٤بفتاح، كقاؿ بعض أىل العلم

فتح ىو ،فتح بفتح ا٤بيممى ػتكوف مفاتح ٝبعنا لا أف كإمَّ  
ى
 خزف.ا٤ب :كا٤ب

ا٤بقصود أف كل ما يرجع إُف الغيب فإف ا سبحانو كتعاُف ىو العليم بو، فا عز 
 كجل عاَف الغيب.

 واختلف العلماء اختالفًا كثيًرا في مفاتح الغيب، ما ىي؟
أف يقع ىذا االختبلؼ مع ثبوت تفسّب معُب مىفاتح الغيب يف كبلـ  كالعجيبي 

و صلى كىو الذم ال ينبغي أف يتجاكز يف التفسّب كبلمي  ،رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم
ا عليو كسلم، ففي أفراد البخارم من حديث ابن عمر رضي ا عنهما أف النيب صلى 

ىذا يف ركاية، كيف ركاية أخرل يف  «خمسٌ مفاتح الغيب »ا عليو كسلم قاؿ: 
مث تبل النيب صلى ا عليو كسلم  «مفاتح الغيب خمٌس ال يعلمها إال اهلل»البخارم 

ِإفا اللاَو ِعْنَدُه ِعْلُم السااَعِة َويُػنَػزٍُّؿ اْلَغْيَث َويَػْعَلُم َما ِفي على ما جاء يف الركاية األكُف ﴿
ْفٌس َماَذا َتْكِسُب َغًدا َوَما َتْدِري نَػْفٌس بَِأيٍّ َأْرٍض َتُموُت ِإفا اللاَو اأْلَْرَحاـِ َوَما َتْدِري نػَ 

 .﴾َعِليٌم َخِبيرٌ 
ىي ىذه األمور  :فهذه ىي ا٤بفاتح الٍب جاءت يف اآلية الٍب معنا، مفاتح الغيب 

ا٣بمسة، الٍب بينها سبحانو كتعاُف يف ىذه اآلية، كأفصح عن تفسّبىا رسوؿ ا صلى 
 ا عليو كسلم.

، "ما ﴿َوِعْنَدُه َمَفاِتُح اْلَغْيِب اَل يَػْعَلُمَها ِإالا ُىَو َويَػْعَلُم َما ِفي اْلبَػرٍّ َواْلَبْحِر﴾قاؿ 
، فكل ما يف الرب كالبحر فا بو عليم، كاألظهر كا أعلم أف الرب  :" من أدكات العمـو

ما٢بنا أك عذبنا حٌب األهنار ىي معدكدة  ا٤باء الكثّب، سواءن أكاف :كالبحر ىو ،ىو اليابس
 ،الرب ىو القفر إفَّ  :دجلة كٕبر الفرات، كقيل عند العرب من البحار، فيقولوف ٕبري 

القرل، يعِب ا٤بأىولة كا٤بسكونة كلكن األكؿ ىو  :الصحارم ىي الرب كالبحار ىي
 .األظهر
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ا١بواىر أك إُف  فكل ما يكوف يف الرب كالبحر من أمورو راجعة إُف األعياف إُف 
 .األعراض كا٤بعآف كل ذلك فا سبحانو كتعاُف بو عليم

 ﴿َوَما َتْسُقُط ِمْن َورََقٍة ِإالا يَػْعَلُمَها﴾٩با قبلو قاؿ سبحانو:  مث ذكر ما ىو أخصي  
الورقة من كرؽ الشجر، ما من كرقة إال كا عز  :عامة ا٤بفسرين إُف أف الورقة ىاىنا ىي

كساقطة، يعلمها سبحانو كتعاُف حْب كانت  ،لى كجو التعيْب ثابتةن كجل قد علمها ع
 كيعلم إُف أين ذىبت. ،ثابتة كيعلمها سبحانو كتعاُف حْب سقطت كيعلم مٌب سقطت

أم حبة   ﴿َوَما َتْسُقُط ِمْن َورََقٍة ِإالا يَػْعَلُمَها َواَل َحباٍة ِفي ظُُلَماِت اأْلَْرِض﴾
كال  ،ض فا سبحانو كتعاُف عليمه ّٔا على كجو التعيْبكانت مهما نزلت يف باطن األر 

 .ىذه ا٢ببة عن علم تلك عليو سبحانو ًعلمي  ٱبتلطي 
﴿َوَما َتْسُقُط ِمْن َورََقٍة ِإالا يَػْعَلُمَها َواَل َحباٍة ِفي ظُُلَماِت اأْلَْرِض َواَل َرْطٍب قاؿ  

أك تكوف  ،كاألشياء يف الغالب إما أف تكوف رطبة َواَل يَاِبٍس ِإالا ِفي ِكَتاٍب ُمِبيٍن﴾
يف  ككل ذلك ليس معلومنا عند ا عز كجل فحسب، بل إنو أيضنا مكتوبه  ،يابسة

اللوح  :كالكتاب ا٤ببْب األظهر من كبلـ ا٤بفسرين كا تعاُف أعلم أنو ،اللوح افوظ
يامة، كإذا كاف ذلك  افوظ، الذم كتب ا عز كجل فيو كل ما يكوف إُف يـو الق

 .كذلك، فبل أف يكوف معلومنا عند ا عز كجل من باب أكُف
كمشوؿ علم ا تبارؾ  ،كإحاطة ،ا٣ببلصة أف ىذه اآلية دليله بْب على سعة 

 .﴿رَبػاَنا َوِسْعَت ُكلا َشْيٍء رَْحَمًة َوِعْلًما﴾كتعاُف كصدؽ ا 
 ﴾أُنْػَثى َواَل َتَضُع ِإالا ِبِعْلِموِ َوَما َتْحِمُل ِمْن : ﴿وقولوقاؿ رحمو اهلل 

َوَما َتْحِمُل ىذه اآلية أيضنا ذكرىا ا سبحانو كتعاُف يف موضعْب من كتابو، ﴿
َقُص ِمْن ُعُمرِِه ِإالا ِفي   ِمْن أُنْػَثى َواَل َتَضُع ِإالا بِِعْلِمِو َوَما يُػَعماُر ِمْن ُمَعماٍر َواَل يُػنػْ

﴿ِإلَْيِو يُػَرد  ِعْلُم السااَعِة َوَما َتْخُرُج ِمْن َثَمَراٍت ِمْن ﴾، ككذلك قاؿ سبحانو ِكَتابٍ 
 .َأْكَماِمَها َوَما َتْحِمُل ِمْن أُنْػَثى َواَل َتَضُع ِإالا ِبِعْلِمِو﴾
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كالحظ كيف أف ىذه اآلية األخّبة قد دلت على ثبوت علم ا عز كجل ّٔذه  
 .األمور الثبلثة

، كل ما يرجع إُف علم الساعة من ﴿ِإلَْيِو يُػَرد  ِعْلُم السااَعِة﴾بحانو: قاؿ س 
و إُف ا تبارؾ كتعاُف فيها، كمن حيث كقت قيامها فإف ذلك علمي  ما يكوفي  وي ني حيث ك

 كثّبة.  كسنةن  ،تابنايف ىذا كً  كاألدلة، ﴿ِإلَْيِو يُػَرد  ِعْلُم السااَعِة﴾ قد اختص بو
 .ُج ِمْن َثَمَراٍت ِمْن َأْكَماِمَها﴾﴿َوَما َتْخرُ قاؿ 

 .النخلة فّْ جي كعاء الثمرة، ك :كالكم ىو ،كيم  ٝبعي أكماـ الشجرة:  
فالثمرات ٚبرج من ىذه األكماـ، ما من ٜبرة قط، إال كا تعاُف عليمه ّٔا على  

كجو التعيْب، كم من ٜبرة ٚبرج يف كل يوـو يف ىذه الدنيا على سعتها، ا سبحانو كتعاُف 
 .علم كل ٜبرة على كجو التفصيل كالتعيْب، من مبدئها إُف منتهاىا، سبحاف ا العليَّ 

ما  :ا أف تكوفإمَّ  ﴿َوَما َتْخُرُج ِمْن َثَمَراٍت﴾ :قولو تعاُف يف ماكالحظ أف  
يرد علم ما ٱبرج من  وإليو يرد علم الساعة كإلي :موصولة فتكوف متعلقة بأكؿ اآلية، يعِب

 .ٜبرات األشجار
﴿َوَما َتْحِمُل ِمْن أُنْػَثى َواَل َتَضُع أك تكوف ما نافية فتكوف متعلقة بآخر اآلية،  

 إال بعلمو جل ربنا كعز.﴿َوَما َتْخُرُج ِمْن َثَمَراٍت ِمْن َأْكَماِمَها﴾ ، كذلك ْلِمِو﴾ِإالا ِبعِ 
ىذا ىو األمر الثالث الذم  ﴿َوَما َتْحِمُل ِمْن أُنْػَثى َواَل َتَضُع ِإالا ِبِعْلِمِو﴾قاؿ: 

كال و فيو أحد، ما ٙبمل من أنثى شركي علمو ا تبارؾ كتعاُف بعلمو الواسع الذم ال يى 
ا  أك كانت من ا٢بيواف، فإفَّ  ،تضع إال بعلمو، أم أنثى كانت سواء كانت من اإلنس

أف ٰبصل التلقيح إُف أف  سبحانو كتعاُف يعلم شأف ىذا ا٢بمل ابتداءن كانتهاءن، منذي 
ٰبصل الوضع ال يكوف شيء من ذلك إال كىو معلوـه عند ا تبارؾ كتعاُف على كجو 

إُف كالدة ا٤بولودين سواءن كاف ذلك راجعنا إُف الوقت أك كاف راجعنا  التعيْب، كل ما يرجع
إُف الكم، أك كاف راجعنا إُف الكيف، كل ذلك علمو إُف ا سبحانو كتعاُف قد علمو 

 جل كعبل بعلمو الواسع ايط بكل شيء.
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و فنا سعة علمعرً إذنا ىذه اآلية كسابقاهتا يذكر فيها ربو سبحانو كتعاُف شيئنا يي 
صفة العلم من  سبحانو كتعاُف كىذا من األمر الذم ٯبب اإلٲباف بو، قلنا فيما سبق إفَّ 

الصفات يف الكتاب كالسنة، كمن أكثر الصفات كركدنا فيهما، كمن ا٤بعلـو من  لى أجٍ 
الدين بالضركرة ثبوت ىذه الصفة  تبارؾ كتعاُف، كأهنا شاملة لكل شيء، ما كاف كما 

 ف كما َف يكن لو كاف كيف يكوف من ا٤بمكنات كا٤بستحيبلت، كلي ىو كائنه كما سيكو 
 ،على اإلطبلؽ، فا عز كجل بو عليم، سواء تعلق بو سبحانو كتعاُف من أ٠بائو شيءو 

 ،كالتعيْب، ا١بملة كالتفصيل ،ذاتو، أك ما تعلق ٗبخلوقاتو على كجو التفصيل وً ني كصفاتو ككي 
كالنازؿ، كل ذلك فهو داخله يف علم  ،كالصاعد ،كالباطن ،كالظاىر ،كالكبّب ،كالدقيق

 ا تبارؾ كتعاُف سبحانو جل يف عبله.
لِتَػْعَلُموا َأفا اللاَو َعَلى ُكلٍّ َشْيٍء َقِديٌر َوَأفا اللاَو َقْد قاؿ رحمو اهلل: )وقولو: ﴿

 .(﴾َأَحاَط ِبُكلٍّ َشْيٍء ِعْلًما
 . عز كجل بكل شيءإثبات إحاطة علم ا :الشاىد فيها ىذه اآليةي 

 .﴾َوَأفا اللاَو َقْد َأَحاَط ِبُكلٍّ َشْيٍء ِعْلًما﴿فهي كالتلخيص ٤با سبق،  
ىذه اآلية عمومها ٧بفوظ ما دخلها ٚبصيصه قط، فبل ٲبكن أف يستثُب من ىذا  

من ىذا العمـو شيء، بل ا عز كجل علم كل  صَّ العمـو شيء، كال ٲبكن أف ٱبي 
 ،إليو ىو سبحانو كتعاُف ذاتنا أحاط بكل شيء علمنا ٗبا يرجعي شيء، كأف ا قد 

أك إُف ما يرجع إُف ا٤بخلوقات أك إُف ما يرجع إُف  ،كأفعاالن  ،كأ٠باءن  ،كصفاتو 
أك حٌب إُف ما يرجع إُف ا٤بمتنعات كل  ،أك إُف ما يرجع إُف ا٤بعدكمات ،ا٤بوجودات

 ذلك قد علمو ا بعلمو الواسع.
أٮبية العلم بأ٠باء ا كصفاتو، قاؿ جل  :يدلك على فائدة كىيكمطلع اآلية 

اللاُو الاِذي َخَلَق َسْبَع َسَماَواٍت َوِمَن اأْلَْرِض ِمثْػَلُهنا يَػتَػنَػزاُؿ كعبل يف ىذه اآلية: ﴿
نَػُهنا   ﴾ كل ذلك ٤با؟اأْلَْمُر بَػيػْ
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َلُموا َأفا اللاَو ﴿لِتَػعْ الحظ الـ التعليل، الحظ الـ الغاية، الحظ الـ ا٢بكمة،  
 .َعَلى ُكلٍّ َشْيٍء َقِديٌر َوَأفا اللاَو َقْد َأَحاَط ِبُكلٍّ َشْيٍء ِعْلًما﴾

ال تستهن يا عبد ا ّٔذا العلم، فإنو كا لعلمه ٜبْب، ا خلق ىذا الكوف كلو  
فا اللاَو َقْد َأَحاَط ِبُكلٍّ لِتَػْعَلُموا َأفا اللاَو َعَلى ُكلٍّ َشْيٍء َقِديٌر َوأَ ﴿ألجل أف تعلمو، 

مث أف تعمل  ،، ا جل كعبل ما خلق كل ىذه الكائنات إال لكي تعرفوي ﴾َشْيٍء ِعْلًما
كحده ال شريك لو، كىذا ىو الذم ٣بصو أىل العلم  فتعبدهي  ،ٗبقتضى ىذه ا٤بعرفة

 كالتوحيد العملي. ،بقو٥بم، التوحيد العلمي
ِة اْلَمِتيُن﴾. قاؿ رحمو اهلل: ﴿ِإفا اللاوَ   ُىَو الرازااُؽ ُذو اْلُقوا

ِإفا اللاَو ُىَو صفاتو ثبلثو  تبارؾ كتعاُف، قاؿ سبحانو ﴿ ىذه اآلية فيها إثباتي 
 .صفتو ؽي زٍ ا٠بو، كالرى  اؽي زَّ ﴾ الرى الرازااؽُ 
ُر الراازِِقيَن﴾ :كذلك جاء أنو خّب الرازقْب    .﴿َوِإفا اللاَو َلُهَو َخيػْ
كغّبٮبا بإسناد صحيح  ،كابن ماجو ،ؽ، كما أخرج أبو داكدازً كذلك جاء أنو الرَّ   

، «ؽازِ إف اهلل ىو المسعر القابض الباسط الرا »أف النيب صلى ا عليو كسلم قاؿ: 
ّٔذه الركاية، لكن الذم عند أِب داكد كابن ماجو  اؽي زَّ كالَبمذم ركل ىذا ا٢بديث، الرى 

 .ؽازً كغّبٮبا الرَّ 
 اؽي زَّ ؽ ، كإف كاف الرى ازً الرَّ  ،اؽي زَّ الرى  :ا٤بقصود أف كبل اال٠بْب ثابته  تبارؾ كتعاُفك  

 .سبحانو كتعاُف ؽً زٍ كثّب الرَّ   :فهو مبالغةو  ؽ ، فإنو صيغةي ازً أبلغ يف ا٤بعُب من الرَّ 
من بعض،  بعض األسماء أبلغُ  وىي أفا  :كّٔذا نستفيد فائدة تتعلق بفقو األ٠باء 

 من بعض. بعض األسماء من جهة المعنى أبلغُ 
 .ؽً زٍ بصفة الرَّ  ا تبارؾ كتعاُف متصفه  ا٤بقصود أفَّ 

كىي ما يقـو با تبارؾ كتعاُف أعِب ىذه الصفة  ،ا٤بصدر :الٍب ىي الصفةي  
 .ؽ بفتح الراءزٍ الرَّ  :الفعلية، يقاؿ فيها
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 ،فالشيء الذم يعطيو ،ا٤بفعوؿ الذم خلقو ا تبارؾ كتعاُف :فإنو ؽي كأما الرًزٍ  
 . بكسر الراء، ىذا ىو األصل يف ىذا الباب ؽي الرًزٍ  :كيهبو سبحانو كتعاُف يسمى ،كٲبنحو

 .ىذا يف ٧بل ىذا ستعملي كقد يي 
 .كيعطي ،عمنَّ الذم يػي  اؽي زَّ ا٤بقصود أف ا تبارؾ كتعاُف من صفاتو أنو الرى  
 .الشيء ا٤بعطى :يعِب ؽي الرًزٍ  ،العطاء :ؽ يعِبزٍ لمة الرَّ كاألصل يف ك 
َوَما ِمْن َداباٍة ِفي اأْلَْرِض ِإالا و عليو، ﴿كا سبحانو كتعاُف ما من ٨بلوؽ إال كرزقي  

 ﴾.َعَلى اللاِو رِْزقُػَها
ينقسم إُف قسمْب   ؽى زٍ أىل السنة كا١بماعة يقولوف إف الرً  رعاؾ ا إُف أفَّ ا كتنبو ي

كبلٮبا   ،ؽ  تبارؾ كتعاُف، فا رازؽه ىذين النوعْبزٍ كبلٮبا يرجعاف إُف معُب صفة الرَّ 
 ؽ.زٍ الرَّ  :داخله يف فعلو سبحانو كتعاُف الذم ىو

 ؽ ينقسم إلى:زْ الرا 
 :ا٣باص ينقسم إُف قسمْب أيضنا كىذا الرزؽي  زٍؽ خاص:رِ -ٔ

 كاإلٲباف. ،رزؽ القلوب العلم األوؿ:
 الرزؽ ا٤بباح الذم أباح ا عز كجل االنتفاع بو. الثاني:
فإنو راجعه إُف  ،العباد بو ٩با أباحو ا سبحانو كتعاُف إُف ما ينتفعي  ما يرجعي  إذنا كلي 

 ىذا ا٤بعُب ا٣باص، كىو ما فصلو ابن القيم رٞبو ا يف النونية حيث قاؿ:
ُِ ضظُم ُٕ ايكًٛب ايعً ٕٔ ٚايطظم اغيعٗس      ٚاإلضيا  هلصٙ األبسا

 اذتـــــــــالٍ    ٚضبٓا ضظاق٘ ٚايفهٌ يًُٓإ ٖصا ٖٛ ايــــــــــطظُم

بو، يعِب ىو الذم يدعوا ا عز  الذم يدعوا العبدي  :كىذا النوع من الرزؽ ىو
 .كجل بو، كارزقنا كأنت خّب الرازقْب

 .ال يراد من دعاء ا٤بسلم إال ىذا النوع ا٣باص 
كىاىنا تنبيو كىو أف كثّبنا من الناس إذا دعوا ا عز كجل بالرزؽ فإنو إ٭با  

 ،رزؽ ا٤باؿ، رزؽ الطعاـ ،رزؽ األبداف با٢ببلؿ :يقصدكف النوع الثآف الذم ىو
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أف يرزقهم  :٥بم غفلة عن إرادة ا٤بعُب األكؿ كىو كالشراب، كما إُف ىذا ا٤بعُب، كٙبصلي 
 ىذا أكُف كأىم من النوع الثآف. كاإلٲباف، مع أفَّ  ،ةكا٥بداي ،ا عز كجل العلم

الذم  :الذم يدعوا ا٤بسلم بو، كىو :ا٤بقصود أف ىذين النوعْب رزؽه خاص، ىو
َناُكمْ يب، ﴿كصفو ا عز كجل بالطّْ  ـَ زِيَنَة ﴿ ،﴾ُكُلوا ِمْن طَيٍَّباِت َما َرزَقػْ ُقْل َمْن َحرا
ىذا النوع ىو الذم كصفو ا عز  ،﴾َوالطايٍَّباِت ِمَن الرٍّْزؽِ  اللاِو الاِتي َأْخَرَج ِلِعَباِدهِ 

َناُه ِمناا ِرْزقًا َحَسًنا، ﴿كجل با٢بسنً   باألكلً  ىو الذم أمر العبادي  ﴾، ىذا النوعي َوَمْن َرزَقػْ
َناُكمْ منو، ﴿ من ىذا الرزؽ  :﴾، كلوا كاشربوا من رزؽ ا، يعِبُكُلوا ِمْن طَيٍَّباِت َما َرزَقػْ

اإلنساف باألكل  ا٣باص الذم أباح ا عز كجل االنتفاع بو، الرزؽ ا٢ببلؿ الذم يؤمري 
 ﴾.أَْنِفُقوا ِمماا َرزََقُكمُ منو ىذا ىو الرزؽ الذم أمر ا عز كجل باإلنفاؽ منو، ﴿

 نتفع بو، كالحظ أف الكلية ىاىنا كليةه يرجع إُف كل ما يي  :الرزؽ العاـ، كمعناه -ٕ
يف الرزؽ الذم ٲبد ا عز كجل العباد بو،  :ؽ يعِبعامة ترجع إُف العمـو يف ا٤برزكي 

فمن حيث كونو  ،فا٢ببلؿ يسمى رزقنا ّٔذا االعتبار، كا٢براـ يسمى رزقنا ّٔذا االعتبار
 وف بو فإنو داخله يف رزؽ ا عز كجل.عطى من ا عز كجل، كالعباد ينتفعي مه 

 ،يعطيو ا عز كجل للمؤمن زؽ، فهذا الرزؽي رٍ ن يػي ككذلك العمـو من جهة م
كيعطيو لكل الكائنات العلوية  ،كيعطيو للحشرات ،كيعطيو للدكاب ،كيعطيو للكافر

َوَما ِمْن َداباٍة كالسفلية، إذنا ىذا ىو الرزؽ العاـ، كىو الذم جاء يف ٫بو قولو تعاُف: ﴿
 َُِالذم يكتبو ا٤بلك إذا مضت  :كىذا الرزؽ ىو ﴾،ِفي اأْلَْرِض ِإالا َعَلى اللاِو ِرْزقُػَها

ا٤بلك كيأمره بكتب أربع كلمات، يأمره  على ا١بنْب يف بطن أمو، فإف ا عز كجل يرسلي 
كشقي أك سعيد، ىذا ىو الرزؽ العاـ، كبالتاِف يتضح لنا  ،كعملو ،كأجلو ،رزقو ،بكتب

 .الفرؽ بْب األمرين
كىذا النوع الثآف داخله يف الرزؽ با٤بعُب العاـ ال با٤بعُب ا٣باص، ٗبعُب لو قيل لنا  

ىل ا٤باؿ ا٤بسركؽ، ىل ىذا رزؽه من ا عز كجل أـ ال؟ ىذا ا٤باء رزؽه أـ ال؟ رزؽ، ال 
شك يف ذلك ىو رزؽ مباحه كحبلؿ كداخله يف ا٤بعُب األكؿ دكف إشكاؿ، لكن لو قدرنا 
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بل ال بد من ا ىل يقاؿ ىو من رزؽ ا؟ ال ٲبكن أف يطلق ا١بواب ىذا شيئنا مسركقن 
 :قاؿ، يي التفصيل
كأمر  ،الذم أباحو ا :إف كنت تريد الرزؽ الذم ىو با٤بعُب ا٣باص كىو- 

كاإلنفاؽ منو، فإف ىذا ليس من ىذا الرزؽ يعِب ليس لئلنساف أف يقوؿ  ،باألكل منو
كا ىذا ماؿه مسركؽ رزؽه من ا عز كجل أباح ا األكل منو، قاؿ كلوا كاشربوا من 

 رزؽ ا.
ا طيبه ال يقبل  ال إفَّ  :منو أيضنا، أنفقوا ٩با رزقناكم، نقوؿ كبالتاِف أنا أتصدؽي 

 .نعم ؟ا٤بعُب العاـإال طيبنا، لكن ب
﴾، ا عز كجل كل ُكالًّ نُِمد  َىُؤاَلِء َوَىُؤاَلِء ِمْن َعطَاِء رَبٍّكَ قاؿ جل كعبل: ﴿ 

 ٨بلوؽو فإنو رازقو جل كعبل.
 كلذلك يقوؿ ابن القيم رٞبو ا، كالثآف يعِب النوع الثآف من الرزؽ قاؿ:

ٕٔ            يألعها٤ ؼي ــــٛٔت كاْٞ غٛم ايــٚايج  تًو اجملــــاضٟ غٛقـــــ٘ بـــــــٛظا

ُٕ ٕٔ               ــالٍ  نُأَ اذتـ ٖصا ٜهٛ  ٜهٕٛ َٔ اذتطاّ نالُٖا ضظقا

كداخبلف يف تقدير ا  ،كمنح ا  ،كبلٮبا راجعاف إُف إعطاء ا 
 اا أف يكوف من الرزؽ ا٣باص الذم أباحو ا للمؤمنْب يف الدنيا، سبحانو كتعاُف، أمَّ 

ـَ زِيَنَة اللاِو الاِتي َأْخَرَج ما أباح الطيبات من رزقو جل كعبل للناس كافة، ﴿ ُقْل َمْن َحرا
نػْ   أهنا ال ٙبلُّ  :﴾ يعِبَياِلِعَباِدِه َوالطايٍَّباِت ِمَن الرٍّْزِؽ ُقْل ِىَي لِلاِذيَن آَمُنوا ِفي اْلَحَياِة الد 

هم ا سبحانو كتعاُف أباحها ا عز كجل للذين آمنوا فقط، كإف كاف من لكي إال ٥بم، مى 
كالكافر، كلكن يف اآلخرة ال اشَباؾ قاؿ جل كعبل  ،حيث الوقوع ٜبة اشَباؾ للمؤمن

 للمؤمنْب يـو القيامة. ﴾ ستكوف خالصةن َخاِلَصًة يَػْوـَ اْلِقَياَمةِ ﴿
الرزؽ يشمل النوعْب ّٔذا التفصيل،  أىل السنة كا١بماعة يعتقدكف أفَّ  ود أفَّ ا٤بقص

 كبذلك يفارقوف قوؿ ا٤بعتزلة الذين يقولوف:
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ـي  إفَّ   عندىم ليس رزقنا من ا جل كعبل،  ا٢براـ ليس رزقنا من ا جل كعبل، ا٢برا
 :كا١بواب
َوَما ِمْن َداباٍة كعبل: ﴿أف ىذا النفي غّب صحيح، بل ىذا داخله يف قوؿ ا جل  

أف يكوف من عاش   :﴾ كقو٥بم يستلـز الزمنا باطبلن كىوِفي اأْلَْرِض ِإالا َعَلى اللاِو ِرْزقُػَها
ؽ ا سبحانو زٍ أف ىذا اإلنساف يكوف خارجنا عن رً  ؛كل أك جيلَّ حياتو على ا٤باؿ ا٢براـ

َوَما شك أنو مناؼو لقولو تعاُف: ﴿ ؽ ا سبحانو كتعاُف، كىذا الزٍ كتعاُف، خارجنا عن رى 
 .﴾ِمْن َداباٍة ِفي اأْلَْرِض ِإالا َعَلى اللاِو ِرْزقُػَها

ىذا على أف كل ما ىو من ىذه ا٤بخلوقات فإنو مرزكؽه من ا سبحانو  فدؿَّ  
 كتعاُف ال من غّبه.

كالرًزؽ فيو ىذا التفصيل عند أىل السنة كا١بماعة،  ،ا٤بقصود أف موضوع الرىزؽ
 ينقسم إُف ىذين القسمْب: 

الرزؽ ا٢ببلؿ الذم أباحو ا إُف غّب ذلك، كىذا قد  :إُف رزؽ خاص كىو-ُ
 :يكوف

 رزقنا معنوينا يرجع إُف العلم كاإلٲباف كا٥بداية كما إُف ىذه ا٤بعآف.-أ 
 .الٍب أباحها ا لعباده الطيبات :كقد يكوف رزقنا مادينا كىو-ب

فإنو داخله  ،ما أباح الشرع االنتفاع بو االنتفاع بو، كلُّ  كل ما ٰبلُّ   :ذلك كضابطي  
 يف ىذا الرزؽ ا٣باص.

عطى ٩با ينتفع بو من حبلؿو أك حراـ ٩با يعطاه كل أحد من مسلم كل ما يي   -ِ
ِإفا اللاَو ُىَو و تعاُف: ﴿لو قولككافر فإنو داخل يف داخله يف الرزؽ العاـ، ككبلٮبا يشمي 

 .﴾الرازااؽُ 
 كرزاؽه ٥بذا. ،ا عز كجل رزاؽه ٥بذا 
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ةِ قاؿ جل كعبل: ﴿  .﴾ِإفا اللاَو ُىَو الرازااُؽ ُذو اْلُقوا
 .بالقوة أك ا٤بتصفي  ،: يعِب صاحب القوةذو القوة 
 .ا قومه شديد العقاب فا جل كعبل من أ٠بائو القوم كىو القوم العزيز، إفَّ  
و تبارؾ كتعاُف، القوة صفتو سبحانو جل يف عبله، كالقوة معلومة كالقوة كصفي  

 .مقابل الضعف :ا٤بعُب من جهة اللغة ىي
كل صفة ثابتة   ،فإنو ينزه من ضدىا ،كبالتاِف إذا ثبت  جل كعبل صفة القوة 

يف باب التنزيو، كل  ذه قاعدةه ، ىكل صفة ثابتة هلل تبارؾ وتعالى فإنو ينزه عن ضدىا
صفة ثابتة  تبارؾ كتعاُف، فإف ا تبارؾ كتعاُف ينزه عن ضدىا، فإذا كاف ا ىو 
القوم، فإنو ينزه عن صفة الضعف، كاألمر كما علمت فإف القوة من حيث لغة العرب 

: القوة، الغضب، الفرح، العلم، ىذه تسمى معآف كلية ال ٙبتاج إُف تعريف  معُب معلـو
من  ذكر من تعريفات فإنو أغمضن ، يعلمها الناس بفطرهتم، ككل ما يي يعلمها الناس بداىةن 

مهما عرفت أك حاكلت تعريف القوة، فإنك ٘بد أف كلمة القوة  :الكلمة نفسها، يعِب
 .أكضح من التعريف

تمكن ّٔا من الفعل، ، كالذم يبدكا كا أعلم، أننا بعضهم قاؿ القوة صفة يي  
عليو عند  رصي ا ٕباجة إُف تعريف ا٤بعآف الكلية، التعريف إ٭با ينبغي أف يلجأ إليو كٰبي لسن

 كجود الغموض، عند كجود االلتباس.
فإهنا ال ٙبتاج إُف أف ٱبوض اإلنساف  ،ا مثل ىذه ا٤بعآف الكلية ا٤بعلومة بالبداىةأمَّ 

أك كتبوا يف  ،يف تعريفها، يعِب لو ٕبثت يف بعض كبلـ العلماء الذين كتبوا مثبلن يف العلم
 كثّبة للمحبة، فهل ابة ٙبتاج إُف تعريف؟  ابة، ٘بد عشرات التعريف، ذكركا تعريفاتو 

٩با ذكركا، ىل ٰبتاج اإلنساف إُف  كل ما ذكركه من تعريف ابة فابة أكضحي 
كلمة العلم، يعِب أنت حٌب   تعريف ٤بعُب كلمة العلم؟ ما الذم يعلمو إذا كاف ٯبهله 

 تفهم التعريف ال بد أف يكوف عندؾ علمه من قبل.
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فما الذم تعلمو حٌب تفهم ىذا  ،كبالتاِف إذا كنت ٘بهل معُب ىذه الكلمة
 التعريف؟

القوم الذم يتنزه عن ضد ىذه  : تبارؾ كتعاُف، فهوالقوة ثابتة  ا٤بقصود أفَّ 
 .كىي صفة الضعف ،القوة

 يف ا٤بعُب:  متقارباتو  صفاتو  ك جل كعبل ثبلثي  
 .المتانة-ٖ . القدرة-ٕ .القوة-ٔ
 كا٤بتانة. ،صفتْب من الثبلثة، القوة كىذه اآلية جاء فيها ذكري  

ال ٱبفى، كاختلف العلماء يف تْب الكلمتْب قربه افبْب ى أما القوة والقدرة:
 :التفريق بْب الكلمتْب

 ،فالقوة يتصف ّٔا ا٢بي ،من القدرة إف القوة أعمِّ  :من أىل العلم من قاؿ 
 كيتصف ّٔا غّب ا٢بي.

كال تقوؿ ا٢بديد  ،فبل يتصف ّٔا إال ا٢بي، كلذلك تقوؿ ا٢بديد قومه  :أما القدرة
 .قادره 

 القوة كماؿي  من القدرة من جهة أفَّ  كمن أىل العلم من قاؿ إف القوة أخصُّ  
 .القدرة

من بعض،  كماؿ القوة، ٗبعُب أف بعض ىذه ا٤بعآف أبلغي   ا٤بتانةي  كبالتاِف تكوفي  
 .فالقدرة أبلغها القوة كأبلغ القوة ا٤بتانة

ِإفا كىذا ما كصف ا عز كجل بو نفسو، ٩با تضمنو معُب ا٠بو تعاُف ا٤بتْب، ﴿ 
ِة اْلَمِتينُ اللاَو ُىَو الرازا   .﴾اُؽ ُذو اْلُقوا

أك حٌب كركد ىذا االسم   ،كما جاء يف القرآف كصف ا عز كجل ّٔذه الصفة 
ى ا عز كجل جل كعبل إال يف ىذه اآلية من سورة الذاريات يف ىذا ا٤بوضع فقط، ٠بَّ 

 .نفسو با٤بتْب
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تبارؾ كتعاُف بصفة ا٤بتانة أبلغ القوة ثابت   ،الذم لو القوة البالغة :ىو والمتين 
 لو تبارؾ كتعاُف.

 :إُف الفرؽ القوة كالقدرة، بعضهم فرؽ بْب الكلمتْب من جهة األضداد أعودي 
 .الضعف :فالقوة تقابل 
 العجز، كا تعاُف أعلم. : كالقدرة تقابل 

 .(﴾لَْيَس َكِمْثِلِو َشْيٌء َوُىَو الساِميُع اْلَبِصيرُ ﴿)وقولو:  قاؿ رحمو اهلل:
 :اللة على إثبات صفٍبَّ أكرد ا٤بؤلف رٞبو ا ىذه اآلية الكرٲبة العظيمة للدً 

كعلمنا  ،عن ىذه اآلية العظيمة كالبصر  سبحانو كتعاُف، كقد مضى الكبلـي  ،السمع
 أهنا أصله عند أىل السنة كا١بماعة يف تقرير مباحث األ٠باء كالصفات، كأف جيلَّ كبلـً 

 إُف ىذه اآلية: أىل السنة يف ىذا الباب يرجعي 
  ،ا قد دلت على أف ا تعاُف قد ٝبعى فيما كصف بو نفسو بْب النفي فإهنَّ

 كاإلثبات.
 .كما أهنا قد دلت على قاعدة النفيَّ آّمل، كاإلثباًت ا٤بفصل 
  ،كما أهنا دلت على أفَّ ا٢بقى يف باب األ٠باء كالصفات ا١بمعي بْب التنزيو

 كاإلثبات.
وف بو كىذا ما ىدل ا جل كعبل أىل السنة إليو، فإهنم يثبتوف  إثباتنا ال يبلغي  

كما أهنم ،  ال يبلغوف ّٔذا اإلثبات إُف حد التمثيل -ثبتوف من أ٠باءو كصفاتأعِب ٗبا يي -
 ّٔم إُف حد التعطيل. غي ينزىوف ا تبارؾ كتعاُف تنزيهنا ال يبلي 

 بوت قاعديت القدر ا٤بشَبؾ، كالقدر الفارؽ.كما دلت اآلية على ث 
 كىذه اآلية فيها من كنوز العلم؛ ٤بن تأمل كتدبر شيءه كثّب.

أفَّ اآلية قد دلت على أف من أ٠باء ا تعاُف: السميع، كأف من والمقصوُد: 
 .أ٠بائو: البصّب، كأف من صفاتو السمع، كأف من صفاتو البصر
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 :فإنو يدؿ على ثبوت صفة السمع، فسميعه فعيله ٗبعُب أما اسم اهلل السميع:
٠بعو كل  عى فاعل، ك٠بيعه أبلغ من سامع، فإنو يدؿ على أف ا ذك ٠بعو عظيم، قد كسً 

ـْ َيْحَسُبوَف أَناا اَل َنْسَمُع ِسراُىْم دؽ ﴿ كإفٍ  ،شيء، يسمع ا جل يف عبله كل صوتو  َأ
 .﴾ْيِهْم َيْكتُُبوفَ َوَنْجَواُىْم بَػَلى َوُرُسلَُنا َلدَ 

٤با ٠بع بعض أصحابو يرفعوف صوهتم بذكر ا جل كعبل قاؿ عليو  قاؿ النيب  
اربعوا على أنفسكم فإنكم ال تدعوف أصم وال غائب إف الذي »الصبلة كالسبلـ: 

 .«وىو أقرب إلى أحدكم من عنق راحلتو ،تدعونو سميٌع قريب
إدراؾ األصوات، ىذا الذم ال يعقل  :كالسمع كما ىو معلوـه يف اللغة كالعقل
 .إدراؾ األصوات :عاقله يعرؼ شيئنا عن لغة العرب إال ىو السمع

ع كل شيء، كل صوت، كذلك بسمعو العظيم الذم كسً   فا جل كعبل يدرؾي  
كما أحسن ما قالت عائشة رضي ا عنها فيما علق اإلماـ البخارم ككصلو أٞبد 

تبارؾ الذم ) :، كعند ا٢باكم يف ا٤بستدرؾ(عو األصواتا٢بمد  الذم كسع ٠ب) :كغّبه
، قالت رضي ا عنها: كنت يف ا٢بجرة كخولة بنت ثعلبة ٘بادؿ (كسع ٠بعو األصوات

َقْد رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم، كٱبفى عليَّ بعض كبلمها، كا جل كعبل يقوؿ: ﴿
 .﴾َزْوِجَهاَسِمَع اللاُو قَػْوَؿ الاِتي ُتَجاِدُلَك ِفي 

فا سبحانو كتعاُف ال يفوتو صوت بل يسمع كل صوت، كلو كاف دبيب النمل  
 .على صخر

كالقاعدة عند أىل السنة كا١بماعة يف ىذه الصفة أهنم يعتقدكف أف ىذه الصفة  
 فعلية، صفة ذاتية باعتبار فعلية اختيارية باعتبارو آخر. صفة ذاتيةه 
 عز كجل، فإنو كصفه قدٔف  تبارؾ ا من حيث ثبوت كصف السمع فأمَّ 

٠بيعنا، ما كاف  كال يزاؿي  أف ا تبارؾ كتعاُف َف يزؿٍ  :كتعاُف، كأعِب بقوِف إنو قدٔف يعِب
معطبلن يف كقت من األكقات عن ىذا الكماؿ مث اتصف بو، بل ال يزاؿ ا جل كعبل 

 يسمع.
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باعتبار آحاد الصفة يعِب باعتبار ا كوف السمع صفة اختيارية فعلية فإف ذلك كأمَّ 
تعلق السمع بالصوت ا٢بادث، فا جل كعبل إ٭با يسمع األصوات عند حدكثها كليس 

بأف ا جل كعبل يسمع الصوت ا٢بادث يف األزؿ قوؿه ال شك يف  قبل ذلك، بل القوؿي 
 كعقبلن كما سيأيت التنبيو عليو قريبنا إف شاء ا. ،بطبلنو شرعنا
َقْد َسِمَع كما قاؿ جل كعبل ﴿  ،األصوات عند حدكثها جل كعبل يسمعي  إذنا ا

رسوؿ ا صلى ا عليو  ﴾، فحينما كانت ٘بادؿي اللاُو قَػْوَؿ الاِتي ُتَجاِدُلَك ِفي َزْوِجَها
َواللاُو َيْسَمُع كسلم يف زكجها ٠بع ا عز كجل ذلك الصوت، مث قاؿ تعاُف: ﴿

  ذلك الوقت، ا سبحانو يسمع ٙباكركما.يف :﴾ يعِبَتَحاُورَُكَما
الكبلـ يف صفة السمع،  زافً كذلك الشأف يف صفة البصر الكبلـ فيها على كً 

الوصف صفة ذاتية فلم يزؿ ا عز كجل مبصرنا، َف يزؿ ا متصفنا  فهي من حيث أصلي 
 .بصفة البصر

أك  ،الذات يبصري  أما باعتبار تعلق ىذه الصفة بآحاد الذكات فإف ا جل كعبل 
 ،ما قاـ بالذات كاأللواف ك٫بوىا، يبصر ذلك سبحانو كتعاُف عند حدكثها عند كجودىا

ثُما َجَعْلَناُكْم َخاَلِئَف ِفي من أدلة ذلك قولو تعاُف ﴿ ،يراىا إذا كجدت فإف ا 
َوُقِل اْعَمُلوا كتعاُف ﴿﴾، كذلك قولو سبحانو اأْلَْرِض ِمْن بَػْعِدِىْم لِنَػْنظَُر َكْيَف تَػْعَمُلوفَ 

﴾، فا جل كعبل سّبل ذلك عند حدكثو كعند حصولو، َفَسيَػَرى اللاُو َعَمَلُكْم َوَرُسولُوُ 
 فدؿ ىذا على أهنا صفة فعلية اختيارية  تبارؾ كتعاُف.

بعد عدمو فإف اهلل  كل ما يوجدُ  وخذ قاعدة عامة في الصفات االختيارية:
 (ُ). إال بمشيئة اهلل تبارؾ وتعالى يفعلو بمشيئتو، ال يكوف

                                                 

ا٤بطلب ا٤بهم إُف رسالة الصفات االختيارية لشيخ اإلسبلـ ابن تيمية كأحيلك يف ٙبقيق ىذا  (ُ)
 .رٞبو ا، كىي مودكعة يف ٦بموع الفتاكل
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كىو أف ا تبارؾ كتعاُف متصفه  :ىذا ىو ا٢بق الذم ال شك فيو ا٤بقصود أفَّ 
فعليتْب  ،بصفة السمع كالبصر، كأف ٠بعو كبصره ٯبمع بْب كوهنما صفتْب ذاتيتْب باعتبار

 اختياريتْب باعتبار آخر.
ئك من زعم أف كلمن أ طوائف من ا٤بتكلمْب، وخالف الحق في ىذا الباب:

 :السمع كالبصر ٗبعُب
العلم، فمعُب قوؿ القائل إف ا يسمع أك ٠بع ا ىو علم أك يعلم ا، كذلك  

 .الشأف يف البصر فإف ا يبصر ٗبعُب يعلم، كال شك أف ىذا تأكيله باطل
عاقل يدرؾ  كالفرؽ ظاىره بىْبه بْب صفٍب السمع كالبصر، كصفة العلم، فإف كلَّ  

 األصم ال يسمع األصوات، لكنو يعلم أف الناس تتكلم، أليس كذلك؟ أفَّ 
كذكات كلكنو ال يراىا، فدؿ ىذا  ،كأشخاص ،أف ٜبة أشياء كذلك األعمى يعلمي 

كالعلم، كإال فييقاؿ ٥بؤالء ما فائدة التفريق بْب السمع  ،كالبصر ،على الفرؽ بْب السمع
، ﴾َوُىَو الساِميُع اْلَعِليمُ واهلل ﴿ ،﴾َوُىَو الساِميُع اْلَعِليمُ ُف ﴿كالًعلم يف ٫بو قوؿ ا تعا

فدؿ ىذا على أهنما صفتاف، كليستا صفتْب مَبادفتْب، ليست صفة السمع صفة العلم، 
 .كليس العكس كذلك، كذلك الشأف يف صفة البصر  

ال شك أنو ضبلؿه ٨بالف للحق  ،الًعلم :فالقوؿ بأف السمع كالبصر ٮبا ٗبعُب
 الذم دؿ عليو الكتاب كالسنة، كما أٝبع عليو سلف ىذه األمة.

إلثبات  كالقـو يف ىذا التأكيل أرادكا الفرار من شيبهة التشبيو الٍب زعموا أهنا الزمةه 
 كما حلَّ  ،ىذا يقتضي عندىم حلوؿ ا٢بوادث السمع كالبصر  تبارؾ كتعاُف، حيث إفَّ 

أعِب -هو حادث، كبالتاِف يقتضي ىذا تشبيو ا تبارؾ كتعاُف با٢بوادث با٢بادث ف
 .-با٤بخلوقات

كىذا القوؿ ال شك يف بطبلنو كمسألة حلوؿ ا٢بوادث الٍب ألجلها تذرع  
ا٤بتكلموف إُف نفي صفاة ا عز كجل االختيارية لعلو يأيت كقته مناسبه للكبلـ عن 

 .ىذه الشبهة على كجو التفصيل
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فقد كقعوا يف تشبيو  ،صود أف القـو ما صنعوا شيئنا إف كانوا قد فركا من تشبيوا٤بق 
فرارن من  ؛أسوأ من األكؿ، إف كانوا قد فركا من إثبات السمع كالبصر  جل كعبل

تشبيو ا تعاُف  :فإهنم قد كقعوا يف تشبيو أسوأ كىو ،تشبيهو ٗبخلوؽ يسمع كيبصر
ذلك علونا كبّبنا، كإف كاف ال بد من التشبيو فبل شك  كاألعمى تعاُف ا عن ،باألصم

أف التشبيو األكؿ أىوف، كلكن الذم ال شك فيو كال ريب أف إثبات صفٍب السمع 
كالتمثيل ٕباؿ من األحواؿ، اللهم إال عند ذكم  ،كالبصر  جل كعبل ال تقتضي التشبيو

 كالقلوب ا٤بريضة. ،العقوؿ ا٤بعوجة
كجل قلبو إُف ا٢بق فبل شك كال ريب أنو يعتقد بثبوت  ا من ىدل ا عزأمَّ 

السمع كالبصر  جل كعبل، مع عدـ ٩باثلة ٠بعو كبصره للمخلوؽ، ال شك أف ٠بعو 
٨بالفه لسمع ا٤بخلوؽ، كأف بصره ٨بالفه لبصر ا٤بخلوؽ، كيف ال يكوف ذلك كاآلية 

 ؟﴾ْيَس َكِمْثِلِو َشْيءٌ لَ الٍب بْب أيدينا دليله بْب على ذلك، أَف يقل ا جل كعبل ﴿
كذلك حٌب تزكؿ ٝبيع أمراض التشبيو من القلوب، مث ٰبيلُّ اإلثبات بعد ذلك  

 ﴾.َوُىَو الساِميُع اْلَبِصيرُ قلبو سليمو معظم  جل كعبل، قاؿ ﴿ على
ا٤بخلوقات، كيف يكوف  ا٤بخلوقات، ك بصره ال كبصرً  إذنا  ٠بعه ال كسمعً 

 افو يعلم أف ٠بع ا٤بخلوؽ ٠بعه ٧بدكد ال شك أنو ال يتجاكزي ذلك كذلك، ككل إنس
فهو ٧بدكده ٗبسافة معينة ال يستطيع أف يسمع ما كراءىا كذلك الشأف يف   ،حدكدنا معينة

بل إنو  ،كوف ىذا السمع كاف معدكمنا يف السابق، َف يكن اإلنساف ذا ٠بعو منذ األزؿ
ْنَساَف ِمْن ُنْطَفٍة َأْمَشاٍج نَػْبَتِليِو َفَجَعْلَناُه ِإناا فاقده للسمع كالبصر، قاؿ تعاُف ﴿ َخَلْقَنا اإْلِ

 .كذلك  ﴾ كَف يكن من قبلي َسِميًعا َبِصيًرا
كذلك ىذا السمع سوؼ يفُب إذا مات اإلنساف، فإف ٠بعو سينتهي ٗبوتو،    

كذلك ىو يف ىذه ا٢بياة معرضه ٢بصوؿ خلل، كم من أناسو كانوا يسمعوف فأصأّم 
السمع، فدؿ ىذا على أف ٠بع ا٤بخلوؽ الئقه بو، ٤با كاف ذا  أك أصأّم ضعفي  ،الصمم

، ٤با كاف ىو ضعيفنا فقّبنا كاف ٠بعي   .و مبلئمنا كمناسبنا لذلك٠بعو
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أما ا تعاُف فإف ٠بعو ال شك أنو ٨بالفه لسمع ا٤بخلوقات، ٠بع ا َف يزؿ  
ا كاسعه مشل ٝبيع األصوات، كذلك  ا باؽو ال يفُب، ٠بعي  متصفنا بو جل كعبل، ٠بعي 

 القوؿ يف البصر على كزاف القوؿ يف السمع.
أخرل من  أيضنا من اال٫برافات الٍب كقع فيها ا٤بتكلموف ما ذىب إليو طائفةه 

 التفريق بْب صفٍب السمع كالبصر مع صفة العلم، يقولوف:
لعلم، لكنو يف أك ليستا يف معُب صفة ا ،إف صفة السمع كالبصر ليستا من جنس 

 طو عظيم يف ىذا ا٤بقاـ، فإهنم زعموا أف ا تعاُف يسمعي لا٢بقيقة حاركا ككقعوا يف خ
  ،الصوت ا٢بادث :األصوات ا٢بادثة يف األزؿ، فلم يزؿ ا عز كجل سامعنا ٥با، يعِب

كصويت اآلف قد ٠بعو ا جل كعبل يف األزؿ، كليس أنو ٠بعو سبحانو كتعاُف يف الوقت 
 .حدث فيو الصوت، كذلك الشأف يف البصر الذم

 وىذا القوؿ يلـز عليو أحد الزمين: 
؛ ألف السمع ا٢بادث يف األزؿ   (ُ إمَّا القوؿ بأف السمع كالبصر قد تعلق ٗبعدـك

كاف معدكمنا، ككذلك الشأف يف الذات ا٤ببصرة كانت يف األزؿ معدكمة فيكوف السمع 
.  كالبصر قد تعلق قد تعلق ٗبعدـك

السمع كالبصر من جنس صفة العلم، فبل فرؽ بْب ىذا كىذا، ألف أف يكوف  (ِ
الذم يكوف من حيث تعلقو من حيث تعلق الصفة باألزؿ، إ٭با ىو صفة العلم، فا 
جل كعبل علم بعلمو األزِف أف فبلننا سيتكلم، كسيكوف منو صوت، كبالتاِف رجعت 

 فرؽ بْب األمرين. صفة السمع كرجعت صفة البصر إُف صفة العلم، كَف يكن ٜبة
كال شك أف ىذا كىذا ٨بالفه للمعقوؿ، كما أنو ٨بالفه للمنقوؿ، فكل أحدو  

، كذلك  يدرؾ أنو ال ٲبكن أف يكوف ٠بعه، إال كقد تعلق بأمرو حادث ال بأمرو معدـك
الشأف يف البصر، كذلك كل عاقلو يدرؾي الفرؽ كما أسلفت بْب صفٍب السمع كالبصر، 

 كصفة العلم.
 :من اال٫برافات الواقعة يف ىذا الباب من بعض ا٤بتكلمْب أهنمأيضنا 
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أشياء َف يرد دليله يف  ضيفوف إُف إثبات صفٍب السمع كالبصر  تعاُف، نفيَّ يي  
الكتاب كالسنة على نفيها، كىذا من الكبلـ الباطل الذم ذمو السلف، كالذم جانب 

ء إذا كرد كبلمو إُف إثبات صفة فيو ىؤالء ا٤بتكلموف طريقتهم، فإنك قد ٘بد بعض ىؤال
 ،كال بآلة ،كال بصماخ ،السمع  جل كعبل، ٘بده يقوؿ: إف ا يسمع كلكن ال بأذف

 .كال بكذا كال بكذا
كال  ،كذلك إذا جاء إُف صفة البصر فإنو يقوؿ إف ا تعاُف يرل ال ٕبدقة  
 .كال بكذا ،كال بكذا ،بأجفاف
لطريقة السلف الصاٌف، أىل السنة  ككل ذلك ال شك أنو مسلكه ٨بالفه  

كا١بماعة كما قد علمنا منهجهم كطريقتهم، يقولوف ٗبا قالت بو النصوص، يثبتوف ما 
 أثبتتو النصوص، كينفوف ما نفتو النصوص، كيسكتوف عما سكتت عنو النصوص.

كال يف حديث نفي ىذه األمور الٍب ذكركىا، كبالتاِف فإف  ،دليلو ال يف آية َف يأتً 
 ،ل السنة كا١بماعة يربؤكف بأنفسهم عن أف ٱبوضوا ىذا ا٣بوض الذم خاضو ىؤالءأى

إذا أثبت أىل السنة كا١بماعة السمع  فإهنم ال يضيفوف ىذه األشياء الٍب ينفوهنا،  
إال ما استلـز باطبلن ينزه  ؛كذلك الشأف يف صفة البصر  تبارؾ كتعاُف فإهنم ال ينفوهنا

يستلـز حصوؿ ٘بويف يف  :نو، فإف كاف مراد ىؤالء بالصماخ ماا تبارؾ كتعاُف ع
الذم ال  :كقد علمنا تفسّب الصمد ،فبل شك أف ا تبارؾ كتعاُف ىو الصمد ،السامع

جوؼ لو، فهذا ا٤بعُب يعِب كوف حصوؿ فراغ، كما نبو على ىذا شيخ اإلسبلـ ابن تيمية 
عُب، لكنهم ال ٱبوضوف يف إثباتو أك نفي رٞبو ا، ال شك أف ا تعاُف ينزه عن ىذا ا٤ب

 من األحواؿ. اؿو ٕبعن ىذا اللفظ 
القاعدة عندىم واضحة أف ىذه األلفاظ المجملة المحتملة للحق والباطل 

ستفسر منو ماذا أراد بذلك، ستفصل ويُ يُ  ]أواًل[ من استعملها من أىل الكالـ فإنو
فالمعنى الحق مقبوٌؿ بدليلو الشرعي والمعنى الباطل مردوٌد بدليلو الشرعي، ]ثانًيا[ 
 مع عدـ إثبات ىذا اللفظ في أي حاؿ وال نفيو في أي حاؿ.]ثالثًا[
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 إذنا ىذه نظرة ٦بملة يف مسالك ا٤بخالفْب يف ىاتْب الصفتْب العظيمتْب.
أك  ،راؾ األصواتأنبو أيضنا إُف أف السمع قد جاء يف األدلة ٗبعُب آخر سول إد

 .إجابة الدعاء :إف شئت فقل جاء ٗبعُب زائد على إدراؾ األصوات أال كىو
ِإناَك َسِميُع كيدؿ على ىذا قوؿ ا تبارؾ كتعاُف عن زكريا عليو السبلـ ﴿ 
 .﴾، يعِب ٦بيبوالد َعاءِ 
َسِميُع ِإفا رَبٍّي لَ كذلك قوؿ إبراىيم عليو السبلـ كما بْب ا عز كجل يف كتابو ﴿  
 .الدعاء أنو ٦بيبي  :﴾ كا٤بعُبالد َعاءِ 

شرع للمصلي أف يقولو إذا كذلك ما ثبت يف السنة من قوؿ ا٤بصلي يعِب فيما يي 
 أجاب ا دعاء من دعاه. :يعِب «سمع اهلل لمن حمده»رفع من ركوعو فإنو يقوؿ: 

ككذلك ما ثبت يف السنن كا٤بسند كغّبىا من حديث أِب ىريرة رضي ا عنو كمن 
حديث أنس أيضنا رضي ا عنو أف النيب صلى ا عليو كسلم استعاذ من أربع قاؿ عليو 

ومن قلٍب  عمن علٍم ال ينفع ومن نفٍس ال تشباللهم إني أعوذ بك »الصبلة كالسبلـ 
 .«ال يخشع ومن دعاٍء ال يسمع

صوتنا؟  استعاذ من دعاءو ال يسمعو ا  ىل ا٤بقصود من ىذا أف النيب  
 .ا١بواب: ال، فا كسع ٠بعو كل صوت

إ٭با مراده كمن دعاءو ال ٯباب، يدؿ على ىذا ما فسرتو الركاية األخرل ٥بذا  
كإال فا٢بديث من حديث زيد بن أرقم رضي ا عنو  -أعِب با٢بديث ا٤بًب-ا٢بديث 

كاف فيها  رج اإلماـ مسلم رٞبو ا، فإف الركاية عند مسلم من حديث زيدو فيما خ
 .سمعكمن دعوة ال يستجاب ٥با، فدعوة ال يستجاب ٥با فسرت لنا كلمة دعاءو ال يي 

كىو ّٔذا يكوف صفة فعلية  ،اإلجابة :فدؿ ىذا على أف السمع يأيت ٗبعُب 
 .اختيارية  
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كصفتو السمع تشمل ىذا كىذا، فنحن نؤمن بأف ا  ،السميع كاسم ا 
يدركها كنؤمن أيضنا أف ا تعاُف ٯبيب الدعاء إذا شاء  :تعاُف يسمع األصوات ٗبعُب

 جل ربنا كعز.
ىو :فإنو داؿه على ثبوت صفة البصر  تعاُف، كالبصر  أما اسمو تعالى البصير:

 .إدراؾ الذكات
ِإناِني كالرؤية( ﴿ ،عُب صفة البصر كٮبا: )النظركجاء يف النصوص صفتْب ٮبا يف م

لِنَػْنظَُر ، كالنظر يف قولو تعاُف ﴿((فإف َف تكن تراه فإنو يراؾ)) ،﴾َمَعُكَما َأْسَمُع َوَأَرى
كال  ،﴾، فدؿ ىذا على أف ا تبارؾ كتعاُف يرل كل شيء جل يف عبلهَكْيَف تَػْعَمُلوفَ 

 ،كمهما كاف يف طباؽ األرض ،مهما كاف غامضنايب ذلك عنو شيءه سبحانو كتعاُف غً يي 
 .كمهما كاف فوقو أشياء كأشياء، فإف ا تعاُف ال يفوتو رؤية شيء جل يف عبله

كما ذكرناه يف صفة السمع جارو أيضنا يف صفة البصر من حيث أف كلمة بصّبو  
 .بصركىي أبلغ من كلمة مي  ،على كزف فعيلو ٗبعُب فاعل

اتْب الصفتْب من جنسو كاحد من جهة أهنما ذاتيتاف كذلك األمر يف كوف ى  
 فعليتاف، كما بينت لك سابقنا كا تعاُف أعلم.

 [إثبات السمع كالبصر  *]
.(﴾ِإفا اللاَو نِِعماا يَِعُظُكْم ِبِو ِإفا اللاَو َكاَف َسِميًعا َبِصيًرا)وقولو: ﴿ :قاؿ 

وفي ىذه اآلية اآلية دليله آخر على إثبات السمع كالبصر  جل كعبل،  
 مبحثاف:

﴾ فإف تفسّب ذلك كما قاؿ ابن عباسو َكاَف َسِميًعا َبِصيًرا﴿ :يف قولو األوؿ:
كلمة كاف فا٤بعُب  ا  ت، إذا كجدت يف النصوص يف شأف صفا(كاف كَف يزؿ  :)

 .(كاف كَف يزؿ): ما قاؿ ابن عباس 
فّبجع إُف ما خرج أبو داكد يف سننو، كقاؿ ابن حجر يف  أما البحث الثاني:

كىو أنو قاؿ ، من حديث أِب ىريرة (بسندو قوم على شرط مسلم) ((:الفتح))
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﴿ِإفا اللاَو يَْأُمرُُكْم َأْف تُػَؤد وا اأْلََمانَاِت ِإَلى َأْىِلَها َوِإَذا تبل ىذه اآلية  رأيت النيب 
َحَكْمُتْم بَػْيَن النااِس َأْف َتْحُكُموا بِاْلَعْدِؿ ِإفا اللاَو نِِعماا يَِعُظُكْم ِبِو ِإفا اللاَو َكاَف َسِميًعا 

كالسبابتْب على العينْب، ىكذا فعل أبا  ،، قاؿ رأيتو: كضع إّٔاميو على أذنيوَبِصيًرا﴾
قد فعل ىذا. ، كبْب أنو قد رأل النيب  ىريرة 

جاء عنو عند  آخر، من حديث عقبة بن عامر  ا٢بديث لو شاىده كىذا 
 البيهقي بإسنادو حسن كما قاؿ ا٢بافظ بن حجر أيضنا يف فتح البارم.

 ،ىذا ا٢بديث ينبغي أف ييفهم على قاعدة أىل العلم كطريقتهم، قاؿ أىل السنة
ٙبقيق  :صفة، يعِبٙبقيق ال إ٭با أراد ّٔا النيب  ىذه اإلشارة من النيب  :كالتوحيد إف

السمع أك  أهنما صفتْب حقيقتْب  تبارؾ كتعاُف، فبل يظن ظافه أفَّ  :ثبوت الصفة، يعِب
أك أف ا٤بقاـ كما يظن بعض الناس، مقاـ   ،ال حقيقة ٥با ،البصر  تبارؾ كتعاُف صفةه 

فيكوف النيب  ،بل إف ىاتْب الصفتْب ثابتتاف  تبارؾ كتعاُف على ا٢بقيقة ،كبلـو ٦بازم
كفعلو عليو الصبلة  ، لؤلمة ثبوت ىاتْب الصفتْب بقولوْبَّ صلى ا عليو كسلم قد بػى 

 كالسبلـ.
أك التشبيو  ،إذنا حذارم من أف تظن أف ىذه اإلشارة كانت على سبيل التمثيل

 ،بربو من أف يشبهو ٗبخلوؽ تعاُف ا عن ذلك علونا كبّبنا أعلمي  حاشا ككبل، فالنيب 
 شا نبينا صلى ا عليو كسلم من ذلك.كحا

، انتبو ٥بذا الضابط اإلشارة يف ىذه الصفة  إذنا ىذه اإلشارة كانت ٙبقيقنا ال ٛبثيبلن
ٙبقيقنا ال  كجاء على كزاهنا أحاديث أخرل تتعلق بصفات أخرل، كل ذلك كاف منو 

، حذارم من الوقوع يف ىذا األمر، كىذا ا٢بديث ال شك أنو من أ بو  عظم ما ييردُّ ٛبثيبلن
السمع كالبصر يف معُب صفة العلم، ا جل كعبل ٢بكمتو أكحى إُف  :على من زعم أف

على  ىذا الفعل، لكي تنتفع األمة ّٔذا الفعل يف الردّْ  نبيو صلى ا عليو كسلم أف يفعلى 
 كأنو بصره  ،و ٠بعه حقيقيا٤بخالفْب للحق، النيب صلى ا عليو كسلم حقق ذلك، كأنَّ 

 ٧بل العلم. :القلب ىو إُف قلبو؛ ألفَّ  العلم ألشار النيب  :حقيقي، كلو كاف ا٤بعُب ىو
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أنو ٠بعه حقيقي كأنو بصره  :تبْب من ذلك ،٤با أشار إُف أذنو كإُف عينو لكنَّ 
 .حقيقي
قاعدة القدر ا٤بشَبؾ كالقدر  :كتدؿ على ،كما أف ىذا ا٢بديث كأمثالو يدؿ  

 .الفارؽ ا٤بميز
بصفة السمع،  ىاىنا تدؿ على أف ا تبارؾ كتعاُف متصفه  فإف إشارة النيب  

 :كالسمع معلوـه عند الناس، ال ٯبهلوف حقيقتو من حيث أصل الوضع اللغوم، فالسمع
كبصره  ،إدراؾ الذكات، فدؿ ىذا على أنو ٠بعه حقيقي :إدراؾ األصوات، كالبصر

 .لتمثيل ا٤بمنوعحقيقي، كأف االشَباؾ يف أصل الصفة ليس ا
االشَباؾ يف ا٣بصائص، أف يقوؿ إف ٠بعى ا عز كجل   :إ٭با التمثيل ا٤بمنوع ىو 

 كسمع ا٤بخلوؽ، ىذا ىو التمثيل كىذا ىو الضبلؿ، بل ىذا ىو الكفر.
كا٤بخلوؽ يبصر،  ،يسمع كأف ا يبصر كا٤بخلوؽي  ،أف ا تعاُف يسمع أما إثباتي 

اف ىذا ٛبثيبلن فالقرآف إذنا نطق بالتمثيل، كحاشا كتاب ا فهذا ما نطق بو القرآف، إف ك
﴾، ِإفا اللاَو َكاَف َسِميًعا َبِصيًراعز كجل من ذلك، فا جل كعبل قاؿ يف ىذه اآلية ﴿

السمع ليس   ﴾ مع اعتقادنا القطعي بأفٌ َفَجَعْلَناُه َسِميًعا َبِصيًراكقاؿ عن ا٤بخلوؽ: ﴿
كال البصّب   ،، كليس السامع أك السميع كالسميعوكالكين كالسمع يعِب من حيث ا٢بقيقة

 كالبصّب.
كإثبات القدر  ،أىل السنة كا١بماعة يف إثباهتم بْب إثبات القدر ا٤بشَبؾ إذنا ٯبمعي 

 .ا٤بميز
ألٮبية الكبلـ  ؛ت أكسعقالقوؿ فيها إف شاء ا يف ك  كىذه القاعدة سنفصلي  

 بباب الصفاتو  يتعلقي  إشكاؿو  من فهم ىذه القاعدة كما ينبغي، زاؿ عنو كلي  فيها، فإفَّ 
 إف شاء ا.

إشكاؿو  كعونو كلَّ  ،عنو بتوفيق ا و سيزكؿي فإنَّ  ،فهم ىذه القاعدة كما ينبغي نٍ مى 
 :معُب التشبيو عند إثبات الصفة ىو قى بٍ سى  :يتعلق بباب الصفات فإف ىذا األمر أعِب
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ىذه القاعدة فما  فهمً بكما قاؿ ابن القيم رٞبو ا، فمن حلها   ،ِب آدـالعقدة، عقدة ب
 منها كا تعاُف أعلم. بعدىا أيسري 

 
 
 [كالقوة   ،ا٤بشيئة: إثبات صفٍب]*

َة ِإالا وقولو: ﴿قاؿ  َوَلْواَل ِإْذ َدَخْلَت َجناَتَك قُػْلَت َما َشاَء اللاُو اَل قُػوا
﴾.بِاللاوِ 

 :دلت على إثبات صفٍبىذه اآلية 
 .كالقوة  تبارؾ كتعاُف ،ا٤بشيئة 
 صفة ا٤بشيئة  تبارؾ كتعاُف. إثباتي  :، كيبقى معناقى بى كالكبلـ يف القوة سى  

 .فعلية  تبارؾ كتعاُف : صفةه ةُ المشيئ
ا، كال شك األشياء الٍب سبق يف علمو سبحانو كتعاُف كوهني  فا جل كعبل يشاءي  
 .با٢بكمة، كما ىي قاعدة أىل السنة كا١بماعة تبارؾ كتعاُف، يشاء ٗبشيئة مقَبنةو أف ا 

أدلة إثبات ا٤بشيئة  تبارؾ كتعاُف كثّبة كمنها ىذه اآلية الٍب بْب أيدينا كمنها   
اللاُو َوَلْو َشاَء ﴾، كمنها أيضنا قولو تعاُف: ﴿َوَما َتَشاُءوَف ِإالا َأْف َيَشاَء اللاوُ قولو تعاُف: ﴿

َتتَػلَ  ﴾ إُف غّب ذلك من األدلة الٍب تدؿ على إثبات َلْو َشاَء اللاُو َما فَػَعُلوهُ وَ ﴿ ،﴾واَما اقػْ
ا٤بشيئة  تبارؾ كتعاُف كا٤بسلموف قاطبة، تلهج ألسنتهم بقو٥بم ما شاء ا كاف كما َف 

 حصل. :يشأ َف يكن، ككاف ىاىنا تامة، يعِب
كا٤بوجبة على ا٢بقيقة،  ، تبارؾ كتعاُف ىي ا٤بقتضيةكال شك كال ريب أف مشيئة ا

وجبها إال مشيئة ا تبارؾ كتعاُف، كل ما كيي  ،ليس ٜبة شيء يقتضي حصوؿ األشياء
شاءه ا فإنو يكوف عقيب مشيئتو كال بد، ال ٲبكن أف يتخلف ىذا ٕباؿو من األحواؿ،  

مشيئتو تبارؾ كتعاُف، ما شاء كل ما شاء ا عز كجل كونو، فإنو يكوف كٰبصل عقيب 
 ا كاف، كما َف يشأ َف يكن.
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 ،كذلك أيضنا كل ما َف يشأ ا عز كجل كونو فعدـ كونو راجع إُف عدـ مشيئتو
 .-كما سيأيت الكبلـ عن ىذا يف اآلية القادمة إف شاء ا-كليس إُف عدـ قدرتو 

ما يعجبو  رأل اإلنسافي  كيتعلق ّٔذه اآلية ٕبثه يف مشركعية قوؿ ىذه الكلمة إذا
ما شاء ا ) :شرع لو دفعنا لؤلذل كالعْب أف يقوؿىل يي  ،أك دخل إُف مكافو يستحسنو

 ؟(ال قوة إال با
 :يدالف على مشركعية ذلك جاء يف ىذا حديثْب عن النيب  

 .عند البيهقي كالطربآف كغّبٮبا أحدٮبا:
 .ِبعند ابن السُّ  :كاآلخر 
حديثنا صحيحنا فيو  ، كال أعلمي يصح عن رسوؿ ا  ككبلٮبا ضعيفه ال 

 .نسى حٍ تى سٍ ىذا ذكره يقاؿ عند رؤية ما يي  التنصيص على أفَّ 
ابن الزبّب  :منها بعض أىل العلم مشركعية ذلك، من أكلئك عى زى كلكن اآلية قد نػى  

 :يقوؿو كاف إذا دخل حائطنا أك ٫بوه ٩با ييستحسن فإنو كاف ، فإنَّ التابعي ا١بليل 
، كاآلية ٙبتمل ىذا النزىع أك ىذا االستدالؿ منها، كا (ما شاء ا ال قوة إال با)

تعاُف أعلم.
اإلنساف عند  ؾى ربىً ػالدعاء بالربكة، أف يي  :أف الذم جاء يف السنة الصرٰبة ا٤بقصودي 
، «من رأى في نفسو أو أخيو شيء فليدعوا بالبركة فإف العين حق»و، رؤية ما يعجبي 

 .إذا رأل اإلنساف شيئنا يعجبو فليدعوا بالربكة كما أمر بذلك النيب 
 [إثبات صفة ا٤بشيئة  ]*

َتَتَل الاِذيَن ِمْن بَػْعِدِىْم ِمْن بَػْعِد َما ﴿ :: )وقولوقاؿ  َوَلْو َشاَء اللاُو َما اقػْ
ُهْم َمْن آَمنَ  ُهْم َمْن َكَفَر َوَلْو َشاَء اللاُو َما  َجاَءتْػُهُم اْلبَػيػٍَّناُت َوَلِكِن اْختَػَلُفوا َفِمنػْ َوِمنػْ

َتتَػُلوا َوَلِكنا اللاَو يَػْفَعُل َما يُرِيدُ  ﴾.اقػْ
 فيها فائدتاف: ىذه اآليةُ 

 إثبات صفة ا٤بشيئة  تبارؾ كتعاُف. األولى:
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 ما َف يقع فإف عدـ كقوعو راجعه  كلَّ   أف أىل السنة كا١بماعة يعتقدكف أفَّ  الثانية:
، كإال فا جل يف عبله إُف عدـ مشيئة ا تبارؾ كتعاُف، كليس إُف عدـ قدرة ا 

على كل شيء قدير، كل شيء فا قديره عليو، كلكن إذا َف يقع الشيء فإف ىذا راجعه 
َتَتلَ إُف عدـ مشيئة ا، ﴿  ﴾، كا قادره على ذلك.َوَلْو َشاَء اللاُو َما اقػْ

َوَلْو ﴾، إذنا ا قادره على ذلك، ﴿َوَلْو َشاَء اللاُو أَلَْعَنَتُكمْ ﴿كذلك قولو تعاُف: 
﴾ ا قادره على أف ٯبمعهم على ا٥بدل، كلو شاء ذلك َشاَء اللاُو َلَجَمَعُهْم َعَلى اْلُهَدى

ا أحده يف ىذا الكوف الذم تدبّبه كملكو لو سبحانو كتعاُف  غالبى لوقع، كال ٲبكن أف يي 
عدـ كقوع األشياء إ٭با ىو  ﴾، يف أدلة كثّبة دلت على أفَّ اَء اللاُو َما فَػَعُلوهُ َوَلْو شَ ﴿

أك َف  ،على كل شيء قدير ٩با كافراجعه إُف عدـ مشيئة ا جل كعبل، كإال فا 
 .يكن 

 [ثبوت اإلرادة   *]
﴿َفَمْن يُرِِد اللاُو َأْف يَػْهِديَُو َيْشَرْح َصْدرَُه ِلْْلِْساَلـِ َوَمْن يُرِْد  )وقولو: : قاؿ

.(َأْف ُيِضلاُو َيْجَعْل َصْدرَُه َضيػًٍّقا َحَرًجا َكأَناَما َيصاعاُد ِفي الساَماِء﴾
 .إُف إيراد ما يدؿ على ثبوت اإلرادة  انتقل ا٤بؤلف 

ا٤بؤلف  كعبل، كإيرادي  أىل السنة كا١بماعة يعتقدكف بثبوت صفة اإلرادة  جلَّ  
على إثبات صفة ا٤بشيئة  سبحانو من حيسن  أف أكرد ما يدؿي  ىذه اآلية، بعدى  

 :بين صفتي المشيئة واإلرادة عالقة فإفا  ؛التأليف كالتصنيف
 :ىذه العبلقة أفَّ  كجوي  
 :ٗبعُب ،من صفة ا٤بشيئة صفة اإلرادة أعمُّ  
ٍٖا  ع٢ً ٖصا أزي١ ايهتاب ٚايػ١ٓ، تٓكػِ إزي: إلضاز٠ تٓكػِ نُا ز

 ( إرادة كونية.ُ
 ( إرادة شرعية.ِ

 .ا٤بشيئة :ىي ٗبعُب اإلرادة الكونية:
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أك بصفة ا٤بشيئة بل ٥با  ،فإنو ليس ٥با عبلقة بكلمة ا٤بشيئة اإلرادة الشرعية:أماا 
 ابة. :معُب آخر، صفة اإلرادة الشرعية ىي يف معُب

 ابة. :ا٤بشيئة، كاإلرادة الشرعية يف معُب :إذنا اإلرادة الكونية يف معُب
مشيئة كونية :قاؿ إف ا٤بشيئة شيء كاحد، ال يي  كأما ا٤بشيئة فإهنا ال تنقسم، ا٤بشيئةي 

 .كاحد ىي ٗبعُب اإلرادة الكونية كمشيئة شرعية، بل ا٤بشيئة شيء
من األدلة الٍب تدؿ على إثبات اإلرادة الكونية يف كتاب ا جل كعبل ىذه اآلية  

َفَمْن يُِرِد اللاُو َأْف يَػْهِديَُو َيْشَرْح َصْدرَُه ِلْْلِْساَلـِ َوَمْن يُِرْد َأْف ُيِضلاُو َيْجَعْل َصْدرَُه ﴿
 .﴾صاعاُد ِفي الساَماءِ َضيػًٍّقا َحَرًجا َكأَناَما يَ 

كلمة يريد ىاىنا كلمة يشاء كيستقيم لك   ؿى دى تستطيع يف غّب القرآف أف تضع بى  
 ىذا على أف اإلرادة ىا ىنا ىي اإلرادة الكونية. ا٤بعُب، فيدؿي 

َواللاُو يُرِيُد َأْف يَػُتوَب أما اإلرادة الشرعية فهي الٍب كردت يف ٫بو قولو تعاُف ﴿
 .﴾يُرِيُد اللاُو ِبُكُم اْلُيْسَر َواَل يُرِيُد ِبُكُم اْلُعْسرَ كيف قولو تعاُف: ﴿ ﴾،َعَلْيُكمْ 

كينبغي التنبو يف ىذه ا٤بواضع الٍب جاء فيها إثبات اإلرادة  سبحانو كتعاُف، 
 ؟ينبغي التنبو إُف ا٤بعُب ا٤براد، ىل ا٤براد يف ىذه اآلية اإلرادة الكونية أك اإلرادة الشرعية

 ن العلم ا٤بهم، كإال فإف ا٣بطأ يف ىذا الفهم قد ٯبر إُف ما ال ٙبمد عقباه.ىذا م
بسبب عدـ تفريقو بْب اإلرادة  فإف من الناس من انحرؼ في باب القدر:

طوائف من أىل البدع أف اإلرادة شيء كاحد، بعضهم  كاإلرادة الشرعية، ظنَّ  ،الكونية
: ىو التفصيل والصوابكبعضهم جعلوا اإلرادة كلها شرعية،  ،جعلوا اإلرادة كلها كونية

 كىو الفرقاف الذم أثبتو كقرره أىل السنة كا١بماعة.
 علم في ىذا المقاـ أف بين اإلرادتين فروقًا:ينبغي أف يُ 

كل ما أراده ا جل كعبل    :للوقوع، ٗبعُب مبلزمةه  اإلرادة الكونيةي  الفرؽ األوؿ:
 بد، كال ٲبكن أف يتخلف ذلك، ما أراده ا كوننا فإنو كاقعه كال بد.كوننا فإنو كاقعه كال 



ـً أىِب العباس، أىٞبىىدى بنً  ة الوىاًسػػػًطيَّةي؛ ًلشىٍيًخ اإلٍسبلى  (ىػػػػِٖٕ-ُٔٔعىٍبدى ا٢ٍبليم اٍبن تٍيميَّة ا٢ٍبرَّآفَّ ) الػػػعىػػػًقػػػيػػػػػدى
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أما اإلرادة الشرعية: فبل تبلـز بينها كبْب الوقوع، فقد يريد ا الشيء شرعنا كال 
كلكن ىذا َف يقع من كثّب من ،يقع، أراد ا عز كجل من ٝبيع الناس أف يؤمنوا بو 

 لمها تبارؾ كتعاُف.٢بكمة يع ؛الناس، بل من أكثر الناس
ابة، كأما اإلرادة الكونية  :أف اإلرادة الشرعية مبلزمة أك يف معُب الفرؽ الثاني:

 .فإهنا ال تستلـز ابة، فقد ٰبب ا كوننا ما ٰبب، كقد يريد ا كوننا ما يكره
 أما اإلرادة الشرعية: فإهنا مبلزمة للمحبة. 

لـز اإلرادة الشرعية، كال يستلـز اإلرادة أف األمر الشرعي يست الفرؽ الثالث:
ا٣بطاب يف ا٤ببحث األصوِف ا٤بشهور، ىل األمر يستلـز اإلرادة أـ  كىذا فصلي  الكونية،

 ال؟
األمر الشرعي يستلـز اإلرادة الشرعية دكف اإلرادة الكونية، كبالتاِف كل ما أمر ا  

نة للمؤمنْب فإنو مراده  شرعنا، عز كجل بو شرعنا، كل ما جاء األمر بو يف الكتاب كالس
٠بعت يف الكتاب كالسنة أف ا أمر بو، كإقاـ الصبلة  ٜبة تبلزـه بْب األمرين، كل شيءو 

 .كإيتاء الزكاة كصـو رمضاف إُف غّب ذلك فاعلم أنو مراده  شرعنا
، كإال لو قيل إف كل ما أمر ا عز كجل بو   فقد كىل ىو مراده  كوننا؟ ال تبلـز

 ذلك أف ال يكوف ىناؾ ٨بالفه ٥بذه األكامر، بل كاف يتعْب أفَّ  أراده كوننا، فإف الزـى 
بالصبلة ككثّبه من  ىذا ا٤بأمور بو من ٝبيع الناس كأنت ترل أف ا تعاُف قد أمرى  ٰبصلي 

إقامة الصبلة شيء  أىل األرض ال يقيموف الصبلة، فدؿ ىذا على أفَّ  الناس، بل أكثري 
 مراده  شرعنا كليس كوننا.

 ،ىو أف ا٤براد شرعنا: مراده لذاتو، أما ا٤براد كوننا: فإف تعلق با٤بعصية :الفرؽ الرابع
 فإنو مراده لغّبه ال لذاتو، انتبو ٥بذا.

ا٤براد شرعنا: مراده لذاتو، أراد ا الصبلة من حيث ىي صبلة ٰببها ا جل كعبل، 
 كٰبب كقوعها. ،عها من ا٤بؤمن، ا أراد الزكاة من حيث ىي زكاة، فا ٰببهاكٰبب كقو 
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 أما ا٤براد كوننا فإف تعلق با٤بعاصي، فإف ا٤براد ىاىنا، مراده لغّبه ال لذاتو، كىذا ٰبلُّ 
كيشاء كقوعو، كيف  ،على بعض الناس كيف يكره ا شيئنا رأي طاإلشكاؿ الذم قد ي
 يد بإرادتو الكونية كقوعها؟يكره ا ا٤بعاصي كير 

 :ف ا تعاُف أرادىا لغّبىا ال لذاهتا، ٗبعُبأقاؿ كا١بواب الفصل ىاىنا: أف يي 
أرادىا ا جل كعبل ألجل ما يَبتب على كجودىا ٩با ٰبب، قد يشاء ا عز كجل ما 

 يكره؛ ألنو يَبتب على كجوده ما ٰبب، انتبو ٥بذه القاعدة.
 كقوع ا٤بعاصي، ا٤بعاصي كاقعة؟ إذنا ىي كاقعة ٗبشيئة شاء ا :مثبلن على ذلك

 .ا
كأعظم من أف يقع شيء يف ملكوتو دكف مشيئتو، ا ال  ا جل كعبل أجلُّ  

غالب َف تكن مشيئة ا معدكمة ىنا ككانت مشيئة ا٤بخلوؽ موجودة فغلبت مشيئتو يي 
كشاء ا٤بخلوؽ كقوع  ،عاصيمشيئة ا تبارؾ كتعاُف، أعِب شاء ا عدـ كقوع ا٤ب

ىذا من يقدر ا قدره  ا٤بعاصي، فغلبت مشيئتو مشيئة ا تعاُف ا عن ذلك، ال يقوؿي 
كيعظمو حق تعظيمو، إ٭با كقعت ا٤بعاصي ٗبشيئة ا تبارؾ كتعاُف، ا جل كعبل أعز 

 من ذلك. كأحقري  كالعباد أذؿي  ،عصى قسرنامن أف يي 
كقوع ا٤بعاصي؛ ألنو يَبتب على كقوعها ما ٰبب، إذا كقعت إ٭با شاء ا عز كجل 

 ،﴾ِإفا اللاَو ُيِحب  التػاواابِينَ ا٤بعاصي كقعت األشياء الٍب ٰببها ا جل كعبل كالتوبة، ﴿
كال ٲبكن أف تكوف توبة إال إذا كجدت ماذا؟ إال إذا كجدت ا٤بعاصي، إذا كجدت 

ا ٰبب ذلك، فا غفور، إذنا ال بد من ا٤بعاصي كجدت آثار صفات ا عز كجل، ك 
 ،مغفرة، إذنا ال بد من كجود معاصي، كذلك ما يتعلق بغضب ا عز كجل كانتقامو

 .كعقابو سبحانو كتعاُف، كل ذلك من اآلثار الٍب تَبتب على كجود ا٤بعاصي
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ىذا  كالتدبر، كمن كيفق إُف فهمً  ،كالتفكر ،كىذا الباب بابه كاسع للتأمل 
  (ُ) .ضوع فإنو يهتدم إُف بابو نفيس من باب الفقوا٤بو 

 ،تنبو يا رعاؾ اهلل ىا ىنا أيًضا إلى أف اإلرادتين الكونية الشرعية، قد تجتمعاف
 وقد ترتفعاف: ،وقد تنفصل أو تنفرد إحداىما عن األخرى

الطاعات الٍب كقعت، الطاعة الٍب كقعت أرادىا  :قد ٘بتمعاف يف]األمر األكؿ[: 
ال ٲبكن أف يقع شيء ال ٲبكن أف  ،ا تعاُف كوننا، كالدليل على ذلك؟ كوهنا كقعت

اإلرادة الكونية مبلزمة للوقوع،  :يوجد شيء إال كىو مراده  سبحانو كتعاُف كوننا، قلنا
 ،ل الكونية، ما شاء ا كاففإف كل شيء حصل، فإنو َف ٰبصل إال بإرادة ا عز كج

 كما َف يشأ َف يكن.
 عز كجل شرعنا، من أم جهة؟ من جهة أف ا  أيضنا الطاعة الٍب كقعت مرادةه 

٧ببة ا  كاإلرادة الشرعية تستلزـي  ،األمر يستلـز اإلرادة الشرعية :عز كجل ٰببها، كقد قلنا
 كجل فإنو مراده لو شرعنا. عز كجل ٤بتعلق اإلرادة، إذنا كل ما أحبو ا عز

توجد كال توجد اإلرادة الشرعية  :تنفرد اإلرادة الكونية فقط، يعِب]األمر الثآف[: 
، إذا كقعت معصية من أحد، فإننا حينئذ نعلم أف ىذه (ِ)يف ا٤بعاصي الٍب كقعت

كوننا ال ٤با كقعت، دؿ ىذا على أهنا مرادة    ا٤بعصية أرادىا ا كوننا أك شرعنا؟ كوننا
 ٲبكن أف يقع شيء إال بإرادة ا الكونية، كإف شئت فقل ٗبشيئة ا سبحانو كتعاُف.

                                                 

كأكصيك يف فهم ىذا ا٤بوضوع كحيسن التأمل فيو، أكصيك بقراءة ما دىكَّفى اإلماـ ابن القيم   (ُ)
  ( :مفتاح دار السعادة()يف كتابو) فإنو قد أشار إُف ىذا ا٤بعُب ا١بليل، كضرب لو مثاالن ،

، ذكر  شاء كجودىا، كترتب على كجودىا أشياء ٩با ٰبب  يف شأف ا٤بعاصي، ككيف أف ا 
للمعاصي، فارجع إُف ىذا الفصل يف ىذا  ٫بونا من ثبلثْب من فوائد تقدير، كمشيئة ا 

 (.الشيخ)الكتاب، فإنو نافع لك إف شاء ا.

 ]ككذا ا٤بباحات، أم: األعياف. يػيٍنظر: شرح رسالة العبودية للشيخ[.  (ِ)
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ألهنا كقعت،  ؛ا٤بعصية الٍب كقعت من فبلف يـو أمس علمنا أف ا أرادىا كوننا
طيب أرادىا ا شرعنا؟ ال، ٤باذا؟ ا ال ٰبب ا٤بعاصي، ا ال ٰبب ا٤بعاصي، إذنا 

 إلرادة الكونية فحسب.كجدت ىاىنا ا
 األمر الثالث: تنفرد اإلرادة الشرعية يف الطاعة الٍب َف تقع، يف الطاعة الٍب َف تقع.

 صبلة ا٤بغرب من فبلف ابن فبلف الكافر النصرآف، أرادىا ا عز كجل شرعنا؟ 
﴾ ىذه الكملة تعم ٝبيع يَا أَيػ َها النااسُ نعم، أليس ا جل كعبل قد قاؿ: ﴿ 

﴾ الصبلة عبادة، إذنا أمر ا عز كجل شرعنا ٝبيع يَا أَيػ َها النااُس اْعُبُدوا رَباُكمُ س، ﴿النا
الناس بالصبلة، كبالتاِف دخل يف ىذا األمر فبلفه ابن فبلف النصرآف، إذنا أراد ا شرعنا، 

فبلف، كقلنا األمر مبلزـه لئلرادة الشرعية، كبالتاِف أراد ا شرعنا ىذه الصبلة من 
 فوجدت ىا ىنا اإلرادة الشرعية.

أراد ا ىذه الصبلة صبلة ا٤بغرب من فبلف كوننا؟ ٤باذا ؟ ألهنا َف تقع، دخل 
فدؿ ىذا على أف اإلرادة الكونية ىاىنا منفية غّب موجودة،  ىكخرج كىو ما صلٌ  ،الوقت

 كاضح؟
 .يف كونو كن أف يغالب ا كال ٲب ،لو أرادىا ا منو كوننا لوقعت قطعنا

ترتفع اإلرادتاف يف ا٤بعصية الٍب َف تقع، يعِب تنتفي اإلرادتاف يف  ]األمر الرابع[: 
شأف معصية َف تقع، ا٤بعصية الٍب َف تقع أثناء جلوسك ىا ىنا، أنت خبلؿ النصف 

 ساعة أك الساعة ا٤باضية، ىل سرقت؟ أنت فبلف ابن فبلف سرقت؟ ما سرقت.
 :ة خبلؿ ىذا الوقت معصية ما كقعت، كبالتاِفإذنا ىذا األمر يعِب السرق

 ما أرادىا ا كوننا، ألنو لو أرادىا كوننا لوقعت. ]أكالن[:
ثانينا: ما أرادىا ا عز كجل شرعنا، كالدليل أف ا ال ٰبب ا٤بعاصي، يتعاُف 
سبحانو كتعاُف عن ٧ببة ا٤بعاصي، إذنا انفصل لنا من العرض السابق أيها اإلخوة أف 

حواؿ يف شأف العبلقة بْب اإلرادتْب ترجع إُف ىذه األحواؿ األربع، كٲبثل أىل السنة األ
 .كالعلم ٥بذا ٗبثاؿ رٗبا يقرب لك فهم ا٤بوضوع
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إٲباف أِب بكر رضي ا  :قاؿ العلماء اجتمعت اإلرادتاف الكونية كالشرعية يف 
 .كمراده  شرعنا ،عنو، إٲباف أِب بكر مراده  كوننا

كفر أِب جهل، كفر   :وا كجدت اإلرادة أك انفردت اإلرادة الكونية فحسب يفقال 
 ،ألف ا ال ٰبب الكفر ،أِب جهل أراده ا كوننا؟ نعم، ألنو كقع، أراده ا شرعنا؟ ال

 كال ٰبب الفساد.
قاؿ العلماء: انفردت اإلرادة الشرعية يف إٲباف أِب جهل، إٲباف أِب جهل أراده ا 

يَا أَيػ َها النااُس ٤با؟ ألف ا أمر بو أبا جهلو كٝبيع الناس، أليس كذلك؟ ﴿ .نعمشرعنا؟ 
 ،﴾، كقلنا إف األمر يستلـز اإلرادة الشرعية، كل مأمورو بو فا أراده شرعنااْعُبُدوا رَباُكمُ 

كبالتاِف دخل يف ىذا األمر باإلٲباف ألِب جهل، إذنا ىو مراده  عز كجل شرعنا، كالسؤاؿ 
 .اآلف ىل ىو مراده  كوننا؟ ال

كلو شاء ا لو أراد ا كوننا إٲباف أبا جهل ٤با ٚبلف ذلك لوقع، كلكنو َف يقع  
 إذنا َف يرد ا أف يهديو.

، كفر أِب بكر ليس مرادنا  كوننا؛ ألنو َف ارتفعت اإلرادتاف يف كفر أِب بكر 
 .يقع، ككفر أِب بكر ليس مرادنا  شرعنا؛ ألف ا ال ٰبب الكفر

 .كبالتاِف يتبْب لك العبلقة بْب اإلرادتْب 
كما يتعلق ّٔا من مباحث  ،كا٤بقاـ على كل حاؿ ٰبتاج أعِب يف موضوع اإلرادة 

موضوع القدر  ء من اإلضافة على ذلك حينما نردي ٰبتاج إُف تفصيل أكثر، لعلو يأيت شي
 يف كبلـ ا٤بؤلف إف شاء ا تعاُف.

 [كم كاإلرادةا٢بي إثبات صفتْب  ]
َر  :قاؿ  َلى َعَلْيُكْم َغيػْ )وقولو: ﴿ُأِحلاْت َلُكْم َبِهيَمُة اأْلَنْػَعاـِ ِإالا َما يُػتػْ

 ُمِحلٍّي الصاْيِد َوأَنْػُتْم ُحُرـٌ ِإفا اللاَو َيْحُكُم َما يُرِيُد﴾.
 .كم كاإلرادةىذه اآلية إثبات صفتْب  جل كعبل، ا٢بي  
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جل كعبل، حينما كردنا إُف كقد مضى الكبلـ فيما سبق عن صفة ا٢بكم   
 اسم ا عز كجل ا٢بكيم.

 .كحكمه كوٓف ،حكمو شرعي :كقلنا إف ا٢بكم ينقسم إُف
 ٚال ٜتالظَإ َٚا ُٖا غٝإ       ٚاذتهِ نْٛٞ ٚؾطعٞ

ا٢بكم يف ىذه اآلية ىو ا٢بكم الشرعي؛ ألف ا٤بقاـ يتعلق بالتشريع، كما ا٤بناسب  
 ا٢بكم الشرعي. ؟٤بقاـ التشريع

 .﴾ ىل اإلرادة ىاىنا كونية؟ِإفا اللاَو َيْحُكُم َما يُرِيدُ اإلرادة ﴿ أما
ٰبكم ٗبا  أف ا  :ىذا ىو الصحيح أف اإلرادة ىا ىنا إرادة كونية، كا٤بعُب 

، ٤با كاف ا عز كىو مالكه قديره  ،كيأمر ،كيشرعي  ،الذم ٰبكم كىذا شأفي  ،يشاء
كجل ىو ا٤بلك الذم لو ا٤بلكوت كبيده ملكوت كل شيء، فإنو حينئذ يشرع كيأمر ٗبا 

و شأف العاجز تعاُف ا عن ذلك، الذم ٰبكم بالشيء الذم ال ، ليس شأني يشاء 
يشاءه كال يريده كوننا، فدؿ ىذا على أف ا عز كجل ٰبكم شرعنا ٗبا يريد كوننا، يعِب ٗبا 

 .سبحانو كتعاُف يشاء
كقد علمت إف مشيئة ا كإرادتو الكونية مقَبنة مع ا٢بكمة، فا يشاء ٗبشيئتو  

 .ا٤بقَبنة مع حكمتو 
٥بذا الفرؽ بْب موارد ىذه  كالتنبوي  ،ٜبة ألفاظه يف الكتاب كالسنة، جاءت منقسمة

و لو يا طالب ىذا من العلم ا٤بهم الذم ينبغي أف تتنب ،ملكعلى أم كجوو ٙبي  ،الكلمات
 (ُ)العلم.

                                                 

(
1
( كلمة عقد لبياهنا فصبلن ُِمن تلك الكلمات بلغت ) كقد أكرد ابن القيم رٞبو ا ٝبلةن  (

 :يف كتابو النافع ا٤بستطاب )شفاء العليل( كمن تلك الكلمات
  =كما إُف ذلك ،كالبعث ،كاإلذف ،كاإلرساؿ ،كا١بعل ،مكٍ كا٢بي  ،اإلرادة 
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 [إثبات صفة ابة  ]
: )وقولو: ﴿َوَأْحِسُنوا ِإفا اللاَو ُيِحب  اْلُمْحِسِنيَن﴾، وقولو: ﴿َوَأْقِسطُوا  قاؿ

ِإفا اللاَو ُيِحب  اْلُمْقِسِطيَن﴾، وقولو: ﴿َفَما اْستَػَقاُموا َلُكْم فَاْسَتِقيُموا َلُهْم ِإفا اللاَو 
اْلُمتاِقيَن﴾،وقولو: ﴿ِإفا اللاَو ُيِحب  التػاواابِيَن َوُيِحب  اْلُمَتَطهٍّرِيَن﴾، وقولو: ُيِحب  

﴿َفَسْوَؼ يَْأِتي اللاُو ِبَقْوـٍ ُيِحبػ ُهْم َوُيِحب ونَُو﴾، وقولو: ﴿ِإفا اللاَو ُيِحب  الاِذيَن يُػَقاتُِلوَف 
َيافٌ  َمْرُصوٌص﴾(. ِفي َسِبيِلِو َصفًّا َكأَنػاُهْم بُػنػْ

اختيارية  جل يف  فعليةه  ، كىذه صفةه إثبات صفة ابة   :فيها ىذه اآلياتي 
 ،، كأتباعهم، كأٝبع عليها أىل السنة كا١بماعةعلى إثباهتا لو سبحانو الرسلي  عبله، أطبقى 

 ذلك إف شاء ا.  كفارقهم يف ىذا طوائف من ا٤ببتدعة، كما سيأيت بيافي 
ب من شاء، إذا شاء، كدلت األدلة على أنو ا جل كعبل ب ذاتو تبارؾ  :ٰبي ٰبي

اللهم إنك »كتعاُف، كصفاتو كمقتضياًت صفاتو، كما قاؿ النيب صلى ا عليو كسلم: 
إف اهلل »، كقاؿ: «إف اهلل وتٌر، ُيحب الوتر»، كقاؿ: «عفو ُتحب العفو فاعفوا عني

 .«جميٌل ُيحب الجماؿ
تو لنفسو سبحانو أعظم ٧ببةو لو تبارؾ كتعاُف؛ بل إف  كال شك كال ريب أف ٧بب 

بو،  و ا تبارؾ كتعاُف، أك أمرى كل ما خلقي   كل ا٣بلق كاألمر راجعه إُف ىذه ابة، فإفَّ 
فإ٭با كاف ذلك منو جل كعبل، ألجل حكمةو ٰببها سبحانو كتعاُف، كل مرادو إرادةن شرعية 

على كجوده،  ما يَبتبي  ة فإنو إما أف ٰببو، أك ٰببي فإنو ٰببو، ككل ما أراده بإرادتو الكوني
لنفسو، حٌب قاؿ شيخ اإلسبلـ  فعاد كل شيءو إُف ٧ببة ا تبارؾ كتعاُف، إُف ٧ببتو 

(.إف ٧ببة ا جل كعبل لنفسو ىي العلة الغائية لكل شيء): ابن تيمية 

                                                                                                                                     

كمنها ما ال عبلقة لو بو، كلكنها  ،ما ىو لو عبلقة ٗببحث ا٤بشيئة كاإلرادة الذم معنا :منها=
كلعلك تطالع ىذا الفصل يف ىذا الكتاب  ،كإُف كوٓف ،كردت يف النصوص منقسمة إُف شرعي

 )الشيخ(فتنتفع إف شاء ا.
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 ا تبارؾ كتعاُف ٰببي  العلة الغائية لكل شيء، إ٭با راجعةه إُف ىذه ابة، مث إفَّ  
أنو ٰبب ذكاتنا، كٰبب أعماالن، كٰبب أقواالن،  :من شاء من خلقو، كقد دلت األدلة على

، فهو ٰبب طوائفى  دلت األدلة عليهم، كما يف ىذه  كٰبب بقاعنا، كٰبب صفاتو
اآليات؛ ٧ببة ا جل كعبل لستة أصناؼ؛ فهو ٰبب ا٤بتقْب، كٰبب اسنْب، كٰبب 

، كٰبب التوابْب، كٰبب ا٤بتطهرين، كٰبب الذين يقاتلوف يف سبيلو صفنا كأهنم ا٤بقسطْب
بنياف مرصوص، كما أنو جل كعبل ٰبب الصابرين، كٰبب ا٤بتوكلْب، ىذه ٜبانية أصناؼ، 

 .جاء القرآف بإثبات ٧ببة ا تبارؾ كتعاُف ٥بم
ن، كالظا٤بْب، الكافري :كما جاء القرآف بإثبات أف ا ال ٰبب طوائف، من أكلئك
 .كا٤بعتدين، كا٤بسرفْب، كا٤بفسدين، كا٤بستكربين، كا٣بائنْب، كالفرحْب

ىذه ٜبانية أصناؼ ال ٰببهم ا جل كعبل، تقابل األصناؼ الثمانية الٍب بْب ا  
 و ٰببهم جل كعبل. يف كتابو أنَّ 

تبارؾ أف اهلل »كمن األدلة على ٧ببتو جل كعبل للذكات، ما ثبت يف الصحيحْب، 
وتعالى، إذا أحب عبًدا نادى جبريل، فقاؿ لو: إني أحب فالنًا، فأحبو، فيحبو 
جبريل، وينادي في أىل السماء إف اهلل يحب فالنًا فأحبوه، فيحبو أىل السماء، ثم 

 .«يوضع لو القبوؿ في األرض
  سبحانو كتعاُف من ىذه األعماؿْبَّ ما بػى  كا تبارؾ كتعاُف ٰبب أعماالن، ٰببي  

إال ٤با  ؛٧ببتو تبارؾ كتعاُف ٥بم، ما أحبهم ا الٍب قامت ّٔا ىذه األصناؼ، فإهنا علةي 
العدؿ، ك٤با  :قاموا بو، ٤با قاموا باإلحساف، ك٤با قاموا بالتقول، ك٤با قاموا بالقسط كىو

قاتلوا يف سبيل ا صفنا، أحبهم ا تبارؾ كتعاُف، فدؿ ذلك على أف ا ٰبب 
 .أعما٥بم
أف  :كالتنبيو، كفيها ،تسمى داللة اإلٲباء داللةن  يف أصوؿ الفقة: الدالالت كمن 

﴿ِإفا اللاَو ُيِحب  ا با٢بكم فيفيد العلية، حينما قاؿ ا جل كعبل، ذكر الوصف مقَبني يي 
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، فإف ىذا يفيد أف علة ٧ببتو ٥بم، التقول الٍب ﴿ُيِحب  اْلُمتاِقيَن﴾أك  ،اْلُمْحِسِنيَن﴾
 قامت ّٔم، كاإلحساف الذم قاموا بو إُف غّب ذلك ٩با جاء يف األدلة. 

قوؿ النيب  :كذلك جاءت األدلة بإثبات ٧ببة ا جل كعبل ألقواؿ، من ذلك
كلمتاف حبيبتاف إلى »صلى ا عليو كسلم فيما خرج البخارم يف صحيحو: 

  .سبحاف ا كٕبمده، سبحاف ا العظيم :كٮبا  .الحديث«  ...الرحمن
البقاع إُف ا تبارؾ كتعاُف  كمن ذلك ٧ببتو سبحانو كتعاُف لبقاع، فأحبي 

 .ا٤بساجد، إُف غّب ذلك ٩با دلت األدلة عليو
علم ىاىنا أف ٧ببة ا تبارؾ كتعاُف تتفاكت، فقد ٰبب شيئنا أكثر كينبغي أف يي  

أنو ٰبب بعض ا٢بسنات أكثر من بعض، كىذا قد يكوف راجعنا إُف  :كمن غّبه، من ذل
أف تكوف ا٢بسنة كاجبة، كلذلك قاؿ ا جل  :فضيلة ا٢بسنة يف نفسها، فمن ذلك

مما افترضتو  عبدي بشيء أحب إليا  وما تقرب إليا »كعبل يف ا٢بديث القدسي: 
 .«عليو

 كوفي   :كقد يكوف ىذا التفاكت راجعنا إُف اعتبار ما قاـ بالعمل الصاٌف، من ذلك 
ما من أياـ العمل »العمل الصاٌف كاقعنا يف زمنو فاضل، قاؿ صلى ا عليو كسلم: 

 «. الصالح فيهن أحب إلى اهلل تعالى من ىذه العشر
لك أف النيب أف يقـو بالعمل كصفه ٰببو ا جل كعبل، من ذ :كمن ذلك أيضنا

 . «قل و وإفْ أدومُ »صلى ا عليو كسلم سؤؿ: أم العمل أحب إُف ا؟، فقاؿ: 
أف يكوف نوعه من أنواع العمل الواحد، قد قاـ على ىيئة معينة، أك  :كمن ذلك

ا عز كجل ىذا العمل أكثر من غّبه، ٩با  بعددو معْب، أك بوصفو كىيئةو معينة، فيحبي 
أحب »إُف ىذا العمل، كما ثبت يف الصحيح عن النيب صلى ا عليو كسلم  يرجعي 

ـُ  الصالة إلى اهلل صالةُ  صبلةو من  ، فأحبي «داود داود، وأحب الصياـ إلى اهلل صيا
الصبلة الٍب كاف يصليها داكد عليو السبلـ، ككذلك الصياـ الذم   :الصلوات، ىي ٝبلةً 

 كاف يصومو داكد عليو السبلـ. 
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 .بو أىل السنة كا١بماعة كيعتقدكنو كل ذلك ٩با نطقت بو األدلة، يقوؿي إذنا  
﴿ِإفا كا٢بسنات،  ،كيف ا١بملة ا تبارؾ كتعاُف، ٰبب ا٤بؤمنْب كٰبب اإلٲباف 

 :قاؿ أىل التفسّب الاِذيَن َآَمُنوا َوَعِمُلوا الصااِلَحاِت َسَيْجَعُل َلُهُم الراْحَمُن ُودًّا﴾
 (.جل كعبل، كٰبببهم إُف عبادهسوؼ يودىم ا )

كأىل السنة كا١بماعة يقفوف فيما يثبتوف  من األ٠باء كالصفات عند حد الوارد، 
فهم يثبتوف ابة  ألف النصوص قد كردت بذلك، كما أهنم يثبتوف لو صفتْب كردتا 

 صفة الود، كصفة ا٣بلة  :يف النصوص، قريبتاف يف ا٤بعُب من ابة، كٮبا
فجاءت يف كتاب ا يف موضعْب، من ذلك يف سورة ىود، فيما  فة الود:أما ص

، ﴿ِإفا رَبٍّي رَِحيٌم َوُدوٌد﴾أخرب ا سبحانو كتعاُف، عن قوؿ شعيبو عليو السبلـ 
 .﴿َوُىَو اْلَغُفوُر اْلَوُدوُد﴾كا٤بوضع الثآف يف سورة الربكج، كىو 

 .كالود: صفو ابة 
ابة، كدليلها ما خرج اإلماـ مسلم عن النيب صلى ا أما ا٣بلة: فإهنا أعلى  

، كيف كتاب «إف اهلل اتخذني خليال، كما اتخذ إبراىيم خليال»عليو كسلم أنو قاؿ: 
 . ﴿َواتاَخَذ اللاُو ِإبْػَراِىيَم َخِلياًل﴾ا جل كعبل 

ماعة يقفوف عن أىل السنة كا١ب األخرل ٩با يرجع إُف مفهـو ابة، فإفَّ  ا األنواعي أمَّ 
أف ىذا الباب توقيفي، فال يوصف  :إثباتو  تبارؾ كتعاُف، جرينا على القاعدة، كىي

 اهلل إال بما وصف بو نفسو، أو وصفو بو رسولو صلى اهلل عليو وسلم.
 ،ولا١بي  ،ا٥بول، الصبابة، العبلقة، التتيم  :ذكرىا أىل العلم المحبة درجات

 .العشق
 :إ٭با يثبتوف  جل كعبل ما ثبت يف النصوصالسنة كا١بماعة  أىلي  
  .ابة، كالود، كا٣بلة 

بعض تلك الدرجات  لعدـ الدليل عليو، السيما كأفَّ  ؛كيقفوف عما ما عدا ذلك
، فقد نصَّ  :ا٤بذكورة ال يليق إثباهتا با تبارؾ كتعاُف، من ذلك من  طائفةه  العشق مثبلن
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٧ببة مقركنة بشهوة، كما أشار العسكرم يف فركقو،  :العشق أىل العلم، على أفَّ 
إثباتو  كصاحب الكليات، كغّبٮبا من اللغويْب كاألدباء، كال شك أف ىذا ا٤بعُب ال يصحي 

قاؿ إف ا عز كجل يعشق فبلننا، أك يعشق نبيو  أف يي  تبارؾ كتعاُف، فمن ا٣بطأ البْبَّ 
 صلى ا عليو كسلم.

أيضنا كال ٯبوز أف يتفوه بو مسلم، أف يقوؿ إنسافه:  باطله كما أف ا٤بقابل لذلك،   
عاشق ا، أك عاشق إ٥بي،  :إٓف أعشق ا، أك يتسمى بعض الناس ٗبثل ىذا، فيقولوف

 .أك ما شاكل ذلك، ال شك أف ىذا باطل كال ٯبوز
 ،ا٤بيل إُف التمكن من ا٤بعشوؽ :العشق ٧ببة مقركنة بشهوة، كالشهوة ىي 

 .ل الوطر منوكابوب لني
 كال شك أف ىذا أبطل الباطل، كال ٯبوز، من حيث نسبتو إُف ا تبارؾ كتعاُف.  

ا٤بقصود أف صفة ابة  تبارؾ كتعاُف صفةه ثابتةه لو تبارؾ كتعاُف يف أدلةو كثّبة، 
 ال تكاد أف ٙبصى إال ٗبشقة.

  ٚايٓاؽ ؼي َػأي١ احملب١، اْكػُٛا إزي ثالث١ أقػاّ:

 ذ بى ا كأف  األول:اؾقدم منهم من نفى ابة من طرفيها. يعِب: نفوا أف ٰبًي
ٰبيىبى ا، نفوا أف يكوف ا ٧ًببنا، كأف يكوف ا ٧ببيوبنا،  كىؤالء طوائف من ا٤بتكلمْب، 

 ذىبوا إُف ىذا ا٤بذىب الردمء.
 ذ ذاؾثاـي: الذين أثبتوا ٧ببة العبد لربو، كنفوا ا٤بقابل ٥با، كىو ٧ببة ا واؾقدم
 لعباده. 
 :ىم أىل ا٢بق كالتوفيق، ىم أىل السنة كا١بماعة، الذين أثبتوا  اؾقدمذاؾثاؾث

ب، كأف ا تعاُف  ابة من طرفيها، فعندىم اعتقاده أف ا تبارؾ كتعاُف كأف ا تعاُف ٰبًي
﴿َفَسْوَؼ يَْأِتي اللاُو ِبَقْوـٍ ُيِحبػ ُهْم النصوص، كمن ذلك :ٰبينب؛ كما نطقت بذلك 

 .َوُيِحب ونَُو﴾، ﴿ُقْل ِإْف ُكْنُتْم ُتِحب وَف اللاَو فَاتاِبُعوِني ُيْحِبْبُكُم اللاُو﴾
فثبت إذنا أف ابة تكوف من ا تبارؾ كتعاُف لعباده، كأهنا تكوف من العباد  



ـً أىِب العباس، أىٞبىىدى بنً  ة الوىاًسػػػًطيَّةي؛ ًلشىٍيًخ اإلٍسبلى  (ىػػػػِٖٕ-ُٔٔعىٍبدى ا٢ٍبليم اٍبن تٍيميَّة ا٢ٍبرَّآفَّ ) الػػػعىػػػًقػػػيػػػػػدى
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 .لرّٔم
بة العباد لرّٔم، ىؤالء كقعوا يف ضبلؿو عظيم، مبناه على شبهةو كالذين نفوا ٧ب

 ىي:داحضة، 
شيءه من ذلك  كابوب، كليس ٜبةى  ابة تستلـز مبلئمةن، كموائمةن، بْب ابّْ  أفَّ   

وف ا كألجل ذلك فإهنم نفوا أف يكوف العباد ٰببي  ،كا٤بخلوؽ سبحانو كتعاُف ،بْب ا٣بالق
 تبارؾ كتعاُف. 

إهنم  وه أصله باطل غّب صحيح، من حيثي ىذا األصل الذم أصلي  كال شك أفٌ 
 :أرادكا

أف ا٤ببلئمة تقتضي مشأّة كٛبثيبلن بْب ا٣بالق كا٤بخلوؽ، فإف ىذا من أبطل  
ما  من نفسو بالضركرة أنو ٰببي  الباطل، كدعول ال يقـو عليها دليل، ككل إنسافو يعلمي 

، كمن الناس من ٰبب م كال يشأّو، فإفَّ  ،ال يبلئمو ن الناس من ٰبب حيواناتو
، كمن الناس من ٰبب أشياء كثّبة ال ترجع إُف الذات الٍب ىو من جنسها،  ٝباداتو

 .كىي ما يتعلق باإلنس، فمن أين لكم أف ابة تستلـز ىذا األمر
الضبلؿ بأصحابو، إُف ىذه الدرجة الٍب ينفوف فيها  كيا العجب، كيف يصلي  

٧ببة ا تبارؾ  :ها، إ٭با ىيكخبلصتي  ،هادة العبودية، كلبُّ يف العبودية، بل زبٌ  أعظم شيءو 
 .كتعاُف

 ،إذا َف يكن أساسو ؟ما ىي العبادة؟ إذا كانت ابة ليست منها، كما ىو التألو 
 .و، ٧ببة ا تبارؾ كتعاُفكلبُّ  ،كأصلو

 .كإجبلالن  ،كخوفنا ،كتعظيمنا ،٧ببةن  الذم يأ٥بو العبادي  :اإللو ىو 
فما الذم فات ىؤالء من ىذا الركن الركْب يف عبودية ا تبارؾ كتعاُف حينما  

حب إال ػي يزعموف أف ا تبارؾ كتعاُف ال ٰبب، سبحاف ا العظيم، ما الذم ٲبكن أف ي
ا  ك٧ببة ا تبارؾ كتعاُف أعظم منو، بل ليس ٜبة شيء يف الوجود ٰبب لذاتو إال
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 ،لسواه، فإهنا ال ٘بوز أف تقع أك تكوف، إال إذا كانت ألجلو ٧ببةو  ، ككلي سبحانو كتعاُف
 أك بإذفو منو سبحانو كتعاُف.
ما  :ا٣بلل يف ىذا األمر ىو الذم ٛبيز بو أىل اإلٲباف، يعِب ا جل كعبل بْب أفَّ 

كقع فيو ىؤالء ا٤بخالفوف للرسل عليهم الصبلة كالسبلـ، ىو الذم مايزىم كفارقهم فيو 
 .أىل اإلٲباف الصادؽ

﴿َوِمَن النااِس َمْن يَػتاِخُذ ِمْن ُدوِف اللاِو أَْنَداًدا ُيِحب ونَػُهْم َكُحبٍّ قاؿ جل كعبل  
 .اللاِو َوالاِذيَن َآَمُنوا َأَشد  ُحبًّا لِلاِو﴾

ىذه ميزهتم، كىذه عبلمتهم، كىذه ا٣باصية الٍب كانوا ّٔا مؤمنْب، ٧بققْب  
 ثوابو، ٰببي  كإ٭با ٰببي  ،العبد ال ٰبب ا جل كعبل زاعمه إفَّ  لئلٲباف، فكيف يزعمي 

 واىكذا أكل، با ىو سبحانو كتعاُف فإنو عند ىؤالء ال ٰبيى إثابتو، أمَّ   جنتو، ٰببي 
ت ٧ببة العباد لرّٔم، يعِب جاءكا إُف ٫بو قولو تعاُف، النصوص الواردة يف شأف إثبا

، قالوا ٰببونو ٗبعُب: ٰببوف جنتو، ٰببوف ﴿َفَسْوَؼ يَْأِتي اللاُو ِبَقْوـٍ ُيِحبػ ُهْم َوُيِحب ونَُو﴾
 إثابتو، ٰببوف رٞبتو النازلة إليهم، إُف غّب ذلك، سبحاف ا العظيم!

٣برجوا إُف  ؛ذىب، كلو طردكا ىذا ا٤بذىبالقـو ما طردكا ىذا ا٤ب كالعجيب أفَّ  
من رٞبة ا عز كجل بأىل البدع، كوهنم يتناقضوف، كالفطرة  مكشوفة، لكنٍ  زندقةو 

كاقعهم من حيث ما يقـو بقلؤّم، أك ما يقـو بأعما٥بم،  تغلبهم، يقرركف أشياء لكنَّ 
طردكا ىذا الذم  ىذا التنظّب الفلسفي، النظرم الذم يقرركنو، كإال فلو أهنم ٱبالفي 

 قالوه، كما تناقضوا فبل شك أنو ال عبودية ٥بم، بل ال إٲباف ٥بم با سبحانو كتعاُف.
مث ما يتبع ىذه ابة من  ،٧ببة ا تبارؾ كتعاُف و وخالصتو:اإليماف ولب   فحقيقةُ 

 كالتزاـ أكامره سبحانو كتعاُف.  ،كالتصديق ٣بربه ،الطاعة  تبارؾ كتعاُف
الطرؼ الثآف: كىو نفي ٧ببة ا تبارؾ كتعاُف لعباده، كىذا الذم ذىب إليو  أما 

 .الطوائف ا٤بخالفة للحق، يف باب الصفات كل ا٤بتكلمْب كٝبيعي 



ـً أىِب العباس، أىٞبىىدى بنً  ة الوىاًسػػػًطيَّةي؛ ًلشىٍيًخ اإلٍسبلى  (ىػػػػِٖٕ-ُٔٔعىٍبدى ا٢ٍبليم اٍبن تٍيميَّة ا٢ٍبرَّآفَّ ) الػػػعىػػػًقػػػيػػػػػدى
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أف ا٤بتكلمْب  كبا٤بناسبة ىذه الصفة من أشد الصفات على أىل الكبلـ، ال ٘بدي  
 .ابة، كصفة النزكؿ :ده يف صفةعليهم كثّبنا إثبات صفة  تبارؾ كتعاُف مثلما ٘ب يشقي 

من ىؤالء ا٤بتكلمْب من ٱبالف مذىبو العاـ يف بعض الصفات،  كلذلك رٗبا ٘بدي  
ابة كالنزكؿ، فإنو ال  :معو إُف صفٍب فيثبت شيئنا من الصفات، لكنك إذا كصلتى 

 ة. يثبت ىاتْب الصفتْب إُف أىل السنة اضَّ 
٧ببة ا تبارؾ كتعاُف، يعِب أف تكوف صفةن قائمة ا٤بقصود أف ا٤بتكلمْب قاطبة نفوا 

 .با جل كعبل
  : إف ابة )كشبهتهم يف ذلك شبهة داحضة، ال قيمة ٥با عند التحقيق، قاؿ القـو

، كىذه صفة ال تكوف إال يف ٨بلوؽ، فينزه ا تبارؾ كتعاُف عنها؛ ألننا إذا (ميل القلب
 .خلوؽ، كىذا من أعظم الباطلأثبتناىا اقتضى ىذا تشبيو ا٣بالق با٤ب

والجواب عن ذلك من غّب صحيحة،  كال شك أف ىذا الذم ذىبوا إليو شبهةه  
 أوجو: 

إ٭با يثبتوهنا  ،أىل السنة كا١بماعة الذين أثبتوا ىذه الصفة  تبارؾ كتعاُف أفَّ  أواًل:
فهم يثبتوف  ٧ببةن تليق بو، كما  ﴿لَْيَس َكِمْثِلِو َشْيٌء﴾قوؿ ا جل كعبل  على حدّْ 

فيو ا٤بخلوقْب،  بو، ال على ما ٲباثلي  أهنم يثبتوف  جبل كعبل بقية الصفات على ما يليقي 
ود، كإف ا يتخذ تعاُف ا عن ذلك علونا كبّبا، فنحن نقوؿ إف ا ٰبب، كإف ا يى 
كتعاُف ليس ٩باثبلن خليبلن على ما يليق بو، كال شك أف ذلك كاف فيو سبحانو 

ابة، فللو  :عز كجل الكماؿ ا٤بطلق يف ذاتو كصفاتو، كمن ذلك للمخلوقْب، بل ً 
 .كللمخلوؽ ٧ببة تليق بو  ،الكاملة الٍب تليق بو سبحانو كتعاُف جبل كعبل ابةي 

ما  ؟ابة ال تكوف إال ميبلن للقلب، من أين علمتهم ذلك من قاؿ لكم إفَّ  ثانًيا:
 ؟الٍب بنيتم عليو ىذا القوؿ ألساسي ىو ا

كغّبىم من أىل البدع، ىذه  ،تنبيو رعاؾ ا إُف مشكلة منهجية عند ىؤالء 
، عدكل منتشرة كما يقولوف  بْب أىل البدع قاطبة، كىي: ،ا٤بشكلة مرضه فاشو
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 .ويحكموف كلًيا ،أنهم ينظروف جزئًيا 
ٗبحبة اإلنساف،  ما يتعلقي  :جزئينا، كىومسألة ابة نظركا نظرنا إُف ٤با جاءكا  :يعِب
ميل القلب، جعلوا ىذا النظر ا١بزئي حكمنا كلينا عامنا، كل ٧ببةو جعلوىا  :فقالوا ابةي 

 .راجعةو إُف ىذا ا٤بعُب الذم استفادكه بالنظر ا١بزئي
 .كال شك أف ىذا غّب صحيح 
 .الكبلـ :كلذلك لو نظرنا نظرنا جزئينا إُف 
معشر البشر، إ٭با ىو الكبلـ الذم يكوف  الذم نعهده ٫بني  الكبلـ ا٤بعهود 
كأضراس، يعِب ال بد من اجتماع ذلك، حٌب يكوف كبلـه،  ،كشفتْب، ك٥بوات ،بلساف

 أليس كذلك؟
كنطقنا،  ،كشهادةن  ،كإذا نظرنا يف النصوص، ٪بد أف ا تبارؾ كتعاُف أثبت كبلمنا 

 .أك أسناف ،أك شفتْب ،٥با أضراس ألشياء ال نعهد أفَّ 
 ؟أليس ا تبارؾ كتعاُف قد أخرب أنو يـو القيامة تشهد ا١بلود كتنطق 
َنا قَاُلوا أَْنطََقَنا اللاُو﴾  ﴿يَػْوـَ َتْشَهُد َعَلْيِهْم  ،﴿َوقَاُلوا ِلُجُلوِدِىْم ِلَم َشِهْدُتْم َعَليػْ

 .﴾أَْلِسَنتُػُهْم َوأَْيِديِهْم َوَأْرُجُلُهْم ِبَما َكانُوا يَػْعَمُلوفَ 
مٌب رأيتم رجبلن ٥با شفتْب كأسناف تنطق كتتكلم، بل ٤با نذىب إُف ما يكوف يف  

 .الدار اآلخرة، دعونا يف ما كاف يف ىذه الدار
أليس النيب صلى ا عليو كسلم كبأصح إسناد قد ٠بع شجرنا يسلم عليو؟ أليس  

النيب صلى ا عليو كسلم بل كأصحابو أيضنا، كانوا يسمعوف تسبيح الطعاـ بْب يدم 
رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم؟ كاألحاديث ّٔذا بأصح األسانيد، كمن أنكرىا، فهو 

ف منكرنا، مٌب رأيتم طعامنا فيو أسناف، كشفتْب، لغّبىا من األحاديث ينبغي أف يكو 
 .ك٥بوات، حٌب يكوف الكبلـ كاقعنا
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أليس النيب صلى ا عليو كسلم قد ٠بع مع أصحابو حنْب جذع؟ خشب لو  
كصوت، كبكاء، حٌب قاـ النيب صلى ا عليو كسلم إليو كىدأه، مٌب  ،كاشتياؽ ،حنْب

 كلساف ٱبرج منو صوت؟علمتم أف للجذع قلبنا ٰبن؟ كلو حنجرة 
إذنا ا٤بشكلة أهنم نظركا جزئينا، كحكموا كلينا، حكمهم الكلي على ا٤بخلوقات يف  

ىذا النطاؽ غّب صحيح، فكيف با٢بكم على ا جل كعبل، أرأيتم ا؟ أرأيتم مثيبل 
 .حٌب تقولوا إف ىذه الصفة ال تليق با ،؟ تعاُف ا عن ذلك

 /ببحانو ٱبرب عن نفسو، كأعلم ا٣بلق بو ٱبرب عنو، بأنو ٰبي يا  العجب ا س 
ال، ىذا يا ربنا ال يليق بك، كىذا يا رسوؿ ا ال يليق بربك سبحاف ا  :كالقـو يقولوف

مث ٱبرب  ،﴿ُقْل أَأَنْػُتْم َأْعَلُم أَـِ اللاُو﴾العظيم ماذا نقوؿ؟ سول أف نذكرىم بقولو تعاُف 
ّٔا كحقيقة األمر، أهنا ذـ، كحقيقة األمر أهنا  حي فات الٍب يتمدَّ ا جل كعبل  ّٔذه الص

 .تشبيو
يا العجب يذـ ا نفسو ليمدحها، أىذا يفعلو أجهل ا١باىلْب؟ فضبل عن  

 كيف يتجرأ عبده ىذه ا١برأة على ا تبارؾ كتعاُف.  ،أحكم ا٢باكمْب سبحانو كتعاُف
ة ا٤بتكلمْب يثبتوف  صفة اإلرادة، يف عامتكم أثبٌتم صفة اإلرادة، عام ثالثًا:

فإننا نقوؿ ٥بم كاإلرادة  :مقابل نفيهم ٤باذا؟ لصفة ابة، قالوا ابة ميل القلب، كبالتاِف
ما أثبٌتم،  ميل القلب، فكما قلتم يف ابة قولوا يف اإلرادة، يلزمكم فيما نفيتم نظّبي 

ال، اإلرادة :الظن ّٔم، إُف أف يقولوا  كلذلك إذا قلنا ٥بم ىذا، فإهنم سيسارعوف، ىذا
فإننا  ،الٍب ذكرمت إرادة تليق با٤بخلوؽ، ك٫بن نثبت إرادةن تليق با٣بالق سبحانو كتعاُف

 عقل، كال نعقلي ال يي  :حينها سنقوؿ ٥بم، ككذلك ابة الٍب أثبتناىا تليق با، فإف قالوا
ميل  :يف الشاىد ٧ببة إال ىي ميل قلب، فإننا نقوؿ: ككذلك ٫بن ال نعقل إرادة إال كىي

 .قلب
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 (1) الشيء الذم نفوه من ىذه الصفة.يذكركنو فإننا نلزمهم بنظّبه يف ككل جوابو  
ا٤بقصود أف ا٤بتكلمْب عامة فركا من إثبات ابة  عز كجل كأكلوا ٝبيعنا النصوص 

 .ىذه ابة الٍب جاءت بإثبات
 والتأويالت التي ذكروىا ترجع في مجملها ترجع إلى ما يأتي: 

 .ب يعِب: يثِببالثناء، ٰبي  :تأكيل ابة-ُ    
فعادت ىذه الصفة عندىم إُف صفة الكبلـ، كما ذكر البيهقي يف األ٠باء      

ذات ا كالصفات، كسيأيت معنا إف شاء ا أف صفة الكبلـ عندىم صفة ذاتية قائمة ب
 تبارؾ كتعاُف.

 ابة باإلثابة.  يلأك ت -ِ
 ابة باإلرادة، كأكثرىم على ىذا التأكيل.  تأكيل-ّ

 مث إهنم اختلفوا، ىل اإلرادة كابة صفتاف متساكيتاف، يعِب مَبادفتاف، أك إفَّ 
 ؟بينهما فرقنا

 :كأحب ٗبعُبأحب، :كاإلرادة، فأراد ٗبعُب  ،ذىب أكثرىم إُف التسوية بْب ابة 
 أراد. 

اإلرادة إذا تعلقت با٣بّب  من اإلرادة، فإفَّ  ابة أخصُّ  أفَّ  :منهم ذىبوا إُف كطائفةي 
ذلك، فإهنا  أك التأثيم كما إُف ،٧ببة، كإذا تعلقت ٗبا يتعلق بالتعذيب :كالثواب، كانت

 ذلك ٩با جاء بو يف معُب ىذه الصفات.  بغضنا، كمقتنا، كما إُف :تصبح
باإلرادة، كأكثر ىؤالء ذىبوا  :ود أف القـو عامة أكثرىم ذىبوا إُف تأكيل ابةا٤بقص

 التسوية بْب ابة كاإلرادة. :إُف

                                                 
(1)
قريبه إف شاء ا، لعلو يكوف يف اللقاء القادـ بإذف ا عز كجل نتكلم كعلى كل حاؿ سيأيت موضعه  

ىذا ا٤بوضوع يتكرر معنا يف الصفات القادمة، كىي صفاته كثّبة، كال نريد أف  فيو عن مناقشة قانوف التأكيل؛ ألفَّ 
 ىذا التأكيل. ضوابط، كنذكر ردكدنا عامة تصلح للرد على ٝبيع  نذكر قواعد، كنذكري  نكرر الكبلـ، لكنٍ 
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 والمحبة: ،بياف الفرؽ بين اإلرادة سابًقاومر معنا 
 .ابة :اإلرادة قد تكوف شرعية، كىذه ٗبعُب من اإلرادة، فإفَّ  فابة أخصُّ 

 .ا٤بشيئة :كقد تكوف إرادةن كونية، كىذه ٗبعُب 
كعلى كل حاؿ ا٣بلل يف ىذا ا٤بقاـ ليس باألمر السهل، ىذا ا٣بطأ أدل بطوائف  

من أىل البدع إُف اال٫براؼ يف مسائل شٌب، السيما ما يتعلق منها بباب القدر، 
باب ا٫براؼ كاإلرادة من أسباب ا٫براؼ القدرية، كمن أس ،فبسبب التسوية بْب ابة

أيضنا مثل ذلك من ىذه اآلثار ك التسوية بْب ابة كاإلرادة،  ،ا١بربية كٮبا فرقتاف متقابلتاف
أك فيما يرجع إُف مسألة التحسْب،  ،فيما يرجع إُف نفي ا٢بكمة عن ا تبارؾ كتعاُف

وضوع تطرؽ إليو إف شاء ا إذا كصلنا إُف الكبلـ عن منلعلنا ، كالتقبيح إُف غّب ذلك 
 در.الق

 [الرضا   :إثبات صفة]
ُهْم َوَرُضوا َعْنُو﴾ :)وقولو تعالى :قاؿ  . (﴿راِضَي اللاُو َعنػْ

كىذا ما دؿ  ، الرضا   :إُف إيراد الدليل على إثبات صفةانتقل ا٤بؤلف 
ُهْم َوَرُضوا َعْنوُ ﴿عليو قولو تعاُف  .﴾راِضَي اللاُو َعنػْ

فهو يرضى عمن يشاء إذا يشاء سبحانو  ،الرضا :فإف من صفات ا جل كعبل 
 .كتعاُف

متعلقة ٗبشيئة ا  :يعِب ىي ،كالرضا عند أىل السنة كا١بماعة صفة اختيارية 
. 

 .الذاتية تقابل الصفاتً  ،الفعلية الصفاتي  :كإف شئت فقل ،الصفات االختيارية
كال يزاؿ سبحانو متصفان  ،فلم يزؿٍ  ،عن الذات الذاتية ىي الٍب ال تنفك الصفاتي  

 فإهنا ا٤بتعلقة ٗبشيئة ا جل كعبل يتصف ّٔا إذا شاء. ،كأما الصفات الفعلية ،ّٔا
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املخالفون ألهل السنة واجلماعة خالفوا احلؼ يف هذه الصفة من  واملبتدعُة

 جهتني: 

فلم يثبتوا  جل كعبل رضان يليق بو جل  ،لوا ىذه الصفةمن جهة كوهنم أكَّ أواًل: 
سن. :فّبضى عندىم يعِب ،إرادة اإلحساف :إ٭با أكلوا ىذه الصفة إُف ،كعبل  يريد أف ٰبي

كىذا ىو ا٣بلل يف منهجهم، أعِب حينما تناكلوا ،اإلرادة عندىم صفة ذاتية  ثانًيا:
ذاتية، فالقـو اإلرادة ىذا الصفة أخطأكا خطئان ثانيان حينما جعلوا ىذه الصفة صفة 

عندىم صفة ذاتية قائمة بذات ا تبارؾ كتعاُف ىي صفة كاحدة ال تتعدد إ٭با يكوف 
 ،إذا تعلقت إرادة ا جل كعبل باإلحساف فإهنا تسمى رٞبة :يعِب ،التعدد يف التعلق

كإذا تعلقت إرادة ا جل كعبل  ،٧ببة :فإهنا تسمى ،كإذا تعلقت إرادة ا با٣بّب
 غضبان.. كىكذا.  :باالنتقاـ فإهنا تسمى

على  كال شك أف ىذا كما قبلو غّب صحيح، بل الرضا صفة متعلقة با٤بشيئة، يدؿي 
﴿لَقْد َرِضَي اللاُو َعِن اْلُمْؤِمِنيَن ِإْذ يُػَباِيُعوَنَك َتْحَت الشاَجَرِة﴾ ىذا قوؿ ا سبحانو 

 ،انو كتعاُف ٥بؤالء ا٤بؤمنْب يف تلك ا٢باؿالرضى إ٭با كاف منو سبح يف أفَّ  فاآلية صرٰبةه 
 فدؿ ىذا على أفَّ  ،كوهنم يبايعوف النيب صلى ا عليو كسلم ٙبت الشجرة  كىي حاؿي 

 .الرضى كاف منو سبحانو كتعاُف ٥بم بعد أف َف يكن
فإنو من الصفات االختيارية  ،ما كاف منو سبحانو بعد أف لم يكن وكل   

 المتعلقة بمشيئتو سبحانو وتعالى.
 ،كقد يتعلق ،بأعماؿ كأقواؿ :دلت األدلة على أف رضا ا جل كعبل قد يتعلق

بالعاملْب، قد يتعلق بأشخاص كقد يتعلق بأعماؿ كأقواؿ، فا يرضى ىذه األقواؿ أك 
 .ماؿاألعماؿ كا سبحانو يرضى عن العاملْب بأقواؿ كأع

﴿لَقْد َرِضَي يدؿ على رضاه سبحانو كتعاُف عن العاملْب ما جاء يف ىذه اآلية  
عن ا٤بؤمنْب  ضيَّ ، فا جل كعبل رى اللاُو َعِن اْلُمْؤِمِنيَن ِإْذ يُػَبايُِعوَنَك َتْحَت الشاَجَرِة﴾ 

 .رضي ا عنهم
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ـ مسلم رٞبو ما خرج اإلما :أك القوؿ فيدؿ عليو ،أما رضاه سبحانو عن العمل 
إف اهلل يرضى لكم ثالثًا ويكره لكم »ا يف صحيحو من قولو صلى ا عليو كسلم 

ثالثاً، يرضى لكم أف تعبدوه وال تشركوا بو شيئاً، وأف تعتصموا بحبل اهلل جميعاً وال 
 ، كالثالثة ما جاءت يف ركاية مسلم لكن جاءت عند غّبه يف كثّب من كتبً «تتفرقوا

 فا جل كعبل يرضى ىذه األعماؿى « أف تناصحوا من واله اهلل أمركم»السنة، كىي 
 الٍب يقـو ّٔا ا٤بؤمنوف. 

القؤف يف  ىذه الصفة يثبتها أىل السنة كا١بماعة على ما ىو النهجي  ا٤بقصود أفَّ 
ٝبيع صفات ا جل كعبل، يثبتوف رضان يليق با سبحانو ال ٲباثل رضا ا٤بخلوقْب، كما 

  .﴿لَْيَس َكِمْثِلِو َشْيٌء  َوُىَو الساِميُع اْلَبِصيُر﴾بل قاؿ جل كع
 []إثبات صفة الود  

.(1)(.﴿وىو الغفور الودود﴾ : )كقولو:ؿ قا
 ىذه اآلية فيها إثبات صفتْب ، كا٠بْب لو سبحانو. 
 .مضى اإلشارة إليها عند الكبلـ عن صفة ابة الودكد صفةه  
 ،الربكج :الودكد جاء يف كتاب ا سبحانو يف موضعْبك صفو ابة،  ىو: فالودُّ  

 .﴿إف ربي رحيم ودود﴾كيف سورة ىود 
اسم  على زنةً  كأ ،اسم الفاعل يف ىذا االسم، ىل ىو على زنةً  العلماءي  اختلفى  
 ؟ا٤بفعوؿ

                                                 

(
1
 ﴿وىو الغفور الودود﴾.كقع يف عدة نسخ إضافةي آيةو، كىي قولو تعاُف:  (
يغفلي ما يتعلق ىذه كاقعةه يف بعض النسخ يف ثبلث، أك أربع نسخ، كال أظنُّ أفَّ اإلماـ    

 )الشيخ(..، ككذلك دلت ىذه اآلية على إثبات صفة ا٤بغفرة    الودبصفة 
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 ،كاده  :كدكد يعِب ،اسم الفاعل ةً نى كدكد على زً  العلماء على أفَّ  أكثري القوؿ األكؿ:  
 :كشكور ٗبعُب ،صابر :، فهي  على ٫بو قولك صبور ٗبعُببُّ ٰبي  :يعِب ،يودُّ  :يعِب

 كما إُف ذلك. ،شاكر
اسم ا٤بفعوؿ،  ةً نٌ من أىل العلم إُف أف كدكد على زً  كذىبت طائفةه القوؿ الثآف: 

اِف إُف عباده، كبالت حبيبه  :بو عباده، فهوه عباده، ٰبي يودُّ  :مودكد يعِب :كدكد ٗبعُب
هاب، فهو اسم مهيب يي  :مفعوؿ، كما تقوؿ ىيوب ٗبعُب :يكوف فعوؿ على معُب

مفعوؿ، كىذا ما جاء عن ابن عباس رضي ا عنهما كما يف ركاية علي بن أِب طلحة 
عليو اإلماـ  بقولو: ا٢ببيب، كىذا أيضان ما نصَّ  ﴿ الودود﴾ :فإنو فسر قولو تعاُف

 البخارم رٞبو ا يف صحيحو. 
من  كىذا الذم انتصر لو ٝبعه  ،كىو ا١بمع بْب القولْب ا٤باضيْب القوؿ الثالث:
كالبغوم رٞبو ا يف تفسّبه، ككذلك ابن القيم، كأ٤بح إليو إ٤باحان ،أىل العلم اققْب؛

 :فيكوف كدكد ا٠بان داالن على معنيْب أال كىو ، األصفهآف يف مفرداتو الراغبي 
 .بي ػػحى ػػػي نو يكأ-ِ .بي ػػحً ػػػأنو يي -ُ 
﴿َفَسْوَؼ يَْأِتي اللاُو ِبَقْوـٍ فيكوف ىذا االسم قد دؿ على ما دؿ عليو قولو تعاُف  

من أ٠باء ا تعاُف على أكثر  كاحده  ستنكر أف يدؿ اسمه مي ػكليس بُيِحبػ ُهْم َوُيِحب ونَُو﴾ 
  .من معُب

، كىي صفة يف الود  جل كعبل :ىذا االسم داؿ على ثبوت صفة أفَّ  القصدي 
 كقد مضى تفصيل القوؿ يف صفة ابة.  ،إُف صفة ابة ا١بملة راجعةه 

صفة ا٤بغفرة ، كا سبحانو قد  ، كىذا ما يتضمني الغفور :ا االسم الثآف فهوأمَّ 
﴿أال ىو العزيز و الغفار كأنِّ  ،و الغفور كما ىذه اآليةكأنَّ  ،الذنب و غافري  يف كتابو أنَّ بْبَّ 

 ،الغفور كا٤بقصود أفَّ  ،من الغفور الغفار أبلغي  :بعض أىل العلم إُف أفَّ  كذىبى  ،الغفار﴾
ككاسع  ،عظيم ا٤بغفرة :كالغفار كبلٮبا من صيغ ا٤ببالغة الٍب تدؿ على أف ا تعاُف

 .ا٤بغفرة سبحانو كتعاُفكثّب ك  ،ا٤بغفرة
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 .َبالس :ر ىوفٍ ػػػػغى ػػال يف ىذه الكلمة من جهة اللغة أفَّ  كاألصلي  
سَب ا عز كجل الذنب على  :كبالتاِف فسر طائفة من أىل العلم ا٤بغفرة بأهنا 

 .عبده، يسَب ا عز كجل عبده يف الدنيا كاآلخرة الذم عمل السيئات
كاألقرب  ،ىذا ليس بذاؾ الوجيو سَبه على صاحبو، كلكنٍ  :غفر ا الذنب يعِب 

ا٤بغفرة تتضمن معنان زائدان على ٦برد السَب، كىذا ما حققو شيخ  كا تعاُف أعلم  أفَّ 
ا٤بغفرة يف فعل ا  ككذلك ابن رجب رٞبة ا عليهما، فإفَّ  ،اإلسبلـ ابن تيمية رٞبو ا

 ا٤بًغفىر مأخوذه  ، فإفَّ كصحيح لغةن  ،الوقاية، كىذا سائغه  ،سبحانو كتعاُف تتضمن مع السَبً 
دؿ على ٦برد السَب، بل يدؿ على سَب الرأس ككقايتو أيضان، كىذا كلكنو ال ي ،رفٍ من الغى 

كلكنها ال تسمى  ،ا٤بقصود من كضع ا٤بًغفىر على الرأس، كلذلك العمامة تسَب الرأس
مغفر ٤باذا؟ ألهنا ال تقي صاحبها، فدؿ ىذا على أف ا٤بغفرة من ا سبحانو كتعاُف 

 .كا٤بؤاخذة عليو ،تتضمن كقاية شر الذنب
 :آخر قريب من ىذه الصفة، أال كىو يف االدلة ما يدؿ على ثبوت كصفو  كجاء

العفو، ك٩با ٰببو العفو، "اللهم إنك عفو  :كصفتو ،العفو :العفو، فا جل كعبل ا٠بو
 ٙبب العفو فاعف عِب".

كإذا افَبقت  ،كالعفو من الكلمات الٍب إذا اجتمعت افَبقت ،ا٤بغفرة ككلمةي 
ا على حدا فإنو يتضمن ما دؿ عليو اآلخر من ا٤بعُب، كأمَّ  ر كلّّ كٗبعُب إذا ذي  ،اجتمعت

فكيف  ﴿َواْعُف َعناا َواْغِفْر لََنا َواْرَحْمَنا﴾ :إذا جاء يف سياؽ كاحد ٫بو قولو تعاُف
 من ىاتْب الكلمتْب؟ فسر كلّّ يي 

 :بْب أىل العلم منهم من قاؿ ىذا موضع خبلؼو  
 .من العفو ا٤بغفرة أبلغي  إفَّ  
كيسقط ا٤بؤاخذة عن عبده،  ،، ا جل كعبل يَبؾ مؤاخذة عبدهفالعفو إسقاطه  

ا ا٤بغفرة فإهنا تتضمن معنان كأمَّ  ،سقطها سبحانو كتعاُف بعفوها٤بؤاخذة على ىذا الذنب يي 
العفو قد ال يتضمن ىذا، رٗبا  أفَّ  إليو، كمعلوـه  كاإلحسافي  ،على العبد اإلقباؿي  :زائدان كىو
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كال تقابلو  ،ال تقابلو بالعقوبة ،تسا٧بو :نت تعفو عنو، يعِبأف يك إنسافه إذا أخطأ عل
، أنت اآلف ماذا فعلت؟ عفوت عنو، كلكن ال يستلـز ىذا أف يكوف منك ٘باىو با٤بثلً 
كرٗبا إذا لقيتو بعد  ،كإحساف، فرٗبا يكوف يف نفسك عليو شيء ،كإنعاـ ،كرضا ،٧ببةه 

كىذا ما رجحو طائفة  ،ما ىو أكثر من ذلك هنا تتضمنا ا٤بغفرة فإعرض عنو، كأمَّ ذلك تي 
  .شيخ اإلسبلـ ابن تيمية رٞبو ا :كمنهم ،من اققْب

 :يتعلق كالعفو ،بالصغائر :تتعلق إ٭با ا٤بغفرة فإف أبلغ، العفو إف أخرل طائفة كقالت
﴿َواْغِفْر  ، كالكبائر الصغائر ٘باكز :أم ﴿ َواْعُف َعناا﴾ قولو فمعُب كالكبائر، بالصغائر

 .الصغائر عن ا٤بسا٧بة :ٗبعُب تكوف لََنا﴾
ـي  ،القولْب ىذين من قاطع ٜبة ليس حاؿ كل كعلى  ـي  كا٤بقا  أىل عند اجتهاد مقا
  أعلم. كتعاُف سبحانو كا العلم،

 سبحانو ا كصفي  كالغفراف ،ا٤بغفرة أفَّ  يعتقدكف كا١بماعة السنة أىل أفَّ  كا٤بقصود
 قاؿ كتعاُف، سبحانو شاء إذا يغفر فإنو لو، االختيارية الصفات ٝبلة إُف يرجع الذم كتعاُف

ِلَك ِلَمن َيَشاُء﴾ سبحانو  فا٤بغفرة ﴿ِإفا اللاَو اَل يَػْغِفُر َأف ُيْشَرَؾ بِِو َويَػْغِفُر َما ُدوَف ذََٰ

 .كتعاُف سبحانو ا ٗبشيئة متعلق
 ا٤بغفرة، كثّب كأنو عظيمة، ٗبغفرة متصفه  أنو على ألدلةا دلت قد كعبل جل كا 

 تكرر كالذم ا٤ببالغة على يدؿ الذم االسم ىذا عليو يدؿ ما كىذا ا٤برة، بعد ا٤برة يغفري 
 ابتداءن  ،موضعان  تسعْب من أكثر يف ا كتاب يف الغفور اسم جاء ا، كتاب يف كثّبان 

 كأف ا٤بغفرة عظيم كعبل جل ا أف على يدلك ىذا الربكج، بسورة كانتهاءن  ،البقرة :من
 يـو مغفرة ا ليغفرف) :عنو ا رضي مسعود ابن قاؿ حٌب إنساف، يتصورىا ال مغفرتو
 العظيم ا٤بعُب ىذا من الصفة ّٔذه يتعلقي  ما أف شك كال ،(بشر قلب على ٚبطر ال القيامة
 فوؽ شيء أنو شك ال كعبل، جل منو ا٤بغفرة كسعة ،سبحانو ا من ا٤بغفرة كثرة ىو الذم

 فيو حبان  يزيده أنو شك ال االسم ّٔذا كتعاُف سبحانو  العبد دي كتعبي  ا٤بتصور، يتصوره ما
 ،كتعاُف تبارؾ ا مغفرة ألسباب التعرض على ا٤بطايا ٰبثي  أنو كما عليو، كإقباالن  لو كرجاءن 
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 يكوف حٌب معاصيو، كاجتناب طاعتو بفعل ربو على يقبل أفك  ،عملو اإلنساف ٰبسن أف
 كعبل. جل ا ٤بغفرة أىبلن 

 :أْٗا ع٢ً األزي١ زيت اهلل َٚػفط٠

 .العبد منو تاب الذي بالذنب متعلقةً  تكوف قد-ٔ 
 .العبد منو يتبْ  لم الذي بالذنب متعلقةً  تكوف وقد-ٕ 

﴿َكَتَب رَب ُكْم َعَلى نَػْفِسِو  :كثّبة فأدلتو :العبد منو تاب الذي للذنب مغفرتو اأما 
الراْحَمَة أَناُو َمْن َعِمَل ِمْنُكْم ُسوًءا ِبَجَهاَلٍة ثُما تَاَب ِمْن بَػْعِدِه َوَأْصَلَح فَأَناُو َغُفوٌر 

 .رَِحيٌم﴾
 الذنب ىذا سيغفر كتعاُف سبحانو ا بأف مشعره  ا٤بقاـ ىذا يف الوصف ذكري  ك  

 كا كعد قد تعاُف ا ألف ا٢بصوؿ؛ قطعي كىو ريب كال فيو شك ال أمر كىذا لصاحبو،
 ذنبو، لو كيغفر عليو يتوب فإنو ،إليو تاب من بأفَّ  كعد قد كعبل جل ا ا٤بيعاد، ٱبلف ال

 لو سيغفر تعاُف ا فإف ا إُف بتا من بأف الوقوع قطعي األمر فهذا اآلية، ىذه يف كما
  ؟ال أـ التوبة شركط أستوىف يدرم ال ألنو بذلك نفسو من ٯبـز ال اإلنساف لكن قطعان، ذنبو

 شك ال قطعي أمر ىذا ذنبو، لو يغفر تعاُف ا فإف التوبة شركط استوىف من أف ٪بـز لكننا
 ريب. كال فيو

 قد -المغفرة ىذه عظيم ظيمهاع على يدلك وىذا- سبحانو مغفرتو تكوف وقد
 مع ﴿َوِإفا رَباَك َلُذو َمْغِفَرٍة لٍّلنااِس َعَلى ظُْلِمِهْم﴾ :منو اإلنساف يتب لم لذنبٍ  تكوف

 ، لكنَّ أيضان  ذلك لو يغفر قد تعاُف ا فإفَّ  عليو كإصراره ،قائمان  الذنب على اإلنساف بقاء
، إُف مشيئة ا  ىذا األمر ليس قطعي الوقوع يف حق كل أحد، بل األمر راجعه 

، ىذه اآلية ليست يف  ﴿َويَػْغِفُر َما ُدوَف َذِلَك ِلَمْن َيَشاُء﴾قولو  ملي كعلى ىذا ٰبي 
﴿ِإفا اللاَو يَػْغِفُر الذ نُوَب َجِميًعا﴾ ﴿ُقْل يَا التائبْب، إ٭با التائبوف حظهم قولو تعاُف 

َباِدَي الاِذيَن َأْسَرُفوا َعَلى أَنْػُفِسِهْم ال تَػْقَنطُوا ِمْن رَْحَمِة اللاِو ِإفا اللاَو يَػْغِفُر الذ نُوَب عِ 
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 ،﴿َويَػْغِفُر َما ُدوَف َذِلَك ِلَمْن َيَشاُء﴾ :ىذه اآلية ىي حظ التائبْب، أما قولوَجِميًعا﴾ 
 من ذنبو.. كا تعاُف أعلم. كَف يتب إُف ا  ،من أذنب كمات فهذا يف حقً 

 []إثبات صفة الرٞبة  
(.﴾ِبْسِم اللاِو الراْحَمِن الراِحيمِ ﴿: )كقولوقاؿ 

ىذه اآلية بسم ا الرٞبن الرحيم، أظن أننا تكلمنا عليها يف دركس سابقة كذكرنا 
بسم، كا٤بقصود ىنا التعليق على ما ٱبتص  :كالتعلق الذم يف قوؿ ،ما يتعلق بتفسّبىا

ىذا ىو ا٤بوضوع الذم ألجلو أكرد ا٤بؤلف رٞبو ا ىذه  باأل٠باء كالصفات؛ ألفَّ 
 اآليات.

ا،  :ىذه اآلية اشتملت على ثبلثة أ٠باء  سبحانو، االسم ا١بليل العظيم
 كالرحيم. ،الرٞبن :معنا ا٠باه كمضى الكبلـ فيو، كبقيَّ 

اتصاؼ ا عز كجل  :٠باف اتفق العلماء أكالن على أهنما يدالف علىىذاف اال
 .بصفة الرٞبة

يتضمناف كصف ا  ،اللة على صفة الرٞبةالرٞبن كالرحيم ا٠باف متفقاف يف الدً  
 عز كجل ّٔذه الصفة.

بو ال ٯبوز أف يتسمى  اسم ٨بتصه  :كاتفق العلماء ثانيان على أف ا٠بو تعاُف الرٞبن
كيدؿ على ىذا قولو سبحانو كتعاُف  ،ه، أما الرحيم فيجوز أف يتسمى بو غّبهبو أحد غّب 

﴿َلَقْد َجاءَُكْم َرُسوٌؿ ِمْن أَنْػُفِسُكْم َعزِيٌز َعَلْيِو َما َعِنت ْم َحرِيٌص َعَلْيُكْم بِاْلُمْؤِمِنيَن 
 .رَُءوٌؼ رَِحيٌم﴾

 :كالرحيم ،الرٞبن :كاختلف العلماء بعد ذلك يف الفرؽ بْب ىذين اال٠بْب 
ىذا  كٝبهور أىل العلم على أف الرٞبن أبلغ من الرحيم، كأ٤بح ابن جرير رٞبو ا إُف أفَّ 

اتفاؽ بْب أىل العلم لكن ٜبة خبلؼ عند بعض ا٤بتأخرين، حيث ذىب بعضهم  ٧بلي 
الصحيح الذم ال شك فيو أف اسم  إُف أف اسم الرحيم أبلغ من اسم الرٞبن، لكنَّ 
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.                                                         -كفقو ا-مدً نٍ سً  زيزٍ عى دالٍ بٍ عى  بنٍ  حٍ الً شىرٍحي فىًضيىلًة الشىٍيخ: صى 
 مْبَّ لً سٍ كللمي  وى يٍ كلوالدى  وي غىفىرى ا لى 

 

ُٖٕ 
 

من كزف  يف الداللة على صفة الرٞبة من اسم الرحيم، فإف كزف فعبلف أبلغي  الرٞبن أبلغي 
 فعيل. 

من  فرؽ بْب ىذين اال٠بْب اختلفوا اختبلفان طويل، كثّبه كبعد ىذا القدر الذم يي 
 :أىل العلم ذىب إُف أف

خاص يف لفظو عاـ يف معناه، كالرحيم بالعكس اسم عاـ يف لفظو  الرٞبن اسمه  
 ما معُب ىذا الكبلـ؟  خاص يف معناه،

طلق إال أنو ال يي  :الذين قالوا ّٔذا القوؿ قالوا بأف الرٞبن اسم خاص يف لفظو ٗبعُب
على رٞبة ا الٍب  ا سبحانو كتعاُف كما قد علمنا، كأما كونو عامان يف معناه فإنو يدؿي 

خلوقات، رٞبة ا جل كعبل قد نالت ٝبيع ا٤ب كسعت كل شيء، كال شك كال ريب أفَّ 
ة، ٞبر نا٥بم حظ من ال فا٤بسلم نالو حظ من الرٞبة، كالكافر نالو حظ من الرٞبة، كا١بنُّ 

نا٥با حظ من الرٞبة، كىكذا يف ٝبيع  نا٥بم حظ من الرٞبة، كا٢بيواناتي  كا٤ببلئكةي 
الرٞبن؛ ألف الرٞبن صيغة مبالغة تدؿ على  :ا٤بخلوقات، كىذا ما يدؿ عليو ا٠بو

يدؿ على غضب عظيم كأف ىذا الغضب قد امتؤل بو ىذا  كصفه  االمتبلء، فغضباف
اإلنساف امتبلءن تامان، كذلك تقوؿ شبعاف، كذلك تقوؿ عطشاف، ىذه صفة تدؿ على 

 .ا٠بو الرٞبن يدؿ على ىذا ا٤بعُب العاـ اإذ، عظيمة مبالغةو 
ا٠بان كيطلق   أما الرحيم فعلى العكس يدؿ أك عاـ يف لفظو فيطلق يف حق ا  

كذلك على ا٤بخلوؽ كما قد علمنا، لكنو خاص يف معناه فإنو يدؿ على رٞبتو سبحانو 
كما قاؿ  ﴾وََكاَف بِاْلُمْؤِمِنيَن رَِحيًما﴿ :ا٣باصة با٤بؤمنْب؛ كاستدلوا على ىذا بقولو تعاُف

ف، فدؿ ىذا على أف الرحيم يدؿ على صفة الرٞبة الٍب تعلقت اككاف با٤بؤمنْب رٞب
ِإفا اللاَو بِالنااِس ﴿ :ىذا التفريق فيو نظر، فإنو يقدح فيو قولو تعاُف با٤بؤمنْب، كلكنَّ 

كال ٚبتص  ،على عمـو كلمة الناس تدؿي   فتبلحظ يرعاؾ ا  أفَّ ﴾ َلَرُءوٌؼ رَِحيمٌ 
كمع ذلك تعلقت رٞبة ا  كما دلت  ،فالناس كلمة يدخل فيها حٌب الكافر ،با٤بؤمنْب



ـً أىِب العباس، أىٞبىىدى بنً  ة الوىاًسػػػًطيَّةي؛ ًلشىٍيًخ اإلٍسبلى  (ىػػػػِٖٕ-ُٔٔعىٍبدى ا٢ٍبليم اٍبن تٍيميَّة ا٢ٍبرَّآفَّ ) الػػػعىػػػًقػػػيػػػػػدى

.                                                         -كفقو ا-مدً نٍ سً  زيزٍ عى دالٍ بٍ عى  بنٍ  حٍ الً شىرٍحي فىًضيىلًة الشىٍيخ: صى 
 مْبَّ لً سٍ كللمي  وى يٍ كلوالدى  وي غىفىرى ا لى 

 

ُٖٖ 
 

ىذا الفرؽ الذم يبدك  كا تعاُف  ااس ال ٖبصوص ا٤بؤمنْب، إذعلى ىذا اآلية  بعمـو الن
 .أعلم  أنو ليس بدقيق،

بدائع )كاألقرب يف التفريق بْب ىذين اال٠بْب ما حققو ابن القيم رٞبو ا يف كتابو 
كذكر بعد أف ذكر ىذا التحقيق أف ىذه فائدة نفيسة ال يكاد القارئ ٥با ٯبدىا  (الفوائد

 :تاب، حيث ذكر  رٞبو ايف غّب ىذا الك
أف ىذين اال٠بْب كبلٮبا يتضمن اتصاؼ ا تبارؾ كتعاُف بصفة الرٞبة، لكن   

وحظ يف الوصف، كلي  :كأنا أي٣بص أك أسهل لك كبلمو ليوحظ يف ا٠بو سبحانو الرٞبن
 .الفعل :ا٠بو الرحيم

ككوف ا تعاُف متصفان بصفة الرٞبة، كليوحظ يف  ،الوصف :ليوحظ يف ا٠بو الرٞبن 
الرٞبن داؿ على  :ىذه الصفة با٤بخلوؽ ككونو يرحم عباده، كأنو يقوؿ ا٠بو الرحيم تعلقه 

داؿ على رٞبتو الواسعة الٍب  نكالرحيم داؿ على رٞبتو الواصلة، الرٞب ،رٞبتو الواسعة
فعبلف، أما الرحيم  :اللغة كىو اتصف ّٔا سبحانو كتعاُف كما يدؿ على ىذا ا٤ببُب يف

فإنو يدؿ على رٞبة ا عز كجل الواصلة إُف عباده كلذلك ٘بد ىذا بينان يف القرآف 
 ﴾. ِإفا اللاَو بِالنااِس َلَرُءوٌؼ رَِحيمٌ ﴿ ،﴾وََكاَف بِاْلُمْؤِمِنيَن رَِحيًما﴿

ساف، قاؿ جل عظيمة ال يتصورىا إن ا تبارؾ كتعاُف متصفه برٞبةو  كا٤بقصود أفَّ 
 ما دخلو ٚبصيص، كلُّ  ٧بفوظه  كىذا عموـه  ﴾،َورَْحَمِتي َوِسَعْت ُكلا َشْيءٍ ﴿كعبل، 

كحٌب  ،٩با شاءه ا من رٞبتو، حٌب الكفار شيء يف ىذا الكوف فإنو قد نالو حظه 
ما  من رٞبة ا، فالكافري  كحٌب أعداء ا جل كعبل نا٥بم يف الدنيا حظه  ،ا٤بشركوف

ب شربةن إال برٞبة من ا تنفس نفسان كال ٙبرؾ حركةن كال رقد رقدةن كال أكل أكلةن كال شرً 
رَبػاَنا َوِسْعَت ُكلا ﴿سبحانو كتعاُف، فرٞبتو جل كعبل رٞبة عامة كاسعة شاملة لكل شيء 

 الرٞبة العامة. :ىذه ﴾َشْيٍء رَْحَمًة َوِعْلًما
 .الرٞبة ا٣باصة :كٜبة رٞبة أخرل ىي

 :على انقساـ الرٞبة إُف ىذين القسمْب تدؿي  فالنصوصي  
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 .كإُف رٞبة خاصة-ِ .إُف رٞبة عامة-ُ 
َورَْحَمِتي ﴿ :لك إذا تأملت قولو تعاُف كيدؿ على ىذين القسمْب ما يظهري  

 ىذه اآلية؟  ، كيف تفهمي ﴾َفَسَأْكتُبُػَها لِلاِذيَن يَػتػاُقوفَ ﴿ :مث قاؿ﴾ َوِسَعْت ُكلا َشْيءٍ 
 ،الرٞبة العامة :على القسم األكؿ كىو ىذه دليله  ﴾ْحَمِتي َوِسَعْت ُكلا َشْيءٍ َورَ ﴿

الٍب نالت ٝبيع ا٣ببلئق، كىذه ىي الرٞبة يف الدنيا، ريًحم ا٣ببلئق ٝبيعان ّٔذه الرٞبة من 
ا تبارؾ كتعاُف، كىي الٍب بينها النيب صلى ا عليو كسلم يف الرٞبة الواحدة الٍب 
خلقها ا سبحانو كتعاُف مع تسعة كتسعْب رٞبة، أنزؿ ىذه الرٞبة الواحدة إُف ا٣بلق، 

، ىذه «فبها يتراحموف وبها تعطف الوحش على وليدىا»ى ا عليو كسلم قاؿ صل
 عامة جعلها ا سبحانو كتعاُف يف ا٤بخلوقات. رٞبةه 

البد من التنبيو على أف الرٞبة جاءت يف النصوص بإطبلقْب، جاءت بالوصف 
، سواء  الذم ىو قائم با تبارؾ كتعاُف كقلنا أف كل الصفات قائمة بذات ا جل كعبل

كانت صفة ذاتية أك كانت صفة فعلية اختيارية، كٜبة رٞبة ٨بلوقة، كمن رٞبتو الٍب ىي 
كصفو خلق ا ىذه الرٞبة ا٤بخلوقة الٍب جعلها يف قلوب العباد، كالٍب جعلها يف قلوب 

من آثار الرٞبة الٍب ىي صفة لو تبارؾ كتعاُف، الرٞبة ا٤بخلوقة الٍب  ره ػػػا٢بيوانات، فهذا أث
من آثار الرٞبة الٍب ىو متصف  :خلقها ا كالٍب كضعها ا عز كجل يف األرض ىي

 ّٔا، كىذه الرٞبة العامة.
 ﴾َفَسَأْكتُبُػَها لِلاِذيَن يَػتػاُقوفَ ﴿ :أما الرٞبة ا٣باصة فهي الٍب جاءت يف قولو تعاُف

يب، قاؿ جل با٤بؤمنْب ليس للكافرين فيها نص خاصةه  ،الرٞبة األخركية :ىذه الرٞبة ىي
من  ىؤالء ليس ٥بم يف اآلخرة حظه  ﴾ُأولَِئَك يَِئُسوا ِمْن رَْحَمِتي﴿ :كعبل يف شأهنم

 الرٞبة نسأؿ ا السبلمة كالعافية.
 الرحمة تنقسم بحسب ما جاء في النصوص إلى ىذين القسمين: اإذ
 إىل الرمحة العاوة. (1
 وإىل الرمحة اخلاصة.  (2
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 :نيل رحمة اهلل سبحانو سبيلهاشار إلى أف بعد ذلك أف يُ  بقيا 
 :ٍٚطاعة ا  ايػبب األ  كطاعة رسولو  ىذا أعظمي سببو لنيل رٞبة ،

َوَأِطيُعوا اللاَو ﴿ ا سبحانو، من أراد رٞبة ا فعليو بطاعة ا، قاؿ جل كعبل:
 .﴾َوالراُسوَؿ َلَعلاُكْم تُػْرَحُموفَ 

كاآلخرة أف  ،تناؿ رٞبة ا يف الدنيا سببو  من ا كاجبة، أعظمي  (لعل)ك    
 .تكوف مطيعان  كلرسولو 

 :ْٞكىو متفرع أيضان من السبب األكؿ: رٞبةي ا٣بلق؛ ا جل  ايػبب ايجا
كعبل متصفه بالرٞبة كٰبب الرٞبة، كلذلك فإنو سبحانو قد كعد برٞبة من يتصف 

ارحموا من األرض الراحموف يرحمهم الرحمن، » بالرٞبة، كلذلك قاؿ النيب 
، فمن أراد رٞبة ا فعليو أف يتنبو إُف ىذا السبب العظيم أال «يرحمكم من السماء

قد بْب كعيدان شديدان يف ىذا الباب، ففي الصحيحْب  كىو: أف يرحمى ا٣بلق، كالنيب 
، كجاء أيضان يف الصحيحْب قولو «من ال َيرحم ال يُرَحم»قاؿ صلى ا عليو كسلم 

، إذا من أسباب حصوؿ رٞبة «من ال يرحم الناس ال يرحمو اهلل»عليو كسلم  صلى ا
ا عز كجل لعبده أف: يرحم ىو عباده كىذا يدلك على أنو كصفه عظيم، كأف الفاقد 
لو قد فاتو ا٣بّب الكثّب، بل إنو قد حاز الشقاء كالعياذ با، فإف أبا داكد كغّبه قد خرج 

يرة رضي ا عنو أنو قاؿ: ٠بعت أبا القاسم الصادؽ باإلسناد الصحيح عن أبو ىر 
ال تُنزع الرحمة إال من »ا٤بصدكؽ صاحبى ىذه ا٢بجرة صلى ا عليو كسلم يقوؿ 

 .«شقي
كم عليو بالشقاء كالعياذ با؛ حذارم أف يكوف اإلنساف دكف أف يشعر قد حي    

 ألنو فاتو ىذا األمر العظيم.
رَُحَماُء  ﴿ :قاؿ ا جل كعبل يف حق ا٤بؤمنْبالرٞبة من صفات ا٤بؤمنْب، 

نَػُهمْ  ليس من اإلٲباف ا٤بستحب، قياـ اإلنساف  ،من اإلٲباف الواجب ، بل ىذا القدري ﴾بَػيػْ
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رجالو ) :كاجب، فعند الطربآف بإسناد قاؿ عنو ا٢بافظ يف الفتح برٞبة إخوانو ىذا قدره 
لن تؤمنوا » :صبلة كالسبلـمن حديث أِب موسى رضي ا عنو قاؿ عليو ال (ثقات

 .«حتى تراحموا
القدر الواجب،  :إال بنفيَّ  ال يتعلقي  ،النفي لئلٲباف القاعدة عند أىل العلم أفَّ  ك 

أك بكمالو ا٤بستحب، قالوا يا رسوؿ  ،ال يكوف النفي لئلٲباف متعلقان باإلٲباف ا٤بستحب
رحمة أحدكم لصاحبو، ليست » : -كانتبو ٥بذا-كلنا رحيم، قاؿ   -تتمة ا٢بديث-

الذم ٯبب على ا٤بسلم ىو أف تكوف رٞبتو عامة  القدرى  أفَّ  :ٗبعُب «إنما رحمة العامة
يف صحيح مسلم قولو صلى ا عليو كسلم يف ذكر الثبلثة الذين ىم  ك ، للناس ٝبيعان 

رجل رحيم  «ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم» :من أىل ا١بنة قاؿ
لكنو ال ٱبصهم بذلك فحسب  ،كإحسانو بقرابتو أكالن  ،كرٞبتو ،تتعلق رقتو ؛رقيق القلب

  «لكل ذي قربى ومسلم»  :قاؿ
قد بْب أف من أسباب الرٞبة أف ترحم ا٢بيوانات فكيف با٤بسلمْب؟ بل النيب 

رجبلن سأؿ  كاإلماـ أٞبد يف ا٤بسند بإسناد صحيح أفَّ  ،فعند البخارم يف األدب ا٤بفرد
انظر إُف -الشاة كأنا أرٞبها،  النيب صلى ا عليو كسلم فقاؿ يا رسوؿ ا إٓف أذبحي 

ىذه الرٞبة العظيمة الٍب كانت قائمة يف قلوب أصحاب رسوؿ ا صلى ا عليو 
والشاة إف » :، قاؿ إٓف أذبح الشاة كأنا أرٞبها فقاؿ عليو الصبلة كالسبلـ-كسلم

ىذا ىو دين اإلسبلـ كىذه ىي توجيهات رسوؿ اإلسبلـ صلى  .«رحمتها رحمك اهلل
من رحم الشاة فإف ا سبحانو كتعاُف  ا عليو كسلم دين رٞبة إُف ىذه الدرجة أفَّ 

 يتواله برٞبتو. 
ـه  اإذ كاجب  جدير أف نتواصى فيو بضركرة أف يكوف بيننا تراحم ىذا قدره  ىذا مقا

أعِب يف ا٣بطاب ّٔذا -ليس لئلنساف فيو خيار، لن نؤمن حٌب نَباحم، ال سيما 
من طبلب العلم ىم أكُف الناس باالتصاؼ بصفة الرٞبة، إف كنتى  ما يكوفي  -التوجيو

فاتبعو يف ىذه السنة أيضان فإنو صلى ا عليو كسلم كاف رحيمان، كاألدلة  متبعان للنيب 
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جاءكا  بةن بى حديث مالك بن ا٢بويرث رضي ا عنو عندما كانوا شى  يف ىذا كثّب تعلموف
إُف النيب صلى ا عليو كسلم يستفيدكف العلم كالسنة مكثوا عنده عشرين يومان مث إنو 
شعر أهنم قد اشتاقوا إُف أىلهم فأذف ٥بم بالرجوع، الشاىد أف رضي ا عنو قاؿ ككاف 

 .رفيقان رحيما:صلى ا عليو كسلم 
أف يكوف اإلنساف جامع  ،كما أكُف طالب العلم ّٔما ،ما أحسن ىاتْب الصفتْب 

كالٍب  ،مع الرٞبة الٍب تنايف القسوة ،التؤدة كترؾ الطيش كالعجلة :بْب الرفق الذم ىو
 .تنايف الغلظة، عافآف ا كإياكم

ا٤بسلم كال سيما طالب العلم عليو أف يكوف رحيمان، رحيمان بكل الناس رحيمان  
كينهاىم عن  ،فيأمرىم با٤بعركؼ ،كيرشد، يكوف رحيمان بالعصاة ،كيوجو فيعلمي  ،بالعامة
كعلى  ،كيذكرىم با سبحانو كتعاُف، رحيمان بأبنائو يربيهم على ا٢بق ،كيعظهم ،ا٤بنكر

كزمبلئو  ،ا كرسولو صلى ا عليو كسلم، يكوف رحيمان بإخوانوكعلى طاعة  ،علو ا٥بمة
كيفرح منهم  ،منهم السقطة كإحسانو، كليس أنو ينتظري  ،كبره ،كعطفو ،فيشملهم برٞبتو

الناس  أفَّ  للمؤمنْب ٝبيعان ٰببي  بالزلة، ا٤بسلم الصادؽ ىو الذم يكوف يف قلبو رٞبةن 
إذا  كٰبزفي  ،كيتأثري  كيأسفي  ،يعان يصيبوف ا٢بقكٰبب أف الناس ٝب ،ٝبيعان يطيعوف ا

أخطأ أحد، بل حٌب الكافر تدعوه رٞبتو لو بأف يدعوه إُف ا سبحانو كتعاُف، نعم 
 ،كمع ذلك فإنو يرٞبو ،ٯبتمع يف القلب الشعوراف كا٤بعنياف يبغضو يف ا جل كعبل
يسلم من عذاب ا جل  كىذه الرٞبة تدعوه إُف أف يدعوه إُف ا سبحانو كتعاُف حٌب

كىنيئان ٤بن  ،عظيمة تقودؾ إُف رٞبة ا جل كعبل، فهنيئان ٤بن مشَّر صفةه  هكعبل، ىذ
 ىذه اآلية تتكرر عليك كثّبان، جعلها ا سبحانو كتعاُف فاصلةه  حرص، الحظ كيف أفَّ 

ف حٌب تكو  ،صفة الرٞبة :بْب السور، تسمعها باستمرار، ا٠باف متوالياف يدالف على
حريصان على بذؿ األسباب الٍب تناؿ ّٔا رٞبة ا سبحانو كتعاُف، نسأؿ ا جل كعبل 

 أف يرٞبنا برٞبتو. 
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 :وقولو ،﴾رَبػاَنا َوِسْعَت ُكلا َشْيٍء رَْحَمًة َوِعْلًما﴿ :قاؿ رحمو اهلل: )وقولو
  .(﴿َكَتَب رَب ُكْم َعَلى نَػْفِسِو الراْحَمَة﴾ :وقاؿ ،﴾وََكاَف بِاْلُمْؤِمِنيَن رَِحيًما﴿

ـُ  ىذه اآلياتُ   الرحمة إلى ىذين القسمين: الثالث إذا تأملتها تبين لك انقسا
 .﴾َورَْحَمِتي َوِسَعْت ُكلا َشْيءٍ ﴿ :رمحة عامة-ُ 
 :كقولو ﴾،وََكاَف بِاْلُمْؤِمِنيَن رَِحيًما﴿ :يف قولو تعاُف رمحة خاصة:-ِ 

متها تدؿ تً الرٞبة ا٣باصة؛ ألف تى  :يدؿ على ىذه رَب ُكْم َعَلى نَػْفِسِو الراْحَمَة﴾﴿َكَتَب 
﴿َكَتَب رَب ُكْم َعَلى نَػْفِسِو الراْحَمَة أَناُو َمْن َعِمَل ِمْنُكْم ُسوًءا ِبَجَهاَلٍة ثُما  :على ذلك

 تَاَب ِمْن بَػْعِدِه َوَأْصَلَح فَأَناُو َغُفوٌر رَِحيٌم﴾.
﴿َكَتَب رَب ُكْم َعَلى نَػْفِسِو الراْحَمَة﴾ ىذه اآلية تدؿ  :في قولو تعالى حثٌ وىنا ب

  على ثالث مسائل:
تدؿ على ثبوت صفة الرٞبة  تبارؾ كتعاُف ككرد ا٢بديث يف  المسألة األولى: 

 ذلك فالرٞبة صفةه فعليةي اختيارية  تبارؾ كتعاُف.
ما يتعلق بكلمة النفس، فالنفس ليست صفة زائدة على الذات،  المسالة الثانية:

يعِب كتب عليو ىو ﴿َكَتَب رَب ُكْم َعَلى نَػْفِسِو﴾ بل النفس ىي: الذات، كقولو تعاُف: 
سبحانو كتعاُف، كىذا لو نظائر يف كتاب ا سبحانو كتعاُف كلها تدؿ على أف النفس 

 يعِب: الذات.
ائدة على الذات، يعِب ا يتصف عند ىذا بصفة كأخطأ من جعل النفس صفة ز  

النفس، كصفة الرٞبة، كصفة االستواء، األمر ليس كذلك، بل النفس ىي: الذات، كنبو 
 على ىذا ا٣بطأ شيخ اإلسبلـ رٞبو ا يف مواضع من كتبو.

 ، فإف معُب﴿َكَتَب رَب ُكْم َعَلى نَػْفِسِو﴾ا٤بسألة الثالثة: كىي الٍب تتعلق بقولو: 
تدؿي على أفَّ ا تبارؾ كتعاُف ييوجب على  ﴿َكَتَب رَب ُكْم َعَلى نَػْفِسِو الراْحَمَة﴾قولو: 

بالتائبْب، فا جل كعبل أكجب نفسو ما يشاء، كمن ذلك: ىذه الرٞبة ا٣باصة ا٤بتعلقة 
على نفسو أفَّ من تاب إليو، كأصلح يف عملو، فأنو سبحانو يغفر لو ذنبو، ٗبعُب: ىل 
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   وز أف يقوؿ قائله إنو ٲبكن أف ال يغفر ا عز كجل للتائبْب إليو؟ ا١بواب ال، ًَفى؟ٯب

أىل السنة كا١بماعة يعتقدكف أنو سبحانو ييوجب على نفسو، كيػيحق على نفسو،  
فيكوف الشيء كاجبان عليو، كيكوف حقيقان عليو سبحانو، كما أنَّو ٰبـر على نفسو فيكوف 

 ؟٧برمان على نفسو، كىل يكوف ٜبة شيء كاجب على ا عز كجل
 .كلكن بإٯبابو على نفسو ،نعم

كالباطل، فإذا قيل ىل  ،كىذا موضع ينبغي أف تتنبو فيو إُف الفرقاف بْب ا٢بق 
فهذا أبطل  ئاوجب العباد على ا شيػا أف يي فبلبد من التفصيل، أمَّ  ؟ٯبب على ا شيء
 .الباطل كأ٧بل ااؿ

كىذا ما ٫بى إليو ا٤بعتزلة   ،العباد أذؿ كأقل كأحقر من ذلك كا أعز من ذلك 
أكجبوا على ا عز كجل حقوقان على سبيل ا٤بقابلة، العبد عمل  :رأّم حيث إهنمضكأ

إذف لو حق على ربو كأنو أجرة عامل، إذا عمل عندؾ عامل عمبلن مث بعد أف انتهى 
إ٭با  قلت لو تفضل ىذه أجرتك تفضبلن مِب، ماذا يقوؿ؟ يقوؿ: ال، ىذا ليس تفضبل

فيما  :األجرة، ىكذا قالوا فأستحقي  بلة، عملتي ا٤بقا=ِف أستحقو على سبيل  ىذا حقه 
يستحق على  اـ العبد شيئان إذن دَّ يتعلق بالثواب، فيما يتعلق بالرٞبة، فيما يتعلق با٤بغفرة، قى 

 .كما إُف ذلك ،كالرٞبة ،اإلثابة ة=يف مقابل ا 
 .كفيو من سوء األدب مع ا جل كعبل ما فيو ،باطله  كال شك أف ىذا مذىبه  
ابل ىؤالء طائفة من ا٤بتكلمْب الذين زعموا أف ا عز كجل ال ٯبب عليو يق 

﴿َكَتَب رَب ُكْم َعَلى ل :ما جاء يف ىذه النصوص ٫بو قولو تعاؿ واكأكل ،شيءه مطلقان 
َنا َنْصُر اْلُمْؤِمِنينَ ﴿  ،نَػْفِسِو الراْحَمَة﴾ يا عبادي إني حرمت الظلم » ،﴾وََكاَف َحقًّا َعَليػْ

 .أخرب :باإلخبار، كتب ٗبعُب :يقولوف ىذه اآليات مؤكلة «على نفسي
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أخرب أنو سبحانو كتعاُف سوؼ سوؼ يغفر الذنب ىذا القدر يسلمونو كال  
بل ىذا النص  ،إشكاؿ عندىم فيو، لكن أىل السنة كا١بماعة ال يوافقوهنم على ذلك

 :كأمثالو يدالف على
 .إٯبابك  ،إخبارو  
ليس إخبار فقط، بل ا عز كجل يوجب على نفسو إذا شاء، كا عز كجل  

 ٰبق على نفسو إذا شاء، فيكوف كاجب عليو، كما أنو ٰبـر على نفسو فيكوف ٧برمان. 
ٜبة أشياء أكجبها ا على نفسو كما يف ىذه اآلية، ٜبة حقوؽ  الخالصة: اإذً 

أتدري ما حق اهلل على » :ا عليو كسلم ٤بعاذ أحقها ا على نفسو، قاؿ النيب صلى
ال حق  ،لكنو حق تفضل، للعباد على ا حقه  اإذ ،«وما حق العباد على اهلل ،العباد
الوقوع،  كأحقو على نفسو فكاف ىذا األمر قطعيَّ  ،، حق تفضل أكجبو سبحانومقابلة

كيرحم قطعان من تاب إُف ا جل كعبل ككانت توبتو  ،سوؼ يغفر ا عز كجل قطعان 
 . ﴿َكَتَب رَب ُكْم َعَلى نَػْفِسِو الراْحَمَة﴾ :صادقة، ىذا ما يتضمنو قولو تعاُف توبةن 

 الراحمين﴾(.  ﴿فاهلل خيٌر حافٌظ وىو أرحمُ  :قولوو قاؿ رحمو اهلل: )
الرٞبة، كقد مضى ىذه اآلية أيضان تدؿ على اتصاؼ ا سبحانو كتعاُف بصفة 

مشَبؾ يف أصل الصفة،  قدره  من رٞبة عباده، ٜبةى  رٞبة ا أعظمي  الكبلـ يف ذلك كأفَّ 
كما كاف  ،يفَبؽ ألجلو ما كاف قائمان با جل كعبل من الصفة ،٩بيز فارؽه  كٜبة قدره 

 .ىذا ا٤بوضع ٰبتاج إُف تفصيل يف موضع آخر قائمان با٤بخلوؽ، كلعلَّ 
 [فظ، كالرٞبة  ]إثبات صفٍب ا٢ب*

يػٍره حىاًفظنا كىىيوى أىٍرحىمي الرَّاًٞبًْبى ﴿)كقولو: :  قاؿ            .(﴾فىاللَّوي خى
 : ىذه اآلية فيها إثبات صفتْب      

 ايجا١ْٝ: فف١ ايضمح١. ايقف١     األٚىل: فف١ احلفغ. ايقف١ 
 عن يعقوب  إ٭با حكاه ا  كالكبلـي   :يقوؿ ا ا٢بفظ: فا أمَّ    

﴿قَاَؿ َىْل آَمُنُكْم َعَلْيِو ِإالا  . [ُِ]يوسف:﴿َوِإناا َلُو َلَحاِفظُوَف﴾حينما قاؿ لو أبنائو: 
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ٌر َحاِفظًا َوُىَو َأْرَحُم  َكَما َأِمنُتُكْم َعَلى َأِخيِو ِمن قَػْبُل فَاللاُو َخيػْ
  [.ْٔ]يوسف:الرااِحِميَن﴾

ٌر َحاِفظًا﴿ :متواترتاف قراءتافىذه اآلية فيها  ٌر َحِفظًا﴾﴿، ﴾فَاللاُو َخيػْ ، فَاللاُو َخيػْ
 .ا٢بفظ   ّٔا صفةي  كعلى كليهما يثبتي 

 ككلمةي : خّبه حافظنا-ّ .ا٢بافظْب خّبي -ِ .حافظه -ُ :و أنَّ ْبَّ بػى   كا  
َورَب َك َعَلى ُكلٍّ َشْيٍء ﴿: قاؿ : أنو حفيظ-ْ .منصوبةه على التمييز :حافظنا

من  حفيظ، أبلغي  حفيظ، كال شك أفَّ  حافظه، كا  فا ، [ُِ]سبأ:َحِفيٌظ﴾
 .حافظ

 ٜزٍ ع٢ً أَضٜٔ:   ٚاحلفغ يف فف١ اهلل  

ما شاء أف  ٰبفظي  كعبل جل؛ فا ما تقتضي الحكمة حفظو حفظُ  
 أنو ٰبفظ السموات كاألرض. قاؿ * :٩با تقتضيو حكمتو، كمن ذلك ٰبفظو 
﴿َوَحِفْظَناَىا ِمْن ُكلٍّ َشْيطَاٍف . [ِٓٓ]البقرة:﴾يَػُئوُدُه ِحْفظُُهَما َوُىَو اْلَعِلي  اْلَعِظيمُ ﴿َوال 

 .[ُٕ]ا٢بجر:رَِجيٍم﴾
 ،فيصونو عن أف يدخلو التحريف، كالتبديل، كالنقص كذلك ٰبفظ كتابو *
 . [ٗ]ا٢بجر:َلَحاِفظُوَف﴾﴿ِإناا َنْحُن نَػزاْلَنا الذٍّْكَر َوِإناا َلُو  : قاؿ ، كالزيادة
 عباده، كىذا ا٢بفظ ينقسم إُف: ٰبفظي  :كمن ذلك أنو*
 ٚإىل سفٕغ خال. -2سفٕغ عاّ،  -1 

من شاء من ٨بلوقاتو، كمن عباده من أف  ٰبفظي  فا جل كعبل  
 .ا٤بقَبنة ٕبكمتو ينا٥بم ما يؤذيهم، كىذا أمره راجعه إُف مشيئة ا 

إحفظ : »ا٤بؤمنْب، كما قاؿ النيب  ٰبفظ حفظنا خاصنا عبادهي  ككذلك ا  
 :لعباده ا٤بؤمنْب، يشمل ا  ظي فً ، كحى «اهلل يحفظك

ذحفظهمذيفذأؿورذدقنهم.ذ-2حفظهمذيفذأؿورذدـوافم.ذ-1 

 .كأبلغ ، كالثآف: ال شك أنو أىمُّ 
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من حفظو، ىذا ا٢بفظ الذم ىو راجعه إُف معآف رٞبة ا  -جل كعبل–فا  
  الواسعة الشاملة، فهو  ٰبفظ إٲباف ا٤بؤمنْب، من أف يتزلزؿ عند عواصف

بو عباده  ، خصَّ حفٌظ خاص الشبهات الٍب تعصف بالناس، فهذا ا٢بفظ من ربنا 
، كىذا ٩با ينبغي أف «يحفظكإحفظ اهلل »: ا٤بؤمنْب، فهو ٩با ييشمل يف قولو 

با٢بفظ، ال ينبغي أف تتوجو العناية، كالقصد إُف معُب  يبلحظو الداعي، إذا دعا ا 
با٢بفظ لنفسو،  ، كما ىو شأف كثّبو من الناس، إذا دعا ا الحفظ الدنيوي

فظ كألبنائو، كألىلو، فالغالب أك يقع كثّبنا، أف يكوف القصد ا٢بفظ يف أمور الدنيا )ح
ا١بسد، حفظ ا٤باؿ.... كما إُف ذلك( كىذا ال شك أنو أمره حسن؛ لكن ىناؾ ما ىو 

حفظ العبد أف يُ  سؤاؿ اهلل  :، وىوقصد مع ذلك ما ىو أىمّ أف يُ  :أحسن، كىو
في دينو، فال يرتد على عقبيو، وال تدخلو دواخل الشبهات التي تجعلو شاًكا مرتابًا 

 . -كالعياذ با–
 تو حفظو. مٰبفظ ما اقتضت حك  ، كىو: أف اإذنا ىذا ىو 

 .ا ٰبفظ على عباده أعما٥بم : أفَّ 
أنو ٰبفظ على  :أف ا ٰبفظ عباده، كدؿ ا٤بعُب الثآف :على إذنا ا٤بعُب األكؿ دؿَّ  

أف ا تعاُف يتوُف حفظ أعماؿ عباده، فيكتب ما يكوف من العباد، من  :عباده؛ يعِب
ىذا ا٢بفظ على العباد، أنو جعل  -–حسناتو أك سيئات؛ كلذلك من حفظ ا 

با٢بافظْب، كما دؿ على ىذا حديث "البطاقة"  عليهم مبلئكة كاتبْب، ٠باىم 
أظلمك كتبٍب )طاقة، قاؿ: لصاحب ىذه الب ا٤بشهور عند الَبمذم كغّبه، قاؿ ا 

فهم ٰبفظوف على ابن آدـ ما يكوف منو، كما يطّب منو، من أعماؿو كمن  (ا٢بافظوف؟
 أقواؿ. 

 حفيظ.  حافظه، كا كا ،  إذنا ىذا ىو ا٢بفظ، يف صفة ا 
ا٢بسُب،  من ٝبلة األ٠باء  ، ا٠بنا  احلفٝغ ٝباعة من أىل العلم كقد عدَّ   

من األ٠باء ا٢بسُب، ككبلٮبا قد كرد يف حديث أِب  احلافغكما عد ٝباعةه منهم اسم 
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يف خارج الصحيحْب عند الَبمذم كغّبه، يف ركاية، أك يف ركايات سرد األ٠باء ىريرة 
كا٢بافظ  ،ا٢بفيظ :اسم ا٢بسُب، فإنو قد جاء فيها يف بعض ركايات ىذا ا٢بديث، إثباتي 

 ، ديث كما تعلموف، ككما سبق الكبلـ يف ىذا مرارنا أنو ال يصح رفعو كلكن ا٢ب
 . إُف رسوؿ ا 
ابن منده، والبيهقي، والقرطبي، وابن حجر، من أ٠باء ا: ) احلفٝغ ٩بن عدَّ 

كغّبىم.  ،( رٞبة ا تعاُف على ا١بميعوالشيخ السعدي
 ،وكذلك البيهقيابن منده أيضا، ): من أ٠باء ا  احلافغ ك٩بن عدَّ 

 .ا٢بفظ من صفاتو   أفَّ ْبَّ قد بػى  ( كا٤بقصود أف ا وغيرىما من أىل العلم
  :ٚاإلميإ بٗزٙ ايضف١ ٜٛسخ عبٛدٜاٍت يًُؤَٔ بٗا، َٔ ريو 

من رٞبتو كرأفتو كلطفو بعباده  فإذا علم العبد أف ا أنو يورث ٧ببة ا -ُ
 ،أنو ٰبفظهم من كل ما يؤذيهم يف دينهم كدنياىم، كاف ىذا من مسببات ٧ببتو 

 .٧بسنه على العباد، فهذا يؤثر كيسبب ٧ببتو  فا 
فالعبد إ٭با ، كما أف اإلٲباف ّٔذه الصفة، يورث عبودية التوكل على ا -ِ 

مو من كل آفة، كمن كل شرو قادره على أف يسلّْ يتوكل على من ٰبفظو، كعلى من ىو 
فهو ا٢بفيظ على ، كمن كل مكركه، فيجرد العبد ثقتو كتوكلو، كاعتماده على ا 

 يف عبله.  جلَّ ا٢بقيقة 
فإنو إذا  اإلٲباف ّٔذه الصفة، يورث يف العبد عبودية ا٣بوؼ من ا  أفَّ  -ّ

عليو كل صغّبو ككبّب، فإنو يصيبو من األمر ا٤بقلق الذم ترتعد لو  ٰبفظي  علم أف ا 
الذم ٰبفظ فرائصو، ما ىو حقيقه ٗبا يكوف من العبد من أعمالو، كيف يلقى ا 
حٌب تقـو عليو عليو أعمالو كلها، كأقوالو ٝبيعها، كيكتب عليو ذلك، مث يبْب لو ذلك 

اب، سوؼ يقدـ إليو منشورنا، ال يكلف سوؼ يعرض عليو ىذا الكت ا٢بجة يـو القيامة
َرْأ ِكَتاَبَك َكَفى بِنَػْفِسَك اْليَػْوـَ نفسو عناء فتحو، سوؼ يلقاه منشورنا، مث يقاؿ لو:  ﴿اقػْ

  [.ُْ]اإلسراء:َعَلْيَك َحِسيًبا﴾
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ىو الرقيب، فعلى العبد أف  ىو ا٢بسيب، كا  ىو ا٢بفيظ، كا  فا 
يف كل خطوة ٱبطوىا يف حياتو، كأف يراعي ىذا اإلٲباف ّٔذه الصفة   يتقي ا 
 حفيظ، ٰبفظ عليو كل شيء.  كأف يراعي، أف ا أف يلحظى 
كاجتناب الشرؾ، فؤلم شيءو يلجأ اإلنساف لغّب ا،  ٙبقيق التوحيد   -ْ

 كا ىو ا٢بفيظ. 
، أك الصا٢بْب، عو ا١بنَّ ألم شيءو يلجأ إُف ميتو ٙبت الَباب، ألم شيءو يد

يتعلق قلبو ىذا  -يا ا العجب–ألم شيءو يعلق خيطنا أك ٛبيمة، ألجل أف ٙبفظو 
ا٤بسكْب، ىذا البائس، الذم أضاع حظو، يعلق قلبو ٖبيط، لو شده النقطع، كينسى أف 

 .يعلق قلبو با٢بفيظ ا٢بافظ، الذم ىو خّب ا٢بافظْب 
كا٢بافظ، على ما ذكر ذلك من  ،ا٢بفيظ  ما يدؿ عليو اسم ا إذنا ىذا بعضي 

 كا٢بافظ.  ،ا٢بفيظ :يف  ثبوت االسم  :ذكر من أىل العلم؛ أعِب
 

 برٞبةو عظيمة[]اتصاؼ ا 
   .[ْٔ]يوسف:َوُىَو َأْرَحُم الرااِحِميَن﴾﴿: ؿقا مثٌ 

كانت كصف نفسو يف كتابو، بأنو أرحم الراٞبْب، يف أربعة مواضع، ككلها   ا 
ففي األعراؼ جاءت من قوؿ  -لسبلـعليهم الصبلة كا–حكاية عن أنبيائو 

﴿قَاَؿ َربٍّ اْغِفْر ِلي َوأِلَِخي َوَأْدِخْلَنا ِفي رَْحَمِتَك َوأَْنَت َأْرَحُم  موسى
كما من كبلـ يعقوب  :كيف سورة يوسف، موضعاف ،[ُُٓ]األعراؼ:الرااِحِميَن﴾

ٌر َحاِفظًا َوُىَو َأْرَحُم الرااِحِميَن﴾﴿يف اآلية الٍب بْب أيدينا:   ،[ْٔ]يوسف:فَاللاُو َخيػْ
﴿قَاَؿ ال تَػْثرِيَب َعَلْيُكُم اْليَػْوـَ يَػْغِفُر اللاُو َلُكْم َوُىَو  :ككذلك من كبلـ يوسف 

كما يف األنبياء:   ككذلك من كبلـ أيوب  ،[ِٗ]يوسف:َأْرَحُم الرااِحِميَن﴾
 [. ّٖ]األنبياء:رَباُو أَنٍّي َمساِنَي الض ر  َوأَْنَت َأْرَحُم الرااِحِميَن﴾ ﴿َوأَي وَب ِإْذ نَاَدى
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.                                                         -كفقو ا-مدً نٍ سً  زيزٍ عى دالٍ بٍ عى  بنٍ  حٍ الً شىرٍحي فىًضيىلًة الشىٍيخ: صى 
 مْبَّ لً سٍ كللمي  وى يٍ كلوالدى  وي غىفىرى ا لى 

 

ََِ 
 

متصفه بالرٞبة الواسعة الشاملة  كالرٞبة قد مضى الكبلـ فيها، كأف ا   
متصفه برٞبةو عظيمة، ىذه الرٞبة ىي  لكل شيء، كىذه اآلية دلت على أف ا 

أرحم بعباده من الوالدة بولدىا، كيف و إنَّ فوؽ كل رٞبةو على اإلطبلؽ، حٌب 
يف قصة ا٤برأة الٍب كانت تسعى بْب السيب، حٌب كجدت صبينا فأخذتو  :الصحيح

قالوا:  «أتروف ىذه طارحًة وليدىا في النار وىي تقدر؟»فألقمتو ثديها، فقاؿ النيب 
رٞبةه  ؛ إذنا  «هلل أرحم بعباده من ىذه بولدىا»: "ال يا رسوؿ ا"، فقاؿ 

أرحم الراٞبْب، فكل رٞبة يعقلها اإلنساف أك  عظيمة، رٞبةه كاسعة شاملة، ىو 
فوؽ ذلك، كىي أعظم من ذلك، كىي أكسع من ذلك،  يتصورىا، فإف رٞبة ا 

حبنا عظيمنا، كأف  تعلق اإلنساف ّٔذه الصفة كإٲبانو ّٔا، يقتضي أف يكوف حبو  
اقتضى ىذا ما  جاءنا كبّبنا، فإنو إذا كاف ىو أرحم الراٞبْب ر  يكوف رجائو فيو 

العبد، كجده كاجتهاده، حٌب يناؿ  كما أنو يقتضي سعيَّ  اقتضاه من ٧ببتو كرجاءه 
 ژ ۉ ۅ ۅ ۋ  ۋ ٴۇ ژ،ىذه الرٞبة، كحٌب يكوف جديرنا بالفوز ّٔا

 . [ٔٓاألعراؼ: ]
دليله على قاعدة أىل السنة خر، كيف شطرىا األكؿ، كىذه اآلية يف شطرىا اآل

ثبوت القدر المشترؾ، بين صفة الخالق  :كا١بماعة، الٍب سبق ذكرىا مرارنا، كىي
كما أنو يعتقد أىل السنة والجماعة بثبوت القدر الفارؽ،  وصفة المخلوؽ 

وصفة المخلوؽ، فهذه اآلية وأمثالها، دليٌل على ثبوت  المميز بين صفة اهلل 
كلكن رٞبة ا أعظم، فاشَبؾ  ،يرحم عباد يرٞبوف، كا ، فالةىذه القاعدة المهم

، العبد يرحم، كا يرحم، لكن ليست الرٞبة  الوصف أنصلّْ ا٤بخلوؽ مع ا٣بالق، يف 
ال ٛباثل رٞبة ا٤بخلوقْب، رٞبةه تليق با  كالرٞبة، كليس الراحم كالراحم، فرٞبة ا 

    قاؿ ْبّْ كما أف رٞبة العبد تليق بو، تليق بعجزه، تليق بنقصو، كالدليل يف اآلية بػى ،
 :﴿﴾ا  إذنا ٜبة راٞبوف؛ لكنَّ ، [ْٔ]يوسف:َوُىَو َأْرَحُم الرااِحِميَن  ،أرحم منهم

ٌر َحاِفظًا﴾﴿كذلك األمر يف الشطر األكؿ من اآلية،  ىناؾ حافظوف من  ،فَاللاُو َخيػْ
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كما مر بنا قبل قليل،    ذلك يف كتابو، ككذلك يف سنة رسولو ْبَّ بػى  العباد، كا 
 كإذا كاف ذلك كذلك، فثمة قدر مشَبؾ، بْب صفة ا٣بالق، كصفة ا٤بخلوؽ، إال أفَّ 

ٌر َحِفظًا﴾﴿القدر ا٤بميز أيضنا ثابت،  ٌر َحاِفظًا﴾﴿، فَاللاُو َخيػْ  . فَاللاُو َخيػْ
كلعلو تأيت مناسبةه نتكلم  -إف شاء ا–سيتكرر الكبلـ عنها كىذه القاعدة، 

ب توحيد األ٠باء كالصفات، كا فيها بالتفصيل عن ىذه القاعدة، كعن أٮبيتها، يف با
أعلم . 

 [ثبوت صفٍب: الغضب، كاللعن من ا ]
ًدا َفَجَزاُؤهُ : قولو: -رٞبو ا–قاؿ  َجَهناُم َخاِلًدا ِفيَها  ﴿َوَمْن يَػْقُتْل ُمْؤِمًنا ُمتَػَعمٍّ

  [".ٖٜ]النساء:َوَغِضَب اللاُو َعَلْيِو َوَلَعَنُو﴾
 . -–ٖشٙ اآل١ٜ ريت ع٢ً ثبٛت ففيت: ايػنب، ٚايًعٔ َٔ اهلل 

و من ا٤بعآف الكلية ا٤بعلومة بالفطرة، ألنَّ  ؛: فإنو ال ٰبتاج إُف تعريفأما الغضب
.  فالغضب ضدُّ   الرضا، كما ىو معلـو
كىاتاف الصفتاف اختياريتاف،  -–الطرد كاإلبعاد عن رٞبة ا  فإنو: لعنوأما ال

فا يغضب إذا شاء، كا يلعن إذا شاء، نعوذ با من  -–متعلقتاف ٗبشيئة ا 
ٰبفظ إذا شاء،   -سبحانو-يرحم إذا شاء، كما أنو  -سبحانو–غضبو كلعنتو، كما أنو 

 يرضى كيغفر إذا شاء.  -سبحانو-كما أنو 
يعِب الصفات  -–راجعه إُف صفات العدؿ لو  -–: يف صفة ا والغضب

كيدخل يف ىذا ا٤بعُب ما سيمر بنا، من صفٍب  -تبارؾ كتعاُف–عدؿ ا  :الٍب تدؿ على
 السخط، كاألسف، كما سيأيت الكبلـ يف ذلك قريبنا إف شاء ا. 

تبارؾ –إذا غضب على من غضب عليو، فإف ىذا من عدلو  -جل كعبل–فا 
 -جل كعبل– العدؿ ٧بموده ٩بدكحه صاحبو، فا كبالتاِف فهي صفة مدح؛ ألفَّ  -كتعاُف

، كال عن طيشو  إ٭با ىو غضبه يدؿ  -تعاُف ا عن ذلك–يغضب غضبنا ال عن ظلمو
 . -تبارؾ كتعاُف–كما ىو دليله على عزتو، كعلى كمالو   -تبارؾ كتعاُف–على عدؿ ا 
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يغضب على من يغضب عليو، كما أسلفت إذا شاء، كمن  -جل كعبل–كا 
ك، كمن ذلك ىذه اآلية الٍب بْب أيدينا، فهي دليله ذلك إذا قاـ العبد ٗبا يقتضي ذل

يغضب على العبد، إذا قاـ ٗبا يقتضي بو سبب ذلك، كىو  -عز كجل–على أف ا 
﴿َوَمْن يَػْقُتْل ُمْؤِمًنا ُمتَػَعمًٍّدا َفَجَزاُؤُه َجَهناُم َخاِلًدا ِفيَها َوَغِضَب القتل العمد العدكاف، 

  [.ٖٜ]النساء:اللاُو َعَلْيِو﴾
يغضب إذا كجد السبب، الذم ألجلو يكوف الغضب، كىذا  -عز كجل–إذيا ا 

اختيارية، ٖببلؼ قوؿ أىل البدع، الذين جعلوا ىذه الصفة،  يدلك على أف ىذه صفةه 
يغضب غضبنا قدٲبنا على من شاء، على من  -عز كجل–صفةن ذاتية؛ يعِب أف ا 

ليس أنو يتصف ّٔذه  -عز كجل– يغضب عليو، فليس األمر راجنا إُف مشيئة ا
إذا  -عز كجل–الصفة، يف ا٢بالة ا٤بعينة، إذا شاء، األمر عندىم ليس كذلك؛ بل ا 

غضب عندىم، فإف غضبو قدٔف، يف األزؿ من غضب ا عليو، فإنو َف يزؿ غاضبنا عليو 
 يف األزؿ، كال شك أف ىذا األمر ليس بصحيح. 

 يـو القيامة -عليهم الصبلة كالسبلـ–بياء كلذا ثبت يف الصحيحْب، قوؿ األن
 «. إف اهلل غضب اليـو غضًبا لم يغضب قبلو مثلو، ولن يغضب بعده مثلو»

فعلقوا الغضب ٗباذا؟ بذلك اليـو العظيم، الذم ىو يـو القيامة، فهذا دليله على 
 يتصف ّٔا إذا شاء.  -تبارؾ كتعاُف–أهنا صفةه فعليةه اختياريةه  

 -عز كجل–ديث قد دؿ على أف الغضب يتفاكت، فقد يغضب ا كما أف ا٢ب
إف اهلل غضب اليـو غضًبا لم » غضبنا أعظم من غضب، كما يدؿ عليو ىذا ا٢بديث، 

 نعوذ با من غضب ا.  «يغضب قبلو مثلو، ولن يغضب بعده مثلو
االختيارية زاف الكبلـ يف بقية الصفات الفعلية كالكبلـ يف صفة الغضب، على كً 

كما أف كبلـ ا٤بخالفْب فيها، ىو على نسقو كاحد، فإهنم قد   -سبحانو كتعاُف– 
 توجهوا إُف ىذه الصفات، بالتأكيل كالتحريف، كيفما يشاءكف، فقالوا مثبل:
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إف غضب ا عز كجل، إ٭با ىو إرادة االنتقاـ، يغضب؛ يعِب يريد أف ينتقم،  
؟ قالوا: ألف ٞبل ىذه الصفة على ظاىرىا يقتضي كإذا قيل ٥بم: ٤باذا تقولوف ذلك

الغضب غلياف دـ القلب، طلبنا  :التشبيو، كإذا قيل ٥بم: ك٤با كاف ذلك؟ قالوا: ألف
فنحن مضطركف إُف تأكيل ىذه الصفة، إُف ما يدفع شائبة التشبيو  :لبلنتقاـ، كبالتاِف

 أكجوو كثّبة.  كال شك أف ىذا الذم قالوه غلطه من -سبحانو كتعاُف–عن ا 
لكن يكفي منها كجوه كاحد، كقد سبقت اإلشارة إليو فيما مضى، كىو أف يقاؿ: 

ادة الٍب أكلتم ر إنكم َف تصنعوا شيئنا، فإنو إذا كاف الغضب: غلياف دـ القلب، فإف اإل
ميل القلب، إذا كاف ذلك كذلك، فإنكم فررمت من تشبيوو إُف  :إليها الغضب، ىي
 على سبيل ا١بداؿ، كعلى سبيل التنزؿ مع ا٣بصم.  تشبيو، كىذا ا١بواب

كبالتاِف فإنكم يلزمكم فيما أكلتم إليو، نظّب ا٤بعُب الذم فررمت منو، يف إثبات 
ىذا عدا أف ٜبة خلبلي منهجينا كقعوا فيو، حيث إهنم  -سبحانو كتعاُف–الغضب  

 معُب الصفة.  :عمدكا إُف أثر الصفة، فجعلوه ىو
يف الناس غلياف دـ القلب، ىذا ليس ىو الغضب، ىذا أثر فإف الغضب ليس 

اىم ىذا الغضب، كبالتاِف فإهنم يكونوف يف تفسّب ىذه الكلمة، قد أخطئوا أصبلن، فأدَّ 
 -سبحانو كتعاُف–إُف الوقوع يف ىذا ا٤بسلك الذم ىو مسلك التحريف يف صفات ا 

أكيل الذم ىو يف حقيقتو، كقد ذكرت لك سابقنا األكجو الٍب تدؿ على أف مسلك الت
صلى ا عليو –مسلك التحريف، أنو مسلك باطل ٨بالفه لكتاب ا، كسنة رسولو 

 كهنج السلف الصاٌف. -كسلم
كعيد  :عن الوعيد، الذم جاء يف اآلية؛ أعِب كبقي معنا يف ىذه اآلية الكبلـي  

ْؤِمًنا ُمتَػَعمًٍّدا َفَجَزاُؤُه َجَهناُم ﴿َوَمْن يَػْقُتْل مُ يقوؿ يف ىذه اآلية:  -تعاُف-القتاؿ فإف ا 
  [.ٖٜ]النساء:َخاِلًدا ِفيَها َوَغِضَب اللاُو َعَلْيِو َوَلَعَنُو َوَأَعدا َلُو َعَذابًا َعِظيًما ﴾

عهد يف معصيةو من ا٤بعاصي، كركد كعيدو كهذا الوعيد، ىذا أشد كعيدو جاء كال يي 
لٍب ىي دكف الكفر، كبالتاِف كاف تقرير أىل يف النصوص، فيما أعلم يف شأف ا٤بعاصي ا
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 -عز كجل–القتل العمد العدكاف، أعظم الذنوب كا٤بعاصي، بعد الكفر با  العلم، أفَّ 
الذنوب، كأشنعها، ىذه ا٤بعصية عافانا ا كإياكم من ذلك، كلكن هنج أىل السنة  أشدُّ 

بْب ضبللة ا٣بوارج، كضبللة كا١بماعة يف ىذا الباب، هنجه كاضح، متوسطه بْب ضبللتْب، 
ا٤برجئة، فإهنم يعتقدكف أف ثبوت ىذا الوعيد، يدؿ على أهنا معصيةه عظيمةه بالغةه يف 
الشناعة ا٤ببلغ العظيم، كمع ذلك فإهنا ليست ٨برجةن من دائرة اإلسبلـ، فالقاتل كغّبه 

ـ، كىذا ما من العصاة، أعِب يف ا٢بكم العاـ، ىو فاسقه، لكنو َف ٱبرج من دائرة اإلسبل
كيبقى الكبلـ  -إف شاء ا–فيما سيأيت يف قادـ ىذه العقيدة  -إف شاء ا–سنفصلو 

 عن الوعيد الوارد يف ىذه اآلية. 
 -عز كجل–فإف من الناس من ظن أف ىذا الوعيد، يوىم أف القتل كفره با 

لمات ىؤالء يف فاستحق صاحبو ا٣بلود يف النار؛ أعِب خلود التأبيد، كبالتاِف تنوعت ك
توجيو ىذا الوعيد، فمنهم من ٞبلو على االستحبلؿ؛ يعِب أف من يقتل على سبيل 
االستحبلؿ، فإنو متوعده ّٔذا الوعيد، كال شك أف ىذا ليس ٗبتوجو، فإف االستحبلؿ يف 

 كلو َف يقتل اإلنساف.  -عز كجل–حد ذاتو، كفره با 
ى االستحبلؿ، كىو مسلكه فدؿ على أف ٞبل نصوص الوعيد يف ٝبلتها، عل

يتكرر كثّبنا عند طوائف، من ا٤بتكلمْب يف شرح ىذه النصوص، ال شك أنو مسلكه 
 ليس ٔبيد. 

 :أعلم، أف ا٣بلود ا٤بتوعد عليو، يف ىذه اآلية، إ٭با يراد بو -تعاُف-كالصواب كا 
كث الطويل؛ ا٤ب :ا٤بكث الطويل، كىذا معلوـه يف لغة العرب، فإهنم يطلقوف ا٣بلود؛ ٗبعُب

د ا ملكك، كال كلذلك فإهنم يقولوف لسادهتم كملوكهم، كعظمائهم، يقولوف: خلَّ 
شك أهنم ال يعنوف؛ أف ىذا ا٤بلك يبقى إُف األبد، إ٭با يدعوف لو بأف يطوؿ ملكو، 

البقاء الطويل، مث بعد ذلك قد يكوف ىذا الطوؿ ٩بتدنا  :كبالتاِف فيكوف ىذا ا٣بلود ٗبعُب
ا٣بلود يف ىذه  هناية كىو ا٣بلود األبدم، كقد يكوف دكف ذلك، كبالتاِف فإفَّ  إُف ما ال

 -عز كجل–اآلية، ال ٰبتاج إُف شيءو من التأكيل، فمن كقع يف ىذه ا٤بعصية، كأنفذ ا 
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لكنو ال يكوف  -نسأؿ ا السبلمة كالعافية–فيو كعيده، فإنو يبقى يف النار بقاءن طويبلن 
ا عليو.   مؤبدن

د يقوؿ قائل: أال ينتقد ّٔذا التقرير ما جاء يف األدلة من ثبوت خلود أىل كق*
 أف ذلك ال ينتقد.  :كالنار، كا١بواب ،ا١بنة

كبياف ذلك: أف ا٣بلود كما أسفلت؛ ٗبعُب البقاء الطويل، مث ينظر بعد ذلك يف 
األدلة، ىل تدؿ على أف ىذا البقاء الطويل، ٩بتده إُف ما ال هناية أـ ال؛ نظرنا فوجدنا أف 

 -عز كجل–األدلة قد دلت على أف العصاة، ال يبقوف يف النار أبد اآلباد إذا شاء ا 
من خركجهم بعد حْب، كيكوف مآ٥بم إُف ا١بنة، كأما من حكم ا تعذيبهم، بل ال بد 

عليو با٣بلود، كىم الكفار؛ أعِب ا٣بلود يف النار، فإف بقائهم فيها بقاءه  -عز كجل–
ذلك يف ثبلث آياتو يف كتابو، بْب أف خلود الكفار يف النار  -عز كجل–مؤبد، بْب ا 

قة الٍب ليس فيها التقييد بالتأبيد، يف شأف خلوده مؤبد، كبالتاِف، تلك األدلة ا٤بطل
الكفار، ٧بمولةه على ىذا التقييد، كىو أف خلود الكفار يف النار؛ أعِب بقاءىم الطويل، 
خلوده مؤبد، كأما يف حق أىل ا١بنة، فاآليات يف ىذا أكثر، تدؿ على أف بقائهم يف 

 ا١بنة بقاءه مؤبده إُف ما ال هناية. 
أف منهج أىل السنة كا١بماعة، يف فهم أدلة الوعيد، أعِب أكد ىنا أف أنبو إُف 

 كعيد عصاة ا٤بوحدين، ال بد أف يراعى فيو أمراف، انتبو ٥بما: 
أكال: فهم النص، الفهم الصحيح، ا٤بتوسط بْب الغلو كا١بفاء، أف يفهم اإلنساف 

يس معُب النص، يف حدكد قواعد كضوابط أىل السنة كا١بماعة، الفهم الصحيح الذم ل
 فيو مغاالة، كليس فيو إجحاؼ. 

: -سبحانو-دىا قولو ٝبيع نصوص كعيد العصاة، مطلقةه قيَّ  أفَّ  ظي حى لٍ مث أف يػي 
 . [ٙٔٔ)َويَػْغِفُر َما ُدوَف َذِلَك ِلَمْن َيَشاُء( ]النساء: 

دعنا نطبق ىذا على اآلية الٍب بْب أيدينا، اآلية تدؿ على أف القاتل متوعد ّٔذا 
َوَغِضَب اللاُو َعَلْيِو )متوعده بالنار،  (،يَػْقُتْل ُمْؤِمًنا ُمتَػَعمًٍّدا َفَجَزاُؤُه َجَهنامُ  َوَمنْ )الوعيد، 
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ا فيها،  (،َوَلَعَنوُ  كأعد لو أيضنا العذاب  (،َوَغِضَب اللاُو َعَلْيِو َوَلَعَنوُ )متوعده بالنار خالدن
ا عدكاننا،  العظيم، ىذه اآلية معناىا كما أسلفت لك، متوعده من يقتل مؤمننا عمدن

ىذه اآلية، كذلك  بدخوؿ النار، كدخولو فيها، دخوؿه مؤقت، ال دخوؿ مؤبد، ىذا فهمي 
يغضب  -عز كجل–عليو، فإنو ليس كغضب الكفار، فإف ا  -عز كجل–غضب ا 

على  -عز كجل–غضبنا دكف غضبو على الكفار، كذلك لعنة ا على العصاة، 
قد  -سبحانو كتعاُف–العصاة، لعنةه دكف لعنتو للكفار، فإف الطرد كاإلبعاد عن رٞبة ا 

 يكوف جزئينا، كقد يكوف كلينا. 
إذا كاف كلينا، فهو يف حق الكفار، كإذا كاف جزئينا فهو يف حق العصاة، العصاة 

 ة، كالكفار ٥بم اللعنة ا٤بطلقة. ٥بم مطلق اللعن
انتبو ٥بذا، العصاة ٥بم ماذا؟ مطلق اللعنة، ٥بم مطلق الغضب، كأما الكفار، فإف 

 ٥بم اللعنة كالغضب ا٤بطلق. 
إذنا ىذا ىو فهم النص، الفهم الصحيح ا٤بنضبط بضوابط أىل السنة كا١بماعة، مث 

﴿َويَػْغِفُر تقييد، كىو قولو تعاُف:  ننظر إُف ىذه اآلية، باعتبارىا مطلقةن جاء يف حقها،
 . [َٙٔٔما ُدوَف َذِلَك ِلَمْن َيَشاُء( ]النساء: 

قد يشاء العفو عن القاتل، كبالتاِف ال ينفذ فيو  -سبحانو كتعاُف–ٗبعُب؛ أف ا 
تعاُف –ىذا الوعيد، ال يكوف يف حقو ىذا الوعيد الذم جاء يف اآلية، ٤با؟ ألف ا 

   .[َٙٔٔما ُدوَف َذِلَك ِلَمْن َيَشاُء( ]النساء:  ﴿َويَػْغِفرُ  -قاؿ
 -سبحانو كتعاُف–ٰبكم كٱبتار  -عز كجل–كره لو، كا ال مي  -عز كجل–كا 

فاألمر إُف ا،  -عز كجل–كبالتاِف فهذا كعيد، إف أنفذه ا كاف، كإف َف ينفذه ا 
 . [ٙٔٔء: ﴿َويَػْغِفُر َما ُدوَف َذِلَك ِلَمْن َيَشاُء( ]النسا

فا٤بعُب كما قد علمنا، ا٣بلود: البقاء الطويل،  -سبحانو-فإف أف أنفذه ا 
 لك.  الدخوؿ للنار، ىو الدخوؿ ا٤بؤقت، اللعنة كالغضب، إُف آخر ما ذكرتي 
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إذنا نفهم ىذا النص، مث بعد ذلك، ننظر إليو بأنو ماذا؟ مطلق لو تقييد، كبالتاِف 
، يف الكتاب كالسنة، دؿ على كعيدو يف حق العصاة، فإنك تستطيع أف تضع  فأمُّ  دليلو

 . [ٙٔٔ)َويَػْغِفُر َما ُدوَف َذِلَك ِلَمْن َيَشاُء( ]النساء: ٔبواره قولو تعاُف: 
( فلك أف تقوؿ: ىا؟ إال أف يشاء ا العفو؛ ألنو قاؿ: .. الخَوَمْن يَػْقُتْل ُمْؤِمًنا﴿

 . [َٙٔٔف َذِلَك ِلَمْن َيَشاُء( ]النساء: ﴿َويَػْغِفُر َما ُدو 
﴿ِإفا الاِذيَن يَْأُكُلوَف َأْمَواَؿ اْلَيَتاَمى ظُْلًما ِإناَما فإذا تلوت مثبل قولو تعاُف: 

 [. ٓٔ]النساء:يَْأُكُلوَف ِفي بُطُوِنِهْم نَارًا َوَسَيْصَلْوَف َسِعيًرا﴾
]النساء:  ﴾َف َذِلَك ِلَمْن َيَشاءُ ﴿َويَػْغِفُر َما ُدو ية مطلقة، لك أف تقوؿ: آىذه 

ٔٔٙ]  . 
ىذا ىو منهج أىل السنة كا١بماعة، يف فهم نصوص الوعيد، كأنت إذا استوعبت 

 عليك فهم ا٤بوضوع كما ينبغي، كزالت عنك اإلشكاالت الٍب قد ترد عليو.  لى هي سى 
 تفهم النص أكالن، يف ضوء لغة العرب، كقواعد السلف، مث أف تقيد ىذا النص يف

 .[َٙٔٔويَػْغِفُر َما ُدوَف َذِلَك ِلَمْن َيَشاُء﴾ ]النساء: ﴿بػ حق عصاة ا٤بوحدين، 
﴿َذِلَك بِأَنػاُهُم اتػابَػُعوا َما َأْسَخَط اللاَو وََكرُِىوا : : "كقولو-رٞبو ا–قاؿ    

 [". ٕٛ]محمد:ِرْضَوانَُو فََأْحَبَط َأْعَماَلُهْم﴾
–كلك أف تقوؿ: السيٍخٍط، يف صفات ا  ىذه اآلية تدؿ على ثبوت السىخىٍط،

ما شاء من  ٰببطي  -عز كجل–كما تدؿ على ا٢ببوط، أك اإلحباط، فا   -عز كجل
األعماؿ، كا٢ببوط كأظن أنو قد تكرر الكبلـ فيما سبق، حبوط األعماؿ يعِب إبطا٥با، 

 كإذىأّا، نوعاف: حبوطه كلي، كحبوطه جزئي. 
 -سبحانو كتعاُف–ألعماؿ الكفار، إذا لقوا ا  أما ا٢ببوط الكلي: فإنو يكوف

أعما٥بم، كيذىبها، كتكوف   -عز كجل–فإنو لن تكوف ٥بم حسنة، سوؼ ٰببط ا 
ُهْم َما َكانُوا )كبلشيء، لن يكوف ٥با كجود،  َوَلْو َأْشرَُكوا َلَحِبَط َعنػْ

  [.ٛٛ]األنعاـ:يَػْعَمُلوَف﴾
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ٰببط أعمالو، حبوطنا   -عز كجل– ككفر بو، فإف ا -عز كجل–فمن أشرؾ با 
 كلينا. 

عقوبةن ٤با شاء من  -عز كجل–ا٢ببوط الذم ٯبعلو ا  :أما ا٢ببوط ا١بزئي، فهو
أف ٯبعلها سببنا يف  إبطاؿ ثواب  -عز كجل–ا٤بعاصي، فإف من ا٤بعاصي، ما يشاء ا 

 أكثر.  بعض ا٢بسنات ا٤بتقدمة عليها، كىذا موضوعه ٰبتاج إُف تفصيلو كتوضيحو 
أما الصفة الٍب ٥با عبلقة ٗبا قبلها، فإهنا صفة السخط، كالسخط قريبه يف ا٤بعُب 

ؽ بْب الصفتْب بعض أىل اللغة، يعِب من جهة اللغة الفرؽ بْب من الغضب، كفرَّ 
يكوف  :الغضب كالسخط، فرؽ بعضهم كأِب ىبلؿ العسكرم يف فركقو، بأف الغضب

 على الصغّب، أما السخط، فإنو ال يكوف إال من من الصغّب على الكبّب، كمن الكبّب
الكبّب على الصغّب، كا٤بقصود أف السخط يف ا٤بعُب قريبه من الغضب، كىذه اآلية دليله 

كيسخط على  ، كيسخط أعماالن، كما أنو يغضبي يغضبي  -عز كجل–على أف ا 
ىو  -عز كجل–سخط ا يي ، كىذا الذم ﴾اتػابَػُعوا َما َأْسَخَط اللاوَ عامليها؛ ألنو قاؿ: )

فإذا كاف ذلك، فإف ا  -سبحانو كتعاُف–ا٤بعاصي كالذنوب، كأعظم ذلك الكفر با 
–رجى ٤بن سخط ا يغضب كيسخط من كاف منو ذلك، كأم خّب يي  -عز كجل–

 .عليو، نسأؿ ا السبلمة كالعافية -سبحانو كتعاُف
 []إثبات صفة األسف  

َناُىْم وقولو: : "-رٞبو ا–قاؿ  ُهْم فََأْغَرقػْ ﴿فَػَلماا آَسُفونَا انتَػَقْمَنا ِمنػْ
 [".. ٘٘]الزخرؼ:َأْجَمِعيَن﴾

َناُىْم َأْجَمِعيَن﴾  -سبحانو كتعاُف–ىذه اآلية بْب ا  [،٘٘]الزخرؼ:﴿فََأْغَرقػْ
هُ  -سبحانو-فيها شيئنا من شأف فرعوف، كقومو، فقاؿ  ْم ﴿فَػَلماا آَسُفونَا انتَػَقْمَنا ِمنػْ

َناُىْم َأْجَمِعيَن﴾ يف ىذه اآلية، قريبه يف ا٤بعُب أيضنا  ، كاألسفي [٘٘]الزخرؼ:فََأْغَرقػْ
الغضب، والسخط، من معُب الغضب، إذنا عندنا ثبلث صفاتو متقارباتو يف ا٤بعُب: )
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( كتنبيو يا رعاؾ ا، إُف أف األسف يف أصل اللغة، يطلق على معنيْب واألسف
 متغايرين: 

 والثاني: الغضب.   األوؿ: الحزف. 
)َوقَاَؿ يَا َأَسَفى َعَلى : فجاء يف ٫بو قولو تعاُف: أما الحزف

 [. ٗٛ]يوسف:يُوُسَف﴾
؛ يعِب: ﴾آَسُفونَا فَػَلماا: فجاء يف ىذه اآلية الٍب بْب أيدينا، )وأما الغضب

أبلغ من الغضب، غضبه شديد، كلذا أخرج الطربم يف  أغضبونا، كإف كاف األسفي 
، أشد (األسف منزلةه فوؽ الغضب)أنو قاؿ:  -رضي ا عنو–تفسّبه، عن أِب الدرداء 

منها، منزلةه فوؽ الغضب، أشد منو، فأشد الغضب، ىو؟ األسف، كىذا ما اتصف ا 
 بو، كما يف ىذه اآلية.  -سبحانو كتعاُف–

ىنا  األسف ىا منو األسف؛ يعِب الغضب، كال ٯبوز ٞبلي يكوف  -–إذنا ا 
عنو، كأىل العلم كالتفسّب كافة، على أف  -–ا٢بزف نقصه ينزه ا  على ا٢بزف؛ ألفَّ 

األسف يف ىذه اآلية، إ٭با ىو ٗبعُب الغضب، ال ٗبعُب ا٢بزف، كبالتاِف، إذا قرأت يف  
يات معدكدة، فينبغي أف تفرؽ، كتاب ا ما جاء يف كلمة األسف، كىي كلمات، أك آ

 ىذا ٗبعُب؟ ا٢بزف.  [،ٗٛ]يوسف:)َوقَاَؿ يَا َأَسَفى َعَلى يُوُسَف﴾
؛ ٗبعُب الغضب، كاختلفوا يف قولو تعاُف: ﴾آَسُفونَا فَػَلماا) -تعاُف-كيف قولو 

قاؿ بعض أىل   [،ٓ٘ٔ]األعراؼ:  َوَلماا رََجَع ُموَسى ِإَلى قَػْوِمِو َغْضَباَف َأِسًفا﴾)
 -رضي ا عنهما–العلم، إف األسف ىنا ٗبعُب ا٢بزف، كىذا ما ركم عن ابن عباس 

كٝباعة؛ ٗبعُب أنو قد ٝبع بْب الصفتْب، بْب كونو غضباف على قومو، كبْب كوف حزيننا 
 ف. على ما آؿ إليو أمرىم، فرجع إليهم كىو قد غضب كحزً 

كٝباعةه من أىل  -رضي ا عنو–الدرداء  كا٤بعُب الثآف، كىو الذم ذىب إليو أبو
التفسّب، بأنو تأكيده للمعُب األكؿ، بأنو كاف غضباف شديد الغضب، على قومو بسبب 

 ما كاف منهم. 
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 -سبحانو كتعاُف–األسف يف حق ا  فأكرر أفَّ  -عز كجل–أما يف حق ا 
زاف ما سبق على كً كإ٭با ىو ٗبعُب الغضب، كليس ٗبعُب ا٢بزف، كىو صفةه اختيارية، 

الكبلـ فيو، عند أىل السنة، كعند ٨بالفيهم، فيما يرجع إُف صفة الغضب؛ يعِب الكبلـ 
 زاف الكبلـ يف صفة الغضب، عند أىل السنة كعند ٨بالفيهم. يف ىذه الصفة، على كً 
ُهْم﴾)قاؿ سبحانو:   ىذه اآلية أيضنا دليله على صفة  ،فَػَلماا آَسُفونَا انتَػَقْمَنا ِمنػْ

ينتقم ٩بن  -عز كجل–كىذه صفةه فعليةه اختيارية، فا  -سبحانو كتعاُف–االنتقاـ،  
كانت   كاالنتقاـ قريبه يف ا٤بعُب من ا٤بعاقبة، كإفٍ  -سبحانو كتعاُف–يشاء، إذا شاء 

شواىد اللغة ككلمات كاستعماالت أىل العلم، تدؿ على أنو أبلغ من ا٤بعاقبة، فهو 
شديدة، أك معاقبةه مع غضب، ينتقم من ينتقم، إذا عاقب كىو معاقبةه، أك عقوبةه 

 غضباف. 
ينتقم ٩بن يشاء، كىذا قد جاء يف القرآف يف مواضع عدة،  -ا عز كجل–إذنا 

َرى ِإناا [، ٕٕ]السجدة:﴿ِإناا ِمَن اْلُمْجرِِميَن ُمنَتِقُموَف﴾ ﴿يَػْوـَ نَػْبِطُش اْلَبْطَشَة اْلُكبػْ
، يف آيات يف كتاب ا، كىكذا يف ٝبلةو من أحاديث رسوؿ [ٙٔ]الدخاف:ُمنَتِقُموَف﴾

ينتقم؛ ٗبعُب يعاقب، كيأخذ كيبطش ٗبن  -عز كجل–فا  -صلى ا عليو كسلم–ا 
 سبحانو كتعاُف. –يشاء إذا شاء 

فَػَلماا آَسُفونَا )يكوف إذا غضب،   -عز كجل–انتقاـ ا  إذنا اآلية تدؿ على أفَّ 
ُهْم﴾انتَػَقْمَنا  فإذا غضب فإنو  -سبحانو كتعاُف–إذنا سبب االنتقاـ غضب ا   ،ِمنػْ

 ينتقم، فيأخذ أخذ عزيزو مقتدر، عافآف ا كإياكم من ذلك،
، يف أفعاؿ بثبوت التعليلكىذا يدلك على صحة مذىب أىل السنة كا١بماعة،  

ة، كيكوف منو يكوف منو األمر، لعل -سبحانو كتعاُف–يعِب أف ا  -عز كجل–ا 
األمر لسبب، ٖببلؼ قوؿ ا٤بتكلمْب، الذين يقولوف: إف ا ال يفعل شيئنا لشيء، ىذه 

إ٭با كاف بعد غضبو، كألم شيءو غضب ا  -عز كجل–اآلية تدؿ على أف انتقاـ ا 
سبحانو –سبحانو؟ ألجل ما كاف من ىذا العتو، كالتجرب، كالصدكؼ عن أمر ا 
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عوف، كقومو، عند ذلك غضب ا، فلما غضب ا، فإنو ماذا؟ من قبل فر  -كتعاُف
فحسب،  -عز كجل–انتقم منهم، إذنا ليس األمر، إ٭با ىو فعله راجعه إُف مشيئة ا 

ا٤براد دكف أف يكوف ىناؾ حكمة، دكف أف يكوف  ا٤بشيئة عند ىؤالء، ىي الٍب تعْبي 
ة بطبلف كثبوت التعليل، ىناؾ علة، دكف أف يكوف ىناؾ سبب، كىذا باطله، كأدل

بالعشرات بل با٤بئات، بل باآلالؼ، كما يعرؼ  -عز كجل–كا٢بكمة يف أفعاؿ ا 
 ذلك من يعرفو من أىل العلم. 

ة لطيفة، لعلي أختم كبلمي يف ىذا الدرس عليها، ذكرىا ابن كتكىذه اآلية فيها ن
–أف عادة ا  -–"، ذكر شفاء العليليف كتابو العجاب " -رٞبو ا-القيم  
-  يف عباده عامة كخاصة، أنو إذا أراد أف يأخذىم كأف يستأصل شأفتهم، فإنو

يكوف ذلك منو، بعد أف ٰبدثوا عتونا كظلمنا كجربكتنا، مثاؿ ذلك: 
من قبل، حيث إهنم كانوا ماذا؟ كفارنا، ردكا  -عز كجل–فرعوف، أغضبوا ا  قوـي 

كالتجرب، بعد أف  ،كالظلم ،كاف منهم الزيادة يف العتو  دعوة ا، كذبوا نيب ا، لكن ٤با
منهم، خذ مثبلن: ما كاف من  -–جاءهتم اآليات ا٤ببصرة، ا٤بتتابعة، ىنا انتقم ا 
بعزتو كقدرتو؟ ٤با كاف منهم ما   -–قـو صاٌف، كانوا كفارنا، لكن مٌب أخذىم ا 

الشأف فيما كاف من غّبىم من كاف، من زيادة يف التجرب، ٤با عقركا الناقة، كذلك 
ٲبهل، كأف  -–كجدت أف ا  --األمم، فإنك إف تأملت يف األدلة، كما ذكر 

ٰبلم، لكنو إذا أراد أف  ٰبق عذابو كعقابو، أخذ من شاء أخذه، بعد أف  -–ا 
 -–ا  يكوف منو زيادةه يف العتو، كزيادةه يف الظلم، كإحداثه لذنبو جديد، فإفَّ 

على فائدةو نفيسةو ينبغي أف نتنبو ٥با، كىي   -رٞبو ا–ه حينها، ىنا نبو ابن القيم يأخذ
كما ذكر، من أىم ما ينتفع بو العبد، كىو أنو ينبغي أف ٱباؼ من الذنوب كا٤بعاصي، 

سيأخذه كعندىا تكوف  -–فعلو، فإف ا  فإنو ال يدرم ما ىو الذنب، الذم إفٍ 
ر الذنوب كا٤بعاصي، ال يدرم ما ىو ذا، على العبد أف ٰبال إقالة بعدىرة الٍب ثالع

–بعده، فحذارم يا عبد ا، إياؾ أف تغَب ٕبلم ا  -–الذنب الذم سيأخذه ا 
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-  كإذا أخذ ا–-  ّٔذا الذنب، ال تظنن أنو سيأخذ بو فحسب، بل سيأخذ
باألكؿ، كاآلخر. 

 [الكراىة، كا٤بقت :ثبوت صفٍب]
[" ٙٗ]التوبة:  ﴿َوَلِكْن َكرَِه اللاُو اْنِبَعاثَػُهْم فَػثَباَطُهْم﴾:   "كقولو -–قاؿ

 " [ٖ]الصف:﴿َكبُػَر َمْقًتا ِعْنَد اللاِو َأْف تَػُقوُلوا َما ال تَػْفَعُلوَف﴾:   كقولو
.ايهضا١ٖ، ٚاملكت :إُف إيراد ما يدؿ على ثبوت صفٍب -–انتقل ا٤بؤلف    

 ،كالسنة ،عليهما الكتاب دؿَّ  - –ىاتاف الصفتاف اختياريتاف للبارم  
كيود، ىو الذم   ،من صفات الكماؿ، فالذم يكره كٰبب، كيبغض :كاإلٝباع، كٮبا

لو الكماؿ ا٤بطلق من ٝبيع  - –كليس الذم ال يتصف بشيءو من ذلك، كا  لى مي كى 
 الوجوه. 

فتاف، الكراىة، كا٤بقت، صفتاف كيبغض، ىاتاف الص -–كمن ذلك أنو ٰبب 
أشد الكراىة كالبغض، ا٤بقت أبلغ من الكراىة، ألنو  متقاربتاف يف ا٤بعُب، كإف كاف ا٤بقتي 

متصفه بالصفتْب، متصفه بصفة الكراىة،  -جل كعبل–أشد الكراىة كالبغض، كا 
 ةن، ككراىيةن. اىى رى ككى  ،رىنا، كي هي رى كٍ ه، يى رً ره، كلك أف تقوؿ: الكراىية، كى كلك أف تقوؿ: الكي 

]التوبة:  َوَلِكْن َكرَِه اللاُو اْنِبَعاثَػُهْم﴾﴿ -عز كجل–كدؿ على ىذا قوؿ ا 
 -–أف النيب  كذلك ثبت يف الصحيحْب، من حديث ا٤بغّبة بن شعبة   [،ٙٗ

، فدؿ ىذا «إف اهلل تعالى كره لكم قيل، وقاؿ، وكثرة السؤاؿ، وإضاعة الماؿ»قاؿ: 
كقل مثل ىذا يف ا٤بقت، كما يف اآلية  -سبحانو كتعاُف–على ثبوت كصف الكراىة  

َكبُػَر َمْقًتا ِعْنَد اللاِو َوِعْنَد الاِذيَن ﴿ -جل كعبل–الٍب بْب أيدينا، ككذلك يف قوؿ ا 
 [. ٖ٘]غافر:آَمُنوا﴾

صفة  :اللتْب بْب أيدينا، كىيكٜبة صفةه ثالثة، قريبةه يف ا٤بعُب أيضنا، من الصفتْب 
صلى –أف النيب  البغض، كيدؿ عليها ما ثبت يف الصحيحْب، من حديث أِب ىريرة 

« إذا أحب اهلل عبًدا نادى جبريل، إني أحب فالنًا فأحبو...»قاؿ:  -ا عليو كسلم
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وإذا أبغض اهلل عبًدا نادى جبريل، إني أبغض فالنًا فأبغضو، فيبغضو »إلى أف قاؿ: 
بريل، ثم ينادي في أىل السماء، إف اهلل يبغض فالنًا فأبغضوه، فيبغضوه، ثم ج
يقف عنده ا٤بسلم كال يعجل،  حرمي أف كىذا ا٢بديث ،«وضع لو البغضاء في األرضيُ 

 -عز كجل–يقوؿ: إٓف أبغض فبلننا، فأبغضو، يعْب إنسافه يبغضو ا  -جل كعبل–ا 
يف  -عز كجل–، كيا ندامتو، ذاؾ الذم يقوؿ ا إٓف أبغض فبلننا فأبغضو، يا خسارتو

يف حقو  -عز كجل–حقو: إٓف أبغضو، احذر أف تكوف ىذا اإلنساف الذم يقوؿ ا 
كحاذر، ا٤بقصود أف ا٢بديث قد دؿ على ثبوت صفة  ،إٓف أبغضو، احذر يا عبد ا

 . -سبحانو كتعاُف–البغض  
 .الكراىة، كا٤بقت، كالبغ  ي؟إذنا عندنا ثبلث صفاتو متقاربات، ما ى

 .ت، ما ىي؟ الغضب، كالسخط، كاألسفكمر ثبلث صفاتو متقاربا
س اشتمل على بياف ثبلث صفات إذنا ىذه ثبلث صفات، كما أف درس أم 

لك إف ىذه الصفات معلومةه بالبداىة، معآف كلية، تعلم بالفطرة، كيدركها كل  تي لكق
الرضا، كلذلك النيب  بلها، فالسخط مثبلن يقابلأحد، كيكفي يف توضيحها أف تذكر مقا

كذلك يقوؿ   «برضاؾ من سخطك اللهم إني أعوذ»يقوؿ:  -صلى ا عليو كسلم–
أحل عليكم رضواني، فال أسخط عليكم »سبحانو كتعاُف يف ا٢بديث القدسي: 

كذلك األمر ىنا يف ىاتْب، أك يف ما ذكر ا٤بؤلف باإلضافة إُف صفة البغض،   ،«أبدا
ىذه الصفة كٛبيزىا عن غّبىا من خبلؿ ما  د أف النصوص جاءت با٤بقابلة، فتعرؼي ٪ب

إف اهلل »يقوؿ كما يف الصحيحْب:  -صلى ا عليو كسلم–يقابلها، ٘بد أف النيب 
ابة، كما أف ما يقابل  :، إذنا ما يقابل الكراىة«يحب العطاس، ويكره التثاؤب

 الصفات، كتعرؼ بعضها من بعض. الرضا، كىكذا تتميز عندؾ ىذه :السخط
، يليق بو  -سبحانو كتعاُف–ا٤بقصود أف ا  ، كبغضو –متصفه بكراىةو كمقتو

( ]الشورى: لَْيَس َكِمْثِلِو َشْيءٌ ﴿ -جل كعبل–على حد قوؿ ا  -سبحانو كتعاُف
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–و ليس ككراىة ا٤بخلوقْب، كما أف مقتو و ليس كبغض ا٤بخلوقْب، ككراىتي فبغضي  [،ٔٔ
 ليس كمقت ا٤بخلوقْب.  -سبحانو كتعاُف

كإذا كاف العبد ٲبقت كيكره، فإف ىذا االشَباؾ، ال يدؿ بوجو من الوجوه، على 
متصفه ّٔذه الصفة  -سبحانو كتعاُف–حصوؿ التشبيو؛ ٗبعُب، إذا قلنا: أف ا 

التشبيو الممنوع، لثبوت  :رؾ ليس ىوفالقدر المشتكا٤بخلوؽ متصفه ّٔذه الصفة، 
َكبُػَر َمْقًتا ِعْنَد ﴿ -سبحانو كتعاُف–؛ كلذلك تأمل معي قوؿ ا القدر الفارؽ المميز

 [. ٖ٘(]غافر:اللاِو َوِعْنَد الاِذيَن آَمُنوا
كما أنو يكوف من الذين آمنوا، كإف كاف ا٤بقت   -عز كجل–فا٤بقت يكوف من ا 

الذم ٲبقت ليس كالذم ٲبقت، كىذا ا٤بوضوع لعل لو تفصيبلن  ليس كا٤بقت، كإف كاف
 كحولو.  -عز كجل–سيأيت قريبنا إف شاء ا يف درسو قادـو بعوف ا 

كالكبلـ عن صفة الكراىة، كما قارّٔا، على كزاف الكبلـ عن صفة السخط، 
 :دةكالغضب، كأىل السنة كا١بماعة يف تقريرىم ٥بذه الصفات، القاعدة عندىم كاح

من غّب  -صلى ا عليو كسلم–يثبتوف ، ما أثبت لنفسو، كما أثبت لو رسولو 
 تكليفو كال ٛبثيل، كمن غّب ٙبريفو كال تعطيل. 

زاف كبلمهم يف الصفات السابقة، كما أف كبلـ ا٤بخالفْب يف ىذه الصفات على كً 
 -ؾ كتعاُفتبار –الباب عندىم كاحد، يفركف كينفركف، من إثبات ىذه الصفات  

ات، صبدعول كزعم أهنا تقتضي التشبيو، فضربوا يف داللتها بأنواع التحريفات، كالتخر 
على اجتنأّا، كعلى  -رٞبهم ا–الٍب ال داللة عليها، كالٍب قاـ إٝباع السلف الصاٌف 

 .كا تعاُف أعلم -سبحانو كتعاُف–إجراء ىذه األدلة على ظاىرىا، البلئق با 
 [ثبوت صفٍب اإلتياف كآّيء  ]

﴿َىْل يَنظُُروَف ِإالا َأْف يَْأتِيَػُهُم اللاُو ِفي ظَُلٍل ِمَن : : "كقولو-رٞبو ا-كقاؿ 
 " [ٕٓٔ]البقرة:اْلَغَماـِ َواْلَمالِئَكُة َوُقِضَي اأَلْمُر﴾
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ْأِتَي رَب َك َأْو يَْأِتَي بَػْعُض ﴿َىْل يَنظُُروَف ِإالا َأْف تَْأتِيَػُهُم اْلَمالِئَكُة َأْو يَ "وقولو: 
 "[ٛ٘ٔ]األنعاـ:آيَاِت رَبٍَّك يَػْوـَ يَْأِتي بَػْعُض آيَاِت رَبٍَّك ال يَنَفُع نَػْفًسا ِإيَمانُػَها﴾

 [ٕٔ]الفجر:﴿َكالا ِإَذا دُكاِت اأَلْرُض دَكًّا دَكًّا﴾وقولو: 
 " [ٕٕ]الفجر:﴿َوَجاَء رَب َك َواْلَمَلُك َصفًّا َصفًّا﴾

 "[ٕ٘]الفرقاف:﴿َويَػْوـَ َتَشقاُق الساَماُء بِاْلَغَماـِ َونُػزٍَّؿ اْلَمالِئَكُة تَنزِياًل﴾"وقولو: 
سبحانو –اإلتياف كآّيء   "ىذه اآليات األربع ، دالةه على ثبوت صفٍب

 .-كتعاُف
ّٔا، كدلت  -عز كجل–ىاتاف صفتاف من صفات الكماؿ، الٍب اتصف ا  

 يف الكتاب كالسنة، كقاـ إٝباع الصحابة كالتابعْب، كأتباعهم، ككل عليها دالئل كثّب
 . -سبحانو كتعاُف–على ما يليق بو  -جل كعبل–أىل السنة على إثباهتا  

أف النصوص قد  ا، حٌب إنك ٘بدي كاإلتياف كآّيء كلمتاف متقاربتاف يف ا٤بعُب جدن 
 جاءت بوضع إحدل الكلمتْب ٧بل األخرل. 

﴿قَاُلوا ُأوِذيَنا ِمْن قَػْبِل َأْف تَْأتِيَػَنا َوِمْن بَػْعِد : -جل كعبل–يف قوؿ ا  تأمل مثبلن 
اإلتياف، تأمل  :٘بد أنو كضعت كلمة آّيء مكاف كلمة ،[ٜٕٔ]األعراؼ:َما ِجْئتَػَنا﴾

–يف ذكر النيب  -رضي ا عنو–أيضنا فيما ثبت يف الصحيحْب، من حديث أِب ىريرة 
حينما قاؿ لو الصحابة: أنرل ربنا يا  -جل كعبل–لرؤية ا  -صلى ا عليو كسلم

ىل تضاّروف في رؤية »، أو قاؿ: «ىل تضاروف»رسوؿ ا يـو القيامة، فقاؿ: 
إُف أف قاؿ، بعد أف سرد ما يكوف يف ذلك اليـو  «؟؟...الشمس ليس دونها سحاب

لتتبع كل أمٍة » -عز كجل–العظيم، ذكر ما يكوف من حاؿ ا٤بؤمنْب، كأهنم إذا قاؿ ا 
من كاف  من كاف يتبع، يعبد الشمس مع الشمس، ويذىبُ  ما كانت تعبد، فيذىبُ 

غيت، وتبقى ىذه يعبد القمر مع القمر، ويذىب من كاف يعبد الطواغيت مع الطوا
األمة فيها المؤمنوف والفاجروف، حتى الفاسقوف الذين كانوا ظاىًرا مع ىذه األمة، 

لهم: لما ال تتبعوف ما كنتم تعبدوف؟  -عز وجل–يبقوف في مكانهم، فيقوؿ اهلل 



ـً أىِب العباس، أىٞبىىدى بنً  ة الوىاًسػػػًطيَّةي؛ ًلشىٍيًخ اإلٍسبلى  (ىػػػػِٖٕ-ُٔٔعىٍبدى ا٢ٍبليم اٍبن تٍيميَّة ا٢ٍبرَّآفَّ ) الػػػعىػػػًقػػػيػػػػػدى
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، الحظ كىذه ركاية «فيقولوف: ىذا مكاننا حتى يجيء ربنا، فإذا أتى ربنا تبعناه
رم يف بعض ا٤بواضع، كيف بعض ا٤بواضع، ذكر اإلتياف يف ا٤بوضعْب، مسلم، كركاية البخا

الشاىد أف ىذه الركاية، كىي أكثر الركايات، جاء فيها إبداؿ كلمة آّيء باإلتياف، أك 
 .اإلتياف بآّيء، فدؿ ىذا على قربو شديد بْب الكلمتْب

تو، فإنو ذكر الراغب األصفهآف يف مفردا :كبعض أىل العلم فرؽ بينهما، كمنهم 
آّيء بسهولة ، ىكذا  :من آّيء، فهو أف الفرؽ بْب اإلتياف كآّيء، أف اإلتياف أخصُّ 

 أعلم.  -سبحانو كتعاُف–قيل، كا 
فهو  -عز كجل–ا٤بقصود أف اإلتياف كآّيء فعله، صفةه اختياريةه تتعلق ٗبشيئة ا 

إتيافه ك٦بيءه ال ٲباثل فيو  -تعاُفسبحانو ك –يأيت إذا شاء، كٯبيء إذا شاء، كيف شاء 
كما أف لو علمنا ك٠بعنا   -سبحانو كتعاُف–ا٤بخلوقْب، إ٭با ىو إتيافه ك٦بيءه يليق با 

كلو بابه كاحد،   كبصرنا كإرادةن، تليق بو، ال ٛباثل ما ىو من صفات ا٤بخلوقْب، فالبابي 
 يف البعض اآلخر.  كالقوؿ يف بعض الصفات، كالقوؿً 

كإتيانو، إ٭با ىو ٦بيءه كإتيافه،   -عز كجل–أف ٦بيء ا  عاؾ اكالحظ يا ر 
فهو إذا جاء كأتى أك  -سبحانو كتعاُف–ككذلك األمر يف النزكؿ، ال يتناىف مع علو ا 

ال تنفك عن  -تبارؾ كتعاُف–نزؿ، ال يزاؿ علينا على ٝبيع خلقو، فالعلو صفةي ذاتيةه  
كالحظ أيضنا يا رعاؾ ا، فيما  -تبارؾ كتعاُف-علينا  ، كال يزاؿالذات، فهو َف يزؿٍ 

 :بأمرو معْب، كىو ك٦بيئو فيها، تعلقى  -عز كجل–إتياف ا  ٠بعت من ىذه اآليات، أفَّ 
 ، فهو إتيافه ك٦بيءه متعلقه بشيءو معْب. إتيانو ومجيئو يـو القيامة، لفصل القضاء

 -سبحانو كتعاُف–صفات ا كأكد ىاىنا أف أنبو إُف أمرو مهم، يتعلق بفقو 
كمعرفة دالئلها يف الكتاب كالسنة، أىل السنة كا١بماعة، أىل إتباع، كأىل علمو كفقو، 
يأخذكف النصوص على كجهها، دكف إفراطو أك تفريط، أك غلوو كجفاء، كبالتاِف فإهنم 

كأفانْب كبلـ العرب، فيحملوف الكبلـ على كجهو،  ،يفهموف الكبلـ يف ضوء ٦بارم
 غالوا كدكف أف ٯبفوا أيضنا. كف أف يي د
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كمن ذلك النظر يف مسألة اإلتياف، أك فيما يتعلق بكلمة اإلتياف، كآّيء، إذا 
فإف السياؽ يف ىذا ا٤بقاـ، كيف غّبه ٩با يتعلق  -سبحانو كتعاُف–جاءت مضافةن إُف ا 

م على كجهو، فهينبغي أف يي  -سبحانو كتعاُف–بآيات الصفات أك فيما يضاؼ إُف ا 
القاعدة أف كالـ العرب السياؽ فيو محدٌد للمعنى، بحيث يكوف السياؽ مضيًفا 

، إذا تأملت يف دليلو من إلى الدليل معنى النصية، بحيث ال يحتمل الكالـ غيره
نصية،  األدلة يف الكتاب كالسنة، كفهمتو يف ضوء سياقو، فإف داللة ىذا الدليل تصبحي 

ما ال ٰبتمل غّب معناه، يصبح فهمك  :أصوؿ الفقو، ىو كالنص كما قد علمنا يف
البقرة: ]( تِْلَك َعَشَرٌة َكاِمَلةٌ ) -تعاُف-للدليل، يف ضوء سياقو، كفهمك لقولو 

النصية ىنا كانت من جهة اللفظ، ال ٲبكن أف تفهم أف ا٤براد تسعةه، أك أف  ،[ٜٙٔ
(، كذلك ْلَك َعَشَرٌة َكاِمَلةٌ تِ قاؿ: ) -تعاُف-ا٤براد إحدل عشر، أليس كذلك؟ ألف ا 

األمر فيما يتعلق بفهم الكبلـ يف ضوء سياقو، فإف السياؽ يدؿ على ا٤براد حٌب تكوف 
فبل يراد إال ىذا ا٤بعُب ال غّب، كأم إخراجو للكبلـ، عن ىذا ا٤بعُب الذم  ،الداللة نصيةن 

 . -عز كجل–دؿ عليو السياؽ، فإنو يدخل يف معُب ٙبريف كبلـ ا 
–مضافنا إُف ا  -عز كجل–خذ مثبل: اإلتياف كآّيء، جاء يف كتاب ا 

 على ضربْب:  -سبحانو كتعاُف
 جاء تارًة مطلًقا. -
 وجاء تارًة مقيًدا.  -

، ٘بد مثبلن: اإلتياف كآّيء ا٤بطلق، كما يف ىذه  كالسياؽ يدلك على ا٤براد يف كلو
 -تعاُف-ىكذا باللفظ الصريح، كفيها أف ا اآليات الٍب بْب أيدينا، فيها أف ا ٯبيء، 

كآّيء، مطلقنا دكف تقييد، فإف ا٤براد:  ،يأيت، ىكذا باللفظ الصريح، مٌب ما جاء اإلتياف
 ىو الذي يجيء.  -سبحانو وتعالى–ذاتو، ىو نفسو   -عز وجل-مجيء اهلل 

سبحانو –ي؟ ا ئفمن ا١با (َوَجاَء رَب كَ ) -جل كعبل–فإذا تلوت قوؿ ا 
 . -جل كعبل–ٯبيء ٦بيئنا يليق بو  -كتعاُف
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د، ماذا تفهم؟ لكن تأمل يف مقابل ىذا، ما جاء من األدلة يف اإلتياف كآّيء ا٤بقيَّ 
َفَسْوَؼ يَْأِتي اللاُو ِبَقْوـٍ )مثبل:  -عز كجل–إف كنت تفهم كبلـ العرب، من قوؿ ا 

أف ا يأيت؟ كبل، ال  (يَْأِتي اللاوُ )أتفهم من قولو:  ،[ٗ٘المائدة: ]( ُيِحبػ ُهْم َوُيِحب ونَوُ 
 لغة العرب.  يفهم ىذا أحده يعرؼي 

( ]الحشر: فَأَتَاُىُم اللاُو ِمْن َحْيُث َلْم َيْحَتِسُبوا): -عز كجل–خذ مثبلن قوؿ ا 
َيانَػُهْم ِمَن اْلَقَواِعدِ ): -عز كجل–تأمل يف قوؿ ا  [،ٕ ]النحل:  (فَأََتى اللاُو بُػنػْ

ا٤براد من خبلؿ  تفهمي  :د، كبالتاِفعلى إتيافو مقيَّ  ىذه اآليات تدلكي  أفَّ  ٘بدي  [،ٕٙ
ىذه من أدلة الصفات، ىذا ليس من أدلة إثبات صفة؟  السياؽ، دكف أف تقوؿ: إفَّ 

 . -سبحانو كتعاُف–اإلتياف كآّيء  
َناُىْم ِبِكتَ  -تعاُف-تأمل مثبلن يف قولو  ىل ا  ،[ٕ٘]األعراؼ:اٍب﴾﴿َوَلَقْد ِجئػْ

؟ ىل تدؿ ىذه -سبحانو كتعاُف–ىو الذم ٯبيء ىنا؟ يعِب ٯبيء بذاتو  -عز كجل–
نعم؟ األمر ليس كذلك، ٜبة فرقافه  (؟َوَجاَء رَب كَ ) -تعاُف-اآلية، على ما دؿ عليو قولو 

َناُىْم ِبِكَتاٍب﴾كاضح، بْب قولو:   (. رَب كَ َوَجاَء )، وبين قولو: ﴿َوَلَقْد ِجئػْ
 -سبحانو وتعالى–مطلًقا مضافًا إلى اهلل إذنا مٌب ما رأيت آّيء كاإلتياف، جاء 

ال غيره، أما إذا رأيتو  -تعالى-فإف السياؽ يبين أف الذي يجيء ويأتي ىو اهلل 
 الذي يدؿ على المراد.  :مقيًدا فإف السياؽ ىو

األدلة، يف سياؽ دالالهتا على الوجو الصحيح،  مً هٍ فػى  ىذا تنبيوه مهم، حٌب ينضبطي 
كّٔذا يتبْب أيضنا ظلم ا٤بخالفْب ألىل السنة كا١بماعة، حينما يتهموهنم بأهنم جامدكف، 
أك كما يقولوف: ظاىريوف، ال يعرفوف السياقات، كال يعرفوف الدالئل، كال يراعوف أفانْب  

دلة يف ضوء كبلـ العرب، كبلـ العرب، كاألمر ليس كذلك، لكنهم يأخذكف ىذه األ
أنزؿ ىذا القرآف، بلسافو  -عز كجل–كتابو بلغتهم، ا   -عز كجل–الذين أنزؿ ا 

وف ىذه األدلة على قواعد ا٤بتكلمْب، كعلى أساليب عرِبو مبْب، كليس أهنم ٰبملي 
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كا٤بناطقة، األمر ليس كذلك، كىذا ىو الفرؽ الذم يتميز بو أىل السنة  ،الفبلسفة
 عة، عن غّبىم من ا٤بخالفْب ٥بم. كا١بما

أما ا٤بخالفوف للحق، يف ىذا ا٤بقاـ فإف األدلة الٍب دلت على إثبات صفة آّيء 
تبارؾ –ما يكوف عليهم، ينفركف من إثباهتا   كاإلتياف، ككذلك النزكؿ، ىي من أشدّْ 

حانو سب–النفور؛ كلذلك ال يبالوف يف دفع إثبات ىذه الصفات   أشدَّ  -كتعاُف
–ال يبالوف أم كسيلةو اٚبذكا، كال أم أسلوبو هنجوا، ا٤بهم أف ال يثبت   -كتعاُف

كا٢بجة ا٤بكررة ا٤بعتادة عندىم ظنهم  -جل كعبل–أف ىو ٯبيء كيأيت  -سبحانو كتعاُف
 أف ىذه األدلة تفيد التشبيو، إف ٞبلناىا على ظاىرىا. 
–لسنة كا١بماعة، ٘بده يثبت  كىؤالء أنفسهم، من كاف منهم قريبنا إُف أىل ا

٠بعنا  -عز كجل–إرادةن، ٘بد يثبت   -عز كجل–حياةن، ٘بده يثبت    -عز كجل
ما الفرؽ بْب إثبات ىذه الصفات، كبْب إثبات تلك  -كيا  العجب–كبصرنا 

الكل بابه كاحد، إف كاف إثبات ىذه الصفات الٍب بْب أيدينا، يقتضي  ؟الصفات
معطلةن صرحاء، حٌب يطرد  واتكن تلك الصفات أيضنا تقتضي التشبيو، كلتكونالتشبيو، فل

، كدكف اضطراب، إما أف تثبتوا   ٝبيع الصفات،  -عز كجل–مذىبكم، دكف تناقضو
ٝبيع الصفات حٌب صفة الوجود، حٌب صفة ا٢بياة؛ ألنو  -عز كجل–كإما أف تنفوا  

في  القوؿُ صفات أيضنا تقتضي التشبيو، إف كانت صفةه تقتضي تشبيهنا، فإف بقية ال
 بعض الصفات، القوؿ في بعض الصفات، كالقوؿ في البعض اآلخر. 

فوا يف داللة ىذه اآليات، ٙبريفنا عجيبنا، حٌب إنك ٘بد أحدىم يف وا كحرَّ لي القـو أكَّ 
٘بد أنو يورد ستة  (،َوَجاَء رَب كَ ) -جل كعبل–يف قوؿ ا  :موضعو كاحد، مثبلن 

مفتوح مباح، قل يف ىذه األدلة ما شئت، كإذا سألتو ما  ىتأكيبلت، ككأف ا٤بسألة ٞب
الدليل على كاحده فقط من ىذه التأكيبلت، ال ٘بد أف عنده دليبلن عليها، ٩با قيل يف 

 :ىذه الصفات أف اإلتياف مؤكؿه 
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يأيت ربك، فاآليت أمر أك  -سبحانو-فإذا قاؿ ا  -عز كجل–بإتياف أمر ا * 
ربك، ٜبة ٦بازه، ىو ٦باز ا٢بذؼ، ٜبة كلمة ىاىنا ٧بذكفة، فاإلتياف إ٭با ىو ماذا؟ إتياف 

–ا  -سبحاف ا–ىو الذم يأيت  -تعاُف-كليس أف ا  -سبحانو كتعاُف–أمر ا 
َتى َأْمُر ﴿أَ ٤با أراد أف يبْب لنا، أف أمره أتى، جاءنا باللفظ الصريح، فقاؿ:  -جل كعبل

  [.ٔ]النحل:اللاِو َفال َتْستَػْعِجُلوُه﴾
، نقوؿ: إف الذم يأيت ملكه من مبلئكة قالوا: ٫بمل ىذه اآلية على تأكيلو ثافو 

إذا  -جل كعبل–يعِب جاء ملكه من مبلئكة ا، كا  (،َجاَء رَب كَ (، )أََتى اللاوُ ، )ا
عز –أراد أف يبْب لنا أف آّيء كاإلتياف، ٤بلكو من ا٤ببلئكة، بْب لنا ذلك، أليس ا 

﴿َىْل بْب األمرين،  -عز كجل–كٝبع ا  (؟َوَجاَء رَب َك َواْلَمَلكُ )يقوؿ:   -كجل
 ]األنعاـ:الِئَكُة َأْو يَْأِتَي رَب َك َأْو يَْأِتَي بَػْعُض آيَاِت رَبٍَّك ﴾يَنظُُروَف ِإالا َأْف تَْأتِيَػُهُم اْلمَ 

 كيف يكوف ذلك؟   -سبحاف ا العظيم–[ ٛ٘ٔ
مث، كيف تقولوف: إف الذم يأيت كٯبيء أمر ا؟ كأمر ا صفةه قائمةه بو، كيف 

على ىذا التأكيل ٘بيء الصفة؟ ىنا ضاؽ عليهم األمر فما كجدكا ٨برجنا إال أف يركبوا 
با٤بأمور، فأمر ا؛ يعِب: مأموره، كبالتاِف * :تأكيبلن آخر، فقالوا: إف األمر ىاىنا مؤكؿه 

 ، َىْل يَنظُُروَف ِإالا َأْف تَْأتِيَػُهُم )رجعنا إما إُف ا٤بلك، كىذا ما جاء التنصيص عليو، يـو
ككبلٮبا قد  -عز كجل–أك يكوف ا٤بأمور بعض آيات ا  [،ٖٖ( ]النحل: اْلَمالِئَكةُ 

َىْل )يقوؿ:  -تعاُف–جاء يف اآلية، كبقي عندنا إتياف؟ ربنا سبحانو كتعاُف؛ ألف ا 
( ]األنعاـ: يَنظُُروَف ِإالا َأْف تَْأتِيَػُهُم اْلَمالِئَكُة َأْو يَْأِتَي رَب َك َأْو يَْأِتَي بَػْعُض آيَاِت رَبٍّكَ 

ا ظاىرنا كبيننا، أف يكوف اإلتياف ا٤بضاؼ إُف ا امتناعن  فمع ىذا التقسيم، ٲبتنعي  [،ٛ٘ٔ
 . -سبحانو كتعاُف–ليس إتيانو ىو  -عز كجل–

٩با قيل يف ىذا التأكيل، كىو التأكيل الثالث، الذم أسوقو لك، ما ذكر البيهقي، 
يـو القيامة،  -تعاُف-فعله يفعلو ا *" أف اإلتياف كآّيء األسماء والصفاتيف كتاب "

"، كليس ىو اإلتياف كآّيء ا٢بقيقي ا٤بعركؼ يف لغة العرب، اإلتياف والمجيءيسميو "
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أىذا ما  -سبحاف ا العظيم–كا٢بق أف حكاية ىذا الكبلـ تكفي، يف إبطالو، كنقضو 
؟ أف نتكلف ىذا -صلى ا عليو كسلم–؟ كأمرنا بو رسولو -عز كجل بو–أمرنا ا 

 ؟  -عز كجل–ـ ا كفهم كمعرفة كبل ،التكلف، يف تدبر
ٗبعُب الرؤية، يأيت ا، كٯبيء ا؛ *قيل: كىذا تأكيل الرابع،  إف اإلتياف، كآّيء 

لت يف اإلتياف، أك قلت ذلك يف آّيء، كىذا ٗبعُب أف ا يرل، كأف ا يرل سواء أف قي 
 . -كجل عز–أقرب منو إُف تفسّب كبلـ ا  -عز كجل–أيضنا إُف التبلعب بكتاب ا 

َوَجاَء ): -عز كجل–كأشد ٩با قبلو، قيل: إف قوؿ ا  ٩با قيل، كىذا لعلو أشنعي 
الرب ىنا ملكه من ا٤ببلئكة، الحظ أف التأكؿ ا٤بتقدـ، لعلو األكؿ أك الثآف،  * (،رَب كَ 

َوَجاَء )متعلقنا بكلمة جاء، اآلف أصبح التأكيل يف ماذا؟ يف كلمة ربك،  كاف التأكيلي 
أساطْب ا٤بتكلمْب،  فالتأكيل للجاءم، كليس للمجيء، كىذا الكبلـ ذكره أحدي ، (رَب كَ 

"، ارجع إُف تفسّب سورة الفجر، يف تفسّب الرازي في تفسيرهيف كتابو مشهور، كىو "
الرب ىاىنا ملكه  الرازم، ٘بد أنو سرد ستة تأكيبلت، مث قاؿ: كالتأكيل السادس، أفَّ 

ا  ٧بمعظيمه من ا٤ببلئكة، رىبَّ  –كانت منو تربيةه للنيب ٧بمدو   -صلى ا عليو كسلم-دن
ما رأيكم يا  -صلى ا عليو كسلم–النيب  فصدؽ أنو ربُّ  -صلى ا عليو كسلم

، يف أف ىذا الكبلـ معلـو البطبلف سكةه مي يف ىذا الكبلـ؟ ىل يشك من لو  تاهخو إ
ـ لو كاف حقنا، لو كاف ىذا كا إف ىذا الكبل -سبحانو كتعاُف–بالضركرة من شرع ا 

أصوب، كليكونن أقرب، كليكونن  كا ليكوننَّ  ،التأكيل صوابنا، فإف تأكيل الباطنية
 أىوف. 

َوُىَو اْلَعِلي  ) -سبحانو كتعاُف–لوا قوؿ ا ٤با جاء الباطنية، فأكَّ  :أعِب
رب من تأكيل ، قالوا: ىو علي بن أِب طالب، كا عندم ىذا أق[ٗ]الشورى:اْلَعِظيُم﴾

على األقل، ٜبة تقاربه يف  -صلى ا عليو كسلم–ٗبلكو رىب النيب  (َوَجاَء رَب كَ )
رضي –اللفظْب، عند تأكيل الباطنية، فعليه كالعلي متقارباف لفظنا، كىو عظيمه يف إٲبانو 

علي بن أِب طالب، عظيمه يف إٲبانو، عظيمه يف شجاعتو، عظيمه يف مكانتو،  -ا عنو
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ما شئت، كا إف ذاؾ التأكيل أقرب من تأكيل الرب ىاىنا بػ؟ ٗبلكو من ا٤ببلئكة، قل 
ا كمن أدرل ىذا اإلنساف، أف ملكنا من ا٤ببلئكة، رىبَّ  صلى ا عليو – النيب ٧بمدن

 أصبلن؟   -كسلم
 ؟ إطبلؽي -صلى ا عليو كسلم–مث، أين كجدت يف كتاب ا؟ أك سنة رسولو 

مث  -تبارؾ كتعاُف– ُفى ىذه الكلمة تطلق على غّب ا٤بوٌ  -نو كتعاُفسبحا–الرب العظيم 
(، يعِب جاء ملكه رباؾ، كىجىاءى رىبُّكى با لو أف ضاالن مضبلن جاءنا فقاؿ: إف قولو: )

يَا )ٲبكن أف ٫بمل بقية األدلة على ىذا ا٤بعُب إف كاف صحيحنا، فيمكن أف نقوؿ أيضنا: 
ا٤بلك الذم  :يعِب [ٕٔ(]البقرة: رَباُكمُ [، ىا؟ )ٕٔ]البقرة: ( أَيػ َها النااُس اْعُبُدوا

 يرعاكم كيربيكم. 
لط ىذا التأكيل الفاسد الضاؿ، على كتاب ا، كعلى با أم دينو سيبقى إذا سي 

 .صلى ا عليو كسلم–سنة رسولو 
يا أيها الفضبلء، أف التأكيل جرثومة، إف دخلت يف نفس اإلنساف، فإهنا  ا٢بقي 

القبوؿ، كيصبح ال يباِف، أف يدفع يف صدكر  :قده كثّبنا من االنقياد كالتصديق؛ يعِبتف
 األدلة، ٗبا شاء، ككيف شاء، كأهنا صائله يدفع بأم كجو، كإنا  كإنا إليو راجعوف. 

(، ىذه الكلمة الٍب ىي من أكضح رىبُّكى أترل إُف ىذا ا٢بد، تأكؿ كلمة )
صرؼ إُف ملكو من ا٤ببلئكة، ما الذم يدعوؾ يا عبد ا إُف (، تكىجىاءى رىبُّكى الكلمات، )

، ا٣بلل كاال٫براؼ، كالبعد عن اإلتباع، من خرج عن ربقة ؟أف تقع يف ىذه ا٥بوة السحيقة
اإلتباع، قيد شعرة، فإنو لن يبقى لو حده من ا٥بول، الذم ٱبرج عن ربقة اإلتباع كلو 

أف يصل إُف ما ال حد لو من األىواء،  عياذنا  شعرة، سيخرج شربنا، فباعنا، فأمياالن، إُف
كلذلك الشريعة تكرر كثّبنا، اتبعوا، اتبعوا، اتبعوا، ٤با؟ ليبقى ا٤بسلم يف  -عز كجل–با 

حدكد ا٢بق، فبل ٱبرج إال ا٥بوا، فإنو لو خرج شيئنا قليبلن، فبل حد ٤با تقذؼ بو النفوس 
كتاب كالسنة، قوالن كعمبلن، كاعتقادنا، فإنو تباع الإماـ بز ـ نفسو، ز من األىواء، من َف ي
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كيف أكدية سحيقة من اال٫براؼ عياذنا  ،سوؼ يضل، سوؼ ترمي بو األىواء يف بوادو 
 با.

كالشيء بالشيء يذكر، دعِب أذكر لك مثاالن آخر، يدلك على جناية ىذا 
لط على النصوص، كدعنا مع من ذكرتو لك سابقنا، الرجل نفسو، ٤با جاء التأكيل، إذا سي 

َىْل يَنظُُروَف ِإالا َأْف يَْأتِيَػُهُم اللاُو ِفي ظَُلٍل ِمَن ) -عز كجل–إُف قوؿ ا 
﴾ بْب لنا، أف قومنا  -عز كجل–أتدرم ماذا قاؿ؟ قاؿ: إف ا  ،[ٕٓٔ]البقرة:اْلَغَماـِ

ٗبعُب؟ ينتظركف، كىم يعتقدكف أنو يأتيهم يف ظلل من الغماـ،  ينظركف رّٔم، ينظركف ىنا
كسكتت اآلية عن بياف ىل ىذا االعتقاد صحيحه أـ باطل، كالصواب: أف ىذا اعتقاد 

بْب لنا يف ىذه اآلية، أف اليهود  -عز كجل–اليهود آّسمة ا٤بشبهة؛ يعِب: أف ا 
سيأتيهم يف ماذا؟ يف ظلل  -تعاُف- يعتقدكف أهنم ينتظركف، أف اليهود يعتقدكف أف ا

 من الغماـ، فاآلية تدؿ على اعتقاد التشبيو عند اليهود، فهمتم؟ 
 -عز كجل–أف يبينو لنا؟ ٰبكي ا  -عز كجل–با عليكم، أىذا ما أراد ا 

كالواقع أف  "،[ٕٓٔ]البقرة:َىْل يَنظُُروَف ِإالا َأْف يَْأتِيَػُهُم اللاُو﴾)لنا ىذا الكبلـ فيقوؿ: 
ا لن يأتيهم يف ظلل من الغماـ، الواقع أف ىذا ٦برد ماذا؟ اعتقد بائس، كاعتقاد 

 يذكري  -تعاُف-ضاؿ، كاف يقولوه ماذا؟ اليهود، أين كجدمت يف كتاب ا، أف ا 
رد يف  كتاب ا، أنو ال يذكر قوؿه باطل، إال كأتبع ٗباذا؟ الباطل، مث ال يرد عليو، لقد اطَّ 

يف ظنهم، فإنو يذكر لنا الباطل، مث يَبؾ الكبلـ غفبل  -عز كجل–ببياف بطبلنو، أما ا 
عن بياف ا٫برافو، مث من الذم تظنوف، أنو ٱبطر ببالو، ٩بن لو أدْف معرفة بلغة العرب، أف 
ىذا ىو ا٤براد ّٔذه اآلية، أم عاَف، بل أم جاىل، إذا قرأ ىذه اآلية، ماذا يفهم؟ أال 

ٱبربنا عن نفسو، ٗبا سيكوف منو تعاُف يـو القيامة؟ أجيبوا يا  -تعاُف-ا يفهم أف 
ٝباعة، إم كا، ال أحد يفهم من ىذه اآلية إال ىذا ا٤بعُب، اللهم إال من تشبع قلبو 

 كأصوؿ ٙبوؿ بينو كبْب التسليم التاـ لدالالت النصوص كا ا٤بستعاف.  ،بقواعد
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ن كتب الشركح، بل كمن الشركح ا٤بشهورة، خذ مثبلن آخر، ٘بد يف كثّبو م
صلى ا – ما جاء يف حديث النيب ا٤بشهورة بْب طبلب العلم، كبْب العامة، خذ مثبلن 

–كقد ذكرتو لك قبل قليل، ما ثبت يف الصحيحْب، من حديث أِب ىريرة  -عليو كسلم
م حٌب، يقولوف يف ذكر ما سيكوف يـو القيامة، كأف ا٤بؤمنْب يبقوف مكاهن -رضي ا عنو

فيأتيهم اهلل في غير الصورة التي »: حٌب يأتينا ربنا فإذا جاء ربنا عرفناه" يقوؿ النيب 
ىم معذوروف في ىذه -يعرفوف، فيقوؿ: أنا ربكم، فيقولوف: نعوذ باهلل منك، 

؛ ألنهم ما عرفوه، ثم يأتيهم في الصورة التي يعرفوف، فيقوؿ أنا ربكم، -الكلمة
–كيف ركاية يقوؿ ا  -–، ىكذا قاؿ النيب «بنا، فينطلقوا فيتبعونوفيقولوف: أنت ر 

عن  -عز وجل–ىل بينكم وبينو آية؟ فيقولوف: نعم، فيكشف اهلل » -عز كجل
عن  -تعالى-فيكشف اهلل » -رضي ا عنو–ىذا جاء من حديث أِب سعيدو  «ساقو

نافقوف يكوف ظهرىم ، ا٤ب«ساقو، فيخر لو كل من كاف مؤمًنا حًقا سوى المنافقين
 طبقنا كلما أرادكا أف يسجدكا ال يستطيعوف. 

عن ساقو، فإهنم ٱبركف لو تعاُف سجدا، اقرأ  -تعاُف-ا٤بقصود، أنو إذا كشف ا 
يف شركح، أك يف بعض شركح ىذا ا٢بديث، من الكتب ا٤بشهورة، ماذا ٘بد أهنم 

عز –٤ببلئكة، يرسلو ا يقولوف؟ يقولوف فيما يقولوف: إف الذم يأتيهم ملكه من ا
امتحاننا للناس، من الذم يأيت؟ ملكه من ا٤ببلئكة، كىذا تأكيله عجيب، تدرم  -كجل

 ماذا سيلـز من ىذا التأكيل، لواـز يف غاية البطبلف: 
ِإالا  َوَما نَػتَػنَػزاؿُ )أكال: سوؼ يأيت ا٤بلك، الذم ال يأيت إال بأمر ا، أليس كذلك؟ 

ال يفعلوف شيئنا إال بأمر ا، فهم يأتوف، يأيت ىذا ا٤بلك أكالن  ،[ٗٙ]مريم:بَِأْمِر رَبٍَّك﴾
 فيكذب، ٱبرب ٖببلؼ ا٢بق. ىذا كاحد

ثانيا: يكفر؛ ألنو سيقوؿ: أنا ربكم، ملك يقوؿ: أنا ربكم، يا  العجب، أٯبرؤ 
ُهْم ِإنٍّي ِإلَ ملكه على أف يقوؿ ىذا؟ كا تعاُف يقوؿ:  ٌو ِمْن ُدونِِو َفَذِلَك ﴿َوَمْن يَػُقْل ِمنػْ
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ا يتوعد ا٤ببلئكة ّٔذا، كىم يقولوف: ا٤بلك يقوؿ بكل  ،[ٜٕ]األنبياء:َنْجزِيِو َجَهناَم﴾
 كضوحو كصراحة ؟ أنا ربكم. 

صلى ا –كيصفهم رسولو  -عز كجل–: ٘بد ا٤بؤمنْب الذين يصفهم ا اثبلث
 لوف: أنت ربنا، مث .. باإلٲباف، يف ىذا ا٤بوضع يكفركف، فيقو  -عليو كسلم
يف  -عز كجل–: ٱبركف لو كىو؟ ملكه من ا٤ببلئكة، ٱبركف لو سجدا، مث ا رابعا

" إذنا ا٤بتبوع الذم سيكوف يف تعبد لتتبع كل أمٍة ما كانتىذا ا٢بديث، قاؿ: أكال، "
، ىو ماذا؟ ا٤بعبود، طيب، يف هناية ا٢بديث، قاؿ:  ، «فينطلق فيتبعونو»ذلك اليـو

رّٔم، كما أف عباد الشمس يتبعوهنا، كالقمر، كالطواغيت، كله يتبع معبوده،  يتبعوف
 ىؤالء ا٤بؤمنوف، سيتبعوف ىذا ا٤بلك باعتباره رّٔم. 

أرأيت ىذه اللواـز الٍب ىي ظلماته بعضها فوؽ بعض، الٍب تلـز على ىذا 
سبحاف ا التأكيل، الذم مع األسف الشديد ٘بده كثّبنا يف كبلـ ىؤالء ا٤بتكلمْب، 

 - –العظيم،  أرأيت جناية التأكيل، إذا سلط على كتاب ا، كعلى سنة رسولو 
 –أليس األىدل كاألقـو من ىذا كلو، أف يقوؿ اإلنساف ٗبا قاؿ ا، كٗبا قاؿ رسولو 

دكف أف ٱبوض فيو ىذا التخوض،  -عز كجل–كٰبمل ذلك على ا٤بعُب البلئق با  -
الذم َف يدؿ عليو الكتاب، كَف يدؿ عليو السنة، كال كافق عليو  كىذا التخرص الباطل،

أحده من السلف الصاٌف، بل ىو مناقضه حٌب للعقل، مناقضه لقواعد الشريعة، ما الذم 
ٰبمل ىؤالء على كل ذلك، كاألمر أىوف، كاألمر أسهل، آمنوا ٗبا قاؿ ا، كآمنوا ٗبا 

و، كأنتم تقولوف عليو بغّب علم، كا أعلم بنفس -جل كعبل-ربكم  - –قاؿ رسولو 
 [. ٕٛ]األعراؼ:أَتَػُقوُلوَف َعَلى اللاِو َما ال تَػْعَلُموَف﴾﴿أنكر ذلك، 

الذم أخربنا كبلغنا كبلـ ا، كالذم حدثنا بكبلمو الذم ىو   -–مث رسولكم 
عز –منكم، كاف أغّب على حرمات ا  -عز كجل–كحيه يوحى، كاف أعرؼ با 

نكم، كمع ذلك كال مرةن كاحدة، كال مرةن كاحدة، كىو يكرر على أصحابو كثّبنا م -كجل
ىذه األحاديث، كال مرة قاؿ: يا قـو إف ا ال يأيت، كلو اعتقدمت إتيانو لكفرمت؛ ألنكم 
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صلى ا –شبهتم، إ٭با الذم يأيت ملكه أك أمره، أك آياتو، أك غّب ذلك، أفعل ىذا النيب 
عز –ة على حرمات ا ة؟ كأنتم تدعوف أنكم تقولوف ىذا غّبٍ كلو مر  -عليو كسلم

أكُف منكم بذلك، كذلك الشأف يف حق أصحابو،   - –كاف رسوؿ ا   -كجل
كذلك الشأف يف حق التابعْب، كذلك الشأف يف حق أتباع التابعْب، كا إهنم كانوا 

، كاألسلم، أعلم، كإهنم كانوا على دين ا أغّب، كما فعلوا فعلتكم، من  األىدل كاألقـو
صلى –كاألعلم؟ أمنهجكم، أـ منهج السلف الصاٌف؟ الذم مضى عليو أصحاب النيب 

 .صلى ا عليو كسلم–كتلقوه من رسوؿ ا  -ا عليو كسلم
–ىذه نبذة تكشف عما كرائها يف ىذا الباب العظيم، الذم ىو الكبلـ يف ا  

 اتو. كيف أ٠بائو كيف صف -سبحانو كتعاُف
ىذا بابه ينبغي على اإلنساف أف يتحفظ فيو كثّبنا، أنت إف تكلمت يف ىذا 

 -عز كجل–حذارم أف تقع يف الكبلـ على ا  -تبارؾ كتعاُف–ا٤بقاـ، فتكلم عن ا 
أعلم، أعد قراءة اآليات، كنبو على تنبيهات يسّبة، يف اآليات  -تعاُف-بغّب علم، كا 

 الٍب ٠بعنا.
﴿َىْل يَنظُُروَف ِإالا َأْف يَْأتِيَػُهُم اللاُو ِفي ظَُلٍل ِمَن : "كقولو: -ا رٞبو-كقاؿ 

  "[ٕٓٔ]البقرة:اْلَغَماـِ َواْلَمالِئَكُة َوُقِضَي اأَلْمُر﴾
( أف الفاء ىاىنا ليست يف ظيلىلو أعلم، أف قولو ىنا: ) -تعاُف–الذم يظهر كا 

عاؿو على   -تعاُف-تكوف للظرفية؛ ألف ا ظرفية، كإ٭با ىي للمصاحبة، كال ٲبكن أف 
 ذلك، كىو أكرب من كل كل شيء، كىو ايط بكل شيء، كال ٰبيط بو خلقو، كأْفَّ 

 . -سبحانو كتعاُف–شيء، كأعظم من كل شيء، كىو الواسع 
كما تأيت ا٤ببلئكة   -عز كجل–إذنا ا٤براد أف ىذه الظلل من الغماـ، تأيت مع ا 

يف ىاىنا ٤باذا؟ للمصاحبة كليست للظرفية، كىي كإف كانت  تأيت  -عز كجل–مع ا 
فوؽ كل شيء، كما أنو أعظم من كل  -عز كجل–إال كأف ا  -عز كجل–مع ا 

  -سبحانو كتعاُف-شيءو 
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على، كىذا كثّبه يف الشواىد، بل جاء ىذا يف   :ف يف ىاىنا ٗبعُبكٲبكن أف تكو 
يف  [،ٔٚ]طو:َوأَلَُصلٍّبَػناُكْم ِفي ُجُذوِع الناْخِل﴾)فقولو:  -عز كجل–كتاب ا 

جذكع النخل؛ يعِب: على جذكع النخل، كىذا لو شواىد كثّبة، إذنا ٙبمل اآلية على 
 ىذا أك ذاؾ كا تعاُف أعلم. 

لتفسّب من ا٤بتقدمْب  كا٤بتأخرين، قالوا: إف يف اآلية تقدٲبنا كتأخّبنا؛ بعض أىل ا
ٗبعُب ىل ينظركف إال أف يأتيهم ا كا٤ببلئكة يف ظللو من الغماـ، كلكن ىذا فيو تكلفه 

  .ظاىر، كبعده ال ٱبفى، كا تعاُف أعلم
تَْأتِيَػُهُم اْلَمالِئَكُة َأْو يَْأِتَي رَب َك َأْو ﴿َىْل يَنظُُروَف ِإالا َأْف "كقولو:  -رٞبو ا–قاؿ 

يَْأِتَي بَػْعُض آيَاِت رَبٍَّك يَػْوـَ يَْأِتي بَػْعُض آيَاِت رَبٍَّك ال يَنَفُع نَػْفًسا 
 "[ٛ٘ٔ]األنعاـ:ِإيَمانُػَها﴾

، فمع ىذا التقسيم، ٲبتنع  ىذه اآلية من أكضح األدلة على بطبلف تأكيبلت القـو
–ال يراد بو؟ إتيانو ىو  -عز كجل–أف يكوف اإلتياف ا٤بضاؼ إُف ا أشد االمتناع، 
ألف عامة تأكيبلهتم ترجع إما إُف إتياف ا٤ببلئكة، أك إتياف آيةو من آيات  -سبحانو كتعاُف

كر يف ىذه اآلية، فما بقي إال؟ أف يكوف اإلتياف إتياف ربنا كىو ما قد ذي  -عز كجل–ا 
 . -سبحانو كتعاُف–

األظهر كا تعاُف أعلم، كىو الذم عليو ٝبهور  -عز كجل–آيات ا  أيضنا،
 طلوع الشمس من مغرّٔا، دؿَّ : -عز كجل–أىل العلم، أف ا٤بقصود بإتياف آيات ا 

حيث قاؿ:  -صلى ا عليو كسلم–على ىذا ما ثبت يف الصحيحْب، من إخبار النيب 
يَػْوـَ  -عز كجل–مث تبل قوؿ ا  «ال تقـو الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها»

يَْأِتي بَػْعُض آيَاِت رَبٍَّك ال يَنَفُع نَػْفًسا ِإيَمانُػَها َلْم َتُكْن آَمَنْت ِمْن قَػْبُل َأْو َكَسَبْت ِفي 
ًرا﴾  .، كا تعاُف أعلم[ٛ٘ٔ]األنعاـ:ِإيَماِنَها َخيػْ
 [ٕٔ]الفجر:﴿َكالا ِإَذا دُكاِت اأَلْرُض دَكًّا دَكًّا﴾وقولو: 

 " [ٕٕ]الفجر:﴿َوَجاَء رَب َك َواْلَمَلُك َصفًّا َصفًّا﴾
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.                                                         -كفقو ا-مدً نٍ سً  زيزٍ عى دالٍ بٍ عى  بنٍ  حٍ الً شىرٍحي فىًضيىلًة الشىٍيخ: صى 
 مْبَّ لً سٍ كللمي  وى يٍ كلوالدى  وي غىفىرى ا لى 

 

ِِٖ 
 

ٯبيء، كا٤ببلئكة  -عز كجل–اآلية صرٰبةه على إثبات قاعدة القدر ا٤بشَبؾ، فا 
 .أيضنا ٘بيء، كليس آّيء كآّيء، كليس ا١بائي كا١بائي

سبحانو –ٯبيء كما دلت اآلية، ٦بيئنا يليق بو  -جل كعبل–ا٤بقصود أف ا  
 با١بن كاإلنس.  كما أف ا٤ببلئكة ٘بيء ٦بيئنا يليق ّٔا، فتكوف صفوفنا ٙبيطي   -كتعاُف

 "[ٕ٘]الفرقاف:﴿َويَػْوـَ َتَشقاُق الساَماُء بِاْلَغَماـِ َونُػزٍَّؿ اْلَمالِئَكُة تَنزِياًل﴾وقولو: 
ية ٚبتلف يف داللتها عن اآليات السابقة، اآليات الثبلث السابقة، دلت ىذه اآل

يـو القيامة،  -سبحانو كتعاُف–اإلتياف كآّيء، يكوف من ا  :بداللةو صرٰبة، على أف
التصريح بإتياف ا أك ٦بيئو، بعض الناس استشكل  أما ىذه اآلية، فانظر فيها، ال ٘بدي 

كإتيانو  -عز كجل–من اآليات الٍب دلت على ٦بيء ا أف يورد الشيخ ىذه اآلية، ض
أك إتيانو،  -عز كجل–يـو القيامة، ٤با أكردىا، مع أنو ال تصريح فيها ٗبجيء ا 

 -رٞبو ا–أف االستدالؿ ّٔا يف ٧بلو، كأف اإلتياف ّٔا من دقيق فهم ا٤بؤلف  :كالصوابي 
ومجيئو،  -عز وجل–اهلل  دلت بداللة اللزـو على إتياف :وذلك أف ىذه اآلية

 ، اختلفت داللة ىذه اآلية عن اآليات الثالث السابقة، اآلية دلت بداللة اللزـو
 . ومجيئو -عز وجل–على إتياف اهلل 

–أف تشقق السماء، كتنزؿ ا٤ببلئكة تنزيبل، مقدمةه كٛبهيده لنزكؿ ا  :كجو ذلك
لكن الداللة ىنا داللة  -عز كجل–فصارت اآلية دليبلن على نزكؿ ا  -سبحانو كتعاُف

، كا ال  .أعلم -عز كجل–لزـك
 ]قاعدة القدر ا٤بشَبؾ، كالقدر ا٤بميز الفارؽ[

ن سنا، كمً في نػٍ ركر أى با من شي  عوذي ه، كنى تغفري سٍ كنى  ،ويني تعسٍ كنى  ،هي حمدي ػ، نى  ا٢بمدى  إفَّ   
فبل ىادم لو، كأشهد أف ال إلو  لٍ لو، كمن يضلً  نا، من يهده ا فبل مضلَّ ئات أعمالً سيّْ 

ا عبده كرسولو، صلى ا عليو كعلى إال ا، كحده ال شريك لو، كأشهد أف نبينا ٧بمَّ  دن
 :دي عٍ ا بػى أمَّ ، اآلو كأصحابو، كسلم تسليمنا كثّب 
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﴿َوَجاَء رَب َك  -–ا قد كصلنا يف درسنا ا٤باضي، إُف الكبلـ عن قوؿ ا فكنَّ  
﴿َىْل يَنظُُروَف ِإالا َأْف يَْأتِيَػُهُم  --ككذلك قولو  ،[ِِ]الفجر:َواْلَمَلُك َصفًّا َصفًّا﴾

ىاتْب اآليتْب كأمثا٥بما  كقلنا إفَّ ، [َُِ]البقرة:اللاُو ِفي ظَُلٍل ِمَن اْلَغَماـِ َواْلَمالِئَكُة﴾
، كرجونا أف ييسر قاعدة القدر المشترؾ، والقدر المميز الفارؽ :على ثبوتً  ٩با يدؿي 

كالصفات، كلعلنا  األ٠باءً  ا٤بهمة من قواعدً  عن ىذه القاعدةً  للكبلـً  فرصةن  --ا 
مً  هره اللاعدة التيىذا الدرس لتفصيل القوؿ يف  --بعوف ا  ٬بصصي 

وٌ عىه إشياالٌث هثيرة في باِب ألاطماء والصفاث، بخىفيم هللا طبطها، فإهه جصُ 

–- . 
عليها  دؿَّ ، ا٤بميز، كإف شئت فقل: القدر الفارؽ القدر ا٤بشَبؾ، كالقدرً  قاعدةي  

 .[ُُ]الشورل:لَْيَس َكِمْثِلِو َشْيٌء َوُىَو الساِميُع الَبِصيُر﴾﴿ -–قوؿ ا 
 .ايكزص املُٝظ بٛٔتُث :دليله على َكِمْثِلِو َشْيٌء﴾  لَْيسَ ﴿فقولو:  
   ايكزص املؾرتى. بٛٔتُث :دليله على َوُىَو الساِميُع الَبِصيُر﴾﴿كقولو:  

مشَبؾ بْب صفة ا٣بالق،  قدرو  األمرين: بثبوتً  بثبوتً  السنة كا١بماعة قائلوفى  كأىلي 
 :كصفة ا٤بخلوؽ، كقائلوف بثبوت قدرو ٩بيزو بْب صفة ا٣بالق، كصفة ا٤بخلوؽ، كىذا ىو

 عً وْصمِت الخمثيل، ووْصمِت الخعطيل.
ٌ
 حليلت ؤلاثباث، إثباٌث مبرأ

غوا القدر الفارؽ، كألَّ  ،أىل التمثيل، أثبتوا القدر ا٤بشَبؾ فإفَّ  :كيف مقابل ىذا
أثبتوا القدر ا٤بميز،  :مبالنسبة ألىل التعطيل، فإهنَّ  ، كذلك األمري لتمثيلا :فوقعوا يف

 . التعطيل :كألغوا القدر ا٤بشَبؾ، فوقعوا يف
بثبىث  :كدين ا٢بق، فقالوا ،للهدل -–كأىل السنة كا١بماعة، كفقهم ا 

على الىجه الالئق به جل وعال، مع جنزيهه عً مماجلت  -–الصفاث هلل 

  .املخلىقين
عدة، عند أىل السنة  عنها ضوابطي  قاعدة القدر ا٤بشَبؾ، كالقدر ا٤بميز، تفرعى   

 :م يقرركفكا١بماعة، من ذلك أهنَّ 
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كيفيتها، العلم ٗبعناىا مبِبه   ؾي رى دٍ كال تي  ،معناىا مي علَّ حقه يي  --ا  صفاتً  أفَّ -ُ
 .ثبوت القدر ا٤بميز :القدر ا٤بشَبؾ، ككونو ال تدرؾ كيفيتها، مبِبه على إثباتً  :على

 :ر ا٤بشَبؾ ليس ىوالقدٍ  إثباتى  :أىل السنة كا١بماعة، إفَّ  كذلك يقوؿي -ِ
ا٣بصائص، كإف شئت فقل: إثبات القدر  إثباتي  :ا التمثيل ا٤بمنوعالتمثيل ا٤بمنوع، إ٭بَّ 

 ا٤بميز. 
يلزمها لواـز ٕبسب ٧بلها،   الصفاتً  السنة كا١بماعة: إفَّ  كذلك يقوؿ أىلي -ّ
 يأيت بياف ذلك إف شاء ا. كما س

ٌٞ ًّ اهلل اهكِد إثباُت ْٜ، ٗٓ٘ ُعٌ بى ٓ٘ ًّ   ز املػرتن أًْس فطس

َّ َّأعظٍ اهِعٍ، أ ّٙا، فإ ْٗ عوٟ ٓرا ساهعباد ًفط ا كُٕ٘ أًّسا فطس

ِّ ز اهرٜ تػرتُناهكِد إدزاُن :اإلدزان، ٗٓ٘  عاَ.  ٟفٕٚ األغٚا١ يف ًع

الصغّب، إذا أقبلت عليو امرأةه متغطية، كيف ٘بده  انظر مثبلن إُف الطفلً  :كبالتاِف
قد غرس فيو إدراؾ  -–ا  عنها، ٤با؟ ألفَّ  قبل عليها؟ فإذا كشفت كجهها أعرضى يي 

الٍب  ا٤برأةى  أفَّ  بإدراكو ىذا القدر ا٤بشَبؾ ظنَّ  ،امرأةو متجلببةو  القدر ا٤بشَبؾ، فهو برؤيةً 
 ها ٤با كشفت كجهها، كعرؼى إليها، لكنَّ  أف يقفزى  عليها، كيكادي  و فأقبلى أمامو اآلف ىي أمُّ 

القدر ا٤بميز، فانصرؼ عنها، من أين كاف لو ىذه ا٤بعرفة؟ ىذه  رؾى و، أدٍ أهنا ليست أمَّ 
 يف بِب آدـ.  -–جعلها ا  فطرةه 

َّ ًٞ ًّأ فٔ٘ ضبْب هتحضٚى غ١ٍٛ ًّ   اهلل ا كْ٘ ٓرا اإلدزان ُعٌ

َّ َّا غاب اهعوٍ، ع  .اع

 الغمامة، ىذه ثبلثةي  ا٢براـ، مسجدي  النبوم، ا٤بسجدي  لك مثبلن: ا٤بسجدي  لو قلتي  
 يطلقي  مساجد أليس كذلك؟ ىذا مسجد، كىذا مسجد، كىذا مسجد، كىذا االسمي 

ىذه األشياء  أليس كذلك؟ ٤باذا ٠بيتي  .على كل شيءو من ىذه األشياء، على ا٢بقيقة
ّْ تؾرتى فٝ٘ ٖشٙ املغادز يجبٛت قزٍص َؾرتى، باسم كاحد؟  ٖٓاى َعّٓا عا

 .َع ثبٛت قزٍص ممٍٝظ فاصم بٝٓٗا، ايجالث١
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 فا٤بسجد النبوم، لو خصائص ٚبتص بو، يف سعتو، يف ٧بلو، يف أجره، ٱبتلفي  
ٓرا اهكدز  ثبُ٘تعن ا٤بسجد ا٢براـ، ٱبتلف عن مسجد الغمامة، أليس كذلك؟ 

، كىذا ىو ثب٘ت قدٍز عاَ اغرتكت فٕٚ ٓرٖ املطاجد املٌٚص اهفازق، ال ميُِع

، اإلنساف يتصور منها شيئنا ما يف كلوت هضجدما نفهمو من ىذه الكلمة عند اإلطبلؽ، 
ذىنو، فإذا قلت ِف: مسجد بِب فبلف، أك مسجد كذا ككذا، كأنا ما رأيتو قط، ىل 

ما رأيتو، فهو بالنسبة ِف من  ، مع أٓفَّ نعمسأتصور شيئنا ما عنو أـ ال؟ أجيبوا يا ٝباعة، 
ا معيننا، ىو بالنسبة ِف غيب، كمع ذلك أنا أتصور عنو شيئنا ما، من  حيث كونو مسجدن

، فمن خبلؿ معرفٍب با٤بسجد النبوم، كا٢براـ، كمسجد إدزاوي لللدز اإلاشترن :خبلؿ
ايكزص  إرصاىُْ :الغمامة، عرفت شيئنا ما عن ذاؾ ا٤بسجد الذم َف ألقو، ىذا ىو

 .اإلنساف أف يتصور شيئنا ما عن األشياء الغائبة عنو ، فمن خبللو يستطيعي املؾرتى
 ،: ىذه نعمةه من أعظم النعم؛ ألف الفائدة ليست دنيويةن فقط، بل دنيويةه كقلتي 

ا  أف يعرؼ شيئنا ما، عن صفاتً  اإلنسافى  و من خبلؿ ىذه الفطرة، أمكنى كأخركية، فإنَّ 
–-  لو.  دي تعبي كبالتاِف يى 

و ذك انتقاـ، و غِب، كأنَّ و قدير، كأنَّ و رحيم، كأنَّ عن  نفسو، بأنَّ ا أعلمنا ا مَّ ػل
كأنو، كأنو، يف صفاتو كثّبة يف  ،و العلي، كأنوبأسو عن القـو آّرمْب، كأنَّ  و ال يردي كأنَّ 

 الكتاب كالسنة، ماذا أٜبر ىذا؟
و من خبلؿ معرفتنا ٗبعُب كلمة كالتألو، فإنَّ  ،بواجب التعبد أف نقـو   أٜبرى  

ركنا شيئنا ما عن معُب الرٞبة الٍب اتصف ا رٞبة، الٍب عرفنا آحادىا يف ا٤بخلوقْب، أدٍ 
 َّا كنرجوه حبَّ ػي ل ىذا إُف أف نّٔا، فأد. 

 ؼى رً ا علمنا ما معُب الغضب، كما معُب البغض، كما معُب االنتقاـ، الذم عي مَّ ػل 
 .–آحاد الصفة يف ا٤بخلوقْب، أمكننا أف نقـو بعبودية ا٣بوؼ من ا  من حيث

فٝ٘ فف١ اخلايل  إّسا َٔ خالٍ إرصاى ايكزص املؾرتى، ايشٟ اؽرتنِت

 .فتعبزْا ي٘ - –ٚاملدًٛم، عًُٓا ؽ٦ّٝا عٔ ففات اهلل 
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منو، كتوكل  و، كخفٍ جي ، كارٍ وي بٍ حً أرأيت لو قيل لنا اعبدكا ربنا ال تعرفوا عنو شيئنا، أى  
كيف يكوف ىذا أمرنا يف غاية اإلحراج، بل ىذا   !شيئنا عن صفاتو عليو، كأنت ال تعرؼٍ 

٤با   طاؽ، فا من األمر الذم ال ٲبكن لئلنساف أف يقـو بو، ىذا تكليفه ٗبا ال يي 
ذأَّ))كاف غيبنا، َف نره يف الدنيا،   كما قاؿ   ((كمذؾنذترواذربكم،ذحتىذمتوتواتعلموا

ىذا األمر، الذم يكوف  من رٞبتو، جعل يف نفوس العباد إدراؾى  -–ا  أفَّ  إال،
 .القدر ا٤بميز أيضنا مع ثبوتً  - –سببنا عظيمنا لتحقيق العبودية  

العبد متصفه بالرٞبة،  متصفه بالرٞبة، مع علمي بأفَّ  - –فأنا أعلم أف ا  
 .ا٤بخلوؽ، كال ٛباثل رٞبة ا٤بخلوؽ أعظم من رٞبة  مع علمي كيقيِب بأف رٞبة ا

ّٔا عن نفسو،  السنة كا١بماعة، ينظركف إُف الصفات، الٍب أخرب ا  إذنا أىلي  
، اإلاشىىت، بل ألالفاظ اإلاخىاطئت بنظرً  :معناىا ا٤بخلوؽ، ينظركف إليها كاتصف بأصلّْ 

الوصف  ىناؾ اشَباؾه يف أصلّْ  ٖببلؼ أىل البدع، الذين ٯبعلوف الصفات الٍب يكوفي 
  ألالفاظ اإلاشترهت. :فيها بْب ا٣بالق كا٤بخلوؽ، ٯبعلوهنا من قبيل

األيفاظ اييت اتفكت أيفاظٗا،  :، ىياأللفاظ املشرتكةانتبو إُف الفرؽ، 

 .ٚاختًفت َعاْٝٗا
فالعني 
سًيٌن 
 .ايًفغ يف دلضٕر َتبا١ٜٓ، اؽرتنِت إّسا ٖٞ سكا٥ُل 

كأضيفت إُف ا٤بخلوؽ، كانت  ، إذا أضيفت إُف ا  فعند القـو  
اشَباؾه  ا٢بقيقة متباينة، ٛباـ التباين، ليس ىناؾ قدره مشَبؾه بْب ىذه كتلك، إ٭با حصل

 .لفظيه ال غّب
الكتاب كالسنة، كما سيأيت بياف ىذا  كال شك أف ىذا أمره باطل، ٨بالفه ألدلةً  

 إف شاء ا. 
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بل  ،السنة والجماعة ينظروف إلى ىذه الصفات باعتبارىا ألفاظًا متواطئة أىلُ 
 .مشككة
ُٜ ايًفغُْ :، ىوألالفاظ اإلاخىاطئت، أو اإلاخىاطئ مً ألالفاظ  طًل ايشٟ 

ٍٕٕ ، ىناؾ لفظه يطلق على ٚاسٕز عاّ ٢ؽرتانٗا يف َعَّٓتعزر٠، ال ع٢ً أعٝا
طلق على زيد، و يي أعيافو متعددة، لكنها تشَبؾ يف معننا عاـ، فاإلنساف لفظه متواطئ؛ ألنَّ 

 .اإلنسانية :عاـ ىو كعمرك، كخالد، كحسن، الشَباؾ ىذه األعياف يف معُبن 
ا٤بورد، أك يف ا٤بعُب،  ىا متساكيةن يف ىذه األلفاظ ا٤بتواطئة قد تكوف أفرادي مثَّ  
تكوف ألفاظنا متواطئةن تواطئنا خاصنا، ففرس زيد، كفرس عمرو، متواطئة، مشَبكة  :كبالتاِف

يف ىذا ا٤بعُب بالتماثل، فمن حيث كوف ىذا فرسنا، كىذا فرسنا، ىذه ألفاظه متساكية، 
 .تواطئنا خاصنا :ىذا ا٤بعُب قد تساكل يف ىاذين الشيئْب، فكاف التواطؤ ىنا

بْب ىذه األعياف، كىذا فرعه عن التواطؤ، أك  تفاضله يف الصفةً  كقد يكوف ٜبةى  
ا٤بشكك، يتشكك فيو اإلنساف، أىو من قبيل  ى: اللفظي قسيمه للتواطؤ ا٣باص، يسمَّ 
 أك قسمه من أقساـ التواطؤ.  ،ا٤بشكك فرعه  أفَّ  :كالصحيح ؟ا٤بتباين، أك من قبيل ا٤بتواطئ

شديد البياض، كالثلج، كيطلق على ما  :على ما ىو قي : األبيض، يطلمثاؿ ذلك
 بياضو أخف من بياض الثلج.  كالعاج، العاج أبيض لكنَّ   :دكف ذلك

السقف، كا٤بعُب يف أحد ىذين  :السماء ا٤ببنية، كتطلق على :السماء: تطلق على
 .أكُف، أليس كذلك؟ كأليق كأكثر

 :ؿ بيته كاسع، كنطلقو علىالدار، البيت، نقو  :خذ مثبلن: الواسع، يطلق على 
البحر، نقوؿ: ٕبره كاسع، اشَبؾ ىذا كىذا يف معُب عاـ، فكاف متواطئنا، كإف كانت ىذه 

 منو ىنا.  الصفة مع تلك متباينة، فالوسع ىنا، أكثري 
الوصف على  الٍب اتصف ّٔا، كالٍب تطلق من حيث أصلُّ  -–ا  صفاتي 

على ا٣بالق،  الرحيم، يطلقي  أفَّ  :ا٤بخلوؽ، من قبيل األلفاظ ا٤بتواطئة، ا٤بشككة؛ ٗبعُب
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الرٞبة، فكاف  أكُف بوصفً  كإف كاف ا  ،كتاب ا   على ا٤بخلوؽ، بنصّْ  كيطلقي 
 من قبيل األلفاظ ا٤بشككة من ىذه ا١بهة. 
ك رٞبةو، كا٤بخلوؽ قد يكوف رحيمه ذ -–أىل السنة كا١بماعة يثبتوف أف ا 

٩باثلةه لرٞبة ا٤بخلوؽ،   رحيمنا ذا رٞبةو، كإف كاف الرحيم، ليس كالرحيم، كال رٞبة ا
 .[ُُ]الشورل:لَْيَس َكِمْثِلِو َشْيٌء َوُىَو الساِميُع الَبِصيُر﴾﴿رجعنا إُف قولو تعاُف: ف

اللغة،  معناه يف أصلّْ  علم، السمع من حيث ىو يي ﴾الساِميُع الَبِصيرُ ﴿يف قولو:  
يسمع،  –األصوات، كا إدراؾي  :٠بع، السمع ككل عاقلو يعرؼ ما معُب كلمةً 

ِإناا َخَلْقَنا ﴿عن ا٤بخلوؽ:  -ىو السميع البصّب، كقاؿ -–كا٤بخلوؽ يسمع، ا 
 . [ِنساف:]اإلاإِلنَساَف ِمْن ُنْطَفٍة َأْمَشاٍج نَػْبَتِليِو َفَجَعْلَناُه َسِميًعا َبِصيًرا﴾

اشَباؾ،  نوعي  إدراؾ الصوت، ٜبةى  يسمع، كا٤بخلوؽ يسمع، من حيثي  إذنا ا 
الصفت  :كالوصف القائم با٤بخلوؽ؛ يعِب -–القائم با  كلكن من حيث الوصفي 

قدر،  -–ا٤بميز، ىناؾ لصفة ا  رً القدٍ  :، ىذا منبعد ؤلاطافت ال اشتران فيها
 .الوصف يف أصلَّ  اا كسمع ا٤بخلوؽ، كإف اشَبك ٠بعي كلصفة ا٤بخلوؽ قدر، فليس 

و فناء، ال يلحقي  كلو دؽ، ٠بع ا  ،٠بعه كاسع، شامله لكل صوتو  -–٠بع ا 
تليق بو، ٠بعه كاف معدكمنا، مث  ا٤بخلوؽ، فلو خاصيةه  كال يتطرؽ إليو خلل، ٖببلؼ ٠بعً 

اإلنساف، كيف ا٢بياة قد يتطرؽ إليو خلل، كيف حاؿ سبلمتو،  كجد، ٠بعه سيفُب إذا ماتى 
 فهو ٠بعه قاصر، إذنا اشَبكت الصفتاف يف قدرو، كٛبايزت الصفتاف يف قدرو. 

 :ثالث أٓى اهطِٞ ٗاجلٌاعٞ، ِٙظسْٗ إىل اهضفٞ ًّ خالي ًساحَى

النظر عن كوهنا  ، بغضً مجردًة عن اإلضافةينظركف إُف الصفة  :املرحمة األوىل
ا٤بعُب؛ كلذلك قلنا  معلوـي  ري مضافةن إُف ا٣بالق، أك كوهنا مضافةن إُف ا٤بخلوؽ، كىذا القدٍ 

  رؾُ حٌق، يعلم معناىا، وال تدْ  -–صفات اهلل يف ضابط أىل السنة كا١بماعة، 
 كيفيتها. 
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ما معُب كلمة ٠بع، كما معُب كلمة بصر، كما معُب   فمن يعرؼ لغة العرب يدرؾي 
 كلمة غُب، كما معُب كلمة علم، كما معُب كلمة استواء. 

ٖشا ايكزص َٛدْٛر يف نظر إُف الصفة أكالن باعتبارىا ٦بردةن عن اإلضافة، إذنا يي 

 .كر من حصوؿ االشَباؾ فيوذ، كبالتاِف ال ٧باألسٖإ ال يف األعٝإ
ها األذىاف القضية الكلية، ٧بلُّ  :عُب العاـ، أك ما يسميو ا٤بناطقةالقدر ا٤بشَبؾ، ا٤ب 

يتخيل شيئنا ا٠بو ٠بعه، ىكذا ٠بعه مطلق، دكف أف  ،يتصوري  الذىني  :ال األعياف؛ يعِب
، ىذا القدر أىو موجوده يف الواقع؛ يعِب يف خارج الذىن؟ أرأيتم ٠بعنا؟ ءضاؼ إُف شيٍ يي 

ا توجد األشياء ْب الناس؟ ال يوجد ٠بعه مطلق، إ٭بَّ ٲبشي ىكذا ب عليو ٠بعٍ  مرٍ  أحدٍ 
خارج الذىن مقيدةن، يوجد ٠بع فبلف، ك٠بعي، ك٠بعك، أما ٠بع ىكذا مطلق من أم 

 إضافة ىذا ال كجود لو. 
، يف األسٖإ ال يف األعٝإ ايكزص املؾرتى ٚدٛرٙىذا ضابطنا،  إذنا خذٍ 

 كعليو ال ٧بذكر من إثباتو، إثباتو ال يقتضي التمثيل ٕباؿ، ال يقتضي التشبيو ٕباؿ. 
ىذه ا٤برحلة األكُف، كّٔا يتميز منهج أىل السنة كا١بماعة، عن منهج ا٤بفوضة، 

، لٍ قً أنزؿ إلينا كتابنا عربينا لنعٍ  اللغة؛ ألف ا  م يعلموف معُب الصفات يف أصلَّ فإهنَّ 
 ٗكْ٘ اهلل ذنا ٫بن نعرؼ معُب أصل الصفة، يف ضوء لغة العرب، أليس كذلك؟ إ

 ثبُتِٓا ُأ ٙطٌع، ٗكْ٘ املدو٘ق ٙطٌع، ٓرا ال إغلاي فٕٚ؛ ألُين ٓا

 .اهضفٞ،  قبى اإلضافٞ اغرتاًكا يف أصىِّ

فيكوف لها خصائص  إضافة الصفة إلى الخالق : املرحمة الثانية
المميز الفارؽ، وىو الصفة بعد اإلضافة،  رُ ىنا ال اشتراؾ، ىذا ىو القدْ  الخالق، ىا

لَْيَس َكِمْثِلِو ﴿ -–هم ىذه الصفات من خالؿ قولو فْ ىذا القدر ىو الذي تػَ 
 المخلوؽ.  ليس كسمعِ  اهللِ  فسمعُ  ﴾َشْيءٌ 

إلى الصفة باعتبارىا مضافًة إلى المخلوؽ، فيكوف  : النظرُ املرحمة الثالثة
 .المخلوؽ لها خصائصُ 
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املرحمة األوىل، والقدر املىيز حاصٌن  :املشرتك، حاصٌن يفإًذا القدر  
 .والثالثة ،املرحمتني الثانية :يف

و فيها ا٣بالق، فا و فيها ا٤بخلوؽ، كصفة ا٤بخلوؽ ال ٲباثلي ال ٲباثلي  ا  صفةي  
  لو صفتو الٍب تليق بو.  لو صفتو الٍب تليق بو، كا٤بخلوؽي 

 .الوسط بْب ضبللٍب التمثيل كالتعطيل كّٔذا يتبْب لك ا٢بقي 
ٜبة قدرنا مشَبؾ، بْب صفة  ىنا سؤاؿ: من أين لك يا أيها ا٤بتكلم، أفَّ  كىا 

 ، كدلت عليو سنةي  ىذا ما دؿ عليو كتاب ا : أفَّ ا٣بالق، كصفة ا٤بخلوؽ؟ ا١بوابي 
عيد أف  ن يف نصوصو كثّبة، إحصائها يتعسر، من كثرهتا؛ كلذلك ٲبكني  -–رسولو 

  :ٙبتها أدلةه كثّبة ىذه األدلة إُف ٦بموعات، كل ٦بموعة يندرجي 
 أكالن: 

ٌ
ى هللا فيها هفظه بأطماء، ووصف فيها هفظه بصفاث،  ألادلت التي طمَّ

السميع،  :ى نفسو٠بَّ  ، فا ى أًًظا بهره الصفاث وألاطماء اإلاخلىق وطمَّ 
با٤بشيئة، كالقدرة، كا٤بلك، كالسمع، كالبصر  :كالبصّب، كالعزيز، كا٤بلك، ككصف نفسو

ىذه األ٠باء كالصفات،  ٗبثلً  ا٤بخلوؽى  -–ى ا كا٢بياة، كىذه األ٠باء كالصفات، ٠بَّ 
با٢بياة، كيف   :بالعلم، كيف كتاب ا كصف ا٤بخلوؽ :ففي كتاب ا كصف ا٤بخلوؽ

لوال  لك، كىذا ال يصحي بالسميع، كالبصّب، كالعزيز، كا٤ب :ا٤بخلوؽ كتاب ا تسميةي 
 :ىذا االشَباؾ، ليس ىو لك على أفَّ قدرو مشَبؾ، بْب ىذا كىذا، كىذا يدي  ثبوتي 

 .التمثيل ا٤بمنوع
ما شاء ا أف ٰبسن، يف كتابو "التوحيد" حينما  كقد أحسن ابن خزٲبة  

ا  أفَّ  أك ثبلثة من كتابو التوحيد لؤلدلة الٍب تدؿ على  ،ساؽ ٝبلةو كبّبة، يف موضعْب
ى ّٔا ٨بلوقاتو، كما كاف ىذا تشبيهنا، ككذلك عثماف بن سعيد ى نفسو بأ٠باء، ك٠بَّ ٠بَّ 

ق عليها تعليقنا لطيفنا قاؿ: إُف ىذه القاعدة، كعلَّ  على بشر، أشارى  ضويف نقالدارمي 
أكؿ من شبو  أكؿ من شبو نفسو ٖبلقو، مث رسولو  -–إف كاف ىذا تشبيهنا، فا )

 .عن ذلك -–، تعاُف ا عن ذلك، كحاشا رسوؿ ا (ربو ٖبلقو
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ِّٕ 
 

 .كا٤بخلوؽ ،ٜبة قدرنا مشَبكنا بْب ا٣بالق على أفَّ  إذنا ىذا دليله يدؿي  
 ﴾قَاَلِت اْمَرَأُة اْلَعزِيزِ ﴿ -سبحانو-ى نفسو كثّبنا يف القرآف، بالعزيز، قاؿ ا ٠بَّ  

كعزة   ليستً   عزة ا العزيز ليس كالعزيز، كما أفَّ  أفَّ  كا٢بقي  ،[ُٓ]يوسف:
ٌْ ي٘ قزْص خيق٘ ال اؽرتاى فٝ٘ا٤بخلوؽ،   .ن

افهم ىذا  ،متجٚى :، ونفي القدر المميزتعطٚى :القدر المشترؾ نفي      
تعطيل؛ ألنك يف ا٢بقيقة نفيت الصفة من أصلها، كنفي  :الضابط، نفي القدر ا٤بشَبؾ

 .ٛبثيل، كأىل السنة كا١بماعة كسط قائلوف بثبوت القدرين :القدر ا٤بميز
 ثانيا:  

ُ
 .عليه في ملام الفعل اإلاخلىَق  -–هللا  ألادلت التي فيها عطف

إذنا ا ٯبيء،  ،[ِِ]الفجر:  ﴾َوَجاَء رَب َك َواْلَمَلكُ ﴿ :كمن ذلك: قاؿ 
كا٤ببلئكة ٘بيء، كإف كاف ا ليس كا٤ببلئكة، كإف كاف ٦بيء ا ليس كمجيء 

 .لغةن  ا٤ببلئكة، لكن ىذا يدؿ على ثبوت قدرو مشَبؾ، لواله ٤با صح ىذا األسلوب
﴿َىْل يَنظُُروَف ِإالا َأْف يَْأتِيَػُهُم اللاُو ِفي ظَُلٍل ِمَن اْلَغَماـِ  

 .أم: كا٤ببلئكة تأيت ،[َُِ]البقرة:﴾َواْلَمالِئَكةُ 
]آؿ ﴿َشِهَد اللاُو أَناُو ال ِإَلَو ِإالا ُىَو َواْلَمالِئَكُة َوُأْوُلوا اْلِعْلِم﴾: قاؿ  
أكِف العلم كشهادة ا٤ببلئكة؟ تتساكل معها يف الكيفية،  أسألك: أشهادةي  ،[ُٖعمراف:

للمبلئكة حقيقة، كلؤلكِف العلم  ٤با؟ ألفَّ ، كا٢بقيقة؟ أجيبوا يا ٝباعة، طبعنا ال، وً نٍ كالكي 
فت الشهادة إُف ا٤ببلئكة، يحقيقة، كبالتاِف كانت الصفة ىنا كىنا ٨بتلفة، ٤با أض

ا٢بقيقة،  قدرو مشَبؾ بينهما لكنَّ   لك ثبوتي فت الشهادة إُف أكِف العلم، تبْبَّ يكأض
يكوف  شهادةه ٚبتص  ٨بتلفة، فكيف بْب ا٣بالق، كا٤بخلوؽ، من باب أكُف أف وً نٍ كالكي 

بو، كللمخلوقْب من ا٤ببلئكة كأكِف العلم، شهادةه ٚبتص ّٔم، كلوال ثبوت قدرو مشَبؾ، 
 .ىذا األسلوب ما صحَّ 
 إذنا ا ، [ّٓ]غافر:َكبُػَر َمْقًتا ِعْنَد اللاِو َوِعْنَد الاِذيَن آَمُنوا﴾﴿:قاؿ 

 ا٤بخلوؽ.  ا، كمقتً  ٲبقت، كا٤بخلوؽ ٲبقت، كليس ا٤باقت، كا٤باقت، كليس مقتي 
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 .الجصاء مً حيع العمل ألادلت التي فيها إثباث أنَّ ثالثا: 
إذنا ا يعود، كا٤بخلوؽ يعود،  ،[ُٗ]األنفاؿ:َوِإْف تَػُعوُدوا نَػُعْد﴾﴿ --قاؿ  

في األرض، يرحمكم من  ارحموا من»، «الراحموف يرحمهم الرحمن»: -–قاؿ 
إذنا ا يرحم، كا٤بخلوؽ يرحم، أفإف قلت ىذا، كنت مشبهنا؟ أليس  ،«في السماء

عند قلوبو مريضة  أىذا يا قـو يقتضي التشبيو؟ ال، إالَّ  -–الذم قاؿ ىذا رسوؿ ا 
 العقل يقتضي، ككما أفَّ  الرٞبة، كما أفَّ  -–ا٤بؤمن حقنا يثبت   ؟ ألفَّ مى ػً فحسب، ل

يقتضي ثبوت الرٞبة يف ا٤بخلوؽ، مع ثبوت القدر الفارؽ بْب صفة ا٣بالق، كصفة  ا٢بسَّ 
 ا٤بخلوؽ. 
 . -–بفعٍل جسجب على فعله هى  -–ألادلت التي فيها أمس هللا : رابعنا

 [،ٚٚ]القصص:  َوَأْحِسْن َكَما َأْحَسَن اللاُو ِإلَْيَك﴾﴿ --خذ مثبل: قاؿ 
 إليو، كإحسافً  ا٤بضاؼي   كا٤بخلوؽ ٰبسن، كليس إحساف اٰبسن،  -–إذنا ا 

 إليو.  ا٤بخلوؽ ا٤بضاؼً 
 «إف اهلل إذا أحب عبًدا نادى جبريل» -–يف صحيح مسلم، من قوؿ النيب 

إني أبغض فالنًا »، مث قاؿ يف آخر ا٢بديث: «فأحبو إني أحب فالنًا» --يقوؿ 
ا ٰبب فبلننا  فيحبو جربيل، أك يبغضو جربيل، كينادم يف ا٤ببلئكة، إفَّ  ،«فأبغضو

 .فأحبوه، أك إف ا يبغض فبلننا فأبغضوه
ب، كا٤بخلوؽ ٰبب، كليس اب كاب، كليست ٧ببة ا، كمحبة إذنا ا  ٰبي  

 ا٤بخلوؽ. 
 . ألادلت التي فيها طسب ألامثاٌ: خامسنا

 . [َٓ]القمر:َأْمُرنَا ِإالا َواِحَدٌة َكَلْمٍح بِاْلَبَصِر﴾﴿َوَما  -–كما قاؿ 
 .بصيغت أفعل الخفظيل -–ألادلت التي فيها إثباث الصفت هلل سادسنا:  
إذنا يف ا٤بخلوقات من يرحم،  ،[ْٔ]يوسف:َوُىَو َأْرَحُم الرااِحِميَن﴾﴿ :قاؿ  

الراٞبْب، كال موجود إال خالقه ك٨بلوؽ، صحيح؟ ا  أليس كذلك؟ ألنو قاؿ: أرحم
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ِّٗ 
 

الشاسع،  فً وَّ كحده ا٣بالق، إذنا كل ما سواه ٨بلوؽ، إذنا ا٤بخلوقوف يرٞبوف، مع ثبوت البػى 
 :كرٞبة ا٤بخلوؽ، ثبوت ىذا القدر ليس ىو - –كالفارؽ الكبّب، بْب رٞبة ا 

  التمثيل الممنوع.
 مثاؿ التائب، كىذا النوع بعض أدلتو كما يف الصحيحْب يف  -–قاؿ النيب 

كذكر الرجل الذم كاف « هلل أفرح بتوبة عبده» -–ح أمثلةن للنوع السابق، قاؿ تصلي 
على ناقتو طعامو، كشرابو يف صحراء، فانفلتت منو ففقدىا.. اٍف، كا٢بديث معركؼه 

يفرح، ثبوت ىذا إذنا ا٤بخلوؽ يفرح، كا « هلل أفرح بتوبة» : -–عندكم، قاؿ النيب 
 .القدر ليس ٛبثيبلن ٩بنوعنا

: إف ا يفرح  كفرح ا٤بخلوؽ، إف قلت ىذا كنت مٌب أكوف ٩بثبلن ىنا؟ إذا قلتي  
، بل ىذا الذم : إف ا يفرح، كا٤بخلوؽ يفرح، ليس أنا الذم قلتي ٩بثبلن، لكنِب أقوؿي 

ا٤بخلوؽ يليق  ق بو، كفرحى ا يلي فرحى  كمع ذلك نقوؿ: إفَّ  -–قالو أعلم ا٣بلق با 
َوُىَو ﴿كبْب قولو:  ،[ُُ]الشورل: لَْيَس َكِمْثِلِو َشْيٌء﴾﴿بو، ٝبعنا بْب قولو تعاُف: 

[، ٝبعنا بْب إثبات القدر ا٤بشَبؾ، كإثبات القدر ُُ]الشورل:  الساِميُع الَبِصيُر﴾
 ا٤بميز. 

عباده من ىذه هلل أرحم ب» -–خذ مثبلن: أيضنا ما ثبت يف الصحيح، من قولو 
  .يف قصة ا٤برأة، الٍب كجدت صبيها بْب السيب، إذنا ا يرحم، كا٤بخلوؽ يرحم« بولدىا

 .ألادلت التي فيها جحليم الصفت: سابعنا
مر بنا حديث أِب  ،َوُىَو الساِميُع الَبِصيُر﴾﴿ --مر بنا يف تفسّب قولو  
اللاَو نِِعماا يَِعُظُكْم ِبِو ِإفا اللاَو َكاَف ِإفا ﴿ :تعاُف قولو تبل -–النيب  أفَّ  - –ىريرة 

السبابتْب على العينْب، كاإلّٔامْب  -–فوضع أصبعيو  ،[ٖٓ]النساء:َسِميًعا َبِصيًرا﴾
، حاشا مً باب جحليم الصفت، ال مً باب الدشبيه :ىذا على األذنْب، قلنا إفَّ 

 حديثه صحيح.  :من ذلك، كا٢بديث -–رسوؿ ا 
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َِْ 
 

بصرنا  ٠بعنا حقيقينا، كا يبصري  على أف ىذه صفةه حقيقية، ا يسمعي  ذا يدؿي إذنا ى
ذلك على ثبوت قدرو مشَبؾ، فا يبصر، كا٤بخلوؽ  أك إبصارنا حقيقينا، كأيضنا يدؿي 

ا٤بضاؼ  ، كاإلبصارً  يبصر، كليس ا٤ببصر، كا٤ببصر، كليس اإلبصار ا٤بضاؼ إُف ا
 إُف ا٤بخلوؽ. 

أدلة، كغّبىا أيضنا كثّب، تدلك يا رعاؾ ا، على ثبوت القدر ا٤بشَبؾ، إذنا ىذه 
قد هنانا  -–قد حذرنا، مع أف ا  -–ا  بْب صفة ا٣بالق كا٤بخلوؽ، مع أفَّ 

﴿َفال َتْجَعُلوا ، [ْٕ]النحل:﴿َفال َتْضرِبُوا لِلاِو األَْمثَاَؿ﴾عن ٛبثيلو با٤بخلوقات، فقاؿ: 
﴿َوَلْم َيُكْن َلُو ُكُفًوا ، [ٓٔ]مرٔف:َىْل تَػْعَلُم َلُو َسِميًّا﴾﴿ ،[ِِ]البقرة:لِلاِو أَنَداًدا﴾

 .[ْ]اإلخبلص:﴾َأَحدٌ 

، من هكدز املٌٚص، يف اهكدز اهفازق
 لى ثَّ كنزكؿ ا٤بخلوؽ، نقوؿ: إنو قد مى   و كيد ا٤بخلوؽ، أك نزكلي  قاؿ: يد ا 

ينزؿ نزكالن الئقنا بو،  ينزؿ نزكالن الئقنا بو، كا٤بخلوؽي  --ا من قاؿ: إف ا ، أمَّ وى بٍ كشى 
مليءه من ذلك،  -–ا   يكوف ذلك، ككتابي فإنو ال يكوف قد كقع يف ذلك، أْفَّ 

  يف كتابو يف آياتو عدة، أنو استول على العرش؟ ْبَّ قد بػى  -– أليس ا

ُ ُُأ عــــرأف   س 
ون  مُ ُي 

ُطهُُُُُُُُُُُرعٌدُث  ي 
ُ ُُُُُُُُُُُُُُف  ان  وىف رق  هاُأست  ُب  د  ُوالجدي  دة    سج 

 فيها أنو استول على العرش، كمع ذلك أثبت استواء سبعة مواضع يف كتابو بْبَّ  
َوَجَعَل َلُكْم ِمَن اْلُفْلِك َواألَنْػَعاـِ َما ﴿ --ا٤بخلوؽ على أشياء، قاؿ 

إذنا ا٤بخلوؽ يستوم  ،[ُّ]الزخرؼ:﴿لَِتْستَػُووا َعَلى ظُُهورِِه﴾، [ُِ]الزخرؼ:تَػرَْكُبوَف﴾
 :على الدابة، كيستوم على :على الشيء أـ ال؟ ا٤بخلوؽ يستوم على الشيء، يستوم

 --قاؿ  ،[ِٖ]ا٤بؤمنوف:َمَعَك َعَلى اْلُفْلِك﴾﴿فَِإَذا اْستَػَوْيَت أَْنَت َوَمْن السفينة، 
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 وً نٌ الحظ معي، ا٤بخلوقات مع اشَباكها يف كوهنا ٨بلوقةن، َف تتماثل يف الكي 
يف ىذه الصفات، يف كيفية الصفة ما استوت، أرأيت استواء  :؛ أعِبةكالكيف، كا٢بقيق

 ؟ةاإلنساف على الدابة، كاستوائو على السفينة؟ الكيفية ىنا كىنا كاحد
 .ا١بواب: ال 
 استواء اإلنساف على السفينة أك على الدابة، كاستواء سفينةو على جبل؟ 
 .ا١بواب: ال 
ة مع كوهنا ٨بلوقة، فكيف بْب ا٣بالق اتصافها بالصف إذنا ا٤بخلوقات تفاكتت كيفيةي  

أك ٫بوا منحى التعطيل،   ،واجي األكرب عند ا٤بتكلمْب حينما عرَّ  كا٤بخلوؽ، كلذا ا٤بشكلي 
ا٤بختص با٤بخلوؽ، فعمموه، جعلوه  ا٤بميزي  ري كاف سببو أنو ما سبق إُف أذىاهنم إال القدٍ 

 ا٣بالق. إُف الصفة ا٤بضافة للمخلوؽ، كا٤بضافة  ىو حقيقةى 
القـو فركا من إثبات استواء ا على العرش، فأكلوا آيات االستواء  َفى  :عِبي

باالستيبلء، َف؟ ا١بواب: أهنم ظنوا أف إثبات ىذه الصفات يقتضي التشبيو، َف؟ ألنو ما 
جعلوا اللواـز  :يعنيسبق إُف أذىاهنم إال القدر ا٤بميز ا٤بختص با٤بخلوؽ، فعمموه؛ 

، سواء أف  اللواـز التي تلـز الصفة في كل حاؿ :ضافة ىيالصفة عند اإل التي تلزـُ 
ا٣بلل، كىذه ىي  ني مى كٍ كىذا ىو مى  -–كانت مطلقةن، أك كانت مضافةن إُف ا٣بالق 

مه حلها فما بعدها  إن  )يف طريق ا٥بجرتْب:  -–بن القيم االعقدة، الٍب قاؿ 

 (.أيسر مىها، ومه هلك فيها، فما بعدها أشد مىها
االستواء يقتضي التشبيو، نقوؿ: أنتم حكمتم بناءنا على ماذا؟  حينما يقولوف: إفَّ  

كم مثل الذم اتصف بو ا٤بخلوؽ، فإنَّ  - –الذم اتصف بو ا٣بالق  بناءنا على أفَّ *
 ، نقوؿ: ْبا٤بخلوق تزعموف أنكم ال تعقلوف استواءن إال ما ىو من جنس استواءً 

: ا٤بخلوقوف ما استوكا يف الكيفية، فهذا استواء، كىذا استواء، كىذا استواء، أواًل 
 كَف يكن ىناؾ ٛباثله بْب ىذا كىذا. 
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: رأس اإلنساف، تقوؿ: رأس الفيل، تقوؿ: رأس النملة، تقوؿ: : تقوؿي خذ مثبلن 
 .رأس ا١ببل، تقوؿ: رأس اإلبرة

عاقل أهنا متماثلة  ىل الرأس حقيقة يف كل ىذه األمور ا٣بمسة؟ ىل يقوؿ 
ؿ: ما شاء ا ىذا رأس اإلبرة، كأنو رأس ا١ببل، أيقوؿ ىذا عاقل؟ أقوؿ: و قي، ؟متشأّة

و رأس فيل، أيقوؿ ىذا عاقل؟ أليس الرأس ىا رأس النملة ما شاء ا، رأسها ٝبيل، كأنَّ 
ر ا٣باص؟ اشَبكت يف القدٍ  :ىنا حقيقة يف كل ىذه ا٤بوصوفات، ىل اشَبكت؟ أعِب

 عد اإلضافة، ىل اشَبكت يف القدر بعد اإلضافة؟ب
عاـ، اشَبكت  و، مع كجود معُبن ا١بواب: ال، أصبح لكل موصوؼو صفةه ٚبصي  

 فيو. 
، ظهر، كظهر، كظهر، األرضً  ، تقوؿ: ظهري اإلنسافً  ، ظهري ا١بملً  تقوؿ: ظهري 

 .اشَبكت؟ ما اشَبكت
نهار، كجو، ككجو، ككجو، تقوؿ: كجو اإلنساف، كجو البعوضة، كجو القرد، كجو ال 

 .ككجو، أكانت متماثلة؟ ا١بواب: ال
كالكيف، كا٢بقيقة؛ يعِب يف  ،ونَّ ا٤بخلوقات بينها قدره ٩بيز، يف الكي كانت إذنا إذا   

 الصفة بعد اإلضافة، فبل أف يكوف ىذا ثابتنا بْب ا٣بالق كا٤بخلوؽ، من باب أكُف. 
على الصفة بالنظر إُف كوهنا مضافةن  م حكمواشكل األكرب عند القـو أهنَّ مي ػلذا ال

اإلشكاؿ  مني كىذا مكٍ  -–إُف ا٤بخلوؽ، فحكموا ّٔذا القدر، على صفة ا٣بالق 
 عندىم. 

بو يف  - –أنت يا رعاؾ ا ال تفعل ىذا بْب ا٤بخلوقْب، أرأيت ما أخرب ا 
َمثْػَنى َوُثالَث َجاِعِل اْلَمالِئَكِة ُرُساًل ُأوِلي َأْجِنَحٍة ﴿شأف أجنحة ا٤ببلئكة،

الصقر؟ أك كجناح  ك، كجناحً جناح ا٤بلى  ىل يقوؿ إنسافه، إفَّ  ،[ُ]فاطر:َورُبَاَع﴾
ا١بناح يف  اإلنساف عن ذلك؟ أىو ال يعتقد ثبوتى  الطيارة؟ أك كجناح الذبابة؟ ٤باذا يتورعي 

ا، للمبلئكة  أجنحة قطعن  ا٤ببلئكة؟ كىو ما أخرب ا بو، ا١بواب: ال، ىو يعتقد أفَّ 
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درؾ يف نفسو معُب ىذه الكلمة، من خبلؿ الفطرة الٍب تكلمنا عنها، فهو من خبلؿ كيي 
مع ذلك، يقطع  معننا ما، لكنوي  رؾى معرفتو ٔبناح الصقر، كالنسر، كالبعوضة، كالطيارة، أدٍ 

يف نفسو التمثيل بْب جناح ا٤بلك، كجناح البعوضة، أك جناح الصقر، ٤با يفعل ىذا؟ 
ك غيب بالنسبة ِف، أنا ال أعرؼ حقيقة ذاتو، فضبلن عن أف أعرؼ ألنو يقوؿ: ا٤بلى 

 أدرؾ ما معُب كلمة جناح من حيث األصل، من حيث حقيقة صفتو، فأتوقف، مع أٓفَّ 
ا٤بطلق الكلي، الشيء الذم يف الذىن، أنا أدرؾ ما معُب جناح، لكِب ال أستطيع أف 

 أحدد ذلك. 

 ژڌ   ڌ  ڎ  ژ  –إثبات كجو ا ىذا؟ إذا جاء إُف  إذنا ٤باذا ال يفعلي 

، يقوؿ: أنا ال ٲبكن أف أثبت  كجهنا، َف؟ ألنو ما سبق إُف ذىنو إال  [ِٕ]الرٞبن: 
 .كجو ا٤بخلوؽ

 !؟ا متباينةههي كيا  العجب، ا٤بخلوقات أكجي  
أيقوؿ عاقل إف كجو فبلف كوجو النهار؟ أيفعل ىذا عاقل، ال يفعل ىذا عاقل،  

االشَباؾ  ٛبنعي  -–ا٣بالق كا٤بخلوؽ، فكيف مع ثبوت صفاتو لوجو ا فكيف بْب 
كجهنا للمخلوؽ، موصوفنا با١ببلؿ  ىذه الصفة للخالق، أين كجدتى  ٛبامنا، حينما تضاؼي 

كاإلكراـ، حجابو النور، لو كشفو ألحرقت سبحات كجهو ما انتهى إليو بصره من 
و يف غاية ىذا ا٤بعُب؛ ألنَّ  أعيدي  -ـ، عند القو  خلقو، أين كجدت ىذا؟ إذنا ا٤بشكلي 

 الصفت ًلصمها لىاشمُ  أنَّ  :دكا إُف قاعدةو مهمة، كىيوا كما ىي مي ، القـو عي -األٮبية

، فإذا أضيفت للمخلوؽ، كانت ٥با خصائص ا٤بخلوؽ، بل لو أضيفت محلها بحظِب 
يفت إُف ٨بلوؽو عْب، كاف ٥با لواـز ٚبصها ٚبتلف عن اللواـز الٍب لو أضمي ػإُف ا٤بخلوؽ ال

 آخر. 
 .ٚبتص ّٔا كاف ٥با لوازـي   -–كلو أضيفت إُف ا٣بالق 

؟ يقوؿ: الكبلـ، فنقوؿ َفى  -–كلذلك ٘بد اآلف، من يقوؿ: أنا ال أثبت   
 .منو كجود لساف، كشفتْب، كحلق، كجوؼ، ك ك ك.... اٍف ـي ألف الكبلـ يلز 
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الكبلـ؟ أك كبلـ ا٤بخلوؽ؟ ما ، ىذا الشيء الذم كصفتو، أىو فٍ لو: قً  أقوؿي  
رأيكم؟ ىو يف ا٢بقيقة تكلم عن الكبلـ ا٤بطلق، كالواقع أنو تكلم عن الكبلـ ا٤بقيد، 

موصوؼه بالكبلـ ا٤بقيد، حاشا ربنا من ذلك، ا  -–كمن أين لك أف ا 
موصوؼه بالكبلـ من حيث ىو، كالكبلـ يف كل ٧بلو ٕبسبو، ىو نفسو لو أتيتو بقوؿ 

﴿َوقَاُلوا ِلُجُلوِدِىْم ِلَم  -تعاُف-يف قولو  لو كاف مؤمننا حقنا بالنصوص، لقاؿى  -–ا 
َنا قَاُلوا أَنطََقَنا اللاُو الاِذي أَنَطَق ُكلا َشْيٍء﴾ : إف أفتقوؿي  ،[ُِ]فصلت:َشِهْدُتْم َعَليػْ

 للجلود أسناننا، كلساننا، ك٥بوات؟ 
   ك٠بعو أصحابو، كاف لو حلق؟  -–ح بْب يدم رسوؿ ا ىل الطعاـ الذم سبَّ 

من خبلؿ قصبة ىوائية؟  أكاف لو صوتي  -–عند رسوؿ ا  نَّ حنْب ا١بذع الذم حى 
 .مثل ىذا يف بقية الصفات كقلٍ 

ما واهىا ًخيلمىن عً الصفِت اإلاليدة في اإلاْعسِض الري ًيبغي أن   اللىم إهَّ

.
ً
 ًخيلمىا فيه عً الصفِت مطللت

ا٤بخلوؽ،  ، أنت تتكلم اآلف، عن نزكؿً فٍ يقولوا لك: النزكؿ، يلـز منو ا٢بلوؿ، قً  
قصد الشيء من  : ال النزكؿ من حيث ىو، النزكؿ من حيث ىو معلـو يف لغة العرب

عن نزكؿ ا٤بخلوؽ، كثّبه أك يقع كثّبنا أف يكوف نزكؿ  تتكلمي  علوو إُف سفل، كأنتى 
 .ا٤بخلوؽ يقتضي ا٢بلوؿ

ا هللا  صفت  الشمَ  حعلَذ  فإهه ال ًحلُّ في ش يٍء مً مخلىكاجه، أهَذ  -– أمَّ

 الخالم، فىكعذ في: الدشبيه، ثم وكعذ في: الخعطيل.  اإلاخلىق، الشًما لصفِت 

صفات  و شيءه من لوازـً متصفه بصفة النزكؿ، كال يلزمي  -–مع أننا نقوؿ: ا 
يف شيءو من ٨بلوقاتو، بل كيف ٯبوز لك  ال ٰبلُّ  --ا٤بخلوقْب، ا ينزؿ، كإف كاف 

، كا ىو الكبّب، بل ا أف تقوؿ ىذا يا عبد ا؟ كيف تقوؿ: إفَّ  أكرب   ىذا الـز
 ؟-–من كل شيء، ا ىو الواسع، ما السماكات بالنسبة لعظمة ا 
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ن ك كبّب، أكرب م٤با؟ ألنَّ  ال، يف حجر ٭بلة؟ تستطيع؟ لَّ حي ػأنت، أتستطيع أف ت 
 .ذلك

السماكات كاألرض، كىذا الكوف بالنسبة لعظمة ا   أكرب، ككلُّ  -–ا  
، ىذا ال يقولو من قدٍ  كبلشيء، فكيف تتصور أك ٱبطر على بالك مثلي   رى ىذه اللواـز

 حق تعظيمو.  -–م ا ا حق قدره، كال من عظَّ 
ذ.اذيحولهذاؾعقولمبػوهذاؾعقول،ذوالذتأتيذذؼدذتأتيذملاذتتحرُيذواألدؾُةذاؾشرقعُةذ

، أف نكوف مدركْب لكل شيءو على كجهو، أف نعرؼ التفاصيل الدقيقة ال   ال يلـز
العقل البشرم  بي سٍ بالنسبة لنا غيب، حى  -–ٲبكن، فنحن نتكلم عن غيب، ا 

 . -–كرسولو   كبلـ ا  ٰبيلى  الضعيف اصور ادكد، أالَّ 
ى ا٤بصلي، فقاؿ: ا٢بمد  رب العا٤بْب، قاؿ إذا صلَّ  -–ا خذ مثبلن: 

يقوؿ ىذا لكل  -–ٞبدٓف عبدم، كم مصلو على كجو األرض يف كل ٢بظة؟ ا 
ٖشا ؽ٤ْٞ تتشري فٝ٘ مصلو كال يشغلو قولو ٥بذا، عن قولو ٥بذا، عن قولو ٥بذا، 

 .ٗا ال حتًٝ٘ايعكٍٛ، ٚتٓزٖؿ، يهٖٓ
ىذه األمور، ٤با؟  ضاؿ، من يعتقد أف العقل ٰبيلي عاجز، ضعيف،  ،كمسكْب 

 قياسُ  :القياس الفاسدمشكلة،  على خلقو، ىذه أكربي  -–ك تقيس ا ألنَّ 
، ككي  ، ىذا أكرب إشكاؿو الخالق على المخلوؽ ا٫برافهم راجع إُف ىذه  لٍ كقع فيو القـو

قاسوا ا٣بالق على ا٤بخلوؽ، أشياء ما تصوركىا خارجة عن حدكد  :م ا٤بسألة، كىي أهنَّ 
 ا َفٍ مَّ ػنهم بالتاِف لإدراكهم، ال ٲبكنهم أف يدركوا حقيقتها على الوجو ا٤بطلوب، لكَّ 

  الىفي، والخعطيل. :يعرفوا تفاصيلها، مالوا إُف
اف، أليس  ٝبي رٍ و ليس بينو كبْب تػى ٓف إليو عبده، كيكلمي دَّ يـو القيامة يي  -–ا 

كمع  -–كاحد، سوؼ يكلمو ا  كذلك؟ يقوؿ: عملت كذا يـو كذا ككذا، كلُّ 
 ذلك فا٢بساب سريع، كىو أسرع ا٢باسبْب، كيف يكوف ىذا؟ 

 
ُ
، وإن واهذ ال جحيل .هرا مما جخحير فيه العلٌى  ه العلٌى
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ال تستطيع اآلف أف تكلم كاحد، لو جاء كاحد من ىنا، كىنا يكلموؾ،  أنتٍ 
فإنك ماذا؟ تضطرب ال تستطيع، ا ما جعل البن آدـ قلبْب يف جوفو، لكن العقل ال 
ٰبيل ذلك، أليس كذلك؟ يعِب تستطيع أف تقوؿ: لو كاف ِف قلباف، ٲبكن أٓف أستوعب 

 :لكنو يتحّب فيو، ىذه ىي ا٤بشكلةذلك،  ىذا كىذا، صحيح؟ إذنا العقل ال ٰبيلي 
 .َا حتًٝ٘ ايعكٍٛ، َٚا حتاص فٝ٘ ايعكٍٛ :املؾه١ً اخلًط بني األَضٜٔ، بني

سائله سؤاالن  و كاف يف ٦بلس فسأؿى األفاضل، أنَّ  حدثِب أحدُّ  و:لك لطيف أذكري   
ا، أفَّ  ألحدّْ   -نهاعافآف ا كإياكم م–النار  طلبة العلم، يقوؿ: أنا عندم مشكله جدن

كيف؟ شيءه كاحد   -–كشدة برد، كما أخرب النيب  حر، يكوف منها نفساف، شدةي 
يكوف منو حرارة شديدة، كبركدة شديدة، ىذا أمر خارج عن العقل، يقوؿ: قبل أف 
ٯبيب، قاؿ أحد العواـ: قف، ماذا ٙبيل من ذلك؟ ىذا ا٤بكيف يقوؿ: انظر إُف 

، -ىذه من فوائد العامة-ا٤بكيف، ٱبرج منو، من ىنا ىواء بارد، كمن ىنا ىواء حار، 
 ألمر يف ا٢بقيقة، أحالو  ىذا اإلنساف لضعفو كجهلو، ىكذا كصفي ا يعِب انظر كيف أفَّ 

 ،لكن جاءت الشريعة لتهذبو ،[ِٕ]األحزاب:ِإناُو َكاَف ظَُلوًما َجُهواًل﴾﴿ابن آدـ، 
 رى أخٍ  -–كتصفيو عن ىذا ا٣بلل، كيف لك أف ٙبيل أشياء؟ يا أخي ىناؾ أشياء ا 

مة علينا، كيف لك أف ٙبيل أشياء، كأنت  ا٢بجة قائ زماننا حٌب أدركنا أشياء، جعلتً 
رض على الذين سبقونا بسنوات، لكاف عندىم من أعظم ترل بعينك، ما كاف لو عي 

 حاالت، ٫بن أصبحت اآلف بالنسبة لنا كاقعنا ٧بسوسنا أليس كذلك؟ ػمي ػال
 ؟من كاف يف الصْب، كم ٰبتاج حٌب يأيت إُف مكة يف ا٢بج :يف السابق

، ٩بكن يف كقت من  ،سنتْب  ثبلث سنوات بعضهم يقوؿ، اآلف يف نصف يـو
 األكقات تصبح ساعة كاحدة، أحد ٰبيل ىذا؟

أرأيتم لو أف شخصنا قبل مائٍب سنة أك أكثر، قيل لو: أنك ٲبكن أف تسمع  
اإلنساف يف اللحظة الواحدة، كىو يف أقصى األرض، يف نفس اللحظة تسمع كبلمو، 

 .سكْب ٙبتاج أف تعرض عقلك على طبيبيقوؿ: ىذا جنوف، أنت م



ـً أىِب العباس، أىٞبىىدى بنً  ة الوىاًسػػػًطيَّةي؛ ًلشىٍيًخ اإلٍسبلى  (ىػػػػِٖٕ-ُٔٔعىٍبدى ا٢ٍبليم اٍبن تٍيميَّة ا٢ٍبرَّآفَّ ) الػػػعىػػػًقػػػيػػػػػدى
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ا١بواؿ تراه يف نفس اللحظة، يتكلم كيتحرؾ، ىل ىذا  اآلف ٫بن نراه يف شاشةً  
ِإناُو  ﴿٧باؿ، إف َف يكن ٧باالن،  األمر ٧باؿه عقبلن، كال كاقعه حسنا، ككاف يف السابق شبوى 

الغيب، فنقوؿ ىذا ننظر يف نصوص ! [، إم كإِ]األحزاب:َكاَف ظَُلوًما َجُهواًل﴾
 يصح، كىذا ال يصح، ىذا ٩بكن، كىذا غّب ٩بكن، من أين لك يا عبد ا، أطلعى 

حٌب تقوؿ: ىذا يليق  -عز كجل–أعطاؾ علمنا، ىل رأيت ا  -عز كجل–الغيب؟ ا 
 با، كىذا ال يليق با؟ 

عند النظر  إذنا، عودنا على بدء يا أيها اإلخوة، ىذه قاعدة مهمة، كضابطه مهمه،
يف نصوص الغيب، سواء أف تعلقت ٗبباحث األ٠باء كالصفات، أك تعلقت ٗبباحث 

 .اليـو اآلخر
ً بين: ثبىث اللدز اإلاشترن، وبين أدْ *  زن ًا زعان هللا الفسق بين ألامٍس

 ثبىث اللدز اإلاميز.

 أدْ * 
ُ
، وما جحازُ زن الفسق بين ما جحيل . ه العلٌى  فيه العلٌى

 ها لىاشم باخخالف محلها.الصفاث ًلصُم  زن أنَّ أدْ * 

 زن الفسق بين الشم الصفت مً حيث هي.أدْ * 

 .إدراؾه للصوت، يف أم ٧بلو يكوف :فالسمع 
ىذا ىو أصل الصفة، ىذا معناىا، فمهما أضفت السمع إُف شيء، فهذا  ألفَّ 

 .يلـز :البلـز
ماخ، كال بد صبتقوؿ أف السمع ال بد أف يكوف بأذف، كال بد أف يكوف  لكن أفٍ  

لسمع اإلنساف، = أف يكوف ىناؾ فتحاتن تنطلق إُف طبلة كأذف كسطى، ىذا الزـه 
 .كليس الزـه لكلمة ٠بع

كصلى ا كسلم كبارؾ، ، لعل ىذا القدر فيو كفاية، كا سبحانو كتعاُف أعلم 
  .على عبده كرسولو، نبينا ٧بمد، كعلى آلو كأصحابو كأتباعو بإحساف

 [ إثبات صفة الوجو ]
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﴾وقولو: : : قاؿ َقى َوْجُو رَبٍَّك ُذو اْلَجالِؿ َواإِلْكَراـِ [ٕٚ]الرحمن:﴿َويَػبػْ
 .[ٛٛ]القصص:﴿ُكل  َشْيٍء َىاِلٌك ِإالا َوْجَهُو﴾وقولو: 

 --إُف إثبات صفة الوجو للبارم  انتقل الشيخ تقي الدين أبو العباس   
﴿ُكل  َمْن  :ىذه الصفة ا١بليلة، أكرد آية سورة الرٞبندالف على ثبوت تفأكرد آيتْب 

َها فَاٍف﴾ َقى َوْجُو رَبٍَّك ُذو اْلَجالِؿ [ٕٙ]الرحمن:َعَليػْ ، ﴿َويَػبػْ
﴾ ﴿ُكل  َشْيٍء َىاِلٌك ِإالا َوْجَهُو َلُو اْلُحْكُم  :كآية القصص [،ٕٚ]الرحمن:َواإِلْكَراـِ

، كأىل السنة كا١بماعة، مطبقوف على إثبات ىذه [ٛٛ]القصص:َوِإلَْيِو تُػْرَجُعوَف﴾
.الصفة  

ذاتيةه خربية، أخرب ا  -جل كعبل–صفة الوجو عند أىل السنة، صفةه ثابتةه   
--  عن نفسو، ككذا رسولو–-  :عنو، أف لو كجهنا، متصفنا بصفات، منها 

َقى َوْجُو :و ذك ا١ببلؿ كاإلكراـ، كما قاؿ أنَّ -ُ رَبٍَّك ُذو اْلَجالِؿ ﴿َويَػبػْ
﴾  .[ِٕ]الرٞبن:َواإِلْكَراـِ

ا١ببلؿ كالبهاء  :و متصفه بالسبحات، كالسبحات ٝبع سبحة، كىيكأنَّ -ِ 
–فيما خرج اإلماـ مسلم من حديث أِب موسى  -–كالنور، كما أخرب ّٔذا النيب 

حجابو النور، لو كشفو ألحرقت سبحات »قاؿ يف حديثو:  -–أف النيب  - 
 .«من انتهى إليو بصره من خلقو كجهو

 .ىذا الوجو الكرٔف، لو حجابه من نور أفَّ  -ّ 
لو حجاب الكربياء، كيدؿ على ىذا، ما خرج اإلماـ مسلمه يف صحيحو،  أفَّ  -ْ

جنتاف من فضة، آنيتهما، وما فيهما، وجنتاف من دىب، »أنو قاؿ:  -–عن النيب 
، وبين  فهذا  «أف يروا ربهم، إال رداء الكبرياءآنيتهما وما فيهما، وليس بين القـو

ذلك ٩با يقبلو  ككلُّ  -–ىذا الوجو ا١بليل، الذم ىو صفةه   ما جاء يف صفةً  بعضي 
 .–موف بو، كيعتقدكنو تصديقنا ، كتصديقنا لرسولو أىل السنة كا١بماعة، كيسلّْ 
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أما ا٤بخالفوف للحق، أما أىل البدعة كالضبللة، كاال٫براؼ عن جادة السلف  
الصاٌف، فإهنم أنكركا ىذه الصفة، كضربوا فيها بأنواع ا٣بلط كالتحريف، فمما قيل يف 

 :ىذه الصفة
 كجهنا كوجوه  ا٤بمثلة، الذين زعموا أفَّ  :مذىب التشبيو، كىم :القوؿ األوؿ

، بل كفره با ا٤بخلوقْب، تعاُف ا  عن قو٥بم علونا كبّبا، كىذا معلوـه أنو ضبلؿه كا٫براؼه
–-( من شبو ا ٖبلقو، فقد كفر) . 

بالوجو، مث  -–: قوؿ أىل التعطيل، الذين نفوا، أف يوصف ا القوؿ الثاني
جوا على األدلة الٍب دلت على إثبات ىذه الصفة يف الكتاب كالسنة، كىي إهنم عرَّ 
لوا بو ىذه الصفة، تأكيبلف ما أكَّ  كالتأكيل، كأشهري  ،ت، قابلوىا بالتحريفبالعشرا

 كٮبا:  ،مشهوراف عندىم
ل الىجه بالراث. -1 ل الىجه بالثىاب.-2             جأٍو  وجأٍو

: أىوف من سابقيو، أصحابو أثبتوا ىذه الصفة يف ا١بملة، لكنهم  القوؿ الثالث
إثباتنا ناقصنا، غّب مطابقو ٤بذىب السلف الصاٌف،  أضافوا إُف ىذا اإلثبات، ما ٯبعلو

سبحانو –بإثبات صفة الوجو   :كىذا ما ٫بى إليو بعض متقدمي ا٤بتكلمْب، فإهنم قالوا
وا ىذا بنفيو َف يرد يف الكتاب كالسنة، قالوا: نثبت  كجهنا على لكنهم أتبعي  -كتعاُف

 . -سبحانو كتعاُف–عضنا  أك ب ،أك جزءنا ،غّب أف يكوف ىذا الوجو جارحةن 
 مثل ىذه ا٤بنفيات، ألفاظه ٦بملة، ٧بتملةه ٢بقو كلباطل،  كأىلي  كأنت خبّبه بأفَّ   

السنة كا١بماعة، يعرضوف عنها غاية األعراض، بل ينسبوف إُف البدعة من يستعملها، ال 
اكل ذلك، كوف كجهو، بعضنا أك جزءنا أك جارحةن، أك ما ش  يثبتوف مثل ىذه ا٤بنفيات، ال

آّادلة مع من يستعمل ىذه  ىذه ألفاظه ال يثبتوهنا، كما أهنم ال ينفوهنا، كيف مقاـً 
فيسلطوف  االستفصاؿ، واالستفسار،:األلفاظ نفينا أك إثباتا، فإهنم يستعملوف منهج 

وؿ ا٤بعُب، أك رده، بناءنا على ما يبْب ىذا ا٤بتكلم من مراده، أما اللفظ فإهنم بعد ذلك قبي 
 يتعرضوف لو، ال نفينا كال إثباتنا بكل حاؿ.  ال
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العلم أف يتنبهوا إُف نسبة إثبات ىذه الصفة، ككذا ما يتعلق  ر بطبلبً كٯبدي    
جرل  ماك  -–ككذا ما يتعلق بإثبات صفة العْب   -–أيضنا بصفة اليدين  

٦برل ىذه الصفات الذاتية ا٣بربية، ينبغي أف يتنبو طبلب العلم، إُف أف مسلك ىؤالء 
الذين ذكرت لكم، ليس مسلكهم مسلك اإلثبات، ىكذا بإطبلؽ، فبل يصح أف يقاؿ 
إهنم كافقوا أىل السنة كا١بماعة، ّٔذا اإلطبلؽ، كافقوا أىل السنة كا١بماعة يف إثبات 

 م كافقوا موافقةن جزئية، غّب كاملةو كال مطابقة. ىذه الصفة، بل يقاؿ: إهن
كمن أبرز أكلئك الذين سلكوا ىذا ا٤بسلك يف مثل ىذه الصفات، ما ٘بده عند 

" فإنك ٘بد أنو يعلق على إثبات ىذه الصفات األسماء والصفاتالبيهقي يف كتابو "
 لك.  الذاتية، بنفي مثل ىذه ا٤بنفيات آّملة، الٍب ذكرتي 

على ا٤بذىب الذم قلت قبل قليل، كىو مذىب أىل التحريف، كالتأكيل، عودنا 
تأكيل  :بأنواعو من التأكيبلت أشهرىا -–قلت لك: إف القـو أكلوا صفة الوجو  

 الوجو بالذات، كتأكيلو بالثواب. 
ا التأكيل األكؿ: فهو أشهر التأكيلْب، حٌب إنك ال تكاد ٘بد تفسّبنا من تفاسّب أمَّ 
أكيل، إال كىو ينص عليو صراحةن، أك با٤بعُب، ٘بدىم مثبل: يقولوف: إف كلمة أىل الت

َقى َوْجُو رَبٍّكَ ) -سبحانو-الوجو، يف ٫بو قوؿ ا  صلةه زائدة،  :أف كلمة كجو ىنا (،َويَػبػْ
 -سبحانو كتعاُف–كا٤بعُب: كيبقى ربك، كىذا ىو عْب التحريف، كالتأكيل يف كبلـ ا 

ف ىذا ا٤بذىب، مذىبه باطل، كما مر التنبيو على ىذا غّب مرة، كال شك كال ريب، أ
 -عز كجل–مراد، كظاىر كتاب ا  -سبحانو كتعاُف–كقولنا: إف ظاىر كتاب ا 

فبما أف ا أثبت لنفسو  -سبحانو كتعاُف–ضى على الوجو البلئق با مَّ ػٯبب أف يي 
لَْيَس َكِمْثِلِو ) -تعاُف-قولو كجهنا، فيجب على كل مسلمو أف يعتقد ذلك، على حد 

، فللو كجوه يليق بو ال كأكجو ا٤بخلوقْب، [ٔٔ]الشورى:َشْيٌء َوُىَو الساِميُع الَبِصيُر﴾
من  أما تأكيل الوجو بالذات، فإنو من ٙبريف الكلم، عن مواضعو، فهذا ىذا التأكيل يردُّ 

 أكجو كثّبة منها: 
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مبتدع، شرعنا كلغةن كعرفا، ال يعرؼ، كال : إف تفسّب الوجو بالذات، تفسّبه أوال
عهد يف الكتاب كالسنة، كال يف لغة العرب، كال يف عرؼ السلف الصاٌف، استعماؿ يي 

كالذات يف ٦بارم كبلـ العرب، شيءه آخر، كمن  ،الوجو ٗبعُب الذات، بل الوجو شيءه 
علكم يف كل ٧بلو ٕبسبو، كل -يا رعاؾ ا–وجو كالا٣بطأ كضع ىذا موضع ىذا، 

، ٕبسب ٧بلها، فالوجو يف كل شيءو التذكركف  قاعدة: "إف الصفات يلزمها لواـز
آِمُنوا )ٕبسبو"، ٜبة كجو اإلنساف، كٜبة كجو الفيل، كٜبة كجو النملة، كٜبة كجو النهار، 

ة ، كٜبة كجو الرأم، كٜب[ٕٚ( ]آؿ عمراف: بِالاِذي أُْنِزَؿ َعَلى الاِذيَن آَمُنوا َوْجَو النػاَهارِ 
، إذنا الوجو يف كل مقاـو ٕبسبو، كىو يف ٝبيعها، يرجع إُف معننا كاحد، كىو:  كجو القـو

، أكؿ ما يستقبل ىو الوجو، مث بعد ذلك، يف كل ٧بلو ٕبسبو، فوجو مستقبل الشيء
النهار، مناسبه للنهار، ككجو اإلنساف مناسبه لئلنساف، ككجو النملة مناسبه للنملة، 

، ا ليس   -سبحانو كتعاُف–لذم كجهو ذك جبلؿو كإكراـ، الئقه بو ككجو ا٢بي القيـو
، ٕبسب ٧بلها، أقوؿ: ليس الوجو ىو الذات،  كوجوه ا٤بخلوقْب، إذنا الصفة يلزمها لواـز
كال ىذا ىو ا٤بعهود يف لغة العرب، حٌب يف إضافة الوجو إُف ا٤بعآف، فإنك إذا قولت: 

آِمُنوا )كذلك؟ ال تريد بقولك كجو النهار،   كجو النهار، ال تعِب بذلك النهار كلو، أليس
يعِب: النهار كلو؛ ألنو قاؿ: كاكفركا آخره،  (بِالاِذي أُْنِزَؿ َعَلى الاِذيَن آَمُنوا َوْجَو النػاَهارِ 

؛ يعِب: جاءكا   ال تقوؿ: جاء كجو القبيلة؛ يعِب: جاءت القبيلة ٝبيعنا، جاء كجوه القـو
ة العرب، فمعُب ىذا إذنا، أف تأكيل الوجو بالذات، كلهم، ال يقوؿ ىذا، من يعرؼ لغ

 تأكيله مبتدعه ٨بَبعه، ال يدؿ عليو شيءه من كبلـ العرب. 
عيو يف ٝبيع الصفات، فبل ثانينا: إف ىذا التأكيل لو صح، ألمكن حينئذو أف ندَّ 

فرؽ بْب الوجو، كغّبه من الصفات، لو صح أف ٰبمل يف عشرات األدلة يف الكتاب 
بقية الصفات على ذلك  الوجو على الذات، فإنو ٲبكن أف يقاؿ: إنو ٲبكن ٞبلي كالسنة 

أيضنا، فبل فرؽ بْب صفةو كصفة، القوؿ يف بعض الصفات، كالقوؿ يف البعض اآلخر، 
إذا كاف الوجو ىو الذات، فلتكن العزة ىي الذات، كلتكن القوة ىي الذات، كليكن 
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ا ال يقوؿ بو أصحاب ىذا التأكيل أكالن السمع، كالبصر، كل ذلك ىو الذات، كىذا م
 ىذا تأكيله باطل.  على أفَّ  قبل غّبىم، إذنا يدلكي 

الذم فررمت منو إذا أثبتم الوجو البلئق با على ا٢بقيقة، ىذا الذم  ثالثنا: إفَّ 
ررنا كتفركف منو، يلزمكم مثلو، يلزمكم نظّبه يف الذات الٍب أثبتموىا، كما قلنا سابقنا ك 

و، فإهنم ملزموف فيو بنظّب ما فركا منو، إف كانوا يفركف لى كى أى مي  وي أكلي ت، كل تأكيلو يي ىذا مرا
 من التشبيو، فإهنم يكونوف قد كقعوا بتأكليهم يف التشبيو. 

إذا قالوا: ال نعقل، كال نشاىد، ال نعرؼ يف ا٤بشاىدة، كال يف عقولنا، كجهنا إال 
تشبيهنا، فنقوؿ على سبيل التنزؿ،  -كتعاُفتبارؾ –الوجو ا٤بخلوؽ، فكانت إضافتو  

ك٫بن َف نعقل ذاتن كَف نشاىد ذاتن إال كىي؟ ٨بلوقة، إذنا يلزمكم فيما أكلتم إليو، نظّب 
الئقةه بو، كذات ا٤بخلوؽ  -عز كجل–الذم يلزمكم فيما فررمت منو، فإف قالوا: ذات ا 

 كما أف كجو ا٤بخلوؽ الئقه بو.   الئقه بو، -عز كجل–الئقةه بو، قولنا: ككذلك كجو ا 
سبحانو –رابعنا: إف اآلية ، آية الرٞبن، ٛبنع ىذا الذم قلتم بو ٛباـ ا٤بنع، فإف ا 

َها فَاٍف﴾يقوؿ:  -كتعاُف َقى َوْجُو [ٕٙ]الرحمن:)ُكل  َمْن َعَليػْ ، ﴿َويَػبػْ
ىا؟ أقا٥با ىنا ذا ا١ببلؿ كاإلكراـ، أك قاؿ ذك ا١ببلؿ كاإلكراـ؟  [،ٕٚ]الرحمن:رَبٍَّك﴾
ـِ )قاؿ:  كإذا كانت ىذه الكلمة مرفوعةن، فإهنا حينئذو تكوف صفةن  (ُذو اْلَجالِؿ َواإِلْكَرا

للوجو، كليس صفةن لبلسم العظيم "ا" كلو كاف الوجو ٗبعُب الذات، للـز أف تكوف 
ؿ كاإلكراـ، لكانت ىذه اآلية كتلك اآلية الٍب ختمت اآلية كيبقى كجو ربك ذم ا١ببل

﴿تَػَباَرَؾ اْسُم رَبٍَّك ِذي اْلَجالِؿ  -سبحانو-ّٔا ىذه السورة، كىي قولو 
﴾  -عز كجل–لو كاف الوجو ىو ا، لو كاف الوجو ذات ا  [،ٛٚ]الرحمن:َواإِلْكَراـِ

٤بوقع ىذه  -سبحانو كتعاُف–لكانت الكلمة ذك، مقصورةن؛ ألهنا حينئذو تعود إُف ا 
َقى َوْجُو رَبٍّكَ )الكلمة إعرابنا يف قولو:   موقع كلمة ربك ا١بر، كليس الرفع.  (َويَػبػْ

فيما خرج أبو داككد كغّبه من  -صلى ا عليو كسلم–يف قوؿ النيب  ا:خامس
صلى –قاؿ النيب « اللهم إٓف»إذا دخل ا٤بسجد:  -صلى ا عليو كسلم–دعاء النيب 
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أعوذ باهلل العظيم، وبوجهو الكريم، وسلطانو القديم من الشيطاف » - عليو كسلما
لو كاف الوجو ىو الذات، لكاف ا٢بديث فيو تكراره ال يناسب الببلغة، كىو ٩با  «الرجيم

فإف ا٢بديث حينئذو يكوف فيو  -صلى ا عليو كسلم–يصاف عنو كبلـ رسوؿ ا 
صلى ا عليو –ا تكراره ال يناسب ببلغة أفصح ا٣بلق " كىذوأعوذ باهلل" "أعوذ باهلل"

 .فدؿ ذلك على أف الذات شيءه، كالوجو شيءه آخر -كسلم
يرجع إُف تقريرو سبق بيانو، كىو أف يقاؿ: يا ا العجب، إف كاف  :سادًسا

تشبيهنا، فإف ىذا غاية  -سبحانو كتعاُف–إضافة، أك إف كانت إضافة الوجو  
فكيف يضيف ا إُف نفسو، يف كتابو  -سبحانو كتعاُف–الكفر با الضبلؿ، كأعظم 

صلى ا عليو –ضيف النيب يكبشرل للمسلمْب، كيف  لالذم ىو نوره مبْب، كىدن 
الذم ال أحد أحب إليو ا٤بدح  -سبحانو-ما ظاىره الضبلؿ كالكفر، إُف ربو  -كسلم
، بأنو يبقى ىو سبحانو ٤با أراد ا أف ٲبدح نفسو عند ا -جل يف عبله–منو  لقـو

كتعاُف، أتى ّٔذا اللفظ، الذم يدؿ ظاىره على غاية الضبلؿ، كأعظم الذـ يف حق ا 
: أف إضافة  -سبحاف ا العظيم–أال كىو التشبيو  -سبحانو كتعاُف– ٤با يقوؿ القـو

أك  [،ٚٚ( ]الكهف: ِجَدارًا يُرِيُد َأْف يَنَقضا )الوجو ، كإضافة اإلرادة للجدار، 
  [.ٕٗ( ]اإلسراء: َجَناَح الذ ؿٍّ )إضافة ا١بناح للذؿ، 

قلنا: سلمنا جدالن أف ىذا من قبيل آّاز؛ أعِب يف ىاذين ا٤بثالْب، لكن تأملوا يا 
رعاكم ا، كيا ىداكم ا، أرأيتم ا١بدار يذـ بنسبة اإلرادة إليو، أرأيتم الذؿ يذـ بنسبة 

على  -سبحانو كتعاُف–إضافة الوجو إُف ا  ا، لكنَّ ا١بناح إليو؟ ا١بواب: ال قطعن 
للناس من  كأزجوا -سبحانو كتعاُف–زعمكم، تقتضي الذـ؛ ألهنا يف حقيقتها، تشبيوه  

عز –الوقوع يف الضبلؿ، حيث يقع الناس يف عشرات األدلة، كتابنا كسنة، أف ا 
عز –لو كجوه، كالواقع أف ىذا من اعتقده فقد كقع يف الضبلؿ، كلو ينبهنا ا  -كجل
إُف أف ىذا ضبلؿ، ينبغي أف   -صلى ا عليو كسلم–كال حذرنا، كال رسولو  -كجل
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صلى –ده، ىذا ٩با ال ٯبوز البتة، أف يعتقد يف حق ا كرسولو تصاف القلوب عن اعتقا
 . -ا عليو كسلم

ىذه أكجوه تدلك على أف تأكيل الوجو بالذات، تأكيله باطل، ال شك فيو كال 
 ريب. 

من سابقو، كأظهر دالالن كا٫برافنا عن  بالثواب، فهو أضعفي  :أما تأكيلهم الوجو
و جل ما ذكرتو يف األكجو السابقة، أضف ثواب، يلزمي جادة ا٢بق، فإف تأكيل الوجو بال

 إُف ىذا أمرنا آخر، كىو: 
كما   -سبحانو كتعاُف–قد استعاذ بوجو ا  -صلى ا عليو كسلم–أف النيب -

٤با  -صلى ا عليو كسلم–مر يف حديث دخوؿ ا٤بسجد، ككما ثبت يف الصحيح عنو 
َعَث َعَلْيُكْم َعَذابًا ِمْن ﴿ُقْل ُىَو اْلَقاِدُر عَ  -تعاُف-نزؿ قولو  َلى َأْف يَػبػْ

ك٤با « أعوذ بوجهك: »-صلى ا عليو كسلم–قاؿ النيب  [،٘ٙ]األنعاـ:فَػْوِقُكْم﴾
ك٤با « أعوذ بوجهك»قاؿ: [، ٘ٙ( ]األنعاـ: َأْو ِمْن َتْحِت َأْرُجِلُكمْ ) -سبحانو-قاؿ 

صلى ا –، قاؿ [٘ٙ]األنعاـ:ْأَس بَػْعٍض﴾َأْو يَػْلِبَسُكْم ِشيَػًعا َويُِذيَق بَػْعَضُكْم بَ )قاؿ: 
 «. ىذاف أيسر»أك قاؿ: « ىذاف أىوف» -عليو كسلم

يستعيذ ٗبخلوؽ؟ كبإٝباع السلف،  -صلى ا عليو كسلم–أرأيت النيب 
عز –أقوؿ: الثواب، ثواب ا  -سبحانو كتعاُف–االستعاذة با٤بخلوؽ، شرؾه با 

أف يستعيذ  -صلى ا عليو كسلم–يف النيب  ٨بلوؽه من ٨بلوقاتو، أفتظنوف -كجل
أحده يقدره حق  -صلى ا عليو كسلم–ٗبخلوؽ؟ حاشا ككبل، ال يظن ىذا يف النيب 

 -عليو الصبلة كالسبلـ–قدره 
أضف إُف ىذا، أف ما جاء يف كصف الوجو الكرٔف، ٲبنع ٞبل الوجو على الثواب، 

، ٯبد أنو من البعيد، بل من ااؿ، أف أك ٯبعلو يف غاية البعد، من أنصف فتأمل كتدبر
أثواب ا يوصف بأنو ذك  -عز كجل–يقاؿ إف الوجو يف ىذه النصوص، ىو ثواب ا 

ا١ببلؿ كاإلكراـ؟ أين كجدمت؟ كأين عهدمت؟ ىذا يف النصوص؟ أثواب ا يقاؿ فيو 
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ىل  حجابو النور، لو كشفو ألحرقت سبحات الثواب ما انتهى إليو بصره من خلقو؟
الثواب لو بصره؟ حٌب يقاؿ ىذا القوؿ؟ ىل الثواب لو رداء الكربياء الذم يكوف حجابنا 

؟ ىل الثواب ىو -سبحانو كتعاُف–كخلقو، حٌب يكشفو  -سبحانو كتعاُف–بْب ا 
الذم يتشوؽ ا٤بسلموف إليو، كيعتقدكف أنو أعظم لذةو ينا٥با ا٤بؤمن، فإنو قد ثبت يف 

كما يف حديث عمار، عند النسائي بإسنادو   -عليو كسلمصلى ا –دعاء النيب 
وأسألك لذة النظر »قاؿ يف دعائو الطويل:  -صلى ا عليو كسلم–صحيح، أف النيب 

يسأؿ يف ىذا  -صلى ا عليو كسلم–أكاف النيب  «إلى وجهك، والشوؽ إلى لقائك
لبعد، أف يقاؿ.. اٍف د غاية اا٢بديث، لذة النظر إُف ثواب ا عز كجل؟ ىذا ٩با يبعي 

 .ذلك من ىذه التأكيبلت، الٍب نعوذ بوجو ا الكرٔف، من أف نكوف من أىلها
إذنا ىذه خبلصةه تتعلق، ٗبذىب أىل السنة كا١بماعة، كمذىب ٨بالفيهم يف صفة  

 -سبحانو كتعاُف–الوجو  
﴾"وقولو:  َقى َوْجُو رَبٍَّك ُذو اْلَجالِؿ َواإِلْكَراـِ  "[ٕٚمن:]الرح﴿َويَػبػْ

َها فَافٍ  -سبحانو-آية سورة الرٞبن، قاؿ  َقى َوْجُو رَبٍَّك ُذو *﴿ُكل  َمْن َعَليػْ َويَػبػْ
﴾ ىاىنا إذا قرأت  -رٞبو ا–قاؿ الشعيب   [،ٕٚ-ٕٙ]الرحمن:اْلَجالِؿ َواإِلْكَراـِ

تعليقنا على قولو:  -رٞبو ا–بن القيم ا، كقاؿ (فصلها ٗبا بعدىا كال تقف) :ىذه اآلية
 . (ا تابىذا من فقو ك)

ـي  ، كا٤بدح   فإف ا٤بقاـ مقا ىنا، ال يتم إال بإثبات  ىا -سبحانو كتعاُف–مدحو
 بقائو مع فناء خلقو، كبالتاِف فيستتم ا٤بعُب إذا؟ إذا كصلت. 

َها فَافٍ  َقى َوْجُو رَبٍَّك ُذو *﴿ُكل  َمْن َعَليػْ ﴾َويَػبػْ -ٕٙ]الرحمن:اْلَجالِؿ َواإِلْكَراـِ
ٕٚ] 

إتباع السنة أكُف، فإنو قد ثبت عند أِب داكد،  كىذا كجوه حسن، لوال أفَّ 
 -رضي ا عنها–كالَبمذم، كابن ماجة، كأٞبد كغّبىم بإسنادو صحيح، عن أـ سلمة 

 .((قراءتو آيةن آية عي قطَّ كاف يي ))فقالت:  -–لت عن قراءة النيب ئأهنا  س
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فاألكُف إتباع السنة بأف يقف اإلنساف عند هناية كل آية، كإف كصل فبل حرج  
  -إف شاء ا–عليو 

َها فَافٍ قولو تعاُف:  َقى َوْجُو رَبٍَّك ُذو اْلَجالِؿ *﴿ُكل  َمْن َعَليػْ َويَػبػْ
﴾  .[ٕٚ-ٕٙ]الرحمن:َواإِلْكَراـِ

َها فَاٍف﴾قولو:   ُكل  ) -سبحانو-نظّب قولو  [،ٕٙ]الرحمن:﴿ُكل  َمْن َعَليػْ
، كما جاء يف ىذا ا٤بعُب، فا٣ببلئق ٝبيعنا [٘ٛٔ( ]آؿ عمراف: نَػْفٍس َذائَِقُة اْلَمْوتِ 

جل –فإنو إذا أفُب ا٣ببلئق  -سبحانو كتعاُف–سيفنوف كيهلكوف، كيبقى الواحد القهار 
؟ فبل ٯبيبو أحده  -سبحانو كتعاُف–كأىلكهم، ينادم  -كعبل ، فيجيب ٤بن ا٤بلك اليـو

 نفسو،  الواحد القهار. 
َقى َوْجُو رَبٍّكَ ) -سبحانو-كقولو   ( َويَػبػْ

–أف ننبو ىنا على قاعدة أىل السنة كا١بماعة، يف ا٤بضاؼ إُف ا  ني سي حٍ ػيى 
ذلك أنك إذا نظرت يا رعاؾ ا، يف أدلة الكتاب كالسنة، كجدت أف  -سبحانو كتعاُف

 ربْب: ضعلى جاء  -سبحانو-ا٤بضاؼ إُف ا 
الثاني: إضافة عيٍن قائمة بنفسها الضرب   األوؿ: إضافة صفٌة لو. الضرب 

 لو.
َقى َوْجُو رَبٍّكَ ):فمن األكؿ، ىذه اآلية    (.َويَػبػْ

 :ما جاء يف أدلةو كثّبة، فيها إثبات الناقة، ناقة ا كسقياىا، كالبيت :كمن الثآف
٩با ىو أعيافه قائمةه  -عز كجل–بيت ا، كالركح، إُف غّب ذلك ٩با يضاؼ إُف ا 

 .بذاهتا
من إضافة الصفة  -سبحانو-إضافة الصفة هلل  أفا  :والقاعدة عند أىل السنة 

 للموصوؼ، وأما إضافة العين، فمن إضافة المخلوؽ إلى خالقو. 
 : -رحمو اهلل–قاؿ ابن القيم 

 إلاً       كامذ به هإزادة السحمً فإطافت ألاوصاف
ٌ
 ثابخت
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 ل
ٌ
ا وخلًلا ما هما طيانه         مِ ــــــوإطافت ألاعيان ثابخت

ً
 لي

 إلاا أطيف هيف ًفتركان فاهظس إلى بيذ ؤلاله وعلمه 

كل أحدو يعرؼ لغة العرب، يفرؽ بْب قولك: بيت ا، كبْب قولك: علم ا، 
 .خالقوفبيت ا، من إضافة ا٤بخلوؽ إُف 

الوجو، فالوجو يف  :كأما علم ا، فمن إضافة الصفة إُف ا٤بوصوؼ، كمن ذلك 
، كبالتاِف فإضافة ىذه الكلمة، إُف ا  ٦بارم كبلـ العرب، إ٭با ىو صفةه تقـو ٗبوصوؼو

 -سبحانو كتعاُف–ىي من إضافة الصفة إُف ا٤بوصوؼ، كىو ا  -سبحانو كتعاُف–
 أعلم. -تعاُف-كا 

 [" ٛٛ( ]القصص:ُكل  َشْيٍء َىاِلٌك ِإالا َوْجَهوُ "وقولو: ) :-رٞبو ا–قاؿ 
( َلُو اْلُحْكُم َوِإلَْيِو تُػْرَجُعوفَ  ُكل  َشْيٍء َىاِلٌك ِإالا َوْجَهوُ ) :ىذه آية القصص 

زاف الكبلـ يف ا٤بعُب السابق، كالكبلـ فيها؛ أعِب يف معناىا، على كً  ،[ٛٛالقصص: ]
 كيبقى ىنا مبحثاف: 

كما أف ىذا البحث يكوف   (،ُكل  َشْيٍء َىاِلٌك ِإالا َوْجَهوُ )األكؿ: يف قولو تعاُف: 
 (؟ُكل  َشْيٍء َىاِلٌك ِإالا َوْجَهوُ )يف اآلية الٍب قبلها، ما معُب قولو: 

.  مطابقة، كداللةي  لتاف: داللةي تنبيو يا رعاؾ ا ىنا، إُف أف ىذه اآلية، ٥با دال   لزـك
 باؽو ال يهلك.  -عز كجل–: تدؿ على أف كجو ا داللة المطابقة

، ال يهلك، كال يفُب، فإف ا وداللة اللزـو  -عز كجل–: تدؿ على أف ا باؽو
 ىو اآلخر، الذم ليس بعده شيء. 

ثبوت  :ه اآلية تدؿ علىالسنة كا١بماعة يقولوف بإثبات الداللتْب؛ ٗبعُب ىذ أىلي   
كعدـ فنائو كىبلكو، كما أهنا تدؿ على بقاء  -عز كجل–كجو ا، كعلى بقاء كجو ا 

 .كىذه الداللة اللزكمية -سبحانو كتعاُف–ا 
 -سبحانو كتعاُف–أف الصفة قائمةه با٤بوصوؼ، كالوجو صفةه   :ككجو ذلك 

 .كا قائمه بذاتو، كصفاتو
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، ىذا ما يفهمو كل من فهم لغة  فإذا بقيَّ  بناءن على ىذا،  كجو ا، فا باؽو
 العرب، من خبلؿ الداللة اللزكمية الٍب ذكرهتا لك. 

يف اآليات الٍب جاء فيها ذكر  -عز كجل–كىذا يفتح لك بابنا لفهم كتاب ا 
السيما فيما يتعلق بالقصد، فإنك ٘بد ذلك يف ىاتْب اآليتْب،  -عز كجل–كجو ا 

[، ٕٕ( ]الرعد: َوالاِذيَن َصبَػُروا اْبِتَغاَء َوْجِو رَبٍِّهمْ ) -تعاُف–ك٘بد كذلك يف ٫بو قولو 
 [. ٜ]اإلنساف:﴿ِإناَما ُنْطِعُمُكْم ِلَوْجِو اللاِو﴾

يقوؿ أىل العلم: ىذه اآليات كنظائرىا، داللتها اللزكمية تدؿ على قصد ا٤بعظم 
 .باب التعظيم، كالتشريفكذكر الوجو من  -سبحانو كتعاُف–ا 

هد يف كبلـ العرب، أنو عند قصد ا٤بعظم، يذكر الوجو، ذلك: أنو قد عي  بيافي  
  .تشريفنا كتعظيمنا

 -تعاُف-ه أىل اإلٲباف كالتقول، فإنو يف ٫بو قولو كٜبة ملحظه آخر لطيف، يقصدي 
 [. ٜ]اإلنساف:﴿ِإناَما ُنْطِعُمُكْم ِلَوْجِو اللاِو﴾

كأف أىل اإلٲباف، يقولوف:   [،ٕٕ]الرعد:  ﴾َصبَػُروا اْبِتَغاَء َوْجِو رَبٍِّهمْ َوالاِذيَن ﴿
غايةو كمبتغى يسعى  إ٭با نطعمكم رجاء لقاء ا، كرؤية كجهو الكرٔف، فإف ذلك أعظمي 

إليها ا٤بؤمن، ىي اللذة كالنعمة، الٍب ليس فوقها لذةه كال نعمة، كما مر بنا قبل قليل، 
كما سنتكلم عن ىذا   «إلى وجهك، والشوؽ إلى لقائكوأسألك لذة النظر »

 بالتفصيل إف شاء ا، إذا كصلنا إُف مبحث الرؤية. 
انظر إُف حا٥بم  ا١بهمية كأضرأّم، كيا  العجب، كيف ٱبذؿ من ٱبذؿ،

البائسة، عندىم ال شوؽ إُف ا، كال ٧ببة لو، كال رؤية لو، بل ال كجو لو، كيف خذلوا 
 ات، كحرموا التوفيق من كل األ٫باء، نسأؿ ا السبلمة كالعافية. من ٝبيع ا١به

 المقصود أف ىذه اآلية كما ذكرت لك، نفهم منها الداللتاف: 
 .: تدؿ على إثبات صفة الوجو، كبقاء الوجوالداللة المطابقية

.  وداللة اللزـو   تدؿ على بقاء ا؛ ألف كجو ا إذا بقي، فا باؽو
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بأنو أطلق البعض، كأريد الكل، كىذا ليس  :بعض التفاسّب من يعربقد ٘بد يف 
ال بد من مراعاة األدب مع  -سبحانو كتعاُف–قاؿ يف حق ا ٔبيد، كال بسديد، أف يي 

 كال بد من استعماؿ األلفاظ األيثرية، كالبعد عن األلفاظ ا٤ببتدعة.  -عز كجل–ا 
إ٭با نزؿ  -عز كجل–فإف كبلـ ا  إذنا ال ينبغي أف يستشكل مثل ىذا ا٤بعُب،

 بلسافو عرِبو مبْب، كىذا الذم يفهمو أىل اللغة، من مثل ىذه األساليب. 
البحث الثآف يف ىذه اآلية: ىو يف معُب اآلية، فإف أىل التفسّب قد اختلفوا إُف 

  [.ٛٛ]القصص:)ُكل  َشْيٍء َىاِلٌك ِإالا َوْجَهُو﴾يف قولو تعاُف:  :قولْب
عز –يبقى ا  -سبحانو كتعاُف-أف ا٣ببلئق تفُب، كيبقى ا   األوؿ:القوؿ 

 الوجو.  :بصفاتو، كمن صفاتو -كجل
كقاؿ بو أيضنا  -رضي ا عنهما–بن عباس ا: قوؿ عطاء عن القوؿ الثاني

قررنا لو، ٦باىد، كالثورم، كغّبىم من أىل العلم، كأكرده البخارم أيضنا يف صحيحو، مي 
سبحانو –إال ما أريد بو كجهو  :ولو: كل شيءو ىالكه إال كجهو؛ يعِبمن أف معُب ق

 . -كتعاُف
 ،أف األعماؿ الٍب ال يراد ّٔا كجهو، فإهنا تفُب، كتضمحل، كتتبلشى :ٗبعُب
ا الذم يبقى فيجازل عليو ا٤بؤمن من حسناتو، فهو الذم أريد بو كجهو،  كٙببط، كأمَّ 

  -سبحانو كتعاُف–كاف اإلنساف فيو ٨بلصنا  
بالثآف، فاآليتاف يدالف على كل حاؿ،  ؿباألكؿ، أك قا ؿكعلى كل حاؿ، من قا

 .-سبحانو كتعاُف–على إثبات صفة الوجو  
 [إثبات صفة اليدين  ]

َما َمنَػَعَك َأْف َتْسُجَد ِلَما َخَلْقُت ﴿كقولو:  اُف: تعا وٞبر  قاؿ
 [٘ٚ]ص:بَِيَديا﴾

﴿َوقَاَلِت اْليَػُهوُد َيُد اللاِو َمْغُلوَلٌة ُغلاْت أَْيِديِهْم َولُِعُنوا ِبَما قَاُلوا َبْل َيَداُه كقولو: 
 " [ٗٙ]المائدة:َمْبُسوطََتاِف يُنِفُق َكْيَف َيَشاُء﴾
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–إُف إيراد ما يدؿ على إثبات صفة اليدين،   -رٞبو ا–انتقل ا٤بؤلف      
 . -جل كعبل–فأكرد اآليتْب، الدالتْب على إثبات اليدين للبارم  -سبحانو كتعاُف

 -تعاُف-صفة اليد عند أىل السنة كا١بماعة، صفةه ذاتيةه خربية، يعتقدكف أف ا 
يداف  -جل كعبل–فلو  -سبحانو كتعاُف–موصوؼه باليد حقيقةن، على ما يليق بو 
–فيما خرج الَبمذم، عنو  -عليو  السبلـ–موصوفتاف باليمن، كالربكة، كما قاؿ آدـ 

قاؿ: "اخَبت ٲبْب رِب، ككلتا يدم رِب ٲبْبه  يف ذكر قصة خلقو. -صلى ا عليو كسلم
َبْل ) -جل كعبل–كالربكة، مبسوطتاف با٣بّب منو  ،مباركة"، فهما يداف موصوفتاف باليمن

 . [ٗٙ]المائدة:َيَداُه َمْبُسوطََتاِف يُنِفُق َكْيَف َيَشاُء﴾
يف ذاتو ليس كمثلو شيء، كَف يكن لو   -سبحانو كتعاُف–كإذا كنا نعتقد أف ا 

كفونا أحد، كال نعلم لو ٠بيا، كال نضرب لو األمثاؿ، فإننا كذلك نعتقد أف صفاتو 
لَْيَس َكِمْثِلِو )ليست كيد ا٤بخلوقْب،  -جل كعبل–ليست كصفات ا٤بخلوقْب، فيد ا 

كإذا تأملت يف  -سبحانو كتعاُف–ذاتو، كال يف صفاتو  ال يف [،ٔٔ]الشورى:  (َشْيءٌ 
أدلة الكتاب كالسنة كآثار السلف، كجدت كركد صفة اليدين جاء فيها كثّبنا، حٌب ابن 

–أف اليد جاءت صفةن مضافةن إُف ا  :ذكر كما يف ٨بتصر الصواعق -رٞبة ا–القيم 
بلـ الصحابة، كالتابعْب، يف كيف ك -–يف كتابو، كيف حديث رسولو  -سبحانو كتعاُف

 .أكثر من مائة موضع
كجاء إضافة أشياء إليها، يقطع الناظر يف تلك األدلة، بأهنا ال ٲبكن أف تكوف  

ا حقيقية، فإهنا كصفت بالقبض، كالبسط، كاإلعطاء، كالفعل، كا٣بلق، كاألخذ...  إال يدن
يداف  :ٮبا -انو كتعاُفسبح-اٍف، من صفات كثّبة، يقطع الناظر معها، بأف يدم ربنا  

 .-سبحانو كتعاُف–حقيقيتاف، تليقاف با 
يف  -جل كعبل–كيف ا١بملة فإف األدلة الٍب دلت على ثبوت صفة اليد   

 رب: ضالكتاب كالسنة، جاءت على ثبلثة أ
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رُ ) -جل كعبل–أكالن: جاءت ىذه الصفة، مفردةن، كما يف قولو  ( ]آؿ بَِيِدَؾ اْلَخيػْ
 . [ٔ]الملك:﴿تَػَباَرَؾ الاِذي بَِيِدِه اْلُمْلُك﴾[، ٕٙعمراف: 

يف أدلةو كثّبة، على ىذا النسق، كىذا أكثر ما جاء يف القرآف كالسنة، من حيث 
جاءت على صيغة اإلفراد، يف أكثر األدلة  -جل كعبل–صيغة الصفة ا٤بضافة إُف ا 

 . -سبحانو كتعاُف–الٍب دلت على ثبوت ىذه الصفة  
أف  :يده كاحدة فحسب؛ يعِب -–ا٤بفردة، ال تدؿ على أف يد ا  يدي كىذه ال

متصفه بيدو كاحدة، كذلك  -عز كجل–اإلفراد ىاىنا ال يدؿ داللةن قطعية، على أف ا 
كالقاعدة   -سبحانو كتعاُف–أف اليد كما ٠بعت كقرأت جاءت مفردةن مضافةن إُف ا 

، يف علم  األصوؿ، أف ا٤بفرد ا٤بضاؼ يعم، من ألفاظ كما قد علمنا يف ألفاظ العمـو
، ا٤بفرد ا٤بضاؼ، فإذا قاؿ  رُ  بَِيِدؾَ ) -جل كعبل–العمـو ( فهذا مفرده مضاؼ، فيعم  اْلَخيػْ

كل ما يدخل ٙبتو من جنسو؛ ٗبعُب ىذه اآلية كأمثا٥با، دليله على ثبوت كل ما يضاؼ 
ا كاحدة، أك كانت يدين، أك كانت ثبلثة،  كيثبتي  -عز كجل–إُف ا  لو سواءن كانت يدن

حدة، كإ٭با يدؿ على ا١بنس، أك كانت أكثر من ذلك، فا٤بفرد ا٤بضاؼ ال يدؿ على الوى 
من ىذه  -سبحانو كتعاُف–ككل ما يثبت   -سبحانو كتعاُف–فكل ما يضاؼ إُف ا 

 (.بَِيِدِه اْلُمْلكُ (، )رُ بَِيِدَؾ اْلَخيػْ )الصفة، فإنو مدلوؿه عليو بقولو: 
ـِ ) -–كالشأف يف ىذه اآليات، كالشأف يف قولو   َلَة الصٍَّيا  (ُأِحلا َلُكْم لَيػْ

[، أيفهم أحده أف ليلة الصياـ ليلةه كاحدة، إ٭با ىي دليله على ا١بنس فكل ُٕٖ]البقرة: 
ُأِحلا ) -اُفتع-ما يدخل ٙبت ىذا ا١بنس، من لياِف أياـ الصياـ، فإنو مشموؿ يف قولو 

ـِ  َلَة الصٍَّيا  [ُٕٖ]البقرة:  (َلُكْم لَيػْ
( َوِإْف تَػُعد وا نِْعَمَة اللاِو ال ُتْحُصوَىا) -تعاُف-قل مثل ىذا أيضنا يف قولو 

جل –ىذا مفرده مضاؼ، فيعم جنس ما يدخل ٙبتو من نعم ا   [،ٖٗ]إبراىيم
 . -كعبل



ـً أىِب العباس، أىٞبىىدى بنً  ة الوىاًسػػػًطيَّةي؛ ًلشىٍيًخ اإلٍسبلى  (ىػػػػِٖٕ-ُٔٔعىٍبدى ا٢ٍبليم اٍبن تٍيميَّة ا٢ٍبرَّآفَّ ) الػػػعىػػػًقػػػيػػػػػدى

.                                                         -كفقو ا-مدً نٍ سً  زيزٍ عى دالٍ بٍ عى  بنٍ  حٍ الً شىرٍحي فىًضيىلًة الشىٍيخ: صى 
 مْبَّ لً سٍ كللمي  وى يٍ كلوالدى  وي غىفىرى ا لى 

 

ِِٔ 
 

يدؿ على ثبوت صفة اليد   -– إذنا إضافة اليد ىكذا بصيغة اإلفراد إُف ا
أك أكثر، إ٭با ا٤برجع يف ذلك  ،بغض النظر عن كوهنا يدنا كاحدة، أك يدين -جل كعبل–

 من ىذه الصفة.  -سبحانو كتعاُف–ثبت  إُف ما ثبت يف األدلة ٩با يي 
-٦بموعةن، كدؿ على ىذا قولو  -سبحانو-: جاءت اليد يف كتاب ا ثانًيا

 [. ٔٚ( ]يس: ِمماا َعِمَلْت أَْيِديَنا) -سبحانو
على  -سبحانو كتعاُف–تبلحظ يا رعاؾ ا، أف اليد ىاىنا أضيفت إُف ا 

 -سبحانو-صيغة ا١بمع، كىذا ا١بمع الذم جاء يف ىذه اآلية، ال يدؿ على أف ا 
ْب ٥با، ال موصوؼه بأيدو كثّبة، بإٝباع ا٤بسلمْب، ا٤بثبتْب ٥بذه الصفة، كا٤بؤكلْب ارف

 فما معُب ىذا ا١بمع الذم جاء يف ىذه اآلية؟  :يقولوف: إف  أيدو كثّبة، كبالتاِف
–يدؿ على ثبوت اليدين  [ٔٚ( ]يس: َعِمَلْت أَْيِديَنا)ا١بواب: أنو قولو: 

بداللة األدلة األخرل، كاآليتْب اللتْب معنا، كىذا ٧بموؿه على أحد  -سبحانو كتعاُف
 : األكجو اآلتية

َٓاإَا ع٢ً إٔ أقٌ اجلُع اثٓإ، ٚبايتايٞ فكٛي٘: ) -1 ِٜٔزٜ ًَِت َأ ُٔ ُٖا َع َٔ )

ٍْ َعضْٚف َٚؾْٗٛص، يف نتب  -دٌ ٚعال–ٜزٍ ع٢ً ثبٛت ٜزٜٔ، هلل  ٖٚشا قٛ

 ايًػ١، ٚيف نتب أفٍٛ ايفك٘. 

أٚ ٜكاٍ: إٕ اجلُع ٖآٖا نإ ملٓاعب١ املناف إيٝ٘، اْتب٘، اجلُع -2

ُٕٖآٖا نإ ملٓاعب١   سيو:  املناف إيٝ٘، بٝا
ٱبرب عن نفسو بصيغة ا١بمع، فإنو يتكلم عن  -سبحانو كتعاُف–أف ا          

يف كتابو كثّبنا بلفظ ا١بمع، أك ٱبرب عن نفسو بضمّب ا١بمع، قاؿ  -تبارؾ كتعاُف–نفسو 
ىذه ٟبسة ألفاظ  ،[ٜر:]الحج﴿ِإناا َنْحُن نَػزاْلَنا الذٍّْكَر َوِإناا َلُو َلَحاِفظُوَف﴾ -سبحانو-

عن نفسو بلفظ ا١بمع، كمعلوـه يف  -سبحانو كتعاُف–يف آية كاحدة، فيها أخرب ا 
نفسو ٱبرب عن نفسو على سبيل التعظيم، بلفظ ا١بمع،  ٦بارم كبلـ العرب، أف ا٤بعظمَّ 

كىذا  -سبحانو كتعاُف–أك بضمّب ا١بمع، كىذا لو نظائر كثّبة جدنا يف كتاب ا 
٠بع  -رضي ا عنهما–كما ذكرت لك يف كبلـ العرب، يركل أف ابن عباس   معركؼه 
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–أعرابينا يقوؿ: ىذه الناقة لنا، فقاؿ لو: كم أنتم؟ فقاؿ: أنا كاحده، فقاؿ ابن عباس 
: "ىذا على ٫بو ما جاء يف القرآف )٫بن، كخلقنا، كما إُف ذلك، أك -رضي ا عنهما

لعرب، أف ا٤بعظم ٱبرب عن نفسو، ّٔذا األسلوب، أك  قاؿ ك٫بو ذلك(" فمعلوـه يف كبلـ ا
إف ىذا من األلفاظ ا٤بلوكية، ا٤بلك  :كما يف الصواعق  -رٞبو ا–كما يقوؿ ابن القيم 

 ٱبرب عن نفسو، أك يتحدث عن نفسو، بصيغة التعظيم.
،  قاؿ: )  (، ىذا مضاؼ، ما عىًملىٍت أىٍيًدينىاإذنا ا٤بضاؼ ىاىنا ضمّب ٝبعو

ا٤بضاؼ؟ ىا؟ أيدم، كما ا٤بضاؼ إليو؟ ضمّب ا١بمع نا، فلما كاف ا٤بضاؼ إليو ٝبعنا، 
 ناسب أف يكوف ا٤بضاؼ ٝبعنا. 

﴿َتْجِري  -سبحانو كتعاُف–كتأمل ىذا يف نظائر، مثل قولو 
٤با كاف ا٤بضاؼ إليو ٝبعنا، كاف ا٤بضاؼ ٝبعنا، لكن ٤با كاف ، [ٗٔ]القمر:بَِأْعيُِنَنا﴾

سبحانو –ا٤بضاؼ إليو مفردنا، كاف ا٤بضاؼ مفردنا للمناسبة ا٢باصلة بينهما، كلذلك قاؿ 
رُ )كقاؿ يف آية أخرل:  (،َعِمَلْت أَْيِديَنا):  -كتعاُف الحظ كيف أف اليد  (،بَِيِدَؾ اْلَخيػْ

 -تعاُف-ىاىنا جاءت بصيغة األفراد؛ ألف ا٤بضاؼ إليو كاف مفردنا، كذلك يف قولو 
َولُِتْصَنَع َعَلى ) -تعاُف-قارنو بقولو ، [ٗٔ]القمر:﴿َتْجِري بَِأْعيُِنَنا﴾

٤با كاف ا٤بضاؼ إليو مفردنا، ناسب أف يكوف ا٤بضاؼ، مفردنا، كىذا  ،[ٜٖ]طو:َعْيِني﴾
 و شواىد يف لغة العرب. معركؼه كل

، ال يدؿ على [ٔٚيس: ] ﴾َعِمَلْت أَْيِديَنا﴿ -سبحانو كتعاُف–كبالتاِف قولو 
أيدو كثّبة، بل إف ىذا مفهوـه يف ضوء األدلة األخرل، أف  -سبحانو كتعاُف–أف  

إ٭با كاف ا١بمع  -سبحانو كتعاُف–آّموعة ال تتجاكز أف تكوف يدين   ماأليد
 ة الببلغية. كتللمناسبة اللفظية، الٍب ذكرهتا لك يف الن

كجوابه ثالث أيضنا، يوجو بو ىذا ا١بمع الذم جاء يف ىذه اآلية، كىو أف قاعدة 
و ٯبمع على األفصح، العرب يف لغتهم أف ا٤بثُب كا١بمع، إذا أضيف إُف ضمّب تثنيةو فإن
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.                                                         -كفقو ا-مدً نٍ سً  زيزٍ عى دالٍ بٍ عى  بنٍ  حٍ الً شىرٍحي فىًضيىلًة الشىٍيخ: صى 
 مْبَّ لً سٍ كللمي  وى يٍ كلوالدى  وي غىفىرى ا لى 

 

ِْٔ 
 

ا٤بثُب كا١بمع إذا أضيف إُف ضمّب تثنيةو، ٝبع على األفصح، كٯبوز تثنيتو، لكن األفصح 
 يف كبلـ العرب، ٝبعو. 

﴿ِإْف تَػُتوبَا ِإَلى اللاِو فَػَقْد َصَغْت  -سبحانو كتعاُف–تأمل مثبل يف قولو 
 تثنية، ىل لعائشة قلوب مضاؼ، كا٤بضاؼ إليو ىا؟ ضمّب ،[ٗ]التحريم:قُػُلوُبُكَما﴾

قلوبه كثّبة؟ ألهنما قاال: إف تتوبا إُف ا فقد صغا  -رضي ا عنهما–كحفصة 
ما جعل لرجلو من قلبْب يف جوفو،  -جل كعبل–( كا صىغىٍت قػيليوبيكيمىاقلباكما، قاؿ: )

 عو. فليس ٥بما إال قلباف، إذنا ٤با كاف ا٤بثُب مضافنا إُف ضمّب تثنيةو، كاف ا٤بناسب ٝب
( ]األنعاـ: ِإالا َما َحَمَلْت ظُُهورُُىَما) -سبحانو كتعاُف–تأمل مثبلن يف قولو 

( ]األعراؼ: َسْوآِتِهَما) -سبحانو كتعاُف–البقر كالغنم، كتأمل مثبلن يف قولو   [،ٙٗٔ
كم آلدـ كحواء من سوءة؟ كل كاحدو لو سوءة كاحدة، كلكن ا١بمع ىاىنا كاف؛   [،ٕٓ
 ىذا اللفظ مثُب، أضيف إُف ضمّب تثنيةو، فناسب أف يكوف ٦بموع.  ألفَّ 

﴿َوالسااِرُؽ َوالساارَِقُة فَاْقطَُعوا تأمل مثبلن يف قولو تعاُف: 
ىل قاؿ يديهما؟ كم يقطع من السارؽ كالسارقة؟ ثبلثة؟   ،[ٖٛ]المائدة:أَْيِديَػُهَما﴾

كاحدة، لكن ا١بمع ىاىنا كاف ألف أك أربعة أيدم؟ إ٭با يقطع من كل سارؽو كسارقة، يده 
ع؛ ألنو ا٤بثُب أضيف إُف ضمّب تثنية، فإذا كاف ا٤بثُب، إذا أضيف إُف ضمّب تثنيةو ٝبي 

األسهل يف النطق، كاأليسر يف الكبلـ، فبل أف يكوف ا٤بثُب، إذا أضيف إُف ضمّب ٝبعو 
 ٦بموعنا من باب أكُف.

ذا؟ ٗبثُب أضيف إُف ضمّب تثنية، إذا  انتبو ٥بذا، كبلمي كأمثلٍب السابقة، تتعلق ٗبا
ع على األفصح، فبل أف كاف ا٤بثُب الذم ىو مثُب اثناف، إذا أضيف إُف ضمّب تثنيةو، ٝبي 

، ٦بموعنا على األفصح، كمن ذلك ما جاء يف  يكوف ا٤بثُب إذا أضيف إُف ضمّب ٝبعو
مة، إف أحببت ، كىذه قاعدةه مه[ٔٚ( ]يس: ِمماا َعِمَلْت أَْيِديَنا) -تعاُف-قولو 

يف  -رٞبو ا–الرجوع إليها، فارجع إُف كتب اللغة، كمن ذلك ما فصلو ابن مالكو 
 شرح "الكافية". 
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ال يدؿ على  [،ٔٚ( ]يس: ِمماا َعِمَلْت أَْيِديَنا) -تعاُف-ا٤بقصود، أف قولو 
ع، بل إف ىذا من إضافة ا٤بثُب إُف ضمّب ا١بم -سبحانو كتعاُف–ثبوت أيدو كثّبةو  

 فػاألبلغ كاألفصح يف اللغة، أف يكوف ماذا؟ ٦بموعنا على القاعدة الٍب ذكرت لك. 
رب الثالث: الذم جاءت ىذه الصفة عليو يف كتاب ا، ىو أف تكوف اليد ضال

َبْل ) -سبحانو كتعاُف–يداف، كىذا ما دؿ عليو قولو  -عز كجل–مثناهن، يضاؼ إُف ا 
( ِلَما َخَلْقُت بَِيَديا ا٤بثُب ) -تعاُف-ككذلك قولو [، ٙٗ( ]المائدة:َيَداُه َمْبُسوطََتافِ 

ا٤بثُب نصه يف مدلولو، ال ٰبتمل غّبه، ال ٰبتمل أقل منو، كال ٰبتمل أكثر  [،٘ٚ]ص:
كيقوؿ بن تيمية  (ا٤بثُب نصه يف مدلولو، فبل ٰبتمل بعضو)منو، قاؿ الكفوم يف كلياتو: 

إف ا٤بثُب نصه يف التثنية، فبل ٯبوز ٞبلو إال )يس ا١بهمية": كما يف "بياف تلب  -رٞبو ا–
لت: جاء ثبلثةه، ىل ، إذا ق(على ذلك؛ ألنو من أ٠باء األعداد، كأ٠باء األعداد نصوص

ٲبكن أف ٙبمل ىذا الكبلـ، على أنو جاء اثناف أك أربعة؟ أجيبوا يا ٝباعة، ال، ىذا نصه 
، أك جاءا معنا، ال ٰبتمل أهنم عشرة، كال ال ٰبتمل غّبه، كذلك إذا قلت: جاء اثناف

 ٰبتمل أهنم، أك أهنما كاحد. 
عن نفسو،  -سبحانو كتعاُف–، كبالتاِف، ٤با أخرب ا المثنى  نٌص في مدلولو

 . -سبحانو كتعاُف–بأف لو يدين، قولنا: إف اليدين، ٮبا اللتاف تثبتاف  
يتصف بيدين، ٤با؟ لوركد الدليل النصي على ذلك،  -جل كعبل–ا٣ببلصة: ا 

َبْل َيَداُه [، لقولو: )٘ٚ( ]ص: ِلَما َخَلْقُت بَِيَديا )الذم ال ٰبتمل غّبه، كىو قولو: 
 [. ٗٙ]المائدة:َمْبُسوطََتاِف﴾

يرجع إُف  -عز كجل–كأما ا١بمع، فإنو يدؿ على ا١بنس، كجنس ما ثبت  
رُ ) -سبحانو- ىنا، فيكوف قولو اثنْب داالن على  [،ٕٙ( ]آؿ عمراف: بَِيِدَؾ اْلَخيػْ

كأما ا١بمع فإنو ٧بموؿه على األكجو، أك على كاحدو  -سبحانو كتعاُف–ثبوت اليدين  
 من األكجو الثبلثة، الٍب ذكرهتا لك. 
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–قاف با يدين حقيقيتْب، تلي إذنا ىذا ما أٝبع عليو أىل السنة كا١بماعة، ثبوتي 
 .ا٤بخلوقْب مال كأيد -سبحانو كتعاُف

–كالناس أماـ ىذه الصفة انقسموا، منهم من ٫با إُف منحى التمثيل، فأثبتوا   
 . -سبحانو كتعاُف–يدين كأيدم ا٤بخلوقْب، كىذا ضبلؿه بل كفره با  -جل كعبل

ى ثبوت كمنهم من ٫بى إُف منحى التجهيل، ففوض يف ىذه اآليات الٍب دلت عل
فقالوا: إف اليد ليست على ظاىرىا، كا أعلم ٗبا أراد،  -سبحانو كتعاُف–الصفة  

 .لكن مع قطعنا، أهنا ليست يد الصفة ا٢بقيقية
كمنهم من ٫با على منحى التأكيل، كىؤالء البلية ّٔم عظيمة، كىذا ما ٘بده كثّبنا  

ُف شيءو من ىذه اآليات الٍب دلت يف كتب التفاسّب، ٘بد أنو إذا كرد ا٤بفسر ا٤بؤكؿ، إ
 .٫بى فيها منحى التأكيل -سبحانو كتعاُف–على ثبوت صفة اليد  

كٜبة أناسه أحسن حاالن من ىؤالء، ىؤالء أقرب إُف أىل السنة كا١بماعة، أثبتوا  
حقيقةن، لكن أضافوا إُف ىذا اإلثبات، نفينا غّب مأثورو كال كارد،  -عز كجل–اليد  
يدنا ال على سبيل ا١بارحة، كال على  -عز كجل–فينا مبتدعنا، قالوا: نثبت  أضافوا ن

سبيل التبعض، كال على سبيل التجزم، كال على سبيل ا٤بماسة، كىذه ألفاظه دعك 
ال يف مقاـ اإلثبات،  -صلى ا عليو كسلم–منها، فلم يكن عليها أصحاب رسوؿ ا 

كىكذا أتباع التابعْب، كىكذا كافة أىل السنة  كال يف مقاـ النفي، كىكذا التابعوف،
كا١بماعة، ىذه ألفاظه ٦بملة، يتوقاىا، كيعرض عنها، أىل السنة كا١بماعة، لعدـ الدليل 
عليها، ال يف مقاـ النفي، كال يف مقاـ اإلثبات، يكفينا أف نقوؿ ٗبا قاؿ ا، كٗبا قاؿ 

 ا التكلف ا٤بمقوت. كال حاجة بنا، إُف ىذ -صلى ا عليو كسلم–رسولو 
 -سبحانو كتعاُف–لوا بو صفة اليد  أعود إُف مذىب أىل التأكيل، أشهر ما أكَّ 

 تأكيبلف: 
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أيا من ىذين  -جل كعبل–كَف يباِف ىؤالء يف مواضع ثبوت ىذه الصفة  
النعمة، -ِ :القدرة، كتارةن يقولوف: اليد ٗبعُب-ُ :التأكيلْب، فتارةن يقولوف: اليد ٗبعُب
 .ىذاف أشهر ما أكلت بو ىذه الصفة

رُ )القدرة، كالنعمة، قالوا:  يعِب: بقدرتك ا٣بّب،  [؛ٕٙ( ]آؿ عمراف: بَِيِدَؾ اْلَخيػْ
 يعِب: بقدرتو ا٤بلك. [؛ ٔ]الملك:﴿تَػَباَرَؾ الاِذي بَِيِدِه اْلُمْلُك﴾أك بنعمتك ا٣بّب، 

: نعمة، كفبلفه ٙبت قالوا: أال تعرفوف أف من كبلـ العرب، لفبلفو علي يده؛ يعِب
يد فبلف؛ يعِب: ٙبت قدرتو، كقوتو، كسطوتو، ىو الذم يتحكم فيو، كىذا لو شواىد  
كثّبة، يف كبلـ العرب العرباء، قلنا: صدقتم، نعم ٫بن نسلم بأف اليد قد تأيت يف اللغة 

، كىو أهن :القدرة، كقد تأيت ٗبعُب :ٗبعُب م النعمة؛ كلكن ٜبة خطأ منهجي، كقع فيو القـو
، بل  أتوا إُف لفظو استعمل يف سياؽ، فعمموه يف ٝبيع السياقات، كىذا خطأه ٧بضه

كجدكا يف بعض السياقات، أنو ٯبوز أف تكوف اليد ٗبعُب القدرة، أك  :ضبلؿه مبْبه؛ يعِب
أف تكوف اليد ٗبعُب النعمة، فكانت النتيجة أف طردكا ىذا التفسّب، أك ىذا ا٤بعُب يف 

خلله كبّب، يف فهم نصوص الكتاب كالسنة، فإنو يكفي أف نقوؿ  ٝبيع السياقات، كىذا
﴿َوالسااِرُؽ  -تعاُف-٥بم: سلمنا لكم ذلك، كسلكنا ما سلكتم، كبالتاِف سنفسر قولو 

 ، أم: اقطعوا قدرهتما. [ٖٛ]المائدة:َوالساارَِقُة فَاْقطَُعوا أَْيِديَػُهَما﴾
قائلوف ّٔذا التأكيل، ما رأيكم؟ دعك من الناس ٝبيعنا، ىم أنفسهم، ال

 أيسمحوف، كيوافقوف على ٞبل ىذه اآلية على ىذا التفسّب؟ 
وف يف كبلـ ا ثا١بواب: ال قطعنا، كلو فعلوا لكانوا من جنس القرامطة، الذين يعي

كٰبملونو على أىواءىم كما شاءكا يف باب ا٢ببلؿ  -صلى ا عليو كسلم–كرسولو 
كا٢براـ، كيف غّب ذلك من األبواب، ال شك أف ىذا باطل، كحينها سنقوؿ ٥بم: ٤با؟ 
أليس ىذا سائغنا لغةن، سيقولوف: نعم، كلكن السياؽ ال ٰبتمل، سيقولوف ماذا؟ السياؽ 

ال ٰبتمل ا٢بمل على القدرة، فنقوؿ: يا   [،ٖٛ]المائدة:طَُعوا أَْيِديَػُهَما﴾فَاقْ )ىاىنا، 
ِلَما َخَلْقُت ) -تعاُف-العجب، أال قليله من اإلنصاؼ؟ أال قليله من العدؿ؟  إف قولو 
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( ]المائدة: فَاْقطَُعوا أَْيِديَػُهَما)على اليد ا٢بقيقية، من قولو:  أدؿُّ [، ٘ٚ( ]ص: بَِيَديا 
ذا كاف السياؽ يف الثآف ال ٰبتمل، فبل أف يكوف غّب ٧بتملو يف السياؽ األكؿ، إ[، ٖٛ

من باب أكُف، لكن القضية قضية إٲبانية، قبل أف تكوف قضية جدلية، قلتها لكم سابقنا، 
كأقو٥با اآلف: ا٤بشكلة مشكلة، ترجع إُف اإلٲباف كالتسليم، ال إُف ا١بدؿ كالنظر، لو كاف 

صلى –نصوص، ما كجدت ىذا التخبط، يف تفسّب كبلـ ا كرسولو ىناؾ تسليمه تاـ لل
 . -ا عليو كسلم

إذنا من ا٣بطأ البْب، أف ٰبمل ما جاء يف سياؽ، على ٝبيع السياقات، بل السياؽ 
 ىو الذم ٰبدد ا٤بعُب ا٤براد، أليس كذلك؟

كمن أين يعِب: بقدريت،  [؛٘ٚ( ]ص: ِلَما َخَلْقُت بَِيَديا )مث أنتم تقولوف: * 
قدرتْب، ىذا غّب صحيح ال عندنا، كال عندكم، القدرة قدرةه  -عز كجل–لكم أف  

َة لِلاِو َجِميًعا)ّٔا،  -عز كجل–كاحدة يفعل ا  فبل عندنا  [،٘ٙٔ( ]البقرة:َأفا اْلُقوا
 .كال عندكم القدرة ماذا؟ اثنتاف

إُف آّاز، مٌب ما كجدمت مث أين كجدمت أصبلن أف ا٤بعُب األصلي الذم حورٛبوه * 
حٌب ٙبملوا ىذه الصورة على  -عز كجل–أف القدرة كالنعمة، جاءت مثناهن يف كتاب ا 

مثناهن يف أيةو أك حديث؟ أكجدمت نعمة  -عز كجل–ذاؾ ا٤بعُب، أكجدمت القدرة، قدرة ا 
ِلَما )أراد بقولو:  -عز كجل–ا  :مثناهن يف آيةو أك حديث؟ يعِب -عز كجل–ا 

يعِب بنعمٍب، كالنعمة ٨بلوقة، يعِب ٤با خلقت ٗبخلوقي؟  [؛٘ٚ( ]ص: َخَلْقُت بَِيَديا 
عز –أىذا يصح؟ أىذا يقولو من ىو أبلد الناس؟ فضبل عن أحكم ا٢باكمْب؟ مث ىل  

 نعمه ال ٙبصى؟  -عز كجل–نعمتاف فقط؟ أك أف   -كجل
وص الٍب ٚبالف أىواء ا٤ببتدعة، أشبو ما إذنا حقيقة األمر، يا أيها الكراـ، أف النص

دفع بأم كسيلة، بأم كسيلة يضرب يف صدكر ىذه النصوص، تكوف بالصائل، الذم يي 
فهم ذلك كفق منهج ما أثبت لنفسو، كيي  -سبحانو كتعاُف–ا٤بهم أف ال يثبت  

 .  السلف الصاٌف؛ ألف ىذا ٱبالف أىواء القـو
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 .لة، على ىذا التأكيلمل ىذه األدإذنا ليس بصحيحو أف ٙبي 
مث يقاؿ أيضنا: إنو يف استعماؿ كبلـ العرب، حينما يقولوف: فبلفه لو علي يده، * 

كأنتم تستدلوف ّٔذا، أنا أقوؿ: ىو مقلوبه عليكم؛ ٗبعُب ىو دليله عليكم كليس لكم، 
 ٤با؟ ٤با استعملت العرب ىذا األسلوب؟ ٤با قالت: فبلفه لو علي يده؟ قالت: ىذا ألفَّ 

لو داللة مطابقة، كىو  :ذا اإلنساف يف األصل متصفه بصفة اليد، إذنا ىذا لو داللتافى
أف لو علي نعمة، كلو داللةه لزكمية، كىي أف ىذا يف األصل متصفه بصفة اليد، كلذلك 
ال ٘بدىم يقولوف: ىذه النخلة ٥با علي يده، يف الكبلـ البليغ ال ٘بد ىذا األسلوب، ٤با؟ 

 صل، ال تتصف باليد. ألف النخلة يف األ
إذنا إذا قيل لفبلفو علي يده، نعم؛ يعِب: لو علي نعمةه، كمع ذلك ىي دليله على 

 أنو يف األنصل، متصفه بصفة اليد؛ ألف الغالب أف الناس تعطي ما تنعم بو بأيديها.  
مث يقاؿ أيضنا: ال يعرؼ يف لغة العرب قط، اللهم إال إذا كانت لغة العرب، *

ىذا العبث الذم عند ا٤بتكلمْب، ىذا شأفه آخر، أما إذا أردنا اللغة العربية يعبث ّٔا 
بالباء إال كاليد  لالٍب نزؿ ّٔا القرآف، فبل يعرؼ أف يضاؼ الفعل إُف اليد، كتعدَّ 

 حقيقة، ال قدرة كال نعمة. 
بالباء، إال  لانتبو ٥بذا، ال يعرؼ يف لغة العرب أف اليد يضاؼ إليها الفعل، كتعد

٤براد اليد ا٢بقيقية، ال القدرة كال النعمة؛ كلذلك أقوؿ: أخذت بيدم، كأعطيت بيدم، كا
–ال أحد يفهم من ىذا، إال أنِب فعلت ىذا بيدم ا٢بقيقية؛ كلذلك تأمل يف قولو ا 

أم إنساف يفهم  [،ٜٚ]البقرة:﴿فَػَوْيٌل لِلاِذيَن َيْكتُُبوَف اْلِكَتاَب بِأَْيِديِهْم﴾ -عز كجل
عرب، ال يفهم من ىذه ا١بملة إال أهنم ماذا؟ كانوا يكتبوف الكتاب بأيديهم لغة ال

حقيقة، كال ٲبكن أف ٰبمل ىذا على أهنم كانوا يكتبوف الكتاب بقدرهتم، لو قاؿ ىذا 
 إنساف، لقيل: إنك من العجمة أكتيت. 

د اليد بالباء إال كا٤برا لإف أتيت إُف لغة العرب، اليد ال يضاؼ إليها الفعل، كتعدَّ 
 -سبحانو كتعاُف–ا٢بقيقية، ال استعارة ىاىنا كال ٘بوز، كأنت إذا تأملت يف قولو ا 
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–كجدهتا على ىذا النسق، إذنا ىي دليله على أف   [،٘ٚ]ص:ِلَما َخَلْقُت بَِيَديا﴾)
ا حقيقية.  -عز كجل  يدن
دارمي، فيما خرجو ال -رضي ا عنهما–بن عمر امث ماذا أنت قائله، يف قوؿ *

رٞبة –بإسنادو جيد، كما قاؿ الذىيب، أك صحيح على شرط مسلم، كما قاؿ األلبآف 
( كقاؿ  :خلق ا أربعة أشياء بيده -ا على ا١بميع )العرش، كآدـ، كالقلم، كجنة عدفو

–لسائر ا٣بلق كن فكاف،  ىذا األيثر، ك٧بملو ٧بمل التوقيف، ىذا ال يقولو  بن عمر 
ىذا ال ٲبكن  -صلى ا عليو كسلم–إال عن توقيفو عن رسوؿ ا  -رضي ا عنهما

مل على القدرة كال على النعمة؛ ألف ىذا يقتضي أف تكوف بقية ا٤بخلوقات ما أف ٰبي 
 كىذا ال يقولو مسلم.  -عز كجل–خلقت يف قدرة ا 

ِلَما َخَلْقُت ﴿أخرب أنو خلق آدـ بيديو،  -جل كعبل–مث ا *
يف  -صلى ا عليو كسلم–كذلك األمر، يف سنة رسوؿ ا   [،٘ٚ]ص:بَِيَديا﴾

 -صلى ا عليو كسلم–عن النيب  -رضي ا عنو–الصحيحْب، من حديث أِب ىريرة 
فيقولوف: يا  -عليو السالـ–أف الناس يأتوف إلى آدـ »يف حديث الشفاعة الطويل، 

  «.أدـ أنت أبو البشر، خلقك اهلل بيده
حديث ٧باجة آدـ كموسى، كا٢بديث يف الصحيحْب، جاء يف  كقل مثل ىذا يف

  «.قاؿ موسى: يا آدـ أنت أبو البشر، خلقك اهلل بيده»ركاية مسلم 
 -عز كجل–كالسؤاؿ: أكاف موسى، أك أكاف الناس يـو القيامة، يريدكف أف ا 

ىذا إلبليس ٤با  -عز كجل–خلقو بقدرتو؟ إذنا ما ا٤بيزة آلدـ على غّبه؟ بل ٤با قاؿ ا 
–، أأراد [٘ٚ]ص:﴿َما َمنَػَعَك َأْف َتْسُجَد ِلَما َخَلْقُت بَِيَديا﴾امتنع عن السجود، 

 ا خلقت بقدريت؟ ا١بواب: ال.٤ب -سبحانو كتعاُف
 .خلق كل شيءو بقدرتو، فما ميزة آدـ إذنا -عز كجل–: ألف ا أوال
إلبليس، ألنو كاف ٲبكن أف يقوؿ: كأنا أيضنا،  -مث كانت ا٢بجة حينئذو  :ثانيا

خلقتِب بيديك؛ ألنك خلقتِب بقدرتيك، فانظر إُف ىذا الغلط الكبّب، يف فهم كبلـ ا 
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–سيضطرب كثّبنا، كسيضل الناس كثّبنا، يف فهم كبلـ ا كرسولو كيف   -عز كجل–
 لو ٞبل على ٧بامل ىؤالء.  -صلى ا عليو كسلم

يف الصواعق، لطيفة، قاؿ: إف قوؿ ا٤بتكلمْب  -رٞبو ا–كىاىنا ذكر بن القيم 
 ىاىنا، ٤با خلقت بيدم؛ يعِب بقدريت، عقوؽه من ا٤بتكلمْب، ألبيهم آدـ عليو السبلـ،

ىذا عقوؽه منهم ألبيهم؛ ألهنم ما جعلوا لو ميزة على غّبه من ا٤بخلوقات، آدـ كبقية 
فدؿ ىذا  -جل كعبل–بقدرتو  -سبحانو كتعاُف–ا٤بخلوقات سواء، كلها خلقها ا 

 على بطبلف ىذا التأكيل. 
مث يقاؿ ٥بم: ما الذم منعكم من إثبات ىذه الصفة على حقيقتها؟ كعلى ما يليق  

، قلنا: ىذا فرارنا  -عز كجل–كعلى ما ٲبتنع معو تشبيو ا  بربنا، با٤بخلوقات؟ قالوا: فراره
من التشبيو، كذلك أننا ال نعقل يف الشاىد من لو يده إال كىو؟ ٨بلوؽ، كبالتاِف فيتعْب 

 أف ٫بمل اليد ىاىنا على غّب اليد ا٢بقيقية، فرارنا من التشبيو. 
 : والجواب عن ىذا تكلمنا عنو مرات

: ىم ملزموف فيما أثبتوا من الصفات بنظّب ما فركا منو؛ ألننا نقوؿ ٥بم: أوال
أتثبتوف يا قـو السمع كالبصر ، أـ ال؟ فإف قالوا نعم، قلنا: على سبيل التنزؿ، ك٫بن ال 
نعقل من لو ٠بعه كبصره إال كىو ٨بلوؽ، فإف قالوا: ٠بع ا كبصره يليق بو، قولنا: كيده 

عز –إف قاؿ: أنا ال أثبت السمع كالبصر ، قلنا: أتثبت لو ا٢بياة؟ فا تليق بو، ف
ىو ا٢بي، كما قاؿ يف كتابو، إف قاؿ: نعم، قلنا: يلزمك يف ا٢بياة، نظّب ما  -كجل

فررت منو يف اليد، فإف قاؿ: ال أثبت ا٢بياة، إف بلغ فيو الضبلؿ إُف ىذا ا٢بد، قولنا: 
اتن أـ ال؟ إف قاؿ: ال، خرج إُف اإل٢باد، كالبحث معو أتثبت أنو موجود، أتثبت لو ذ

ٕبثه آخر، كإف قاؿ: نعم، قلنا: يلزمك يف الوجود كالذاتية، نظّب ما فررت منو سواءن 
 بسواء، القوؿ يف بعض الصفات، كالقوؿ يف البعض اآلخر، قاعدة مطلقة. 
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نو؛ ألنو إذا كانت مث نقوؿ لو: أنت ملزـه فيما فررت إليو، بنظّب  ما فررت مثانيا: 
اليد، ال تكوف إال يف ٨بلوؽ كما تعقل، فإننا نقوؿ تنزالن: ك٫بن ال نعقل القدرة إال يف 

 ٨بلوؽ. 
فيلزمك يف القدرة الٍب أكلت إليها، التشبيو أيضنا، كإال فما الفرؽ بْب اليد كالقدرة، 

 قدرةه تليق اليد شاىدناىا يف ٨بلوؽ، كالقدرة أيضنا شاىدناىا يف ٨بلوؽ، إف قلت: 
 بو، كللمخلوؽ قدرةه أخرل تليق، بو، قولنا: ككذلك األمر يف اليد سواءن بسواء. 

إذنا يا أيها ا٤بؤكؿ، إما أف تثبت  الصفات ٝبيعنا، أك تنفيها ٝبيعنا، أما ىذا 
التناقض فبل يصلح، إما أف يثبت  كل ما جاء يف الكتاب كالسنة، أك عليو طردنا 

لو، عليو أف ينفي عن ا كل صفاتو، كما ليس لو صفاته البتة، معدكـه لقواعده كأصو 
 . -عافآف ا كإياكم من ذلك–كليس ٗبوجود، أم: سيخرج قطعنا إُف اإل٢باد 

مث ٫بن نعقل يف الشاىد، أيدو ٨بتلقة، متفاكتة يف ا٢بقيقة، ال ٲبكن أف ٫بكم عليها 
يد الفيل كيد النملة؟ ىذه يده، كيده، كيده، بالتماثل، فهل يد اإلنساف، كيد الفيل، كىل 

 أىي متماثلة؟ أيقوؿ عاقله إهنا متماثلةه؟
ا١بواب: ال، دعك من ىذا، يا أيها ا٤بتأكؿ، أتثبت للمبلئكة أيدو أـ ال؟ إف قاؿ 

( َواْلَمالِئَكُة بَاِسطُوا أَْيِديِهمْ )يقوؿ:  -تعاُف-ال، قولنا: كذبت كتاب ا؛ ألف ا 
كجل ىؤالء ا٤بتكلموف، إف َف يكن كلهم، يثبتوف  ؟أثبت ا ٥بم اليد [،ٖٜ]األنعاـ:

للمبلئكة أيدو مع جهالتهم بكيفيتها؛ ٗبعُب: سنقوؿ ٥بم: خربكنا عن ىذه األيدم 
للمبلئكة الٍب أثبتموىا، أىي تشبو يد اإلنساف؟ أك تشبو يد الفيل؟ أك تشبو يد النملة؟ 

شبو أم يدو بالضبط؟ ألف الصفات عندكم متماثلة، إف ثبتت أك تشبو يد الباب؟ أك ت
صفة يف ٧بل، فيلزمها لواـز ال اآلخر، ماذا سيقوؿ؟ يقوؿ: ال يا أخي، ا٤ببلئكة ٥با 
أيدوتليق ّٔا، كأنا ال أدرم كيف ىي، ألف ا٤ببلئكة بالنسبة ِف غيب، لكن أنا أفهم يف 

ا، كاليد ا٤بفهـو  منها ىي الٍب يعمل ّٔا، كتبسط، كتقبض، ضوء لغة العرب، أف ٥با يدن
كيؤخذ ّٔا، إُف غّب ذلك من ىذه األفعاؿ، كلذلك ا أخرب عن ا٤ببلئكة، أهنم باسطو 
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أيديهم، لكنِب مع ذلك، أقطع الطمع عن إدراؾ كيفية يد ا٤ببلئكة، ألهنا بالنسبة ِف 
نت تقوؿ ىذا يف غيب، لكن قطعنا ٥با يده تبسطها، كا أعلم كيف ىي، فنقوؿ: إذا ك

حق ا٤ببلئكة، تتورع عن تأكيل يدىا، كعن ا٣بوض يف تكييفها، كىي ٨بلوقة، فما بالك 
-عز كجل–بغّب علم، ٤با ما فعلت ىذا يف حق يد ا  -سبحانو كتعاُف–تقوؿ يف ا 

أعظم من الكبلـ يف ا٤ببلئكة، فبما  -عز كجل–؟ كىي أكُف بالتسليم، كالكبلـ يف ا 
ا كاف من الواجب أف تثبت لو ما أثبت، مع قطع طمعك، أف ا  أثبت لنفسو يدن

 .-سبحانو كتعاُف–كيأسك من إدراؾ كيفية يد ا 
 .ىذه أكجو، كٜبة أكجوه كثّبة 
كيكفي أف نقوؿ: ىذا ا٤بسلك ٨بالف إلٝباع السلف، فهو ضبلؿ، يكفي أف  

آّاز باتفاؽ القائلْب بإثباتو، نقوؿ: إف ىذا أصبلن ال حاجة إليو، كال داعو يدعو إليو، 
حينما ٰبمل عليو الكبلـ، ال بد من سبب، كذريعة، كىي: تعذر ٞبل الكبلـ على 

ىنا ال تعذر، أم إشكاؿ يف أف نقوؿ:  يده تليق بو، ال تشبو أيدم  ا٢بقيقة، كىا
ثلة ا٤بخلوقْب، كما أننا أدركنا أيدو غّب متماثلة يف الشاىد، فبل أف يكوف عدـ ا٤بما

 حاصبلن بْب ا٣بالق كا٤بخلوؽ من باب أكُف. 
إذنا ىذه كلها عندىم ما ىي إال دعاكل َف يقيموا عليها دليبلن، كالقاعدة عند أىل 

 ا١بدؿ،  أف الدعاكل آّردة، يكفي يف ردىا، عدـ التسليم ّٔا. 
  أختم كبلمي، يا رعاكم ا، ٗبسألة، كلعلكم تذكركف أننا تطرقنا إليها يف دركس

–كتاب "التوحيد" كىي أف أىل السنة كما ذكرت لكن ٯبمعوف على إثبات اليدين  
كما أهنم ٦بمعوف على كصف إحداٮبا باليمْب، كىذا ثابته يف أحاديث يف   -عز كجل

 الصحيحْب كيف غّبٮبا.
قاؿ ضمن  -صلى ا عليو كسلم–كمنها ما ثبت يف صحيح مسلم، أف النيب 

رضي ا –ك.. نعم يف حديث أِب ىريرة  -صلى ا عليو كسلم–حديثو ذكره، قاؿ 
، كيف «يطوم ا السماكات مث يأخذىا بيده اليمُب»يف الصحيح، قاؿ:  -عنهما
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صلى ا – مسلمو أيضنا يقوؿ كيف« اخَبت ٲبْب رِب»قاؿ:  -عليو السبلـ-حديث آدـ 
يف أدلةو « ا٤بقسطوف على منابر من نورو، عن ٲبْب الرٞبن، ككلتا يديو ٲبْب» -عليو كسلم

أخرل، إذنا متفقوف على أهنما يداف، كعلى أف إحداٮبا توصف ٗباذا؟ باليمْب، كمتفقوف 
 -كسلم صلى ا عليو–أيضنا على أف اليد األخرل ال توصف بنقص، كىذا ما دفعو 

كذلك ألنو قد « ككلتا يديو ٲبْب»بقولو  -صلى ا عليو كسلم–ىذا التوىم، دفعو 
ٯبرم عليها، ما ٯبرم من ا٤بعهود  -سبحانو كتعاُف–يتوىم متوىمه أف اليد األخرل  

يف أيدم الناس، كىي أف تكوف اليد األخرل ماذا؟ ناقصة، اليد الشماؿ ناقصة بالنسبة 
كبلٮبا ٲبْبه يف ا٣بّب كالربكة، ال نقص يلحق   -سبحانو كتعاُف–ِب لليمْب، لكن يدم ر 

كإف كاف التفاضل يف صفات ا ثابتنا، كإف كاف  -جل كعبل–شيئنا من صفات ا 
ثابتنا، مع مراعاة، أف الصفة ا٤بفضولة، ال يلحقها  -عز كجل–التفاضل يف صفات ا 

، كإال فاليد اليمُب أكمل كأفضل من اليد  -عز كجل–األخرل، بدليل أف ا  نقصه
 -عليو السبلـ–كلذلك آدـ  -سبحانو كتعاُف–ا٤بقسطْب بأهنم عن ٲبْب ا  خصَّ 

 إُف غّب ذلك من الشواىد. -جل كعبل–اختار ٲبْب ا 
، كتذكركف أنِب قلت: إف أثبات كيبقى البحث يف كصف اليد األخرل بأهنا مشاؿ

، الشماؿ لليد األخرل ىذا من ا فكص ٤بسائل الدقيقة، القليلة، الٍب حصل فيها خبلؼه
 :بْب أىل السنة كا١بماعة يف ىذه األبواب، فمن أىل العلم من قاؿ

إنو توصف اليد األخرل بالشماؿ، كقالوا: إف  يده ٲبُب، كأخرل مشاؿ، كىذا ما  
ك اختاره ٝباعةه من أىل السنة، كعثماف بن سعيد الدارمي، يف نقده على بشر، ككذل

 اختار ىذا كما تذكركف يف كتاب التوحيد، الشيخ ٧بمد بن عبد الوىاب 
 كغّبىم من أىل العلم.  بن باز  :ككذلك من ا٤بعاصرين، شيخنا الشيخ

يقابل ىؤالء طائفةه قالت: إف ا ال يوصف بالشماؿ، إ٭با يقاؿ يف يده األخرل، 
 ، إهنا اليد األخرل، كيكفي، قالوا: ألف ىذا اللفظ ىو الذم صح، ففي صحيح مسلمو

كبيده األخرل ا٤بيزاف، ٱبفض كيرفع، أك قاؿ: القسط  -صلى ا عليو كسلم–قاؿ 
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يف   ذا ما انتصر لو بقوة، ابن خزٲبة ٱبفض كيرفع، فسماىا اليد األخرل، كى
، ككذلك اختاره اإلماـ أٞبد، كما حكى ىذا بن أِب يعلى يف د((التوحي))كتابو 

 .كغّبٮبا من أىل العلم، ٩بن اختار ىذا القوؿ ((طبقات ا٢بنابلة))اتو، طبق
كمبُب البحث، ليس على شيءو من قواعد ا٤بتكلمْب، أك أصو٥بم، ا٣ببلؼ بْب  

جيب، خبلؼ يدؿ على عكا١بماعة، يف ىذه ا٤بباحث، يؤكد اتفاقهم،  أىل السنة
 االتفاؽ، كيؤكد االتفاؽ. 

خبلؼ أىل السنة يف ىذه ا٤بسائل الدقيقة القليلة، يف ا٤بباحث العقدية، يدؿ 
ا٤برجع إليو ىو الدليل، فيقاؿ ٗبا قاؿ بو الدليل، كيسكت عما  على إٝباعهم على أفَّ 

 سكت عنو الدليل. 
ظ ىنا أهنم اختلفوا بناءنا على ثبوت الدليل، كإال فلو ثبت الدليل عند تبلح

ا١بميع، لقالوا بو ٝبيعنا، فكاف خبلفهم دليبلن على اتفاقهم على القاعدة ا٤بهمة الٍب ىي 
 أف ا٤برجع يف ا٤بباحث إُف الكتاب كالسنة.  :أـ القواعد، أال كىي

يةو يف صحيح مسلم، جاءت من خبلؼ أىل العلم يف ىذه ا٤بسألة، يرجع إُف ركا
 -رضي ا عنهما–حديث عمر بن ٞبزة، عن ساَف بن عبد ا، عن عبد ا بن عمر 

إف ا يطوم السماكات مث يأخذىن بيده »أنو قاؿ:  -صلى ا عليو كسلم–عن النيب 
أين اليمُب، مث يقوؿ: أين ا١بباركف، أين ا٤بتكربكف، كيقبض األراضْب بشمالو، مث يقوؿ: 

 «. ا١بباركف، أين ا٤بتكربكف
بشمالو، ذكر اليمُب، اليد ،  :إذنا ا٣ببلؼ يدكر على ثبوت ىذه اللفظة، كىي

 .كذكر بشمالو
كالذم يظهر كا تعاُف أعلم، أف ىذا اللفظ بْب الشذكذ كالنكارة، إما أف يكوف  

ٰبتمل تفرده، بل شاذنا، كإما أف يكوف منكرنا؛ كذلك ألنو قد تفرد بو عمر بن ٞبزة، كال 
ف عنده مناكّب، فكيف كحديث بن عمر الذم جاء من طريق نافع، إقاؿ اإلماـ أٞبد: 

بن عمر، ككذلك ما جاء اعن بن عمر، كالذم جاء من طريق عبيد ا بن مقسم عن 
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كل ذلك ما جاء فيو لفظ، ىذا اللفظ، أنو يأخذ   -رضي ا عنو–يف حديث أِب ىريرة 
بن ٞبزة ثقةن قد خالف من ىو أكثق كأكثر، كانت اإذا كاف عمر األراضْب بشمالو، ف

 تمل منو مثل ىذا التفرد لضعفو. ركايتو شاذة، فكيف كىو أصبلن ال ٰبي 
، كلو ثبت ٤با كاف ىناؾ  -كا تعاُف أعلم–فاألقرب  أف ىذا اللفظ غّب ثابتو

غضاضةه عند أحدو من أىل السنة يف إثبات ىذا الوصف، ما عندنا مشكلة، لكننا نبِب 
ما نعتقد  على ثبوت الدليل، فإذا ثبت، قولنا بو كال حرج، كال ىناؾ مانعه ٲبنع من 

 ذلك. 
أف توصف اليد، إحدل اليدين باليمْب، كتوصف  -أعلم كا تعاُف–إذنا األقرب 

األخرل بأهنا اليد الشماؿ، جاء يف حديث، لكنو أضعف من ىذا، كأضعف فيو كصف 
اليد األخرل، بأهنا اليسار، كاليسار كالشماؿ ٗبعُبن كاحد، لكنو ضعيفه ال يصح 

 .االستدالؿ بو
 [–صفة العْب   :ثبوت]

، [ٛٗ]الطور:﴿َواْصِبْر ِلُحْكِم رَبٍَّك فَِإناَك بَِأْعيُِنَنا﴾لو: وقو : رٞبو ا تعاُفقاؿ 
﴿َتْجِري بَِأْعيُِنَنا َجَزاًء ، [ٖٔ]القمر:﴿َوَحَمْلَناُه َعَلى َذاِت أَْلَواٍح َوُدُسٍر﴾وقولو: 

﴿َوأَْلَقْيُت َعَلْيَك َمَحباًة ِمنٍّي َولُِتْصَنَع َعَلى  [، وقولو:ٗٔ]القمر:ِلَمْن َكاَف ُكِفَر﴾
 " [ٜٖ]طو:َعْيِني﴾

 .-سبحانو كتعاُف–صفة العْب   :فهذه آياته ثبلث، تدؿ على ثبوت     
ٙبت ما افتتح بو  ما أكرد، ٩با يدخلي  ٥با، من ٝبلةً  -رٞبو ا–كإيراد ا٤بؤلف  
 :با أف من اإلٲبافً  :قطعة من العقيدة، كىوالسياؽ يف ىذه ال -رٞبو ا–ا٤بؤلف 

من األ٠باء  -صلى ا عليو كسلم–اإلٲباف ٗبا أثبتو ا لنفسو، كأثبتو لو رسولو 
 . -سبحانو كتعاُف–صفة العْب   :كالصفات، كمن ٝبلة ما ٯبب اإلٲباف بو

–ما بعينْب، يبصر ّٔ -عز كجل–أىل السنة كا١بماعة متفقوف على اتصاؼ ا 
 .-جل كعبل
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ألف ىذه  ؛ذاتية :أما كوهنا -سبحانو كتعاُف-كصفة العْب صفةه ذاتيةه خربيةه    
 .فلم يزؿ، كال يزاؿ متصفنا بصفة العْب، الصفة مبلزمةه للذات

كأما كوهنا خربية، فإف طريق العلم ّٔا، ا٣برب اض، كاألمر كما ذكرت لك، أف  
–بأف لو عينْب، يبصر ّٔما  -عز كجل–صف ا أىل السنة كا١بماعة مطبقوف على ك 

 . -جل كعبل
عيناف يبصر  -جل كعبل– )يف كتاب التوحيد:  -رٞبو ا–بن خزٲبة اقاؿ 

 يف نونيتو:  -رٞبو ا–كيقوؿ القحطآف  (.ّٔما ما ٙبت الثرل

أهنا جاءت  ٯبدي  -جل كعبل–يف األدلة، الٍب دلت على ثبوت العْب   كالناظري  
 ربْب: ضيف القرآف على 

 -تعاُف-رب من األدلة، قولو ض: على صيغة اإلفراد، كدؿ على ىذا الأكالن 
كجاء ا١بمع يف اآليتْب اللتْب ٠بعتا قبل قليل، كجاء  ،[ٜٖ]طو:َولُِتْصَنَع َعَلى َعْيِني﴾)

كيف  ،[ٖٚ]ىود:﴿َواْصَنِع اْلُفْلَك بَِأْعيُِنَنا﴾أيضنا يف آيتْب أخريْب، جاء يف سورة ىود 
اختبلؼ  كىذه األدلة من حيثي  [،ٕٚ( ]المؤمنوف: َأِف اْصَنِع اْلُفْلَك بَِأْعيُِنَنا)ا٤بؤمنوف 

، ال تنايف بينها ٕبمد ا، كاألمر فيها كاألمر يف األدلة الٍب كا١بمع،الصيغة بْب اإلفراد 
فثبوت  -سبحانو كتعاُف–ا٤بتعلقة بصفة اليدين   :جاءت، كمرت بنا قبل قليل، كىي

 كلمة العْب ىنا  ال ينايف ا١بمع، كذلك أفَّ  -جل كعبل–العْب، ىكذا مفردةن  
ُعمُّ كقد قلنا: يف صفة اليد، مفردةه مضافة،  (َولُِتْصَنَع َعَلى َعْيِني) ٌَ إنَّ اإلافسد اإلاظاف 

 .حميع ما ًىدزج جحخه
ىذه اآلية دليله على ثبوت كل ما يضاؼ  (َولُِتْصَنَع َعَلى َعْيِني)كبالتاِف فقولو:  

 .من جنس ىذه الصفة -سبحانو كتعاُف– 
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متصفه بعينْب  -عز كجل–كأما ا١بمع فتوجيهو؛ أعِب بْب ما قلت: من أف ا  
اثنتْب، كبْب ما جاء يف ىذه اآليات األربع، من صيغة ا١بمع، فا١بواب عن ذلك، كما 

 : ثالثة أوجو -سبحانو كتعاُف–مر بنا يف صفة اليدين  
أقلو اثناف، كىذا قوؿه أف ىذا مبِبه على قوؿ من قاؿ: إف ا١بمع   الوجو  األوؿ: 

 معركؼه كمشهور، كلو أدلتو. 
إنو ٤با أضيفت ىذه الصفة، إُف ضمّبو يدؿ على ا١بمع، كىو: نا،   الوجو الثاني:

ّٔا نفسو، ناسب أف يكوف ا٤بضاؼ ٝبعنا، ٤با كاف  -سبحانو كتعاُف–الٍب عظم ا 
قاؿ:  -حانو كتعاُفسب–ا٤بضاؼ إليو ٝبعنا، ناسب أف يكوف ا٤بضاؼ ٝبعنا؛ ألف ا 

، كبالتاِف (نا)ىنا كىو:  (، فأضاؼ صفة العْب إُف ضمّب التعظيم ىا٘بىٍرًم بًأىٍعييًننىا)
 فا٤بناسب أف يكوف ا٤بضاؼ ٦بموعنا. 

  .(كىلًتيٍصنىعى عىلىى عىٍيًِب كانظر ٤با كاف ا٤بضاؼ مفردنا، كانت الكلمة مفردةن، )
أف ا٤بثُب إذا أضيف  :يف لغتها، كىي ىذا على قاعدة العرب، : إفَّ الوجو الثالث

، فإنو ٯبمع على األفصح، بشرط أمٌ  اللبس، قولنا: إذا كاف  نً إُف ضمّب تثنيةو أك ٝبعو
ا٤بعُب كاضحنا، كأمن اللبس، جاز بل كاف ىذا ىو األفصح، أف ٯبمع ا٤بثُب، إذا أضيف 

 -جل كعبل–إُف ضمّب تثنيةو أك ٝبع، كىذا على نسق ما قولنا يف صفة اليدين  
 :كذكرنا ىناؾ إف كنتم تذكركف أدلةن تدؿ على ىذه القاعدة

كليس ٥بما، إال قلبْب،  [،ٗ( ]التحريم: قُػُلوُبُكَما فَػَقْد َصَغتْ )قولو تعاُف:  
( ]األنعاـ: ِإالا َما َحَمَلْت ظُُهورُُىَما):كذلك . عائشة كحفصة، ٦بموع ما ٥بما قلباف

إُف غّب ذلك ٩با يدؿ على ىذه  [،ٖٛ( ]المائدة: فَاْقطَُعوا أَْيِديَػُهَما)،  [ٙٗٔ
٦بموعنا، راجعه إُف ىذه القاعدة، كما القاعدة، كىو الشأف يف ما جاء يف صفة العْب 

 ذكرت لك. 
نأيت اآلف إُف التثنية، كىي الٍب يعتقدىا أىل السنة كا١بماعة، يف ىذه الصفة  

–- . 
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 ريٌٝ ايتج١ٝٓ أَضإ: ايغ١ٓ، ٚاإلمجاع: 

رضي ا –: فدؿ عليها، ما جاء يف الصحيحْب، من حديث بن عمر أما السنة
إف ربكم ليس بأعور، كإف ا٤بسيح »قاؿ:  - عليو كسلمصلى ا–أف النيب  -عنهما

كجاء يف ركايةو عند البخارم، من ىذا « الدجاؿ أعور العْب اليمُب، كأف عينو عنبةه طافية
٤با قاؿ:  -صلى ا عليو كسلم–بن عمر، أف النيب اا٢بديث، من حديث نافع، عن 

عينو، كجاء معنا ىذا ا٢بديث، بن عمر: كأشار بيده إُف اقاؿ « إف ربكم ليس بأعور»
كما جاء يف غّبٮبا، عن   -رضي ا تعاُف عنو–أيضنا يف الصحيحْب، من حديث أنسو 

أنو ليس  -جل كعبل–أخرب عن ربو  -صلى ا عليو كسلم–غّبٮبا، ا٤بقصود أف النيب 
ط، إحدل العينْب، كما ٘بده يف القاموس اي بأعور، كالعور يف لغة العرب: ذىاب حسّْ 

صلى ا –إحدل العينْب، كالنيب  حسَّ  كيف لساف العرب، كيف غّبٮبا، العور: ذىابي 
ليس بأعور، يف مقابل أف األعور: ا٤بسيح  -تبارؾ كتعاُف–أخرب أف ربنا  -عليو كسلم

 -جل كعبل–الدجاؿ، أعور، فإذا كاف أعور؛ ٗبعُب: أف إحدل عينيو، فيها آفة، كا 
ف النفي يف الصفات، يدؿ على ثبوت كماؿ الضد، تبْب لنا ليس بأعور، كقد علمنا أ

 لو عيناف سليمتاف من اآلفات.  -سبحانو كتعاُف–ٔببلء أف ربنا 
أف ربنا ليس بأعور، كأف الدجاؿ  -صلى ا عليو كسلم–أعيد: ٤با أخرب نبينا 

أعور العْب اليمُب، كفهمنا أف العور ىو: آفة تصيب إحدل العينْب، كالنفي يف 
سبحانو –لصفات، يدؿ على ثبوت كماؿ الضد، فهذا دليله كاضحه على أف ا ا

 لو عيناف سليمتاف من اآلفات.  -كتعاُف
–أخرب كما يف البخارم أف النيب  -رضي ا عنهما–بن عمر اكيؤيد ىذا أف 

-  ٤با ذكر ىذا ا٢بديث، كقاؿ: إف ا ليس بأعور، أشار بيده إُف عينو، ككذلك
رضي ا –بن عباسو اأف  -رضي ا عنهما–بن عباسو الكائي يف السنة، عن أخرج البل

فأشار إُف عينيو،  [،ٗٔ( ]القمر: َتْجِري بَِأْعيُِنَنا) -جل كعبل–قوؿ ا  تبل -عنهما
كىذه اإلشارة كما ذكرت لكم، ال شك أهنا منزىةه عن أف تكوف على سبيل التشبيو، 
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عن أف  -–ٕبقو، كأقومهم بذلك، كحاشا رسوؿ ا أعلم ا٣بلق بربو، ك  -–فالنيب 
يكوف منو تشبيو، إ٭با ىذه اإلشارة كما قد تعلمنا سابقنا،تفيد ٙبقيق الصفة، كأهنا صفةه 

صلى ا –كقلنا: أف ىذه اإلشارة الٍب يشّبىا النيب  -تبارؾ كتعاُف–حقيقيةه ثابتةه  
القدر ا٤بشَبؾ بْب صفة ا٣بالق، يف بعض األحاديث، دليله على ثبوت  -عليو كسلم

 كصفة ا٤بخلوؽ، مع اعتقادنا كجزمنا، كيقيننا، بثبوت القدر الفارؽ ا٤بميز بْب الصفتْب. 
إال أنو ال  -سبحانو كتعاُف–ٜبة حديثه آخر داؿه أيضنا على ثبوت العينْب  

ا كأىل السنة كا١بماعة، هنجهم يف ىذ -صلى ا عليو كسلم–يصح عن رسوؿ ا 
صلى –عن رسوؿ ا  الباب كاضح، فبل يستدلوف يف ىذا الباب العظيم، إال ٗبا صحَّ 

ىذا ا٢بديث، من باب العلم بو، ال من باب االستشهاد  كثبت، كأذكري  -ا عليو كسلم
صلى ا –بو، كىو ما خرج العقيلي، يف الضعفاء، ككذلك البزار يف مسنده، عن النيب 

صلى ا عليو –أف النيب  -رضي ا عنو–ء عن أِب ىريرة من طريق عطا -عليو كسلم
ت قاؿ ا فإذا قاـ العبد يف صبلتو فإنو يقـو بْب عيِب الرٞبن، فإذا الت»قاؿ:  -كسلم

كلكن ا٢بديث ضعيفه ال يصح عن رسوؿ « إُف من تلتفت؟ أإُف خّبو مِب؟ -سبحانو-
م ا٣بوزم، كىو ضعيفه كعنده يزيد بن إبراىي:كاإلسناد فيو رجله، أظنو  -–ا 

مناكّب، ا٤بقصود أف ىذا ا٢بديث، ال يستدؿ بو أىل السنة كا١بماعة، على ثبوت 
 العينْب، إ٭با ا٤بعوؿ على ما ثبت يف الصحيحْب، من حديث الدجاؿ، الذم ذكرتو لك. 

 -سبحانو كتعاُف–فهو إٝباع العلماء على ثبوت العينْب   أما الدليل الثاني:
كىذا اإلٝباع مستنده إُف ا٢بديث الذم سبق أف ذكرتو لك، كمعلوـه يف علم أصوؿ 

 .الفقو، أف اإلٝباع ال بد أف يكوف مبنينا على دليل، كالدليل قد علمتو
سلف، كالذين كىذا ا٤بعتقد متقرره عند أىل السنة كا١بماعة، تلقوه خلفنا عن  

–نصوا على أف ىذا ىو معتقد أىل السنة كا١بماعة، كىو كاجب االعتقاد يف حق ا 
عثماف بن سعيد  :الذين نصوا على ىذا كثّبه من أىل العلم، كمنهم -جل كعبل

و على بشر، كمنهم أيضنا بن خزٲبة، يف كتاب التوحيد، كمنهم أيضنا ضالدارمي، يف نق
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كيل مشكل أتيبة، كما يف تقبن االئل التوحيد، كمنهم أيضنا أبو إ٠باعيل ا٥بركم يف د
ا٢بديث، كمنهم أيضنا البللكائي، كما يف شرح اعتقاد أىل السنة كا١بماعة، كمنهم أيضنا 
٧بمد بن نصر ا٤بركزم، كمنهم أيضنا أبو ا٢بسن األشعرم يف كتابو اإلبانة، كمنهم أيضنا 

إُف غّب ذلك  -رٞبو ا–أيضنا بن القيم كمنهم  -رٞبو ا–شيخ اإلسبلـ بن تيمية 
: "كلربنا عيناف -رٞبو ا–٩بن نصوا على ىذا، كقد ٠بعت قبل قليل، قوؿ القحطآف 

ناظرتاف"، كذلك أبو يعلى يف كتابو إبطاؿ التأكيبلت، بل حٌب بعض ا٤بتقدمْب من 
فهذه  -و كتعاُفسبحان–، كغّبه، نصوا أيضنا على ثبوت العينْب  األشاعرة كالباقبلٓف

قضيةه مقطوعه ّٔا، عند أىل السنة كا١بماعة، كليس للسِب أف ٰبيد، عن هنج أىل السنة 
كا١بماعة، كىذا أمره ينبغي التذكّب كالتأكيد عليو، كىو أف مسائل االعتقاد، مسائل 

يتلقاىا ا٤بتأخر عن ا٤بتقدـ،  -رٞبهم ا–توقيفية، مسائل أثرية، مأثورةه عن السلف 
ل ليست داخلةن يف حيز االجتهاد، ليس لك أف تقوؿ: كا ىذا أنا أرل فيو كذا، مسائ

أك ال أرل فيو كذا، األمر ليس كذلك يا رعاؾ ا، مسائل االعتقاد تؤخذ عن أئمة أىل 
مة، ىذه قاعدةه ينبغي أف تكوف منها على ذكر، مسائل االعتقاد سلَّ السنة كا١بماعة مي 

ماعة مسلمة، مسائل االعتقاد، ليست ٧ببلن لبلجتهاد، كال تؤخذ عن أئمة السنة كا١ب
للنظر، إ٭با نظرؾ كاجتهادؾ يف تفهم كاالستدالؿ على كبلـ أىل السنة كا١بماعة، تتفهم  
كبلمهم، كتعرؼ دليلهم، كأما أف يكوف لك رأمه أك اجتهاده ٖببلؼ ما عليو أىل السنة 

التاِف على طالب العلم، أف يربع كا١بماعة، فمن كاف كذلك، فإنو على شفا ىلكو، كب
يقوؿ:  -سبحانو كتعاُف–على نفسو، كال ينبغي أف ٱبالف سبيل ا٤بؤمنْب، ألف ا 

َر َسِبيِل اْلُمْؤِمِنيَن نُػَولٍِّو َما  ﴿َوَمْن ُيَشاِقِق الراُسوَؿ ِمْن بَػْعِد َما تَػبَػياَن َلُو اْلُهَدى َويَػتاِبْع َغيػْ
 [. ٘ٔٔ]النساء:َم َوَساَءْت َمِصيًرا﴾تَػَولاى َوُنْصِلِو َجَهنا 

 .إذنا ىذا معتقد أىل السنة كا١بماعة، يف ىذه الصفة
التنبيو على أمر، كىو: أف الناظر يف كتب التفسّب، ٯبد أف كثّبنا من السلف  بقيَّ  

فقولو  -جل كعبل–إذا أتوا إُف آيةو من ىذه اآليات الٍب دلت على ثبوت صفة العْب  
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على مرأل  :٘بده يقوؿ: إف معُب اآلية[، ٜٖ]طو:َولُِتْصَنَع َعَلى َعْيِني﴾)تعاُف مثبلن 
[، ٗٔ]القمر:﴿َتْجِري بَِأْعيُِنَنا﴾ -جل كعبل–ككؤل كحفظو منا، كذلك األمر يف قولو 

 على ىذا.  كقسٍ 
 فهل ىذا الذم كاف من ىؤالء العلماء، داخله يف باب التأكيل،  أـ ليس كذلك؟ 

نِب أشرت فيما مضى إُف تنبيوو مهم، كىو: التنبو إُف داللة ا٤بطابقة، كداللة أظن أ
، يف آيات الصفات، أىل السنة كا١بماعة يثبتوف الداللتْب، كيقولوف ٗبقتضاٮبا،  اللزـك

، يقولوف: أف [ٗٔ]القمر:﴿َتْجِري بَِأْعيُِنَنا﴾مثبلن:  -سبحانو كتعاُف–فقولو  :كبالتاِف
: ىذه اآلية ٥با دالل  تاف: داللة مطابقة، كداللة لزـك

 صفتا العْب، اللفظي  -عز كجل–: فإنو يستفاد منها، أف  أما داللة المطابقة
كبالتاِف فنحن نثبت من ىذه اآلية،  -سبحانو كتعاُف–جاء صرٰبنا، بإضافة العْب  

 . -رٞبو ا–كما فعل ا٤بؤلف   -جل كعبل–صفة العْب  
إهنا تدؿ على تفسّب اآلية، كمعناىا الذم يذكره العلماء، الـز : فأما داللة اللزـو

من ىذا أنو ٰبفظ  أف لو عيننا، كونو يبصر بعينو، فيلزـي  -سبحانو كتعاُف–اتصاؼ ا 
 كيرعى، كيكؤل كٰبرس، إُف غّب ذلك من ىذه ا٤بعآف الٍب يذكرىا أىل العلم. 

﴿٘بىٍرًم معُب قولو: )أىل السنة ٯبمعوف بْب إثبات األمرين،  عْب، ك 
..اٍف. ىذه داللةه لزكمية :، يعِب[ُْ]القمر:بًأىٍعييًننىا﴾  .على كبلءة منا كحفظو
، يعِب [ُْ]القمر:﴿٘بىٍرًم بًأىٍعييًننىا﴾كبالتاِف فيمكن أف نقوؿ: إف قولو تعاُف:  

، ألنا نراىا بأعيننا، فجمعنا بْب الداللتْب، كما ألطف ما قاؿ  على كبلءة منا كحفظو
يف نقده على بشر، حينما ذكر كبلمنا قريبنا ٩با  -رٞبو ا–عثماف بن سعيد الدارمي 

ذكرت لكم، أف ىذه؛ يعِب من ٝبلة الداللة اللزكمية لآلية، قاؿ ىنا لطيفة كىي: أنو 
ا١بهمي الذم يناقشو، قاؿ: ىل تعرؼ ما يكوف منو كبلءةه ، كىو خاطب ا٤بعَبض 

ذا  -عز كجل–ليس ذا عينْب؛ يعِب: ال تكوف الكبلئة إال من ذم عينْب، فلما كاف ا 
 يكؤل عباده، كيرعاىم، كٰبرسو.  -سبحانو كتعاُف–عينْب، إذنا فهو 
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.                                                         -كفقو ا-مدً نٍ سً  زيزٍ عى دالٍ بٍ عى  بنٍ  حٍ الً شىرٍحي فىًضيىلًة الشىٍيخ: صى 
 مْبَّ لً سٍ كللمي  وى يٍ كلوالدى  وي غىفىرى ا لى 

 

ِّٖ 
 

: ال ٚبف، اذىب كال ٚبف، فإنك على عيِب، أ ك إنك أنت إذا قلت لشخصو
د: أٓف أالحظك كأشاىدؾ، كأراقبك، كبالتاِف فإنِب بعيِب، فإف كل أحدو يدرؾ أف ا٤بقصو 

ماذا؟ سأحرسك، كأرعاؾ، كأدفع عنك ما قد يؤذيك، كىذا ال يقولو إال من كاف متصفنا 
ٗباذا؟ إال من كاف متصفنا بصفة العْب يف األصل، كبالتاِف فإذا قرأت ألحدو من أىل 

؛ يعِب على كبلءة مِب [ّٗ]طو:﴿كىلًتيٍصنىعى عىلىى عىٍيًِب﴾ -تعاُف-قولو العلم، أنو فسر 
 كحفظو كرعاية...اٍف. 

، مث تنبو إُف أف أىل السنة كا١بماعة، ٯبمعوف  فاعلم أف ىذا من التفسّب بالبلـز
بْب إثبات الداللتْب، كأما أىل البدع فإهنم يثبتوف الداللة اللزكمية، دكف داللة ا٤بطابقة، 

﴿كىلًتيٍصنىعى : ىذه اآلية ال تدؿ إال على ماذا؟ إال على الداللة اللزكمية، فمعُب قولو: يقوؿ
، ال [ّٗ]طو:﴿كىلًتيٍصنىعى عىلىى عىٍيًِب﴾ -تعاُف--، يعِب قولو [ّٗ]طو:عىلىى عىٍيًِب﴾

يستفاد منو صفة العْب، إ٭با يستفاد منو فقط، أف ا يرعى، كيكؤل، كٰبرس، إُف غّب 
 ا٤بعآف.  ذلك من ىذه

إذنا ٜبة فرؽه بْب ا٤بنهجْب، إف قرأت ألحدو من أىل العلم، أنو ذكر ىذه الداللة 
اللزكمية فقط، فإنك تستطيع أف تعرؼ إُف أم ا٤بنهجْب يذىب، بالنظر إُف منهجو يف 

الصفات، على طريقة  -عز كجل–الصفات، فإف كانت القاعدة عنده أنو يثبت  
على أنو ماذا؟ فسر بالداللة اللزكمية مع كونو يعتقد ٗبا دلت  السلف، فإف كبلمو ٧بموؿه 

 -جل كعبل–كا  -سبحانو كتعاُف–عليو اآلية مطابقة من ثبوت صفة العْب،  
 أعلم. 
 " [ْٖ]الطور:﴿كىاٍصربٍ ٢ًبيٍكًم رىبّْكى فىًإنَّكى بًأىٍعييًننىا﴾"كقولو: -رٞبو ا–قاؿ  

 .[ْٖ]الطور:٢ًبيٍكًم رىبّْكى فىًإنَّكى بًأىٍعييًننىا﴾﴿كىاٍصربٍ  -تعاُف-قولو 
بالصرب، كالصرب كلو بأنواعو، داخله يف قولو  -سبحانو كتعاُف–ىذا أمره من ا  

﴾ -جل كعبل– ، فإف الصرب كما تعلموف، ينقسم إُف [ْٖ]الطور:﴿كىاٍصربٍ ٢ًبيٍكًم رىبّْكى
 ثبلثة أقساـ: 
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.                                                         -كفقو ا-مدً نٍ سً  زيزٍ عى دالٍ بٍ عى  بنٍ  حٍ الً شىرٍحي فىًضيىلًة الشىٍيخ: صى 
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 صبٍر على طاعت هللا. -1

 صبٍر عً معصيت هللا. -2

 . صبٍر على أقداز هللا املؤملت-3

، إذ [ْٖ]الطور:﴿كىاٍصربٍ ٢ًبيٍكًم رىبّْكى فىًإنَّكى بًأىٍعييًننىا﴾كىذا كلو مندرجه ٙبت قولو: 
يف ىذه اآلية، يشمل األمرين، على الصحيح من كبلـ أىل  -جل كعبل–إف حكم ا 

الصرب  :لقدرم، فالصرب للحكم الشرعي، يشملالعلم، كٮبا: ا٢بكم الشرعي، كا٢بكم ا
على الطاعة، كالصرب عن ا٤بعصية، كأما الصرب للحكم القدرم، فإنو الصرب على أقدار 

  -سبحانو كتعاُف أعلم–ا ا٤بؤ٤بة، كا 
، يستفاد ثبوتي صفة ا٤بعية  عز كجل، كىذه    يستفاد من ىذه اآليات، ثبوتى

–اآليات ا٤بتعلقة بثبوت صفة العْب، من فوائدىا أيضنا ثبوت صفة ا٤بعية ا٣باصة،  
﴿ ، ّٗ]طو:﴿كىلًتيٍصنىعى عىلىى عىٍيًِب﴾ -جل كعبل–كذلك أف الـز قولو  -سبحانو كتعاُف
ا٤بعية ا٣باصة، كسنتكلم عنها  :، يدؿ على ىذا ا٤بعُب، كىو[ْٖلطور:]افىًإنَّكى بًأىٍعييًننىا﴾

 .-جل كعبل–بالتفصيل إف شاء ا، يف قادـ ىذه العقيدة إف شاء ا 
﴿٘بىٍرًم ، [ُّ]القمر:﴿كىٞبىىٍلنىاهي عىلىى ذىاًت أىٍلوىاحو كىديسيرو﴾"كقولو:  -رٞبو ا–قاؿ 

﴾بًأىٍعييًننىا جىزىاءن ًلمىٍن كىافى كي   [" ُْ]القمر:ًفرى
فيها  -جل كعبل–كذلك ىذه اآلية تدؿ على ما ذكرت لك سابقنا، كقولو 

كدسر؛ يعِب: مسامّب، ا٤بسامّب الٍب تشد ّٔا األلواح، كالسفينة تصنع من ىذه األلواح 
 ا٣بشبية الٍب تشد ّٔذه الدسر؛ يعِب: ّٔذه ا٤بسامّب. 

للمصاحبة، ال  :ىنا ، الباء ىا[ُْر:]القم﴿٘بىٍرًم بًأىٍعييًننىا﴾ -جل كعبل–كقولو 
للظرفية، كال يقوؿ مسلمه، بل ال يقوؿ عاقله، ٖببلؼ ىذا، كمعُب اآلية مستفاده، أك 

  .تفسّبىا يستفاد من الداللة اللزكمية ٥با، كما ذكرت لك، كا أعلم
 [ّٗ]طو:﴿كىأىٍلقىٍيتي عىلىٍيكى ٧بىىبَّةن ًمِبّْ كىلًتيٍصنىعى عىلىى عىٍيًِب﴾كقولو: 

 كذلك األمر يف ىذه اآلية، على ما سبق بيانو.
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صفة العْب، كيعتقدكف  -عز كجل–كا٣ببلصة: أف أىل السنة كا١بماعة، يثبتوف  
يبصر ّٔما، كٮبا صفتاف ذاتيتاف، خربيتاف. لعل ىذا القدر  -جل كعبل–أهنما عينياف  
 أعلم.   -سبحانو كتعاُف–فيو كفاية، كا 
 *سؤاؿ:

ا بًأىٍيدو﴾ -جل كعبل–يسأؿ عن قوؿ ا -ُ نىاىى ، [ْٕ]الذاريات:﴿كىالسَّمىاءى بػىنػىيػٍ
 ؟ -جل كعبل–ىل ىذه اآلية فيها إثبات صفة اليد  

ا١بواب: ال، ىذه ليست من آيات الصفات، كاأليد ىنا ليست ىي اليد، إ٭با 
بات صفة اليد  بأيدو؛ يعِب بقوة، فهذه ليست من آيات الصفات، كال يستفاد منها إث

 إ٭با يستفاد ىذا من األدلة األخرل.  -جل كعبل–
  ما حكم التوقف يف إثبات صفة العْب، ببل إثبات العينْب؟-ٕ

يعِب؛ كأنو يقوؿ: نثبت العْب، دكف أف نقوؿ: أهنما عيناف، إف كاف اإلنساف يريد 
ء، أما إف أراد أف أف يكوف لو طريقةه ٖببلؼ طريقة أىل السنة كا١بماعة، فليقل كما يشا

 يكوف من أىل السنة كا١بماعة، فليقل بقو٥بم، كليعتقد عقيدهتم. 
ألم شيءو يتوقف يف شيءو دلت عليو السنة، كتأيد بإٝباع أىل السنة؟ مث بعد 
ذلك يكوف لئلنساف رأمه؟ ىذا يف ا٢بقيقة، ينبغي أف يعيد النظر يف النهج الذم يسّب 

 عليو. 
إثبات العدد يف صفة العْب، على كل حاؿ ٜبة السؤاؿ كأنو يدكر حوؿ -ّ

كذلك أف ا٢بصر العقلي،  -عز كجل–مسلكه عقليه إلثبات صفة، إلثبات العينْب  
إما أف يكوف عيننا كاحدة، أك يكوف  -عز كجل–يقتضي أف يقاؿ: إف الذم يثبت  

ع، أما أف عينْب، أك يكوف أكثر من عينْب، ىل ىناؾ خيار رابع؟ ليس ىناؾ خياره راب
عيننا كاحدة فإف ىذا ترد أدلة آيات ا١بمع، ترده أدلة  -عز كجل–يكوف الثابت  

 آيات ا١بمع، ىذا أكالن. 



ـً أىِب العباس، أىٞبىىدى بنً  ة الوىاًسػػػًطيَّةي؛ ًلشىٍيًخ اإلٍسبلى  (ىػػػػِٖٕ-ُٔٔعىٍبدى ا٢ٍبليم اٍبن تٍيميَّة ا٢ٍبرَّآفَّ ) الػػػعىػػػًقػػػيػػػػػدى

.                                                         -كفقو ا-مدً نٍ سً  زيزٍ عى دالٍ بٍ عى  بنٍ  حٍ الً شىرٍحي فىًضيىلًة الشىٍيخ: صى 
 مْبَّ لً سٍ كللمي  وى يٍ كلوالدى  وي غىفىرى ا لى 

 

ِٖٔ 
 

عز –كثانيا: يرده اإلٝباع، فلم يقل أحده من أىل العلم، إف الذم يثبت  
 عْبه كاحدة.  -كجل

جيبة، قاؿ: "نثبت بن حـز قاؿ ىنا كلمة عا -رٞبو ا–اللهم إال ما قاؿ بن حـز 
–عيننا، كأعيننا"، كال أدرم ما معُب ىذا الكبلـ، ىل يريد أف نثبت   -عز كجل– 

أعيننا كثّبة؟ كبالتاِف فما معُب قولو: )عينا(، أما إف كاف أراد أف العْب شيء،  -عز كجل
عليها، كاألعْب شيءه آخر، فهذا يف ا٢بقيقة من الغرائب الٍب َف يسبق إليها، كَف يتابع 

عْبه كاحدة، بالسرب كالتقسيم غّب  -عز كجل–ا٤بقصود أف القوؿ بأف الثابت  
أعْبه كثّبة، كىذا َف يقل بو أحده قط، ال من  -جل كعبل–صحيح، طيب، الثابت  

ا٤بثبتْب ٥بذه الصفة، كال من النافْب ٥بذه الصفة، كبالتاِف فإف ىذا مردكد، فتعْب أف 
 -جل كعبل–عيناف ال غّب، تعْب أف يكوف الثابت   -كجلعز –يكوف الثابت  

 عيناف ال غّب. 
 -عز كجل–نسيت أف أنبو إُف أف أىل البدع كعادهتم نفوا ثبوت العْب  *

 كتأكلوا اآليات الٍب كردت فيها. 
بالبصر،  :تأكيلهم العْب -جل كعبل–من أشهر ما قيل يف تأكيل صفة العْب  

فا٤براد البصر، ا٤براد النظر، كال شك أف  -عز كجل–فالعْب يف النصوص إذا أضيفت  
 ىذا ٨بالفه للغة، ٨بالفه للعرؼ، ٨بالفه للعقل، ٨بالفه لئلٝباع. 

كل أحدو يدرؾ الفرؽ بْب العْب، كالبصر، العْب آلة البصر، اإلبصار يكوف 
ألعمى عنده عْب؟ نعم عنده عْب، عنده بالعْب، كليس أف البصر ىو العْب، كلذا ا

ا، ٜبة فرؽه بْب البصر، كبْب  بصر؟ ليس عنده بصر، إذنا َف يكن األمراف شيئنا كاحدن
سيقوؿ: قطعنا فرارنا من  -جل كعبل–العْب، مث إنو يقاؿ: ٤باذا فررت من إثبات العْب  

التشبيو، فإثبات التشبيو، نقوؿ: ما صنعت شيئنا؛ ألنو إف كاف إثبات العْب يقتضي 
البصر يقتضي التشبيو، كال بد، كل ما تقولو أك تدعي أنو يلـز من إثبات صفة العْب، 
الزـه لك يف إثبات صفة البصر، كال بد، إف قلت: إثبات العْب يقتضي التشبيو، ألننا ال 
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نعقل، من لو عيننا إال كىو ٨بلوؽ، فإننا سنتنزؿ معك يف  ا٣بطاب، كنقوؿ: ك٫بن ال 
بأف الباب كاحد، كأف  من لو بصره إال كىو ٨بلوؽ، كسنتسلسل معك حٌب  تقرَّ نقل 

 .القوؿ يف بعض الصفات، كالقوؿ يف البعض اآلخر
 [–ثبوت صفٍب: السمع، كالبصر   ]

﴿َقْد َسِمَع اللاُو قَػْوَؿ الاِتي ُتَجاِدُلَك ِفي َزْوِجَها "وقولو: : -رٞبو ا تعاُف–قاؿ
﴿َلَقْد َسِمَع اللاُو : [، وقولؤ]المجادلة:ِإَلى اللاِو َواللاُو َيْسَمُع َتَحاُورَُكَما﴾َوَتْشَتِكي 

﴿ِإناِني ، وقولو: [ٔٛٔ]آؿ عمراف:قَػْوَؿ الاِذيَن قَاُلوا ِإفا اللاَو َفِقيٌر َوَنْحُن َأْغِنَياُء﴾
 " [ٙٗ]طو:َمَعُكَما َأْسَمُع َوَأَرى﴾

ىنا ٝبلةن من اآليات الٍب تدؿ على ثبوت  ىا -ارٞبو –فقد ساؽ ا٤بؤلف     
ساؽ  -رٞبو ا–أف الشيخ  كلعلك تذكري  -سبحانو كتعاُف–صفٍب: السمع، كالبصر  

﴿لَْيَس َكِمْثِلِو َشْيٌء  -تعاُف-فيما مضى آيتْب تتعلقاف ّٔاتْب الصفتْب، كقد أكرد قولو 
﴿ِإفا اللاَو نِِعماا يَِعُظُكْم بِِو : -تعالى-و ، وقول[ٔٔ]الشورى:َوُىَو الساِميُع الَبِصيُر﴾

، فهل ىذا تكراره من الشيخ ٥باتْب [ٛ٘]النساء:ِإفا اللاَو َكاَف َسِميًعا َبِصيًرا﴾
من تأمل منهج الشيخ فيما يورد من  كاردنا على بعد؛ ألفَّ  الصفتْب؟ ىذا قد يكوفي 

كن أف على صفاتو جديدة، ٲبي األدلة، ٯبده حريصنا على أف يورد بكل مرة ما يدؿ 
 لتمس توجيوه ٥بذا التصرؼ، كما ذكر بعضهم، كىو:يي 

نظر إليهما باعتبارٮبا صفتْب أنو لعلو أراد التنبيو على أف صفة السمع كالبصر، يي  
ذاتيتْب، كىذا ما أراد إثباتو با٤برة األكُف، السيما كأنو أثبت الصفتْب من خبلؿ إيراد 

، كأراد ىا ىنا التنبيو على أف صفٍب: السمع، كالبصر، من كجوو السميع، كالبصّب :يا٠بَّ 
فعليتاف، كيرشح ىذا االحتماؿ أنو أكرد ىاىنا ما يدؿ على ثبوت ىذه  :آخر، أراد أهنما

صفتاف فعليتاف، كمهما يكن من  :الصفة من خبلؿ صيغ األفعاؿ، كىذا يدؿ على أهنما
كىو: أف أىل السنة سابقا  الكبلـ فيوشيء، فإف الشأف يف ىاتْب الصفتْب، كما مضى 

كا١بماعة ٯبمعوف على ثبوت ىاتْب الصفتْب، كا يسمع ٠بعنا يليق بو، كيبصر بصرنا 
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صفاته متقاربةه يف ا٤بعُب،  -عز كجل–يليق بو، كتذكركف أننا قولنا: إنو قد ثبت  
 -كجلعز -، كذلك يف السمع، ثبت يف حق ا  والىظس ،البصس والسؤٍت :كىي

–صفة السمع، كثبتت صفة قريبةه منها أيضنا كىي ما ثبت يف الصحيحْب، من قولو 
، أك قاؿ «ما أذف ا لشيءو أذنو لنيبو يتلوا القرآف يتغُب بو» -صلى ا عليو كسلم

ىذا من األذف، كاألذف يف اللغة ىو: االستماع، كىذا ٩با يؤيد كيؤكد « يرفع بو صوتو»
صلى ا –فعليةه اختيارية، فثمة استماعه أبلغ من استماع، فالنيب أف صفة السمع، صفةه 

فهذا أبلغ ما يكوف من استماع ا « ما أذف ا لشيءو أذنو لنيبو »يقوؿ:  -عليو كسلم
 -سبحانو كتعاُف–

أمره مقطوعه بو، لداللة  -سبحانو كتعاُف–كا٤بقصود أف إثبات ىاتْب الصفتْب  
ع، كالعقل، على ذلك، كتذكركف أننا تكلمنا عن السمع، كأنو الكتاب كالسنة كاإلٝبا 

يراد بو: إدراؾ األصوات، ىذا ما يعقلو العقبلء من ىذه الكلمة، كأف البصر: إدراؾ 
األشياء، ىذا ما يعقلو العقبلء من ىذا ا٤بعُب، كىذا  ا٤بعُب كذاؾ ىو أكثر ما جاء يف 

–ثبوت ىاتْب الصفتْب   :؛ يعِبالنصوص الٍب ثبت فيها ما يتعلق ّٔاتْب الصفتْب
إدراؾ  :يف أكثر النصوص، أريد بو ىذا ا٤بعُب، أريد من السمع -سبحانو كتعاُف

 األصوات، كأريد من البصر إدراؾ األشياء. 
ِإناَك َسِميُع )كجاء السمع إف كنتم تذكركف ٗبعُبن آخر، كىو ٗبعُب: اإلجابة، 

٤بن ٞبده(، كمن دعاءو ال يسمع، كل ذلك كاف )٠بع ا  ،[ٖٛ]آؿ عمراف:الد َعاِء﴾
ٗبعُبن زائدو على ٦برد إدراؾ الصوت، فإنو يتضمن معُب اإلجابة، ككذلك قلنا: إف البصر 

ڄ     ڄ           ڃ   ڃ  ژ  -تعاُف-يأيت ٗبعُب ا٣بربة باألشياء، كيدؿ على ىذا قولو 

 . َّاإلسراء:  ژڃ  
كعودنا على بدء، ٗبا يتعلق بإثبات ىاتْب الصفتْب، لعلكم تذكركف أننا تكلمنا 

 كقولنا: إف ىاتْب الصفتْب صفتاف ذاتيتاف فعليتاف: 
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ينفكاف ال أزالن كأبدا،  -سبحانو كتعاُف–ذاتيتاف: من حيث كوهنما متعلقاف با 
مث اتصف بو، بل َف  عادالن ٥بذا الكماؿ، -سبحانو كتعاُف–عن الذات، كَف يكن ا 

 ٠بيعنا بصّبا.  -سبحانو كتعاُف–يزؿ، كال يزاؿ 
 كمن جهةو أخرل، فهاتاف الصفتاف فعليتاف، اختياريتاف، كذلك من حيث تعلقي 

 -عز كجل–السمع بالصوت ا٢بادث كمن حيث تعلق البصر بالشيء ا٢بادث، فا 
 .يسمع الصوت عند حدكثو، كيرل األشياء عند كجودىا

و ا٢بق اض الذم ال شك فيو، كيدؿ على ذلك ٝبلةه من األدلة، من كىذا ى 
عى يف صفة ا١بمع، يف اآلية الٍب مرت بنا قبل قليل،  -عز كجل–ذلك قوؿ ا  ﴿قىٍد ٠بًى

ىذا الصوت؟  -عز كجل–، مٌب ٠بع ا [ُ]آّادلة:اللَّوي قػىٍوؿى الًٍَّب ٘بيىاًدليكى يف زىٍكًجهىا﴾
صلى ا –٘بادؿ رسوؿ ا  -رضي ا عنها–، خولة بنت ثعلبة حْب كانت آّادلة

، [ُ]آّادلة:)كىاللَّوي يىٍسمىعي ٙبىىاكيرىكيمىا﴾ -تعاُف-يدؿ على ىذا أيضنا قولو  -عليو كسلم
 ٠بع الصوت عند حدكثو. -عز كجل–كىذا قطعيه يف أف ا 

اؾى ًحْبى ﴿الًَّذم يػىرى يقوؿ:  -جل كعبل–كذلك الشأف يف البصر، ا 
يف كقتو  -صلى ا عليو كسلم–، الرؤية تعلقت ٗباذا؟ بالنيب [ُِٖ]الشعراء:تػىقيوـي﴾

 معْب،  كليس قبلو. 
﴿مثيَّ جىعىٍلنىاكيٍم خىبلًئفى يف األىٍرًض ًمٍن بػىٍعًدًىٍم لًنػىٍنظيرى كىٍيفى  -تعاُف-كذلك قولو 

ليوا فىسىيػىرىل اللَّوي  -تعاُف-، كقل مثل ىذا يف قولو [ُْ]يونس:تػىٍعمىليوفى﴾ ﴿كىقيًل اٍعمى
يرل األشياء عند حدكثها، عند كجودىا،  -عز كجل–، إذنا ا [َُٓ]التوبة:عىمىلىكيم﴾

 .ال قبل ذلك، كىذا يدلك على أهنما صفتاف، اختياريتاف
ٚايكاعز٠ عٓز أٌٖ ايغ١ٓ ٚاجلُاع١، إٔ نٌ َا نإ َٔ ففات اهلل  

 –عزَ٘، فإْ٘ َتعًْل مبؾ١٦ٝ اهلل أعين آسار ايقفات بعز  -عظ ٚدٌ–

تكلمنا بو، فإنو كاف تكلمنا  بالقرآف، بعد أف َف يكن مي  -عز كجل–فإذا تكلم ا 
كإذا استول على العرش، بعد خلق السماكات كاألرض، فإنو   -سبحانو كتعاُف–ٗبشيئتو 
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ء، فإتيانو يـو القيامة لفصل القضا -سبحانو كتعاُف–كاف ٗبشيئتو، كىكذا إذا كاف يأيت 
 ىذا كاف  ٗبشيئتو، كىكذا. 

–نٌ فف١ٕ تهٕٛ أفضارٖا، بعز عزَٗا، فإْٗا إمنا تهٕٛ مبؾ١٦ٝ اهلل 

 ، ا٢بادث،  على صفٍب: السمع، كالبصر من حيث تعلقهما بالصوتً  كىذا ينطبقي
 كمن حيث تعلقهما بالذات ا٢بادثة. 

 -عز كجل–ا ٗبشيئة ا من ىذا أنو إذا كاف األمر متعلقن  قد يقوؿ قائل: أال يلزـي 
أال يرل، أك أف ال يسمع شيئنا؛ يعِب ٲبكن أف يشاء ٠باع شيئنا، كٲبكن أف يشاء عدـ 

 ؟٠باع شيءو آخر
 -رضي ا عنها–يسمع كل صوت، كعائشة  -سبحانو كتعاُف–فنقوؿ: إف ا  
بصّبه ٔبميع  -عز كجل–، كذلك ا ((ا٢بمد  الذم كسع ٠بعو األصوات))قالت: 

 األشياء. 
عز –كال تعارض بْب كوف ىاتْب الصفتْب فعليتْب اختياريتْب، كبْب كوف ا 

 .يرل ٗبشيئتو، كيسمع ٗبشيئتو -كجل
إٔ نٕٛ ايؾ٤ٞ ٚاقع ال ذلاي١، ال كٜبة قاعدةه نبو عليها أىل العلم، كىي:  

 . -–ٜٓايف نْٛ٘ ٚاقّعا مبؾ١٦ٝ اهلل 

ٰبب إذا شاء، كقد أخرب  -عز كجل–ترل أف صفة ابة صفةه اختيارية، ا أال 
أنو ٰبب التوابْب، كٰبب ا٤بتطهرين، أفيقوؿ قائل: أنو ٯبوز أف ال  -سبحانو كتعاُف–

 األمر كاف معلقنا ٗبشيئة ا؟ ٰبب تائبنا مثبلن؛ ألفَّ 
 و. ٰبب كل تائب، كإف كانت ٧ببتو ٗبشيئت -عز كجل–كبل، فا   

، كإف كاف ٠بعو ٗبشيئتويسمع ي  -عز كجل–كذلك ا  كال إشكاؿ  ،كل صوتو
 (ُ)يف ذلك ك ا٢بمد. 

                                                 
1
الصػػػػفات رسػػػالة  :كأكصػػػيك يف فهػػػم ىػػػذا ا٤بعػػػُب الػػػذم قػػػرره أىػػػل السػػػنة كا١بماعػػػة، أكصػػػيك بػػػالرجوع إُف ( (

 ىػػذا ا٤بعػػُب ْبَّ الكػػبلـ عػػن ىػػاتْب الصػػفتْب، كبػىػػ ىبػػن تيميػػة، فإنػػو مػػن أحسػػن مػػن جلَّػػا، لشػػيخ اإلسػػبلـ االختياريػػة
يف صػػحيفة اثنتػػْب كسػػبعْب كمائػػة، كػػذلك   ا١بػػزء السػػادسيف ((٦بمػػوع الفتػػاكل))ذلػػك يف  كلعلػػك تراجػػعي ، فيهمػػا
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قد  -سبحانو كتعاُف–: إف إثبات صفٍب السمع كالبصر  كإذا تقرر ىذا، أقوؿي 
، اإلجماعشيءه من أدلة ذلك، ككذلك  ، كمضى ذكري الكتاب والسنةعليهما  دؿَّ 

، الذم َف تشبو قاطبة، ا٤بسلمْب الذين بقوا على اإلسبلـ اضَّ فإٝباع ا٤بسلمْب 
جل –البدع كادثات، ىؤالء كلهم قاطبةن قالوا: بثبوت السمع كالبصر   شوائبي 

كَف ٱبالف يف ذلك إال شذاذه من أىل البدع، الذين ال عربة بوفاقهم، فضبلن عن  -كعبل
 خبلفهم. 

 الصفتْب، فلها كجوه، أشهرىا كجهاف يعرفاف على إثبات ىاتْب داللة العقلكأما 
  .انتبو بزيٌٝ ايهُاٍ، ٚبزيٌٝ املكاب١ً، :عند أىل العلم

أنا أحرص على أف أجد من خبلؿ الكبلـ عن بعض الصفات، أف أجد فرصةن 
للكبلـ عن قواعد، كأصوؿ كضوابط، عند أىل السنة، أك عند ٨بالفيهم، كمناقشتها، 

كا١بماعة يف ىذا ا٤بقاـ، يعِب ليس ا٤براد أف نقرر معُب الصفة لتقرير عقيدة أىل السنة 
فحسب، بل حٌب القواعد الٍب قرر أىل السنة كا١بماعة، إثبات الصفات من خبل٥با، 

 ككذلك ما عارض فيو ا٤بخالفوف. 
كالكبلـ يف صفٍب السمع كالبصر، فرصة للتنبيو على ٝبلة من القواعد كاألصوؿ، 

 كالٍب قررىا ٨بالفوىم.  الٍب قررىا أىل السنة،
–إثبات صفٍب السمع كالبصر  : من ذلك ما يتعلق بالداللة العقلية، على

كىذا ينبهك إُف أف أىل السنة كا١بماعة َف يهملوا العقل، كما يرميهم  -سبحانو كتعاُف
بذلك ٨بالفوىم، إ٭با أىل السنة كا١بماعة أعملوا العقل يف ٦بالو، كأنزلوه منزلتو، دكف 

 أىل السنة كا١بماعة يف تعاملهم مع العقل.  راطو أك تفريط، ىذه ميزةي إف

                                                                                                                                     

    .فمػػا بعػػد يف صػػحيفة إحػػدل كثبلثػػْب كمائػػة ((٦بمػػوع الفتػػاكل))أشػػار إُف ىػػذا ا٤بعػػُب يف آّلػػد الثالػػث عشػػر مػػن 
   .الشيخ()
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بْب من خبلؿ ما يتعلق يف إثبات ىاتْب الصفتْب من خبلؿ العقل، ٲبكن أف يي 
الكماؿ، كا٤بقابلة، كلك أف تقوؿ: دليل الضدية، ككبلٮبا يرجعنا إُف قاعدةو  :دليلي

  .قاعز٠ قٝاؼ األٚىل :أصيلةو عند أىل السنة، يف باب األ٠باء كالصفات، كىي
، [َٔ]النحل:كىلًلًَّو اٍلمىثىلي األىٍعلىى﴾) -جل كعبل–قياس األكُف دؿ عليو قوؿ ا 

: لىىكىلىوي اٍلمىثىلي األىعٍ كقولو: )  [. ِٕ( ]الرـك
 القياس في الجملة، يرجع إلى ثالثة أنواع: 

 قياس تمثيل: كقياس األصوليين. -ٔ
 وقياس شموؿ: كقياس المناطقة. -ٕ

اللياض فيهما  ألنَّ  -سبحانو كتعاُف–كىذاف ال ٯبوز استعما٥بما يف حق ا 

ت بين الخالم واإلاخلىق  ﴿تىاللًَّو ، كال شك أف ىذا من أظلم الظلم، ًلخض ي الدظٍى
، [ٖٗ]الشعراء:، ﴿ًإٍذ نيسىوّْيكيٍم ًبرىبّْ اٍلعىالىًمْبى﴾[ٕٗ]الشعراء:ًإٍف كينَّا لىًفي ضىبلؿو ميًبْبو﴾

 ٖبلقو، ال قياس ٛبثيل، كال قياس مشوؿ.  -سبحانو كتعاُف–قاس ا ال ٯبوز ٕباؿ، أف يي 
َّ  هٕ غكاْ: (قٚاع األٗىل)قٚاع األٗىل، ٗ :ٌا جي٘ش اضتعٌايإ

 ٔبانب التنزيو.  :كشقه يتعلق-ِ. ٔبانب اإلثبات :شقه يتعلق-ُ 
ٌٖقاؿ: ا ما يتعلق ٔبانب اإلثبات: فهو أف يي أمَّ  ٍٍ اتقف ب٘  إٕ ن نُا

ٕ٘ َٔ ايٛدٛٙ، فاخلايل أٚىل ب٘؛ ألٕ َعطٞ ايهُاٍ  املدًٛم، ال ْكك فٝ٘ بٛد

 . أٚىل ب٘
بو ا٤بخلوؽ، ال نقص فيو بوجوو من الوجوه، كبالتاِف، ضع بْب  كل كماؿو اتصف

أكُف بو؛ ألف معطي  -سبحانو كتعاُف–قوسْب ا٤براد: الكماؿ ا٤بطلق، فإف البارم 
 الكماؿ أكُف بو. 

٩بن ال  أكملي  صفة ابة كماؿ، كمن ٰببي  ٰبب؛ ألفَّ  -عز كجل–فا  :كبالتاِف
 عقليه يؤيد الدليل النقلي. :ىذه الصفة، ىذا دليله  -عز كجل–ٰبب، كبالتاِف نثبت  
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صفة  -عز كجل–ىذا القياس مؤيده للدليل النقلي، ىذا ٧بلو، كذلك نثبت  
الفعل، كقل مثل ىذا  :مثل ىذا يف ٩بن ال يتكلم، كقلٍ  الذم يتكلم أكملي  الكبلـ، ألفَّ 

 -عز كجل–القدرة، إُف آخر ما يتعلق بصفات ا  :ىذا يف ا٣بلق، كقل مثل :يف
 الثبوتية. 
–مثبلن إثبات األكل كالشرب   ىنا قد يقوؿ قائل: لو قولنا ّٔذا، للزـً  ىا

٩بن ال يأكل كيشرب، قل  إذ إف ا٤بعقوؿ أف من يأكل كيشرب، أكملي  -سبحانو كتعاُف
، من يناـ من ا٤بخلوقات، أكمل  .٩بن ال يناـ مثل ىذا يف النـو

  
الكماؿ الذم يكوف يف جانب، كلكنو نقصه  :ىو ماذا نريد بالكماؿ النسبي؟ 

ٌٌ مً وحٍه، ولىىه هلٌص مً وحٍه آخسيف جانبو آخر،  ، كاألكل، هما ، فالنـو
ظر إُف ىذه الصفات، من جهةو نعم، صفات كماؿو يف ا٤بخلوقْب، كلكن إذا ني  كالشرب،

 ألهنا تدؿ على االفتقار.  ؛أخرل، ٘بد أهنا تستلـز النقص
 ألنو ٧بتاجه إُف األكل. لماذا يأكل اإلنساف؟ 

.ولماذا يناـ؟   ألنو ٧بتاجه إُف النـو
 .نقصه  :كاالحتياج

  
ً
  -عص وحل–بها، هللا  اإلاخلىكاث واهذ في هره الصفاث واملت

ً
وان وامال

   بغىاه عنها،
ل ّٔا، استغُب ّٔا، مُّ ل كماالن يليق بو، لغناه ّٔا، مٌب كاف غنينا؟ ألنو كي مي ا٤بخلوؽ كي 

 -–ال يأكل، كال يطعم  -–كاف لغناه عنها، فلذلك ا   -–ا  ككماؿن 
وال شً أنَّ الغني عً الش يء، ا٤بخلوؽ يف غناه ّٔا،  كمالو يف غناه عنها، ككماؿي   ألفَّ 

، كبالتاِف تبْب لنا أف ٦باؿ  مً الغني به، فإن الغنى العالي عً الش يء ال به أهمُل 
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ىذه القاعدة، إ٭با يتعلق بكماؿو مطلق، كما ىو الكماؿ ا٤بطلق؟ الذم ال ينتابو نقصه 
  .بوجوو من الوجوه

ُٙلوا يف تقريرهدليل الكماؿ يف شق التنزيو، كقا عٓ٘  : إٕ نٌ ْكٍك ٜتٓظ

، إذا كاف الكذب، كإذا كاف الظلم، أٚىل بايتٓظٙ عٓ٘ -عظ ٚدٌ–املدًٛم، فاهلل 
 أكُف أف يتنزه عنو.  -–كإذا كاف الفقر، نقصنا يتنزه عنو ا٤بخلوؽ، فا 

ا ما يتعلق بدليل لنطبق ىذه القاعدة من خبلؿ صفٍب: السمع، كالبصر، أمَّ 
أف البصر صفة   :بدليل الكماؿ، كىو :يف جانب اإلثبات، فهو الذم أ٠بيناهالكماؿ 

من األعمى، كبالتاِف إذا كاف ىذا   أكملي  أكمل ٩بن ال يبصر، ا٤ببصري  كمن يبصري  ،كماؿو 
 أكُف بو.  -عز كجل–كماالن يف ا٤بخلوؽ، فا 
ىذه الصفة، من خبلؿ ىذه الداللة العقلية، كأنا أقوؿ عقلية،  فتقرر عندنا إثباتي 

 -عز كجل–ىذا الوجو من الداللة قد أرشد إليو القرآف، أليس ا  كشرعية أيضنا، ألفَّ 
 -سبحانو كتعاُف–نا ا ، ردَّ [َٓ]األنعاـ:قيٍل ىىٍل يىٍستىًوم األىٍعمىى كىاٍلبىًصّبي﴾ يقوؿ: )

البصّب  الصريح يقتضي أفَّ  عمى كالبصّب؟ ا١بواب: ال، العقلي إُف عقولنا، ىل يستوم األ
عز –أكُف ّٔذه الصفة، فثبت   -عز كجل–من األعمى، كبالتاِف كاف ا  أكملي 
صفة البصر بالداللة العقلية، الٍب ىي داللة، أك ىذا دليل الكماؿ، كما ىو  -كجل

سنة عليو بعض ا٤بتكلمْب، كبعضهم ال معركؼه عند ا٤بتكلمْب، كىذا التقرير قد كافق أىلى 
الدليل  :بو فإنو أصاب ا٢بق، كافق قدح فيو، كمن قدح فيو َف يصب، كمن استدؿَّ 

 النقلي، ككافق ما كاف عليو السلف الصاٌف. 
كالعمى ضداف، كإذا   ،أف البصر :، فتقريرهأما دليل اإلالابلت، أو دليل الظدًت

صفة البصر، أك يثبت  صفة  -تعاُفسبحانو ك –  تٌ ثبي كاف كذلك، فإما أف يى 
السلب كاإلٯباب، ال  العمى، التقابل بْب البصر كالعمى كما يقوؿ ا٤بناطقة، من تقابلً 

مبصرنا كاف أعمى، كالعمى  -عز كجل–بد من ثبوت أحد الصفتْب، فإف َف يكن ا 
حينئذو أنو  عنو، فثبت -سبحانو كتعاُف–بإٝباع ا٤بسلمْب، ينزه ا  صفة نقص، كالنقصي 
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كجوبنا، إذيا تبلحظ أف تقريرنا  -عز كجل–ٯبب أف يكوف مبصرنا، ىذه الصفة ثابتةه  
 ٥بذه الداللة العقلية، كاف من خبلؿ قياس األكُف  يف شق التنزيو. 

عز –عنو، كإذا كاف نقصنا ينزه ا  -سبحانو كتعاُف–قولنا: ىذا نقصه ينزه ا 
 .البصر :وعنو، ثبت  ضده، كى -كجل

كاإلٯباب، كاحذر من خطأ  ،السمع كالصمم ضداف، تقابلهما من تقابل السلب
كا٤بلكة، أك  ،ا٤بتكلمْب، ىنا حينما يقولوف ىنا حينما يقولوف إهنما من تقابل العدـ

السلب كاإلٯباب، ٗبعُب أهنما  :تقابل ا٤بلكة كالعدـ، ليس بالصحيح، بل ٮبا من تقابل
تعاُف ا عن –ىذا، فلو قلنا: بثبوت الصمم  تى ذا، كإما أف يثبي ى تى ضداف، إما أف يثبي 

السمع،  :القتضى ىذا النقص، كا منزهه عن النقص، فلـز إثبات الضد كىو -ذلك
كىذا ىو ا٤بطلوب. كىذه الداللة الٍب أ٠بيناىا أك أرجعناىا إُف دليل التقابل، أك إُف دليل 

 الضدية ىذا القدر، قد أرشد إليو القرآف أيضنا. 
﴿ يىا أىبىًت ًَفى تػىٍعبيدي مىا ال يىٍسمىعي كىال  -عز كجل–أَف تسمع إُف قولو ا 

أباه، على أف عدـ السمع  -عليو السبلـ–إبراىيم  كنبو ، ٤باذا؟ دؿَّ [ِْ]مرٔف:يػيٍبًصري﴾
، كاإللو ال ٯبوز أف يكوف ناقصنا، قاؿ  يف إرشاد ا٤بشركْب،  -جل كعبل–كالبصر نقصه

ل عاقلو ك،  [ِٕ]الشعراء:﴿قىاؿى ىىٍل يىٍسمىعيونىكيٍم ًإٍذ تىٍدعيوفى﴾ىم إُف عقو٥بم، قاؿ: كردّْ 
، يدرؾ، أف آ٥بة ا٤بشركْب ال تسمع، كإذا كانت  ال تسمع، فإف ىذا يف حقها نقصه

 .كاإللو ال ٯبوز أف يكوف ناقصنا
ال ٯبوز أف يوصف  بعدـ السمع، كعدـ البصر؛ ألف ىذين  -عز كجل–إذنا ا  

، كإذا َف نثبتهما   السمع كالبصر، ىذا  :كجب إثبات ضدٮبا  كىو  -عز كجل–نقصه
 التقابل، أك دليل الضدية.  :ما يسمى بدليل
حاؿ، أنا فقط أردت تنبيهك يا رعاؾ ا، إُف مكانة العقل، ا٤بتوازنة،  كعلى كل

العقوؿ  الوسطية عند أىل السنة كا١بماعة، دكف غلوو، كدكف إجحاؼ، أىل السنة أىلي 
عوا كما يقولوا ٨بالفوىم، إف الراجحة، أىل السنة كا١بماعة، أنزلوا األمور مناز٥با، َف يدَّ 
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ل، كلكن يف ٧بلو؛ ألنك مى عٍ فت إليو، كبل، بل قالوا: إنو يػي العقل ٯبب أف يطرح كال يلت
إف أعملتو يف غّب ٧بلو، حصل فساده كاضطراب، بل إف العقل يدؿ على أنو يف خارج 
ا، إال أنو ٯبب أف يكوف لو  حدكده ال يعمل، أليس كذلك؟ كبالتاِف كاف العقل مرشدن

ل فيو، أضف إُف ىذا، أف أىل مى عٍ حدكده يعمل فيها، كما زاد على ذلك ال ٯبوز أف يػي 
سون الىلل مخبىًعاالسنة كا١بماعة، مع إعما٥بم للعقل،  ، كإف إال أنهم ًسوهه جابًعا، ٍو

أعطينا العقل قدره، كأنزلناه منزلتو، كلكن على شرط أف يكوف تابعنا ال متبوعنا، أف يكوف 
ىل السنة كا١بماعة، يكوف متقدمنا على النقل، كىذا فارؽه مهمه بْب أ خلف النقل، ال أفٍ 

 ك٨بالفيهم. 
–كلعلنا نفرد الكبلـ عن العقل، كمنزلتو عند أىل السنة كا١بماعة يف كقتو أكسع 

  -إف شاء ا تعاُف
، فإف الكبلـ يف ذلك ننتقل بعد ذلك، إُف 

سوؼ ٯبرنا إُف توضيح بعض القواعد كاألصوؿ كاإللزامات، الٍب تدلك على ىشاشة 
 موقف ا٤بتكلمْب يف باب الصفات. 

من ا٤بتكلمْب من كاف صرٰبنا فنفى صفة السمع كالبصر، صراحةن، كاألمر غّب 
 أف تركب معجز، ٲبكن أف تنفي  كل ما ال تريد إثباتو، فاألمر يسّب، ليس لك إال

 :صفة السمع ؿى ، مث تتجاكز ما تريد، بلغ ا٢باؿ ببعض ا٤بتكلمْب، أف أكَّ مركب التأويل
 .باإل٠باع
 لٍ ع؛ يعِب جعل ا٤بخلوؽ يسمع، قي مً سٍ يسمع؛ ٗبعُب ييسمع، كا ٠بيعه ٗبعُب مي  

 مثل ىذا يف البصر، كيف ا٠بو البصّب. 
مة، ىذا تبلعبه بكتاب ا كىذا يا أخوتاه ليس خطأ، بل ىذا فجوره يف ا٣بصو 

عى اللَّوي  -تعاُف-أم عاقل! بل أم أٞبق! يعرؼ أك يفهم من قولو  -عز كجل– )قىٍد ٠بًى
، نفهم [ُ]آّادلة:قػىٍوؿى الًٍَّب ٘بيىاًدليكى يف زىٍكًجهىا كىتىٍشتىًكي ًإُفى اللًَّو كىاللَّوي يىٍسمىعي ٙبىىاكيرىكيمىا﴾

 .بكتاب ا  ثه مع، ىذا يف ا٢بقيقة تبلعب، كعبسا٤بخلوؽ ي :من ىذا أف ا جعل
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ىاتْب  -عز كجل–آيت اآلف إُف قوـو من ا٤بتكلمْب، زعموا أهنم يثبتوف  
يوافقوف أىل السنة كا١بماعة، يف  :الصفتْب، كاشتهر عند كثّبو من طلبة العلم، أهنم

ما يسمونو ، أك إثبات ىاتْب الصفتْب، كغّبىا، من الصفات أك من صفات ا٤بعآف
 .  بالصفات النفسية

 مسعٌ إرادةٌ وعلنٌ واقتدر                    ه احلياة والكالم والبصزـــل
ىذه الصفات السبع، كالواقع، كالنظر الدقيق، كاإلنصاؼ، يقتضي منا أف نقوؿ: 

ّب  إف ىذه الصفات إذا استثنينا صفة ا٢بياة، موافقتهم فيها ألىل السنة، موافقةه جزئية غ
أف يكوف إثباهتم ٥با جارينا على هنج السلف  كاملة، إذ إهنم قد كقعوا يف أخطاء، ٛبنعي 

 الصاٌف. 
من األخطاء  -عز كجل–دعنا نطبق ىذا على ما يتعلق بصفٍب السمع كالبصر  

 : الٍب كقع فيها ىؤالء يف ىاتْب الصفتْب
العلم، ال أقل كال أكثر،  صفةي  :أكال: أف منهم من زعم أف السمع كالبصر، إ٭با ٮبا

البصر، كلكن  -عز كجل–السمع، كنثبت   -عز كجل–أكلوا، نقوؿ: ٫بن نثبت  
العلم، كبعضهم قاؿ: علمه خاص، السمع علمه خاصه  :السمع كالبصر ما ٮبا إال

باألصوات، كالبصر علمه خاص بالذكات، أك با٤ببصرات، إذنا عاد السمع، كعاد البصر 
 .إُف العلم
كىذا تأكيله قبيح، كباطله من القوؿ، فإف  السمع شيء، كالبصر شيء، كالعلم  

–ا  -عز كجل بيانو–شيء، كىذا ما يدركو اإلنساف بعقلو، كىذا ما جاء يف القرآف 
فرؽ بْب السميع كالعليم، فأخرب عن نفسو أنو السميع العليم، فدؿ  -سبحانو كتعاُف

 ا، كىذا يدركو اإلنساف ببداىة العقل. ىذا على أف ىناؾ ٠بعنا، كىناؾ علمن 
ال يسمع أصواهتم، أال ترل  :أف الناس تتكلم، كلكنو أال ترل إُف أف األصم، يعلمي 

أف ىناؾ أشياء، كأف ىناؾ أشخاص، كأف ىناؾ ألواننا، كلكنو ال  إُف أف األعمى، يعلمي 
 يشاىدىا، كال يراىا، إذنا فرؽه بْب السمع، كالبصر، كالعلم. 
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أخطأ يف جانبو آخر، قالوا: إف السمع كالبصر، صفتاف ذاتيتاف، كىذا بعضهم 
 :يلزمهم فيو أحد الزمْب

إما القوؿ بأف الصوت قدٔفه، الصوت ا٢بادث قدٔف، كالذكات ا٤بخلوقة قدٲبة، ما * 
يسمع  -عز كجل–معُب أف السمع ذايته، كأف البصر ذايت؟ عندىم يقولوف: َف يزؿ ا 

 -عز كجل–ف، أك صوت اآلذاف، أك صوت اآللة ا٢بادثة، ا ىذا الصوت، صويت اآل
٠بعها يف األزؿ، كبالتاِف تكوف ىذه األصوات بضركرة العقل  أزلية، كىذا ما ٱبالف 

 ضركرة العقل. 
فإننا ندرؾ أف الصوت ماذا؟ حادثه كجد بعد عدمو، كذلك األشياء توجد بعد 

صوات ا٢بادثة أك الذكات ا٤بخلوقة ىذه  أف كانت معدكمة، كبالتاِف إما القوؿ بإف األ
 .أزلية، كىذا ال يقولو عاقل

، أحد البلزمْب ال شك أنو الـز ٥بما، أف  * أك أف السمع كالبصر تعلق با٤بعدـك
، كىذا أيضنا ال يقولو عاقل، السمع: إدراؾ  يقوؿ: إف السمع كالبصر تعلق ٗبعدـك

، كبالتاِف القوؿ: بأهن ، كالبصر: إدراؾ ذاتو ، ىذا قوؿه مناؼو صوتو ما تعلقا ٗبعدـك
 لصريح العقل، فثبت أنو ال ٯبوز أف يقاؿ: إف السمع كالبصر، صفتاف ذاتيتاف. 

مث يقاؿ: إف كاف ىؤالء يفرقوف بْب السمع كالبصر، كبْب العلم، كما ىو عليو 
ـه جيد، ذكره شيخ  أكثر ا٤بتكلمْب، الذين أٙبدث عنهم، فإنو يقاؿ ٥بم: كىذا إلزا

كىو: أف يقاؿ لو: حينما ٰبدث الصوت، أك ليوجد ا٤بخلوؽ، ىل  -رٞبو ا–ـ اإلسبل
شيءه أـ ال؟ إف قالوا: ما ٘بدد شيء، رجعوا إُف صفة  -عز كجل–٘بدد يف حق ا 

العلم، كإف قالوا: ٘بدد شيءه  لزمهم أف الصفة تعلقت ٗباذا؟ تعلقت ّٔذا األمر ادث، 
 ال صفةن ذاتية. فكانت صفةن اختيارية، ال صفةن؟

٤باذا القـو يفركف من جعل ىاتْب الصفتْب ذاتيتْب؟ ٤باذا؟ ا١بواب: أهنم يفركف من 
شيءو أ٠بوه: حلوؿ ا٢بوادث، ماذا؟ حلوؿ ا٢بوادث، قالوا: ىذه األمور: )السمع، 

إال  البصر، االستواء، النزكؿ، ٦بيء، إتياف..اٍف( ىذه حوادث، كا٢بوادث ال ٙبلُّ 
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ىذه قادت القـو  -سبحانو كتعاُف–دٔفه ليس ٕبادث، فلـز نفيها عن ا ٕبادث، كا ق
كىذه شبهة كربل عندىم، فرحوا  -عز كجل–إُف الوقوع يف نفي كثّبو من صفات ا 

ّٔا كثّبنا، ألهنم يف زعمهم أثبتوا حدكث العاَف، كقدـ الصانع من خبلؿ، فاصطدموا 
حٌب يسلم لنا ىذا الدليل الذم أثبتنا بو  بالصفات االختيارية، فقالوا ال بد حينئذو 

ىذه الصفات  :الصانع، يلزمنا إذنا أف ٫بافظ عليو، كبالتاِف، ننفي ـً دى حدكث العاَف، كقً 
 . -سبحانو كتعاُف–االختيارية عن ا 

 :قاؿكا١بواب عن ىذا أف يي 
أكالن: القـو اصطلحوا على مصطلحات، ردكا النصوص إليها، كحكموا عليها  

بوؿ أك الرد يف ضوئها، كىذا مسلكه باطله عند ٝبيع العقبلء، كصف الصفات بالق
با٢بوادث، من أين لكم ذلك؟ ىذه بدعةه لغوية، كما أهنا بدعةه شرعية، إف كنتم تريدكف 

، كقد -ٙبتمل حقنا، كٙبتمل باطبلن  كلمٌة مجملةطبعنا ىذه الكلمة يا أخوتا -ا٢بدكث، 
 ماعة أف األلفاظ آّملة: علمنا يف قاعدة أىل السنة كا١ب

ال تستعمل البتة عند أىل السنة يف تقرير ا٤بعتقد، بل أىل السنة ينسبوف من  -
 .يستعملوىا إُف البدعة

مث يف مقاـ ا٤بناظرة ما من يستعملها، فإهنم يستفصلوف، يقبلوف ا٤بعُب الصحيح - 
حاؿ ال بنفيو كال  بلفظو الشرعي، كيردكف ا٤بعُب الباطل، كال يتكلموف باللفظ يف كل

 ىذه قاعدة أىل السنة كا١بماعة.  .بإثبات
القـو ٤با أطلقوا ىكذا ّٔذا اإلطبلؽ، إف ىذه الصفات االختيارية، حوادث، 
كا٢بادث ال يكوف إال ٕبادث، ا٢بقيقة أتوا ٔبملة مبتدعة غّب معركفة يف اللغة، كغّب 

فيها  -ى ا عليو كسلمصل–معركفة يف الشرع، كىذا كتاب ا، كىذه سنة رسولو 
صلى –إثبات الصفات، كليس فيها شيءه من ىذا الكبلـ، ىؤالء أصحاب رسوؿ ا 

صلى ا عليو –كانوا يقرءكف كتاب ا، ككانوا يقرءكف سنة رسوؿ ا   -ا عليو كسلم
كيسمعوهنا، كمع ذلك فبل أحده منهم قاؿ، كال أحده منهم فهم من ثبوت  -كسلم
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كاإلتياف كآّيء، كالسمع، كالبصر، كما إليها، إف ىذه حوادث، كا٢بوادث ال االستواء 
 ٙبل إال ٕبادث، كا منزه عن ا٢بدكث. 

شيءه من  -عز كجل–يف ا  يقاؿ ٥بم: ماذا تريدكف؟ أتريدكف بأنو حلَّ مث   
عن ذلك، كال أحده من  -سبحانو كتعاُف–٨بلوقاتو؟ إف قالوا ذلك، فنقوؿ: ٫بن ننزه ا 

ا٤بسلمْب يقوؿ ّٔذا، كإثبات الصفات كالسمع كالبصر كاالستواء، ال يقتضي ّٔا، ال 
 -عز كجل–يقتضي ىذا بوجوو من الوجوه، كإف كنتم تريدكف أنو قد ٘بدد يف حق ا 

﴿مىا يقوؿ:  -عز كجل–شيء، فإننا نلتـز ّٔذا، كنقوؿ: إنو ال يلزمو باطل، بل ا 
﴾ ٍم ٧بيٍدىثو بو بعد أف َف  -عز كجل–، تكلم ا [ِ]األنبياء:يىٍأتًيًهٍم ًمٍن ذًٍكرو ًمٍن رىًّّْٔ

ا. -عز كجل–يكن متكلمنا بو، فهل لـز من ذلك أم سوءو أك نقص يف حق ا   ؟ أبدن
 -عز كجل–يفعل إذا شاء، ىذا كماؿه يف حق ا  -عز كجل–ا  إذنا كوف

كمهما اصطلحتم على اصطبلحات، فإهنا ال تقدح يف ذلك، انتبهوا، ٫بن نقوؿ: ىذه 
ما  :يفعل إذا شاء، كال يلـز من ىذا نقص كبالتاِف -عز كجل–الصفات تقتضي أف ا 

، كا٢بدكث ال يكوف إال يف األجساـ، كاألجساـ ال تكوف  ذكرٛبوه من أف ىذا حدكثه
 إال حادثة، ال شك أف ىذا كبلـه باطله ال دليل عليو. 

ا قاعدة تقوؿ: صفات كل موصوؼ تناسب ذاتو، كتبلءـ حقيقتو، نثانيا: مرت ب
إف كنتم تزعموف أف كجود ىذه األمور، الٍب أ٠بيتموىا حوادث، يف ا٤بخلوؽ، تدؿ على 

و ىو لو َف يفعل ىذه، أك َف يقم بو ىذا األمر، حدكثو، فنحن نسلم ذلك، بل نعتقد أن
–فإنو ماذا؟ ٨بلوؽ، فنحن ال نتحدث عن ىذا، أما إف كنتم تريدكف أف ما قاـ با 

من ذلك يقتضي البلـز الذم يكوف يف ا٤بخلوؽ، فهذه دعول ال دليل  -سبحانو كتعاُف
 عن ذلك.  -سبحانو كتعاُف–عليها، ك٫بن ننزه ا 
ف القـو مشبهة، كىذه قلناىا فيما مضى، ىؤالء ا٤بعطلة، شبهوا حقيقة األمر أ

فعطلوا فشبهوا، تعطيلهم يكتنفو تشبيهاف، حقيقة األمر ىاىنا أهنم جعلوا الصفة الٍب 
لىٍيسى )ىي الصفة الٍب تقـو ٗباذا؟ با٤بخلوؽ، ك٫بن نقوؿ:  -سبحانو كتعاُف–تقـو با 
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ًمٍثًلًو شىٍيءه كىىيوى السًَّميعي ا يِّا﴾، )[ُُ]الشورل:لبىًصّبي﴾كى ، [ٓٔ]مرٔف:ىىٍل تػىٍعلىمي لىوي ٠بًى
﴾، [ْ]اإلخبلص:﴿كىَفٍى يىكيٍن لىوي كيفيونا أىحىده﴾ ، [ْٕ]النحل:﴿فىبل تىٍضرًبيوا لًلًَّو األىٍمثىاؿى

ادنا﴾)  . [ِِ]البقرة:فىبل ٘بىٍعىليوا لًلًَّو أىندى
على ماذا؟ على ما  فهنا يا ٝباعة، ٫بن نقوؿ: أنتم حينما حكمتم، حكمتم

تعقلوف من صفات ا٤بخلوقات، من أهنا حوادث، كا٢بوادث ال تقـو إال ٕبادث، نقوؿ: 
ىذا يف حق، ىذا كبلـه إف سلمناه، فهو ال يتجاكز حدكد ا٤بخلوقْب، كا ليس كمثلو 

 شيءه. 
عز –صفة ا٣بلق، كالرزؽ أـ ال؟ إف أثبتم أف ا  -عز كجل–ثالثنا: أتثبتوف   

ٱبلق األشياء، كيوجدىا بعد العدـ، فقد قلتم كال بد ٗباذا؟ ٗبا أ٠بيتموه حلوؿ  -لجك 
  .ا٢بوادث

يوجد الشيء بعد عدمو، ٱبلق ىذا بعد أف ال يكوف  -عز كجل–عند القـو ا 
٨بلوقنا، أكجدٓف، كأكجدؾ، كأكجد الثالث كا١بميع، بعد أف َف نكن موجودين؟ أجيبوا 

مسلم؟ ال يشك يف ىذا مسلم، طيب، ٫بن نقوؿ: إف كاف ياٝباعة، ىل يشك يف ىذا 
شيئنا َف يكن موجودنا؛ يعِب فعل فعبلن معيننا،  -عز كجل–ا٣بلق، كا٣بلق فعله، أكجد ا 

إف كاف ما زعمتم من أف قياـ الصفات االختيارية، يقتضي حلوؿ ا٢بوادث، فيلزمكم أف 
أنتم بْب أمرين، إما أنت تثبتوا  يكوف ا٣بلق كالرزؽ  يقتضي حلوؿ ا٢بوادث، كبالتاِف

ا٣بلق كالرزؽ، كتثبتوا أيضنا االستواء كالنزكؿ، كاإلتياف، كالسمع كالبصر، فتسقط 
ا٣بلق، كالرزؽ،  -عز كجل–حجتكم، أك تطردكا حجتكم، كبالتاِف تنفوف عن ا 

القوؿ في بعض الصفات،  فتكفركف. فهمنا يا ٝباعة؟ أحد األمرين الزـه ٥بم كال بد، 
 . كالقوؿ في البعض اآلخر

يف ىذا الفعل، عن ٠بات ا٢بدكث،  -عز كجل–قاؿ القـو ىاىنا: ٫بن ننزه ا 
–فنقوؿ: يا قـو كا إف أىل السنة حقنا كصدقنا ألحرص منكم على تنزيو صفات ا 

عن ٠بات ا٢بدكث،  -عز كجل–عن مشأّة ا٤بخلوقْب، إذا قلتم: ننزه ا  -عز كجل
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أيضنا ىذا، يف االستواء،  كالفعل، فلتقوؿي  ،ا٤بخلوقْب، يف اإلٯباد، كالرزؽ يعِب مشأّة
كاإلتياف، كآّيء، كالسمع كالبصر، كما يقوؿ أىل السنة، أىل السنة يقولوف: فعل ا 
يليق بو، ال كفعل ا٤بخلوقْب، كنزكلو يليق بو ال كنزكؿ ا٤بخلوقْب، كبالتاِف ينتقد؟ ينتقد 

 قو٥بم. 
طاء الٍب كقع فيها القـو يف جانب إثباهتم لصفٍب السمع كالبصر، أهنم من األخ   

٤با أتوا إُف إثبات السمع كالبصر، أضافوا أشياء ٧بدثة، تعود على قو٥بم با٤بفارقة عن قوؿ 
قالوا:  -عز كجل–أىل السنة كا١بماعة ٛبامنا؛ ٗبعُب: القـو ٤با أتوا إُف إثبات السمع  

ا ببل آلةو، كال حاسةو، كال مقابلةو، كال مبلقاةو، كال كذا، كال  ٠بعن  -عز كجل–نثبت  
صفة البصر، ببل  -عز كجل–كذا، كال كذا، ك٤با جاءكا إُف صفة البصر، قالوا: نثبت  

جارحةو، كال حاسةو، كال مقابلةو، كال ٩باسةو، ك، ك، ك...اٍف، ك٫بن نقوؿ: ىذه ألفاظه 
كباطبلن، كبالتاِف ٫بن ال ٬بوض فيها بإثباتو أك نفي،  ٧بدثة، مبتدعة، ٦بملة، ٙبتمل حقنا

كإ٭با نستفصل عمن يستعمل ذلك، مع اعتقادنا أف ىذا ا٤بسلك أصبلن مسلكه مبتدع، 
 كال كاف السلف الصاٌف ٱبوضوف ىذا ا٣بوض. 

، ك٨بالفتهم ٤بنهج ا٢بق،  أنبو على موقفو آخر، يدلك على مدل اضطراب القـو
السمع كالبصر؛ ٗبعُب العقبلء على ما عليو أىل  تعلقً كثّبنا يف مي   أهنم اضطربوا :أال كىو

السنة كا١بماعة، من أف متعلق السمع ىو؟ الصوت، كمتعلق البصر الذكات، أليس  
كذلك؟ الذكات، كاأللواف، كما إليها، لكن القـو اضطربوا ىنا كثّبنا، حٌب إف منهم من 

كل شيء، حٌب قاؿ بعضهم: إف ا   شيء، كمتعلق البصر، قاؿ: إف متعلق السمع كلٌ 
يسمع األصوات كاأللواف، كالذكات، كيبصر الذكات، كاأللواف، كاألصوات،  -عز كجل–

ىذا كاضح الضبلؿ كاال٫براؼ، كىذا يؤكد  كىذا قوؿه ال يستحق الوقوؼ، عنده، ألفَّ 
، يدؿ على أهنم ٰبوموف حوؿ العلم، إ٭با القضية عندىم  على أف جل كبلـ القـو

 كشاؼ، كما يقوؿ بعض أئمتهم، القضية ما ىي إال أف انكشافنا أقول من انكشاؼ. ان
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العلم: صفة ّٔا تنكشف األشياء، ككذلك السمع ككذلك البصر، اللهم إال أف 
ىناؾ انكشافنا أقول من انكشاؼ، ىذا يدلك على أف القـو يدكركف على صفة العلم 

 . -سبحانو كتعاُف– 
عز –لـز ىؤالء إف كانوا صادقْب يف إثبات السمع كالبصر  أنبو أخّبنا على ما ي

سقوط الشبهة الٍب يتدرعوف ّٔا كثّبنا، يف نفي  :فإنو يلزمهم الزـه مهم، كىو -كجل
الشبهة العريضة الٍب دائمنا ما يكرركهنا، كيتضرعوف ّٔا،  -سبحانو كتعاُف–صفات ا 

ىي يف ا٢بقيقة شبهة التشبيو، ٤باذا  ككررناىا كثّبنا، -عز كجل–إُف نفي صفات ا 
اليد كالوجو كالعْب؟  ألف إثباهتا يقتضي التشبيو، ىكذا  -عز كجل–تنفوف عن ا 

 وؿ: أنتم بْب أمرين: يقولوف، فنقي 
إما أنت تثبتوا السمع كالبصر، كتثبتوا العْب كاليد كالوجو، أك تنفوىا ٝبيعنا، أما 

يزعموف  القـو ، ىذا ٙبكم غّب مقبوؿ؛ ٗبعُبىذا االضطراب ىذا ليس مسلك العقبلء
أهنم أثبتوا السمع كالبصر، كلكن ٤با أتوا إُف صفة العْب، كمرت بنا قريبنا، كصفة اليد 
كمرت بنا قريبنا، قالوا ماذا؟ ال نثبتها ؛ ألف إثباهتا يقتضي التشبيو، قالوا: ال نعقل من 

إال كىو ٨بلوؽ، إذنا يتعْب أف ننفي عن ا لو يده، إال كىو ٨بلوؽ، كال نعقل من لو عْبه، 
ىاتْب الصفتْب، كأمثا٥بما، ىكذا قالوا كال ال؟ نعم، فنقوؿ: نتنزؿ معكم يف  -عز كجل–

ا١بداؿ كنقوؿ: ككذلك السمع كالبصر، ٫بن َف نرٮبا إال يف ٨بلوؽ، فؤلم شيءو 
، فإننا نقوؿ: كأنتم أثبتموىا؟ كإذا كنا عندكم مشبهة ألننا أثبتنا العْب، كالوجو كاليد

 مشبهة؛ ألنكم أثبتم السمع كالبصر، كل هتمة تتهموننا ّٔا، فإننا نعيدىا عليكم. 
إف كنا مشبهة ألننا أثبتنا الوجو كاليد كالعْب، فأنتم مشبهة؛ ألنكم أثبتم السمع 
كالبصر، إف قلتم: ال نعقل تلك الصفات إال يف ٨بلوؽ، فنقوؿ: ك٫بن ال نعقل كَف نرل 

 كالبصر، إال يف ٨بلوؽ.  السمع
فإما أف تثبتوىا ٝبيعنا، أك تنفوىا ٝبيعنا، قالوا: ٫بن نقوؿ: ٠بع ا كبصره يليقاف 
بو، منزىاف عن مشأّة ا٤بخلوقْب، ماذا نقوؿ: نقوؿ ىذا كبلمكم سنأخذه، كنضعو 
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عليكم، ألننا حقنا نقوؿ: يده ككجهو، كعينو، كنزكلو كسمعو كبصره، يليقاف بو، كتلك 
الصفات تليق بو، ال على كجو مشأّة ا٤بخلوقْب، فتسقط بالتاِف شبهة التشبيو، كىذا 

 األمر الزـه ٥بم، ال حيلة ٥بم فيو. 
يا قومنا تثبتوف  كلذلك أدرؾ بعض أئمتهم ك٧بققيهم ىذا اإلشكاؿ الكبّب، كيفى 

ا كيلزمهما ما يلـز غّبٮبا؟ بل إف شئت أقوؿ: إهنم -عز كجل–السمع كالبصر  
با٤بخلوقْب أكفق من غّبٮبا، ال يكاد يوجد حي إال كىو يسمع كيبصر، لكن ليس كل 
حي يستوم، صح؟ كليس كل حي ينزؿ، صح؟ إذنا إف كاف االستواء كاإلتياف تشبيهنا، 
ا، كبالتاِف ال  فالسمع كالبصر تشبيوه أشد، أقوؿ: قاؿ بعض أئمتهم: األمر مشكله جدن

ىذا، إال بأف نقوؿ: إف السمع كالبصر من جنس  نتخلص عن ىذا، أك ال نتخلص من
العلم، ىو من جنس العلم، كىذا ا٤بسكْب ظن أنو يتخلص من اإلشكاؿ ّٔذا، كالواقع 
أنو ال يزاؿ كاقعنا فيو، بل حٌب لو نفى صفتا العلم، فإننا سنقوؿ: ىل تثبت لو صفة 

، كال يزاؿ ا٢بياة؟ فإف قاؿ: أثبت صفة ا٢بياة، قولنا: ال تزاؿ ملزمنا ّٔا  ا طن و سبالبلـز
با٢بق، أك تصل إُف النفي اض، ا٤بتكلموف يا و يضربك بل يقودؾ إُف ا٢بق، ال بد أن

 أخوتا بْب أمرين: 
إما الرجوع إُف ا٢بق،  -طبعنا ىذا إذا أرادكا اإلنصاؼ كلزـك مسلك التجرد–إما 

لعقبلء يدركوف، أف ما كإما الوقوع يف ماذا؟ يف النفي اض، ال يثبتوف  صفة، ككل ا
–ال صفة لو ىا؟ فهو عدـ، كبالتاِف تقعوف يف اإل٢باد، اإل٢باد: نفي كجود ا٣بالق 

    -سبحانو كتعاُف
، كىذا مفيده لك يا طالب العلم، يف معرفة  أختم بالتنبيو على اضطراب القـو

ستدؿ مذىب ىؤالء، أنبو إُف أف كثّبنا منهم، ٤با جاء إُف إثبات ىاتْب الصفتْب، ا
الكتاب كالسنة، مع أف األصل األصيل، الذم سبب  :عليهما باألدلة النقلية، يعِب

ا٫برافهم، دعواىم أف األدلة النقلية ظنية، األدلة النقلية عندىم ظنية، كإذا كانت ظنية، 
، كالقطعي مقدـه  الظِب، كبالتاِف  لـز من ىذا تقدٔف العقل عليها، ٤با؟ ألف العقل قطعيه
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 باب االعتقاد بدليل النقلي، ىكذا صرحوا، ال نستدؿ يف باب االعتقاد، ال يستدؿ يف
باب االعتقاد قطعيه، فبل  بدليلو نقليو أصالةن، تأسيسنا ال نؤسس على دليلو نقلي؛ ألفَّ 

يستدؿ فيو إال بقطعي، كاألدلة النقلية عندىم ظنية، كىذا يف ا٢بقيقة ضبلؿ، بل ىذا 
أدلة الكتاب كالسنة عن أف تكوف  مفيدةن ا٥بداية، جعلوا األصل طاغوته كبّب، دفعوا بو 

ا٥بداية معلقة  بالعقوؿ، بأشرؼ ا٤بطالب، كىي ا٤بطالب اإل٥بية، أما الكتاب كالسنة 
كىًإًف اٍىتىدىٍيتي فىًبمىا ييوًحي ًإِفىَّ يقوؿ: ) -عز كجل–فعزلوٮبا عن ذلك، مع أف ا 

﴾  ، سبب ا٥بداية التمسك بالوحي، أك بالعقل، بالوحي، بنص كتاب ا. [َٓ]سبأ:رىِبّْ
ىؤالء ا٤بتكلموف، أكثرىم على االستدالؿ على السمع كالبصر  ا٤بقصود: أكثر

بدليل الكتاب كالسنة، كىذا أيضنا أكقعهم يف إشكاؿو كبّب، كيف تستدلوف يف مسألة 
إال بقطعي، كىذا أمره أشكاؿ   يهاعقدية،  بدليلو ظِب، كالعقيدة قطعية، فبل يستدؿ ف

عليهم كثّبنا، كما استطاعوا االنفصاؿ عنو، ما استطاعوا االنفصاؿ عنو، قاؿ بعضهم:  
كما ٘بد يف شرح ا٤بواقف، كشرح ا٤بقاصد، كغّبٮبا، قالوا: إف الذم يلجئنا، إُف األخذ 

أ١بأتنا إُف  األخذ  ّٔذه األدلة النقلية، مع أف األصل فيها ظنية كثرهتا، ٤با جاءت بكثرة،
 .-إف  كإنا إليو راجعوف–ّٔا، يعِب كأف ا٤بسألة مسألة اضطرار 

فنقوؿ: يا  العجب، أدلة إثبات العلو، يف الكتاب كالسنة، أكثر من أدلة  
إثبات السمع كالبصر، فما بالكم، قبلتم األدلة النقلية ىنا، كرددٛبوىا ىنا؛ كلذلك 

بعض أئمتهم، كيف تستدلوف بأدلة نقلية، فتخرموف أشكل عليهم، بل شدد عليهم 
أصبلن، كا إهنم شددكا على أصحأّم، بعض أئمتهم شددكا على أصحأّم، كيف 
تفعلوف ىذا يا أصحابنا؟ أنتم أكقعتمونا  يف حرج، اضطرب علينا األصل، كأنا أقوؿ: 

نقبل أدلة  ىذا اإلنساف أصاب كأخطأ، أصاب حينما زعم أف ىذا ىو أصلنا، أننا ال
النقل يف باب االعتقاد، ىذا صحيح، كأنتم مضطربوف، كأخطأ حينما زعم أنو ال 
يستدؿ بأدلة النقل، يف باب االعتقاد، كيف ا٤بقابل، أكلئك الذين استدلوا بالنقل، أصابوا 
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كأخطئوا، أخطئوا حينما اضطربوا، فقبلوىا تارة، كردكىا تارة، كأصابوا حينما استدلوا 
  -عز كجل–اب كالسنة على ثبوت السمع كالبصر  بأدلة الكت

الذم أريد أف أقوؿ، أف القـو ملزموف كال بد، إما بطرد قاعدهتم فبل يستدلوف 
تكسوف زيادةن، يف ا٣بطأ، أك أف نعلى إثبات السمع كالبصر  بأدلة الكتاب كالسنة، في

اب الصفات كيف يرجعوا عن ىذه القاعدة، فيستدلوف على ٝبيع مسائل االعتقاد يف ب
غّبه  بأدلة الوحي، كبالتاِف تسقط قاعدهتم الظا٤بة، أف أدلة النقل ظنية، كالعقل ىو 
الدليل القطعي، فيكوف الدليل النقلي، دليبلن تابعنا، إف كافق العقل، ال بأس قبلناه، كإف 

 خالف العقل أطرحناه، فإنا  كإنا إليو راجعوف. 
ل إُف أف ىذه األخطاء، كىذا االضطراب، يف بعد كل ىذا التطواؼ أريد أف أص

مسألة يدعى فيها موافقتهم ألىل السنة، ىل يصح معها دعول أهنم من أىل السنة، بل 
دعول أهنم ىم أىل السنة؟ إذا كاف ىذا فيما يدعوف موافقتهم، فيو ألىل السنة، 

 فكيف فيما خالفوا فيو أىل السنة كا١بماعة. 
 

 ]صفة ا٤بماحلة[
: ﴿َوَمَكُروا َمْكًرا كقولو، [ٖٔ]الرعد:﴿َوُىَو َشِديُد اْلِمَحاِؿ﴾ولو: : كققاؿ 

: ﴿ِإنػاُهْم َيِكيُدوَف َكْيًدا َوَأِكيُد  كقولو، [ٓ٘]النمل:َوَمَكْرنَا َمْكًرا َوُىْم ال َيْشُعُروَف﴾
 .[ٙٔ]الطارؽ:َكْيًدا﴾

 إثباتي ،   ةاختياري ىذه اآليات الثبلث إلثبات صفاتو  أكرد ا٤بؤلف 
األمر يف ىذه الصفات عما سبق معنا يف  أىل السنة ٥با فيو شيء من التفصيل، ٱبتلفي 

 .الصفات ا٤باضية
على ىذا  كما دؿَّ   صفة المماحلة: تلك الصفات الٍب أكردىا ا٤بؤلف  أكؿي  

كَف يرد يف القرآف  ،[ٖٔ]الرعد:﴿َوُىَو َشِديُد اْلِمَحاِؿ﴾قولو تعاُف يف سورة الرعد: 
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 :كاختلف أىل العلم يف معُب ،ّٔذه الصفة إال يف ىذا ا٤بوضع فقط كصف ا 
 ( إُف قولْب.المماحلة( ك)المحاؿ)

 :أف ىذه الصفة ٗبعُب شدة العقوبة كاالنتقاـ، فهو شديد ااؿ يعِب األوؿ:
 كغّبه. مشديد العقوبة كاالنتقاـ، كىذا قاؿ بو طائفة من أىل العلم كالثور 

كمنهم أبو عبيد  :ااؿ الكيد كا٤بكر، كىذا اختاره ٝبع من أىل العلمأف  الثاني:
، القاسم بن سبلـ، كطائفة من اللغويْب كا٣بطاب كغّبه، كظاىر صنيع ا٤بؤلف 

بن قيم انو أكرد ىذه اآلية بصحبة آيٍب ا٤بكر كالكيد، ككذلك فإ ،اختيار ىذا أيضا
 بالكيد كا٤بكر.  :كما يف ٨بتصر الصواعق نقل تفسّب ااؿ

، كٮبا صفتاف متقربتاف يف والمكر ،الكيد :كأما الصفتاف الثانية كالثالثة، ٮبا
إٜقاٍ املهضٚٙ إىل ايػري َٔ سٝح ال  :كاحد تقريبا، كىو ا٤بعُب، كيدالف على معُبن 

 .ٜؾعض

كاختلفوا يف التفريق بْب الكيد كا٤بكر، ك٩با ذكره بعض اللغويْب، أهنما يدالف على  
الكيد يتعدى  بأفَّ  :معُب متقارب، كإف كاف الكيد أبلغ، الكيد أبلغ من ا٤بكر، كذلك

يوسف: ]ژ  ڻ ڻ ڻژ ، كقد يتعدل ٕبرؼن ٤بعُب من ا٤بعآف، بنفسو
﴿ِإنػاُهْم َيِكيُدوَف  ، كلكن األصل أنو يتعدل بنفسو، كا جل كعبل يقوؿ: [ ٕٔ

، كإُف غّب ذلك من الشواىد الٍب تدؿ على أف الكيد يتعدل [ُٓ]الطارؽ:﴾َكْيًدا
 .بنفسو

 ژ ﴿َوِإْذ َيْمُكُر ِبَك الاِذيَن َكَفُروا، قاؿ سبحانو: يتعدى بغيرهنو إف :ا ا٤بكرأمَّ  
 .وا: كما تعدل بنفسو أقول ٩با تعدل بغّبهقال ،[َّ]األنفاؿ:

مهما يكن من شيء، ىاتاف الصفتاف قريبتاف جدان يف ا٤بعُب، كيدالف على ما  
 .إيصاؿ ا٤بكركه إُف الغّب من حيث ال يشعر :ذكرت لك، من أنو
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، كىي أيضا صفة ثابتة  سبحانو  المخادعةمن ىاتْب الصفتْب صفة  كقريبه  
كااؿ، كدؿ على ذلك  ،كالكيد ،ا٤بكر :الذم سيأيت على صفٍبكتعاُف على التفصيل 

 .[ُِْ]النساء: ژ ﴿ ُيَخاِدُعوَف اللاَو َوُىَو َخاِدُعُهمْ قولو تعاُف: 
كا٤بكر  ،كالكيد -على التفسّب الثآف-كىذه الصفات الٍب ذكرت لك كىي ااؿ  

 .تهزاء والسخريةاالس :كا٤بخادعة، كٯبرم ٦براٮبا صفتاف من حيث التفصيل كٮبا
ىذه الصفات منهج أىل السنة كا١بماعة يف إثباهتا  سبحانو كتعاُف فيو  

 ،طلق ٕبقٗبعُب أهنا تي  ،منقسمة :أف ىذه الصفات من حيث ىي :تفصيل، بياف ذلك
أهنا تدؿ على أف ا٤بتصف ّٔا قاـ ٕبق، كتدؿ أك قد تدؿ على أف  :طلق بباطل، ٗبعُبكتي 

 ا٤بتصف ّٔا قاـ بباطل.
فالمضاؼ إلى كذلك أف الكيد كا٤بكر كا٣بداع قد يكوف ٕبق كقد يكوف بباطل،  

، ألف ا عز كعبل منزهه ، القسم املمدوح :إنما ىو اهلل  عن   دكف القسم ا٤بذمـو
 جل ربنا يف عبله.عيب كل ما ال يليق بو من نقص ك 

إسا ناْت  :إذا كانت مدحان، فذلك أما كوف ىذه الصفات تضاؼ إُف ا 

 .ٚدلاطا٠ املغتشل ،احلل متنُٔ اسكا

٩بدكح يف ٝبيع ا٤بلل، كعند  ٦بازاة ا٤بستحق من جنس عملو أمره كال شك أف  
 .ٝبيع العقبلء

 ،على اتصافو بالقوة من الكماؿ، ألنو دليله  كبالتاِف فإضافة ذلك إُف ا  
بو  ، فمكر ا ْبا٤بؤمنب ، كٲبكري ْبا٤بسلمب يد، يكة مبطله ٜبكالعزة كا٢بكمة، فإذا كاف 

 على قوة ا  دليله   ال شك أف ىذا كماؿه  ،الذم يستحقو بور ا٤بكركه كالش كإيقاعي 
 كعلى حكمتو. ،كعلى عزتو

 ذه الصفات إُف ا راعاؾ ا، عند الكبلـ عن إضافة ى تنبو إُف ىذا يا
 .ال القسم ا٤بذمـو ،القسم ا٤بمدكح :منها إ٭با ىو فا٤بضاؼ إُف ا 



ـً أىِب العباس، أىٞبىىدى بنً  ة الوىاًسػػػًطيَّةي؛ ًلشىٍيًخ اإلٍسبلى  (ىػػػػِٖٕ-ُٔٔعىٍبدى ا٢ٍبليم اٍبن تٍيميَّة ا٢ٍبرَّآفَّ ) الػػػعىػػػًقػػػيػػػػػدى
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ا ا أك ظلمن يتضمن كذبن  كمكره  ، كيده ما تضمن كذب أو ظلًما :القسم ا٤بذمـو ىو 
، كىذا الذم اتصف بو أعداء ا  ، كلذلك  أك كليهما، فبل شك أف ىذا أمر مذمـو

َلُقوا الاِذيَن آَمُنوا قَاُلوا آَمناا َوِإَذا َخَلْوا ِإَلى َشَياِطيِنِهْم قَاُلوا ِإناا َمَعُكْم ﴿َوِإَذا ا٤بنافقوف 
ال شك أف استهزاءىم تضمن كذبا، كتضمن  ،[ُْ]البقرة:ِإناَما َنْحُن ُمْستَػْهزُِئوَف﴾

، ككاف ٦بازهتم على ىذا  ،ظلما ألنفسهم كللمؤمنْب، فكاف ىذا استهزاءنا مذمـو
ا سبحانو كتعاُف على ىذا بقولو:  بى قٍ الستهزاء باستهزاء ا عز كجل ّٔم، حيث عى ا

 يليق بكماؿ ا ككماالن  ،اكاف ىذا يف حقو مدحن ، [ُٓ]البقرة:﴿اللاُو َيْستَػْهِزُئ ِبِهْم﴾
 كعظمتو. 

شتق من ىذه الصفات، كال شك أف يي الذم  إضافة االسم   :األمر األول
 .أطماٌء حظنى، بالغت في الحظً غاًخه ، أطماء هللا ىذا باطل، كال ٯبوز

كيدؿ على باطل،  ،ا يدؿ على حقما كاف من ا٤بعآف كالصفات منقسمن فكبالتاِف  
 .ةيمنو ىذا األمر على جهة األ٠بً  ال ٯبوز أف  يضاؼ إُف ا 

اه الماكر والمخادع والكائد من سما ا جل كعبل قد أخطئ خطأ كبّبا  
سمى ا أف يي  ،منو األ٠باع، كتقشعر منو ا١بلود ، ال شك أف ىذا أمر تنبي والمستهزئ

 كالكرٔف،كالرحيم  ،ّٔذه األ٠باء، قارف ىذه األ٠باء بأ٠باء ا ا٢بسُب )الرٞبن، 
 كالغفور( شتاف بْب إضافة ىذه األ٠باء كتلك، إذا ال ٯبوز أف يسمى ا  ،كالعزيز

ى والظبب أنها صفاث مىلظمت جأحي في طياق بمعنً بأ٠باء ترجع إُف ىذه الصفات، 

مرمىم، وما وان هرا شأهه فال ًجىش أن ًظاف  ممدوح، وجأحي في طياق بمعنىً 

 .طًماا إلى هللا 
٩با يرجع إُف  الذم ينبغي أف يبلحظ إضافة الصفة إُف ا  :األمر الثاني

قاؿ أف من أف يي  :، ٗبعُبإضافًة مطلقو ىذا ا١بنس من الصفات إضافتو إُف ا 
 من صفات ا  فَّ إا٤بخادعة، ك  من صفات ا  ا٤بكر، كإفَّ  صفات ا 
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.                                                         -كفقو ا-مدً نٍ سً  زيزٍ عى دالٍ بٍ عى  بنٍ  حٍ الً شىرٍحي فىًضيىلًة الشىٍيخ: صى 
 مْبَّ لً سٍ كللمي  وى يٍ كلوالدى  وي غىفىرى ا لى 

 

َُّ 
 

من با٤بمدكح  الوصفدؿ على ٚبصيص االستهزاء، كىكذا ّٔذا اإلطبلؽ الذم ال يي 
باطٌ ال جيٛط، إماف١ ٖشٙ  ا أَْضٚال ؽو إٔ ٖشا أّٜنىذه الصفات،  سياقيٌ 

 .بإطالم ال جيٛط ايقفات إىل اهلل 
للنصوص، فالنصوص ما جاء فيها إضافة ىذه الصفات  ألف ىذا ٨بالفه : *أوالً 

 .دةمقيَّ  إ٭با جاءت مضافة إُف ا ، بإطبلؽ إُف ا 
دكف تقييد،  من أف مطلق ىذا الوصف على ا  عناك ير األمر الذم : ثانيًّا*
 شيءه  الباطل، كال ٯبوز أف يضاؼ إُف ا  إذ أهنا تكوف صفات ٙبتملي  ئذأهنا حين
 .من ذلك

، ىذا ىو ا٢بق كىذا ىو دةن مقيَّ  كىو إضافة الصفة إُف ا  األمر الثالث:
، كليس  رسولو  غى لَّ ىذا الوجو، كىكذا بػى أضافها إُف نفسو على  الواجب، ألف ا 

 .لنا إال لنا أف نقوؿ إال ٗبا قاؿ ا بو، كقاؿ رسولو 
المكز، والكيذ، والخذيعة أو المخادعة، وكذلك إذا ا٢بق كالواجب يف ىذه الصفات )

 .تضاؼ إُف ا عز كجل مقيدة ( ىذه صفاته االستهزاء، وكذلك السخزية
 .ٚإىل داْب يفعٞ-2داْب َعٟٓٛ -1 :ٚايتكٝٝز ٖٓا صادع إىل 

ّٔذه الصفات  أف تكوف اإلضافة إُف ا  :فهو بالجانب المعنويأما التقييد  
ا٢بق ك٦بازاة ا٤بستحق، مٌب ما كاف األمر   اؽحقإيف مقاـ  ي أف تكوف الصفةي ضتقت

 . ُف ا إالصفة  إضافةي  كذلك صحَّ 
أف يكوف يف سياؽ الكبلـ، ال بد أف يكوف  بدَّ ال  الجانب اللفظي األمر الثآف

إ٭با كانت على  شعر ّٔذا الشيء، كىو أف إضافة الصفة إُف ا يي فظ، ال ليف ال
 ،كٲبكر ٗبن ٲبكر بدين ا ،قاؿ ا يستهزئ ٗبن يستهزئ با٤بؤمنْبا٤بمدكح، بأف يي  جوالو 

 .كل ذلك؛ ىذا كجوا كنبيو، كٱبادع من ٱبادعو، كما ش
قاؿ أيضا على غّب كجو ا٤بقابلة، بعض الناس يظن أنو البد أف تذكر كقد يي * 

كيذكر ما يقابلو، ىذا ليس ٗبطرد كإف كاف أكثر ما جاء يف  ،ا٤بقابلة، بأف يذكر اللفظي 
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النصوص على ىذا النحو، لكنو ليس ٗبطرد، كلذلك مرت معنا اآلية الٍب سبقت، قاؿ 
 كَف يذكر شيئا يف مقابل ذلك، لكنَّ  ،[ُّ]الرعد:َوُىَو َشِديُد اْلِمَحاِؿ﴾﴿جل كعبل: 

إ٭با كاف، الشيء البلئق بو كىو ااؿ  اللفظ سياقو يدؿ على أف ما أضيف إُف ا 
 .ٕبق

الحظ  ،[ٗٗ]األعراؼ:﴿َأفََأِمُنوا َمْكَر اللاِو﴾: مثبل يف قوؿ ا  لٍ كذلك قي   
إ٭با ذكر ما يضاؼ إُف ا فحسب، أف ا٤بقاـ ىنا َف يكن فيو مقابل من جهة ا٤بضلوف، 

 إ٭با ىو ا٤بكر ا٤بمدكح فحسب. كلكن السياؽ يدؿ على أف ا٤بضاؼ إُف ا 
 أهنا حقه  ،أىل السنة كا١بماعة يف ىذه الصفات مذىبي  ْب ىذا يتضحي إذا تبَّ 

، على الوجو البلئق با جل كعبل، شأهنا شأف بقية الصفات تضاؼ إُف ا  ماؿه كك 
التعطيل، أك أف بقاؿ فيها ؿ أف يه اٯبوز ٕب كمارل على ظاىرىا البلئق بو سبحانو، ك٘بي 

 رذكؿ.م عمل فيها بالتأكيل، فأف ىذا مسلكه يي 
يثبت  ال ىذه الصفات،  أىل البدع ال يكاد ٱبطئك أحد منهم إال كىو يتأكؿي  

 يستهزئ عز كجل شيئنا منها، إ٭با يقوؿ أهنا على خبلؼ ظاىرىا، أما أف يكوف ا
ا٢بق، أك ٱبادع أك ٲبكر أك يكيد،  حقيقة، االستهزاء ا٢بق، أك يسخر حقيقة، السخريةى 
شيئنا من ىذه  ضاؼ إُف ا فإف ىذا عندىم غّب صحيح كغّب ٩بكن، ال يي 

 :لكن أشهر تلك التأكيبلت، ك الصفات، إ٭با تؤكؿ ىذه الصفات بتأكيبلت شٌب
 .العقوبة :أك ٗبعُب ،آّازات :ل ذلك، ٗبعُبتأكيل الكيد كا٤بكر كما جرل ٦بر  
ٯبازيهم على   :يكيد يعِب ٯبازيهم على مكرىم، كا  يعِب: ٲبكر ا  

 .خرهآكيدىم، كىذا بالنسبة للمخادع إُف 
 عاقب على الكيد، كىكذا يف بقية الصفات.يي  :ٗبعُب ،ا يكيد :ا٤بعُب فَّ إأك  

، قد يستعملوف مصطلح ة٤بشاكلاا٢بمل على  كى سلى كقد سلكوا يف ىذا التأكيل مى 
األكثر  أخر، قد يستعملوف مصطلح ا٤بزكاجة، كقد يستعملوف مصطلح ا٤بقابلة، لكنَّ 
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٭با كاف على سبيل إكركد ىذه اآليات  :، فيقولوفة٤بشاكلاأهنم يستعملوف مصطلح 
 ة.٤بشاكلا

 .علم البديع :عند أىل الببلغة إُف من فنوف التعبّب، راجعه  فنه  ة٤بشاكلا 
كعلم -ّ .كعلم البياف-ِ .علم ا٤بعآف-ُعلـو الببلغة كما تعلموف ثبلثة،  
 ة.٤بشاكلاباب  :سمىعند الببلغيْب يي  ٩با يندرج يف علم البديع بابه ك البديع، 
طلق على ا٤بعُب لفظنا ٖببلفو لكونو كقع يف صحبتو أف يي  :عندىم ة٤بشاكلاكمعُب  

عقود ا١بماف يف منظومتو يف الببلغة، يف  ا يقوؿ السيوطي ٙبقيقنا أك تقديرنا، كيف ىذ
 :يقوؿ

 :بقولو ة٤بشاكلاىذه  ؼى كعرَّ ، "١.....ملؼانًا ذعَْٛ٘ٚٓ٘ َا ٜ"
 .يٝع ي٘ زنش ايؼ٤ٞ بًفٍظإٔ ُٜ............... ....         "              

ِٚ   صحبت٘ حتكٝك ْ٘ٛيه                ُ٘﴿ َكذّسا           ا َا َََهَش ايَّ َٚ﴾  ِٛ  "تً

 
  [ْٓ]آؿ عمراف:﴿َوَمَكُروا َوَمَكَر اللاُو﴾ :بو ىو ىالحظ ا٤بثاؿ الذم أت

 إٔ ٜزنش ايؼ٤ٞ بًفظ يٝع ي٘ ١     ملؼانًاَٚٓ٘ َا ٜذعْٛ٘ 

، على كجو  ضاؼ ىذا إُف ا صحيح، ال يي  ّبٲبكر ىذا غ كوف ا 
كقع اللفظ يف سياؽ كانت  و، ألنةمشاكل: بو، إ٭با ىذا  ري ٗبن ٲبكي  ا٢بقيقة أنو ٲبكر 

 .أخرل اللفظة فيها يف مقابل لفظةو 
ِٚ   صحبت٘ حتكٝك ْ٘ٛيه                ُ٘﴿ َكذّسا           ا َا َََهَش ايَّ َٚ﴾  ِٛ  "تً

 ذا بقوؿ الشاعر: ٥بوا لي ثػى كمى    
 اٚقُٝضيٞ دب١ ا قًت اطبدٛ     د طبٝد٘اجيا قايٛا اقرتح يّْٛ

بارد، يدعونو أف   يف يوـو  لو أصحاب، أرسلوا لو رسوالن أف رجبلن  :ىذا البيت قصةي  
لو ما  ، كقالوا ٥بذا الرسوؿ قلٍ -أف يأكل معهم يف الصباح :يعِب-ـ عليهم للصبوح، دي قٍ يػى 



ـً أىِب العباس، أىٞبىىدى بنً  ة الوىاًسػػػًطيَّةي؛ ًلشىٍيًخ اإلٍسبلى  (ىػػػػِٖٕ-ُٔٔعىٍبدى ا٢ٍبليم اٍبن تٍيميَّة ا٢ٍبرَّآفَّ ) الػػػعىػػػًقػػػيػػػػػدى
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كا١بو باردنا،  ،ككاف الرجل فقّبنا ،، فكتب رقعةن ؟ىو نوع الطعاـ الذم ٰبب أف نصنعو لو
 .يلبسو ه شيءه كما عند

 ايٞ دب١ ٚقُٝضا قًت اطبدٛ     د طبٝد٘اجيا قايٛا اقرتح يّْٛ
يف  رى أف يذكي  م ذكركا الطبخ، فناسبى هنٌ . إ٭با أل تطبخ ال؟ طبخا١ببة كالقميص تي 

 .طافاالطبخ يف شأف ا١ببة كالقميص، كإال فأهنما ٱب لفظي  و:مقابل
ا٢بقيقة إذا  غّبعلى  ٞبله  وعندىم في ة٤بشاكلالفظ  :ىذا اللفظ كىو قصود أفَّ ا٤ب

من قبيل آّاز؟ أك  ة٤بشاكلاعلى خبلؼ طويل بْب الببلغيْب، ىل  أضيف إُف ا 
 .بْب األمرين؟ خبلؼ طويل عند الببلغيْب من قبيل ا٢بقيقة؟ أك ىي كاسطةه 

من قبيل  ف إضافة ىذه الصفات إُف ا إمن قاؿ  مهما يكن من شيء كلي  
ا من ىؤالء ا٤بت ، ال يقوؿي أراد أهنا ال تضاؼ إُف ا حقيقةن  ،ة٤بشاكلا ا  أفَّ  أكلةأحدن
  البلئق بو  ا٤بكرى  بأعدائويكيد الكيد البلئق بو، أك أنو ٲبكر  كبل إ٭با ىذا ،

 .ازم ال أكثر من ذلكٯبكا٤بعُب أنو يعاقب، أك أف ا٤بعُب أنو  ة،إ٭با ىو مشاكل :عندىم
، كا  له ال شك أف ىذا تأكي  أعلم منهم  أعلم بنفسو، كرسولو  مذمـو

ت ىذه الصفات لو و عن نفسو يف مواضع كثّبة، بثب   كقد أخرب ا، بربو جل كعبل
  كىكذا نقل نبيو ،  ثبتى الواجب أف يي ف ،الصاٌف  كىكذا تلقى السلفي    ما

 . عُب الذم قاؿ ا، كعلى ا٤بعُب الذم أراد ا ا٤بلنفسو على  أثبتى 
 .ع ٖشٙ األيفاظ غايّبا يف عٝام ايشْبٛٚق :ٖٚٛ، القـو أمره  رَّ غ* 
ما الذم أكقع ىؤالء يف ا٣بطأ؟ كأكقع بعض أىل السنة يف ىذا ا٣بطأ أيضنا؟ كما  

 و؟سيأيت الكبلـ عن
استعماؿ ىذه األلفاظ يف سياؽ الذنب، فبلف يستهزئ، فبلف يسخر، فبلف  كثرةي   

 .أف األمر ليس كذلك وا أف ىذا مطرد، كا٢بقي يكيد، فبلف ٲبكر، فظنَّ 
، لكن يكثي   ر استعما٥با بْب الناس ىذه األلفاظ ليست مطردة با٤بعُب ا٤بذمـو

، لكن األمر يف حقيقتو  صف يعلم أف ما منبلؼ ذلك، كلذا كل ٖببا٤بعُب ا٤بذمـو
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ستعملو ا٤بسلموف من ا٤بكر كالكيد كا٣بديعة يف ٧بلها، كأكقعوىا على من يستحق ا
مع كعب  نظر إُف فعل أصحاب النيب اذلك، ال شك أنو كاف عدالن ٩بدكحنا، كلذلك 

أبن األشرؼ، أك مع بن أِب ا٢بقيق، أك غّبىم من اليهود الذين كانوا يكيدكف 
، الحظ كيف أهنم أكقعوا ّٔم ا٤بكركه الذم  ف رسوؿ ا ا٤بسلموف، ككانوا يؤذك 

خفي، أكاف ىذا ٩بدكحنا أك مذمومنا؟  يستحقوف من حيث ال يشعركف، كاف ىذا بطريقو 
 ٩بدكح. ال شك أنو أمره 

كالذم يضاؼ إُف ا من ذلك أعظم كأعظم، ال شك أف  كذلك ا 
لعبده  ا كاد ا ٤بىو الكماؿ ا٣بالص، عن كل سوء كنقص،  ا٤بضاؼ إُف ا 
كاف   ،[ٕٔ]يوسف: ﴿َكَذِلَك ِكْدنَا لُِيوُسَف﴾، قاؿ سبحانو: كرسولو يوسف 

 .بو ٲبدح ا  الن يف ٧بلو ككاف كما ىذا الكيدي 
 ، كيف أفَّ نيب ا عيسى باليهود الظاَف، الذم كاف  نظر مثبلن إُف مكرً ا 

ى بػى  ا  ُر :  ىذا يف سورة آؿ عمراف فقاؿ  ْبَّ ﴿َوَمَكُروا َوَمَكَر اللاُو َواللاُو َخيػْ
 ،كأحاطوا ببيتو ،وا على قتلومىع٤با ازٍ  ا  كيف أفَّ ، [ْٓ]آؿ عمراف:اْلَماِكرِيَن﴾

رفعو  ا  ألفَّ  فلم  ٯبده؛ قتلو، ألجلّْ ؛ منهم إُف بيت نيب ا  كاحده  كدخلى 
كاف منهم؟ أف قتلوا   عليو،   قد ألقى شبو عيسى ككاف ا  ،خرجا إليو، فلمَّ 

ا و كاف كاقعن ألنَّ  ؛ ٩بدكحا من ا   مكرنا . كاف كيف كاف ىذا ا٤بكر  الرجل، كصبلوه.
كعلى حكمتو تبارؾ  ،كعلى قوتو، يستحق، فكاف ىذا يدؿ على عزة ا  ٗبن

 كتعاُف.
ٗبن يستحق،  ، كا٤بكريف ٧بلها إذا كقع الكيد كماؿه :ىذه الصفات  ا٣ببلصة أفَّ 

على الوجو البلئق با  فهذا كماؿ ٩بدكح، كىذا ىو ا٤بعُب الذم يضاؼ إُف ا 
   ،لَْيَس َكِمْثِلِو َشْيٌء ﴿ال على ما يشابو ا٤بخلوقْب، تعاُف ا عن ذلك علوا كبّبنا

 .[ُُ]الشورل:َوُىَو الساِميُع الَبِصيُر﴾
 :تنبيهات إُف عدةً  ناننبو ىا ى
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الثقة با، كاألمل  سلمبا٤ب اإلٲباف ّٔذه الصفات يورثي  أفَّ  :التنبيو األوؿ 
أعداء  بى من اليأس، إذا رأل تكالي  كالتفاؤؿ كالرجاء، فأنو قد يستوِف على القلوب شيءه 

 من ا٤بسلمْب، كاستيبلءن  ضعفناعلى اإلسبلـ كا٤بسلمْب، كرأل يف مقابل ىذا  ا 
 ،الكيد) :كىي ،ّٔا ىذه الصفات الٍب اتصف ا  مثلّْ  عليهم، فإنو إذا تأمل يف

،  نصر ا  ، كيَببصي  ا يف رجاءه كأملو  وو يعود إلينَّ إ، ف(كا٤بخادعة ،كا٤بكر
﴿َوِإْف َتْصِبُروا ؿ األسباب الٍب ترد ىذا الكيد على فاعلو، كال تضر ا٤بسلمْب، يبذك 

 .[َُِ]آؿ عمراف:َيُضر ُكْم َكْيُدُىْم َشْيًئا﴾َوتَػتػاُقوا ال 
ڻ  ژ عن مكر قـو نوح: عظيم، قاؿ ا  ٥بم مكره  نعم أعداء ا  

﴿َوَمَكُروا َمْكًرا َوَمَكْرنَا عن قـو صاٌف:  ، قاؿ ا [ ِِنوح: ] ژڻ  ڻ  
﴿فَانظُْر َكْيَف َكاَف  ؟النتيجة كيف كانت، لكن  [َٓ]النمل:﴾َمْكًرا َوُىْم ال َيْشُعُروفَ 

فا٢بق منصورا ك٩بتحن،  ،[ُٓ]النمل:َعاِقَبُة َمْكرِِىْم أَناا َدماْرنَاُىْم َوقَػْوَمُهْم َأْجَمِعيَن﴾
 .ا٤بسلم وي يى عً كىذا ىو األمر الذم ٯبب أف يى 

 ط١ٓ ايشمحٔ ٟتعذب فٗز      احلل َٓضٛسا ٚممتحٔ فالٚ

من االختبار،  من االبتبلء، البدَّ  من االمتحاف، البدَّ  لكن البدَّ  ،نعم ىو منصور 
أف يصرب ا٤بسلم كيتقي، كإال فا عز كجل ناصر دينو، كا كائد  كيف مقابلها، البدَّ 

﴿َوِإْذ َيْمُكُر ِبَك الاِذيَن َكَفُروا لِيُْثِبُتوَؾ َأْو يَػْقتُػُلوَؾ َأْو أعداءه، كا ٲبكر بالظا٤بْب، 
ُر اْلَماِكرِيَن﴾ُيْخرُِجوَؾ وَ  ٯبب على  ،[َّ]األنفاؿ:َيْمُكُروَف َويَْمُكُر اللاُو َواللاُو َخيػْ

﴿َوَأفا اللاَو ال كيد الكافرين،   ني هً ا٤بسلم أف يستحضر ىذه ا٤بعآف العظيمة، كأف ا مي 
كأف كأف ا خّب ا٤باكرين، كأف ا أسرع مكرا،  ،[ٕ٘]يوسف:يَػْهِدي َكْيَد اْلَخائِِنيَن﴾

 .[ُ]الفيل:﴿أََلْم تَػَر َكْيَف فَػَعَل رَب َك بَِأْصَحاِب اْلِفيِل﴾ا سوؼ يرد كيد الكافرين، 
 كيف ضبلؿ، لكنٍ  ،بابتىذه سنتو مع كيد أعداءه، سيجعل كيدىم يف  ا  

 كنصرتو.  ، كحْب ذلك فما أقرب فرج ا على ا٤بسلم أف يصرب كيتقيٌ 
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ببلزمها، ك٫بن تكلمنا  فسر ىذه الصفةى العلم من قد يي  من أىلً  أفَّ  :التنبيو الثاني
قد يكوف من السِب، كقد  ، كقلنا: إف تفسّب اآليات بالبلـزالبلـزبعن تفسّب اآليات 

َٖٔلبدعي، ايكوف من  َٖ ايفضم إٔ ايغين ٜجبُت ٚيه ا املبتزع ايقف١ ٚالطَٗا، أ

فسر ىذه قد ٘بد من بعض أىل السنة من يي  كلذا ،فإْ٘ قز ٜجبت ايالطّ فكط
وعلٔبجّ  فجدٌري اهلل الزمنا،  الصفات ببلزمها، ك٫بن نعتقد أف ٥بذه الصفاتً 

﴿َوَمَكُروا َمْكًرا َوَمَكْرنَا َمْكًرا ، وكيده بًٓ مهر اهلل  أعداءه، ْذا ٌَ الزمِ 
فَانظُْر َكْيَف َكاَف َعاِقَبُة َمْكرِِىْم أَناا َدماْرنَاُىْم َوقَػْوَمُهْم  * َوُىْم ال َيْشُعُروفَ 

يعاقب أعداءه كيدمر أمرىم  ا  الصفة ىو أفَّ  فبلزـي  ،[ُٓ-َٓ]النمل:َأْجَمِعيَن﴾
بداللة  و:ا دلت عليٗبٗبعناىا  ني ؤمالصفة، فهذه األدلة يي  تدمّبنا، لكن مع ثبوت أصلّْ 

من كجدتو من أىل العلم ف، لة التضنن، وبداللة اللزوم أيضًااملطابقة، وبدال
الصفات على  ٯبدفسر ىذه الصفات ببلزمها، فرجع إُف منهجو يف الصفات، إف كاف 

.  طريقة السلف، فيحمل كبلمو ال على أنو أثبت الصفة كإ٭با فسر ببلـز
ٖبطأ أىل العلم يف تأكيلهم ىذه الصفات، كمن أكلئك  يتعلقي  : التنبو الثالث

، فأنو قد أكرد ما يدؿ على  يبعض العلماء كاألئمة الكبار، كابن عبد الرب ا٤بالك
، مث عطف على ذلك بقولو: )إنو ال يكوف من  ثبوت صفة ا٤بكر كالكيد كا٣بداع  

ىذا  ،(معُب آّازات كالعقوبة مل ىذه اآليات علىكإ٭با ٙبي  ،ا مكر كال خداع كال كيد
األكؿ من  الثآف من االستذكار، ككذلك كرره يف ا١بزء ذكره يف ا١بزء معُب كبلمو 

ىو على شاكلة ما  غّب صحيح، كما كقع منو  التمهيد، كال شك يف أف ىذا تأكيله 
ة، كانت دكقع منو يف صفات أخرل كصفة األعراض، كصفة الضحك، يف مواضع معدك 

، كىذا ٯبرنا إُف التنبيو على مسلك أىل العلم ا٤بتوسط يف مثل ىذه   وةن فىمنو 
ا٤بسائل، كىي ما إذا أخطأ عاَف من علماء أىل السنة كا١بماعة، فا٤بوقف العدؿ 

، يتمثل يف أمرين:واكالصحيح كالذم كاف عليو أىل العلم كَف يزال
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، ا٢بق مقبوؿ ٩با وقائل الباطل، كعدـ قبولو، مهما ارتفعت درجةي  ردَّ  األمر األوؿ:
  عليو، إال صاحب ىذا القرب كمردكده  ،ما منا إال رادّّ )قالو، كالباطل مردكد ٩با قالو، 

.) 
  ٜأخز َٔ نالَ٘ ٜٚرتى   ٚنٌ إْظإ ط٣ٛ َا اطتذسُى

يعرض على ، كأما من عداه فأف كبلمو  كىو رسوؿ ا  :سواء من استدرؾ
 .نو مقبوؿ، كما خالفو فإنو مردكدإميزاف الكتاب كالسنة، فما كاثقة ف

ـي  التماسي  األمر الثاني: التشنيع على ىذا العاَف السِب، ىي ىفوة  العذر، كعد
أك اإلخراج من ،كالتجريح  ،العلم إُف الطعن لكن ال يبلغ األمر بطالبً  توضع يف ٧بلها،

 رعاؾ ا.اي لومقاـ ينبغي أف تتنبو  منهج أىل السنة كا١بماعة، ىذا
دخل يف دائرة أىل نو يريد أف يي إالدائرة، حٌب  عى كسَّ  بصنفو  :الناس بنصفْب ابتليَّ 

األصوؿ كالقواعد،  بالنصوص، كمهما خالفى  أحد مهما عبثى  السنة كا١بماعة كلَّ 
 .غّب مسلك أىل السنة كا١بماعة مسلك كمهما سلكى 

ا، فكانوا ٱبرجوف اإلنساف با٥بفوة الٍب كاف الدائرة جدن  واضيق :كقابلهم طائفة 
كما أخرج عنو ا٣ببلؿ ها أىل العلم قبلهم، كاألمر على ما قاؿ اإلماـ أٞبد ٰبتملي 

قاؿ  إ٭با، َف يقل اإلدخاؿ يف السنة شديد، (إلخضاز َٔ ايغ١ٓ ؽزٜزا):يف السنة
 .اإلخراج من السنة شديد

التعامل مع يف ، كجد أهنم يفرقوف مكمسلكه ما٥برب حسأىل السنة كا١بماعة من  
 عامل من لو قدـه البد أف يتنبو لو طالب العلم، ال يي  األخطاء بْب السِب كغّبه، ىذا أمره 

السنة كا١بماعة، فالسِب قد  أىل غّب كطريقة  من ىو على أصوؿ يف السنة معاملةى 
ىذا اإلنساف،  رسوخ قدْـّ  سبفيو درجات ٕب ىذا األمري  تمل لغّبه، مثَّ تمل لو ما ال ٰبي ٰبي 

 .كالتزاـ عقيدة أىل السنة كا١بماعة
ك ا٤ببتدع مبتدعه كإف  ف أخطئ يف أمر دقيق،إرعاكم ا السِب، السِب ك ا ي 

 ا٤بخطئ ا٤بخالفً  ة، البد أف نتنبو إُف ىذا األمر، كأف معامل أصاب يف أمرو دقيق 
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من مبلحظة ىذه  ، البدَّ ١ٚايضمح ،ٚايعزٍ ،ِايعً :بلحظ فيهاللمعتقد ينبغي أف يي 
األمور.
 ميةا١به تلبيس يف آّلد السادس من بياف ما أحسن ما نقل شيخ اإلسبلـ ك 

يف صحيفة ٟبس كأربعمائة كست كأربعمائة عن اإلماـ الكرجي، الذم ىو أماـ من أئمة 
، يف تأكيل بن خزٲبة اخطػأ  عن  ندها٢بديث ع ا٪برَّ ، ٤با أىل السنة كا١بماعة 

 .دكف شك، كىذا أعِب تأكيل الصفات أنو أمر عظيم حديث الصورة، كىذا خطأه 
بن خزٲبة، َف يزؿ عاَف من علماء اكيف كاف تعامل أىل العلم مع خطأ    لكن 

 الكرجي فيما نقل ِبىا ىنا أع، قاؿ أىل السنة، بل ال يزاؿ لقبو إماـ األئمة 
ر أٌٖ ايعًِ َٔ عقض ايقشاب١ ٚإىل َٜٛٓا ٖشا، ْٚٗ)شيخ اإلسبلـ قاؿ: 

ُٜ كاٍ يهٌ عامل ٖف٠ٛ، ٚيهٌ فاصّ ْب٠ٛ، ٚيهٌ فُٝٔ أخط٧ َٔ أ٥ُتٓا إٔ 

 .(دٛار نب٠ٛ
يف صفحة عشر كأربعمائة،  :كساؽ شيخ اإلسبلـ بعد ىذا بثبلث صفحات يعِب

 بن خزٲبةاق على خطأ ِب، أنو علَّ يأِب موسى ا٤بد وـ السنة ما نقلو عن شيخاساؽ عن قوَّ 

ُٜ): ورة بكبلـ من أحسن الكبلـ على كجازتو، قاؿ صيف حديث ال  طعٔ ال 

نظر إُف ميزاف ا، (بٔ خظمي١ يف خطأٙ، إمنا ال ٜؤخش َٓ٘ ٖشا فشغباع٢ً 
 أك من غّبه، كصفة ا   بن خزٲبةاالعدؿ، مسلك متوسط، ا٣بط مردكد من 

طعن عليو يف ا٤بخطئ، كلكن يف مقابل ىذا ال يي قدر  ٯبب إثباهتا، مهما كاف جبللةي 
أف يتنبو بو طالب  ينبغيذلك، إ٭با ال يؤخذ منو ىذا فحسب، فهذا ىو ا٤بسلك الذم 

أخطاء أىل العلم من أىل السنة كا١بماعة. منالعلم 
ارت دائرة الفًب بْب أىل السنة كا١بماعة إال ألسباب منها ىذا السبب، كىو ثكما 

عدـ الفرقاف كالتمييز بْب أخطاء أىل السنة كأخطاء غّبىم، كجعل ا١بميع على قدـ 
ا٤بساكاة، كليس بصحيح، كراجع إف شئت إُف كبلـ أىل العلم إُف تقؤف أىل العلم، 
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وف من ال يشددكنو على أىل السنة، كٰبتملي حينما ٘بدىم يشددكف على أىل البدع ما 
 العلم. طالب البد أف يراعيوي  أىل السنة ما ال ٰبتملوف من أىل البدعة، ىذا أمره 

ىؤالء، ٫بن قلنا ىذا  رمن خالف على جبللة قد يتعلق ٗبخالفةً التنبيو الرابع: 
عاَف من  ىووؿ قدره، ال نأخذ منو ىذا ا٣بطأ لكننا نق بن عبد الرب مع جبللةً اأخطأ فيو 

بدع ابن طعن كال يي وضع يف ٧بلها، كال يي علماء ا٤بسلمْب، كانت منو ىذه ا٥بفوة الٍب تي 
 .عبد الرب ّٔذا

أىل السنة على قولْب يف إثبات ىذه  لكن ىل نقوؿ يف مثل ىذا ا٤بقاـ إفَّ  
 الصفات؟ انتبو! 

ماعة يف كقواعد أىل السنة كا١ب ،كغّبىا من أصوؿ ،ما يتعلق بإثبات الصفات
عليها، كلكن  عليها، كقضايا ٦بمعه  ومة، كقضايا متفقه سأبواب االعتقاد، ىذه قضايا ٧ب

كا٣بطأ  ،كقد ٱبطئوف ،علماء أىل السنة، ىم بشر من ال نعتقد العصمة يف كل عاَفو  ٫بني 
ا على ا٤بسألة ما يكوف من ٨بالفة من أحد أىل العلم عائدن  يوضع يف ٧بلو، فبل يكوفي 

 باإلجماع وفالفٌ  الصفة ثابتة هلل قاؿ ا٤بسألة خبلفيو، كبل؛ يكما أك   بالتسهيل، 
 تاه.خو إىذا يا  . فهمناأخطأ

ؿ اق، من ا٣بطأ الذم يقع فيو بعض الناس، أف يي  ما يتعلق بإثبات الصورة   
 .ليس األمر كذلك يْبأىل السنة ٨بتلفوف يف ىذا إُف قول

عليو، كىذه الصفة ثابتة   كمنهجهم ٦بمعه  ،قاعدة أىل السنة كا١بماعة كاضحة 
 دح يف قأىل السنة، كإف كاف فبلف أك فبلف قد أخطأ فيها، فا٣بطأ ال ي بإٝباع

ىذه  ألخطاء، كإال فإفَّ باا٤بسائل على عود أك ي، الضطراباألصل، كال يعود عليو با
د من أىل العلم من أك أصل، إال كرٗبا ٘ب ،أك قاعدة ،م منها مسألةا٤بسائل ال يكاد يسلي 

، األلوىيةٱبطأ يف ىذه ا٤بسألة أك يف تلك، قد ٘بد عا٤با ٱبطئ يف فرع من فركع توحيد 
يف تأكيل صفة، قواعد أىل السنة  أ٘بد عا٤با ٱبطأ يف مسألة يف التوسل، ٘بد عا٤با ٱبط

كا١بماعة مستقرة ككاضحة، يتلقاىا ا٣بلف عن السلف كدكنوىا يف كتبهم أمور مستقرة 
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.                                                         -كفقو ا-مدً نٍ سً  زيزٍ عى دالٍ بٍ عى  بنٍ  حٍ الً شىرٍحي فىًضيىلًة الشىٍيخ: صى 
 مْبَّ لً سٍ كللمي  وى يٍ كلوالدى  وي غىفىرى ا لى 

 

َِّ 
 

تقبل الزعزعة، كال تقبل التشكيك، يبقى التعامل مع خطأ عاَف معْب، ٫بن ال نعتقد  ال
 .فيهم العصمة، كبالتاِف ال نقبل ا٣بطأ كنلتمس العذر ٥بذا العاَف

 [  القدرة ا٤بغفرة،، العفوصفة : إثبات ]
ًرا َأْو ُتْخُفوُه َأْو وقولو: :رٞبو ا تعاُف–قاؿ تَػْعُفوا َعْن ُسوٍء فَِإفا ﴿ِإْف تُػْبُدوا َخيػْ

﴿َوْليَػْعُفوا َوْلَيْصَفُحوا َأال ُتِحب وَف َأْف [، وقولو: ٜٗٔ]النساء:اللاَو َكاَف َعُفوًّا َقِديًرا﴾
 " [ٕٕ]النور:يَػْغِفَر اللاُو َلُكْم َواللاُو َغُفوٌر رَِحيٌم﴾

 كىي: -سبحانو كتعاُف–فهاتاف اآليتاف اشتملتا على إثبات ثبلث صفاتو  
 .القدرة-ّا٤بغفرة، -ِ .العفو-ُ 
كقد سبق ا٢بديث عن ىذه الصفات، فيما مضى، أما العفو كا٤بغفرة، فمضى  

 ،[ٗٔ]البروج:﴿َوُىَو اْلَغُفوُر اْلَوُدوُد﴾ا٢بديث فيهما عند الكبلـ عن قولو تعاُف: 
كقلنا: إف ىاتْب الكلمتْب، متقاربتاف با٤بعُب، كإذا اجتمعتا، افَبقتا، كإذا افَبقتا اجتمعتا، 

الكلمتاف  تبينهما عمومنا كخصوصنا، ليس كيكوف ا٤بعُب عند االجتماع، ىو: أفَّ 
قد ٝبع بينهما، كعطف بينهما، كما دؿ على  -سبحانو كتعاُف–مَبادفتْب؛ ألف ا 

ىذا على أف  فدؿَّ  ،[ٕٙٛ]البقرة:﴿َواْعُف َعناا َواْغِفْر لََنا﴾  -تعاُف-ىذا قولو 
أهنا ليست من قبيل التباين، بل  -كا أعلم-بينهما مغايرة، كىذه ا٤بغايرة الذم يبدك 

من قبيل العمـو كا٣بصوص، كاختلف العلماء يف ىذا ا٤بقاـ طويبلن، كلعلكم تذكركف أننا 
 :ْب العفو كا٤بغفرةقلنا: أنو ٩با قيل يف التفريق ب

ترؾ العقوبة، كإسقاط ا٤بؤاخذة عليها؛ يعِب إسقاط ا٤بؤاخذة على  :أف العفو* 
 .الذنب

اإلقباؿ على العبد، كالرضا  :فإهنا تتضمن ىذا كزيادةن عليو، كىو :كأما ا٤بغفرة *
 .عنو، كإثابتو كما ينحوا ٫بو ىذا من ا٤بعآف، كعلى ىذا فا٤بغفرة أبلغ

كالعفو يتعلق بالتجاكز عن *كقيل: إف ا٤بغفرة تتعلق بالتجاكز عن الصغائر، * 
 .ذلك الصغائر كالكبائر، كعلى ىذا فيكوف العفو أبلغ، كقيل: غّبي 
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.                                                         -كفقو ا-مدً نٍ سً  زيزٍ عى دالٍ بٍ عى  بنٍ  حٍ الً شىرٍحي فىًضيىلًة الشىٍيخ: صى 
 مْبَّ لً سٍ كللمي  وى يٍ كلوالدى  وي غىفىرى ا لى 

 

ُِّ 
 

كال قاطع يف األمر، كاألمر على كل حاؿ يسّب، كال ٧بل اجتهادو يف التفريق  
 :بْب األمرين، كقد علمنا فيما مضى أف

 كالغفار، كالغافر، كأفَّ  ،صفتاف ، كأف العفو ا٠بو، ككذلك الغفور العفو كا٤بغفرة 
جل -ّٔا إذا شاء، قاؿ  -سبحانو كتعاُف–العفو كا٤بغفرة صفةه اختيارية، يتصف ا 

﴿ِإفا اللاَو ال يَػْغِفُر َأْف ُيْشَرَؾ بِِو َويَػْغِفُر َما ُدوَف َذِلَك ِلَمْن  -كعبل
 .[ٛٗ]النساء:َيَشاُء﴾
ها أىل اإلٲباف، أما أىل الكفر نا أيضنا أف ا٤بغفرة يف اآلخرة إ٭با يكوف ٧بلى كعلم 

ی  ی  ی  ی  ژ كمغفرتو البتة،  -عز كجل–فليس ٥بم نصيبه من عفو ا 

 -عز كجل–، أما من كاف معو أصل اإلٲباف، فإنو أىله لعفو ا [ ِّالعنكبوت: ] ژ
 كمغفرتو إذا شاء. 

أما الكافر فليس لو ذلك البتة، قد حكم ا، كىو الذم ال يبدؿ القوؿ لديو، أنو 
 .﴿ِإفا اللاَو ال يَػْغِفُر َأْف ُيْشَرَؾ ِبِو﴾ال يغفر للمشركْب، 

خر يـو كمغفرتو كاسعة عظيمة، كأنو ادَّ  -عز كجل–كعلمنا أيضنا أف عفو ا  
كىذا الرجاء  -سبحانو كتعاُف–الرجاء يف ا القيامة منها شيئنا عظيمنا كىذا ٩با يورث 

من علم  أفَّ  :دافعه إُف مزيدو من العمل، كمزيدو من االجتهاد، ال إُف التكاسل، كجو ذلك
أف رٞبة ا قريبه من اسنْب، سعى أف يكوف من اسنْب، حٌب يكوف قريبنا من رٞبة 

 .-سبحانو كتعاُف–العفو،  ٥با، ىذا عن صفٍب ا٤بغفرة ك  كمغفرتو، فيتأىلى  ،ا

ک  ژ  ىو القدير، -جل كعبل–القدير، فا  -تعاُف-أما صفة القدرة كا٠بو  

:  ژک        ک    ، كما  َُِا٤بائدة:  ژمس   حص  مص         جض  حض  ژ [،  ْٓ]الرـك
َعَث َعَلْيُكْم َعَذابًا﴾أنو القادر،  كما أنو   ،[٘ٙ]األنعاـ:﴿ُقْل ُىَو اْلَقاِدُر َعَلى َأْف يَػبػْ

 .[٘٘]القمر:﴿ِفي َمْقَعِد ِصْدٍؽ ِعْنَد َمِليٍك ُمْقَتِدٍر﴾ا٤بقتدر، 
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الٍب ّٔا يفعل الفاعل، القدرة ىي الصفة  الصفةي  :كالقدرة معلومة ا٤بعُب، إذ ىي 
الٍب ّٔا يفعل الفاعل، كلعلكم تذكركف أننا تكلمنا أيضنا عن ىذه الصفة، كذكرنا الفرؽ 

 القوة، كىذا أيضنا موضع اختبلؼو بْب أىل العلم، ما الفرؽ بْب القدرة بينها كبْب
 كالقوة؟ 

القوة، إذنا  القدرة، كما أف ا٤بتانة كماؿي  إف القوة كماؿي  :من أىل العلم من قاؿ
قد  - عز كجل–ىذه الصفات بعضها أبلغ من بعض، ك٫بن قد علمنا أف صفات ا 

ىذه الصفات الثبلث على ىذا القوؿ الذم يكوف بعضها أبلغ من بعض، كمن ذلك 
 :ىو القوم، ككماؿ القوة -عز كجل–ذكره بعض أىل العلم، القدرة كما٥با القوة، كا 

  -سبحانو جل يف عبله–ىو ا٤بتْب  -عز كجل–ا٤بتانة كا 
ٝبيع األشياء، فا على كل  تعمُّ  -سبحانو كتعاُف–قدرة ا  كعلمنا أيضنا أفَّ 

عليو قدير،  -عز كجل–كل شيءو فا   -سبحانو كتعاُف–، كال يعجزه شيءه شيءو قدير
ليع زاحًعا لخخلف كقوع ما َف يقع،  كعدـي  -سبحانو كتعاُف–تتعلق بو قدرة ا 

عز –، فما َف يقع، عدـ كقوعو إ٭با ىو ألف ا اللدزة، إهما زاحٌع لعدم اإلاشيئت
ألنو على كل شيءو قدير، ما شاء ا   َف يشأ كقوعو، كلو شاء كقوعو، لوقع؛ -كجل

–ا٢بديث فيها، كا  كاف، كما َف يشأ َف يكن، كىذه كلها كما ذكرت لك سبقى 
 أعلم.  -سبحانو كتعاُف

ًرا َأْو ُتْخُفوُه َأْو تَػْعُفوا َعْن ُسوٍء فَِإفا "وقولو:  -رٞبو ا–قاؿ  ﴿ِإْف تُػْبُدوا َخيػْ
 ["ٜٗٔ]النساء:اللاَو َكاَف َعُفوًّا َقِديًرا﴾

العفو  :ة العظيمة يف ا١بمع بْب ىذين اال٠بْب الكرٲبْبكتالحظ ىا ىنا الن
سبحانو –كالقدير، كذلك يدلك على الكماؿ العظيم،  الذم ليس فوقو كماؿ لربنا 

قريننا للقدرة، كىذا ىو غاية  كاف  يف ذاتو كصفاتو، أَف تر كيف أف العفو -كتعاُف
 الكماؿ. 
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ما  عفو كماؿ، كحينما يكوف العفو عن قدرة، فهذا أحسني القدرة كماؿ، كال
 .-سبحانو كتعاُف–ما يكوف، كىذا الذم كاف منو  يكوف، كىذا أبلغي 

ب، عفو القدير الذم يستطيع أف يغلً  قد يعفو الضعيف، كقد يعفو الذليل، لكنَّ  
كال العفو،  عنو، مث بعد ذلك يعفوا، فبل  شك أف ىذا أحسني  فيَّ كيقول على من عي 

أفضل العفو ما )العفو؛ لذلك كاف من الكبلـ السائر عند العرب،  شك أف ىذا أفضلي 
أعظم عفوو، كأحسن عفوو، كأبلغ عفوو؛ ألنو   -عز كجل–، فعفو ا (كاف عند ا٤بقدرة

 .كاف من قدير جل ربنا كعز
َلُكْم َواللاُو َغُفوٌر َوْليَػْعُفوا َوْلَيْصَفُحوا َأال ُتِحب وَف َأْف يَػْغِفَر اللاُو )وقولو:  
 " [ٕٕ]النور:رَِحيٌم﴾

 :كعفوه كمغفرتو -عز كجل–من أسباب نيل رٞبة ا  اآلية دليله على أفَّ    
رحم فارحم، كإذا أف يعفو اإلنساف عن غّبه، ٩بن أساء إليو، فإذا أردت أف تي  *

﴿َوْليَػْعُفوا تجاكز عنك، فتجاكز عن غّبؾ، غفر لك فاغفر، كإذا أردت أف يي أردت أف يي 
كأىل  ،[ٕٕ]النور:َوْلَيْصَفُحوا َأال ُتِحب وَف َأْف يَػْغِفَر اللاُو َلُكْم َواللاُو َغُفوٌر رَِحيٌم﴾

–طح سٍ مع مً  -رضي ا عنو–التفسّب مطبقوف على أف اآلية إ٭با كانت يف أِب بكر 
-ا نزؿ قولو حينما كاف منو ما كاف من ا٣بوض يف حادثة اإلفك، مث ٤ب -رضي ا عنو

﴿َوْليَػْعُفوا َوْلَيْصَفُحوا َأال ُتِحب وَف َأْف يَػْغِفَر اللاُو َلُكْم َواللاُو َغُفوٌر  -تعاُف
: بلى، كعاد إُف ما كاف منو من -رضي ا عنو–قاؿ أبو بكرو  ،[ٕٕ]النور:رَِحيٌم﴾

د أف  طح، ككاف قد قطع عنو بعد أف خاض فيما خاض فيو، كا٤بقصو سٍ إحساف، إُف مً 
فعليو أف يستمسك ّٔذا السبب، كبالتاِف  -عز كجل–كل من أحب أف يناؿ مغفرة ا 

 كمغفرتو.  -عز كجل–يكوف قريبنا من رٞبة ا 
﴿َوْليَػْعُفوا قاؿ:  -سبحانو كتعاُف–الحظ ىنا، أف ا 

 ، فما ىو الفرؽ بْب العفو كالصفح؟[ٕٕ]النور:َوْلَيْصَفُحوا﴾
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ا، لكن العطفى ىاتاف كلمتاف متقاربت  بينهما فرقنا،  بينهما يدؿ على أفَّ  اف جدن
ـه قطعنا، كاألقرب كا  تضى املعاقب١،  :ايعفٛ أعلم، أفَّ  -تعاُف-ليس بينهما ترادؼه تا

أبلغ، اإلنساف  الصفح حينئذو سيكوفي  ، كال شك أفَّ تضى ايًّٛ، ٚاملعاتب١ :ٚايقفض
و قد ينالو بشيءو من ٯبازيو على إساءتو، لكنُّ سقط معاقبتو، ال قد يعفو عن ا٤بسيء، فيي 

، كالعتاب، كالتقريع، كالتوبيخ، لكني   .و يف خاٛبة ا٤بطاؼ، عفا عنواللـو
ا الصفح فإنو أبلغ من ذلك، كىذا يدؿ على كرـو عظيم، كيدؿ على سعة أمَّ  

، كيي  ،ا٤بعاتبة صدرو، كحلمو كبّب، حينما يَبؾ اإلنساف ا٤بعاقبة، بل يَبؾي  ٛباـ  عرضي كاللـو
﴿فَاْصَفِح الصاْفَح اإلعراض عن ىذا الذم كاف، كىذا ال شك أنو أحسن ما يكوف، 

كىذا ما تكرر يف القرآف من األمر بو، األمر با١بمع بْب العفو  ،[ٖٓا٢بجر:]اْلَجِميَل﴾

، كا تعاُف  َُٗالبقرة: ژ  ۀ   ۀ  ہ  ہ  ہ  ہژ كالصفح، 
 أعلم.

، [ٛ]المنافقوف:﴿َولِلاِو اْلِعزاُة َوِلَرُسوِلِو َولِْلُمْؤِمِنيَن﴾وقولو: : -–قاؿ     
" [ٕٛ]ص:﴿قَاَؿ فَِبِعزاِتَك أَلُْغوِيَػنػاُهْم َأْجَمِعيَن﴾وقولو: 

ا قد أجلنا الكبلـ ككنَّ  -– فف١ ايعظ٠ هلل :ىاتاف اآليتاف تدالف على ثبوت
كىىيوى اٍلعىزًيزي ﴿ -–قوؿ ا عن ىذه الصفة كقد جاء ما يدؿ عليها فيما مضى، كىو 

، مرت بنا ىذه اآلية، كتكلمنا عن صفة ا٢بكمة، كقلنا نؤجل [ّٕ]ا١باثية:ا٢بٍىًكيمي﴾
الكبلـ عن صفة العزة، كقد جاء موضعها، يف ذاؾ ا٤بوضع، ثبت عندنا اسم ا العزيز 

–، كمن أ٠باءه ايعظٜظ :-عز كجل–كما تضمنو من ثبوت صفة العزة، من أ٠باء ا 
 . األعظ: -سبحانو كتعاُف

فجاء يف القرآف كثّبنا، ىو من أكثر األ٠باء كركدنا يف القرآف، جاء يف  :أما العزيز
 .ّٔذا االسم -عز كجل–أكثر من تسعْب موضعنا، تسمية ا 
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رضي ا –فإنو قد جاء فيما ثبت عن ابن مسعودو، كابن عمر  :أما األعز 
ة، عند ابن أِب شيبة، كغّبه، أهنما كانوا يقوالف يف السعي: بأسانيد صحيح -عنهم

 . ((رب اغفر كارحم، ك٘باكز عما تعلم، إنك أنت األعز األكـر))
كقد علمنا يف علم أصوؿ الفقو، أف قوؿ الصحاِب فيما ال ٦باؿ لبلجتهاد فيو، لو 

 .-سبحانو كتعاُف–حكم الرفع، فيكوف ىذا دليله على ثبوت ىذا االسم  
 -عز كجل–كىاتاف اآليتاف اللتاف معنا اآلف، تدالف على ثبوت صفة العزة   

 أهنا تنقسم إُف ثبلثة أقساـ:  -رٞبو ا–كالعزة ذكر ابن القيم 
 وعصة الامخىاع.-3وعصة الغلبت. -2عصة اللىة. -1جىلظم إلى: 

 إذا امتنع.  :إذا غلب، كعز يًعزي  :إذا قوم، كعز يعيزي  :تقوؿ العرب: عز يػىعىزي  
 .إذنا عندنا ىذه الصفة تدؿ على كم معُب؟ تدؿ على ثبلثة معافو 

ما يدؿ على معننا كاحد، كقد  -عز كجل–كقد مر بنا سابقنا أف من صفات ا  
يدؿ على معنيْب، يعِب على صفتْب، كقد يدؿ على ثبلثة، كقد يدؿ على أربعة، كقد 

سبحانو –، ككلو ٩با يضاؼ إُف ا يدؿ على أكثر من ذلك، ككلو حق، ككلو كماؿ
 .-كتعاُف

يدؿ على ىذه الصفات الثبلث،  -العزيز-اسم ا  
( ]يس: فَػَعزاْزنَا بِثَاِلثٍ ) -تعاُف-، كمنها أعِب من ىذه ا٤بادة جاء قولو 

ف يف معُب فيكو  -عز كجل–ثبوت صفة القوة   :كعلى ىذا فالعزيز يدؿ على [،ٗٔ
، يعِب :اآلخر -تعاُف-ا٠بو   أنو قوم.  :القوم، فا عزيزه

 .-سبحانو كتعاُف–القوة  ٝبيعا، كما أخرب ا  كال شك أفَّ 
، كمنو قولو زي عي يػى  زَّ ، كىذا عند العرب، من عى أما ا٤بعُب الثآف:  

فبلفه فبلننا إذا غلبو، كمنو قوؿ  زَّ ، عى [ٖٕ]ص:َوَعزاِني ِفي اْلِخطَاِب﴾) -تعاُف-
أخوؾ فهن، ؛ يعِب  ؛ يعِب من غلب استلب، كمنو قو٥بم: إذا عزَّ (من عز بز)العرب: 

 .إذا عاسرؾ فياسره
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 ما أحسن ىذا ا٣بلق، إذا عز أخوؾ فهن، إذا عاسرؾ، فياسره.  
غلب، لو عزة الغلبة، كىذا حق، ا ىو الغالب، الذم ال يي  -عز كجل–إذنا ا 

َّ أىنىا كىريسيًلي﴾كالقاىر الذم ال ييقهر،  ىٍغًلَبى ، فالغلبة القهر، [ُِ]آّادلة:﴿كىتىبى اللَّوي ألى
  -تبارؾ كتعاُف–ك٤بن شاء من ٨بلوقاتو  -سبحانو كتعاُف–إ٭با ىي  

أما ا٤بعُب الثالث: 
من ا٤بعلـو بالضركرة  -عز كجل–، كا 

،  ُٕٔآؿ عمراف: ژ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃژ عند كل مسلم، أنو كذلك ا
كل ذلك فإنو منفيه   -سبحانو كتعاُف–ضر بو ىنا نكرة تعم كل ما ٲبكن أف يي  :كشيء

 ينالو أحده بسوءو البتة، ىذه عزة االمتناع؛ ال -سبحانو كتعاُف–ا  -عز كجل–عن ا 
قاب عزيز؛ ألنو ال يستطيع أحده أف ينالو؛ ألنو يكوف يف أعاِف ا١بباؿ، للعي  :كلذلك قيل

، يقاؿ ٥با عزاز، ألهنا امتنعت عن  كمن ذلك قو٥بم لؤلرض، الٍب فيها صبلبة، عزازه
عن أف يناؿ  -و كتعاُفسبحان–ا٢بفر، يصعب حفرىا، فهذا ما يرجع إُف امتناع ا 

كل ما ال يليق باهلل   نفيا  :بسوء، كما أف ىذه الصفة على ىذا ا٤بعُب، تدؿ أيضنا على
 عنو، وبالتالي فتكوف دليالً على ثبوت النفي المجمل.  -عز وجل–

أظن أننا تكلمنا على النفي آّمل، كالنفي ا٤بفصل، أليس كذلك؟ ٩با يدؿ على 
ما ال يليق بكمالو، ىذا دؿ  كل سوءو، ككلُّ   -عز كجل–عن ا نفى النفي آّمل أف يي 

ىذا االسم الذم يدؿ على  :كمن ذلك أيضنا -سبحانو كتعاُف–عليو ٝبلةه من أ٠باء ا 
 -رٞبو ا–كىذه ا٤بعآف الثبلثة ٝبعها ابن القيم  -تبارؾ كتعاُف–عزة االمتناع  

  النونية: فأحسن ما شاء ا أف ٰبسن، حينما قاؿ يف
  ً ز فلً      سام جىابهوهى العٍز

 
 ذي السلطان ى ًسام جىاب  أو

ز القاهس الغالب  لم ٌغلبه ش يٌء هره صفتان   وهى العٍز

ز بقىة هي وصفه  اويـــــــــــــــفالعز حييئٍر جالث مع   وهى العٍز

 مً كل وجٍه عادم الىقصان   لت له سبحاههوهي التي كم  
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 .بالعزة -لجعز ك –أك ىذه ا٤بعآف الثبلثة، ٝبعها كصف ا ىذه األمور الثبلثة، 
ز فلً ًسام جىابه،   ىذه عزة االمتناع، وهى العٍز
ص اللاهس الغالب   ، صفة الغلبة، أك عزة الغلبة،وهى العٍص
ص بلىٍة هي وصفه   ، ىذه عزة القوة. وهى العٍص

ُف قوؿ العرب: ىذا كذلك راجعه إ -رٞبو ا–كٜبة معُبن رابع، يضاؼ إُف ما ذكر 
، ٗبعُب ، كىذا راجعه إُف عزَّ  :، ٗبعُب :عزيزه ز، كما قولنا قبل يعً  إنو نفيسه كنادره

 .قليل: عز يعز، يدؿ على االمتناع، ككذلك يدؿ على ىذه العزة
كا عز كجل، ال شك كال ريب أنو الواحد األحد، فهو الواحد يف ذاتو، فبل  

فاتو فبل مثيل لو، كىو الواحد يف ألوىيتو كعبادتو فبل شريك نظّب لو، كىو الواحد يف ص
 لو. 

-سبحانو كتعاُف–ثبوت الوحدانية   :إذنا ىذه الصفة، أك ىذا ا٤بعُب، يدؿ على
. 

ا أنَّ  
ً
ل لىا إذ ص فخحصَّ   :ٙدي عوٟ العٍص

إُٔ اهرٜ ميتِع * :إُٔ اهكآس، ٗٙدي عوٟ* :إُٔ اهكٜ٘، ٗٙدي عوٟ*

 .إُٔ اه٘احد ضبحإُ ٗتعاىل* :عوٟعّ كى ض١٘، ٗٙدي 

كبالتاِف يتبْب لك عظيم معُب ىذه الصفة، كعظيم أثرىا على كل مؤمن، فإف من  
آمن ّٔذه الصفة، على الوجو الذم تبْب لك، أٜبر ىذا آثارنا عظيمةن يف إٲبانو كسلوكو، 

ربوبيتو،  سيعتقد أنو ىو الواحد جل كعبل يف -سبحانو كتعاُف–د ا أكال: سيوحٍ  :فإنو
أحده يف ذلك، كما أنو سيوحد ا  وي يف خلقو يف إٯباده يف تدبّبه، ٥بذا الكوف، َف يشركٍ 

يف صفاتو، فيعتقد أنو قد تفرد ّٔا، فبل يشاركو، كال ٲباثلو أحده فيها، كما  -عز كجل–
 يف عبادتو، فبل يعبد إال ا، ال يشرؾ بو شيئا.  -عز كجل–أنو سيوحد ا 
ور، البلجئوف إُف األكلياء كاألضرحة، ا٤بستغيثوف ّٔؤالء الصا٢بْب من عباد القب

البلجئوف للعتبات، كلؤلموات، الذين يقعوف يف أصناؼو  -سبحانو كتعاُف–دكف ا 



ـً أىِب العباس، أىٞبىىدى بنً  ة الوىاًسػػػًطيَّةي؛ ًلشىٍيًخ اإلٍسبلى  (ىػػػػِٖٕ-ُٔٔعىٍبدى ا٢ٍبليم اٍبن تٍيميَّة ا٢ٍبرَّآفَّ ) الػػػعىػػػًقػػػيػػػػػدى
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العزيز، كذلك الذين أساءكا  :ما آمنوا بأف ا ىو -عز كجل–كأصناؼ من الشرؾ با 
دينو،  أكلياءه، كال ينصري  ٱبذؿي  -عز كجل–فظنوا أف ا  -سبحانو كتعاُف–الظن برّٔم 

فىًإفَّ اٍلًعزَّةى لًلًَّو ﴿ال شك أنو ما حقق اإلٲباف با٠بو تعاُف العزيز، العزة  ٝبيعا، 

يعنا﴾ ڃ         ڃ  ڃ  ژ  [،ٓٔطر: ]فا ﴾َفِللاِو اْلِعزاُة َجِميًعا﴿، [ُّٗ]النساء:ٝبًى

﴿ُقِل اللاُهما  -سبحانو كتعاُف–، كال عزيز إال من أعزه ا  ٓٔيونس: ژ  چ
َماِلَك اْلُمْلِك تُػْؤِتي اْلُمْلَك َمْن َتَشاُء َوتَػْنزُِع اْلُمْلَك ِمماْن َتَشاُء َوتُِعز  َمْن َتَشاُء َوُتِذؿ  

قد  -سبحانو كتعاُف–إال ألف ا  ؛فلم يكن أحده عزيزنا ،[ٕٙ]آؿ عمراف:َمْن َتَشاُء﴾
يف  -جل كعبل–اإلٲباف أعزة، كما قاؿ  بأف يكوف أىلي  -عز كجل–أعزه، كقد كعد ا 

، فنحن نقطع كنثق، كنؤمن [ٖ]ا٤بنافقوف:كىلًلًَّو اٍلًعزَّةي كىلًرىسيولًًو كىلًٍلميٍؤًمًنْب﴾﴿اآلية الٍب معنا 
جعل  -سبحانو كتعاُف–و يعز دينو، كيعز أكليائو، لكنَّ  -كجل عز–كنصدؽ، بأف ا 

ذكر الوصف مشعره  ىذا مشركطنا، فقاؿ: كللمؤمنْب، كقد علمنا يف أصوؿ الفقو، أفَّ 
بالعلية، مٌب تكوف العزة؟ إذا كاف الناس مؤمنوف، إذا كانوا مع اإلٲباف، قائمْب بو قوالن 

صلى ا –أعزة، كما كاف أصحاب رسوؿ ا كعمبلن كاعتقادنا، فإهنم كا سيكونوف 
،  [ُِّ]آؿ عمراف:﴿كىلىقىٍد نىصىرىكيمي اللَّوي بًبىٍدرو كىأىنٍػتيٍم أىًذلَّةه﴾أذلة فأعزىم ا،  -عليو كسلم
كأما قوة العتاد، فإهنا ال تثمر عزةن، كىذا التاريخ شاىده صادؽ على ما أقوؿ،  ،أما الكثرة

، كٙبقيقو للعبودية مث خي مٌب كاف أىل اإلٲباف على ت ذلوا، كا ما كاف،كلما  وحيدو كإتباعو
كاف أىل اإلٲباف أقوياء بإٲباهنم، فإف العزة كانت ٥بم، كستكوف إف عادكا إُف اإلٲباف، 

صلى ا عليو –داب الشريعة، كحققوا توحيد ا، كحققوا إتباع رسو٥بم آكٛبسكوا ب
العزة إ٭با ىي من ا، ىو الذم يعز من يشاء،  العزة ٥بم؛ ألفَّ  فوا لتكوننَّ  -كسلم

كيذؿ من يشاء، فمن كاف ا معو، من الذم يغلبو، كمن الذم يقول عليو، كمن الذم 
قق اإلٲباف ّٔا كل مسلم، فإف من الناس ينالو بسوء، إذنا ىذه ا٤بواضع الٍب ينبغي أف ٰبي 

، رٗبا أص ابو شيءه من التشكك، شيء من من إذا نظر إُف كاقعو مؤسفو للمسلمْب اليـو
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أف العزة ألىل اإلٲباف  كا٢بقي  -عز كجل–ا٢بّبة فيما يرل، إذا قارنو ٗبا يقرأ يف كتاب ا 
كال بد، كا٤بآؿ أف تكوف العاقبة ٥بم، ىذا قطعنا، رٗبا يسبق ىذا شيءه من االبتبلء 

 حققوا اإلٲباف. كاالمتحاف، لكن الغلبة ألىل اإلٲباف قطعنا، لكن مٌب يكوف ذلك؟ إذا 
﴿َوَعَد اللاُو الاِذيَن آَمُنوا ِمْنُكْم َوَعِمُلوا الصااِلَحاِت لََيْسَتْخِلَفنػاُهم ِفي اأَلْرِض  
لَنػاُهْم  َكَما اْسَتْخَلَف الاِذيَن ِمْن قَػْبِلِهْم َولَُيَمكٍَّننا َلُهْم ِدينَػُهُم الاِذي اْرَتَضى َلُهْم َولَيَُبدٍّ

ِفِهْم َأْمًنا﴾ متى؟ ىذا مشروط، في حالٍة واحدة ﴿ يَػْعُبُدونَِني ال ُيْشرُِكوَف ِمْن بَػْعِد َخوْ 
   .[٘٘]النور:ِبي َشْيًئا﴾

أزالن  -عز كجل–كالعزة ثابتةه   -عز كجل–ىذا فيما يتعلق بثبوت صفة العزة  
سبحانو –كال يزاؿ عزيز، صفةه ذاتيةه ال تنفك عن ا  -عزيزا-كأبدا، فلم يزؿ ا 

 كا تعاُف أعلم.  -كتعاُف
 "[ٛ]المنافقوف:يَن﴾َولِلاِو اْلِعزاُة َوِلَرُسوِلِو َولِْلُمْؤِمنِ ﴿"وقولو:  -رحمو اهلل–قاؿ 

أثبت  -سبحانو كتعاُف–ىذه اآلية فيها دليله على قاعدةو القدر ا٤بشَبؾ، فإف ا 
لو عزةن، كما أنو أثبت للمخلوقْب عزة، أثبت لرسولو، كأثبت للمؤمنْب، ٜبة قدره مشَبؾ، 

تليق  عزةه تليق بو، كللمخلوؽ عزةه  -عز كجل–مع كوف قدرو ٩بيزو فارؽ ثابتنا أيضنا، فللو 
 .بو

عزةه عظيمة، ال ٙبيط ّٔا األكىاـ، كال تتصورىا األفهاـ، أما  -عز كجل–عزة ا  
عزةه ذاتية، ىو  -عز كجل–عزة ا٤بخلوؽ، فإهنا تناسب ذاتو كنقصو، كما أف عزة ا 

ا ٥با مث اتصف ّٔا، بل َف يزؿ  عزيزه بذاتو جل كعبل، ليست عزتو مكتسبة، كال كاف فاقدن
  -سبحانو كتعاُف–زيزا، عزتو من لواـز ذاتو كال يزاؿ ع
ّٔا،  -سبحانو كتعاُف–ا  ا عزة ا٤بخلوقْب، فإهنا كانت غّب موجودة، مث منَّ كأمَّ 

 -تعاُف-ىو الذم يعز من يشاء، كما مر بنا قولو  -عز كجل–أليس كذلك؟ فا 
َوتَػْنزُِع اْلُمْلَك ِمماْن َتَشاُء َوتُِعز  َمْن  ﴿ُقِل اللاُهما َماِلَك اْلُمْلِك تُػْؤِتي اْلُمْلَك َمْن َتَشاءُ 

ُر ِإناَك َعَلى ُكلٍّ َشْيٍء َقِديٌر﴾  ،[ٕٙ]آؿ عمراف:َتَشاُء َوُتِذؿ  َمْن َتَشاُء بَِيِدَؾ اْلَخيػْ
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ذلك  كما مر بنا نظّبي   -سبحانو كتعاُف–كبلٮبا ال يكوناف إال من ا   زُّ فالعزة، كالعً 
﴿َواللاُو َأْخَرَجُكْم ِمْن بُطُوِف العلم، فالعلم ليس أمرنا ذاتينا لئلنساف،  :فيما مضى، مثل

علم عباده ما ىو الذم يي  -عز كجل–ا  ،[ٛٚ]النحل:أُماَهاِتُكْم ال تَػْعَلُموَف َشْيًئا﴾
يف العزة، ، كذلك األمر [ِّ]البقرة:﴿قىاليوا سيٍبحىانىكى ال ًعٍلمى لىنىا ًإالَّ مىا عىلٍَّمتػىنىا﴾يشاء، 

 ؿ من يشاءذي -سبحانو-فا عز كجل، يعز من يشاء، كما أنو 
 "[ٕٛ]ص:﴿قَاَؿ فَِبِعزاِتَك أَلُْغوِيَػنػاُهْم َأْجَمِعيَن﴾وقولو:  

كدليله على أف  -سبحانو كتعاُف–ىذه اآلية دليله على ثبوت صفة العزة  
كمن الناس، بل من  ؽ ّٔا،كيصدّْ  -عز كجل–يعرؼ صفات ا  -لعنو ا–إبليس 

يا  -سبحانو كتعاُف–ا٤بنتسبْب إُف اإلسبلـ مع األسف الشديد، من ينفي صفات ا 
 . العجب

عبشاْ٘ –دٛاط احلًف بقفات اهلل  :كما أف ىذه اآلية فيها فائدة، كىي  

فيجوز للمسلم أف ٰبلف با، كأف ٰبلف بصفات ا، ما كجو ذلك؟ أنو  -ٚتعاىل
كعليو فيجوز للمسلم أف يقسم  -سبحانو كتعاُف–فأقسم بعزة ا قاؿ: فبعزتك، 

 -عز كجل–كالصحيح أنو ٯبوز القسم بكل صفات ا  -سبحانو كتعاُف–بصفات ا 
كلو أقسم بكبلـ  -جاز لو ذلك–فبل فرؽ بْب صفةو كصفة، لو أقسم اإلنساف بعزة ا 

جاز لو ذلك، إُف غّب ذلك من  -عز كجل–كلو أقسم ٕبياة ا  -جاز لو ذلك–ا 
فو أف يكوف ا٢بلف لً فا٤بؤمن ليس لو أف يتجاكز يف حى  -سبحانو كتعاُف–صفات ا 

عز –ٰبلف با بأ٠بائو، أك ٰبلف بصفات ا  -سبحانو كتعاُف–با، أك بصفاتو 
  -سبحانو كتعاُف–صفات ا قائمةه بو  ألفَّ  -كجل
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 [*]اإلثبات آّمل
﴿تَػَباَرَؾ : [، وقولو٘ٙ]مريم:﴿فَاْعُبْدُه َواْصطَِبْر ِلِعَباَدتِِو﴾"وقولو: :  قاؿ 

﴾ " [ٛٚ]الرحمن:اْسُم رَبٍَّك ِذي اْلَجالِؿ َواإِلْكَراـِ
 :الٍب دلت على ٝبلةن من اآلياتً  يف مفتتح ذكرهً  ىذه اآلية أكردىا ا٤بؤلفي 

  
َّ
اإلاجمل، واإلافصل. م على الىفّي ؤلاثباث اإلاجمل، ث

اإلثبات آّمل: ما دلت عليو ىذه اآلية، كما تبلىا، يف ٫بو تسع آيات، جاء 
إٝباالن كتفصيبل، فإنك لو تأملت اآليات الٍب  -–فيها تقرير النفي يف صفات ا 
 :بعد ىذه اآلية، كجدت فيها نفي

الولد، كالشريك، كالوِف  :جدت فيها نفيك فء، كاألمثاؿ، ك د، كالكي ي كالنَّ مّْ السى  
 . -رٞبو ا–ن الذؿ،... اٍف ما جاء يف اآليات الٍب ذكرىا ا٤بؤلف م

كىذه اآلية الٍب بْب أيدينا، دلت كما ذكرت لك على الصفات الثبوتية ٦بملةن، 
ىو العظيم ا٤بتصف با١ببلؿ، كالعظمة تدؿ على ثبوت كل صفات  -–فإف ا 

يف  -–ا١ببلؿ كاإلكراـ عليو كجاء يف القرآف إطبلؽ ذم  -تبارؾ كتعاُف–الكماؿ لو 
ىذا ا٤بوضع الوحيد، يف خاٛبة سورة الرٞبن، ما جاء إطبلؽ ذم جبلؿ كاإلكراـ، ىذا 

يف ىذا  كر يف القرآف إالٝبلةه من أىل العلم، من األ٠باء ا٢بسُب، ما ذي  هي االسم الذم عدَّ 
 -–ا٤بوضع الوحيد، كجاء يف أعطاؼ ىذه السورة، كما مر معنا كصف كجو ا 

﴿كىيػىبػٍقىى كىٍجوي رىبّْكى ذيك  [ِٔ]الرٞبن:﴿كيلُّ مىٍن عىلىيػٍهىا فىافو﴾بأنو ذك ا١ببلؿ كاإلكراـ، 
﴾ كا أ، قر كا بػ؛ أعِب يف ىذه اآلية الٍب معناأ، كا١بمهور قر [ِٕ]الرٞبن:ا١بٍىبلًؿ كىاإًلٍكرىاـً

ٕبسب القراءتْب:  تاِف ٱبتلف معُب اآليةبالرفع، كبال -–بن عامرو ابا١بر، كقرأ 
﴿تػىبىارىؾى اٍسمي رىبّْكى ًذم ا١بٍىبلًؿ  -–ا يف قراءة ا١بمهور: كىي قولو أمَّ 

﴾ ﴾فإف قولو: ، [ٖٕ]الرٞبن:كىاإًلٍكرىاـً  –زاحٌع إلى هللا ، ﴿ًذم ا١بٍىبلًؿ كىاإًلٍكرىاـً

 فهى ذو الجالٌ وؤلاهسام.  -وحعالى

.-–فإن ذا الجالٌ وؤلاهسام هى اطمه :  بن عامراكأما على قراءة 
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 كليهما حق.   كال شك أفَّ  
ذك ا١ببلؿ كاإلكراـ، أف ا٠بو ذك ا١ببلؿ كاإلكراـ، فإف  -–اسم ا  ا كوفي أمَّ 

–ٝبيع أ٠باء ا  فيعمُّ ، ةىنا مفرده مضاؼه إُف معرف ىذا حقه ال شك فيو، كاالسم ىا
-. 

 --تشمل ىذه الكلمة ٝبيع ما ثبت   -–اسمه ىاىنا يعِب: أ٠باء ا  
﴾من األ٠باء،   . مٌ عي ، كا٤بفرد ا٤بضاؼ يػى [ٖٕ]الرٞبن:﴿تػىبىارىؾى اٍسمي رىبّْكى

ىو الذم كاف ذا ا١ببلؿ كاإلكراـ،  -–فإف اسم ا  :
، أ٠باء أىله أف يي  -عز كجل–، كاسم ا أىله أف ٯبلٌ  -–ا كعلى ىذا فاسم  كـر

، عن كل ما ال يليق ّٔا، عن كل كٍ ، كتعظم، كتي لَّ أىله تستحق أف ٘بي  -سبحانو-ا  ـر
 .-–إىانة، كعن كل سوء، ىذه أ٠باء ا 

كىذا من األمر ا٤بعلـو من الدين بالضركرة، كجوب  -–ككذلك كبلـ ا  
أىل العلم متفقوف  حٌب إفَّ  --ككجوب احَباـ كبلـ ا  --أ٠باء ا احَباـ 

أك شيئنا من كبلمو، لو ركض ا٤بصحف  -–على أف من تعمد إىانة أ٠باء ا 
برجلو، أك رماه يف ا٢بش، أك طرحو على ىيئة مهينة، كىو يعلم أنو كبلـ ا، أك أف ىذه 

–وف ٦بموعوف على أف ىذه ردةه عن دين ا الرقعة مشتملة على أ٠باء ا، فا٤بسلم
-  . ، كيكـر ا أف ٯبل كيعظم كٰبَـب  أ٠باء ا، ككبلـ ا، كاجبه كجوبنا مؤكدن

جل –كا  -–فإف اإلجبلؿ كاإلكراـ كصفه   :
ٗعصتٛ ))  -–ثبت لو كصف ا١ببلؿ، يف صحيح البخارم، يقوؿ ا  -كعبل

، ((ٗكربٙا٢ٛ ٗعظٌيت، ألخسجّ ًّ اهِاز ًّ قاي ال إهٕ إال اهلل ٗجالهٛ
 .-–فثبت يف ىذا ا٢بديث صفة ا١ببلؿ  

 .َٓت٢ٗ ايعع١ُ :ٚاجلالٍ 

همُألله–كاختلف العلماء  
حم
 يف ىذا االسم، ما معناه؟   -ر
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ىل ذك ا١ببلؿ، من جىلَّ جىبلالن، أك من أجَّلى إجبلالن، ، كينبِب على ىذا خبلؼه 
 طويله بْب أىل العلم، يف تفسّب ىذا االسم. 

 إلى ما أقىل:  ومما قيل فيه ما يأتي، خالصُة ما قيل، ترجُع

﴾قولو:  : أفَّ أواًل و العظيم، نأخذ أكالن أنو ، أنَّ [ٖٕ]الرٞبن:﴿ًذم ا١بٍىبلًؿ كىاإًلٍكرىاـً
ا١ببلؿ منتهى  أنو العظيم، ألفَّ  :األوؿ لمعنىاذك ا١ببلؿ، ما معُب ذك ا١ببلؿ؟ 

و : أنَّ والمعنى الثالثم نفسو، و ا٤بعظً : أنَّ والمعنى الثانيبا١ببلؿ،  العظمة، فهو ا٤بتصفي 
م، ا٤بستحق للتعظيم كاإلجبلؿ، ذك ا١ببلؿ؛ يعِب: ا٤بستحق لئلجبلؿ، ظى عى أىله أف يػي 

 . -–عظمو أكليائو، يعظمونو بالفعل و الذم يي : أنَّ والمعنى الرابعا٤بستحق للتعظيم، 
﴿ًذم ا١بٍىبلًؿ ىذه أربعة أقواؿو تدكر عليها كلمات أىل العلم يف تفسّب 

﴾   .ا، يف غالب ما ذكرك [ٖٕ]الرٞبن:كىاإًلٍكرىاـً
آّلد )ىذا االسم ببحثو حسنو، يف  خصَّ  -رٞبو ا–بن تيمية اكشيخ اإلسبلـ 

أف األقرب أف ىذا االسم من  -رٞبو ا–، كرأل (السادس عشر، من ٦بموع الفتاكل
ذك ا١ببلؿ: يعِب  -–ذا ا١ببلؿ معناه: أىله كمستحقه أف يعظم  إجبلالن، كأفَّ  لَّ أجى 

َف يكن أىبلن للتعظيم، إال ألنو قد قاـ بو  -سبحانو-كىو ا٤بستحق للتعظيم من عباده، 
ما يستحق ذلك، قد قاـ بو من نعوت ا١ببلؿ، كا١بماؿ ما كاف بو مستحقنا ألف ٯبل، 

 .كألف يعظم
كعند التحقيق ا٣ببلصة: أف الكل حق، سواءن كاف بعض ما ذكر مدلوالن عليو  

 .بداللة االلتزاـ بداللة ا٤بطابقة، أك التضمن، أك كاف مدلوالن عليو
–م نفسو يف نفسو جليله؛ يعِب: عظيم، كقد عظَّ  -–فا٣ببلصة: أف ا  

عظم، كىو أىله أف يعظم، كألنو عظيمه يف نفسو، كاف أىبلن أف يي  -سبحانو كتعاُف
كعظمو أكليائو بالفعل، فكل ىذه ا٤بعآف حق، ككلها ال مانع من أف تكوف مشمولةن 

﴾ -بحانوس-متضمنةن يف معُب قولو   . [ٖٕ]الرٞبن:﴿ًذم ا١بٍىبلًؿ كىاإًلٍكرىاـً
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﴾ -سبحانو كتعاُف–أما كونو ذا اإلكراـ * ، [ٖٕ]الرٞبن:﴿ًذم ا١بٍىبلًؿ كىاإًلٍكرىاـً
 -سبحانو كتعاُف–فاختلف العلماء أيضنا يف تفسّب ىذه الكلمة؛ يعِب كونو ذا اإلكراـ 

و فقيل: إف ذا اإلكراـ؛ ٗبعُب: أنَّ فقيل: إف ذا اإلكراـ، كذك ىا ىنا؛ ٗبعُب: صاحب، 
، فهو الذم يكـر عباده، يكـر أكليائو، بل يكـر بِب آدـ، قاؿ كٍ مي ػال  ﴿ -سبحانو-ـر

ـى﴾ . مي ػ، فبالتاِف كاف ذا اإلكراـ؛ ٗبعُب: ال[َٕ]اإلسراء:كىلىقىٍد كىرٍَّمنىا بىًِب آدى  كـر
، أك ا٤بستحق لئلكراـ؛ يعِب: ا و عباده، يكرمونو رمي كٍ لذم يي كا٤بعُب الثآف: أنو ا٤بكـر

كا٢بمد، كىذا ىو الذم اختاره شيخ اإلسبلـ  ،بابة -–عما ال يليق بو، كيكرمونو 
فإنو قد ٣بص كبلمو يف ىذا االسم، بأف ذا ا١ببلؿ راجعه إُف معُب  -رٞبو ا–بن تيمية 

كال مانع  -انو كتعاُفسبح–بابة كا٢بمد  ـي رى كٍ ذا اإلكراـ راجعه إُف أنو يي  التعظيم، كأفَّ 
، كأنو الذم يستحق  من أف يكوف ا١بميع مرادنا، فهو ذا ا١ببلؿ كاإلكراـ؛ ٗبعُب أنو ا٤بكـر

تبارؾ –بابة كا٢بمد  -سبحانو-عما ال يليق بو، كما أنو يتوجو لو  رـي كٍ يي اإلكراـ، فػى 
 . -كتعاُف

﴾: -سبحانو-قاؿ  ، فعله غّب تبارؾ الفعل، ىذا [ٖٕ]الرٞبن:﴿تػىبىارىؾى اٍسمي رىبّْكى
قاؿ يف حق غّبه، كتنبو إُف ا٣بطأ الذم يقع يف فبل يي  -–متصرؼ، ٨بصوصه با 

–إنو تبارؾ، بل ىذا الفعل ٨بتصه با  -–ىذا ا٤بقاـ، ال يقاؿ: يف حق غّب ا 
فلو قاؿ قائله: يا فبلف تباركت علينا، أك تبارؾ علينا، كاف ىذا خطئنا،  -سبحانو كتعاُف

بعض الناس يف هتنئة العيد، إذا قيل لو: عيدكم مبارؾ، قاؿ: علينا كعليك يتبارؾ، ىذا 
  .-سبحانو كتعاُف–غلط كال يصح، تبارؾ فعله ٨بتصه با 

أ٠بائو قد بلغت الغاية  -جل كعبل–زيادة ا٣بّب ك٭بائو كثباتو، كا  :والبركة
 .-سبحانو كتعاُف–و الربكة تناؿ بذكر ا٠ب كا٤بنتهى يف الربكة حٌب إفَّ 

كال شك أف  -جل كعبل–يعِب: تناؿ الربكة بذكر ا٠بو  -سبحانو-تبارؾ ا٠بو  
الربكة كا٣بّب  يف مواضع كثّبة؛ ألفَّ  -عز كجل–رع ذكر اسم ا ىذا حق؛ كلذا شي 
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رع لك، أف تذكر أَف تر أنو قد شي  -سبحانو كتعاُف–كالفبلح، تتنزؿ عند ذكر اسم ا 
 إذا جئت تقرأ، أك إذا أردت أف تأكل.  -كجلعز –اسم ا 

بازن : »-–قاؿ النيب  ًُ احخمعىا على طعامىم، واذهسوا اطم هللا عليه، 

كذلك إذا جاء اإلنساف إُف ذبيحتو، أك إذا أراد أف يذبح ذبيحتو، أك أف « لىم فيه
ألنو بذا تتنزؿ الربكة، كتطيب  -عز كجل–يرسل كلبو ا٤بعلم، للصيد، فإنو يذكر اسم ا 

﴿كىال تىٍأكيليوا ٩بَّا َفٍى ييٍذكىًر اٍسمي اللًَّو  -جل كعبل–ىذه الذبيحة كالعكس بالعكس، قاؿ 
﴿فىكيليوا ٩بَّا ذيًكرى اٍسمي اللًَّو عىلىٍيًو ًإٍف   -سبحانو-، كقاؿ [ُُِ]األنعاـ:نَّوي لىًفٍسقه﴾عىلىٍيًو كىإً 

عز –رع لئلنساف أف يذكر اسم ا ، كذلك شي [ُُٖ]األنعاـ:كينتيٍم بًآيىاتًًو ميٍؤًمًنْبى﴾
اسم  إذا أراد أف يأيت أىلو، يف مواضع عدةو يف الشريعة، جاء فيها مشركعية ذكر -كجل
 ألف الربكة كا٣بّب تتنزؿ حينئذو.  -سبحانو كتعاُف–ا 

﴾ -سبحانو-قاؿ  –، فا [ٖٕ]الرٞبن:﴿تػىبىارىؾى اٍسمي رىبّْكى ًذم ا١بٍىبلًؿ كىاإًلٍكرىاـً
ذلك   ىو ذك ا١ببلؿ كاإلكراـ، كإذا كاف ذا ا١ببلؿ كاإلكراـ، كاف مدلوؿي  -تبارؾ كتعاُف

أن ثبىث الصفاث بالكماؿ ا٤بطلق؛ ألننا قد علمنا  -سبحانو كتعاُف–متصفنا  وي كونى 

 ًدٌ على الىماٌ اإلاطلم
ً
ذا ا١ببلؿ كاإلكراـ إال ألف لو  -سبحانو-، فلم يكن إحماال

 .-جل كعبل أعلم–كا  -سبحانو كتعاُف–الكماؿ ا٤بطلق 
يِّا﴾﴿فىاٍعبيٍدهي كىاٍصطىربٍ لًًعبىادىتًًو ىىٍل تػىٍعلىمي لىوي "كقولو:  -–قاؿ   " [ٓٔ]مرٔف:٠بًى

ىذه اآلية ٥با ٧بله عظيم يف علم التوحيد، كذلك أهنا صرٰبةه يف ثبوت أنواع 
نػىهيمىا فىاٍعبيٍدهي كىاٍصطىربٍ  -جل كعبل–التوحيد الثبلثة، قاؿ  ﴿رىبُّ السَّمىوىاًت كىاألىٍرًض كىمىا بػىيػٍ

يِّا﴾  .[ٓٔ]مرٔف:لًًعبىادىتًًو ىىٍل تػىٍعلىمي لىوي ٠بًى
نػىهيمىا﴾ ﴿دؿ قولو:   على ثبوت توحيد الربوبية،  رىبُّ السَّمىوىاًت كىاألىٍرًض كىمىا بػىيػٍ

﴿ىىٍل على ثبوت توحيد األلوىية، كدؿ قولو:  ﴿فىاٍعبيٍدهي كىاٍصطىربٍ لًًعبىادىتًًو﴾كدؿ قولو: 
يِّا﴾ د ، على ثبوت توحيد األ٠باء كالصفات، كدلت أيضنا على أف توحيتػىٍعلىمي لىوي ٠بًى
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الربوبية دليله على توحيد األلوىية، كدلت أيضنا على أف توحيد األ٠باء كالصفات دليله 
 على توحيد األلوىية. 

الربوبية ثابتةه لو  ألفَّ  ؛ىو ا٤بستحق للعبادة كحده ال شريك لو -جل كعبل–ا 
كحده ال شريك لو،  ى، كالصفات العلاأل٠باء ا٢بسُب لو كألفَّ  -ال شريك لو–كحده 

يف ربوبيتو، كأ٠بائو كصفاتو، استحق أف يكوف ا٤بعبود كحده ال  -جل كعبل–د فلما توحٌ 
 .شريك لو

نػىهيمىا قد قاؿ:  كجو ذلك من اآلية، أف ا   ﴿رىبُّ السَّمىوىاًت كىاألىٍرًض كىمىا بػىيػٍ
ر أف علة كونو عً شٍ ىنا بالفاء، ٩با يي  ، الحظ كيف كاف التعقيب ىا[ٓٔ]مرٔف:فىاٍعبيٍدهي﴾
أنو رب السموات كاألرض، ٤با كاف رب السموات كاألرض، كاف ا٤بستحق  ا٤بعبود 

 .عبدللعبادة، كبالتاِف من َف يكن ربنا للسموات كاألرض، فإنو بالتاِف ال يستحق أف يي 
من أناسو يدعوف عبادة رب السموات كاألرض، مث يلجأكف إُف  !كيا  العجب 

أموات قد اختلطت أعضائهم بالَباب، بل رٗبا أصبحوا ترابنا، كاضمحلت أجسامهم يف 
ىذا الَباب، يتوجهوف إليهم ناسْب رب السموات كاألرض، يا  العجب، يتوجهوف 

، بالدعاء، كالسجود، كالذبح، كالنذر، تتعلق قلؤّم خوفنا  كرجاءنا، ك٧ببةن، كإخباتنا، كتوكبلن
سبحاف ا العظيم، أعلمتم غّب ا ربنا للسموات كاألرض، حٌب  -–على غّب ا 

 إف علمتم ذلك، فبل حرج عليكم، لكم عذره كمندكحة.  ؛تعبدكه
ربنا للسموات كاألرض فاعبدكه، كاصطربكا لعبادتو،  -عز كجل–إف كاف غّب ا 

ىو رب السموات كاألرض، كما بينهما، فأم عذرو لكم، يف  -كحده- أما إف كاف ا
نػىهيمىا فىاٍعبيٍدهي كىاٍصطىربٍ أف تعبدكا غّبه تبارؾ كتعاُف  ﴿رىبُّ السَّمىوىاًت كىاألىٍرًض كىمىا بػىيػٍ

يِّا﴾  . [ٓٔ]مرٔف:لًًعبىادىتًًو ىىٍل تػىٍعلىمي لىوي ٠بًى
يِّا﴾ ﴿ىىٍل تػىٍعلىمي لىوي الوجو الثآف: يف قولو:  ، كىذا قائمه مقاـ التعليل [ٓٔ]مرٔف:٠بًى

؛ ألنو ال ٠بي لو، ﴿فىاٍعبيٍدهي كىاٍصطىربٍ لًًعبىادىتًًو﴾لكونو ا٤بعبود كحده؛ ألمره بقولو:  ؛أيضنا
كال كفء لو، كال ند لو، كا٤بعبود ا٢بق ال بد أف يكوف كذلك، ال بد أف يكوف متفردنا يف  
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سبحانو –ستحق للعبادة، كمن ىو إال ا مي ػكاف ال  كمالو، من كاف متفردنا يف الكماؿ،
 .-كتعاُف

قد تفرد يف الكماؿ، حٌب َف يكن لو ند، كَف لكن لو  -عز كجل–علم غّب ا أيي  
يِّا﴾نظّب، كَف يكن لو مثيل؟ ا١بواب: ال، بالتأكيد.   .﴿ىىٍل تػىٍعلىمي لىوي ٠بًى

؟ ال كا، ما كاف كال أٲبكن ألحدو على كجو األرض، أف يقوؿ: أعلم لو ٠بيا 
يكوف، كال ٯبرؤ أحده على ذلك، إال إذا بلغ الغاية يف اإلبطاؿ، عافآف ا كإياكم من 

 ذلك. 
بكونو ا٤بتفرد يف الكماؿ، حٌب َف يكن لو  -سبحانو-فا٤بقصود أف اتصاؼ ا 
اه ليس  ساـو إذنا كاف ىو ا٤بستحق للعبادة، ككل من سو مثيله كال كفءه كال نظّب، كال مي 

كذلك؛ كلذا فمن مسالك القرآف، يف تقرير توحيد اإللوىية، تقرير توحيد اإللوىية من 
 -عز كجل–كمن خبلؿ إثبات نقص ما سول ا  -عز كجل–خبلؿ إثبات كماؿ ا 

يِّا﴾أف يثبت أف عبادتو ىي ا٢بق، قاؿ:  -عز كجل–انظر ٤با أراد ا   ﴿ىىٍل تػىٍعلىمي لىوي ٠بًى
أف يثبت أف عبادة غّبه غّب حق، بل ىي عبادةه باطلة، بْب  -جل كعبل–ك٤با أراد 

لىٍت ًمٍن قػىٍبًلًو مثبل:  -جل كعبل–نقصاهنم، فقاؿ  ﴿مىا اٍلمىًسيحي اٍبني مىٍرٔفىى ًإالَّ رىسيوؿه قىٍد خى
يقىةه﴾  ـى﴾الشاىد أنو قاؿ:  الرُّسيلي كىأيمُّوي ًصدّْ انىا يىٍأكيبلًف الطَّعىا إذا ، [ٕٓ]ا٤بائدة:﴿كى

انتهى األمر، ال يستحقاف العبادة، ٤با؟ إذا كانا يأكبلف الطعاـ فهما ناقصاف، كإذا كانا 
كخّبنا،  ناقصْب، َف يستحقا العبادة، أم عبادةو ىذه، الٍب يرـك فيها العابد نصرةن كغُبن 

كمبلن من معبوده كىو يف نفسو  ناقص، ىو يف نفسو ناقص، فضبلن عن أف يكوف مي 
ل غّبه، ىو نفسو ٕباجةو إُف غّبه، فكيف يكوف كمً اقده للكماؿ، فكيف يي لغّبه، ىو ف

ا إليو.   غّبه ٧بتاجن
إذنا ىاتاف داللتاف ال بد من مبلحظتهما، كىذا ينسحب على كل أحد، كل 

انىا األكلياء، ككل الصا٢بْب، ككل األنبياء، ككل الرسل، أال ينطبق عليهم قولو تعاُف:  ﴿كى
ـى   ؟ [ٕٓ]ا٤بائدة:﴾يىٍأكيبلًف الطَّعىا
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أحده أف يكوف معبودنا، ا٤بعبود ا٢بق، ىو ا٤بستغِب عن كل ما سواه،  إذنا ال يستحقي 
–م، ىذا ىو كمالو، فكاف ا٢برم كاألىل، كا٤بستحق، أف يعبد عى طٍ م، كال يي عً طٍ كىو يي 

 . -سبحانو كتعاُف
نػىهيمىا  -جل كعبل–قاؿ  فىاٍعبيٍدهي كىاٍصطىربٍ لًًعبىادىتًًو ﴿رىبُّ السَّمىوىاًت كىاألىٍرًض كىمىا بػىيػٍ

يِّا﴾ كا –، ىذه الفائدة الثالثة يف ىذه اآلية، كىي الٍب يبدك [ٓٔ]مرٔف:ىىٍل تػىٍعلىمي لىوي ٠بًى
الىفي اإلاجمل  :أف ا٤بؤلف إ٭با أراد، أرادىا من إيراد ىذه اآلية، فإهنا تدؿ على -أعلم

سابقنا، يف تقرير موضوع النفي يف  كذلك راجعه إُف ما مر معنا -–في صفاث هللا 
تكلمنا عن ىذا أك ال، ٤با قاؿ ا٤بؤلف: "كقد ٝبع ا فيما  -عز كجل–صفات ا 

كصف بو نفسو بْب النفي كاإلثبات"، تكلمنا عن تقرير أىل السنة كا١بماعة، ٤با يتعلق 
 القرآف بالصفات ا٤بنفية، أك للنفي يف باب الصفات، كقلنا: إف النفي للصفات جاء يف

 ربْب:ضكالسنة على 
 وهفٍي مفصل.-2 .هفٍي مجمل-1 
 ربو من األدلة: ضكقلنا: إف النفي آّمل قد دؿ عليو ثبلثة أ 

﴿لىٍيسى  ، كقلنا: ىي: األدلة العامة في النفي، أو أدلة النفي العامةالضرب األكؿ
ًمٍثًلًو شىٍيءه﴾ يِّا﴾[، ُُ]الشورل:كى ﴿كىَفٍى يىكيٍن لىوي كيفيونا ، [ٓٔ]مرٔف:﴿ىىٍل تػىٍعلىمي لىوي ٠بًى

﴾، [ْ]اإلخبلص:أىحىده﴾ فىبل ٘بىٍعىليوا لًلًَّو ، )[ْٕ]النحل:﴿فىبل تىٍضرًبيوا لًلًَّو األىٍمثىاؿى
ادنا﴾  ، ىذه أدلةه عامة تدؿ على النفي آّمل.[ِِ]البقرة:أىندى

–التي دلت معانيها على تنزيو اهلل  -تعالى-: قلنا: أسماءه الضرب الثآف
، ىذه تدؿ على النفي آّمل، كقولنا: ىذه األ٠باء  عما ال يليق بو -سبحانو وتعالى

..( كمر بنا أمس، اسمه آخر، الضبوح، القدوس، الضالم، املتكرب، الواحد، األحدمنها: )
–؛ ٗبعُب: امتنع، فهذا أيضنا دليله على تنزيو ا زي عً ، على معُب: عز، يى العزيزكىو: 

 عما ال يليق بو.  -سبحانو كتعاُف
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.                                                         -كفقو ا-مدً نٍ سً  زيزٍ عى دالٍ بٍ عى  بنٍ  حٍ الً شىرٍحي فىًضيىلًة الشىٍيخ: صى 
 مْبَّ لً سٍ كللمي  وى يٍ كلوالدى  وي غىفىرى ا لى 

 

ّّٗ 
 

ىو في  -عز وجل–فإف تسبيح اهلل  ،أدلة التسبيحرب الثالث من األدلة: ضال
 .حقيقتو، تنزيهو عما ال يليق بو، وتنزيهو عن المشاركة في الكماؿ

 نٌ ايٓفٞ، ٚإٕ ؽ٦ت فكٌ: نٌ ايتٓظٜ٘ صادْع يف سكٝكت٘ إىل أَضٜٔ: 

 عٔ نٌ َا ال ًٜٝل ب٘.  -عظ ٚدٌ–إىل تٓظٜ٘ اهلل  -

 ٚإىل تٓظٜٗ٘ عٔ إٔ ٜهٕٛ ي٘ َؾاصْى يف نُاي٘.  -
ال شك أف ا٤بتفرد بالكماؿ، أكمل كأعظم ٩بن تفرؽ الكماؿ بينو كبْب غّبه، كاف 
لو مشارؾه يف ىذا الكماؿ، فا ينزه عن كل سوءو، كنقصو كعيب، كما أنو ينزه يف  

 . -جل كعبل–كمالو عن أف يكوف لو فيو مشارؾه 
وقلىا: إن وزود الىفي في الصفاث  لى نفيو مفصل،كٜبة أدلة أخرل دلت ع

 .ليس مساًدا لراجه، إهما هى مساٌد لغيره، وهى: إجباث كمال الضد

 كلىا: إن الىفي اإلاجمل، دليٌل على إثباث الىماٌ اإلاطلم. 

وكىلىا: إن الىفي اإلافصل، ول صفٍت مىفيت، فإنها دليٌل على ثبىث هماٌ  

 .-طبحاهه وحعالى–طدها هلل 

 ىذه مباحث مضى الكبلـ فيها، كذكرهتا اآلف من باب ا٤بذاكرة فيما يتعلق ّٔا.  
يِّا﴾ -جل كعبل–قاؿ  ، اختلف العلماء إُف قولْب، [ٓٔ]مرٔف:﴿ىىٍل تػىٍعلىمي لىوي ٠بًى

 ٠بيا:   -سبحانو–يف تفسّب قولو 
يِّا﴾القوؿ األكؿ: أف معُب قولو:  ىل تعلم من  ؛ يعِب:[ٓٔ]مرٔف:﴿ىىٍل تػىٍعلىمي لىوي ٠بًى

قاؿ يتسمى با٠بو ا، كقيل: ىل تعلم من يتسمى با٠بو الرٞبن، كقيل: ىل يتعلم من يي 
 . -عز كجل–لو: رب السموات كاألرض، إذنا السمي ىنا ىو الذم لو اسمه كاسم ا 

رضي ا تعاُف –ىذا قوؿه مركمو عن ٝباعةو من السلف، كمنهم: ابن عباس 
 . -عنهما

 -رضي ا عنهما–كىو األقرب، كىو الركاية الثانية عن ابن عباس القوؿ الثآف: 
أف السمي ىو: ا٤بسامي، فهو فعيله؛ ٗبعُب: مفاعل، أصلها فاعل، مث صارت مفاعل، 

؟ كما جاء ىذا عن الى دٍ كبالتاِف يكوف ا٤بعُب: ىل تعلم لو مكافئنا، كنظّبنا، كشبيهنا، كعً 
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، ك٦باىدو، كقتادة، كسعيد بن جبّب، كٝباعةو من السلف، فسركا بكلماتو  ابن عباسو
، كمنهم من قاؿ: كلماتو قريبةن من  متقاربة، منهم من قاؿ: شبيو، كمنهم من قاؿ: عدؿه

 ىذا ا٤بعُب. 
يِّا﴾قاؿ:  -سبحانو كتعاُف–فا٤بقصود: أف ا  ؛ [ٓٔ]مرٔف:﴿ىىٍل تػىٍعلىمي لىوي ٠بًى

كال شك أف  -تبارؾ كتعاُف–الن لو دٍ يعِب: ىل تعلم لو مسامينا، ككفئنا، كنظّبنا، كعً 
 .ا١بواب ىو: ال

ـه إنكارمه، يي   راد منو النفي، بل ىو أبلغ من صيغة النفي كىذا االستفهاـ استفها
 .آّردة

و ال عن كل نقصو كسوء؛ ألنَّ  -سبحانو كتعاُف–إذنا ىذا دليله على تنزيو ا  
  .-–لكونو قد تفرد، يف كمالو  ؛مثيل لو، كال ند لو

نػىهيمىا فىاٍعبيٍدهي كىاٍصطىربٍ  -جل كعبل–قاؿ  ﴿رىبُّ السَّمىوىاًت كىاألىٍرًض كىمىا بػىيػٍ
 .[ٓٔ]مرٔف:لًًعبىادىتًًو﴾
كاالصطبار  ،من االصطبار :، اصطرب﴿كىاٍصطىربٍ لًًعبىادىتًًو﴾ىنا مبحثه يف قولو:   

لكن لصعوبة نطق  بار، صاد بعدىا تاء،تافتعاؿه من الصرب، كاألصل يف ىذه الكلمة، اص
 .لبت التاء إُف طاء، فقيل: اصطرب، كاصطبارالتاء بعد الصاد، قي 

، فهو صربه عظيم، ألف الصبر على ألامس الري فيه مشلت :كاالصطبار ىو 
 .ا٤بصطرب من يصرب على أمرو عظيم

ا٤ببُب فيها زيادةه يف  كمادة افتعل، كاالفتعاؿ، يدؿ على قوةو يف الفعل، كزيادةي  
 .ا٤بعُب

ٙبتاج إُف صربو عظيم؛ كلذلك تأمل مثبلن يف  -عز كجل–كال شك أف عبادة ا  
يف  : -–، قاؿ [ُِّ]طو:﴿كىٍأميٍر أىٍىلىكى بًالصَّبلًة كىاٍصطىربٍ عىلىيػٍهىا﴾ -تعاُف-قولو 

ا ، ٜبة عباداته ال يقـو ّٔ[ْٓ]البقرة:﴿كىًإنػَّهىا لىكىًبّبىةه ًإالَّ عىلىى ا٣ٍبىاًشًعْبى﴾الصبلة 
اإلنساف، إال إذا صرب صربنا عظيمنا، ىناؾ عبادات تتعلق بالصبلة، تتعلق با١بماعة، 
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تتعلق باإلنفاؽ، تتعلق باألمر با٤بعركؼ، كالنهي عن ا٤بنكر، تتعلق با١بهاد يف سبيل ا، 
يف أنواعو كثّبة، ٙبتاج إُف صربو عظيم، كفيها من ا٤بشقة ما يكوف معها زيادةه يف األجر 

 العبادة عليو.  -–كيسر  -–اللهم إال من خفف ا  -– عند ا
كما أعطي عبده عطاءن خّبنا كال أفضل من ))من أجل العبادات،  ىذا الصربي 

 -تعاُف–كالصرب كما مر معنا، ثبلثة أنواع، ٝبعها قولو  -–، كما أخرب النيب ((الصرب
﴾  ، قلنا: الصرب راجعه إُف ثبلثة أنواع: [ْٖ]الطور:﴿كىاٍصربٍ ٢ًبيٍكًم رىبّْكى

 وصبٌز على أقذار اهلل المؤلمة. -3 .وصبٌز عه معصية اهلل-2 .صبٌز على طاعة اهلل-1
 -–ىنا، أك ما جاء يف ىذه اآلية، يتعلق بالصرب على طاعة ا  كا٤براد ىا
ها أنواع الصرب، الصرب على الطاعة أكمل أنواع الصرب، كىو أعظمي  لي مى كىذا النوع أكٍ 

 أقساـ:  ثبلثةى  أجرنا، كىذا النوع يشملي 
كصربه على *كصربه على الطاعة أثناء أدائها، *صربه على الطاعة قبل أدائها، *

 .الطاعة بعد أدائها
 ككل كاحدو من ىذه ينقسم إُف قسمْب، أك يندرج يف أمراف:  

 : الصرب على الطاعة قبل أدائها، كيشمل أمرين: لالنوع األو
على تعلم الطاعة، كفق الشريعة، حٌب يؤديها اإلنساف على نورو من  : الصربى أكالن 

 كىل ىذا األمر ىْب؟ أك ٰبتاج إُف صرب؟  -–ا 
على  ال شك أنو ٰبتاج إُف صرب، ككثّبه من الناس ال يتحلوف ّٔذا الصرب، ال يصربي 

يكثر الوقوع فيما ك أف يتعلم الطاعة، حٌب يؤديها كفق السنة؛ كلذلك تكثر األخطاء، 
و ما كاف ىناؾ صربه على العبادة، أك يضعف ثوأّا، كالسبب ا١بهل، السبب أنَّ  يبطلي 

كل يـو   -–التعلم، كلذلك انظر إُف ىذه العبادة الٍب يتوجو ّٔا اإلنساف إُف ا 
 -–بادة الصبلة، كم من الناس صرب على أف يتعلم صبلة النيب كجوبنا ٟبس مرات، ع

كم من ٦بموع ا٤بسلمْب تظنوف « صلىا كما رأيتمىني أصلي»كىو الذم قاؿ: 
تفصيبلن، أظن كا  -–أنو جلس جلوسنا للعلم، علم الصبلة، كتعلم صبلة النيب 
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الطاعة قبل أدائها،  لمً قليبلن من الناس من فعل ذلك، ما ٙبلى بالصرب على تع أعلم أفَّ 
 ىذا أمره ٰبتاج إُف صرب. 

ثانينا: الصرب على تصحيح النية قبل أدائها، كىذا أمره ال شك أنو ٰبتاج إُف 
 .٦باىدة عظيمة، كصربو كبّب

يف كل حْب، ما قد  النية أصعب ما يعا١بو اإلنساف، فإهنا تتلوف كتتغّب، كينبتي  
نوم اإلنساف طاعة ا كحده ال شريك لو، ىذا الصحيحة، أف ي ٰبرؼ النية عن الوجهةً 

شد أما عا١بت شيئنا )ا٤بقاـ ٰبتاج  إُف صربو ك٦باىدة، كلذا كاف من السلف من يقوؿ: 
، النيات تتقلب، كبالتاِف فيحتاج اإلنساف إُف صربو (علي من نيٍب؛ ألهنا تنقلب علي

 رب قبل الطاعة. عظيم، حٌب يصحح النية، كحٌب ٱبلص القصد، ىذاف نوعاف من الص
 ثآفن: الصرب على الطاعة أثناء أدائها، كيشمل أمرين: 

ىذا أمره ٰبتاج إُف صرب، كوف  -–أكالن: الصرب على أدائها كفق ما أمر ا 
اإلنساف يؤدم العبادة على الوجو الكامل، قدر اإلمكاف، باستجماع الشركط، 

كثّبه من الناس مع األسف الشديد كالواجبات كاألركاف كالسنن، أال ٰبتاج إُف صرب؟  
 كأهنا ٞبله على الظهر، يريد أف يتخلص منو، كىذا أمره مؤسفه مع األسفً   العبادةي 

فا٤بقاـ ٰبتاج إُف قدرو كبّبو من الصرب، أف  -–الشديد، ككلنا كذلك إال من رحم ا 
من السنن فيها كل ما ٲبكنو  عى يتأْف اإلنساف كٰبرص على أف يؤدم العبادة كقد ٝبىى 

 ل، ىذا قدره ٰبتاج إُف صرب. يفيها من تكم -–كالواجبات كما أمر ا 
أثناء العبادة، كىذا أمره أصعب من  -–األمر الثآف: الصرب على مراقبة ا 

األكؿ، الشأف يا رعاؾ ا، أف تراقب من تعبد أثناء عبادتك، ىذا أمره عظيم، ا٣بشوع، 
ىذا أمره  -–اإلنساف أثناء العبادة، بْب يدم ا حضور القلب، استشعار قياـ 

صعب؛ كلذا كاف ا٣بشوع أكؿ ما يرفع من ىذه األمة، أليس كذلك؟ كاألمر فيو عظيم، 
يف شأف  -–كتب لئلنساف إال ما كاف ٧بضرنا قلبو فيو، كما أخرب النيب حٌب إنو ال يي 

ها، إال الرجل قد ينصرف من الصالة، وما كتب له إال نصف»الصبلة: 
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إذنا األمر عظيم، ٰبتاج اإلنساف إُف « شرهاإال ُع»حٌب قاؿ: « ثلثها، إال ربعها
ا  كأنو يراه، فإف َف يصل إُف ىذه ا٤برحلة، فبل أقل من  ٦باىدةو كبّبة، حٌب يكوف عابدن

ا لو، كىو يستحضر أف ا ىو الذم يراه  إذنا ىذا ىو القسم  -–أف يكوف عابدن
 الثآف، كىو الصرب على الطاعة أثناء أدائها. 

 النوع الثالث، أك القسم الثالث، الصرب على الطاعة بعد أدائها، كيشمل أمرين: 
أكالن: الصرب عن الوقوع فيما ٰببط ثوأّا، فيما ٰببط ثواب الطاعة، كمر بنا يا 

اب ا٢بسنة ا٤بتقدمة، كعلى ىذا دالئل رعاكم ا، أف ا٤بعصية ا٤بتأخرة، قد ٙببط ثو 
 متعددة كإٝباع أىل السنة كا١بماعة. 

العبادة إذا أديتها فهي أعظم رأس ماؿو عندؾ، كرأس ا٤باؿ كل حصيف، ٰبرص 
على أف ٰبافظ عليو، أليس كذلك؟ ال أظن أف عاقبلن حصيفنا ٯبازؼ يف رأس مالو، 

ا٤باؿ، عملك الصاٌف الذم كفقك ا التاجر ٘بد أف أكُف أكلوياتو أف ٰبافظ على رأس 
–-  لو، ىذا أعظم رأس ماؿو عندؾ، فأنت ٕباجةو إُف اافظة عليو، كىذا األمر قاؿ

، أف ٰبافظ على ىذه الطاعة؛ أعِب: (ىذا أعز شيءو يف العابدين)فيو بعض أىل العلم: 
ٰبتاج إُف اصطبار، الثواب، أك يضعف الثواب، ا٤بقاـ  بطلي ثوأّا، فبل يأيت بعدىا، ٗبا يي 

 صربو عظيم. 
ّٔا، كاإلخبار ّٔا، قد يرد على العابد بعد العبادة،  بً جٍ ثانينا: أف يصرب عن العي 

ب، بأنو قد قاـ بكذا، كفعل كذا، فيقع يف نفسو ما جٍ شيءه من النشوة، كشيءه من العي 
ىو، كىذا من سفو العقوؿ يف حقيقة ا٢باؿ، أم إعجابو يقع من اإلعجاب كالزي 

 -سبحانو-ما يستحق عليو أف يعطيو  -جل كعبل–ـ لربو ئلنساف، كأف يرل أنو قد قدَّ ل
ىذا اإلعجاب سفو، ما قدـ العبد من  -تبارؾ كتعاُف–ة منو نَّ مً ػال على سبيل ال

طاعات، مع ما فيها من قصور، كنقص، كإخبلؿو با٣بشوع، كحضور القلب، ىذه لو  
اىا على رٗبا كاف مستحقنا للعقاب، مث إنو لو أدَّ عاملو فيها بعدلو ل -عز كجل–أف ا 

كال على أقل نعمو، أليس كذلك يا  -–الوجو األكمل، ما قامت بشكر نعمة ا 



ـً أىِب العباس، أىٞبىىدى بنً  ة الوىاًسػػػًطيَّةي؛ ًلشىٍيًخ اإلٍسبلى  (ىػػػػِٖٕ-ُٔٔعىٍبدى ا٢ٍبليم اٍبن تٍيميَّة ا٢ٍبرَّآفَّ ) الػػػعىػػػًقػػػيػػػػػدى
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ا   فوا  -–أخوتاه؟ كلذا لو أف اإلنساف منذ أف يولد، إُف أف ٲبوت، ٱبر ساجدن
، كأم زىوو بعد ذلك يكوف  من العبد، اللهم إال إنو ما أدل حق ربو عليو، فأم إعجابو

–ا  ةً نَّ نفسو، فهذا مقاـه ٰبتاج إُف صربو، كإُف مراقبةو للقلب، كاستحضار مً  وً فى من سى 
-  على العبد، كأنو ليس منو شيء، كال إليو شيء، األمر كلو فضله من ا–- 

 كا لوال ا ما اىتدينا، كال تصدقنا كال صلينا. 
صرب يشمل الصرب على اإلخبار ّٔا، شتاف يا رعاكم يشمل ىذا األمر الثآف: ال 

ا بْب ديواف السر، كديواف العلن، كلما كانت عبادتك يف طي الكتماف، تكوف فيها 
كاف ىذا أقرب إُف القبوؿ،   -–عليها إال من تعبدت لو  عى لً طى حريصنا على أف ال يى 

 كأكفر يف األجر. 
ُاْٗا، ٚعزّ إفؾا٥ٗا، ٖشا ٖٛ األفٌ يف ايطاعات، إٔ حتضل ع٢ً نت

، كىل ىذا األمر سهله، أك ٰبتاج إُف صرب، فإف الواقع يدؿ على أف  ٚعزّ إظٗاصٖا
كثّبنا من الناس ال يطيق صربنا على السكوت عن طاعاتو، كلذا ٰبرص على أف يتحدث 

ا قاـ بو ا٤بناسبة حٌب ٯبد فرصة لكي يتكلم عمَّ  ّٔا، عند أدْف مناسبة، بل رٗبا يفتعلي 
عجب بو الناس، كأف ، ألف يف النفوس شهوة، ىذه الشهوة شهوة ا٤بدح، كأف يي كفعل

، ككونو يطيع ا يي  ىذا يف نظر قاصرم العقل، سببه لكي ٯبل، كيعظم،  -–كـر
ر، كيقدـ، كىو حريص على أنو يفشي أعمالو، كيتكلم ّٔا، كىذا مقاـه صدَّ كٲبدح، كيي 

 ٰبتاج ال شك أنو ٰبتاج إُف اصطبار، إُف صربو عظيم. 
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 ]النفي آّمل[
. ﴿َوَلْم َيُكْن َلُو ُكُفًوا َأَحٌد﴾: قاؿ 

فهذه اآلية العظيمة من السورة العظيمة سورة اإلخبلص، الٍب تعدؿي ثلث القرآف   
ضمن ما أكرد من نصوًص النفي آّمل كما تبْب ىذا لنا يف الدرس ا٤بؤلف أكردىا 

ا٤باضي، كىذه السورةي سورةه عظيمة كفيها فوائد كثّبة يف باب التوحيد عمومنا، كيف باب 
توحيد األ٠باء كالصفات خصوصنا، كلعلكى تذكر أنو قد مر بنا شيءه من فوائدىا، كذلك 

 اآلية من فوائدىا:يف أكائل ىذه الرسالة، كىذه 
: أهنا دلت على ثبوت النفي آّمل،  كقلنا إف القاعدة يف ىذا ا٤بقاـ أفَّ   أكالن

-النفي آّمل يدؿ على الكماؿ ا٤بطلق، كالنفي آّمل ىاىنا جاء يف موضعْب:
كمر بنا إف كنتم تذكركف أف من أدلة إثبات  ﴾َأَحدٌ ﴿جاء يف قولو تعاُف: -ُ 

لة الٍب: فيها إثبات األ٠باء ا٢بسُب الٍب تدؿ معانيها على النفي النفي آّمل، األد
أثبت لنفسو يف ىذه اآلية  آّمل، كقلنا أف منها ا٠بو تعاُف: األحد، كذلك أفَّ ا 

صفة األحدية كذلك يقتضي أنو سبحانو كتعاُف كاحد يف ذاتو، فبل نظّب لو، ككاحده يف 
 عبادتو فبل شريك لو. صفاتو فبل مثيل لو، كما أنو كاحد يف

فهذا أيضنا من أدلة إثبات النفي  ﴿َوَلْم َيُكْن َلُو ُكُفًوا َأَحٌد﴾يف قولو تعاُف:  -ِ
، فليس  عز كجل مكافئ البتة، ال يف ذاتو كال يف شيء من  آّمل يف صفات ا 

 صفاتو.
كىذه الكلمة كفوا انفرد حفصه عن عاصم بقراءهتا  ﴿َوَلْم َيُكْن َلُو ُكُفًوا َأَحٌد﴾ 

كما عند يعقوب كٞبزة كخلف، كا١بمهور كفء كعند ٞبزة  ىكذا كفوا، كقرأت كفء ن
أيضنا تفصيل يف حاؿ الوقف، ا٤بقصود أفَّ ىذه اآلية دالة على ثبوت النفي آّمل  عز 

 كجل، ىذه ىي الفائدة األكُف.
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 ﴿َلْم يَِلْد َوَلْم يُوَلْد﴾فصل، كذلك يف قولو تعاُف: ثانيا: أهنا دلت على النفي ا٤ب
فنفي ا سبحانو عن نفسو الوالدة كاإليبلد، فلم يتفرع عنو شيء، كَف يتفرع ىو عن 

 شيء جل ربنا كعز، فهذا نفي مفصل.
ثالثان: كما دلت أيضنا على ثبوت: اإلثبات آّمل، كاإلثبات آّمل جاء يف قولو: 

كقد علمنا أف ٩با فسر بو السلف كلمة  َو اللاُو َأَحٌد * اللاُو الصاَمُد﴾﴿ُقْل ىُ الصمد 
الصمد، أنو: السيد الذم كىميلَّ يف سؤدده، كالغِب الذم كىميلَّ يف غناه، كا٤بلك الذم  
كىميلَّ يف ملكو إُف آخر معآف الكماؿ كنعوت ا١ببلؿ  سبحانو كتعاُف، فهذا دليل 

 اإلثبات اجملٌُ راٍ ع٢ً ثبٛت ايهُاٍ املطًل.ٚعلى اإلثبات آّمل، 
 -، دلت عليو ىذه السورة من وجهين: إًذا ثبوت الكماؿ المطلق هلل 

 من جهة اإلثبات آّمل. -ُ
 من جهة النفي آّمل. -ِ 
.ا فتكوف يف   ألكُف من داللة التضمن، كيف الثانية من داللة اللزـك

 رابعنا: دلت على ا١بمع بْب النفي كاإلثبات.  
كقد علمنا يرعاكم ا أف التوحيد ٦بموع النفي كاإلثبات، كأف توحيد األ٠باء  

ا؛ ألنو عدـ، كالعدـ ال كماؿ  كالصفات ٦بموع النفي كاإلثبات، النفي كحده ليس توحيدن
ا؛ ألنو ال ٲبنع ا٤بشاركة، فالت وحيد ٦بموع النفي فيو، كاإلثبات كحده ليس توحيدن

 كاإلثبات.
كىذا يرشدؾ إُف القاعدة الٍب ٣بىصٍت منهج أىل السنة كا١بماعة يف ىذا ا٤بقاـ،  

يف أكائل ىذه الرسالة، فقاؿ: )كقد ٝبع ا -رٞبو ا-كىي الٍب أشار إليها ا٤بؤلف
سبحانو فيما كصف بو نفسو بْب النفي كاإلثبات(، ىذه السورة ٝبعت بْب النفي 

 ثبات.كاإل
خامسنا: الداللة على ثبوت القدر ا٤بميز، القدر الفارؽ، القدر ا٤بختص، كذلك يف 

كذلك أف كوف ا سبحانو كتعاُف متصفنا بصفات  ﴿كىَفٍى يىكيٍن لىوي كيفيونا أىحىده﴾قولو تعاُف: 
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يشَبؾي فيها معو ا٤بخلوؽ يف أصلّْ الصفة، ىذا ال يدؿ على التشبيو ٕباؿ ٤با؟ ألنو ٯبتمع 
﴿كىَفٍى يىكيٍن مع ثبوت ذاؾ القدر ا٤بشَبؾ قدر ٩بيز فارؽ، كىو الذم دؿ عليو قولو تعاُف: 

متصف بصفة ا٢بياة، كأف ا٤بخلوؽ متصف  كعليو فإذا ثبت أف ا  لىوي كيفيونا أىحىده﴾
ل ٢بياة، فإفَّ ىذا االشَباؾ ليس ىو: التمثيل ا٤بنفي ا٤بمنوع، كذلك ألفَّ ا بصفة ا

 يف حياتو ليس كا٤بخلوقْب.
حياةه ٚبتص بو كما أف  كما أنو يف ذاتو ليس كذكات ا٤بخلوقْب فللو 

يف صفاتو، كما أنو يف ذاتو  لو قدره ٱبتص بو  للمخلوقْب حياة ٚبتص بو، إذنا ا 
 ٱبتصي ّٔذه الذات ا١بلية ا١بليلة العظيمة، الٍب ليس لو فيها ٩باثل من ذكات ٨بلوقاتو.

سادسنا: أف ىذه السورة ٝبعت بْب إثبات التوحيد العلمي، كإثبات التوحيد 
العلمي بْب إثبات توحيد ا٤بعرفة كاإلثبات كإثبات توحيد القصد كالطلب، أما توحيد 

عرفة كاإلثبات الذم ىو التوحيد العلمي، فهذا ظاىره كما مضى من جهة أف ىذه ا٤ب
 ا٤بثبتة، كا٤بنفية. السورة قد دلت على ثبوت صفات ا 

أما داللتها على ثبوت توحيد القصد كالطلب الذم ىو توحيد العبادة الذم ىو  
قد يظن أف ىذه السورة توحيد اإللوىية، فإنو من أكجو فتتنبو ٥با، كذلك أف بعض الناس 
 إ٭با تعلقت بتوحيد ا٤بعرفة كاإلثبات فحسب، كاألمر ليس كذلك.

ىي دالة على توحيد ا٤بعرفة كاإلثبات، كىي دالة أيضنا على توحيد القصد  
 كالطلب.

 أما ىذه األكجو الٍب تدؿ على ما ذكرت لك:
ا فسرت بو ىذه الكلمة فإننا قد علمنا أف ٩ب ﴿اللَّوي الصَّمىدي﴾فأكالن: قولو تعاُف:  

كىي كلمة الصمد، أنو السيد الذم تصمد إليو ا٣ببلئق يف حاجتها، فهو سبحانو 
ا٤بدعو، كىو سبحانو ا٤برجو، كىو سبحانو الذم ييتوكل عليو، كيوثق بو كيعتمد عليو، 
ا  كإذا كاف ذلك كذلك فإف ىذه اآلية دليل على ثبوت توحيد اإللوىية، فمن كاف صمدن

إليو ا٣ببلئق، لكن الصمد على ا٢بقيقة، كعلى االستغراؽ الذم دؿ عليو  صح أف تلجأ
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قولو الصمد بأؿ الٍب تدؿ على االستغراؽ، ليس ىو إال ا سبحانو كتعاُف، كإذا كاف 
ذلك كذلك ال ٯبوز ٕباؿ أف ييعبد غّبه، ٯبب أف تكوف العبادة للصمد ال غّب سبحانو 

 كتعاُف.
كذلك أف ىذه اآلية فيها: نفيه للوالدة،  ًلٍد كىَفٍى ييولىٍد﴾﴿َفٍى يى ثانيا: قولو تعاُف: 

ا أك مولودنا  كاإليبلد عن ا سبحانو كتعاُف، كيف ضمن ذلك أيضنا بياف أف من كاف كالدن
 فإنو ال يستحًق أف يكوف معبودنا.

لعلك تذكر أننا قلنا أف من مسلك القرآف يف إثبات توحيد العبادة االستدالؿ  
 لتوحيد ببياف عجز، كنقص، كضعف ما يعبد دكف ا سبحانو كتعاُف.على ىذا ا

إذنا ىذه اآلية دلت على أف كل معبود سول ا سبحانو كتعاُف، فإنو ماذا؟ ال 
 يستحق أف يعبد؛ ألنو بْب ما ٛبيز بو ا٤بعبود ا٢بق كىو أنو َف يلد كَف يولد.

ق أف يكوف ا٤بعبود،  كبذلك ٤با كاف سبحانو كتعاُف غّب كالد، كال مولود = استح 
 يتبْب أف كل ما سواه من األنبياء كاألكلياء كالذين اٚبذىم عابدكىم طواغيت مع ا 

متصفه بالنقص  أف ىؤالء ال يستحقوف أف يكونوا معبودين، فكل ما سول ا 
كمتصف بالعجز كما كاف كذلك فإنو ال يستحق عقبل أف يكوف معبودنا، العقل الصريح 

، من كاف ناقصنا كما كاف ناقصنا فإنو يدؿ  على أف ا٤بعبود حقا ٯبب أف يكوف غنيا كامبلن
ال يستحق أف يكوف معبودنا، ككل ما سول ا عز كجل فإنو ناقص، كمن ذلك :من  

ا، أك مولودنا، كا عز كجل ليس كذلك.  كاف كالدن
رؾ يف ىذا إذنا دلت ىذه اآلية على ثبوت التوحيد، توحيد العبادة كنفي الش

 الباب، أعِب يف باب توحيد العبادة.
﴿كىَفىٍ كدلت أيضنا ىذه السورة من كجو ثالث على توحيد العبادة من قولو تعاُف:  

فإف ىذه اآلية كما قد علمت قبل قليل، دلت على ثبوت الكماؿ  يىكيٍن لىوي كيفيونا أىحىده﴾
دة فهذا كجو قرين للوجو كإذا كاف ذلك كذلك، كاف ىو ا٤بستحق للعبا ا٤بطلق  
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السابق، ٫بن نستدؿي على إفراد ا عز كجل بالعبادة من كونو ا٤بتصفى بالكماؿ، كمن  
 كوف كل ما سواه فاقده للكماؿ انتبو ٥بذا.

بالعبادة بكونو ا٤بنفردة بالكماؿ، كما دؿ عليو  ٫بن نستدؿ على إفراد ا 
كنستدؿ على ذلك أيضنا بنفي الكماؿ عن كل ما  ،﴿كىَفٍى يىكيٍن لىوي كيفيونا أىحىده﴾قولو: 

 .﴿َفٍى يىًلٍد كىَفىٍ ييولىٍد﴾سول ا عز كجل، كدؿ على ىذا قولو: 
ا عز كجل ثبتت لو الوحدانية ّٔذه  ﴿اللَّوي أىحىده﴾رابعنا: كىو: يف قولو تعاُف: 

تذكركف إفَّ ىذا  اآلية، فا عز كجل لو الوحدانية ا٤بطلقة،  كقد قلنا فيما مضى إف كنتم
االسم ال ييقاؿ على سبيل اإلثبات إال يف حق ا سبحانو كتعاُف أليس كذلك، فهو 

، أبلغ يف الداللة على الوحدانية من قولك الواحد، ككبلٮبا يدالف على كحدانية ا 
تتضمن كحدانيتو يف ذاتو فبل نظّب لو، ككحدانيتو يف صفاتو فبل مثيل  ككحدانية ا 

 لو ككحدانيتو يف عبادتو فبل شريك لو.
فإننا قد علمنا فيما مضى أفَّ ىذا االسم العظيم  ﴿اللَّوي﴾خامسنا: كىو يف قولو: 

لمة مشتق، )ا( أصلو ا٤بألوه يعِب: ا٤بعبود فا سبحانو كتعاُف، اإللو أصل ىذه الك
اإللو ٗبعُب ا٤بعبود يعِب ا٤بألوه، يعِب الذم ييعبد سبحانو كتعاُف، فا عز كجل ىو 
ا٤بعبود، كال يستحقي أحده أف يسمي ّٔذا االسم، بل ما ٘برأ أحد على أف يتسمى ّٔذا 

 االسم ا٤بختص با عز كجل، الذم يدؿ على انفراد ا سبحانو كتعاُف يف عبادتو.
 سة تدلك على ثبوت توحيد ا عز كجل يف عبادتو.إذنا ىذه أكجو ٟب

فيا العجب ٩بن يتوجو بالعبادة لغّب ا كىو يتلو ىذه السورة صباح مساء  
 سبحاف ا، أين إٲبانك ّٔا كأين يقينك ّٔا؟

إف كنت تعرؼ غّب ا عز كجل يستحق أف يكوف ا فاعبده، كإف كنت تعرؼ  
ا يعِب ا٠بو  األحد فاعبده، كإف كنت تعرؼ غّب ا من لو الصمدية ا٤بطلقة غّب ا أحدن

فهو الصمد دكف ا فاعبده، كإف كنت تعرؼ أحدنا َف يلد كَف يولد غّب ا فاعبده، 
ا يصدؽ عليو أنو َف يكن لو كفوا أحد فاعبده.  كإف كنت تعرؼ أحدن
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 ا لو الدين.لكن إف َف ٘بد ذلك كلن ٘بد ذلك، فاتق ا، كاعبد ا ٨بلصن  
 .﴿كىَفٍى يىكيٍن لىوي كيفيونا أىحىده﴾إذنا ىذا بعض ما تضمنو قولو تعاُف:  

﴿َفال َتْجَعُلوا لِلاِو أَْنَداًدا َوأَنْػُتْم وقولو تعالى:  -رحمو اهلل–قاؿ    
 .[ٕٕتَػْعَلُموَف﴾]البقرة: 

ا ُيِحب ونَػُهْم َكُحبٍّ اللاِو ﴿َوِمَن النااِس َمْن يَػتاِخُذ ِمْن ُدوِف اللاِو أَْنَدادً وقولو: 
 ..[َ٘ٙٔوالاِذيَن آَمُنوا َأَشد  ُحبًّا لِلاِو﴾ ]البقرة: 

ىاتاف اآليتاف يف سورة البقرة تدالف على النفي آّمل أيضنا، كالنفي آّمل داؿ 
 على ثبوت الكماؿ ا٤بطلق، ككجو ذلك:

نفي التنديد فيهما، اآليتاف دالتاف على نفي التنديد، فبل يكوف مع ا عز كجل  
 ند البتة ىذا أمر منفي.

كجو ذلك أف ا سبحانو كتعاُف هنى يف اآلية األكُف: عن اٚباذ األنداد مع ا،  
 عن أف كىذا النهيي مَبتب على النفي ٗبعُب: ٤با كاف الندُّ منفينا عن ا عز كجل هنى ا

 ييتخذ معو ند؛ ألنو يف ا٢بقيقة ال ند معو، الند على ا٢بقيقة منفي عن ا عز كجل.
، كىذا منفي كألجل ىذا هنى ايٓز ٖٛ: املجٌٝ، ٚايٓعري، ٚاملناٖٞ، ٚاملهاف٧ 

ا سبحانو كتعاُف عن أف يتخذ معو أنداد، فالنهي إذنا ترتب على النفي ال ٯبوز اٚباذ 
 أنداد، ال ٯبوز اٚباذ األنداد مع ا ألنو ال أنداد.األنداد ألنو ال 

كل ما ييدَّعى من أنداد مع ا سبحانو كتعاُف ىي أنداد يف أذىاف العابدين   
ٹ  ٹ  ٹ       ڤ  ڤ  ژ كعقو٥بم كأىوائهم، لكنها يف ا٢بقيقة كذب كافَباء، 

حقيقة األمر أف ىذا كذب كاختبلؽ  [ ُٕ]العنكبوت:  ژ ڤ  ڤ  ڦ
حقيقة لو، فبل ند يف ا٢بقيقة مع ا سبحانو كتعاُف، كإف كاف يتوىم ا٤بشركوف كال 

 خبلؼ ذلك.
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ىذه  ﴿َوِمَن النااِس َمْن يَػتاِخُذ ِمْن ُدوِف اللاِو أَْنَداًدا﴾كذلك األمري يف قولو تعاُف:   
ا على ىؤالء الذين اٚبذك  اآلية كما ىو بْب مسوقة مساؽ اإلنكار كالعيب، أنكر ا 

مع ا عز كجل أندادنا كحقيقة ا٢باؿ أهنم ٰببوف كحب ا، فدؿ ىذا اإلنكار كالعيب 
كالتشنيع على أف األنداد يف حقيقة األمر منفيوف عن ا سبحانو كتعاُف كيف يتخذكف 
مع ا أندادا ٰببوهنم كحب كالواقع أنو ال أنداد، ال أحد ىو مستحق أك ٰبق أف يقاؿ 

جل، ند يعِب يناد ا سبحانو كتعاُف كيضاىيو كيكافئو سبحانو كتعاُف ال أنو ند  عز ك 
 شك أف ىذا منفي، فاستحق أف يكوف ا٤بتخذ لند منكر عليو كمعيب كمشنعنا عليو.

إذنا ىذا كجو بياف النفي آّمل يف ىاتْب اآليتْب، كقد يرد ىاىنا سؤاؿ، ٤با أكرد 
اـ االستدالؿ على النفي آّمل مع أف السياؽ ىاتْب اآليتْب يف مق -رٞبو ا-ا٤بؤلف

فيهما تعلق بتوحيد العبادة ال بتوحيد األ٠باء كالصفات، تأمل يف قولو تعاُف يف اآلية 
ادنا﴾األكُف:  يَا أَيػ َها النااُس اْعُبُدوا رَباُكُم ﴿تعلق بتوحيد العبادة  ﴿فىبل ٘بىٍعىليوا لًلًَّو أىٍندى

الاِذي َجَعَل َلُكُم اأْلَْرَض ِفَراًشا  *ِذيَن ِمْن قَػْبِلُكْم َلَعلاُكْم تَػتػاُقوَف الاِذي َخَلَقُكْم َوالا 
ِو َوالساَماَء بَِناًء َوأَنْػَزَؿ ِمَن الساَماِء َماًء فََأْخَرَج ِبِو ِمَن الثاَمَراِت ِرْزقًا َلُكْم َفاَل َتْجَعُلوا لِلا 

فاألنداد ىا ىنا ظاىر السياؽ أفَّ ا٤بقصود ّٔا الشركاء مع ا  ﴾أَْنَداًدا َوأَنْػُتْم تَػْعَلُموفَ 
﴿َوِمَن النااِس َمْن يَػتاِخُذ ِمْن ُدوِف اللاِو عز كجل يف العبادة، كذلك األمر يف اآلية الثانية 

، كا٢بب عبادة، كالعبادة ٯبب التوجو ّٔا إُف ا  أَْنَداًدا ُيِحب ونَػُهْم َكُحبٍّ اللاِو﴾
ء توجهوا ّٔا إُف غّبه؛ ألفَّ قولو: )ٰببوهنم( بدؿي اشتماؿ من قولو: )يتخذي( كىؤال

يتخذكف كاٚباذىم كوهنم ٯبعلوهنم مع ا عز كجل ٧ببوبْب كمحبة ا عز كجل، 
 اٚباذىم األنداد يعِب أهنم ٰببوهنم كحب ا كىذا أيضنا تعلق بتوحيد العبادة.

ف تضمنتا، أك كإٍف دلتا على توحيد العبادة كتوجيو ىذا األمر ىو أف اآليتْب كإ
كنفي الشرؾ عن ا عز كجل يف العبادة، فإهنا أيضنا دالةه على نفي التنديد يف باب 

 األ٠باء كالصفات.
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ادنا﴾أما يف اآلية األكُف: فإف قولو تعاُف:   نكرةه يف سياؽ النهي، كقد علمنا  ﴿أىٍندى
 تعيم. يف أصوؿ الفقو أف النكرة يف سياؽ النهي

إذنا اآلية كإف كاف سياقها يف توحيد العبادة، فعمومها يدؿ على النهي عن اٚباذ  
األنداد مطلقنا، ال ٘بعلوا  أندادا ال يف ذاتو، كال يف صفاتو، كال يف عبادتو، فصح إذنا 

 االستدالؿ ّٔا على ما يتعلق بالنفي يف صفات ا سبحانو كتعاُف.
 ﴿َوِمَن النااِس َمْن يَػتاِخُذ ِمْن ُدوِف اللاِو أَْنَداًدا﴾ولو تعاُف: أما اآلية الثانية: كىي ق

أنكر على ىؤالء الذين يعبدكف مع ا غّبه أليس   رعاؾ ا أفَّ ا ا الحظ ي
كذلك، يعبدكف مع ا غّبه، كالعبادة ىا ىنا ىي أعظمي أنواع العبادة كىي أعظم أنواع 

ؤالء جعلوا مع ا عز كجل فيها شريكا، فأنكر ا عز كجل العبادة القلبية ابة، ى
عليهم ذلك؛ ألف العبادة ٩با ٱبتص ا عز كجل ّٔا، أليس كذلك؟ العبادة حق  

 اختص ا ّٔا.
ا فيما ٱبتص بو فهو أىلي  إذنا دؿَّ ىذا على أف من اٚبذ مع ا عز كجل ندن

كذلك كاف من اٚبذ مع ا ندا يف لئلنكار كالعيب أليس كذلك؟ كإذا كاف ذلك  
صفاتو منكرنا عليو كمعيبنا؛ ألف صفات ا عز كجل ٩با اختص ّٔا. ٗبعُب: كما أف ا 
ا فيها الشك أنو مبطل، كذلك صفات ا  سبحانو اختص بالعبادة فمن جعل معو ندن

ا فيها ٲباثلو، ا١بليلة كنعوتو ا١بميلة ٩با اختص ا ّٔا، كبالتاِف فمن جعل مع ا ندن 
 يكافئو، يناظره فيها، فبلشك أنو  كاف مبطبلن أيضنا.

كبالتاِف دلت اآليتاف ّٔذا التوجيو الذم ذكرتو لك على نفي ا٤بثيل، كالند   
سبحانو كتعاُف يف باب الصفات، كىذا يدلك على دقيق فقو اإلماـ أِب العباس تقي 

-الدين
ْب اآلتيْب يف ىذا ا٤بقاـ دليل على سديد فهمو يف ىذا الباب العظيم، إيراده ٥بات -

 كفقهو رٞبة ا تعاُف عليو.
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﴿َفال َتْجَعُلوا لِلاِو نأيت اآلف إُف ٕبثو يتعلق بالند ا عز كجل يقوؿ يف اآلية: 
﴿َوِمَن النااِس َمْن يَػتاِخُذ ِمْن ُدوِف اللاِو كأنداد ٝبع ند كيف اآلية الثانية:  أَْنَداًدا﴾
الحظ أف قولو من دكف ا، )من دكف( ىذه الكلمة تعِب غّب، يعِب: كمن  أَْنَداًدا﴾

الناس من يتخذ غّب ا، كىذا فيو ٕبث طويل ببلغي الوقت ال يسعف ِب التفصيل 
فيو، لكن ا٤بقصود أف كلمة )من دكف (ىذه يراد ّٔا: غّب، العرب استعملت ىذا 

اٚبذت صديقنا من دكنك، يعِب اٚبذت صديقنا األسلوب كاستعماؿ االستثناء،، يعِب 
 غّبؾ.

إذنا ا عز كجل ٱبرب يف ىذه اآلية من الناس من يتخذ من دكف ا، يعِب يتخذ 
 غّب ا أندادا لو، كحقيقة ىذا االٚباذ أهنم ٰببوهنم كحب ا.

ا، األنداد ٝبع ند،  كالند ٕبثى أىل اللغة كا٤بصنفوف يف ا٤بصطلحات معناه كثّبن  
 كحصل يف ىذا البحث ما حصل من صواب كخطأ.

من الناس من قاؿ: إف الند ىو: الذم ٲباثل يف الذات، كأما ا٤بثل فإنو أعم من  
ذلك، فهو الذم ينادُّ يعِب: يكافئ يف الذات كيكافئ أيضنا يف الصفات، كعليو فكل ندو 

 فهو مثل أك مثيل، كليس كل مثلو ندا.
ُف أعلم أف ىذا ليس بسديد، يعِب ليس ىذا ىو كضع كلكن الذم يبدك كا تعا 

اللغة، إ٭با ىذا اصطبلح اصطلح عليو من اصطلح عليو، كإال فإف ا٤بشركْب اٚبذكا مع 
﴿َوِمَن عليهم يف ىذه اآلية  ا عز كجل أندادنا أليس كذلك، ىؤالء الذين نعى ا 

فيهم،  ىم ا٤بشركوف الذين بعث النيب  ا﴾النااِس َمْن يَػتاِخُذ ِمْن ُدوِف اللاِو أَْنَدادً 
ككذلك ينطبق ىذا على غّبىم من ا٤بشركْب، كمع ذلك ٫بن نقطع أف مشركي قريش ما  
كاف تنديدىم ٔبعل غّب ا مضاىيا ك٩باثبل  يف الذات، أليس كذلك ىم يعملوف أف 

ىا أندادا ألجل أف ىذه أصناـه ال تساكم ا كال تضاىي ا عز كجل يف ذاتو، إ٭با اٚبذك 
 ﴾َما نَػْعُبُدُىْم ِإالا لِيُػَقرٍّبُونَا ِإَلى اللاِو زُْلَفى﴿تكوف شفيعة ٥بم عند ا مقربة ٥بم إُف ا، 

 كبالتاِف ىذا التفريق ليس بدقيق. ﴾َويَػُقوُلوَف َىُؤاَلِء ُشَفَعاُؤنَا ِعْنَد اللاوِ ﴿
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ئ يعِب: ا٤بضادَّ، مضاىي كمضاد من الناس من قاؿ: إف الندَّ ىو ا٤بضاىي ا٤بناك  
ىو : ند يعِب البد أف يكوف ىناؾ معارضة، البد أف يكوف ىناؾ مضادة، فتقوؿ ىذا 
ند فبلف أك ىذا ند ٥بذا، يعِب أف بينهما ٩باثلة، كمكافئة، كبينهما أيضنا معارضة، 

كم كمضادة، تقوؿ ىذا ا٢باكم ند لذاؾ الذم ٰبكم ىذه البلدة ند ٥بذا ا٢باكم الذم ٰب
بلدة أخرل، بينهما من ا٤بنافسة كبينهما معارضة كبينهما مضادة، كىذا الذم يبدك كا 
أعلم أنو قالو من قالو باعتبار العيرؼ، العرؼ الذم جرل عند العرب، فالغالب أنو إذا  
كاف نداف فإنو يكوف بينهما مضادة كمعارضة، ألفَّ من شيمة العرب كعاداهتم حب 

األنفو من االنضواء ٙبت الغّب، فبالتاِف ٰبصل من الندين ا٤بكافئْب التفرد بالسلطة،  ك 
شيء من ا٤بعارضة كا٤بضادة كإال فليس ىذا كضعى اللغة، ألف ا٤بشركْب اٚبذكا مع ا 

أَئِناُكْم لََتْكُفُروَف ﴿أندادا كما مر معنا يف ىذه اآلية أليس كذلك، يقوؿ ا عز كجل 
فهم اٚبذكا  ﴾ِفي يَػْوَمْيِن َوَتْجَعُلوَف َلُو أَْنَداًدا َذِلَك َرب  اْلَعاَلِمينَ  بِالاِذي َخَلَق اأْلَْرضَ 

ىبل كمناة كالبلت كالعزل كإُف  دمع ا أندادا يف آيات كثّبة، كالسؤاؿ ىل ىذه األندا
آخره ىل جعلوىا مضادة كمعارضة  سبحانو كتعاُف مع أهنا أنداده عندىم كيف قلؤّم 
كيف عقو٥بم مع ا أىكذا كانت؟ ا١بواب ال، كلذا كانت تلبيتهم لبيك ال شريك لك 

لوكة سبحاف ا، أنداد ٩بإال شريك ىو لك ٛبلكو كما ملك، فهي أنداد ٩بلوكة  
 .أين أف تكوف ا٤بعارضة كا٤بضادة كا٤بناكئة، مع كوهنا ٩بلوكة  سبحانو كتعاُف 

 إذنا ىذا ا٤بعُب غّب صحيح.
كالصواب أف التنديد ىو اٚباذ ند مع ا سبحانو كتعاُف يعِب: اٚباذ مضاىيءو،  

تعلق بعبادتو،   كمثيل كنظّب  سبحانو كتعاُف، سواء تعلق ىذا بذاتو أك تعلق بصفاتو أك
كل من جعل غّب ا سبحانو كتعاُف مكافئا كمضاىيا فيما ٱبتص بو فقد اٚبذه ندا مع 
ا، اٚبذ ىذا الشيء الذم جعلو مع ا مكافئا اٚبذه ندا مع ا عز كجل، كلييبشر 
بسوء ا٢باؿ فإف ا سبحانو كتعاُف توعد من كاف كذلك بالنار؛ ألنو كفر با سبحانو 

ۈ  ٴۇ    ۈڭ  ڭ  ۇ     ۇ        ۆ  ۆژ عاُف، كأعِب بذلك التنديد األكرب كت
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.                                                         -كفقو ا-مدً نٍ سً  زيزٍ عى دالٍ بٍ عى  بنٍ  حٍ الً شىرٍحي فىًضيىلًة الشىٍيخ: صى 
 مْبَّ لً سٍ كللمي  وى يٍ كلوالدى  وي غىفىرى ا لى 

 

ّٓٓ 
 

[، فدؿ ىذا على أفَّ اٚباذ  ٨الزمر: ] ژۅ   ۉ  ۉ   ې    ۅۋ  ۋ
 مؤذفه بسوء ا٢باؿ، كأف صاحبو كافر با، كأنو من أصحاب النار. األنداد مع ا 

كّٔذا تنكشف شبهةه من شبو القبورين، فإنو إذا أنكر عليهم من أنكر عبادهتم  
غّبه، يعِب: كوهنم يدعوف غّبه أك ينذركف أك يذٕبوف إُف آخره، فإنك ٘بد  مع ا

أهنم ينكركف أهنم اٚبذكا مع ا أندادا، فيكوف لك الند ىو : ىو ا٤بكافئ، كا٤بناظر، 
 كا٤بناكئ.
ّب ا عز كجل معو على ىذا النحو، إ٭با ىو كسيلة إُف ا ك٫بن ما جعلنا غ 

 سبحانو كتعاُف يقربنا إُف ا عز كجل.
فنقوؿ ىذا ىو عْب ما كانوا عليو ا٤بشركوف األكلوف أبو جهل كأبو ٥بب كأمية ابن 
خلف ما كانوا متخذين األنداد مع ا، ما كانوا ينددكف مع ا عز كجل ٔبعلهم ىذه 

مساكية  عز كجل يف الذات كالصفات أك أهنا فضبل عن أهنا تكوف معارضة  األصناـ
 كمناكئة ٥بم كبل َف يكن األمر كذلك.

بل إ٭با اٚبذكا ىذه أندادا مع ا ألجل أف تكوف مقربة ٥بم من ا كشفيعة ٥بم  
 عنده ككسيلة إليو، كمع ذلك كانوا منددين اٚبذكا أندادنا، فكفركا بذلك.

من جعل غّب ا عز كجل مكافئا لو يف شيء ٱبتص بو يعِب: أثبت لغّب  إذنا كل
 ا ما اختص بو ا، فقد اٚبذ أندادنا مع ا، كىذا صريح كتاب ا كسنة رسولو 

ما كاف بأهنم جعلوا غّب ا  ككاقع ما كاف عليو أىل ا١باىلية، تنديدىم مع ا 
 بنا سبحانو كبل.خالقنا كربنا سبحانو أك رازقنا كر 

٦بردي جعل غّب ا مضاىينا  يف شيء ٱبتص بو ا، يعِب يعبد كما يعبد ا أك  
تضاؼ لو صفة كاحدة، كما تضاؼ  أف يثبت لو علم كعلم ا، يعلم الغيب كما 
يعتقد ىؤالء يف طواغيتهم أهنم يعلموف الغيب، كيعلموف ما يف غدو كيعلموف ما يف اللوح 

 ظ إُف آخر ما ىنالك، فبلشك أهنم حينئذ اٚبذكا أندادا مع ا جل كعبل.افو 
 ]النفي ا٤بفصل[
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﴿َوُقِل اْلَحْمُد لِلاِو الاِذي َلْم يَػتاِخْذ َوَلًدا َوَلْم َيُكْن َلُو َشرِيٌك ِفي  كقولو: قاؿ 
[.ٔٔٔ]اإلسراء:  .ا﴾اْلُمْلِك َوَلْم َيُكْن َلُو َوِليٌّ ِمَن الذ ؿٍّ وََكبػٍّْرُه َتْكِبيرً 

، كىذا النفي كما ىذه اآلية على نسق اآليات السابقة إذ أفَّ فيها نفينا عن ا 
ٌّٞ َٓفقٌيقوؿي أىل العلم:   ، كذلك أفَّ النفيَّ:ْف

، كالظلم، ك٫بو ذلك.  * قد يكوف لشيءو متصل: كالسنة، كالنـو
من الذؿ، إُف غّب ، كالولد، كالشريك، كالوِف ة* كقد يكوف ٤بنفصل: كالصاحب

 ذلك.
أف ٰبمدى ربو على ىذه األمور الثبلثة  فيها نبيو ٧بمد  ىذه اآلية أمر ا 
مد على ربوبيتو، كعلى ميلكو ٤با يف السموات كما يف  ا٤بذكورة يف اآلية، كا  ٰبي

مد على كل شرعو  مد على إلوىيتو، كأنو ا٤بعبود يف السموات كاألرض، كٰبي األرض، كٰبي
مد على ما لو من نعوت ا١ببلؿ  مد على إنزالو القرآف، كٰبي ككل خلقو، ككل قدَّرًه، ٰبي

.كا١بماؿ، فلو ا٢بمدي يف األكُف كاآلخرة، جلَّ ر   بنا امود كعزَّ
ا٢بمد: ىو الثناء مع ابة، فمن أثُب كعظم دكف  لًلًَّو ﴾ ﴿كىقيًل ا٢بٍىٍمدي : قاؿ 

د، ما ٞبد من ٞبده كمن أحب كَف يثِب أك يعظم فإنو َف يكن منو ا٢بمد،  ٧ببة ما ٞبًى
 ىو ا٤بستحق ٥بذاحٌب ٯبتمع األمراف، حٌب ٯبتمع التعظيم كالثناء مع ابة، كا 
﴿كىقيًل ا٢بٍىٍمدي لًلًَّو الًَّذم ا٢بمد، كٞبده مؤل ما يف السموات كما يف األرض كما بْب ذلك، 

﴾ ا كىَفٍى يىكيٍن لىوي شىرًيكه يف اٍلميٍلًك كىَفٍى يىكيٍن لىوي كىِفّّ ًمنى الذُّؿّْ  .َفٍى يػىتًَّخٍذ كىلىدن
 ثبلثة أمور كانت سببى ىذا ا٢بمد: 

ا، كىذا ما سبقت اإلشارة إليو باقتضاب :  كوف ا األمر األوؿ َف يتخذ كلدن
َف يلد كىذا ما جاء يف ىذه فا  ﴿َفٍى يىًلٍد كىَفٍى ييولىٍد﴾عند كبلمنا عن قولو تعاُف 

َف يولد، كتبلحظ يا رعاؾ ا أنو ال ييعرؼ يف أحد  اآلية َف يتخذ كلدا، ككذلك ىو 
ا اف، ىمولود لوالده من البشر ادّْعاءه أف ا  َباه عن ذا ال يعرؼ فيما أعلم أف أحدن

 .-تعاُف ا عن ذلك -ا
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: إمَّا أف يكوف نفيي أف يكوف ا مولودا؛ لدفع أف يكوف ا كالدا، الىجه األول*
ليس مولودا فليقركا بأنو ليس  فاألمراف متبلزماف كإذا كاف العقبلء يقركف بأف ا 

ُٞ إٔ كالدا، كما أنَّوي َف يتفرع عن شيء فكذلك =َف يتفرع عنو شيء،  َِْف فٝهٕٛ إّسا 

ا ىذا افَباه   ، ككوف ا ٜهٕٛ اهلل ٚايّزا ٜهٕٛ اهلل َٛيٛرا؛ ألدٌ رفع إٔ كالدن
، فاليهود قالوا: عزير ابن ا، كالنصارل قالت: ا٤بسيح ابن  كثّب من ا٣بلق على ا 

ا، كأىل ا١باىلية من العرب قالوا: ا٤ببلئكة بنات ا، كألجل ىذا كثيرت األدلة نفيي 
ٜبانية عشر موضعا فيها نفي أف يكوف ا  الولد، جاء يف القرآف يف ٫بو اٚباذ ا 
 قد اٚبذ كلدا، أمَّا أف يكوف  كالد فهذا ما جاء النفي لو يف ىذا ا٤بوضع يف كتاب

 ا فحسب.
َف يولد، دفعي قوًؿ النصارل كغّبىم  أف يكوفى ا٤براد بكونو  الىجه الخاوي:*

الذين قالوا أف ابن ا ىو: ا، أك أف غّبه ىو ا من أىل ا٢بلوؿ أك االٙباد، أَف تر 
َف يولد، كا٤بسيحي  عليهم بأنو  إُف أف النصارل قالوا أف ا٤بسيح ىو ا، فرد ا 

 َف يولد، فيكوف ىذا دليله عقلي مولود، إذنا ال ٲبكن أف يكوف ا٤بسيح ىو ا؛ ألفَّ ا
، كلُّ من ادَّعى يف أحدو أنو ىو ا، أك  على نفي ألوىية، كربوبية كل ما سول ا 

أنو الرب، أك أفَّ فيو إلبلىيةن، أك ربوبية فإنو يػيرىدُّ عليو بأف اإللو ا٢بق ال يولد، كا َف 
 ا، أك ربَّا حقنا.ىو اإللو ا٢بق، كما سواه فليس إ٥بن  يولد، إذنا ا 

اٚبذ كلدا ىذا االفَباء العظيم كما أسلفت لك، ىذا أمره قد ادَّعاه  كوفي ا   
كثّبه من ا٣بلق، كرٗبا أكثر الناس على كجو األرض اليـو من النصارل يدَّعوف ذلك 

د ًعياذنا با، كىذه فرية كربل كجرٲبة منتهية يف الًغلظ، كالعظم، حٌب أف ىذا الكوف يكا
َلَقْد ِجْئُتْم َشْيئًا  *َوقَاُلوا اتاَخَذ الراْحَمُن َوَلًدا ﴿أف يضطرب من ًعظىًم كثًقل ىذا القوؿ: 

َأْف َدَعْوا  *َتَكاُد الساَمَواُت يَػتَػَفطاْرَف ِمْنُو َوتَػْنَشق  اأْلَْرُض َوَتِخر  اْلِجَباُؿ َىدًّا  *ِإدًّا 
ِإْف ُكل  َمْن ِفي الساَماَواِت  *َوَما يَػْنَبِغي لِلراْحَمِن َأْف يَػتاِخَذ َوَلًدا *لِلراْحَمِن َوَلًدا 
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.                                                         -كفقو ا-مدً نٍ سً  زيزٍ عى دالٍ بٍ عى  بنٍ  حٍ الً شىرٍحي فىًضيىلًة الشىٍيخ: صى 
 مْبَّ لً سٍ كللمي  وى يٍ كلوالدى  وي غىفىرى ا لى 

 

ّٖٓ 
 

ىذه الفريةي كاف من مقاصًد إنزاؿ القرآف، ردُّىا كإنذاره  ﴾َواأْلَْرِض ِإالا َآِتي الراْحَمِن َعْبًدا
ي أَنْػَزَؿ َعَلى َعْبِدِه اْلَحْمُد لِلاِو الاذِ ﴿يقوؿ يف مفتتح سورة الكهف  أىلها أليس ا 

قَػيًٍّما لِيُػْنِذَر بَْأًسا َشِديًدا ِمْن َلُدْنُو َويُػَبشٍَّر اْلُمْؤِمِنيَن  *اْلِكَتاَب َوَلْم َيْجَعْل َلُو ِعَوًجا 
يَن قَاُلوا َويُػْنِذَر الاذِ  *َمِكِثيَن ِفيِو أََبًدا  *الاِذيَن يَػْعَمُلوَف الصااِلَحاِت َأفا َلُهْم َأْجًرا َحَسًنا 

َواِىِهْم ِإْف  *اتاَخَذ اللاُو َوَلًدا  َما َلُهْم بِِو ِمْن ِعْلٍم َواَل آِلَبَاِئِهْم َكبُػَرْت َكِلَمًة َتْخُرُج ِمْن َأفػْ
إم كا ما أكربىا كلمة، كما أعظمو من افَباء، كما أشده من   ﴾يَػُقوُلوَف ِإالا َكِذبًا

 .كذب، بل ىذه مسبةه عظيمةه  
، كفيو أيضا من حديث ابن عباسيف صحيح البخارم من حديث أِب ىريرة  

كذبني ابن آدـ وما يكوف لو ذلك وشتمني ابن آدـ بنحوه أف ا تعاُف قاؿ: 
وما يكوف لو ذلك، أما تكذيبو إياّي فقولو إني ال أعيده كما بدأت خلقو، وإف 

ذت ولدا، وأنا األحد الصمد إعادتو أىوف علي، وأما شتمو إياي فقولو: إني اتخ
قاؿ جل  كيف حديث ابن عباس  الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن لو كفوا أحد

.سبحاني أف يكوف لي ولدكعبل:
، كأنت إذا تأملت كجدت إذنا ىذه فرية عظيمة تكرر يف القرآف نفيها عن ا  

أف افَبائها على ا ىؤالء الذين خرقوا لو بنْب كبنات، قد أتوا بفرية عظيمة، كمسبةو  
، قادحة يف انفراده بتوحيد ا٤بعرفة كاإلثبات، كيف  كربل؛ ألهنا قادحةه يف توحيد ا 

ا هدمُ توحيد القصد كالطلب، ىدـه للتوحيد من كل جانب،  لشييعت هره اإلالالت ا أمَّ

 -لخىحيد اإلاعسفت وؤلاثباث، فخظهس بما ًأحي:

، كفيها نسبة ا٢باجة كالضعف إليو جل كعز، أفَّ فيها قدحنا يف غُب ا أواًل: 
تقتضي ا٢باجة ا٤بادية، أك ا٢باجة النفسية،  كذلك بْب ظاىر فإف نسبة الولد إُف ا 

منزه عن ذلك، ما حاجة ا إُف الولد؟ ألكي يتعزز بو كيتقول بو كييبقي ا٠بو  كا 
 من االندثار؟ تعاُف ا عن ذلك علوا كبّبنا.
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، أمَّا قدحو يف غِب  ثانيِّا: أفَّ اٚباذ الولد من جهةو أخرل يقدح يف أحدية ا  
انىوي ىيوى اٍلغىًِبُّ قىاليوا اٚبَّىذى اللَّ ﴿قد بينو يف قولو:  ا، فإفَّ ا  ا سيٍبحى تراه يتناىف  ﴾وي كىلىدن

ڃ  ڃ  ژ ىو الواحد،  ، فإفَّ ا كإثباتى الولد لو، أمَّا كونو يتنايف كأحاديةى ا 

، ذلك أفَّ الولد من  [ُُٕالنساء: ]ژ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چچ       چ
جنس كالده أليس كذلك؟ كبالتاِف َف يكن ا أحدا، كالولد يأخذ خصائص كالده 

مينىزه عن ذلك، إذنا كاف إثبات الولد  عز  كيقـو مقامو، كٱبليفيو بعد كفاتو، كا 
 كجل يتناىف كأحاديةى ا عز كجل يف ذاتو كيف صفاتو.

من جهة كونو ا٣بالق لكل خالق،  ح يف ربوبية ا ثالثنا:  أفَّ إثبات الولد يقد 
خالق كل شيء، كلو كاف لو كلد، فإفَّ ىذا يقدحي يف ىذه الكلية، َف يكن ا  ا 

خالقى كل شيء؛ ألفَّ األب ال ٱبلق كلده، إذنا َف يكن ا خالق كل شيء، كلذلك ا 
َماَواِت َواأَلْرِض أَناى َيُكوُف َلُو َوَلٌد َبِديُع السا ﴿سبحانو نفى ىذا يف مواضيع كثّبة، قاؿ 

٤با كاف بديع السموات  ﴾َوَلْم َتُكْن َلُو َصاِحَبٌة َوَخَلَق ُكلا َشْيٍء َوُىَو ِبُكلٍّ َشْيٍء َعِليمٌ 
لََقْد ِجْئُتْم  *َوقَاُلوا اتاَخَذ الراْحَمُن َوَلًدا ﴿كاألرض كما فيهما انتفى أف يكوف  كلد، 

َأْف  *َتَكاُد الساَمَواُت يَػتَػَفطاْرَف ِمْنُو َوتَػْنَشق  اأْلَْرُض َوَتِخر  اْلِجَباُؿ َىدًّا  *َشْيًئا ِإدًّا 
ِإْف ُكل  َمْن ِفي ﴿مثَّ قاؿ:  ﴾َوَما يَػْنَبِغي لِلراْحَمِن َأْف يَػتاِخَذ َوَلًدا * َدَعْوا لِلراْحَمِن َوَلًدا

لو كاف  كلد، َف يكن كل من يف  ﴾َواِت َواأْلَْرِض ِإالا َآِتي الراْحَمِن َعْبًداالساَما
ا خاضعا  ا ذا السموات كاألرض آيت الرٞبن عبدا؛ ألنوي لن يكوفى عبدن ، سيكوفي كلدن

 .، كىذا يتناىف كربوبيةى ا إدالؿو على ا 
في  هللا  ًدىافى وجىحيَد  إثباث الىلد هلل  أنَّ  :ا الجهت الثاهيت فهيأمَّ 

ا أثبتى مع ا من يستحقي العبودية، كاإل٥بية، اللصد والطلب ، من أثبتى مع ا كلدن
ا عبدكا ىذا الولد، أمره تلقائي إٍف   كلذا لو تأملت لوجدتى أفَّ الذين نسبوا   كلدن

ُقْل ِإْف  ﴿التفسّب يف قولو تعاُف: كاف  كلد، فإنو سيكوف معبودنا، كىذا أحدي أكجو 
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كلذا انظر إُف النصارل ٩بَّا زعموا: أفَّ عيسى  ﴾َكاَف لِلراْحَمِن َوَلٌد فَأَنَا َأواُؿ اْلَعاِبِدينَ 
ابن  ماذا فعلوا؟ عبدكه، بل عبدكا أيضنا أمَّو، كلذلك يصيحوف، كيًضٌجوف  

كيقولوف: يا كالدة اإللو اشفعي لنا عند اإللو، يدعوهنا يف كل صغّبو، ككبّبو، ليس لكوهنا 
ّّ ٥بذا االبن فإهنا تيدَّعىى، فكيف با٤بسيح عليو  كلذا ٘بد أف  ابنو ، بل ّٓرد أهنا أ

ٱبرب عن ا٤بسيح بأسلوبو َف يكن يف بقية األنبياء، دائمنا ٘بدي أف ا٤بسيح كاف   ا 
كبل، بل   ييذكر أنو ابن مرٔف؛ ليػيٍنفى كييذىبى عن العقوؿ، كالقلوب تػىوىىيمي أنو ابن ا 

 عن بقية األنبياء كا٤برسلْب. ٖببلؼ إخباره  ىو مولود ٤برٔف 
 ـه عظيم كفريةه كربل، كنفيها عن ا جر  إذنا تبْب لنا أفَّ إثبات الولد  

 .يقتضي إثبات كماؿ ربوبيتو، كإثبات كماًؿ إ٥بيتو، كإثبات كماًؿ غناه، كعزتو 
ـي ال يتسعي لبحثها، فإفَّ النصارل   كىا ىنا مباحثي متفرعة عن ىذا ا٤بوضوع، كا٤بقا

يف ىذه الكلمة،  الذين أطبقوا على أف ا٤بسيح ابن ا، ىؤالء اضطربوا اضطراب عظيمنا
ا٤بسيح ابن ا. ما معُب كونو ابن ا؟ فعامةي كأكثر علمائهم على أف ىذه الوالدة كالدة 
ا عن العقوؿ  عقلية ركحانية، كليست كالدةن حسية، كىذا أمره أشدُّ استحالةن، كبعدن

 السليمة من القوؿ بأهنا كالدةه حسية.
،كما يتولد العلم ت يف مرٔف الكلمة، فحل يقولوف: أنو قد تولد عن ا 

ىذا ا١بوىر الذم  عن العاَف، ككما يتولد الكبلـ عن ا٤بتكلم، كذلك تولد عن ا 
مث انضم إُف ىذا الناسوت الذم ىو اإلنساف، الذم ىو الكلمة، فحلَّ يف مرٔف 

، فا ابن لبلىوت ، فاجتمع من البلىوت كالناسوت عيسى ىو ابنا ٤برٔف 
 ّّ  للناسوت، يف ىذيافو غّب معقوؿ. كمرٔفي أ
كلذا عامة عامتهم على خبلؼ ذلك، يقولوف ىذا ىذيافه ال يدخل العقوؿ، بل  

ٚبطى إُف مرٔف كما  ابننا كلد كالدة حسية، يعتقدكف أف ا  ٫بن نثبت  
تعاُف ا عن  يتخطى الذكر إُف األنثى، فكاف من نتاج ذلك أٍف كيًلدى عيسى 

كبّبنا، كمهما يكن من شيء فمع شناعة كبشاعة القوؿ إال أنو أقربي إُف   ذلك علونا
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العقوؿ، من قوؿ علمائهم الذين يزعموف أف ىذه كالدةه عقلية ركحانية، بل نقل ابن 
عن بعض حيذاًقهم أهنم كانوا يعتقدكف ىذا، كلكنهم كانوا يستَبكف بو،  القيم 

،كالتناقض يف شأف النصارل ليس شأننا كمهما يكن من شيء، فإف ا٢بّبة، كاالضطراب 
غريبنا، كليس شيئنا مستعجبنا بل ىذا ىو األصلي فيهم، حٌب إف كثّبنا من علمائهم كقفوا 

ككيف تكوف ىذه الوالدة:  حائرين أماـ ىذه القضية، كيف يكوف عيسى ابننا  
د من أصل كالدة عقلية، ككيف يتولد ما ىو جوىر ٩با ىو ليس ٔبوىر، ككيف يكوف تول

كاحد، كا٤بعقوؿ أف التولد البد أف يكوف من أصلْب يف تفاصيل كثّبة تردُّ ىذا ا٤بذىب 
كليس ىذا ٦باؿ ٕبثنا، كلذلك كانوا أىلى اضطراب عظيم، كىذا ىو ديدهنم كىذا ىو 

لطيفة ىنا قاؿ: )إف النصارل لو جئت إُف أىل بيتو  شأهنم، كلذا ذكر ابن القيم 
؛ ألجابك األب ٔبواب، كأجابتك األـ ٔبواب، كأجابك االبن فسألتهم عن عقيدهتم

ٔبواب، كأجابتك البنت ٔبواب(، كله لو تفسّب كفهم لعقيدهتم كذلك ألهنا يف غاية 
 االضطراب كغاية التناقض.

ك كا ما تسلط ا٤ببلحدة كقويت شوكتهم إال ٥بذه العقوؿ الضعيفة الٍب أنتجت  
ىذه األفكار ا٤بهزكلة حٌب إف كثّبنا من الناس نفركا من الدين بشكل عاـ بسبب أهنم 
ظنوا أفَّ الدين ىو ىذا الشيء الذم كانوا يعقلونو يف دين النصارل، فرأكا أف يسَبٰبوا 

بالكلية، فيكونوف استجاركا من الرمضاء  د كإنكار ا٣بالق من ىذا إُف مذىب اإل٢با
 بالنار عياذ با.

كعلى كل حاؿ من عجيب شأًف النصارل: أهنم يثبتوف  الولد، كينزىوف 
بطاراقتهم من الصاحبة كالولد، كىذا شيءه عجيب ٤باذا ينزىوف البطارقة ككبار علماء 

ب مع ىذه ا٤برتبة الرفيعة، كيف ذات الوقت دينهم عن الولد؟ يقولوف ىذا شيء ال يتناس
 كلدا. يثبتوف  

ككل من أىب االنقياد  تبارؾ كتعاُف،  كألجلَّ ىذا كل من صدَّؼ عن ا  
فبلبد أف ينحدر ىذا اال٫بدار، كالبد أف يقع يف ىذا التناقض السخيف، انظر إُف حاؿ 
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و لعنة ا كيف أنو ٤با استكرب عن النصارل يف ىذه ا٤بسألة، انظر إُف حاؿ إبليس علي
يف سجوده آلدـ صار خادمنا كضيعنا لكل فاسد كفاجر، كىذا يف أمثلة   أف يطيع ا 

كاستكرب عن أمره، فإنو البد أف يقع يف ىذا  كثّبة ٘بد أف كل من صىدىؼى عن ا 
 التناقض السخيف، نسأؿ ا السبلمة كالعافية.

َحْمُد لِلاِو الاِذي َلْم يَػتاِخْذ َوَلًدا َوَلْم َيُكْن َلُو َشرِيٌك ِفي ﴿َوُقِل الْ قاؿ جل كعبل: 
 .اْلُمْلِك﴾

كيناظره  عن نفسو أف يكوفى لو شريكه يف ا٤بلك، يشارؾ ا  نفى ا  
كيضارعو كيكافئو يف ملكو لكل ما يف السموات كاألرض، كالشك أف ىذا يقتضي  

 ؿ عزتو، كقيوميتو تبارؾ كتعاُف.كماؿ ربوبيتو، ككماؿ غناه ككما
نفى عن نفسو الشريك يف عشرات ا٤بواضع يف كتابو كىكذا جاء يف   كا  

 .سنة نبيو ٧بمد 
ُقِل اْدُعوا الاِذيَن زََعْمُتْم ِمْن ُدوِف اللاِو اَل َيْمِلُكوَف ِمثْػَقاَؿ َذراٍة ﴿قاؿ جل كعبل: 

ُهْم ِمْن َظِهيرٍ ِفي الساَماَواِت َواَل ِفي اأْلَْرِض  حٌب  ﴾َوَما َلُهْم ِفيِهَما ِمْن ِشْرٍؾ َوَما َلُو ِمنػْ
اَل يَْمِلُكوَف ِمثْػَقاَؿ َذراٍة ِفي الساَماَواِت َواَل ِفي اأْلَْرِض َوَما َلُهْم ﴿ذرة كا ال ٲبلكوهنا، 

مع الشراكة،  ، لو قلنا أنو انتفى ا٤بلك مع االنفراد، فلعل ٥بم ملكنا ﴾ِفيِهَما ِمْن ِشْرؾٍ 
ليس ٥بم يف السماكات كاألرض أمي  ﴾َوَما َلُهْم ِفيِهَما ِمْن ِشْرؾٍ  ﴿فقاؿ جل كعبل: 

ُهْم ِمْن َظِهيرٍ ﴿شرؾو البتة،  ليس ٥بم معاكف كال كزير يعينو كيظاىره تعاُف ا  ﴾َوَما لَُو ِمنػْ
،  حد أف يكوف الرب كأف يكوف اإللو الوا عن ذلك علوا كبّبنا، فاستحق ا 

كألجل ىذا كانت ىذه اآلية كأمثا٥بيا من أعظم األدلة الٍب ترد على ا٤بشركْب يف توحيد 
اإل٥بية، فإف إثبات توحيد ا عز كجل يف ربوبيتو دليل على انفراده يف عبادتو كألوىيتو، 
فإف اإللو ا٤بستحق للعبادة البد أف يكوف كامبل يف الربوبية، البد أف يكوف منفردنا يف 

لتصرؼ كالتدبّب، البد أف يكوف لو ملكي السماكات كاألرض، ىؤالء الذين يعبدكف غّب ا
ملكنا يف السماكات كاألرض، ما أشنع  ا، من ىؤالء القبورية الذين أثبتوا لغّب ا 
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ىكذا يعتقدكف  كالنيب   مقاالهتم كما أضلَّ مذىبهم ٘بدىم يقولوف: إف غّب ا 
يقًدري على كل ما يقدر عليو ا، كٲبلك كل ما ٲبلكو ا، كألجل يقولوف كيعتقدكف أنو 

ىذا فإنو يغفر الذنوب، كيقبل التوبة، كألجل ىذا فإنو ييطفء ا٢بريق، كينقذ الغريق، 
كينجي من أىواؿ الدنيا كاآلخرة، ىكذا يقولوف كىكذا يعتقدكف، كألجل ىذا فإهنم 

يائهم الذين يعتقدكف فيهم ىذا االعتقاد، ، أك ألكل يصيحوف كيلجئوف كيأجركف للنيب 
فكانت  إذا نزلت ّٔم النوازؿ ال يعرفوف يف قلؤّم إال مناداة ىذه األ٥بة يسألوف ا 

حالتهم أشنع من حاؿ ا٤بشركْب األكلْب، الذين إذا نزلت ّٔم النوازؿ أخرب ا أهنم 
 ينسوف ما يشركوف.

ي ظاىره الئحه بقولو تعاُف:  ﴿َوُقِل اْلَحْمُد لِلاِو الاِذي َلْم إذنا الردي على ىؤالء بػىْبَّ
 .يَػتاِخْذ َوَلًدا َوَلْم َيُكْن َلُو َشرِيٌك ِفي اْلُمْلِك﴾

﴾ قاؿ سبحانو   .﴿َوَلْم َيُكْن لَُو َوِليٌّ ِمَن الذ ؿٍّ
 كوف لو كِفّّ من الذؿ.: أف يهرا ألامس الثالث الري هفاه هللا عً هفظه 
نفى الولد مطلقنا، كنفى الشريك مطلقنا، لكنو يف الوٌِف إ٭با:  كالحظ أفَّ ا  

نفى الوِفَّ من الذؿ؛ ليدلك على أنو ليس من ا٤بنفي بإطبلؽ الوِف، كيف يكوف ذلك؟  
 ٖٔآؿ عمراف:  ]ژەئ ەئ   وئ ژ [،  ُٗا١باثية: ] ژڭ ڭ ڭ     ژ 

 [. ِٔيونس: ] ژٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ  ژ [، 
 تثبت لو الوالية من كجوو، كتػينػٍفىى عنو الوالية من كجوو. فا  
أما الذم يػينػٍفىى عنو: فالوالية من الذًُّؿ، أف يكوف قد اٚبذ كلينا من الذؿ، كىذا   

 كحاؿ أىل الدنيا.
ا  والىصسة، ،الىالًت: اإلاحبت كىذا الذم يقع يف عاَف الناس أف يتخذ أحده أحدن

كلينا، فإنو اٚباذ للوِف من الذؿ؛ يتقول بو، كيتعزز بو؛ ألنو إف َف يكن لو كِف، فإنو 
سيكوف ضعيفنا، حٌب ا٤بلوؾ أعظم ا٤بلوؾ، كأشد ا٤بلوؾ كأقول ا٤بلوؾ، لو َف يكن ٥بم 
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ال قيمة ٥بم لكنهم يتخذكف أكلياء أكلياء، لو َف يتخذكا أكلياء لكانوا أضعف الناس، ك 
 من ا١بند، من الوزراء، من الػميظاىرين؛ ألجل أف يتقوكا ّٔم ألجل أف يزكؿ عنهم الذؿ.

ا لو الغُب ا٤بطلق، ا لو القيومية،  أما اهلل تبارؾ وتعالى فإنو غنٌي عن ذلك،
ّب، فؤلجل ىذا كاف إثباتي ا لو الربوبية، ا لو ا٤بلك، ا لو السلطاف، ا لو التدب

كقوميتو،  بو ىذا قدح عظيم يف غُب ا  الوِف من الذؿ، الذم يتقول ا 
 عن نفسو. كربوبيتو فنفاه ا 

إ٭با كىالية ا شأفه آخر، ىذه كاليةي رٞبة، كاليةي إحساف، كالية تفضل، َف يتخذ  
، تعاُف ا عن ذلك بل ىو الغِب. ا   أكلياء لضعفو أك عجزو أك ذؿى

كلو اجتمعوا، لو أف  ككل من يف السموات كاألرض ال يقدركف عن ضر ا  
يف ا٢بديث الصحيح أكلكم كأخركم كما يقوؿ ا 

.
غناه ا٤بطلق يستلزـي أف يكوف قد انتفى عنو الوِفُّ من الذؿ، كما أف  إذنا ا 

 .نفيَّ الوِف من الذؿ يقتضي إثبات الغُب الكامل، كإثبات القيومية ا٤بطلقة  
الشك أفَّ من اعتقد ما سبق فإنو سيكرب ا  .﴿ وََكبػٍّْرُه َتْكِبيًرا﴾: قاؿ  

أكربي من كل شيء، كأعظمي من كل شيء جل  كيعتقد بقلبو كينطق لسانو بأف ا 
 ربنا كعز.

 ]التنزيو المجمل[*
َلُو اْلُمْلُك ﴿ ُيَسبٍُّح لِلاِو َما ِفي الساَمَواِت َوَما ِفي اأْلَْرِض : : كقولوقاؿ   

[.َٔوَلُو اْلَحْمُد َوُىَو َعَلى ُكلٍّ َشْيٍء َقِديٌر ﴾ ]التغابن: 
، كلعلكم تذكركف ما مر بنا من أف أدلة التنزيو ههره آلاًت مً أدلت الخنًز

 آّمل، أك التنزيو العاـ قلنا إف منها :
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، ذلك أفَّ التسبيح ىو التنزيو، كالتنزيو: كما  *كلُّ دليلو دؿَّ على تسبيح ا 
 قد علمنا يكوف عن أمرين:

: ينزه عن كل سوءو كنقص. كىذا ما جاء تفسّب التسبيح بو يف ركايات أواًل  
خرجها الطربم، كالطربآف، كالبزار، كغّبىم بأسانيد يف كل منها  مرفوعة إُف النيب 

و تنزيل ا عن السوء(، كىذا ىو الثابت عن فسر التسبيح )بأنمقاؿ، كفيها أف النيب 
السلف رٞبهم ا كما ركم ىذا عن ابن عباس ك٦باىد كٝباعة من السلف، بل ىذا ىو 

 عن السوء. الذم ال ٱبتلفي فيو أىل العلم، أفَّ من معآف التسبيح: تنزيو ا 
 عاُف.عن كل سوء، كنقص ككل ما ال يليق بكمالو تبارؾ كت إذنا ينزه ا 

ـي الكماؿ أف  ثانيًّا: أنو ينزه يف كمالو عن أف يكوف لو مشارؾ، كقلنا إف ىذا ٛبا
يكوف متفردنا يف الكماؿ، ال أف يكوف الكماؿي متوزعنا كمتفرقنا بينو كبْب غّبه، ىذا يتناىف 

كا جل كعبل لو الكماؿ ا٤بطلق من ٝبيع الوجوه، فينزه  ك كماؿ أك كٛباـ كماؿ ا 
 .يكوف لو مشارؾه أك مكافئه ٕبيثي يكوف لو شيء من كماؿ ا  عن أف

إذنا يتلخص لنا من ىذا أفَّ التسبيح يدؿ بداللة ا٤بطابقة على التنزيو، تسبيح ا 
، كذلك أنو كما قد علمنا إذا كاف  يعِب تنزيهو كيدؿ بداللة اللزـك على تعظيم ا 

، كالكماؿ يستحق ذا إال لكمالو يتنزه عن كل سوء كنقص، َف يكن ى ا 
ايتغبٝض ٜزٍ صاحبو التعظيم، فكاف التسبيح مقتضيا للتعظيم، فبالتاِف نقوؿ أف 

ككبل األمرين  بزالي١ املطابك١ ع٢ً ايتٓظٜ٘، ٜٚزٍ بزالي١ ايًظّٚ ع٢ً ايتععِٝ
، كأنت إذا فهمت ىذا عرفت كجو كوف الصبلة تسمي تسبيحنا، كألجل  ثابت  

فَاْصِبْر َعَلى َما يَػُقوُلوَف َوَسبٍّْح ِبَحْمِد رَبٍَّك قَػْبَل ﴿يف سورة ؽ:  ىذا يقوؿ ا 
ىذه اآلية يف الصبلة نصت على الصبلة، على صبليت  ﴾طُُلوِع الشاْمِس َوقَػْبَل اْلُغُروبِ 

يف أحكامو: )أنو ال خبلؼ يف أف قولو سبح قاؿ ابن العرِب الفجر كالعصر، بل 
ىاىنا يعِب صلي(، فتبْب ّٔذا أف الصبلة تسمي تسبيحنا؛ ألجل ما فيها من التعظيم، 

يف الدعاء  يف الصبلة، فكم فيها من تعظيم   كغِبه عن البياف أكجو تعظيم ا 
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،  صلي، كل ذلك تعظيم لربنا كيف ركوعو كيف سجوده أعِب ا٤ب  كتبلكة كبلمو 
فكاف ىذا ٩با يدخل يف معُب التسبيح بداللة اللزـك كلذلك تسمي صبلة النافلة سيٍبحة، 

 ))كاف النبي كألجل ىذا ٪بد يف الصحيحْب أف ابن عمر رضي ا عنهما يقوؿ: 
ما معُب يسبح؟ يعِب" يصلي. إذا كاف في سفر يسبح على راحلتو أينما توجهت(( 

 يدخل يف معُب التسبيح أيضنا التعظيم.إذنا 
الشك كال ريب أنو ا٤بستحق للتنزيو من كل كجو، كالشك أنو ا٤بستحق  كا  

للتعظيم من كل كجو، كالشك أف التوحيد ال يكوف إال ٗبجموع األمرين، كألجل ىذا  
؛ :سبحاف ا، كا٢بمد ؛ ألف التنزيو كحده ليس كما كاف أحب الكبلـ إُف ا  الن

، كلكن الكماؿ يف اجتماع التنزيو، كيف اجتماع التعظيم  كألف اإلثبات كحده ليس كماالن
الذم ٱبرب اإلنساف بو من خبلؿ قولو: )ا٢بمد (، أك من خبلؿ ٞبده  سبحانو 

كتعاُف.
اْلَحْمُد َوُىَو ﴿ُيَسبٍُّح لِلاِو َما ِفي الساَمَواِت َوَما ِفي اأْلَْرِض َلُو اْلُمْلُك َوَلُو قولو: 

 .[َٔعَلى ُكلٍّ َشْيٍء َقِديٌر﴾ ]التغابن: 
ٝبع بْب التسبيح كا٢بمد، كالتسبيح يدؿ  الحظ يف ىذه اآلية كيف أف ا 

على التنزيو كيدؿ على التعظيم بالداللتْب ا٤بذكورتْب. كا٢بمد يدؿ بداللة التضمن: على 
: على تنز   يو ا عز كجل.تعظيم ا عز كجل، كيدؿ بداللة اللزـك

فتبْب ّٔذا أف التسبيح كالتحميد يدالف على: كماؿ التوحيد الذم اجتمع فيو  
 .التنزيو كاإلثبات  

 .﴿ُيَسبٍُّح لِلاِو َما ِفي الساَمَواِت َوَما ِفي اأْلَْرِض﴾يقوؿ جل كعبل: 
ا عز كجل سبَّح نفسو، كأمر بتسبيحو، كأخرب أف من يف السموات كاألرض كما  

، سبَّح  ، فهو ا٤بستحق للتسبيح  يف السموات كما يف األرض يسبحوف ا 
الصافات: ] ژىئ ىئ ی ی ی ی ژ نفسو فقاؿ جل كعبل: 
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.                                                         -كفقو ا-مدً نٍ سً  زيزٍ عى دالٍ بٍ عى  بنٍ  حٍ الً شىرٍحي فىًضيىلًة الشىٍيخ: صى 
 مْبَّ لً سٍ كللمي  وى يٍ كلوالدى  وي غىفىرى ا لى 

 

ّٕٔ 
 

، كأخرب أف   [ ّٗ]ؽ:  ژڇ ڍ ڍ  ژ  ، كأمر بتسبيحو فقاؿ: [ي٠٨١
 كل ما يف السموات كاألرض فإهنم يسبحوف كما معنا ّٔذه اآلية.

 -ىذا ٯبمع ثبلثة أمور: ككوف اإلنساف يسبح ا  
: األصل يف التسبيح أنو اعتقاد، اعتقاد للتنزيو كالتعظيم على التفصيل  -أكالن

يتبعو قوؿ السابق، يتبعو: قوؿ مطابق كعمل مصدؽ، التسبيح األصل: أنو اعتقاد 
مطابق أف يقوؿ اإلنساف سبحاف ا أك يقوؿ سبحانك اللهم أك غّب ذلك ٩با كرد، 
كأيضا عمل مصدؽ، البد أف تكوف ا١بوارح مصدقة ٥بذا االعتقاد، كالبد أف تكوف 

 مصدقة ٥بذا القوؿ، إذنا البد من عبادة ا كحده ال شريك لو.
ا ا ىل سبحوا ا؟ كبل، يقولوف الذين يتخذكف مع ا معبودا غّبه ىل نزىو  

بألسنتهم ما تكذبو أعما٥بم ىؤالء الذين يسبحوف كرٗبا اٚبذكا سبحة ّٔا ألف حبة 
كعشرة آالؼ حبة كٯبركهنا كل صباح، يقولوف سبحاف ا، لكنهم يدعوف غّب ا، 

قولوف شيئا كيذٕبوف لغّب ا، كينذركف لغّب ا، ىل ىؤالء ا٤بسبحوف حقنا؟ كبل ىؤالء ي
 بلسانو لكن قلؤّم كآما٥بم تكذب قو٥بم.

إذنا البد للتنبيو إُف ىذا األمر كىو أف التسبيح يَبكب من ىذه األمور الثبلثة:  
 أصلو االعتقاد يتفرع عنو: قوؿ، كعمل.

يف ىذه اآلية أنو يسبح لو ما يف السموات كما يف األرض، كىذا  أخرب ا  
 حديثا، كمن أصدؽ من ا قيبل، كالصحيح: الذم حق كصدؽ كمن أصدؽ من ا

الشك فيو أف تسبيح ما يف السموات كاألرض، كما من: أدكات العمـو كل ما يف 
، الصحيح أف ىذا التسبيح ليس بلساف ا٢باؿ  السموات كاألرض، فإنو يسبح ا 

ابات ا٤بعاصرة، إ٭با بلساف ا٤بقاؿ، تسبيح حقيقي كثّب من الناس كرٗبا ٘بده يف بعض الكت
يقولوف أف كل ما يف الكوف يسبح ا عز كجل لكن بلساف ا٢باؿ ٗبعُب أف: ما يرم 

كحكمتو كسلطانو  اإلنساف من دقة كإتقاف كإحساف يف ا٤بخلوقات يشهد بعظمة ا
 كعلمو تبارؾ كتعاُف.
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، كالشك أف ىذا حق، كلكنو ليس ىو ا٤براد ّٔذه  فكأهنا تنطق بتسبيح ا 
ية بل كل من يف السموات كاألرض، ككل ما يف السموات كما يف األرض يسبح ا اآل

ڱ ڱ ڱ ڱ ژ يقوؿ:  سبحانو كتعاُف بلساف ا٤بقاؿ، فيدؿ على ىذا أف ا 

،كلو كاف ا٤بعُب يف التسبيح  [ ْْ]اإلسراء: ژ  ں ں ڻ  ڻ ڻ ڻ
كما ذكركا من داللة ا٤بخلوقات على عظمة ا٣بالق لكاف ىذا ٩با يعلمو كيفقهو كل أحد 
أليس كذلك؟ ، كل من نظر بإنصاؼ يف ىذا ا٤بلكوت يف السموات كاألرض يف ىذا 

 من العاَف العلوم كالسفلي.
ڻ  ڻ ژ يقوؿ  كخلقو كصنعو ليس كذلك مع أف ا فإنو يرم إتقاف ا  

، فدؿ ىذا على أف ا٤براد شيء آخر كراء ذلك، كيشهد ٥بذا ژ  ڻ ڻ
ِإناا َسخاْرنَا اْلِجَباَؿ َمَعُو ﴿: نصوص كثّبة منها قولو سبحانو كتعاُف عن داكد 

ْشَراؽِ  ىذه اآلية دليل صريح على أهنا كانت تسبح بلساف  ﴾ُيَسبٍّْحَن بِاْلَعِشيٍّ َواإْلِ
حٌب الطّب كانت تسبح، كاف  ﴾يَا ِجَباُؿ َأوٍِّبي َمَعُو َوالطايػْرَ ﴿يقوؿ:  ا٤بقاؿ، كا 

أك تبل الزبور كترّف بو فإنو يسمع للجباؿ صوت للتسبيح، قاؿ  إذا سبَّح 
ا٤بفسركف: )حٌب أف الطّب إذا كانت ٛبر عليو كىو يسبح فإهنا تقف يف ا٥بواء كتسبح 

رَ يَا ِجَباُؿ َأوٍِّبي َمعَ ﴿بتسبيحو(،  فهذا دليل على أهنا كانت تسبح ا   ﴾ُو َوالطايػْ
أنو قاؿ:  سبحانو كتعاُف، قل مثل ىذا ٤با ثبت يف البخارم من حديث ابن مسعود 

فكاف  ((  كىو يأكل، طعاـ ييوضع بْب يدم النيب ))كنا نسمع تسبيح الطعاـ مع 
 كال ريب. ىو أصحابو يسمعوف تسبيح ىذا الطعاـ كىذا أمر حقيقي الشك فيو

فدؿ ىذا إذان على أف تسبيح ا٤بخلوقات  سبحانو كتعاُف تسبيح حقيقي بلساف  
ا٤بقاؿ كليس فقط بلساف ا٢باؿ.

 [ ]النفي يف صفات ا 
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﴿تَػَباَرَؾ الاِذي نَػزاَؿ اْلُفْرقَاَف َعَلى َعْبِدِه لَِيُكوَف لِْلَعاَلِميَن َنِذيًرا  :: كقولوقاؿ 
* الاِذي لَُو ُمْلُك الساَمَواِت َواأْلَْرِض َوَلْم يَػتاِخْذ َوَلًدا َوَلْم َيُكْن َلُو َشرِيٌك ِفي اْلُمْلِك 

 .[ِ -ُ: ]الفرقافَوَخَلَق ُكلا َشْيٍء فَػَقدارَُه تَػْقِديًرا﴾ 
قبل  الشتما٥با على تقرير ما بدأ ؛ فهذه آية الفرقاف أكردىا ا٤بؤلف    

 .عدة آيات بتقريره كىو: ما يتعلق بالنفي يف صفات ا 
يرجع إُف أفَّ ىذه اآلية اشتملت: على نفي تفصيلي، كىذا  ككجو إيراده  

اْلُفْرقَاَف َعَلى َعْبِدِه لَِيُكوَف لِْلَعاَلِميَن ﴿تَػَباَرَؾ الاِذي نَػزاَؿ : النفي يرجع إُف قولو 
َنِذيًرا * الاِذي َلُو ُمْلُك الساَمَواِت َواأْلَْرِض َوَلْم يَػتاِخْذ َوَلًدا َوَلْم َيُكْن َلُو َشرِيٌك ِفي 

 [.ٜٕ[]ٕ - ٔاْلُمْلِك َوَخَلَق ُكلا َشْيٍء فَػَقدارَُه تَػْقِديًرا﴾ ]الفرقاف: 
،  ية نفيْب تفصيليْب ٮبا: نفي الولد، كنفي الشريك عن ا إذنا تضمنت اآل

 كمضى الكبلـ يف الدرس ا٤باضي عن النفي للولد كالنفي للشريك لو سبحانو.
، كىو: من   كٲبكن أف ييقاؿ على احتماؿ أف اآلية دلت على النفي من كجو ثافو

﴾ جهة قولو تعاُف:  كلمة تبارؾ، كقلنا أهنا: كمضى الكبلـ إف كنتم تذكركف عن  ﴿تػىبىارىؾى
 ، فبل ييقاؿ: )تبارؾ( يف حق غّبه. فعله ٨بتصه با  -أعِب ىذه الكلمة-

نجضت ككبلـ العلماء يف معُب: )تبارؾ( كثّب، فمنهم من قاؿ: إفَّ تبارؾ ٗبعُب : 

، إٔ ايربن١ جت٧ َٔ قبً٘، كمنهم من قاؿ: إفَّ تبارؾ ٗبعُب: بضنت٘ ٚخريٙ
، كمنهم من قاؿ: إفَّ تبارؾ ٗبعُب: تعاظِ ٚتعاىلتبارؾ ٗبعُب: كمنهم من قاؿ: إفَّ 

 .متٖذز
 كىذه األقواؿ متقاربة أك متبلزمة. 

ا٤بقصود أف من أىل العلم من ذكر تفسّبنا آخر، كىو: أف تبارؾ ٗبعُب: تقدس 
كتنزه، كىذا فيو بيعد، كانتقده طائفة من اققْب، لكٍن على فرًض صحتو، فإنو دليل من 

 ة النفي اإلٝباِف، فا الشك أنو يتنزه كيتقدس عن أمرين:أدل
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كما أنو يتنزه عن أف يكوف لو -ِعن كل نقص كسوء كما ال يليق بكمالو.-ُ 
 مشارؾ يف كمالو.

 ىذا على احتماؿ صحة تفسّب كلمة تبارؾ ٗبعُب تنزه كتقدس. 
 كىذه اآلية فيها فوائد جليلة عظيمة:

 .ًذم نػىزَّؿى اٍلفيٍرقىافى عىلىى عىٍبًدًه﴾﴿تػىبىارىؾى الَّ قاؿ سبحانو  
ىكذا بالفعل -ا جل كعبل أخرب أنو: )تبارؾ(، ككصف نفسو بأنو: نػىزَّؿ  

 ﴾قيٍل نػىزَّلىوي ريكحي اٍلقيديًس ًمٍن رىبّْكى ﴿؛ ألفَّ القرآف كبلمو الذم ينزًؿ من عنده، -ا٤بضعف
﴿ نػىزَّؿى ، فقولو:  ىو الذم تكلم بو، فكاف نازال من عنده؛ ألنو يف العلو  فا 

كالفرقاف باالتفاؽ ىو: القرآف،  ﴿تػىبىارىؾى الًَّذم نػىزَّؿى اٍلفيٍرقىافى﴾إذنا من أدلة إثبات العلو  ﴾
 ككاف فرقاننا؛ ألنَّو فػىرىؽى بْب ا٢بق كالباطل، كا٥بدل، كالضبلؿ

كعبده ىاىنا ىو باالتفاؽ: نبينا  نػىزَّؿى اٍلفيٍرقىافى عىلىى عىٍبًدًه﴾ ﴿تػىبىارىؾى الًَّذمقاؿ: 
كيف أفَّ ا سبحانو كصف عبده ّٔذه الصفة الرفيعة الٍب   ا رعاؾ اكالحظ ي ٧بمد 

ا ، ٛبت لو العبودية،  ىي أحسن أحوالو عليو الصبلة كالسبلـ، أال كىي: كونو عبدن
، كىو أجدريىم ّٔذا الوصف، فهو  عبدي ا٣بلق  ككميلت يف حقو العبودية، فهو أ

 عبد ا جل كعبل.
، كىاىنا جاء الوصف الحظ أفَّ ا٤بقاـ مقاـ تشريف، فيو نسبة التنزيل إليو 

الشريف الرفيع كىو: أنو عبد  سبحانو، كقل مثل ىذا يف مقامات أخرل للتشريف،  
صف العظيم يف مقاـ التشريف ّٔذا الو  كمقاـ اإلسراء كيف أف ا كصف عبده 

كقل مثل ىذا يف مقاـ التشريف،  ﴾سيٍبحىافى الًَّذم أىٍسرىل ًبعىٍبًدهً ﴿ىذا، فقاؿ سبحانو: 
 ُٗا١بن: ] ژڇ ڇ ڍ ڍ ڌ  ڌ ڎ        ڎ ڈ ڈ    ژ كىو مقاـ: الدعوة 

.] 
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ا ، كميلت  إذنا أشرؼي أكصافو كألقابو كأحوالو عليو الصبلة كالسبلـ أٍف يكوف عبدن
لو العبودية لربو، كىذا فيو: أبلغ دليل يف الرد على الذين  عكسوا القضية: فجعلوا النيب 

  ا، ىذا تكذيبه لقوؿ ا  .﴾سيٍبحىافى الًَّذم أىٍسرىل ًبعىٍبًدهً ﴿: معبودنا ال عبدن
 عبده ال ييعبد، كنيبه ال يهكذب، بل ييطاع كييتبع عليو الصبلة كالسبلـ. نبينا  

 سل ُٖا سكإ يعبزٙهلل سْل ال ٜهٕٛ يػريٙ                ٚ

عل العابدي معبودنا ،كما حصل من    أكرب ا٫براؼ كضبلؿ ا٣بلط بْب ا٢بقْب، أف ٯبي
، عن توحيد ا يد ا جتالتهم الشياطْب، فصرفتهم عن توحكثّب من الناس الذين ا

 بالعبادة، جعلوا العبيد معبودين، كىذا الشك أنو من أعظم الضبلؿ.
ا٤براد بالعا٤بْب:  ﴿تَػَباَرَؾ الاِذي نَػزاَؿ اْلُفْرقَاَف َعَلى َعْبِدِه لَِيُكوَف لِْلَعاَلِميَن َنِذيًرا﴾

 ا١بن كاإلنس.
، أف نبينا الكرٔف  كالشك كال ريب بل ىذا من ا٤بعلـو بالضركرة من دين ا  
  مرسله للثقلْب ا١بن كاإلنس منذ بعثتو عليو الصبلة كالسبلـ كإُف أف يرث ا األرض

فلم يقبل، كَف يذعن، كَف يستسلم ،كَف يؤمن،  كمن عليها، فمن بػىلىغيو رسالة النيب 
ا فيها، قاؿ  فبلشك كال ريب أنو كافر ا ٨بلدن : با العظيم من أىل النار خالدن

والذي نفسي بيده ال يسمع من أحٌد من ىذه األمة يهودي وال نصراني، ثم ال ))
كإذا كاف ىذا يف حق أىل  يؤمن بالذي أرسلت بو إال كاف من أصحاب النار((

 الكتاب، فؤلف يكوف ىذا يف حق غّبىم من باب أكُف.
أك ىو  ىل النذير ىاىنا ىو نبينا ٧بمد  ﴾لِْلَعاَلِميَن َنِذيًرالَِيُكوَف ﴿قاؿ: 

 القرآف؟
قوالف ألىل التفسّب، كعلى كل حاؿ ا٤بسافةي بْب القولْب مسافةه قصّبة، فالقرآف  

نذير للعا٤بْب بكتاب ا ّٔذا القرآف الذم أنزلو  ، كالنيب نذيره للعا٤بْب، بلَّغىو نبينا 
 عليو. ا 
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الاِذي َلُو ُمْلُك الساَمَواِت َواأْلَْرِض َوَلْم يَػتاِخْذ َوَلًدا َوَلْم َيُكْن َلُو ﴿: قاؿ 
 .َشرِيٌك ِفي اْلُمْلِك َوَخَلَق ُكلا َشْيٍء فَػَقدارَُه تَػْقِديًرا﴾

أٌما ثبوت ا٤بلك ، كأفَّ لو االنفراد التاـ يف ىذا الػميلك، كيف ىذا الػًملك فهذا  
يو كال ريب، كمضى الكبلـ فيو،  فا ا٤بتوحد با٤بلك سبحانو كتعاُف، لو  قدره ال شك ف

 كل ما يف السموات كما يف األرض. 
 كما مر الكبلـ يف ذلك.  ﴾َوَلْم يَػتاِخْذ َوَلًدا َوَلْم َيُكْن َلُو َشرِيٌك ِفي اْلُمْلكِ ﴿

ک  ک ک ژ ىذا عمـو َف يدخلو ٚبصيص قط.، َوَخَلَق ُكلا َشْيٍء ﴾ ﴿ 

، كل شيء فا  ِٔالزمر: ]ژ  گ [ خالق األشياء ٝبيعنا ذكات كصفات كأفعاالن

ژ خالقو كال موجود إال خالق ك٨بلوؽ، كا كحده ا٣بالق، إذنا كل ما سواه فهو ٨بلوؽ، 

. كا سبحانو كتعاُف ﴾َوَخَلَق ُكلا َشْيٍء فَػَقدارَُه تَػْقِديًرا﴿،ژ  ک  ک ک گ
 أعلم.

 
﴿َما اتاَخَذ اللاُو ِمْن َوَلٍد َوَما َكاَف َمَعُو ِمْن ِإَلٍو ِإًذا َلَذَىَب  قاؿ رحمو اهلل وقولو: 

ُكل  ِإَلٍو ِبَما َخَلَق َوَلَعاَل بَػْعُضُهْم َعَلى بَػْعٍض ُسْبَحاَف اللاِو َعماا َيِصُفوَف * َعاِلِم اْلَغْيِب 
 .[ٕٜ -ٜٔوَف﴾ ]المؤمنوف: َوالشاَهاَدِة فَػتَػَعاَلى َعماا ُيْشرِكُ 

ىذه اآلية من سورة ا٤بؤمنوف أية عظيمة، كالكبلـ عنها يطوؿ، كأثرىا يف تقرير 
نفى عن  التوحيد أثره حسنه ال شك يف ذلك، ىذه اآلية إف تأملت كجدت أف ا 

ا قاؿ:  اَف َمَعُو ِمْن ﴿َما اتاَخَذ اللاُو ِمْن َوَلٍد َوَما كَ نفسو فيها، أنَّو: أٍف يكوف اٚبذ كلدن
 *ككوف إلو معو.ِ*نفى اٚباذ الولد، ُنفى ثبوت ىذين األمرين:  ِإَلٍو﴾

كلو رأيت أك تأملت يا رعاؾ ا، كجدت أف ا سبحانو رد األمر الثآف بْب  
ِإًذا َلَذَىَب   ﴿ا٢بجة كالربىاف على انتفاء الثآف، كىو كما كاف معو من إلو ألنو قاؿ: 
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، فكاف الربىاف على األمر الثآف دكف ا َخَلَق َوَلَعاَل بَػْعُضُهْم َعَلى بَػْعٍض﴾ ُكل  ِإَلٍو ِبمَ 
 األكؿ.

قادحه يف ألوىية  كبياف ذلك يتضح ٗبا سبق تقريره، كىو: أفَّ إثبات الولد  
، ال ٲبكن أف يكوف ا منفردنا باأللوىية كالعبادة كلو كلد؛ ألفَّ ا٤بعقوؿ عند كل ا 

أفَّ الولد فرعه عن كالده، كلو خصائصو، كيكوف من جنسو، كجوىره، فبالتاِف:  العقبلء
يكوف كلد اإللو فيو إ٥بية = فيستحق أف يكوف إ٥با، كبالتاِف: ال يكوف ا منفردنا 

 كلدا فقد ادَّعى أفَّ مع ا إ٥بنا، األمراف متبلزماف. باأللوىية، فكل من ادَّعى  أف  
 ، فبالضركرة ينتفي كوف كلدو . فى كوف إ٥با مع ا كبالتاِف إذا انت

القاعدة عند العلماء أفَّ نفي األعم يستلـز نفي األخص، كال ينعكس ىذا ، ٗبعُب 
أنو ال يلـز من نفي األخص نفي األعم، لكن يلـز من نفي األعم نفي األخص، كبالتاِف 

ا، فقد أثبت مع ا إ٥با؛ ألف االبن يأخذ خصائص كالده،  من أثبت مع ا  كلدن
ُقْل ِإْف َكاَف لِلراْحَمِن َوَلٌد فَأَنَا َأواُؿ ﴿فابن اإللو إ٥با، ابني اإللو لو كاف فهو إلو 

 تعاُف ا عن أف يكوف لو كلد.  ﴾اْلَعاِبِدينَ 
ود ابنو أك كجود كلدو لو كجود إ٥با معو، فاندرج يف ىذا الردّْ كج إذنا ردَّ ا 

. 
اإللو ىاىنا ىو  ﴿َما اتاَخَذ اللاُو ِمْن َوَلٍد َوَما َكاَف َمَعُو ِمْن ِإَلٍو﴾قاؿ جل كعبل:   

نفى أف يكوف معو إلو، فيتعْب أف حقنا، يعِب ىو اإللو ا٢بق كىذا ال ريب فيو، ا 
، ىذا أمره كاقع ال  ا  يكوف ىذا اإللو ىو اإللو ا٢بق؛ ألفَّ كجود إ٥بة باطلة مع

حد.  يينكر كال ٯبي
 يعِب: من إلوو حق. ﴿ َوَما َكاَف َمَعُو ِمْن ِإَلٍو﴾إذنا 

موجودةه بل ككثّبة، عيبدت  كأظنُّ أفَّ ىذا كاضح، كإال فإفَّ اإل٥بة سول ا  
، كعيبدى جنه، كعيبدت مبلئكة، كعيبد حجر، كعيبد شجر،  كثّبة، عيبدى إنسه أشياء ي

كثّبة، إ٭با اإللو ا٢بق كاحد   بدت الشمس، كالقمر إُف غّب ذلك، اإل٥بة سول ا كعي 
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ال شريك لو، كلذا إذا قاؿ ا٤بسلم ال إلو إال ا فإف ا٤بعُب: ال إلو حق إال ا جل 
 جبللو.

البتة  ال ٲبكن ﴿َما اتاَخَذ اللاُو ِمْن َوَلٍد َوَما َكاَف َمَعُو ِمْن ِإَلٍو﴾إذنا قاؿ سبحانو: 
أف يكوف مع ا إلو يستحقي أف يكوف إ٥با، يستحق اإل٥بية فيكوف مشاركنا  فيها، ىذا 
٧باؿه بل ىذا من أعظم ااالت، يستحيل البتة أف يكوف مع ا إلو، بل لو قيدَّر ىذا 

ۋ ۅ    ۅ      ژ كفرض ىذا األمر ا٤بمتنع كانت النتيجة فساد السموات كاألرض، 

 [، ككبلـ ا حقه كصدؽ. ِِألنبياء: ]ژ  ۉ ۉ   ې ې
إذنا ىذه اآلية دلت على نفي اإللو ا٢بق مع ا، ٗبعُب نفت أف يكوف مع ا 

-ِتوحيد األلوىية. -ُمشارؾ يف األلوىية كالعبادة، فبالتاِف تكوف قد قررت ىاىنا: 
الربوبية يف   توحيد الربوبية. بل ىذه من أٍجلىى كأشرؼ كأظهر اآليات الٍب قررت توحيد

 كتاب ا.
﴿َما اتاَخَذ اللاُو ِمْن َوَلٍد َوَما َكاَف َمَعُو ِمْن ِإَلٍو ِإًذا قاؿ:   بيافي ذلك: أف ا 

فاإللو ىاىنا البد أف يكوف اإللو ا٢بق، كإذا كاف اإللو ا٢بق،  َلَذَىَب ُكل  ِإَلٍو ِبَما َخَلَق﴾
فبلبد أف يكوف ربنا، اإللو ا٢بق البد أف يكوف ربنا، ٲبتنع أف يكوف إ٥بنا معبودنا مستحقنا 

، كإذا كاف ىو الربَّ تعْب أف يكوف اإللو، فاألمراف متبلزماف.  للعبودية، إال كىو ربه
الربوبية ، إذنا ٤با كاف اإللو ىا ىنا ىو اإللو ا٢بق، كاف ألفَّ موضوع ا٣بلق يرجع إُف 

بالضركرة ىو الرب؛ ألنو ىو الذم ٱبلق، كبالتاِف قررت اآليةي توحيد الربوبية من أحسن 
 الوجوه.

كموضوع تقرير توحيد الربوبية كالرد على ا٤بخالفْب أك ا٤بشركْب يف توحيد الربوبية، 
ضع كمن أكضحها ىذا ا٤بوضع، كإف كاف األكثر يف موا ىذا قد جاء يف كتاب ا 

تقريرى توحيد األلوىية كرد الشرؾ يف اإل٥بية ٤با؟ ألف كقوع الشرؾ يف اإل٥بية أكثر يف 
من حكمتو َف ٱبلي كتابو من تقرير توحيد الربوبية كالرد  الناس، كلكن مع ذلك ا 
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٤بقاـ كاقعة كتقع كستقع، كقعت على ا٤بخالفْب فيو، لعلمو سبحانو أفَّ ا٤بخالفة يف ىذا ا
، َف يوجد يف األمم يف ا٤باضي كتقع يف ا٢باضر، كستقع يف ا٤بستقبل إال أف يشاء ا 

 أف قاؿ قائل  أفَّ للكوف خالقْب متساكيْب من كل كجو. -فيما نعلم-
أمَّا أف ييقاؿ إفَّ ٜبة من لو بعض الربوبية، أك من يقـو بو بعض الربوبية، فهذا قالو  

حينما جعلت لركح القدس، حينما  ثّب قالتو النصارل حينما جعلت لعيسى ك
يف تدبّب  ، جعلوا ٥بؤالء حظا من الربوبية، كمشاركةن مع ا جعلت ٤برٔف 

الكوف، قٍل مثل ىذا يف البوذيْب، قل مثل ىذا يف آّوس، بل قل مثل ىذا يف بعض 
بارةو رشيقة قاؿ: )كاف بعضهم بع مشركي العرب، فإهنم كما عرب شيخ اإلسبلـ 

مشركْب يف بعض الربوبية(، كإذا كاف ىذا كاقعنا يف ا٤باضي، فإنو كاقعه يف ا٢باضر، بل 
كقوعو يف ا٢باضر أٍجلىى كأظهر، فإفَّ كثّبنا من ىؤالء القبوريْب الذين يتوجهوف إُف غّب 

لشرؾ يف األلوىية إُف بالعبادة، ىم يف حقيقة حا٥بم ٝبعوا ضغثا إُف إبالة، ٝبعوا ا ا
الشرؾ يف الربوبية، حيث اعتقدكا فيمن اٚبذكه طواغيت مع ا، اعتقدكا يف معبوداهتم 

يف الربوبية، حٌب  ، اعتقدكا فيها أهنا ميشاركةن مع ا  الٍب توجهوا إليها مع ا 
ري على كل ما يػىٍقًدري صىرَّحى منهم من صىرٍح أف فبلننا من السادة كاألكلياء، أك األنبياء يػىٍقدً 

عليو ا، كيفعلي كل ما يفعلو ا تعاُف ا عن ذلك علونا كبّبنا، كألجل ىذا فإنو 
اعتقدكا ٥بم كىم يف قبورىم ٙبت الَباب، اعتقدكا ٥بم سلطاننا غيبنا، كقدرة نافذة، ٕبيث 

كتوجو إليهم، أهنم يؤثرف يف األشياء كيتصرفوف فيها مع البيعد، فمن دعاىم كالتجأ إليو 
فإنو ينصركنو كيرزقونو كٰبوطونو كيدفعوف عنو الببلء، كلوال ىذا ما دعاىم ىؤالء مع 

 البيعد، أليس كذلك؟.
إذنا اعتقدكا فيو ا٤بشاركة مع ا عز كجل يف الربوبية، كالشك أفَّ ىذا من أظلم  

 الظلم كمن أبطل الباطل.
ة، ككاف الربىاف على انتفاء ذلك من نفى مشاركة غّبه معو يف الربوبي إذنا ا  

 ﴿ِإًذا َلَذَىَب ُكل  ِإَلٍو ِبَما َخَلَق َوَلَعاَل بَػْعُضُهْم َعَلى بَػْعٍض﴾كجهْب: قاؿ سبحانو 
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الحظ أفَّ ا جل كعبل ذكر أنو على فرض كجود رب مشارؾ مع ا عز كجل يف 
 ا٣بلق كالتدبّب، فإف ٜبة حالتْب تنتيجاف من ىذا الفرض:

سيستقل كل رب ٖبلقو كعا٤بو، كىذا  ﴿ َلَذَىَب ُكل  ِإلٍَو ِبَما َخَلَق ﴾٥بما: أك  
منفيّّ بل ٩بتنع با٤بشاىدة الضركرية، كل أحد يعلمي أف ىذا الكوف إ٭با خلقو خالق كاحد، 
ا، كسيتبْب ىذا بعد قليل إف  نسيج كاحد كحدة كاحدة، فيتعْب أف يكوف خالقو كاحدن

 شاء ا.
 االحتماؿ منفي.إذنا ىذا 

، عبل ىاىنا ٗبعُب: قهر، يعِب: قهر  ﴿ َوَلَعاَل بَػْعُضُهْم َعَلى بَػْعٍض﴾ثانيهما:   
بعضهم بعضا، كمعلـو بالبداىة أنو لو كاف األمر كذلك، فإف القاىر ىو ا٤بستحق 
للربوبية، كا٤بقهور ال يستحق أف يكوف ربا، فانتفت الشىرًكةي يف الربوبية، انتفى أف يكوف 

، بل ىو ربه كاحد ىو: ا ٜب  .ة ربٍػْبَّ
كلو تأملت يا رعاؾ ا كجدت أف ا جل كعبل، ذكر االحتماؿ كَف يذكر 
النتيجة، يعِب ذكر ا٤بقدمة كَف يذكر النتيجة كذلك لببلغة القرآف، فإف األمر البْبَّ ا١بلي 

يف للكبلـ البليغ، الواضح ال ٰبتاج إُف بياف، بل قد يكوف بياف الٌبًْب من العي ا٤بنا
فؤلجل ىذا ا سبحانو كتعاُف َف يذكر ما ىي النتيجة، كىو أف االحتماؿ األكؿ باطل 
كاالحتماؿ الثآف باطل، كبالتاِف يتعْب أف ال يكوف مع ا رب، أك أف يكوف ىناؾ 

 مشاركة لو  بالربوبية كذلك لوضوح األمر.
اآلية أقربي دليًل يدؿ على دليل ٜبة مسألةه تتعلق ّٔذه اآلية كىي: أفَّ ىذه  

، دليل -يعرؼ طبلب العلم ما معُب دليل التمانع-التمانع ا٤بشهور عند ا٤بتكلمْب، 
، دليله صحيح يف نفسو، كأخطأ من خىٍطأى ىذا -سأبينو إف شاء ا بعد قليل-التمانع: 

من  ناقش اآلمدم يف مواضع  الدليل كقدح فيو، كما فعل اآلمدم، كشيخ اإلسبلـ 
 كتبو يف قىٍدحو يف ىذا الدليل، فإنو أكرد عليو إيرادات غّب صحيحة.
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الصحيح أنو دليل عقلي صحيح، إ٭با ناقش أىل العلم ا٤بتكلمْب يف استدال٥بم 
، تلك ژ  ۋ ۅ    ۅ      ۉ ۉ   ې ېژ على ىذا الدليل العقلي بآية األنبياء: 

الربوبية كبالتاِف فإهنا ال تشهد كال تسمد اآلية تقرر توحيد األلوىية، كال تقرر توحيد 
دليل التمانع، أما ىذه اآلية فإهنا تشهد ببعض ما جاء يف ىذا الدليل العقلي الذم 

 ا٤بسمى دليل التمانع.
قررت توحيد الربوبية، كقررت أيضا توحيد اإل٥بية،   ﴿مىا اٚبَّىذى اللَّوي ًمٍن كىلىدو﴾إذنا أية
تىالىٍو كىافى ﴿كآية األنبياء   قررت توحيد األلوىية. ﴾ًفيًهمىا آى٥ًبىةه ًإالَّ اللَّوي لىفىسىدى

كبالتاِف: فإهنا ال تشهد لدليل التمانع، إ٭با أقربي ما يستدؿ بو على دليل التمانع  
 ىو ىذه اآلية كىي: آية ا٤بؤمنوف.

سأذكر لك بإٯباز تقريرى دليل التمانع، ككبلـ ا٤بتكلمْب كصيغة أك إيراد ىذا  
 يل عندىم، جاء بأنواع، كجاء بصيغ ٨بتلفة، لكن أذكري لك األىمَّ كا٣ببلصة.الدل

الدليل يقوؿ: فرضي كجود ربْب خالقْب مدبرين متساكيْب، ال ٲبكن أف يكوف إال 
 يف ثبلثة أك يف ثبلث أحواؿ:

 إَا إٔ ٜهٕٛ ع٢ً استُاٍ االتفام. -1

 ٚإَا إٔ ٜهٕٛ ع٢ً استُاٍ االختالف.  -2
 ستُاٍ االعتكالٍ.ٚإَا إٔ ٜهٕٛ ع٢ً ا  -3

 كليس عندنا احتماؿ رابع.      
القسمة ىاىنا منحصرة عندنا احتماالت ثبلثة، ككل كاحد من ىذه االحتماالت 

 غّب صحيح.
ا، بيافي   كبالتاِف ينتفي أف يكوف ىناؾ رباف خالقْب، كيتعْب أف يكوف الرب كاحدن
وهذا ال يخلى ، يل االتفاؽكجود ربْبَّ خالقْب مدبرين على سب:  االستُاٍ األٍٚذلك: 

أن يكون خلقهما باالثفاق مع عجزهما عن  احلاٍ األٚىل: مه حالتيه:
، يعِب: يػىٍعجىزي كل كاحدو منهما عن أف يستقلَّ با٣بلق، إ٭با إذا تعاكنا قٌول االسجقالل
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، وأحدٮبا اآلخر فأٌمكن ا٣بلق كالتدبّب، أمَّا أف يستقل كاحد بقوتو كقدرتو كإيرادات
فيستطيع أك فيقدر على أف ٱبلق كيدبر ىذا االحتماؿ يعِب غّب كارد، إ٭با ال يريد 
أحدٮبا إال إذا أراد اآلخر، كال يقدر أحدٮبا إال إذا قدر اآلخر، كىذا االحتماؿ بٌْب 
السقوط؛ ألف لو كاف كبلٮبا عاجزنا امتنع أف يكوف ربنا، الرب ال ٲبكن أف يكوف عاجزنا، 

بدائو العقوؿ، ال ٲبكن أف يكوف الرب عاجزنا، ككوهنما تعاكنا كما كىذه قضية مدركة ب
قدرا على االستقبلؿ لئلٯباد كالتدبّب، دليل على عجز كليهما، فامتنع أف يكوف ىناؾ 

 أف يكوف رباف ٥بذا الكوف.
/ أههما ثعاوها مع كون لكِّ واحد موهما مسجقال عن احلاٍ ايجا١ْٝ

٣بلق مع االستقبلؿ، كىذا ٩بتنع عند ٝبيع العقبلء؛  ألف ، تشاركا كأثرا يف إٯباد ااآلخر
ىذا يستلـز صحةى توارد مؤثرين مستقلْب على حادث أك على أثر كاحد، كىذا ٩بتنع عند 
ٝبيع العقبلء، ال ٲبكن أف يكوف ىناؾ تأثّبه من مؤثرين مستقلْب على ٧بل كاحد 

 مستحيل؛ ألفَّ استقبلؿ أحدٮبا ؛يدفع استقبلؿ اآلخر.
عُب: ىل ٲبكن أف أقوؿ فبلف أكل أك شرب ىذا ا٤باء كلو كحده، كفبلف شرب ٗب

ىذا ا٤باء كلو كحده، كنفس الكأس كنفس ا٤باء ككبلٮبا شرباه باستقبلؿ ٩بكن ؟ كال ىذا 
.  ٧باؿ عقبل؟ ىذا ٧باؿه عقبلن

قد يقوؿ قائل، كلكن ٲبكن أف نتصور اثنْب ٰبمل أحدٮبا صندكقنا صح كال ال؟  
اف على أثرو كاحد، نقوؿ ال ٫بن نبحث اآلف أف يكوف كل كاحدو منهما مستقل فتوارد أثر 

بالتأثّب كىا ىنا الذم حصل أف ثقل الصندكؽ توزع بينهما فحمل ىذا جزءا، كٞبل ىذا 
 جزءا، كالفرض الذم نبحث فيو أف يستقل كل كاحد منهما بالتأثّب.

كاآلخر كاضع يده معو، قد يقوؿ قائل قد نتصور اثنْب أحدٮبا قادر على ا٢بمل 
نقوؿ إذف من ا٢بامل؟ األكؿ، الثآف يقف كقوفا صوريا، أك ٰبمل ٞببل صوريا ال 

اعتكالٍ  حقيقيا، إذنا ٲبتنع عند العقبلء أف يتوارد مؤثراف على مؤثر كاحد باالستقبلؿ،

 تنبو إُف ىذا.نٌ ٚاسز َُٓٗا ٜزفع اآلخض، 
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احتماؿ فاسد غّب صحيح أليس   إذنا يتلخص لنا أف ىذا االحتماؿ غّب كارد،
 كذلك، ال ٲبكن أف يكوف ىناؾ رباف خلقا ىذا الكوف على سبيل االتفاؽ.

كىو أف يكوف خىٍلقي ىذين الربْب كتدبّبٮبا على سبيل : االستُاٍ ايجاْٞ 
أن ال ثوفذ إرادُة واحٍد : احلاٍ األٚىل:  وهذا ال يخلى مه حالث حاالت، االختبلؼ

أن ثوفذ    احلاٍ ايجايج١: أن ثوفذ إرادة واحد موهما. : ايجا١ْٝاحلاٍ . موهما
 .إرادثهما لكيهما

إما أف ٰبصل أف ال ينفذا ال تنفذا إرادة أحد منهما، ٫بن نفرض ا٤بسألة اآلف مع  
، ٗبعُب: أف يكوف أحدٮبا مريدنا -مرادم باالختبلؼ أف ٰبصل تباين تقابل-االختبلؼ 

 ك يريدي إعدامو.للشيء، كاآلخر ال يريده، أ
كبالتاِف: ا٢باؿ األكُف: ال تنفذ إرادة كاحد منهما، يػيعىجّْزي أحدٮبا اآلخر، كل 
كاحد يقول على اآلخر، األكؿ يؤثر، فيبطل إرادة الثآف، كالثآف يؤثر، فيبطل إرادة 
، أليس كذلك؟ ٗبعُب: لو أراد أحدٮبا إٯباد شيءو،  األكؿ، كبالتاِف: ما حصل خلق أصبلن

د اآلخر عدـ إٯباده، ككل كاحدو منهما كاف قويا فمنع إرادة اآلخر ما النتيجة؟ ال كأرا
ٙبصلي إرادة أحدا منهما، أليس كذلك؟ لو أراد أحدٮبا ٙبريك شيء، كأراد اآلخر 
تسكينو ككل كاحدا عىجَّزى اآلخر، كمنع إرادة اآلخر ما النتيجة؟ أف ال يوجدى كوف، 

 كالواقع أف الكوف موجود.
 احتماؿي عدـ نفوذ إرادة أحد منهما احتماؿ غّب صحيح. إذنا
ا٢باؿ الثانية: أف تقول إرادة أحدٮبا على اآلخر فتنفذ، كالثآف: ال تنفذ إرادتو  

يعِب: أراد أحدٮبا التحريك، كأراد اآلخر التسكْب، ككاف أحدٮبا أقول من اآلخر، 
ب؟ الذم نفدت إرادتو، كاآلخر فنفذت إرادتو نفذت إرادة ارؾ، بالتاِف: من أصبح الر 

﴿ِإًذا َلَذَىَب ُكل  ِإَلٍو ِبَما عليو يف قولو  َف يكن ربنا؛ ألنو عاجز، كىذا ما نبو ا 
إذنا العاِف ىو: الرب، كا٤بقهور: ليس ربنا، ال ٲبكن أف  َخَلَق َوَلَعاَل بَػْعُضُهْم َعَلى بَػْعٍض﴾

 يكوف ربا عاجزنا مقهورنا.
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 بْب خالقْب مدبرين على ىذا االحتماؿ.إذنا امتنع كجود ر 
ا٢باؿ الثالثة: أف تنفذ إرادهتما ٝبيعنا، كىذا ٩بتنع عند ٝبيع العقبلء، ألف تباين  

التقابل سواء كاف على سبيل ا١بدية أك على سبيل التناقض، ال ٲبكن أف ٯبتمع فيو 
تمعاف، أرأيت لو ىذاف ا٤بتقاببلف ؛ الضدادف ال ٯبتمعاف، كالنقيضاف من باب أكُف ال ٯب

أهنما لو كاف ربْب، فأرادا أحدٮبا ٙبريك شيء كأراد اآلخر تسكينو ىل ٲبكن أف يقوؿ 
أنو ٲبكن أف تنفذ إرادة االثنْب فيكوف الشيء الواحد يف الوقت الواحد متحركا ساكنا؟ 
ٲبكن يا ٝباعة؟ أراد أحدٮبا أف يكوف الشيء فوؽ، كأراد اآلخر أف يكوف الشيء ٙبت، 

كن أف يكوف فوؽ كٙبت يف نفس اللحظة؟ أراد أحدٮبا اإلٯباد، كأراد اآلخر ىل ٲب
اإلعداـ ىل ٲبكن أف يكوف الشيء موجودنا معدكمنا يف اللحظة الواحدة؟ شيء كاحد يف 

، ىذا خارج عن حدكد ا٤بعلـو ىذا ٧باؿه عقبل.  اللحظة الواحدة موجود كمعدـك
 ف ٥بذا الكوف رباف ٨بتلفاف. إذنا حٌب على االحتماؿ الثالث امتنع أف يكو 

سواء إذا قٍدرنا نفوذ إرادهتما، أك قٍدرنا عدـ نفوذ إرادهتما، أك قٍدرنا نفوذ إرادة 
 كاحد منهما، فالنتيجة ال ٲبكن أف يكوف ٜبة رباف يشَبكاف يف الربوبية.

، ٗبعُب: ىذا كىو أف يكوف ٜبة ربَّاًف على سبيل االستقبلؿ: االستُاٍ ايجايح
ٱبلقي خلقنا مستقبل، كىذا ٱبليقي خلقنا مستقبل، ينفىردي ىذا ٖبلقو كعا٤بو، كينفردي ىذا ٖبلقو 

، كىذا ﴿ًإذنا لىذىىىبى كيلُّ إًلىوو ٗبىا خىلىقى﴾عليو يف قولو:  كعا٤بو، كىذا ما نبو ا 
وس، مىٍن عىرىؼى الكوف، االحتماؿ ٩بتنع بالضركرة؛ ألنَّو ٱبالفي الػميشاىد، كٱبالفي اس

كتأملنو أدَّْف تأمل فإنو يقطع أنو ٨بلوؽه من خالقو كاحد ٤با؟ ألنو ًكٍحدةو كاحدة، كنسيجه 
كاحد، لو قٍدرنا حصوؿ خالقْب: استقبل أحدٮبا ٖبلق جزء، كاآلخر استقل ٖبلق جزء، 

ٍلًق مىا تػىرىل يف ﴿يقوؿ:  لكانا من ا٤بقطوع بو حصوؿ التفاكت يف ا٣بلق، كا   خى
انظر كيف أفَّ الكوف كأنو شيءه كاحد ،كل جزء منو ٰبتاج إُف  ﴾الرٍَّٞبىًن ًمٍن تػىفىاكيتو 

اآلخر، تأمل يف اإلنساف، كا٢بيواف، كالنبات، كا٥بواء، كا٤باء، كالسماء، كاألرض، 
كالشمس، كالقمر، كيف ٘بدي أف ذلك كلو متكامله مع بعضو كمؤتلف مع بعضو، 
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كال يستغِب جزء عن جزء، أليس كذلك؟ إذنا ىذا دليل قطعيه على  ك٧بتاجه إُف بعضو،
 أفَّ ا٣بالق كاحد.

كعلى أفَّ ىذا االحتماؿ غّب صحيح، أف يكوف ىناؾ رباف؛ خلق خالقه عاَف أك  
﴿ًإذنا جزء من العاَف، كخلق اآلخر عاَف أك جزء من العاَف فهذا أمره مردكده ك٩بتنع. 

 ، كىذا ٱبالف الواقع ا٤بشاىد.خىلىقى﴾لىذىىىبى كيلُّ إًلىوو ٗبىا 
فتحصل من كل ما سبق أنو يستحيل أف يكوف ىناؾ أف يكوف رباف ٥بذا الكوف  

ا، الربوبية ال ٙبتمل ا٤بشاركة البد أف يكوف الرب  مستحيل، بل البد أف يكوف ربا كاحدن
 .(ُ) كاحدا كىو: ا 

﴿َفال َتْضرِبُوا لِلاِو اأْلَْمثَاَؿ ِإفا اللاَو يَػْعَلُم َوأَنْػُتْم ال  :كقولو:  قاؿ    
.[ْٕ]النحل: تَػْعَلُموَف﴾ 

، ختم فهذه اآلية ختم ّٔا ا٤بؤلف الشيخ تقي الدين أبو العباس ابن تيمية    
٦بموعة اآليات الٍب ساقها للدىاللًة على النفي يف الصفات، حيث ساؽ ٝبلةن أفادتنا ما 

، كىذه اآليةي من ٝبلًتها.ي تعلق بالنفي إٝباالن كتفصيبلن
كتبلحظ يا رعاؾ ا أفَّ ىذه اآلية سياقها يدؿ على أف ا٤براد بالنهي عن ضرًب  

، ما يرجع: إُف باب توحيد األلوىية، يعِب: فيها هنيه عن اٚباذ الشركاء  األمثاؿ  
كما أخرج ذلك ابن جرير   ، كىذا ما فسر بو اآلية حرب األمة ابن عباس   مع ا

عل مع ا إ٥بةه ىي: األصناـ، كذلك أفَّ ا    كغّبه، ففيها النهي عن أف ٯبي
َويَػْعُبُدوَف ِمْن ُدوِف اللاِو َما اَل َيْمِلُك َلُهْم رِْزقًا ِمَن الساَماَواِت َواأْلَْرِض َشْيئًا ﴿قاؿ: 

 .﴿َفال َتْضرِبُوا لِلاِو اأْلَْمثَاَؿ ِإفا اللاَو يَػْعَلُم َوأَنْػُتْم ال تَػْعَلُموَف﴾مث قاؿ: ﴾اَل َيْسَتِطيُعوفَ وَ 
                                                 

كىذا التقرير إف كنت حريصنا على الفائدة، كتريد التأمل كالتعمق فيو أكثر، أكصيك بالرجوع إُف ما قرره  ( (ُ
فإنو قرر ىذا الدليل من أكجو  ((شرح العقيدة األصفهانية))السيما يف :كتابو شيخ اإلسبلـ ابن تيمية 

، ((الصواعق))يف  قرره ابن القيم  ككذلك ما ،يف ا١بزء الثالث ((منهاج السنة))حسنة، ككذلك ما قرره يف 
 .(الشيخ).((النونية))ككذلك أشار إليو يف: 
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فاآلية سياقها كاضحه يف أهنا تتعلق بتوحيد األلوىية، كليس بتوحيد األ٠باء  
موضوع للكبلـ عن  كالصفات، كالفرضي إفَّ ىذا الكتاب إ٭با ألفو شيخ اإلسبلـ 

توحيد األ٠باء كالصفات أصالةن، كإف كاف تضمن ٩با سيأيت الكبلـ عنو إف شاء ا، 
من أكؿ رسالتو إُف ىذا ا٤بوضع، كلو يتعلق بتوحيد األ٠باء لكنَّ ما أكرده ا٤بؤلف 

﴿َفال َتْجَعُلوا لِلاِو كالصفات، كالكبلـ عن ىذا على ًكزاف الكبلـ عن قولو تعاُف: 
ا هنى ا  أَْنَداًدا﴾ فيها عن اٚباذ األنداد يعِب  تذكركف أننا قلنا إف تلك اآلية إ٭بَّ

ٱبتص بو سبحانو فبل يشاركيو  يف األلوىية؛ ألفَّ األلوىية حق    الشركاء مع ا
فيو غّبه.

فإذا كاف ال ٯبوز أف ييتخذَّ مع ا أندادا، ككذلك ىاىنا ال ٯبوز أف ييضرب  
 رب يعِب: ٯبعل، ضرب ٗبعُب: جعل.األمثاؿ، يض

 قاؿ الفرزدؽ:
 مضبت عًٝو ايعٓهبٛت بٓغذٗا      ٚقنٞ عًٝو ب٘ ايهتاب املٓظٍ

فضرب ٗبعُب: جعل، فبل ٘بعلوا  األمثاؿ، يعِب: الشركاء معو يف العبودية، كىذا 
 النهي إ٭با ألجل أف العبودية إ٭با ٱبتصي ا ّٔا سبحانو كتعاُف.

أف بكل ما ٱبتص بو ا سبحانو كتعاُف، كمن ذلك: أ٠بائو إذنا فهكذا الش
كصفاتو فإذا كاف هنى عن اٚباذ الشركاء يف العبادة معو؛ ألجل أف العبادة حقه خالص 

 ، كمن ذلك األ٠باء كالصفات.لو، فكذلك الشأف يف كل ما ىو ٨بتص بو 
آّمل، فهي على إذنا عموـي اآليًة يدؿي على صحة االستدالؿ ّٔا: على ىذا النفي 

لىٍيسى  ﴿، ككقولو: ﴿كىَفٍى يىكيٍن لىوي كيفيونا أىحىده﴾ًكزاف اآليات الٍب مرت بنا كقولو تعاُف: 
ًمٍثًلًو شىٍيءه  يِّا﴿، ككقولو: ﴾كى كأمثاًؿ ىذه اآليات، كمبُب ذلك على:  ﴾ىىٍل تػىٍعلىمي لىوي ٠بًى

، مىثىٍل تأيت ٗبعُب: ًمٍثل، تقوؿ ىذا ًمٍثلي فبلف، كىذا مىثىلي  أفَّ األمثاؿ ٝبع مىثىلو كمىٍثلو
. ، كىذا شىبىوي فبلفو ، كما تقوؿ ىذا ًشٍبوي فبلفو  فبلف و
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علوا مع ا أمثاال، . على ىذا ا٤بعُب يعِب: فبل ٘ب﴿َفال َتْضرِبُوا لِلاِو اأْلَْمثَاَؿ ﴾إذنا 
يعِب: يشبهوف ا تعاُف ا عن ذلك، ىذا ال ٯبوز،  يعِب من تعتقدكهنم أمثاالن  

 عنو، إذنا اآلية صرٰبةه يف النهي عن التمثيل، فالذين مىثٍػليوا ا  كىذا ٩با هنى ا 
َتْضرِبُوا لِلاِو  ﴿َفال،  يف خلقو يف صفاتو، الشك أهنم ما امتثلوا ىذا النهي من ا 

 .اأْلَْمثَاَؿ ﴾
كٜبة معُبن ثافو يذكره العلماء قريبه من ىذا ا٤بعُب، كىو: أفَّ األمثاؿ تلك األقواؿي 
القياسية الٍب ييشىبَّوي فيها حاؿه ٕباؿ، أك شخص بشخص، تيٍضرب األمثاؿ، كتضرب 

يف حاؿ معينة ىاىنا ٗبعُب تيذكر؛ ألجل فائدة قياسية، فحينما يقوؿ القائل مثبلن 
كمفادي ذلك: أنو ٱباطب ىذا اإلنساف  ىنا ضرب مثبلن  ات اللَب(،  كى)الصيف ضيع

الذم ضيع فرصتو فيقوؿ حالك يا ىذا كحاؿ تلك ا٤برأة، الٍب ضيعت الفرصة يف كقتها، 
 أليس كذلك؟

 إذنا مآؿ ا٤بثل أك مآؿ ضرب ا٤بثل ىو  القياس.
ٖبلقو، فهذا ٩با يدؿ عليو قولو:  إذنا نستفيد من ىذا أنو ال ٯبوز أف ييقاس ا  

 .﴿َفال َتْضرِبُوا لِلاِو اأْلَْمثَاَؿ ﴾
ٚال ُٜكاغ ):كلعلكم تذكركف ما مر معنا من الكبلـ عند قوؿ ا٤بؤلف  

٩بنوع،  كبْب خلقو الشك أنو أف القياس الذم يقتضي التسوية بْب ا  ( كقلناخبًك٘
، كىو: قياس الفقهاء: إ٢باؽ فرع عنو سواء كاف  كالشك أنو منهيه  ىذا قياسنا ٛبثيبلن

بأصل يف حكم لعلة جامعة، أك كاف قياس ا٤بناطقة الذم ىو: قياس االقَبآف، كيسمى: 
القياس ا٢بملي، أك قياس الشموؿ، أك حٌب كاف قياسا شرطينا، كل ذلك الشك أنو 

؛ ألفَّ حقيقة القياس تسويةه بْب شيء  تعمل يف حق ا ٩بنوع أشد ا٤بنع أف يس
 كشيء.
يف القياس ا٤بنطقي: ييلحق جزئي بكلي ليكوف مثل بقية األجزاء الٍب تندرج، أك  

بقية ا١بزئيات الٍب تندرج ٙبت ىذا الكلي، كالشك أفَّ ا جل جبللو كعز سلطانو 
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ذاتو، كصفاتو، ككذلك يف عبوديتو  ليس لو مثيل ىو الواحد األحد الذم تفرد كتوحد يف
كألوىيتو.

ٖبلقو قياسنا يقتضي التسوية، أمَّا قياس  إذنا من ا٤بنكر العظيم أف ييقاس ا 
كىذا قياس  ﴾كىلًلًَّو اٍلمىثىلي اأٍلىٍعلىى﴿األكُف فلو شأف آخر، كىذا حقه دؿ عليو قولو تعاُف: 

 ّب موضع.ال يقتضي التسوية ٕباؿ، كالكبلـ قد مر فيو يف غ
، -أعِب: القياس الذم يقتضي التسوية-ا٤بقصود أفَّ القياس إذا تبْب لنا أنو ٩بنوع  

فإف ىذا يدلك على أفَّ ا٤بعطلة ٝبيعا ناىيك عن ا٤بشبهة كل أكلئك كقعوا يف ىذا 
القياس ا٤بمنوع، كذلك أف ا٤بشبهة األمر فيهم كاضح، أمَّا ا٤بعطلة فإهنم ما عطلوا إال بعد 

عن صفة  ا، يعِب إال بعد أف قاسوا، أَف ترل إُف ىذا الذم عطل ا أف شبهو 
االستواء يف اعتقاده حينما قاؿ أف االستواء يؤكؿ إُف معُب االستيبلء، كالسبب: أنو قاس 

 ٖبلقو، ٘بده يف ىذا ا٤بوضع يقوؿ: ا 
 قز اعت٣ٛ بؾْض ع٢ً ايعضام     َٔ غري عٝف ٚرّ َٗضاِم

يستوم، يعِب:   أكال با٤بخلوؽ الذم ظنَّ أف ا  فا٢بقيقة أنو قاس ا  
يعلو كيرتفع على الشيء كاستوائو، مث قاسو ثانيا ّٔذا بشر الذم يستوم على العرش، 
يعِب: يستوِف عليو، فهو فرَّ من قياس فوقع يف قياسو آخر، كىكذا كل ا٤بؤكلة للصفات، 

عنها يف اعتقادىم قد كاف لفرارىم من  طيل ا إف كاف نفيهم للصفة يعِب تع
 التشبيو، فالواقع أهنم فركا من تشبيو فوقعوا يف تشبيو.

إذنا كل الذين يزعموف أف ظاىر نصوص الصفات يقتضي التشبيو، أك من نصوص 
الصفات ما يقتضي التشبيو، فالواقع أهنم ضربوا  األمثاؿ، من الذم ينجو من ىذه 

حق تعظيمو، فاعتقد أف ليس كمثلو شيء  ا ا٤برض الذم عظم االورطة كمن ىذ
فلم يضرب لو األمثاؿ، كبالتاِف فإنو إف كردت عليو  نصوص الصفات يف الكتاب 

من ىذه  كالسنة ما خاًف قلبو قط شيءه من التشبيو، اعتقد أف ا٤بضاؼ إُف ا 
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باإلٲباف، ىذه حاؿ  الصفات، شيء يليق ٔببلؿ ا كعظمتو فأثبتو كقلبو مطمئن
 ا٤بتمسكْب بنهج أىل السنة كا١بماعة كطريقة السلف الصاٌف.

ٜبة معُبن ثالث ٥بذه اآلية ذكره بعض أىل العلم كىو حق، كىو: أفَّ األمثاؿ ٝبع 
مىثىلي ﴿مىثىٍل، كالػمىثىلي ىاىنا على ىذا القوؿ ٗبعُب: الوصف على ٫بو قوؿ ا جل كعبل: 

 يعِب: كصفها، فيها أهنار. ﴾ًعدى اٍلميتػَّقيوفى ا١بٍىنًَّة الًٍَّب كي 
يعِب: ال تذكركا  أكصافنا، ﴿َفال َتْضرِبُوا لِلاِو اأْلَْمثَاَؿ ﴾إذنا قولو تعاُف ىاىنا 

يعِب: ال تصفوا ا من عند أنفسكم، فإفَّ ا ال يصفو إال ىو؛ ألنَّو أعلم بنفسو جل 
 ألف ا تعاُف ييوًحي إليهم.كعبل، مث رسلو عليهم الصبلة كالسبلـ؛ 

إذنا ىذه اآلية دليل على قاعدة أىل السنة كا١بماعة، كىي أف ا تعاُف ال 
 .ييوصف، إال ٗبا كصف بو نفسو، أك كصفو بو رسولو 

الباب باب توقيفي ال ييثبت  كما أنو ال يينفي عن ا، إال ما أثبت، أك نفى  
 .رِبُوا لِلاِو اأْلَْمثَاَؿ ﴾﴿َفال َتضْ عن نفسو تبارؾ كتعاُف،

إ٭با هنى عن ضرب  ا  ﴿ِإفا اللاَو يَػْعَلُم َوأَنْػُتْم ال تَػْعَلُموَف﴾مث قاؿ تعاُف: 
األمثاؿ لو، ألنو يعلم بيطبلف ذلك، أما أنتم يا من خالفتم ا٢بق فإنكم كقعتم يف ىذا؛ 

، فلم تعرفوه حق ا٤بعرفة، كجهلتم ما يستحقو كما يليق بو  ١بهلكم، جهلتم ربكم 
، كا تعاُف جل كعبل، فوقعتم يف ىذا ا٤بنحدر ا٣بطر أال كىو: ضرب االمثاؿ  

 أعلم.
َها َوَما َبَطَن َواإِلْثَم َواْلبَػْغَي : قاؿ  ـَ رَبٍَّي اْلَفَواِحَش َما َظَهَر ِمنػْ ﴿ُقْل ِإناَما َحرا

َحقٍّ َوَأْف ُتْشرُِكوا بِاللاِو َما َلْم يُػنَػزٍّْؿ ِبِو ُسْلطَانًا َوَأْف تَػُقوُلوا َعَلى اللاِو َما ال ِبَغْيِر الْ 
 [ٖٖتَػْعَلُموَف﴾ ]األعراؼ: 

ىذه اآلية أيةه عظيمة أثرىا يف قلوب ا٤بؤمنْب عظيم، فإهنا من أصوؿ ا٥بداية، 
بعد أف ساؽ ، ككأف ا٤بؤلف كأسباب السعادة؛ للمعآف ا١بليلة الٍب اشتملت عليها

ما ساؽ من تلك اآليات الٍب دلت على بطبلف ا٤بسلك الذم سلكو ا٣بائضوف يف 
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بالباطل أتى باآلية ا١بامعة الٍب تدؿ على بطبلًف قوؿ كلّْ من خاض يف  صفات ا 
﴿َوَأْف باب الصفات بالباطل، كل أكلئك داخلوف يف ا٤بعُب الذم دؿ عليو قولو تعاُف: 

 ىذا ىو موضع الشاىد من استدالؿ ا٤بؤلف  وُلوا َعَلى اللاِو َما ال تَػْعَلُموَف﴾تَػقُ 
ّٔذه اآلية، كل خائض بالباطل يف صفات ا جل كعبل، فإنو قد خالف قوؿ ا تبارؾ 

هنيّّ من ا جل كعبل عظيم، عن أف  ﴿َوَأْف تَػُقوُلوا َعَلى اللاِو َما ال تَػْعَلُموَف﴾ كتعاُف:
ييقاؿ فيو بغّب علم، فالذين مٍثلوا ا ٖبلقو ما قالوا عليو بعلم، كالذين كيفوا صفاتو 
بصفات خلقو، قالوا عليو بغّب علم، كالذين عطلوا صفاتو قالوا على ا بغّب علم، 

بغّب برىافو كدليلو من  كالذين أكلوا صفاتو قالوا عليو بغّب علم، كالذين كصفوه أك ٠بوه
الكتاب كالسنة فقد قالوا عليو بغّب علم، كالذين استعملوا األلفاظ آّملة يف حقو نفينا 

أك إثباتنا فقد قالوا على ا بغّب علم.
م قد خالفوا ما هنى ا  عنو،  إذنا ٝبيع أصناؼ ا٣بائضْب بالباطل، الشك أهنَّ

 م جل يف عبله.حينما هنى عن أف ييقاؿ عليو بغّب عل
عنو،  كالقوؿ على ا بغّب علم ىو: القوؿ عليو بغّب ا٢بق، كىو ما هنى ا  

 القوؿ عليو با٢بق ىو القوؿ عليو بعلم، كالقوؿ عليو بعلم ىو القوؿ عليو ٕبق، كا 
قد بػىْبَّ أف القوؿ عليو بغّب ا٢بق منكر عظيم، يتسامى كيَبفع كيتنزه عنو ا٤بؤمنوف أكلياء 

ٱ ٻ ٻ ژ : ا كسادهتم كرأسهم ىم أنبياء ا كرسلو، كلذا قاؿ موسى 

[، أىل اإلٲباف الصادؽ إ٭با يقولوف  َُٓألعراؼ: ]اژ  ٻ ٻ پ پ پ پ

ٱ ٻ ژ  على ا ا٢بق، كا٢بق ىو ما جاء يف الكتاب كالسنة، قاؿ جل كعبل:

بالعلم، كضد ذلك  ، فهذا ىو القوؿ على ا  [ َُٓاإلسراء: ]ژ  ٻ ٻ
ِإناَما يَْأُمرُُكْم بِالس وِء َواْلَفْحَشاِء َوَأْف تَػُقوُلوا ﴿الشك أنو من تسويل الشيطاف ككسوستو 

 .﴾َعَلى اللاِو َما اَل تَػْعَلُموفَ 
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.                                                         -كفقو ا-مدً نٍ سً  زيزٍ عى دالٍ بٍ عى  بنٍ  حٍ الً شىرٍحي فىًضيىلًة الشىٍيخ: صى 
 مْبَّ لً سٍ كللمي  وى يٍ كلوالدى  وي غىفىرى ا لى 

 

ّٖٕ 
 

إذنا ا٤بؤمن بْب أمرين: إمَّا أف يستجيب  جل كعبل، أك يستجيب للشيطاف، إف  
ۅ ۉ ۉ ې ژ  عليو إال بعلم كإال با٢بق،استجاب  جل كعبل َف يقل 

[، أك يستجيب للشيطاف  ُٗٔاألعراؼ: ] ژې  ې ې ى ى ائ ائ ەئ 

البقرة: ] ژىئ ىئ   ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ     ىئ ژ 
ُٔٗ.] 

بسبب كٍقًعها العظيم  إذنا ىذه اآلية توجل منها القلوب ا٤بؤمنة، كٚباؼ من ا 
على النفوس، من أشد اإلمث كأعظم ا٤بنكرات أف ييقاؿ على ا بغّب علم، ىذه اآلية 

َها َوَما َبَطَن َواإِلْثَم ﴿هنيت عن أمور ٟبسة  ـَ رَبٍَّي اْلَفَواِحَش َما َظَهَر ِمنػْ ُقْل ِإناَما َحرا
بِاللاِو َما َلْم يُػنَػزٍّْؿ بِِو ُسْلطَانًا َوَأْف تَػُقوُلوا َعَلى اللاِو َما َواْلبَػْغَي ِبَغْيِر اْلَحقٍّ َوَأْف ُتْشرُِكوا 

٧برماته حرمت يف كل ملة، كعلى لساف كل رسوؿ يف كل زماف كمكاف  ﴾ال تَػْعَلُموفَ 
كعلى كل أحد، ال أحد يستثُب من ىذه ا٤بنكرات فتباح يف حقو كبل كا، ىذه أمور 

 يف كل حاؿ كيف كل كقت كيف كل مكاف.٩بنوعة ك٧برمة على كل أحد 
على غّب طريقة أىل  إذنا ىذه اآلية دلت على أف ا٣بائضْب يف صفات ا 

السنة كا١بماعة، كمسلك السلف الصحابة كالتابعْب كأتباعهم كأئمة ا٥بدل، الشك أنو 
 قاؿ على ا بغّب علم.

بغّب علم، ىو القوؿ  كاآلية قد دلت على معُب أمشل من ىذا فإف القوؿ على ا 
 على ا يف: ذاتو كصفاتو، كالقوؿ على ا: يف شرعو بغّب علم.

كبالتاِف ا٣بائضوف يف باب الصفات بالباطل، سواء أكانوا من أىل التعطيل، أك   
كانوا من أىل التمثيل، كسواء كاف تعطيلهم: أىل ٚبيل، أك ٘بهيل، أك تأكيل، كل 

لم، كذلك الشأف يف الذين يقولوف يف شرع ا بغّب علم أكلئك قائلوف على ا بغّب ع
سواء: أكانوا من أىل اإلحداث كاالبتداع، فإهنم كا قائلوف يف شرع ا بغّب علم، 

ـْ َلُهْم ُشرََكاُء َشَرُعوا ﴿قائلوف على ا يف شرعو بغّب علم كبغّب ا٢بق، قاؿ جل كعبل  َأ
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يِن َما َلْم يَْأذَ  كقٍل مثل ىذا يف الصنف الثآف كىم: الذين  ﴾ْف بِِو اللاوُ َلُهْم ِمَن الدٍّ
ٱبوضوف يف التحليل كالتحرٔف بغّب سلطاف كبغّب برىاف، كبغّب علم كبغّب ا٢بق، كىذا من 

َوال تَػُقوُلوا ِلَما َتِصُف أَْلِسَنُتُكُم اْلَكِذَب ﴿كالكذب عليو،  أعظم االفَباء على ا 
ـٌ لِتَػْفتَػُروا َعَلى اللاِو اْلَكِذَب ِإفا الاِذيَن يَػْفتَػُروَف َعَلى اللاِو اْلَكِذَب َىَذا َحالٌؿ َوَىَذا َحرَ  ا

 .﴾ال يُػْفِلُحوفَ 
إذنا ىذه اآلية سيفه ميٍسلىٍط على كل مبطل، كل مشرؾ با ككافر بو، كمعطل 

 مشبو ك٧بدث مبتدع كل أكلئك حقيقة حا٥بم كا٣ببلصة يف أمرىم أهنم: يقولوف على ا
بغّب علم، كإف كانت أحكامهم متفاكتة ٕبسب خوضهم الباطل، كٕبسب ىذا القوؿ 
الذم قالوه على ا بغّب علم كبغّب ا٢بق، ىذه اآلية كما أسلفت فيها فوائدي جليلة، 

 حرمّّ با٤بؤمن أف يقف عندىا متأمبلن متدبرنا.
ألىلّْ العلم ٕبثه طويل ىا ىنا  .﴾ًإ٭بَّىا حىرَّـى رىِبّْى اٍلفىوىاًحشى  قيلٍ ﴿قاؿ جل كعبل:  

، ىل ىو حصر إضايف أك حصر  ﴾ًإ٭بَّىا حىرَّـى ﴿يف ىذا ا٢بصر الذم جاء يف قولو: 
حقيقي؟ الذم يظهر كا تعاُف أعلم أنو حصره إضايف، كذلك أف سياؽ اآلية يدؿ على 

للًَّو الًٍَّب أىٍخرىجى لًًعبىاًدًه قيٍل مىٍن حىرَّـى زًينىةى ا﴿قاؿ قبل ىذه اآلية  ذلك، أَف تر إُف أف ا 
نٍػيىا خىاًلصىةن يػىٍوـى اٍلًقيىامىًة كىذىًلكى   كىالطَّيّْبىاًت ًمنى الرٍّْزًؽ قيٍل ًىيى لًلًَّذينى آىمىنيوا يف ا٢بٍىيىاًة الدُّ

كأفَّ ا تعاُف يقوؿ ىذا ما   ﴾ ًإ٭بَّىا حىرَّـى رىِبّْى اٍلفىوىاًحشى  قيلٍ  *نػيفىصّْلي اآلىيىاًت لًقىٍوـو يػىٍعلىميوفى 
حـر ا ال ما حرمتم أنتم، إ٭با حـر ا ىذه األشياء كليس ما ادَّعيتم، فإف أىل ا١باىلية 
حرموا أشياء بغّب علم كبغّب برىاف كبغّب سلطاف من ا، كرٗبا نسبوا ىذا إُف ا كما  

يعِب: من  -على غّب األٞبسي كاف منهم: أٍف حرموا البحّبة كالسائبة كا٢باـ، كما حرموا 
أف يطوؼ بالبيت بثيابو، قالوا أفَّ ىذا ٩بنوع ك ا منعو،  -كاف من غّب قريش كمن كا٥با

كرٗبا ألزموا الناس بالقوة أف يطوفوا عراة، أك يتفضلَّ أٞبسيه على أحدىم فيعطيو ثيابو، 
ٍدنىا عىلىيػٍهىا آىبىا ﴿ ءىنىا كىاللَّوي أىمىرىنىا ًّٔىا قيٍل ًإفَّ اللَّوى الى يىٍأميري كىًإذىا فػىعىليوا فىاًحشىةن قىاليوا كىجى
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فهذا من الباطل الذم حرموه الذم كانوا  ﴾بًاٍلفىٍحشىاًء أىتػىقيوليوفى عىلىى اللًَّو مىا الى تػىٍعلىميوفى 
 فيو ٧برمْب بغّب علم كبغّب حق.

وؿ كٲبكن أف نقوؿ أيضنا، أنو أق ﴾ًإ٭بَّىا حىرَّـى رىِبّْى اٍلفىوىاًحشى  قيلٍ ﴿يقوؿ جل كعبل:  
ال مانع أف يكوف ا٢بصر ىاىنا حصرا حقيقا، ألنو على التفسّب الذم سيأيت، ما جاء 

إما على سبيل التفصيل أك على سبيل  يف ىذه اآلية شامل لكل ما حـر ا 
اإلٝباؿ، كل ما حـر ا داخل يف ىذه األمور ا٣بمسة، فعلى ىذا ال مانع أف يكوف 

 اىنا حصرنا حقيقينا.ا٢بصر ى
قاؿ بعض  ﴾ًإ٭بَّىا حىرَّـى رىِبّْى اٍلفىوىاًحشى مىا ظىهىرى ًمنػٍهىا كىمىا بىطىنى  قيلٍ ﴿قاؿ جل كعبل: 

أىل التفسّب الفواحش: ىاىنا ٝبع فاحشة كىي: الزنا خاصة، كعليو فيكوف ما ظهر من 
ِب كاف ٨بفينا، كبعضهم ىذا الزنا ىو: الزنا باإلعبلف، كما بطن يعِب: ما بطن باإلسرار يع

قاؿ: إ٭با ظهرىا ىنا ىو نكاحي نساء اآلباء، الذم كاف أىل ا١باىلية يستحلونو، كما 
بطن ىو: الزنا بالبغية عافآف ا كإياكم، كقيل: غّب ذلك، كالذم يظهر كا تعاُف أعلم 

، كتناىى يف  أف الفاحشة أعم ٩با قالوا ىاىنا، فإف الفاحشة ىي: كل ذنب غىليظى كفىحيشَّ
كىالى تػىٍقرىبيوا الزّْنىا ًإنَّوي كىافى فىاًحشىةن كىسىاءى ﴿القبح، ككثّبنا ما جاء يف القرآف كصف الزنا بو 

كىليوطنا ًإٍذ قىاؿى لًقىٍوًمًو أىتىٍأتيوفى ﴿كذلك عمل قـو لوط كما قاؿ جل كعبل:   ﴾سىًبيبلن 
لقرآف على غّب ىذا ا٤بعُب كما قاؿ جل كما أنو جاء يف ا  ﴾اٍلفىاًحشىةى كىأىنٍػتيٍم تػيٍبًصريكفى 

كىي  ﴾كىًإذىا فػىعىليوا فىاًحشىةن ﴿كعبل يف حقو الطواؼ يف البيت حاؿ العيرٌم، قاؿ جل كعبل 
 الطواؼ طوافهم بالبيت عراة فسمَّى ا عز كجل ذلك فاحشة.

ا٤بقصود أف الفواحش ىي: ىذه الذنوب الٍب عىظيمت كقبيحت كبالتاِف: يكوف  
، ليس  ﴾مىا ظىهىرى ًمنػٍهىا كىمىا بىطىنى  ﴿: معُب قولو إمَّا: ما أعلن، كما أخفي، فالكل ٧بـر

، كىذا ما كاف يقع فيو  ، بل كل ذلك ٧بـر الذنب إذا كاف ٨بفينا عن أعْب الناس حبلالن
نع إذا كاف معلننا، أما إذا كاف ٨بفينا  بعض أىل ا١باىلية حينما كانوا يظنوف أف الزنا إ٭با ٲبي

انت يف حالة اإلعبلف أك يف حالة أف كل الذنوب سواء ك فإنو ال حرج فيو، فبٌْب 
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، فالذنوب كلها ٧برمة معلن ّٔا أك كاف ذلك يف  اإلسراؼ، فإهنا ٧برمة حرمها ا 
حاؿ اإلسرار، كالشك أف حاؿ اإلعبلف أعظم، ففي الصحيحْب من حديث أِب ىريرة 

  أف النيب  :(( إذا ابتليت فحذارم من ))كل أمتي معافى إال المجاىرينقاؿ
 ىرة بالذنب، فإف ىذا ذنبه فوؽ الذنب.آّا

أف يكوف ا٤براد: الذنوب   ﴾مىا ظىهىرى ًمنػٍهىا كىمىا بىطىنى  ﴿ا٤بعِب الثآف: يف قولو تعاُف: 
يعِب :كاف قائما   ﴾كىمىا بىطىنى  ﴿يعِب: على ا١بوارح، ﴾مىا ظىهىرى  ﴿الٍب ىي: فواحش. 

ـو بالقلوب، كل ذلك بالقلوب. ذنوب كفواحش ظاىرة، كذنوبه كفواحش باطنة تق
 حرَّمو ا جل كعبل.

إىل الذنوب كا٤بعاصي تنقسم فور قيامها باإلنساف:  كعلى ىذا نستفيد أفَّ  

. كاألصل أف الذنوب الباطنة أشنع كأقبح، ىذا ىو  ٚسْٕٛب باط١ٓ، سْٕٛب ظاٖض٠
 األصل، كقد يكوف من ىذا األصل حدكد كاستثناءات.

َها َوَما َبَطَن َواإِلْثمَ ُقْل ِإناَما ﴿قاؿ سبحانو:  ـَ رَبٍَّي اْلَفَواِحَش َما َظَهَر ِمنػْ  ﴾َحرا
، كقد ييطلق اإلمث على أثره، فيقاؿ: إفَّ  اإلمث: ىو الذنب يعِب: السيئة، يعِب: األمر اـر

 على فبلف أك على من فعل كذا اإلمث، يعِب: أنو متوعد بعقوبة ىذا الذنب.
يئة، كقد يطلق على: أثرىا، يعِب عقوبتها كا٤براد إذنا اإلمث قد يطلق على: الس

َها َوَما َبَطَن َواإِلْثمَ ﴿ىاىنا: السيئة،  ـَ رَبٍَّي اْلَفَواِحَش َما َظَهَر ِمنػْ يعِب  ﴾ُقْل ِإناَما َحرا
 السيئات كالذنوب.

كبالتاِف يكوف ذكر اإلمث ىاىنا من باب ذكر العاـ بعد ا٣باص، كالقاعدة عند  
ف تقدٔف ا٣باص على العاـ من باب االىتماـ بو، ككذلك الشأف يف ذكر الببلغيْب: أ

ا٣باص بعد العاـ، كبلٮبا يدالف على االىتماـ با٣باص، إف قيدَّـ ا٣باص على العاـ، أك 
ذكر ا٣باص بعد العاـ، كبل ذلك عند أىل اللغة دليل على االىتماـ با٣باص كتنبيو 

 عليو.
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 سبحانو كتعاُف، فإنو داخل يف قولو: كإذا كاف ذلك كذلك فكل ما حـر ا 
 .﴾َواإِلْثمَ ﴿

ىذه اآلية ٝبعت األمرين اللذين ذكرهتما  ﴾َواإِلْثَم َواْلبَػْغَي ِبَغْيِر اْلَحقٍّ  ﴿قاؿ: 
قبل قليل، تقدٔف ا٣باص على العاـ كذكر ا٣باص بعد العاـ ٤با؟ ألنَّو قاؿ: أكال الفواحش 

الشك أنو فرده من أفراد اإلمث، فيكوف ذكره بعد العاـ  مث قاؿ اإلمث مث قاؿ البغي، كالبغي
الذم ىو اإلمث؛ ألجل خطره، كالتنبيو على عظيم شأنو، كأف عقوبتو شديدة عند ا 

 سبحانو كتعاُف.
البغي: ىو: الظلم كاالعتداء على اآلخرين بغّب حق، كالشك أف ىذا ٩با ىو ٧بـر 

عيد عليو بأنواع من الدالئل ألجل خطره، بل أؤكد ٙبرٲبو كثّبا يف النصوص، كجاء الو 
فاالعتداء على ا٣بلق كالتعدم عليهم كظلمهم الشك أنو طغياف كمنكر عظيم، ككبّبة 

 مؤكدة التحرٔف.
من أىل العلم من   ﴾َواإِلْثَم َواْلبَػْغَي ِبَغْيِر اْلَحقٍّ  ﴿ كىاىنا ٕبث يف قولو تعاُف: 

ىذا إ٭با ىو: لبياف الواقع، كزيادة اإليضاح، أك كما  ﴾ِبَغْيِر اْلَحقٍّ ﴿قاؿ: أف قولو: 
يقولوف صفة كاشفة ٗبعُب: أف ال مفهـو ٥بذه الكلمة، ٗبعُب: ليس ىناؾ بغي بغّب ا٢بق، 

ككقولو تعاُف مثبل  ﴾كىيػىٍقتػيليوفى اأٍلىٍنًبيىاءى ًبغىٍّبً حىق  ﴿فتكوف ىذه اآلية على ًكزاف قولو تعاُف 
ٍيوً كىالى طىائًرو يىًطّبي ﴿: أك قوؿ: ))العشاء اآلخرة (( كل ذلك؛ ألجل زيادة البياف  ﴾ًٔبىنىاحى

أك ذكر الواقع كليس لبلحَباز كصف، أك صفة احَبازية؛ ألجل أف ٜبة بغي ٕبق، فهذا 
 على ىذا النسق.

، كا٤بنهي عنو ىو: البغي بغّب   كقاؿ بعض أىل العلم: إف ىذا الوصف لو مفهـو
َفَمِن ﴿منهي عنو، فتكوف ىذه اآلية على ًكزاف قولو تعاُف:  ا٢بق، كعليو فالبغي ٕبق غّب

َوَجَزاُء ﴿: ككما قاؿ سبحانو ﴾اْعَتَدى َعَلْيُكْم فَاْعَتُدوا َعَلْيِو ِبِمْثِل َما اْعَتَدى َعَلْيُكمْ 
إذنا قد يسمي أك قد نسمي عقوبة البغي بغينا ،كما نسمي عقوبة  ﴾َسيٍَّئٍة َسيٍَّئٌة ِمثْػُلَها

 ء اعتداء، لكن الفرؽ ىو ماذا؟ أف ىذا ٕبق، كىذا بغّب ا٢بق.االعتدا
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 كاألكؿ: فيما يبدك كا تعاُف أعلم أقرب.
كمسألة البغي يا أخوتاه مسألة عظيمة ينبغي على ا٤بسلم أف يتنبو ٣بطره ،كما  

ينبغي على طالب العلم على كجو ا٣بصوص أف يتنبو ٣بطره، فإنو لرٗبا كقع من حيث ال 
، قد  يشعر يف أيتوًف ىذه الكبّبة ا١بليلة، األصل أف ا٤بسلم شأنو عظيم عند ا 

عرضو ))إف دمائكم كأموالكم كأعراضكم عليكم  حـر ا جسده كحـر مالو كحـر
يف ىذا حراـ)) كالحظ يا رعاؾ ا أف ىذا ا٢براـ حراـ مؤكد، قاؿ: ))كحرمة يومكم 

 .((شهركم ىذا يف بلدكم ىذا
األصل أف ا٤بؤمنْب رٞباء بينهم، كما أخرب ا إذنا كل ا٤بسلم على ا٤بسلم حراـ 

[، كىذا يتناىف ٛباـ ا٤بنافاة مع البغي، ْٓا٤بائدة: ] ژھ ھ ھ جل كعبل: 
كالتسلط، كاالعتداء كالظلم على اآلخرين، كالسيما فيما يتعلق بأعراض ا٤بؤمنْب: أف 
تينهش األعراض كأف ييتكلم على الناس بغّب ا٢بق، ما أعظم ذلك كما أفحش ىذا! النيب 

 ((إف من أربى الربا استطالة المسلم في عر قاؿ كما عند أِب داكد ))ىذا  ض أخيو
ومن قاؿ في مؤمن أنو قاؿ: )) من أرىب الربا،  كخرَّج أبو داكد أيضنا يف سننو عنو 

 نسأؿ ا السبلمة كالعافية. غير ما فيو أو بغير ما فيو سقاه اهلل من ردعة الخباؿ((
إذنا حذرم من أف تبغي على إخوانك ا٤بسلمْب، فتفرم يف أعراضهم أك تتقوؿ 

ق، كطالب العلم ىاىنا كالدعاة ىاىنا يف امتحاف عظيم، فإف الواجب عليهم بغّب ا٢ب
عليو: قد يكوف الكبلـ كقد يكوف السكوت، كا٤بيزاف يف ذلك مراعاة ا٤بصلحة كيف 
ذلك؟ قد يكوف من الواجب ا٤بتعْب على الدعاية كطالب العلم أف يصدع با٢بق، كٰبذر 

ىذا على سبيل اإلّٔاـ كقد يكوف  من ا٤بنكر كأىلو، كمن البدعة كأصحأّا كقد يكوف
على سبيل التعيْب، ال نقوؿ كما يقوؿ بعض الناس إف اإلنكار على اآلخرين البد أف 
يكوف على سبيل اإلّٔاـ، ال على سبيل التعيْب ليس األمر كذلك، إ٭با قد يكوف ىذا 

 ل((.كقد يكوف ىذا، فالذم جاء بػ))ما باؿ أقواـ(( ىو الذم جاء بػ))كذب أبو السناب
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إذنا ىذا شرع كىذا شرع، كا٤بيزاف يف ذلك: ىو مراعاة ا٤بصلحة، كقد يتكلم فيأمث، 
قد يسكت فيأمث، كقد يتكلم فيأمث، يأمث إذا تكلم حينما يتجاكز الشرطْب العظميْب 

يًن اشَبطتهما الشريعة عند الكبلـ يف اآلخرين كٮبا:  ، فمن تكلم يف ايعًِ، ٚايعزٍاللذى
بالشريعة كبغّب علم بالواقع فإنو يكوف قد بغي كظلم كافَبل، أك  اآلخرين  بغّب علم

يتجاكز العدؿ يف قلبو شيء على فبلف فيبالغ كيزيد على القدر ا٤بطلوب كعلى القدر 
َوال َيْجرَِمناُكْم َشَنَآُف قَػْوـٍ َعَلى َأالا تَػْعِدُلوا اْعِدُلوا ﴿هنى عن ذلك   الشرعي، كا 
َرُب لِلتػا  إذنا امتحاف عظيم، قد  ﴾ْقَوى َواتػاُقوا اللاَو ِإفا اللاَو َخِبيٌر ِبَما تَػْعَمُلوفَ ُىَو َأقػْ

يسكت عن بياف ا٢بق ّٓاملة أك ٫بوىا فيأمث، كقد يتكلم بغّب علم فيأمث، كقد يتكلم بغّب 
 عدؿو فيأمث.

أدؽ إذنا ىذا موضوع ينبغي أف يزنو ا٤بسلم كالسيما طالب العلم كالداعية ٗبيزاف 
 من ميزاف الذىب.

َواإِلْثَم َواْلبَػْغَي ِبَغْيِر اْلَحقٍّ َوَأْف ُتْشرُِكوا بِاللاِو َما َلْم يُػنَػزٍّْؿ ِبِو ﴿قاؿ جل كعبل:  
ىذا ىو األمر الرابع، هنى ا سبحانو  ُسْلطَانًا َوَأْف تَػُقوُلوا َعَلى اللاِو َما ال تَػْعَلُموَف﴾

مع ا فقد كقع يف ذنب عظيم خالف أمر ا،  عن الشرؾ بو جل كعبل، فمن أشرؾ
الذم هنى عن أف ييشرؾ بو تبارؾ كتعاُف، كاألدلة الناىية عن الشرؾ بو يف عبادتو كثّبة 

ا، كىنا ٕبث يف قولو:  ، فإف ىذا  َوَأْف ُتْشرُِكوا بِاللاِو َما َلْم يُػنَػزٍّْؿ ِبِو ُسْلطَانًا ﴾ ﴿جدن
فه ال مفهـو لو، ٗبعُب ال تيشًعري اآلية، كال تدؿ على كما قاؿ بعض أىل العلم أيضنا كص

أنو ٯبوز أف ييشرؾ مع ا بسلطاف، الشك أفَّ ىذا باطل، بل كل شرؾو با جل كعبل، 
ككل من اٚبذ شريكا مع ا جل كعبل، فإنو إ٭با كاف بغّب سلطاف كبغّب برىاف كبغّب 

وف على ىذا على ٫بو قوؿ ا حق، إ٭با ىذا: لبياف الواقع كزيادة اإليضاح، كيك

 ۆئې ې ې ى ى  ائ ائ ەئ ەئ    وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئژ سبحانو: 
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[، كمعلوـه أف كل إلوو ييدَّعى مع ا  ُُٕا٤بؤمنوف: ] ژۈئ        ۈئ ېئ  ېئ  
 .الشك أنو ال برىاف لو بو 

 إذنا ىذا كصفه يبْب الواقع، كيزيد اإليضاح، ال مفهـو لو.
كالذم يظهر كا تعاُف أعلم، أنو ال حاجة إُف ىذا؛ ألف )ما( ىا ىنا: موصولة،  

، كالصلة كا٤بوصوؿ ليس: من باب َوَأْف ُتْشرُِكوا بِاللاِو َما َلْم يُػنَػزٍّْؿ ِبِو ُسْلطَانًا﴾﴿
ا٤بفاىيم، ىذا من باب التعريف، كليس من باب الوصف، فبالتاِف ا٤بوصوؿ كصلتو ال 

، إ٭با ىذا من باب يدخبلف يف ب اب ا٤بفاىيم، ال ييقاؿ إفَّ ىذا الكبلـ لو مفهوـه أصبلن
 التعريف كليس من باب الوصف.

َوَأْف ُتْشرُِكوا بِاللاِو َما َلْم يُػنَػزٍّْؿ ِبِو ُسْلطَانًا َوَأْف تَػُقوُلوا َعَلى  ﴿قاؿ جل كعبل: 
فةو للحق، كعلى ىذا األساس: كىذا ىو الوصف ا١بامع لكل ٨بال اللاِو َما ال تَػْعَلُموَف﴾

على القوؿ على ا بغّب العلم، أسيًست كل أنواع الشرؾ، كالبدع، كلها مؤسسة على 
ما ال يعلم أف  القوؿ على ا بغّب علم كما مضى بياف ذلك، فمن قاؿ على ا 

كهنيو ىا ىنا، كمن قاؿ على  قد قالو، فقد خالف أمر ا  ا قد قالو، أك رسولو 
يف شيء ال يعلمو؟ أقالو ا أـ َف يقولو، فإنو داخله أيضنا يف ىذه اآلية، قاؿ  ا 

 على ا بغّب علم، كالواجب: أف ال يقوؿ اإلنساف على ا إال بعلم.
 إذنا من قاؿ على ا  ما عىًلمن أف ا ما قالو، فإنو داخل يف ىذه اآلية، كمن قاؿ

ما ال يعلم أف ا قد قالو أك َف يقولو،  -يعِب: يف ذاتو أك صفاتو أك شرعو-على ا 
 فإنو أيضنا قد قاؿ على ا بغّب علم.

ال يف ذاتو، كال يف  فحذارم احفظ لسانك كصنوي عن أف تقوؿ على ا  
كعبل، إال  أ٠بائو، كال يف صفاتو، كال يف شرعو، كال يف قدره، كال يف شيء يتعلق بو جل

كإال فإنك  بعلم إال بدليل إال بربىاف إال بنور من الوحي من كتاب ا، كسنة رسولو 
 على شفا ىلكة.

 []ثبوت صفة االستواء على العرش  
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﴿ثُما  كقولو:[.٘﴿الراْحَمُن َعَلى اْلَعْرِش اْستَػَوى ﴾ ]طو:  كقولو: : قاؿ   
في ستة مواضع. [ٜ٘ اْستَػَوى َعَلى اْلَعْرِش﴾ ]الفرقاف:

إُف ما كاف قد سار عليو من بياًف الصفات التفصيلية، فقد عاد ا٤بؤلفي      
 أك بياف بعض منها، كاعَبضى ىذا إيرادهي بعض األدلة الٍب دلت على النفي يف الصفات.

ٖاتني اآلٜتني ايًتإ تزالٕ ع٢ً ثبٛت فف١ االعتٛا٤  :أٚصر املؤيف  

 .ع٢ً ايعضـ هلل

مسألةه من كربيات ا٤بسائل الٍب حصل فيها ا٣ببلؼ بْب أىل السنة كىذه 
 كا١بماعة كا٤بعطلة.

 والكالم في هذا المىضىع يكىن في مقاميه: 
هو  -:واملقام الثاني هو الكالم عن العرش. -:املقام األول

 الكالم عن صفة االستواء.
، يعِب: السرير الذم عضٜض املًوأمَّا ما يتعلق بالعرش فإفَّ العرش يف اللغة: ىو: 

ٯبلس عليو ا٤بلك، ىذا الذم تعرفو العرب يف لغتها لكلمة العرش، كىذا ما جاء يف 
كىرىفىعى أىبػىوىٍيًو ﴿كقاؿ:  ﴾نىكّْريكا ٥بىىا عىٍرشىهىا﴿ك  ﴾كى٥بىىا عىٍرشه عىًظيمه ﴿القرآف قاؿ سبحانو: 

 إذنا ىذا ىو العرشي يف اللغًة العربية، كالقرآف نػىزىؿى بلساف عرِب مبْب. ﴾عىلىى اٍلعىٍرشً 
أمَّا العرش يف االستصبلح الشرعي كىو: ا٤بخصوص باستواء ا تعاُف عليو،  
ِْ سٚ قٛا٥ِ حتًُُ٘ املال٥ه١ ٖٚٛ عكُف ايعاملفإنو:  ، ىذا عضٜض رلًْٛم ععٝ

باستوائو عليو فقاؿ:  و ا الذم نستخلصو من النصوص يف معُب العرش الذم خص
﴿مثيَّ اٍستػىوىل عىلىى اٍلعىٍرًش﴾ ]الفرقاف: كقولو: [.ٓ﴿الرٍَّٞبىني عىلىى اٍلعىٍرًش اٍستػىوىل﴾]طو:

كاستوائو على العرش جاء كما سنتكلم عنو الحقنا إف شاء ا يف سبعة مواضع،  [ٗٓ
رة موصوفنا بصفات كىذا العرش تكرر ذكره يف القرآف، فقد كرد يف إحدل كعشرين م

، ككصفو  ﴾عىًظيمذيك اٍلعىٍرًش الٍ ﴿كصفو بأنو عظيم، فقاؿ:  تدؿ على عظمتو، فا 
ككصفو بأنَّو  ،﴾فػىتػىعىاُفى اللَّوي اٍلمىًلكي ا٢بٍىقُّ الى إًلىوى ًإالَّ ىيوى رىبُّ اٍلعىٍرًش اٍلكىرٔفً ﴿بأنو كرٔف: 
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على قراءًة الكسائي كخلف كٞبزة، كعلى قراءة  ﴾ذيك اٍلعىٍرًش اٍلمىًجيدً ﴿٦بيد فقاؿ تعاُف:
 .ا١بمهور فآّيد مرفوع على أنو صفة  

باستوائو عليو،  قلنا يف ىذا التعريف أفَّ العرش سريره يعِب خصَّو ا      
كذلك ألفَّ الشأف كما ذكرت لك أفَّ ىذا ىو الذم تعرفو العرب يف ليغتها، ال يعرفوف 

لتاِف: فنحن نفهم ما جاء يف أدلة الكتاب كالسنة يف ضوء ىذه اللغة العرش إال ىذا، كبا
ٚنٝفٝت٘ َٚارت٘ اييت خًل َٓٗا اهلل تعاىل أعًِ بٗا، إُْٖا ٜتهًِ أٌٖ العربية، 

ايغ١ٓ ٚاجلُاع١ يف سزٚر َا ريت عًٝ٘ األري١ ٜٚفُْٗٛ٘ يف م٤ٛ يػ١ 

ک  ک ژ هو ٨بلوؽ، ؛ ألفَّ كل ما سواه ف ، قلنا سرير ٨بلوؽ خلقو ا ايعضب

 ژائ ائ ەئ   ژ ، كا جل كعبل ربٌوي قاؿ: [ ِٔالزمر:  ]ژ ک گ

 . [فهو مربوبه ٨بلوؽه    ُِٗالتوبة: ]
كصفو بذلك: كصفو بالعظمة، ككصفو بالكرٔف،  كقلنا أنو عظيم؛ ألف ا  

، كقدرو، كشرؼو عظيم، ىذه  ككصفو بآّد، ككلها صفات تدؿ على أنَّو ذك فضلو
صفات جاءت يف القرآف تدؿ على عظمة ىذا العرش، كعلى قدره كعلى شرفو، كا 

 فنا.جل كعبل قد مدح نفسو بأنَّوي ربو فدؿ ىذا على أف لو قدرنا عظيما، كعظمةن كشر 
قلنا أيضنا أفَّ ىذا العرش لو قوائم: يدؿ على ىذا ما ثبت يف صحيح البخارم  

إف الناس يصعقوف يـو القيامة قاؿ  أف النيب  من حديث أِب سعيد ا٣بدرم 
فال أدري  فأكوف أوؿ من يفيق فأجد موسى أخًذا بقائمة من قوائم العرش قاؿ 

كجاء ىذا ا٢بديث أيضا ٗبعناه من حديث أِب  أفاؽ قبلي أـ جوزي بصعقة الطور
فأجد موسى باطشا بجانب يف صحيح البخارم أيضنا كلكنو جاء بلفظ " ىريرة 
 ، ا٤بقصود أف ىذا دليل على أف العرش لو قوائم كا تعاُف أعلم بعددىا.العرش
يف أيضا قلنا أف ىذا العرش لو ٞبلةه من ا٤ببلئكة، كقد بْبَّ ا سبحانو ذلك  

إذنا العرش لو  ﴾الاِذيَن َيْحِمُلوَف اْلَعْرَش َوَمْن َحْوَلوُ ﴿موضعْب من كتابو، قاؿ جل كعبل 
الاِذيَن َيْحِمُلوَف اْلَعْرَش َوَمْن َحْوَلُو ُيَسبٍُّحوَف ﴿ٞبلة، كلو أيضا مبلئكةه تكوف حولو: 
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 ﴿ككذلك قاؿ جل كعبل:  ﴾لِلاِذيَن َآَمُنواِبَحْمِد رَبٍِّهْم َويُػْؤِمُنوَف بِِو َوَيْستَػْغِفُروَف 
كالصحيح: أف الثمانية، يعِب: ٜبانية  ،﴾َوَيْحِمُل َعْرَش رَبٍَّك فَػْوقَػُهْم يَػْوَمِئٍذ َثَمانَِيةٌ 

 مبلئكة، كليس أهنم ٜبانية صفوؼ من ا٤ببلئكة، كعددىم ال يعلمو إال ا.
ذم جاء الدليل عليو ىو أنو : الٚيًظًف قٛالٕ يف عذد املال٥ه١ قبٌ ّٜٛ ايكٝا١َ

يـو القيامة ٜبانية يعِب من ا٤ببلئكة، كىذا الذم جاء الدليل عليو  ٰبمل عرش ا 
٨بصوصه بيـو القيامة، فماذا يكوف األمر عليو قبل يـو القيامة؟  *ذىب طائفة من 

ن السلف إُف أف العرش ٰبملو قبل يـو القيامة، كيـو القيامة ٜبانية، *كقاؿ طائفة م
السلف إف العرش ٧بموال قبل يـو القيامة من أربعة من ا٤ببلئكة، مث يـو القيامة يؤيدىم 

بأربعة فيكونوف ٜبانية، كىذا القوؿ رجحو ابن كثّب، كذكر ابن ا١بوزم أنَّو: قوؿ  ا 
كال أعلم منها إسنادنا  ا١بمهور، كال أعلمي حديثنا يصح، فيو عدة أحاديث عن النيب 

 صحيحنا فا تعاُف أعلم.
ـي ا٣بلقة، يف سنن أِب داكد بإسنادو صحيح أف  ىؤالء ا٤ببلئكة مبلئكة عظاـ، عظا

أوذف لي أف أحدث عن ملك من حملة العرش من مالئكة اهلل، ما قاؿ  النيب 
 خلق ا ما أعظم ىذه ا٣بلقة الٍب بين شحمة أذنو إلى عاتقو مسيرة سبعمائة عاـ

   ىؤالء ا٤ببلئكة عليها كا تعاُف أكثر كأكسع كأعظم، ىؤالء ا٤ببلئكة كما جاء يف
ڭ  ۇ ۇ ۆ ۆ  ۈ  ۈ ژ ىذه اآلية الٍب تلوهتا قبل قليل:

[ىم كا٤ببلئكة الذين حوؿ العرش، كأخرج الذىيب يف كتابو العلو   ٕغافر: ] ژٴۇ 
بإسنادو كصفو بأنو قوم من طريق األكزاعي عن حساف بن عطية التابعي رٞبة ا عليو 
أنو قاؿ: )ٞبلة العرش ٜبانية يسبحوف رّٔم بصوت حسن رخيم، فيقوؿ أربعةه: سبحانك 

خركف: سبحانك كٕبمدؾ على كٕبمدؾ على حلمك بعد علمك، كيقوؿ األربعة اآل
 عفوؾ بعد قدرتك(.
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.                                                         -كفقو ا-مدً نٍ سً  زيزٍ عى دالٍ بٍ عى  بنٍ  حٍ الً شىرٍحي فىًضيىلًة الشىٍيخ: صى 
 مْبَّ لً سٍ كللمي  وى يٍ كلوالدى  وي غىفىرى ا لى 

 

ّٖٗ 
 

ىذا عن ٞبلة العرش كقلنا أنو سقف العاَف، العرش عاؿو على ا٤بخلوقات، كىو  
كما سيأيت فيما يبدك كا أعلم من ظواىر النصوص أنو أعلى ا٤بخلوقات يدؿ على ىذا 

فإنو فإذا سألتم اهلل فأسالوه الفردوس  ما ثبت يف صحيح البخارم من قولو 
فالعرش  أوسط الجنة وأعلى الجنة، وفوقو عرش الرحمن ومنو تفجر أنهار الجنة

للعاَف كالسقف كسيأيت الكبلـ إف شاء ا على ذلك، كأنو كالقبة عليو سنتكلم عن 
كمنها ىذا إف شاء ا، إذا كصلنا إُف الكبلـ عن ا٢بديث الٍب أكردىا ا٤بؤلف 

على العرش. حديث يتعلق باستواء ا تعاُف
ا٤بقصود أف ىذا ىو عرش ا تبارؾ كتعاُف الذم خصو باالستواء عليو، ٨بلوؽ 
عظيم، كعظمتو تدلك على أف خالقو أعظم سبحانو جل يف عبله، ىذا ىو ا٢بق الذم 

 دلت عليو األدلة كمضى عليو السلف كأٝبع عليو أىل السنة كا١بماعة.
كخالف يف ىذا أىل البدع كالضبلؿ، كقالوا أقواالن أملتها أىوائهم يف حقيقة ىذا  

 -العرش، كأشهر ما قيل قوالف:
على  ، كبالتاِف فإهنم فسركا استواء ا امُلًوأف العرش ىو:  

العرش، يعِب استيبلئو على ا٤بلك، كالشك أف ىذا تأكيل مقيت كباطله من القوؿ، كيدؿ 
 -لى بطبلنو ما يأيت:ع

/ أنَّو قوؿه ال دليل عليو، كيكفي كما ذكرنا يف ردّْ األقواؿ الٍب ال دليل  -أوالا
 عليها، يكفي عدـ التسليم بو، كل قوؿ ال دليل عليو يكفي يف رده عدـ التسليم بو.

أنو ٨بالف إلٝباع أىل اللغة، فبل تعرؼي العرب يف لغتها أف العرش ىو:  -ثاهيًّا/
 ا٤بلك.

ىو ٨بالفه إلٝباع السلف، فبل ييعرؼ عن أحد من السلف قط أنو قاؿ  -ثاثلاا/
 أف العرش ىو: ا٤بلك.

ا/  أفَّ ىذا القوؿ ترده صرائح النصوص ردنا كاضحنا. -رابعا
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]ا٢باقة:  ژژ ژ ڑ ڑ ک ک  ژ*أَف تر إُف أف ا تعاُف يقوؿ: 
 ٰبملو ٜبانية من ا٤ببلئكة.أترل أفَّ ملك ا  [، ُٕ

 ژڤ ڤ  ڦ ڦ ژ *أَف تر إُف أف ا جل كعبل يقوؿ:  

 [، أترل معُب ذلك أف ملكو كاف على ا٤باء. ٕىود: ]
 قد أخربنا أفَّ عرش الرٞبن اىتز ٤بوت سعد بن معاذ  *أَف تر إُف أف النيب  

 كأرضاه أترل أف الذم اىتز ىو ا٤بلك.
أفَّ الناس  يـو القيامة يأخذ حينما أخرب النيب  *أَف تر إُف أف موسى  

ا بقائمةو من قوائم العرش أترل أف  يصعقوف يف ذلك اليـو العظيم، فيجدي موسى آخذن
 أخذ بقائمة من قوائم ا٤بلك. موسى 
 إُف غّب ىذا من النصوص الٍب تدؿ على أف ىذا تأكيل باطل ال صحة لو. 

، أك  ايفًوُُ األع٢ًىو قوؿ الفبلسفة الذين زعموا أفَّ العرش ىو:  
املهإ ، كىو: ايفًو األطًػأك  ايفًو األع٢ًأك  ايفًو ايتاععكما عربكا : 

 ژى          ائ ائ ەئ ژ : ، كما قاؿ ايزٟ جتشٟ فٝ٘ ٚتظري فٝ٘ ايٓذّٛ

كالبطبلف يف القوؿ السابق، [، كالشك أفَّ ىذا القوؿ أظهري يف الشناعة  ّّاألنبياء: ]
 كما ذكرناه يف القوًؿ السابق صريحه يف ردّْ ىذا القوؿ.

بيقَّ عودها خصائُص هذا العرش، دلْت األدلة ىلع أَنَّ هذا العرش 
 -خمصوٌص خبصائص/

خصَّوي باستوائو عليو، فإفَّ األدلةى صرٰبةه يف الكتاب كالسنة  أفَّ ا   -:أواًل 

 [ ٓ]طو:  ژڈ    ژ ژ ڑ ژ  استول على: العرش على أف ا جل كعبل
. 

 أنَّو أعلى ا٤بخلوقات كما مر بنا قبل قليل. -:ثانًيا
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أنَّو أكرب ا٤بخلوقات، فبل نعلمي يف ضوء ما جاء يف النصوص شيء من  -:ثالثًا
 ا٤بخلوقات أكرب منو، كيدؿ على ىذا ما مر بنا يف درسو سابق يف حديث أِب ذر 

))ما السموات واألرض في الكرسي إال كحلقة ملقاة في أنو قاؿ:  عن النيب 
وفضل العرش على الكرسي كفضل الكرسي على السموات قاؿ: ))  فالت((
((، فدؿ ىذا على أف العرش ٨بلوؽه عظيم كأنو أكرب ا٤بخلوقات، كعند ابن واألرض

، كالعرش ال أنَّو قاؿ: )الكرسي موضع القدمْب جرير بإسنادو صحيح عن ابن عباس 
 يقدير قدره إال ا(.

يف الرسالة العرشية: أفَّ العرش أثقل ا٤بخلوقات،  ذكر شيخ اإلسبلـ  -:رابًعا
يف  كاستدؿ على ىذا ٗبا ثبت يف صحيح مسلم من حديث أـ ا٤بؤمنْب جويرة 

سبحاف اهلل وبحمده عدد خلقو : ))حديث التسابيح األربعة الٍب قاؿ فيها النيب 
)إف ا٤بقاـ مقاـ ذكر أعظم : (( قاؿ نفسو وزنة عرشو ومداد كلماتوورضا 

؟ ذكر العرش، فقاؿ: األشياء(، فلما كصل ا٤بقاـ إُف ذكر الثقل كالزنة ماذا قاؿ النيب 
أنو أثقل )كزنة عرشو( فالذم يبدك كا تعاُف أعلم أفَّ العرش على ما ذىكر 

ا٤بخلوقات.
قلًم التقدير الذم كتب  -ق العرش أك خلق القلم*بقيت مسألة تتعلق بأسبقية خل

بو مقادير كل شيء قبل خلق السموات كاألرض ٖبمسْب ألف سنة، كيتب ّٔذا  ا 
، اختلف العلماء يف أسبقية ىذين ا٤بخلوقْب، ىل -القلم كل شيء إُف قياـ الساعة

 قبل القلم أك خلق القلم قبل العرش؟ العرش خلقو ا 
٩با الشك فيو أفَّ العرش ٨بلوؽه قبل السموات كاألرض، يدؿ على ىذا ما ثبت  

كتب اهلل قاؿ: )) أف النيب  يف صحيح مسلم من حديث عبد ا بن عمرك 
مقادير الخالئق قبل خلق السموات واألرض بخمسين ألف سنة وعرشو على 

 الماء((.
 إذنا كاف العرش ٨بلوقنا قبل خلق السموات كاألرض.
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*بقينا اآلف يف مسألة القلم كالعرش: كاألظهر كا تعاُف أعلم أفَّ العرش ٨بلوؽه  
قبل قلم التقدير، كذلك ألفَّ ا٢بديث السابق صريحه يف أفَّ العرش خيًلقى قبل التقدير 

-((، كظاىر النصوص يدؿي على أف التقدير وعرشو على الماءأليس كذلك؟ قاؿ: ))
ٍلًق القلم، فإنو قد قاؿ  -ئقيعِب: كتابة مقادير ا٣ببل أوؿ ما : ))إ٭با كاف عىًقيبى خى

(( فدَّؿ ىذا على أفَّ الكتابة كانت عىًقيبى خلقو، فتحصَّل خلق اهلل القلم قاؿ اكتب
بْب ا١بمع بْب ا٢بديثْب، أفَّ العرشى سابقه يف ا٣بلق للقلم كا تبارؾ كتعاُف أعلم، كىذا 

 يف قولو: يف النونية ما ٣بصو ابن القيم 
 ٚايٓاؼ رلتًفٕٛ يف ايكًِ ايــشٟ               نـــتب ايكنا٤ ب٘ َٔ ايزٜإ

 ٌٖ نإ قبٌ ايعضـ أٚ ٖٛ بعزٙ             قٛالٕ عٓز أبٞ ايعًٞ اهلُزاْٞ

ٌُ ألْ٘                 قبٌ ايهتاب١ نإ سا أصنإ  ٚايــشـــل إٔ ايـــعـــضـ قب

*كأنبو إُف أف ىذه ا٤بسألة البحث فيها يف أسبقية مقيدة، يعِب ما ىو األسبق يف 
ا٣بلق أك ما ىو أكؿ ا٤بخلوقْب؟ فاألسبقية أك األكلية ىا ىنا مقيدة كليست مطلقة، 

، بعض ايٓاؼ ٜعٔ إٔ ٖشٙ املغأي١ ٖٞ َغأي١ أٍٚ اخلال٥ل ع٢ً اإلطالم
نة كا١بماعة أفَّ ا تبارؾ كتعاُف َف كالذم الشك فيو كىو الذم عليو مذىب أىل الس

؛ ألف ا جل كعبل ىو األكؿ الذم ال بداية لو سبحانو كتعاُف، كىو الرب  يزؿ خالقن
يعِب: ا٣بالق، إذنا َف يزؿ ا عز كجل خالقا، َف يكن معطبل عن ا٣بلق مث ابتدأه، كَف 

إذنا َف يزؿ ا تبارؾ كتعاُف  يزؿ ا عز كجل إ٥با يعِب معبودنا، إذنا البد من كجود عابد،
خالقنا، فكلي ٨بلوؽ مسبوؽه بالعدـ، خلقو ا عز كجل بعد أف َف يكن موجودنا، كمع 
ذلك فكل ٨بلوؽو قد خلق قبلو ٨بلوقا، كالذم قبلو خلق قبلو ٨بلوقا، كىكذا إُف ما ال 

و سيخلق بداية، كما أف ا جل كعبل ىو الذم خلق ا٤بخلوقات كل ٨بلوؽ ٱبلقو، فإن
بعده ٨بلوقنا كىكذا إُف ما ال هناية، ىذا ىو الذم عليو مذىب أىل السنة كا١بماعة يف 

 ىذه ا٤بسألة.
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يف :كتابو العلو  كىو أثره حسنه جيد أكرده الذىيب  أختمي بأثر ابن عمر 
خلق: العرش، كالقلم، كآدـ،  قاؿ: )خلق ا أربعةن بيده  كغّبه كىو أف ابن عمر 

 ف كقاؿ لسائر ا٤بخلوقات كوٓف فكانت(.كجنة عد
خصَّ العرش مع ىذه األمور الثبلثة بأنو  إذنا ٩با يضاؼي إُف ما سبق أفَّ ا  

 ،. خلقو بيده 
ىذا بعض ما تيسر من الكبلـ عن معتقد أىل السنة كا١بماعة يف موضوع  
 العرش.
، كا تعاُف اعلم كنكمل إف شاء ا غدا ما يتعلق بصفة استوائو جل كعبل عليو 

كصلى ا كسلم كبارؾ على عبده كرسولو كنبيو ٧بمد كعلى آلو كأصحابو كأتباعو 
 بإحساف.
   

﴿ثُما  كقولو:[.٘﴿الراْحَمُن َعَلى اْلَعْرِش اْستَػَوى ﴾ ]طو:  كقولو: : # قاؿ
 في ستة مواضع. [ٜ٘اْستَػَوى َعَلى اْلَعْرِش﴾ ]الفرقاف: 

تتمةن ٤با بدأناه يف درًس أمس، كىو: ما يتعلق بصفة استواء ا تعاُف على    
العرش، تقدـى الكبلـي عن معتقًد أىل السنة كا١بماعة يف العرش، ذاؾى ا٤بخلوؽي العظيم 

 باستوائو عليو. الذم خصَّو ا 
 كنتكلمي اآلف بعوف ا عن صفًة االستواء للبارم جل كعبل. 

 يف تسًع مرات، منها:  اء صفةن  االستواءي ج
بػ)إُف(، كىذاف ا٤بوضعاف يف  اء فيها ىذا الفعل )استول( ميعدنلموضعاف ج

كيف  ،﴾ثُما اْستَػَوى ِإَلى الساَماِء َفَسوااُىنا َسْبَع َسَمَواتٍ ﴿سوريت: البقرة، كفصلت: 
ُدَخاٌف فَػَقاَؿ َلَها َوِلأَلْرِض ِاْئِتَيا ثُما اْستَػَوى ِإَلى الساَماِء َوِىَي ﴿فصلت قاؿ جل كعبل: 

 .﴾َطْوًعا َأْو َكْرًىا
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أفَّ  )على(، ذكر ا٤بؤلفي ػب لأمَّا الضرب الثآف: فكاف يف سبعًة مواضع معد 
كيف ستة مواضع جاء  ﴿الراْحَمُن َعَلى اْلَعْرِش اْستَػَوى﴾ا٤بوضع األكؿ موضع سورة طو: 

 .﴿ثُما اْستَػَوى َعَلى اْلَعْرِش﴾تلفة، فيها ىذا ا٤بعُب لكنَّ الصيغة ٨ب
ىذه مواضعي سته  ﴾ ﴿ اْستَػَوى َعَلى اْلَعْرشِ ، ك ﴾ ﴿َعَلى اْلَعْرِش اْستَػَوىإذنا 

كىي يف: األعراؼ، كيونس، كالرعد،  ﴿ثُما اْستَػَوى َعَلى اْلَعْرِش﴾ جاء فيها قولو تعاُف:
 كالفرقاف، كا٢بديد، كالسجدة.

 بأنو مستوو على العرش يف سبع مواضع.     إذنا جاء كصف ا 

 فزقاى صجدة واحلديد هبا اصتوى       زاف يونش رعدٌ ثن يف طهــــأع
 ػ)إُف(، أك كاف معدنلب كاف معدنلاالستواءي يف كلّْ ىذه ا٤بوارد سواءن            

، كلُّ ذلك يدؿ على معُب: العلو ايعًٛ ٚاالصتفاع)على(، كلو يدؿي على معُب: ػب
كاالرتفاع، كإف كانت التعدية با٢برؼ ٥با خصوصيةه يف ا٤بعُب، يعِب: ىناؾ اختبلؼه 
يسّب يف ا٤بعُب، مع االتفاؽ يف ا٤بعُب يف ا١بملة، )فاستول إُف السماء( يعِب: ارتفع إُف 
السماء، كعبل إُف السماء، )كاستول على العرش( يعِب: عبل على العرش، كاستقر على 

العرش، إُف آخر ما ذكر من ىذه ا٤بعآف الٍب سيأيت الكبلـ عنها إف العرش، كصىًعدى على 
 شاء ا.

، فهي: تعدية االستواًء -أعِب: ا٤بعُب األكؿ، أك التعدية األكُف-: 
ب)إُف( كانتهاء الغاية إ٭با كاف إُف: السماء، فا جل كعبل استول إُف السماء، 

ولو: )استول إُف السماء( ارتفع إُف السماء، كعبل إُف كباتفاؽ السلف أفَّ معُب ق
السماء، فهذا ىو الذم أٝبع السلف رٞبة ا تعاُف عليهم، كنقل ىذا شيخ اإلسبلـ 

كما يف كتابو العظيم )شرح حديث النزكؿ( كىو من أحسن ا٤بواضع الٍب   ابن تيمية 
اإلٝباع ابن القيم  تكلمت عن ىذه الصفة، كىي: االستواء إُف السماء، كذلك نقل

كما يف ٨بتصر الصواعق، فػ)استول إُف السماء( يعِب: عبل كارتفع إُف السماء، 
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ك٦باىد كغّبٮبا من أىل العلم، كىذا الذم  كىذا جاء عن السلف كثّبا كأِب العالية 
 تعرفو العرب يف لغتها.

عن ا٣بليل بن أٞبد إماـ العربية ا٤بشهور  ج الذىيب بإسناده يف كتابو ))العلو((أخر 
أنو ذىب مع ٝباعة معو إُف أِب ربيعة اإلعراِب فوجدكه على سطح منزؿو لو، فأشاركا 
عليو بالسبلـ فقاؿ ٥بم استوكا، يقوؿ ا٣بليل فما درينا ماذا يريد؟ قاؿ فقاؿ شيخ جالسه 

ِإَلى الساَماِء َوِىَي ثُما اْستَػَوى ﴿معو ارتفعوا، يقوؿ ا٣بليل فهذا منو قولو تعاُف:  
 يعِب: ارتفع. .﴾ُدَخافٌ 

*قد يقوؿ قائل ىاىنا أليس علو ا جل كعبل صفةن ذاتية لو، فهو َف يزؿ كال يزاؿ 
 عليِّا، فكيف ييقاؿ أنو عبل إُف السماء، كارتفع إُف السماء؟

لمة ٩بنوعة ىاىنا كلمة ٧بظورة ك )نيف(كا١بواب عن ىذا أف ييقاؿ: أف كلمة  
٫بن ما رأينا ا، كال رأينا مثيبلن لو، فكيف لنا أف نقوؿ كيف ىو، كا جل كعبل 

، كالشأف يف ىذه الصفة كالشأف يف صفة النزكؿ، إٍذ إفَّ ا  ﴿لَْيَس َكِمْثِلِو َشْيٌء ﴾
اؿ فإنو ال يز  تعاُف إذا نزؿ إُف ٠باء الدنيا كما تواترت األحاديث ّٔذا عن رسوؿ ا 

عليَّا كال يكوف شيء من ا٤بخلوقات فوقو، كذلك األمري إذا ارتفع إُف السماء، فإنو ال 
جلَّ يف  ﴿لَْيَس َكِمْثِلِو َشْيٌء ﴾يزاؿ عليَّا كال يكوف شيءه من ا٤بخلوقات فوقو، ا 

 عبله.
*كأنبو ىنا إُف خطإو رٗبا تتطلعي عليو يف كبلـ بعض أىل العلم، كىو أهنم: فسركا 

تواء إُف السماء، بػ :القصد إُف السماء، كبعضهم يقوؿ: القصد إُف خلق السماء، االس
يعِب: قصد إُف خلق السماء، كىذا الشك أنو من  ﴾ثُما اْستَػَوى ِإَلى الساَماِء ﴿

تأكيبلًت أىل البدع، كليس من مذىًب أىل السنة كا١بماعة، كأخطأى من نسبى ىذا إُف 
 كى يف ىذا قولْب عن أىل السنة.مذىًب أىل السنة، كأخطأ من حى 

إ٭با ىو: قوؿه كاحد عن أىل السنة، كىو أفَّ )استول إُف السماء( ٗبعُب: عبل  
كارتفع إُف السماء، كأما قوؿ من قاؿ من الفضبلء من أىل السنة إف استول إُف السماء 
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فهذا  ٗبعُب قصد إُف خلق السماء، فبلشك أف ىذا خطأ ييعتذر لصاحبو كال ييتابع عليو،
ليس ىو ا٤بعُب الصحيح، كال ا٤بوافقى للغة العرب كخبلؼ ما أطبق عليو السلف الصاٌف 

 .(ُ)رٞبة ا تعاُف عليو
ننتقل اآلف إُف االستواء على العرش، قلنا إفَّ االستواء الذم ىو صفةه مضافة إُف 

على بػ)على( ككل ذلك يدؿ  ، جاء ىذا الفعل استول معدنل بػ)إُف( كمعدنل ا 
معُب العلو كاالرتفاع يف ا١بملة، مع االختصاص يف كل من ىاتاف الصورتْب ٗبعُبن خاص 
ا على ٦برد ا٤بعُب األصلي الذم ىو: العلو كاالرتفاع.  نتيجة التعدية الٍب أفادت معُبن زائدن

على العرش ٗبعُب: عبل كارتفع على العرش، كىذا أيضنا إٝباعي أىل  استول ا 
عة، كذلك منقوؿه عنهم بالنقًل ا٤بتواتر، كىذا الذم ال تعرؼي العربي يف السنة كا١بما

هي، أفَّ استول على كذا: ٗبعُب: عبل كارتفع على كذا، ككلماتي أىل العلم يف  لغتها غّبى
 تفسّب االستواء على العرش تدكر يف ا١بملًة على ىذا ا٤بعُب.

 مات ٝبعها ابن القيم االستواء على العرش أربع كل تسيّبكأشهر ما قيل يف  
 يف نونيتو فقاؿ:

ِٕ           سبـــــــــــْع           فـــًٗــــِ عــبــاساْت عــًٝٗـــا أ  قذ ُحضًِِّت يًفاسِغ ايطعا

 ٖٚٞ "اطتكشَّ" ٚقِذ "عال" ٚنزيو "اِس                        تفع" ايزٟ َا فٝ٘ َٔ ْهشإ

 ٚأبٛ عبٝذ٠ صاحب ايؼٝباْٞ                       ٚنزاى قذ "صعذ" ايزٟ ٖٛ سابع     

 خيتاس ٖزا ايكٍٛ يف تفظريٙ                                       أدس٣ َٔ اجلُٗٞ بايكشإٓ

إّذا ٓرٖ كوٌات أزبع ًؤداٖ ًٗعِآا يف اجلٌوٞ ٙدٗز عوٟ: ًعِٟ 

 اهعو٘ ٗاالزتفاع.

 فع عليو.فا جل كعبل استول على العرش يعِب: عبل كارت 

                                                 

ؽضح سزٜح ايٓظٍٚ ألبٞ  راجع ذاؾ الكتاب ا١بليل:كأكصيك عند إرادة النظر يف ىذا ا٤بوضوع أف تي  (ُ)

 )الشيخ(.. ايعباؼ ابٔ ت١ُٝٝ
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 ،-والكالم عن العلى سيأتي إن شاء اهلل قريبا-والعالقة بني صفيت العلى واالستىاء  
العالقة بيهًىا العىوم واخلصوص املطمق، فإى كن استواء فًو عمو 

 وليص كن عمٍو استواء.
إنو قد عبل عليها، كليس  كل استواء فهو علو؛ فمن استول على ظهر الدابة، ف  

فإنو مستوم عليو، فالقمر قد عبل كارتفع على األرض، كلكنو ليس  شيء كل ما عبل
 مستويِّا عليو، إذنا ىذه العبلقة كلذا يقوؿ أىل العلم: إف االستواء علو خاص.

كخالف ا٢بق يف ىذه ا٤بسألة أىل البدع كقد ذكرت لك أف ىذه ا٤بسألة من   
كا٤بتكلمْب، فإهنم  كربيات ا٤بسائل الٍب حصل فيها خبلؼ بْب أىل السنة كا١بماعة

 زعموا:
أف إثبات االستواء  جل كعبل على ظاىره يف ضوء ما تقتضيو لغة العرب  

فيكوف ٗبعُب: علوه كارتفاعو كاستقراره على العرش، أف ىذا يقتضي التشبيو فزعموا أهنم 
وأشٓر ٌا كيو يف ثأويو ْذه الصفة/ أُّ اسجٔىل مضطركف إُف تأكيل ىذه الصفة 

كىذا تفسّب ،أعِب أنو تأكيل مشهور عن ا٤بتكلمْب، منقوؿ يف كثّب من  ،ىلع اىعرش
 تفاسّبىم كمن كتبهم ا٤بصنفة يف العقيدة كيف غّبىا.

كجنحوا عند استدال٥بم على ىذا التأكيل إُف االعتماد على بيت من الشعر، 
 زعموا أنو قالو أحد الشعراء كىو: 

 َٗضامَٔ غري عٝف ٚرّ   قز اعت٣ٛ بؾض ع٢ً ايعضام 

قالوا استول ىنا ٗبعُب: استوُف، كبالتاِف فاستول تأيت ٗبعُب: استوُف؛ فؤلجل ىذا 
٫بن نقوؿ استول على العرش يعِب: استوُف على العرش، على خبلؼو بينهم، ىل العرش 
ىو ذاؾ ا٤بخلوؽ الذم ىو سرير ا٤بلك، أك ىو ا٤بلك على ما مضى الكبلـ فيو؟ فسواء 

 ف االستواء عليو ٗبعُب: االستيبلء عليو.قيل أنو ىذا، أك ىذا فإ
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األكؿ: يف استدال٥بم عليو ّٔذا البيت، كالثآف: يف مناقشة التأكيل من حيث ىو،  
 يعِب يف مناقشة تأكيلهم ىذا من حيث ىو.

٢ً ٖشا ايتأٌٜٚ بٗشا أَا املكاّ األٍٚ فٗٛ َٓاقؾتِٗ يف اعتزالهلِ ع 

 ايبٝت، ٚاجلٛاب:

: أف ىذا البيت مصنوعه منحوؿه كصاحبو ٦بهوؿ، فكيف يستدؿ بو؟ ٫بن   أكالن
سنقبل االستدالؿ بو لو أتوا عليو بأم إسناد، يرتفع إُف صاحبو، كلو كاف مسلسبلن 
بالضعفاء، سنقبل ىذا االستدالؿ، لكن ىيهات ىيهات، ىذا بيت مصنوع ال يعرؼ لو 

 ل.قائ
كيا  العجب القـو أعِب ا٤بتكلمْب لو أتيتهم يا أيها السِب ٕبديث ٨برجو يف  

الصحيحْب، ألشاركا بأطراؼ األصابع كقالوا: حديث أحد ال يقبل يف العقيدة، مث ىا 
ىم أتوا با٤بسألة الكبّبة العظيمة ا٤بتعلقة بصفة االستواء للرٞبن العظيم سبحانو، 

 بيًت الذم ال يعرؼ لو قائل، يا  العجب.فاستدلوا على ذلك ّٔذا ال
*كأنبو ىاىنا إُف أف بعضهم نسب ىذا البيت لؤلخطل النصرآف، ك٩بن ذكر ىذا 

، كإف كاف يف موضع آخر أشار أف نسب ىذا إُف األخطل ابن عطية يف تفسّبه 
 ((البداية كالنهاية))يف  إُف أف بعضهم يقوؿ أنو مصنوع، ككذلك ذكر ىذا ابن كثّب 

، كلكنَّ التحقيق أف ىذا ليس ((تاج العركس))يف  ، ككذلك ذكر ىذا الزبيدم 
 وجودا يف ديوانو، كقد نصَّ أساطْببسديد كأف ىذا ليس من كبلـ األخطل، كليس م

اللغة على أفَّ ىذا البيت ليس من كبلـ العرب اتجّْ بكبلمهم، ك٩بن نصَّ على ىذا ابن 
ر، ككفى بو إمامنا علمنا يف اللغة.فارس الذم ىو اللغوم ا٤بشهو 

إذنا استدال٥بم ّٔذا البيت كتقريرىم ىذا التأكيل بو، الشك أنو باطله ليس 
 بصحيح، كليس ٥بؤالء أف يستدلوا يف كبلـً العرب، إال بلغةو ٧بتج  ّٔا، كىذا ليس منها.

تابو كا١بواب الثآف أف يقاؿ قاؿ بعض أىل العلم ك٩بن ذكر ىذا ابن القيم يف ك 
الصواعق إفَّ ىذا البيت حصل فيو ٙبريف، نقل ىذا عن بعضهم أف ىذا البيت حصل 

 -فيو ٙبريف، كأف أصلو:
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 َٔ غري عٝف ٚال رّ َٗضام  بؾض قز اعتٛىل ع٢ً ايعضام

 كبالتاِف فإنو ال عبلقة لو ٗبوضوع االستواء.
شاعر  كا١بواب الثالث عن ىذا أف يقاؿ سلمنا جدال أف ىذا البيت بيته قالو 

عرِب ٰبتج بكبلمو، فإننا نقوؿ أنو ٲبكني ٞبىيل ىذا البيت على ا٤بعُب الصحيح، كىو 
االستواء ا٢بقيقي كذلك: أف بشر ىاىنا ىو بشر بن مركاف بن ا٢بكم الذم ىو أخو 
عبد ا٤بلك بن مركاف ككاف كاليو على العراؽ، كا٢بق أنو قد استوُف على العراؽ، فجلس 

لك، فكاف مستوم حقيقة على سرير اإلمارة يف العراؽ فهو استوُف على سرير اإلمارة كا٤ب
 مث استول، فصدؽ الشاعر حينما قاؿ:

قز اعت٣ٛ بؾْض ع٢ً ايعضام                       

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

لتاِف ٲبكن توجيو يعِب: على ميٍلًك العراؽ، أك على سرير ملك أك إمارة العراؽ، كبا
 ىذا البيت التوجيو الصحيح.

ٌتجُّ بو كأْفَّ يكوفي ذلك.   ىذا كلو على فرًض أك على تسليم أفَّ ىذا البيت ٩با ٰبي
 ْٓتكٌ اآلٕ إىل املكاّ ايجاْٞ ٖٚٛ :َٓاقؾ١ تأًِٜٚٗ االعتٛا٤ باالعتٝال٤.

على أفَّ ىذا يف النونية  كا١بواب عما قالوا من أكجوو كثّبة، نصَّ ابن القيم  
ىنا قاؿ: لطيفة ىا مردكده من عشرين كجهنا، كذكر التأكيل 
قاه٘ا حِطٞ هل٘اْفأب٘ا ٗ                   أًس اهٚٔ٘د بأْ ٙك٘ه٘ا حطٞ  

  

فأبٟ ٗشاد احلسف            ٗكرهم اجلٌٔٛ قٚى هٕ اضت٠٘  

 هوِكضاْ

ٗعكال هٚظ جٔوٕ هػٞ                 قاي اضت٠٘ اضت٘ىل ٗذا ًّ  

 ٙطت٘ٙاْ

 مث قاؿ: 



ـً أىِب العباس، أىٞبىىدى بنً  ة الوىاًسػػػًطيَّةي؛ ًلشىٍيًخ اإلٍسبلى  (ىػػػػِٖٕ-ُٔٔعىٍبدى ا٢ٍبليم اٍبن تٍيميَّة ا٢ٍبرَّآفَّ ) الػػػعىػػػًقػػػيػػػػػدى
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يف ٗحٛ زب اهعسش                    ُْ٘ اهٚٔ٘د ٗالَ جٌٔٛ ٌٓا  

 شا٢دتاْ.

َّ اجل٘اب عّ ٓرا اهرٜ ذكسٗا  أعين تأٗٙى االضت٘ا١: -املكض٘د أ

ٍٕ كجريٝ: -باالضتٚال١  ًّ أٗج

 أيىًا وا أقوُلٌ لك: 
 / أفَّ ىاتْب الكلمتْب شتاف بينهما يف اللغة، أين استول من استوُف؟ القـو  أوالا

غٌرىيم ىذا القرب يف ا٢بركؼ، لكن بْب ا٤بادتْب تباينه كاختبلؼه كبّب، فأين مادة سىومَّ 
 من مادة كىِفَّ؟ ىذه مادة كىذه مادة، فالكلمتاف ٨بتلفتاف.

؛ قوؿه ٨بالف إلٝباع أىل اللغة، كما إفَّ القوؿ بأفَّ استول ٗبعُب: استوُف خاُيًّا/
نصَّ على ىذا أساطْب أىل اللغة، نصَّ على ىذا ا٣بليل بن أٞبد، فقد ذكر أفَّ العرب 
ال تعرؼ يف لغتها استول ٗبعُب استوُف، ككذلك ابن األعراِب كقد سألو أٞبد بن أِب ديؤىاد 

ل تعرؼ العربي استول ، سألو ىدع كما أخرج ىذا الذىيب يف ))العلو((ذاؾ الضاؿ ا٤ببت
ٗبعُب استوُف؟ قاؿ ال، ال تعرؼ العرب استول ٗبعُب استوُف، ككذلك نصِّ على ىذا ٝبعه 

 إلٝباع أىل اللغة. ىم من أىل العلم، إذنا ىذا مناؼو من أىل العلم كابن قتيبة كغّب 
ىذا التأكيل ٨بالفه إلٝباع السلف، فبل يعرؼ قط عن أحد من السلف ال  خاثلاا/

حابة كال من التابعْب كال من أتباع التابعْب، تلك الغرة النّبة يف جبْب األمة من الص
عليهم ككصفهم با٣بّبية، ما ييعرؼ عن أحد منهم قط أنو: فسر  الذين أثُب النيب 

 االستواء باالستيبلء، بل كلهم مطبقوف بأف االستواء ٗبعُب: العلو كاالرتفاع.
ا/ ، ا٠بع معي يا رعاؾ ىذا التأكيلي تردُّه النصوص ٨بالفه لكتاب ا  رابعا

﴿ِإفا رَباُكُم اللاُو الاِذي َخَلَق الساَمَواِت َواأْلَْرَض ِفي ِستاِة أَيااـٍ ا. ا جل كعبل يقوؿ: 
 الرتتيب مع املهلة.، ك)مث( يف لغة العرب تدؿ على: ثُما اْستَػَوى َعَلى اْلَعْرِش﴾
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إذنا مٌب استول ا عز كجل على العرش؟ ا١بواب بنصّْ اآلية: بعد خلق  
السموات كاألرض، كلو كاف االستواء ىو االستيبلء، كاالستيبلءي يف لغًة العرب ٗبعُب: 
القهر، كالغلبة كالتمكين، كما جرل ٦برل ىذه ا٤بعآف، فإف ىذا يعِب أفَّ ا تعاُف ما 

 العرش إال بعد خلق السموات كاألرض.غىلىبى كال تىػمىكىنى على 
فيا  العجب من كاف مستولينا على العرش قبل خلق السموات كاألرض، أك  

قبل أف يستوِفَّ ا عليو؟ أكاف  ميشارؾ، أك ميغالب استوُف على العرش، مث إف ا 
 استوُف عليو، تعاُف ا عن ذلك علونا كبّبنا.

ا/ نصَّ كثّبه من أىل اللغة، كمنهم: ابن األعراِب كغّبىم من أىل العلم،  خامسا
على أف االستيبلء إ٭با ييعرؼ يف اللغة على معُب: ا٤بغالبة، كا٤بدافعة، فإنو ييقاؿ: استوُف 
 فبلفه األمّب على البلدًة إذا غلب من كاف مدافعنا كمغالبنا لو، كييقاؿ: استوُف عليو العدك.

 رة، كىناؾ مدافعة، كىناؾ مغالبة.إذنا ىناؾ مناف
فسبحاف ا العظيم من ذا الذم كاف مغالبنا  عز كجل، مث إف ا غلبو كقهره،  

 تعاُف ا عن ذلك علونا كبّبنا.
ا/  إفَّ قو٥بم ىذا ال يتوافق كالعقلى، تأمل يا رعاؾ ا فيما جاء من  سادسا

واء من حيث اللغة؛ ألهنم يقولوف ٫بن أتكلم اآلف على االست-نصوص االستواء، ٘بدي 
، أقوؿ دعونا -نؤكؿ الصفة ا٤بضافة إُف ا؛ ألف االستواء يف اللغة ٗبعُب: االستيبلء

مىلى شيءه منها كلو كاحدنا  نتأمل موارد االستواء يف الكتاب كالسنة لنرل، ىل ٲبكن أف ٰبي
 على معُب االستيبلء؟

 ۈئ ۈئ ېئژ :ينة نوح *أال ترل أفَّ ا تعاُف يقوؿ عن سف 

[ جبل يف العراؽ، كالسفينة ماذا؟ استوت عليو فيما يعرفو أىل اللغة  ْْىود:  ]ژ
كأىل اللساف العرِب، كليس الذين اخَبعوا لغة جديدة ٞبلوا نصوص الكتاب كالسنة 
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عليها، يعرفوف أعِب: أىل اللغة أف استول ٗبعُب: عبل كارتفع فهي سفينة استقرت على 
 جبل.

فما رأيكم أف نقوؿ أف استول ىاىنا ٗبعُب: استوُف، فتكوف السفينة قد قهرت  
كملكت كغلبت كٛبكنت من ماذا؟ من ا١ببل كما يقاؿ استوُف فبلف على البلدة أك 

 استوُف عليو العدك، أىذا ييعقل يا ٝباعة.
يـو  ، تأمل فيما خرج اإلماـ مسلم يف قصة النيب *تأملوا يف أحاديث النيب  

٤با  حنْب، حيث كاف الناس منهم الصائم كمنهم ا٤بفطر، فجاء يف ا٢بديث أفَّ النيب 
استول على فرسو أمر بقدحو من لَب أك ماء فوضعو عليو، يعِب كضعو على ىذه الدابة، 

 مث قاؿ ا٤بفطركف للصائمْب أفطركا، ا٢بديث.
ن أف تأيت ٗبعُب استول على ىذه الدابة ٗبعُب: عبل كارتفع كال ٲبك النيب  

 استوُف كقهر.
٤با كاف مع  *تأمل مثبل يف ما ثبت يف الصحيحْب من قصة أِب قتادة 

الصحابة ككانوا ٧برمْب ككاف ىو حبلال، ٤با رأل ذاؾ ا٢بمار الوحشي استول على فرسو 
ىكذا النص يف الصحيحْب، ماذا صنع؟ استول على فرسو كا٢بديث معركؼ عندكم 

مل االستواء إال حديث طلب اإلعانة م ن أصحابو فأبوا عليو، أال ترل أنو ال ٲبكن أف ٰبي
 على معُب: العلو كاالرتفاع.

حيث كاف عليو  *خذ مثبل ما خرج النسائي كغّبه يف قصة حنْب ا١بذع للنيب 
الصبلة كالسبلـ يف بداية األمر يستند إُف جذع ٬بلة حينما ٱبطيب، مث ٤با صينع لو ا٤بنرب، 

ىكذا الركايةي عند النسائي يف سننو بإسناد صحيح، ٤با استول على ا٤بنرب كاستول عليو 
ع لو حنْب كحنْب الناقة، سبحاف ا العظيم، يقوؿ الراكم  اضطرب ذاؾ ا١بذع ك٠بي

-، ككاف لو صوت حنْب الناقة فسمعو أىل ا٤بسجد، ذاؾ ا١بذع حن إُف رسوؿ ا 
، -سبحاف ا-كر الراكم يف ا٢بديث ، ىو شبيو بو كما ذ -٠بعتم صوت حنْب الناقة

 .كسىٍكنيو حٌب ىدأ، كىذا من آيات نبوة النيب  فنزؿ النيب 
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مل على غّب معُب العلو  ا٤بقصود أفَّ استواء النيب  على ا٤بنرب، أٲبكن أف ٰبي
 كاالرتفاع؟ ا١بواب ال ٲبكن ذلك البتة.

ا   الوا إفَّ الذم دعانا إُف : ما الذم دعاكم يا قـو إُف تأكيل ىذه الصفة؟ قسابعا
ىذا الفراري من التشبيو؛ ألننا إذا قلنا أف ا استول على العرش ٗبعُب: عبل كارتفع 
كاستقر كصعد، فإف ىذا يقتضي كالبد تشبيوى ا با٤بخلوؽ، ففررنا من ىذا إُف التأكيل، 

اضع ىو تكلم يف كلذلك لو تأملت مثبلن يف كبلـ الرازم يف تفسّبه، ٘بدُّ أنو يف أحد ا٤بو 
أكثر من موضع يف تفسّبه عن ىذه الصفة، اعَبٍؼ كسىلَّم يف أحد ا٤بواضع إنو قد قيل 

( بيته مصنوعه فبل يصحُّ االحتجاج بو، كأنو َف قد اضت٠٘ بػس...أف ىذا البيت: )
يأيت االستواء إال ٗبعُب: العلو كاالرتفاع، كما أجابى عن ىذا اإليراد؛ لكنَّو قاؿ كبلمنا 

داه كفحواه )أفَّ الضركرة ىي الٍب دفعتنا إُف أف نقوؿ أف االستواء ٗبعُب االستيبلء(، مؤ 
 ارجع إُف كبلمو يف تفسّبه.

كحينئذ فإنو ييقاؿ إف كنتم يا ىذا، كإف كنتم يا قـو قد فررمت من التشبيو، فاعلموا 
فة االستيبلء إُف أنكم قد كقعتم فيو، فإنو إف كانت إضافة االستواء إُف ا تشبيهنا، فإضا

ا تشبيوه، إف كنتم تقولوف ال نعقلي من يعلو كيرتفع كيستقر إال كىو ٨بلوؽ، فإننا 
سنتنزؿ معكم يف ا١بدًؿ كنقوؿ ك٫بن ال نعقل كَف نشاىد من يستوِف فيغلبي كيقهري إال 

 كىو ٨بلوؽ.
ره أعِب: فإذا كاف األكؿ تشبيهنا فالثآف تشبيهنا، كإف قالوا لكنَّ غلبة ا كقه

، ال كاستيبلء ا٤بخلوقْب، فإننا سنقوؿ: ككذلك الشأف يف  استيبلئو تليق با 
 االستواء، فإنو يليق با تعاُف ال كاستواء ا٤بخلوقْب.

إذنا كل ما قالوه ٩با زعموا أنو يلزـي صفة االستواء على ا٤بعُب الصحيح يلزمهم يف 
تأكيلهم كبالتاِف: يٍبطيلي تأكيلهم، إف كنتم مصرين على أف االستواء ٗبعُب: االستيبلء، فبل 

بصفةو ا٤بخلوؽ،  تلومونا إف قلنا إنكم مشبهة، ال تلومونا؛ ألنكم كصفتم ا 
 .إال بالتسليم بإجراء ىذه النصوص على ظاىرىا البلئق با كبالتاِف ال مناص 
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حينما زىعىمى الرازم كأمثالو أفَّ الذم دعاىم كدفعهم إُف تأكيل ىذه الصفة  خاٌِاا/ 
إ٭با كاف: الضركرة؛ ألفَّ االستقرار، كالعلو، كاالرتفاع إ٭با ىو من صفات األجساـ، كمن 

كفاهتم قاعدة مهمة تفصلي بْب ا٢بق كالباطل يف  صفات ا٤بخلوقات، فإنو ييقاؿ: قد فاتو
اهكدز املػرتن ٗاهكدز املٌٚص ىذا ا٤بقاـ، كقد مرت بنا غّب مرة كىي قاعدة: 

، فإننا نقوؿ إنو كإف كاف ا٤بخلوؽ يشَبؾ يف أصلّْ الصفة، كأصلّْ اإلطبلؽ مع اهفازق
 الصفتْب، فحينما يقوؿ ا٣بالق جل كعبل يف كلمة: استول، فإف ٜبة قدرنا فارقنا ٩بيزنا بْب

اإلنساف استول فبلفه على دابتو، كحينما يقوؿ اإلنساف: استول ا على العرش، فإف 
كلي يف الذىن ال كجود لو يف ا٣بارج، أمَّا إذا أضيفت الصفة  ىذا االشَباؾ ىو يف معُب ن

: ال تشابو إُف ا٤بخلوؽ، أك أضيفت الصفة إُف ا٣بالق، فها ىنا ال اشتباه كال ٛباثل، يعِب
 كال ٛباثل، كال اشَباؾ، بل  الصفة ا٤بختصة بو، كللمخلوؽ الصفة ا٤بختصة بو.

كإذا كنا نعقل أفَّ ٨بلوقاتو اشَبكت يف كوهنا ٨بلوقة، كمع ذلك فإفَّ كيفية استوائها 
متفاكتة ليست متماثلة، فؤلف يكوف ىذا االفَباؽ كعدـ التماثل حاصبلن بْب صفة ا٣بالق 

ٿ  ٿ  ٿ ژ من باب أكُف، تأمل يا رعاؾ ا إُف قوؿ ا جل كعبل: كا٤بخلوؽ 

ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ  ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ 

 .[ ُّ - ُِ]الزخرؼ:  ژڄ 
إذنا ىناؾ استواءه على األنعاـ يعِب: على اإلبل، كىناؾ استواء على السفينة، كاآلية 
آيةه كاحدة، فأسألك يا رعاؾ ا استوائك كأنت شخصه كاحد على ظهر سفينة ىل  
كيفيتو كاستوائك على ظهر الناقة؟ أجيبوا يا ٝباعة، شتاف بْب ىذا كىذا، ال أقوؿي إف 

أجناس أك بْب أنواع كال حٌب بْب أفراد بل أقوؿ ىذا  االختبلؼ ىا ىنا حاصل بْب
االختبلؼ حاصل يف شخص كاحد باعتبار أحوالو، ٕبسب اختبلؼ األحواؿ اختلفت 
الكيفية كا٢بقيقة، كقل مثل ىذا يف اختبلؼ األنواع: أنواع األجساـ، أك أنواع 

ككذلك قولو ا٤بخلوقات، فإف ا جل كعبل أخرب عنا معشر ا٤بخلوقْب أننا نستوم، 



ـً أىِب العباس، أىٞبىىدى بنً  ة الوىاًسػػػًطيَّةي؛ ًلشىٍيًخ اإلٍسبلى  (ىػػػػِٖٕ-ُٔٔعىٍبدى ا٢ٍبليم اٍبن تٍيميَّة ا٢ٍبرَّآفَّ ) الػػػعىػػػًقػػػيػػػػػدى
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قارنو بقولو تعاُف:  [ ِٖا٤بؤمنوف:  ]ژٱ ٻ  ٻ ٻ ٻ   پ پ   ژ  تعاُف:

؟ ٚبيل يف ذىنك سفينةن  ْْىود:  ]ژ ۈئ ۈئ ېئژ  [ ىل يتشأّاًف يا قـو
تعلو كتستقر على جبل، كٚبيل إنسانا يستول على ظهر سفينة، ىل الكيفية كا٥بيئة 

السفينة مثل ذاؾ الذم يستوم على ظهر كاحدة؟ ىل يقوؿ اإلنساف سبحاف ا تلك 
 السفينة؟ أيقوؿ ىذا أحد؟ أك يهقاؿ أفَّ ٥بذا كيفية ك٥بذا كيفية.

إذنا ا٤بخلوقات ما تساكت كال ٛباثلت كال تشأّت يف كيفية استوائها فكيف ييزعم 
بعد ذلك أف استواء ا العظيم على العرش العظيم مثلي استواء ا٤بخلوؽ لو كاف كيف 

 لك؟يكوف ذ
إذنا من أدرؾ كفهم كقنع بقاعدةو السلف يف التفريق بْب القدر ا٤بشَبؾ كالقدر  

ا٤بميز كإثباهتم ٝبيعا، فإنو ال يبقى عنده إشكاؿ، كلذا ٤با سيئل ربيعة بن أِب عبد الرٞبن 
طو: ] ژڈ    ژ ژ ڑ ژ ، سيئل يف حلقتو أك درسو عن قولو تعاُف: 

:)االستواءي غّب ٦بهوؿ، كالكيفي  ، فقد أخرج ىذا الذىيب يف العلو كغّبه، قاؿ [ ٓ
غّب معقوؿ، كًمنى ا الرسالة، كعلى الرسوؿ الببلغ، كعلينا التسليم(، كىذا السؤاؿ كجو 

فإنو دخل عليو داخل ا٤بسجد فقاؿ يا أبا عبد  أيضا إُف تلميذه مالك بن أنس 
كعبله  ، كيف استول؟ فأطىرىؽى [ ٓ طو:] ژڈ    ژ ژ ڑ ژ ا: 

عىظيمى يف نفسو ا٤بخلوؽ الضعيف يسأؿ ىذا السؤاؿ عن ا  -يعِب: العرؽ-الريحضاء 
كقاؿ: )االستواء غّب ٦بهوؿ، كالكيف  العظيم، فيقوؿ كيف استول؟ مث رفع رأسو 

غّب معقوؿ كاإلٲباف بو كاجب، كالسؤاؿ عنو بدعة(.
الحظ يا رعاؾ ا كيف أفَّ ىذا ا١بوابى ا٤بسدد، كىو جوابه عظيم يكتب ٗباء 

بالقبوؿ حٌب صار ميزاننا تيوصف بو ٝبيع  العْب، تبلقو أىل العلم كالسنة عن مالك 
-... االطتٛا٤ غري دلٍٗٛ:)  الصفات، كلَّ صفةو طىٍبق عليها ىذا ا٤بيزاف، قاؿ

يعِب: بالنسبة لنا، ال –... ايهٝف غري َعكٍٛٚ، -يعِب: معركؼ من جهة لغة العرب
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متصف بصفاتو لقلنا، أك رأينا  ندرم كيف استول ا جل كعبل، لو كنا رأينا ا 
على األقل مثيبلن لو، تعاُف ا عن أف يكوف لو مثيل، لكننا ما رأينا ا كال رأينا مثيبل 

يف النصوص إثبات الصفة كليس  لو، إذنا حسبينا أف نقف عند حدّْ ما كرد، كالذم جاء
تكييف الصفة، أىل السنة إٲباهنم إٲباف إثبات للصفات، كليس تكييفا للصفات، قاؿ 

عن نفسو  مٌب ما أخربنا ا  -...ٚايهٝف غري َعكٍٛ، ٚاإلميإ ب٘ ٚادب  
ٖبرب، فإف الواجب عن كل مسلم يؤمن با كاليـو اآلخر أف يتلقى ىذا بالتصديق 

 يعِب: عن الكيف بدعة(.-... ٚايظؤاٍ عٓ٘  :، مث قاؿ كالتسليم
فهذه ىي القاعدة، كىذا ىو األصل كىذا ىو ا٤برجع، فيما يتعلقي ّٔذه ا٤بباحث  

اإل٥بية العظيمة؛ 
 لو سار اإلنساف على ىذا ،

النهج فإنو سيكوف عنده من اليقْب كالربد كالطمأنينة يف قلبو ما يتسامى بو بتوفيق ا 
 .كعونو عن كل إشكاؿ كحّبة كاضطراب يقع كتقع يف نفوس ىؤالء ا٤بتكلمْب 

قلتي يا أخوتاه كأقوؿ أيضا إف: ا٣ببلؼ بْب أىل السنة كا١بماعة كأىل البدع، 
كوف خبلفا جدليا علميا ىو: يف ا٢بقيقة مسألةه إٲبانية، القـو قبل أف يتكلموا قبل أف ي

، ىم ٕباجة إُف أف ينظفوا قلؤّم كينزىوا أفئدهتم عن شوائب  يف صفات ا 
، فإهنم إف فعلوا ذلك َف ييٍشًكل عليهم البتة أف  التشبيو، كٲبؤله قلؤّم بتعظيم ا 

 على الوجو البلئق ّٔم.يؤمنوا بصفات ا جل كعبل 
إذنا نقوؿ ٥بم عليكم أف تنظفوا قلوبكم من لوثة التشبيو، فما ديخل عليكم كأكتيتم 
إال من ىذا الباب أنو كقر يف قلوبكم: أكال: التشبيو، فسعيتم السعي ا٢بثيث لدفع ىذا 

ال  عن قلوبكم، كلو أنكم عظمتم ا كسلمتم آلياتو كأذعنتم ٤با أخربكم بو، فإف كا
يستشكل اإلنساف شيئا من آيات الكتاب كالسنة، كال يضرب النصوص بعضها ببعض، 
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ڻ ڻ ۀ  ڻڳ ڳ ڱ  ڱ   ڱ  ڱ ں ں ڻژ 

 [.ٔٓغافر: ]ژ  ۀ     ہ  ہ ہ ہ
العبلج: تعظيم ا كالتسليم لو، كليبشر من كاف كذلك بزكاؿ كل إشكاؿ، ككل 

 حّبة كاضطراب.
 
 

 [*]إثبات صفة العلو  
، [ٓٓ]آؿ عمراف: ﴿يىا ًعيسىى ًإٓفّْ ميتػىوىفّْيكى كىرىاًفعيكى ًإِفىَّ﴾  كقولو::قاؿ 

﴿إًلىٍيًو يىٍصعىدي اٍلكىًلمي الطَّيّْبي كىاٍلعىمىلي كقولو: ، [ُٖٓ]النساء: ﴿بىٍل رىفػىعىوي اللَّوي إًلىٍيًو﴾ كقولو:
ٍرحنا لىعىلّْي أىبٍػليغي اأٍلىٍسبىابى * ﴿يىا ىىامىافي اٍبًن ِف صى ، كقولو: [َُ]فاطر: الصَّاًلحي يػىٍرفػىعيوي﴾ 

اًذبنا﴾  ىظينُّوي كى كقولو:  ،[ّٕ - ّٔ]غافر: أىٍسبىابى السَّمىوىاًت فىأىطًَّلعى ًإُفى إًلىًو ميوسىى كىًإٓفّْ ألى
اًء أىٍف ٱبىًٍسفى ًبكيمي اأٍلىٍرضى فىًإذىا ًىيى ٛبىيوري * أىـٍ أىًمٍنتيٍم مى  ٍن يف السَّمىاًء ﴿أىأىًمٍنتيٍم مىٍن يف السَّمى

تػىٍعلىميوفى كىٍيفى نىًذيًر﴾  .[ُٕ - ُٔ]ا٤بلك: أىٍف يػيٍرًسلى عىلىٍيكيٍم حىاًصبنا فىسى
ىذه األمور  كالعافية، فإفَّ  ،كالسنة ،أسأؿ ا تعاُف أف ٲبتعِب كإياكم باإلسبلـ   

 السعادة. الثبلثة أركافي 
ضمنى آيات إثبات  ،ىذه اآلياتي ا٣بمس الٍب ٠بعتها ٩با أكرد ا٤بؤلف  

الصفات.
، كصفةي العلو كما قاؿ أىل العلم:  ىذه اآليات تتعلقي بإثباًت صفًة العلو   

كأظهرىا  ،لىى الصفاتبيَّنها ا يف كل كتاب أنزلو، كبيَّنها كل رسوؿو أرسلو، فهي من أجٌ 
،  كأكثرىا كركدنا يف الكتاب كالسنة، كقد نقلى شيخ اإلسبلـ أبو العباس تقي الدين 

تبلغ ٫بونا من  أدلة علو ا  :كما يف ٦بموع الفتاكل عن بعض العلماء الشافعية أفَّ 
ثبلٜبائة دليل، بل نقلى كما يف ٦بموع الفتاكل، كنصَّ كما يف ا١بواب الصحيح، ككذا 
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ابن القيم يف موضعو يف إعبلـ ا٤بوقعْب، كيف موضعو يف الصواعق ا٤برسلة،  فعل تلميذه
 :يف كتاب العلو نٌصوا ككذلك يف اجتماع ا١بيوش اإلسبلمية، ككذا تلميذه الذىيب 

يف على خلقو تبلغي ٫بونا من ألًف دليل، بل ذكر ابن القيم  على أفَّ أدلة علو ا 
النونية: أهنا تبلغ ألفي دليل.

 ا تزٍ عًٝ٘ بٌ أيفإـــــفــــــــأيــــكٛيٓا             ٘ إٕ يـًـا ٚايــــٓــَٛـــا قـــٜ

 ٚىل ٚسٚم سال٠ٚ ايكضإٓاأل                عكال ْٚكال َع فضٜض ايفطض٠ 

 ٘ عبشاْ٘                        فٛم ايغُا٤ َبأٜ األنٛإـــأْـــزٍ بـــٌٌّ ٜــــــن

ْٖــــأت  اصنٕٛ سا نً٘                 جلعادع ايتعطٌٝ ٚاهلشٜإــــا تـــضٕٚ أ

 تبلغ األلوؼ. يف موضع يف الصواعق أف أدلة علو ا بل نقل  
، عدا ما كاف من أدلة إذنا ىذه األدلة الكثّبة جدا من كتاب ا كسنة رسولو 

كتعاُف عاؿو على خلقو، لو  العقل كالفطرة كاإلٝباع، كلها قد تضافرت على أفَّ ا تبارؾ
 العلو ا٤بطلق، فهو فوؽ كل شيء، ككل شيء فهو دكنو كأسفلي منو، جلَّ ربنا كعز.

كالعلو الذم نتحدث عنو نوعه من أنواع ثبلثة، دؿَّ عليها قولك ا متصف  
 عًٛ ايصات، ٚعًٛ ايكسض، ٚعًٛ ايكٗط.بصفة العلو، كىذه األنواع: 

 مجٝعٗا            رات ٚقّٗشا َع عًٛ ايؼإٔفً٘ ايعًٛ َٔ اجلٗات 

ُسْبَحانَُو ﴿لو أعظم ما ٲبكن من ىذا العلو، قاؿ:  أمَّا علو القدر: فا  
 .﴾َوتَػَعاَلى َعماا يَػُقوُلوَف ُعُلوًّا َكِبيًرا

ى لو علو القهر، يقاؿ: فبلف عى  كما أفَّ    ژ ىو  فبلف، يعِب: قهره، كا   بلى

، كيدؿ على أف العلو يأيت ٗبعُب: القهر قولو  [ ُٖاألنعاـ: ]ژ ىئ    يئ جب
.﴾َوَلَعاَل بَػْعُضُهْم َعَلى بَػْعضٍ ﴿تعاُف: 

 ،عاؿو على خلقو، فهو قاىر كل شيء، ككل شيء فإنو يف قبضتو إذنا ا 
 كسلطانو جلَّ كعبل.

كىذاف النوعاف َف ٱبالف فيهم أىل البدع، كما فعلوا يف النوع الثالث الذم ىو  
ا٤بعَبؾ بْب أىل السنة كاإلٲباف كبْب أىل البدعة كالطغياف، أىل اإلٲباف الرسل كأتباعهم، 
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على خلقو، كأنو سبحانو فوؽ كل شيء على اإلطبلؽ، كأمَّا  قالوا: بإثبات علو ا 
ءه كانوا جهمية حلولية أك كانوا جهمية نفاة، فإهنم نفوا علو ا أعدائهم ا١بهمية سوا

. 
 ا يف كل مكاف، تعاُف ا عن قو٥بم علونا كبّبنا. ا ا٢بلولية فقالوا: إفَّ أمَّ 

ال داخل العاَف، كال خارجو، كال فوؽ، كال    ا ا ا١بهمية النفاة فقالوا: إفَّ كأمَّ 
 و ال ينطبق إال على العدـ.ٙبت، كال عن ٲبْب، كال عن مشاؿ، كصفه إف حققت ٘بدي أنَّ 

  ،كالفطرة ،كالعقل ،كاإلٝباع ، كالسنة ،كذاؾ قوالف ضاالف ٨بالفاف للكتاب ا،ىذ
 كما ٠بعت.

لة من كثرهتا قسمها أىل ، ىذه األدونلبدأ بأدلة انلقلكىذه األدلة من كثرهتا، 
يف  العلم إُف ٦بموعات، يندرج ٙبت كل ٦بموعة أدلةه كثّبة أكصلها ابن القيم 

النونية إُف: كاحد كعشرين نوعنا، كأكصلها يف كتابو إعبلـ ا٤بوقعْب إُف: ٜبانية عشرة نوعنا، 
 من تلك األدلة:

 / على عرشو، كقد مر ما يتعلق بإثبات صفة االستواء  أدلة استواء ا  أوالا
 جل كعبل، كأنو سبحانو مستوو على عرشو، كأف استوائو على عرشو يعِب: علوه 

، فاالستواء لو من أدلة العلو؛ ألنو علو على العرش، كإذا   كارتفاعو عليو كيف شاء 
 لو العلو ا٤بطلق.  كاف العرش أعلى ا٤بخلوقات كا عاَف كمرتفع عليو، إذنا ا

 -*ٗاهفسق بني صفيت اهعو٘ ٗاالضت٘ا١ ًّ جٔات ثالث: 

، ٗبعُب: تظافرى على إثباتو النقلي  فف١ْ ْك١ًْْٝ عك١ًٝ صفُة العمو: -*أواًل:
،  كتابنا كسنةن، ككذلك العقل، ٗبعُب: لو قيدّْرى أفَّ النقل ما دؿ على إثبات علو ا 

٠بعية  :يعِب فف١ْْ ْك١ًٝ: فإهنا: صفُة االستواءفإفَّ العقل قد دؿَّ كأرشد إليو، أمَّا 
فحسب، ٗبعُب: لو َف يرد يف النصوص أفَّ ا مستوو على عرشو، ما كاف لنا من سبيل 

 على عرشو. إُف العلم باستواء ا 
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، ٗبعُب: أهنا ال تنفكي عن ذاًت البارم  فف١ْ سات١ٝ: صفُة العمو  ثانًيا:*
فف١ : فاألصلُّ فيو أنو: االستواءفإنو َف يزٍؿ كال يزاؿ عالينا على خلقو، كأما 

؛ ألفَّ الدليل قد دؿَّ على أف ا تعاُف إ٭با استول على عرشو بعد خلق اختٝاص١ٜ
 السموات كاألرض.

فقف١ : االستواءصفة ، كأمَّا: فف١ عا١َ صفُة العمو:  *ثالثًا:

، ٗبعُب: ا عاؿو على كل شيء، صفة العلو تدلنا على أنو فوؽ كل شيء  خاف١
أما االستواء فصفة خاصة ٗبعُب: أف صفة االستواء تدؿي على علوو خاص، ال ييقاؿ إف 

اطت٣ٛ ع٢ً ايعشش ا استول على السموات كاألرض كا١بباؿ كالشجر، إ٭با ييقاؿ: 

ٍٍ ع٢ً نٌ ػ٤ٞليل، ىكذا دؿَّ الد فحظب َّا ايعًٛ فإْ٘ ٜكاٍ اهلل عا ٝبيعي  ،أ
 ا٤بخلوقات فا تعاُف عاؿو عليها، إذنا االستواء علوه خاص.

كبالتاِف فإننا نستدؿ بأدلة ىذا ا٣باص على العاـ، ألنك كما تعلم ا٣باص يدؿ  
يل العاـ على العاـ كال يلـز العكس، كأظن أف ىذه مرت بنا يف دركس أصوؿ الفقو، الدل

 ال يلزـي منو إثباتي الشيء ا٣باص، أمَّا الدليل ا٣باص فإنو ٲبكن أف تستدؿ بو على العاـ.
أ٠بائو تعاُف الٍب دلت على ثبوت ىذه الصفة لو تبارؾ كتعاُف، فا ىو:  خاُياا/

كا ىو  ،﴾اْلَعِظيمُ َوُىَو اْلَعِلي  ﴿كا ىو العلي  ،﴾َسبٍِّح اْسَم رَبٍَّك اأْلَْعَلى﴿األعلى 
كقد علمنا أفَّ كل اسمو  تعاُف يتضمن  ،﴾اْلَكِبيُر اْلُمتَػَعاؿِ ﴿ا٤بتعاِف سبحانو كتعاُف 

 .صفةن لو 
: األدلة الٍب دلت على صفة الفوقية، فاألدلة على صفة الفوقية تدؿي على ما خاثلاا

تعلق بأدلة الفوقية، قاؿ جل تدؿ عليو أدلة العلو، ك سيمر معنا الحقنا إف شاء ا، ما ي
ك يا العجب كيف يعبث الشيطاف ٗبن َف ييزـى  ﴾َوُىَو اْلَقاِىُر فَػْوَؽ ِعَباِدهِ ﴿كعبل: 

نفسو بزماـً السنة كاإلتباع، لو رأيتى إُف ٚبليط كٚببط أىل البدع يف ىذه اآلية، ٢بمدت 
ا يا أيها السِب على أفَّ ىداؾ إُف ا٢بق، فإفَّ أىل البدع قد عملوا يف أدلة العلو ٗبعوًؿ 

فأتوا ٗبا أضحكى العقبلءى على عقو٥بم،  التأكيل، فخاضوا يف ىذه األدلًة بغّب علم،
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يعِب: أفَّ ا خّبه من   ﴾َوُىَو اْلَقاِىُر فَػْوَؽ ِعَباِدهِ ﴿٘بديىم مثبلن يقولوف يف قولو تعاُف: 
 عباده، ك يا العجب.

ٕٖ ايغٝف ٜٓكُك قزصٙ      ٕٖ ايغٝف أَن٢ َٔ ايعقا     أمل تض أ  إسا قٌٝ إ

ء، بل يف كبلـ العقبلء، أف يقولوا الذىبي خّبه، ىل يف كبلـ البلغاء، كالفصحا 
كأفضلي من قشر البصل، ما رأيكم؟ كالشك أنو خّب منو كأفضل منو، لكٍن ما ىذه 

 ا٤بقارنة الٍب ٙبطُّ من قدر الذىب!
إذنا كيف ٲبكني أف ٫بمل ىذه اآلية فنصرفها عن ا٢بق الواضح، الذم تدؿُّ عليو 

 بل، كأنو فوؽ كل شيء، دعك من ىذا.اآلية من إثبات فوقية ا جل كع
، فماذا أنتم قائلوف يف قولو تعاُف:  َيَخاُفوَف رَبػاُهْم ِمْن فَػْوِقِهْم ﴿*سلمنا لكم جدالن

كالعربي ال تعرؼ كلمة فوؽ مسبوقةن بػ)من( إال كا١بملة تدؿ  ،﴾َويَػْفَعُلوَف َما يُػْؤَمُروفَ 
إثباتي فوقية القدر كالقهر، فإف ىذا على فوقية الذات، لو كاف يأيت كقد أتى يف اللغة 

فيما َف ييسبق بػ)من(، إذا سيبقت كلمة فوؽ بػ)من( ٗبعُب:  إذا قلنا ىذا من فوؽ ىذا، 
فبل نفهم إال فوقية الذات، كأفَّ ىذا عاؿو بذاتو على ىذا، فماذا ىم قائلوف يف ىذا 

ت، كما أهنا فوقية قدرو، الدليل الصريح الذم يدؿُّ على أفَّ الفوقية  تعاُف فوقيةي ذا
 كقهر.

ا/  ې ې ژ :  األدلةي الٍب دلت على عركج األشياء إُف ا  رابعا

 كالعركج كالصعود: قصد الشيء من سفلو إُف علو.، [ ْا٤بعارج: ] ژې ې 

ا/  ې ې ى ى ائ ژ أدلة الصعود صعود األشياء إليو:  خامسا

ك)إُف( ىا ىنا تدؿ على انتهاء الغاية، فالصعود إليو، [،  َُفاطر:  ]ژائ ەئ
 ، كالصعود إ٭با ىو: قصد الشيء من سفلو إُف علو.إُف حيث ىو 

ا  ې ې ى ى ائ ژ : ما دؿَّ على رفع األشياء إُف ا:سادسا

 .يعِب: يرفعو إليو  ژائ ەئ
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ا  يف كىذا ما سيأيت تفصيلو إف شاء ا-،  : ما جاء يف أدلة نزكؿ ا سابعا
على ثبوت  ، فإنو قد تواترت األدلة يف سنة رسوؿ ا -أدلة السنة من ىذا الكتاب

ما جاء يف السنة،  نزكؿ ا تعاُف، كالنزكؿ قد جاء يف السنة على أضرب: أشهرىا أشهري 
نزكلو تعاُف إُف: ٠باء الدنيا إذا بقي ثلث الليل اآلخر كل ليلة، كالنزكؿ الذم تعقلو 

 العرب يف لغتها: قصد الشيء من علوو إُف سفل.
يف الدعاء، فإنو قد تواتر  : األدلة الٍب دلت على رفع األيدم إُف ا خاٌِاا 

 السماء حْب الدعاء.كاف يرفع يديو إُف   يف السنة أف النيب 
ا/ األدلة الٍب دلت على اإلشارة ا٢بسية باإلصبع إُف السماء، كقد علمت  ثاسعا

إذ أنو  الطويل يف ذكر حجة النيب  ما جاء يف صحيح مسلم من حديث جابر 
يـو عرفو أٍف قاؿ ألصحابو إنكم مسئولوف عِب فماذا  بْب أنو قد كاف يف خطبة النيب 

فقاؿ: بإصبعًو السبابة  نشهد أنك بلغت كنصحت، فيقوؿ جابر أنتم قائلوف قالوا 
إُف السماء اللهم أشهد مث ينكتها عليهم ثبلث مرات اللهم أشهد اللهم أشهد اللهم 

أليس أشار إُف ربو؛ ألنو عاؿ على خلقو، كا١بهمية يقولوف من  أشهد،  لًػمىن أشار 
عها، سبحاف ا العظيم، ىذا نبينا رفع ىذه اإلصبع إُف السماء يف دعائو فإنو ٯبب قط

  قد فعل ىذا بإسنادو من أصح األسانيد، كىذا دليل صريح نقلي عقلي على إثبات
، كذلك: أفَّ العقبلء مطبقوف على أف من خاطب، أك نادل أك دعا أحد  علو ا 

ه، كما أنو فأشار إليو برأسو أك ببصره أك بيديو أك بإصبعو، فإ٭با يشّب إليو ىو ال إُف غّب 
يشّب إليو بقلبو، فمن دعا أحد فإنو يشّب إليو بقلبو كما سيأيت يف دليل الفطرة، كيشّب 
إليو أيضا إشارةن حسية إذا شاء، كإذا أشار إُف جهة أثناء ًخطابو، فإف ىذا يعِب أنو 

 إُف من يدعوه. ؟يشّب إُف من
: يا حسْب، )ىذا حسْب(-ىذا حسْب-*ما رأيكم أف أقوؿ  : أنا ، أقوؿي ، كأقوؿي

يا حسْب، أىذا فعل العقبلء! إذا قلت فيما بينكم؛ ألجل زيادة التعيْب، أك ألنكم ال 
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تعلموف، )يا حسْب(، فإف ىذه اإلشارة تدؿ على أنِب أريد ىذا الرجلي ا٤بسمى: 
حيسيننا.

(ُ) 
٤با أشار إُف السماء )اللهم( يقوؿ: اللهم يعِب: يا ا يشّب إُف من؟  إذنا النيب 

، نداء، دعاء، مقركفي بإشارة، إُف أين ىذه اإلشارة؟ أليست إُف حيث ىو  ؛ خطابي
 ألنَّو يف العلو فوؽ السماء، ىذا دليل صريح على أف ا تبارؾ كتعاُف عاؿو على خلقو.

ا/ ين(، ففي صحيح مسلم من حديث معاكية عن ربو بػ)أ سؤاؿ النيب  اعرشا
سأؿ ا١بارية الٍب ضرّٔا، ))أين ا(( فماذا قالت؟ قالت:  أفَّ النيب  ابن ا٢بكم 

))يف السماء((، السؤاؿ بػ)أين( سؤاؿ عن الزماف، أك ىو سؤاؿ عن ا٢باؿ، أك ىو سؤاؿه 
 عن الكيف.

يف  له على أف ا يسأؿ بػ)أين( دلي أليس سؤاالن عن ا٤بكاف، فكوف النيب  
 جهة من خلقو، كىي: جهة العلو ا٤بطلق.

األدلة الٍب دلت على أفَّ ا يف السماء؛ ألفَّ ا١بارية قالت:  احلادي عرش/ 
))يف السماء((، كىذا ما دلت عليو أدلة كثّبة كما سيأيت معنا إف شاء ا، كمن ذلك: 

ا٤بطلق، كما سيأيت [، كالسماء يعِب: العلو ُٔا٤بلك: ] ژڄ ڄ ڃ ڃ ژ
 تفصيلو إف شاء ا.
يثبت اإلٲباف عًقيب جواب ا١بارية، كجوأّا: ضبلؿه ٧بضه بل  أرأيت النيب 

تشبيوه، كالتشبيو كفر؟ أجيبوا يا ٝباعة يقوؿ: ))أعتقها فإهنا مؤمنة((، كقد شبهت ا 
؟ ا١بوابي عند كل مؤمن: ال كا، بل ما عقب ّٔذه ٖبلقو، أىذا يكوف من النيب 

 .الكلمة إال على جواب تضمن ٧بض اإلٲباف، كىو: أف ا عاؿو على خلقو 
كتأكيلهم الذم أضحك  ،ا أىل البدع فحدّْث كال حرج، عن خوضهم الباطلأمَّ 

ماء، العقبلء على عقو٥بم، يقوؿ أحد كبارىم عند ىذا ا٢بديث، يقوؿ إف معُب: يف الس

                                                 

 للطبلب؛ ألجل تقريب ا٤بعُب[. يضرب ا٤بثل] من حضر الدرس، عىًلم مقصود الشيخ، كاف  ((ُ
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لو القدر العظيم، ما معُب يف السماء؟ أفَّ لو القدر العظيم. يا  العجب، أين  يعِب: أفَّ 
 ىذا ا١بواب من السؤاؿ؟ 

حينما أسالك يا عبد الرٞبن أين فبلف؟ فتقوؿ ِف فبلف رجل طيب. ىل ىذا 
ال، أنا  ا١بواب مطابق للسؤاؿ؟ فتستحق حينئذ مِب الثناء كا٤بدح، أجيبوا يا ٝباعة، قطعنا

 أسالك بػ)أين( فتثِب كتقوؿ: كا فبلف رجل طيب.
قاؿ باللفظ الصريح الفصيح أين ا؟ فا١بواب قطعنا ليس كما قاؿ ىذا  النيب  

عليو، بل أثبت ٥با أعظم كصف كىو: كصف  الرجل، إ٭با جواب إٲبآفه أقرىا النيب 
 اإلٲباف.

 ع٢ً خًك٘. إّسا ٖشٙ بعض أري١ ايٓكٌ اييت ريت ع٢ً عًٛ اهلل 

ا أدلة العقل  يف الصواعق ٫بونا من ثبلثْب دليبلن  :  فقد ساؽ ابن القيم أمَّ
 عقلينا على ثبوت علو ا تعاُف على خلقو، من تلك األدلة كأظهرىا:

 :أف ييقاؿ لنايف العلو ا  
إمَّا أف يكوف موجودنا أك غّب موجود، إف قلت: غّب موجود: أنت ملحده،  

 كالنقاش معو لو ٦باؿ آخر، ككل مسلم سيقوؿ: موجود.
مث يقاؿ لو: إف قلت ىو: موجود، فإما أف يكوف: داخل خلقو، أك خارجنا بائننا  

 عن خلقو.
عاُف، فإف فإف قلت ىو: داخل خلقو، فإف ىذا يقتضي النقص العظيم يف حقو ت 

ىذا يقتضي أف يكوف يف ا٢بشوش، كأماكن ا٣ببلء، كأجواؼ ا٢بيوانات، تعاُف ا عن 
ذلك علوا كبّبا كقد دؿ اإلٝباع بْب ا٤بسلمْب، كأنتم منهم تقولوف أف ا منزه عن كل 

 نقص ،إذنا فبلبد أف يكوف ا بائننا عن خلقو.
األعلى، أك األسفل، إما أف  فإف قلتم ىو: بائنه عن خلقو: فإما أف يكوف يف 

 يكوف أسفل خلقو، أك يكوف أعلى من خلقو.
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.                                                         -كفقو ا-مدً نٍ سً  زيزٍ عى دالٍ بٍ عى  بنٍ  حٍ الً شىرٍحي فىًضيىلًة الشىٍيخ: صى 
 مْبَّ لً سٍ كللمي  وى يٍ كلوالدى  وي غىفىرى ا لى 

 

ِْْ 
 

إف قلت ىو: أسفل من خلقو فإف ىذا يقتضي النقص، فإف العقبلء متفقوف  
على أف العلو أكمل من السفًل، كأف السفل أنقص من العلو، كا ال ٯبوز أف يوصف 

 يف العلو. بسفلو فثبت إذنا أف يكوف 
 .بني ع٢ً ثبٛت ايعًٛ هلل  ٖشا ريٌٝ عكًٞ 

على   فإفَّ ٝبيع الناس مطبقوف على اإلقرار بعلو ا : ا من جهة الفطرةأمَّ 
كل شيء، ىذا إقراره اضطرارمه يعملو كل أحد من نفسو كيكذب من يقوؿ خبلؼ 
ذلك، كل أحد ٯبد من نفسو ضركرةن إُف طلب العلو، إذا قصد نداء ا عز كجل ك١بأ 

 إليو، ىذا شيء ال ٲبكن دفعو عن النفس.
كاخر  باإلسناد يف آ كما أحسن تلك القصة ا٤بشهورة الٍب أكردىا الذىيب  

يف ٨بتصر العلو: )قصة صحيحة إسنادىا  ابو العلو كقاؿ: الشيخ األلبآف كت
 مسلسل با٢بفاظ(، كىي:

،  قرر نفي علو ا يي  كاف يف ٦بلس علمو   -عفا ا عنا كعنو-أفَّ ا١بويِب  
يا أستاذ دعنا ٩با تقوؿ، كأخربنا ىل  :ككاف يف ا٢باضرين أبو جعفر ا٥بمذآف فقاؿ لو

كماذا ترمي إليو ّٔذه العبارة؟  ،فماذا تريد ّٔذه الكلمة :من حل؟ قاؿللضركرات عندؾ 
 ،تطلب الفوؽ ال ٲبنة إال كجد من نفسو ضركرةن  ،أقوؿ إنو ما قاؿ عارؼ قط يا ا :قاؿ

 ،كبكيت كبكى الناس يف ا٤بسجد :كال يسرة فهل عندؾ ٥بذه الضركرة من حل؟ يقوؿ
كقاؿ: يا حبييب ا٢بّبة ا٢بّبة كالدىشة  ،كرسيو  فما كاف من أِب ا٤بعاِف إال أف خبط على
 أنو قاؿ بعد ذلك: حّبٓف ا٥بمذآف.الدىشة، مث قاـ، يقوؿ: فحدثِب أصحابو 

فطرةه ال ٲبكن دفعها من القلوب، كقريبه من ىذه القصة ما حدث بو أبو  
يف ا١بزء السادس من درء التعارض يف حدكد صحيفة ثبلٜبائة  العباس ابن تيمية 

كثبلث كأربعْب قاؿ: جاءٓف مرة أحد ا١بهمية نفاًة العلو يف حاجة ٥با، فتعمدت تأخّبه 
قاؿ يا  -من ضيقة صدره-فلما ضاؽ صدره، رفع طرفو كرأسو إُف السماء كقاؿ: يا ا 

إُف األعلى كليس فوؽ عندؾ شيء،  ا، يقوؿ: فالتفت إليو، كقلت: ٤با ترفع رأسك
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كأنت ٧بقق قاؿ: فقاؿ: استغفر ا ٤با علم أف عقيدتو ٚبالف فطرتو، مث بينتي لو فساد 
 ىذا القوؿ حٌب تاب منو كرجع إُف عقيدة ا٤بسلمْب.

ككم رأينا كرأيتي أنا ٩بن رأل أناسنا من عباد األكثاف، ال يدينوف بدين، كما قامت 
كال بلغهم شيء عن اإلسبلـ، كال درسوا كا كاسطية كال عليهم حجة من دعوة، 

غّبىا، كىم يقركف أف خالقهم الذم يطلبوف يف األعلى، يرفعوف أيديهم ىكذا يطلبوف 
 ا٣بالق الذم يدعونو فينزؿي عليهم ا٤بطر.

بل يا أيها األخوة ىذه فطرة يف ا٢بيوانات، ككم رأل الناس حيوانا ضاقت عليو  
يف اجتماع جيوش اإلسبلمية أكرد  سو إُف السماء ٯبأر، كابن القيم األمور، فرفع رأ

طرفنا من بعض ا٤بركيات متعلقة ّٔذا يف إثبات النمل، كا٢بمار، الوحش، كالبقر، للعلو،  
كل ىذا زيادةه يف التأكيد كالبياف على أف ىذه الفطرة ال ٲبكن دفعها عن القلوب، بل 

الضطرار تبْب كذبو، الفطرة غبلبةه تغلب حٌب الذم ٱبالف ذلك بلسانو ٢بظات ا
 صاحبها.

بل يا أيها األخوة كا إنو ال يستقيم لئلنساف تعبده كألوىية كىو ناؼو لعلو ا  
ا  سبحانو ال ٲبكن، ال ٲبكن أف تدعو، ال ٲبكن أف تقصد ربك، دكف أف تكوف معتقدن

بنا ليس يف جهة منا، كا أنو يف جهة منك تطلبو منها مستحيل، بل لو قيل لنا اعبدكا ر 
 لكاف ىذا من تكليف ما ال يطاؽ.

ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ  ٹ ژ  يا عبد ا أنت حينما تقوؿ:

، البد من ضركرةن يف قلبك، تتوجو ّٔا إُف من تدعو، فإف   [  ٔ - ٓ]الفاٙبة:  ژٹ
 كنت ٩بن ىداه ا إُف ا٢بق، طلبت ربك كدعوتو كقصدتو من جهة العلو.

ا٢بلولية فإهنم يقصدكف كل مكاف، أمَّا الذين ىداىم ا فإهنم  ا الضالوفكأمَّ  
 يقصدكنو من جهة العلو.

الذم تقصده ا٣ببلئق يف حاجاهتا، كيف  :ىو: الصمد، كالصمد ىوا  
تقصده؟ إال من ا١بهة الٍب تطلبو منها كيف جهة منك تطلبيو منها، كلذلك األمر كما 
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ا إال ككجد يف قلبو ضركرة إُف فوؽ ال يلتفت ٲبنة  قاؿ ا٥بمذآف: )ما قاؿ عارؼ قط يا
 كال يسرة(.

 على خلقو. إذنا ىذا دليل صريح على ثبوت علو ا 
فإفَّ ا٤بسلمْب سول من شٍذ  مطبقوف على   أضف إىل ْذا دحلَو اإلمجاع/ 

، ىذا ما يعتقده األنبياء كأتباعهم، ىذا ما أطبق عليو السلف  إثبات علو ا 
كىلم جرنا إُف ىذا اليـو كإُف قياـ الساعة، كل أكلئك  ،الصاٌف من الصا٢بْب كأتباعهم

مطبقوف على أف ا تعاُف عاؿو على خلقو، كاآلثار يف ىذا ال أقوؿ بالعشرات كال 
 الكتب ا٤بصنفة يف ذلك، كمن أحسنها:  با٤بئات بل باآلالؼ، كارجع يا رعاؾ ا إُف

كما قالو  ، كانظر كاقرأ  ما قاؿ أصحاب النيب  كتاب العلو للعلي الغفار للذىيب 
 .التابعوف كأتباعهم كمن بعدىم من أئمة اإلسبلـ، يف إثبات علو ا 

: )كنا نقوؿ كالتابعوف متوافركف، ا عاؿو على قاؿ األكزاعي إماـ أىل الشاـ 
لقو كفوؽ ٠بواتو، كنؤمن ٗبا جاء بو الكتاب كالسنة من صفاتو(، كقيل البن ا٤ببارؾ خ

كيف نعرؼ ربنا؟ قاؿ: )بأنو فوؽ ٠بواتو بائنه من خلقو(، كاآلثار يف ىذا كثّبةه   
 جدنا.

على خلقو،  إذنا تضافر النقل كالعقل كالفطرة كاإلٝباع على ثبوت علو ا 
ذا فإنو ضبلؿ مبْب ٨بالفة للحق، كا إف اإلنساف ليعجب كبالتاِف فإف كلما خالف ى

مع كثرة ككفرة ىذه األدلة، ٘بد ىؤالء يرموف ىذه  أف ٯبرؤ إنساف على نفي علو ا 
األدلة خلفى ظهورىم، كال يرفعوف ّٔا رأسا، كيتشبثوف ٗبا يسمونو دليبل عقليا، كىو كا 

 شبهة تافهة.
 لكاف متحيزنا، *يقولوف: لو كاف ا عالينا

 كلو كاف متحيزنا لكاف جسمنا، 
 كلو كاف جسمنا لكاف ٧بدثنا، 
 ا َف يكن قدٲبنا،كلو كاف ٧بدثن  
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 ا.ا كإ٥بن قدٲبنا َف يكن ربن  كإذا َف يكنٍ  
سبحاف ا! ما أتفو ىذا الكبلـ، كما أضعفو كيف ٘برؤ يا عبد ا على أف  

 :اتصادـ النصوص، بل العقل كالفطرة ّٔذا الكبلـ، ىؤالء الذين يقولوف ىذا الكبلـ إمَّ 
عاؿو  ا٤بسلم إذا قاؿ ٗبا قالت بو النصوص من أفَّ ا  جاىلوف أك معاندكف؛ ألفَّ 

ا، أتريد ا كاف متحيزن العلو ا٤بطلق، ىؤالء يقولوف إذا كاف عالين  ىذا يعِب: على خلقو، فإفَّ 
 ؟أك تظلو ،السماء تقلو ، أك أفَّ ؟من ٨بلوقاتو يف شيءو  أنو ٧بصوره  ،بقولك متحيزان 

على اإلطبلؽ سبحاف ا  شيءو  ا، بل ا فوؽ كلّْ ا كبّبن تعاُف ا عن ذلك علون  
. 

يف شيء من خلقو، ىذا  و: ٧بصوره و بأنَّ انو عاؿو على خلقبكيف تقوؿ: إذا قلنا 
 .تناقض، ٫بني نقوؿ ٗبا قالت بو النصوص: ا أعلى كل شيء، كفوؽ كل شيء 

كا ىو  ،كا ىو العلي ،كا ىو الواسع ،كا ىو العظيم ،ا ىو الكبّب
 كا ىو ا٤بتعاؿ. ،األعلى

حٌب تقولوف: أنو  كيف يتوىم إنساف يف حقو إنو ٧بصور يف شيء من خلقو،
 متحيز تعاُف ا عن ذلك علونا كبّبنا.

فوؽ كل شيء، ككل ٨بلوقاتو كل األشياء، فهي دكنو كأسفل منو  إذنا ا  
. 

اقتصر على ٟبسة أدلة من أدلة القرآف كسّبد معنا يف قسم السنة  كا٤بؤلف 
ر مركرنا سريعنا على ، ٭ب إف شاء ا، شيء من أدلة السنة يف إثبات صفة العلو  

 ىذه األدلة.
 .[ٓٓ]آؿ عمراف: ﴿يَا ِعيَسى ِإنٍّي ُمتَػَوفٍّيَك َورَاِفُعَك ِإَليا﴾ : قاؿ

 [.ُٖٓ]النساء: ﴿َبْل رَفَػَعُو اللاُو ِإلَْيِو﴾ 
؛ ألف ا جل كعبل قاؿ يف اآلية ىاتاف اآليتاف تدالف على ثبوت علو ا 

 ككجو االستدالؿ:  إ٭با ىو من قولو:  ُمتَػَوفٍّيَك َورَاِفُعَك ِإَليا﴾﴿يَا ِعيَسى ِإنٍّي األكُف 
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، كا٤بعركؼ ﴿َورَاِفُعَك ِإَليا﴾  ،  فالرفع إ٭با يكوف من سفلو إُف علو، ىذا ا٤بعقوؿ عقبلن
 .﴿َبْل رَفَػَعُو اللاُو ِإلَْيِو﴾لغةن، كبالتاِف: فهي من أدلة العلو، كقل مثل ىذا يف قولو تعاُف: 

، فرٗبا توىم ﴿ ِإنٍّي ُمتَػَوفٍّيَك َورَاِفُعَك ِإَليا﴾ نا مسألة تتعلق بقولو تعاُف: *كى 
بعض الناس من ىذه اآلية خبلؼى ا٢بق الذم دلت عليو األدلة ا٤بتواترة، كما أٝبع عليو 

حينا إُف السماء، كعليو فإنو   َف ٲبت، كإ٭با رفعو ا  ا٤بسلموف من أف: عيسى 
باؽو منذ ذاؾ ا٢بْب كإُف اآلف، كإُف قرب قياـ الساعة، مث بعد ذلك ينزؿ إذا شاء ا 

 عبلمة من عبلمات الساعة الكربل، كمن أدلة   إُف األرض، نزكؿ عيسى
قاؿ: ))يوشك أف ينزؿ فيكم ابن مرٔف حكمنا  النيب  ذلك ما ثبت يف الصحيحْب أفَّ 

  مقسطنا فيكسر الصليب كيقتل ا٣بنزير كيضع ا١بزية((.عدالن 
إُف السماء حينا ٔبسده  َف ٲبت إ٭با رفعو ا  عيسى  ا٤بقصود أفَّ  

 كركحو كىو باؽ فيها كسيبقي فيها إُف ما شاء ا، مث إذا نزؿ إُف األرض كأراد ا 
 امة كما يبعث الناس.قبض ركحو فإنو ٲبوت كما ٲبوت سائر الناس، مث يبعث يـو القي

فلو توجهاته عند أىل العلم،  ﴿ ِإنٍّي ُمتَػَوفٍّيَك َورَاِفُعَك ِإَليا﴾ا قولو تعاُف: أمَّ  
 -أشهرىا ما يأيت:

/ ال يقتضي الَبتيب، كنقل السهيلي كغّبه  :أف ييقاؿ أفَّ العطف بالواك -أوالا
ايٛاٚ: ال ة، اإلٝباع على ذلك، كىو على أضعف األحواؿ قوؿ ٝباىّب أىل اللغ

أف يكوف التويف   ﴿ ِإنٍّي ُمتَػَوفٍّيَك َورَاِفُعَك ِإَليا﴾:، فبل يلـز من قولوتكتنٞ ايرتتٝب
 ،الرفع  ىا ىنا أمرين يكوناف لعيسى  ٗبعُب: ا٤بوت قبل الرفع، إ٭با أثبت ا 

يف  الناس، لكنٍ  كما ٲبوتي   و سيموتي الشك أنَّ كالوفاة، أك الوفاة كالرفع، كعيسى 
﴿يَا ِعيَسى ِإنٍّي الوقت الذم يكوف، كبالتاِف قاؿ بعض السلف، إفَّ قولو تعاُف: 

سّبفعو ىذا إثباته لؤلمرين: كإال من حيث الواقع، فإف ا  ُمتَػَوفٍّيَك َورَاِفُعَك ِإَليا﴾
 يتوفاه، يعِب: ٲبيتو. مثَّ 
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كقد جاء الكتاب ّٔذا، فا جل كعبل  ،أف ييقاؿ إفَّ التويف، ٗبعُب: النـو خاُياا/ 
فالتويف يأيت ٗبعُب:  ﴾َوُىَو الاِذي يَػتَػَوفااُكْم بِاللاْيِل َويَػْعَلُم َما َجَرْحُتْم بِالنػاَهارِ ﴿يقوؿ: 

 ِْالزمر:  ]ژ ٹ ٹ  ٹ    ڤ ڤ ڤ  ڤ ڦ ڦ ڦژالنـو 
 .رفعو إليو يعِب: إُف السماء حاؿ نومو، أنامو، مث رفعو  [،إذنا ا 

يعِب:  ،دينو توىف فبلفه  :قاؿ إفَّ التويف يف اللغة ىو: القبض، ييقاؿأف يي   خاثلاا/ 
، كا  يعِب: قبضو ٔبسده كركحو كرفعو إليو  توىف عيسى  قبضو أخذه كامبلن

. 
إذنا ىذه أجوبة ثبلث عن ما قد يتوىم من خبلؼ األدلة ا٤بتواترة على ثبوت أف 

إُف السماء حيا كأنو سينزؿ قبيل قياـ الساعة ،   َف ٲبت كأنو رفعو ا  عيسى 
َوقَػْوِلِهْم ِإناا قَػتَػْلَنا اْلَمِسيَح ِعيَسى اْبَن َمْرَيَم َرُسوَؿ اللاِو َوَما قَػتَػُلوُه ﴿كذلك قولو تعاُف 

َلِفي َشكٍّ ِمْنُو َما َلُهْم ِبِو ِمْن ِعْلٍم  َوَما َصَلُبوُه َوَلِكْن ُشبٍَّو َلُهْم َوِإفا الاِذيَن اْختَػَلُفوا ِفيوِ 
كالحظ  ﴾َبْل رَفَػَعُو اللاُو ِإلَْيِو وََكاَف اللاُو َعزِيًزا َحِكيًما *ِإالا اتػٍَّباَع الظانٍّ َوَما قَػتَػُلوُه يَِقيًنا 

 رفعو ا إليو.بل  ﴾َوَما قَػتَػُلوُه يَِقيًنا﴿ا قاؿ:  يا رعاؾ ا أفَّ 
 إذنا ا٤بقابلة ىنا بْب قتل كرفع كليس بْب قتل كموت، يعِب: َف ٲبت، َف يرد ا 

أنو مات حٍدؼى نفسو، إ٭با أراد أنو ريفع إُف السماء، فا٤بقابلة ليست بْب: قتلو كموت، 
، إ٭با رفعو ا  ىر يف إثبات أف النيب الكرٔف عيسىكإ٭با بْب: قتلو كرفع، كىذا ظا

 .إليو حيِّا 
 

]فاطر: ﴿ِإلَْيِو َيْصَعُد اْلَكِلُم الطايٍُّب َواْلَعَمُل الصااِلُح يَػْرفَػُعُو﴾ :وقولو: قاؿ 
َُ.] 

 .ىذه اآلية تدؿ من كجهْب على ثبوت علو ا
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كالصعود ىو: رفع الشيء من سيفلو إُف ﴿ِإلَْيِو َيْصَعُد﴾ يف قولو:  الىجه األول: 
 علو.

 ،  كالصحيح من كبلـ أىل التفسّب أفَّ  لصااِلُح يَػْرفَػُعُو﴾﴿َواْلَعَمُل ا الىجه الخاوي : 
يرفع  ، فا  إُف ا  يعودي  ﴿َواْلَعَمُل الصااِلُح يَػْرفَػُعُو﴾ الضمّب يف قولو تعاُف:

، فكبلٮبا يرفعاف إُف ا كيصعد ّٔما إُف ا، فتكتيب ذلك  العمل الصاٌف إليو 
إليو يصعد الكلم  ا٤ببلئكة األقواؿ، كالكبلـ الطيب كىو كلُّ كبلـ موافق ٤برضاة ا 

إُف  ،كهني عن منكر ،كأمر ٗبعركؼ ،كتعليًم علمو  ،قرآف ،كتبلكةو  ،كدعاءو  ،الطيب من ذكرو 
 غّب ذلك.

ٚمابط ايعٌُ ايقاحل ٖٛ: العمل الصاٌف، ككذلك األعماؿ الصا٢بة ك 

، تكتبو ا٤ببلئكة مث ترفعو إُف ا فيعرضي على ا، اخلايٞ َٔ ايضٜا٤ املكٝز بايغ١ٓ
كيثِب ا على صاحبو، كيباىي بأىل ىذه األعماؿ كاألقواؿ ا٤بؤل األعلى يباىي ّٔم 

 ا٤ببلئكة.
 َٔ ٖزٜٔ ايٛدٗني. إّرا ٖزا ديٌٝ ع٢ً ثبٛت عًٛ اهلل 

﴿يَا َىاَماُف اْبِن ِلي َصْرًحا َلَعلٍّي أَبْػُلُغ اأْلَْسَباَب * َأْسَباَب كقولو: قاؿ 
 [.ٖٚ - ٖٙالساَمَواِت فََأطاِلَع ِإَلى ِإَلِو ُموَسى َوِإنٍّي أَلَظُن ُو َكاِذبًا﴾ ]غافر: 

ىذا فرعوف موسى ىو ا٤بقصود، كإال فكل ًملك من ملوًؾ مصر، يسمى: فرعوف، 
، ٤با أرسلو ا داعينا إليو، كىذا فرعوف موسى الذم عارض كعادل ككذب موسى 

، الصرح ىو: القصر ﴿اْبِن ِلي َصْرًحا﴾ قاؿ ىذا الطاغية ا١بائر الظاَف لوزيره ىاماف: 
، األسباب: ٝبعي سبب، ككل شيء يؤدم إُف اأْلَْسَباَب﴾  ﴿َلَعلٍّي أَبْػُلغُ العاِف ا٤بنيف، 

، [ ٖٓالكهف: ] ژڀ ڀ  ژ شيء فهو: سبب، كمن ذلك ييقاؿ للطريق سببه 
، يعِب الطرؽ ا٤بؤدية  ﴿َأْسَباَب الساَمَواِت﴾ مث أفصح فقاؿ: ﴿َلَعلٍّي أَبْػُلُغ اأْلَْسَباَب﴾ 

ما أجرئو على ا، كذَّب ٗبا  َوِإنٍّي أَلَظُن ُو َكاِذبًا﴾﴿فََأطاِلَع ِإَلى ِإَلِو ُموَسى إُف السموات 
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، كذب برسالتو من عند ا، كبأنو عاؿو على خلقو بل بوجوده  جاء بو موسى 
 .[ِّالشعراء: ] ژڦ ڦ ڦ      ژ مطلقنا؛ ألنو ملحد قاؿ:

بلَّغ فرعوف أف ربو عاؿو على خلقو؛ ألنو  إذنا ىذه اآلية تدؿ على أف موسى 
َوِإنٍّي أَلَظُن ُو  يريد أف يصعد فيطلع إُف اإللو الذم أخربه موسى بأنو عاؿ على خلقو، 

 ، ىكذا يقوؿ ىذا الظاَف الطاغية. َكاِذبًا﴾
إذنا أنبياء ا كرسلو اعتقدكا كبٌلغيوا أف ا عاؿو على خلقو، كىكذا أتباعهم ٯبب 

على ا٣بلق، كىذا يدلك  أف يعتقدكا، كٯبب أف يبلغوا ىذه العقيدة، كىي: علو ا 
يا رعاؾ ا على أفَّ كلَّ من نفى ا علو ا فهو: فرعوٓفه، كأما من أثبت علو ا فهو 

دمه، كىذا يدلك على أف فرعوف إماـ ا١بهمية، كأف األنبياء عليهم الصبلة موسومه ٧بم
كالسبلـ: موسى، ك٧بمد، كإخواهنما ىم أئمةي ا٤بسلمْب ا٤بتبعْب ا٤بقتفْب أثر األنبياء، 

 كا٤برسلْب كالسائرين على طريقو السلف الصاٌف.
ِبُكُم اأْلَْرَض فَِإَذا ِىَي  ﴿أََأِمْنُتْم َمْن ِفي الساَماِء َأْف َيْخِسفَ : كقولو: قاؿ  

ـْ َأِمْنُتْم َمْن ِفي الساَماِء َأْف يُػْرِسَل َعَلْيُكْم َحاِصًبا َفَستَػْعَلُموَف َكْيَف َنِذيِر﴾  َتُموُر * َأ
 [ُٕ - ُٔ]ا٤بلك: 
يف ىذا السياؽ يف موضعْب، ما يدؿ على علوه جل كعبل؛ ألنو    ا بْبَّ   

 عًٛ اهلل يدؿ على:  ﴿مْن ِفي الساَماِء﴾،كقولو: اِء﴾ ﴿مْن ِفي السامَ كرر قولو: 

﴿ِفي الساَماِء﴾ أمراف ال ثالث ٥بما، قولو: ﴿ِفي الساَماِء﴾ ، كمعُب قولو: باإلمجاع
 -يف السماء، معناه أمراف ال ثالث ٥بما: يعِب: ا 

أفَّ كلمة السماء ٗبعُب: العلو، كىذا معلوـه يف اللغة، كعليو شواىدي يف  -:األوؿ
نثر العرب كشعرىم، أف كلمة السماء:  تدؿ على العلو، حٌب قالت العرب لسقف 

بْب أف ا٤بطر  فا  البيت: )٠باء(، بل أحسن من ىذا ما جاء يف كتاب ا 
السؤاؿ: ما السماء ىنا؟ السحاب،  ﴾َن الساَماءِ َويُػنَػزٍُّؿ َعَلْيُكْم مِ ﴿ينزؿ من السماء،

كالسؤاؿ: ٤باذا ٠بي السحاب ٠باء؟ ألنو عاؿو كمرتفع، كالسماء ىا ىنا ليست ٗبعُب 
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ىي كما أسلفت السحاب؛ ألنو عاؿو على اإلنساف،  السماء ا٤ببنية؛ السبع الطباؽ إ٭با
عاؿو على الناس، كالسحاب بْب السماء كاألرض، قاؿ: كالسحاب ا٤بسخر بْب السماء 

ىذه السموات السبع،   [ ْٕالذاريات: ] ژۇئ ۇئ ۆئ    ژ يعِب:  السماء ا٤ببنية 
تطلق السموات السبع على السموات ا٤ببنية، كيطلق على ىذا الفضاء العاِف حٌب ما 
يكوف دكف ذلك، ألنو ٠بى السحابة ٠باء كالسحاب دكف ىذه السماء ا٤ببنية؛ ألنو قاؿ: 

 [.ُْٔالبقرة: ] ژڄ ڄ  ڃ ڃ ڃ ژ
يعِب: يف العلو، كما ىو العلو الثابت ﴿أََأِمْنُتْم َمْن ِفي الساَماِء﴾ إذنا قولو تعاُف: 

؟ أىو العلو النسيب، أـ العلو ا٤بطلق؟ يعِب: أنو عاؿو على كل شيء، فا لو العلو 
 .ا٤بطلق على كل شيء 

ٗبعُب: على  ﴿أََأِمْنُتْم َمْن ِفي الساَماِء﴾ ،أف تكوف )يف( ٗبعُب: على الثاني:
سماء ا٤ببنية، كعليو: فيكوف معُب اآلية: أأمنتم السماء، كعليو: فالسماء يف اآلية ىي: ال

 ،الشك أنو فوؽ ٠بواتو، كاستعماؿ )يف( ٗبعُب: على من ىو فوؽ السماكات، كا 
َوأَلَُصلٍّبَػناُكْم ﴿ أَف يقل ا  معركؼه مشهوره عند العرب، كقد جاء يف كتاب ا 

ىل ا٤بقصود أف يصلبوا يف أجواؼ  ﴾د  َعَذابًا َوأَبْػَقىِفي ُجُذوِع الناْخِل َولَتَػْعَلُمنا أَيػ َنا َأشَ 
 النخل، أك عليها؟ عليها.

يعِب: اٚبذكا لكم أنفاؽ يف  ﴾َفِسيُحوا ِفي اأْلَْرضِ ﴿*كذلك األمر يف قولو: 
جوفها أك عليها؟ عليها. *كأكضح ما يبْب لك ىذه اآلية؛ حديثه صحيح عن رسوؿ 

، فقد ثبت عند أِب داكد كالَبمذم كغّبٮبا بإسنادو صحيح من حديث عبد ا ا 
الرحمن ارحموا من في األرض  الراحموف يرحمهمقاؿ: )) أف النيب  بن عمرك 

 ىذا ا٢بديث يسمى: ا٤بسلسل باألكلية. يرحمكم من في السماء((
ٞبوا األموات :))من يف األرض(( يعِب: ار  الحظ يا رعاؾ ا كيف تفهم قولو 

٤با قاؿ ارٞبوا من يف األرض؟ يعِب  يف داخل األرض! أىذا الذم أراده النيب  فا٤بدفونو 
يف داخلها أك عليها؟ كما فهمت ا١بملة األكُف، افهم ا١بملة الثانية، كما أنك فهمت 
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)يف( ىا ىنا يف ا١بملة األكُف يف الشطر األكُف ٗبعُب: على، افهم ا١بملة الثانية: 
 كم من يف السماء(( ٗبعُب: على السماء.))يرٞب

 .[]إثبات صفة ا٤بعية  *
قولو: ﴿ىيوى الًَّذم خىلىقى السَّمىوىاًت كىاأٍلىٍرضى يف ًستًَّة أىيَّاـو مثيَّ اٍستػىوىل : ك قاؿ 

اًء كىمىا يػىٍعريجي ًفيهىا عىلىى اٍلعىٍرًش يػىٍعلىمي مىا يىًلجي يف اأٍلىٍرًض كىمىا ٱبىٍريجي ًمنػٍهىا كىمىا يػىٍنزًؿي ًمنى  السَّمى
[.﴿مىا يىكيوفي ًمٍن ٪بىٍوىل ْكىىيوى مىعىكيٍم أىٍينى مىا كيٍنتيٍم كىاللَّوي ٗبىا تػىٍعمىليوفى بىًصّبه﴾ ]ا٢بديد: 

الَّ ىيوى ثىبلثىةو ًإالَّ ىيوى رىاًبعيهيٍم كىال ٟبىٍسىةو ًإالَّ ىيوى سىاًدسيهيٍم كىال أىٍدْفى ًمٍن ذىًلكى كىال أىٍكثػىرى إً 
انيوا مثيَّ يػينىبّْئػيهيٍم ٗبىا عىًمليوا يػىٍوـى اٍلًقيىامىًة ًإفَّ اللَّوى ًبكيلّْ  شىٍيءو عىًليمه﴾ ]آّادلة:  مىعىهيٍم أىٍينى مىا كى

مىا أى٠ٍبىعي كىأىرىل﴾ ]طو: [.﴿ًإنًَِّب مىعىكي َْكقولو: ﴿ال ٙبىٍزىٍف ًإفَّ اللَّوى مىعىنىا﴾ ]التوبة: ،[ٕ
[.﴿كىاٍصربيكا ًإفَّ اللَّوى ُِٖللَّوى مىعى الًَّذينى اتػَّقىٍوا كىالًَّذينى ىيٍم ٧بيًٍسنيوفى﴾ ]النحل: ﴿ًإفَّ ا،[ْٔ

[.﴿ كىٍم ًمٍن ًفئىةو قىًليلىةو غىلىبىٍت ًفئىةن كىًثّبىةن بًًإٍذًف اللًَّو كىاللَّوي مىعى ْٔمىعى الصَّاًبرًينى﴾ ]األنفاؿ: 
 .[ِْٗلصَّاًبرًينى﴾ ]البقرة: ا

 ؽً وٍ ترتيب ا٤بؤلف يف سى ك ، فف١ املع١ٝ هلل  فٝٗا إثباُت سبعه  فهذه آياته    
ا على العرش،  إنو من ا٤بناسب بعد تقرير استواءً  :حيث ،من أحسن ما يكوف اآلياتً 

، فإف  تليق با  مع خلقو معيةن  ا   أفَّ ْبى بػَّ أف يػي  من ا٤بناسبً  ،كعلوه على خلقو
بوضوح ماىية منهج أىل السنة  ًْبي بى االستواء كالعلو يػي  :ا٤بعية بعد تقرير صفٍب صفةً  مى هٍ فػى 

أدراف  حينها على كجهها الصحيح ا٤بربئ من مي هى فى تػي فػى  ،كا١بماعة يف تقرير صفة ا٤بعية
 التشبيو، كا٢بلوؿ، كاالٙباد.

كخصوصنا،  ،مع خلقو عمومنا ا  أفَّ  كالسنةً  كثّبة يف الكتابً   يف أدلةو  ثبتى  
-2إىل َع١ٝ عا١َ، -ُ :وهقشىٌة إىل قشىني -أعِب صفة ا٤بعية-ىذه الصفة 

 ٚإىل َع١ٝ خاف١.

 ،كآية آّادلة ،آية ا٢بديد :جاءت يف ٫بو اآليتْب الواردتْب يف  املع١ٝ ايعا١َ:
يىٍستىٍخفيوفى ًمنى النَّاًس كىالى يىٍستىٍخفيوفى ًمنى اللًَّو كىىيوى مىعىهيٍم ًإٍذ ﴿:كقل مثل ىذا بآية النساء 
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 مْبَّ لً سٍ كللمي  وى يٍ كلوالدى  وي غىفىرى ا لى 

 

ّْْ 
 

يطنا فهذه اآليات ك٫بوىا ٩با  ﴾يػيبػىيّْتيوفى مىا الى يػىٍرضىى ًمنى اٍلقىٍوًؿ كىكىافى اللَّوي ٗبىا يػىٍعمىليوفى ٧بًي
 ثبٛت اغيع١ٝ ايعا١َ. :تدؿ على جاء يف سنة النيب 

 ، ٗبعُب أفَّ َع١ٝ ايعًِ ٚاإلساط١ :ما فسرىا أىل العلم ىيك  ٖٚشٙ املع١ٝ: 
 إُف آخر ما يدؿ عليو كونو ،كقدرتو  ،كبصره ،ك٠بعو ،ا تعاُف مع ٝبيع خلقو بعلمو

 املع١ٝ ايعا١َ. :ا ٖبلقو، ىذه ىي٧بيطن 
، كما (ُ) فدؿ عليها ما ٠بعت من اآليات ا٣بمس األخّبة أَا املع١ٝ اخلاف١:

فيما خرج  ، كمن ذلك قولو كيف سنة رسولو  ،٩با جاء يف كتاب اجاء يف معناىا 
ىذه  د ظن عبدم ِب، كأنا معو إذا ذكرٓف((أنا عنقاؿ: ))  البخارم يف صححيو عنو 

 ٚايتٛفٝل ،ٚايهال١٥ ،ٚاذتففي ،بايتأٜٝسالٍب تيفسر:  ىي ا٤بعية ا٣باصة كىي
 كما ٯبرم ٦برل ىذه ا٤بعآف.

 .كمعية خاصة ،معية عامة :فيتامع إذنا معية ا 
ٕبسب  -أعِب تعْب ا٤بعية يف ىذا النص أك ذاؾ-فهم ا٤براد من ا٤بعيتْب يي ك 

 .يتْب: الذم يبْب ا٤براد من ا٤بعالسياؽ، فالسياؽ ىو
ًِ واجلٔع، وٌَ   واىفرق بني املعيتني ٌَ جٓاٍت خالث/ ٌَ جِٓة اىِلْس

جََعيَِق، وٌَ جِٓة األخر. ٍُ  جٓة اىـ
ََّا َٔ د١ٗ ايٓٛع: ٜعين َٔ د١ٗ أْٛاع ايضفات -1  :فايفشم بني املعٝتني ،أ

                                                 
ا أى٠ٍبىعي كىأىرىل﴾ ]طو: َْ]كقولو: ﴿ال ٙبىٍزىٍف ًإفَّ اللَّوى مىعىنىا﴾ ]التوبة: ( (ُ [،﴿ًإفَّ ْٔ[.﴿ًإنًَِّب مىعىكيمى

اًبرًينى﴾ [.﴿كىاٍصربيكا ًإفَّ اللَّوى مىعى الصَّ ُِٖاللَّوى مىعى الًَّذينى اتػَّقىٍوا كىالًَّذينى ىيٍم ٧بيًٍسنيوفى﴾ ]النحل: 
ًثّبىةن بًًإٍذًف اللًَّو كىاللَّوي مىعى الصَّاًبرًينى﴾ ]البقرة: ْٔ]األنفاؿ:  ٍم ًمٍن ًفئىةو قىًليلىةو غىلىبىٍت ًفئىةن كى [.﴿ كى

ِْٗ.]] 
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 فقف١ْ :ا املعية اخلاصةوأوَّ، سات١ٝ فف١ْْ :املعية العاوة أىَّ

ا بعلمو ا  :ٗبعُب .اختٝاص١ٜ كإحاطتو،  ،كبصره،ك٠بعو  ،مع ٝبيع خلقو أزالن كأبدن
كال ٲبكن أف  ،كذلك  كال يزاؿي  يزؿٍ  ، فهو َف ا  عن ذاتً  ال ينفكي  الزـه  ىذا أمره 

 ،ك٠بعو ،كيف كل كقت بعلمو ،مع ٝبيع ا٣بلق يف كل حاؿ إال ذلك، فا  يكوفى 
 .شيء عنو  كبصره، فبل يغيبي 

مع من شاء ٕبفظو  ، فا  ا  ٗبشيئةً  فإهنا معية متعلقةه  :ا ا٤بعية ا٣باصةأمَّ 
 .كرعايتو إذا شاء  ،كتوفيقو ،ككبلءتو
، فا مجٝع اخلًل :ُوَتَعَمق املعية العاوة :لًََعَتُُـَٔ د١ٗ اي -ِ 
   مع ٝبيع ا٣بلق  ،َك١ْ ببعض اخلًلًَََُٔتَع :واملعية اخلاصةّٔذه ا٤بعية، 

 َع١ّٝ خاق١. :أ٠بيناىا :كلذلك
اخلٛف  :تؤثر يف النفوس بتقوية عبودية :املعية العاوة َٔ د١ٗ األثش:-ّ

كعلى كل حاؿ فإف ىذا  ،معو يف كل حْب ا  يعتقد أفَّ ، الذم   َٔ اهلل
 ا املعية اخلاصة:أوَّ، كخشيتو، كاالستعداد للقائو، كخوفو ،يورث يف نفسو مراقبتو

ٚاحملب١ ي٘، ٚايطُع يف َا عٓزٙ  ايضدا٤ يف اهلل  :فإهنا تؤثر يف قلوب معتقديها

و بنصره كتأييده كتسديده مع جل كعبل ا ، من اعتقد أفَّ  ٚايتٛنٌ ٚايجك١ ب٘ 
 ، كيفوض األمور إليو. نفسو كيثق با  نى كى سى كتى  ،كتوفيقو فإنو سوؼ يطمئن

اغيع١ٝ ايعا١َ  بري ٖصٜٔ ايٓٛعري َٔ َع١ٝ اهلل  إّشا ٖصٙ فطٚم ثالث١ْ

 ٚاغيع١ٝ ارتاق١.

أف إثبات  أف بعض الناس يظنُّ  :ىنا ٕبث مهم البد من الوقوؼ عنده كىو ىا*
من حيث إجراء ىذه النصوص  :يعِب-معية ا جل كعبل يقتضي من حيث األصل، 

٥بم تعاُف ا عن  يف خلقو، ٨بالطه  ، يقتضي اعتقاد أف ا سبحانو حاؿه -على ظاىرىا
ذلك، كلذا فإف بعض الناس من ا٤بخالفْب ألىل السنة كا١بماعة يتهموف أىل السنة 

كٲبنعوف تأكيلها كٞبلها على خبلؼ  ،على ظاىرىا فاتو بالتناقض حينما يثبتوف ص



ـً أىِب العباس، أىٞبىىدى بنً  ة الوىاًسػػػًطيَّةي؛ ًلشىٍيًخ اإلٍسبلى  (ىػػػػِٖٕ-ُٔٔعىٍبدى ا٢ٍبليم اٍبن تٍيميَّة ا٢ٍبرَّآفَّ ) الػػػعىػػػًقػػػيػػػػػدى
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فإهنم ٕبسب زعم ىؤالء يؤكلوهنا  ،الظاىر، يف حْب أهنم إذا كصلوا إُف صفة ا٤بعية
يف ا٤بنهج، ىكذا  يتهموف أىل السنة بأهنم يقعوف يف التأكيل كىم ينكركنو، كىذا تناقضه 

 كىكذا يتهموف أىل السنة كا١بماعة.يزعموف 
٥بذه األدلة على غّب كجهها،  مه هٍ كفػى  ،كغّب صحيح ،ىذا القوؿ غلط أفَّ  :كا٢بقي  

كانت معية عامة   ا٤بعية على ىذا ا٤بعُب سواءن  أىل السنة كا١بماعة ٕبملً  :قوؿٌ  أفَّ  :ذلك
٥بم ىذا ىو ظاىر   يف خلقو أك ٨بالطناعلى أف يكوف حاالن  أك خاصة مع تنزيو ا 

 النصوص، بل لو قيل يف ىذه النصوص ٖببلؼ ذلك لكاف ىذا ىو التأكيل.
أك على معية حفظ  ،على معية علمية :ل النصوص الواردة يف ا٤بعيةٞبىي  :أعيد

 صوص كالقوؿ ٖببلؼ ذلك ىو التأكيل.ىذا ىو ظاىر الن ،كتأييد كتسديد
بسببها، كالٍب ضل من  كاء كالٍب أخطأها ىؤاللٍ العقدة الٍب ما حى  أفَّ  :ذلك كبيافي  

ضل بسببها حينما اشتبو عليهم األمر، فاعتقدكا حلوؿ ا كىذه طائفة سأٙبدث عنها 
ىذه النصوص اعتقاد موجبها يقتضي اعتقاد  أفَّ  طائفةه  بعد قليل إف شاء ا حيث ظنَّ 

 مع خلقو بذاتو. ا  أفَّ 
 ضوء لغة العرب.ىذه النصوص يف  مً هٍ فػى  عدـي  :ىذا سببو

 ،َطًل املكاص١ْ :يف لغة العرب تدؿ على (مع) أفَّ  :ىذه ا٤بسألة ىو بيافي  

 املدايط١ بايشٚات. :ملع٢ٓ رٕٚ إٔ تهٕٛ َالط١َّّ ،ٚاملقاسب١

كا٤بصاحبة دكف أف  ،مطلق ا٤بقارنة :على يف لغة العرب تدؿي  (مع) أعيد كلمةي 
كا٢بلوؿ، كالشواىد على ىذا   ،كا٤بمزاجة ،كا٤بماثلة ،ا٤بخالطة :يكوف ىذا مبلزمنا ٤بعُب

 كثّبة.
سرنا مع القمر، كأين القمر من الناس؟ ىذه  :فإف الناس قدٲبنا كحديثنا يقولوف*

، فكانت اس كالقمر، فضوئو كنوره يصل إليهممقارنة بْب الن طلقي مي  :فيها مقارنة معيةه 
 ا٧بة؛ تسمح باستعماؿ ا٤بعية ىا ىنا.ا٤بقارنة س
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ا فبلف كفبلف كلد :ىذا يف كبلـ كثّب يف كبلـ الناس، فإف الناس يقولوفقل مثل * 
وقت يف كالثآف يف مكاف آخر، كلكنهما كلدا يف نفس ال ،كإف كاف أحدٮبا يف مكاف معنا

، كيف نفس الساعة.  نفس اليـو
ة، كإف كانت ىي يف بلد، أهنا معو يف عقد الزكجي :يعِب ،فبلنة مع فبلف :قاؿيي * 

 د.كىو يف بل
كاف بعيدا عنهم يف ا٤بكاف،   كإفٍ  ،كاف يؤديهم  مع أكلئك القـو إفٍ  فبلفه  :قاؿيي * 

 االعتقاد كالتأييد.فا٤بنافقوف يف ا٤بدينة كانوا مع الكفار ا٤بشركْب يف مكة بالرأم ك 
 يف مكة، كانوا مع النيب   ثل ىذا يف ا٤بستضعفْب من الصحابةكقل م*

كذلك ٗبوافقتهم على  ،بنصرهتم :، كذلكمبتأييدى :كأصحابو كىم با٤بدينة كذلك
اعتقادىم.

، مع كيف غّبىا،مع إخواهنم ا٤بضطهدين يف سوريا *ا٤بسلموف يف كل مكاف ىم 
 .ال ٱبالطوهنم كال ٲبازجوهنم أهنم

ا، تأمل يف قوؿ ا * قاؿ أىل  ﴾كىكيونيوا مىعى الصَّاًدًقْبى ﴿: بل ٤باذا نذىب بعيدن
ىذا خطاب  (مع أِب بكر كعمر كأصحأّما: )كغّبه قالواالتفسّب كالضحاؾ 

للذين آمنوا أف يتقوا ا كأف يكونوا مع الصادقْب، أين ٫بن من أِب بكر كعمر 
أننا ٬بالطهم بأكتافنا  ﴾كىكيونيوا مىعى الصَّاًدًقْبى ﴿ :د من قولوأيفهم أحه  كأصحأّما؟ 

اد عند كل من يقرأ ىذه اآلية أف نكوف أك ا٤بر  ؟ك٪بالسهم يف ٦بالسهم، ىل ىذا ىو ا٤براد
ىم عليو من ىذه الصفة كىي: الصدؽ. مع ما

ىل ا٤بقصود أف ٭بوت  ﴾كىتػىوىفػَّنىا مىعى اأٍلىبٍػرىارً ﴿ :كقل مثل ىذا يف قوؿ ا  
راد ىذا، إ٭با ا٤براد: ٫بن كإياىم يف ٧بل كاحد أك ندفن يف قرب كاحد؟ ليس ا٤ب توىفكني 

لنا  ختمي يٍ الرب، فػى  :ىنا أف نكوف كإياىم على ىذه الصفة كىي ارنة ىاكا٤بق ،ا٤بقارنة مطلق
 بذلك.
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كا٢بلوؿ، إ٭با  ،كا٤بمازجة ،ا٤بخالطة :غوم ال تستلزـي إذنا ا٤بعية من حيث معناىا اللي 
 عليو يف سياؽ آخر، مدلوالن  أف يكوفى  عليو سياؽ فبل يلزـي  دؿَّ  زائد، إفٍ  يبقى ىذا قدره 

كعلى ما ىو  ،كعلى رأيو ،على ىواه :يعِب ،ا مع فبلففبلنن  إفَّ  :يف سياؽ تقوؿ :ٗبعُب
فهما قد ٚبالطا سويا يف  ،أتيا معا :يعِب ،فبلف مع فبلف :تقوؿ عليو من الصفات، كتارةن 

 آّيء.
 ككلُّ  ،السياؽ لطة، ىذا قدره زائد، يدؿ عليو:٨با :تدؿ على (مع)كلمة   إذنا كوفي 

 .سياؽ ٕبسبو
أدلة الكتاب كالسنة كإٝباع ا٤بسلمْب كما ىي عليو فطرهتم  ا٤بقطوع بو من  

على ىذا كثّب، حٌب قاؿ  كاألدلةي  ،من خلقو على خلقو، بائنه  عاؿو  ا  أٝبعْب، أفَّ 
تدؿ على  (من مائة ألف دليل من خلقو ٫بوه  بائنه  أدلة أف ا ) :أىل العلم بعضي 

 بائن من خلقو.
يف ا  ،يف ا الواسع ،يف ا الكبّب ،العظيم يف ا ظن بعد ىذاإذنا كيف يي 

م تعاُف ا عن فإنو يكوف حاالن يف خلقو، ٨بالطنا ٥ب ،أنو إذا كاف مع خلقو ،األعلى
 ذلك.

أف  كما قدر ا حق قدره من ظنَّ  ،ىذا يف ربو ما قدر ا حق قدره، من ظنَّ  
 اشا ككبل.ح ىذا مدلوؿ كتاب ا كسنة رسولو 

 ه البطبلف.ؿ على ما ظاىري كن ٕباؿ أف تدي ال ٲبي  رسولو  فإف كتاب ا كسنةى  
عن  ا فإنو ساَفه  ا كتابي كيف جهلو، أمَّ  ،يف فهمو :فالعلةي  ،توىم إنساف ذلك إفٍ 
 كال يدؿي  ،إال على ا٥بدل با٢بق، فبل يدؿي  أنزلو ا  على باطل، ىذا كتابه  أف يدؿَّ 

رشد إال إُف ا٢بق، إذنا ىذا جواب أكؿ عمن يظن أف ا٤بعية كال يي  ،إال على الرشد
أف ٞبل أىل السنة ىذه النصوص على ما  من ظنَّ  ا٤بخالطة ىذا باطل، كظني  :تقتضي

التأكيل أك ا٢بمل على آّاز، ىذا  :أف ىذا من قبيل ؿٱبالف كما يضاد ا٤بخالطة كا٢بلو 
للنصوص على ظاىرىا، ك٩با  ٤بنهج أىل السنة، إ٭با ىذا ٞبله  ظن غّب صحيح كىذا ظلمه 
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أهنا تدؿ  -نصوص ا٤بعية-ظاىر النصوص  كىو اعتقاد أفَّ  :يدؿ على بطبلف ىذا التوىم
 :على ا٤بخالطة كا٢بلوؿ أهنا لو كانت كذلك لتناقضت النصوص، تناقضت من جهتْب

 ،عتٛا٤َٔ د١ٗ تٓاقض ْقٛل املع١ٝ َع ْقٛل ايعًٛ ٚاال :أكالن  
بػَّريكفى اٍلقيٍرآىفى كىلىٍو كىافى ًمٍن ﴿عن االختبلؼ كالتناقض  كالشك أف كتاب ا منزهه  أىفىبلى يػىتىدى

ًثّبنا فنا كى فيو كقوع  ظنَّ ال ٲبكن ٕباؿ أف يي  كتاب ا  ﴾ًعٍنًد غىٍّبً اللًَّو لىوىجىديكا ًفيًو اٍخًتبلى
أهنا تقتضي ا٤بخالطة  :ذاتية ٗبعُب ف معية ا معيةه : إالتناقض كاالختبلؼ، لو قيل

كا٢بلوؿ للخلق أك يف ا٣بلق، فإف ىذا يقتضي كالشك التناقض بْب أدلة ثبوت استواء 
 منزه عن ذلك. على عرشو بذاتو، كأدلة علوه على خلقو بذاتو، ككتاب ا  ا 

فيها ما  األدلة الٍب دلت على ا٤بعية رعاؾ ا كجدتى ا كأنت إذا تأملت يا من ي 
 يدؿي على دفع ىذا التوىم.

  لف آية ا٢بديد كيف أف ا تأمل معي يف قولو تعاُف يف أكؿ آية بدأىا ا٤بؤ  
﴿ىيوى الًَّذم خىلىقى السَّمىوىاًت كىاأٍلىٍرضى يف ًستًَّة أىيَّاـو مثيَّ فاسد،  كل ظن    ابتدأ بتقرير ما يدفعي 

م ّٔذه اآلية، فإنو كسلَّ  ،ىنا إذا اعتقد ا٤بسلمي  ىا ،األمر انتهى اٍستػىوىل عىلىى اٍلعىٍرًش﴾
على   بى على عرشو، مث عقٍ  على خلقو مستوو  ٣بلقو، كأنو عاؿو  مباينة ا  يعتقدي 

من  صى صاؼ، ٚبلَّ  ا١بديد على قلبو  معيتو ٣بلقو، اآلف يأيت ىذا العلمي  ذلك: بإثبات
السَّمىوىاًت كىاأٍلىٍرضى يف ًستًَّة أىيَّاـو مثيَّ اٍستػىوىل عىلىى ﴿ىيوى الًَّذم خىلىقى أدراف ا٢بلوؿ كالتشبيو، 

اًء كىمىا يػىٍعريجي ًفيهىا كىىيوى   اٍلعىٍرًش يػىٍعلىمي مىا يىًلجي يف اأٍلىٍرًض كىمىا ٱبىٍريجي ًمنػٍهىا كىمىا يػىٍنزًؿي ًمنى السَّمى
اآلية بدأت بإثبات  الحظ معي كيف أفَّ  ﴾مىعىكيٍم أىٍينى مىا كيٍنتيٍم كىاللَّوي ٗبىا تػىٍعمىليوفى بىًصّبه 

٣بلقو، كمع ذلك فإف ا كاستوائو على العرش، مث عقبت ببياف معيتو  علو ا 
  ختم ىذه اآلية ٗبا يدؿ على إثبات بصره  ا بأفَّ من رٞبتو بعباده كلطفو ّٔم زاد بيانن
 .بأعماؿ عباده 

كانت   ،ّٔم عباده، كىو بصّبه  فعلي ما ي على خلقو، كيعلمي  عاؿو  فإذا كاف ا 
٨بالطة، إذنا ىذا  ذاتية، كليست معيةى  علمية ليست معيةن  ا٤بعية الٍب ثبتت بْب ذلك معيةن 
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كىذا ىو  ،ىذه النصوص البد أف ٙبمل على ا٤بعية العامة يدؿ على أفَّ  ،أمر أكؿ
 سلم من ذلك.ظاىرىا كإال لتناقضت النصوص، كالقرآف مي 

على أهنا ال ٲبكن أف  صراحةن  يف أدلة إثبات ىذه ا٤بعية ما يدؿي  أفَّ   ٚدْ٘ آخش: 
-يل لو قً  ﴾الى ٙبىٍزىٍف ًإفَّ اللَّوى مىعىنىا﴿ :اتية، تأمل مثبلن يف قوؿ ا مل على ا٤بعية الذٙبي 

، كىذه دالة -دلت على ا٤بعية العامة (ُ)دلت على ا٤بعية آية ا٢بديد  طبعا اآلية السابقة
٤بخالطة يف أف تكوف ا ا٢بلوؿ، تدفع ظنَّ  كىذه تدفع ظنَّ  ،ا٣باصة، كىذهعلى ا٤بعية 
مع صاحبو يف الغار  النيب  ﴾ًإفَّ اللَّوى مىعىنىا﴿ :عُب ا٤بعية تأمل يف قولومبلزمةن  ٤ب

ذاتية ٤با كاف  معيةن  كالكفار فوؽ الغار، ليس بينهم كبينو إال أشبار قليلة، لو كانت ا٤بعيةي 
 .كصاحبو كبْب الكفار يب ٜبة فرؽ بْب الن

يف اللغة تقتضي  (مع)كلمة   أفَّ  :ذاتية يف كل حاؿ، ٗبعُب لو كانت ا٤بعية معيةن *
إنو ٲبكن أف ييقاؿ كاف ا ف :كالكفار، كبالتاِف فرؽ بْب النيب  ٜبةى  ذلك، ٤با أصبحى 

   مع النيب شا اح ،أف يقوؿ ذلك مسلمه  ا، أفيجرأي كمع الكفار أيضن  ،كصاحبو
 ككبل.

ليست ىي ا٤بعية  ﴾ًإفَّ اللَّوى مىعىنىا﴿ىنا  ىا نها ا إذنا تبْب ّٔذا أف ا٤بعية الٍب بيَّ 
: التأييد، كالنصرة، كا٢بفظ، ٗبعُب كا٢بلوؿ، إ٭با ىي معيةه  ،لطةً للخي  :الذاتية ا٤بقتضية

نصوص  :ل النصوصىذا من األكجو الٍب تدؿ على بطبلف ٞبىً  فإفَّ  :، كعليوةءكالكبل
 .كا٢بلوؿ ،ةللمخالط ا٤بعية الذاتية ا٤بقتضيةً  :ا٤بعية على معُب

إلٝباع السلف الصاٌف،  ٨بالفه  ىذا الظنَّ  أفَّ  :كىو ،اأعف إىل ٖزا أَّشا ثايّج 
ٕباؿ، كقد نقل  ىذه النصوص ال تدؿ على معية ذاتيةو  السلف ٦بمعوف على أفَّ  فإفَّ 

ات على بى ثػٍ من أىل العلم األى  عدده  :مثبلن  ،اإلٝباع على ذلك يف أدلة نصوص ا٤بعية العامة
                                                 

ا يىًلجي يف ﴿ىيوى الًَّذم خىلىقى السَّمىوىاًت كىاأٍلىٍرضى يف ًستًَّة أىيَّاـو مثيَّ اٍستػىوىل عىلىى اٍلعىٍرًش يػىٍعلىمي مى ( (ُ
ا كىمىا يػىٍنزًؿي ًمنى السَّمىاًء كىمىا يػىٍعريجي ًفيهىا كىىيوى مىعىكيٍم أىٍينى مىا كيٍنتيٍم كىا ليوفى اأٍلىٍرًض كىمىا ٱبىٍريجي ًمنػٍهى للَّوي ٗبىا تػىٍعمى

 .بىًصّبه﴾
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.                                                         -كفقو ا-مدً نٍ سً  زيزٍ عى دالٍ بٍ عى  بنٍ  حٍ الً شىرٍحي فىًضيىلًة الشىٍيخ: صى 
 مْبَّ لً سٍ كللمي  وى يٍ كلوالدى  وي غىفىرى ا لى 

 

ُْْ 
 

ككما  ،علمية على أف ا مع خلقو بعلمو، كما كاف ىذا من اإلماـ أٞبد أهنا معيةه 
ككما نص   ، ككما كاف ىذا من أِب عمر الطلمنكيكاف ىذا من ابن عبد الرب

كغّبىم   كابن بطة ، ىل العلم، كما كاف ىذا من اآلجيرممن أ ته عليو ٝباعا
  اإلماـ ٧بمد ابن ٰبيي الذىلي أفَّ  :((العلو))يف   من أىل العلم، كعند الذىيب

فقاؿ  كىو: ))ليعلم العبد أف ا معو حيث كاف(( ئل عن حديث مركم عن النيب سي 
 ا ) : ظاـ قاؿ اإلماـ ٧بمد بن ٰبيي الذىلي الذم ىو أحد أئمة اإلسبلـ العً 

من  (، كىذه طريقتهم، كمن أىدل طريقناكىو على عرشو ،بو بعلمو ٧بيطه  ،مع خلقو
كالتابعْب كأتباعهم أكلئك األخيار الذين زكاىم  النيب  السلف الصاٌف من أصحابً 

 ((.مث الذين يلوكهنم ،مث الذين يلوكهنم ناس قرٓفحيث قاؿ: ))خّب ال النيب 
دكنك كتب التفسّب كيف ٘بد اآلثار ا٤بركية عن الصحابة كالتابعْب كمن بعدىم  

ىذه النصوص على ىذا ا٤بعُب، كلذلك ٘بد يف كبلـ ابن عباس  لي من أىل العلم، ٙبمً 
 قاؿ ،ىيوى مىعىهيٍم﴾ك ﴿ :عند قولو تعاُف: (علمو معهم  ،بعلمو).

معيتو ال  ناقض معيتو، كأفَّ ال يي  علو ا  ٨بتصرة تدلك على أفَّ  بنةه إذنا ىذه لي 
على ظاىرىا، نصوص العلو على  كالنصوص يف كل   ،علوه، فاألمراف ثابتاف ٚبالفي 
مع خلقو  فا  ،ا٤بعية على ظاىرىا على خلقو بذاتو، كنصوصي  فا عاؿو  ،ظاىرىا

 كتوفيق. ،كتأييد ،ا معية نصرةو من ا٤بؤمنْب خصوصن بعلمو عمومنا كمع من شاء 
، -ٖشٙ اخلالف١ ملا عبل-ايٓاؼ يف املع١ٝ اْكغُٛا إىل ثالث١ أقغاّ، 

 -ايٓاؼ يف املع١ٝ َٓكغُٕٛ إىل ثالث١ أقغاّ:

ىم الذين آمنوا بالكتاب كلو ىم الذين ٝبعوا بْب النصوص  -ايكظِ األٍٚ:
أىل السنة كالتوحيد، ىم الصحابة كالتابعوف  :كىم ،ربوا بعضها ببعضفوا بينها كَف يضٍ كألٍ 

  كا٤بعية البلئقة با  ،العلو :، ىؤالء اعتقدكا األمرينمكأتباعهم كالسائركف على درّٔ
 ،على عرشو على خلقو بذاتو، كأنو مستوو  ا عاؿو  فاسد، اعتقدكا أفَّ  ا٤بنزه عن كل ظن  

 ،بنصرتو :كإحاطتو، كأنو مع من شاء من خلقو ا٤بؤمنْب ،بعلمو :ٝبيع خلقو معكأنو 
 كتوفيقو. ،كتأييده
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تعاُف ا عن -يف خلقو،  حاؿه  ا  ىم الذين اعتقدكا أفَّ  -ايكظِ ايجاْٞ:
بوا ككذٌ  واارية ىؤالء أعرضا١بهمية ا٢بلولية كبعض ا٤بعتزلة كىم النجَّ  :كىؤالء ىم -ذلك

، فضلوا يف فهمها، ذه األدلة الٍب دلت على ا٤بعيةّٔ وابنصوص العلو كاالستواء كتشبث
ىذا  كأفَّ  ،الباطل ىذا أبطلي  يف خلقو، كالشك أفَّ  ىا حلوؿ ا اضكظنوا أف مقت

يف  حاؿه  أف ا  اعتقادي  ،من أعظم الكفر ، فإفَّ ضبلؿ مبْب، بل ىذا كفر با 
كأشنع كأشنع اعتقاد من متحد ٖبلقو،  كأشنع منو اعتقاد االٙباد أف ا  ،خلقو

اعتقد الوحدة كأف كل موجود إ٭با ىو شيء كاحد ا٣بالق كا٤بخلوؽ كلو شيء كاحد يف 
 ا.ا كبّبن األصل، تعاُف ا عن ذلك علون 

: السا٤بية- ،رأّمئفةه من أىل البدع من: السا٤بية كأضىم طا -ايكظِ ايجايح:
ا تعاُف  أفَّ  :الء تناقضوا فزعموا، ىؤ -كنعوذ با من األىواء ،تبلشت كاضمحلت فرقةه 
 النصوص، إذا ٝبعنا بْب أدلةً  لقو بذاتو، زعموا أفَّ ىذا ىو مقتضىخ بذاتو، كمع عاؿو 
 ا بذاتو ٨بالطه  كأفَّ  ،على خلقو ا بذاتو عاؿو  فإف ىذا يقتضي أفَّ  ،كأدلة ا٤بعية ،العلو

اًء إًلىوه كىيف ﴿ :ا بقولو تعاُفكتشبثوا أيضن  ،باطل ٣بلقو، كىذا تناقضه  كىىيوى الًَّذم يف السَّمى
 يف الفهم. كىذا أيضنا ضبلؿه  ﴾اأٍلىٍرًض إًلىوه كىىيوى ا٢بٍىًكيمي اٍلعىًليمي 

 -َقٝب١ أٌٖ األٖٛا٤ ٚايبزع ع٢ً مجٝع طبكاتِٗ ٚأْٛاعِٗ أَضإ:

  يعِب: ىم أخطئوا من جهتْب: 
وا من أتي  مةو جٍ عي ا لً إمَّ  ا٢بق؛ ٘بدىم ٰبملوف النصوص على خبلؼً  األَش األٍٚ:

ٖببلؼ ما تعرفو العرب  ،حادثة كعلى ضوء مصطلحاتو  الكبلـ ٗبقتضىٰبملوف  ،قبلها
أك من قبل اإلعراض عن منهج السلف  السنة إ٭با ٮبا بلسافو عرِبو مبْب،القرآف ك  ،بلغتها

ملوف النصوص على أهنم ٰب لكتاب كالسنة الفهم الصحيح، فتجدي الصاٌف الذين فهموا ا
معتزِف  :القرآف عند ا٤بعتزِف أفَّ  ك٘بدي  ،جهمي :القرآف عند ا١بهمي أفَّ  اعتقادىم فتجدي 

 كىكذا. ،جربم :ك٘بد أف القرآف عند ا١بربم
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 مْبَّ لً سٍ كللمي  وى يٍ كلوالدى  وي غىفىرى ا لى 
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وف بينها، إ٭با ال ٯبمعوف بْب النصوص كال يألفي ىو أهنم  -األَش ايجاْٞ:
كىذا أيضا  ،ا كيعرضوف عن طرؼ، بل رٗبا ضربوا بعض النصوص ببعضيأخذكف طرفن 

 حقو  عن منهج السلف الصاٌف، أىل السنة كا١بماعة أىلي  كخطأ كإعراضي  ضبلؿي 
فة، يعتقدكف أنو ال ٲبكن ٜبة تعارض البتة بْب النصوص كأف النصوص مؤتلفة ال ٨بتل

وف النصوص معاملةى فإهنم ٯبمعوف كيألفوف بْب ىذه النصوص، بل إهنم يعامل :كبالتاِف
 ا.ا صحيحن فهمن  ، مث يفهموف آّموعوف ىذا النص إُف ذاؾالنص الواحد، يضم

على عرشو، كأف ا تعاُف بذاتو ٨بالط  ا بذاتو عاؿو  أفَّ  :ىؤالء تناقضوا زعموا
اًء إًلىوه كىيف ﴿ة، تشبثوا باآلية الٍب ذكرت ٣بلقو، كتشبثوا بآيات ا٤بعي كىىيوى الًَّذم يف السَّمى

 (اإللو)كلمة   أفَّ  :مع أف كل من يفهم كبلـ العرب يدرؾ ا٤بقصود، كىو﴾وه اأٍلىٍرًض إًلى 
 :لو تعِب: معبود، فأيعِب : مألوه،ٗبعُب :مفعوؿ، إلو :ٗبعُب ،عاؿفً  ، إلو:ا٤بعبود :تعِب

 د.عبي يى  ،عبدى  ،لو يألو، أدبى عى 
ه أىل كيعبدي  ،ه أىل األرضيف السماء، يعبدي  كمعبوده  ،يف األرض إذنا ا معبوده 

 أم إشكاؿو حينئذ يف فػىٍهًم ىذه اآلية.السماء، ف
٥بم أين  ك إذا قلتى أنَّ  :يقع فيو من يقع من العامة، كىو ىنا أنبو إُف خطأو  كىا* 

 .-ا عن ذلك علونا كبّبناتعاُف -ا موجود يف كل مكاف  :ا؟ قاؿ
سوء، ىذا  إياؾ أف تظن بربك ىذا الظن، فهذا ظنُّ  ،تق ارم عبد ا، احذا

 حق قدره. ا  رً دي قٍ ظن من َف يػى 
من كل شيء، كالذم السموات  كيف تعتقد يف ربك العظيم الذم ىو أكربي   

 و موجوده د فيو أنَّ ، كيف تعتق أماـ عظمة ا  كاألرض كىذا الكوف كلو ليس بشيءو 
 يف كل مكاف أم نقص أعظم من ىذا النقص الذم تنسبو إُف ربك.

 باتفاؽ العلماء، من اعتقد أفَّ  كفرمه   و اعتقاده إذنا حذارم من ىذا االعتقاد، فإنَّ 
   كأحاديث  ،آليات الكتاب كفرم، كتكذيبه   يف كل مكاف بذاتو فإف ىذا اعتقاده

 .الرسوؿ 
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،  ما يتعلق بصفة ا٤بعية   :كىو ،ىذا ا٤بوضوع مً هٍ فى لً  ٨بتصرةه ة إذنا ىذه نبذه  
 كبياف بعوف ا  تأييدو  عقد مبحثنا سيمر بنا قادمنا إف شاء ا فيو زيادةي  كا٤بؤلفي 

 ٤بسألة ا١بمع بْب العلو كا٤بعية.
أىيَّاـو مثيَّ اٍستػىوىل ﴿ىيوى الًَّذم خىلىقى السَّمىوىاًت كىاأٍلىٍرضى يف ًستًَّة : كقولو: قاؿ 

اًء كىمىا يػىٍعريجي ًفيهىا  عىلىى اٍلعىٍرًش يػىٍعلىمي مىا يىًلجي يف اأٍلىٍرًض كىمىا ٱبىٍريجي ًمنػٍهىا كىمىا يػىٍنزًؿي ًمنى السَّمى
 .كىىيوى مىعىكيٍم أىٍينى مىا كيٍنتيٍم كىاللَّوي ٗبىا تػىٍعمىليوفى بىًصّبه﴾

ا بإثبات العلم، ككاف ثبات ا٤بعية كاف مسبوقن إ رعاؾ ا كيف أفَّ ا الحظ معي ي
 ،كإحاطةو  ،معية علمو  :ىي ا بإثبات البصر، فهذا يدؿ على أف معية ا متبوعن 
 .، ك٠بعو من ا كبصرو 

﴿مىا يىكيوفي ًمٍن ٪بىٍوىل ثىبلثىةو ًإالَّ ىيوى رىاًبعيهيٍم كىال ٟبىٍسىةو ًإالَّ ىيوى  :كقولو:قاؿ 
انيوا مثيَّ يػينىبّْئػيهيٍم ٗبىا عىًمليوا يػىٍوـى سىاًدسيهيٍم كىال  أىٍدْفى ًمٍن ذىًلكى كىال أىٍكثػىرى ًإالَّ ىيوى مىعىهيٍم أىٍينى مىا كى

 [.ٕاٍلًقيىامىًة ًإفَّ اللَّوى ًبكيلّْ شىٍيءو عىًليمه﴾ ]آّادلة: 
 ٕ]آّادلة:  ژ ڀڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ  ٻ ٻ ٱ ژ: ّٔذه اآلية كذلك األمري 

ى ػكفيما بْب ذلك، بى  ژ ڍ ڇ  ڇ ڇ    ڇ ژ ، مث ختمت: بالعلم:بالعلم :بدأت اآلية [،  ْبَّ
 علم. بالعلم، فا٤بعية معيةي  :تمتكخي  ،بالعلم :بدأت اآلية أنو مع خلقو، ا 

من إثبات ا٤بعية   أدْف فهم فاسد أك ال يليق با  زعي نً أضف إُف ىذا أمر يى *
: 

  ٿ     ٿ ٺ ٺ ٺ   ٺ ڀ ڀژيقوؿ ّٔذه اآلية،  كيف ا   تأمل أفَّ  

تنزه فهمها يزيدؾ يقيننا بً  تنبو ٥با فإفَّ  ىنا نكتة لطيفوه   ژ     ٹ ٹ   ٹ ٹ   ٿ ٿ
ا إُف قـو  ا لو، العربي أف يكوف مع خلقو ٨بالطن  : ا  كاف   :يعِب-إذا أضافت أحدن

 خامسي  أربعة، جاء فبلفه  ثبلثة، رابعي  ، فإهنا تقوؿ ثالثي -إليو كمضاؼه  ىناؾ مضاؼه 
ىنا  فالذم يليق ىا :كىؤالء من البشر، كبالتاِف ،إنساف :ٟبسة ٤با؟ ألنو من جنسو ىو
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 ے ے ژ :ا تعاُف يقوؿ ثبلثة، كىذا ما جاء يف القرآف أفَّ  ثالثي  فبلفه  :تقوؿ أفٍ 

 كاحد. كصاحبو أبو بكر ٤با؟ ألهنما جنسه  النيب  [َْالتوبة: ] ژ
 ،كال يف فصل، ا ليس كمثلو شيء مع خلقو يف جنسو  فإنو ال يتفقي  ا ا أمَّ 

 ،ألجل ىذا جاءت اآلية ببياف ىذا التمايز لو سيما؛ نعلمي  ، كالا أحداكَف يكن لو كفون 
بْب  ؿكا٢بلو  ،كا٤بمازجة ،حصوؿ ا٤بخالطة بْب ا كخلقو، كبالتاِف: ال ييظنُّ  كىذه ا٤بباينة

كاعتقاد  ،كلذا كجدت الفرؽ بْب اعتقاد أىل اإلٲبافً  ،ا كخلقو، فا ليس كمثلو شيء
 أىل الطغياف.

،  ژ     ٿ  ٿ     ٿ ٺ ٺ ٺ   ٺ ڀ ڀژ :اإلٲباف اعتقدكا يف رّٔم أنو أىلي 
 ا رابعي  يعتقدكف أفَّ  ،، كليس خامسهم ژ     ٹ ٹ   ٹ ٹ   ٿ ژ،كليس ثالثهم

 ا٣بمسة. ا سادسي  لثبلثة، كأفَّ ا
 ک ک ڑ ڑ ژ ژ :ا أىل الطغياف فهم الذين قاؿ ا يف حقهمأمَّ  

الفرؽ بْب ا٢بق كالباطل، بْب النور كالظبلـ، ىذا  ، رأيتى  [ ّٕا٤بائدة: ]ژ  گ ک ک
 كالباطل. ،ىو التبياف كالفرقاف بْب ا٢بق

كىال أىٍدْفى  ژا٣بمسة  ليس كمثلو شيء، لذا ىو رابع الثبلثة، كىو سادسي  ا 
 .٥بم مع مباينتو يف ذاتو ًمٍن ذىًلكى كىال أىٍكثػىرى ًإالَّ ىيوى مىعىهيٍم ﴾

 
 

 [.َْ﴿ال ٙبىٍزىٍف ًإفَّ اللَّوى مىعىنىا﴾ ]التوبة: : قاؿ 
، ىذه اآلية كما بعدىا تدؿ ﴿ال ٙبىٍزىٍف ًإفَّ اللَّوى مىعىنىا﴾  :كذلك األمر يف قولو تعاُف

 ا٣باصة.: ثبوت ا٤بعية على
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 (ِ) كاآليات ا٣بمس الباقية ،ثبوت ا٤بعية العامة :تدالف على (ُ) اآليتاف األكلياف 
كصاحبيو على ىذه ا٤بعية ا٣باصة  مع النيب  ثبوت ا٤بعية ا٣باصة، فا  :تدؿ على

ا٤بشركوف  بى ري كقػى  ،مع صاحبو يف الغار كالتأييد، كلذا ٤با كاف النيب  ،معية النصرة :كىي
كصاحبو، خاؼ  لرأل النيب  ،أسفل قدميو أحد الكفار لو نظرى  حٌب إفَّ  ، منهماا جدن 

بثبلثة ا  ...((يا أبا بكر ما ظنك)) :فبكى فقاؿ النيب  على النيب أبو بكر
نك باثنْب ا ثالثهما((.ظ))ثالثهما ال ما 

 [.ْٔ﴿ًإنًَِّب مىعىكيمىا أى٠ٍبىعي كىأىرىل﴾ ]طو:  كقولو: :قاؿ 
 ٤بوسى كىاركف  كا٣بطابي ﴾ ًِب مىعىكيمىا﴿ًإنَّ  :كذلك األمر يف ىذه اآلية

ببعض  قها خاصه متعلي  :ف ا٤بعية ا٣باصة كما قلنا، تأمل يا رعاؾ ا أ﴿أى٠ٍبىعي كىأىرىل﴾ 
ا٣بلق، فا ٱبص من شاء من خلقو ّٔذه ا٤بعية، كأنت إذا تأملت ما جاء فيها يف 

علق قد يكوف مرتبطنا بأشخاص، كقد يكوف مرتبطنا ىذا الت أفَّ  النصوص، كجدتى 
كقد يكوف مرتبطنا بأنس يتصفوف ّٔذه الصفات،  ،بأكصاؼ، يعِب مرتبطنا بأناس معينْب

أخرب  ا  من ىذه ا٤بعية، ٘بد أفَّ  ل من اتصف ّٔذه الصفات كاف لو حظه فك
٤بوسى  ﴾ًِب مىعىكيمىا﴿ًإنَّ ، كذلك مع النيب   ألِب بكر ﴿ًإفَّ اللَّوى مىعىنىا﴾ :بقولو

                                                 

اٍستػىوىل عىلىى اٍلعىٍرًش يػىٍعلىمي مىا يىًلجي يف  قولو: ﴿ىيوى الًَّذم خىلىقى السَّمىوىاًت كىاأٍلىٍرضى يف ًستًَّة أىيَّاـو مثيَّ ك  (ُ)
ا كىمىا يػىٍنزًؿي ًمنى السَّمىاًء كىمىا يػىٍعريجي ًفيهىا كىىيوى مىعىكيٍم أىٍينى مىا كيٍنتيٍم كىا ليوفى اأٍلىٍرًض كىمىا ٱبىٍريجي ًمنػٍهى للَّوي ٗبىا تػىٍعمى

ًإالَّ ىيوى رىاًبعيهيٍم كىال ٟبىٍسىةو ًإالَّ ىيوى سىاًدسيهيٍم كىال  [.﴿مىا يىكيوفي ًمٍن ٪بىٍوىل ثىبلثىةو ْبىًصّبه﴾ ]ا٢بديد: 
ًة ًإفَّ اللَّوى ًبكيلّْ أىٍدْفى ًمٍن ذىًلكى كىال أىٍكثػىرى ًإالَّ ىيوى مىعىهيٍم أىٍينى مىا كىانيوا مثيَّ يػينىبّْئػيهيٍم ٗبىا عىًمليوا يػىٍوـى اٍلًقيىامى 

 .[ٕشىٍيءو عىًليمه﴾ ]آّادلة: 
ا أى٠ٍبىعي كىأىرىل﴾ ]طو: َْولو: ﴿ال ٙبىٍزىٍف ًإفَّ اللَّوى مىعىنىا﴾ ]التوبة: كق (ِ) ﴿ًإفَّ ،[ْٔ[.﴿ًإنًَِّب مىعىكيمى

[.﴿كىاٍصربيكا ًإفَّ اللَّوى مىعى الصَّاًبرًينى﴾ ُِٖاللَّوى مىعى الًَّذينى اتػَّقىٍوا كىالًَّذينى ىيٍم ٧بيًٍسنيوفى﴾ ]النحل: 
ٍم ًمنٍ ْٔ]األنفاؿ:  ًثّبىةن بًًإٍذًف اللًَّو كىاللَّوي مىعى الصَّاًبرًينى﴾ ]البقرة:  [.﴿ كى ًفئىةو قىًليلىةو غىلىبىٍت ًفئىةن كى

ِْٗ]. 
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ْْٕ 
 

ا٤بائدة: ]ژ  ڍ ڍ  ڇ ڇ ژئيل مثبلن: كبِب إسرا  :كذلك لغّبىم    كىاركف

 [.ُِاألنفاؿ: ] ژ ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ژ: لك للمبلئكة، كذ[ ُِ
معينْب، كقد تتعلق بكل  سو اىؤالء صنف تعلقت يف النصوص ىذه ا٤بعية بأن إذنا 

 .-القادمةكما سيمر معك يف اآليات -من اتصف بصفات، 
ية يف القرآف تعلقت بأكصاؼو ىذه ا٤بع يف القرآف كجدت أفَّ  كأنت إذا نظرتى  
 أربعة:

 ايقرب.-3اإلسغإ. -3ايتك٣ٛ. -2اإلميإ. -1 

   مع اسنْب، كا مع الصابرين.كا ،كا مع ا٤بتقْب ،فا مع ا٤بؤمنْب 
معو يف نصرتو كتأييده   ْب، من أراد أف يكوف اتنافس ا٤بتنافسكىذا ٦باؿ ل

تو كتوفيقو كتسديده، فليجتهد يف ٙبسْب ىذه األكصاؼ.كحفظو ككبلء
ٕبسب ما قاـ بك من ىذه األكصاؼ، ىنيئا ٤بن   لك من معية ا  أفَّ  اعلمٍ 
معو، ماذا يضره؟ كا إف من كاف ا معو فلم يضره شيء، حٌب لو كاف  كاف ا 

ضر، من كاف ا معو ماذا يفوتو؟ كمن ٚبلى ا عنو كخذلو، بْب فكي أسد، كا لن يي 
 فمن الذم ينصره من بعده.

أمر يقتضي أف ٰبرص ا٤بؤمن عليو أشد ا٢برص، كأف ٯبعل ٮبتو  إذنا معية ا 
 . منصرفة إُف ٙبصيل أسباب ىذه ا٤بعية من ا 

ا ليس بغائب، كىأىرىل﴾  ﴿ًإنًَِّب مىعىكيمىا أى٠ٍبىعي ٱباطب موسى كىاركف  ىنا ا  
الذم يكوف  ا،ما يكوف من قوؿ فرعوف كقومو، كما ٰبدث منهما فبل ٚباف ،كيرل يسمعي 

كأحفظكما من كل  ،كأؤيدكما ،منهما أنا على علم ك٠بع كبصر بو، كأنا معكما أنصركما
 .ما يضركما

هنج أف من كاف سائرنا على  :ىنا نكتة نبو عليها بعض أىل العلم، كىي كىا 
، ا من معية ا األنبياء عليهم الصبلة كالسبلـ يف الدعوة إُف ا، فيبشر أف لو حظن 
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ْْٖ 
 

من كاف على هنج موسى كىاركف كإخواهنما من األنبياء كا٤برسلْب، يف الدعوة إُف ا 
 .كبياف التوفيق كنصرة ا٢بق أف يبشر ٗبعية ا 

 
الًَّذينى اتػَّقىٍوا كىالًَّذينى ىيٍم ٧بيًٍسنيوفى﴾ ]النحل: ﴿ًإفَّ اللَّوى مىعى : : كقولوقاؿ 

ُِٖ.] 
 [.ْٔ﴿كىاٍصربيكا ًإفَّ اللَّوى مىعى الصَّابًرًينى﴾ ]األنفاؿ: 

 كالصرب. ،كاإلحساف ،ىذه التقول
ًبرًينى﴾ ]البقرة: لصَّا﴿ كىٍم ًمٍن ًفئىةو قىًليلىةو غىلىبىٍت ًفئىةن كىًثّبىةن بًًإٍذًف اللًَّو كىاللَّوي مىعى ا :كقولو

ِْٗ]. 
 ء يف النصوص أف ا مع ا٤بؤمنْب.كيبقى معنا أيضا ما جا 
، كينبغي أف ٙبرص على التقاط ما تقف عليو من النصوص إلثبات معية ا  

كمن ذلك ما جاء يف السنة  ،ا٤بتعلقة بالقائمْب بأكصاؼ اإلٲباف، فتحرص على تطبيقها
 .((كأنا معو إذا ذكرٓف ،أنا عند ظن عبدم ِب)) :للذاكرين من إثبات معية ا 

 []إثبات صفة الكالـ هلل 
ًديثنا﴾: كقولو: قاؿ ﴿كىمىٍن ، كقولو: [ٕٖ]النساء:﴿كىمىٍن أىٍصدىؽي ًمنى اللًَّو حى

﴾ لَّوي يىا ًعيسىى اٍبنى ﴿ًإٍذ قىاؿى الكقولو:  [ُِِ]النساء:أىٍصدىؽي ًمنى اللًَّو ًقيبلن
﴾كقولو:  [َُُ]ا٤بائدة:﴾مىٍرٔفىى  كقولو:  [ُُٓ]األنعاـ:﴿كىٛبىٍَّت كىًلمىةي رىبّْكى ًصٍدقنا كىعىٍدالن

﴿ًمنػٍهيٍم مىٍن كىلَّمى اللَّوي كىرىفىعى بػىٍعضىهيٍم كقولو:  [ُْٔ]النساء:﴿كىكىلَّمى اللَّوي ميوسىى تىٍكًليمنا﴾
﴾ اتًنىا كىكىلَّمىوي ﴿كىلىمَّا جىاءى ميوسىى ًلًميقى ، كقولو: [ِّٓ]البقرة:دىرىجىاتو

اًنًب الطُّوًر األىٲٍبىًن كىقػىرَّبٍػنىاهي كقولو:  [ُّْ]األعراؼ:رىبُّوي﴾ ﴿كىنىادىيٍػنىاهي ًمٍن جى
يِّا﴾ ﴿كىًإٍذ نىادىل رىبُّكى ميوسىى أىًف اٍئًت اٍلقىٍوـى كقولو:  [ِٓ]مرٔف:٪بًى

أىنٍػهىكيمىا عىٍن تًٍلكيمىا الشَّجىرىًة كىأىقيٍل  ﴿كىنىادىاٮبيىا رىبػُّهيمىا أىَفىٍ كقولو:  [َُ]الشعراء:الظَّاًلًمْبى﴾
﴿كىيػىٍوـى يػينىاًديًهٍم فػىيػىقيوؿي أىٍينى كقولو:  [ِِ]األعراؼ:لىكيمىا ًإفَّ الشٍَّيطىافى لىكيمىا عىديكّّ ميًبْبه﴾



ـً أىِب العباس، أىٞبىىدى بنً  ة الوىاًسػػػًطيَّةي؛ ًلشىٍيًخ اإلٍسبلى  (ىػػػػِٖٕ-ُٔٔعىٍبدى ا٢ٍبليم اٍبن تٍيميَّة ا٢ٍبرَّآفَّ ) الػػػعىػػػًقػػػيػػػػػدى
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اًئيى الًَّذينى كينتيٍم تػىٍزعيميوفى﴾ ٍبتيمي ﴿كىيػىٍوـى يػينىاًديًهٍم فػىيػىقيوؿي مىاكقولو:  [ِٔ]القصص:شيرىكى ذىا أىجى
﴿كىًإٍف أىحىده ًمنى اٍلميٍشرًًكْبى اٍستىجىارىؾى فىأىًجٍرهي حىٌبَّ كقولو:  [ٓٔ]القصص:اٍلميٍرسىًلْبى﴾

كىافى فىرًيقه ًمنػٍهيٍم يىٍسمىعيوفى كىبلـى اللًَّو مثيَّ ٰبيىرّْفيونىوي كقد  ﴿كقولو:  [ٔ]التوبة:يىٍسمىعى كىبلـى اللًَّو﴾
ليوا كىبلـى اللًَّو ﴾ريدك ﴿يي كقولو:  [ٕٓ]البقرة:عىقىليوهي﴾ًمٍن بػىٍعًد مىا   [ُٓ]الفتح:فى أىٍف يػيبىدّْ

كقولو:  [ِٕ]الكهف:﴿كىاٍتلي مىا أيكًحيى إًلىٍيكى ًمٍن ًكتىاًب رىبّْكى ال ميبىدّْؿى ًلكىًلمىاتًًو﴾كقولو: 
ا اٍلقيٍرآفى يػىقيصُّ عىلىى بىًِب ًإٍسرىائًيلى أىٍكثػىرى الَّ   [ٕٔ]النمل:ًذم ىيٍم ًفيًو ٱبىٍتىًلفيوفى﴾﴿ًإفَّ ىىذى

﴾كقولو:  ا ًكتىابه أىنزىٍلنىاهي ميبىارىؾه ا اٍلقيٍرآفى عىلىى كقولو:  [ِٗ]األنعاـ:﴿كىىىذى ﴿لىٍو أىنٍػزىٍلنىا ىىذى
ٍلنىا آيىةن كقولو:  [ُِ]ا٢بشر:جىبىلو لىرىأىيٍػتىوي خىاًشعنا ميتىصىدّْعنا ًمٍن خىٍشيىًة اللًَّو﴾ مىكىافى ﴿كىًإذىا بىدَّ

قيٍل نػىزَّلىوي ريكحي اٍلقيديًس  *آيىةو كىاللَّوي أىٍعلىمي ٗبىا يػينػىزّْؿي قىاليوا ًإ٭بَّىا أىٍنتى ميٍفَبىو بىٍل أىٍكثػىريىيٍم ال يػىٍعلىميوفى 
نػَّهيٍم يػىقيوليوفى كىلىقىٍد نػىٍعلىمي أى  *ًمٍن رىبّْكى بًا٢بٍىقّْ لًييثىبّْتى الًَّذينى آمىنيوا كىىيدنل كىبيٍشرىل لًٍلميٍسًلًمْبى 

ا ًلسىافه عىرىِبّّ  ًإ٭بَّىا يػيعىلّْميوي بىشىره ًلسىافي الًَّذم يػيٍلًحديكفى إًلىٍيًو أىٍعجىًميّّ كىىىذى
 .[َُّ-َُُ]النحلميًبْبه﴾

ىذا السرد  يف ىذه اآليات ، ككثرةي صفة الكبلـ   بإثباتً  تتعلقي فهذه اآليات 
ما أكرد ا٤بؤلف  كىذا أكثري  ،موضعنا يف كتاب احيث ذكر عشرين ، الذم ذكره ا٤بؤلف

 من اآليات يف ىذه الرسالة. 
األدلة الٍب جاءت يف إثبات صفة الكبلـ  ككثرةى  الكثّب يتناسبي  : ىذا ا٢بشدي أقوؿي 

  ًإهنا كالسنة، ال أقوؿي  الصفات كركدنا يف الكتابً  ، فإف ىذه الصفة من أكثر :
فكم يف كتاب  ،ال يف مئات األدلة، بل يف آالؼ األدلةثبتت يف عشرات األدلة، بل ك 

من إثبات ذلك، بل  كا٢بديث، ككم يف سنة رسولو  ،كالكبلـ ،ا من إثبات القوؿ
 .فإنو دليل على إثبات صفة الكبلـ   كل حديث قدسي

أدلتها يف النصوص كثّبة كما قد رأيت، كما أف  صفة سمعية عقليةكىذه الصفة  
متصف بالكماؿ ا٤بطلق فوجب  فإف الكبلـ صفة كماؿ، كا  ،العقل قد دؿ عليها

ذلك كىو ا٣برس، كا  أف يكوف متكلمنا، مث لو َف يكن ا متكلمنا لكاف متصفنا بضدّْ 
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كتابو سبحانو فقاؿ إُف ىذه الداللة يف   منزه عن ذلك ألنو نقص، كقد أرشد ا 
 : ﴾طو:﴿َأَفال يَػَرْوَف َأالا يَػْرِجُع ِإلَْيِهْم قَػْواًل َوال َيْمِلُك َلُهْم َضرًّا َوال نَػْفًعا[ٜٛ] 

ال ٛبلك الضر  ا سبحانو بْب كوف ىذه ا٤بعبودات سول ا  فى رى فأنظر كيف قػى 
أف يكوف إ٥بنا  كالنفع كبْب كوهنا ال تتكلم كما أف الذم ال ٲبلك الضر كالنفع ال يصحُّ 

﴿أََلْم يَػَرْوا أَناُو ال يصح أف يكوف إ٥بنا،  ،فكذلك الذم يتكلم، فكذلك الذم ال يتكلم
ا، كال ص ال يكوف ربِّ ناقص، كالناق ال يتكلمي  ماإذنا  [ٛٗٔ]األعراؼ:ال ُيَكلٍُّمُهْم﴾

 يكوف إ٥بنا.
 يف األري١ املتعًك١ بٗشا ايباب مخُػ ففإت:  ثبت هلل  

1-ُّ  اغيٓادا٠.-4ايٓسا٤. -4ايكٍٛ. -3. اذتسٜح-2 . ايهال

كقد علمت  -–جاءت يف الكتاب كالسنة مضافة إُف ا  صفاتو  ىذه ٟبسي  
ٕٖ إناف١ ايكف١ إزي اهلل  :القاعدة يف ىذا الباب كىي  إناف١ُ قف١ٕ أ

 غيٛقٛف.

 قاَت ب٘ نإصار٠ ايضمحٔ                فإماف١ األٚفاف ثابت١ ملٔ 

 ا عٖٝإــُـا ٚخًّكا َا ٖــًَّه            ٘   ــــــابت١ يــٚإماف١ األعٝإ ث 

 ضقإــفتـا أمٝفا نٝف ٜــمل            ًُ٘  ـفاْعض إىل بٝت اإلي٘ ٚع 

ٗبوصوؼ، إذنا ىذه  كالصفات ال تقـو إال، صفاته  :كالقوؿ ،كا٢بديث ،الكبلـ 
 .صفات ثابتة  

 .[ُْٔ]النساء:َكلاَم اللاُو ُموَسى َتْكِليًما﴾وَ ﴿ الكبلـ فجاء كثّبنا: اأمِّ  
 .[ِٖ]ا٢بجر:﴿َوِإْذ قَاَؿ رَب َك لِْلَمالِئَكِة﴾ :ا القوؿ فجاء كثّبناكأمَّ  
﴿َوَمْن َأْصَدُؽ ِمَن اللاِو : ا ا٢بديث فجاء أيضنا يف القرآف كالسنة قاؿ كأمَّ  

 .[ٕٖ]النساء:َحِديثًا﴾
 : متعددة، قاؿ ابن القيم  ا النداء فجاء يف القرآف أيضنا يف مواضعى كأمَّ  

 ا فضادعٗا َٔ ايكضإٓٚففّّ          ي٘ ٚأت٢ ايٓزا٤ يف تغع آٜإت
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إُف ا  آيات، كجدهتا مضافةن  من تسعً  فوجدهتا أكثرى  ،كقد راجعتها يف القرآف 
 .صفةن يف: ثبلثة عشرة آية 

﴿َونَاَديْػَناُه ِمْن َجاِنِب يف قولو: ا  فجاء كصفي  ،أك النجاء ،ا ا٤بناجاةكأمَّ  
 .[ِٓ]مرٔف:الط وِر األَْيَمِن َوقَػرابْػَناُه َنِجيًّا﴾

 أٌٖ ايًغإ ٚأٌٖ نٌ يغإ                أّ أمجع ايعًُا٤ ٚايعكال٤ َٔ

        ٖٕ  ...........                ................................................صفٝع... ايٓزا٤ فْٛت أ

 فرؽ، أك النداء كا٤بناداة:  :النداء كالنجاء بينهما 
 ٚمزٙ فٗٛ ايٓذا٤ نالُٖا فٛتإ         ..ايٓزا٤ فٛت صفٝع     ..........

 كا٤بناجاة دكف ذلك. ،رفيع صوته  :كللنداء، فالنداء ،للمناداة ا٤بناجاة ضدّّ  
القاعدة  كقد علمتى ، على ما يليق با  ذلك ثابت   كلَّ   ا٤بقصود أفَّ  

ٕٖ أٌٖ ايغ١ٓ ٚاجلُاع١ ٜالسعٕٛ يف ايقفات  :دة يف باب الصفات كىيرً ا٤بطٌ  أ

 .ثبٛت ايكزص املؾرتى، ٚثبٛت ايكزص ايفاصم املُٝظ
 كصوتو  ،ٕبرؼو  كبلـه   :ا٤بخلوقْب، فهو ككبلـً  ا  مشَبؾ بْب كبلـً  قدره  ٜبةى  

 ثبوت قدر فارؽ ٩بيز بْب ىذا كىذا.كيف حق ا٤بخلوقْب مع ، يف حق ا 
أشار  (( على ىذا ا٤بعُب إذٍ خلق أفعاؿ العباد))يف  كقد نبو اإلماـ البخارم  

كما يف حديث عبد ا  فا ،  يف ثبوت النداء صفة   :ىنا كىي إُف نكتة ىا
أف اهلل »جيد  كغّبه بإسنادو  ،ككصلو أٞبد ،كقد علقو البخارم يف صحيحوبن أنيس 
  ٍب كما يسمعو من بعد، أنا الملك أنا رُ يسمعو من قػَ  ينادي يـو القيامة بصوت

عن  كنداؤهي   ا  ىذا ٩با يفارؽ فيو صوتي  إُف أفَّ  أشار البخارم  «الدياف
 ا  و فيو ا٤بخلوؽ، كىو أفَّ يشركي ال  يتعلق با  فهذا قدره  ،صوت كنداء ا٤بخلوقْب

 بى ري و من قػى عي مى سٍ كما يى   دى عي و من بػى ينادم بصوت يسمعي.

 ،َعتكز أٌٖ ايغ١ٓ َعتكز أٌٖ ايغ١ٓ ٚاجلُاع١ يف فف١ ايهالّ

 ٜتًدك فُٝا ٜأتٞ: 
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كبلمو   ٗبا شاء إذا شاء كيف شاء، كأفَّ  كا سبحانو يتكلم،   صفةه  الكبلـي 
 اوتبه.كصوت،  ٕبرؼو 

 .  صفةه  الكبلـى  فَّ إ قلنا  
كإف كاف  ،كاحد كا٤بناجاة كلها من جنسو  ،كالنداء ،كا٢بديث ،كالقوؿ ،الكبلـ 

 كاحد. إُف جنسو  ها يف ا١بملة ترجعي لكنَّ  ،دقيقة غويةه لي  بْب ىذه كىذه فركؽه 
إُف  مضاؼه  فهذا كبلـ ا ،لقاعدة الٍب قد علمتل   ثابتةه  ىذه صفةه  

، إُف ا  تضاؼي  ، إذنا ىذه صفةه  [ٔ]التوبة:﴿ فىأىًجٍرهي حىٌبَّ يىٍسمىعى كىبلـى اللًَّو﴾ا 
كا يتكلم باالستفهاـ، كا يتكلم باألمر  ،فا يتكلم با٣برب ،يتكلم ٗبا شاء كا 

كباإل٪بيل كبالقرآف إُف آخر ما  ،كبالنهي، كا يتكلم بالقصص، كا يتكلم بالتوراة
 ك.ىنال

 ٗبشيئة ا  تعلقه يتكلم إذا شاء، فالكبلـ مي  هو فا يتكلم ٗبا شاء، ف 
صفة فعلية  :اختيارية؛ يعِب الكبلـ صفةه  ىنا قاؿ أىل السنة كا١بماعة: إفَّ  كمن ىا

قدٔف، فهذه  الكبلـً  أصلَّ  ، فا يتكلم إذا شاء مع مبلحظة أفَّ ٗبشيئة ا  متعلقةه 
 .٘بمع بْب كوهنا صفة ذاتية، كصفة اختيارية معنا صفةه 

تكلمنا، َف يكن مي  ا َف يزؿٍ  أفَّ  :ذاتية، ٗبعُب الصفة فهي صفةه  بالنظر إُف أصلّْ  
دأه تعاُف ا الكبلـ مث ابت :كىو عن الكماؿ؛ معطبلن عن ىذا الكماؿ معطبلن  ا 

 تكلمنا.م نزه ا عنو، بل َف يزؿ ا عن ذلك، ىذا نقص يي 
 يف األزؿ، كا  نظر إليها إُف أهنا صفة اختيارية، فا كآحاد الكبلـ يي  

ا  مكلٌ  م موسى ٤با شاء، كا كلٌ  م آدـ ٤با شاء، كا كلٌ  ٤با شاء، كا  ٧بمدن
  ٌالناس يـو القيامة كسينادم كا سيكلمي  ،يـو القيامة م عيسى سيكل، 

﴿َويَػْوـَ يُػَناِديِهْم ، [َُٖ]ا٤بؤمنوف:﴿قَاَؿ اْخَسُئوا ِفيَها َوال ُتَكلٍُّموِف﴾الكفار،  مي كسيكلٌ 
 إذا شاء.يتكلمي  -–إذنا ا ، [ِٔ]القصص:فَػيَػُقوُؿ أَْيَن ُشرََكاِئَي﴾
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و بأنَّ  كبلـ ا   كتنبو ىنا إُف خطأ قد تقرأه يف بعض الكتب، كىو كصفي *
 ّٔذه ا١بملة أصلَّ  قدٔف، ىذا كبلـ ٦بمل ٰبتاج إُف استفسار كإستفصاؿ، فإف أريدى 

إُف آحاد الكبلـ فهذا ا بالنظر متكلمنا، كأمَّ  َف يزؿٍ  الكبلـ فا١بملة صحيحة، فا 
 ليس بصحيح.

م ا بالقرآف ّٔا بعد أف َف يكن متكلمنا ّٔا، تكلٌ  كلذا آحاد الكبلـ تكلم ا 
م ا م ا بالتوراة بعد أف َف يكن متكلمنا بو، تكلٌ بعد أف َف يكن متكلمنا بو، تكلٌ 

 بعد أف َف يكن متكلمنا بذلك. [ٕ]الفاتحة:َربٍّ اْلَعاَلِميَن﴾ ﴿اْلَحْمُد لِلاوِ ػػػػػػػب
ملة ينبغي التنبو إليها، كإف قا٥با أحد من علماء أىل السنة جٌ ػىذه ٝبلة مي إذنا 

أنو ينبغي  :القاعدة كا١بماعة كأمكن توجيو كبلمو إُف ىذا ا٤بعُب فهذا ٩با ينبغي؛ ألفَّ 
 بأىل السنة ما أمكن. الظنّْ  إحسافي 

 ي إحساف الظنّْ بأىلّْ السنًة ما أمكن.ينبغ وا يي القاعدة؟
كن أف يتجاكزه اإلنساف فالشكول يف ىذا إُف جاء الشيء الذم ال ٲبي ا إذا أمَّ  
فهذا الذم ينبغي، كىذا الذم  ،حسن لو مى حٍ ػى ل الكبلـ على مػي مػا إذا أمكن حى ا، أمَّ 

 بأىل العلم كطبلبو. يليقي 
 بلـي قدٔف، كبْب قوؿ: القرآفي قدٔف.: الكٚالسغ صعاى اهلل ايفضم بني قٍٛ

ىي الٍب فيها  (ِ) غلط، ىذه ليس فيها احتماؿ، ا١بملة األكُف (ُ)ىذه ا١بملة الثانية
ا ا١بملة الثانية فغلط، كىذا من مذاىب كاستفسار، أمَّ  ،كٙبتاج إُف استفصاؿ ،احتماؿ

﴿َما يَْأتِيِهْم ِمْن يقوؿ:  أىل السنة كا١بماعة، كا  أىل البدع، ليس من مذاىبً 
بو بعد أف َف يكن متكلمنا بو،   ا  تكلمى  [ِ]األنبياء:ِذْكٍر ِمْن رَبٍِّهْم ُمْحَدٍث﴾

كا٢بديث ىو: ، [ٗٓ]النجم:﴿َأَفِمْن َىَذا اْلَحِديِث تَػْعَجُبوَف﴾:كذلك يف قوؿ ا 
 الكبلـ ا١بديد.

                                                 

 .القرآف قدٔف (ُ)
 الكبلـ قدٔف. (ِ)
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ٕٖ :ايفطم بري ايهالّ ٚاذتسٜح   احلزٜح ٖٛ: ايهالّ اجلزٜز. أ

كليس ىذا  ،بو، تكلم بو ٤با شاء بالقرآف بعد أف َف يكن متكلمنا إذنا تكلم ا 
يف األزؿ، كلذا إذا كقفت على ىذا يف كتب العلماء فتنبو إُف أنو  القرآف كبلمنا  

خطأ، كما قد ٘بده يف بعض كبلـ ا٤بوفق ابن قدامة 
البلمية ا٤بنسوبة إُف شيخ  أفَّ  م ىذه ا٤بسألة يدرؾي هً كمن باب الفائدة من فى 

اإلسبلـ
 ء فيها:و قد جالشيخ اإلسبلـ؛ ألنَّ  أهنا ال تثبتي  نظر، كاألقربي يف ثبوهتا  

 ٚأقٍٛ يف ايكضإٓ َا دا٤ت ب٘     آٜات٘ فٗٛ ايكزِٜ املٓظٍ

ىا يف بياف الصفحات كسودٌ شيخ اإلسبلـ ال يقوؿ ىذا، كيف كقد عقد 
" إف كاف األمر  فٗٛ ايهضِٜ املٓظٍكبلـ، كإف كاف قد ركم ىذا البيت: خطأ ىذا ال

" ىذا غلط كال يقولو شيخ فٗٛ ايكزِٜ املٓظٍلك فهذه ٝبلة صحيحة، أما "كذ
اإلسبلـ قطعنا.

يتكلم ٗبا شاء إذا شاء كيف شاء، فا  - –كا  -–الكبلـ صفة  إذنا 
   يتكلم كيف شاء، تكلم بالقرآف بالعربية، كتكلم بالتوراة بالعربية، كتكلم باإل٪بيل

 تكليم ا  إُف ىذا ا٤بعُب أفٌ  ك٩با يرجعي ،بالسريانية، فهو يتكلم كيف يشاء 
  نوعاف:

 على نوعْب: ق الكبلـ با٤بخاطب، فتكليمو لي عى تػى  :التكليم يف اللغة ىو
﴿ُقْل بالوحي  ا٤بوكلي  كي لى مى ػال :كىذه الواسطة ىي بواسطة، تكليمه  الهوع األوه:

م بواسطة ا٤بلك ا٤بوكل كلّْ يي  فا  ،[َُِ]النحل:نَػزاَلُو ُروُح اْلُقُدِس ِمْن رَبٍَّك﴾
 بالوحي.

فاحنا مباشرة، كما  من شاء كً  قد يكلم ا  ،: التكليم ببل كاسطةالهوع الثاني
م كما كلٌ  ،[ُْٔ]النساء:﴿وََكلاَم اللاُو ُموَسى َتْكِليًما﴾ موسى ببل كاسطة م ا كلَّ 
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ا  ا يـو القيامة ليس بينو كل كاحد منَّ   بو، كما سيكلمي  سرمٌ ٤با أي  عبده كرسولو ٧بمدن
 رٝباف.كبينو تى 

 .ىذاف نوعاف يرجع إليهما تكليم ا 
و كبلمي   ٗبا شاء إذا شاء كيف شاء، كأفَّ  يتكلمي  ، كا  إذنا القرآف صفةه  

 كصوت. ٕبرؼو 
زادت  كثّبة عن رسوؿ ا   يف أحاديثى  يف كبلـ ا كالصوتي  ا٢برؼي  ثبتى 

يف يُّ يعلى أربعْب حديثنا، منها الصحاح كمنها ا٢بساف، كما أفاد ىذا  السفارن
ما ثبت يف صحيح  -أعِب يف ثبوت ا٢برؼ يف كبلـ ا - :، كمن ذلك((لوامعو))

ا، فأخربه أفَّ   ومسلم من حديث ملكنا نزؿ من السماء إُف  ٤با كاف عنده جربيل قاعدن
تيتهما، لم يؤتهما و أبشر بنورين أُ »زؿ قبل ذلك مث كلمو ىذا ا٤بلك فقاؿ: نٍ األرض َف يػى 

منها إال  أحد من قبلك، فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة، لم تقرأ بحرؼٍ 
 تى بى ا، إذنا ثػى  كبلـً   القرآف بعضي  ا٢برؼ يف كبلـ ا؛ ألفَّ  إثباتي  :كىذا فيو «أوتيتو
.يف كبلـ ا  ا٢برؼ

كىو حديث مشهور يف ما جاء يف حديث ابن مسعود  :كمن ذلك أيضنا 
لو  ف يف رفعو ككقفو، كحٌب على القوؿ بوقفو فإفَّ لً اختي ك  ،السنن عند الَبمذم كغّبه

من قرأ بحرؼ من كتاب اهلل فلو بو حسنة والحسنة »: حكم الرفع كىو قولو 
ولكن ألف حرؼ، والـ حرؼ، وميم  [ُ]السجدة:لم﴾أ﴿بعشر أمثالها، ال أقوؿ 

 .ا٢برؼ يف كبلـ ا  إثباتي  :فهذا فيو «حرؼ
، من  كثّبة عن رسوؿ ا   ا الصوت فإنو قد جاءت فيو أيضنا أحاديثي كأمَّ  

ينادي يـو القيامة: يا  اهلل  أفا » :كاللفظ للبخارم ،ما ثبت يف الصحيحْب :ذلك
آدـ، فيقوؿ: لبيك وسعديك، فينادي بصوت: أخرج بعث النار، أو أخرج بعثًا من 

 :ففي ىذا «ينادي بصوت: أخرج بعثًا من ذريتك إلى النار» «ذريتك إلى النار
 .الصوت يف كبلـ ا  إثباتي 
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كىو حديث عبد ا بن أنيس  -الذم ذكرتو قبل قليل-كمن ذلك ا٢بديث   

كما   بْ رُ أف اهلل تعالى ينادي يـو القيامة بصوت يسمعو من قػَ » عنو  
.«: أنا الملك أنا الديافدْ عُ يسمعو من بػَ 

عدـ ثبوت شيء يف ا٢برؼ كالصوت يف كبلـ  رى دٍ و لو قي رعاؾ ا أنَّ ا كالحظ ي
 ري كٍ كصوت، كذً  ،الكبلـ ليس إال ٕبرؼو  من األمر شيءن؛ ألفَّ  ىذا ال يغّبي  فإفَّ  ا

، باب ٙبقيق الصفة أنو من -كما مر بنا يف دركس ماضية فيما أظن-ا٢برؼ كالصوت 
كصوت  حقيقي ٕبرؼو  حقيقي، كأنو نداءه  تأكيد أهنا صفة حقيقية، كأنو كبلـه  من بابً 

 .منو 
 .السنة كا١بماعة يف كبلـ ا  أىلّْ  معتقدً  إذنا ىذه خبلصةي 

 أىل السنة فيو يرجع إُف شقْب:  كىذا الباب كبلـي  
 ٌق يجعيق باىلرآن.ٌق يجعيق بصفة الالكم، وشِ شِ 

 إذنا عندنا يف مبحث الكبلـ أمراف: 
 .َا ٜتعًل بجبٛت صف١ ايهالّ هلل  :األَش األٍٚ

 َا ٜتعًل مبعتكذ أٌٖ ايظ١ٓ ٚاجلُاع١ يف ايكشإٓ. :األَش ايجاْٞ

أف القرآف كبلـ ا منزؿ غّب ٨بلوؽ منو  :أىل السنة كا١بماعة يف القرآف معتقدي 
 .انتبٌ كإليو يعود.  ،بدأ

 . كبلـ ا  بعضي  :ىو ىو من كبلـ ا  :القرآف كبلـ ا؛ يعِب
 :-الكبلـيعِب صفة - فالعبلقة بْب القرآف كالكبلـ 
ّٕ ٚخكٕٛم َطًل.   عالق١ُ عُٛ

ـه  الكبلـى  فإفَّ    .خاصه  ، كالقرآفي عا
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﴿كىلىٍو أى٭بَّىا يف  حصاؤه:ال ٲبكن إ كثّبه ،ا  كبلـي ،  ا  كبلـً   بعضي  القرآفي  
بػٍعىةي أىٍٕبيرو مىا نىًفدىٍت   كىًلمىاتي األىٍرًض ًمٍن شىجىرىةو أىٍقبلـه كىاٍلبىٍحري ٲبىيدُّهي ًمٍن بػىٍعًدًه سى

 .[ِٕلقماف:]اللًَّو﴾
 ٜٓكغِ إىل: نالّ قزصٟ، ٚنالّ ؽضعٞ. نالّ اهلل  

َٖا ايهالّ ايكسضٟ فٗٛ ﴿ِإناَما قَػْولَُنا : ق كيدبر الكبلـ الذم بو ٱبلي  :أ
 .[َْ]النحل:ِلَشْيٍء ِإَذا َأَرْدنَاُه َأْف نَػُقوَؿ َلُو ُكْن فَػَيُكوُف﴾

 :، كمنعليهن الصالة والسالمالكتب ا٤بنزلة على رسل ا  ٚايهالّ ايؿطعٞ َٓ٘:
القرآف من كبلـ ا، كالتوراة من كبلـ ا، كاإل٪بيل ليس ىو القرآفى فقط،  ذلك القرآف

 من كبلـ ا، كالزبور من كبلـ ا، كصحف إبراىيم من كبلـ ا، إُف غّب ذلك.
 ،القرآف خاص مطلق؛ كخصوصو  عموـو  إذنا العبلقة بْب القرآف كصفة الكبلـ عبلقة

 كالكبلـ عاـ. 
تكلم بو، ك٠بعو منو  ا ، من ا  ؿه زٌ نػى غّب ٨بلوؽ، مي  ؿه زٌ نػى القرآف كبلـ ا مي 

، مث ٠بعو  من جربيل ٠بعو النيب  مث نزؿ بو فأ٠بعو النيب ،جربيل 
 الصحابة
 .من رسوؿ ا 

 .[َُِ]النحل:﴿ُقْل نَػزاَلُو ُروُح اْلُقُدِس ِمْن رَبٍَّك﴾:من ا  ؿه زٌ نػى إذنا القرآف مي 
 .على النيب ٧بمد  بو جربيل  ؿى زى ىو الذم تكلم بو، كنػى  إذنا ا  
إُف  غّب ٨بلوؽ، كَف يزؿ أىل العلم كاإلٲباف من لدف أصحاب رسوؿ ا  ؿه زٌ نػى مي  

، كىم ينبهوف على ىذا األمر العظيم كىو ٕٖ  :ىذا اليـو ايكضإٓ نالّ اهلل، ٚأْ٘ أ

القرآف  :قوؿ أىل البدع كالضبلؿ الذين يزعموف أفَّ  ، ٖببلؼً َٓظٍ غري رلًٛم
 ٨بلوؽ.

 ؿه زٌ نػى ا مي  القرآف كبلـي  كأىل العلم لو نظرت يف كبلمهم لوجدت ىذه ا١بملة أفَّ 
عتقاد أىل السنة شرح أصوؿ ا) :شئت إُف ارجع إفٍ  :متواترة عنهم؛ يعِب ،غّب ٨بلوؽ
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لكائي ٰبكي ىذا القوؿ عن أكثر من ٟبسمائة بللأفَّ ا ، ٘بدي (بللكائيا١بماعة لك 
 كإُف كقت ا٤بؤلف.، كٟبسْب من أىل العلم من لدف أصحاب النيب 

عن  ،كمن ىذه اآلثار العظيمة ما أخرج ا٣ببلؿ يف السنة عن حرب الكرمآف
كىو تابعي جليل أدرؾ -بن دينار  كعن عمر  ،عن سفياف بن عيينة و،إسحاؽ بن راىوي

أدركت ، يقوؿ:) كه نظر ماذا يقوؿ عمر ا، -أك أكثر عشرة من أصحاب النيب 
كخبلؿ ىذه ا٤بدة ىو قطعنا يتحدث عن طبقة الصحابة  (الناس منذ سبعين سنة

أدركتهم وىم يقولوف: اهلل خالق وما سواه مخلوؽ إال القرآف فإنو  )كالتابعْب، يقوؿ: 
.كىذا إسناد كما رأيت رجالو أئمة «لوؽكالـ اهلل منزؿ غير مخ

ف أصحاب دي إذنا َف يزؿ ىذا معتقد أىل السنة كا١بماعة، أىل ا٢بق كاإلٲباف من لى 
 غّب ٨بلوؽ. ؿه زٌ نػى كإُف ىذا اليـو أف القرآف كبلـ ا مي  ،النيب 

ا إف شاء ا عن الكبلـ عن مسألة خلق القرآف، كعن القائلْب  كلعلنا نتكلم غدن
ستقبل من ىذه الرسالة سيزيد ىذه ا٤بسألة ٕبثنا كبياننا فيما يي  ٖبلق القرآف، كا٤بؤلف 

 إف شاء ا.
، ىذه الكلمة ركيت على (القرآف كبلـ ا منزؿ غّب ٨بلوؽ منو بدأ كإليو يعود)

 عند العلماء كيف كبلمهم على كجهْب، كبل الوجهْب صحيح: كجهْب، ركيت 
 ، منو بدأ كمنو بدا.اى دى منو بدأ، كمنو بى 

 ىو الذم ابتدأ ىذا القرآف، ىو الذم تكلم بو  ا  :؛ يعِب(منو بدأ)
 : الظهور،.من البدك كىو (منو بدا)ابتداءن، أك 

 ىو الذم تكلم بو ال غّبه. فالقرآف إ٭با خرج من ا 
 ، ىذه ا١بملة ٥با معنياف:(منو بدأ كإليو يعود)
ا  أنو يعود إُف ا حكمنا ككصفنا، فتكوفي  :؛ يعِب(إليو يعود) ىذه الكلمة تأكيدن

 كمنا ككصفنا، فهي تأكيده لسابقتها.إليو حي  ، يعودي (كإليو يعود ،منو بدأ)للجملة السابقة، 
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رفع القرآف يي  أرادكا أفَّ  ،العلم ّٔذه ا١بملة كقد تواردكا، كتطابقوا عليها أىلي  أك أرادى  
نسأؿ ا أال ندرؾ ذلك الوقت الذم ال يبقى فيو ىذا القرآف، فقد جاء -يف آخر الزماف 
القرآف يف آخر الزماف يرفع  أفَّ :ساف عند أِب شيبة كعبد الرزاؽ كغّبٮبا يف أحاديث حً 

سرل بو، فإنو يرفع من ا٤بصاحف، كيرفع من صدكر الرجاؿ، يي  حينما ال يبقى من يعمل
﴿َوِإناُو ح الناس كال يبقى من ىذا القرآف شيء، القرآف عزيز، عليها يف ليلة كاحدة، يصبي 

 يرفعو. ا  إ٭با ال يبقى عمل بو كال تدبر لو، فإفَّ  [ُْ]فصلت:َلِكَتاٌب َعزِيٌز﴾
 يف آخر الزماف.  أنو يعود إُف ا  :األمر كىوراد ّٔذه ا١بملة ىذا إذنا قد يي  

غّب  ؿه زى نػى و كبلـ ا مي ىذا ىو معتقد أىل السنة كا١بماعة يف القرآف، أنَّ  ا٤بقصود أفَّ 
 يعود. ٨بلوؽ، منو بدأ كإليو 

 []موقف ا٤بخالفْب من صفة الكبلـ*
 ،-–ا٢بديث يف الدرس ا٤باضي عن الكبلـ عن صفة الكبلـ   ىضفم   

، كتتمة ٤با مضى ا٢بديث عنو، كىو كبلـه   ففي الكبلـً  ،كىذه الصفة الكبلـ فيها كثّب
الكبلـ عن  -–الكبلـ عن معتقد أىل السنة كا١بماعة، نعطف اليـو بأمر ا 

الصفات الٍب  ىذه الصفة من أكثرً  موقف ا٤بخالفْب من ىذه الصفة ا١بليلة، كذلك أفَّ 
ة ك٨بالفيهم، فيحسن لطالب العلم أف يكوف على علم طاؿ فيها ا١بداؿ بْب أىل السن

 ٗبعاقد القوؿ عند ا٤بخالفْب، ككيفية الرد على شبهاهتم.
يتكلم كيقوؿ،  متصف بصفة الكبلـ، كأف ا  مضى الكبلـ عن أف ا 

﴿لَْيَس َكِمْثِلِو قولو تعاُف:  ذلك على حدّْ  كيناجي، ككلُّ  ،ينادم، ك كيتحدث
 ٗبا شاء إذا شاء كيف شاء. يتكلمي  ا  كىو أفَّ ، [ُُ]الشورل:َشْيٌء﴾

كمضى الكبلـ أيضنا عن القرآف الكرٔف العظيم الذم ىو بعض كبلـ ا، كعلمنا 
كإليو يعود، كأنو كيف  ،منو بدأ ،ا القرآف كبلـي  :معتقد أىل السنة كا١بماعة أفَّ  أفَّ 
كىو كبلـ  ،القرآف :على أم كجو كاف فهو من عنده  ؿه زٌ نػى ا مي  فإنو كبلـي  ؼى رى صى تى 

يف  بى تً باآلذاف فهو كبلـ ا، كإذا كي  عى ا، كإذا ٠بيً  و كبلـي يف ااريب فإنَّ  يَّ لً ا، إذا تي 
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كاف من   و كبلـ ا، على أم مرتبةو يف الصدكر فإنَّ  ظى فً و كبلـ ا، كإذا حي ا٤بصاحف فإنٌ 
 عن كونو كبلـ ا. فإنو ال ٱبرجي  ،ىذه ا٤براتب

فينتسبوف إُف ا٤بلة افَبقوا افَباقنا عظيمنا يف ىذه الصفة، كاألقواؿ يف  :ا ا٤بخالفوفأمَّ 
السنة يف ا١بزء  منهاجيف كتابو  ىذا الباب كثّبة، أهناىا شيخ اإلسبلـ ابن تيمية 

قوالف ابتليت ّٔما األمة  :ؿىذه األقوا تسعة أقواؿ، كأشهري  :الثآف أهنى ىذه األقواؿ إُف
 من غّبٮبا:  أكثرى 

ا اىلٔل األول/ ٌَّ كا٤بعتزلة  ،إليو ا١بهمية بى ىى القرآف، كىذا الذم ذى  فإنو القوؿ ٖبلقً  أ
لقوؿ ا٤بتكلمْب اآلخر الذم سنتكلم عنو إف شاء ا بعد  األصلي  :كمن لفَّ لفهم، كىو

أنو ٱبلق الكبلـ، إذا قيل إف ا يتكلم؛  :يتكلم ٗبعُب ا  ىؤالء يقولوف: أفَّ  -يلقل
 : ٱبلق شيئنا ا٠بو الكبلـ.يعِب

 ،كالشجر ،كاألرض ،كما خلق السماكات  ،٨بلوؽ خلقو ا فالقرآفي  :كعليو 
دقيق بْب مذىبْب، بْب مذىب  على فرؽو  من خلق ا  قه لٍ كالبحار، القرآف كذلك خى 

 ٠باه الكبلـ. شيئنا قى لى خى  ا  قولوف: إفَّ كىؤالء ي ،ىؤالء ا١بهمية كا٤بعتزلة، لكنَّ 
، نفوا مئات بل آالؼ األدلة الٍب دلت على أف الكبلـ صفة   :كبالتاِف 

من لدف السلف الصاٌف فمن  العلماءي  ىم الذين أطبقى  كأف القرآف غّب ٨بلوؽ، ىؤالء 
أىل العلم تواردكا على التنصيص على كفر من قاؿ ٖبلق  بعدىم على كفرىم، فإفَّ 

شرح اعتقاد ) :ىذا القوؿ يف  البللكائي ، أك أف كبلـ ا ٨بلوؽ، كقد حكىالقرآف
 منهم. عن مئاتو  (أىل السنة كا١بماعة

 : قاؿ ابن القيم 
 عؾض َٔ ايعًُا٤ يف ايبًزإ               ٚيكز تكًز نفضِٖ مخغٕٛ يف 

 ٞـــضاْــطبــ٘ ايـبًــٌ سهاٙ قـب                   ِـٓٗــٚاياليها٥ٞ اإلَاّ سهاٙ ع 

يف السنة نقل عن ٟبسمائة كٟبسْب من علماء   البللكائي كالواقع أفَّ  
ىؤالء )اإلسبلـ الذين نصوا على كفر من قاؿ: ٖبلق القرآف، مث عقب على ىذا بقولو: 

ْب الذين قالوا ّٔذا القوؿ منهم مائة من األئمة ٟبسمائة كٟبسوف من علماء ا٤بسلم
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السنة كا٢بديث الذين تركت النقل عنهم فإهنم يبلغوف  ا علماءي ا٤بقتدل بقو٥بم، أمَّ 
 أكيد، توعد ا  عظيم، كالذم قاؿ بو فليبشر بوعيدو  ، إذنا ىذا القوؿ قوؿه (األلوؼ

توعد من قاؿ عن ىذا القرآف إنو قوؿ البشر، فقاؿ  ا  ْب ٖبلق القرآف بو، فإفَّ القائل
 القرآف كبلـي  من كافق القائل من الكفار بأفَّ  [ِٔ]ا٤بدثر:﴿َسُأْصِليِو َسَقَر﴾سبحانو: 

﴿َسُأْصِليِو كيرافقو يف نار جهنم كالعياذ با  ، فليبشر بأنو سيوافقوالبشر يف الدنيا
  .[ِٔ]ا٤بدثر:َسَقَر﴾

صاح  كثّبة تدلك على عظيم شناعتو، كَفى عظيم يَبتب عليو لواـز   ىذا القوؿ قوؿه 
 النكّب عليهم. كاأىل السنة بأصحابو يف اآلفاؽ، كشدد

/ بْبَّ يف   فإف ا ، القوؿ ٖبلق القرآف يقتضي نفي اإل٥بية عن ا  أوالا
ال يَػَرْوَف ﴿َأفَ : ال يصلح أف يكوف إ٥بنا، قاؿ  الذم ال يتكلمي  كتابو ما يدلك على أفَّ 

 ۈ   ۆ ۆ   ۇ ژ، [ٜٛ]طو:َأالا يَػْرِجُع ِإلَْيِهْم قَػْواًل َوال َيْمِلُك َلُهْم َضرًّا َوال نَػْفًعا﴾

 ال يتكلم ال يصلح أف يكوف إ٥بنا. ، إذنا ما كاف من ا٤بعبودات [ ُْٖاألعراؼ: ] ژۈ
، فإف ا سبحانو ٱبلق  ىذا القوؿ يستلـز نفي الربوبية عن ا  خاُياا/

فإذا انتفى  [، ِٖ] يس: ژ ۆئ             ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ    ەئ ائ   ائژبكبلمو، 
 الكبلـ انتفى ا٣بلق.

أك شيء منو ٨بلوؽ، ذلك أف الكبلـ عند ٝبيع صفة  زعم أف ا  خاثلاا/
ا٤بتكلم، كالصفة ٥با حكم ا٤بوصوؼ، كا٤بوصوؼ لو حكم الصفة كعليو: فإذا كاف 

 الكبلـ ٨بلوقنا فالذم يقـو بو الكبلـ سيكوف كذلك، تعاُف ا عن ذلك علوِّا كبّبنا.
ا/ كما يف  نفي الرسالة، إذا كاف ا ال يتكلم فبل رسالة إذنا، ىذا النيب رابعا

صحيح أنو كاف يطوؼ على العرب يف نواديهم يف أياـ ا٤بواسم  كا٤بسند بإسنادو  ،السنن
لني إلى قومو ألبلغ كالـ ربي، فإف قريًشا منعتني أف أبلغ  يحم أال رجلٌ »فيقوؿ: 

 .ما الرسالة إال إببلغ كبلـ ا  «كالـ ربي
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ا/ كتكذيب القرآف كفر باتفاؽ ا٤بسلمْب، فإف آيات  ،تكذيب القرآف خامسا
أكثر من ذلك، كىكذا الشأف يف يف القرآف قد دلت يف عشرات بل يف مئات، بل 

 ب القرآف.يتكلم، فمن نفى ىذا فإنو كذٌ   أف ا دلت على أحاديث النيب 
ا/  .نسبة النقص إُف ا  سادسا
ا/ با  عظيم، بل كفره  كىذا ال شك أنو أمره ، عن ا  ثابتةو  نفي صفةو  سابعا

 .باتفاؽ ا٤بسلمْب 
إُف نفي االنقياد لقوؿ ٖبلق القرآف االنسبلخ من الشريعة، فإنو يتضرع با :خاٌِاا

القرآف كتعظيمو ألم شيء يقـو ا٤بسلموف أٝبعوف ّٔذا الواجب، كىو تعظيم ألحكاـ 
القرآف كالتسليم ألحكامو كاالنقياد ألكامره كنواىيو، أليس ألنو كبلـ ا؟ فإذا انتفى عنو 

من الدين بالكلية، أم تعظيم لكبلـ ا٤بخلوؽ،  ىذا يَبتب عليو االنسبلخي  ذلك فإفَّ 
آف، ال ء الذين يعتقدكف ٖبلق القرآف ما أكثر استهانتهم بالقر لو، كلذا ىؤال كأم انقيادو 

وف ٕبقو من التعظيم، بل يسهل عليهم االستهانة بو، كعدـ يعتقدكف لو حرمة، كال يقوم
 نو ال يعدك أف يكوف شيءن ٨بلوقنا.احَبامو؛ أل

أمر آخر كىو االنسبلخ من أحكامو، بل إهنم يتضرعوف من ىذا القوؿ إُف *ك  
بو  قي عً نٍ القرآف، كالقدح فيو، كجعلو كبلمنا كبقية الكبلـ قاببلن للنقد، كىذا ما يػى  الطعن يف

القرآف ال  بعض الزنادقة يف ىذا العصر، فإهنم يتضرعوف من دعول خلق القرآف، إُف أفَّ 
تراث،  يعدك أف يكوف كبلمنا من ٝبلة الَباث، كبلـ تراثي، تراث ٫بَبمو كما ٫بَـب أمَّ 

 نصو  كأم كبلـ، كأمَّ   :عليو ميزاف النقد، فننظر إليو طى لى سى عن أف يي  لكنو ليس ببعيد
 قبل، كيرد منو ما يرد؛ ألنو شيءه قبل منو ما يي فإنو يي  :قدٔف كبالتاِف تراثي، كأم شعرو 

 ٨بلوؽ، ىكذا نصوا، كىكذا قالوا، كفى ا ا٤بسلمْب شرىم.
 تدلك على خطر القوؿ ٖبلق القرآف. ىذه نبذة يسّبة

﴿اللاُو رعوف بقولو تعاُف: بل شك أهنا دعول باطلة، فإهنم يتذا دعول ىؤالء فكأمَّ 
، كال شك أفَّ  قالوا: كالقرآف شيءه  [ِٔ]الزمر:﴾َخاِلُق ُكلٍّ َشْيءٍ   فيدخل يف ىذا العمـو
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، فإفَّ   هسواء كل شيءو   خالقي  ا  ىذه مغالطة كاضح كذّٔا عند القائلْب ّٔا أكالن
 ، كالكبلـ صفة قائمة بو  ،اكالقرآف من كبلـ فإهنا ال تدخل يف  :، كبالتاِف

ىذه اآلية، كقد علمت ما ذكرتو لك من األثر العظيم الذم ذكرتو لك يف الدرس 
كل شيء )فما بعدىم، يقولوف:  ا٤باضي كاف الناس منذ سبعْب سنة أصحاب النيب 

 (.٨بلوؽ إال القرآف فإنو كبلـ ا غّب ٨بلوؽ
أعِب زعم أف القرآف ٨بلوؽ كأف ما جاء يف -قولكم ىذا  : إفَّ مقاؿ ٥بمث يي  

متصفنا بكل  يكوف ا  يلـز عليو أفَّ  -النصوص من أف ا يتكلم يعِب ٱبلق الكبلـ
و خلق الكبلـ فليكن تعاُف ا عن ألنَّ  ؛شيء خلقو إذا كاف متكلمنا، إذا كاف متكلمنا

ألنو خلق البياض،  ؛ألنو خلق الطوؿ، كأبيض ؛كطويبلن  ،رصى ألنو خلق القً  ؛ذلك قصّبنا
ّٔذا القوؿ ال يقوؿ عاقل  -تعاُف ا عن ذلك علوِّا كبّبنا–ألنو خلق السواد  ؛كأسود

 الضاؿ الواضح البطبلف.
ٗباذا تؤكلوف نصوص الكبلـ على أم شيء ٙبملوهنا حينما  كيقاؿ ٥بم أيضنا:  

خلق  كا٢بقيقة أف ا  ،نسبة ٦بازية إ٭با ىي تزعموف أف نسبة الكبلـ إُف ا 
فإهنم يركبوف ا٤بركب السهل  ،كقولو ا  مً لي كى الكبلـ؛ يعِب حينما يأتوف إُف نصوص تى 

نسبة ٦بازية، كإال  الكبلـ إُف ا  بى سً ني  ٦بازمه  : آّاز، ىذا نصه الذلوؿ أال كىو
اذا أنتم قائلوف يف قوؿ ا فنقوؿ: كم ،فالواقع أف ا ال يتكلم حقيقة، ىكذا يزعموف

 :﴾التأكيد يرفع  :كبإٝباع أىل اللغة أف، [ُْٔ]النساء:﴿وََكلاَم اللاُو ُموَسى َتْكِليًما
دؿَّ ىذا  [ُْٔ]النساء:﴿َتْكِليًما﴾آّاز، فلما قاؿ:  احتماؿى  يرفعي  احتماؿ آّاز، التأكيدي 

 حقيقي. كبلـه   على أنو 
ىنا ما نقل ابن أِب العز يف شرح الطحاكم كغّبه أيضنا:  ذكر ىامن طريف ما يي ك 

أف أحد ىؤالء الضالْب ا٤ببتدعة من ا٤بعتزلة جاء إُف أِب عمر بن العبلء أحد علماء 
﴿وََكلاَم اللاُو ُموَسى القراءات كاللغة، فقاؿ لو: إٓف أشتهي أف تقرأ 

، يريد أف  موسى منب اسم ا١ببللة، ليكوف ا٤بتكلم بنص [ُْٔ]النساء:َتْكِليًما﴾
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، [ُْٔ]النساء:ُموَسى َتْكِليًما﴾ ﴿وََكلاَم اللاوَ  :ىذه اآلية ىكذا رأي رؼ كبلـ ا، فتقٍ حَّ ػي ي
ىذه قراءة باطلة بإٝباع ا٤بسلمْب، فقاؿ لو: ىبِب، قلت:   :أعِب ؛كىذا ال شك أنو باطل

ِلِميَقاتَِنا وََكلاَمُو  ﴿َوَلماا َجاَء ُموَسىكما تريد، فماذا أنت فاعل يف قولو تعاُف: 
 ، قاؿ: فبهت ا٤بعتزؿ.[ُّْ]األعراؼ:رَب ُو﴾

ٔ/ اىلٔل خبيق اىلرآن.  إذاا ْذا ْٔ اىلٔل األول ْو
: قوؿ طائفة من ا٤بتكلمْب زعموا أهنم يريدكف التوفيق بْب ىذا ا٤بذىب القوؿ الثآف

من ا٤بسلمْب، بل كما يقوؿ  األكؿ كمذىب السلف، فأتوا بشيء جديد ما قاؿ بو أحده 
أف الكبلـ إ٭با ىو الكبلـ أال كىو زعمهم  (ما قاؿ بو أحد من الكافرين)ابن قدامة: 

 النفسي.
 :ال يتعدد فهو كاحده  كىو شيءه  ا  بذاتً  قائمه  نفسيه  كبلـه  فكبلـ ا 

و بالعربية   عنربّْ القصص إذا عي  :النهي، كىو :األمر، كىو :االستخبار، كىو :ا٣برب، كىو
سورة طو ىي ىي سورة  كىو نفسو إذا عيربّْ عنو بالعربانية كاف توراة، كأفَّ  ،كاف قرآننا

جديد  أتوا بشيءو  ،علق ا٣بارجيتى مي ػياسْب، فكل ذلك شيء كاحد، إ٭با االختبلؼ يف ال
بل  ،بو دكف الناس أٝبعْب ال بقوؿ ٨بالفيهم كاتفرد شيءه  ،أضحك العقبلء على عقو٥بم

 ؼى رً جديد ما عي  ثه دى ٧بيٍ  ىذا القوؿ قوؿه  وا على أفَّ صَّ بقو٥بم أنفسهم، فبعض أئمتهم نى 
كٟبسة كأربعْب،  قبل ابن كبلب، كابن كبلب كاف يف القرف الثالث تويف يف حدكد مائتْب 

ٖبلق  آف كبلـ ا، كإما قائلوف: كالقر  ،الكبلـ صفة  :ا قائلوف بأفمَّ كاف الناس قبلو إ
 أتى ىذا الرجل فقاؿ: إفَّ فخلقنا ال صفةن،  نسب إُف ا كأف الكبلـ يي  ،رآفالق

كىذا - :النقل عن ىذا الرجل، قاؿ بعضهم فى لى تػى الكبلـ ىو الكبلـ النفسي، كالقرآف اخى 
، كالذم نقلو (القرآف حكاية عن كبلـ ا)إهنم يقولوا: بأف  -الذم حكاه شيخ اإلسبلـ

عن كبلـ  إف القرآف عبارةه )الت اإلسبلميْب أنو كاف يقوؿ: أبو حسن األشعرم يف مقا
 إفَّ )، كإُف ىذين انفصل ا٤بتكلموف الذين أعنيهم يف ىذا القوؿ، فقاؿ بعضهم: (ا
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كالفرؽ  (،حكاية عن كبلـ ا إف القرآفَّ )، كقاؿ آخركف: (القرآف عبارة عن كبلـ ا
 .دقيق بْب ا١بملتْب فرؽه 

بْب  الفرؽي  ٥بم قائلوف بنتيجًة القوًؿ ا٤باضي،قو  ىؤالء يف حقيقةً  ،مهما يكن 
يف ا٤بعآف كليس يف األلفاظ؛  :ىو -كىذا القوؿ ،بْب قوؿ ا١بهمية كا٤بعتزلة -القولْب

ا ليست  ىم يتفقوف على أهنَّ  ،ىذه األلفاظ كىذه ا٢بركؼ، كىذه الكلمات أفَّ  :يعِب
﴿اْلَحْمُد  :عن كبلـ ا، حينما تقرأ ذه عبارةه ٨بلوؽ، ى ا ىي شيءه ، إ٭بَّ كبلـ ا 

 ـي ا؟أىذا كبل [ُ]اإلخبلص:﴿ُقْل ُىَو اللاُو َأَحٌد﴾ أك [ِ]الفاٙبة:لِلاِو َربٍّ اْلَعاَلِميَن﴾
 ، ىذا حكايةه عنو، ىذا عبارةه عنو.ال يقولوف:  
 ،أخرس ٙبرؾ أمامك ٔبسده، أك بيده ٕبركات أماـ شخصو  إذا كنتى  أرأيتى  

عما يريده ىو،  تعربي  :يريد كذا ككذا، أنت اآلف تقوؿ: فبلفه  مث بدأتى  ،كبلمو  تً مٍ هً فى فػى 
ىذا الذم بْب أيدينا بْب  لك، يقولوف: إفَّ  هي رى هى بنفسو أظٍ  فأنت أشرت إُف شيء قائمو 

 كمن ا٢باكي؟ ،عن كبلـ ا، فمن ا٤بعرب أك عبارةه  ،حكايةه إ٭با ىو  ،دفٍب ا٤بصحف
و، يف نفسو معُب كبلمً  ا  قى لى خى  من قاؿ: إنو جربيل  منهم اختلفوا 

 ىم على قولْب يف ىذا الباب.، النيب ٧بمد  :فعرب عنو جربيل، أك عرب عنو
و يف ٨بلوؽ؛ ألنَّ  ا ىو شيءه إ٭بَّ  ،ىذا الذم بْب أيدينا أفَّ  :النتيجة ا٤بقصود أفَّ  
 . النيب ٧بمدو  أك كبلـي  ، ا جربيل٨بلوؽ، إمَّ  كبلـي   ا٢بقيقةً 
، با  قائمةه  صفةه  ا٤بعُب ا٤بعُب، فيقولوف: إفَّ  :الفوف األكلْب يفٱب هملكنَّ  

، كال لفظ، كليوذلك ٨بلو  كاألكلوف يقولوف: إفَّ  كال ، ٨بلوؽ خلقو ا  ؽه كلو ال معُبن
 من ذلك. يقـو بو شيءه 

أىو كبلـ ا؟ ىل  ،ىذا الذم بْب دفٍب ا٤بصحف ماذا يعتقدكنو أفَّ  :إذنا ا٣ببلصة
 أك ،[ِ]الفاٙبة:﴿اْلَحْمُد لِلاِو َربٍّ اْلَعاَلِميَن﴾تكلم حقيقة بقولو:  ا
 ؟ [ُ]السجدة:لم﴾أ﴿
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كما ،يقولوف: ال، ىذا عبارة عن كبلـ ا، كىذا ما يصرحوف بو يف ا٣بلوات  
، يقوؿ: ىذا الذم يصرحوف (حكاية ا٤بناظرة يف القرآف)يف كتابو يقوؿ ابن قدامة 

، كإال أكراؽه بو يف ا٣بلوات بْب خواصهم يقولوف: ىذا الذم بْب أيدينا ما ىو إال 
 ،شأهنا شأف اإلرادة، قائمة بذات ا كاحدةه  صفةه ،ما قاـ با  :فالصفة إ٭با ىي

ا ىذا الذم بْب أمَّ ، بذات ا قائم  إ٭با ىي شيءه  ،شأهنا شأف ا٤بشيئة ،كشأف القدرة
كبْب ا٤بعتزلة  م،ا٣ببلؼ بينه بو حقيقة، فكانت النتيجة أفَّ  أيدينا فإنو َف يتكلم ا 

 لفاظ كىذا ما صرح بو بعض أئمتهم.لفظي يف ىذه األ كا١بهمية خبلؼه 
و مع األسف الشديد ينتشر يف كثّب من الكتب، ىذا القوؿ البلية بو عظيمة؛ ألنَّ  

رس يف كثّب من ا٤بعاىد كا١بامعات، كلو شركع كتفاصيل كثّبة ٘بدىا قد أثرت على دٌ كي
كما ٘بد تأثّبىا مثبلن يف كتب أصوؿ الفقو الٍب ألفت على هنج ىؤالء ،بعض العلـو 

٘بدىا ظاىرة جلية يف كتب التفسّب، ناىيك عن كتب العقيدة كغّبىا من  ،ا٤بتكلمْب
رعاؾ ا إُف أنِب أخاطب طبلب ا لب العلم، كتنبو يالكتب، إذنا ىذا القوؿ حرم بطا

العلم يف مثل ىذا الدرس الذم أكثر ا٢باضرين فيو أهنم طبلب علم ال بأس أف يبْب ٥بم 
اض ّٔم ىذا ا٣بوض، إ٭با مثل ىذه التفاصيل، أما العامة فإهنم ليسوا ٕباجة إُف أف ٱبي 

بقو٥بم كبشبهتهم، كبالرد على  كإطبلعو ينبغي أف يكونوا على علم طلبة العلم ىم الذين 
شبهتهم.

 ملاسا قايٛا بٗشا ايكٍٛ؟ 

ْذا سؤال يرد ىلع األذْان، ملاذا يلٔلٔن/ إن اىلرآن إٍُا ْٔ عبارة 
ال يجلكً حليلة، وٌا دحليًٓ ىلع أنَّ الالكم  عَ الكم اهلل؟ وملاذا اهلل 

ًٌ باجلفس ال غري؟   إٍُا ْٔ ٌعًنا كائ
: إننا   ، ٫بن نتكلم بناء على دليل عندنا.عندنا أدلة على ىذاقاؿ القـو

قلنا ٥بم: ىاتوا، قالوا: يف لغة العرب الكبلـ إ٭با ىو الكبلـ النفسي، كليس  
 ىو ماذا؟ ىذا ىو مقتضى لغة العرب.الكبلـ الذم با٢برؼ كالصوت، قالوا: ىذا 
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.                                                         -كفقو ا-مدً نٍ سً  زيزٍ عى دالٍ بٍ عى  بنٍ  حٍ الً شىرٍحي فىًضيىلًة الشىٍيخ: صى 
 مْبَّ لً سٍ كللمي  وى يٍ كلوالدى  وي غىفىرى ا لى 

 

ْٕٔ 
 

 قلنا ٥بم: ما مستندكم؟ قالوا: أَف تسمعوا إُف قوؿ األخطل: 
 دعٌ ايًػإ ع٢ً ايفؤاز زيًّٝا           إٕ ايهالّ يفٞ ايفؤاز ٚإصيا 

الغيث بن غياث  :كىو ،األخطل :قالو ،قالتو العرب كىذا بيته  ،قالوا: ىذا دليلنا
 ا٤بتوىف يف حدكد سنة تسعْب للهجرة.  ،التغليب

ىذا ىو  :اِفالكبلـ النفسي، كبالت الكبلـ إ٭با ىو: تو العرب أفَّ فى رى إذنا ىذا الذم عى 
ىذا استعماؿ ٦بازم،  ،كبلـ  :ا٢بقيقة، كأما كصف ا٢بركؼ كاألصوات، كاألصوات بأهنا

 ك٫بن ٫بمل تلك األدلة على ا٢بقيقة، كاضح يا ٝباعة؟ 
 كا١بواب عن ىذا من أكجو كثّبة:

٨برج يف  ٕبديثو  قاؿ ٥بم: يا  العجب، كيستدؿ عليكم مستدؿه : يي أوالا 
 ، كمتننا.الصحيحْب، لقلتم: ال نقبلو يف باب االعتقاد، كلطعنتم فيو إسنادنا

دؿ عليو باآلحاد ستفإنكم ستقولوف: إنو آحاد، كباب االعتقاد ال يي  ،أما اإلسناد 
 كىو يف الصحيحْب.

، إ٭با غاية األمر أف تفيد كمن جهة ا٤بًب قلتم: عن ىذه أدلة لفظية ال تفيد اليقْب 
 الظن.

 ، عجيب كا ىذا الكيل ٗبكيالْب.مث نراكم تستدلوف ّٔذا البيت من الشعر 
إما مطعوف يف يف داللتها، كأدلة حديث رسوؿ ا  أدلة كتاب ا مطعوفه  

 لتها، كىذا شيء عجيب.داللتها، كإما مطعوف يف إسنادىا كدال
 .األخطل انقش، ثبتوا لنا أف ىذا قوؿ مثَّ العرش  تً بً ثى  خاُياا/ 
كلو كاف مسلسبلن بالضعفاء، بل كلو كاف  ،ك٫بن نقبل بإسناد متصل إُف األخطل 

كدكف ىذا خرط  ،قوؿ األخطل مسلسبلن بالكذابْب، ىاتوا إسنادنا يدؿ على أف ىذا 
٠بعت شيخنا أبا ٧بمد :القتاد، فلم يثبت أف ىذا قوؿ األخطل، قاؿ ابن قدامة 

فتشت الدكاكين العتيقة لؤلخطل فلم أجد فيها )ا٣بشاب ككاف من أئمة العربية يقوؿ: 
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يف كتابو العلو، ككذلك شيخ   ، كنقل ىذا القوؿ أيضنا عنو الذىيب(ىذا البيت
، كغّبىم من أىل العلم. اإلسبلـ ابن تيمية

: فإف استدال٥بم قد سقط من ِفت أف ىذا قد قالو األخطل، كبالتاإذنا َف يثبي 
 أصلو.

 ، فكاف ماذا؟وي الى األخطل قد قى  وا أفَّ بي ىى  خاثلاا/ 
السيما كالنصارل ، لقوؿ رجل نصرآف كسنة رسولو  أندع كتاب ا  

 ضالوف يف الكبلـ، أليس كذلك؟
 ،كلمة ا   يف فهم الكبلـ، كلذلك ٤با ٠بعوا أف عيسى عندىم ا٫براؼه  

بالكلمة   :نوألفهم ضالوف يف ىذا الباب، كا٢بق أنو كلمة ا ،جعلوه جزءن من ا 
 كاف، كليس أنو ىو من حيث ىو كلمة.

ا/ إف )رسالتو إُف أىل زبيد:  :يف ،السجزم :كمنهم ،قاؿ بعض أىل العلم رابعا
 ما رككا:البيت يف أصلو ليس ك

........               إٕ ايهالّ يفٞ ايفؤاز 

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

 :ا ىوإ٭بَّ  
إٕ ايبٝإ يفٞ ايفؤاز ٚإصيا                 دعٌ ايًػإ ع٢ً ايفؤاز  

 زيًّٝا

قو ك مي بكبلـو إال إذا رتبو يف نفسو، كز ال يتكل العاقلى  بأفَّ  مي سلً الكل يي  أفَّ  :ٗبعُب 
ا١باىل عند طرؼ لسانو،  العاقل كراء قلبو، ككبلـي  يف قلبو، أليس كذلك؟ يقولوف: كبلـي 

لو ٧ببلِّ مناسبنا أخرجو، كإال  دى جى كى  حٌب يفكر يف كبلمو، فإفٍ  العاقل ال يتكلمي  أفَّ  :ٗبعُب
 بلمو دكف تفكّب، فيقع يف ا٤بعاطب.فإنو ٱبرج ك ا ا١باىلي سكت، كأمَّ 

ال يكوف  الكبلـ إ٭با يفكر فيو اإلنساف قبل أف ينطق بو، لكنو  بأفَّ  إذنا ٫بن نسلمي  
 إال إذا ليًفظ بو. كبلمنا ىكذا بإطبلؽ،
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ا/ م، ٫بن قلنا: إف األخطل تويف سنة  تي لٍ األمر ليس كما فهمتم كال كما ٞبىى   خامسا
وا في رّْ عى كم؟ تسعْب، أسألكم يا ٝباعة يف ذاؾ الزمن ا٤بتقدـ أكاف العرب ٕباجة إُف أف يػي 

كابة  ،كاللساف كالقدـ ،الوجو ؼي رّْ عى ما ىو الكبلـ؟ أكجدمت يف كبلـ العرب من يػي 
أجيبوا يا  بسليقة؟ معلومةه  كالبغض، أك أف ىذه أمور َف تكن عندىم ٕباجة إُف تعريف

 ٝباعة..
كانت معركفة كال يعرفها أحد من العرب، إذنا ما الذم أراده األخطل بقولو؟ َف 
يرد تعريف الكبلـ، كال كاف ىذا من شأهنم يف ىذه البديهيات، إ٭با أراد أف ينبو على 

 معُب آخر، ىذا البيت يسبقو بيت آخر: 
 ست٢ ٜهٕٛ َع ايهالّ أقًّٝا          ال خيسعٓو َٔ خطٝب قٛي٘ 

 دعٌ ايًػإ ع٢ً ايفؤاز زيًّٝا           ٚإصياّ يفٞ ايفؤاز إٕ ايهال 

من الناس من يقوؿ كبلمنا  تسمعو، فإفَّ  دع بأم كبلـو ال ٚبي  ،يقوؿ لك: انتبو 
صاحبو  رج من القلب، كأفَّ بأنو خ الكبلـ الذم عليو دليله  بو اآلخرين، إ٭با خذٍ  ٱبدعي 

 ل ذلك أف يكوف قولو مطابقنا فعلو.صادؽ، فدلي
حىت يكٔن ٌع الالكم                 ........................................... 
 أصيالا 
كفعلو ٨بالفو ىذا ال يستحق أف تأخذ بقولو، فأين ىذا  ،أما أنو يتكلم بالكبلـ 

 من ىذا؟ عرفنا يا ٝباعة.
ىذا االستدالؿ ضعيف كاهو كأنو بيت  إذنا ىذه بعض األكجو الٍب تدلك على أفَّ 

 ستدؿ بو.ال يصح أف يي  عنكبوت
: دعونا من بيت األخطل فإنن قاؿ  ، كآثار الصحابة كالسنة ػا كجدنا يف الكتابالقـو

 ما يدؿ على قولنا.
 قلنا ٥بم: ىاتوا، قالوا: 
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بُػَنا اللاُو ِبَما ﴿َويَػُقوُلوَف ِفي أَنُفِسِهْم َلْوال :أَف تسمعوا إُف قوؿ ا -ُ  يُػَعذٍّ
 على ما يف النفس. :طلقإذنا القوؿ يي ، [ٖ]آّادلة:نَػُقوُؿ﴾
 كىو يف الصحيحْب، ففي حديث أِب ىريرةحديث النيب  :أَف تسمعوا إُف-ِ

 :كبعضهم- هاسَ إف اهلل تجاوز عن أمتي ما حدثت بو أنفُ »أنو قاؿ:  عنو  
.«تتكلم أو تعملحدثت بو أنُفُسها، ما لم ضبطها ما 

: كىو يف البخارم يف قصة السقيفة حيث قوؿ عمر  :إُف أَف تسمعوا-ّ
 .«فزورت مقالة أعجبتني أردت أف أتكلم بها بين يدي أبي بكر»

 أفَّ الكبلـ ييطلق على ما يف النفس.إذنا ثبت  
ُٝ  ض فشٝض:ٚاجلٛاب عٔ ٖشا َٔ أٚد٘، اعتزاليهِ غ

: ٫بن ني  يف النفس،  كترتيبه  تزكيقه كبلـ كما أسلفت القوؿ يسبقو ال بأفَّ  مي لً سى أكالن
مث  ،يتصور أكالن الشيء الذم يريد من كبلمو متكلمو  كلُّ   ،قلافيو ع في ىذا ال ٱبال

يف نفسي شيء، كالكبلـ  نفسي، أك قلتي  اإلنساف: حدثتي  فقوؿي  :يتكلم، كبالتاِف
ُِ عٔ نالّآخر،  شيءه  ، أك القوؿ بإطبلؽو بإطبلؽو  ٚيٝؼ  ،َطًل ضتٔ ْتهً

ٍٕ  ّٔذا القوؿ ىو نفسو يستدؿ  ، ىذا الذم يقوؿَكٝس عٔ قٛ
﴿َويَػُقوُلوَف َلْوال كسكت ا، يعِب ما بْبَّ كلمة بعدىا،   [ٛ]المجادلة:﴿َويَػُقوُلوَف﴾

بُػَنا اللاُو ِبَما نَػُقوُؿ﴾ ﴿َويَػُقوُلوَف ِفي ىل نقرأ اآلية ىكذا؟، أك أف اآلية  يُػَعذٍّ
قوؿ الكليس ىذا ٕبثنا، ليس ىذا ٕبثنا، ٫بن نتكلم عن ، [ٛادلة:]المجأَنُفِسِهْم﴾

أهنم ٙبدثوا ّٔذا ) :بعض أىل التفسّب، قالوا: إف ىذه اآلية تفسّبىا بإطبلؽ على أفَّ 
؛ يعِب أسركا القوؿ فيما بينهم ّٔذا القوؿ، لكن سلمنا جدالن لكم، (فيما بينهم سرِّا

عاقل: إف القوؿ ىكذا بإطبلؽ ىو قوؿ النفس، عى، ال يقوؿ دَّ مي ػكلكن ليس ىذا ىو ال
أهنا  و لَبتب على ىذا يف الشريعة أف يطلق زكجت كلذلك لو قلنا ّٔذا، فلو فكر إنسافه 

ت زكجتو أليس  قى لي طالق؛ ألنو مٌب ما تكلم اإلنساف بالطبلؽ ماذا يكوف يا ٝباعة؟ طى 
بالتاِف ال يَبتب عليو كذلك؟ كالذم عليو عامة أىل العلم أف ىذا ماذا؟ ليس بكبلـ، ك 
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، كألنَّ  يف النفس، مقيد ّٔذا القيد،  إ٭با ىذا حديثه  ،و ليس كبلمناشيء؛ ألنو ليس قوالن
 كٕبثنا يف الكبلـ مطلقنا.

ىذا الذم تستدلوف بو لرٗبا أمكن التسليم بو يف القوؿ كا٢بديث، لكن ال  خاُياا/
 أفَّ  :كىي ابن تيمية  دليل لكم يف الكبلـ، كىذه نكتة نبو إليها شيخ اإلسبلـ

قاؿ لو: كبلـ، ال ما يكوف يف النفس يقاؿ لو على جهة التقييد: قوؿ أك حديث، كال يي 
 قاؿ: حدثت نفسي، أك قلت يف نفسي.يقاؿ: تكلمت يف نفسي، كإ٭با يي 

إف اهلل »نظر رعاؾ ا يف ىذا ا٢بديث، ما استدللتم بو عليكم ال لكم، ا خاثلاا/
ما  قف ىنا، لو كاف الصوابي  «حدثت بو أنفسها ما لم تتكلمتجاوز عن أمتي ما 

ما َف  ،ا ٘باكز عن أمٍب ما حدثت بو أنفسها قالوا، لكاف ا٢بديث معناه ما يأيت: إفَّ 
ؽ بْب بكبلـ عرِب مبْب فرَّ كلم النيب ا تى مَّ ػكىذا تناقض ، كلذلك ل ٙبدث بو أنفسها، 

 .كالكبلـ ا٤بطلق، انتبو ٥بذا ،ا٢بديث ا٤بقيد
يف النفس، كبْب كبلـ  حديثو  ؽ يف ىذا ا٢بديث بْب حديث ميقٌيد:رَّ فػى النيب  

 كالصوت. إذنا الكبلـ ىكذا بإطبلؽ ال يكوف إال ا٢برؼى  «ما لم تتكلم»مطلق، فقاؿ: 
ا/ سلمنا جدالن كتنزالن يف الكبلـ كا٢بديث كالقوؿ، فماذا أنتم قائلوف يف  رابعا

 ىل سَبككف عن األخطل أـ عن غّبه. النداء؟ أتقولوف أيضنا: نداء نفسي؟
؟*   إف النداء لفي الفؤاد، كإ٭با جعل النداء، أك جيًعل اللساف على الفؤاد دليبلن
ية؟ يقوؿ: تسع آيات، كأنا يقوؿ كم آ  يف كتابو، قلنا: ابن القيم ا  

﴿َوِإْذ نَاَدى رَب َك ، [ِٔ]القصص:﴿َويَػْوـَ يُػَناِديِهْم﴾أقوؿ: ىي أكثر، 
ىو أيضنا حديث النفس، أيقوؿ ىذا عاقل؟، [َُ]الشعراء:ُموَسى﴾
قاـ إنساف، قلنا لو: قم يا الرفيع، كلذلك إذا  النداء ما ىو يا إخوتاه؟ ىو الصوتي  
كقاؿ: ا٢بمد  فعلت ما  ،أك نادم باألذاف، فقاـ ككقف برىةنادم بالصبلة، ف فبلف 

نفسي، النداء الألف النداء ىو  ؛طلبتم، صحيح ىذا الكبلـ؟ يقوؿ: أنا ناديت حقيقةن 
 يقوؿ ىذا عاقل؟أ
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 أٜقض يف عكٌ ٚيف ْكٌ ْزا٤         يٝػ َغُٛع يٓا بآسإ

.كما يقوؿ ابن القيم  
 يٝػ َغُّٛعا يٓا بآسإ                              أٜقض يف عكٌ ٚيف ْكٌ ْزا٤

 أٌٖ ايًغإ ٚأٌٖ نٌ يغإ                  أّ أمجع  ايعًُا٤  ٚايعكال٤ َٔ

 فٗٛ ايٓذا٤ نالُٖا فٛتإ                   إٔ ايٓزا٤ ايقٛت ايضفٝع ٚمزٙ

 ىذا ىو الذم يعقلو الناس أٝبعوف. 
إسناد  بأصحَّ  عن النيب  البخارم مركمو ماذا أنتم قائلوف ٕبديث يف صحيح  

 .«إف اهلل ينادي يـو القيامة بصوت»يقوؿ فيو: 
 أيكوف ىذا أيضنا النداء النفسي؟  

ال  ،دليل مسكه كالتى ٥بم مي  متهافت، كال يصحُّ  ىذا قوؿه  إذنا ا٣ببلصة يا إخوتاه أفَّ 
 ستمسكنا ٥بم.من جهة اللغة، كال من جهة الشرع، ناىيك عن العقل، كل ىذا ليس مي 

: عندنا إيرادات تى  ، حقيقةن الكبلـ ما قاـ با  عليكم إذا قلتم بأفَّ  دُّ رً قاؿ القـو
 كصوت. كما كاف ٕبرؼو 

: لو كاف ا  يقـو با  أفٍ  ىذا يستلزـي  متكلمنا بكبلـ حقيقة فإفَّ  قالوا أكالن
   كلسافو  ،الكبلـ ال يكوف كبلمنا إال بفمو  ا٤بخلوقْب، فإفَّ  ما ىو من صفاتو، 

كشفتْب كأسناف ك٥بوات، كىذه ٠بات ادثْب كا منزه عن ذلك، لو كاف ا يتكلم 
 التصف ّٔذه الصفات، فتعاُف ا عن ذلك علوِّا كبّبنا.

 : عٔ ٖصا إٔ ٜكاٍ ٚادتٛاُب
في عن ا ما نفى  ما أثبت لنفسو، كنن إننا معشر أىل السنة كا١بماعة نثبتي *

صفات ا، فهذه  عما سول ذلك، إال ما استلـز ما يناقضي  عن نفسو، كنسكتي 
: إف ا كال بإثبات إال ما ناقض صفات ا، فنقوؿي  ،ال بنفي ،األلفاظ ال ٬بوض فيها

  بْب الداخل كا٣بارج، نقوؿ: إف ا اصطكاؾ  ا٥بواءال يدخل كما يقولوف: الكبلـ 
  تعاُف ا عن ذلك علوِّا كبّبنا. ،كال ٱبرج منو شيء ،ال يدخل فيو شيء صمده 
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 مث يقاؿ ٥بم: ىذا الذم كصفتم أىو الكبلـ أك ىو كبلـ اإلنساف؟ ا٢بقيقة أفَّ 
توا من جهة النظر يف القـو يف ىذه الصفة، كيف غّبىا كىذا األمر قد نبهنا عليو مرارنا أي 

 :أنو ال بد من مراعاة الفرؽ بْب :فة مطلقنا، كالصوابالقدر ا٤بميز، فحكموا بو على الص
كالقدر ا٤بميز، ىذا الذم كصفوا كبلـ اإلنساف كليس الكبلـ مطلقنا،  ،القدر ا٤بشَبؾ

دعنا من - ىذا :  فالرد عليهم من جهة النظر يف القدر ا٤بشَبؾ، يدلك على :كبالتاِف
، فإذا انتهينا منو تكلمنا عن  دعنا يف كبلـ ا٤بخلوقْب أكالن ، الكبلـ عن كبلـ ا 

 :-كبلـ ا٣بالق
َنا طَائِِعينَ قاؿ عن السماكات كاألرض:  أليس ا    [ُُ]فصلت:﴾﴿قَالََتا أَتَػيػْ

باللفظ الصريح الفصيح، فأين أسناف  [ُُ]فصلت:﴿قَالََتا﴾أليس ىذا كبلـ ا، 
 السماكات؟، كأين ٥بوات األرض؟ 

، [َُ]سبأ:﴿يَا ِجَباُؿ َأوٍِّبي َمَعُو﴾قد بْبَّ يف كتابو تسبيح ا١بباؿ  أليس ا 
 ا١ببل؟ فأين فمي  [ُٖ]ص:﴿ِإناا َسخاْرنَا اْلِجَباَؿ َمَعُو ُيَسبٍّْحَن﴾
﴿يَػْوـَ نَػُقوُؿ ِلَجَهناَم َىِل ، -عافآف ا كإياكم منها-كقل مثل ىذا يف كبلـ النار 

 .[َّ]ؽ:ِمْن َمزِيٍد﴾اْمَتأْلِت َوتَػُقوُؿ َىْل 
ك٠بعو  الطعاـ الذم كاف يسبح ٕبضرة النيب  ك٥بواتي  ،كفمي  ،أين أسنافي  

 أصحابو؟
 
يسمع  كالنيب  على رسوؿ ا  مي لً سى كأين ذلك أيضنا يف الشجر الذم كاف يي  

 ىذا ٠بعنا حقيقيِّا.
كيف ٨بلوقات؟ أجيبوا يا ٝباعة، ىل ٜبة تبلـز  من الكبلـ ما قالوا يف ٨بلوقْب ـى زً لى أى 

 بْب الكبلـ كما ذكركا؟
فؤلم شيء  ،ا٤بخلوؽ ما استلـز ما ذكركا : ال، فيقوؿ: إذا كاف كبلـي ا١بوابي  

 .لكبلـ ا  تزعموف أف ىذا الزـه 
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 ذنا ىذا دليل على بطبلف ما قالوا.إ 
يقتضي التشبيو، ىذا قو٥بم،  إثبات الكبلـ   يقاؿ ٥بم: إنكم تزعموف أفَّ  مث 

الكبلـ  ألفَّ  ؛لكاف مشأّنا للمخلوؽ أليس كذلك؟ يقولوف: لو ثبت الكبلـ  
أقبح؛  يستلـز كذا ككذا، نقوؿ: حقيقة ا٢باؿ أنكم ىربتم من تشبيو فوقعتم يف تشبيوو 

أخرس ال يتكلم،  بإنساف يتكلم إُف تشبيهو بإنسافو ،كم ىربتم من تشبيو ا ألنَّ 
فإنو سيكوف تعاُف ا عن ذلك أخرسنا،  ،متكلمنا كىاتاف صفتاف إف َف يكن ا 

إذا قدرنا إف إنسانْب  :فأيهما أىوف كأيهما أشنع؟ يعِب ،من التشبيو كإذا كاف كال بدَّ 
أليس كذلك؟ ألف  ،أحدٮبا يتكلم، كاآلخر ال يتكلم، فأيهما أكمل؟ الذم يتكلم

من التشبيو، كليس فيما ذكرنا  كماؿ عند ٝبيع العقبلء، فإذا كاف كال بدَّ الكبلـ صفة  
، فهم يف ا٢بقيقة  من كبلـ أىل السنة تشبيو، لكن نسلم شبهوا تشبيهنا أقبح،  ٥بم جدالن

 لوف ٗبرض التشبيو.تى بٍ أساس الببلء عند القـو أهنم مي  كىذا يدلك على أفَّ 
ل إال ألنو طٌ يهْب، أكالن كآخرنا، ىو ما عى قلنا: إف كل معطل فتعطيلو ٧بفوؼ بتشب 
أنو شبو، فكل  :التشبيو، فأراد دفع ىذا التشبيو عن نفسو فعطل، فكانت النتيجة اعتقد 

، كإما إما ٔبامد كإما ب أقوالو يف الصفات تعود إُف تشبيو ا  ناقص، كإما ٗبعدـك
 ٗبتناقض.
، لو كاف ا   : عندنا إيراد ثافو  لمنا، كلو كاف ىذا القرآف كبلـى متك قاؿ القـو

ة ا، كىذا باطل ال للقرآف اتصف بصف ا٤بتكلم بالقرآف، أك التاِف ا فإف الـز ذلك أفَّ 
 يقولو مسلم.

كا١بواب عن ىذا أف يقاؿ: إف عند القـو خلبلن يف فهم أمر كاضح عند ٝبيع  
 .و مبلغناالكبلـ ينسب ٤بن قالو مبتدئنا ال ٤بن قال أفَّ  :العقبلء، كىو

 لو قلت لكم:  
يفاضقت ؾٝيب َٛدع  قًيب          ُخًِٔكُت أيّٛفا يٛ ُزٔعُٝت إزي ايكبا 

 بانّٝا
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.                                                         -كفقو ا-مدً نٍ سً  زيزٍ عى دالٍ بٍ عى  بنٍ  حٍ الً شىرٍحي فىًضيىلًة الشىٍيخ: صى 
 مْبَّ لً سٍ كللمي  وى يٍ كلوالدى  وي غىفىرى ا لى 

 

ْٕٓ 
 

أـ كبلـ ا٤بتنيب؟ ما رأيكم؟ ىذا كبلـ ا٤بتنيب، كإال  ،أىذا يا ٝباعة كبلـ صاٌفو  
 ثل ىذا الشعر.أنا شاعرنا أقوؿ م أصبحتي 

٦برد ماذا؟ ىل ىذا يقوؿ بو أحد يا ٝباعة؟ ىذا كبلـ ا٤بتنيب، كىذا شعر ا٤بتنيب أنا 
 ميبىًلغ لو، أنا ميبىًلغ لو.

فهو   عى فهو كبلـ ا، كإذا ٠بيً  يَّ لً تصرؼ، إذا تي  بأم حاؿو  إذنا القرآف كبلـ ا  
إُف من قالو،  بي سى نٍ فهو كبلـ ا، يػي  بى تً فهو كبلـ ا، كإذا كي  ظى فً كبلـ ا، كإذا حي 

 ( ال من غّبه.منو بدأ) :كلذلك قلنا: يف معتقدنا
غنا، لً بى فإ٭با يتكلم بو مي  ،ىو الذم تكلم بو حقيقة، كمن تكلم بعد ذلك فا  

باعهم على ٝبلة مهمة ينبغي ق السلف كأت، كلذلك أطبفالكبلـ ينسب إُف ا 
 .(ارمالكبلـ كبلـ البارم، كالصوت صوت الق) حفظها:
لو متكلم مث تناقلو من بعده بعد ذلك، فإنو قاى  كبلـو   كىذا ما يعقلو العقبلء يف كلّْ  

 .ربنا كعزَّ  ىو الذم تكلم ّٔذا القرآف جلَّ  إُف من قالو مبتدئنا، فا  بي سى نٍ يػي 
من الكبلـ عن ىذا  ّٔذا ا٤بوضوع العظيم، كلعلو يعود شيءه  تتعلقن  يسّبةه  ىذه نبذةه 

بعد قطعة من ىذه  سيتكلمي ا٤بؤلف  ا٤بوضوع يف ا٤بوضع الذم أشرت لك أفَّ 
عن معتقد أىل السنة كا١بماعة يف الكبلـ كيف القرآف،  زو كٍ رى العقيدة سيتكلم بإٯباز مي 

البسط إذا كصلنا إُف ذلك ا٤بوضع. كلعلنا نزيد شيءن من
 [مسألة رؤية ا ]

 [ِِ:ِّ]القيامة﴿كيجيوهه يػىٍومىًئذو نىاًضرىةه، ًإُفى رىبػّْهىا نىاًظرىةه ﴾كقولو: : قاؿ 
كقولو: ﴿لًلًَّذينى أىٍحسىنيوا ا٢بٍيٍسُبى  ،[ِّ]ا٤بطففْب:كقولو: ﴿عىلىى األىرىاًئًك يىنظيريكفى﴾

يٍػنىا مىزًيده﴾ ،[ِٔ]يونس:كىزًيىادىةه﴾ .[ّٓ]ؽ:كقولو: ﴿٥بىيٍم مىا يىشىاءيكفى ًفيهىا كىلىدى
 كىذا الباب يف كتاب ا كثّب. 

اآليات الٍب دلت على ٝبلة  :كىو ،القسم األكؿ من كتابو ا٤بؤلف مى تى فقد خى 
يـو   أك باإلشارة إُف مسألة رؤية ا  ،ىذا القسم بالكبلـً  مى تى خى ، من صفات ا 
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ث مبح مي تٍ خى  :كىو ،من ا٤بصنفْب يف االعتقاد على ىذا األمر القيامة، كجرل عدده 
  ابن قدامة ،ككما فعلكما ترل من فعل شيخ اإلسبلـ   ،الصفات ٗبسألة الرؤية

كقياـ  ، اإلٲباف بصفات ا  أفَّ  :ككما فعل غّبٮبا، كىذا فيو لطيفة كىي ،يف اللمعة
حريصنا  تى نى كي   فإفٍ ، بالبصر يـو القيامة العلم بالبصّبة ّٔذه الصفات ٜبرتو رؤية ا 

ببصرؾ يف اآلخرة، فأيقن ببصّبتك  كىي رؤية ا  ،على أف تناؿ ىذه النعمة الكربل
 . يف الدنيا ٗبا مضى من صفات ا 

 :بباب ايكفات، ٚشيو ايطؤ١ٜ شٚ عالق١ ٚثٝك١ٕ َبشُح

كثّبة سيأيت   على ىذا أدلةه  كما أنو يػىرىل فإنو يػيرىل، كما دؿَّ  ا  أفَّ -ُ 
 بعضها.
 من أدلةً  كذلك أفَّ ، العلو   كصفةً  ،الرؤية الوثيق بْب مسألةً  االرتباطي -ِ

٤بن أثبت الرؤية على الوجو الصحيح  دَّ فاألمراف متبلزماف، كال بي  ،إثبات العلو أدلة الرؤية
ا إمَّ  :كا٢باؿ أنو من أف يثبت صفة العلو   دَّ ال بي  ،الذم مضى عليو السلف الصاٌف

الرؤية مع نفي العلو، فإف ىذا  ا إثباتي أمَّ ك من إثبات ا٤بسألتْب معنا، أك نفيهما معنا، 
 .تناقض كما سيأيت الكبلـ عنو مفصبلن الحقنا إف شاء ا 

يف اآلخض٠ بايبقض، ٖشٙ املغأي١  ايٓاؼ يف َغأي١ ايضؤ١ٜ؛ صؤ١ٜ اهلل 

 أعين صؤ١ٜ اهلل  ايٓاؼ فٝٗا َٓكغُٕٛ إىل ثالث١ أقغاّ، َغأي١ ايضؤ١ٜ؛

 بايعني، ايٓاؼ َٓكغُٕٛ فٝٗا إىل ثالث١ أقغاّ: 

 يف ادلُيا واآلخرة. الرؤية هلل  / ٌَ أخبَت ايكػِ األٍٚ
ُِ  /يف ادلُيا واآلخرة، وْؤالء ٌَ ُىف رؤية اهلل  :ايجاْٞ ايكػ

 وكذلم اخلٔارج. ،اجلٍٓية واملعزتىة
ؤالء  ،يف ادلُيا ُفٔا رؤية اهلل  /ايكػِ ايجايح ا يف اآلخرة، ْو وأخبجْٔ

 .أْو السِة واجلٍاعة /ًْ أْو احلق واتلٔفيق، ًْ
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أف  كال يصحي  كني منفية ال ٲبي  ىذه الرؤية رؤيةه  يف الدنيا، فإفَّ  ا رؤية ا أمَّ  
دليل ىذا ما ثبت يف صحيح مسلم من قولو ، يف الدنيا بعينو يراه أحده  قاؿ: إف ا يي 
 :« أحد منكم ربو  ىَ تعلموا أنو لن ير العلم  كاجبي  ىذا أمره « حتى يموت

 .يف اآلخرة ، إ٭با يراه يف الدنيا  أنو ال ٲبكن أف يرل أحده ربو  :كالتعلم، كىو
حينما قاؿ لو:  قولو تعاُف جوابنا لطلب موسى  :على ىذا أيضنا كيدؿي  

﴿َلْن : فقاؿ ا  طلب أف يرل ا  [ُّْ]األعراؼ:﴿َربٍّ َأرِِني أَنظُْر ِإلَْيَك﴾
، ﴿قَاَؿ َلْن تَػَراِني َوَلِكِن انظُْر ِإَلى اْلَجَبِل فَِإِف اْستَػَقرا َمَكانَُو [ُّْ]األعراؼ:تَػَراِني﴾

، [ُّْ]األعراؼ:َفَسْوَؼ تَػَراِني فَػَلماا َتَجلاى رَب ُو لِْلَجَبِل َجَعَلُو دَكًّا َوَخرا ُموَسى َصِعًقا﴾
 .رؤية ا العظيم  كال ٙبتملي  ،طيقي العْب ا٤بركبة يف الدنيا ال تي  كذلك أفَّ 

ما يبقى ٗبا يفُب، كإ٭با إذا ريكّْب اإلنساف تركيبنا  ليف الدنيا ىذه العْب تفُب فبل يػيرى  
٤با  حسنة قا٥با اإلماـ مالك  فإنو يرل ٗبا يبقى ما يبقى، ىذه كلمةه  ،آخر يف اآلخرة

ىذا يف الدنيا؛ ألنو ال )فقاؿ:  [ُّْ]األعراؼ:قَاَؿ َلْن تَػَراِني﴾﴿ئل عن قولو تعاُف: سي 
. نقل ىذا األثر ا١بميل (ما يبقى ٗبا يفُب، كلكن يف اآلخرة يرل ما يبقى ٗبا يبقى ليرى 

 .لك القاضي عياض يف ترتيب ا٤بدارؾعن اإلماـ ما
 البشر ال ٙبتملي  لى وى  ٩بكنة، قػي بل غّب ،يف الدنيا منفيةه  رؤية ا  فا٤بقصود أفَّ  

يعطي العباد قوتنا ّٔا ٲبكنهم أف ينالوا ىذه السعادة  ا  ا يف اآلخرة فإفَّ أمَّ  .ذلك
 .ىذا عن الرؤية يف الدنيا، الكربل كىي رؤية ا 

أك متوىم، كل من  ،يقظة يف الدنيا فإنو كاذبه  إذنا كل من يزعم بأنو رأل ا  
يرل ربو  ا كاهو، كلو كاف أحده ا كاذب، كإمَّ إمَّ  :دنيا فإنويقظة يف ال زعم أنو رأل ا 

كالرسوؿ الكرٔف، كقد سأؿ ربو  ،كىو الكليم، كىو النيب يف الدنيا لكاف موسى 
  َّا  ىذا الطلب، كلكن  َّقَاَؿ َلْن ىذا ال يكوف يف الدنيا، قاؿ:  أجابو بأف﴿

 .[ُّْ]األعراؼ:تَػَراِني﴾
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يف   قد تواترت بثبوت رؤية ا٤بؤمنْب لرّٔم  األدلة كتابنا كسنةن  ا يف اآلخرة فإفَّ أمَّ 
الذم ذكره يف بعض   ا٤بالكي داككدمال٧بمد كيف النظم ا٤بشهور للشيخ  اآلخرة،

 حواشيو على الصحيح قاؿ:
 هلل بّٝتا ٚاستػب ٢َٚٔ بٓ          ػيا تٛاتط سسٜح َٔ نصب 

 خفري ٖٚصٙ بعض َٚػُض                   ٚاذتُٛض ؾفاع١ْ ٚضؤ١ْٜ

جاءت يف   آياتو  أربعي  :كىي ،استدؿ على ىذه الرؤية ٗبا قد ٠بعت كا٤بؤلف 
تلك اآليات كما سيأيت البحث فيو إف شاء ا قولو تعاُف:  كأشهري ، كتاب ا 

كذلك أكرد قولو تعاُف: ،  [ِِ:ِّ]القيامة رَبػٍَّها نَاِظَرٌة﴾ ِإَلى * نَاِضَرةٌ  ﴿ُوُجوٌه يَػْوَمِئذٍ 
: ﴿لِلاِذيَن َأْحَسُنوا كذلك أكرد قولو تعاُف  ،[ِّ]ا٤بطففْب:﴿َعَلى اأَلرَاِئِك يَنظُُروَف﴾

﴿َلُهْم َما َيَشاُءوَف ِفيَها َوَلَديْػَنا ككذلك أكرد قولو تعاُف:  ،[ِٔ]يونس:اْلُحْسَنى َوزِيَاَدٌة﴾
 .[ّٓ]ؽ:َمزِيٌد﴾

 .كٜبة أدلة أخرل دلت على ثبوت رؤية ا 
ذ:إىلذؼدمنيذتنقدمذؽماذؼالذابنذاؾقومذ،ذاؾداؾةذعلىذرؤقةذاهللذذواآلقاُت

 .إىل أري١ غري فضحي١-2       .إىل أري١ فضحي١-1

يف اآلخرة، فّبل  كٝبيعها يدؿ على ثبوت ىذه الرؤية عن ا، ىذه الرؤية   
أف ٯبعلِب  يـو القيامة، كيراه ا٤بؤمنوف يف جنات النعيم، أسأؿ ا   ا٤بؤمنوف رّٔم 

 كإياكم ٩بن ينالوا ىذه النعمة العظيمة.
 ،كا٤بسانيد ،كالسنن ،فإهنا كثّبة جدِّا ركيت يف الصحاح ا أحاديث النيب أمَّ 

من  عشريوكا٤بصنفات كغّبىا من كتب السنة، ركل أحاديث الرؤية أكثر من 
من ىذه  ككما سيأيت يف قسم األحاديث الٍب أكردىا ا٤بؤلف   أصحاب النيب

ا٤بخرج يف   الرسالة، كمن أشهر تلك األحاديث، حديث جرير بن عبد ا 
إنكم »بنحوه الصحيحْب كغّبٮبا، كجاء يف الصحيحْب أيضنا من حديث أِب ىريرة 
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ال تضام وف في  أك قاؿ: ستروف ربكم كما تروف القمر ليلة البدر ال تضاموف،
«. رؤيتو

إنكم ستروف »قاؿ:  النيب  أيضنا أفَّ كجاء يف البخارم من حديث جرير 
.عْبتركنو باأل :معاينة؛ يعِب« يانًاربكم يـو القيامة عِ 

كإٝباع التابعْب فمن بعدىم من أىل السنة، فهذا  كأما إٝباع أصحاب النيب 
ال ٰبصوف من أىل السنة كا١بماعة من  كثّب جدِّا، كالناقلوف ٥بذا اإلٝباع طوائفي   شيءه 

 كمن ا٤بتأخرين، كمن ا٤بنتسبْب إُف ا٤بذاىب األربعة كمن غّبىم. ،ا٤بتقدمْب
من الدين بالضركرة أدلتها كثّبة، كاإلٝباع عليها قطعي،  معلومةه  إذنا ىذه قضيةه 

من ع ئل اإلماـ أٞبد ر من أنكر ىذه الرؤية، سي من أىل العلم بكف كلذا جـز طائفةه 
عمن ينكر رؤية ا  سئل اإلماـ مالك ، كي (كافر  كافره )أنكر رؤية ا تعاُف، فقاؿ: 

  :على الردة بالسيف إلنكاره ىذا  دَّ ؛ يعِب ما أحراىم بأف ٰبي (السيفى  السيفى )فقاؿ
 األمر ا٤بقطوع بو.

ينالو ا٤بؤمنوف يف اآلخرة، كما أحسن ما قاؿ  نعيمو  ال شك أهنا أعظمي  رؤية ا 
لوال إيقاف ا٤بؤمنْب برؤية رّٔم يـو القيامة لذابت أنفسهم يف الدنيا :)ا٢بسن البصرم 

يـو  ، ىذا أعظم نعيم كأكرب نعيم، كأحب شيء إُف ا٤بؤمنْب ينالونو من رّٔم (حسرة
 القيامة.
 ،ىذا األمر على ثبوتً  دليلو  أىا بأشهرً فابتد ا األدلة الٍب أكردىا ا٤بؤلف أمَّ 

 .[ِِ:ِّ]القيامة﴾ِإَلى رَبػٍَّها نَاِظَرٌة  * ﴿ُوُجوٌه يَػْوَمِئٍذ نَاِضَرةٌ : كذلكم قولو 
﴿ُوُجوٌه يَػْوَمِئٍذ﴾ يف اآلخرة  ا  رؤيةً  على إثباتً  صرٰبةه  آيةه  ىذه اآليةي  
ا٢بسن كالبهاء،  :ةرى ضٍ الني  :كمعُب ،[ِِ]القيامة﴿نَاِظَرٌة ﴾يـو القيامة  :يعِب [ِِ]القيامة
 .ّٔم يـو القيامةرؤية ا٤بؤمنْب لر  يثبتي  صريحه  دليله  [ِّ]القيامة﴿ِإَلى رَبػٍَّها نَاِظَرٌة ﴾قاؿ:  
 ٍِ أىل  ، فإفَّ (رى ظى نى ) :بالفعل تتعلقي  غويةو لي  مسألةو  ٗبعرفةً  يتمهدي  :ٚٚد٘ االعتزال

 محاد) :قد حربَّ ىذه القاعدة يف كتابو وفإنَّ  أكلئك ابن القيم  نٍ كمً  ،واالعلم قد نصَّ 
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تعديو بنفسو، أك غّبه،  باختبلؼً  ،معناه ٱبتلفي  (رى ظى نى )الفعل  على أفَّ  نصَّ  (،األركاح
 ٚقز دا٤ اعتعُاي٘ ع٢ً ثالث١ أمضب:

 ،كالتفكر ،التدبر :كىذا يكوف ٗبعُب (يفػ)نظر ب الفعلَّ  ليعدَّ  أفَّ  :ايهطُب األٍٚ
﴿َأَوَلْم يَنظُُروا ِفي َمَلُكوِت الساَمَواِت كاالعتبار، كمنو قولو تعاُف: 

 كاالعتبار. ،التفكر :ىنا ٗبعُب النظر ىا فإفَّ  [ُٖٓ]األعراؼ:َواأَلْرِض﴾
 :متعدينا بنفسو، كىذا يكوف ٗبعُب (نظر)أف يأيت الفعل  :ايجاْٞ ايهطُب

﴿َىْل يَنظُُروَف ِإالا َأْف يَْأتِيَػُهُم اللاُو  ،[ُّ]ا٢بديد:ِمْن نُورُِكْم﴾﴿اْنظُُرونَا نَػْقَتِبْس االنتظار 
 ذلك من األدلة. كأمثاؿي  ،[َُِ]البقرة: ِفي ظَُلٍل ِمَن اْلَغَماـِ َواْلَمالِئَكُة﴾

(ظى نى )أف يأيت الفعل  :ايجايح ايهطُب بو إال  كىذا ال يرادي  (، إُفػػ)متعدينا ب رى
﴿فَانظُْر ِإَلى الرؤية البصرية، تأمل يف قولو تعاُف:  :النظر بالعْب، النظر بالعْب؛ يعِب

طََعاِمَك َوَشَراِبَك َلْم يَػَتَسناْو َوانظُْر ِإَلى ِحَماِرَؾ َولَِنْجَعَلَك آيًَة لِلنااِس َوانظُْر ِإَلى 
ما الذم يفهمو أم إنساف  ،[ِٗٓ]البقرة:ا﴾اْلِعظَاـِ َكْيَف نُنِشُزَىا ثُما َنْكُسوَىا َلْحمً 

﴿انظُُروا ِإَلى : ، قاؿ (البصرػ)ب رالنظ :ىنا ىو النظر ىا ؟ أفَّ يسمع ىذه اآليات
إال  ،العرب من ىذه اآلية لغةى  يفهمو من يعرؼي  أم شيءو  ،[ٗٗ]األنعاـ:َثَمرِِه ِإَذا أَْثَمَر﴾

﴿ِإَلى رَبػٍَّها قولو تعاُف:  مي هٍ تلك اآليات فينبغي فػى  مي هى فٍ كما تػي   ،ظر بالبصرالنَّ 
 .إُف رّٔا  ناظرةه  :فهي [ِّ]القيامة:نَاِظَرٌة﴾

ٌٗ إّشا ٖصٙ اآل١ُٜ اإلْكاف  ظَمُٚض ،َٔ ٜعطف يػ١ ايعطب قطحي١ ٚن

 فإْ٘ غٝػًِ بٗصٙ ايسالي١، فهٝف إشا اْهِ إزي ٖصا قطٜٓتإ: 

و قد أحاؿ النظر فإنَّ  ،[ِِ]القيامة:﴿ُوُجوٌه﴾يف قولو سبحانو: : القريهة األوىل
 النظر يكوف بالعْب؛ ألفَّ  أفَّ  بيافي  :فاعل النظر الوجوه، كىذا فيو لى عى جى  :إُف الوجو؛ يعُب

النظر يرجع إُف بصر  أفَّ  ىذا ٩با يؤيدي  العْب ٧بلها الوجو، فاألعْب يف الوجوه، فيكوفي 
 العْب.
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 :يعِب [ِِ]القيامة:َرٌة﴾﴿ُوُجوٌه يَػْوَمِئٍذ نَاضِ : يف قولو تعاُف: القريهة الثانية
ىذه  إفَّ ، كبْب رؤية ا  ،بْب ىذه النضرة ا٤بناسبة ظاىرةه  فإفَّ  ،كّٔاء ،ذات حسنو 

 ،ني سي كىذا ا٢بي  ،العظيم ىذا البهاء ينا٥با ىذا الفضلي  الوجوه الٍب ترل بأعينها رّٔا 
 .رؤية ا  أثرو  كىذا بعضي 

يف النصوص إال  كلو َف يأتً ، يف إثبات رؤية ا  صرٰبةه  آيةه  إذنا ىذه اآليةي 
 .على إثبات الرؤية لكفى ّٔذا دليبلن  ،ىذه اآلية

غوية الٍب قد اللي  على القاعدةً  البدعً  أىلً  بو بعضي  بى غٍ ما شى  األمر األول/*
: نظر تى لٍ االنتظار، إذا قػي  :تأيت ٗبعُب (:إُف)نظر  أفَّ  مى عى بعض أىل البدع زى  ٠بعت، فإفَّ 

االنتظار،  :ىؤالء ىذه اآلية على معُب فيحملي  :انتظر، كعليو :تأيت يف اللغة ٗبعُب (إُف)
اب رّٔا منتظرة، تنتظر ثواب إُف ثو  :يعِب[ ٖٕ]القيامة:﴿ِإَلى رَبػٍَّها نَاِظَرٌة﴾فيقولوف: 

 .رّٔا
 ٚادتٛاب عٔ ٖصا َٔ أٚد٘: 

كالنعيم الذم ينالو ا٤بؤمنوف فضبلن من  ،الفضل رً كٍ ذى  مساؽى  مسوقةه  اآليةي  أّٚيا:
إُف عكس النعيم  االنتظارى  رّٔم، كأم نعيم يف االنتظار؟ ال انتظار يف دار القرار، فإفَّ 

للنفوس،  كمؤَفه  متعبه  ؛ يعِب إنو شيء(االنتظار ا٤بوت األٞبر)أقرب، حٌب إهنم قالوا: 
 .نعيم ذاؾ الذم ينالو ا٤بؤمنوف حينما ينتظركف ثواب رّٔم  فأمُّ 

جة، كاألصل عدمو، كال حا ببل دليلو  ىذا الذم ذكركا فيو إضماره  إفَّ  ّٝا:ثاْ
يدؿ عليو، كالقاعدة  كليس ٜبة دليله  ،ال إضمار، كال حاجة تدعو إُف ىذا  :األصل أنو
 : إفَّ الرؤية، أيقوؿ أحده  :فإنو ال يفيد إال معُب (،إُفػػ)ب مى دٌ أف النظر إذا عي  :صرٰبة يف

 :معُب ىذا إفَّ  [ِٗٓ]البقرة:﴿فَانظُْر ِإَلى طََعاِمَك َوَشَراِبَك َلْم يَػَتَسناْو﴾معُب قولو تعاُف: 
انتظر ٞبارؾ،  [ِٗٓ]البقرة:﴿َوانظُْر ِإَلى ِحَماِرَؾ﴾انتظر طعامك كشرابك َف يتسنو 
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آيًَة لِلنااِس َوانظُْر ِإَلى اْلِعظَاـِ َكْيَف نُنِشُزَىا ثُما َنْكُسوَىا ﴿َولَِنْجَعَلَك 
 .كال يتفوه ّٔذا من يعقل ما يقوؿ انتظر ذلك، ال يقوؿ ىذا أحد، [ِٗٓ]البقرة:َلْحًما﴾
االنتظار،  :النظر يأيت ٗبعُب يدؿ على أفَّ  ،من لغة العرب قاؿ القـو عندنا شاىده  
 :ن ثابت قوؿ حساف اب :أال كىو

ٔهٌ   إىل الرمحَ يأيت باىفالح                 ُاظراٌت  ئم بدرٍ  وج

من  ، ينتظركف أف يأيت الفبلحي (االنتظار) :على معُب ىنا ٧بموؿه  النظر ىا قالوا: إفَّ 
 .عند رّٔم 

 ٚادتٛاب عٔ ٖصا َٔ أٚد٘:

ىذا  أثبتوا أفَّ نقش، االعرش مث  تً بٍ قاؿ كما قد قيل يف درس البارحة: ثػى يي  أفٍ  أّٚيا:
كدكف ىذا  ،بقو٥بم من أىل العربية من ٰبتجي  أك إنو حٌب من قوؿً  ،من قوؿ حساف 

 جي تى ه من ٰبي بل كال من قوؿ غّب  ،ىذا من قوؿ حساف  ت أفَّ بي ثٍ خرط القتاد، َف يػى 
 العرب. بكبلمهم يف لغةً 

ّٝا:  بكبلمهم  جي تى أك عن غّبه ٩بن ٰبيٍ   سلمنا ثبوت ىذا البيت عن حساف ثاْ
 نظري  :يراد ّٔذا النظرغوية السابقة، فإنو اللي  ىذا البيت باؽو على القاعدةً  من العرب، فإفَّ 

 .العْب
٤با كانوا يستغيثوف برّٔم يـو بدر كانوا ينظركف إُف أف ا٤بؤمنْب ككجو ذلك:  

 فإنو بفطرتو من كاف يف أمر يضطر فيو إُف اللجأ إُف ا  كلّْ   السماء، كىذا حاؿي 
العلو  :يرفع رأسو إُف السماء إشارة إُف العلو، فإنو ينظر إُف ا١بهة الٍب فيها ربو كىي

كىذا يفعلو الناس ٝبيعنا، بل حٌب ا٢بيوانات يف حاؿ االضطرار بالفطرة ماذا  ،ا٤بطلق
 رأسها إُف السماء، إُف حيث رّٔا الذم يأيت بالفرج. تصنع؟ ترفعي 

رض، كال يناقض ىذه القاعدة الٍب ذكرهتا فيما إذنا ىذا البيت ال ينايف، كال يعا
 سبق.
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 :فيو ٙبريف، كإال فاألصل فيو حصلَّ  أىل العلم يقوؿ: ىذا البيتي  بعضى  : إفَّ ثالثًا
ٔه ئم بكٍر ُاظراٌت   إىل الرمحَ يأيت باىفالح                وج

 حدث عما كاف يفكىو يت ،ىذا شاعر على ما ذكر ىؤالء العلماء من بِب حنيفة
 .حركب الردة

ٔه ئم بكٍر    ..............................................                ........وج
حركب الردة كانت مع بِب حنيفة كىؤالء يرجعوف إُف بكر بن كائل، فاإلشارة إُف  

ى رٞبن اليمامة ينظركف إليو ببصر سمَّ ككانوا ينظركف إُف مسيلمة، فإنو قد تى  ،ىذا األمر
أعينهم، يريدكف أف يكوف منو شيء، يريدكف أف يتحرؾ فيكوف الظفر، كقد خذ٥بم ا 

 .كاهنزموا شر ىزٲبة 
يو كىو أهنم  إذنا ىذا البيت يستقيم على ىذه القاعدة السالفة بناء على ىذا التوج

مسيلمة الكذاب،  :، كىو-ااه ز أخ -،(الرٞبنػ)تسمى بكانوا ينظركف  إُف من كاف يى 
 كال من جهة لغة. ،ما ذكركا ال يستقيم من جهة شرع فتبْبَّ إذنا أفَّ 

أىل السنة كا١بماعة الذم  ىؤالء ا٤ببتدعة شغبوا على مذىبً  أفَّ  األمر اثلاين/*
كاالستدالؿ على ذلك باآلية السابقة شغبوا على ، أطبقوا عليو يف إثبات رؤية ا 

ِإَلى  * ِضَرةٌ ﴿ُوُجوٌه يَػْوَمِئٍذ نَاكىو أنو فسَّر قولو تعاُف: ، عن ٦باىد  مركمو ىذا بأثر 
، قالوا: ىذا دليل على أف النظر (تنتظر ثواب رّٔا)قاؿ:  [ِِ:ِّ]القيامةرَبػٍَّها نَاِظَرٌة ﴾

 .انتظار الثواب :يف اآلية ليس نظر العْب، إ٭با ىو
ذواجلوابذعنذفذاذؿنذأوجه:ذ

: قاؿ ٥بم: منذ مٌب كأنتم يا معشر ا٤ببتدعة من ا٤بعتزلة كمن لف لفكم أف يي  أكالن
عليها كتعارضوهنا بكل  منذ مٌب كأنتم هتتموف بآثار السلف كتعتنوف ّٔا، كأنتم حربه 

يف  استدالؿ، كىم لو جاءهتم أحاديثي  السلف ٧بلَّ  آثاري  كسيلة، فاآلف أصبحتٍ 
 .عن ٦باىد  كنراىم اآلف يستدلوف بأثرو مقبولة،  غّبي  الصحيحْب لقالوا: أخبار آحادو 
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كىذه  ،مهم كلكن تنبو إُف أمرو ، سلمنا صحة ىذا األثر عن ٦باىد  ثانينا:
ٕٖ :كىي ا،غي على طالب العلم أف يتنبو إليهمسألة دقيقة ينب ايبشح يف ايزيٌٝ  أ

 .اُتبّ، ٚايبشح يف املزيٍٛ ؽ٤ٞ آخض ، ؽ٤ٞ
البحث يف الدليل شيء كالبحث يف ا٤بدلوؿ شيء آخر، كلذا العلماء يقولوف: بل  

ّٝا يًُزيٍٛالعقبلء يقولوف:   ، ٤با؟ْفٞ ايزيٌٝ املعني يٝػ ْف
ستدالؿ على يف اال إ٭با كاف منو منازعةه  آخر، إذنا ٦باىد  بدليلو  و قد يثبتي ألنَّ 

 .الرؤية من ىذه اآلية
 فما ذكرٛبوه من ىذا األثر ال يساعدي  ،بالكلية ا أف يكوف نافينا لرؤية ا أمَّ  

، كليس من أىل العلم اجتهاده  قد يكوف ألحدو  :على إثبات ذلك، أليس كذلك؟ يعِب
 مً هٍ العلماء أليس كذلك؟ إذنا قد يكوف ألحد من العلماء اجتهاد يف فػى  آدألح عصمةه  ٜبةى 

عليو الدليل، ٗبعُب: ىذه  أف يكوف نافينا ٤با دؿَّ  تلزـي آية ٱبطئ فيو، لكن ىذا ال يس
من ىذه األدلة  من العلماء فيقوؿ: كاحده  ، فحينما يأيت عاَفه أدلةو  بعشرً  ثبتت مسألةه 

 أف ينسب حينها إُف أنو ينفي ا٤بسألة بالكلية، ينفي ما دؿَّ  ضعيف، ال يصح، أٲبكني 
اللة بقية األدلة فتبقى دً  ،إذا نفى دليبلن و ألنَّ  ؛يو ٦بموع ىذه األدلة؟ ا١بواب ؟ العل

كأنو يوافق ، رؤية ا  إُف نفيّْ   ٦باىده  نسبى أف يي  فإنو ال يصحُّ  :كبالتاِف ،ثابتة
 الدليل عندكم من كبلـ ٦باىدو  ىؤالء ا٤ببتدعة بناء على رأيو يف تفسّب ىذه اآلية، فأينى 

 عشراتً  يف ردّْ  ٦باىد  بقية اآليات، بل أين األدلة من كبلـً  داللةً  يف ردّْ  
 .األحاديث الثابتة الصرٰبة عن رسوؿ ا 

 ،االعتقاد ىذا األمر ا٤بهم الذم لو نظائر يف مسائلً  إذنا تنبو رعاؾ ا إُف مثلّْ 
ىذا  نَّ لك ،معْب اللة دليلو أىل العلم يف دً  يكوف ىناؾ مباحثة كاجتهاد كمنازعة لبعضً 

  .عليو ىذا الدليل ا٤بدلوؿ الذم دؿَّ يف  منازعتو ال يستلزـي 
تفسّب ىذه اآلية باالنتظار، فإنو قد جاء عنو ثالثنا: إذا كاف جاء عن ٦باىد  

ا١بزء  :يف مسنده يف) وبن راىوي من ىذه اآلية، فقد أخرج إسحاؽي  إثبات الرؤية  
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أنو استدؿ  عن ٦باىد ركل  ،(ألثر مرتْبا١بزء الثالث أيضنا كرر ا :كيف ،الثآف
ِإَلى رَبػٍَّها * ﴿ُوُجوٌه يَػْوَمِئٍذ نَاِضَرةٌ بقولو تعاُف:  على إثبات رؤية ا 

كعليو فليس أحد األثرين بأكُف من اآلخر، إذا كاف األثر األكؿ  [ِِ:ِّ]القيامةنَاِظَرٌة﴾
فإف األثر اآلخر يدؿ على أنو يرل و يدؿ على أف اآلية ال تدؿ على رؤية ا، سلمنا أنَّ 

 إحساف الظنّْ  عدا أفَّ  ،األثرين بأكُف من اآلخر الرؤية من ىذه اآلية، فليس أحدي  ثبوتى 
مث رجع إُف الرأم  ،كاف يرل رأينا  ا٦باىدن  كيقودنا إُف القوؿ بأفَّ  ،يرشدنا بو 

يف ىذه اآلية إُف  رأم ٦باىد  لٌ ٞبىٌ  الذم عليو إخوانو من أىل العلم، فبل شك أفَّ 
رأيو الذم استقركا عليو إُف ما ٱبالف أىل  ما يوافق ٝباعة أىل العلم أكُف من ٞبلّْ 

كإف شئت أف ٘بعلو توجيهنا  أىل العلم كأشار إُف ىذا إسحاؽ  العلم، كبعضي 
ا، أشار إُف ىذا إسحاؽ  و أراد على أنَّ  يف ا٤بسند كىو ٞبل أثر ٦باىد  جديدن

مث إنو بعد ذلك يكوف ، نتظر ثواب ا يـو القيامة، قبل يـو القيامة يي  ما يكوف قبلى 
 ىذا ا٢بمل فيو من التكلف كما فيو. كال شك أفَّ ،   رؤية، أك تكوف رؤيةي 

يف مسنده حينما استطرد يف ٕبث  أنبو ىنا إُف نكتة لطيفة أكردىا إسحاؽ 
 :مِّا كنافعنا لك يا طالب العلم، كىوأثرنا مه ىذه ا٤بسألة حيث أكرد عن ابن ا٤ببارؾ 

كاف عنده نوع -كَف يسمى يف ىذا األثر -عليو أف فبلننا من أىل العلم  دى رً كي أنو قد أي 
كبْب قولو:  [ٖٓٔ]األنعاـ:﴿ال ُتْدرُِكُو األَْبَصاُر﴾التباس يف ا١بمع بْب قولو تعاُف: 

ىنا قاؿ ابن ، ثبت كَف ينفً فكاف منو أف كقف فلم يي  [ٖٕ]القيامة﴿ِإَلى رَبػٍَّها نَاِظَرٌة ﴾
كبْبَّ أنو ال تعارض بْب ىذا كىذا،  ،كلمة حسنة بعد أف ٝبع بْب الدليلْب   ا٤ببارؾ

الحقنا إف شاء ا، [ ٖٓٔ]األنعاـ:﴿ال ُتْدرُِكُو األَْبَصاُر﴾كسنتكلم عن قولو تعاُف: 
ال تفًش ىذا الكبلـ، ال تنتحلو )سائل: ىنا إُف لفتة حيث قاؿ لل و أشار ىاا٤بهم أنَّ 
لنا يف أف سقطات أىل العلم، أك ما اجتهد فيو أىل العلم،  درسه  :، كىذا فيو(ا١بهمية

، اللهم إال يف بدعرع كحٌب ال يتقوَّل بو أىل الذحٌب ال يت،فأخطئوا ال ينبًغ إشاعتو 
ا يف كالتخطئة، أمَّ مسألة قد شاعت كذاعت، مث ال بد من البحث كالتوجيو كالتصويب 
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مغمورة كاف ألحد من أىل العلم اجتهاد فيها ٨بالف للصواب فإف ا٤بنهج الذم مسألة 
 كإذاعتو حٌب ال يتقول بو أىلي  ،إشاعتو ىنا أنو ال ينبًغ  ىا علمنا إياه ابن ا٤ببارؾ 

يظنوف أنو يقوم  ،بكل أثر يقفوف عليو ىؤالء ما أسرعهم إُف التقومَّ  البدع؛ ألفَّ 
على  منهج القـو كما قد علمنا كذكرت ىذا مرات منهجهم قائمه  ذىبهم، كالواقع أفَّ م

على  على أىوائهم، بناءن  أهنم يعتقدكف مث يستدلوف، تستقر العقيدة يف قلؤّم بناءن 
 ،٥بم من ىنا كىناؾ قواعدىم كقوانينهم، مث بعد ذلك يذىبوف يتلقفوف ما قد يشهدي 

أف  :أف يسلكو كىو كىذا ٖببلؼ ا٤بنهج العلمي الصحيح الذم ينبغي على كل منصفو 
 فيعتقد ثانينا. ،يستدؿ أكالن 

﴿َعَلى اأَلرَاِئِك فهي قولو تعاُف:  أما اآلية الثانية الٍب استدؿ ّٔا ا٤بؤلف 
 على إثباتً  ا دليله أهنَّ  كىذه اآلية يرل شيخ اإلسبلـ  [ٖٕ]المطففين:يَنظُُروَف﴾
 إُف ىذا القوؿ بعضي  من أىل العلم، كأشارى  كسبقو إُف ىذا طوائفي ، رؤية ا 

   كاختار ىذا أيضنا من أىل العلم ابن القيم ،كغّبه، ا٤بفسرين كمنهم ابن كثّب 
 .(إغاثة اللهفاف) :كما يف كتابو

بْبَّ النعيم الذم فيو أىل اإلٲباف يف ا١بنة فقاؿ سبحانو:  ككجو الداللة أف ا 
تَػْعِرُؼ ِفي ُوُجوِىِهْم َنْضَرَة  * ، َعَلى اأَلرَاِئِك يَنظُُروفَ ﴿ِإفا األَبْػَراَر َلِفي نَِعيمٍ 

 .[ِِ:ِْ]ا٤بطففْبالناِعيِم﴾
 ٥با: كالحقو  ،لآلية ة أمرين سابقو ملك بضمي ككجو االستدالؿ ّٔذه اآلية يتضحي  

: قاؿ  آياتو  قبل ىذه اآلية بتسعً  رى كى قد ذى  ا  فإفَّ  :اين١ُُٝ األٚىل
﴾ ، [ُٓ]ا٤بطففْب: ﴿َكالا ِإنػاُهْم َعْن رَبٍِّهْم يَػْوَمِئٍذ َلَمْحُجوبُوَف﴾ قاؿ: عن الكفار ﴿َكالا

يَنظُُروَف ﴿َعَلى اأَلرَاِئِك ما عليو أىل اإلٲباف قاؿ:  رً كٍ مث ٤بَّا جاء السياؽ إُف ذً 
 .[ِّ]ا٤بطففْب﴾
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الكفار الذين ىم ٧بجوبوف، أىل اإلٲباف  لةً ابى قى إذنا أىل اإلٲباف ينظركف يف مي  
ا٤بؤمنوف  رى ظى الكفار عن رّٔم نى  بى جّْ ينظركف يف مقابلة الكفار الذين ىم ٧بجوبوف، ٤با حي 

 إُف رّٔم.
تَػْعِرُؼ ِفي  * يَنظُُروفَ َعَلى اأَلرَاِئِك ﴿يقوؿ:  ا  أفَّ  :١ ايجا١ُْٝاينُٝ

ىذه اآلية باآلية السابقة حيث  ؾى ري كٍ ذى أال تي  [ِّ:ِْ]ا٤بطففْبُوُجوِىِهْم َنْضَرَة الناِعيِم﴾
قولو:  فإفَّ  ،[ِِ:ِّ]القيامةِإَلى رَبػٍَّها نَاِظَرٌة ﴾ * ﴿ُوُجوٌه يَػْوَمِئٍذ نَاِضَرةٌ قاؿ سبحانو: 

﴿ُوُجوٌه يف ا٤بعُب من قولو:  قريبه  [ِْ]ا٤بطففْبالناِعيِم﴾﴿تَػْعِرُؼ ِفي ُوُجوِىِهْم َنْضَرَة 
 نضرة الوجوه أثره  أفَّ  :على اآلية السابقة دلتٍ  فكما أفَّ  ،[ِِ:ِّ]القيامةيَػْوَمِئٍذ نَاِضَرٌة﴾

﴿تَػْعِرُؼ ِفي ُوُجوِىِهْم َنْضَرَة نضرة كجوىهم  فكذلك ىذه اآلية بيَّنت أفَّ ، لرؤية ا 
ٖشا ،  النظر إُف ا :كىو ،للنظر الذم ذكر قبل ذلك أثره  [ِْ]ا٤بطففْبالناِعيِم﴾

ْ٘  أٍٚ يالعتزالٍ بٗشٙ اآل١ٜ. ٚد
﴿َعَلى اأَلرَاِئِك قاؿ:  ا  قاؿ إفَّ أف يي  ايٛد٘ ايجاْٞ:

ـه ىنا  يكوف النظر، كاف ىا م شيءو ر إُف أكَف يذكي  ،[ِّ]ا٤بطففْبيَنظُُروَف﴾ لوقوع  إّٔا
 ة يقولوف: اإلّٔاـ يفيد التعميم،إُف أم شيء يكوف النظر، كأىل الببلغ :النظر؛ يعِب

أهنا دلت على أف أىل اإلٲباف يف ذلك  ،من ببلغة ىذه اآلية من ىذا الوجو أفَّ  :ٗبعُب
َعَلى  * َراَر َلِفي نَِعيمٍ ﴿ِإفا األَبػْ ا٤بوضع العظيم الذم يتنعموف يف ىذا النعيم الكبّب 

 كفى ذي تى لٍ إُف كل نعيم يػى  [ِّ]ا٤بطففْب:﴿يَنظُُروَف﴾السرر  :كىي [ِِ]ا٤بطففْباأَلرَاِئِك﴾
 برؤيتو.

ألىل اإلٲباف؟ أليس ىو النظر إُف ا  يكوفي  نعيمو  ىنا: ما ىو أعظمي  كالسؤاؿ ىا
 النظر إُف ا  [ِّ]ا٤بطففْب:﴿يَنظُُروَف﴾يف قولو:  إذنا من أكُف كأكؿ ما يدخلي ؟. 

النظر إُف القصور، أك  رى صى من قى  رى صٍ و قد قى ىنا إُف أنَّ  ىاكقد أشار ابن القيم 
النظر إُف  :كىو ،من ىذا ٗبا ال مقارنة فيو إُف الولداف، أك إُف ا٢بور، كترؾ ما ىو أعظمي 

إف كاف نظرىم ىذا نعيمنا يلتذكف بو فأكُف كأكؿ ما يدخل يف ذلك النظر إُف . ا 
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ا على ا على سبيل التنصيص، كإمَّ إمَّ  :ة  فاآلية تدكر على إثبات الرؤي  ا 
ا أهنا دلت على حصرنا كقصرنا، كإمَّ  ا دلت على إثبات الرؤية  ا أهنَّ إمَّ  ،سبيل العمـو

العمـو الذم أرشدنا إليو ىذا اإلّٔاـ الذم جاء  :لدخوؿ ذلك يف ثبوت الرؤية  
يف ىذه اآلية.

من النظر الذم  [ِّ]ا٤بطففْب:﴿يَنظُُروَف﴾ال يكوف قولو:  قد يقوؿ قائل: كَف
 ينتظركف؟ : [ٖٕ]المطففين﴿َعَلى اأَلرَاِئِك﴾االنتظار  :فيكوف ٗبعُب ،يتعدل بنفسو

أليس   ،عظيم عن نعيمو  تتحدثي  اآليةي  ،قاؿ: يا من أنصف من نفسوكا١بواب أف يي 
 كذلك؟
كىل يف االنتظار من نعيم؟ أم انتظار  [ِِ]ا٤بطففْب﴿ِإفا األَبْػَراَر َلِفي نَِعيم﴾ 

ىذا الذم يكوف ألىل اإلٲباف يف ذلك ا٤بقاـ حٌب يلتذكف بو، كاألمر كما أسلفت 
كال ريب  ،األٞبر، فالذم ال شك فيو ا٤بوتي  :االنتظار إُف عكس النعيم أقرب، االنتظار

إذا  صل ٥بم مباشرةن اإلٲباف، فإنو ٰب أنو ال انتظار يف دار القرار، بل أم نعيم يتمناه أىلي 
بو عليهم، كال انتظار حينئذ، فالقوؿ بأف قولو:  ا  كٲبنُّ  ،فإنو يأتيهم ،ٛبنوا شيءن 

بعيد با٤برة، كالذم ال شك فيو  االنتظار قوؿه  :إُف معُب يرجعي  [ِّ]ا٤بطففْب:﴿يَنظُُروَف﴾
 لك. كما أسلفت على إثبات رؤية ا  يدؿي  [ِّ]ا٤بطففْب:﴿يَنظُُروَف﴾أف : 

 [ٕٙ]يونس:﴿لِلاِذيَن َأْحَسُنوا اْلُحْسَنى َوزِيَاَدٌة﴾قولو تعاُف:  :اآلية الثالثة
إذ قد   كىو رسوؿ ا  ،من الناس فسَّر ىذا خّب مفسرو ،  رؤية ا  :كالزيادة ىي

أنو  و ركل عن الرسوؿ أنَّ ثبت يف صحيح مسلم من حديث صهيب بن سناف 
أزيدكم؟ فيقولوف: ألم  ًئاالجنة يقوؿ اهلل لهم: تريدوف شيإذا دخل أىل الجنة »قاؿ: 

الحجاب فال يكوف شيء  تبيض وجوىنا، ألم تدخلنا الجنة، فيكشف اهلل 
قولو تعالى: ﴿لِلاِذيَن َأْحَسُنوا  ثم تال النبي ، أحب إليهم من رؤية اهلل 

 .« اْلُحْسَنى َوزِيَاَدٌة﴾
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كا دي بى كأىل اإلحساف يف الدنيا عى ﴿لِلاِذيَن َأْحَسُنوا﴾ :  قاؿ أىل العلم: قاؿ  
كيتهيأ ٥بم يف قلؤّم بعظمتو ككربيائو ، كأهنم يركف ا  ا كأهنم يركنو، رءكا ا 

 ،.فكاف جزاء ذلك أف رأكه  بأعينهم كأبصارىم يـو القيامة
كقاؿ بو أصحابو من بعده كىكذا أىل العلم كال تفسّب  إذنا ىذا تفسّب النيب 

 .يف كبلـ الناس فوؽ تفسّب رسوؿ ا 
،  رؤية ا  :ا٤بزيد ىو فإفَّ  ،[ّٓ]ؽ:﴿َوَلَديْػَنا َمزِيٌد﴾قولو تعاُف:  :اآلية الرابعة

،  سو أن الرؤية، كىذا تفسّبي  :ىو فا٤بزيدي  ،الرؤية :زيادة ىيال  كالزيادة، كما أفَّ   ا٤بزيدي 

كما أنو ،، كما أنو ركم عن علي (صحيح بإسنادو )عنو:   كقاؿ شيخ اإلسبلـ
كما عزاه إليو البغوم يف تفسّبه، كما أنو ركم عن أِب بكر الصديق ركم عن جابر 

يف النونية. كما عزاه إليو ابن القيم 
﴿َوَلَديْػَنا ركم عنهم تفسّب قولو:  إذنا ىؤالء أربعة من أصحاب النيب 

 .رؤية ا  :بأنو [ّٓ]ؽ:َمزِيٌد﴾
 .ىذا اآليات األربع الٍب استدؿ ّٔا ا٤بؤلف على إثبات رؤية ا 

كقولو   ،اللقاء :كمن ذلك آيات، كٜبة آيات أخرل دلت على إثبات الرؤية  
﴿َفَمْن َكاَف كقل مثل ىذا يف قولو:  [ْْ]األحزاب:﴿َتِحياتُػُهْم يَػْوـَ يَػْلَقْونَُو َسالـٌ﴾تعاُف: 

فاللقاء يتضمن الرؤية. نقل اإلٝباع على ىذا إماـ  [ٓٔٔ]الكهف:يَػْرُجوا ِلَقاَء رَبٍِّو﴾
اللقاء ال يكوف إال برؤية، كعلى ىذا ٝباعة أىل  نقل اإلٝباع على أفَّ  العربية ثعلب 

 يف النونية. العلم كما ذكر ىذا ابن القيم 
﴿َكالا ِإنػاُهْم َعْن رَبٍِّهْم :قولو  :كىو كدليل ثافو زائد على ما ذكر ا٤بؤلف 

٤با ) :يف كتابو أحكاـ القرآفقاؿ الشافعي  ،[ُٓ]ا٤بطففْب:يَػْوَمِئٍذ َلَمْحُجوبُوَف﴾
ىنا  ا٤بؤمنْب يركنو، كإال َف يكن لذكر ا٢بجاب ىا على أفَّ  ىذا الكافرين دؿَّ  بى جّْ حي 
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فما فائدة ٚبصيص الكافرين بذلك، إذنا  ٧بجوبنا عن رؤية ا  إذا كاف الكلي  (،فائدة
 .أىل اإلٲباف يركنو  ىذا على أفَّ  دؿَّ  ٤با كاف الكافركف ٧بجوبْب عن رؤية ا 

﴿ال ُتْدرُِكُو قولو تعاُف:  :كىو كدليل ثالث زائد على ما أكرده ا٤بؤلف 
أىل  شأنو أفَّ  فهذا الدليل من عجيبً  ،[َُّ]األنعاـ:األَْبَصاَر﴾األَْبَصاُر َوُىَو يُْدِرُؾ 

، يستدلوف بو على نفي الرؤية   -كما سيأيت يف الدرس القادـ إف شاء ا-البدع 
حسنة نقلها ابن القيم  كلمةه   ذااهتا ال على نفيها، كيعجبِب يف ىعلى إثب و دليله أنَّ  كا٢بقي 
يف ىذا ا٤بوضع الذم نتحدث عنو عن شيخو ابن تيمية  (األركاح محاد) :يف 

أال   ألتزـي ِبإن)قاؿ:  [ٖٓٔ]األنعاـ:﴿ال ُتْدرُِكُو األَْبَصاُر﴾كىو االستدالؿ بقولو: 
، (إال أثبت أف ىذا الدليل يدؿ على نقيض قولو ،نقلي على بدعتو بدليلو  يستدؿ مبتدعه 

فإٓف ألتـز أف  ،ليل ا٤ببتدع على بدعةو يقوؿ: أم دليل من آية أك حديث يستدؿ ّٔذا الد
فأجعلو دليبلن عليو كليس دليبلن لو، كىذا ا٤بوضع سنؤجل الكبلـ  ،أقلب عليو االستدالؿ

 عنو إف شاء ا إُف الدرس القادـ.
ذاؾرؤقة؛ذ ذعنذؿوضوع ذإىلذاؾكالم ذوصلوا ذإذا ذأفلذاؾعلم ذعنهم بقوتذؿدأؾتانذقتكلم

ذؿدائلذؽربىذيفذفذاذاؾبابذبابذاؾرؤقة:ذقعينذعندـاذثالُث

 :ٚاغيػأي١ اييت عًٝٗا اغيؤٍٚ ٖٞ ٚاغيػأي١ األٚزي، اغيػأي١ ايهرب٣
 .يف اآلخض٠ َغأي١ صؤ١ٜ املؤَٓني يضبِٗ  

 ،كالسنة ،كقامت عليو دالئل الكتاب ،كقد قلنا: إف ا٢بق الذم ال شك فيو 
 يف اآلخرة يف موضعْب:  كاإلٝباع أف أىل اإلٲباف يركف رّٔم 

 يف جنات النعيم.-ِ .يف عرصات القيامة-ُ
 دكف األكُف يف األٮبية لكننا  نذكرٮبا على سبيل اإلٯباز. والمسألة الثانية والثالثة

 رى ثػي يف اآلخرة، ىذه ا٤بسألة كى  تتعلق برؤية الكافرين لرّٔم  : المسألة األولى
ا٣ببلؼ فيها  تدَّ فإنو قد احٍ  ،كالشقاؽ فيها بْب الناس ،رؼ النزاع فيهاعٍ فيها النزاع كَف يػي 

رؼ ىذا النزاع بْب عٍ كا٥بجر، كَف يػي  التبديع دّْ ح حٌب كصل األمر إُف ، بعض الفَباتيف
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 :كما أشار إُف ىذا شيخ اإلسبلـ يف،  األمة فيها إال بعد ا٤بائة الثالثة من ىجرة النيب 
 رسالتو إُف أىل البحرين.

 
ٖٕ  األقٛاٍ يف ٖشٙ املغأي١ أؽٗضٖا ثالث١: املكقٛر أ

 :يف اآلخرة مطلقنا، كىذا القوؿ ىو الكفار ال يركف رّٔم  أفَّ  األوؿ:القوؿ 
 عند ا٤بتقدمْب.  األشهري 

الصحابة قوؿ بْبّْ يف ىذه ا٤بسألة، كما  رعاؾ ا أنو ال ييعرؼ يف كبلـً االحظ ي
الصحابة من أىل ، لكن الطبقات الٍب تلي   أشار إُف ىذا شيخ اإلسبلـ ابن تيمية

الكفار مطلقنا ال يركف  أفَّ  :ىذا القوؿ كىو أكثرىم اختياري  كبلـً   ظاىري العلم ا٤بتقدمْب 
كٝباعة من  ،ى كالقاضي أِب يعل ، رّٔم، كإُف ىذا ميل شيخ اإلسبلـ ابن تيمية

 أىل العلم.
 :: ىو القوؿ بالتفصيل كىوالقوؿ الثاني

ٖٕ   .ايهفاص َٔ ٜض٣ صب٘ ََٔٔ أ

 .صب٘ ٣َِٚٓٗ َٔ ال َٜض

الكفار ا٤بظهركف لكفرىم ال يركف ا ، فالكفار باطننا كظاىرنا ال يركف ا  
 ، َّفإهنم يركف ا  ،ا٤بنافقوف :باطننا ال ظاىرنا كىم ا الكفاري أم، كالذين أثبتوا الرؤية

كالرؤية الٍب تكوف ألىل اإلٲباف،  ،كالقوؿ اآليت يفرقوف بْب ىذه الرؤية ،يف ىذا القوؿ
  تعريف، يعرفوف رّٔم  ال رؤية تنعيم، ىذه رؤية  يقولوف إف ىذه الرؤية رؤية تعريفو 

ّٔذه الرؤية ال أهنم يتنعموف كيلتذكف ّٔذه الرؤية؛ رؤية أىل اإلٲباف رؤية ٰبصل ٥بم ّٔا 
سائي كغّبه قاؿ: الن دعن  من حديث عمار كلذة كما جاء يف دعاء النيب  ،نعيمه 

 ىؤالء يقولوف: إفَّ  ا٤بقصود أفَّ « والشوؽ إلى لقائك ،وأسألك لذة النظر إلى وجهك»
كما كىذا القوؿ اختاره ابن خزٲبة ، يركف ا  افقْب دكف الكافرين الصرحاء ا٤بن

يف كتابو التوحيد. 
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رَبٍِّهْم يَػْوَمِئٍذ ﴿َكالا ِإنػاُهْم َعْن للقوؿ األكؿ اآلية الٍب مرت  كأشهر دليلو 
 .[ُٓ]ا٤بطففْب:َلَمْحُجوبُوَف﴾

كاللفظ ٤بسلم  ،ىذا القوؿ فإهنم استدلوا ٗبا ثبت يف الصحيحْب ا أصحابي أمَّ  
يقوؿ يـو القيامة:  أف ا  :الشاىد منو طويل من حديث أِب سعيد  كبلـه   :كفيو

ما كاف يعبد، قاؿ يف فيتبع كل من كاف يعبد إ٥بنا « لتتبع كل أمة ما كانت تعبد»
مث ذكر يف ا٢بديث « أىل الكتاب وتبقى ىذه األمة ومعها منافقوىا وُغبػارُ »ا٢بديث: 

يأتيهم في غير الصورة التي يعرفوف فيقولوف: نعوذ باهلل منك، نحن »:أف ا 
«.باقوف حتى يأتي ربنا، قاؿ: فيأتيهم في الصورة التي يعرفوف فينطلق فيتبعونو

 نوا مع ىذه األمة كثبت أهنم أف ا٤بنافقْب كا ىد أنو قد ثبت يف ىذا ا٢بديث الشا 
٥بم ما  لى صى ا٤بنافقْب قد حى  كظاىر ىذا أفَّ  يف الصورة الٍب ىو عليها  رءكا ا 

 رؤية تعريف، مث يكوف أف يكشف ا  :حصل للمؤمنْب من ىذه الرؤية الٍب ىي
كىو  ،الثآف القوؿوا ا٤بنافقوف السجود، ىذا دليل عن ساقو فيسجد ا٤بؤمنوف كال يستطيع

 دليل كجيو كما ترل.
القوؿ الثالث: القوؿ بأف الرؤية حاصلة للكافرين مطلقنا ا٤بظهرين كا٤بنافقْب كىذا 

، كاستدؿ على ىذا بآيات (األركاح محاد)كما يف كتاب  القيم  القوؿ اختاره ابن
اإِلنَساُف ِإناَك َكاِدٌح ِإَلى رَبٍَّك َكْدًحا ﴿يَا أَيػ َها اللقاء كقولو تعاُف: 

 (.يتضمن الرؤيةكاللقاء )قاؿ:  [ٔ]االنشقاؽ:َفُمالِقيِو﴾
 ، الثبلثة الٍب ذكرت ىي مركية عن اإلماـ أٞبد ،كاألقواؿ على كل حاؿ 

كعلى كل منها طائفة من أصحابو، كىذه األقواؿ الثبلثة ال ٚبرج عن مذىب أىل السنة 
 كا١بماعة.

ىذه ا٤بسألة من ا٤بسائل العقدية القليلة الٍب تعددت فيها أقواؿ أىل السنة 
إ٭با ىي اجتهادات ألىل العلم  ،ليس ٜبة دليل قاطع :كا١بماعة، كالسبب يف ىذا أنو
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ة، كال ينبًغ التشديد يف عى رأل أف ىذا الدليل أقول، كعلى كل حاؿ ا٤بسألة فيها سى  كلّّ ،
 ة.مثل ىذه ا٤بسألة االجتهادي

 
 .لربو كّٔا أختم كبلمي ما يتعلق برؤية النيب  المسألة الثانية

َف يراه ببصره، سبق  :ربو بعينيو؛ يعِب لَف يرى  النيب  يف ىذه ا٤بسألة أفَّ  كا٢بقي  
كغّب ٩بكنة، كىذه ا٤بسألة  ،حاصلةو  يف الدنيا غّبي   رؤية ا  لك أفَّ  أف قدمتي 

شيء من النزاع فإف ىذه ا٤بسألة قد حصل فيها  ، يبحثها أىل العلم يف غّب النيب 
يف   مف يركا رّٔأفإف ٝبيع الناس ال ٲبكن  ،األكُف بلؼ ا٤بسألةبْب أىل العلم ٖب

 .الدنيا
فا٤بسألة فيها بعض النزاع من بعض أىل العلم، كإف   أما فيما يتعلق بالنيب  

كانت رؤيتو لو رؤية قلبية، بل   ربو بعيِب رأسو، إ٭با لَف يرى  أف النيب  :كاف ا٢بق فيها
ربو بعيِب رأسو، كشيخ   لاإلٝباع على أنو َف يرى  نقل عثماف بن سعيد الدارمي 

يف حقيقتو  يرجعي ا٣ببلؼ الذم جاء يف ظاىره عن الصحابة  أفَّ  ْبى بٌ يػى  اإلسبلـ 
ربو أل ر  من الصحابة ال ابن عباس كال غّبه قاؿ: إف النيب  إُف اتفاؽ فليس أحده 

الذين يقولوف: إنو  رأل ربو، كيقابل ىذا ٝباعة من أصحاب النيب  بعينو إ٭با قاؿ: إنو
رؤية العْب، كالذين  :ربو، كالقوالف يف ا٢بقيقة مؤتلفاف، فالذين نفوا الرؤية أرادكا لَف يرى 

؟ ٤با سئل ىل رأل ربو الرؤية القلبية، كىذا ىو ا٢بق، كيف كالنيب  :أثبتوا الرؤية أرادكا
كىذا النور ىو « رأيت نورًا» :قاؿ « رأيت نورًا»كقاؿ مرة: « أراه ىنور أن»قاؿ: 

 :ربو بعينو إ٭با لَف يرى فا٢بق كالصحيح أف النيب  ا٢بجاب الذم احتجب بو ربنا 
.لو الرؤية القلبية تٍ تى بى ثػى 

 (.ِ)[مسألة رؤية ا ]
كىو الكبلـ عن رؤية  ،البارحةعما ابتدأناه يف درس  فنتمم الكبلـ بعوف ا   

 أف ٯبعلنا من أىل ىذه الرؤية. يف اآلخرة، أسأؿ ا   ا 
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أىل السنة  أىل السنة كا١بماعة، كعرفنا أفَّ  عن مذىبً  انتهينا من الكبلـً 
كما قاـ عليو إٝباع السلف الصاٌف  ،كا١بماعة يعتقدكف ٗبا نطقت بو أدلة الكتاب كالسنة

يف اآلخرة يف عرصات القيامة،  حاصلةه  ا كاقعةه كأهنَّ ، كمن بعدىم من إثبات رؤية ا 
من أىل  ٜبة ٨بالفْب ٥بذا ا٢بق ا٤ببْب، كىم طوائفي  كيف جنات النعيم، كعرفنا أيضنا أفَّ 

ما كاف ٨بالفنا للحق يف  ا كلُّ إليهم ىنا إُف ا٤بذىبْب الذين يرجعي  البدع كالضبلؿ، كأنبو ىا
 ىذا الباب.

 ايٓافني يًضؤ١ٜ:  األٍٚ: َشُٖب املشُٖب

رل يف ال يي  ا  يف اآلخرة، فقالوا: إفَّ  صرحاء نفوا رؤية ا  ىؤالء قوـه 
كا٤بعتزلة، كمن لف لفهم  ،ا١بهمية :ىذا من ااؿ، كىؤالء ىم اآلخرة مطلقنا، كقالوا: إفَّ 

فرقة  نظرنا إُف أفَّ  ،إُف توضيح ىذا ا٤بوضوع ٰبتاج إُف تنبيو، كٰبتاجي  من ا٣بوارج، كمثلي 
كتبثو من خبلؿ شبكة ا٤بعلومات  ،كتستدؿ لو ،ىذا القوؿ خارجية قدٲبة حديثة تنشري 

 القلب شيء، كلرٗبا كقع يف ،بعض ا٤بسلمْب بالنظر إُف ىذه الشبهة كغّبىا، كرٗبا ابتليَّ 
أك مهجور،  ،أك بعيد ،ّٔذا ا٤بوضوع، ٫بن ال نتحدث عن موضوع خياِف فيحسن العنايةي 

كالسيما طالب  ،با٤بسلم بل ىذا موضوع ا٤بخالفوف فيو للحق ينشطوف يف نشره، فحرمه 
 ّٔذا ا٤بوضوع. كدرايةو  ،العلم أف يكوف على عنايةو 

على مذىبهم يف باب  رؤية مبِبه قاؿ ىؤالء بنفي الرؤية، كمذىبهم يف مسألة ال
مسائل  ٗبسائل االعتقاد، فإفَّ  مهم يتعلقي  الصفات، كىذا يرشدؾ يا طالب العلم إُف أمرو 

كالصبلت  ،بعضها ببعض، فمن ا٤بهم أف تعرؼ العبلقات ق الٍب يأخذي لى حً ػلٍ االعتقاد كا
عند ىؤالء، كبالتاِف يسهل  ىذا القوؿ مبِب على أصلو  أفَّ  بْب ا٤بسائل العقدية، كتعرؼي 

 ىذا القوؿ. عليك فهمو، كبالتاِف يسهل عليك ردُّ 
ال  قدٔفه  ، كا١بسم ٧بدث، كا ا٤بتصف بالصفات جسمه  ىؤالء قالوا: إفَّ  

 فإنو ال يتصف بالصفات، ىذا أحد أصو٥بم يف مسألة الصفات. :٧بدث، كبالتاِف
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رل ىو ا١بسم، لوا: إف الذم يي جاءكا إُف مسألة الرؤية فقرركا األمر نفسو، قا
، كٯبب ال يرل ا  :ال ٧بدث، النتيجة قدٔفه  كا١بسم ال يكوف إال ٧بدثنا، كا 

 القطع بأنو ال يرل.
كىذه ا٤بسألة مسألة يطوؿ فيها البحث، كأظن أنو يف أثناء الدركس ا٤باضية جرل  

لسنة كا١بماعة ال أىل ا : إفَّ شيء من ا٢بديث عن مسألة ا١بسم كالتجسيم، كقلتي 
فبل يقولوف: إف ا جسم، كال يقولوف: إف  يف حق ا  اللفظ كال ينفونويثبتوف ىذا 

ا ليس ٔبسم، فإهنم ال يثبتوف إال ما ثبت، كال ينفوف إال ما ثبت، كال يتجاكزكف 
كثّبة كا٣ببلؼ بينهم؛ أعِب بْب   ٥بم يف تعريف ا١بسم أقواؿه  القرآف كا٢بديث، كالقوـي 

ا٤بتكلمْب كبّب يف ٙبديد ما ىو ا١بسم، أتريدكف ا١بسم ٗبعناه ا٤بعركؼ كالذم نطق بو 
﴿َوِإَذا رَأَيْػتَػُهْم تُػْعِجُبَك : للحم كالدـ كما قاؿ ىذا ا١بسد القرآف كىو 

إف كنتم  ،[ِْٕ]البقرة:﴿َوزَاَدُه َبْسطًَة ِفي اْلِعْلِم َواْلِجْسِم﴾،[ْ]ا٤بنافقوف:َأْجَساُمُهْم﴾
﴿لَْيَس َكِمْثِلِو َشْيٌء َوُىَو الساِميُع عن أف يكوف جسمنا  فتعاُف ا  تريدكف ىذا

 .[ُُ]الشورل:الَبِصيُر﴾
كعلى ىذا فإنو يقاؿ: إف قولكم إنو ال يتصف بالصفات إال ما ىو جسم ّٔذا  

للمعقوؿ كا٤بنقوؿ، أيقوؿ عاقل: إنو ال يتصف بالصفات إال أجساـ  ا٤بعُب، ىذه مكابرةه 
ذلك؟ ال يقوؿ عاقل ذلك، إذنا حددكا لنا ما ىو ا١بسم حٌب  بِب آدـ، ىل يقوؿ عاقله 

إننا نقوؿ: سلمنا لكم جدالن بتعريف  نتكلم معكم بإثبات أك نفي يف ىذا الباب، مثَّ 
ذه التعريفات فإنو ال ينحصر االتصاؼ ا١بسم على أم تعريف ٚبتاركنو، كعلى ٝبيع ى

كمع ذلك قالت  ،الليل كالنهار مثبلن ليست أجسامنا عند ا٤بتكلمْب بالصفات فيها، فإفَّ 
 ﴿َواللاْيِل ِإَذا يَػْغَشىيقوؿ:  ا  كدلت األدلة أهنا تتصف بالصفات، فإفَّ  ،العرب

و يغشى، كالنهار بأنَّ  الليل يتصفي إذنا ىذه صفات، ف [ُ:ِ]الليلَوالنػاَهاِر ِإَذا َتَجلاى﴾*
ا٤برض، أليس   و يتجلى، كأنت تتكلم كتقوؿ تقوؿ: نزؿ الربد، تقوؿ: حلَّ يتصف بأنَّ 

أنو ال  :كذلك؟ كىذه ليست أجسامنا حٌب على تعريفهم، إذنا قاعدهتم الٍب قعدكىا كىي
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٥بم ذلك، كيكفينا أف كتاب ا كسنة  مي لى سى رل إال األجساـ قاعدة غّب صحيحة، فبل يي يي 
 ، فماذا بعد ا٢بق إال الضبلؿ.ييرل قد دلت على أف ا  رسولو 

 
 

  مناقشة مذىب ىؤالء:نأيت اآلف إُف
زعموا أهنا تدؿ  على ما استدؿ بو أىل السنة ككاف ٥بم أدلةه  ىؤالء كاف ٥بم إيراده  

كأشرت يف درس أمس إُف إيراد أكردكه يتعلق بقولو تعاُف: ، على نفي الرؤية عن ا 
 .[ٕٕ:ٖٕ]القيامةِإَلى رَبػٍَّها نَاِظَرٌة﴾*  ﴿ُوُجوٌه يَػْوَمِئٍذ نَاِضَرةٌ 

االنتظار، كذكركا شاىدنا على  :ىنا ليس نظر العْب، كإ٭با ىو النظر ىا قالوا: إفَّ  
قالوه، كقلنا: إنو باتفاؽ  ا ىذا قوؿه كبيػَّنَّا أف ىذا الشاىد ال يصلح لبلستشهاد، إذن  ،ىذا

إال كا٤براد نظر العْب، إال كا٤براد رؤية العْب،  (إُفػػ)ب لال تعد (نظر)أىل اللغة كلمة 
 كخبلؼ ىذا ال شك أف جنوح عن مسلك اإلنصاؼ.

 :آخر مع ىذه اآلية، كىو كاف للمتكلمْب مسلكه 
يَػْوَمِئٍذ نَاِضَرٌة، ِإَلى رَبػٍَّها ﴿ُوُجوٌه ليست حرؼ جر  (إُف) أهنم زعموا أفَّ  
 .[ِِ:ِّ]القيامةنَاِظَرٌة﴾
 ﴿ِإَلى﴾ػدم بالنظر قد عي  ىنا أنتم تستطيلوف علينا فتقولوف: إفَّ  ﴿ِإَلى﴾قالوا:  

ىنا  ىا ﴿ِإَلى﴾كلكن  ،العْب، سلمنا لكم القاعدة أليس كذلك؟ كىذا ليس إال نظرى 
 :آالء، كًمعى مفرد أمعاء، كعليو مفردي  ﴿ِإَلى﴾، قالوا: ليست حرؼ جر، إ٭با ىي اسمه 

 : منتظرةه نعمة رّٔا.يعِب [ِِ:ِّ]القيامة﴿ُوُجوٌه يَػْوَمِئٍذ نَاِضَرٌة﴾اآلية  فيكوف نظمي 
تعدت ىذه الكلمة بنفسها،  :نعمة، كبالتاِف :ٗبعُب ،أصبحت ا٠بنا ﴿ِإَلى﴾ 

 [ِِ:ِّ]القيامةْوَمِئٍذ نَاِضَرٌة﴾﴿ُوُجوٌه يػَ االنتظار، فيكوف ا٤بعُب يف اآلية  :فتكوف ٗبعُب
  تنتظر نعمة رّٔا، ىكذا قالوا.



ـً أىِب العباس، أىٞبىىدى بنً  ة الوىاًسػػػًطيَّةي؛ ًلشىٍيًخ اإلٍسبلى  (ىػػػػِٖٕ-ُٔٔعىٍبدى ا٢ٍبليم اٍبن تٍيميَّة ا٢ٍبرَّآفَّ ) الػػػعىػػػًقػػػيػػػػػدى
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ها ىذا التحريف يف ٙبريف :كا لو أنو سيًلك ىذا ا٤بسلك يف ىذه اآلية؛ أعِب ك
بكثّب من ىذا ا٢بمل  كالنهي أسهلي  ،كالنار، بل األمر ،عاد، كا١بنةفإف ٙبريف نصوص ا٤ب

بباؿ أحد يقرأ ىذه اآلية كىو يعرؼ  الغريب البعيد عن ظاىر السياؽ، كالذم ال ٱبطري 
 لغة العرب.

 إّسا ايضر ع٢ً قٛهلِ َٔ ٚدٛٙ: 

 دي رً عن مسلك الفصاحة كالبياف، من الذم يى  بعيد غريبه  ىذا ٞبله  :فأّٚيا ٜكاٍ
 ،بعيد ىذا أمره ؟ يف كتاب ا  ذىنو ىذا ا٤بعُب؟ كأين نظّب ىذا االستعماؿ على

على مثل ىذه  يف ا٢بقيقة فيو بعد كبّب، كال يليق أف ٰبمل كتاب ا  كٞبله 
 ،كما ىو قريب من األذىاف ،كظاىر الكبلـ ،البعيدة عن السياؽ ،التخرٯبات ا٤بوحشة

 كمعركؼ يف ٦بار كبلـ العرب.
آالء، ففي ىذا األمر منازعة من ٝباعة  مفردي  (إُف) إنو ليس متفقنا عليو أفَّ  :ثاّْٝا

ليس لو شاىد صحيح، فإف آالء  ىذا قوؿه  من أىل اللغة، فإف منهم من يقوؿ: إفَّ 
ىذا الذم ذكركه ليس  على كل حاؿ أنا أردت فقط أف أنبو إُف أفَّ  -،  (أُف)مفردىا 

ة، لكن من ، كقل مثل ىذا يف منازعة إمبلئية، منازعة من جهة اللغ-أمرنا متفقنا عليو
 إفَّ   جهة اإلمبلء، ال من جهة ما ذكركه من ىذا التصريف، فإف من أىل اللغة من قاؿ:

ورة، ال تكتب كما نسميها ٫بني األلف ا٤بقص  أك ٗبا يشبو الياء، ،بالياء إ٭با تكتبي  (إُف)
من أىل  كىذا ال يناسب رسم القرآف، عدا أفَّ  ،ىكذا، كإ٭با تكتب باأللف ا٤بمدكدة

 لى مً اسم الفاعل إ٭با عى  عن الفصاحة من جهة أفَّ  بعيده  ىذا فيو تكلفه  اللغة من قاؿ: إفٌ 
لجأ إليو عند ا٤بضائق يف ىذا تكلف بعيد عن الفصاحة، إ٭با يي  فيما قبلو ال بعده، كمثلي 

ألف ييعمىل اسم  ؛لجئفسيح، فما الذم يي  ا يف القرآف فإنو ٦باؿي مثل ضركرة الشعر، أمَّ 
 كليس فيما بعده، إذنا ىذا ا٤بوضع ليس ٧بل تسليم.،  لفاعل فيما فيما قبلوا

فبل أحد من أىل القركف  ،٨بالف لئلٝباع له ىذا ا٢بمل الذم ذكركه ٞبىٍ  إفَّ  :ثايّجا
ىذه اآلية على ىذا امل، يا  العجب  لى الثبلثة ا٤بفضلة أىل ا٣بّبية يف ىذه األمة ٞبىى 
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أكاف التابعوف كأتباعهم جهبلء بكتاب ا حٌب جاء متأخركا  أكاف أصحاب النيب 
ا٤بعتزلة ّٔذا الوجو؟ أكانت األمة مضيعة للحق يف كتاب رّٔا جاىلة بو حٌب أتى ىؤالء 

ىذا ٩با ال ٲبكن أف  كإُف أم شيء يوجو كبلـ ا  ،ملليعرفوهنا على أم شيء ٰبي 
 يقاؿ بو.

االنتظار ال نعيم فيو، كقد  أفَّ  :كىو –ارحة كىذا أشرنا إليو يف درس الب- ضابّعا:
االنتظار ا٤بوت األٞبر، كقالوا: االنتظار يورث االصفرار، يورث  قلنا: إهنم قد قالوا: إفَّ 

السقم، كليس ٧ببلِّ للتنعيم، كاآلية مسوقة لبياف النعيم الذم يكوف عليو أىل اإلٲباف يف 
، فأين [ِِ:ِّ]القيامةِإَلى رَبػٍَّها نَاِظَرٌة﴾ * ةٌ ﴿ُوُجوٌه يَػْوَمِئٍذ نَاِضرَ ذلك اليـو العظيم 
 النعمة من االنتظار؟

قرينة ذكر الوجو ٛبنع من أف يكوف السياؽ متعلقنا باالنتظار، فإف  خاَّػا:
االنتظار ال مناسبة بينو كبْب الوجو، ىم ينتظركف، كليست كجوىهم ىي الٍب تنتظر أليس 

﴿فَػَهْل  ار ٘بد أف األمر كاف متعلقنا ّٔمكذلك؟ كلذلك ٘بد مثبلن ٤بَّا كاف ا٤براد االنتظ
﴿ُقْل فَانْػَتِظُروا ِإنٍّي َمَعُكْم ِمَن ، [ُٖ]٧بمد:َأْف تَْأتِيَػُهْم بَػْغَتًة﴾ يَػْنظُُروَف ِإالا السااَعةَ 

 .[َُِ]يونس:اْلُمْنَتِظرِيَن﴾
بوجوىهم، أما الرؤية  ٗبعُب: االنتظار إ٭با يتعلق ّٔم، كليسإذنا ٘بد أف النظر  

٧بلها الوجو، فا٤بناسبة كاضحة بينها كبْب الوجو أليس كذلك؟ ألف الرؤية بالعْب، كالعْب 
 * ﴿َوُوُجوٌه يَػْوَمِئٍذ بَاِسَرةٌ على ىذا أف يقاؿ: فماذا نقوؿ: فيما بعد ىذه اآلية  دي رً كال يى 

ال يرد ىذا فليست ىذه اآلية كتلك؛ ألف  [ِْ:22]القيامة﴾ َتُظن  َأْف يُػْفَعَل ِبَها فَاِقَرةٌ 
ا٤بصيبة العذاب الذم ينتظر ىؤالء الكفار، فوجوىهم بائسة، كجوىهم  :ىي ﴿فَاِقَرٌة﴾ػال

ك أف الوجو من أكؿ ما ينالو  حزينة، مكفهرة تنتظر أف ينزؿ العذاب ّٔم، كال ش
الوجو، أليس كذلك؟ كلذلك من ٢بظات  :من أكؿ ما ينالو العذاب ىوالعذاب، 

عن ا٤ببلئكة أهنم   االحتضار يناؿ الوجو ما ينالو من العذاب كما أخرب ا
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كاآلية   ،أليس كذلك؟ فليست اآلية الثانية [َٓ]األنفاؿ:َ﴿َيْضرِبُوَف ُوُجوَىُهْم َوَأْدبَارَُىْم﴾
 األكُف.

غّب  ال شك أنو قوؿه  ،ىذه اآلية ٧بمولة على االنتظار إذنا ىذا الذم ذكركه من أفَّ 
أيضنا ٞبلهم النظر ىنا ، كال من جهة (إُفػ)ل  صحيح، ال من جهة تأكيلهم كٙبريفهم

على  اللةن صرٰبة، بل ىي أكضح ما يكوف دً  اآلية كاضحةه  ، بل إفَّ (٧بمل االنتظار) :على
 بأبصارىم. بأعينهم، ينظركف إليو  أىل اإلٲباف يركف ا  أفَّ 

ٌْ ٍُ ْٓتكٌ اآلٕ إزي َا ظعُٛا أْ٘ زيٝ  ع٢ً َصٖبِٗ. ٜس

: إننا كجدنا آيتْب يف كتاب ا ، فليس تدالف على استحالة رؤية ا قاؿ القـو
 الٍب أكٮبت خبلؼ ذلك، ىكذا قالوا.نؤكؿ اآليات  أمامنا إال أفَّ 

قىاؿى لىٍن ﴿ عن موسى  :ا اآلية األكُف قالوا: إهنا قولو تعاُفأمَّ  
 قىاؿى رىبّْ أىًرٓف أىنظيٍر إًلىٍيكى ﴿من ربو أف يراه  موسى  بى لى ٤با طى  [ُّْ]األعراؼ:﴾تػىرىآف 

انىوي فىسىٍوؼى تػىرىآف فػىلىمَّا ٘بىىلَّى رىبُّوي لً  بىًل قىاؿى لىٍن تػىرىآف كىلىًكًن انظيٍر ًإُفى ا١بٍىبىًل فىًإًف اٍستػىقىرَّ مىكى ٍلجى
جىعىلىوي دىكِّا كىخىرَّ ميوسىى صىًعقنا فػىلىمَّا أىفىاؽى قىاؿى سيٍبحىانىكى تػيٍبتي إًلىٍيكى كىأىنىا أىكَّؿي 

 .[ُّْ]األعراؼ:﴾اٍلميٍؤًمًنْبى 
 :على يدؿي  [ُّْ]األعراؼ:﴿َلْن تَػَراِني﴾قولو تعاُف:  القـو قالوا: إفَّ  أفَّ  الشاىدي  

لىٍن ﴿أف ا تعاُف قاؿ:  :كترتيب االستدالؿ عندىم ىو، استحالة رؤية ا 
مؤبد  ( نفيه لنػػ)ب يَّ فى ىذا الذم نػي  :تفيد تأبيد النفي؛ يعِب (لن)ك [ُّْ]األعراؼ:﴾تػىرىآف 

ا، كبالتاِف فيستحيلي  ﴾لىٍن تػىرىآف ﴿مطلقنا،  [ُّْ]األعراؼ:﴾لىٍن تػىرىآف ﴿  أف يرل أحده  أبدن
 .ربو 

 ،تفيد تأبيد النفي (لن) ىذا الذم ذكركه من أفَّ  قاؿ: إفَّ كا١بواب عن ىذا أف يي 
أف  ألجلّْ  ؛عوىالغوية، كىذا كبلـ ال أثارة عليو من علم، إ٭با ىي دعول ادٌ  ىذه بدعةه 

م يسلكوف أم مسلك، نظر كيف أهنَّ ، كاإُف مآرّٔم، إُف ٙبريف كتاب ا  وايصل
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وا دالالت الكتاب كالسنة عن كجهها إُف في رً ا٤بهم أف ٰبىٍ  ،يف اللغة حٌب كلو كاف االخَباعى 
: أهنم يعتقدكف، مث يستدلوف.  الشيء الذم يهوكف، قاعدة القـو

غّب  تفيد تأبيد النفي ىذا قوؿه  (لن) زعمهم أفَّ  ىذا إفَّ  : ا١بواب عنأقوؿي 
 يف الكافية:  صحيح، كما أحسن ما قاؿ ابن مالك 

 فكٛي٘ اصرر ٚعٛاٙ فأعنزا                          َٚٔ صأ٣ ايٓفٞ بًٔ َؤبزا  

ىذا قوؿ ليس بصحيح، كإف زعمو من زعمو من ىؤالء ا٤بتكلمْب، كلذا ىذه 
نسبة على الز٨بشرم الذم ىو من أئمة  ؛يةالز٨بشر  (لن) ( تسمى عندىم لنػ)ال

على تأبيد النفي، إ٭با كقفت يف   االعتزاؿ، كأنا َف أقف يف شيء من كتبو على أنو نصَّ 
تفيد تأكيد النفي، كاألمر على   (لن)على أف  نصَّ  :يف النحو على أنو (األ٭بوذج) :كتابو

، تفيد النفي، لكنها (ال) ػػػػك  (لن)كالتأبيد، ىو قاؿ: إف  ،كل حاؿ قريب بْب التأكيد
تأبيد  ّبه من ا٤بعتزلة: إهنا تفيدتزيد عليها بالتأكيد، فإهنا تفيد تأكيد النفي، كقاؿ غ

  يو من كبلـ العرب، بل إف السهيليَّ النفي، كىذا القوؿ غّب صحيح، كال دليل عل
إال ما  (لن)ػػػالعرب ال تنفي ب إفَّ )يف كتابو بدائع الفوائد قاؿ:   كما نقل ابن القيم
 لعرب ال تنفي بػ)لن( إال ما ىو ا ، العكس ماذا؟ ىو الصحيح، أفَّ (ىو ٩بكن ا٢بدكث

ا١بملة  ٩بكن ا٢بدكث كليس الذم يستحيل أف ٰبدث، فهمنا ىذه؟ كنص على ىذه
 غّبه أيضنا من أىل اللغة.

 [ٓٗقرة:]الب﴿َوَلْن يَػَتَمنػاْوُه أََبًدا﴾: كيؤيد ىذا ما يأيت، تأمل معي يف قولو  
كلو كانت لن تفيد  [ٓٗ]البقرة:﴿أََبًدا﴾الحظ كيف أف النفي ىاىنا أكد بقولو تعاُف: 

ىاىنا حشونا، فهمنا يا ٝباعة؟ فلما جاء قولو  ﴿أََبًدا﴾ألصبحت كلمة  ؛التأبيد بذاهتا
ال يفيد التأبيد من حيث من حيث لفظ  (لنػ)دؿ على أف النفي ب ﴿أََبًدا﴾تعاُف: 

تفيد  (لن)مث نقوؿ أيضنا: سلمنا لكم بأف  ﴿أََبًدا﴾بقولو:  استفدنا التأبيد)لن(، كإ٭با 
ا قولو: تأكيدنا، أك دالتأبيد، كزاد التأبي فإف ىذا ٧بموؿ على  ﴿أََبًدا﴾ كزاد التأبيد تأكيدن

ذكر عن اليهود أهنم لن يتمنوا ا٤بوت  الدنيا، ال على الدنيا كاآلخرة، ٤با؟ ألف ا 
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ا، كىم مع إخواهنم الكفار يـو القيامة سوؼ يتمنوف ا٤بوت، أليس ا  قاؿ عن  أبدن
َنا رَب َك﴾الكفار:    .[ٕٕ]الزخرؼ:﴿َونَاَدْوا يَا َماِلُك لِيَػْقِض َعَليػْ

ٕباؿ الدنيا، أما يف  إ٭با كاف متعلقنا ا يف الدنيا كاآلخرة، إذنا ما كاف التأبيد تأبيدن 
 تعلق بنفي مؤبد [ُّْ]األعراؼ:﴿َلْن تَػَراِني﴾قولو:  اآلخرة فالشأف شأف آخر، ىب أفَّ 

 رعاؾ ا.ايف الدنيا، كلكنو ليس كذلك يف اآلخرة، فتنبو إُف ىذا ي
على  الصحيح، فإهنا تدؿي  :ىو ا تفيد التأبيد، كالعكسي ال دليل على أهنَّ  (لن)إذنا 

 .كما يقوؿ السهيلي   ،، كليس النفي ا٤بمتدالنفي القريب
ُٜ : أنتم تقولوف: إنو تستحيل رؤية ا كاٍ هلِ أّٜنا، ٖٚشا ايٛد٘ ايجاْٞثِ 

  ىذا بزعمهم ال يليق با  ٧باؿ؛ ألفَّ  ىذا أمره . 
فنقوؿ: يا  العجب، أأنتم أعلم با من كليم ا؟ أنتم عرفتم األمر الذم 

جهلو، أيقوؿ ىذا مسلم؟ أرأيت إُف طلب  كموسى؟ يستحيل، كال يليق با 
يءن ٩بكن ا٢بدكث، فيما يعتقده ش أليس طلبنا فيما يعتقد موسى موسى 

ىذا غّب معقوؿ، إذنا ىو أيطلب شيءن يعتقد أنو مستحيل؟   أيطلب موسى شيئنا
 ما طلب إال شيءن يعتقد أنو ٩بكن، كأنتم تزعموف أف ىذا مستحيل كيَبتب عليو نقصه 

فكنتم على ىذا أعلم با من ىذا النيب الكرٔف، كىذا الرسوؿ العظيم ، يف حق ا 
 كىذا ال ٲبكن أف يقولو مسلم. من كليم الرٞبن 

لو كاف شيءن ال  ،أف يرل ربو أرأيتم إُف طلب موسى  ثِ ٜكاٍ هلِ ثايّجا:
، كعظة، ا توجيو من ا  يليق لكاف ٜبةى  كعظ  ا  نظر كيف أفَّ كتنبيوه، كٙبذيره

﴿ِإنٍّي َأِعُظَك َأْف َتُكوَف ِمَن يف شأف ابنو، أليس كذلك؟  نوحنا 
أجاب موسى  كَف يكن ىذا كاقعنا يف ىذا الطلب، بل ا  [ْٔ]ىود:اْلَجاِىِليَن﴾

بِب آدـ، كلذا أحالو إُف رؤية ماذا؟ إذا كاف ا١ببل كىو  ني كً مٍ ػىذه الرؤية ال تي  ببياف أفَّ 
ضعيف ك٢بم كدـ كعصب، كاضح يا  فكيف بإنسافو  على ٘بلي ا  مَّ وً جبل ما قى 

ا ا شيءن مستحيبلن لذاتو؛ إ٭بَّ   ما طلبى  موسى  ٝباعة؟ إذنا ىذا دليل على أفَّ 
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 و ماذا ضعيف، مث بْبَّ لو ما و لن يراه؛ ألنَّ بْبَّ لو أنَّ  كلرٞبتو ٗبوسى  ،برٞبتو
 .ؾى دى انٍ  كىو ما كاف من ٘بليو للجبل، فما كاف من ا١ببل إال أفً  ،يرشده إُف ذلك

كفاحنا ليس  مو لٍ قد نادل موسى، كقرَّبو ٪بيِّا، كى  ا  إفَّ  ثِ ٜكاٍ صابّعا:
إذا كاف النداء، كإذا   :يعِب؟ بعد ذلك من رؤيتو  اف، فما الذم ٲبنعي ٝبي رٍ بينو كبينو تػى 

أكُف، ما  من بابً  تكوف الرؤية ٩بكنةه  فبل أفٍ  ،٩بكننا كانت ا٤بناجاة، كإذا كاف الكبلـي 
 الذم ٲبنع ذلك؟ 

ُٜ  :كذلك؟ كالتجلي يفى للجبل، أليس  قد ٘بلَّ  ا  إفَّ  كاٍ هلِ خاَّغا:ثِ 
للجبل،  سبحانو كظهر كيف شاء  فى اى ى للجبل؛ يعِب بى لٌ البياف كالظهور، ٘بىٍ  :اللغة ىو

ذاتية يف  فإذا كاف التجلي ٩بكننا، بل حاصبلن للجبل، فما الذم ٯبعلو مستحيبلن استحالةن 
 يـو القيامة. كيف كقد جاءت األدلة صرٰبة يف إثبات رؤية ا ،حق موسى 

مؤبد،  نفيه  [ُّْ]األعراؼ:﴿َلْن تَػَراِني﴾النفي يف قولو تعاُف:  القـو أفَّ  مي عٍ ا زى إذن 
﴿َلْن بقولو:  إ٭با أجاب موسى ا  كالصحيح الذم ال شك فيو أفَّ 

يف ىذه ا٢باؿ، أك يف حاؿ الدنيا، كليس ىذا نفينا للرؤية  :يعِب [ُّْ]األعراؼ:تَػَراِني﴾
 يف الدنيا كاآلخرة.

قولو تعاُف:  على نفي رؤية ا  الدليل الثآف الذم ذكركه، فقالوا: قد دؿَّ أما 
نفى إدراؾ  قالوا: ا ، [َُّ]األنعاـ:﴿ال ُتْدرُِكُو األَْبَصاُر َوُىَو يُْدِرُؾ األَْبَصاَر﴾
﴿ال ُتْدرُِكُو رل، ال يي  الرؤية إذنا ا  :األبصار لو، كاإلدراؾ ىو الرؤية، اإلدراؾ ىو

عظيمة دلت على   غّب صحيح، ىذه آيةه  أف ىذا الذم ذكركه باطله  كا٢بقي  األَْبَصاُر﴾
األبصار، ا  رؾي دٍ رؾ، كللطفو كخربتو يي دٍ و سبحانو لعظمتو ال يي كأنَّ ، كماؿ ا٣بالق 

 لعظيم يف لعظمتو ال تدركو األبصار، كللطفو كخربتو يدرؾ األبصار، فسبحاف ا
 لطفو، كاللطيف يف عظمتو.

 ،اإلدراؾ :التسوية بْب لفظي  :ىذا الذم ذكركه مبِب كما قد ٠بعت على 
 .كالرؤية
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 :يف اللغة ىو ، اإلدراؾي ، فاإلدراؾي قدره زائده على الرؤيةلغةن  كىذا غّب صحيحو  
أك ال تكوف ىذا مرجعو إُف السياؽ،  ،ىذه اإلحاطة تكوف برؤية بصرية اإلحاطة، ككوفي 

 كقد ال تكوف، كلذا إذا رجعت إُف كتب ا٤بعاجم ٘بدي صرية، د تكوف مصاحبةن للرؤية البق
ىو اإلحاطة، كإذا رجعت إُف اإلحاطة يقولوف: اإلحاطة ىي  أهنم يقولوف: اإلدراؾي 
 ، كىذا ليس الرؤية.اإلدراؾ : اإلحاطة، كاإلحاطة ىي:اإلدراؾ، فاإلدراؾ ىو

ييرل كال  ا  علمنا.كما انو ييعلم كال ٰباط بو ييرل ببل إحاطة   إ٭با ا  
اط يف   [َُُ]طو:﴿َوال ُيِحيطُوَف بِِو ِعْلًما﴾و علمنا، رؤيتو، كما أنو ييعلم كال ٰباط بٰبي

أليس كذلك؟ عن أ٠بائو، كصفاتو، كنعوت جبللو، كأفعالو،  ٫بن نعلم شيءن عن ا 
 .كلكننا ال ٫بيط علمنا بو، ال نعلم كل شيء عنو 

 ، سنرل ا -أف ٯبعلنا كذلك أسأؿ ا -كذلك األمر يف الرؤية ٫بن 
نا ال يف اآلخرة، كلكن بصري  سنرل ا ،  كىذا رجاؤنا فيو  ،ككرمو ،وبفضلو كمنّْ 

 ،ك قد ترل الكبّب العظيمبو، لكنَّ  ٰبيطي  رأيت شيئنا صغّبنا فإفَّ بصرؾ بو، أنت إذا ٰبيطي 
 بو. كبصرؾ ال ٰبيطي 

 ا١بواب: تراه.ىل تراه؟  ،ت إذا كقفت أماـ البحرأرأي*
 و؟تراه من ٝبيع جوانب ،ىل ٙبيط بو*
ا أكرب، كا  كأعظم، ،كأكسع ،كا أكرب كالسبب: أنو كاسعه، ككبّب، كعظيم، 

كأف ٰباط بو  ،درؾلكنو يتعاُف عن أف يي  ،الواسع، كا العظيم، فّباه العبادالكبّب، كا 
. 

، كا٤بنفي شيءه  تي بى ثٍ مي ػفال زائد، ا اإلدراؾ قدره كإ٭بَّ  ،كالرؤية ،اإلدراؾ :تبلـز بْبإذنا ال 
 شيء آخر.

 : الرؤية، كا٤بنفي: اإلدراؾ.تي بى ثٍ مي ػال 
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 تأمل معي يف قولو، كتاب ا   : ك٩با يرشدؾ إُف أنو ال تبلـز بْب األمرين
تَػَراَءى اْلَجْمَعاِف قَاَؿ َأْصَحاُب ﴿فَػَلماا و كفرعوف كقومً  ،وكقومً   يف شأف موسى

 .انتبو [ُٔ]الشعراء:ُموَسى ِإناا َلُمْدرَُكوَف﴾
 فريق اآلخر. رأل كلي  :يعِب [ُٔ]الشعراء:﴿تَػَراَءى اْلَجْمَعاِف﴾ 

 .نعم، حصلت الرؤية ؟السؤاؿ: حصلت الرؤية
﴿ِإناا ركوف دٍ ّٔم كيي  أهنم سيحاطي  موسى  ىنا أصحابي  ىا ظنَّ 

﴾؟ماذا قاؿ موسى  [ُٔ]الشعراء:َلُمْدرَُكوَف﴾  [ِٔ]الشعراء:﴿َقاَؿ َكالا
 و فرعوفى كقومو؟ أٱبرب ٖببلؼ الواقع؟ أليس يرل بعين؟ أيكذب موسى  

﴾كمع ذلك قاؿ ماذا؟    [ِٔ]الشعراء:﴿َكالا
 دراؾ َف ٰبصل.اإل كلكنَّ  ،حصلتفدؿ ىذا على أفَّ الرؤية 

َنا ِإَلى ُموَسى فقاؿ لو:  أمر موسى  ا  ، زد على ىذا  ﴿َوَلَقْد َأْوَحيػْ
﴿ال َتَخاُؼ َدرًَكا َوال  ماذا؟ َأْف َأْسِر ِبِعَباِدي فَاْضِرْب َلُهْم َطرِيًقا ِفي اْلَبْحِر يَػَبًسا﴾

حصلت، أتركف  أليس كذلك؟ مع أف الرؤية  ىذا كعد من ا  [ٕٕ]طو:َتْخَشى﴾
 ذنا الرؤية شيء، كاإلدراؾ شيء آخر.ٱبلف ا٤بيعاد؟ كبل، إ ا 

 ، اإلدراؾ َف ٰبصل كلكنَّ  [ُٔ]الشعراء:﴿تَػَراَءى اْلَجْمَعاِف﴾ :فالرؤية حصلت 
﴾كعد أنو لن ٰبصل، قاؿ موسى:  كا  ﴿ال :، كقاؿ ا [ِٔ]الشعراء:﴿َكالا

 الرؤية. :إذنا ليس اإلدراؾ ىو [ٕٕ]طو:َتَخاُؼ َدرًَكا﴾
ْ٘ آخض: رادنا لذاتو؛ مي  النفي يف الصفات ال يكوفي  كنتم تذكركف أفَّ   بنا إفٍ  مرَّ  ٚد

 حة، أليس كذلك؟دٍ كليس فيو مً  ،النفي من حيث ىو عدـ، كالعدـ ليس بكماؿ ألفَّ 
ىنا أم كماؿ؟  كالثناء، كىا إ٭با يوصف بالكماؿ، كٗبا يقتضي ا٤بدحى  كا  

﴿ال ُتْدرُِكُو لو كاف ما زعموه حقِّا،  ؟الرؤية أف يينفى عن ا  :كأم مدحة يف
نفينا ٧بضنا، فما الكماؿ يف  : ال تراه األبصار، لكاف ىذا يعِب [َُّ]األنعاـ:األَْبَصاُر﴾

 ذلك؟
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 أف يوصف ا  مدحو  أليس كذلك؟ فأمي  ،إنو ال ييرل ييقاؿ ا٤بعدكـه  ىذا شيءي  
على: ثبوت كماؿ  ة إ٭با يدؿي عند أىل السن بأنو ال ييرل، إ٭با النفي يف صفات ا 

 الضدَّ.
 .من كل شيء و أكربي درؾ ٤باذا؟ لعظمتو، كلسعتو؛ كألنَّ ال يي  فا  

 علقي بالنفي يف باب يف باب الصفات.إذنا تنبو على ىذا األمر ا٤بهم الذم يت
على نفي رؤية ا  ال يدؿي  [َُّ]األنعاـ:﴿ال ُتْدرُِكُو األَْبَصاُر﴾إذنا قولو تعاُف:  
 كاإلدراؾ شيء آخر، كا تعاُف أعلم. ،فالرؤية شيء 

 ىذا ىو الفريق األكؿ الذم ضلَّ كا٫برؼ يف مسألة الرؤية. 
 مث١ فضْٜل آخض ٖؤال٤ أخط٦ٛا يف أَضٜٔ يف ٖشا ايباب:

ييرل ال من جهة، يقولوف: يػيرىل ال من جهة العلو،  ا  أهنم قالوا: إفَّ  األول:
ف أعلى منهم، كال أمامهم، كال من خلفهم، كال من جهة السفل؛ يعِب: ال يراه الراؤك كال 

يف حقيقة  عن ٲبينهم، كال عن مشا٥بم، كال أسفل منهم، ييرل ال من جهة، كىذا القوؿي 
عتزلة، بل حٌب الفبلسفة، كلو عليهم، كلذا استطاؿ عليهم ا٤ب األمر قد أضحك العقبلءى 

يف بياف تلبيس ا١بهمية، ذكر ىذه  رجعت إُف مواضع عند شيخ اإلسبلـ 
كابن   ،حٌب من الفبلسفة ،من النعي على ىؤالء ا٤بتكلمْب اإللزامات، بل ىذا الشيءه 

ال يكوف فيها ا٤برئي  كيف تكوف رؤيةه   ،ىذا أضحك العقبلء على عقولكم)رشد يقوؿ: 
؟ كيف تكوف رؤية ال يكوف فيها ا٤برئي يف جهة من الرائي، ىذا أمر (يف جهة من الرائي

 ية إال كا٤برئي يف جهة من الرائي.مستحيل، بل ال تكوف رؤ 
 .ذاتية ثابتة   يػيرىل من جهة العلو، فالعلو صفةه  ا  أفَّ  كا٢بقي  

 .صفة العلو  على نفيهم  ىذا الذم قالوه مبِبه 
ُف ، ىؤالء نفوا العلو، فلما كصلوا إ

لثابتة الٍب يعقلها الناس يف ا٢بقيقية ا لو أثبتنا الرؤيةى  مسألة الرؤية كقع عندىم إشكاؿ؛
مذىبهم يف مسألة العلو، فما  هم، كيف ضوء لغتهم؛ القتضى ىذا نقضكبلم  ٦بارم
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: إف ا قاؿخَبع الغريب العجيب، كىو أف يي مي ػا أمامهم إال أف يأتوا ّٔذا الشيء الكجدك 
 .يػيرىل ال من جهة 

الرؤية ليست بالبصر،  الرؤية، كأفَّ  و نفيٌ معقوؿ، كالزمي  غّبي  ىذا أمره  كال شك أفَّ  
 :إُف معُب ما يرجعي  :الشيء الذم ييرل بالقلب؛ يعِب :ىو الشيء الذم يػيرىل ال من جهةو 

من  فهذه ال ٲبكن أف تكوف إال  ،بصرية رؤيةن  ا أف تكوفى كاالعتبار، أمَّ  ،التفكر كالتدبر
على أنو ال  الرازم يف بعض كتبو قد نصَّ  أفَّ  اقهم، ٘بدي ذٍ جهة. كىذا ما اعَبؼ بو حي 

أف الرؤية ال من جهة أف ٫بمل الرؤية ال على رؤية البصر، بكال ٧بيص، إذا قلنا:  ،مناص
أك زيادة يف اإلدراؾ كالعلم ال أقل كال  ،تفكر :كإ٭با على الرؤية القلبية الٍب ىي ٗبعُب

 بعض كبْب ا٤بعتزلة لفظيِّا، كىذا ما صرح بو ،بينهم أكثر، كبالتاِف كاف ا٣ببلؼي 
 ا٣ببلؼ عند التحقيق بيننا كبينهم لفظي. متأخريهم، صرحوا بأفَّ 

ىي زيادة اإلدراؾ العلمي يف القلب، ىذا ا٤بعُب  :ٗبعُب ا٤بعتزلة ال ينازعوف يف رؤيةو 
إليو قوؿ ىؤالء ا٤بتكلمْب، فكانت النتيجة أف  ما عندىم فيو إشكاؿ، كىذا الذم آؿى 

 بينهما لفظي. القولْب ا٣ببلؼي 
ا إثباهتما معنا، ا٤بسألتْب متبلزمتاف، الرؤية كالعلو، إمَّ  فا٢بق الذم ال شك فيو أفَّ 

ا أف عنو العقبلء، إمَّ  كنفي األخرل فتناقض يربأي  ،إحداٮبا إثباتي  اأك نفيهما معنا، أمَّ 
ا يف العلو، كا ييرل باألبصار، أك تكونوف صرحاء كما فعل ا٤بعتزلة  تقولوا: إفَّ 

 بالبصر. كال رؤيةى  ،وَّ لي فتقولوف: ال عي 
مذىب أىل السنة كا١بماعة يف ىذه  :على ا٤بذىب ا٢بق الذم ىو ك٩با يدؿي 

ما ثبت يف الصحيحْب من حديث أِب  ،رل من جهة العلويي  ا  أفَّ  : كىو ،لةا٤بسأ
 أف الناس قالوا يا رسوؿ اهلل: ىل نرى ربنا يـو القيامة؟ فقاؿ النبي » ىريرة 

وف في روف، أو تضامتضا ىل»كيف ركاية قاؿ:  «ىل تماروف في رؤية القمر ليلة البدر
يا رسوؿ اهلل، قاؿ: ىل تماروف في رؤية الشمس  رؤية القمر ليلة البدر؟ قالوا: ال

 .«ليس دونها سحاب؟ قالوا: ال يا رسوؿ اهلل، قاؿ: كذلك تروف ربكم
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رعاؾ ا إُف أف التشبيو فيو ليس تشبيو ا٤برئي با٤برئي، اإذنا ىذا ا٢بديث كتنبو ي 
كإ٭با فيو تشبيو الرؤية بالرؤية.

ليس تشبيهنا للمرئي  «تروف الشمس سترونو كما تروف القمر، أو كما»: قولو 
 [ُُ]الشورل:﴿لَْيَس َكِمْثِلِو َشْيٌء﴾با٤برئي تعاُف ا عن ذلك، فا 

 كذلك من جهتْب: ،للرؤية بالرؤية إ٭با ىذا تشبيوه 
 كال مشقة. ،فيها سى بٍ كاضحة ال لى  ا رؤيةه أهنَّ  األمر األكؿ:

ك ترل ك ترل القمر، ككما أنَّ من جهة العلو، كما أنَّ  كاألمر الثآف :أهنا رؤيةه 
كإف كاف ىو سبحانو  ،رل من جهة العلويي  الشمس من جهة العلو، كذلك ا 

﴿َوَلْم َيُكْن كإف كاف ىو سبحانو ال نعلم لو ٠بيِّا،  ،[ُُ]الشورل:﴿لَْيَس َكِمْثِلِو َشْيٌء﴾
 .[ْ]اإلخبلص:َلُو ُكُفًوا َأَحٌد﴾

ىؤالء يف ا٢بقيقة  ىذه ا٤بسألة، كمذىبي إذنا ىذا ىو القوؿ ا٢بق الصواب يف 
 للمنقوؿ. ب مناؼو للمعقوؿ، كما أنو مناؼو مذى

َٖا املغأي١ُ ايجا١ْٝ ، -كبذلك أختم الكبلـ يف ىذا الدرس-الٍب أخطئوا فيها  أ
 ،يػيرىل رؤية ال نعيم فيها ا  ما زعمو بعض أساطْب ىؤالء ا٤بتكلمْب من أفَّ  :فهي

بل ىذا بعض كربائهم  ماشيهحو  ىذا ليس قوؿ بعضً ك  ،كال لذة، يقوؿ ىؤالء
 وا: إفَّ ا تعاُف ييرل رؤيةن ال نعيم فيها كال لذة.هم، قالكأساطين
توا إُف ىذا األمر العظيم الذم نظر إُف ىذا ا٢برماف كيف أى  العجب، كا فيا 

يكوف ٥بم كما  طارت قلوب العابدين شوقنا إليو كتطلعنا كرغبة فيو، كىو رؤية ا
نظر أثر علم الكبلـ يف قسوة كاللذة، جاء ىؤالء فنفوا ىذا، فا بسبب ذلك من النعيم

يف علم  :يعِب-لو َف يكن يف الكبلـ؛ )القلوب، كما أحسن ما قاؿ أىل العلم: 
 .(إال سقوط ىيبة الرب من القلب لكفى بو قبحنا -الكبلـ
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ا أىل اإلٲباف الذين عكفوا ١بفاؼ كا١بفاء، أمَّ اعلم الكبلـ يورث القسوة، يورث 
ى فما ألٍ  كسنة رسولو   على كتاب ا ما أعظم ٧ببتهم قلؤّم لذكر ا، ك  ْبى

 .كشوقهم إُف ا 
بة بْب ا٣بالق، نفيهم ا :للمسألة األخرل كىي كىذه ا٤بسألة عند ىؤالء قرينةه 

ربو  العبدي  بى حً ػي ا عبده، كنفى بعضهم أف ي بى حً ػعامة ىؤالء نفوا أف يي  فإفَّ كا٤بخلوؽ،  
 . -سبحاف ا–

لب العبودية نفوه، العبودية كالتألو ما ىو؟ إال التذلل كالتألو للمعبود ٧ببة كرغبة 
ٰبب  ٧ببة بْب ا٣بالق كا٤بخلوؽ، العبدي  ،جاء ىؤالء فقالوا ال كرجاء كخوفنا منو 

 -سبحاف ا–حىب ػفإنو عند ىؤالء ال يي  اا الثواب، أم ا١بنة، ٰببي  النعيم، ٰببي 
﴿ َفَسْوَؼ يَْأِتي اللاُو ِبَقْوـٍ ُيِحبػ ُهْم يقوؿ:  ما ىذا ا٣بذالف، كا 

ىذا األمر، لكاف  كال يف النصوص إثباتي  ًة،كلو َف يأًت يف األدل [ْٓ]ا٤بائدة:َوُيِحب ونَُو﴾
 ،غالبة لرّٔم  عظيم، ك٧ببةو  كشوؽو  يف قلوب العابدين ا٤بؤمنْب من فطرةو  ما ىو قائمه 

لكاف كا ىذا كافينا يف إثبات ىذا األمر الذم ال ينكره إال ،  إُف رؤيتو  كشوؽو 
جاحد، بل حٌب فطرة ىؤالء تنكره، كيف ٢بظات االضطرار ٚبوهنم عقائدىم الٍب 

 أك يكتبوهنا. ،يتكلموف ّٔا
برؤوة اهلل، إمنا حتصًل  املقصود: قال هؤالء: إنَّه ال حتصل لذة وال نعوم

 الرؤوة والنعوم عند رؤوة اهلل.

 .إُف الفرؽ انتبٌ
ق ا تعاُف ٱبلي  أفَّ  :ٗبعُب ،عند الرؤية تكوف بالرؤية، إ٭با تكوف اللذة كالنعيم ال 

فيها أثر، الرؤية ما ٥با أم عبلقة ّٔذا  يف ىذه ا٢باؿ، كليس لرؤية ا  كلذةن  انعيمن 
 ،ىذا من أبطل الباطل يف ىذا الوقت، كال شك أفَّ  ٱبلقو ا  يمه النعيم، إ٭با ذاؾ نع

الذم  كللمعقوؿ، أين ىؤالء عن دعاء النيب  ،للمنقوؿ للفطرة، كما أنو مناؼو  كمنافاة
وأسالك » دعاء النيب  :كفيومن حديث عمار بن ياسر  ،خرجو النسائي كغّبه
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كىؤالء ال لذة عندىم ّٔذا كال شوؽ  «لذة النظر إلى وجهك، والشوؽ إلى لقائك
، ال ٲبلك ا٤بسلم إال أف يقوؿ -عافآف ا كإياكم من ذلك-خذالف ك إليو، كىذا حرماف 

إال أف يقوؿ: ا٢بمد  الذم  ،كمثل ىذه التخليطات ،إذا رأل مثل ىذه التخبطات
. عافانا ٩با ابتبلىم بو، كفضلنا على كثّب ٩بن خلق تفضيبلن
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 الفصل األوؿ من الواسطية[]نهاية 
 

 .ٖٚصا ايباب ؼي نتاب اهلل نجري...(:) قاؿ 
   

العقيدة  :ينهي الفصل األكؿ من عقيدتوفها ىو شيخ اإلسبلـ ابن تيمية 
 ، كإف كاف ا٤بؤلف"يف كتاب ا كثّب ىذا البابى  أفَّ " :كىو ،الواسطية ّٔذا ا٣بتم

ا كثّب،  كركد أ٠باء ا كصفاتو يف كتاب أفَّ أك ، األدلة على صفات ا  يريد أفَّ 
ىو ما ابتدأ بو ف كاف يريد األدلة على اإلٲباف با كتوحيده، ك إفهذا حق ال شك فيو، 

ك أيضنا أنو حق، كذلك أف ا سبحانو قد مضت سنتو يف خلقو شعقيدتو، فهذا ال 
 فإف ا  ،س إُف شيءكأمره، كىو الذم لو ا٣بلق كاألمر أنو مٌب اشتدت حاجة النا

ينعم بو أكثر، كاعترب يف ىذا ٕباجة الناس إُف الطعاـ، كإُف ا٤باء، كإُف ا٥بواء، كيف ٤با  
أنعم بو كثّبنا، ككذلك األمر فيما بو حياة  فإف ا  كانت حاجة الناس إليو عظيمةن 

 ذلك األمر فيما بو حياةفك لك كذلك فيما بو حياة األبداف،القلوب إف كاف ذ
َنا ِإلَْيَك ُروًحا ِمْن َأْمرِنَا﴾القلوب،  فإف صبلح األركاح  [ِٓ]الشورل:﴿وََكَذِلَك َأْوَحيػْ

فلما  كرسولو ٧بمدو  ،إُف عبده كحياة القلوب إ٭با ىي ّٔذا الوحي الذم أكحاه ا 
كانت حاجة الناس يف إٲباهنم كتوحيدىم كحياة قلؤّم، بل كحٌب يف صبلح معاشهم 

يف كتاب ا ذكر أ٠بائو  رى ثػي كمعرفتو كالتعبد لو، فإنو قد كى   مبنية على تعظيم ا 
أك صفة للبارم  ،كلذا قلَّ أف ٘بد آية َف تشتمل على اسم ، كصفاتو كحقوقو على عباده

  ىذا األمر من أعظم ما ٙبتاجو النفوس أف تعرؼ رّٔا، كأف  أفَّ  على فهذا يدلكي
تعرؼ خالقها، كأف تعرؼ معبودىا الذم تتألو لو، كتتعبد كٚبضع كٙبب كٚباؼ كتعظم، 

م على اإلنساف علمو إذا كاف دا العلم يف األٮبية؟ كما الذم ٯبيفوؽ ىذ فأم علمو 
، كىذا أعظم العلـو أٮبية، فلذا   جاىبلن بربو  ، كىذا أشرؼ العلـو فهذا أعظم العلـو

من خبلؿ آيات الكتاب  كاف ا٤بوفق ىو ا٢بريص على أف يناؿ حظِّا من العلم با 
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 ،ىذا الباب يف كتاب ا كثّب، كقل مثل ىذا يف شقيق القرآف، كأحاديث الرسوؿ 
لفصل القادـ من ثّب كما سيأيت معنا يف افاألمر فيها أيضنا ك سنة رسوؿ ا  :كىو

ىذه العقيدة
 

وهذا الباب يف كتاب اهلل كثري، من تدبر القرآن طالبًا للهدى منه تبني : )قاؿ 

.(له طريق احلق
فظ، من تدبر القرآف طالبنا للهدل ما أحسن ىذه الكلمة ىذه قاعدة ينبغي أف ٙبي 
﴿َفَمِن اتػاَبَع ُىَداَي َفال َيِضل  َوال منو تبْب لو طريق ا٢بق، دليل ىذا يف كتاب ا 

َيْشَقى، َوَمْن َأْعَرَض َعْن ِذْكِري فَِإفا َلُو َمِعيَشًة َضنًكا َوَنْحُشُرُه يَػْوـَ اْلِقَياَمِة 
 .[ُِّ-ُِْ]طوَأْعَمى﴾

قرأ القرآف كعمل بو أال يضل يف الدنيا، كال  ٤بنكفل ا ت: )قاؿ ابن عباس 
 .ٙبت تدبر القرآف ذلك ٨ببوءه  ح كلُّ ، ا٣بّب كا٥بدل كالنور كالصبل(يشقى يف اآلخرة

ِٕ فايعًِ حتت تزبض                                 صَت اهلز٣ فتزبض ايكضإٓ إ

 ايكضإٓ

ما ينبغي أف ٰبرص عليو ا٤بسلم، كىو أف يتدبر القرآف بقصد طلب  ىذا أىمُّ  
 د.إُف ا٢بق كال بي  و كاصله ا٢بق، كبقصد الوصوؿ إُف الرشاد كا٥بدل، كمن كاف كذلك فإنَّ 

 ٚايٓاؼ يف ٖشا ايباب ثالث١ أقغاّ: 

كنيتو  ،تدبر القرآف :منهم من كاف طالبنا للهدل من القرآف؛ يعِب اىلسً األول/
يصل إُف ا٢بق، ا٢بق  بأفٌ  ىذا موعوده  كا٥بدل، فإفَّ  ،كالنور ،إُف ا٢بق الوصوؿي  هكقصدي 

ما جاء  :كاحد ثابت ىو الظبلـ، شيءه  ضدُّ  :الباطل، كالنور الذم ىو ضدُّ  :الذم ىو
 [َُٓ]اإلسراء:﴿َوبِاْلَحقٍّ أَنَزْلَناُه َوبِاْلَحقٍّ نَػَزَؿ﴾ يف كتاب ا، كيف سنة رسولو 

 .[ّٓ]يونس:﴿َوَيْستَػْنِبُئوَنَك َأَحقٌّ ُىَو ُقْل ِإي َورَبٍّي﴾
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مثل الذىب ا٣بالص ال  كن الوصوؿ إليو، ا٢بقي ٲبي  كاضحه  موجوده  كاحده  إذنا ا٢بقي  
كألجل ىذا كاف السعداء ىم الذين تدبركا القرآف  ،يشتبو با٤بغشوش عند العارؼ بو

الكماؿ اإلنسآف يف  ركه على غّبه، ٝباعي الوصوؿ إُف ا٢بق، فإذا كصلوا إليو آث بقصدً 
كصل إُف ىذا كاف لو الكماؿ اإلنسآف، ككانت لو  نٍ كإيثاره على غّبه، مى  ،معرفة ا٢بق

عليو  كأف يؤثره على غّبه، إذا كصل إليو اعتقده كشدَّ  ،أف يعرؼ ا٢بق ،البشرل كالسعادة
الئم، كهتوف نفسو يف سبيل  كَف تأخذه فيو لومةي  ،و كقصدهبا٣بناصر، كٝبع عليو ٮبتى 

 الوصوؿ إُف ىذا ا٢بق، ىذا ىو السعيد ا٤بوفق.
أك أعرض عنو، ىؤالء ىم  ،ا٢بق من القرآف من تكاسل يف طلبً  /اىلسً اثلاين 
ركا يف تدبر القرآف، كأسوأ منهم من أعرض بالكلية عن تدبر القرآف، كىؤالء صَّ الذين قى 

 :أال كىو ،الببليا يف حاؿ ا٤بسلمْب اليـو ها أعظمي أىل التعاسة كالشقاء، كىذه البلية لعل
 كىذا ىو ا٣بذالف، كىذا ىو ا٢برماف؛ أفٍ ، التقصّب أك اإلعراض عن تدبر كتاب ا 

يف  ىذا رٗبا يقعي  كألجلّْ ، ال ٮبة لو يف فهم كبلـ ا  ،مقصرنا معرضنا يكوف اإلنسافي 
التقصّب كاف من قبلو، فما الذم  ألفَّ  عظيمة دكف أف يشعر كىو كا ليس ٗبعذكر؛ أمورو 

﴿َوَلَقْد َيساْرنَا ك ا٢بمد  منعو من أف يطلب ا٢بق، كأف يسلك طريق العلم كىو يسّبي 
ا [ُٕ]القمر:اْلُقْرآَف لِلذٍّْكِر فَػَهْل ِمْن ُمداِكٍر﴾ ىذا اإلنساف  كيتَّ إ٭با أي  ،ليس األمر معقدن

فإهنم قد قعدكا قاعدة ظلماء  ،من قبل نفسو، كأيضنا من تسويل شياطْب اإلنس كا١بن
جعلوا ا٢بواجز كا٢بوائل كالستور بْب الناس كبْب ، كبْب ا٥بدل كالنور ،حالت بْب القلوب

إٔ ايكضإٓ ٚايغ١ٓ ال  :فتجد أهنم يؤصلوف كيكرركف على الناس، تدبر كتاب ا 

ا يف ،، كآّتهد ا٤بطلق ىو الذم ٝبع كذا ككذا ككذاجملتٗز املطًل ٜفُُٗٗا إال
كما ذكر معُب ىذا شيخ اإلسبلـ  لعلها ال ٘بتمع يف بعض أصحاب النيب  شركطو 

عند ذلك عزلوا القلوب عن أف تستفيد  ، يف األصوؿ الستة٧بمد بن عبد الوىاب 
حرج عن ٚببطها يف أنواع ث كال اليقْب من كحي رب العا٤بْب، كحْب ذلك فحدّْ 

كلكن للربكة كلتحصيل ا٣باٛبة، كرٗبا للتأكل بو، يقرؤكنو ألجل  ، الضبلؿ، يقرءكف القرآف
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يف ا٤بقابر كعلى األموات ىذا حظهم من القرآف ال أكثر، يهتموف بو  قرؤهاألجر، كرٗبا 
 : من جهة إقامة حركفو نعم، كما قاؿ ابن القيم 

 فٛت١ٝ األْػاّ ٚاألحلإ                          ٖشا ِٖٚ سضف١ٝ ايتذٜٛز أٚ

ك٨بارجها كما يتعلق بالتجويد، أك ٙبسْب األصوات  ،فائقة بتحقيق ا٢بركؼ عنايةه  
 .عتُب بو يف القرآف فحسبمعركفة، ىذا الذم ينبغي أف يي  كتبلكتو على أكزافو 

 أف يكوف شفاءن للصدكر، كأف يكوف الوسيلة لنيلً  تلى القرآف بقصدً ا أف يي أمَّ  
ذَّركف أشد التحذير، حذارم من أف ركف كٰبي غريب عند ىؤالء ٰبذً  فهذا شيءه  ،ا٢بق

ىذا أمر مستحيل على غّب آّتهد  ىذا القرآف؛ ألفَّ  مً هٍ تيعمل قلبك كعقلك يف فػى 
 ضمن خا :األمة، كبالتاِفمن الكربيت األٞبر يف ىذه  ا٤بطلق، كآّتهد ا٤بطلق ىذا أعزُّ 

فإنو ىكذا يقولوف: إما ٦بنوف أك زنديق،  ،يف القرآف من جهة التأمل كالتدبر كالتفكر
فماذا بعد ذلك يا ترل؟ ال عربة بالوصوؿ إُف ا٢بق، ال عربة بالقرآف يف الوصوؿ إُف 
 ا٢بق،ػ كال مطمع يف أف يفهم القرآف الشيء الذم يتلوه، كىذا كما أسلفت أسُّ 

.-ياذنا باعً -بلؿ، كىذا أصل اال٫براؼ عن ا٢بق الض
كاألكجب إقامة األىم  ال شك فيو، كلكنَّ  حسنه  إقامة حركؼ القرآف أمره  إفَّ 

بأحكاـ التجويد، أك  حدكده، أف ٰبرص اإلنساف على تدبره، لو جهل اإلنساف ما يتعلقي 
ما أكجب  تارؾه  ، القرآف فإنو آمثو لو أٮبل تدبر ال يأمث، لكنَّ  قرأه كصوتو فيو ليس ٕبسنو 

جعل تدبر  على تدبر كتابو، كأنكر إٮباؿ ذلك، ا  حثَّ  عليو، كا  ا 
بػاُروا آيَاتِِو﴾من إنزالو  كا٢بكمةى  ،القرآف الغاية ، [ِٗ]ص:﴿ِكَتاٌب أَنَزْلَناُه ِإلَْيَك ُمَباَرٌؾ لَِيدا

بػاُروا اْلَقْوَؿ﴾[ِْ]٧بمد:﴿َأَفال يَػَتَدبػاُروَف اْلُقْرآَف﴾  .[ٖٔ]ا٤بؤمنوف:، ﴿َأفَػَلْم َيدا
كىو أف يعرؼ اإلنساف ما يقرأ يف كتاب ا؛  ،األعظم كاألىم إذنا ىذا ىو القصدي 

تعقبلن متفكرنا، مث يبِب بعد ذلك اعتقاده كقولو كعملو بناءن على أف يقرأه متدبرنا مي  :ٗبعُب
و ضبلؿ، رٗبا و ا٫براؼ، كال شك أنَّ ذلك فبل شك أنَّ  ا خبلؼي ىذا التدبر كالتفكر، أمَّ 

رٗبا كجدتو يقرأ ، ٘بد ا٤بضحكات ا٤ببكيات يف حاؿ ىؤالء ا٤بهملْب لتدبر كتاب ا 



ـً أىِب العباس، أىٞبىىدى بنً  ة الوىاًسػػػًطيَّةي؛ ًلشىٍيًخ اإلٍسبلى  (ىػػػػِٖٕ-ُٔٔعىٍبدى ا٢ٍبليم اٍبن تٍيميَّة ا٢ٍبرَّآفَّ ) الػػػعىػػػًقػػػيػػػػػدى
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تاؿو للقرآف يلعن نفسو، يقرأ  بَّ ري : )قاؿ ميموف بن مهراف ، كالقرآف يلعنو ،القرآف
نظر يف أحواؿ ا. كلذا (كىو ظاَف ،[ُٖ]ىود:ِلِميَن﴾﴿َأال َلْعَنُة اللاِو َعَلى الظااقولو تعاُف: 

الناس ٘بده حريصنا على تبلكة كتاب ا يقرأ كٱبتم كيكثر من تبلكة القرآف كفيما يقرأ 
٤بن َف يدع أكل الربا، كأموالو يف  عن أكل الربا، كإيذانو ٕبرب منو  هني ا 

فيو قرب يستغاث بو كينذر حساب بنكي بالفوائد، بل رٗبا كجدت يف ضريح أك مسجد 
﴿َوَأفا اْلَمَساِجَد لِلاِو َفال َتْدُعوا َمَع اللاِو يف أعبله  عنده، كيطاؼ بو كمكتوبه 

من حاؿ  ٩با بْبَّ ا  ، كا حاؿ ىؤالء الناس ما أقرّٔم عجيبه  [ُٖ]ا١بن:َأَحًدا﴾
فهل ينتفع ّٔا؟ ، [ٓ]ا١بمعة:﴾﴿َيْحِمُل َأْسَفارًاماذا يفعل؟ ﴿َكَمَثِل اْلِحَماِر﴾ الضالْب 

 .[ُُٕ]البقرة:﴿الاِذي يَػْنِعُق ِبَما ال َيْسَمُع ِإالا ُدَعاًء َوِنَداًء﴾ال ينتفع ّٔا، حا٥بم كحاؿ 
إذنا ا٢بق الذم ال شك فيو كطريق األنبياء كا٤برسلْب كالسابقْب كاألكلْب، كمن 

على أف تتدبر كتتفكر احرص  تبعهم من ا٤بفلحْب ىو ا٢برص على تدبر كتاب ا 
إنساننا يقرأ القرآف ثبلثْب سنة، أربعْب سنة،  رٗبا ٘بدي  -سبحاف ا–كأف تفهم ما تتلو 

ث نفسو كلو مرة سبعْب، ٜبانْب يقرأ مثبلن سورة الفلق كل يـو كيكررىا مرات، كما حدَّ 
كقب؟  :غاسق؟ ما معُب :فلق؟ ما معُب :أف يعرؼ ما معُب ىذه الكلمات، ما معُب

أال ٮبة يف النفس إُف معرفة معُب كبلـ ا  -سبحاف ا–مثل ىذا يف بقية السور  كقلٍ 
 ، َوَمْن َأْعَرَض َعْن ىذا التقصّب الذم رٗبا يكوف إعراضنا كالعياذ با،  عجيبه﴿

ن أسباب ىذا م [ُِْ]طو:ِذْكِري فَِإفا َلُو َمِعيَشًة َضنًكا َوَنْحُشُرُه يَػْوـَ اْلِقَياَمِة َأْعَمى﴾
من الناس عيشو ضيق كلو فتش يف نفسو لعلم السبب، ىذا كبلـ  كثّبه   ،ضيق العيش

أعرض عنو يف التدبر أك أعرض ، من أعرض عن كتاب ا  ، ا، ككبلـ ا حق
 عنو يف العمل فإف لو معيشة ضنكا، رٗبا أكتيت يا عبد ا من ىذا الباب.

من ٜبرات تدبر   كالرزؽ يف الدنيا كاآلخرة كلها ٜبرةه إذنا ا٣بّب كالتوفيق كالسعادة 
 .فتؤثره على غّبه ،مث العمل بو، أف تطلب ا٢بق فتعرفو كتاب ا 
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ليس طلبنا للهدل كا٢بق، طلبوا  ىم الذين تدبركا القرآف لكنٍ  : اىلسً اثلاىح
 .بْب األمرين ؽه رٍ كإ٭با للهول، كفػى  ،لالقرآف ال للهد

كيتعرؼ، كلكن ليغالب بو األقراف،  ،كينظر ،تأملمن عكف على القرآف ي 
أكاف على حق أك على باطل، يريد أف يتباىى  ،النظر صمائو بغضً كلينتصر بو على خي 

، ال بد من اجتماع األمرين، ال بد فمثل ىذا ال شك أيضنا أنَّ  ،بنفسو عى مً سَّ كأف يي  و ٧برـك
الوصوؿ إُف ا٢بق،  دً صٍ مع قى  من أف تكوف متدبرنا للحق كا٥بدل كالنور كىو كحي ا 

 دل.فإنك ال توفق كال هتي  ،كأنت ال تقصد ىذا ،ا إف تدبرت القرآفأمَّ 
إال من طلبو  عليو، كال يفوز بو لي بً قٍ إال على من يػي  لي بً قٍ ا٢بق يا إخوتاه عزيز، فبل يػي 

 .اـتبهذهلذاذاألؿركقصده، 
ده حٌب يقبل عليك، كحٌب تفوز بو، صي قٍ ال بد أف تطلبو، كأف تػى  عزيز، ا٢بقي  ا٢بقي  

 من األمرين إذنا ال بدَّ 
 ،منهم كذلك تقصّبه  ،أىل الضبلؿ كالبدع كانت من حرماهنم األمرين كبليةي 

 كإعراض:
 :  طلب من القرآف.يتدبركا القرآف، طلبوا ا٥بدل من غّبه، ا٥بدل ال يي  َفأكالن

لفظية ال تفيد اليقْب كل ما تفهمو منها، كل  القرآف عندىم أدلةه  ما ىو القرآف؟
ما تفهمو من آيات القرآف ال ٱبرج عن أف يكوف ضربنا من التخمْب، ىكذا يقولوف، 

إليو من الدالئل العقلية  إُف ا٢بق؟ إ٭با تصلي  كىكذا ينص أساطينهم، إذنا من أين أصلي 
أك علم الكبلـ ىو شيء  ،ب ذلك من القواعد الكبلمية، الكبلـلي طٍ القطعية حينما تي 

كفلسفة  ،ىجْب أرادكا بو أف يوفقوا بْب الوحي كالفلسفة، فخرجوا ّٔذا األمر، القرآف
 :الدليل القطعي ىو ه أفَّ فأنتجوا من ىذا علم الكبلـ، كمن أىم قواعد ،اليوناف خلطوىا

األدلة النقلية اللفظية فهذه إف كافقت  :القرآف كالسنة كيسموهنا ا أدلةي الدليل العقلي، أمَّ 
، كإال فإف ا٢بق ال يي  كىذه اآليات  ،طلب منها، كإ٭با يتلى القرآف للربكةعقو٥بم فحيَّا ىبلن
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ا فما عليو إال أف يفوض، إ٭با اإلنساف يف شأهن بى لً ال إشكاؿ يف ٙبريفها كتأكيلها، كإف غي 
 ا٢بق كا٥بدل يطلباف من األدلة العقلية.

منهم من يزعم أنو يتدبر كتاب ا كيتأملو، كلكن ا٤بصيبة أنو ال يريد  يكوفمث قد 
على خصومو الذين ىم أىل السنة  الوصوؿ إُف ا٢بق إ٭با يريد نصرة مذىبو، كالردَّ 

ض عن دالئلو البينة، يعرض عن آثار السلف كا١بماعة، فتجده يقرأ كتاب ا، فيعر 
متصل،  كتلقوا ىذا من مشكاة النبوة بإسنادو  ،الذين فهموا ىذا القرآف على كجهو

 يأخذكف ىذا الفهم الصحيح للكتاب كالسنة عن التابعْب، عن أصحاب رسوؿ ا 
٭با على ذلك، إ ىؤالء ليس عندىم ٮبة كال حرصه ، الذين تلقوا ىذا عن رسوؿ ا 

يطلبوف علم القرآف ،  ولأعناؽ النصوص حٌب توافق ما هن ومَّ ا٤بقصود أف نتلو القرآف فنلٍ 
 .لكم مثاالن على ىذا يف درس ماضو  للهول ال للهدل، كأظن أٓف ذكرت
مذىب ا٤بعتزلة، ىو أعظم من نصر كىذَّب،  كمنظري  عبد ا١ببار ا٥بمدآف مؤصلي 

كأبرز علـو ا٤بعتزلة، ألف كتابنا ٠باه متشابو القرآف، نظر يف القرآف من سورة الفاٙبة كإُف 
على مذىبهم كال توافق  آية آية كل آية تردُّ  ٲبر على كتاب ا  ، سورة الناس

 آّسمة، أك ا٢بشوية، كيريدي أىواءىم فإنو ٰبرفها كيؤك٥با، يقوؿ: ىذه اآلية يستدؿ ّٔا 
أىل السنة أتباع السلف الصاٌف، كا١بواب عنها كذا ككذا، كتوجيهها كذا ككذا، القرآف 

تفكر يف  ،من أكلو إُف آخره مرَّ عليو بالكامل، فحرَّؼ كأكَّؿ ٝبيع آياتو، ىذا نعم
يكن  القرآف، كلكن ىل كاف طالبنا للحق؟ ا١بواب ال، ىذا َف يكن طالبنا للحق، َف

 متجردنا يف قصد الوصوؿ إليو، فكاف منو ما كاف، نسأؿ ا السبلمة كالعافية.
إذنا ال بد من تدبر القرآف، كال بد من إخبلص القصد، فإذا كصلت إُف ا٢بق كاف 

أف  عليك أف تؤثره على غّبه، كّٔذا ينجو اإلنساف، كّٔذا يسعد كيفوز، أسأؿ ا 
 .سعداءكإياكم من ا٤بوفقْب الٯبعلِب 
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 ،ٚتسٍ عًٝ٘ ،ٚتبٝٓ٘ ،ايكطإٓ فػُطُت ضغٍٛ اهلل  غ١ُٓ ُِٖث) :قاؿ 

.(ٚتعرب عٓ٘

على ىذا  فً طٍ عى  ،بأدلة القرآف ا يتعلقي بعد ختم كبلمو عمَّ ىنا بدأ ا٤بؤلف 
من أحاديث النيب  بيل ذكره ٝبلةن قي  ،كمهد ّٔذا التمهيد، ما يتعلق بسنة النيب  بذكرً 
   الٍب دلت على إثبات الصفات. 

 (ِٖ كا٤بكانة بعد كتاب  ،مرتبة السنة يف ا٤بنزلة أفَّ ال شك   ...(ايٓيب  غ١ُٓ ث
كال شك ، كتقريره، كالقرآف كبلـ ا  ،كفعلو، فالسنة كبلـ رسوؿ ا ، ا 
على غّبه. كفضلو ىو ،  فضل كبلـ ا على كبلـ غّبه  أفَّ 

 ىنا إُف أفَّ  كتنبو ىا، كا٤بكانة تأيت بعد كتاب ا  ،يف ا٤بنزلة النيب  إذنا سنةي 
كمن جهة  ،ا من جهة ا٢بجيةكا٤بكانة، أمَّ  با٤بنزلةً  أك التأخّب إ٭با يتعلقي  ،ىذا التقدٔف

فبل فرؽ بْب القرآف كالسنة، فالكل ، ن ا الكل كحينا م االستدالؿ، كمن جهة كوفً 
القرآف كحي  الفرؽ فقط أفَّ ، حجة، كالكل كاجب اإلتباع، كالكل كحي من ا 

متلو، كالسنة كحي غّب متلو ﴿كىمىا يػىٍنًطقي عىًن ا٥ٍبىوىل، ًإٍف ىيوى ًإالَّ كىٍحيه 
ا١بهة، من جهة االحتجاج، أك  ىذهفبل فرؽ بْب القرآف كالسنة من  ،[ّ:ْ]النجمييوحىى﴾

 ـ كال نؤخر من ىذه ا١بهة، مع أفَّ دً قٍ فبل نػي ، من جهة كوف كليهما كحينا من ا 
مؤتلفاف ال ٱبتلفاف،  ،متفقاف، شيئاف متفقاف -كا٢بمد  رب العا٤بْب-القرآف كالسنة 

 .قطعي كال يتعارضاف البتة، كىذا أمره 
و ال ٲبكن أف يكوف بْب آية كحديث، كما أنَّ  تعارضه  يكوف ٜبةى  ال ٲبكن البتة أفٍ  

 .قطعي ٜبة تعارض بْب آية كآية، أك حديث كحديث، ىذا أمره 
ا من ا من سوء القصد، كإمَّ إمَّ  كيتَّ من توىم خبلؼ ذلك فإنو ٨بطئ قطعنا، أي  ككلُّ  

 ضعف العلم.

 [ًزتبٞ اهضِٞ يف املِشهٞ]
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على كل أمور  ،شقيقة القرآف يف ا٢بجية، يف االستدالؿ سنة النيب  أفَّ  ا٤بقصودي 
 بالعبادات، ما يتعلقي  باالعتقاد، ما يتعلقي  الدين على أصولو كفركعو، ما يتعلقي 

،  رسوؿ ا كأحاديثً  ،ستدؿ عليو بآيات الكتاببا٤بعامبلت كاألخبلؽ، كل ذلك يي 
أىل  ٯبعلي  مع كتاب ا  كإف كاف التأدبي  ،فبل فرؽ بْب الوحيْب من ىذه ا٢بيثية

كما فعل ،   مث يعطفوف بأدلة سنة رسوؿ ا  ،العلم يستدلوف أكالن بآيات القرآف
ا٤بؤلف

 ككما فعلو غّبه من أىل العلم.
كتدؿ  ،كترشد إليو ،تبْب القرآف، كتعرب عنو أف سنة النيب بْبَّ ىنا ا٤بؤلف 

 عليو، كىذا من أحواؿ السنة مع القرآف،
فإف أحواؿ السنة مع القرآف ترجع إُف ما يأيت، ىذا ما يعرب عنو بعض أىل العلم  

أسٛاٍ ايغ١ٓ َع ايكضإٓ:ٗبنزلة السنة من القرآف، كإف شئت فقل: 

أف تأيت السنة ٗبا جاء بو القرآف، فتدؿ على ما دؿ عليو القرآف،  ]ا٢باؿ األكُف[:
 آمرة بالتوحيد، كآمرة بطاعة الرسوؿ  كال تزيد عليو من ذلك: أف يأيت يف القرآف أدلة

، كآمرة برب الوالدين، كآمرة بإحساف العشرة لؤلزكاج، كآمرة بالصدؽ، كآمرة بالرب بالناس، 
ٗبا جاء بو القرآف فتكوف  كقوؿ الذم ىو أحسن يف نصوص كثّبة، فتأيت سنة النيب 

 مؤدية مؤكدة ٤با يف القرآف، كىذا أمثلتو كثّبة جدِّا.
الثانية: ىو أف تكوف السنة مبينة، أف تكوف السنة مبينة للقرآف ﴿كىأىنزىٍلنىا ا٢باؿ 

ى لًلنَّاًس مىا نػيزّْؿى إًلىٍيًهٍم ﴾ ىذه السنة منزلة، كما أف القرآف  [ْْ]النحل:إًلىٍيكى الذٍّْكرى لًتيبػىْبّْ
فكبلٮبا  [ُُّلنساء:]ايقوؿ: ﴿كىأىنزىؿى اللَّوي عىلىٍيكى اٍلًكتىابى كىا٢بًٍٍكمىةى﴾ منزؿ، كا 

 .منزالف، كا٢بكمة ىي سنة رسوؿ ا 
ى لًلنَّاًس مىا نػيزّْؿى  ا  ا٤بقصود أفَّ  بْبَّ يف ىذه اآلية ﴿كىأىنزىٍلنىا إًلىٍيكى الذٍّْكرى لًتيبػىْبّْ

 .[ْْ]النحل:إًلىٍيًهٍم﴾
 ٚتبٝني ايغ١ٓ يًكضإٓ ٜضدع ملا ٜأتٞ: 
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: تفسّب األلفاظ، من ذلك ما مر ب للزيادة يف قولو  نا قريبنا من تفسّب النيب أكالن
 .برؤية ا  [ِٔ]يونس:﴿لًلًَّذينى أىٍحسىنيوا ا٢بٍيٍسُبى كىزًيىادىةه﴾

ايصٟ ال  :٦بمل، آّمل ىو شيءه  ثانينا: تبيْب آّمل، إذا جاء يف كتاب ا 

، ىنا تأيت السنة فتبْب كتعْب ىذا ا٤براد فيكوف ىذا ٜتبري اغيطاز ب٘ ع٢ً د١ٗ ايتعٝري
بو بإقامة الصبلة، كإيتاء الزكاة، تفاصيل أحكاـ  آّمل بيننا، من ذلك ما أمر ا 

الصبلة أف تكوف الصلوات ذات ركعات معينة، كيف أكقات معينة، كيف تفاصيل تتعلق 
فأين يف كتاب ا أف الظهر  باألركاف كالواجبات كالسنن، ىذا ما جاء يف كتاب ا،

 . أربع ركعات، كأف العصر أربع ركعات؟ ىذا ما جاء بيانو يف سنة النيب 
مقادير  [ّْ]البقرة:كقل مثل ىذا يف بياف آّمل يف قولو تعاُف: ﴿كىآتيوا الزَّكىاةى﴾ 

 .ىذه الزكاة كأنصبتها، كتفاصيل أحكاـ ذلك
تفاصيل أحكاـ ا٢بج إُف غّب ذلك كقل مثل ىذا يف تفاصيل أحكاـ الصياـ، ك  

 .ىذا كلو جاء بيانو يف سنة رسوؿ ا 
فعدهتن ﴿ثىبلثىةى  خذ مثبلن قولو تعاُف يف شأف عدة ا٤برأة ٤با ذكر ا 

ا٢بيض،  :تمل أف يكوف ا٤براد القرء ٗبعُب٦بمل ٰبي  لفظه  (القرء)ك [ِِٖ]البقرة:قػيريكءو﴾
لفاطمة بنت   الطهر، فجاء حديث النيب  :كاللفظ أيضنا ٰبتمل أف يكوف القرء ىو

فبْبَّ ىنا أف القرء ىو ا٢بيض، فكانت « دع الصبلة أياـ أقرائكً »: أِب حبيش قاؿ 
 .السنة مبينة ّٓمل ّٓمل القرآف يف أمثلة كثّبة، إذنا ىذا من تبيْب السنة لكتاب ا 

ٚبصيص العمـو فتأيت أدلة عامة يف كتاب  :ٜسخٌ ؼي ايتبٝري أَط ثايح ٖٚٛ
نىا عىلىٍيًهٍم  ا كيرد يف سنة رسوؿ ا  تىبػٍ ما ٱبصصها، فتجد مثبلن يف قولو تعاُف: ﴿كىكى

فتبْب لنا ما ٱبصص ىذا   فتأيت سنة الرسوؿ  [ْٓ]ا٤بائدة:ًفيهىا أىفَّ النػٍَّفسى بًالنػٍَّفًس﴾
ّٔذا ا٢بديث، ٘بد  صَّ أنو كاف حكمنا عامِّا خي  ٘بد« ال يقتل كالد بولده»العمـو من أنو 

ـى﴾  ا  ٍيتىةى كىالدَّ  ، فيأيت حديث النيب [ُّٕ]البقرة:يقوؿ: ﴿حىرَّـى عىلىٍيكيمي اٍلمى
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أحلت لنا ميتتاف كدماف، أما ا٤بيتتاف: فا٢بوت كا١براد، »٨بصصنا لذلك حيث يقوؿ: 
 ـو القرآف.ٚبصص عم إذنا سنة « كأما الدماف فالكبد كالطحاؿ

يقوؿ: ﴿كىالسَّارًؽي  تقيد مطلق القرآف فا  :أّٜها ايػ١ٓ ٖٚٛ األَط ايطابع
كاليد ٙبتمل عدة احتماالت، فمن أين تقطع  [ّٖ]ا٤بائدة:كىالسَّارًقىةي فىاٍقطىعيوا أىٍيًديػىهيمىا﴾
 .ك من مفصل الكف ىذا تقييد للمطلقفتبْب أف ذل  ىذه اليد؟ فتأيت سنة النيب 

 ىذه ا٢باؿ الثانية للسنة مع القرآف، أف تكوف مبينة ٤با جاء يف القرآف. إذنا
نو ال أأف تأيت السنة بأحكاـ زائدة على ما يف القرآف، كقد علمنا  :ا٢باؿ الثالثة

فرؽ يف االستدالؿ كاالحتجاج بْب القرآف كالسنة، فما جاء يف القرآف فعلى الرأس 
ى الرأس كالعْب، كحينما نقوؿ يف ىذه ا٢باؿ: فعل كالعْب، كما جاء يف سنة الرسوؿ 

إنو قد جاء يف السنة ما ىو زائد على القرآف نريد من جهة األحكاـ التفصيلية، كإال 
 فإنو قد دؿ عليو القرآف. ففي ا١بملة كل ما جاء سنة النيب 

لعن ا الوامشات »قاؿ: عبد ا بن مسعود  يف صحيح مسلم أفَّ 
فبلغ ذلك امرأة من بِب « كالنامصات كا٤بتنمصات، كا٤بتفلجات للحسنكا٤بستومشات 

فقالت: بلغِب أنك لعنت كذا ككذا، ككانت قارئة للقرآف، فأتت ابن مسعود  ،أسد
قالت: فإٓف قد « كىو يف كتاب ا  كما ِف ال ألعن من لعن رسوؿ ا »فقاؿ: 

كنًت قرأتيو كجدتيو، أَف يقل ا   لو»قرأت ما بْب لوحي القرآف، فلم أجد ذلك، قاؿ: 
 ﴾ا٢بشر:﴿كىمىا آتىاكيمي الرَّسيوؿي فىخيذيكهي[ٕ] ». 

فهو يف ا١بملة قد دؿ عليو القرآف، أما إذا  إذنا كل ما جاء يف سنة رسوؿ ا 
،  جئنا إُف جهة التفصيل فثمة أحكاـ جاءت يف السنة كثّبة َف ترد يف كتاب ا 

 ،هنى عن كل ذم ٨بلب من الطّب، ككل ذم ناب من السباع كلذا ٘بد أف النيب 
كما مر بنا قريبنا هنى عن الوشم،    ٘بد أف النيب  كىذا َف يرد يف سنة رسوؿ ا 

كهنى عن النمص يف أدلة كثّبة زادت فيها السنة على القرآف أحكامنا كجوبنا ، أك هنينا 
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مٌب ما صح ا٢بديث عن رسوؿ ا  فمثل ىذه ال شك أهنا حق كمقبولة ككاجبة اإلتباع
.

كإف كاف أكثر أىل العلم ينصوف على ىذه األحواؿ الثبلث، كمن :ٜبة حاؿ رابعة 
فإنو نص على أف منزلة السنة من  (الطرؽ ا٢بكمية)يف كتابو أكلئك ابن القيم 

القرآف ثبلث ال رابع ٥با، لكن الذم يظهر كا أعلم أف ٜبة حاؿ رابعة، كلكن لعل كثّبنا 
٤با  ناسخةمن أىل العلم ال يذكركهنا للخبلؼ ا٢باصل يف ثبوهتا، كىي أف تكوف السنة 

ك يف درس يف القرآف، كىذه فيها خبلؼ كٕبث طويل بْب العلماء كقد مر تفصيل ذل
أصوؿ الفقو، كا٢بق أنو ال مانع ٲبنع من أف تكوف السنة ناسخة للقرآف، كسواء كانت 

﴿كيًتبى عىلىٍيكيٍم ًإذىا حىضىرى أىحىدىكيمي  ، كيدؿ على ىا قوؿ ا االسنة متواترة أك آحادن 
ٍيًن كىاألىقػٍرىًبْبى﴾ يػٍرنا اٍلوىًصيَّةي لًٍلوىاًلدى إف »نسخ ىذا بقولو  [َُٖقرة:]الباٍلمىٍوتي ًإٍف تػىرىؾى خى

« ا أعطى كل ذم حق حقو فبل كصية لوارث
 .إّسا ٖشٙ أسٛاٍ أصبع تبني يو َٓظي١ ايغ١ٓ َٔ ايكضإٓ

يف  -إف شاء ا-كا٤بقصود أف ما يأيت من أدلة السنة الٍب سنتدارس ما جاء فيها 
 ،قابل الدركس، ىذه األدلة كاجب اعتقاد ما دلت عليو، كال ٯبوز ٤بؤمن أف يؤمن با

كاليـو اآلخر أف يَبدد يف قبوؿ شيء من ذلك بأم زعم كاف، كبأم علة تدعى من قبل 
 .أىل األىواء كالكبلـ، كلعلنا نزيد األمر بسطنا فيما يتعلق ّٔذا ا٤بوضوع ٗبا يأيت

ايكشاح اييت  َٔ األسازٜح-ضب٘  طغٍٛ ب٘ايقف َٚا ٚ):  قاؿ

 .ََٚدب اإلضيإ بٗا نصيو -تًكاٖا أٌٖ اغيعطف١ بايكبٍٛ

 (َجٌ قٛي٘... 
تعلق يفهذه ٝبلةه متممةه لكبلمو السابق الذم مضى شرحو يف درس البارحة  
 االعتقاد.يف باب  أىل السنة كا١بماعة يف األخذ بأحاديث النيب ٗبنهج 

إ٭با  العربةفإفَّ  ، با٢بديث :تلقاه أىل ا٤بعرفة يعِبك  ، عن رسوؿ ا  فما صحَّ  
 .أىل ا٤بعرفة ٕبديث النيب  هم =كبلمبىي 
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إذا تلقوا ىذه ،  أحاديث رسوؿ بكالدراية  ،علماء ا٢بديث الذين ٥بم ا٣بربة 
 ،  بالصحة وا عليهامي كى حى ،  أهنم أثبتوىا عن رسوؿ ا  :ٗبعُب بالقبوؿ األحاديث

يف آيات القرآف من  ٗبا جاء ىذه األحاديث كىجىب اإلٲباف ّٔا كذلك، كما يؤمن ا٤بسلم
.من أحاديث الصفات نيبآيات الصفات كذلك عليو أف يؤمن ٗبا جاء يف سيٌنة ال
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َْ :فيذواالدتداللؼاعدةذأفلذاؾُدنةذواجلماعةذاألصولةذيفذبابذاؾتلقيذ ِٗ أ

فال فطم عٓسِٖ بري ثبٛت  ،بٗا سٝح األخُصال ٜفطقٕٛ بري األزي١ َٔ 

أٚ ايعٌُ بآ١ٕٜ أٚ سسٜح، فايُهٌ َكبٍٛ، ٚايُهٌ ُٜعٌُ ب٘،  االعتكاز،

 ،ايتٛاتطبال فطم عٓسِٖ بري َا ثبت ٘ ٚايُهٌ ُٜعتكس َا دا٤ فٝ٘، نُا أْ

ٚايعرب٠  ، ، فايُهٌ َكبٍٛ َت٢ نإ قشّٝشا إزي ضغٍٛ اهلل أٚ اآلساز

  .اذتسٜح ٤إزي عًُا إٔٙ إزي أٌٖ ايؿعطف١ ايكشٝض َٔ غريسي

إٔ ايعرب٠ عٓس  :إذنا خذىا قاعدة قطعية مسٌلمة عند أىل السيٌنة كا١بماعة كىي

 .أٌٖ ايُػ١ٓٓ بايجبٛت ال بايتٛاتط
فإهٌنا من ا٤بسائل الٍب فارؽ فيها أىل السيٌنًة أىل األىواًء  ألة!انتبو ٥بذه ا٤بس 

، فبل فرؽ من حيث إُْٓا ٖٞ ايجبٛت ال ايتٛاتطكالبدع، الًعربة عند أىل السيٌنة 
 ،كال فرؽ يف مسائل الدين ٝبيعنا عمليها االستدالؿ،كال فرؽ من حيث  االحتجاج،

كعلميها بْب حديث آحاد كحديث متواتر، فالكيل مقبوؿ، كالكيل على الرأًس كالعْب، 
 .إذا صح إسناده إُف رسوؿ 

أخبار اآلحاد  ، حينما يقولوفىل البدعأ كما يفعلفبل يفرقوف يف أبواب الدين   
يف أبواب الفقو كاألحكاـ ٲبكن أف  :يعِب ،اتلميات ال يف باب الععمليتيقبل يف باب ال

فإنو  ،كالسيما فيما يسمونو يف باب العقليات االعتقادأما يف باب  ،نقبل أخبار اآلحاد
 .ال ييقبلي إال ا٤بتواتر عن رسوؿ ا 

كال  ، فإنو ال موقع ٥با،حاديث الٍب جاءت من طريق آحادأما أخبار اآلحاد األ
 االعتقاد.٧بل ٥با يف أبواب 
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  :خطّب، ذلكم أف أىل األىواء كالبدع كما قلنا غّب مٌرة ا٫براؼكىذا الشك إنو  
ِٖ ، االستدالؿمث  االعتقادكاف منهجهم   عقائد استقرت يف قلؤّم اغتسيٛااعتكسٚا ث

السيٌنة فوجدكىا ك  الكتاب يف أدلٌةنظركا مثيَّ  ،كالسيٌنة ،اكتاب طريق   خبلؼ من قرركىا
السمعية إُف متوهنا  النقلية، ىنا توجو بالطعن إُف ىذه األدلة كقرركا اعتقدكاٚبالف ما 

 .كإُف أسانيدىا
  ألفَّ  ؛فإهٌنم زعموا أف األدلة النقلية ظنية الداللة، ليست قطعية الداللة :ا ا٤بتوفأمَّ  

،كثّبة من   احتماالتفإف معناه أك معناىا ٰبتمل  ،ديثكل آية أك ح أك  اشَباؾو
،أك ن ،أك تقييد ،ٚبصيصو  يسلم من  البد أف فإنٌو ،أك إٝباؿ، كإذا سىلم من ىذا كيٌلو سخو

كم ٝبيع األدلة النقلية، ٝبيع ما يف القرآف ا٢بالعقل ا٤بعارض، كىذا كاؼو يف  دليل
كم عليو  عدـ قبوؿ األدلة النقلية يف  ىذاترتب على  ، مثلداللة اظِبأنٌو بكالسيٌنة أف ٰبي

 ؟ًَفى طع إال ما كافق دليل العقل القا االعتقادباب 
من قطعي، كال ييقبل الظٌِب يف القطعي، بل البيدَّ  بابه  االعتقادباب  ألفَّ  :قالوا 

 .أف يكوف الدليل يف القطعيات قطعينا
 .دليل العقل ال غّب احصرن  :ىو ؟كما ىو الدليل القطعي 
ظنية، فنحن ال نقبلها يف باب  أدلة من أدلة الكتاب كالسيٌنة فإهٌنا هعدا ا ماأمَّ  

ما كافقت ما ٫بن عليو ٩با بنيناه على األدلة العقلية نأخذه على سبيل  إذا إال االعتقاد،
كإذا  ال على سبيل التأسيس، مثيٌ ما عارض ما ٫بن عليو فلسنا ميكلفْب بو، االعتباط،

كإما بتفويض، ىذا على سبيل التربع كإال فلسنا  ،إما بتأكيلو  ؛تربعنا فإننا ننظر فيو
لكن رٗبا نتربع  االعتقاد،ألف ىذه األدلة ال نظر فيها يف أبواب  ؛ميكلفْب ّٔذا أصبلن 

 .ٖصا َٔ ٔد١ٗ ايسالي١، كا٢بمد . لنظر فيها بتأكيل أك تفويضبا
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زعموا أف األدلة الثابتة قطعنا  األسانيد، فإهنم : من جهةأَا َٔ ٔد١ٗ ايجبٛت 
ا اآلحاد ما جاء كاليقْب إ٭ٌبا ىي األدلة ا٤بتواترة فحسب، أمَّ  ، كالقطع،كالٍب تفيد العلم
فإنو  ،ىذا ما كصفوه باآلحادك  ،أك من طرؽ َف تصل إُف حد التواتر ،من طريق آحاد

 ما كاف ظِب الثبوت. االعتقاداب ب أف نقبل يفال ٲبكن  نافإن :ظِب الثبوت، كبالتاِف
أهنم طعنوا يف أسانيد الوحي من جهة شطرىا األكرب، فإف أكثر سيٌنة  :ا٣ببلصةك 

 اصطبلحهمإ٭با ىي أحاديث آحاد على  ،متواترة طرؽو من َف ييركل  رسوؿ ا 
 .حاديث اآلحاداأل دائرة تصنف يف

من ىذا  إف سلمت، مثيَّ االعتقادال ٧بل ٥با يف باب  إذنا جيٌل سيٌنة رسوؿ ا  
رط شٍ ػمى ػفبل تسلم من ال االستدالؿ،رط الذم أزاحها عن باب شٍ ػمى ػكمن ىذا ال ،ا٤بقص
 .يف الداللة طعنيي  ]أف[ ىوك   ،اآلخر

فٝس ايعًِ فهاْت ايٓتٝذ١ إٔ ععيٛا ٚسٞ ضٖب ايعاغيري عٔ إٔ ُٜ 

 .ٚايٝكري ؼي أِٖ َطايب ايسٜٔ

، حديث قد مٌر عنها حديث كلعٌلو يأيت إف شاء اأنو مسألة ظنية الداللة أظن  
،  إ٭با أريد أف أقف يف ىذا الدرس مع موقفهم من ثبوًت األحاديث عن رسوؿ ا 

كَف تبلغ  ، األحاديث الصحيحة الثابتة عن رسوؿ ا  كمن زعمهم أف أخبار اآلحاد
ّٔا يف باب  ستدالؿكبالتاِف فإنو ال يصح اال ،الظن فيددرجة اآلحاد أف ىذه إ٭با ت

 رقىَف ي كا٢بديثي  ،فيو إثبات صفة   فمٌب ما ثبت عندنا حديثه  :، كعليواالعتقاد
 ذلك. بً ميوجً فإنو غّب مقبوؿ، كال ٲبكن أف نعتقد  ،إُف درجة التواتر
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ف التيارات الطاعنة يف سيٌنة ، فإا٤بسألة إُف ىذها١بواب عن ىذا كأرجو أف تتنبو  
الذين   نيبالطاعنْب يف سيٌنة ال يف ىذه األياـ، فما أكثرى  نشيطةه  كثّبةه    رسوؿ ا 

 ٘بدي  ،كيف شأف مصادر ىذه األحاديث،  وف على الناس يف شأف حديث نبيهم سي بً لٌ يػي 
كبلمنا يف ك ٘بد ٥بم مواقع، ك ٧باضرات يف القنوات، ك  ،٥بم كلمات ٘بدي ك ٥بم مقاببلت، 

 بشٌب الطعوف، ٘بدي  أحاديث رسوؿ يف الطعن  إُفكسائل التواصل كلو يتوجو 
كيفاره بالقرآف قبل   حا٥بم ، كىؤالء يف حقيقة"بالقرآنيْب"نفسهم أيسموف  ٩بن طعوناتو 

ضالة كاف ٥با نشاط قبل عقود، مث خىب ىذه فئة ، رسوؿ ا  أف يكونوا كيفارنا بسيٌنةً 
ا٤بذىب العقبلٓف الذم ىو  من نشاط ةذلك كىا ىو يعود يف ىذه األياـ مرة أخرل، ٜب

سىًلمى ، كما النقل، حيث يطعنوف يف سيٌنة النيب  يف حقيقتو ضد العقل، كما أنو ضدُّ 
الصحيحْب، ىو مركم يف  ال ماعند ىؤالء ال أحاديث متواترة كال أحاديث آحاد،  من

دع  ركج يف، فتنة عظيمة تالصحيحْبىو مركم يف غّب  كال ما  ا ا١بيٌهاؿ.ّٔىذه األياـ كٱبي
من ىذه الشبو إُف القلوب شيء ىذا األمر حٌب ال يصل  إُف إذنا ال بيدَّ من التنبو

 .-با اعياذن -تضل عن ا٢بق ف
فرؽ بْب الكتاب  حق كمقبولة، كأنو ال ا٢بق الذم ال شك فيو أف سيٌنة النيب  

اجة إُف أف يدؿ عليها ٕب  كليست سيٌنة النيب  كاالستدالؿ،ية جكالسيٌنة من حيث  ا٢ب
السيٌنة قد  -يف الدرس ا٤باضي أف مر معنا-كلذا القرآف، بل ىي أصله مستقل، دليل من 

كاف   ، أكفقهياتيف مباحث ال كاف ىذا  ما يف القرآف سواءن  لىيكوف فيها ما ىو زائد ع
كثّب من مباحث التوحيد إ٭با    ربناكثّب من صفات   امباحث العقائديات، كلذ ىذا

كَف يأيت دليل عليو يف القرآف، كىذا الشك أنو مقبوؿ،  يف سيٌنة النيب  عليو جاء الدليل
أف يتلقاه على ٧بمل  ككاجب على كل مىٍن آمن با كاليـو اآلخر، كآمن بالنيب 

من  يف قبوؿ كل ما جاء عن رسوؿ ا  داؿ أف يَبدٕبلو  اإلٲباف كالتسليم، ال ٯبوز
﴿كىمىا كىافى ًلميٍؤًمنو كىال ميٍؤًمنىةو ًإذىا قىضىى اللَّوي كىرىسيوليوي أىٍمرنا أىٍف يىكيوفى قوؿ أك فعل أك تقرير، 
 [ّٔاألحزاب:] ٥بىيمي ا٣ٍبًيػىرىةي ًمٍن أىٍمرًًىٍم﴾
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فما كافق القرآف فإنو  ،نعرضها على القرآفليست ٕباجة إُف أف  إذنا سيٌنة النيب 
، ككل ردكدإنو مفىو معارض للقرآف ، أك القرآفيف توىم أنو ليس ييظن أك يي  مامقبوؿ، ك 

   رسوؿ اأحاديث مكذكبة عن  ركيت يف ىذا يف ىذا البابريكم عن الرسوؿ  ما
 ال تصح. أهنا ُفتتنبو إف

رضها على القرآف حٌب ييقبل ما دٌلت عليو، إذنا السيٌنة أصله ميستقل ال حاجة إُف ع
أصبلن بْب القرآف  بأنو ال تعارضما أٝبع عليو أىل العلم ر كنقر  ،كنقطع ،٪بـز ناعلى أن

 ىناؾ كما أنو ال ٲبكن أف يكوف  ،ٲبيكن أف ٰبصل تعارض بْب آية كحديث كالسيٌنة، ال
 تعارض بْب آية كآية، أك حديث كحديث.

 كأ ،يف باب العلميات سواءن كانت مثيَّ إف السيٌنة مقبولة ،ميستقلإذنا السيٌنة مصدر 
بالفقهيات ال تفريق يف ىذا  :كانت يف العمليات أك ما ييسمى كأ، باالعتقاد :ما ييسمى

 أىل السيٌنة كا١بماعة. عند
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ا فبل يثبتوف الدين نإلي اهنم ال يفرقوا بْب السيٌنة من حيث طرؽ كصو٥بأ :
من إذا جاءت  النيب عن طرؽ متواترة مثيَّ ييعرضوف عن سيٌنة من إذا جاء  أك بعضو

 .ٖٛ ايجبٛت ال ايتٛاتض إمنا َٚعٝاص ايكبٍٛ ،الكل مقبوؿبل طريق آحاد، 
إذا زعم زاعم أنو يأخذ بالقرآف فإنٌو ملـز أف  كتاب ا   عليو ك ىذا ما دؿ

: قوؿ ا  إُف أَف ترل يأخذ بالسيٌنة، كميلـز أف يأخذ كل ما جاء عن رسوؿ ا 
 [ .ٕا٢بشر:] ﴿كىمىا آتىاكيمي الرَّسيوؿي فىخيذيكهي كىمىا نػىهىاكيٍم عىٍنوي فىانٍػتػىهيوا﴾

 الكل كاجبه  أك أفَّ  ،آحادناما كاف دكف يأمرنا بأخذ ما تواتر  أرأيت ا 
 .هي ذي خٍ أى 

 ،أك تقريره ،فعلوكبلمو، أك عندنا أنو من   كصحَّ ، كل ما أتانا عن رسوؿ ا   
آيات الكتاب، ككذا من  ىذه اآلية من كتاب ا يف ٝبلةو  بنصّْ  خذً األ فإنو كاجبي 

 .أحاديث النيب 
من أف  = إُف ذكر الشبهة الٍب ألجلها قاؿ أىل البدع من ا٤بتكلمْب ما قالوا أعودي 

 االعتقاد.أخبار اآلحاد ال تقبل يف باب 
ا  ﴿ِإناَما اْلبَػْيُع ِمْثُل ذكرؾ بذاؾ القياس الفاسد ي ذلك أهنم قاسوا قياسنا فاسدن
 .[ِٕٓالبقرة:]الرٍّبَا﴾ 
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 ،كا٣بطأ ،الكذب احتماؿود يف أخبار اآلحاد مثلها مثل شهادة الشه :قالوا
تملي  من ًجهة العقل أف يكوف قد   كالنسياف، ىذا الراكم الذم يركم ىذا ا٢بديث أال ٰبي

خربنا قطعي خربه ؟ إذنا كيف ٘بعلوف يكأف يكوف قد نس ؟كىذب؟ كأف يكوف قد أخطأ
 .ظنينا غاية األمر أف يكوف .الثبوت
 ربؾعندؾ، أك أنك لقيت شخصنا يف الشارع فأخ دى هً لو أف شخص شى  :يعِب 

 ،أخربؾ ٖبرب ،أنتى ال تعرفو، كىو شخص كاحد ت(ككي تحصل كي) :خربنا، قاؿ لكى 
  .الظن يفيدؾ ىذا أف غاية األمر

 كصدؽ. ،تظن أف كبلمو حق
الٍب  ةسلسلة الركا :ىذه األسانيد الٍب ىي ذا ما ركٌم عن رسوؿ ا كإذنا ى

طئإ٭با يرٍ  حديث النيب الذم ىو  ،توصل إُف ا٤بًب ، أف واكيها بشر ٰبتمل األمر أف ٱبي
 .قطعينا ، فكيف ٘بعلوف ا٢بديثوا، أف ينسوايكذب

 ، حينماىذا من أفسد األقيسة على كجو األرض أف ييقاؿ إفَّ  :عٔ ٖشا ٚاجلٛاُب
علي   لـزال ي شهادة شخصو  :ها مثلي األحاديث الصحيحة مثلي با٤بركية  اديث النيب حأ ٘بي

ىذا الشك أىو صادؽ أـ كاذب؟  ٍدرلال يي  ن٩ب ،الناس أخبار من بعدالتو، أك ركاية خربو 
قياسه  = ىذا القياس ذلكم أفَّ ،  نيب المن القياس الفاسد، بل من الظلم لسيٌنة  أنو

 .مع الفارؽ
، ال نتكلم عن أم خرب اآلسار سارٜحأ طًلَ :إخوة ال نتكلم عن ٫بن يا 
من  كمَّ ، ري عن رسوؿ ا  ثابتو  حديثو  :طريق آحاد، إ٭با حديثنا عنن مجاءنا 

كال  كاالعتقاد، ،للعملً  ، كموجبه كالقطعى  ،لعلمى ا فيدي ينقوؿ إنٌو الذم كىذا  ،آحاد طريقً 
 و.ألحدو أف يَبدد يف قبولو مٌب بىلغى  ٯبوزي 
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الناس، أك  ىو من ركاياتً  اكغّبىا ٩ب بياف الفرؽ بْب أحاديث النيب  ككجو 
ٖصا ايفطم ٜـيٗط يَو َٔ أضبع دٗات، ا٢باكْب،  شهادات الشهود، ك حكاياتي 

 .اْتب٘ هلا
 .من جهة الـُمخِبر -أوًلا:

 من جهة الُمخَبر. -ثانًيا:و
 من جهة الُمخَبر به. -وثالًثا:

 من جهة الُمخَبر عنه. -ورابًعا:

عن حاديث األمىٍن الذم أخربنا ّٔذه  :د١ٗ اغُيدٔبطَٔ  -ادت١ٗ األٚزي:
  ؟أكالن  ؟ أليس أصحاب النيب رسوؿ ا 

 ؟ كمىٍن أصحاب النيب 
عل أك نقل  ،يصح يف عقلو أ آحاد الناس الذين يلقاىم كركاية  تهم،ركايأف ٘بي

 اإلنساف يف الطريق؟
ختارىم ا ا؟ أليسوا الذين أيدرم ىذا الذم يتكلم مىٍن أصحاب النيب  
 على علم؟ 

 كال يكوف مثلهم؟ ،أليسوا خّب الناس بعد األنبياء فبل كاف
علمنا، كأقلها تكلفنا، كأحفظها ٤با تسمع،  اكأعمقه ،األمة قلوبنا برأليسوا أ 

 ؟، كأكرعها فيما تؤدمبليغكأصدقها يف الت
 ؟مكركاية غّبىم  ركايته أ٘بعلي  
 مث مىٍن الذم ركل عن الصحابة؟ 
 ،كالورع ، كالتقول،أليسوا التابعْب الذين تربوا يف مدرسة الصحابة، فاكتسبوا العلم 
 ؟ النيب  من أصحاب كا٢بفظ

 عنهم؟  حاديثى األ تلقى ىذهكمىٍن الذين 
 أليسوا أتباع التابعْب؟

 ؟أليس ىم خّب األمة بشهادة النيب  
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 ؟«لونهمالذين ي ، ثميلونهمثم الذين  يخير الناس قرن» :أليس ىو الذم قاؿ 
 لؤلمة؟ بليغها٢بمل ىذه السيٌنة كت هم ا ضىم الذين قي واأليس 
 على غّبىم؟ قياسهمأيصح  
 ؟نزؿ من ذلكأاألحاديث  إذا كانت مثيَّ الذين تلقوا ذلك 
كبار األئمة كالبخارم، كأٞبد، كالشافعي،   طبقة أليسوا من األئمة األجبلء يف 

 ،كٞبلو، مع تقواىم رسوؿ ا  حديثع أعمارىم يف تتبي كأمثاؿ ىؤالء، الذين أفنوا 
يؤخر، أك مثل آحاد الكبلـ الذم ال يقدـ ىو  اككرعهم، فهم يعلموف أهنم يؤدكف كبلمن 

ىم  :يعِب رسوؿ ا إُف  من؟ أك ىم يعلموف أهنم ٰبدثوف بأحاديث تنسب إُف
 اعتقاده. العمل بو، كٯببي  إ٭با يؤدكف كبلمنا ٯببي ،  ولنبيإُف  كحي أكحاه ا يؤدكف

من  ك،القدر يف نفس عظيم حدثك ٧بدث لو أرأيت :دعٌِب أيقٌرب لكى األمر 
 .كالعلم ،التقولك  ا٢بفظ، كالورع، أىل

توفر فيو ىذه الصفات كلو مكانة يف تأكثر شخص يف ىذا العصر ترل أنو من  
 لم الكبار؟، األلبآف، غّبه من أىل الععثيمْبالشيخ ابن باز، ابن  :قلبك

٠بعت فبلننا يقوؿ، أك حصل ز فقاؿ لك الشيخ ابن با أنتأرأيت لو حدثك  
حدثك، الذم ما قيمة ىذا ا٣برب يف نفسك؟ كأنتى تعلم مىٍن  ،فبلٓفالمعي اليـو األمر 

، كأنو حافظ ٤با يقوؿ، ضابط ٤با على عواىنوكتعلم أنو إنساف متحفظ ال يرمي الكبلـ 
 .٠بع

 ،يف شأنو أف يكذبٰبتمل األمر شيخ أنتى كاحد، كالواحد  كا يا :ىل تقوؿ 
 ىذا حدثككاف مث كيف لو   ،خربه يقع يف نفسك موقع الثقة كالقبوؿأك أف  ،أك ينسى

، كالسلطاف ،إُف ا٢باكم وكى ابن باز شيئنا ٠بعليركم  :ا٣برب فركاه يف شأفو عظيم؟ يعِب
ل ال يقدـ كال يؤخر، إ٭با كبلـ مهم كجلي الذم زؿ، أككبلـ النامن يعِب الا٤بلك، ليس ك 

ٰبدث  ك أنو الأ ،، أترل أنو يتساىل يف الركايةعن ىذا السلطاف كيَبتب عليو ما يَبتب
 ؟دثٰبي  ٗباعن يقْب إال 
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 ىذا كىو ابن باز، فكيف إذا كاف الذم حدثك شيخ اإلسبلـ ابن تيمية؟ 
إذا كاف الذم حدثك ابن فكيف  حدثك اإلماـ الشافعي؟ كاف الذم  فكيف إذا 

ابن  ّٔذا ا٣برب حدثك وأن لترم؟ با لو ٚبيدسعيد ا٣ب أبوعمر، أك ابن مسعود، أك 
  :يقوؿ ٠بعت رسوؿ ا ) :فقاؿ حدثك عمر ابن فرضنا أف قدرناعمر لو 

 قيمة ىذا الكبلـ يف نفسك؟ ، با ما(ككذا ،كذا
 ال تعرفو فأخربؾ خربنا؟ قابلك ىل ىو كخرب شخص يف الشارع  
 كالعدؿ؟  ،ما ىو الذم يقتضيو اإلنصاؼي  

 ؟ اىل يصح ىذا القياس إذن 
 ،،،غّب صحيح ال كا، إنو قياسه  
ِٔ د١ٗ   ََ ُُِدَبط:ثِ   ايـ

كنظره، ك٬بلها  ،عمل فيها فكرهأكنظر فيها، ك  ،مىٍن الذم تلقى ىذه األحاديث 
، ف  الضعيف، أليسوا علماء ا٢بديث؟ ضىعىفى ك  ،ثبت الثابتأ٬ببلن
،   أليسوا األئمة النقاد الذين أفنوا حياهتم كمهجهم يف تتبع حديث رسوؿ ا 

كدراية كربل بالثابت  عظيمةكالعلل، حٌب صارت ٥بم خربة  ،كاألسانيد ،كالنظر يف الركاة
 ؟كغّب الثابت عن رسوؿ ا 

لماء كنت ال تقرأ إال لو مدة عاَف من الع قراءة ما رأيك لو أنك ٚبصصت يف 
  و كأك ٟبس سنوات، ال تقرأ إال ٥بذا العاَف، أيصبح عندؾ خربة بأسلوب ،أك سنتْب ،سنة

 كبلمو أـ ال؟ 
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ِب نٕبيث لو أ ٗبا تقرأ، خربةعندؾ صبح ي وكنت كاعينا عاقبلن أن  ذاالظن أنك إ
ىذا ال أظن أف  كبلمو(،  ىذا ال يشبو) ( تقوؿ:فبلفقلت: )يقوؿ  ،عرضت عليكى نصنا

كأنا صاحب خربة  ،الكبلـ ٨بتلف عن ذاؾ األسلوب و ىذاألف أسلوب ؛كبلمومن  
أحدىم ال شأف لو كال عمل، أربعْب  بأسلوب ىذا اإلنساف، فكيف بعلماء ا٢بديث ٘بد

كىو يعرؼ ، سنة، ٟبسْب سنة، ستْب سنة، ليل هنار كىو مع حديث رسوؿ ا 
قيمة  البعد ذلك على ا٢بديث بالثبوت  أيكوف حكمو  ،أحوا٥بمالركاة يف أدؽ تفاصيل 

 لو؟ 
كقلت لو ما رأيك  ،ٝباعة، اآلف لو ذىبت إُف صّبيف أك صاحب ذىب أجيبوا يا

لك: ، فقط بالنظر يقوؿ بيده يأخذىا ما يف ىذا؟ ماذا سيقوؿ ٗبجرد النظر رٗبا حٌب ال
أخي ىذه مسألة  يا :ىذا زيف ال قيمة لو، تقوؿ لو كيف عرفت؟ يقوؿ كال ىذا ذىب،

 ،فيو لو خربة، أنا ِف سنوات أعيش ىذا األمر أصبح عندم خربة، كلذلك كبلمو ييسٌلم
 .فيو لو أك ال؟ الشك أنو ييسلم

من ذلك، كلذا ٘بد أهنم  أعظمي  خربة علماء األحاديث يف حديث رسوؿ ا  
ا، كيٌل  ا،ربكف الركايات كٲبحصوهنسي كصيانة  ذلك ٞبايةن كيدققوف فيها تدقيقنا شديدن

التدقيق، كلذلك إذا قرأت يف كتب الَباجم ترل  أشد، يدققوف ألحاديث رسوؿ ا 
 .يف ا٢بقيقةالعجاب العجب 
 :ا٤بسند يقوؿالطيالسي صاحب علينا أبو داككد  ـى دً قى  :يقوؿ يونس بن حبيب 

 .ألف حديث، أخطأ يف سبعْب منها ةٗبائفحدثنا من حفظو 
وه يف سبعة ئخط ،بثبلثْب ألف حديث مهاف فحدثهبأص ـى دً داككد قى  أِبابن  

 .ها، ثبلثة ىو أخطأ فيها، كأربعة كانت البلئمة على شيوخهممن
 انظر إُف ىذه اآلثار العجيبة، كأعجب من أمرين ال من أمر.أكالن  
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 هم ا ٢بفظ السيٌنة، أبو داككدضقي نمن ا٢بفظ الشديد ٥بؤالء األئمة الذي /ُ
من حفظو كم حديث؟ مئة ألف حديث من حفظو، كالنتيجة أف نسبة  ركمي الطيالسي

 ،ا٣بطأ كانت سبعْب حديث، يعِب كم يف النسبة ا٤بئوية؟ نسبة سبعْب إُف مئة ألف
عشرة، ككم نسبة سبعة الٍب ال يفنصف من كاحد  :فاصلة، صفر سبعة، يعِب :يعِب
نسبة تكاد أف تكوف صفر، فيها أبو داكد، كم نسبة سبعة إُف ٟبسْب ألف؟ ال كاخطأ
قلنا يف خطأه اقق منو ىو،  ذانْب، تكاد أف تكوف كم؟ صفر، كإاثصفر  ةفاصل :يعِب

ىذا إُف ٦برد ماذا؟ ثبلثة، تكاد أف تكوف كم؟ صفر، فأعجب إُف ىذا ا٢بفظ، ك 
 .اإلتقاف

ال أك  ،أك جاىل ،مغمور أىذا الراكم خربه كخرب آحاد الناس؟ كشخصو  يا قـو
 .أك الكذب ،أك النسياف ،كا ىذا ا٣برب ٰبتمل ا٣بطأ :فنقوؿ ا،خربن ، فّبكم ٰبفظ

إهنا   :عجب من خربة علماء ا٢بديث، كيف ٬بلوا مئة ألف حديث فقالواامث /ِ
 كلها صحيحة.

يف  كقارنوىا بركايات الثقات، فكانت النتيجة أف ا٣بطأ، كاف  ،كخربكىا ،كىارب س
يف ىذه األحرؼ اليسّبة فقط، ثبلثْب ألف حديث أنو أخطأ كٰبفظوف   كم، يعرفوف 

، كالباقي أحاديث صحيحة، مرت ىذه االذم أخطأ فيهه منها كم؟ سبعة، ىذلك  ٱبرج
مرت  اهنإ ، كاأك تضعف ،إلينا ّٔذه األحكاـ الٍب تثبتكصلت األحاديث حٌب 
 .كٛبحيصهاختبار حٌب كصلوا إُف ٙبقيقها، كاال ،كالنظر ،كالتمحيص ،ٗبراحل من الضبط

علم ا٢بديث مفخرة ٥بذه األمة، ال نظّب ٥بذا العلم يف أم أمة من األمم على  
﴿ًإنَّا ٫بىٍني نػىزٍَّلنىا الذٍّْكرى كىًإنَّا لىوي وحيو ل  كبلـ ا   ظي فٍ قق حً ٙباإلطبلؽ، كبو 

  .[ٗ]ا٢بجر:٢بىىاًفظيوفى﴾
من العلماء الذين  قيَّضما  :كمن حفظو ٥با،  ا  احفظهالقرآف كالسنة  

 .ىذه األحاديث قدكاكالعلماء الذين ن ،ٙبملوا السيٌنة
 فاضم.ايايكٝاؽ قٝاؽ َع  شاىإٔ يو تبري  ثا١ْٝ ٖصٙ د١ْٗإّش 
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شيء أخربت ىذه األسانيد  بأم :د١ٗ اغُيدَبط ب٘ َٔ ثايج١ : ١ْٗد
ربة ٕبديث رسوؿ ا  غّبىا بتشتبو  كىل أحاديث الرسوؿ  ؟اآلحاد؟ أليست ٨بي

 .عند العارؼ ّٔا؟ كبل
ٲبيزىا عن غّبىا،  عليها من ا١ببللة، كنور النبوة، كالبهاء ما  أحاديث النيب  إفَّ  

يث دأحا كعند ذلك فإفَّ ، كا٣بربة ّٔا ،بشرط أف يكوف الذم يينظر فيها من أىل العلم
ذه تتميز بالتاِف عن غّبىا، فقياس ى ،، ٥با ميزة، ك٥با شيءه اختصت بوالنيب 

 .قيسةأفسد األ من األحاديث، كىذه األخبار على غّبىا من كبلـ الناس ، ال شك أنو

عن أم شيء أخربت ىذه  عٓ٘ : ٔطَبِدُُـائَ د١ٗ ابع : ٖٚٛ ض ٚأَْط
 ؟أليست عن دين ا، كعن شرعو ؟األحاديث

 كما يبغض؟ ،ٰببي كأحكامو كما  أليست ٨بربة عن أ٠باء ا كصفاتو 
 ؟ ومن األيس ىذا كحين  
 على ا٣بلق؟  من ا  األيست حيججن  

 ؟فل ٕبفظ ىذا الدينقد تكَّ   أليس ا
الناس  آحاد بكبلـ ،٩با ثبت كصح جاء عن النيب  فكيف يقاس بعد ذلك ما 

كا  لق،ٕبفظ كبلمهم، ىذه األحاديث حجج ا على ا٣ب  الذين ما تكفل ا 
يف فإذا كاف من ينظر يف ىذه األحاديث،   كألجل ىذا قيَّضحيجتو،  حافظه 

فبل بيٌد أف يكوف يف األمة ما يبْب ذلك، يقوؿ ،   رسوؿ  إُفال يصح  ما األحاديث
ألصبح الناس كىم  ليبلن   لو ٙبدث إنساف بأف يكذب على رسوؿ   :)ابن ا٤ببارؾ

  (فبلف يكذب  :يقولوف
 .ينصر سيٌنة نبيو  ٰبفظ ىذا الدين، كا  ا 
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األربعة تبْب لكى أف القياس الذم  مورأٌنك إذا نظرت إُف ىذه األ :ا٣ببلصةإذنا 
 ،غّب صحيح، قياس ظاَف ال ٯبوز أف ييسلط على حديث رسوؿ ا  قياسه  ذكركه

األمة من ىذه  الذم كاف عليو خّبة لعمليأف تنظر يف الواقع ا ا ؾرعااكيكفي ي
السلف الصاٌف، كيف أهنم ال يزيدكف على أف يتحققوا من ثبوت ا٢بديث عن رسوؿ 

حَباـ، كعلى على ٧بمل التقدير كاالو وف بثبوتو، كيأخذكنزمٯب م، مث بعد ذلك ٘بدى
 .كالقبوؿ ،٧بمل التسليم

عتقادم ادؿ على أمر قد إف كاف قد دؿ على أمر عملي بادركا إليو، كإف كاف  
 .عتقادهبا ابادرك 

ما كانوا  مكيؤكد بأهن ،إذنا الواقع العملي ما كاف عليو السلف الصاٌف، يشهد 
 :كبالتاِف .كالتخمْب ،أخبار اآلحاد أمر ال ٱبرج عن الظن أفَّ  :يقولوا ّٔذا القوؿ الفاسدل

 .عتقادفبل قبوؿ ٥با يف باب اال
ذلك لوا فيها، ك لفكأ ،امثيَّ دعنا نتأمل يف حاؿ الذين أطلقوا ىذه الشبهة، ككرركى 

كرٗبا كالسيما يف أصوؿ الفقو،  ،٘بد كثّبنا من الكتب الٍب أيلفت على هنج ا٤بتكلمْب
 قريرات.ىذه الت قرركفهنم يأيف بعض كتب ا٤بصطلح، ٘بد  تسلل شيءه من ذلك

 ٥بم. كمواقف أخرل ،فدعنا ننظر فيما ىم عليو، مث نقارف موقفهم من ىذه السيٌنة 
كبْب ما ٯبزموف بو من كبلـ  ،ىذه األحاديثوقفهم من قارف يرعاؾ ا بْب م 

كيقرركف ا٤بسائل بأقواؿ أئمتهم دكف  ،٘بدىم يستدلوف كمتهم، كيف أنأئعلمائهم ك 
 أك ذاؾ ،لتقطوه من ىذا الكتابإ٭با ا مع أف ىذايقولوف: )قاؿ فبلف كذا ككذا( تردد، 
بل حٌب رٗبا ال إسناد لو كمع ذلك  ،دو صحيحبإسنا لَّ َف يركى عجيب سبقو، الذم 

 ئمتهم.عن أ كىذا الكبلـ ىذه األخبارت ٘بدىم ٯبزموف بثبو 
نظر إُف ما يستدلوف بو من أشعار يقرركف ّٔا مسائل امقارنة أخرل،  نظر إُفا 

 كا! قد مٌر بنا شيءه من ذلك، عجيبه ىو عتقاد ك اال
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إذا كصلوا إليو ماذا ٘بد أهنم ككيف موقفهم من ثبوت الكبلـ النفسي،  إُفظر ان
 طل خاأل دليل الكبلـ النفسي قوؿ مىٍن ؟ قوؿي  ؟يقولوف

 زيًّٝا ع٢ً ايفؤاز  ُدعٌ ايًػإ         اإصيفؤاز ٚيفٞ ايإٕ ايهالّ 

كإف كاف ىذا خرب آحاد، كىو يفيد  :منهم كاحد منهم يقوؿ اما رأيتي كال كاحدن  
طل، كأنتى تعلم أف خجازمْب بثبوت ىذا الكبلـ عن األماذا؟ ٘بد أهنم الظن، ٘بد أهنم 

 طل، أليس كذلك؟خالكذابْب إُف األلسبلن بكلو كاف مس ،لو إسناده  ىذا البيت ال يوجدي 
  :أهنم يأتوف بيت آخر ٘بد 

ّٕ َٗطام َٔ غري غٕٝف          ع٢ً ايعطام  بؿْطاغت٣ٛ  قس  ٚز

 لو كال يعرؼ لو قائل، إسنادأنو من أشعار العرب، كال ، ك ٯبزموف بثبوت ذلك 
 ؟ليس ىذا بالكيل ٗبكيالْبأ

ىم ٥با يف كردّْ  ،اآلحاد يف العملياتم أخبار قبو٥ب بْب انظر إُف مقارنة ثالثة
 كما دليلكم على ىذا التفريق؟ ف؟الباب باب كاحد، َف تفرقو ك العلميات، 

 ،أك الصياـ ،أك الصبلة ،أرأيت ىؤالء إذا أتوا إُف مسألة تتعلق بالطهارة :ٗبعُب 
 .كيعملوف ،كيسلموف ،كا٤بركٌم فيها خرب آحاد، ماذا يفعلوف؟ يقبلوف

ال ا٤بعذرة  قولوف:فإذا جاء ا٢بديث اآلحاد يف مسألة من مسائل الصفات فإنو ي 
 .آحاد ماذا؟ألنو  نقبل ىذا ا٢بديث؛

 ؟إُف رسوؿ ا  ، كىذا مرفوعنا أليس ىذا 
 كلو كاف موضوعو يف العمليات؟ ،جانب عقدم أليس كل حديث فيو مث: 

أليس ٯبب أف تعتقد كلو كاف ا٢بديث يف السواؾ، كلو كاف يف قضاء ا٢باجة، أال 
 الكبلـ، كىو خّب ا٥بدم، كأنو ّبالذم ىو خ ؿ ا و ٯبب أف تعتقد أنو كبلـ رس

 كاجب اإلتباع؟
أنو غاية الكماؿ  دً عتقااك   نيبكأنو ال ٯبوز ٤بسلم أف يَبدد يف قبوؿ حديث ال 

 كا٥بدل؟ أليست ىذه أمور عقدية؟ إذنا كيف قبلتموىا يف مسائل العمليات؟ 
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كما  ،٤بقارنة بْب ما زعموا أنو العقلياتكىي: انظر إُف مقارنة أخرل أيضنا، امث 
 مع كجود ،يف السمعيات يتساىلوف يف قبوؿ أخبار اآلحاد هنمالسمعيات، فإ زعموا أنو

 ف:يقولو لكن يف ا١بملة عارض العقلي، ا٤ب دكىو عدـ كجو  ،الداء ا٤بتأصل فيهم ىذا
ما يتعلق باليـو مسائل السمعيات ٲبكن أف نقبل أخبار اآلحاد يف مسائل السمعيات، 

أحاديث حديث من با١بنة كالنار، لو جاءىم بالقيامة، بالربزخ، ما يتعلق اآلخر، 
وه أ٠بكما  ،م يقبلونو، ما الفرؽ بْب ىذا القسمكال معارض للعقل عندىم، فإهن ،اآلحاد

ما ك بالعقليات؟ ما يتعلق بالتوحيد بثبوت الصفات، ىذا ال يقبلوف فيو أخبار اآلحاد، 
قبلتم فلما  ، كىذا من باب اإلٲباف بالغيب؟ أليس ىذا من باب اإلٲباف بالغيب ؟الفرؽ

ىذا من التناقض الذم يربأ   يف ىذا الباب؟ ايث يف ىذا الباب، كَف تقبلوىدحاىذه األ
 .من الوقوع فيو نصفا٤ب

كزعزعت  ،على كثّب من الناس أثرتإذنا تنبو يرعاؾ ا إُف ىذه الشبهة الٍب  
 .ثقتهم بأحاديث الرسوؿ 

ٍن ،  اعلم يرعاؾ ا أف األحاديث مٌب صحت عن رسوؿ ا  
ى
فبل ٰبل ٤ب

ا رسوؿ ا ، ال ٰبل لو أف يَبدد يف قبو٥با، بل  شهد أف ال إلو إال ا، كأف ٧بمدن
 ماعتقاد اكالتعظيم، كأف يبادر إُف  ،كالقبوؿ ،الواجب أف يأخذىا على ٧بمل التسليم

 دلت عليو، أك العمل ٗبا دلت عليو.
قبوؿ أخبار اآلحاد، فيقوؿ  قيدنا يف أف بعض الناس يزيد إُف ىنا بوأحبُّ أف أن*

 .األمة بالقبوؿإذا تلقتها مقبولة أخبار اآلحاد 
ا٤بعرفة  أىل  أفريد بو تلقى ىذه األحاديث أىل الشقيقة أف ىذا القيد إذا أي ا٢ب 

ا٢بديث بالقبوؿ،  علماءاألحاديث  على ىذهكما عرب شيخ اإلسبلـ كا٤براد أف ٰبكم 
 .فإهنا مقبولة ىذا صحيح

 تأكيد للجملة األكُف أحاديث صحيحةالمن باب إ٭با ىو ف ىذا : كاكبالتاِف 
 تلقاىا أىل ا٤بعرفة بالقبوؿ، ا١بملة ىي ىي، ما معُب حديث صحيح؟ 
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٥بذه م حكم عليو علماء ا٢بديث بالصحة، كذلك األمر يف تلقيه :يعِب
 .األحاديث

نتوقف يف قبوؿ ا٢بديث حٌب يصح عندنا إٝباع األمة  ناأما إف كاف ا٤براد أنى  
 .٤بنهج السلف غّب صحيح، كال شك أف ىذا ٨بالف ىذا عليو، فبل شك أف

ابن لو يقوؿ فٕبديث   بن عباساث عمر أرأيت يرعاؾ ا، لو حدَّ  
 ك.مع الصحابة على قبوؿ حديثال أقبل ّٔذا حٌب ٯبي : عباس 
، أك النخعي سنأك ا٢بأك ابن سّبين،  ة،كعلقم  ا؛أرأيت لو حدث صحاِب تابعين  
 .انتظر أف أنظر يف إٝباع التابعْب على ىذا ا٢بديث حٌب أقبلو :صحاِبللفيقوؿ 
ع ا اتب: حٌب أنظر يف إٝباع إذا حدثو نافع، فيقوؿ مالكأرأيت ىذا يفعلو  
 .التابعْب
كىو  ،ولوبشيخو حديثنا فيَبدد يف ق ركل لوت يف فعل أٞبد أك البخارم إذا يأرأ 

 يعلم أف اإلسناد صحيح، حٌب يثبت عنده إٝباع األمة على قبوؿ ىذا ا٢بديث؟ 
 .يفعلوف ىذا؟ ال كا مأرأيته

كجدهتم يتوقفوف حٌب يثبت  ،أحواؿ السلف ، كخربتربتسإ٭با لو نظرت ك  
 عندىم ا٢بديث.

ىو عليو السلف، كىذا الذم ف إُف القبوؿ بو حٌب إهنم كىذا رك مث بعد ذلك  يباد
اعتقاد ما دؿ عليو إُف  أك ،العمل با٢بديث يفيق ال ٰبتاجوف حقالذم عليو أىل الت
 كجود من أخذ بو.

بو العاَف  ؿقد قا يكوفأف ببنفسو ال ٰبتاج إُف أف يتقول،  ا٢بديث حجةه  
 الفبلٓف، أك قاؿ بو العاَف الفبلٓف.

يف جاء بالقبوؿ ما  ف كاف ا٤بقصود ما تلقتو األمةإذا تنبو إُف ىذا ا٤بصطلح إ
ا ىو خارج الصحيحْب ماذا ٩بثبت عن رسوؿ ا نصنع ٗبا الصحيحْب، إذنا ماذا 
من مداخل ا٣بطأ يف ىذا الباب العظيم، كينبغي أف  ىذا مدخله  نصنع بو؟ ال شك أفَّ 
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كالسيٌنة على أنو أراد حكم علماء  ،الكبلـ من أىل العلمىذا مل كبلمو مىٍن أطلق ٰبي 
.فيو ميسٌلم م، كالكبلـ ٥بمكىذا ٚبصصه م،فإف ىذا شأهنا٢بديث، 

  :ذكر األحاديث الصحاح، كا٤براد بذلك ماحينأيضنا  يف كبلـ ا٤بؤلف 
ا٤بعركؼ  ا٤بصطلحيف  يث صحيحة حادسواء كانت أيث الثابتة عن رسوؿ حاداأل

 عن رسوؿ ا الصحيح، أك كانت حٌب حسنة، ا٤بقصود أف تكوف ثابتة من ا٢بديث
ا٤بؤلف الذم  بدليل أفَّ  حسنيف ذلك بْب حديثو صحيح، كحديثو  كال فرؽ

 ىذا الكتابالصحاح، ركل أحاديث يف ذكر ىذه ا١بملة ستجده قد ركل أحاديث يف 
.ثبت ّٔا صفات  أك  ،حكم عليها با٢بيسن

ما  :الصحيحة يف ىذا الباب فإف مرادىم اديثي حاأل :إذنا إذا تكلم العلماء فقالوا
 .ثبت عن رسوؿ ا 

كإف كيٌنا لسنا ننكر ما ىو معلـو بالبداىة، كأف الصحة تتفاكت، كأهنا ليست على 
منو، ٫بن ال ننكر ذلك،  ةقطعي ىو أشدُّ  ىو قطعي، كىناؾ ما كاحدة، ىنالك ما درجةو 

ئة اليس كحديث مركم من م أك من طريق كاحدة حديث مركم من طريق كاحد،
ؾ أشد ثبوتنا، لكن ىذا ال يعِب أف األكؿ ذاشك  ال أليس كذلك؟ راكمئة اطريق، لو م

 .غّب مقبوؿ كغّب ثابت، ٕبثنا يف ثابت أك غّب ثابت، مقبوؿ أ
بل شك أف ىذا أمر ميسٌلم، كال يقبل فأما أف األحاديث تتفاكت يف ركايتها،  

 .من بعض نيد أصحُّ سافبعض األحاديث أصح من بعض، كبعض األ ،التشكيك
 كن ٕبثنا يف كوف ىذا مقبوؿ، كىذا غّب مقبوؿ، ألف ىذا متواتر، كىذا آحاد.ل 
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َٔ األسازٜح ايكشاح َٔ -)َٚا ٚقف ايطغٍٛ ب٘ ضب٘ : قاؿ 

: ٚدب اإلضيإ بٗا -األسازٜح ايكشاح اييت تًكاٖا أٌٖ اغيعطف١ بايكبٍٛ

 نصيو.

ثًح  ٜٓعٍ ضبٓا إزي ايػُا٤ ايسْٝا نٌ ي١ًٝ سري ٜبك٢$: َجٌ قٛي٘  

ايًٌٝ اآلخط، فٝكٍٛ: َٔ ٜسعْٛٞ فاغتذٝب ي٘؟ َٔ ٜػأيين فأعطٝ٘؟ َٔ 

 َتفْل عًٝ٘( #ٜػتػفطْٞ فاغفط ي٘

الٍب تدؿ على إثبات  إُف ذكر ٝبلة من أحاديث النيب  انتقل ا٤بؤلف   
،  يف ىذا القسم ٫بونا من ٟبس عشرة حديثنا عن النيب  ، كأكرد الصفات  

ككأٓف بو كقد بدأ ىذه األحاديث ٕبديث النزكؿ، مثَّ أتبعو ٕبديثو يدؿ على إثبات صفة 
الفرح، مث ٕبديث يدؿ على إثبات صفة الضحك، كأٌٓف بو يرشدؾ يا طالب العلم إُف 
أف أىل السنة كا١بماعة ال فرؽ عندىم بْب أف تػىٍثبيتى الصفات بدليل من القرآف، أك 

، كَف ترد  ىذه الصفات ا٤بذكورة إ٭با كاف دليلها من سنة النيب  بدليل من السنة، فإفَّ 
، كدليل، فما جاء يف  يف القرآف، إذنا ال فرؽ عند أىلّْ السنة يف ثبوت الصفات بْب دليلو
القرآف كالسنة فمقبوؿ، كما جاء يف القرآف كاحده فمقبوؿ، كما جاء يف السنة كحدىا 

 فمقبوؿ. 
، فا ختٝاض١ٜ َتعًك١ سيؿ١ْ٦ٝ اهلل غبشاْ٘قف١ْ ا:  صفة النزكؿ  

 .ينزؿ إذا شاء كيف شاء 
كالنزكؿ يف اللغة: معركؼ أكضح من أف يػيعىٌرؼ، ككلُّ من يعرؼ لغة العرب يدرؾ  

 أف معناه :قصد الشيء من علو إُف سفل، ىذا معناه يف لغة العرب.
ىو ٦بهوؿ بعلمو، ك  فإف ذلك شيء ٱبتص ا  كأما كيفية نزكؿ ا  

بالنسبة لنا، كما أحسن ما قاؿ اإلماـ أبو جعفرو الَبمذم الذم ىو ٧بمد بن أٞبد بن 
نصر، كاف فقيو بغداد، كعا٤بها يف كقتو، ككاف من ٕبور العلم، كمن العلماء الورعْب كما 

عن حديث النزكؿ،  ، تويف سنة ٟبس كتسعْب كمائتْب، سئل يقوؿ الذىيب 
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كالكيف ٦بهوؿ، كاإلٲباف بو كاجب، كالسؤاؿ عنو بدعة(، كىذا فقاؿ:) النزكؿ معقوؿ، 
يف ٨بتصره لو، كىو  أثر حسن نافع أخرجو الذىيب يف العلو، كصححو الشيخ ناصر 

 .يذكرؾ باألثر الشهّب ا٤بركم عن اإلماـ مالك 
فقاعدة أىل السنة فهم أدلة الصفات يف ضوء لغة العرب، كأما كيفية ذلك فإنو  

ليس كمثلو شيء، ال يف ذاتو، كال  مع اعتقادنا أف ا  يفوض العلم ّٔا إُف ا 
 .-جل ربنا كعز–يف صفاتو 

ٯبد أنو قد ثبت لو أنواع من النزكؿ، كىذه األدلة منها ما  كا٤بتأمل يف سنة النيب 
 ، كمنها ما َف يصح. عنو  صح

إذا  فمما صح يف ىذا الباب، بل ىو أصح ما جاء يف ىذا الباب نزكؿ ا 
 بقي ثلث الليل اآلخر كل ليلة إُف ٠باء الدنيا، كما جاء معنا يف ىذا ا٢بديث.

إُف ٠باء الدنيا عشية عرفة، كما ثبت ىذا عند ابن  كمن ذلك أيضنا نزكلو 
يدنو فيباىي  أف اهلل »يد، كيشهد لو ما جاء يف مسلم من خزٲبة كغّبه بإسناد ج
 كىذا ثابت يف صحيح مسلم، فهذا ميفسره ّٔذا. «بأىل عرفة المالئكة

يـو القيامة  كمن ذلك أيضنا ما جاء يف أحاديث كثّبة مستفيضة من نزكؿ ا 
 .لفصل القضاء يف أنواع أخرل يدركها، كيعرفها من نظر يف كتب السنة عن النيب 

شيء متواتر قطعي ال شك فيو، أحاديث  ا٤بقصود أف ثبوت ىذه الصفة  
، أحاديث  النزكؿ يف ٦بموعها، كبأنواعها، كما ركاىا ٝباعة كبّبة من أصحاب النيب 

، فكيف بالذين رككا ذلك عن ْب من أصحاب النيب النزكؿ ركاىا ٫بوه من ثبلث
الصحابة، فمن بعدىم، ال شك أهنا طرؽ كثّبة تدلك على أف أحاديث النزكؿ أحاديث 

 قطعية متفق على صحتها، ال شك يف ذلك كال ريب.
ىذا ا٢بديث الذم بْب أيدينا، كىو أشهر ما يدؿ على ثبوت ىذه الصفة للبارم 

 عيػ١ عؿط٠ َٔ أقشاب ايٓيبزكؿ، ركاه ٫بو من كىو ا٤بشهور ٕبديث الن 
 كىو الذم جاءت ركاية ىذا ا٢بديث عنو يف الصحيحْب ركم عنو  ، كأبو ىريرة
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ثٓيت عؿط٠ ططّٜكا نًٗا تطٟٚ ٖصا اذتسٜح عٔ أبٞ ٖطٜط٠ىذا ا٢بديث من 

، كا٢بديث مشهور يف كتب السنة، ركاه صاحبا الصحيحْب، ككذلك أصحاب  
السنن، كيف ا٤بسانيد، كيف ا٤بستخرجات، كيف ا٤بصنفات، كيف غّبىا من كتب سنة النيب 

.فهو حديث متواتر يفيد العلم كالقطع دكف شك حٌب على مذىب ا٤بتكلمْب ، 
ا شاء، كيستوم إذا ينزؿ إذ ، فكوف ا ايٓظٍٚ فف١ نُاٍكال شك أف 

شاء، كيأيت إذا شاء، كٯبيء إذا شاء، كيدنو إذا شاء، ال شك أفَّ ىذا ىو الكماؿ، كلو 
قيدّْر أفَّ ذاتْب إحداٮبا يكوف منها ىذا الفعل الذم يكوف با٤بشيئة، كأخرل ال يكوف 

ا أكمل، فا   منها ذلك، فالعقلي الصريح يرشدي إُف أفَّ الذات األكُف ال شك أهنَّ
 .ينزؿي إذا شاء كيف شاء، كىذا من كمالو 

أنَّو  عن اإلماـ إسحاؽ بن راىويو  األ٠باء كالصفاتأخرج البيهقي يف 
، يقوؿ: ٝبعِب -يريد إبراىيم بن أِب صاٌف ككاف من ا١بهمية-قاؿ: )ٝبعِب كىذا ا٤ببتدع 

كىذا كاف من خيار أمراء ا٤بسلمْب،  -بو ٦بلس األمّب عبد ا بن طاىر، أمًّب خرساف، 
، فسأؿ األمّبي عن حديث النزكؿ، يقوؿ كما يقوؿ شيخ اإلسبلـ ابن تيمية 

جاء فيو من ركايات، فقاؿ ىذا ا٤ببتدع: كفرتي برب  ينزؿ من إسحاؽ: فسردتي لو ما 
فقاؿ إسحاؽ: آمنت بربو يفعلي ما يشاء(، فخصمىوي  -عياذنا با–٠باء إُف ٠باء 

 ،كماؿ األمّب إُف قولو، كأنكر قوؿ إبراىيم.
ال كنزكؿ ا٤بخلوقْب، ٫بن   ينزؿ إذا شاء نزكالن الئقنا بو  ا٤بقصود أف ا 

عُب النزكؿ، لكنَّ كيفيتو، ككنهو، كحقيقتو شيءه ٦بهوؿ بالنسبة لنا؛ ألفَّ ا نفهم م
 ،ٍهلينىا بصفاتو من باب أكُف؛ أعِب: من جهة كيفيتها يف ذاتو إذا كنا ٪بهلي ذاتو، فىجى

 .٫بن ال نعلم كيف ذاتو، فكذلك ٫بن ال نعلم كيف صفاتو 
ا الواجب على ا٤بسلم إذا جاءه الدليل م  ن الوحي، من الكتاب، أك السنة كإ٭بَّ

، فإنَّو ليس لو خياره يف أف يَبدد يف قبوؿ ذلك، أمي بثبوت شيءو من صفات ا 
إٲبافو ٤بن جاءه الدليل من آيةو، أك حديث، مث توقف يف قبوؿ ذلك، ما معُب أف تشهد 
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.                                                         -كفقو ا-مدً نٍ سً  زيزٍ عى دالٍ بٍ عى  بنٍ  حٍ الً شىرٍحي فىًضيىلًة الشىٍيخ: صى 
 مْبَّ لً سٍ كللمي  وى يٍ كلوالدى  وي غىفىرى ا لى 

 

ْٓٓ 
 

ا رسوؿ ا؟ كأنت ال تصدقو فيما  أف ال إلو إال ا؟ كما معُب أف تشهد أفَّ ٧بمدن
 !! جاء بو من عند ربو 

بل الواجب على كل مسلم أف يذعن، كأف يقبل، كأف ييسىًلمى بكل ما جاء عن 
، كمن ذلك ىذه األحاديثي ا٤بتكاثرة الٍب تدلك على ثبوت ىذه الصفًة رسوؿ ا 

 .ا١بليلة للبارم العظيم ا١بليل 
كأىل البدع كعادهتم ٱبوضوف يف الكتاًب، كالسنة بالباطل، كاإلشكاؿي عندىم ىو 

ايكّٛ اعتكسٚا ثِ اغتسيٛا، َعَكُسٚا قًٛبِٗ ع٢ً عكا٥س ىو ال يزاؿ يتكرر علينا 

اغتكٖٛا َٔ غري ايهتاب ٚايػ١ٓ، ثِ ْـيطٚا ؼي ايهتاب ٚايػ١ٓ، فهإ 

إال إٔ ٚدتٛا إزي إٔ ٚدسٚا َا خيايف َا شٖبٛا إيٝ٘، فُا نإ َِٓٗ 

ايتشطٜف، ٚايتأٌٜٚ ايباطٌ، ست٢ ٜكطفٛا ٔزالالت ٖصٙ ايٓكٛم عٔ 

 . اذتل ايصٟ ال ؾو فٝ٘، ٖٚٛ ايـياٖط َٔ ٖصٙ ايٓكٛم ايال٥ُل باهلل
تكلمى أىل البدع كثّبنا يف ىذا ا٢بديث، ككاف شديدنا عليهم، حٌب إهنَّم ال يطيقوف 

قاؿ عن ىذا ا٢بديث الذم بْب أيدينا: ٠باعو، حٌب إفَّ عثماف بن سعيد الدارمي 
) إنو أغيظي حديثو للجهمية، كأنقضو لدعواىم( كصدؽ، فهذا ا٢بديث قد اشتمل على 

ثػيرى فيها ا٣ببلؼ بْب أىل السنة كا٤ببتدعة ٍْ ثبوت ثبلث صفات عظيمة كى ، فإْ٘ زا

ع٢ً ثبٛت قف١ ايعًٛ، ٚقف١ ايٓعٍٚ، ٚقف١ ايهالّ، ٚنًٗا ػيا ٜؿتس 

 بسع إثبات٘.ع٢ً أٌٖ اي

إثباتنا ٨بلصنا  كىداه، فأثبت ىذه الصفة على البلئق با  كمن كفقو ا 
من أدراف التعطيل، كمن أدراف التشبيو، فإنك يف الغالب ٘بده قد اٍطمأف قلبو باإلٲباف 

إْو عتذزٙ يػريٖا َٔ إسا ٚدزت َٔ ٜجبت ٖشٙ ايقف١ فببقية الصفات، 

، فتأمل كانظر يف أحواؿ الناس كمواقفهم من ٚال ًٜظّ ايعهػ ايقفات َجبْت
الصفات، فبل ٘بد من يثبت صفة النزكؿ إال ك٘بده لغّب ىذه الصفة من الصفات مثبتنا، 
رٗبا يوافق من يوافق من الذين اضطربوا يف ىذا الباب يف إثبات بعض الصفات، لكنو إذا 
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الذين اطمأنت قلؤّم  كصل إُف صفة النزكؿ فإنو ال يثبتها، ال يثبتي ىذه الصفة إال
 باإلٲباف، كآمنوا بالكتاب كلو، ككاف تسليمهم آليات الكتاب، كأحاديث السنة عظيمنا.

أقوؿ: خوضي أىل البدع يف ىذه الصفة كاف كثّبنا جدِّا، لكنَّ أشهر تلك 
 التحريفات الٍب تناكلوا ّٔا ىذا ا٢بديث  ثبلثة ٙبريفات: 

 .الئكة اهلل األول: تأويل النزول بنزول ملك من م
 .الثاني: تأويل النزول بنزول أمر 

 . الثالث: تأويل النزول بنزول رحمته
ىذا أشهر ما قيل، كإف كاف قد قيل غّبه، حٌب إنو قد قيل أشياءي عجيبة، أحد 

ينزؿ »األشخاص يف ىذا العصر ا٢بديث كجدتو يقوؿ عن ىذا ا٢بديث: إفَّ معُب قولو: 
؟ يف أم لغة بل يف أم عقل يعِب: قربت الساعة، أليس ىذا عبثنا بسنة النيب  «ربنا

أنو قد قربت الساعة، كىذا يدلك على ما أكررتو غّب مرة  «ينزؿ ربنا»يفهم من قولو 
من أف نصوص الصفات عند أىل البدع ىي ٗبنزلة الصائل، ال يباؿى أف ييدفع بأم 

 كسيلة، كا ا٤بستعاف.
 تًو ايتأٜٚالت ال بز َٔ ايٛقٛف عٓزٖا بايبٝإ ٚايٓكز:أعٛر فأقٍٛ: 

ينزؿ »باللفظ الصريح الفصيح  : تأكيلهم النزكؿ الذم قاؿ فيو النيب أواًل  
فقط ركاه عنو اثنا عشر راكينا، كيتفرع  يف عشرات الركايات، حديث أِب ىريرة  «ربنا

، ككلها فيها التنصيص على عن ىؤالء الركاة ركاة كثر، فكيف بغّب ركاية أِب ىريرة 
، لكنَّ ىؤالء يقولوف: كبل، النزكؿ إ٭با ىو: نزكؿ ملك من أف الذم ينزؿ ىو ا 

.مبلئكة ا 
 ٚادتٛاب عٔ ٖصا َٔ ٚدٛٙ:

: ىذا إضمار ال دليل عليو، كال شك أنو ليس يقبل قوؿ أحد بإضمار يف  أواًل 
كبلـ إال بدليل، كإال لو فيًتحى ىذا الباب، فإنو ٲبكن أف يقوؿ: كل أحد يف أم دليل، يف 
أم آية أك حديث ٗبا شاء، يضمر ما شاء، كبالتاِف فحدّْث كال حرج عن االنسبلخ من 

ل أحد أف يزيد، كيضمر يف النصوص ٗبا يشاء، ىذا الدين بالكلية؛ ألنَّو ٲبكن لك
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كبالتاِف: ينفتح الباب للزنادقة حٌب يعبثوا ّٔذا الدين، كأدلتو كيف شاءكا، إذىا ىذا 
 إضماره ال دليل عليو، كال حاجة إليو.

ٰبدثنا ّٔذا ا٢بديث الذم كثرة ركاياتو تشعرؾ بأنو قد تكرر منو  كىذا النيب 
صلى ا على نبينا كسلم، كرضي ا عنهم فما –ابو ىذا الكبلـ على مؤل من أصح

أف ينطق بأف الذم ينزؿ ىو ملك من مبلئكة ا، كىو الذم قد  الذم منع النيب 
 توافر على كماؿ العلم با، ككماؿ الفصاحة كالبياف، ككماؿ النصح كالشفقة.

و ا٢بريص على البياف ألمتو كىو الرحيم، كىو الرءكؼ ّٔا، كى ٤باذا يدع النيب 
ىدايتها فيدعها تتخبط!! تػىٍفهىمي كبلمنا ظاىره خبلؼ ا٢بق، بل ظاىره ضبلؿ، بل ظاىره 

 الكفر با على مذىب ىؤالء، فإف ىؤالء النزكؿ عندىم تشبيو، كالتشبيو كفر با.
 ؟يتكلمي ٗبا ظاىره اإلضبلؿ، بل الكفر، كال يبْب ىذا  ما باؿ النيب  
 ؟أليس ىذا من ظن السوء بالنيب  
إذا نزؿ ٠باء الدنيا كل ليلة   ثبت يف ىذا ا٢بديث أف ا  ثِ ٜكاٍ أّٜها: 

ىل من داع فأستجيب لو؟ ىل من سائل »حْب يبقى ثلث الليل اآلخر فإنو يقوؿ: 
كيا  العجب أمىلىكي ٯبرؤ على أف يقوؿ ىذا؟!  «فأعطيو؟ ىل من مستغفر فأغفر لو؟

لك يقوؿ: من داعو فأستجيب لو؟، ىل ملك يقوؿ: من مستغفره فأغفر لو؟! كا ىل م
  .[ُّٓ]آؿ عمراف: ﴾﴿َوَمْن يَػْغِفُر الذ نُوَب ِإالا اللاوُ يقوؿ: 

ال شك أهنا كفر، كا٤ببلئكة ال  مىلىكه يقوؿ ىذا القوؿ الذم نسبتو لغّب ا 
يعصوف ا ما أمرىم، فكيف يقوؿ ا٤بلىكي ىذا؟ أىذا ٯبوز أف يكوف كبلمنا صحيحنا لو  

 كاف ىذا التأكيل صحيحنا!! 
مث جاء يف ركايات، أك بعض الركايات ىذا ا٢بديث كما يف ]مسند أٞبد[ كغّبه: 

 .. إُف آخره.« ال أسأؿ عن عبادي أحد غيري، أال من داع فأستجيب لو؟»
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؟ أىذا يصح يا ٝباعة؟ كا «ال أسأؿ عن عبادي أحًدا غيري»أىمىلىكه يقوؿ:  
ا غّبه،  ال يصح، لو كاف الذم يتكلم ّٔذا ملك، فإنو سيقوؿ: ال يسأؿ عن عباده أحدن

 ىل من داعو فيستجيب لو.
ال »كىذا ىو اللفظ افوظ الذم ما جاء غّبه:  لكنَّو ىا ىنا يقوؿ النيب  

 إذنا من ا٤بتكلم؟  «أسأؿ عن عبادي أحًدا غيري
 ؟ أليس ىو ا 

 إذنا ىذا دليل صريح على أف ىذا التأكيل تأكيل باطل.
كا٢بديث السابق يف مسند -مث يقاؿ أيضنا: جاء يف بعض ركايات ا٢بديث،  

يف صحيح مسلم يقوؿ ا  -أٞبد، كلكن ىذه ركاية الٍب أقو٥با اآلف ىي الٍب جاءت
  :ىلىك يقوؿ ىذا؟  «أنا الملك، أنا الملك أال داٍع فأستجيب لو»إذا نزؿ

ىل ا٤ب
 ا١بواب: ال. 

، كصدؽ  ىذه الركايات الٍب جاءت يف ا٢بديث أصرح ما ينقض دعول القـو
حينما قاؿ: )إف ىذا ا٢بديث أنقض شيء لدعواىم(، ال ٫بتاج يف دفع الدارمي

نفسو، فيتبْب لنا أف ىذا الذم ذكركه إ٭با ىو تأكيلهم الباطل إال النظر يف ا٢بديث 
ٙبريف للكلم عن مواضعو، ال شك أنو تأكيله باطله غّب صحيح.

قد يقوؿ قائل: فماذا أنت قائل يف ما جاء يف ركايات ا٢بديث عن النسائي 
ىذه  «ىل من داٍع فيستجاب لو... إلى آخره»كغّبه، أف ا تعاُف يأمر منادينا ينادم 

ها ماذا؟ أف ا يأمر منادينا ينادم ّٔذا، كبالتاِف: فإننا ٫بمل تلك األحاديث الركاية في
 ىكذا يقولوف: على ىذه الركاية.

 ٚادتٛاب عٔ ٖصا اإلٜطاز َٔ ٚدٛٙ: 

: من جهة التضعيف: فإف ٝباعة من أىل العلم ضعفوا الركايات الٍب جاء أواًل 
 .فيها أف ا تعاُف يأمر منادينا فيقوؿ: كذا ككذا

 إذنا ىذه الركايات ضعيفة على قوؿ طائفة من أىل العلم. 
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: مسلك الَبجيح: لو سلمنا بثبوت أسانيد ىذه الركاية، كلكن إذا جئنا إُف ثانًيا 
الَبجيح يف ضوء قواعد أىل العلم، ما الذم يدعو إليو اإلنصاؼ؟ أمُّ الركايات أرجح 

ؿ، أـ ىي الركاية الٍب فيها: أف الذم أىي الٍب فيها: أف ا تعاُف ىو الذم يتكلم كيقو 
يتكلم ىو ملك من ا٤ببلئكة؟ أجيبوا يا ٝباعة، ىذا حديث متفق عليو، بل ٨برج يف 
الصحيحْب يف عدة ركايات، ك٨برجه يف جلّْ كتب السنة، كىو مستفيض، بل متواتر ّٔذا 

 اللفظ، كىذه ركاية فيها أف الذم يتكلم ىو ملك من  ا٤ببلئكة.
 ا وقتضي؟ أي الرواوات أرجح ؟ اإلنصاف ماذ

كل عاَف بل حٌب كلو كاف جاىبلن بعلم ا٢بديث فإنو يدرؾ أف الركايات الٍب فيها 
أف ا تعاُف ىو الذم يقوؿ ذلك ال شك أهنا أقول كأصح ٗبا ال مقارنة فيو، كبالتاِف: 

 تكوف ىي الراجحة كتلك مرجوحة، ىذا ا٤بسلك الثآف.
ا١بمع، فما الذم ٲبنع من أف يقاؿ: إف ا تعاُف يقوؿ : أف يسلك مسلك ثالثاً  

ذلك، كأنو يأمر ملكنا أف يقوؿ ذلك؟ أىناؾ مانع ٲبنعي من ىذا من جهة الشرع، أك 
 العقل، أك اللغة؟ ال، شيء ٲبنع من ذلك.

كبالتاِف لو سلمنا صحة ىذه الركاية، فإننا نقوؿ: إف ا١بمع يقتضي أف يقاؿ: إف  
 يقوؿ ذلك، كا٤بلىكي أيضنا يقوؿ ذلك. ع، ا ذلك كلو ماذا؟ يق

سلمنا بصحة ا٢بديث، كسلمنا لكم ٗبا تقولوف، كلكن إذا كنتم تثبتوف ىذه  رابًعا:
الركاية فأثبتوىا كاملة، كإال فبل يصح لكم أف تتشبثوا ّٔا، أليس ىذا ىو مقتضى العدؿ؟ 

 أليس ىذا ىو اإلنصاؼ؟
كالحظ أف ىذه الركاية ىم الذين استدلوا ّٔا، نظرنا يف ىذه الركاية كإذا فيها،  

ىذه الركاية جاء فيها: أف ا تعاُف ينزؿ، مث يأمري ملكنا فينادم، أك مث يأمر منادينا 
 فينادم.

، كلكن من الذم ينزؿ؟  إذنا ىذا ا٢بديث سلمنا أف الذم يتكلم فيو ىو ا٤بلىكى
 أجيبوا يا ٝباعة ... اللفظ صريح.
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ديث قد أثبت لو أعلم ا٣بلق بو أنو ىو الذم ينزؿ مث ىكذا، يف ىذا ا٢ب فا  
 ينزؿ مث يأمر منادينا فينادم.

 فإنو يلزمهم أف ييسىلّْميوا نفسو يدؿ على نقض دعواىم كبالتاِفإذنا ىذا ا٢بديث  
 .بثبوت النزكؿ  

 
ٕٖ ايصٟ ٜٓعٍ ٖٛ أَط اهلل    .تأٌٜٚ ايصٜٔ قايٛا: إ

ٕٖ ايصٟ ٜٓعٍ ٖٛ ضظي١ اهلل   .: ٖٛ ايصٟ ٜكٍٛ: إ

 والتأويالف متقارباف من حيث الجواب عنهما، يقاؿ: 
ـي التسليم بو، كلُّ ما يقاؿ  -:أواًل  ىذا إضماره ال دليل عليو، كيكفي يف ردّْه عد

قاؿ: ينزؿ  ببل دليل يكفي يف رده عدـ التسليم بو، فبل دليلى، كال ركايةى على أف النيب 
، مع مبلحظة أنو لو كاف الذم ينزؿ ىو رٞبة أمره، أك أف الذم ينزؿ ىو رٞبة ا 

 لكانت الركاية "تنزؿ رٞبة ربنا"، أليس كذلك؟ ا 
كا٤براد رٞبتو فهذا ال يصح من جهة اللغة،  «ينزؿ ربنا»[ أمَّا أف يقاؿ: -]ثانيِّا:

 .«ينزؿ»أليس كذلك؟ كما جاء يف الركاية أف الفعل كاف تنزؿ، إ٭با الركاية جاءت 
رٞبتو تنزؿ؟ ك٤با : أف أمر ا ينزؿ، كإف يقاؿ:  ٤با َف يقل النيب  -ثالثًا:

 ؟ بكبلـ ظاىره الضبلؿ كالتشويو كالكفر مع عدـ بيانو  يتحدث النيب 
، لو كاف -عليو الصبلة كالسبلـ–ال شك أف ىذا ليس فعل الرءكؼ الرحيم بأمتو 

، كألخرب بو، كلكانت الركاية كاضحة صرٰبة، كما قد جاء ىذا ذلك حقِّا لبينو النيب 
يف أدلة كثّبة، ٤با كاف الفعل منسوبنا إُف أمر ا، أك إُف رٞبة ا كاف اللفظ يف ىذا 

﴿ِإناُو َقْد ، [ّّ]النحل:﴿َأْو يَْأِتَي َأْمُر رَبٍَّك﴾ صرٰبنا، كلذلك تأمل مثبلن كتاب ا 
أف ينطق با٢بق السيما كأف الذم  فما الذم منع النيب  [ٕٔىود:]َجاَء َأْمُر رَبٍَّك﴾

 .تكلم بو ظاىره ضبلؿ، بل تشبيو، بل كفر، كىذا ال ٲبكن أف يقاؿ يف حق النيب 
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، كما باؿ رٞبتو ال تنزؿ إال إُف ٠باء الدنيا كال تنزؿ [ ما باؿ أمر ا -]رابعنا:
كأمره؟! ٤با انتهى األمر  إُف األرض؟! حيث عباده الذين ىم ٕباجة إُف رٞبة ا 

 كانتهت الرٞبة إُف السماء الدنيا فحسب؟
كىل رٞبتو تنزؿ يف ثلث الليل اآلخر فحسب؟ إف  [ ىل أمر ا -]خامسنا:

تتنزؿي على عباده يف   يف كل كقت، كَف تزؿ رٞباتو  ازالن منو ال يزاؿ ن أمر ا 
 كل كقت.

 كبالتاِف: ىذا التأكيل تأكيل ظاىر البطبلف. 
كىذه نكتة لطيفة أشار -، مث إنو ييٍكدّْري عليهم يف شأف صفة نفوىا عن ا  

ب العلم يف كتابو العظيم ا١بليل، كأنا أكصي طالإليها الشيخ تقي الدين أبو العباس 
بقراءتو إف أراد فهم ىذا ا٤بوضوع على كجو ا٣بصوص، كفهم موضوع الصفات على 

: أنو تناظر يومنا ذكر شيخ اإلسبلـ  -كجو العمـو أال كىو )شرح حديث النزكؿ(:
، فقاؿ: إف الذم ينزؿ -حد ا٤بعطلةيعِب: من أىل السنة كأ-ة للصفات؛ عاَف من ا٤بثبت

ينزؿ، فقاؿ: إٍف كانت رٞبتو تنزؿ، كإف كاف أمره  أنو ىو كرٞبتيو، كليس  أمري ا 
كأنتم ليس فوؽ عندكم شيء، ليس ٜبة إال  ينزؿ، فإف ذلك يعِب: أنو ينزؿ منو 

، إٍف العدـ، أليس كذلك؟ فكيف تنزؿ رٞبتو، ككيف ينزؿ أمره كأنتم نفاة لعلو ا 
 .، كأيٍلزًٍمتيم بإثبات العلو  أثبتم ىذا انتقض عليكم نفيكم علو ا 

فهم بْب أف يثبتوا النزكؿ، أك يثبتوا العلو، كا٣بّب كاألىدل ٥بم ال شك ىو أف  
.يتبعوا الكتاب كالسنة كهنج السلف فيثبتوا الصفتْب ٝبيعنا  

يف ردّْ ىذه التأكيبلت  االقتضابإذنا ىذا ٦بموع ما ٲبكن أف يقاؿ على كجو 
 .الوىا يف حق ىذا الصفة العظيمة  الباطلة الٍب ق

 كبقي التنبيو على ]مسائل[: 
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]ا٤بسائلة األكُف[: أفَّ بعض الناس ينسب إُف اإلماـ مالك بن أنس؛ إماـ دار 
، -عز كجل–ا٥بجرة تأكيل ىذا ا٢بديث، كتأكيل ىذه الصفة بأف الذم ينزؿ أمر ا 

ذلك إُف اإلماـ مالك بن أنس فقاؿ: ينزؿ ربنا؛ يعِب: ينزؿ أمره، ىكذا نسبوا 
كال شك أف ىذا ا٤بسلك يسلكو أىل البدع للَبكيج ألقوا٥بم الباطلة، فإهنم  

ينسبوف مذاىبهم إُف من ىو نبيو كلو لساف صدؽ يف األمة حٌب يقبل الناس على ىذا 
القوؿ، فأكثر الناس من األغمار الذين ليس عندىم ٙبقيق، كإ٭با ٰبسنوف الظن 

 بالتاِف فيتلقفوف ىذه األقواؿ إذا رأكىا قد نسبت إليهم.بالعلماء، ك 
ال شك أنو غّب صحيح، ىذه الركاية ىذا الكبلـ ا٤بنسوب إُف اإلماـ مالك 

جاءت عنو من طريقْب: 
، كيف الطريق األكُف: جاءت من طريق حبيب بن أِب حبيب عن مالك  

إسنادىا عبلكة على حبيب من ىو ٦بهوؿ، كلكن يكفي أهنا جاءت من ركاية حبيب 
بن أِب حبيب، فإنو كٌذاب، كٌذبو أبو داكد كٝباعة من علماء ا٢بديث، بل قاؿ شيخ 

)إنو كذاب باتفاؽ العلماء(، الرجل ليس ضعيفنا بل كذاب اإلسبلـ ابن تيمية 
اب: ال نقبلها.مَبكؾ، فهل نقبل ىذه الركاية؟ ا١بو 

]الطريق  األخرل[: فإهنا جاءت من ركاية ٧بمد بن علي ا١ببلي، عن جامع بن 
 .سوادة، عن ميطىًرؼ اليسارم، عن اإلماـ مالك 

 كىذا إسناده ضعيفه فيو ثبلث علل: 
 .(٦بهوؿ رجله ) كىو ا١ببلي؛ فاألكؿ:

 .(ضعيف رجله ) ؛كالثآف: كىو جامع بن سوادة
، ميٍطرّْؼ اليسارم، فإنو ليس بذاؾ ا٤بتقن كما قاؿ الذىيب ا الثالث: فهو كأمَّ 

 .(إنو يأيت ٗبناكّب)كقاؿ بعض أىل العلم: 
أرأيت إسنادنا ىذه حالو أيقبل ما جاء فيو؟! بالتأكيد ال، فكيف إذا كانت ىذه  

قطعنا يف الصفات عمومنا، كيف صفة  الركاية ٚبالفي ا٤بعلـو من مذىب اإلماـ مالك 
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أنو كاف  النزكؿ خصوصنا، فإفَّ ا٤بعلـو قطعنا يف الركاياًت الكثّبة عن اإلماـ مالك 
دكف التعرض لتحريفها، أك الوقوع يف  يثبت ىذه الصفات على ظاىرىا البلئق با 

أنو أثبت صفة النزكؿ   التشبيو فيها، مث إنو قد جاءت الركايات عن اإلماـ مالك 
اض يف ، كأنو نزكؿه حق، كأ ف ذلك ٲبيٍضى على ما جاء يف ذلك الركاية دكف أف ٱبي

 ذلك بالتعطيل.
حالو كحاؿ إخوانو من علماء السلف  إذنا ا٢بق الذم ال شك فيو أف مالكنا 

 .الذين أثبتوا ىذه الصفة، كأمضوا اإلٲباف ّٔا على الوجو البلئق با 
فهل يصح أف نقوؿ: إنو بذاتو".   ما يتعلق بقوؿ: "ينزؿ  [المسائلة الثانية] 

تعاُف ينزؿ بذاتو أـ ال؟ ىذه الكلمة أطلقها ٝباعة من العلماء أىل السنة كا١بماعة يف 
ىذه الصفة خصوصنا، كيف غّبىا أيضنا كصفة االستواء أك غّبىا، فيقاؿ، أك فقالوا: إنو 

ل العلم كاف تعاُف استول بذاتو، كإنو تعاُف ينزؿ بذاتو إُف آخر ما ىنالك، كبعض أى
 ٥بم توقف يف إثبات ىذه الكلمة؛ لعدـ كركدىا يف الدليل.

كا٢بقي أف ىذه الكلمة نعم َف ترد، لكن ا٢باجة داعية إُف ذكرىا، فإذا ذكرت   
، فهي كلمة حسنة يف ذكرىا ٙبقيقي مصلحة، كاف ىذا من باب اإلخبار عن ا 

أىل التعطيل، لو َف يكن ٜبة  كىو ٛبييز ا٢بًق عن الباطل، لو َف يكن ٜبة خوضه من
ٙبريفه ٥بذا ا٢بديث عن كجهو ٤با كاف بنا حاجة إُف أف نقوؿ: إنو ينزؿ بذاتو، فإف 

، فبل ا٤بعقوؿ عند كل من يعرؼ اللغة من كلمة )ينزؿ ربنا(: أفَّ الذم ينزؿ ىو نفسو 
عو، فكثر حاجة بنا إُف كلمة بذاتو، لكن ما ا٢بيلة؟ كقد كثير ارفوف للكلم عن مواض

قو٥بم: "إف الذم ينزؿ أمره "، "إف الذم تنزؿ رٞبتو"، "إف الذم ينزؿ ملىك من 
مبلئكتو" ، جاء أىل ا٢بق، فاحتاجوا إُف أف يبينوه خالصنا دكف أدْف لبس، فنقوؿ 
حينئذو يف بياف الداعي إلطبلؽ ىذه الكلمة = ٤با زادكا زدنا؛ يعِب: ٤با كاف ٜبة زيادة من 

دع أضافوىا على الصفات فحرىفيوىا عن كجهها كعن ظاىرىا، احتاج أىل ًقبىًل أىل الب
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.                                                         -كفقو ا-مدً نٍ سً  زيزٍ عى دالٍ بٍ عى  بنٍ  حٍ الً شىرٍحي فىًضيىلًة الشىٍيخ: صى 
 مْبَّ لً سٍ كللمي  وى يٍ كلوالدى  وي غىفىرى ا لى 

 

ْٓٓ 
 

السنة كا١بماعة إُف أف يبينوا ا٢بق يف ىذا الباب فتجد أهنم يقولوف: "إفَّ ا تعاُف عاؿو 
 على خلق، بائنه من خلقو".

كلمة )بائنه من خلقو( ىذه كلمة ما جاءت، لكن ىؤالء ٯبعلوف العلو ٧بصورنا 
بائنه من خلقو، كأنو عاؿن بذاتو  ر، كعلو القهر، فأرادكا أف يبينوا أف ا يف علو القد

على خلقو حٌب يتميز مذىب أىل السنة ا٢بق عن مذىب ا٢بلولية، كعن مذىب 
 ا١بهمية النفاة.

إذنا الصحيحي أفَّ ىذه اللفظة ال إشكاؿ يف إثباهتا من باًب اإلخبار، كيف ىذا 
 ٙبقيقي مصلحةو ظاىرة.

كىذا . تتعلق بثبوِت الصعود واالرتفاع بعد النزوؿ هلل  [ائلة الثالثةالمس]
قاؿ بعد  حقه ال شك فيو، فإنَّو قد جاء عن الدار قطِب بإسنادو حٌسنو،  أف النيب 

 .« مث يصعد»ذكر النزكؿ: 
البن أِب عاصم، كقاؿ الشيخ ناصر  (()السنة) يف كقل مثل ىذا فيما جاء 

 .«يرتفع إذا طلع الفجر أف ا »)إنو حديثه جيد(؛ يعِب: جيد اإلسناد فيو: 
، فيثبتوف أنو: فإذنا أىل السنة كا١بماعة يثبتوف ما جاء يف أحاديث النيب  

إذا طلعت الفجر. يصعد، كيرتفع 
كذلكم أف  المسألة الرابعة: تتعلق باختالؼ الروايات في وقت نزوؿ اإللهي.

 ٦بموع ما جاء يف أحاديث النزكؿ يرجع إُف ما يأيت:
إ٭با ىو إذا بقيَّ ثلثي الليل اآلخر، كىذا ما اتفقت  : أفَّ كقت نزكؿ ا أواًل 

عليو ركايات ىذا ا٢بديث؛ يعِب: جاء يف الصحيحْب )أف ا تعاُف ينزؿ كل ليلة إذا 
ىذا ما جاء عند الطيالسي يف مسنده  مضى، أك إذا بقي ثلث الليل اآلخر(، كيف معُب

)أف تعاُف ٲبهل حٌب إذا مضى ثلثا الليل(، إذا مضى ثلثا الليل ىو ىو بقي ثلث الليل 
 اآلخر، كىذه أشهر الركايات، كأصحها.
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، «نصف الليل»]ثانيِّا:[ طائفةه من الركايات جاء فيها أف ا تعاُف ينزؿ إذا بقيَّ 
طر كالنصف ٗبعُب كاحد، كىذه جاءت يف صحيح مسلم كالش  «شطر الليل»كيف ركاية 

 كجاءت يف غّبه أيضنا.
[: الركايات الٍب فيها أف ا )أف ا تعاُف ينزؿ إذا بقيَّ ثلثا الليل(، كيف ثالثاً ]

بعض الركايات جاء ىذا بلفظ الشك من الراكم )ينزؿ إذا بقي شطر ا، أك إذا بقي 
 ية أيضنا يف صحيح مسلم.ثلثا الليل(، كعلى ىذا جاءت ركا

إذنا ما الصواب أىو إذا بقيَّ ثلثا الليل، أك إذا بقي نصف الليل، أك إذا بقيَّ ثلث 
 الليل على خيبلصة ىذه الركايات؟

اختلف العلماء يف ىذا ا٤بوضع، فمنهم من ماؿ إُف جانب الَبجيح، كمنهم من 
 ماؿ إُف جانب ا١بمع.

إذا بقي »شك أف الركايات األرجح ىي: كإذا نظرنا إُف مسلك الَبجيح فبل  
ال شك أفَّ ىذه أرجح، كأصحُّ، كأشهر من  «إذا مضى ثلثا الليل»أك  «ثلث الليل

 غّبىا، فإذا سلكنا مسلك الَبجيح فهذه ىي الٍب يتعْب ا٤بصّب إليها.
كا٤بسلك الثآف الذم يبدك كا تعاُف أعلم أنو ىو األقرب؛ ألفَّ ا١بمع أكُف من 

 كما ىي قاعدة أىل العلم يف باب التعارض كالَبجيح.  الَبجيح
كقد سلك العلماء ىا ىنا مسالك عدة يف ا١بمع بْب الركايات كأقرّٔا كا تعاُف  

ككأٓف بشيخ اإلسبلـ ٲبيل إُف ىذا القوؿ، كىو: أف كلِّ أعلم ما قرره ابن حباف 
 يف بعض اللياِف: ذلك حق،  كييػٍحمىلي على أفَّ ا 

 ينزؿ إذا بقي ثلث الليل.-ُ 
 الليل. كيف بعضها ينزؿ إذا بقيَّ نصفي -ِ 
  ثلثا الليل. كيف بعضها ينزؿ إذا بقيَّ -ّ 

 كّٔذا ٲبكن ا١بمع بْب ىذه الركايات.
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للقياـ يف الثلث األخّب من الليل يقـو  كعليو فإنو ييقاؿ: إفَّ الذم يوًفقيو ا  
، مستغفرنا  تائبنا، فإنو سيصيب الوٍعدى قطعنا دكف شك؛ ألفَّ مصلينا، كداعينا، كسائبلن

 الركاياًت اختلفت يف بدء النزكؿ، كَف ٚبتلف يف انتهائو، ىي متفقة على أف ا 
كما  «حتى ينفجر الصبح»أك قاؿ:  «حتى يطلع الفجر»يرتفع، أك يصعد أك قاؿ: 

 جاء يف الصحيحْب، كغّبٮبا.
إّشا اْتٗا٤ ايٓعٍٚ ٚاسْس ال اختالف فٝ٘، ٚاالختالُف ساقٌ ؼي  

 ابتسا٥٘.

فإنو ييرجى أف يفوز ّٔذا ا٤بوعود  إذنا من قاـ يف الثلث الليل األخّب، كدعا ا  
 يف ىذا ا٢بديث؛ ألنو سيصيب ىذا الوعد على ٝبيع تلك الركايات، أليس كذلك؟

لنفوس ا٤بؤمنة إُف ا٢برص عليو، ىذا ا كال شك أفَّ ىذا الوعد العظيم يدفعي ا 
العظيم ا١بليل مالكي ا٤بلك، مدبر األمر، الغِب الكرٔف، سبحانو كتعاُف يدعو عباده إُف 

 سؤالو كدعائو، كاستغفاره.
أنت فائزه يا عبد ا، أنت رابحه يا عبد ا، كا إنك رابحه يف كل حاؿ، لو  

لك قطعنا، كاالستجابة ىي كاحد من ثبلثة أمور: دعوت ا فإف ا تعاُف سيستجيب 
 إَا إٔ ٜعطٝو اهلل عؤيو.-1

 ٚإَا إٔ ٜٖزخض يو ثٛاب رعا٥و.-2

 ٚإَا إٔ ٜقضف عٓو َٔ ايغ٤ٛ َجً٘.-3

، فأنت مستجابه لك قطعنا إف قمت يف ىذا الوقت كما صحَّ ىذا عن النيب 
، ٝبعت بْب اإلخبلص كا٤بتابعة فأبشر، فإفَّ ا ا١بليل داعينا سائبلن ملتجئنا إُف ا 

 .ال ٱبلف ا٤بيعاد 
٘ٔ: »كىقػىٍوليوي : قاؿ  ِِ ٔبَطأسًَٔت ِٔ َأَسٔسُن َٔ َِٛب١ٔ َعِبٔسُٙ  ُ٘ َأَؾٗس َفَطّسا ٔبَت # َيًٖ

٘ٔ. اذتسَٜح ِٝ  َُٖتَفْل َعًَ
الذم  ،النزكؿ بعد حديثً  الذم أكرده ا٤بؤلف  ،الثآف فهذا ىو ا٢بديثي    

كىذا ،   الفرحً  صفةً  إثباتي  :فيو ،؛ حديثه عظيمسبق الكبلـ عنو، كىذا ا٢بديثي 
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ها كردت يف كلكنَّ  ،د يف القرآففهي َف ترً  ،ا٢بديث ىو الدليل على ثبوت ىذه الصفة
 .السينَّة يف ىذا ا٢بديث

 ،الصفة يف القرآف تى بي ثٍ ال فرؽ عندىم بْب أف تػى  -كا٢بمد -السينَّة  كأىلي  
أك بأدلةو  ،كاحد بدليلو  تى بي ثٍ ا بْب أف تػى أك يف أحدٮبا، كال فرؽ عندىم أيضن  ،كالسينَّة

 متعددة.
كقد خرَّجو  ،ٮباكغّبً حديثه مستفيضه مشهور ٨برَّجه يف الصحيحْب  ،ىذا ا٢بديثي 

رة، ىري ج يف الصحيحْب من ركاية أِبمن الصحابة، كىو ٨برٌ  الشيخاف من ركاية ٝبعو 
كمن ركاية النعماف بن بشّب، كمن ركاية أنس بن مالك، كمن  ،كمن ركاية بن مسعود
أٝبعْب.ركاية الرباء بن عازب 

كما أنو جاء كما أنو جاء عند أِب يعلىى بإسنادو جيد من حديث أِب موسى 
كعن إخوانو بن ماجو بإسنادو فيو ضعف من حديث أِب سعيد ا٣بدرم اعند أٞبد، ك 

كىو  قد ريًكمى عن ٝبع من أصحاب النيب  ،كما ترل  ا٢بديثي  اإذن   النيبأصحاب 
السنن، كا٤بسانيد، كا٤بصنفات، كغّبىا من كتب السينَّة بركاياتو ، ك ٨برَّجه يف الصحاح

 .كمنها ما كاف مطوالن  ،امنها ما كاف ٨بتصرن  ،متعددة
مل ا٢بديث؛ أك :.. يعِبا مث قاؿ: ا٢بديثى ٨بتصرن  أكرد ا٢بديثى  كا٤بؤلف 

كيف ركاية: « لىلَّوي أىشىدُّ فػىرىحنا..» قاؿ: النيب  كالركاية كما جاءت يف الصحيحْب ىي أفَّ 
كشرابيوي يف  ،كطعاميو ،الٍب عليها متاعيوي  بًتػىٍوبىًة عىٍبًدهي ًمٍن أىحىدًكيٍم كاف على ناقىًتو لىلَّوي أفرىحي »

إذا  ،-رعاكم اا ي–كاإلنساف « ففقدىا( ريف صحراء خالية قفٍ  :يعِب)قٍفرو دكّْيَّةو مىهلىكة 
ا؛ فكيف إذا كاف عليها طعامو كشرابو!! ػ ستكوف شقَّ ذلك عليو كثّبن  ،فقد راحلتو

 ا٤بشقة أعظم. 
ـه  ،كال جليس ،ليس فيها أنيسه  ،هًلكةككيف إذا كاف فقدىا يف صحراء مي   ،كال طعا

، ما «فطلبها حٌب آىًيسى منها» ،نا أبلغ كأبلغى ا٤بشقة ىا كال شراب، ال شك أفَّ 
فنا رى  شى بلى فلم ٯبدىا، فعى  ينافنا ثانرى  شى بلى  شرىفنا فلم ٯبدىا، فعى بلى عى » كيف ركاية:، كجدىا...
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كيف  ،«.كنتي فأموت..  ثالثنا فلم ٯبدىا، طلبها حٌب آىًيسى منها مث قاؿ: أرجعي حيثي 
نو إ» كيف ركايةو: .حيث كاف فغلبتوي عيناهي .. ، فرجع إُف«فأناـ فأموتي يف نومي»ركايةو 

مث استيقظ؛ فإذا ناقتو عليها طعاميوي  ،ا٤بوت على يدهو ينتظري ... اضطجع اضطجع 
كما يف ركايًة أنس عند  كأخذ بًزًمامها كقاؿ ،فقاـ كقد طار من الفرح ،كشرابيوي عند رأًسو

 .«شدة الفرحأخطأ من » ، قاؿ «اللهٌم أنت عبًدم كأنا ربيك»مسلم: 
 ا أشدَّ منو.ىذا أعظم فرحو يعرفو الناسي يف دنياىم، ىذا فرحه ال يعرفوف فرحن  

حٌب ذكركا فرح اإلنساف  كجاء عند أٞبد أهنم ذكركا فرحنا عند رسوؿ ا 
 إٍف...« لىلىوي أشدُّ فرحنا :» فقاؿ النيب  ،مث كجدىا ،ًبراحلتًو إذا فقدىا

ماذا تظنوف يف فرًح رجلو فقدى راحلتو الٍب »م فقاؿ: سأ٥ب النيب  كيف ركاية أفَّ 
ا يا رسوؿ ا، فقاؿ النيب  لىلىوي أشدُّ فرحنا  عليها طعامو كشرابو.. إٍف؛ قالوا: شديدن

 إٍف. ..« بتوبةو عبًدًه 
  :إًذا هذا احلدوث فوه فوائد

: فيو إثباتي صفة الفرح   يفرح إذا شاء  فا ،  على ما يليق بو  أكالن
ًمٍثًلًو شىٍيءه كىىيوى السًَّميعي ا ال ٲباثً كيف شاء فرحن   ل فرح ا٤بخلوقْب ﴿لىٍيسى كى
 [ُُالبىًصّبي﴾]الشورل:

 من كاف ما ؽ ا٤بصدك  الصادؽ لساف على ،ا٤بؤمنْب إُف كردىت ٤با الصفة كىذه

 ييكذّْبوف، كال يصدّْقوف اإلٲباف أىل ا٢بديث، ىذا يف جاء ما اعتقدكا أهنم إال اإلٲباف أىل

 ا٣بلق أعلم الذم ىو نبيهم كاف فإذا ييعارضوف، كال ،كييسلّْموف تابوف،ر ي كال كيتيقنوف

 للمؤمن ليس فإنو، عبده بتوبةً  ىذا الفرح يفرحي   ا أف  أخربىم قد    با

ا رسوؿ  أف أك ىذا يقبل أف يف ّبةه خً   ا؟ أليستيرٌدهي؛ كإال فما قيمة شهادتك أف ٧بمدن

كاجتناب ما هنى  ،أخرب فيما كتصديقو ،أمرفيما  النيب طاعة  تقتضي الشهادة ىذه
 عنو كزجر!
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من أف  ؛عليو ىذا ا٢بديث كيعتقدكف ما دؿَّ  ،كيسلّْموف ،أىل اإلٲباف يؤمنوف اإذن 
 يفرحي بتوبة عبده ىذا الفرح الذم ىو أعظم من فرح العباد بأعظم مفركحو بو. ا 

كقد جاء يف القرآف ما يدؿ على  ،ىذه الصفة كيف نثبت    :يقوؿ قائلكقد 
بُّ اٍلفىرًًحْبى﴾]القصص:؟  أف الفرح مذمـو  [. ٕٔكما جاء يف قصة قاركف ﴿ًإفَّ اللَّوى ال ٰبًي

القرآف قد جاء فيو  أفَّ  ،كال ريب وكا١بواب عن ىذا أف ييقاؿ: إف الذم ال شك في
على ذلك؛  تارةن ٧بمودنا ٩بدكحنا. كبناءن جاء مدح الفرًح كذمّْو، جاء تارةن مذمومنا، ك 

مىع بينها الواجبي   ها ببعض.كليس أف ييضرىبي بعضي  ،أف ييؤلَّف بْب األدلٌة، كأف ٯبي
أَا كال ينشأ عنو أك يصاحبو إال حق،  ،ٕبق أنو فرحه  فاينابُط يًفضح احملُٛر

 . كيصاحبو أك ينشأ عنو ما ىو باطله  ،فإنو فرح بغّب حق ح املشَّٛايفض
﴿ذىًلكيٍم ٗبىا   الفرح ا٤بذمـو فرحه بغّب ا٢بق كما قاؿ  -رعاؾ اا ي–تأمل معي 

ٍرىحيوفى﴾]غافر: ىو فرحه بباطل؛   ا[. إذن ٕٓكيٍنتيٍم تػىٍفرىحيوفى يف األىٍرًض بًغىٍّبً ا٢بٍىقّْ كىٗبىا كيٍنتيٍم ٛبى
[، ُٖىو حاؿ ا٤بنافقْب؛ ﴿فىرًحى اٍلميخىلَّفيوفى ٗبىٍقعىًدًىٍم ًخبلؼى رىسيوًؿ اللًَّو﴾]التوبة: كما

 [.ّٖعن الكفار: ﴿فىرًحيوا ٗبىا ًعٍندىىيٍم ًمنى اٍلًعٍلًم﴾]غافر:  قاؿ ا 
أك  ،كذلك الفرح الذم يصاحبو  ،بالباطل؛ كاف ىذا فرحنا مذمومناإذنا ٤با كاف فرحنا 

﴿ًإنَّوي كخييبلء، كما قاؿ  ،رو عن باطل، كفرحو ييصحب أك ينشأ عن بطى  ناشئنايكوف 
 [َُلىفىرًحه فىخيوره﴾]ىود:

فإنو فرحه با٢بق، فرحه ال  أما فرحي أىلي اإلٲباف الذم جاء ٧بمودنا يف كتاب ا 
يػٍره ٩بَّا ﴿قيٍل ًبفىٍضًل اللًَّو كىًبرىٍٞبىًتًو فىًبذىًلكى فػى كال ينشأي إال عن حق،  ،يصحبو ٍليػىٍفرىحيوا ىيوى خى

إُف غّب ،  [َُٕ﴿فىرًًحْبى ٗبىا آتىاىيمي اللَّوي ًمٍن فىٍضًلًو﴾]آؿ عمراف:،[ٖٓٯبىٍمىعيوفى﴾]يونس:
 ذلك ٩با جاء يف ىذا الباب.

،  ،إذنا الفرح منو ما ىو ٧بموده   ،ٚأٟ قف١ٕ ناْت َٓكػ١ُكمنو ما ىو مذمـو

ٌُ َا ُِفايٛادب َس ،سيطًل ٖصٙ ايكف١ ٚزٓيت األزي١ ع٢ً اتكاف اهلل 

 ، ىذا ال شك فيو كال ريب.ب٘ ع٢ً َا ٖٛ ستُٛز اتكف اهلل 
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كالذم يفرح  منو  كال شك أنو كماؿه  ،شك أنو فرحه ٧بمود ال إذنا فرحي ا 
أكملي ٩بن ال يفرح، فكيف إذا كاف ىذا الفرح؛ كيف إذا كاف فرحنا  ،من حيث األصل

 ،شك أنو الفرحي الكامل كاإلحساف، ال ،كمن لو كماؿ الرب ،كا٢بكمة٩بن لو كماؿ العلم 
كما ال  ،كعيبو  ،ءه من كل نقصو بو. كىو فرحه مربَّ   على ا ا٤بمدكح امود الذم ييثُبى 

 . يليق با
ا٤بشَبؾ الٍب  إثبات قاعدة القٍدرً دليله على ىذا ا٢بديث فيو  ا٤بسألة الثانية: أفَّ 

كفرح  التفضيل بْب فرح ا  ذكر يف ىذا ا٢بديثً  النيب  أفَّ  :ذلك مرت معنا، بيافي 
يف  كصيغة التفضيل تدؿ على حصوؿ اشَباؾو ، «بًتػىٍوبىًة عىٍبًدهي  لىلَّوي أفرىحي »فقاؿ: خلوؽ ا٤ب

 بْب الفاضلً  كا٤بفضوؿ، أليس كذلك؟! ا٤بفضل فيو
أال يدؿ  القوة،يف إذا قيل: فبلفه أقول من فبلف؛ أال يدؿ ىذا على اتصافهما 

كىذا ذكٌي،  ،أذكى من فبلف؛ إذنا ىذا ذكيٌ  افبلنن  فَّ إإذا قيل  على اتصافهما بالقوة،
ىذا  دؿٌ ، «بًتػىٍوبىًة عىٍبًدهي  لىلَّوي أفرىحي » أحدٮبا أذكى من اآلخر، إذنا ٤با قاؿ النيب  لكنَّ 

بْب صفة  ،ة قدرنا مشَبكناكعلى أف ٜبَّ  ،يفرح، كعلى أف ا٤بخلوؽ يفرح  على أف ا
 .ا٣بالق كصفة ا٤بخلوؽ
القدر  ثبوتً مع  ،القدر ا٤بشَبؾ ثابته  إفَّ  :فيقاؿ ،مٍدر البد أف ييتمَّ كلكن ىذا القى 

مٌيز، فلً الفارً 
ي
للمخلوؽ من الفرًح ما يليق بو، ٜبٌة  من الفرح ما يليق بو كما أفَّ  و لى ؽ ا٤ب

ٌيز، القدر ا٤بشَبؾ إ٭با ىو االشَباؾي  ،قدره مشَبؾ يف أصل الصفة، كىذا  كٜبٌة قدره فارؽ ٩بي
ا يف ا٢بقيقة ا يف خارج الذىن، أمَّ ال كجود لو إال يف األذىاف، أمَّ  ،األمر مطلقه كٌلي

كىو  ،ذا االتصاؼ ٱبتص بوى ال شك أفَّ  ،بصفتو ؼو اتصاؼ كل موصو  فَّ إف ،كالواقع
كللمخلوؽ من الفرح ما يليق بو، كما  ،من الفرح ما يليق بو على ما يليق بو، فللو 

للعبد  كما أفَّ   ،كللمخلوؽ من ا٢بياًة ما يليق بو ،من ا٢بياًة ما يليق بو أف  
 من العلم ما يليق بو. من العلم ما يليق بو، فإف   ا٤بخلوؽً 
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.                                                         -كفقو ا-مدً نٍ سً  زيزٍ عى دالٍ بٍ عى  بنٍ  حٍ الً شىرٍحي فىًضيىلًة الشىٍيخ: صى 
 مْبَّ لً سٍ كللمي  وى يٍ كلوالدى  وي غىفىرى ا لى 

 

ُٓٔ 
 

ليس ىو التمثيل  ،نا عنو بالقدر ا٤بشَبؾيف أصل الصفة؛ كىو ما عربَّ إذنا االشَباؾ 
ِْٕٖف ٕٖإ: علمناقد ا٤بمنوع، كالقاعدة كما  ٞ ايكزص ِْف ٞ ايكزص املؾرتى تعطٌٝ، ٚإ

ِّظ متجٌٝ.  ايفاصم امُلُ

كىي  ،على قاعدة أىل السنة كا١بماعةيديؿُّ ىي أف ىذا ا٢بديث  :ا٤بسألة الثالثة
 .ل نصوص الصفات على ظاىرىا البلئق با ٞبىٍ 

حدَّث ّٔذا  ا٢بديث، ٗبحضىرو من أصحابو، كالظاىري كا  أفَّ النيب بياف ذلك: 
أعلم من ركايات ا٢بديث، ففيها اختبلؼ يف تفصيل الركاية، كفيها اختصاره، كتطويل، 

ؿ تكرير ٙبديث أعِب يف بعضها اختصار، كيف بعضها ما ىو أبسط؛ ىذا ييشًعر باحتما
أف قاؿ ألصحابو: كىو الرحيم،  النيب ّٔذا ا٢بديث، كمع ذلك ما كاف من   النيب 

أف قاؿ: "ا  الشفيق، الرؤكؼ، ا٢بريص على أمتو الذم ٰبب ا٣بّب ٥با؛ ما كاف منو 
 .يفرح حقيقةن" َف يكن ىذا من النيب  يفرح لكن إياكم أف تظٌنوا أف ا

ٞبلوا ىذا ا٢بديث، كبٌلغوه إُف التابعْب، كما كاف منهم أحده كذلك أصحابو 
ييعقّْب على ىذا ا٢بديث بعد ركايتًو فيقوؿ: ىذا ا٢بديث على خبلؼ ظاىرًه؛ ألفَّ 

أكانوا جيٌهاالن برّٔم كما ! ظاىره يفيد التشبيو، أكاف ىذا من أحدو من أصحاب النيب 
كا عن يليقي بو، كما ال يليقي بو؟!! أكانوا أىل عً  ، فبل ٲبكنهم أف ييعربّْ ي  كحصرو، كإعجاـو

ىذا، كقد ركىكا ا٢بديث؟! أكانوا يريدكف الشر بالتابعْب؟ يريدكف أف يسلكوا ّٔم مسالك 
الضبللة؟!

: بالتأكيد ال، كمع ذلك نراىم ما حذَّركا التابعْب من ٞبىًٍل ا٢بديث على  ا١بوابي
ظاىرًه، كأفَّ ا تعاُف يفرحي حقيقةن. إذنا ىذا يدلك على أفَّ الواجب ٞبىٍلي ىذه األدلة 

، كأف كل ما ييػقرّْره أىل البدًع كاألىواء يف ىذه األحاديث على ظاىرىا البلئق با 
 أف كل ذلك باطله ال أساس لو من ا٢بق. فيها ذًكر صفات ا الٍب جاء 

 كقيل مثل ىذا يف ٙبديث التابعْب، أتباع التابعْب ّٔذا ا٢بديث كأمثالو. 
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مع تنزيهها عن  إذنا الواجب ٞبىٍلي ىذه النصوص على ظاىرىا البلئق با 
ًمثٍ أدراف التشبيو، كعن أدراف التعطيل، فنجمع بْب  ًلًو شىٍيءه﴾  كبْب ﴿كىىيوى ﴿ لىٍيسى كى

يفرح؛ كما أننا نؤمن أف فرحوي ليس   نؤمن أف ا  [؛ُُالسًَّميعي البىًصّبي﴾]الشورل:
 كفرًح ا٤بخلوقْب.

ا٤بسألة الرابعة: يف موقف أىل البدع من ىذه الصفة، أىل البدع .. لستي ٕباجة 
م ٞبَّلوىا على غّب إُف التذكّب ٗبنهجهم العاـ، يف أحاديث كآيات الصفات، حيث إهن

الف عقائدىم الٍب استقىٍوىا من غّب الكتاب كالسينَّة؛ فخاضوا  كجهها، كذلك ٤با رأكىا ٚبي
يف ىذا ا٢بديث، كالشأف يف ذلك كالشأف يف ما ذكرناه يف موقفهم من آيات الصفات 

يفه الٍب مرَّت بنػا. لقد خاضوا يف ىذا ا٢بديث ٗبعوًؿ التأكيل الذم ىو يف حقيقتًو ٙبر 
للكًلًم عن مواضعًو، كىؤالء ا٤بػيأٌكلىة ٥بذه الصفة، لػمَّا كاف كبلمهم ليس مبنينا على علم، 
كليس ىناؾ دليله لػما يقولوف، ٘بدي أهنم قد تفرٌقوا يف ىذه التأكيبلت؛ ألنَّو ال زماـ ٥با، 

 كال خطاـ.
ية، كليس بصفةو الزمة.    منهم من فٌسر الفرح بصفًة متعدّْ

كما دٌؿ عليو ىذا ا٢بديث ككما مٌر عليو السلفي -أىل السنَّة الفرح عند 
، كليس أهنا قد تعٌلقت صفةه اختياريٌة الزمة. ٗبعُب: أهنا قائمةه بذات ا  -الصاٌف

با٤بخلوؽ، كما ىو الشأف يف صفة الرزؽ، أك صفة ا٣بٍلًق، أك صفة اإلحياًء، كاإلماتة كما 
! ٖٛ أْ٘ دعٌ اغيدًٛم ٜفطحم جعلوا الفرح ، لكنهإُف ذلك. إ٭با ىو فرحه منو 

كىذا عبثه كلعبه بالنصوص. لو جئت إُف ىذا التحريف، كفهمت ا٢بديث على ىذا 
مىل ا٢بديث على ىذا ا٤بعُب،  الوجو؛ فإنو يضطرب عندؾ معُب ا٢بديث. ال ٲبكن أف ٰبي

 كىذا أكضحي من أف ييرٌد عليو.
ٗبا ٯبعلي ىذه الصفة صفةن الزمة، كقالت طائفة أخرل: إننا نيفٌسر ىذا ا٢بديث 

ا فرحيوي إما أف ييفسَّر بالرضا، أك أف يفىسَّر  لكننا نقوؿ: إفَّ ا تعاُف ال يفرحي حقيقةن، إ٭بَّ
 باإلحساف، أك أف ييفسَّر باإلقباؿ على عبدًه.
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قالوا: إف فرح ا ٗبعُب رضاه عن  إذنا ىذا من أشهر ما قيل يف تفسّب فرح ا 
يرضى عنو، مث إف رجعت إُف تفسّبىم للرضا،  فمٌب ما تاب عبده؛ فإفَّ ا عبدًه؛ 

كجدت أف الرضا عندىم ىو: إرادة اإلنعاـ، يعِب تأكيله بعد تأكيل! الفرح ىو الرضا، 
، ييعيديكهنا إُف الصفات الٍب كالرضا إرادةي اإلنعاـ؛ ألفَّ الصفات الٍب ال ييثًبتوهنا  

ك اإلرادة فقالوا: إف الفرح ىو الرضا، مث الرضا ىو اإلرادة، كىذا ال ييثًبتوهنا، كمن ذل
 شك أنَّو غّب صحيح؛ بل ىو باطله من القوؿ. 

ذلكم أفَّ الرضا، كالفرح ليس شيئْب، أك ليسى كلمتْب مَبادفتْب، كله يعلم بأف 
. الرضا الفرح ال يتبلزـي الرضا، فقد يرضى الراضي دكف فرح؛ فالفرح أبلغ من ٦برد الرضا

فيو معُب: الطمأنينة كالسكينة، كأمَّا الفرح فإنو درجةه أعلى من ذلك، كىو ما ييعربى عنو 
إ٭با ييوقىف فيو  يف أحواؿ الناس بالبهجة كالسركر؛ كإٍف كاف الذم ييضاؼي إُف ا 

إال الفرح، كال نضيف كلمة السركر أك البهجة؛  عند حدّْ الوارد، فبل نيضيف إُف ا 
ن من باب التقريب للمعُب يف أحواؿ ا٤بخلوقْب. فالفرح قريبه من معُب: البهجة، لك

 كالسركر، كىذه درجةه أرفع من ٦برد الرضا.
الرضا أخصُّ من اإلرادة؛ فكيف ٘بعلوف الرضا ىو مطلق اإلرادة،  مث إنو ييقاؿ: إفَّ 

نًعم أف يينًعمي أك ما ىو أخصُّ منها كىو إرادة اإلنعاـ؟ فإفَّ ذلك ال تبلـز فيو. ف
ي
قد يريدي ا٤ب

 دكف أف يكوف راضينا بذلك.
مث إننا نقوؿ ٥بم: سلَّمنا جدالن بصحة ىذا التأكيل؛ كل ما قلتموه فإننا نسلّْمي بو 
من باب التنزُّؿ ا١بدٌِف. لكن نقوؿ ٥بم: إنكم يا قـو ما صنعتم شيئنا؛ فررمت من تشبيو، 

هم لوجدت أهنم يفرُّكف من إثبات الفرح  فوقعتم يف تشبيو، ٗبعُب لو نظرت إُف كبلم
  :لزعمهم أف الفرح من خصائص ا٤بخلوقْب. أليس ىذا قو٥بم؟! مث إننا نقوؿ ٥بم

 ككذلك الرضا من خصائص ا٤بخلوقْب. 
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إذا كاف الفرح من خصائص ا٤بخلوقْب، فليكن الرضا من خصائص ا٤بخلوقْب. 
قباؿ على العبًد من خصائص كلتكن اإلرادة من خصائص ا٤بخلوقْب، كليكن اإل

 ا٤بخلوقْب، كليكن اإلحسافي على العبًد من خصائص ا٤بخلوقْب. 
: ك٫بن َف  أنتم تقولوف: ٫بن َف نرلى، َف نشهد من يفرح إال كىو ٨بلوؽ، فنقوؿي

 نشهد، كَف نرىل من يرضى، أك يريد، إال كىو ٨بلوؽ. 
القلًب. فإذا كاف األكؿي من  إذا قالوا: الفرحي طّباف القلًب؛ قلنػا: كاإلرادة ميل

حدىثْب؛ فليكن الثآف كذلك. 
ي
 صفات ك٠بات ا٤ب

تليق بو، كىنػا نقوؿ: كالفرحي  لكنَّهم ىنا يقولوف: إفَّ اإلرادة ا٤بضافة إُف ا 
 يليقي بو. ا٤بضاؼ إُف ا 

ةى إذنا، أنتم ما صنعتم شيئنا، سول أنكم حرٌفتم الكًلم عن مواضًعًو، كانتهكتم حيرمى 
النصوص، كقلتم على ا بغّب علم، كفتحتم بابى االنسبلخ من الشريعة. فليقٍل كله ما 
شاء يف نصوص الكتاب، كالسينَّة، كلًيىخيٍض الزنادقةي يف الكتاب، كالسينَّة خوضهم؛ 

 ألنكم فتحتم بابنا، كلستيم أكُف فيو من غّبكم.
ايقفات، نايكٍٛ يف ايكٍٛ يف بعض إذنا، القاعدة الٍب ال شك فيها: 

، كل ما يلـز صفةن من الصفات الٍب يركموف تأكيلها؛ ىم ملزموف فيما ايبعض اآلخض
 أكىليوا إليو، بنظّب ما فٌركا منو.

حرّْفة.
ي
 ىذه قاعدةن مضطردة نطبّْقها على كل ما يذكره ىؤالء ا٤بػيأًكلة ا٤ب

كيفرح بو،   ا٤بسألة ا٣بامسة: دٌؿ ىذا ا٢بديث على أف التوبة شيءه ٰببو ا
بُّ اٍلميتىطىهّْرًينى﴾ بُّ التػَّوَّاًبْبى كىٰبًي بتوبًة عبدًه؛ فرحي  فرحي ا  [ِِِ]البقرة: ﴿ًإفَّ اللَّوى ٰبًي

٧بتاجنا إُف توبًة عبده،  -جل كعبل-، فليس ا  برو، كإحساف، ال فرحي حاجةو منو
 فليس مفتقرنا إُف ذلك، كال يستكثري بذلك.

كًإٍنسىكم  ،يا عبادم لو أفَّ أكَّلكم كآخركم»القدسي الذم تعلموف: كيف ا٢بديث 
ما زاد ذلك يف ملكي شيئنا. يا  ،كانوا على أتقى قلًب رجًل كاحدو منكم ،كًجنَّكم
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 أفجًر قلًب رجلو كاحدو  كانوا على،  كإٍنسىكم كًجنَّكم ،لو أفَّ أكَّلىكم كآخركم عبادم
 «.ما نقص ذلك من ملكي شيئنامنكم 

ى يفرح؛ ألنَّو اسن، البػىٌر، الرحيم، الرءكؼ، التواب  إذنا ا  ﴿ييرًيدي اللَّوي لًييبػىْبّْ
 .[ِٔلىكيٍم كىيػىٍهًديىكيٍم سينىنى الًَّذينى ًمٍن قػىٍبًلكيٍم كىيػىتيوبى عىلىٍيكيٍم كىاللَّوي عىًليمه حىًكيمه﴾]النساء:

ًيليوا مىٍيبلن ﴿كىاللَّوي ييرًيدي أىٍف يػىتيوبى عىلىٍيكيٍم كىييرً  يدي الًَّذينى يػىتًَّبعيوفى الشَّهىوىاًت أىٍف ٛبى
 .[ِٕعىًظيمنا﴾]النساء:

كٌرر يف اآليتْب إرادتو للتوبة على عباده،   تأمل يا رعاؾ ا، كيف أفَّ ا 
حٌب أنو من ًبرّْه كإحسانو، يفرح ىذا الفرح العظيم  فالتوبة شيءه ٧ببوب إُف ا 

يتصوره العباد من أشدّْ شيءو من فرحو يعرفوف كيعلموف يف حياهتم؛ فرحي الذم ىو فوؽ ما 
الشك أنو شيءه عظيم. تقصير العبارة عن بياف معناه، كلو َف يأًت يف ا٢بثّْ  ا 

على التوبة إال ىذا ا٢بديث، لكفى ّٔذا حظنا عليها، لكفى ّٔذا سٍوقنا للقلوب ا٤بؤمنًة 
 إليها.

، كأماـ فقّبه، حقّبه، ال قيمة لك أماـ ميلك ا  أنت، من أنت! أنت عبده،
ملك ا٤بلوؾ، جبػٌاري السموات كاألراضْب، الذم لو ا٤بلكي  ًغناه، كأماـ فضلًو، ا 

بّْر األمر  الغٌِب، ا٤بستغِب عن كل ما سواه، كمع ذلك؛ فإنو يفرحي ىذا  كا٢بمد، مدى
 الفرح العظيم بسبب توبتك يا عبد ا إليو.

؟! فيفوز اإلنساف س يف ىذا ما يشحذ ا٥بمم إُف ا٤ببادرة إُف التوبة إُف ا ألي
 بفرح ا. 

كماذا لك يا عبد ا لو فىرًًح ا بتوبتك؟ فلتيبًشر بكل خّب، جاءتك كل 
 السعادة، كجاءؾ كل التوفيق.

بتوبتك يا عبد ا؛ جاءتك الرٞبات، كجاءتك الربكات، كجاءؾ  لو فىرًح ا 
 التوفيق من كل مكاف.
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فالتوبة إُف ا، فرضه حتمه، فرضي عْبو  فعلى العبد أف يبادر إُف التوبة إُف ا 
ا اٍلميٍؤًمنيوفى كاجب على كل مسلم كمسلمة يف كل كقت، يعنا أىيػُّهى ﴿كىتيوبيوا ًإُفى اللًَّو ٝبًى

﴿يىا أىيػُّهىا الًَّذينى آمىنيوا تيوبيوا ًإُفى اللًَّو تػىٍوبىةن نىصيوحنا ،[ُّلىعىلَّكيٍم تػيٍفًلحيوفى﴾]النور:
 .[ٖ﴾]التحرٔف:

 كال صارؼ لو.  ىذا أمره من ا 
؛ بل لو تأمل اإلنساف يف حالو، كيف تقصّبه، كيف إعراضو عن  إذنا التوبة شيءه الـز

لى معصيتو، كيف غفلتو عن ذًكرًه، لرأل أنو أحوج ما يكوف كيف انكبابو ع طاعة ا 
بعدد األنفاس، يف كل ٢بظة يستشعر ا٤بؤمن الصادؽ، أنو  إُف أف يتوب إُف ا 

 لوجود ما يقتضي ذلك منو؛ ىذا إف كاف يف قلبًو حياة. ٕباجة إُف أف يتوب إُف ا 
َُّا ...............................                 دتطٕح سيِّٕت إٜال

 أعلم. كا  
 
َُا $: كقولو قاؿ   ُٖ ٌُ َأَسُس َِٜكُت  ،ٔٔ ِٝ َِٜهَشُو اهلُل ٔإَي٢ َضُدًَ

٘ٔ.#. اآلَخَط؛ َِٜسُخالٕ اِيَذ١َٖٓ ِٝ َُٖتَفْل َعًَ

ىذا حديثه صحيحه كسابقو، اتفقه على إخراجو الشيخاف، كفيو تىًتمَّة؛ حيث إف 
؛ ًكبلٮبيىا  النيب  قد أخرب يف ىذا ا٢بديث، أنو يضحكي إُف رجلْب يػىٍقتيلي أىحىديٮبيىا اآلخىرى

يىٍدخيلي ا١بٍىنَّة، كىنا سأؿ الصحابة كيف ذلك يا رسوؿ ا؟ يف بعض الركايات يف 
فسَّر ذلك دكف سؤاؿ، كيف بعًضها سأؿ الصحابةي كيف ذلك؟  الصحيحْب؛ النيب 

قاتل يف سبيل ا فقيًتل، مث تاب ا على القاتل، فهداهي إُف  أف أحدٮبا فأخرب النيب 
اإلسبلـ، فقاتل يف سبيل اإلسبلـ فاستيشهد. إذنا كبلٮبا يدخبلف ا١بنة، مع كوف أحدٮبا 

على قلبو، كىداه إُف اإلسبلـ،  قد قتل اآلخر! القاتل قتلى يف حاًؿ كفره، مث فتح ا 
 استيشًهد فكانا ٝبيعنا يف ا١بنة، فاقتضى ىذا أف ، حٌبمث إنو جاىد يف سبيل ا 

 إليهما. يضحك ا 
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كىذا ا٢بديث كسابًقًو يف الكبلـ عن طريقة أىل السنَّة كا١بماعة يف إثبات ىذه 
   كما ىو ا٢باؿ يف الصفة السابقة، ككما ىو ا٢باؿ يف ٝبيع ما جاء يف الكتاب

، بابي تصديقو ٗبا أخرب  ، بابي إذعافو كالسيٌنة، الباب كلُّو بابه كاحد، البابي بابي تسليمو
 مع تنزيًو ما كرد من أدراف التشبيو، كمن أدراف التعطيل. ا كرسولو 

يضحك إذا شاء كيف شاء.  فا   صفة الضحك صفة اختيارية ثابتةه 
على أفَّ كاألدلة على إثبات الضحك يف السيٌنة كثّبة، حٌب نصَّ شيخ اإلسبلـ 

لعبده؛ فإف ىذا  ، كإذا ضحك ا أحاديث الضحك متواترة عن رسوؿ ا 
،كليس أف الضحك ىو الرٞبة. يستلـز حصوؿ الرٞبة منو 

الطويل، الذم فيو ما أخرب ذا يف حديث أِب ىريرة فرؽه بْب الصفًة كالزًمها، كل
  ٩با يكوف يف عىرىصىاًت القيامة، كإُف دخوؿ أىل ا١بنًة ا١بنةى، ٤با ذكر النيب  آخر

رجوف من الناًر  أىل ا١بنة دخوالن ٥با، كحيث إنو بًقي يف النار آخر العصاًة، الذين ٱبي
العهد عليو، أاٌل يسأؿ  كيف كل مرةو يأخذ اي  فيدخلوف ا١بنة، فكاف يسأؿ ا 

منو، فلما   فضحك ا » سؤاالن آخر، فكاف يسأؿ كيسأؿ؛ حٌب قاؿ النيب 
.«منو قاؿ لو: ادخل ا١بنة فضحك ا 

 .حصوؿي الرٞبة منو  إذنا الزىـ ضًحكى ا 
يف الضحك، كالشأف يف الفرح، كالشأف يف الغضب،   -يا رعاكم ا-كالشأف 

١ٓٝ ال حتتاز يف بٝإ َعٓاٖا إىل أنجض كالشأف يف ابة كالبغض،  ٍٕ نً ٖشٙ َعا

َٔ صٚاٜتٗا. فإٕ ٖشٙ املعاْٞ َزَصَن١ْ بايفطض٠ٔ ٚاإلسغاؼ، ٚال حيتاز األَض 

د ٕبد. .... ماإىل َسزٖٔٓا؛ بٌ صمبا ٜتعٖشُص سٗزٖا  يقـو بالقلوب ال ٰبي
 :ما الذم ٲبكن أف تقولو يف تفسّب الفرح، سول أف تقوؿ: أف الفرح ىو كلذا:

البغض  :الفرح، كماذا ٲبكن أف تقوؿ يف تعريف البغض سول أف تقوؿ: أف البغض ىو
 الضحك. :كماذا ٲبكن أف تقوؿ يف تفسّب الضحك، سول أف تقوؿ: إف الضحك ىو
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، يف ا١بزء الذم (اإلبانة)كقد أكرد ىذا يف كتابو  ن بطة باأؿ ٤با سي  كلذا: 
أنو سأؿ اإلماـ الليغوٌم ٧بمد بن عبد خٌصصو، أك يف الرد على ا١بهمية، ذكر 

الواحد؛ )كىو اإلماـ الليغوٌم ا٤بشهور ًبغبلـً ثعلب( سألو عن حديث أبو رزين كفيو 
كا٢بديث جاء من ركاية: إثبات الضحك، كسيميرُّ معنا يف ا٢بديث الذم بعد ىذا، 

" كا٤بؤلف «. ًغيػىريهي  ضًحك رىبػُّنىا ًمٍن قػينيوًط ًعبىاًدًه كىقػيٍربً » ذكره بلفظ "عًجبى
كسنتكلم عن ذلك حينما نًصل إُف ا٢بديث إف شاء ا.

سأؿ اإلماـ الليغوٌم عن ىذا ا٢بديث، فأجاب بإجابةو ا٤بقصود أف ابن بطة 
كمىة  ، كركايتو سينَّة، -)يعِب مشهور(-ا٢بديثي معركؼ قاؿ  -تنبَّو ٥با–٧بي

كاالعَباض بالطعن عليو بدعة، كتفسّب الضحك تكلُّفه كإ٢باد.
)يعِب -قاؿ: تفسّب الضحك تكلُّفه كإ٢باد، قاؿ: كأما ًغيػىريهي فأجاب بأنو تغيّبه 

ك الكلمة . ا٤بقصود أف تل-ييغيػّْري حا٥بم من ا٢باًؿ البئيسة إُف ا٢باًؿ ا٢بسنة(أف ا 
فسَّرىا. فسَّر الًغيػىرى بالتغيّب، لكن يف الضحك ٤با كانت كلمة غريبة؛ ماذا صنع 

قاؿ: تفسّب ذلك تكلُّفه كإ٢باد. ًَفى قاؿ ىذا؟ ألفَّ أم تفسّب لك للضحك، سييدخلك 
إُف باب التكييف، ًَفى؟ ألنك لن ٙبىيدَّ الضحك إال ٗبا ىو من خصائص ا٤بخلوقْب، 

لو فيسّْر ٖبصائص ا٤بخلوقْب؛ لكاف ىذا التكييف  اؼ إُف اكالشك أف ما يض
ا٤بمنوع.

لكن ىذا ا٤بعُب كاضح ال ٰبتاج إُف أكثر من أف ييركىل، فبالتاِف ييفهم ا٤بعُب 
كييعرؼ ىذا ا٤براد، كييفٌرؽي بْب الضحك، كبْب البكاء، كبْب ا٢بزف، كبْب الفرح، إُف غّب 

، فتػىنىبَّو ذلك من ىذه ا٤بعآف؛ كإف كاف ال  تاجي، أك ال ٲبيكن أف تيضبط ٕبدّْ جامعو مانعو ٰبي
 إُف ىذا األمر.  -يا رعاؾ ا-

كلذا؛ ٤با سار القـو على غًّب ىذه الطريق، على خبلؼ طريقة السلف الصاٌف 
الذين كانوا يرككف األحاديث، كال يقفوف عند تفسّب الكلمات الواضحة؛ ألفَّ القـو 

ِب: مثل غبلـ ثعلب؛ كاف يف منتصف القرف الرابع، ال ٘بد أنو يفهموف لغة العرب. يع
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ٰبتاج، كال ٰبتاج أىل عصرًه إُف أف ييعرّْفوا كلمة الضحك؛ ألهنا شيءه  معركؼ كرٗبا 
أدخلهم ىذا التفسّب إُف الوقوع يف التكييف. ال ٘بد من أىل تلك الطبقة كما قبلها،  

غض، كغضب، كإُف غّب ذلك؛ ألهنا كبلمنا يف تفسّب كلمة ضحك، كفرح، ك٧ببة، كب
 من األمور الواضحة ا٤بعلومة بالبداىة، كالفطرة.

يف التكلَّف، إذنا، القـو ٤با عميوا عن ىذا؛ كقعوا فيما أشار إليو غبلـ الثعلب 
كصفو بالتكلف، كاإل٢باد، ٤با كصلوا إُف ىذا ا٢بديث، خاضوا فيو بالتأكيل كعادهتم، 

؛ ألفَّ إضافة الضحك إُف ا فقالوا إف الضحك ىا ىنا ٦ب على ا٢بقيقة، شيءه ال  ازه
ٍحدىثْب، فالضحك: انفراج الشفتْب، كظهور األسناف، 

ي
ٯبوز؛ ألفَّ الضحك من صفات ا٤ب

كتػىٍغّبُّ السىٍحنة. 
؛ أىو الضحك مطلقنا، أك ىو -يا رعاؾ ا–تأمل  ، ىذا الذم كصفوه أكالن

ه يف ا٤بخلوقْب. ٤با يضحك اإلنساف يكوف ضحك ا٤بخلوقْب؟ ىذا الضحك الذم رأكٍ 
 منو ىذا األمر، ىذا كاحد.

ثانينا: ىل ىذا تفسّب الضحك، أك ىذا ما ينشأي عن الضحك؟ ىذا ما ينشأي عن 
 الضحك، كىو شيءه مبلزـه للمخلوقْب.

، كما كررنا غّب مرة، أهنم كقعوا يف التشبيو، مث   كبالتاِف كاف اإلشكاؿ عند القـو
وي عن أنفسهم فعطَّلوه، مث كانت النتيجة، أهنم كقعوا يف التشبيو مرة أخرل، أرادكا دفعى 

!  فشبَّهوا ا  ، أك ٩بتنعاتو ، أك جامداتو أك معدكماتو  إما بناقصاتو
من جنس ما ييضاؼ  ا٤بقصود أنو ٤با كقرى أكالن يف نفوسهم أف ا٤بضاًؼ إُف ا 

إُف ا٤بخلوقْب، سعىٍوا السعي ا٢بثيث إُف دىٍفًع ىذا التشبيو الذم كقع يف نفوسهم، فعمىديكا 
إُف التأكيل فقالوا: إفَّ الضحك ليس ىو الصفةى ا٢بقيقة القائمةى با؛ الضحك الذم 

٭با أكَّلوا يليق بو، ال كما ىو حاؿ ا٤بخلوقْب، كال ىو كما شأف ا٤بخلوقْب يف ضًحًكهم، إ
، كرضاه ىو إرادتو لئلنعاـ ذلك، كما أىكَّلوا صفة الفرح؛ فقالوا ىذا ٦بازه عن رضا ا 

 على عبًدًه.
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إذنا ما كاف من القـو إال أهنم دفعوا عن أنفسهم ا٣بلل الذم كقع أك كاف فيها من 
٥بم  ليس حاؿ السابقْب األكلْب، كال التابعْب -يا رعاؾ ا–قبل، كىذا لو رأيت 

 .حدَّث مرٌاتو ككىرَّات ٗبا يدؿ على ثبوت الضحك   بإحساف. النيب 
لةن من األحاديث،  عقىد بابنا يف إثبات الضحك  كابن بطة  أكردى فيو ٝبي

يف إثبات الضحك، كما كجدنا كال ركايةو كاحدة فيها  ككذا عن بعض أصحاب النيب
ا تشبيهنا؟! يا رسوؿ ا، ىل يليقي أف ييضاؼ أف صحابينا قاؿ: يا رسوؿ ا، أليس ىذ

الضحك إُف ا! أقاؿ ىذا أحده منهم؟ بل كجدنا اإلذعاف كالتسليم؛ حٌب إفَّ أبػا رزين 
قاؿ: أىكىيضحكي « ًغيػىريهي  يضًحك رىبػُّنىا ًمٍن قػينيوًط ًعبىاًدًه كىقػيٍربً »٤با ٠بع ىذا ا٢بديث 

رب  يضحكي خّبنا. ربُّنػا! قاؿ: نعم. قاؿ: ال عًدمنا من
ذًعنة، كالقلوب الٍب نا٥با ما نا٥با من الشُّبىو، 

ي
أرأيت الفرؽ بْب القلوب ا٤بػيسىٌلمة ا٤ب

 كالشك، كالريب؟! 
 على ظاىرًًه، فزادىم إٲباننا ك٧ببةن   ىذا ا٢بديث ٞبلو أصحاب النيب

 فسًلموا من أدراف التشبيو، كما سًلموا من أدراف التعطيل، ٖببلؼ حاؿّْ ىؤالء.
كالردُّ على ىذا القوؿ كالردّْ على القوؿ الذم قالوه يف صفًة الفرح، فالنتيجة أفَّ 

 القوـى ما صنعوا شيئنا! فركا من تشبيوو فوقعوا يف تشبيو! كل الذم قالوه راجعه إُف ذلك.
يف شأف الضحك: إفَّ الضحك يف كيلّْ ضاحكو يليقي بو، كبالتاِف مث إننا نقوؿ ٥بم 

 ما يستلـز ذلك حصوؿ التشبيو كالتمثيل.
 القوؿ نظركا جزئينا فحكموا كلّْينا؛ كىذه قاعدة عند ٝبيًع أىل البدع.  

ّٝاخيذىا كتفطَّن ٥با؛  ّٝا، ٚحيهُٕٛ نًٔٓ  .أٌٖ ايبزع ٜٓعضٕٚ دظ٥
مُّوا ا٢بكم على الضحك كلو بأنو على ىذه نظركا إُف ضًحك اإلنساف، مث عمى  

الصفة، كقل مثل ىذا فيما يتعٌلق بالغضب؛ قالوا: إنو غلياف دـً القلب؛ إلرادة االنتقاـ. 
الواقع أهنم نظركا إُف ما يكوف من ا٤بخلوؽ، من اإلنساًف إذا غًضب، كقل مثل ىذا يف 

 بقٌية الصفات الٍب أكَّليوىا.
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م أف ييقاؿ: ماذا أنتم صانعوف يف ٨بلوقاتو َف تنطبق مع أنو يكفي يف ردّْ قو٥ب
: ما بكاء اإلنساف؟ حيدُّكا لنا البكاء.   عليها ىذه التعريفات الٍب ذكرمت؟ ألننا نقوؿ مثبلن

على قاعدهتم؛ ماذا سييقاؿ؟ إنو حزفه ينتجي عنو أف ٯبهىشى الفم، كتدمع العْب؛ 
 أليس كذلك؟ إذا أردنا أف نسّب على طريقتهم.

 ﴿فىمىا بىكىٍت عىلىٍيًهمي السَّمىاءي كىاألىٍرضي﴾ اذا أنتم قائلوف يف قوؿ ا فم
أين دموعي السماء الٍب دمىعىت؟ كأين دموعي األرض الٍب دمىعىت؟ ككيف  [ِٗ]الدخاف:

جهىشىت بالبكاء؟ أليست السماكات كاألرض ٨بلوقات؟ كمع ذلك ما انطبق عليها ىذا 
التعريف! فكيف تزعموف أننا لو ٞبلنا أحاديث الصفات على ظاىرىا، أنو يلـز منها أف 

  على ىذا النحو.  يكوف ا٤بضاؼ إُف ا 
عافآف ا كإياكم منها، كسلَّمِب ا كإياكم -عن جهنَّم  تأمل يف قوؿ ا 

ًبغٍيظو عظيم، كىو  . كصفها ا [ٖ﴿تىكىادي ٛبىىيػَّزي ًمنى اٍلغىٍيًظ﴾]ا٤بلك:قاؿ:  -منها
 أشدُّ ما يكوف من الغضب.

إلرادة االنتقاـ؛ فأين أستيعرّْفوف الغٍيظى أيضنا بأنو امتبلءي دـ الوجو، كاٞبراري الوجنتْب 
 كجهيها؟ كأين الدـ الذم ٯبرم يف جهنم؟!

ٌٕ حبَػٔب٘،  ٌٕ حبَػٔب٘، ٚايبها٤ ؼي نٌ ست إّشا ايػهب ؼي نٌ ست

ٕٕ حبَػٔب٘. ٚإشا  ٕٕ حبَػٔب٘، ٚايهشو ؼي نٌ َها ٚايفطح ؼي نٌ َها

ِٚزي.  عٔكًٓا ٖصا ؼي اغيدًٛقات، فال إٔ ُٜكاٍ ٖصا ؼي سل ارتايل َٔ بأب أ

الئقه بو، كضحكي كل ٨بلوؽو الئقه بو. قاؿ بعض ا٤بتكلمْب ىا  ا فضحكي 
قاؿ: إنو ال  -كعجيبه كا ما قاؿ–قاؿ بعض ا٤بتكلمْب  -كأختم ّٔذه ا١بملة-ىنا 

يف  ، ًَفى؟! قاؿ: ألفَّ الضحك قد فعلو ا  ٘بوز إضافة الضحك إُف ا 
 ا٤بخلوؽ! فًهمت ىذه ا٢بٌجة العجيبة؟ ا٤بخلوؽ، كال ٯبوز أف يفعل ا ما فػىعىلىوي ب
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. [ّْ]النجم: ﴿كىأىنَّوي ىيوى أىٍضحىكى كىأىٍبكىى﴾كما أخرب عن نفسو:   يقوؿ ا 
إذنا الضحك شيءه فعلو يف ا٤بخلوؽ؛ ىو الذم جعل ا٤بخلوؽ يضحك، كبىُب على ىذا، 

 ىذا الفعل. أنو إذا فعل ىذا با٤بخلوؽ، فبل ٯبوز أف يوصف ىذه الصفة، كال أف يقـو بو
إُف  كالعجيب أف ىذا اإلنساف بلغت بو ا١برأة إُف أف يتحٌكم يف صفات ا 

يعلىم كىو الذم  ىذا القدر البغيض. ما دليليك يا عبد ا على ذلك؟ أليس ا 
 علَّم ا٤بخلوؽ؟! 
ىو الذم جعل  ذا القدرة، كىو الذم أقدىرى ا٤بخلوؽ؟ أليس ا  أليس ا 

﴿كىلىًكنَّ ، [ّٕ]األنبياء: ﴿كىجىعىٍلنىاىيٍم أىًئمَّةن يػىٍهديكفى بًأىٍمرًنىا﴾ا٤بخلوؽ يهًدم كا يهدم؟ 
 .[ٔٓ]القصص: اللَّوى يػىٍهًدم مىٍن يىشىاءي﴾

﴿كىجىعىٍلنىاىيٍم أىًئمَّةن يىٍدعيوفى ًإُفى جعل ا٤بخلوؽ يدعيوا؟  أليس ا 
﴾]يونس:يدعوا   ، كا[ُْالنَّاًر﴾]القصص:  .[ِٓ﴿كىاللَّوي يىٍدعيوا ًإُفى دىاًر السَّبلـً

ُّ ايتغًِٝ ب٘؛ يعزّ بل يكفي أف نقوؿ:  ٕٖ ٖشا ايهالّ ٜهفٞ يف صرٔٓٙ عز إ

 ﴿كىأىنَّوي ىيوى أىٍضحىكى كىأىٍبكىى﴾، مث نقوؿ: ىذه اآلية الٍب استدللت ّٔا ايزيٌٝ عًٝ٘
﴿كىأىنَّوي ىيوى أىٍغُبى ٖبمًس آيات يف سورة النَّجم؟ ماذا أنت قاًئله فيما بعدىا  [ّْ]النجم:
﴾ تعاُف ا عن ذلك علونا  -؟ أفتقوؿ: إنو ٤با أغُبى َف يكٍن غنينا؟!!! [ْٖ]النجم: كىأىقػٍُبى

، كما أنو  -كبّبنا يضحكي إذا شاء، كىو الذم جعل  بل ىو الغٌِب، كىو الذم أغُبى
 ا٤بخلوؽ يضحك.

َٝٔطٙ، $:  كىقػىٍولًوً : قاؿ  َعٔذب ضٗبٓا َٔ قٓٛؾي عبازٙ ٚقِطٔب ٔغ

ٕٖ فَطَدهِ  َِٜعًِ أ ٌٗ ٜهشو؛  ِٓـيط إيٝهِ آٔظيري َقٓٔطري، فٝـَي َٜ

ْٔ َسٔسْٜح .#قطٜب  .َسَػ
كىذه الصفة صفة اختيارية ،    بً جى صفة العى  إُف إثباتً  انتقل ا٤بؤلف 

 .بالكتاب كالسنة ثابتة  
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 كىيىٍسخىريكفى﴾ ؿ عليها قولو تعاُف: ﴿بىٍل عىًجٍبتي قد دَّ ؛ فا من كتاب ا أمَّ  
كالكسائي، كىي ٖببلؼ ركاية  ،كخلف ،، على قراءة ٞبزة]ُِالصافات:[ ]بالضم[

﴾ فهذه قراءة  كا٣بطاب ّٔذه اآلية على قراءة ا١بمهور للنيب  ا١بمهور، ﴿بىٍل عىًجٍبتى
.  بى جً صفة العى  تي بً ثٍ متواترة تػي 

 الرعد:[ا قولو تعاُف: ﴿كىًإف تػىٍعجىٍب فػىعىجىبه قػىٍو٥بييٍم﴾ الصفة أيضن كيدؿ على ىذه 
﴾ ىو تػى  ، فذىب طائفة من السلف أفَّ ]ٓ من  به جٍ عى قولو تعاُف: ﴿كىًإف تػىٍعجىٍب فػىعىجىبه

 . ا 
 .(الرٞبن من إنكارىم البعث بعد ا٤بوت بى جً عى :)تادة قاؿ قي 

 تي بً ثٍ عدة يف الصحيحْب كغّبٮبا، تػي  فقد جاءت أحاديثي  ا يف سنة النيب كأمَّ 
 . ىذه الصفة  

الذم ضيفو  من ذلك ما ثبت يف الصحيحْب، يف قصة ضيف رسوؿ ا ك 
كأكىم الضيف  ،أطفأ النور أحد األنصار، ككاف من شأنو ما تعلموف، ىو كزكجو، حيثي 

  :قاؿ النيب  ، مث ٤با أبلغ الصحاِبُّ كاف الطعاـ قليبلن  ك ،أهنما يأكبلف
لىةى   صىًنيًعكيمىا ربكما ًمن عىًجبى »  . بً جى صفة العى  إثبات :فيو ا٢بديثي  .«الليػٍ

قػىٍوـو يىٍدخيليوفى  ًمنٍ  ربيك عىًجبى » مثل ىذا فيما ثبت عند البخارم من قولو  كقلٍ 
 .  بً جى من إثبات العى  ، إُف غّب ذلك ٩با جاء يف سنة النيب «ا١بٍىنَّةى بالسبلسل

عىًجب ربُّنا من »ّٔذا اللفظ:  أكرده ا٤بؤلف  ،ا٢بديث الذم بْب أيدينا كىذا
ًه كالبحث يف كتب السنة، ال أعلم  ،من خبلؿ النظر ، كال أعلمي «قنوط عباده كقٍرًب ًغّبى

جت ىذا ا٢بديث فيما بْب أيدينا من ا٤بصادر قد جاء ّٔذا اللفظ، يف ا٤بصادر الٍب خرَّ 
كجاء عند  ،كجاء عند الطربآف ،كجاء عند أٞبد ،ابن ماجةا٢بديث، كا٢بديث جاء عند 

 جوا ىذا ا٢بديث.ا٢باكم، كغّبىم من أىل العلم الذين خرَّ 
، ((ك ربناحً ضى ))أك  ((يضحك ربنا))فيها  ،تلك الركايات الٍب كقفت عليها ككلي 

، حصل للمؤلف  ا إُف كىمو إمَّ  :، كرٗبا يعود ىذا إُف أحد أمرينب((جً عى ))كليس 
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ى فإنو الظاىر أنو كتب ىذه الرسالة من حفظو، فإنو قد بػى  على ىذه  ،يف مناظرتو ْبَّ
ن الذم ال بعد العصر، فمى   أنو كتبها كىو قاعده الواسطية مع من اعَبض عليها، بْبَّ 

 يسهو، رٗبا سبق إُف ذىنو أف اللفظ جاء ىكذا، ىذا احتماؿ.
 ،من ركايات ىذا ا٢بديث قد كقف على شيءو  ا٤بؤلف  االحتماؿ الثآف: أفَّ ك 

ىذا اللفظ قد ذكره غّب  قوم ىذا أفَّ ، كرٗبا يي ((عىًجب ربُّنا))فيها ىذا اللفظ   تى بى ثػى 
غريب )من ا٤بتقدمْب، الذين تقدموا على شيخ اإلسبلـ، كمنهم: أبو عبيد يف  كاحدو 

ا أيضن ، كمنهم: ابن ا١بوزم (تأكيل ٨بتلف ا٢بديث)، كمنهم: ابن قتيبة كما يف (ا٢بديث
، فإنو (ورة البقرةستفسّب )يف  كثّب   كابنن جاءكا بعده  ن مى ، ككذلك مً (غريبو)يف 

ٗبسند  أكرد ىذا ا٢بديث ّٔذا اللفظ، مع ما ىو معلـو من شدة عناية ابن كثّب 
 اإلماـ أٞبد.

صفة العجب إف ثبتت يف ىذا ا٢بديث أك َف تثبت، فبلشك يف ثبوهتا  ا٤بقصود أفَّ 
  ثابتة   بً جى العى  ت، صفةي أك َف يثبي  ،يف ىذا ا٢بديث ثبت ىذا اللفظي ، سواء
. 

فهذا ما مر الكبلـ  كأما ما اشتمل عليو ا٢بديث من إثبات صفة الضحك  
 عنو بالدرس ا٤باضي.

ىذا ا٢بديث، فهذا ا٢بديث جاء من ركاية أِب  بثبوتً  التنبيو على ما يتعلقي  يَّ بقً 
،  ـ على النيب من بِب ا٤بنتفق من اليمن، كقدً  ،بن عامرا لقيطي  :رزين العقيلي، كىو

ج ىذا ا٢بديث عبد ا ابن أٞبد يف زكائده ، خرَّ شٌبَّ  طويل، فيو مباحثي  كلو حديثه 
 على مسند أبيو، ككذلك غّبه من أىل العلم.

ا، كما يف ىذا ا٢بديث الذم بْب أيدينا، ىذا ا٢بديث جاء بعضو مفرقن  كما أفَّ 
 نثرا من ا٢بديث الطويل، على حدة، كىناؾ قطع أخرل أيضن  قطعة جاءت مركيةن  ىذه

اختلف العلماء  حديثه  ،أِب رزين الطويل يف مسنده، كحديثي  ركايتها اإلماـ أٞبد 
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لوجود عدة ٦باىيل يف إسناده،  ؛من أىل العلم فضعفو ٝباعةه  يف ثبوتو عن النيب 
 أىل العلم. كأثبتو بعضي 

، أف بعض ا٢بفاظ قد ((٨بتصر الصواعق))كما يف  القيم كقد نقل ابن 
، ككذلك ذكر ابن القيم  أثبتو، ككذلك ابن منده صححو، ككذلك ابن القيم 

م من معرفة ٕبديث النيب زَّ م عنو، كمعلـو ما عليو ا٤بزَّ ، أنو سأؿ ا٤ب((حادم األركاح))يف 
  َّن صححوا ىذا ا٢بديث، مى  نعليو جبلؿ النبوة، إُف غّب ىؤالء مً  فأجاب بأف

 .فا٢بديث ٨بتلف يف ثبوتو عن النيب
ا ٩با جاء يف ىذا ا٢بديث، قد جاءت لو شواىد كمهما يكن من شيء، فإف كثّبن  

، فإذا نظرت إُف ما اشتمل عليو ا٢بديث من مباحث، فكثّب من ةصحيح عن النيب
 ا٣بصوص جاء بلفظو مباحثو قد ثبت بأدلة أخرل صحيحو، ك ىذا ا٢بديث على كجو 

ا، كجاء فيو من ما بْب أيدينا يف ا٢بديث الطويل يف الركاية الطويلة، كجاء ٨بتصرن  قريبو 
أك إثبات العجب على الركاية الٍب أكردىا ، ا على إثبات الضحك  رن صٍ الكبلـ قى 
 .كما جاء ىذا عند اإلماـ أٞبد  ا٤بؤلف 

بعض أىل العلم ىذا ا٢بديث، ففيو  فألجلها ضعَّ  ؛كإسناد ىذا ا٢بديث فيو علة
س العقيلي، كاإلماـ أٞبد دُّ ، كبعضهم يقوؿ: عي سو دُّ بن حي  يعي كً الراكم عن أِب رزين، كىو كى 

دس" كالَبمذم كطائفة من أىل العلم يرجحوف أنو يف ا٤بسند ذكر أف الصواب با٢باء "حي 
 دس".بالعْب "عي 

، (عرؼإنو ال يي : )ي با١بهالة، كقاؿ فيو الذىيب مّْ على كل حاؿ ىذا الراكم ري 
 ؛قد ضعفو بعض أىل العلم ،، ا٤بقصود أف ىذا ا٢بديث(إنو مقبوؿ) :قاؿ كا٢بافظ 

 كٝباعة من أىل العلم. بن تيمية الوكيع ىذا، كحسنو كما رأيت شيخ اإلسبلـ 
 قلنا إف ا٢بديث جاء بلفظ الضحك، أك جاء بلفظ العجب، فكبلٮبا كسواءن 

 ا، صح ىذا ا٢بديث أك َف يصح.قطعن  صفتاف ثابتتاف  
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ىذا ا٢بديث قد جاء ّٔذا  أٓف ال أعلمي  :تنبيو ثالث يتعلق با٢بديث كىو بقيَّ 
ذكر ىذا ا٢بديث ٗبعناه، كإال فا٢بديث يف مسند اإلماـ أٞبد  اللفظ، كا٤بؤلف 

رىبػُّنىا ًمٍن قػينيوًط ًعبىاًدًه كىقػيٍرًب ضىًحكى »ين، فيو ز ر  أِبالذم ذكرتو لك من ركاية ككيع عن 
، قاؿ: ال  نػىعىمٍ  النيب  قىاؿى ف ؟ربنا أىكىيىٍضحىكي »قىاؿى أىبيو رىزًينو ، مث فقط  « غىٍّبًهً 

يػٍرنا يىٍضحىكي  عًدمنا من رب   ، ىكذا يف مسند أٞبد كا٤بستدرؾ كغّبٮبا.«خى
يف  أفَّ ا تعاُف يعلم، فيها ، فقد جاء كأما يف الركاية الطويلة ٢بديث أِب رزين

كىو يعىًلمى قرب فيعجىب،  يػىٍعلىمي حْبى ييٍشًرؼي عىلىٍيكيٍم أىزًًلْبى قىًنًطْبى،»ضمن ا٢بديث قاؿ: 
 .أك ٫بو ىذا «هً ًغيػىرى 

ليس فيو يعجب، كإ٭با "فيظل يضحك يعلم قيرب  «فيظل يضحك»مث قاؿ: 
 ًغّبه".

كالعذر  فهذا ا٢بديث تبلحظ أنو ليس فيو اللفظ الذم ركاه أك ذكره ا٤بؤلف 
 لو أنو ركاه كما ذكرت لك با٤بعُب.

على الركاية ا٤بشهورة،  ا٣ببلصة: أف ىذا ا٢بديث فيو إثبات صفة الضحك  
 .كعلى ما ثبت يف أدلة أخرلعلى ما أكرد ا٤بؤلف  كفيو إثبات العجب  

كالعجب يف موضعو صفة كماؿ، كما أف الضحك يف موضعو صفة كماؿ،  
 ثُب عليو ّٔذا الكماؿ.كيي  ،دحك ٲبي  ،مدٰبي  كبالتاِف فا 

كزعم أنو ال ٯبوز أف  -جلَّ كعبلَّ -كتكلم بعض الناس يف ثبوت العجب  
نزه عن يي  ألهنم ظنوا أف العجب يستلـز ا١بهل، كا  ؛ ضاؼ العجب  يي 

 .ا١بهل
ٕٖٚادتٛاب عٔ ٖصا إٔ ٜكاٍ:     ايعذب ٜأتٞ ع٢ً مضبني: إ

ألنو  ؛ا با١بهل، فيتعجب اإلنساف من شيءو ا مقركنن يأيت كثّبن ]الضرب األكؿ[ 
العجب،  لى طي رؼ السبب بى فاجأه، أك ظهر لو ما َف يكن يعلم، ك٥بذا يقوؿ العامة: إذا عي 

 أك مآلو، أك ما شاكل ذلك، َف يكن يعلم حقيقتو، وي ٮبىى فيتعجب اإلنساف من شيء دى 
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عنو، ا  ه ا نزى صاب بالعجب ألجل ىذا، كال شك أف العجب ا٤بقركف با١بهل يي فيي 
  ل.هى ال ٯبى 

ا ا با١بهل، كإ٭با مقركنن كالضرب الثآف: أك نقوؿ إف العجب يأيت ليس مقركنن 
عن نظائره؛  سببو خركج ىذا األمرّْ عظم ما يشاء، كىذا التعظيم يي  بالتعظيم، كا 
من  ىو أف ال يصاب ىؤالء ا٤بؤمنوف بشيءو  ،كالذم يليق با٤بؤمنْب ،ٗبعُب أف األصل

 ٧بسن، كأنو  ر، كأنو بى  رحيم، كأنو  لعلمهم أف ا  ؛اليأس كالقنوط
 ا٢باؿ ّببهم، فعجيب مع ىذا أف يصابوا بالقنوط، مع كوف تغييتفضل على عباده كٰبي 

ىذا عجب تعظيم ٣بركج  اقريب، كا على كل شيء قدير، إذن  ن الشدة إُف اليسر أمره م
 أعلم. ىذا األمر عن نظائره، كا 

، القنوط: شدة اليأس، قاؿ: «عىًجب أك ضحك ربُّنا من قنوط عباده» قاؿ 
ًه» ًه: يعِب تغّبه ا٢باؿ، فا ، غً «كقٍرًب ًغّبى يغّب ا٢باؿ من شدة كبؤس إُف رخاء  ّبى

قريب، كلكن البد من االبتبلء، كالبد  فرج ا  كخّب كسعادة، إذا شاء 
بتلي عباده، يبتليهم بالضراء كما أنو يى  كونية، ا  االمتحاف، ىذه سنة من ا 

 ا.قريبن  يبتليهم بالسراء، كإف كاف فرجو 
فما أقرب  إُف ا  ١بئواكالفرج مع الصرب، مٌب ما صرب ا٤بؤمنوف، كمٌب ما 

بنا ألمًر ا٤بؤمنً »كرّٔم، كىم يف كل حاؿ على خّب،  تفريج ا  أٍمرىه كيلَّوي لوي  ًإفَّ  عىجى
، «ك  ا لوي خىّبن  كافلًإٍف أصىابتوي سىرَّاءي شىكىرى ك  ،خىّبنا لوي  إٍف أصىابتوي ضىرَّاءي صىربى فكاف، خىّبه 

 كليس ذلك ألحد إال للمؤمن.
ًه، يػىٍنظر إلي» فهذا عن قولو  ىذه  مرتٗبعُب الرؤية،  :، كالنظر«مهكقٍرًب ًغّبى

ا يف ىذا للحديث، إ٭با جاء فيو  ىذا اللفظ ثابتن  الصفة معنا يف دركس سابقة، كال أعلمي 
، كعلى كل ((عليهم ؼي شرً يي ))، أك قاؿ: ((عليكم ؼي شرً يي ))كما يف الركاية الطويلة: 

إف قلنا إف ا يرل، ك قلنا ف ا ينظر، ك إ ،قلنا، -عز كجل-حاؿ، النظر صفة ثابتة  
 بصر.يي  ا 
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قد يعِب  زلْبأزؿ كىو الشدة، فزؿ، ككتف، من األأٝبع أزلْب ، ((أىزًًلْبى ))قاؿ: 
ل فأدَّ عندىم مصيبة، كعندىم شدة، كعندىم كرب، صيبوا بالكرب، صيبوا بالشدة، كأي أي 

 فيظىلُّ يضحك؛ يػىٍعلم»ا، قريبن  ىذا إُف تسلل القنوط إُف قلؤّم، مع كوف فرج ا 
  اقريبن  ىؤالء أفَّ فرىجى.» 

ربنا؟ قاؿ:  أىكىيىٍضحىكي » -من باب التثبت يف العلم-  ىنا سأؿ أبو رزين 
كبأدراف التشويو،  ،تلوث قلبو بأدراف التعطيل جهميو  جو إُفىذا السؤاؿ كي  ، كلو أفَّ «نعم

ا، الضحك ا٤بضاؼ إُف ا  ككبل، الضحك ال ٯبوز أف يضاؼ إُف القاؿ: حاشى 
 ىاىنا ٦باز، ال حقيقة لو.

الذم ىو أعلم ا٣بلق با، قاؿ: نعم، فكاف جواب أِب رزين   لكن النيب
يػٍرنا يىٍضحىكي  رىب  الى ٍعدىمىنا ًمٍن » قاؿ: نعم، فتوجو جوابو إُف أحد  النيب  ، كلو أفَّ «خى

يكوف ذلك،  ىؤالء ا١بهمية، لبادر باالعَباض كاإلنكار، كلقاؿ: يا رسوؿ ا أْفَّ 
صرؼ عن ظاىره، كال فا٢بديث يوىم التشبيو، ٯبب أف يي ، كالضحك من ٠بات ادثْب

 .ضاؼ الضحك  ٯبوز أف يي 
مت للكتاب كالسنة، ت ا، كالٍب سلَّ الفرؽ بْب القلوب ا٤بؤمنة الٍب عظمَّ  فاعلم 

كالتصديق  كاالنقياد، التعظيم   ،كالقبوؿ ،كاإلذعاف ،نظر كيف أكرثها ىذا التسليما
كحسن الرجاء فيو. كابة لو  ،التاـ

، أم كالذم نفسي (اال عدمنا من رب يضحك خّبن )ىنا أبو رزين  قاؿ ىا
ا، ا٣بّب منو بيده، إذا كاف ربنا يضحك كىو كذلك، فبل عدمنا من رب يضحك خّبن 

 .-ربنا كعز جلَّ -كالرجاء فيو عظيم  ،مأموؿ
كهنج أىل السنة كا١بماعة فيها على نسق هنجهم يف    ىذه الصفة ثابتةه  اإذن  

شاء،  فهو يعجب إذا شاء كيف على ما يليق بو  كىو إثباهتا   ،بقية الصفات
ًمٍثًلًو شىٍيءه كىىيوى السًَّميعي ا ال ٲباثل فيو عجب ا٤بخلوقْب، ﴿عجبن  لىٍيسى كى
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يِّا، ﴿[ُُ]الشورل: ﴾اٍلبىًصّبي  كىَفٍى يىكيٍن لىوي كيفيونا ، ﴿[ٓٔ]مرٔف: ﴾ىىٍل تػىٍعلىمي لىوي ٠بًى
.[ْ]اإلخبلص: ﴾أىحىده 

العظيمة، الٍب هتدـ أركاف كأىل البدع كعادهتم حاركا أماـ ىذه األحاديث النبوية 
م عن تعطيلهم، فما كاف منهم إال أف شغبوا على ىذه األحاديث بالتحريف، حرفوا الكلً 

 ضحك العقبلء على عقو٥بم.مواضعو، كأتوا يف ىذه ا٤بواضع الشريفة، أتوا ٗبا يي 
 :ب ٗبعُبب، إ٭با يعجي ال يعجى   يف ىذا ا٢بديث: ا فقاؿ بعضهم مثبلن 

م عن مواضعو، نظر إُف ٙبريف الكلً ايعجبوف من ىذا األمر،  ٯبعل الناس :ب؛ يعِبعجّْ يي 
 و األ٠باع كالقلوب، سياؽ ا٢بديث يأىب ذلك.جُّ نظر إُف ىذا التأكيل ا٤بقيت الذم ٛبي ا

تح الباب لتأكيل ىذا األحاديث كأمثالو، ٗبثل ىذه التأكيبلت ا٤بستكرىة، كلو في  
تأكيل  نصوص ا٤بعاد، كاألمر كالنهي، كالعبادات، كا إفَّ  لكاف أسهل من ذلك تأكيلي 

 تلك أسهل بكثّب.
إذا نظرت إُف ما يتعلق بأحاديث الصفات من حيث ألفاظها، من حيث سياقها، 

مل على تأكيبلهتم، كلو أمكن من حيث سباقها، لوجدت أنو ٲبتنع أشد االمتناع أف ٙبي 
يكوف من عرصات القيامة كا١بنة كالنار، أك ما ىذا فإف تأكيل ما يتعلق با٤بيعاد، فيما 

كأيسر، كبالتاِف  ،كأىوف ،يتعلق بالعبادات؛ كالصبلة كالزكاة كا٢بج، كا إنو ألسهل
 نسلخ من الدين بالكلية.ينفتح باب للزنادقة حٌب يي 

على ما يليق بو،  ضّبكم من إثبات عجب  مث إننا نقوؿ ٥بم: كما الذم يي 
ا، ألستم تثبتوف  ا، ألستم تثبتوف  بصرن ا، ألستم تثبتوف  ٠بعن  علمن ألستم تثبتوف 

كأمثا٥بما من الصفات، ما الذم أخرج  ،كالضحك ،ما الذم أخرج العجب احياة؟ إذن 
ا ليست كحياة ا٤بخلوقْب، كعلمن  ذلك عن ىذه القاعدة؟ الذم جعلكم تثبتوف  حياةن 

ا ال كضحكهم، ال كعجب ا٤بخلوقْب، كضحكن  ،اعجبن ثبتوف  ال كعلمهم، ٯبعلكم تي 
 خض.فايباب باب ٚاسز، ٚايكٍٛ يف بعض ايقفات نايكٍٛ يف ايبعض اآل
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إثبات العجب يقتضي التشبيو، فإننا  أف ا: إف كنتم تزعموفمث إنو يقاؿ ٥بم أيضن 
نقوؿ: كالتعجيب يقتضي التشبيو؛ ألنكم إذا كنتم تقولوف إننا ال نعقل من يعجب إال 

إال كىو ٨بلوؽ،  بي جً عى ؿ: ك٫بن ال نعقل من يػي كىو ٨بلوؽ، فإننا نقوؿ على سبيل التنزُّ 
ا، فررمت من ا، كبالتاِف أنتم ما صنعتم شيئن ا فليكن الثآف تشبيهن فإذا كاف األكؿ تشبيهن 

 لكم يف كل ما تقولوف ٩با تؤكلوف إليو ىذه األحاديث. إُف تشبيو، كىذا الزـه  تشبيوو 
فا٢بق كالذم ٯبب عليكم، االنصياع إُف ا٢بق، كاإلٲباف بظواىر ىذه النصوص 

 أعلم. أك تعطيل كا  ،مع تنزيو ىذه الصفات عن تشبيوو  على ما يليق با 
َٔٔ َعٜس؟ » كقولو قاؿ  ًَِك٢ فٝٗا ٚتكٍٛ: ٌٖ  ُٜ ال تعاٍ دِٖٗٓ 

ََ٘، ٚؼي ضٚا١ٜ:  ِٓعٟٚ بعُهٗا سٖت٢ ٜهَع ضٗب ايعٖع٠ فٝٗا قَس ََ٘، فٝ عًٝٗا قَس

.عًٝ٘ َتفْل .#قؽِي إزي بعض، ٚتكٍٛ: َقؽٕي

كبنحوه من حديث أِب ىذا ا٢بديث ٨برج يف الصحيحْب من حديث أنس 
أٝبعْب. كجاء يف غّبٮبا؛ كمسند اإلماـ أٞبد من حديث أِب سعيدو ىريرة 

 الصحيحْب أفَّ ل ِف من ركايات كفيما يتعلق بألفاظ ىذا ا٢بديث، فالذم ٙبصَّ 
يضع فيها )كجاء اللفظ  (يضع رجلو)كجاء اللفظ  (يضع قدمو )جاء اللفظ  ا 
، إ٭با (عليها قدمو)كليس كما جاء عندنا ىنا  (يضع قدمو عليها)كجاء اللفظ  (قدمو

، كفيها ايكزّكر ذً  ، ىذه أربعة ألفاظ، كفيها تارةن (يضع قدمو عليها)الذم كقفت عليو 
 .ٌِِدايٖضكر ذً  تارةن 

، جاء اللفظ يف (قىٍط قطٍ ) :ا، من األلفاظ قولو: حٌب تقوؿكيف ىذا ا٢بديث أيضن 
، كجاء يف بعض الركايات يف الصحيحْب (قىٍط قطٍ ) :بعض ركايات الصحيحْب بالتثنية

 (.قط قط قط)ا ثبلث مرات: باللفظ مكررن 
بالتسكْب، كركيت  (قىٍط قطٍ  )ركيت: ، جاءت على أ٫باءكىذه اللفظة: 
ا بإشباع الكسر، حٌب ، كبعضهم ينوهنا مع الكسر، كجاءت ثالثن (قطً  قطً  )بالكسر

ا ، كجاءت خامسن (قطِب قطِب)ا بالنوف كالياء: ، كجاءت رابعن (قطي قطي): صارت ياءن 
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 قدفً ) كإضافة النوف: ا بإبداؿ الطاء داالن ، كجاءت سادسن (قدٍ  قدٍ ): بإبداؿ الطاء داالن 
 ٚاسس ٖٚٛ: سػيب ٜٚهفٝين. ٢ٚطيٝع ٖصٙ األيفاؿي تسٚض ع٢ً َعّٓ، (قدفً 

أخرب يف ىذا ا٢بديث، الذم يصيب القلوب ا٤بؤمنة بالوجل؛ ألنو دليل  النيب 
اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار،  -عافآف ا كإياكم منها-على سعة جهنم 

 اللهم أجرنا من النار.
ا لدخو٥با من ا١بن يف النار من كاف مستحقن  ا  فيها، ييلقي لقيال يزاؿ يي 

كالناس أٝبعْب، كمن  ،ٲبؤل جهنم من ا١بنة أفٍ  ،يف كتابو كاإلنس، كقد أقسم ا 
أك كانوا  ،الكفار؛ سواء كانوا مظهرين للكفر]الصنف األكؿ[ نفاف: يدخل النار صً 

 مبطنْب للكفر؛ يعِب ا٤بنافقْب.
العفو عنهم، فكل ىؤالء يدخلوف  العصاة، الذين َف يشأ ا  كالصنف الثآف:

ا، فدخوؿ الكفار  متفاكتن النار كإف كانوا على درجات متفاكتة، كإف كاف الدخوؿ دخوالن 
 .[ُٕٔ]البقرة:  ﴾كىمىا ىيٍم ًٖبىارًًجْبى ًمنى النَّارً دخوؿ مؤبد، ﴿

٥بم ز لكن است ،كأما دخوؿ العصاة الذين معهم توحيد، الذين ىم مسلموف
العفو عنهم، فهؤالء دخو٥بم النار  كما شاء ا  ،الشيطاف فغلبت سيئاهتم حسناهتم

إذا شاء  رجهم ا فيمسهم منها عذاب، مث ٱبي  ،مؤقت، يدخلوف ىذه النار دخوؿه 
ىو الذم يأذف فيها، كىو الذم يرضى عن  مٌب شاء، إما ٕبصوؿ شفاعة ا 

 دكف شفاعة. ٞبتو ا٤بشفوع لو، كإما ٗبحض ر 
كإذا ّٔا تطلب  ،من أىل النار لقي فيها فوجه ا٤بقصود أف ىذه النار لسعتها، كلما أي 

حٌب يضع ) -نسأؿ ا السبلمة كالعافية- [َّ]ؽ:  ﴾ىىٍل ًمٍن مىزًيدو ا٤بزيد، فتقوؿ: ﴿
إُف أف   -يا رعاؾ ا-كتنبو  صاحب العزة، كالعزة كصفو  :،رب العزة يعِب(رب العزة

صاحب، كىي ىا ىنا  :كتأيت ٗبعُب ،خالق :كتأيت ٗبعُب ،مالك :كلمة رب تأيت ٗبعُب
﴿سيٍبحىافى رىبّْكى رىبّْ اٍلًعزًَّة﴾  ٗبعُب صاحب، صاحب العزة، كعلى ىذا تفهم قولو تعاُف:

 ، يعِب صاحب العزة. ]ُِٖالصافات:[
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ا قدمو، أك حٌب قدمو عليها، أك يضع فيه -جل ربنا كعز-حٌب يضع رب العزة 
؛ يعِب يكفيِب (قطٍ  قطٍ )كىاىنا ينزكم بعضها إُف بعض، فتقوؿ:  يضع رجلو 

، كيف ىذا إثبات القسم بصفات ا (قط قط بعزتك ككرمك)يكفيِب، كيف ركاية تقوؿ: 
  ككـر ا، قالت: بعزتك ككرمك. ،قسم اإلنساف بعزة ا، فيي 

الشاىد من  -فيما يتعلَّق بباب الصفات- أف فيو إثباتى  :الشاىد من ا٢بديث
كاحد؛ ألف الركايات يفسر بعضها  كٮبا ٗبعُب القدـ كالرجل   ا٢بديث أف فيو إثبات

قدمْب كرجلْب، دؿ على  كأىل السنة يعتقدكف أف   ا، ىذه صفة ذاتية  بعضن 
﴿كىًسعى كيٍرًسيُّوي﴾، قاؿ  :يف تفسّب قولو"الكيرسي" يعِب  ىذا قوؿ ابن عباس 

 .(موضع القدمْب، كالعرش ال يقدر قدره إال ا)الكرسي: 
جهما عبد ا ابن أٞبد خرَّ ا عن أِب موسى األشعرم كجاء مثل ىذا األثر أيضن 

كمنهم الشيخ  ،يف السنة بإسناد صحيح، كما ترل تصحيحو عند ٝباعة من أىل العلم
كقوؿ الصحاِب يف  ،ل ىذا قالو ىذاف الصحابيافكما يف ٨بتصر العلو، كمثناصر 

كَف يأيت ٥بما ٨بالف عن  ،كلو حكم الرفع ،على التوقيف مثل ىذه ا٤بسائل ٧بموؿه 
.أصحاب النيب 

لو كٮبا قدماف كرجبلف يليقاف با  ذاتيةن  متصف بصفة القدـ، صفةن  ا  اإذن 
 ًمٍثًلًو كأقداـ ا٤بخلوقْب، ﴿ ،ال كأرجل ]الشورل:  ﴾شىٍيءه كىىيوى السًَّميعي اٍلبىًصّبي لىٍيسى كى
ُُ]. 

ىذا ا٢بديث تلقاه أىل العلم بالقبوؿ، كرككه يف أصح الكتب، كآمنوا ٗبا تضمنو، 
بو، يقولوف: كيعتقدكف ٗبوجً  ،بوفهم يقولوف ٗبوجى  ا  كتعظيمن  ،اكتسليمن  ،اكزادىم إٲبانن 

 .ا كما أخرب قدمن    إفَّ 
أما أىل البدع فعلى طريقتهم، ٤با كقفوا عند ىذا ا٢بديث قالوا: البد من تأكيلو  

موا أف يستجّبكا من الرمضاء بالنار، فقالوا: البد اقلؤّم، فر  ق التشبيو إُفكٙبريفو، لسبٍ 
سبحاف  .من أف نعطل ىذه الصفة بالتحريف، كالتأكيل، فقالوا: الرجل؛ ٝباعة من الناس
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لقي َف يزؿ يي  ىذا التحريف، كىل سياؽ ا٢بديث يناسبو؟ كا  من أين لكم !ا
فيها كىي تقوؿ: ىل من مزيد، فما ميزة ٝباعة من الرجاؿ على من قبلهم، كلهم من 

، كىم َف يزؿ يلقى قطٍ  ما ا٤بيزة الٍب ألجلها قالت النار: قطٍ  االرجاؿ أليس كذلك؟ إذن 
 فيها من ىؤالء الرجاؿ.

ذا اللفظ جاء أكثر يف ى؟ ك (بقدمو)، فماذا تصنعوف مث نقوؿ: سلمنا جدالن 
أىذا معُب قدـ  !سبحاف ا-الصحيحْب كغّبٮبا، قالوا: نقوؿ القدـ ٗبعُب مقدـ الناس، 

ن فيقاؿ: قدمو، حٌب يضع قدمو، من الذم يفهم ىذا الفهم مً  حينما تضاؼ  
 ناس.يضع مقدمة ال :يعِب (يضع قدمو)ن شم للغة العربية رائحة؟ مى 

خر آكىم  ،ناقض ا٢بديث إف كنتم تعقلوف، كيف يكونوف مقدـ الناسذا يي ىمث 
 أليس كذلك؟ مقدموا الناس الذين سيدخلوف النار قد دخلوىا، ماذا؟ ا٤بقدموف ؟الناس

خره، بدؿ قدمو، أك مؤخره، آ: حٌب يضع -على تأكيلهم-ىؤالء كاف ينبغي أف يقوؿ 
ـ الناس، ككيف يكوف ذلك كىذا يناقض يعِب مقدَّ لكنو يقوؿ: قدمو، كتقولوف: مقدمو، 

 .!!ا٢بديث
كإال  ما كانت ٤بعرفة مراد ا كرسولو  ،ىذا يدلك على أف ٮبة ىؤالء القـو اإذن 

،  ا، مث ىمفانظر ا٢بديث كاحد، كالركايات ألفاظها يفسر بعضها بعضن  ييفسركف كل لفظو
٤بعرفة ما الذم أراده ا  ،ةيؤكلوف كل لفظ إُف تأكيل، ليس عندىم حرص كال ٮب أك

إ٭با يريدكف أف يدفعوا بأكف التحريف ىذه األدلة كالنصوص، ال أقل كال  كرسولو 
 أكثر، بأم كسيلة، كبأم طريقة.

كما قلت لكم إنك تشعر أف تعامل ىؤالء ا٤ببتدعة مع النصوص، مثل التعامل 
فع الصائل، كىكذا دٍ لة يي دفعوف بأم كجو كاف، بأم كسيمع البغاة الصائلْب، الذين يي 

، ا٤بهم أف ال تثبت - ىذه النصوص الٍب ال نريد كال ٫بب أف نثبتها    واالقـو
 .-فإننا  كإنا إليو راجعوف، اللهم إنا نسألك الثبات
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، كما  تكلم بو النيب  ىذا منهم ٙبريف للكلم عن مواضعو، كىذا ا٢بديثي  اإذن 
 م أصحاب النيب هً على كذا ككذا، كفى  بأف ظاىره يفيد كذا، أك أنو ٧بموؿه  عقبَّ 

كالرجل،  ،متصف بالقدـ ا  الفصيح الصريح، كأفَّ  بسليقتهم العربية ىذا الكبلـى 
ا، ك٤با ألقى الصحابة ىذا ا٢بديث على التابعْب، ا كتسليمن كما اعَبضوا، بل زادىم إٲبانن 

كما اعَبضوا، بل  ،فواكما حرَّ  ،كما خاضوا ،كالتسليم، كما ٚبرصوا ،ا باإلٲبافتلقوه أيضن 
 كقبلوا، كىكذا التابعوف حينما ألقوا ىذا إُف أتباع التابعْب. ،أذعنوا

مث إننا  ىذه الصفة على ما يليق با  كبالتاِف ىذا ىو ا٢بق، أف نثبت  
ألف ا٢بديث فيو على  ؛التشبيو ا: فررمت من التشبيو فوقعتم يفنقوؿ ٥بم كما قلنا سابقن 

ك٫بن نقوؿ على  أليس كذلك؟ ـ الناسأك مقدَّ  ،ٝباعة من الناس زعمكم: أف ا يضعي 
عهد إال يف ٨بلوؽ، فنقوؿ إذا كانت القدـ ال تي ، قاعدتكم: الوضع من صفات ا٤بخلوقْب

أنتم  ا: كالوضع ال يعقل إال يف ٨بلوؽ، ما شاىدنا من يضع إال كىو ٨بلوؽ، إذن تنزالن 
 الوضع الذم يقتضي التشبيو، ففركا من تشبيو إُف تشبيو، كإال  أثبتم؛ ألنكم ومشبه

 كىذه صفة. ،كالقدـ، ىذه صفة ،فما الفرؽ بْب الوضع
ا يليق بو ال كوضع ا٤بخلوقْب، فسنقوؿ: ككذلك يضع كضعن  قلتم ا  إفٍ 

ًمٍثًلًو شىٍيءه كىىيوى السًَّميعي لىٍيسى  كأقداـ ا٤بخلوقْب، ﴿ ،ليست كأرجلكرجلو  ،قدمو كى
 .[ُُ]الشورل:  ﴾اٍلبىًصّبي 

شغبوف سيما من ا٤بفوضة، يي كال ،أىل البدع كأنبو ىنا إُف موضوع مهم، كىو أفَّ 
أك صفة األصابع   ،أك صفة اليد ،على أىل السنة إذا كصل ا٢بديث إُف صفة القدـ

  !صوص الصفات معلومة ا٤بعُب يف ٘بد بعض ىؤالء يقوؿ: أنتم تقولوف إف نانتبو
نعم، ىذا الذم نقوؿ، نقوؿ: إف أجيبوا يا ٝباعة: ضوء لغة العرب، كىل ىذا ما نقوؿ؟ 

فنحن أليس كذلك؟ كنتدبره،  ،قد أخربانا بكبلـ عرِب لنفهمو كإف رسولو   ا 
 ْقٛل ايقفات َع١ًَٛ املع٢ٓ، دلٗٛي١ ايهٝف١ٝ.نقوؿ: 
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فوا لنا اليد، إما أف تعرفوىا عليكم، عرّْ  جي لى الفى  ناكاف لغلبناكم،   اىنا يقولوف: إذن 
كتأكيل، كيظنوف أهنم  ،تعلموف ا٤بعُب، كإال فأنتم بْب تفويض أنكم فتكونوف صادقْب يف

 كبلمهم ىذا مثّب للشفقة.  كا إفَّ ك قد بلغوا الغاية، كأهنم أسكتوا أىل السنة، 
صبع معلومة ا٤بعُب، إلنقوؿ: نعم اليد معلومة ا٤بعُب، كالقدـ معلومة ا٤بعُب، كا -أكالن 

كال نقل لنا كبلـ ربو كىو  ،ما أخربنا يف أحاديثو كىكذا بقية الصفات؛ ألف النيب 
 ﴾لىعىلَّكيٍم تػىٍعًقليوفى تدبر، ﴿علم معناىا، إ٭با ىو كبلـ عرِب يي ألغاز كأحاجي كطبلسم ال يي 

بػَّريكا آىيىاتًوً ﴿لعلكم تعلموف﴾، ﴿، [ّ]الزخرؼ:   .[ِٗ]ص:  ﴾لًيىدَّ
 يف اليد: إهنا ا، فنقوؿ مثبلن مث نقوؿ ٥بم: إف كاف ال يرضيكم إال أف نذكر تعريفن 

كال إشكاؿ، ما ا٤بشكل أف  ،طول ّٔاكيي  ،سك ّٔاكٲبي  ،قبض ّٔافعل ّٔا؛ فيي صفة ذاتية يي 
نقوؿ: ىذا ىو تعريف اليد، كبالتاِف يذىب عنكم ىذا  ؟ نقوؿ ىذا الذم قلناه

 التحسس الذم أنتم كاقعوف فيو.
، مانعو  جامعو   أننا عجزنا عن تعريف اليد بتعريفو منا جدالن مث إننا نقوؿ ٥بم: سلَّ 

 تالطّ بني ايعذظ عٔ ال، انتبو!  كبْب معرفة ا٤بعُب ،فبل تبلـز بْب العجز عن التعريف

يعِب العجز عن ا٢بد كمعرفة ا٤بعُب، ٲبكن أف يكوف ا٤بعُب ، ع٢َٓٚعضف١ امل ،ايتعضٜف
مع  ،اٲبكن أف يكوف ا٤بعُب معلومن أيعيد،  مع العجز عن كضع حد جامع مانع، ،امعلومن 

ر شال تبلـز بْب األمرين، كإال فكثّب منكم أنتم يا مع ،العجز عن كضع حد جامع مانع
 لكثّب من الصفات. مانعو  جامعو  عن كضع حدو  زى جى ا٤بتكلمْب عى 

عن  زاد يف تفسّب العلمً  العلم، كثّب منهم يقولوف: إنو ال ٲبكن أف يي خذ مثبلن 
 ضيف أكثر من ذلك حٌب يتضح ا٤بعُب.أف تي  عتستطيقاؿ العلم ىو العلم، كال العلم، فيي 

ا لرائحة العود،ا لرائحة العودضع ِف حدن عرّْؼ ِف، خر، أ آ خذ مثبلن  أك  ، ضع حدن
ها أـ كالعنرب معلومة؟ النفس تدرك ،كالعود ،رائحة الورد، ماذا ستقوؿ؟ ىل رائحة الورد

 فاال تستطيع أف تعرفو، إذن  تستطيع أف تػيعىرٌفىوي؟ كلكن ،؟ تيدرؾ ا٤بعُبا٤بعُب ال؟ ىل تيدرؾ
ال تبلـز بْب كضع حد كمعرفة  بْب كضع ا٢بد كمعرفة ا٤بعُب، تبلزـه  ماذا؟ َف يكن ٜبة
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، سواء كاف مانعو  جامعو  حدو ماذا؟   من ا٤بعآف معلومة مع العجز عن كضع كثّبه ُب،  ا٤بع
ألف بعض األمور لوضوحها يعجز  ؛ا بالرسم حٌب، كذلكأك كاف حدن  ،اا حقيقين حدن 

 اإلنساف عن كضع حد ٥با.
يقولوف: من أعضل ا٤بعضبلت إيضاح الواضحات، بعض األشياء من كضوحها 

، رٗبا تقوؿ: إنو ضد ا١بهل، أك ؟حد ٥با، ماذا ستقوؿ يف العلميعجز اإلنساف عن كضع 
ا ا جامعن ، توضح معناه ٗبثل ىذا، لكن ىذا ليس حدن تقوؿ: العلم ٱبتلف عن العزة مثبلن 

ا، كذلك تقوؿ: اليد ٚبتلف عن القدـ، كالقدـ ليست ىي اليد، كاليد ليست ىي مانعن 
 الوجو، كىكذا.

ا، كقل مثل ىذا يف بقية ا٤بعآف الٍب ا مانعن ا جامعن كمع ذلك ىذا كلو ليس حدن 
ماذا تقوؿ  ؟ككالعجب، ماذا تقوؿ يف العجب ،كالبديهة، كالفرح ،درؾ با٢بس كالفطرةتي 

ماذا تقوؿ يف تعريف الغضب؟ إُف  ؟ماذا تقوؿ يف تعريف البغض ؟يف تعريف العجب
 .غّب ذلك من ىذه ا٤بعآف

ٚإٕ نإ قز ٜعذظ اإلْغإ  ،زصى باحلػ ٚايفطض٠ٖشٙ املعاْٞ ُت اإّس 

 هلا. َاٍْع داٍَع عٔ ٚمع سٕز

ا ا أليدم ا٤بخلوقْب، ضعوا حدن ا مانعن ا جامعن ا: ضعوا أنتم لنا حدن قاؿ ثالثن مث إنو يي 
ا ليد ا دقيقن كيد النملة؟ ركب ِف تعريفن  ،كيد اإلنساف ،يد الفيل تنتظم فيوا ا مانعن جامعن 

كتضاؼ كتنسب إُف النملة، كتضاؼ كتنسب إُف اإلنساف،  ،كتنسب إُف الفيل ،ضاؼتي 
بسبب اختبلؼ  ،ذلك ٕبد دقيق فيو التفصيل كالدقة دَّ أف ٙبىي  عتستطيأال ترل أنك ال 

 ، أليس كذلك؟٨بلوقةيف كوهنا مع اشَباؾ ٝبيع ىذه  ،كا٢بقيقة ،كالكيفية ،الكنو
ينطبق على يد  : يد الفيل ىي الٍب ٲبشي عليها، ىذا اليعِب لو قلت مثبلن 
صفة ضخمة  ،ال ٲبشي عليها، كإذا قلت إف يد الفيل ماذا؟ اإلنساف؛ ألف يد اإلنساف

 ، أليس كذلك؟يستطيع أف ٰبطم ّٔا، ىذا ال ينطبق على يد النملة
فت بدقة كعرَّ  تى دى دى دعنا ٩با ترل، دعنا نتكلم عن ٨بلوقات ما رأيتها، فإف حى 

أما إف عجزت عن  ٙبديد صفة ا٣بالق  صفاهتا حْب ذلك ٲبكن أف نصل معك إُف
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كضع ىذا ا٢بد ا١بامع ا٤بانع ٤بخلوؽ، فأنت يف ا٣بالق أعجز، أسألكم يا ٝباعة ىل 
، يف كتاب ا الدليل على ذلك: (نعما٤ببلئكة ىل ٥با قلوب؟ )للمبلئكة قلوب؟ 

قلب اإلنساف؟ فإنِب ؼ ِف رّْ ، لو قلت ِف: عى ]ِّسبأ:[ًإذىا فػيزّْعى عىن قػيليؤًًٍّم﴾  ﴿حىٌبَّى 
 ا لو.كر٠بوه، ٲبكن أف أضع تعريفن  ،كالناس شرحوه ،ألنِب رأيتو ؛عرفوٲبكن أف أي 

ىل ستقوؿ إنو شيء يتكوف ماذا ستقوؿ؟ فو؟ عرٌ  كى لى مى لكِب أسألك عن قلب الى 
كأذين أيسر، كأنو يتصل  ،كبطْب أيسر، كأذين أٲبن ،من أربعة ٘بويفات، من بطْب أٲبن

ا ثبلٜبائة كٟبسة كسبعْب جراـ؟ كشرياف تاجي أيسر، كأنو يزف تقريبن  ،أٲبنبو شرياف تاجي 
قوؿ إنو سيزف نصف طن كما ىو قلب ا٢بوت األزرؽ، أك ستقوؿ إف للملك ستأك 

، ؟، قل ِف بالضبط ماذا ستقوؿ يف تعريف قلب ا٤بلكاإلخطبوطثبلثة قلوب كما عند 
 .حٌب أقوؿ لك ما تعريف يد ا 

ب، ىل يف قدرتو أف ٰبد قدرتو، ىذا ا٤بتكلم، ىذا ا٤بفوض الذم يشغي ىل ىذا يف 
كإف   ،دركو يف نفسي كأعلموا٤بعُب أي  ك، أـ سيقوؿ إفَّ ا لقلب ا٤بلى ا دقيقن ا مانعن ا جامعن حدن 

ألف ىذا ا٢بد ا١بامع ا٤بانع سيدخلِب يف  ؛جامع مانع ا عن كضع حد  كنت عاجزن 
كتقف عند حدؾ يف  ع،إذا كنت تتور ، ك ٦بهولةلى الكيفية، كالكيفية بالنسبة ِف يف ا٤ب
ا ي ما حذارً إذن  ب فيما يتعلق با٣بالق شغّْ أك تي  ،٨بلوؽ، فما بالك ترـك غّب ذلك

سيما يف ىذا  كتشغيبات أىل البدع، فإهنم ينشطوف كال ،من تلبيسات -رعاكم ا
 للطعن يف طريقة كمنهج كمذىب أىل السنة كا١بماعة. ؛العصر

فما  أىل السنة كا١بماعة يؤمنوف ٗبا جاء يف الكتاب كالسنة من صفات ا 
 ،ستول: عبل كارتفع، ك٤با جاءكا إُف اليداتكلموا كما سكتوا، قالوا:  ،معناه أمكن بيافي 

ألهنا معلومة كال ٙبتاج إُف أكثر من أف  ، ٤با؟هاتي ايػى كى كالساؽ، قالوا: إف تفسّبىا رً  ،كالعْب
 ،؛ اليداف ٮبا اليداف(اليداف اليداف: ) تذكر، كلذلك قاؿ بعض العلماء يف يدم ا 

 ىذه الركاية.من كال ٙبتاج يف تفسّب ذلك إُف أكثر 
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 ا من ما جاء يف النصوص، كأف تقوؿ: إف يد ا رٗبا ٙبتاج أف تذكر شيئن 
كما جاء يف القرآف كالسنة ،يقبض ّٔا  يد ا ك  ،سك ّٔاٲبي  ، كيد ا يطوم ّٔا

قاؿ: فإنك حينها سوؼ تدخل يف الكيفية، مث يي  ،كمر بنا ذلك، أما أف تزيد على ذلك
 مانعه  جامعه  الٍب تريد أف يوضع حده   م ربك، يد اكعظّْ  ،رؾعرؼ قدٍ ايا عبد ا 

 بيمينو، كيقبض األرض بيده األخرل؟يطوم السماكات  ا  ٥با، أتدرم أفَّ 
ا كهذه اليد حٌب تقوؿ: أنا أستطيع أف أحددىا، أال تتقي ا! ىذه أين رأيت يدن 

،   كما أننا عاجزكف عن إدراؾ كيفية ذاتو ، إُف ا  مضافةه  عظيمة، يده  يده 
،  يفعل ّٔا  ذاتيةه  لكننا نعتقد أهنا صفةه ،  فنحن عاجزكف عن إدراؾ كيفية يده 

، أليس كذلك؟ إذنا ىذا، كإُف ىذا القدر، اليد ليست ىي القدـ، كالقدـ ليس ىو الوجو
 ىذا الذم ٯبوز أف تتكلم فيو، كال ٯبوز أف تتخطاه إُف غّبؾ.

ُّ.  :؛آلزّ  ٜكٍٛ اهلل  : :وقولو :قاؿ         ٍُ: فَٜا آَز َُٝكٛ

َٓاَز٣  ُٝ َِٜو، َف ََٚغِعَس َٓا  َِٝو َضٖب ِٔ َيٖب َٔ ِٕ ُتِدٔطَز  َُُطَى َأ َِٜأ  َ٘ ٕٖ ايًٖ ِٕٛت: ٔإ ٔبَك

 .عًٝ٘ َتفل .ُشضِّٜٖٔتَو َبِعّجا ٔإَي٢ ايٖٓأض
 ،ٚايٓزا٤ ،فف١ ايهالّ، يتعلق بإثبات فهذا ا٢بديث الذم أكرده ا٤بؤلف 

 .بصوت نداءه  كأفَّ 
كىذا ا٤بوضوع قد مضى الكبلـ فيو على كجو التفصيل، كتبْب لنا ا٤بنهج ا٢بق  

 كا١بماعةأف أىل السنة  :، يف ىذا ا٤بوضوع ا١بليل، كىوكا١بماعةمنهج أىل السنة 
، كيقولوف ٗبا دلت عليو أدلة الكتاب كالسنة كما أٝبع عليو أصحاب النيب  ،يعتقدكف

قتكلمذذاهللذذأنَّ :كىو ،كأئمتها ،ىذه األمةرضي ا عنهم، كمن بعدىم من سلف 

فذهذاؾصفةذصفةذذاتوةذذوأنَّذ،ؽالؿهذحبرفذوصوتذإذاذذاء،ذمباذذاء،ذؽوفذذاء،ذوأنَّ

ثمذابتدأذفذهذ،ذذعنذاؾكمالطالؿتكلما،ذوملذقكنذاهللذؿعذا،ذػلمذقزلذاهللذاختوارقةذؿّع

ذ.اؾصفة
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مذؿودىذبعدذأنذملذقكنذؽلَّذرقةذباؾنظرذإىلذأحادذاؾكالم،ذػاهللذاوفيذصفةذاختوذ

 .اذؾه،ذػدوكلمذاؾناسذقومذاؾقواؿةّملَِّكبعدذأنذملذقكنذُؿاذمذحممّداذؾه،ذوؽلَّّملَِّكُؿ
 .ىذا ٦بمل معتقد أىل السنة كا١بماعة فإذ

 .عليها ٗبا يسر ا  كعرفنا طائفة من مقاالت ا٤بخالفْب كشبههم، ككاف الردُّ 
ك٫بن نعتقد بل  ،ا٤بصدكؽ ، كىو الصادؽي كىذا ا٢بديث فيو إخبار من النيب 

: يقوؿ اهلل » ينادم ا آدـ  القيامةسيكوف، يـو  كنقسم أف ما أخرب بو 
قد جاء يف الكتاب كالسنة  ا  ، كقلنا إفَّ إثبات القوؿ   :، كىذا فيو«يا آدـ

 .لو  ،كالنجاء ،كالنداء ،كالكبلـ ،كا٢بديث ،إضافة القوؿ
 .إذا شاء يقوؿي  ا  ، كأفَّ القوؿ   إثباتي  :كىذا فيو 
تكلم  ا  أفَّ  :ٗبعُب ؛قدٲبة صفة الكبلـ صفةه  على القائلْب بأفَّ  ردّّ  :كىذا فيو 
 .إذا شاء أزِف، كليس أنو يتكلمي  بكبلـو 

، «يقوؿ يـو القيامة» ا  على ىذا القوؿ، ذلكم أفَّ  صريحّّ  ىذا ا٢بديث ردّّ 
ذا ّٔ التنصيص عليو يف ركاية عند البخارم، كا٢بديث صريح ىذا كلو َف يأتً ىكذا جاء 

 .اللفظ
 «لبيك وسعديك :يـو القيامة: يا آدـ، فيقوؿ يقوؿ اهلل » 
ىو الكبلـ النفسي، الذم ىو معُب  على من زعم أف كبلـ ا  ردّّ  :كىذا فيو 

ا، كىذا غوية أيضن كبدعة لي  ،ىذه بدعة شرعية ، كعرفنا فيما سبق أفَّ بذات ا  قائمه 
القوؿ يف غاية الفساد كالرد عليو من كجوه كثّبة، كقد أبطلو شيخ اإلسبلـ أبو العباس 

 .امن تسعْب كجهن 
يف النونية: قاؿ ابن القيم  
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  ٠بع كبلـ اككجو الرد على ىذا القوؿ من ىذا ا٢بديث، أف آدـ 
اب  .كأجابو، كا٤بعُب ال ييسمع كال ٯبي

ال ييسمع كال  ا٤بعُب القائم بذات ا  :كىو،الكبلـ النفسي الذم زعموه  
اب،   :يا آدـ، قاؿ :، ٠بع قولو فأجابو، ٤با قاؿ كبلـ ا  عى ٠بىً  آدـ  كىا ىناٯبي

فينادي اهلل بصوت: إف اهلل يأمرؾ أف ُتخرج بعثا : »لبيك كسعديك، قاؿ النيب 
: وما بعث النار؟ قاؿ: من كل ألف تسعمائة من ذريتك إلى النار، قاؿ آدـ 

وتضع كل ذات  ،إذ ذاؾ وحينها يشيب الولداف: »، قاؿ النيب «وتسعة وتسعوف
  .«عذاب اهلل شديد وترى الناس سكارى وما ىم بسكارى ولكنا  ،حمل حملها
أيُنا  ،يا رسوؿ اهلل» :كتغّبت كجوىهم كقالوااألمر على أصحاب النيب  فاشتدَّ 

إف كاف الذم ينجو من النار كاحد من كل ألف فالغالب  :يعِب-ذاؾ الواحد؟ 
واحدا ومن يأجوج : أبشروا فإف منكم ، أينا ذاؾ الواحد، فقاؿ النبي =ا٥ببلؾ

 .«ومأجوج تسعمائة وتسعة وتسعوف
ٚإثبات ،  ايكٍٛ هلل  :إثباُتىذا ا٢بديث، الشاىد من إيراد ا٤بؤلف 

 .ٚإثبات ايكٛت ، ايٓسا٤
كا٢بديث متفق ، «فينادي بصوت: »كأما النداء فلقولو  ،ا القوؿ فقد مضىأمَّ  

.عليو، لكن لفظ الصوت انفرد بو البخارم 
كعن الصوت، فالنداء قد جاء يف  ،مضى عن النداء الذمكلعلكم تذكركف الكبلـ 

تسعة  يفالنداء جاء يف القرآف  أفَّ أدلة عديدة يف الكتاب كالسنة، كذكر ابن القيم 
وجدهتا فا٤بواضع أكثر من ذلك، كلقد عددهتا  كلعلكم تذكركف أٓف قلت إفَّ  ،مواضع

 .ات النداء  ثبلثة عشر موضعا، كل ذلك فيو إثب
 فساكحً  ، ككذلك الشأف يف الصوت فإنو قد جاء فيو عدة أحاديث بْب ًصحاحو 

أف ) منَّ   ريِببالصوت، كلعلكم تذكركف ما قالو السفا تثبت أف كبلـ ا 
يف أكثر من أربعْب حديثا بْب ًصحاح  ا٢برؼ كالصوت قد ثبت يف كتاب ا 
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 ،   النداء إثبات :إسناد، كفيو أصحّْ ب عن النيب  ، فهذا ا٢بديث ريكمَّ ف(كحسا
 .إثبات الصوت :كفيو

ايهالّ بقٛت  :النداء ىو ألفَّ  ؛إال بصوت نداءكقد علمنا أف النداء ال يكوف 

 ، أليس كذلك!!صفٝع
 : كما قاؿ ابن القيم 

 ء ليس مسموعا لنا بأذاف  ...  كيف نقل ندا يف عقلو  أيصحُّ 
 أىل اللساف كأىل كل لساف  ...  كالعقبلء منأـ أٝبع العلماء 

 فهو النجاء كبلٮبا صوتاف   ...  الندا الصوت الرفيع كضده أفَّ 
 رآفػػقػػم الػػكػحػػث كمػػديػػػحػػػذا الػػى           ...   ةػػػػيقػػػقػػػػػػذاؾ حػػػػػػػػػػػػػػػػػػوؼ بػػػػػػػػػػوصػػػػػػكا م

 .«ينادي» و:لو َف يرد يف ىذا ا٢بديث لفظ الصوت، فيكفي يف إثباتو قول فإذ
النداء  أفَّ  ىذا ا٢بديث فيو تأكيده  رفيع، لكنٌ  بصوتو  فما النداء إال ا٣بطابي  
 .بصوت
وََكلاَم اللاُو ُموَسى : ﴿حيجة، فيكوف ىذا على ٫بو قوؿ ا لل إقامةه  :كفيو 
م و تكلَّ ، كأنَّ  لكبلـ ا  تأكيده :﴾ فيو َتْكِليماً ﴿ :قولو، ف[ُْٔ]النساء:﴾َتْكِليماً 

 .«فينادي بصوتٍ »و قاؿ: ألنَّ  ؛ينادم حقيقةن  ، كذلك أنو ّٔذا حقيقةن 
يف ق البخارم ٗبا علَّ  -اء كالصوتدىذا أعِب يف إثبات الن-كقل مثل  

: قاؿ البخارم  ، نيس عن عبد ا بن أي  ، من حديث جابر  (صحيحو)
يسمعو من  ف اهلل تعالى ينادي بصوتٍ إ» :عن عبد ا بن أنيس ،كييذكر عن جابرو 

«.الملك أنا الدياف اأن :يسمعو من قُرب ابُعد كم
خلق )كيف كتابو  (،األدب ا٤بفرد)يف كتابو كىذا ا٢بديث كصلو البخارم 

 ككثّبه ،  خزٲبة ، ككذلك كصلو ابن ، ككذلك كصلو اإلماـ أٞبد (أفعاؿ العباد
، كقد ثابت عن رسوؿ ا  من أىل العلم الذين ركيكا ىذا ا٢بديث، كىو حديثه 
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 ،يف الكبلـ عن ثبوت ىذا ا٢بديث (٨بتصر الصواعق)كما يف أحسن ابن القيم 
 .جليل حسنه   أنو حديثه كبْبَّ 

، أنو حق ال شك فيو كال كثبوت الصوت لربنا  ،ثبوت النداء فا٤بقصود أفَّ 
من ذلك صفات  و شيءه كبقية صفاتو، ال يشبي   ،كقولو ،ككبلمو ،كصوتو ،نداءهريب، كأف 

 .[ُُ]الشورل:﴾لَْيَس َكِمْثِلِو َشْيٌء َوُىَو الساِميُع اْلَبِصير﴿ :ا٤بخلوقْب
يف صفاتو ال ٲباثل  يف ذاتو ال ٲباثل ا٤بخلوقْب، فكذلك ا  ا  فكما أفَّ 

نداء ال كنداء  ك  ،ا٤بخلوقْب ال ككبلـً  بو، الئقه  كبلـه  ا٤بخلوقْب، فللو  صفاتً 
 .ال كصوت ا٤بخلوقْب ا٤بخلوقْب، كصوت ا 

لَْيَس َكِمْثِلِو ﴿ :ٯبمع أىل السنة كا١بماعة بْب اإلثبات كالنفي بْب قولو فإذ 
 .[ُُ]الشورل:﴾َوُىَو الساِميُع اْلَبِصير﴿ :كبْب قولو ،[ُُ]الشورل:﴾َشْيءٌ 

، فقرركا كأىل البدع كعادهتم استشكلوا ىذا ا٢بديث الثابت عن رسوؿ ا 
ليو الصوت، إفضبل عن أف يضاؼ  ،ٯبوز أف  ييضاؼ إُف ا  ابتداء أف النداء ال

 ألنو من ٠بات ادثْب، كالصوت ما ؛إف ىذا ال يصح أف يضاؼ إُف ا  :فقالوا
 .عنو ىو إال ا٥بواء الذم ٱبرج من ا٢بنجرة كىذا من ٠بات ا٤بخلوقْب، فيينزه ا 

  ؟كأمثالو ،كماذا تصنعوف يف ىذا ا٢بديث الثابت الصحيح :قاؿ أىل السنة
األمر يسّب، نركب مركب التأكيل، فنتجاكز ىذا النص كما ٘باكزنا أمثالو،  :قالوا

 .كال تستشكل شيئا ،كأنت مع التأكيل ال يستغلق عليك شيء
 :، كقاؿ بعضهم نقوؿٜأَض ًَها فٝٓارٟ :يعِب« فينادي» :قالوا إف قولو 

 «فيُنادى بصوت» :ا٤بقصورة أللفكلكن با ،نركم ا٢بديث ليس بالياء« ينادى»
 :أك نقوؿ ،«يأمر ملكا فيناديإف اهلل »يزكؿ اإلشكاؿ إما أف نقوؿ  :كبالتاِف 

  .«فيُنادى»
 عس٠ ٚدٛٙ:  َٔٚادتٛاب عٔ ٖصا 
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٥با عند السلف الصاٌف  كالٍب ال ييعرؼ إنكاره  ،ّٔا ركاية ا٢بديث ا٤بقطوعى  أفَّ  :أوال
 ،، ىذه الركاية كانت بالياء كليس باأللفاللذين ٞبلوا ىذا ا٢بديث عن رسوؿ ا 

 .، فهو ا٤بنادم  الكبلـ ييضاؼ إُف ا  كأفَّ 
ا يأمر  كأفَّ  ،كأف ىذا من ٦باز ا٢بذؼ ،ايف الكبلـ حذفن  كأما زعمكم أفَّ * 

كفيتح الباب  ،ال دليل عليو كال حاجة إليو، كلو أنو فيتح آّاؿ :أكال :مناديا فيينادم، فهذا
ما شاء، فإنو بالتاِف يعود  ر يف آيات الكتاب كيف أحاديث النيب لكل أحد أف يػيقىدّْ 

ٚاألقٌ ظيٌ على ىذا التقدير، ىذا على ىذه الشريعة بالنقض ك اإلبطاؿ، فبل دليل 

ف ايسيٌٝ ع٢ً َٚٔ أت٢ خبالف ٖصا ايـياٖط ُنِّ ،ايهالّ ع٢ً ؿياٖطٙ

 ، ىذه قاعدة مقررة باتفاؽ العلماء.قٛي٘ ٚإال نإ َبٔطال
إف النداء صفة كماؿ ال إشكاؿ فيها ٕبمد ا، كبالتاِف فأنتم قد ركبتم  :اثانيً 

مركبا من التحريف دكف حاجة تدعو إُف ىذا األمر، فالنداء صفة كماؿ، كالذم ينادم 
أف ا تعاُف قد ثبت يف ا٢بديث أف نداءه ليس كنداء ك ٠بيا  ٩بن ال ينادم، ال أكملي 

 .ا٤بخلوقْب
نو ينادي بصوت إ» :حديث عبد ا بن أينيس حينما قاؿيف  أَف تر إُف قولو 

، ىذا يدلك على القدر الفارؽ ا٤بميز بْب صفة «يسمعو من بُعد كما يسمعو من قُرب
صوتو يسمعو  صوت ا كصوت ا٤بخلوؽ، فليس ٜبة ٨بلوؽه بْب كصفة ا٤بخلوؽ،   ا

، فصوت ا  اختصت بو صفة ا  كما يسمعو من قريب، إ٭با ىذا أمره ،من بعيد 
 كما يسمعو من قريب  ،ىو الذم يسمعو من بعيد. 

من مبلئكة ا  كه لى مى  إ٭با ىو:٢بديث يف اا٤بنادم  ا لكم جدال أفَّ نسلم ا:ثالثً 
 فماذا أنتم قائلوف يف آيات يف كتاب ا صرٰبة، قاؿ !﴿ : َوِإْذ نَاَدىَٰ رَب َك

 .[َُ]الشعراء:﴾ُموَسىَٰ 
﴿َونَاَداُىَما  ماذا ستقولوف يف قولو تعاُف: ؟ماذا ستقولوف يف ىذه اآلية الصرٰبة 
 ىنا أيضا؟ىا  "كى ا٤بلى "ىل ستقدركف  ؟[ِِ]األعراؼ:رَبػ ُهَما﴾
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ىو الذم ينادم،  أف ا بكقل مثل ىذا يف أدلة عدة يف القرآف جاءت صرٰبة 
 .اخرل الٍب ال تستطيعوف ٥با ٙبريفن لة األدلة األكبالتاِف فهذا ا٢بديث َف ٱبرج عن ٝب

فهذا ال ٲبكن أف يكوف « إف اهلل يأمرؾ»: كى لى مى ػأك نداء الى  ،كى لى مى ػقوؿ الى  إفَّ  ا:رابعً 
 ! ؟، أليس كذلك، بل ىذا ال بد أف يكوف بأمر من عند ا  كى لى مى ػمن عند الى 

 .[ْٔ]مرٔف:بَِأْمِر رَبٍَّك﴾﴿َوَما نَػتَػنَػزاُؿ ِإالا  :ا٤ببلئكة ال يفعلوف من عند أنفسهم
على التسليم -أمره بذلك،  ما كاف لينادم لوال أف ا  كى لى مى ػالى  فإذ 

إ٭با األمر األمر إ٭با ىو كبلـ،  ألفَّ  ؛فنقوؿ أف ىذا فيو إثبات الكبلـ   -بتحريفكم
، فعاد األمر على إثبات الكبلـ  االستعبلءاستدعاء الفعل بالقوؿ على سبيل  :ىو
. 

، كا٢بديث «فيناديو ربو» :ىذا ا٢بديث قد جاء يف ركاية الَبمذم إفَّ  :خامسًّا
 اأف ا٤بنادم إ٭بيف  كىذا صريحه ألفاظ ا٢بديث يفسر بعضها بعضا، يفسر بعضو بعضا، 

ىو  أك أف أحدا غّب ا  ،كى لى مى ػأف ييقدر ىا ىنا أف الى  البتةكال ٲبكن  ،ا  :ىو
 الذم ينادم.

فينادي بصوت » :كأيد القـو زعمهم بصحة ىذا التأكيل بأنو قد جاء يف ا٢بديث
، قالوا ىذه قرينة على أف ا٤بنادم «ف اهلل يأمرؾ أف ُتخرج بعثا من ذريتك إلى النارإ

كىذا ال شك أنو كبلـ باطل  ؛«إني آمرؾ» :كَف يقل ،«إف اهلل يأمرؾ» :ألنو قاؿ ؛غّبه
 .غّب صحيح
م ا٤بتكلم عن نفسو بصيغة ا٣برب يفيد تكلُّ  أال يعقل القـو أفَّ  !!لعجب افيا 

 !ـبو! أال يفهموف أك يعرفوف ما قرره الببلغيوف يف ىذا ا٤بقا كاالىتماـتفخيم الكبلـ 
ْف تُػَؤد وا اأَلَمانَاِت ِإَلى ﴿ِإفا اللاَو يَْأُمرُُكْم أَ أنتم قائلوف يف قولو تعاُف:  ذاكما 
 .[ٖٓ]النساء:َأْىِلَها﴾

 .[َٗ]النحل:﴿ِإفا اللاَو يَْأُمُر بِاْلَعْدِؿ َواإِلْحَساِف﴾
 أليس ما قبلو ىو كبلـ ا! كما بعده ىو كبلـ ا!
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 ٤با جاءت ىذه اآلية على صيغة ا٣برب؟ فإذ 
ىذا   [ٖٓ]النساء:اللاَو يَْأُمرُُكْم﴾﴿ِإفا  :ىذا من باب تفخيم الكبلـ أفَّ  الجواب:

 ،اتكلم عن نفسو بصيغة ا٣برب تفخيمن  كليس كبلـ غّبه، فا  كبلـ ا 
 .«إف اهلل يأمرؾ أف تخرج بعثا من ذريتك إلى النار»ك٥بذا األمر قاؿ:  ،ا لوكتعظيمن 

كأف نفي النداء  ،ىو إال ٙبريف للكلم عن مواضعو أف ىذا ما ففتبْب لنا إذ
 مذمومةه  بل ىذا طريقه  ،أنو ليس طريقا ٧بمودا كالصوت عن إضافة ذلك إُف ا 

لظواىر الكتاب كالسنة، كالواجب الوقوؼ  ٤با كاف عليو السلف الصاٌف، ك٨بالفةه  ٨بالفةه 
كالواجب إتباع هنج السلف الصاٌف، كلتعلم يا رعاؾ ا أنو َف يكن  ،الوارد عند حدّْ 

حٌب  كالصوت يف كبلـ ا  ،كالنداء ،ن السلف الصاٌف قط ينكر الكبلـأحد م
النداء كالصوت يف كبلـ ا  نفوفنبغت ا١بهمية، كلذلك كاف السلف ينسبوف الذين ي

  ا يقوؿ إفَّ  عمنإُف ا١بهمية، سيئل اإلماـ أٞبد   !يتكلم ببل صوت
.، كصدؽ (ىؤالء ا١بهمية يدكركف على التعطيل) :فقاؿ

 ،ال شك أنو ينتهي بأصحابو إُف التعطيل ا١بزئي فإف نفي الكبلـ عن ا 
تعطٌٝ يقف١ ايهُاٍ ايجابت١  :ذلكم أف التعطيل ا١بزئي ىو ؛كإُف التعطيل الكلي

 .تعطٌٝ يضبٛب١ٝ اهلل عظ ٚدٌ ٚأليٖٛٝت٘  إْ٘ف، كأما التعطيل الكلي  هلل
 -ا تكلمنا عن ىذا ا٤بوضوعمتذكركف حينإف كنتم -كىذا األمر قد مضى تفصيلو 

عن صفة الكبلـ، فالكبلـ من أعظم األدلة  يف ٝبلة اآليات الٍب أكردىا ا٤بؤلف 
﴿ِإناَما قَػْولَُنا ِلَشْيٍء ِإَذا َأَرْدنَاُه َأْف نَػُقوَؿ لَُو   :بكبلمو قٱبل ، كا على ربوبية ا 
 .[َْ]النحل:ُكْن فَػَيُكوُف﴾

تفى عنو ذلك نعلى أف من ا فاء الكبلـ دليله تناك  ،حق إلوه على أنو  كالكبلـ دليله 
، كبالتاِف يدكر كبلـ [ُْٖ]األعراؼ:أََلْم يَػَرْوا أَناُو ال يَُكلٍُّمُهْم﴾ ﴿ة٥بيال يستحق اإل

 ا.كعلى تعطيلو كلين  ،ا، على تعطيلو جزئين على تعطيل ا  ا١بهمية ىؤالء



ـً أىِب العباس، أىٞبىىدى بنً  ة الوىاًسػػػًطيَّةي؛ ًلشىٍيًخ اإلٍسبلى  (ىػػػػِٖٕ-ُٔٔعىٍبدى ا٢ٍبليم اٍبن تٍيميَّة ا٢ٍبرَّآفَّ ) الػػػعىػػػًقػػػيػػػػػدى
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اللذين يسّبكف على ىذه الطريق بنفي كبلـ ا  ـكاآلثار الواردة عن السلف يف ذ
،  أك بنفي الصوت يف كبلـ ا  ا، كالصواب كا٢بق كما قد علمت كا كثّب جدن
 .أعلم 

َا َٔ أسس إال غٝهًُ٘ ضب٘ يٝؼ بٝٓ٘ : »قولو : و قاؿ 

 #.ٚال تططيإ ،ٚبٝٓ٘ سادب
حديث عدم بن  منىذا ا٢بديث أيضا حديث متفق عليو، أخرجو الشيخاف 

من أحد إال سيكلمو ربو ليس بينو وبينو منكم ما : »كفيو يقوؿ النيب ، حامت 
.«وال ترجماف ،حاجب
 .لغةبلغة عن مَبجم، ا٤بَبجم ىو الذم يعرب  :يعِب« مافجُ رْ تػَ »

ِْ                       يػ١ بًػ١ ٜفػطَٚٔ   عٓس ُأٌٖٝ ايًػ١ َرتد

ترٝباف، كىذه الكلمة من مثلث الكبلـ، يعِب جاء فيها ثبلث  :فا٤بَبجم ييقاؿ لو 
اف اف، تىرٝبى اف، تيرٝبي اف» :كأجود ذلك األكؿ، أحواؿ يف النطق: تىرٝبي بالفتح مث  «تىرٝبي

اف» :كٯبوز أف تقوؿ الضم، اف»أك  ،«تيرٝبي  «.تىرٝبى
، كدؿ على أحد نوعي ا٤بقصود أف ىذا ا٢بديث دؿ على ثبوت الكبلـ  

 نوعاف:كليم اللذين مضى الكبلـ عنهما، إذ قد علمنا أف تكليم ا الت
 .كاسطةتكليم ببل -ِ بواسطةتكليم -ُ 

، كىناؾ ملك الوحي الذم ىو جربيل  بواسطة :يعِب ١ايتهًِٝ بايٛاعط
تكليما، ككما كلم عبده   موسى ، كما كلم ا كاسطةببل  تكليم منو 

 إُف السماء.رج بو ٤با عي  ٧بمدا  رسولوك 
ما منكم من أحد إال وسيكلمو » :الناس يـو القيامة ككذلك سيكلم ا 

ما منكم من » :رعاؾ ا أنو قد أتى ىنا لفظ يفيد العمـو ألف قولويا ، الحظ «ربو
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.                                                         -كفقو ا-مدً نٍ سً  زيزٍ عى دالٍ بٍ عى  بنٍ  حٍ الً شىرٍحي فىًضيىلًة الشىٍيخ: صى 
 مْبَّ لً سٍ كللمي  وى يٍ كلوالدى  وي غىفىرى ا لى 

 

ٕٓٗ 
 

ايٓهض٠ يف عٝام يف سياؽ النفي، كقد علمنا أف  نكرةىنا  ىا «أحد»كلمة   ،«أحد

 .«ما منكم من أحد» (؟منبػ )، فكيف كقد سيبقت ايٓفٞ تفٝز ايعُّٛ
، يعِب أف ىذا العمـو نصه  :يف ىذا السياؽ تفيد (من)ك ال ظاىر،  نصية العمـو

ا ببل كاسطة، يكلمو كفاحا سيكلم كل كاحد من الناس كبلمن  فثبت قطعا أف ا 
 .أك يعرب عن ىذا الكبلـ ،ربو من يَبجمبْب دكف أف يكوف بْب العبد ك 

يدؿ على عمـو تكليم  اللفظكا٢بديث يدؿ على عمـو ىذا الكبلـ، كإف كاف 
« ما منكم» :، ألنو قاؿ كإف كاف ا٣بطاب موجها ألصحاب النيب  ،لعباده ا 

هد يف خطاب الشرع كلكن تعلموف أنو قد عي  ، ا٣بطاب كجو ألصحاب رسوؿ ا 
 .األمة إال ما استثناه الدليلعمـو  :كا٤براد أف يوجو ا٣بطاب إُف أصحاب النيب 

تكليما حقيقيا ببل ترٝباف يكوف بْب  فكل ا٤بسلمْب سيكلمهم ا  :كبالتاِف 
عن خلقو، ىكذا ثبت ا٢بديث كما عند ، كببل حاجب ٰبجب ا هكعبد  ا
 ، ببل حاجب ٰبجبو.((البخارم))

ؼي ٜسخٌ ايهفاض؟ ٜعين ٌٖ  ٌٖ غٝهًِ اهلل  :كيبقى البحث ىا ىنا

  ايهفاض أٜها؟ ٖصا اذتسٜح
ذلكم أنو قد ذىبت طائفة من أىل العلم إُف أف ؛ ىذا ٧بل خبلؼ بْب أىل العلم

﴿َوال  :يف عدة آيات يف كتاب ا فيَّ ال يكلم الكفار يـو القيامة، كذلك ما ني  ا 
 .[ُْٕ]البقرة:ُيَكلٍُّمُهُم اللاُو يَػْوـَ اْلِقَياَمِة﴾

ا للكفار، أىل العلم إُف أف الكبلـ حاصل أيضن  كذىبت طائفة أخرل من
 .، كىذا القوؿ ال شك أنو أرجح سيكلمهم ا 

َّ   :فإْ٘ ذلٍُٛ ع٢ً أحذ ٚدٗني ،ا َا دا٤ َٔ ْفٞ ايهالّٚأ

م لى كى كنعيم كما يي  ،ا ال على ىيئة راحةكلىموف كبلمن سيي  إهنم أف ييقاؿ الوجو األوؿ:
ييحمل النفي على ما ذكرت فكبالتاِف  ،ككبلـ تقريع بكيتو تا٤بسلموف، إ٭با سيكوف كبلـ 

 .لك
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 :من األكقات دكف كقت آخر، يعِب عائد إُف كقتو  النفي يقاؿ إف :الوجو الثاني
، كىذا جواب  مث يكلمهم ا  ،يف عرصات القيامة ال يكلم ا فيو الكفار ٜبة كقته 

 د تيعرض لك.فإنو ٰبل كثّبا من اإلشكاالت الٍب ق ،أرجو أف تتنبو لو
ٌْ، قومذاؾقواؿةذؿواؼفذالذؿوؼف  :ٚبايتايٞ ،ادّز ٖٚٛ طَٔ طٜٛ

ُٜشٌُ ْْك ،ع٢ً ساٍ أٚ ٚقت أٚ َٛقف ُٝشٌُ ْْكف ع٢ً ساٍ أٚ  ٚ

 .أٚ َٛقف  ٚقت
جزئية  كيدؿ على ىذا ا٢بديث، كقد جاء أدلةه  ،كاألدلة قد جاءت ٗبا يثبت

من  اأك كانو  ،من ا٤بؤمنْب اللناس يـو القيامة سواء كانو  تفصيلية يف تكليم ا 
 الكفار.

تكليمو ألنبيائو عليهم الصبلة  ؛يـو القيامة لعباده فمما ثبت يف تكليم ا 
﴿يَػْوـَ َيْجَمُع اللاُو الر ُسَل فَػيَػُقوُؿ َماَذا : كالسبلـ، كمن ذلك قولو 

﴿أَأَنَت :  عيسى ابن مرٔف ا  ،  كذلك حينما يكلم[َُٗ]ا٤بائدة:ُأِجْبُتْم﴾
 .[ُُٔ]ا٤بائدة:قُػْلَت لِلنااِس اتاِخُذوِني َوأُمٍَّي ِإَلَهْيِن ِمْن ُدوِف اللاِو﴾

كيضع  ،عبده إليو  ٓف ا دٍ حينما يي  ،ا٢بساب كقتلعبده  كذلك تكليمو 
كالعبد يقوؿ:  ،ذلك ، ككلُّ (عملت كذا يـو كذا ككذا) :عليو كنفو، كييقرره بذنوبو كيقوؿ

 .(أعرؼ رِب ،أعرؼ رِب)
للثبلثة  تكليمو  :لطائفة من العصاة، كمن ذلك كمن ذلك أيضا تكليمو 

قوؿ ا كل ذلك يكا٤بتصدؽ، ك  ،كآّاىد ،اللذين ىم أكؿ من تيسعر ّٔم النار: القارئ
  :فهذا تكليم منو سبحانو ٥بؤالء(كذبت إ٭با فعلت كذا ليقاؿ كذا)ألحدىم ،. 

كمن ذلك قولو سبحانو:  ،كمن ذلك أيضا تكليمو سبحانو للكفار يـو القيامة 
 .[ْٕ]فصلت:﴿َويَػْوـَ يُػَناِديِهْم أَْيَن ُشرََكاِئي قَاُلوا آَذنااَؾ َما ِمناا ِمْن َشِهيٍد﴾

سيكلم عباده يـو القيامة تكليما ال  ىذه أدلة كثّبة تدؿ على أف ا  فإذ
افه  عبده كاسطة فيو، يكلم   .ٰبجبو أك حاجبه  ،دكف أف يكوف ىناؾ تىرٝبي
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  :والمقصود أف ىذا الحديث فيو
صإثبات الكبلـ  -ُ  ر.، كأدلة ىذا أكثر من أف ٙبي
إف ىذا ا٢بديث قد أثبت أف  أف الكبلـ صفة ذاتية قدٲبة، إذٍ ب القائلْبعلى  رده -ِ

يف كتاب ا  شاء، كىذا ظاىره  ٗباشاء  إذاىو يتكلم  فسيتكلم يـو القيامة، إذ ا 
 أَف يقل ا ، :﴾األنبياء:﴿َما يَْأتِيِهْم ِمْن ِذْكٍر ِمْن رَبٍِّهْم ُمْحَدٍث[ِ]. 

بو حديثا، تكلم بو بعد أف َف يكن متكلما بو، كىذا ىو   ىو تكلم ا فإذ
 .شاء جل كعبل إذاٗبا شاء  الكماؿ، الكماؿ: أف يتلكم ا 

إال مذاىب ضالة منحرفة  وكما سواه ما ى ،ىذا ىو ا٢بق الذ ال ريب فيو فإذ 
 ةكما مضى عليو سلف األم ،السنة ظواىر نصوص الكتابعن سبيل ا٢بق، تدفع 

كلو كاف ذلك على سبيل  ،كال تباِف أف تسلك يف ذلك أم مسلك ،أكف التحريفب
با كىذا ال يليق  يقولوف ىذا يليق ؛، ٘بدىم يتحكموفم يف صفات ا التحكي 

 ؟ [َُْ]البقرة:﴿أَأَنْػُتْم َأْعَلُم أَـِ اللاُو﴾با، سبحاف ا! 
 ؟أأنتم أعلم با من رسوؿ ا 

مث من أصحابو مث من التابعْب مث  أأنتم أغّب على حرمات ا من رسوؿ ا  
غو من بعده بلٌ ك ؟ رسوؿ ا  إياهمن أتباع التابعْب؟ أَف يركيا ىذا ا٢بديث؟ أَف يبلغنا 

 أحد منهم تفوه ٗبا تفوىتم بو!  ا، كالكبلغو من بعدىم التابعْب كىلم جر  ،أصحابو
  .ما أحد منهم قاؿ أف النداء كالصوت ال ٯبوز أف يينسب  

 ٲبر كأنتم ال تدعوف فرصو إال كتنبهوف على ىذا التنبيو، ال ٲبكن أف ٘بد معطبلن 
أف تظن أف ا  احذركيقف عنده كقفو، فيحذر كينبو كيقوؿ:  على ىذا ا٢بديث إال

 !!يا  العجب؛ بصوت نداءهأك أف  ،ينادم حقيقة
كَف ما بادر إليو السلف الصاٌف  ؟!لو كاف ىذا حقا َف ما بادر إليو رسوؿ ا  

كأكمل حرصا كشفقة! كَف ما أتوا  ،كبيانا احةكىم أكمل علما كأكمل فص !!من بعده
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الصوت ألف  ؛نثبت الصوت  ٲبكن أفالَبىات الٍب تفوىتم ّٔا حينما تقولوف ال ّٔذه
  !صوت مقطوع ٱبرج من ا٢بنجرة، سبحاف ا

ما ىذا الكبلـ الذم تقشعر منو ا١بلود! أفييقاؿ ىذا يف معرض الكبلـ عن صفة 
 الذم ليس كمثلو شيء!   العظيم ا١ببار

يف حقيقة ا٢باؿ مشبو! أال ترل أهنم يقيسوف  ـأليس يؤكد لك ىذا أف القو 
ا٤بضافة إليو يف النصوص من جنس  الغائب على الشاىد! فيجعلوف صفة ا 

 !!صفات ا٤بخلوقْب! سبحاف ا العظيم
إف ا تعاُف أك إف أىل السنة يقولوف ، كمن قاؿ لكم إف ا٢بديث قد جاء  
 :ىل جاء يف حديث أِب سعيد السابق كنداء ا٤بخلوقْب؟ أىكذا جاء ا٢بديث ؟  ينادم

 !؟«"كأصوات ا٤بخلوقْب"فينادم ا بصوت كنداء »
يوقن بأف ا٢بديث فيو إضافة الصفة  أك أف كل عاقل منصف مؤمن معظم   

! يكوف ٥با ما ٱبتص با٣بالق خصائص ا٣بالق جل كعبل افيكوف ٥ب :! كعليو إُف ا
و فيها أحد من ا٤بخلوقْب، أىذا ا٢بق كي رى شٍ لٍب ال يى جل كعلى من نعوت ا١ببلؿ كا١بماؿ، ا

 .أـ ال ؟ ىذا كا ىو ا٢بق
م بإطبلؽ حٌب عند ا٤بخلوقْب، لى سى مث إنو يقاؿ ٥بم: إف الذم تذكركنو غّب مي 

 .كا٢بمد  أننا نعيش يف زماف ا٢بجة فيو على ىؤالء ا٤بعطلة أقول
أليس ٫بن نرل كنسمع أجهزة كثّبة نرل فيها كبلـ كصوت كنداء دكف أف يكوف  

 كال أظن أحدا عاقبل ينكر ذلك. ،٥با حنجرة؟ أجيبوا! ىذا كثّب
كىذا ٩با يؤكد لك أف كبلـ القـو متهافت، فإذا كنا نعقل يف ا٤بخلوقْب ما لو 

 ،ا٢بنجرة خارج من عصوت كنداء ككبلـ ليس على ما كصفوا من أنو صوت مقطو 
  ؟كصوتو فكيف ٘بعلوف ىذا الزما لنداء ا 
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ا كإياكم منها كنسأؿ  عافآف-يف درس أمس تذكركف الكبلـ عن قـو جهنم 
﴿يَػْوـَ نَػُقوُؿ ِلَجَهناَم َىِل اْمَتأْلِت َوتَػُقوُؿ َىْل : حينما قاؿ ا  -منها اا أف ٯبّبن
 .[َّ]ؽ:ِمْن َمزِيٍد﴾

 ا حنجرة حٌب ٱبرج منها ىذا القوؿ؟ كأنو ىواء ٱبرج٥بىل عندكم دليل أف جهنم 
كم دليل على عند أسنانا كلسانا كشفتْب؟ ىل يقتضي  ذلككأف  ؟كطفيص من ا١بوؼ

  !أف ىذا ثابت يف جهنم؟
يف ىذا ا٤بقاـ يتورعوف، إذا جئتهم إُف  ملوجدهت ىؤالءكبلـ عقبلء إُف  لو رجعت 

عيات ممسائل الس ألفَّ  ؛نعم :أتثبتوف أف جهنم تقوؿ؟ فسيقولوف :ىذا ا٤بوًضع كقلت
، عليهم فيها التسليم، ٖببلؼ ا٤بسائل العقلية الٍب تتعلق بصفات ا  عندىم الغالبي 

لذلك يقفوف عندىا كيقفوف فيها عند حد الوارد، ك  ،٠بعية :اهناليـو اآلخر يسمو  مباحث
من  ـى زً فنقوؿ ىل لى  ؛منهم بل أكثرىم على ىذا٘بد أهنم يقولوف: إف جهنم تقوؿ، كثّب 
كىواء يصل إُف ا٢بنجرة كٱبرج كما  ك٥بواة، ىذا أف يكوف كبلمها بلساف كشفتْب

ا أعلم كيف يكوف، ىذه مسألة غيبية ليس  ،ىو قوؿ ككبلـ (،ال) :يقولوف؟ سيقولوف
 لنا أف ٬بوض.

  وا يف صفة ا٣بالق!! ياتورعتم يف صفة ا٤بخلوؽ كَف تتورع !!سبحاف ا العظيم
  .العجب

 فً عٍ من ضى  فيو كثّبه  ا٤بعطلةمسلك ا٤بتكلمْب  أفَّ  ا٣ببلصة يا أيها اإلخوة فإذ
حينما ، كصدؽ ا١بنيد و عن كجهوكعلى ٙبريف وعلى كبلم ةكا١برأ،  التعظيم  

يعِب يف علم  أقل ما يف الكبلـ ،(أقل ما يف الكبلـ سقوط ىيبة الرب من القلب)قاؿ: 
أقل ما يف الكبلـ سقوط )ىذا العلم الذم أدل ّٔم إُف ما أداىم إليو، قاؿ:  ،الكبلـ

  (.ىيبة الرب من القلب
: »اْلَمِريِض ُرْقَيِة ِفي وقولو  :قاؿ 
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 ،ى كغّبه.رىوىاهي أىبيو دىاويد
 فف١ ايعًٛعلى إثبات   ّٔا ا٤بؤلف فهذا ا٢بديث كأحاديث بعده، استشهد

 .لو 
كلكى « اللُو َرُبَنا»قاؿ:  ركل من النيب ىذا ا٢بديث الذم بْب أيدينا، كفيو ما يي 

على الرفع يف كليهما، يف كبل الكلمتْب، على أهنما مبتدأه  اإمَّ  «اهللَ  َرّبَنا»أف تقوؿ 
كخرب، أك على أف الكلمة األكُف منادل منصوب، كالٍب بعدىا بدؿ، كلكى أف تقوؿ: 

كاألكثر « اللُو َرُبَنا»)أنت ا(، لكى أف تقوؿ:  ٧بذكؼ ٤ببتدأ كخرب منادل «اهللُ  َرَبَنا»
 «.اهللُ  َرَبَنا»تقوؿ أف كلكى  ،«اهللَ  َرّبَنا»من الشيرَّاح على ىذا، كلكى أف تقوؿ: 

بالفتح  «اْلَوِجِع َىَذا َعَلى»على  أك ،«َجعَ اْلو َىَذا َعَلى» :قاؿ ا٢بديث آخر يف
 .، كٯبوز كبلٮبا(ا٤بريض)، كبالكسر (ا٤برض)

ىذا ا٢بديث الذم بْب أيدينا، خرَّجو أبو داكد كغّبه، كيف إسناده مقاؿ؛ فإنو  
 كالبخارم، حامت، أبو فيو قاؿ الرجل كىذا ٧بمد، بن زياد :ا٠بوجاء من ركاية رجل 

ىذا ا٢بديث ضعيف ال يصح  أفَّ  -أعلم كا-، فاألقرب (مينكر حديث): أنو كالنسائي
 عن رسوؿ ا 

٥بذا ا٢بديث، كأمثالو ٩با يكوف يف إسناده شيء من البحث  ؤلف إيراد ا٤ب كأما
 أمراف: -أعلم تعاُف كا-كالضعف، فتوجيو ذلك 
 العقيدة ىذه كتابة حْب استحضرما  أف يكوف ا٤بؤلف  ]االحتماؿ األكؿ[

 كمن ،ذىنو من العقيدة ىذه كتب أنو  ا٤بؤلف حاؿ من كالظاىر ا٢بديث، ضعف
، "كتبتها كأنا قاعده بعد العصر"ألنو قاؿ كما يف مناظرتو على ىذه العقيدة:  حفظو؛

أنو كتبها من حفظو، كالوىم من ذا الذم يسلم منو، فظن  -أعلم كا-الذم يبدك 
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.                                                         -كفقو ا-مدً نٍ سً  زيزٍ عى دالٍ بٍ عى  بنٍ  حٍ الً شىرٍحي فىًضيىلًة الشىٍيخ: صى 
 مْبَّ لً سٍ كللمي  وى يٍ كلوالدى  وي غىفىرى ا لى 

 

َّٔ 
 

فذكره ظاننا  ،ا٢بديث ثابت، كالواقع أنو ليس كذلك، إ٭با حًفظ ا٢بديث أفَّ  ا٤بؤلف 
 كَف يراجع. ،صحتو

 يف أكرده الذم ا٢بديث ىذا ثبوت يرل  ا٤بؤلف يكوف أف: الثآف االحتماؿ
دّْثه  كا٤بؤلف كتابو،  الركاة، يف نظره كلو اجتهاده، كلو ا٢بديث، علماء كبار من ٧بي
 ،صحةن  ثبوتو رأل كبالتاِف اإلسناد، ىذا يقوم ما على كقف  ا٤بؤلف فلعل كبالتاِف

 .كتابو يف فأثبتو حيسننا، أك
أك َف يصح فما استدؿ ، عن رسوؿ ا  صحَّ  ىذا ا٢بديث، إفٍ  كا٤بقصود أفَّ  

 .و إ٭با أكرده إلثبات علو ا ألنَّ  ؛ؤخرعليو بو، ال يقدّْـ ثبوت ىذا ا٢بديث فيو كال يي 
كىل ىذا ا٤بقاـ يتوقف إثباتو على صحة ىذا ا٢بديث؟ ا١بواب: ال بالتأكيد،  

عشرات، بل مئات، بل يف أكثر من ذلك كتابنا فهذا ا٤بوضوع، ىذه العقيدة ثابتةه يف 
 كسنة.

 لقولنا إف واهلل قومنا يا
 

 ألفافِ  بل عليو يدؿ ألًفا 
 صريح مع ونقاًل  عقاًل  

 الأ الفطرة
 

 القرآف حالوة وذوؽ ولي 
 سبحانو بأنو يدؿ ُكلٌ  

 
 األكواف مباين السماء فوؽ 
 ُكلو ذا وفتارك أنا أتروف 

 
 والهذيافِ  التعطيل لجعاجع 
كىذا قد جاء يف   «اءِ الّسَم ِفي اّلِذي اللُو َرُبَنا»: قولو ا٢بديث من فالشاىد 

كما مر بنا ىذا يف قسم - [ٚٔ]الملك: ﴾﴿َأِمْنُتْم َمْن ِفي الساَماءِ  كتاب ا 
 .-اآليات من ىذه العقيدة

كلن ٘بد يف ىذا الكتاب ٕبمد ا عقيدة أيثبتت ٕبديثو ضعيف، لن ٘بد ذلك،  
ك غّبه من علماء أىل السنة، إف أكردكا حديث فيو شيءو من ا٤بقاؿ، ، أا٤بؤلف 

عندىم على ىذا  ككانوا يعلموف ضعفو، أك َف يكونوا يعلموف، فبل ٲبكن أف تيبُب عقيدةه 
لؤلدلة، كمعلوـه  كتكثّبه  ،فيو زيادة ، فا٢بمد  ،بتث ا٢بديث الوحيد الضعيف، إ٭با إفٍ 

أف الشيء إذا كثيرت أدلتو، فإنو ييعطيو قوة، كيعطي الناظر فيو ثبوت طمأنينة بثبوتو، كإف 
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ٕٖؤخر، َف يصح فا٢بمد  َف يقدـ ىذا شيئنا كَف يي  عزّ ايزيٌٝ املعني، ال ٜغتًظّ  فإ

ٌٕٝ آخض ؛عزّ املزيٍٛ املعني .ألْ٘ ميهٔ إٔ ٜجبت بزي
 مر كما- القطعية، باألدلة ثابت أمر ىذا شيء، كل على  ا علو إذنا

 .-اآليات قسم يف ذلك تفصيل
 بأف كييقركف يؤمنوف الكفار، حٌب ا٣بلق ٝبيع ّٔا ييقر العقيدة، ىذه أف لنا كتبْب 

 ناىيك السليم، كالعقل الفطرة، فخالف ،شذَّ  من إال ذلك يينكر ال السماء، يف  ا
  ا أفَّ  كىو األمر، ىذا على مفطورةه  ا٢بيوانات حٌب بل ا٤بتكاثرة، الشرع أدلة عن

 .على كل شيء، كفوؽ كل شيء، فلو علو القدر، كلو علو القهر، كلو علو الذات عاؿو 
 ذاتنا كقهرنا مع علو الشأف                 فلو العلو من ا١بهات ٝبيعها

على كل شيء، كمعَبؾ ا٣ببلؼ بْب أىل السنة، كا٢بق،  ؿو عا  ا ف 
، فمن أثبت علو عًٛ ايشاتكالطغياف، إ٭با يدكر على  ،كالبدعة ،كاإلٲباف، كأىل الضبلؿ

كمن أنكر ،  على كل شيء، فهو من أتباع ا٤بصطفى من كلد عدناف  ذات ا 
 .-عليو من ا اللعائن كالغضب-ذلك فهو من أتباع جهم بن صفواف، كإمامو فرعوف 

، ىذا أمره ميتقرره ٕبمد ا، كذكرنا شواىد ذلك، مسألة ثبوت علو ا  إذنا
  ةي ، العبودية ا٢بقَّ التبلـز حاصله بْب ىذا االعتقاد، كبْب عبودية ا  كتبْب لنا أفَّ 

  علو ا  اعتقدال تكوف إال ٩بن  ، د العابد معبوده من جهة فبلبد من أف يقصي
 ا٫برؼما، ككونو يعبد كيتوجو إُف من ىو ليس يف مكاف، أك من ىو يف كل مكاف، كما 

 أف ييطاؽ، ال ٗبا تكليف فيو أمره  ىذا أف شك ال كالبدع، الضبلؿ أىل القولْب ىذين إُف
 .مكاف يف ليس ربنا تعبد أف أك مكاف، كل يف ربنا تعبد

الفو ما بألسنتهم يقولوف   علو ا كلذا ىؤالء الذين يينكركف   فطرهتم، فيو ٚبي
 ال أمره  ىذا العلو، جهة إُف أبوا أـ،  شاءكا بقلؤّم   ا إُف يتوجهوف أهنم :كىي
 مواضعو عن الكلم ٰبرفوف فونو،ٰبرَّ  لكنهم ٚبطئتو، على يتجاسركا أفٍ  ٥بم ٲبكن

 أف إُف راجعة إ٭با العلو، جهة قصد إُف تدعو الٍب الضركرة ىذه: فيقولوف كعادهتم،
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 ال كىذا الصبلة، قبلة مكة أف كما الدعاء، قبلة السماء :يقولوف الدعاء، ًقبلةي  السماء
 .األغمار على إال ينطلي ال كتبلعب، ،كتلبيسه  منهم، تشنيعه  أنو شك

 يف القبلة بل ،!السماء إُف اإلنساف بو يتوجو الدعاء إف لكم قاؿ من :ػأوًؾا
 ذلك كمن حديث، ما غّب يف عنو ثبت   النيب كلذلك الصبلة، قبلة ىي إ٭با الدعاء

 الٍب فالقبلة القبلة، إُف توجو  ا يدعو أف أراد ٤با أنو بدر، غزكة يف منو كاف ما
 .صبلتو يف اإلنساف إليها يتوجو الٍب القبلة ىي الدعاء، أثناء إليها ييتوجو

 .٫بن نتكلم عن توجوو قليب اضطرارم إُف جهة العلو :وثاـّوا
 ؟فهل ىذا ييقاؿ مثلو أثناء الصبلة إُف مكة 
إُف جهة ما  ىل ٯبد اإلنساف من قلبو ا٘باىنا ضركرينا قطعينا إُف جهة األماـ 

 يصلي كىي مكة؟            
   لجأ إُف االا١بواب: قطعنا ال، بل قلبو إف كاف فيو اضطرار، كإف صدقنا  

 يف كاف كلو حٌب العلو جهة إُف متجهنا قلبو ٯبد فإنو بالدعاء كأقبل على ا 
 إ٭با ا٤بؤمنة القلوب أكثر، كال أقل ال البدع، أىل من غيبه تش إال ىو ما ىذا إذنا الصبلة،

 .شيء كل على عاؿو  السماء، يف رّٔا أف تعتقد ألهنا بقلؤّا؛  ا إُف تتوجو
﴾، أك ﴿َأِمْنُتْم َمْن ِفي الساَماءِ : إف معُب قوؿ ربنا  -ا رعاكميا –قلنا  كقد
« وأنا أمين من في السماء»يف ىذا ا٢بديث أك يف غّبه كما سيأيت معنا  قوؿ النيب 

 : أمرين أحد عن ٱبرج ال" السماء: "يف قولو معُب إف
 فهو عبلؾ ما كل فإف ؛لغة صحيحه  كىذا (العلو): بالسماء ا٤براد يكوف أف إما-ُ

﴾ َأْصُلَها ثَاِبتٌ : ﴿قاؿ: الطيبة الكلمة شأف يف  ا قوؿ يف تأمل كلذلك ٠باء،
[ )مىثليها كىمىثًل ىذه الشجرة( تأمل معي شجرة أصلها ثابته يف األرض، ِْ]إبراىيم: 

كصلت ىذه  :[، ما معُب يف السماء؟ يعِبِْم: ي﴾ ]إبراىَوفَػْرُعَها ِفي الساَماءِ قاؿ: ﴿
ا١بواب: ال، إ٭با ىي عالية  ؟الشجرة الٍب أصلها يف األرض إُف السماء الدنيا ا٤ببنية

 .ارتفعت عن كجو األرض
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٠باء، بل ييقاؿ للمطر إنو  :للسحاب :إذنا كل ما عبلؾ فهو ٠باء، كلذا يقاؿ 
 ٠باء.

ِإَذا نَػَزَؿ الساَماَء بَأْرِض 
 قَػْوـٍ 
 

َناُه َوِإْف َكانُوا   رََعيػْ
 ِغَضابَا

 
 

 .العلو جهة من قادـه  ألنو ٠باء؛ :ا٤بطر ييسموف العرب ٘بد
 :إزي ٜٓكػِ ايعًٛ ٖصا يهٔ

 1-ٕٛ  .َطًل عًٛ ٚإزي-2 .ْػيب عً

كالشجرة، تكوف بالنسبة لغّبىا    عاؿو  :يعِب ٠باءه  غّبه إُف بالنسبة أنو أم :ْغيب 
يف العلو، فهذا  :كاإلنساف الذم يقف على األرض تيعترب لو ارتفعت يف السماء يعِب

، أليست كذلك؟   علو نسيب، لكنها ليست أعلى من السحاب مثبلن
ْٛ إّسا  .ْغيب ٖشا ُعً

يف العلو ا٤بطلق ٕبيث لو  فا ،  كىذا ليس إال   :ٚمث١ عًٛ َطًل 
 العلو لو شيء، كل كفوؽ فوقو، كا،  ر شيئنا عالينا علونا كبّبنا، فإنو دكف ا قيدّْ 

 «.الّسَماِء ِفي»: لقولو :األٍٚ اغيع٢ٓ ٖصا إّشا ،  ا٤بطلق
َٖ على السماء، كا٤بقصود  :يعِب«: الّسَماِء ِفي» قولو فإف :ايجاْٞ اغيع٢ٓ اٚأ

فوقها،  كا  ،السموات السبع :السماء ا٤ببنية، جنس السماء، كىي :بالسماء: يعِب
السموات السبع فوقها ا١بنة، كفوؽ ا١بنة عرش الرٞبن،  ألفَّ  ؛ابل فوؽ العرش الذم فوقه

 .فوؽ ذلك كا 
، كّٔذا (على) :كبلـ العرب يف استعما٥بم، يف: ٗبعُب  نً نى إذنا ىذا جارو على سى  

﴿فىًسيحيوا  ،[ُُٕ: عمراففىًسّبيكا يف اأٍلىٍرًض﴾ ]آؿ القرآف: ﴿من آيات  جاءت ٝبلةه 
يصىلّْبػىنَّكيٍم ُٓ﴾ ]ا٤بلك: مىنىاًكًبهىا يف [، ﴿فىاٍمشيوا ِيف اأٍلىٍرًض﴾ ]التوبة:   يف [، ﴿كىألى

 .عبل :ٗبعُب فيها"يف"  :أف ٘بد كأمثا٥با اآليات ىذه ،[ُٕ﴾ ]طو: النٍَّخلً  جيذيكعً 



ـً أىِب العباس، أىٞبىىدى بنً  ة الوىاًسػػػًطيَّةي؛ ًلشىٍيًخ اإلٍسبلى  (ىػػػػِٖٕ-ُٔٔعىٍبدى ا٢ٍبليم اٍبن تٍيميَّة ا٢ٍبرَّآفَّ ) الػػػعىػػػًقػػػيػػػػػدى
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، كعلى ىذا كما ذكرنا نفهم حديث (فوؽ السماء) :يعِب ،إذنا ا على السماء 
فػ"من يف األرض":  «ارحموا من في األرض، يرحمكم من في السماء»: النيب 
 يف من يرٞبكمليس يف داخلها، ككذلك يكوف الشأف يف الشطر الثآف، "، ك عليها  :يعِب

 .": من ىو عليها السماء
صح، أك قولو يف اآلية، أك قولو يف  إذنا ىذا معُب قولو يف ىذا ا٢بديث إفٍ  

 يف السماء، كا تعاُف أعلم. األحاديث الصحيحة األخرل، إنو 
 ،رواه البخاري« السامَاءِ  فيَمْن  وَأَنَا َأِمينُ  ،َأاَل تَْأمَنُوِني»  قولو:و  قاؿ

وغيره.
 النيب إُف بعث علين : "أف كىي قصة :كفيو الصحيحْب، يف ثابته  ا٢بديث ىذا

 النيب ومى فقسى  الذىب، من شيئنا اليمن من   فكأنو  يتألفهم، أصحابو من أربعةو  بْب
َأاَل تَْأمَنُوِني وَأَنَا » :يف نفوس بعض أصحابو من األنصار، فقاؿ النيب  كقع شيءه 

 .«َمسَاء صَبَاحَ  السامَاءِ  من يَْأِتيِني الوحيا  ،السامَاءِ َمْن في  َأِمينُ 
من  مؤٛبنه   ، فالنيب «السامَاءِ  َمْن ِفي»:  قولو :ا٢بديث ىذا من الشاىد

 فهذا السماء، يف الذم ربو ائتمنو :يعِب: «السامَاءِ َمْن في  َأِمينُ »ربو ىذا معُب قولو: 
 . ا علو إثبات يف قاطع ا٢بديث
 
 

َوُىَو يَػْعَلُم َما أَنْػُتْم  ،فَػْوَؽ َذِلَك َواَللاُو فَػْوَؽ َعْرِشوِ َواْلَعْرُش »قولو : و قاؿ 
.(ٔ) وغيرىما ،والترمذي ،رواه أبو داود« َعَلْيوِ 

 كاف إذا ألنو شيء؛ كل فوؽ كأنو  ا فوقية إثبات فيو الشاىد ا٢بديث ىذا
 فوؽ  فا إذنا -مضى فيما معنا مر كما -ا٤بخلوقات أعلى كالعرش العرش، فوؽ

                                                 
(ُ)
 .)الشيخ(.موجودنا ليس بعضها كيف ،(حسن حديث) :كلمة إضافة النسخ بعض يف 
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ا  كأفَّ  العلو، صفة يف الكبلـ زافكً  على الفوقية صفة يف الكبلـ أف كعلمنا شيء، كل
  لو صفة الفوقية، لو فوقية القدًر، كلو فوقية القهًر، كلو فوقية الذات، كمن أدلة ذلك

 .[َٓ]النحل:َيَخاُفوَف رَبػاُهْم ِمْن فَػْوِقِهْم﴾﴿قولو تعاُف: 
 إذنا ىذا ا٢بديث ليس فيو جديده من جهة ىذه العقيدة، كىي إثبات علو ا  

ناىيك عما جاء يف   كفوقيتو، فهذا أمره قد تكاثرت فيو األحاديثي عن رسوؿ ا 
 .كتاب ا 
طويل من جهة ثبوتو، ىذا ا٢بديث مشهور عند العلماء  ا٢بديث فيو ٕبثه  كىذا

، كىو ا٤بعركؼ، (حديث األكعاؿ (بأنو ي ىذا بتيس ا١ببل، ك٠بيّْ  :كاألكعاؿ: ٝبع كعلو
و قد جاء فيو أف فوؽ السماء السابعة ماءه بْب أعبله كأسفلو، كما ا٢بديث بذلك؛ ألنَّ 

ريكبهم كما بْب كل ٠باءو  إُفبْب كل ٠باء ك٠باء، كفوؽ ذلك ٜبانية أكعاؿ، بْب أظبلفهم 
ال يخفى »: فوؽ العرش، مث قاؿ   ك٠باء، كفوؽ ظهورىم العرش، مث ذكر أف ا

لفظ ٥بذا ا٢بديث، ىو ما عند اإلماـ أٞبد يف ا٤بسند،  أقرب« عليو شيٌء من أعمالكم
ليس يخفى عليو شيٌء من »فإف فيو ىذه الزيادة، كليست موجودة عند أِب داكد 

 ا٢بديث، ىذا يف اللفظة ىذه لثبوت األكعاؿ؛ ٕبديث ا٢بديث ىذا فسمي ،«أعمالكم
 ماجة، كابن الَبمذم، ككذلك داكد، كأبو ا٤بسند، يف أٞبد اإلماـ خرَّجو ا٢بديث كىذا

العلماء يف ثبوتو، فممن أثبت ىذا ا٢بديث كصححو  كاختلف العلم، أىل من كغّبىم
رج أال اشَبطفأنو قد أكرده يف صحيحو، كقد  خزٲبةابن   عنده، صحح ما إال ٱبي

َّ  قد فإنو تيمية ابن اإلسبلـ شيخ قواه ككذلك صححو، ا٢باكم ككذلك  يف بػىْبَّ
 فذكر ا٢بديث، ىذا عليو أكردكا شأهنا، يف ناظركه الذين أف العقيدة، ىذه على مناظرتو

 القيم ابن كذلك ا٢بديث، ىذا تقويتو على يدؿ ما اإلسبلـ شيخ
 على تعليقو يف كما عنو دافع ككذلك اإلسبلمية، ا١بيوش اجتماع يف كما 
كمنهم من أىل العلم  العلم، أىل من كاحد غّب حسنو ككذلك السنن، هتذيب

 .ا٤بعاصرين
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ابن عدم كما  :يقابل ىؤالء طائفة من أىل العلم ضعَّفت ىذا ا٢بديث، كمنهم 
كما يف طائفة من العلماء يف الكامل، كغّبه من أىل العلم، كإُف الشيخ ناصر 

  ا٤بعاصرين.
 ىذا ا٢بديث، كذلك أف فيو ثبلث علل: في عٍ ضى  -أعلم كا-األقرب  
ظر يف كبلـ ا، كالنمساكذبنذحربأف مدار ىذا ا٢بديث على  [:األمر األوؿ]

أىل ا١برح كالتعديل فيو، يرل أنو ال ٲبكن قىبوؿ تفرده فأنو كاف ييلقن، كما تفرَّد فيو ينبغي 
 أف ييتثبت يف شأنو.

 .جهالة فيو الرجل كىذا ،عمريةعبدذاهللذبنذأنو ركاه عن  :الثاني واألمر
ذأنو ركاه  :الثالث واألمر ذاهللذبن ذؼوسذ،عمريةعبد ذاألحنفذبن ، كقد قاؿ عن

.(منو إنو ال ييعرؼ لو ٠باعه )البخارم 
ىذا ا٢بديث مدار ٝبيع طيرقًو على ىذا الطريق، نعم ركاه عن ٠باؾ ٝبعه من  إذنا

عن األحنف بن  ،عمّبةعن عبد ا بن  ،يف ٠باؾ بن حرب تلتقيها ٝبيعنا الركاة، لكنَّ 
ىذا ا٢بديث  أفَّ  -أعلم تعاُف كا-فاألقرب بن عبد ا٤بطلب  عن العباسً  ،قيس

ضعيف.
كل حاؿ، لو أخذت ما يف ىذا ا٢بديث، كنظرت يف شواىد أجزاءه   كعلى

اللهم   جيلَّ ما يف ىذا ا٢بديث لو شواىد ثابتة عن رسوؿ ا  كقطعو، لوجدت أفَّ 
إال مسألة األكعاؿ، ىذه فقط الٍب ليس عليها دليله إال ىذا ا٢بديث، فقبوؿ ذلك من 

 .على ثبوت ىذا ا٢بديث مبِبعدمو، 
على كل شيء، كأنو  كأما األمر األىم يف ىذا ا٢بديث، كىو ثبوت علو ا  

كتابنا كسنة فوؽ عرشو مستول عليو، فهذا أمره كما قد علمت قريبنا، تكاثرت فيو األدلة  
 .-أعلم تعاُف كا-
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َٔ$  قولو: و  قاؿ ِٜ ُ٘؟ َأ َُا٤ٔ، ٔفٞ: َقاَيِت ايًٖ ٍَ ايٖػ ِٔ: َقا َْا، ََ  َأ

َِْت: َقاَيت ٍُ َأ ٘ٔ َضُغٛ ٍَ  ايًٖ َٗا: َقا َٗا َأِعٔتِك ْٖ ١َْٓ َفٔإ َٔ ِْ ضٚاٙ #َُِؤ  .َُِػًٔ
 أيضنا كفيو،  هلل ايعًٛ فف١ ثبوت يف األحاديث أصرح من ا٢بديث ىذا

 أعلم كىو ، منو كاف قد ىذا فإف ،(أينػػ)ب  ا عن السؤاؿ مشركعية بل جواز
 ؟(ا أين) السؤاؿ، ىذا سأؿ ذلك كمع لو، تعظيمنا كأعظمهم ،با ا٣بلق

رَّجه  ٠بعت، قد كما كا٢بديث  بعد  نبينا حديث خرَّج كتابو  أصح يف ٨بي
 أصحاب من ٝبعو  ركاية من جاء ا٢بديث كىذا مسلم، صحيح كىو البخارم، صحيح

 اإمَّ  ،(السماء يف) :بأنو كا١بواب ،(أينػ )ب السؤاؿ كىو -ا٢بديث لفظ أعِب - النيب
 :عن فجاء،  النيب أصحاب من ٝبلة عن جاء ا٤بعُب ىذا باإلشارة، أك باللفظ،
 . السيلمي ا٢بكم بن معاكية-ُ 

 .  ىريرة أِب حديث من كذلك كجاء -ِ
 . عباس ابن حديث من كذلك كجاء-ّ
 .  الغنوم اشةكَّ عي  حديث من كذلك كجاء -ْ
 .  سويد بن الشريد حديث من كذلك كجاء -ٓ
 .  حاطبو  حديث من كذلك كجاء-ٔ
 . النيب أصحاب من األنصار من رجلو  حديث من كذلك كجاء -ٕ
 . النيب أصحاب من آخر رجل من أيضنا كجاء -ٖ
 فيها األحاديث تلك كبعض ا٤بعُب، ىذا جاء  النيب أصحاب من ٜبانية عن إذنا 

 .كبلـه 
 ىذا جيلُّ  كاف كإف مسلم، صحيح يف كما معاكية عن جاء ما ذلك كأصحُّ  
.طرقو ٗبجموع أك ،بذاتو إما عنو ثابته   النيب عن ا٤بركم
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.                                                         -كفقو ا-مدً نٍ سً  زيزٍ عى دالٍ بٍ عى  بنٍ  حٍ الً شىرٍحي فىًضيىلًة الشىٍيخ: صى 
 مْبَّ لً سٍ كللمي  وى يٍ كلوالدى  وي غىفىرى ا لى 

 

ُُٔ 
 

 يسأؿ أف أك ا٤بسئوؿ، ييسأؿ أف ،(أينػ )ثابتي قطعنا، أعِب السؤاؿ ب ىذا أمره  إذنا
 ا؟ أين فيقوؿ  ربو عن السائل
 كاف ا١بميع يف كا١بواب ربيك؟ أين: يقوؿ  السائل كاف الركايات بعض كيف 

 (.السماء يف): بقوؿً 
أك قالت بيدىا  ،كىو ا١بارية أهنا كانت تشّب إُف السماء ا٤بسئوؿ، أف بعضها كيف 

 .إُف السماء
أهنا  -أعلم كا-القصة األقرب كالناظر يف ىذه الركايات كمتوهنا، ٯبد أف ىذه 

ىذه القصة  أفَّ  -أعلم كا-األقرب  تو، ٯبد أفَّ امتكررة، الناظر يف ىذا ا٢بديث بركاي
بل معاكية بن ا٢بكم  كاحدة، كىي قصةي  كليس أهنا قصةه  تكررت عن رسوؿ ا 

إف ىذا قد تكرر كما يظهر ىذا يف سياقات ىذا ا٢بديث.
ال شك أنو جائزه مشركع، كأف ا٤بشركع  عن ا  (أينػ )السؤاؿ ب أفَّ  :كا٤بقصود
 كما جاء يف ىذا ا٢بديث. ،    أف يكوف بإثبات العلو   :يف ا١بواب ىو
 جاء مث لو، غنمنا ترعى كانت الٍب ا١بارية تلك ضرب معاكية أف :فيو ا٢بديث

 إُف كجاء ذلك، على فندـ)ضرّٔا(  فصكها  فغضب منها، كاحدةن  فأخذ ،الذئب
 السؤاؿ، ىذا سألو مث  النيب إُف كجهها أسئلة عدة فيو كا٢بديث يستشّبه،  النيب
اْئِتِني ِبَها َفِجْئُت ِبَها، فَػَقاَؿ: أَْيَن اللاُو؟ قَاَلْت: ِفي الساَماِء، قَاَؿ: َمْن »  النيب فقاؿ

»َأْعِتْقَها فَِإنػاَها ُمْؤِمَنةٌ أَنَا، قَاَلْت: أَْنَت َرُسوُؿ اللاِو، قَاَؿ: 
سدد؛ ا١بواب ىذا على  النيب برتَّ  إذنا

ي
 مؤمننا كنت إف إذنا ٥با، اإلٲباف إثبات ا٤ب

فوؽ كل شيء، ىكذا جاء ا٣برب عن النيب  أف تعتقد علو ا  ذلك؛ لواـز من فإف
. 

 علو ا  :الوصف باإلٲباف، على إثبات ىذه العقيدة العظيمة، كىي  بى رتَّ  
 .كأنو فوؽ السماء، 
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 جاءكا فإذا،   للنيب متبعوف مؤمنوف أهنم يدعوف أيناس من !!العجب  كيا 
عن ا ضبلؿه مبْب، كأنكركا ىذا إنكارنا  (أينػ ): إف السؤاؿ بقالوا ا٤بوضع، ىذا إُف

 ىذا إنكارىم أفعظيمنا، كال أدرم عن ىؤالء أيعلموف أك ال يعلموف، أف كصفهم ىذا، ك 
 غّبه، كيف ا٢بديث ىذا يف السؤاؿ ىذا سأؿ الذم ىو فإنو،   ا رسوؿ إُف يتوجو

كأنو  !!منكر سؤاؿ ىذا أف ذلك بعد قاؿيي  فكيف با، ا٣بلق أعلم كىو ا؟ أين: قاؿ
من جنس السؤاؿ عن الكيفية، سؤاؿه ٩بنوع، لو سألت كيف ا، كيف ىو يف ذاتو؟ ما  

 كنو؟
عندىم من جنس السؤاؿ  (أينػ )كاف سؤاالن مينكرنا، أليس كذلك؟، ىم السؤاؿ ب  

 .بكيف، ال فرؽ بْب ىذا كىذا
 !؟ ا رسوؿ من با أعلم أأنتم !!العجب  فيا 
 .يكوف كال كا كاف ال؟!  ا رسوؿ من  تعظيمنا أشد أأنتم 

ال شك أنو جائزي بل مشركع، كأف الواجب أف  عن ا  (أينػ )السؤاؿ ب إذنا
، كعلى ىذا درج السلف الصاٌف، قاؿ سليماف التيمٍي (يف ايغُا٤)يكوف ا١بواب: 

 .اإلماـ ا١بليل: "لو سيئلت أين ا، لقلت يف السماء"
، كلساف حاًؿ كل ا٤بسلمْب إال الشيذاذ، كىذا لساف مقالو، كىذا لساف مقاؿً 

كغلبت عليهم أىوائهم.  الذين انتكست فطرهتم،
 يف كإما التأكيل، جهة من متنو يف إما ا٢بديث، ىذا يف يطعنوف البدع أىل

 باتفاؽ صحيحه  أنو لوجدت ا٢بديث، ىذا يف صفنانٍ مي  نظرت لو أنك كالعجيب إسناده،
معوف ا٢بديث علماء األمة،  بو، كاحتجوا حوه،صحٌ  كالذين ا٢بديث، ىذا صحة على ٦بي

صوف ال كاالستدالؿ، ،االحتجاج سبيل على كيتبهم يف كأكردكه  بً ًحقى  ٝبيع على ٰبي
تجْب يريدكنو كلهم األمة، ىذه  .يصححونو ككلهم بو، ٧بي

، كا٤بتقدموف "إف ىذا ا٢بديث ضعيف"نبغت نابغة يف ىذا العصر فقالت:  حٌب
صحيح كىذا اللفظ قد جاء يف  ًسيمَّاموا بصحتو، الفسلَّ  حياءن من ىؤالء كانوا أكثر 
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فوا إسناده، لكنهم فما ٘باسركا على أف ييضعٍ ، مسلم، كلو ا٥بيبة يف قلوب الناس ٝبيعنا 
 عاثوا بالتأكيل، أكلوه. 

 كالسبب تضعيفو، على ٘باسركا ىؤالء ا١بهمية، من ا٤بتأخرين ىؤالء بعض أما
 .اختبلفنا األلفاظ ىذه يف لوجدنا ا٢بديث؛ ركايات ٝبعنا لو إننا: قالوا

 ا٢بديث بتضعيف يقضي ىكذا، ميطلقنا األلفاظ اختبلؼ ىل !!العجب  كيا
 فيهم لوجدت البدع، أىل حاؿ يف تأملت لو إنك باالضطراب، عليو كا٢بكم كاف، أينا

طئي  ال شيئنا  أك ينسوف عليهم األىواء لغلبة أهنم كىو حا٥بم، من عليو تستدؿ أف كٱبي
 ىذا صادـ إذا الفقو، أصوؿ يف أك ا٢بديث، مصطلح يف العلمية القواعد ٝبيع يتناسوف

 ال الَبجيح أك ا١بمع، يف ا٤بقررة القواعد فهذه كإال يتناسوف، يعتقدكف، ما النص
 يتعارض الذم ا٤بوضع، ىذا إُف جاءكا إذا لكنهم يقرركهنا، مواضع يف إنو بل ٯبهلوهنا،

 كإال ذلك، يتناسوف ٘بدىم فإنك يهوكف، ما مع يعتقدكف، ما مع ا٢بديث ثبوت فيو
 ركايات يف نظر إذا ا٤بنصف كأف الًسيمَّا ا، ٕبمد يسّب سهله  الركايات ىذه بْب فا١بمع

 . النيب أصحاب من عدة ركايات من كجاء تكرر، قد ا٢بديث ىذا أف ٯبد ا٢بديث
 يقتضيو الذم فما الركايات، ىذه بْب ا١بمع إمكاف بعدـ جدالن  نيسلم إننا مث 

 الصرٰبة، ميسلم صحيح ركاية أليس األقول؟ الركاية تقدٔف أليس الَبجيح؟ يف اإلنصاؼ
 من بالَبجيح أكُف ىذا بأف قاطعه  ،(السماء يف): قالت ا؟ أين :الصريح السؤاؿ كفيها
 ؟!غّبه

 بعضهم بل بالصحيح، ليس اللفظ ىذا إف: كقالوا ىذا، عن عموا إذنا فكيف 
 !!البخارم ما أكرده، سبحاف ا العظيم ا٢بديث، بأفَّ  أعلَّ 

رجو البخارم يف صحيحو ضعيف؟ كىل تلتزمي   وف ّٔذا فيما كىل كل حديث َف ٱبي
 تقرركف أنتم يف العقيدة، كيف الفقو، أيلتزموف ىذا؟ ال كا ال يلتزموف.
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 ككاف فيو، شك ال صحيح حديثو  أماـ كقفوا فإهنم ا٢بديث، ىذا أكلوا الذين أما
 كاف فما قطعنا، الثابت ا٢بديث ىذا ثبوت يف األمة يعارضوا أف حياءه  ذكرت كما منو

 :قالوا ا٢بديث، ىذا نؤكؿ يسّب، األمر: قالوا بالتأكيل، عاثوا أف إال منهم
 ا٤بنزلة عظيم القدر، جليل أنو :يعِب: (لساَماءِ ا ِفي): قولو معُب إف 
ِفي ) ا٢بذؼ، ٦باز من ىذا إضمار، ىناؾ ميلكو، يعِب: (ِفي الساَماءِ ) :نقوؿ أك 
 .يف السماء ميلكوي  :: يعِب(الساَماءِ 
من ٘باكز حد اإلتباع فإنو كاقعه يف ا٥بول كالبد، أليس   !!سبحاف ا العظيم 

 ىذا[، َٓ]القصص: ﴾فَِإْف َلْم َيْسَتِجيُبوا َلَك فَاْعَلْم أَناَما يَػتاِبُعوَف َأْىَواَءُىمْ ﴿كذلك؟ 
تَػَتَجاَرى ِبِهُم »عمن استوُف عليو ا٥بول قاؿ:  أمره قطعي، كلذلك أخرب النيب 

 إال مفصلو  كال ،عرؽو  منو يدع ال عليو، يستوِف« َكَما يَػَتَجاَرى اْلَكَلُب ِبَصاِحِبوِ   ،اأَلْىَواءُ 
 .-كالعافية السبلمة ا نسأؿ -غالبو أىواءه  ،دخلو

 !!أليس عن ا٤بكاف ؟عن أم شيء يكوف (أينػ: )بقـو السؤاؿ  يا
أإذا قلت لكى أين فبلف؟ أيفهم إنسافي يفهم لغة العرب أٓف أساؿ عن حالو، أك  

 !!عن منزلتو، أقوؿ أين فبلف؟ تقوؿ: فبلف رجلي طيب، فبلف رجل صاٌف
 .ىل ا١بواب ميطابق للسؤاؿ؟ كبل كا 
 أجابت قد ا١بارية فتكوف (ُو؟أَْيَن اللا )باللفظ الصريح الفصيح يقوؿ:  النيب  

 .كا٤بنزلة القدر عظيم ا: زعمهم على
 يف ميلكوي ": فتقوؿ (أَْيَن اللاُو؟): يقوؿ  النيب ؟!للسؤاؿ ميطابق ا١بواب ىل 
 . شيء كيل مىلك فهو كاألرض، للسماء شامل ملكو  ا أف مع ،"السماء
 .جهة يف كا١بواب ،جهةو  يف السؤاؿ قو٥بم مقتضى على كاف إذنا 
فضبلن عن أف يبِب عليو ا٢بكم بأعظم كصف، كصف  ؟ النيب ييقره أىذا 

 .ال ٲبكن أف يكوف ىذا عند كل من أنصف ،«َأْعِتْقَها فَِإنػاَها ُمْؤِمَنةٌ »اإلٲباف، فيقوؿ: 
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.                                                         -كفقو ا-مدً نٍ سً  زيزٍ عى دالٍ بٍ عى  بنٍ  حٍ الً شىرٍحي فىًضيىلًة الشىٍيخ: صى 
 مْبَّ لً سٍ كللمي  وى يٍ كلوالدى  وي غىفىرى ا لى 

 

ُٔٓ 
 

غريبة عليهم،  كالتأكيبلت، الٍب ىي غّبي  ،إذنا ىذا ال شك أنو من ٝبلة التحريفات 
 معدنو ال ييستغرب.الشيء من ك 

ٍيثيمىا كيٍنتى » كىقػىٍولًًو قاؿ  حىًديثه «. أىٍفضىلي اإًلٲبىاًف أىٍف تػىٍعلىمى أىفَّ اللَّوى مىعىكى حى
 .حىسىنه 

 :سن، أخرجوعليو با٢بي  مى كى كحى فهذا ا٢بديث الذم أكرده ا٤بؤلف 
 . من حديث عبادة بن الصامت :  (ا٢بلية)كأبو نيعيمو يف -ِ .الطربآف-ُ 
و جاء من ركاية نيعيم ضعيفه ليس ٕبسن؛ ألنَّ  -كا أعلم-كا٢بديث فيما يبدك  

بن ٞباد ا٣بيزاعي، كىو على جبللتو، كإمامتو يف العقيدة كالسنة، إال أنو ضعيف الركاية، 
 .ت ىذا اللفظ عن رسوؿ ا أنو ال يثبي  -كا أعلم-فالظاىر 
 مى كى حى ريقو أخرل ٥بذا ا٢بديث، فى على ط فى قى قد كى  كلرٗبا يكوف ا٤بؤلف  

 .سن ا٢بديثرؽ ٕبي أك الطي  ،ٗبجموع الطريقْب
من عشرة أحاديث، أخطأ فيها نيعيم  اأكرد ٫بون  ((الكامل))يف   كابن عدم 

.بن ٞباد، كليس فيها ىذا ا٢بديث
 :كأتقنو، كبالتاِف ،ىذا ا٢بديث دى وَّ رأل أف نيعيمنا قد جى  كلعل ا٤بؤلف 

 .ىذا ا٢بديث نً سٍ ًٕبي  مى كى حى  
أسقطو يف النسخة الٍب قيرأت ف ،ا٢بديث في عٍ يكوف قد ظهر لو ضى  :كرٗبا أيضنا 

إحدل نسخ ىذه الرسالة ليس فيها ىذا ا٢بديث، كىذه النسخة مقركءة على  ألفَّ  ؛عليو
 . شيخ اإلسبلـ 

أجتهد، فظهر لو حيسن ىذا  أقوؿ لعل الشيخ تراجع عن ٙبسْب ا٢بديث، أك أنو
 .ا٢بديث
كمهما يكن من شيء، فا٢بديث ليس فيو شيءي جديد على ما ثبت يف األدلة  

 .إثبات معية ا  :األخرل، ا٢بديث فيو



ـً أىِب العباس، أىٞبىىدى بنً  ة الوىاًسػػػًطيَّةي؛ ًلشىٍيًخ اإلٍسبلى  (ىػػػػِٖٕ-ُٔٔعىٍبدى ا٢ٍبليم اٍبن تٍيميَّة ا٢ٍبرَّآفَّ ) الػػػعىػػػًقػػػيػػػػػدى
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كما تبْب -كالسنة،  ،كىذا ا٤بوضوع ثابثه يف ٝبلةو كثّبة من األدلة من الكتاب
 ،طناسٍ يزيد موضوع ا٤بعية بى  كسيأيت كبلـه من ا٤بؤلف ، -معنا يف الدركس ا٤باضية 

كتوضيحنا، فنؤجل الكبلـ عن ىذه الصفة من باب الزيادة يف الكبلـ، نؤجل ذلك إُف 
 .ا٤بوضع الذم سيأيت إف شاء ا

ـى أىحىديكيٍم ًإُفى الصَّبلًة فىًإفَّ اللَّوى ًقبىلى كىٍجًهوً » كىقػىٍولًًو: : -قاؿ فىبل يػىٍبصيقىنَّ  ،إذىا قىا
ًيًنوً  ،ًقبىلى كىٍجًهوً  ًموً  ،كىلىًكٍن عىٍن يىسىارًهً  ،كىالى عىٍن ٲبى  .ميتػَّفىقه عىلىٍيوً « أىٍك ٙبىٍتى قىدى

ركاية ابن عيمر من عليو، جاء يف الصحيحْب  متفقه  حيحه حديثه ص ىذا ا٢بديث
 . عن ابن عيمر ، عن نافع، ن طريق مالك م،  

 .٫بوه  كجاء عند البخارم من حديث أِب ىريرة 
 .بصحيح مسلم ٫بوه  كجاء أيضنا من حديث جابر  
 .كجاء ٖبارج الصحيحْب ٗبعناه، من ركاية غّب كاحدو من أصحاب النيب  

عند  -يا رعاؾ ا–، كينبغي أف تبلحظ كىذا ا٢بديث فيو إثباتي إحاطة ا 
 .صفةذاؾعلو،ذوصفةذاإلحارةذأنو قد ثبتت لو الصفتاف:،  الكبلـ عن عيلو ا 

  عاؿو عن كل شيء، ك٧بيطه بكل شيء، كىذا دليلي على سعتو   كا 
كيتبْب لك ذلك بتأمل ىذا ،  كدليله على عظمتو، كىو العظيم الواسع الكبّب 

صلي إذا قاـ إُف صبلتو،  يكوف قًبلى  أخرب أف ا  ا٢بديث، فإف النيب 
ي
كجهو ا٤ب

صلي»
ي
 .أمامو :ل كجو ىذا يعِبأمامو، ييقاؿ ىذا ًقب :يعِب«: ًقبىلى كىٍجًو ا٤ب

كعلى كل شيء، فإنو كذلك يكوف مواجهنا  ،مع كونو عالينا على عباده فا  
 .عالينا ٧بيطنا أمامو، كىذا إ٭با يتأتى إذا كاف ا  :للعبد يعِب

يف ا٤بخلوقات ما  ا ندرؾي كىذا ٕبمد ا ليس فيو شيءه ييستشكل، فإننا إذا كنَّ 
كمواجهنا معنا، فأم شيءو ييستشكل بعد ذلك يف حق العظيم، الواسع،  ،يكوف عالينا

، إذا ثبت ىذا يف حق ٨بلوؽ، فبل أف يكوف ىذا ثابت يف حق الكبّب، رب العباد 
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أك غركّٔا، أك يف بعض مواضع، أك  ،ا٣بالق من باب أكُف، فأنت حاؿ شركؽ الشمس
 .ا عليكأنو أمامك مع كونو عالين ٘بد  ، يف بعض لياِف القمر

يف ا٤بخلوؽ، فإننا ٯبب  -لو سلمنا جدالن أنو ال ييتصور -مث إنو إذا َف يكن ىذا 
 .الذم ليس كمثلو شيءه  أف نعتقد أنو يكوف من ا٣بالق 

كىذا ا٤بوضوع سيتكلم عنو ا٤بؤلف إف شاء ا تعاُف قريبنا حينما يتكلم عن ا١بمع 
 .كمعيتو،  بْب علو ا 

كونو تلقاء كجو   :، كىيإثبات صفةو اختياريةو   : اكىذا ا٢بديث فيو أيضن 
صلي   ا٤بصلي كقت صبلتو، كما جاء معنا يف ىذا ا٢بديث، كىو أف ا 

ي
ًقبىلى كجو ا٤ب

 .إذا قاـ يصلي
ما ثبت يف حديث ا٢بارث  :كجاء معُب ىذا يف أحاديث أخرل، كمن ذلك 

أف  :كغّبه، كفيو ،خرَّجو اإلماـ أٞبدكىو ا٢بديث ا٤بشهور الطويل، الذم األشعرم 
ًة فىًإذىا صىلٍَّيتيٍم فىبلى تػىٍلتىًفتيوا، فىًإفَّ اللَّوى »قاؿ:  النيب  يػىٍنًصبي كىٍجهىوي  كآمركم بًالصَّبلى

صلي إذا صلىلً 
ي
.ليله على معُب ىذا ا٢بديثفهذا د .«وىٍجًو ا٤ب

ييقبل : »أف ا   النيب  حسن، إخباري  كذلك جاء يف سنن أِب داكد بإسنادو 
 .«تفت، فإذا التفت انصرؼ ا عنوعلى عبده إذا قاـ ييصلي حٌب يل

إذا قاـ  ،تلقاء كجو ا٤بصلي  ككذلك جاء يف مسند اإلماـ أٞبد، أف ا  
  .يصلي

على عبده إذا شاء، كيكوف تلقاء  لي ينصيب كجهو إذا شاء، كيقبً    ا إذنا
يف صبلتو،  ل على ربو فإذا انصرؼ العبد، كَف ييقبً ،  كجهو إذا شاء، كيف شاء 

.ينصرؼ عنو   ا فإفَّ 
الذم أخربنا  ما دلت عليو ىذه األحاديث؛ ألفَّ  ذلك نعتقد موجبو، كنعتقدي  ككلُّ 

فإنو ال ٯبوز لنا ٕباؿ أف     ، مٌب ما أخربنا النيب  بذلك ىو الصادؽ ا٤بصدكؽ
جاء كثبت عن   كلمة، بل يف قبوؿ حرؼو كاحدقبوؿ  نتوقف يف قبوؿ حديث، بل يف 
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، ك٫بن نعتقد ىذا كنؤمن    كإال فما قيمة شهادتنا بأنو رسوؿ ا،    رسوؿ ا
 ا بً صٍ كيف يكوف ذلك، السؤاؿ عن ىذا األمر، كىو كيفية نى ٪بهل  ا كنَّ    كإفٍ  ، بو
   صلي، أك كونو يي

ي
صلي، أك كونو تلقاء كجو ا٤ب

ي
قبل على عبده، ىذا  كجهو لوجو ا٤ب

يف ذاتو غيبه لنا، ال ندرم كيف ىو يف ذاتو، كبالتاِف   ا ا؛ ألفَّ كلو مغيَّب عنَّ 
 .أننا ال ندرم كيف ىو يف صفاتو ف

، كا٢بذر من سوء األدب  كجوب األدب مع ا  : كمن فوائد ىذا ا٢بديث
تلقاء  يبصق اإلنسافي بْبَّ يف ىذا ا٢بديث النهي عن أف   النيب إفَّ  حيثي   معو

 ، كجو ا٤بصلي ًقبىلي  ذلك أف ا  أف يبصق أمامو جهة القبلة؛ كعلةي  :كجهو، يعِب
أمامو، فمن األدب أف يصوف اإلنساف نفسو عن ىذا الفعل القبيح ا٤بستقذر،   :يعِب

كقبيح، كال  ، أك يتفل تلقاء كجهو، ىذا ال شك أنو أمره منكر ،أك يبزؽ ،كونو يبصق
و أمامو كجهو، كأن ًقبىلى  م أف ا كىو يصلي، كىو يعل ، يليق أف يكوف من العبد

ىذا قد جاء الوعيد عليو من ىذا األمر ا٤بعيب ا٤بنكر، بل إفَّ  ، فحذارم. 
رَّج يف صحيح مسلم،  كما يف حديث جابر  النيب فإفَّ   الطويل، كىو ٨بي

أك من ا٢بلق، يتفيلها  ، ىذه النخامة الٍب ٚبرج من الصدرلة ا٤بسجد، بٍ رأل ٬بامةن يف قً 
قىاؿى فت    اإلنساف، تفلها أحدىم يف قبلة ا٤بسجد، فرآه النيب غيظ لذلك، مثي ى

بُّ أىٍف يػيٍعًرضى اللَّوي عىٍنوي، فىخىشىٍعنىا، )يقوؿ جابر »ألصحابو:  : فخشعنا( مثيَّ أىيُّكيٍم ٰبًي
بُّ  : أىيُّكيٍم ٰبًي : فىخىشىٍعنىا )خافوا ككجلت قلؤّم من ذلك(،   يػيٍعًرضى اللَّوي عىٍنوي؟ أىفٍ  قىاؿى قىاؿى

بُّ أىٍف يػيٍعًرضى اللَّوي عىٍنوي؟، فقالوا: الى أىيػُّنىا يىا رىسيوؿى اللًَّو، فقىاؿى النيب  : أىيُّكيٍم ٰبًي إنو  مثيَّ قىاؿى
ًيًنوً ًقبىلى كىٍجًهوً  إذا قاـ العبد ييصىلّْي، فىًإفَّ اللَّوى   ،، فىبلى يػىٍبصيق تلقاء كىٍجًهًو، كىالى عىٍن ٲبى

كىٍلكن عىٍن مًشالو، أك ٙبىٍتى قدمو فيدفنيهاه 
َّ أف من الوعيد ا٤بَبتب على بي   ا٤بقصود أف النيب صاؽ اإلنساف تلقاء كجهو بػىْبَّ

 .٧برـه، مؤكد التحرٔف عنو، كىذا دليله على أنو أف ييعرض ا  :ذلك يف صبلتو، كعيدي 
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فعند أِب داكد ،   على ىذا الفعل أنو أذية  كرسولو بى رتَّ   النيب بل إفَّ  
إليهم، فبصق اإلماـ  ينظري   رجبلن أمَّا ٝباعة من الصحابة، كالنيب بإسناد حسن، أفَّ 

 أف يصليىذا اإلماـ أراد  ، مث إفَّ «ال ييصلْب ىذا بكم»  تلقاء كجهو، فقاؿ النيب
   ، فقاؿ النيب فجاء يسأؿ النيب   خربكه ٗبا قاؿ النيببأصحابو، فأبوا عليو، كأ

 .«كرسولو ،ك آذيت اإنَّ »
تلقاء كجهو يف صبلتو، ففي صحيح البخارم  اإلنساف ليس من األدب أف يتفيل 

يناجي ربو، إذا قاـ أحدكم ييصلي، فإ٭با »:   قاؿ النيب،   من حديث أِب ىريرة
.«يبصق تلقاء كجهوفبل 

قاؿ:      النيب كغّبٮبا بإسنادو صحيح، أفَّ  ،كجاء عند ابن خرٲبو، كابن حباف 
لىًة جاءت تفلتو بْب عينيو يـو القيامة» إُف اٍلًقبػٍ   .«مىٍن تػىفىل ى

كأكثر أىل العلم على أف ىذا الوعيد يف  ، ا يدلك أيضنا على كعيد ىذا األمركىذ
 .يف صبلتو٢بديث، إ٭با ىو ٤بن تفل ا

كبعض أىل العلم يرل ما ىو أكسع، يرل أنو ال ٯبوز أف يتفيل اإلنساف ًقبىلى القبلة  
كاختاره كذلك ،  ال يف الصبلة، كال يف خارجها، كىذا ما ٫بى إليو النوكم 

يف الصبلة، كىذا يدلك  ا٢بديث ما فيو تقييده  ألفَّ  كغّبٮبا من أىل العلم؛ ،الصنعآف
ة، أف ال تتفيل ا٘باىها خارج لى بػٍ ارج الصبلة، من األدب مع القً على أنو إذا كاف خ

 .وعنا يف داخل الصبلة من باب أكُفالصبلة، فبل أف يكوف ىذا ٩بن
 .كلو خارج الصبلة ،كعلى كل حاؿ األحوط للمسلم، أال يتفل ٘باه القبلة 

ككذلك أال بنا ّٔذا األدب، الذم ينبغي أف يراعيو ا٤بسلم، أدَّ    ا٤بقصود أف النيب
عند البخارم، قاؿ:    ذلك ما جاء يف حديث أِب ىريرة يبصق عن ٲبينو، كعلةي 
كاتب   قاؿ ، كعند ابن أِب شيبو من قوؿ حذيفةفإف عن ٲبينو ملكنا

مع ابن آدـ، أال  فذلك أيضنا من األدب مع ا٤ببلئكة، الذين جعلهم ا  ا٢بسنات
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لك الذم يكوف عن ٲبْب ابن آدـ، كىو كما قاؿ يتفيل عن ٲبينو؛ ألف ىذا يؤذم ا٤ب
 .كاتب ا٢بسناتحذيفة

لو ملكاف، يكتباف  ا  ضقد قيَّ  إنسافو  كلَّ   على أفَّ  ؿى ل قد دَّ الدلي كمعلوـه أفَّ 
كيقوؿ، كأٝبع السلف على أف الذم على اليمْب يكتب لئلنساف  ،عليو كل ما يفعل

 .عليو سيئاتولذم على الشماؿ يكتب حسناتو، كأف ا
كبالتاِف فمن األدب أال يتفيل اإلنساف عن ٲبينو، مراعاة ٥بذا األمر، كال يظنن  
كه يكتب عليو سيئاتو، لى ىذا دليله على أنو ال يكوف على اإلنساف يف مشالو مى  ظافه أفَّ 

ال يكوف ىناؾ  -كا تعاُف أعلم-إ٭با الذم جاء يف ا٢بديث، أنو عن ٲبينو ملك، ككأنو 
ىل العلم: لعلو يتحوؿ كقت إذا تفل اإلنساف عن مشالو، أك كما قاؿ بعض أ أذية

 .على اليمْب ملكنا ، أفَّ   ا٤بقصود أف ا٢بديث جاء ميعلبلن ٕبديث أِب ىريرة .الصبلة
كبالتاِف فإذا بدرت بادرة لئلنساف فأحتاج إُف البيزاؽ أك البصاؽ، فبل ٯبوز لو أف  

 .يتفل أمامو، كال عن ٲبينو ٥باتْب العلتْب
 :ٜٚبك٢ بعز سيو أْ٘ رلري بني ثالث١ أَٛص

األكؿ: أف يتفل عن مشالو، بشرط أف يكوف فارغنا، كما جاء تقييد ىذا عند 
أم « عن مشالو، إف كاف فارغنا»ٮبا بإسنادو صحيح، قاؿ: كغّب  ،الطربآف، كعند أِب داكد

 .ال يكوف ٔبواره أحد؛ ألف ىذا سيؤذيو
 .ن مشالو أحد، فإنو يتفل عن مشالوأما إذا كاف ليس ع

أنو ٙبت رجلو  أك ٙبت قدمو، كجاء التقييد يف حديث جابر ]الثآف:[
 .يدفنهااليسرل، ك 

  .كيدفنها ،إذنا ىو ٨بّبه بْب أف يتفل عن مشالو، أك ٙبت قدمو اليسرل 
فإف بدرت منو بادرةه، تفل يف ثوبو، ككضع »:  النيب  أنو كما قاؿ ]الثالث:[ 
 .يف بعض ثوبو، كيضع بعضو على بعض يتفل« بعضو على بعض
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أك ما  ،وأك عمامت ،أدبه كذكؽ، حيث إنو لو ترؾ ىذا على ثوبو :كىذا أيضنا فيو 
ىذا سيكوف شيئنا مقززنا ٤بن يراه، لكن إذا كضع بعضو على بعض،  شاكل ذلك، فإفَّ 

كفركو، فإف ىذا يزكؿ أثره الظاىر، مث بعد ذلك  ،بعض الثوب على بعض يعُب إذا ضمَّ 
كإف كاف معو منديل مثبلن فإنو يتنخم، أك ، -كا٢بمد - إذا ذىب إُف بيتو فإنو يغسلو

 .ؿ اإلشكاؿ ٕبمد ايبصق فيو، كيزك 
كىا ىنا مسألة فقهية، كىي ىل ىذا يصح أف يكوف؟، أعِب البصاؽ عن الشماؿ 

حيكمه ٥بذه ا٢باؿ خارج أك ٙبت القدـ، يصح أف يكوف يف ا٤بسجد، أك أف ىذا 
 :يف ىذا ا٤بوضع -رٞبهم ا-لماء ختلف العا٤بسجد؟ ا

يكوف عن  البصاؽي  ىذه األحاديث الٍب جاء فيها بياف أفَّ  فذىب بعضهم إُف أفَّ  
 ، ٗبا ثبت يف الصحيحْب من قولوىذه األحاديث ٨بصوصةه  أك ٙبت القدـ، أفَّ  ،الشماؿ
:«البيزاؽ يف ا٤بسجد خطيئة، ككفارهتا دفنها». 

وف تلك األحاديث ّٔذا ا٢بديث، فتبصق عن مشالك، أك فإهنم ٱبصُّ  :كبالتاِف 
فإف البيزاؽ يف ا٤بسجد  ،ذا كنت خارج ا٤بسجد، أما يف داخل ا٤بسجدٙبت قدمك إ

 .خطيئة
بتلك  «البيزاؽ يف ا٤بسجد خطيئة»حديث  كبعض أىل العلم عكس األمر، فخصَّ 

كا -األحاديث الٍب فيها البيصاؽ عن الشماؿ، أك ٙبت القدـ، كىذا ىو األقرب، 
 .-تعاُف أعلم

يف  و أصحابو، إ٭با كجَّ   حديث جابركما جاء يف    كيدؿ عليو أف النيب
يف   أتانا النيب»يف ابتداء ا٢بديث يقوؿ جابر ألفَّ  شأًف ٬بامةو رآىا يف ا٤بسجد؛

من   ، ىو يتحدث عن مسجد، مث رأل ىذه النخامة، مث أمر النيب«نا ىذامسجدّْ 
 .احتاج أف يبصق، أف يبصق عن مشالو ٙبت رجلو اليسرل

 .٤با يكوف يف ا٤بسجدإذنا ىذا توجيو 
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كيدلك أيضنا على أف العمـو يف حديث البيصاؽ يف ا٤بسجد خطيئة غّب ٧بفوظ، 
أنو باإلٝباع ٯبوز لئلنساف أف يبصق يف ثوبو أك يف منديلو، كىذا ال خبلؼ فيو بْب أىل 

  .ؿ ىذا على أف العمـو يف ىذا ا٢بديث غّب ٧بفوظ، بل دخلو التخصيصالعلم، فدَّ 
الو، أك أنو ٯبوز لئلنساف أف يبصق يف ا٤بسجد عن مش -كا تعاُف أعلم-األقرب 

 .ٙبت قدمو بشرط أف يدفنها
أف « البيزاؽ يف ا٤بسجد خطيئة، ككفارهتا دفنها»كبالتاِف فييفهم ذاؾ ا٢بديث  

  :ا٤بعصية مركبة من أمرين
 .مع عدـ دفنو -ِ .بيصاؽه -ُ
اصل بْب العلماء، إ٭با ىو يف كمهما يكن من شيء فكل ما مضى، كا٣ببلؼ ا٢ب 

 .أك الَباب ،شأف مسجدو مفركش بالرمل
الف يف أأما ا٤بساجد ا٤بفركشة فبل أظن   ا من أىل العلم، ٱبي نو ال ٯبوز ٕباؿ أحدن

َّ لنا البيصاؽ عن الشماؿ ٙبت الرجل   أف يبصق اإلنساف فيها، كذلك أف النيب ٤با بػىْبَّ
 .«كيدفنها»اليسرل قاؿ: 

الدفني يف ىذه ا٤بساجد الٍب أكثر مساجد ا٤بسلمْب اليـو على ىذه  كىل يتأتى 
 .، ىل يتأتى فيها الدفن؟ ال يتأتىا٢باؿ يعِب مفركشة، مفركشة ّٔذه ا٢بيصر كالفيرش

رمل، أك ا٢بصباء، أك ما شاكل كبالتاِف فهذا كلو يف شأف مسجدو مفركشو بال 
 .ذلك

ف، كال ٯبوز أف يفعل ىذا اإلنساف، بل أما ا٤بساجد ا٤بفركشة فإف األمر فيها ٱبتل 
، أك كضع ذلك يف ثوبو، كا٢بمد   .إذا بدرت منو بادرة، تناكؿ منديبلن

كلكى أف تتخيل لو فيتح الباب للناس، يف أف يبزقوا ّٔذه الفيرش، كيف سيكوف 
  ا٢باؿ؟ ال شك أنو أمره ال يليق، كال ٯبوز أف يكوف عليو ا٢باؿ يف ا٤بساجد، كالنيب

ا ٤با رأل تلك النخامة يف قبلة ا٤بسجد، كقاـ بتغيّب ىذا ا٤بنكر بيده   تغيظ تغيظنا شديدن
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  ، فحكها ، ككضع مكاهنا عبّبنا، يعِب طيبنا، فدؿ ىذا على لزـك ا٢بفاظ على
 .-كا تعاُف أعلم-نظافة ا٤بساجد، 

َٚأت ايٖػِبٔع$: كىقػىٍوليوي  :-قاؿ  َُا ِٖ  َضٖب ايٖػ ُٗ ََٚضٖب  ايًٖ َٚٔضب اأَلِضٔض، 

َِٛضا٠ٔ  ٍَ ايٖت َٓعِّ َُ  ،٣َٛ َٚايٖٓ ٤ِٕٞ، َفأيَل اِيَشبِّ  ِّ َؾ ََٚضٖب ُن َٓا  ِٔ، َضٖب اِيَعِطٔف اِيَعـٔيٝ

َِْت آٔخْص  ٌِّ َزاٖب١ٕ َأ ِٔ َؾطِّ ُن َٔ َٚ ِٔ َؾطِّ َِْفٔػٞ،  َٔ ٕٔ، َأُعُٛش ٔبَو  َٚاِيفطُقا  ٌٔ ِْٔذٝ َٚاِئإ

َِْت  َٗا، َأ َٝٔت َٓأق ٤ِْٞ، ٔب َِٝؼ َبِعَسَى َؾ َِْت اِيآٔخُط َفًَ ََٚأ  ،٤ِْٞ َِٝؼ َقِبًََو َؾ ٍُ َفًَ ٖٚ اِيَأ

َِْت اِيَب ََٚأ  ،٤ِْٞ َِٛقَو َؾ َِٝؼ َف ُٖٔط َفًَ َِْت ايـٖيا ٤ِْٞ، ََٚأ َِٝؼ ُزََْٚو َؾ ُٔ َفًَ اِقٔض أط

ِٔ اِيَفِكٔط َٔ  ٞٔٓ ٔٓ ََٚأِغ  ،َٔ ِٜ ِْ#. َعِّٞ ايٖس َُِػًٔ َٚاُٙ  .َض

فيو ىذا من حديث أِب ىريرة ىذا ا٢بديث الذم خرَّجو اإلماـ مسلم 
عند  :)يعِب« إذا أخذ اإلنساف مضجعو»بل أمر بقولو:   الدعاء، الذم سنَّ النيب

( ىذه سنة من سنن النـو .النـو
، جاء ا٢بديث «أمرنا»   كجاء يف ركاية عند مسلم من ىذا ا٢بديث، أف النيب 

 .بلفظ األمر
جع ىذا الدعاء، فهذا ٩با ينبغي أف طأف يقوؿ اإلنساف إذا اض  أمر النيب 

ٰبرص ا٤بسلم عليو، إذا  كنت، أك إذا كانت لك حاجة إُف ربك يف قضاء دينك، 
اٍقًض عىِبّْ الدٍَّينى، »كأبشر با٣بّب،  ،كإغنائك من فقرؾ، فدكنك ىذا ا٢بديث، الزمو

،  «اقًض عنا الدين، كأغننا من الفقر»ت الركاية يف مسلم ، كإف كان«كىأىٍغًنًِب ًمٍن اٍلفىٍقرً 
، اللَّهيمَّ أىٍنتى اأٍلىكَّؿي  -قبل قولو:-اللهم »كما أف الركاية يف مسلم فيها زيادة  أىٍنتى اأٍلىكَّؿي

 .إُف آخره« ...فػىلىٍيسى قػىبػٍلىكى شىٍيءه 
الٍب  إلثبات ىذه الصفات األربع، ا٤بقصود أف ىذا ا٢بديث أكرده ا٤بؤلف  

 .خرية، كصفة الظهور، كصفة البطوفجاءت يف ىذا ا٢بديث، كىي األكلية، كاآل
ىو األكؿ، كىو اآلخر، كىو الظاىر، كىو الباطن، كىذه الصفات  ا  

ألنو من أكؿ ما  ضى الكبلـ فيها يف أكائل الدركس؛م، األربع، كىذه األ٠باء األربعة 
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يف ىذه الرسالة، كمضى تفصيل الكبلـ عن ىذه الصفات يف ذلك  أكرد ا٤بؤلف 
بوت علو أكرد ىذا ا٢بديث ضمن األحاديث الٍب تدؿ على ث ا٤بوضع، ككأف ا٤بؤلف 

 النيب كفوقيتو؛ ألفَّ  ،دليله على ثبوت علوه ٠بو الظاىر، كصفة الظهور  فا  ا 
  الذم ليس فوقو شيء :فسر الظاىر بأنو. 

 .فوؽ كل شيء، كليس فوقو شيءه    فا 
٘ٔ  : قاؿ  ِٛٔي ِِ ٔبايصِِّنٔط:  ََٚق ُٗ َٛاَت ُٖا َضَفَع ايٖكَشاُب١ُ َأِق ٜٗ$َي َٗا َأ

ِٖ اايٖٓاُؽ  َٕ َأَق ِِ ال َتِسُعٛ ُْٖه ِِ، َفٔإ ُِْفٔػُه َٚال َغا٥ّٔبا، ، ِضَبُعٛا َع٢ًَ َأ

 ِٔ َٔ  ِِ ُ٘ َأِقَطُب ٔإَي٢ َأَسٔسُن ٕٖ اٖئصٟ َتِسُعَْٛ ُّٔٝعا قطّٜبا، إ َٕ َغ َُا َتِسُعٛ ْٖ ٔإ

ٔ٘ ِٝ٘# ُعُٓٔل َضأسًَٔت  .َُٖتَفْل َعًَ
حيث ذكر  ىذا ا٢بديث جاء يف الصحيحْب من حديث أِب موسى األشعرم

، أك ىبطوا يف سفر، فكانوا كلما    أهنم كانوا مع النيب ارتفعوا، أك كلما صعدكا جببلن
يا أىيػُّهىا النَّاسي أٍربػىعيوا عىلىى : »  كادينا، رفعوا أصواهتم بالتكبّب، حينها قاؿ النيب

، ًإفَّ الذم  :أىنٍػفيًسكيٍم )اربعوا يعِب ارفقوا بأنفسكم( فىًإنَّكيٍم ال تىٍدعيوفى أىصىمَّ كىال غىاًئبن
يعه قريب، ك  «)٠بيعه بىًصّب( كىو معكم :يف ركايةتىٍدعيونىو ٠بًى

إفَّ الًَّذم تىٍدعيونىوي أىقػٍرىبي ًإُفى أىحىدًكيٍم ًمٍن عينيًق » كيف الركاية الٍب أكردىا ا٤بؤلف  
 .كىذا اللفظ تفرد بو مسلم« رىاًحلىًتوً 

أقرب إُف أحدكم من عنق »ذم تدعونو ىذه القطعة من ا٢بديد إف ال :يعِب
 .يف صحيحو  كَف ٱبرجها البخارم،   مسلم ىذه تفرد ّٔا« راحلتو

 :كىذا ا٢بديث فيو إثباتي صفاتو أربع   
 .فف١ ايغُع-1

 .فف١ ايبقض-2

 .ٚفف١ ايكضب -3

 .فف١ املع١ٝ-4

يعه بىًصّب»قاؿ:    .«كىو معكم قريب» :، كيف ركاية«ًإفَّ الذم تىٍدعيونىو ٠بًى
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كصفتا السمع ،إذنا ىذه صفاته أربع ثابتةه يف ىذا ا٢بديث لربنا العظيم ا٤بعبود  
 .ذلك صفة ا٤بعية، مضى الكبلـ عنهاكالبصر، كك

كىذه سيتكلم عنها ا٤بؤلف قريبنا إف شاء ا،  كبقيت صفة القرب   
بْب إُف بياف ا١بمع  سنؤجل الكبلـ عنها إُف ذلك الوقت، حينما تعرض ا٤بؤلف 

 .كقربو،      علو ا
 كىذا ا٢بديث من فوائده: 

 .ييسر اإلسبلـ-ُ
رفع  ف يرفقوا بأنفسهم؛ ألفَّ ى أمتو، فإنو أمرىم ليَبفقوا، كأعل  شفقة النيب-ِ

أف    كيؤذيو، فأمرىم النيب ،الصوت الزائد عن ا٢باجة، ال شك أنو قد يضر اإلنساف
٠بيعه، بصّبه، قريب، كىو  ألف ا   حاجة إليو؛ ًسيمَّا كأف ىذا اليرفقوا بأنفسهم، ال

 .الصوت٥بذا الرفع ب إذنا ال حاجة ،  مع عبده بسمعو، كبصره، كعلمو، كإحاطتو 
أف األصل أف يكوف الذكر مع خفض الصوت، إال ما ثبت الدليل بالرفع  -ّ

من ىذا فييستثُب ، فيو، إذنا ىذا ىو األصل أف اإلنساف ٱبفض صوتو عند ذكر ا 
 .  ما جاء يف سنة النيب

برفع الصوت، رفع الصوت بعد الصبلة ا٤بكتوبة بالذكر    ك٩با جاء يف سنة النيب
كاف رفع »قاؿ:  من حديث ابن عباس ، ا٤بشركع، كما ثبت ىذا عند البخارم 

 .« الصوت بعد الصبلة بالذكر على عهد رسوؿ ا
 ا يستثُب، ىو كنظائر لو يف سنة النيبفدؿ ىذا على أف ىذا القدر من الذكر ٩ب 
   ىذا من  صوت بالذكر بعد الصلوات ا٤بفركضةرفع ال، ك ٩با دؿ عليو ىذا ا٢بديث

 .أعلم -سبحانو كتعاُف-كا  ،ع األسف الشديدالسنن الغريبة عند كثّبو من الناس م
 



ـً أىِب العباس، أىٞبىىدى بنً  ة الوىاًسػػػًطيَّةي؛ ًلشىٍيًخ اإلٍسبلى  (ىػػػػِٖٕ-ُٔٔعىٍبدى ا٢ٍبليم اٍبن تٍيميَّة ا٢ٍبرَّآفَّ ) الػػػعىػػػًقػػػيػػػػػدى
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َٕ $: كىقػىٍوليوي :قاؿ  ِٚ َُا َتَط ِِ َن َٕ َضٖبُه ِٚ ِِ َغَتَط ُْٖه ١ًََِٝ ٔإ ََُط َي اِيَك

ِٕ أال ُتِػًَُبٛا َع٢ًَ َقال٠ٕ  ِِ َأ ٕٔ اِغَتَطِعُت ٘ٔ، َفٔإ َٜٔت َٕ ٔفٞ ُضِؤ َٛٗ اِيَبِسٔض ال ُتَها

َٗا َفاِفَعًُٛا ٌَ ُغُطٚٔب ََٚقال٠ٕ َقِب ُِٔؼ  ٌَ ُطًُٛٔع ايٖؿ ٘ٔ #.َقِب ِٝ .َُٖتَفْل َعًَ
تفق عليو ا ، جليل،صحيحه  كىو حديثه  إثبات رؤية ا  :ىذا ا٢بديث فيو

الشيخاف، بل ركاه عامة أصحاب الصحاح، كالسنن، كا٤بسانيد، فهو كما قاؿ أبو 
بأصح  كمَّ من أصح األحاديث على كجو األرض، ري ) :إنوالعباس تقي الدين 

.(األسانيد
كمسألة الرؤية مرت معنا يف الدركس السابقة، كسيتكلم عنها ا٤بؤلف أيضنا الحقنا، 

 .حقنا إف شاء اكنزيد الكبلـ عنها ال
 :كعلمنا أف ىذه الرؤية تكوف بأننا سنرل ربنا   كيف ىذا ا٢بديث أخرب النيب

 .-من فضلو  نسأؿ ا-يـو القيامة، ككذلك تكوف يف جنات النعيم، 
 .بكليهما قيرأ ا٢بديث« ضىامُّوفى الى تي »أك  ،«ال تيضىاميوفى »قاؿ:  
 .ا٤بشقة كالتعب :من الضيم يعِب« ال تيضىاميوفى » 
بالتشديد من الضم، ال ينضم بعضكم إُف بعض، فيكوف « الى تيضىامُّوفى »أك  

 .ابتنا كقت الرؤيةازدحاـ كقت الرؤية، ليس ىذا، كليس ىذا ث
الرؤية ليس فيها انضماـ، كليس فيها ضيم، كتعب، كمشقة للعباد، بل ىي رؤية  

كما تيرل الشمس ليس دكهنا سحاب، أك   بييسر كسهولة ككضوح، رؤية يراه عباده 
 .ٖٚشا تؾبٝ٘ يًضؤ١ٜ بايضؤ١ٜكما ييرل القمر ليلة البدر، 

فىًإًف اٍستىطىٍعتيٍم أىٍف ال : » على صبليت الفجر كالعصر، قاؿ ا٢بثُّ  :كيف ا٢بديث
 ،الفجر :كٮبا« تػيٍغلىبيوا عىلىى صىبلةو قػىٍبلى طيليوًع الشٍَّمًس، كىصىبلةو قػىٍبلى غيريكًّٔىا فىافػٍعىليوا

اافظة على الصبلة، كال ًسيمَّا اافظة على الربديْب، على  كالعصر، كىذا دليله على أفَّ 
ىاتْب الفريضتْب الفجر، كالعصر من أسباب نيل ىذا الفضل العظيم، كىو أعظم أنواع 
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 الفضل كالوعد، كأم نعيمو فوؽ ىذا النعيم، أف يرل اإلنساف ٧ببوبو، كمعبوده، كربو 
. 

اعة، فينبغي على اإلنساف تشتد ٧بافظتو على ىاتْب الصبلتْب، كال ًسيمَّا يف ٝب
 .كىذا ٩با ينبغي ا٢برص عليو

 :يعِب« تػيٍغلىبيوا»بقولو:   بل نصَّ بعضهم شيراح ا٢بديث على أف مقصود النيب 
يأتياف  صبلة ا١بماعة، ال تيغلبوا عن صبلة ا١بماعة يف ىاتْب الفريضتْب، ال ًسيمَّا كٮبا

، فينبغي على اإلنساف أف يكوف أشدَّ  ما يكوف  غالبنا بعد فَبة راحة كسكوفو أك نـو
 .أعلم   حرصنا على ىاتْب الصبلتْب كال ًسيمَّا يف ٝباعة، كا

ٍُ اهلٔل)ٔإ:قاؿ  َٗا ٔضُغٛ ُِٜدٔبُط ٔفٝ َٖٔصٙٔ اأَلَسأزٜٔح اٖئتٞ   ٍٔ ََِجا  َي٢ َأ

 ُِٜدٔبُط َُا  ٘ٔ ٔب ٘ٔ َعٔ ٖضٔب  ).ٔب

يف ىذه الرسالة، كإ٭با ىي نيبذة تينبيك  الٍب أكردىا ا٤بؤلف  انتهت األحاديثي  
يف باب الصفات أضعاؼي أضعاًؼ ما أكرد   ا كراءىا، كإال فالثابت عن النيبعمَّ 

 .و أراد التمثيل ال غّبلكنَّ يف ىذه الرسالة،  ا٤بؤلف 
١ََٝ ):قاؿ  ٕٖ اِئفِطَق١َ ايٖٓأد َٕ َفٔإ ُٛٓ َٔ ُِٜؤ َُاَع١ٔ  َٚاِيَذ ٌَ ايٗػ١ٖٔٓ  ِٖ َأ

ِٝٔط  ِٔ َغ َٔ  ٔ٘ ٘ٔ ٔفٞ ٔنَتأب َُا َأِخَبَط اهلُل ٔب َٕ ٔب ُٛٓ َٔ ُِٜؤ َُا  ٔبَصٔيَو، َن

ِٝٔط َتِهٕٝٔٝف ،َتِشٔطٜٕف ِٔ َغ َٔ َٚ  ،ٌٕ ُِ  ،َٚال َتِعٔطٝ ُٖ  ٌِ ٌٕ، َب ُِٔجٝ َٚاَل َت

١َٖٔ ََٛغؽُي ٔفٞ ٔفَطٔم اأُل  )...اِي
يف مطلع إيراده لؤلحاديث،  ألمرو بينو   ىذه إ٤باعةه، كإ٤باحةه من ا٤بؤلف 

 .يف األخذ كالتلقي لنصوص الصفات:كىو منهج أىل السنة كا١بماعة 
كذلك أف أىل السنة كا١بماعة الذين ىم: الفرقة الناجية ا٤بنصورة، قاعدهتم الٍب  

 ،نتاب اهلل :، كا٤بصدر إ٭با ىوعليها تأسست عقيدهتم، بل كل أمور دينهم أف ا٤بعْب

 .عليهما ، ككل ما عدا ىذين ا٤بصدرين العظيمْب، فإنو معركضه   ٚع١ٓ صعٛي٘
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كما مر معنا يف باب الصفات، كيف غّبه من أبواب   -كأىل السنة كا١بماعة
ال ٜفشقٕٛ بني ايهتاب ٚايظ١ٓ، فٝكبًٕٛ َا دا٤  -عتقاد، كيف غّبه من أبواب الديناال

فُٝٗا، أٚ َا دا٤ يف أحذُٖا، ال فشم عٓذِٖ بني صف١ ثابت١ بايهتاب ٚايظ١ٓ، أٚ 

صف١ ثابت١ بايهتاب فكط، أٚ صف١ ثابت١ يف ايظ١ٓ فكط، نُا أِْٗ ال ٜفشقٕٛ بني 

ٜذعٕٛ َا األدي١ َٔ حٝح ايتٛاتش ٚعذَ٘، فٝكبًٕٛ َا دا٤ يف احلذٜح املتٛاتش، ٚ

 -نُا قذ عًُٓا-دا٤ يف احلذٜح اآلحاد، نال بٌ إٕ َعٝاس ايكبٍٛ عٓذِٖ 

كعندىا فإنو ييقاؿ   ايجبٛت ٚيٝع ايتٛاتش، ايعرب٠ بجبٛت احلذٜح عٔ سطٍٛ اهلل
على الرأس كعلى العْب، كاجبه االعتقاد ما جاء يف ىذه األحاديث الثابتة عن رسوؿ 

 .ا 
ٜأخشٕٚ ٖشٙ ايٓقٛل ايٛاصر٠ يف ايقفات أِْٗ  :كما أف من منهجهم

 -جتناب ااذير األربعة الٍب ىي:مع ا -سبحانو كتعاُف- ع٢ً ظاٖضٖا ايال٥ل باهلل
 .التعطيل-ُ
 .التحريف-ِ
 .التشبيو-ّ
 .التكييف-ْ
أىل السنة   ىذه ٧باذير أربعة كقع فيها فئات من الناس كيثر، كصاف ا 

ا٢برص  على ٪باة نفسو، ينبغي عليو أف ٰبرص أشدَّ كا١بماعة منها، فا٤بسلم ا٢بريص 
على اجتناب ىذه ااذير: التعطيل، كالتحريف، كالتشبيو، كالتكييف، كقد مضى الكبلـ 

 .كائل الدركسعنها مفصلة يف أ
إٔ باب  -رعاؾ ايا –، كاستحضر -يارعاؾ ا–اعلم  عظيم ىذا الباب بابه 

ّْ ٚإخباْص عٔ   . اهللايقفات إمنا فٝ٘ نال
ليس األمر با٤بقاـ ا٥بْب، ٕبيث ييطلق اإلنساف لنفسو العناف، فيتكلم كيف شاء، 

 .كٱبًبط بالتخرص، كبل
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بغّب    من أعظم ا٤بنكرات، كمن أشنع ارمات، أف يقوؿ اإلنساف عن ا
من ىذا األمر، كيٍن على غاية االحتياط، كأنت تتكلمي عن أ٠باء ا  علم، فحذارم

 .كصفاتو 
رب عن ىذا اإلنساف اآل إذا كاف اإلنساف يف إخباره عن إنسافو  رب مثلو، ٱبي خر، ٱبي

؟ ال كال تناسبو، أتراه يرضى بذلك ،عنو بأ٠باء ليست لو، أك يصفو بصفات ليست لو
 .ألف ىذا ٩با ال ينبغي أف تقع فيو ىذا؛ ىيرضى بذلك، كأنت تتوق

فحرمه با٤بسلم أف يتحرز، كأف ا٤بقاـ مقاـه عظيم،  فكيف بالكبلـ عن ا 
 ،إال بعلم، إال بربىاف، فإذا ثبت الدليل   يتحفظ، كأف ٰبتاط فبل يقوؿ على ا

 .كالربىاف، قاؿ بو كَف يباِف، كال عليو بأقواؿ ا٤بخالفْب
صفة من   ال نيزيل عن ا): كالقاعدة يف ىذا كما قاؿ اإلماـ أٞبد  

 (.صفاهتا لشناعة شينعت
شنعوف، كمهما أرجف ا٤برجفوف، كمهما لبَّس ا٤ببتدعوف، فبل ينبغي مهما شن

ي
ع ا٤ب

رب عن نفسو، بأنو متصفه ّٔذه الصفات،  للمسلم الصادؽ أف يتزحزح عن ا٢بق، ا ٱبي
 .ٱبرب أنو متصف ّٔذه الصفات  كأعلم ا٣بلق بو

 بأم دليل، كبأم برىاف، كما ا٢بجة الٍب تيدِف ّٔا عند ربك  !!فبا عليك
اسبك، كيف جاز لك أف تنفي عن ا أك أثبتو لو  شيئنا أثبتو لنفسو؟   حينما ٰبي

 ل؟!بالتحريف، أك ما يسمونو بالتأكي فتخوض يف ذلك  رسولو
ـي عظيم، إياؾ إياؾ يا عبد ا، ا  َّ ًعظم ىذا ا ا٤بقاـ مقا ٤بقاـ، إذا كانت بػىْبى

َّ ا ﴿كىقىاليوا اٚبَّىذى الرٍَّٞبىني  عظيم أمرىا، فقاؿ    إضافة صفة  ال تليق بو، بػىْبى
ا * لىقىٍد ًجٍئتيٍم   [ نيسب ٖٖكىلىدنا﴾]مرٔف:  صفة اإليبلد، ﴿كىقىاليوا اٚبَّىذى الرٍَّٞبىني كىلىدن

ٍيئنا ًإدِّا﴾]مرٔف: ، جئتم شيئنا عظيمنا، ﴿تىكىادي السَّمىاكىاتي  .[ٖٗ-ٖٖشى ليس األمري سهبلن
رُّ ا١ٍبًبىاؿي ىىدِّا﴾]مرٔف:  [، كل ذلك ٤با؟ ﴿أىٍف دىعىٍوا َٗيػىتػىفىطٍَّرفى ًمٍنوي كىتػىٍنشىقُّ اأٍلىٍرضي كىٚبًى

ا  [.ِٗ-ُٗكىمىا يػىٍنبىًغي لًلرٍَّٞبىًن أىٍف يػىتًَّخذى كىلىدنا﴾]مرٔف:  * لًلرٍَّٞبىًن كىلىدن
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ةن لو، أك صف   عظيم، إذا أضفت إُف ا أمره  -يا رعاؾ ا–كذلك األمر 
 .نفيت عنو صفة ثابتة لو

، أشدُّ   فعلى اإلنساف أف يتقي ا   ،يف نفسو، ىذا ا٤بنكر، كىذا األمر اـر
راىا شنيعة، بعض الناس كأشنع من كثّب من ا٤بنكرات الٍب تيعظمها يف نفسك، كالٍب ت

و ال ييباِف بشأف كثّبنا من ارمات الٍب تكوف بالبدف، أك تكوف باللساف، كلكنَّ   ىتوقرٗبا ي
بشيءو عجيب، يتحكم يف الصفات، ىذا يليق   ىذا ا٤بنكر، ٘بده يتكلم عن ا

أأنت أعلم با من  أأنت أعلم أـ ا؟ !!با، كىذا ال يليق با، سبحاف ا العظيم
 ؟!التحكمحكم ىذا حٌب تت  رسوؿ ا

، أٱبرب ا عن -سبحاف ا-فتقوؿ ٯبب نفي ىذه الصفة؛ ألهنا ال تليق با  
 نفسو يف كتابو؟

 !!ال تليق بو؟!! كأنت قد علمت ذلك بشيء من الصفات كىي  أٱبرب رسولو 
 .سبحاف ا العظيم، ما أشنع ىذه ا٤بقالة 

األىواء كالبدع، كأف يثبتنا كإياكم على أسأؿ ا العظيم أف ٯبنبِب كإياكم ىذه 
التوحيد كالسنة، إف ربنا لسميع الدعاء، كصلى ا كسلم كبارؾ على عبده كرسولو كنبينا 

 .٧بمد، كعلى آلو كأصحابو كأتباعو بإحساف
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 ٗصطٚٞ أٓى اهضِٞ بني اهِفزق*ط
 

فٝٗا ضغٍٛ اهلل  خيربإزي أَجاٍ ٖصٙ األسازٜح اييت : )قاؿ 

 ٖٕ ايفطق١ ايٓاد١ٝ أٌٖ ايػ١ٓ ٚادتُاع١  عٔ ضب٘ سيا خيرب ب٘، فإ

ٜؤَٕٓٛ بصيو، نُا ٜؤَٕٓٛ سيا أخرب اهلل ب٘ ؼي نتاب٘ َٔ غري 

ٕٝف ٚال شيجٌٝ، بٌ ِٖ ايٛغؽي َٝٔ غري تهٚٚال تعطٌٝ،  ،حتطٜٕف

ٕٖؼي  (.األ١َ ٖٞ ايٛغؽي ؼي األَِ فطم األ١َ، نُا أ
ٚعط١ٝ أٌٖ : ىذه الرسالة ا١بليلة بْبَّ فيها ا٤بؤلف فهذه ا١بملة من 

 .ايغ١ٓ بني ائفضم
ىذه الفرقةى الناجية ا٤بنصورة؛ أىل السنة كا١بماعة، ىم الوسط بْب  أفَّ  ْبَّ بػى 

: كاألدياف، كما قاؿ  ،ىذه األمة ىي الوسط بْب ا٤بلل كما أفَّ   ، ىذه األمة ؽً رى فً 
 . عذًٚيا ،خٝاّسا :[ُّْأيمَّةن كىسىطنا﴾]البقرة:﴿كىكىذىًلكى جىعىٍلنىاكيٍم 

يف دين اإلسبلـ، يف عقيدتو، كيف عباداتو، كيف معامبلتو، كجد أف ىذا  رى ظى من نى 
 .كالتفريط ،الدين العظيم ميربأه من نوازع اإلفراط

وا بليب اإلسبلـ لي مً شأف يف أىل اإلسبلـ ا٣بالص الذين اعتقدكا، كعً الكذلك 
 .ِٖ ٚغؽْي بري فطم ٖصٙ األ١َ"" :يداخلو كدرالصايف الذم َف 

 ٖٚزٙ اجل١ًُ ٜتأطع فُُٗٗا ع٢ً أَشٜٔ:

االفَباؽ قد كقع يف ىذه األمة، كال يزاؿ كاقعنا، السيما فيما  األكؿ: أفَّ ]األمر[ 
كما يف  قاؿ  ،األدلة قد دلت على حصوؿ ىذا االفَباؽ يتعلق ٔبانب ا٤بعتقىد؛ فإفَّ 

 «.فإنو من يعش منكم بعدم فسّبل اختبلفنا كثّبنا: »حديث العرباض بن سارية 
ما جاء يف حديث االفَباؽ ا٤بشهور؛ كىو حديثه  :على ىذا أيضنا كما يدؿُّ   

:   كيف بعض تلك الركايات يقوؿ، صحيح، مركمه عن ٝباعةو من أصحاب النيب 
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ى إحدل فَبقت النصارل علتكسبعْب فرقة، ك  -ثتنْب أك–افَبقت اليهود على إحدل »
 «. كسبعْب فرقة،  كتفَبؽ ىذه األمة على ثبلثو كسبعْب ًفرقة -ثتنْب أك–

،  االفَباؽ حاصله ال شك يف ذلك، كىو اختبلؼه كثّب، كما أخرب النيب  :إذنا
ب.ذً كٍ كالواقع شاىده صادؽه ال يى 

الذين فازكا با٢بق كالصواب، ك٪بوا من الضبلؿ كاال٫براؼ، كمن  األمر الثآف: أفَّ 
ىي فرقةه كاحدة؛ الذين  -عافآف ا كإياكم منها-نتيجة ذلك كعقوبتو، كىي النار 

اجلُاع١ اييت ادتُعت ع٢ً  :كأصحابو، كىي ساركا على ما سار عليو النيب 

﴾]اإلسراء:  احلل امُلٓظٍ َٔ صب ايعبار  [. َُٓ﴿كىبًا٢بٍىقّْ أىنزىٍلنىاهي كىبًا٢بٍىقّْ نػىزىؿى
ْٖ :َٚٔ مسات ٖصٙ ايفطق١   ٗا ٚعط.أ
ال تزاؿ طائفةه من »: يف صحيح مسلم قاؿ ، ىذه الفرقة آخذةه بأمر ا 

ظاىرين على ا٢بق، ال يضرىم »أك قاؿ كما يف لفظو آخر: «. ...بأمر ا قائمةن أمٍب 
 ، طائفة. «ذ٥بممن خ

إذنا ىناؾ طوائف؛ كلكن الذم فاز با٢بق، كظهر بقوة ىذا ا٢بق على ٝبيع الناس، 
 .متمسكةه ٗبا جاء بو النيب ، إ٭با ىي طائفةه كاحدة، قائمةه بأمر ا 

 :غُٝا ٖصٙ ايطا٥ف١، ٚإسس٣ عالَاتٗا
ايُػًٛ  :اإلفضاط ٚايتفضٜط، بني داْيب :أْٗا َتٛعط١ بني طضيف

 .ٚاجلفا٤

كانوا مع ا٢بق اض، َف ٯبذّٔم شيءه من نوازع التطرؼ، ال إُف غلوو   :كبالتاِف 
، كترؾ ما أمر ا  ؛ بل كانوا على الوسط، ففازكا بالصواب، كتنطيع، كال إُف ا٫ببلؿو

 فإف ٦بانبة طريف اال٫براؼ، ال شك أف ىذه آّانبة ىي ا٣بّب.
 كاقتصد كال تغلي يف شيءو من األمر

 كاقتصد  
 

  قصد األمور ذميمكبل طريف 
 "خّب األمور الوسط، حب التناىي شطط" 

 أىل السنة كا١بماعة كسطه بْب فرؽ ىذه األمة. : إذنا
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ال  ايٛعط١ٝ ٚاقْع ال غا١ٜ، ٚمس١ْْ :، إُف أمرو مهم-يا رعاؾ ا–كانتبو ىاىنا 

 . ال َكقز َطًب، ْٚتٝذ١ْْ
التوسط من حيث ىو غايةه مطلوبة؛ فَبل أنو يتقصد إُف أف  بعض الناس يظن أفَّ 

كلْب، ٰبب دائمنا أف  ،كنايف، أك حاـز ،ميثبت :إذا كاف ىناؾ طرفاف = يكوف دائمنا
ىنا أمتثل كسطية أىل السنة كا١بماعة، أك كسطية  يكوف يف الوسط، كيقوؿ: أنا ىا

 اإلسبلـ.
ا٢باـز خطأه دائمنا، كليس ا٤بوقف اللْب خطأه  ليس األمر كذلك؛ ليس ا٤بوقفي  

 ليس الذم بينهما صوابه دائمنا. ودائمنا، كما أن
. ىذه ىي الغاية، إٔ تهٕٛ َتبّعا يًهتاب ٚايغ١ٓ :كا٣بّب ،كا٢بق ،إ٭با الصواب 

كا٤بطلب؛ أف  ،ىذه ىي الضالة الٍب ينشدىا كل مسلم، كيسعى إليها، ىذا ىو ا٤بقصد
كتاب كالسنة، كإذا كنت متبعنا للكتاب كالسنة؛ أصبت الوسطية، إذا عنا للبً تٍ تكوف مي 

 كصلت إُف اإلتباع الصادؽ، كنت كسطنا بالضركرة. 
ذواؾدنة.ذذ،أنذتكونذودًطاذؿتىذؿاذاتبعتذاؾكتابذ:ػاؾنتوجةذفي

اإلنساف بو، كالذم ييطالب بو، كالذم عليو أف  كالذم يؤمري  ،كالغاية ،إذنا ا٤بطلوب
كالسنة، فمٌب ما كاف كذلك، كاف تلقائينا  ،أف يكوف ميتبعنا للكتاب :ىو يأخذ نفسو بو،

 كسطنا. 
بْب ضبللتْب،  دلن أىل السنة كا١بماعة كسطه بْب جانيب اال٫براؼ؛ أىل السنة ىي 

 ىذا منهاجهم، كسطيتهم مستفادةه من أمرين:
ٝبعهم، كتأليفهم بْب األدلة، أىل السنة آمنوا بالكتاب كلو،  :من ]األمر األكؿ[

كما أخذكا طرفنا، كتركوا طرؼ، دخلوا يف السلم كافة؛ فأكرثهم ىذا الوسطية ا٢بقة، 
ٖببلؼ غّبىم، كىذه قاعدة اعتربىا يف ٝبيع مقاالت أىل الضبلؿ ٘بدىا مستقيمة، 

َّ :كىي ١ُٝ ٜأخزٕٚ طشًفا َٔ ايفشَّم ايغاي١، إٔ أصحاب املكاالت ايظك أ

َف يفز باألخذ ٔبميع النصوص، كاإلٲباف ّٔا، كاالعتقاد  ،ٜٚذعٕٛ طشًفا ،ايٓضٛظ
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.                                                         -كفقو ا-مدً نٍ سً  زيزٍ عى دالٍ بٍ عى  بنٍ  حٍ الً شىرٍحي فىًضيىلًة الشىٍيخ: صى 
 مْبَّ لً سٍ كللمي  وى يٍ كلوالدى  وي غىفىرى ا لى 

 

ّْٔ 
 

وا بعضها إُف بعض، فوا بْب النصوص، كضمُّ ٤بوجبها إال أىل السنة كا١بماعة؛ الذين ألَّ 
 ففازكا با٢بق من ٝبيع أطرافو.

على ما كاف عليو  األمر الثآف: أهنم ساركا على هنج السلف الصاٌف؛ كانوا
 ،كما كاف عليو التابعوف كأتباعهم، الذين ىم الصفوة من ىذه األمة أصحاب النيب 

كا٫براؼ أىل  ،من ا٫براؼ أىل اإلفراط كىؤالء كال شك ىم الذين ٪باىم ا 
 التفريط. 

 أٌٖ ايغ١ٓ ٚاجلُاع١ ِٖ ايٛعط بني فضم ٖشٙ األ١َ. 

 منصف.ىذه ىي ا٢بقيقة الٍب ييسًلم ّٔا كل 
، تبْب بعقد هقارناتٍ مخسعلى ىذه ا٢بقيقة  نى ىى رٍ كبػى  ، لى لى دى ا٤بؤلف  مث إفَّ 

لك ىذه ا٢بقيقة، فلنستمع إليها:
بري أٌٖ ايتعطٌٝ  ِٗ ٚغؽْي ؼي باب قفات اهلل ف: )قاؿ 

 (ادت١ُٝٗ، ٚبري أٌٖ ايتُجٌٝ اغيؿٔب١ٗ
كسطية أىل السنة كا١بماعة تظهر يف باب األ٠باء كالصفات،  :ىذه ا٤بقارنة األكُف

 ٚأٌٖ ايتُجٌٝ. ،أٌٖ ايتعطٌٝ :اال٫براؼ، الذين ىم إذا قارنت مقالتهم ٗبقالة طريفَّ 
يف باب األ٠باء كالصفات ىم كسط بْب مقالة أىل التعطيل ):  قاؿ

عطَّلة؛ الذين عطلوا ا (ا١بهمية
ي
 ؛ ىذا طرؼ ا٫براؼ، ىذه مقالةه ضالة. ىؤالء ىم ا٤ب

 ،من األ٠باء عن كمالو، حيث نفوا ما أثبت ا لنفسو، كما أثبتو لو رسوؿ 
ر، لكنهم يف ا١بملة ينحوف ىذا ثّْ كٍ كمي  ،كالصفات، كىؤالء درجات، فميقله من التعطيل

 كصفاتو.   لو أل٠باء اكتعطي ،النحو؛ كىو أهنم أىل نفيو 
بصفات ا٤بخلوقْب، ىؤالء  أىل التمثيل؛ الذين مثلوا صفات ا  :كيقابلهم

 أىل التمثيل كالتشبيو. 
من شبو :)قاؿ نعيم بن ٞباد ا٣بزاعي  ،كالوسط كاف عند أىل السنة كا١بماعة

ا ٖبلقو فقد كفر، كمن جحد ما كصف بو نفسو فقد كفر، كليس فيما كصف ا بو 
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. ىذا ىو منهج أىل السنة كا١بماعة؛ اإلٲباف ٗبا جاء يف (كال رسولو تشبيو ،نفسو
من غّب تعطيلو كال )الكتاب كالسنة من األ٠باء كالصفات، مع ٦بانبة مسلكي الضبلؿ، 

 . (يفيال تكٙبريف، كمن غّب تشبيوو ك 
بو أعظم من مذىب أىل التشبيو؛ التشبيو مرضه  ، البليةي َشٖب أٌٖ ايتعطٌٝ

 التعطيل. قليله يف األمة، إذا ما قارناه ٗبرضً 
على كثّبو من الفرًؽ، فا٤بتكلموف الذين هنجوا طريقة علم الكبلـ،  بى لى فالتعطيل غى  

ل إليها أمراف، ىذاف ىؤالء سلكوا مسلك التعطيل، التعطيل يف حقهم نتيجة، أدَّ 
 األمراف ٮبا:

 .الرد بعنفو  ]األمر األكؿ[:
.  ]األمر الثآف[:  الرد بلطفو

ما الذم أكصل إُف التعطيل؟ مٌب كاف التعطيل؟ ٤با كاف ىناؾ أمراف: رده بعنف، 
يف  ؛ عدـ قبوؿ ما جاء عن رسوؿ ا ٖٛ ايضر ايقضٜض :ايضر بعٓفكرده بلطف. 

صريح، كىذا ال يفعلو أحده من ا٤بنتسبْب إُف اإلسبلـ إال يف باب الصفات، ىذا رده 
 ، ىذه النصوص الٍب تضمنت صفات ا أخباس اآلحاد :جانبو من النصوص، كىو

أك أ٠باءه، كجاءت من غّب طريق التواتر؛ يعِب من طرؽو أك من طريقو آحاد، ىذه عند 
 ة ناقشناىا فيما مضى.ردنا عنيفنا، غّب مقبولة، كلو يف ىذا شبه القـو تيردُّ 
َٖ  ا ايضر بًطف؛ فإْ٘ ٜهٕٛ عٔ طضٜل َغًهني:أ

 .التأكيل ]ا٤بسلك األكؿ[:
  .التفويض ]ا٤بسلك الثآف[:

أك فوض حقيقة  ،التعطيل؛ فمن أكَّؿ :فالتأكيل كالتفويض كسيلةه لغاية، كالغاية ىي
 عن كمالو.  ا  لى طَّ عى  :عن صفتو الثابتة لو، كبالتاِف ا  لى طَّ حالو أنو عى 
ذأفلذاؾتعطول.ذفذاذفوذؿذفُبذ:إّذا

 (َصٖب أٌٖ ايتعطٌٝ ادت١ُٝٗ) : قاؿ
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ا١بهمية قد تيطلق  إُف أفَّ  -يا رعاؾ ا–من الفرؽ الضالة، كتنبو  فرقةه  :ا١بهمية
مصطلحه  :مصطلحه عاـ، كتيطلق عند أىل العلم، كيراد ّٔا :عند أىل العلم، كيراد ّٔا

 خاص.
جهمية؛  :فإف أىل العلم يطلقوف على ٝبيع ا٤بعطلة أهنم :ا٤بصطلح العاـا أمَّ  

 .م سلكوا مسلك جهم بن صفوافألهنَّ 
كيريدكف بو الفرقة ا٣باصة، الذين أخذكا ٗبذىب جهم بن  ،كقد يطلقوف ذلك 

 .صفواف، بقضو كقضيضو
دىم ا بالوصف العاـ فييقاؿ: ىؤالء جهمية، أك ىؤالء متجهمة، أك ىؤالء عنأمَّ  

إُف غّب ذلك من العبارات، يريدكف ّٔا أهنم يف ا١بملة، ىذه الفرقة كقعوا يف  ،٘بهم
 التعطيل. 

ا١بهم بن صفواف الَبمذم، الذم ىو من أعظم، إف َف  :ا١بهم بن صفواف ىو
يكن أعظم شخصو أثر يف إضبلؿ ىذه األمة، كىذا الرجل كاف يف عصر صغار 

جزاه ا -ائة، كقيل غّب ذلك، كقتلو نصر بن سيار التابعْب، ىلك سنة ٜبافو كعشرين كم
 .-عن اإلسبلـ كا٤بسلمْب خّبنا

ىذا الرجل ىو الذم نشر مذىب التعطيل يف الصفات، كإف َف يكن من أسس  
 .ىذا ا٤بذىب

ا١بهم بن صفواف، فنيسبت  :ا١بعد بن درىم، كمن نشره ىو :ىو ومن أسس 
ا١بعد بن درىم، الذم ىلك  :كاف من شيخوكإال فأساس الببلء   ،ا٤بقالة إُف من نشر

جزاه ا عن اإلسبلـ كا٤بسلمْب خّب -سنة ٜباف عشرة كمائة، كقتلو خالد القسرم 
 . -ا١بزاء

كالظبلـ، إسناد ىذه ا٤بقالة ينتهي  ،كا١بعد مقالتو متلقفةه عن أىل الضبلؿ
أباف بن ٠بعاف، كأباف بن  :أف ا١بعد قد أخذ مذىبو ىذا عن باليهود، فإنو قد ريكمَّ 
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.                                                         -كفقو ا-مدً نٍ سً  زيزٍ عى دالٍ بٍ عى  بنٍ  حٍ الً شىرٍحي فىًضيىلًة الشىٍيخ: صى 
 مْبَّ لً سٍ كللمي  وى يٍ كلوالدى  وي غىفىرى ا لى 

 

ّٕٔ 
 

لبيد  :طالوت بن أخت لبيد، كأخذه عن خالو الذم ىو :٠بعاف أخذ ىذا ا٤بذىب عن
 ىذه مقالة التعطيل.بن األعصم، الساحر اليهودم الذم سحر النيب 

إليها ما كاف يف أىل بلده؛ فإنو كاف يف األصل من أىل حرَّاف، ككانوا  كرٗبا ضمَّ 
كمذىب اليهود، فخرج ّٔذه  ،كٝبع بْب مذىب الصابئة ،خلط صابئةن مشركْب، فلرٗبا

 ا٤بقالة، مقالة التعطيل. 
ا١بهمية، أك ا١بهم بن صفواف الذم نيسبت إليو ىذه الفرقة، كاف ينفي أ٠باء ا 

  كصفاتو ٝبيعنا، كيؤكؿ كل ما كرد يف ىذا الباب ٗبخلوقاتو منفصلةو عن ا. 
فقط؛ ٮبا: )ا٣بالق، كالقادر(، كما حكى    عن جهم أنو أثبت ا٠بْب كريكمَّ 

 . ((منهاج السنة))يف ا١بزء الثآف من  ىذا شيخ اإلسبلـ 
باسمو يتسمى بو ٨بلوؽ؛ ألف  كذلك أف الرجل كاف يقوؿ: إنِب ال أي٠بي ا 

با٣بالق؛ ألنو ال ٱبلق إال ىو، كالقادر؛ ألف  ى ا ىذا تشبيو، فثمرة ذلك أنو ٠بَّ 
الرجل كاف جربينا ؛ فبل أحد عنده قدرة، كال أحد يصح أف يقاؿ إنو قادر، فسمى ا 

 .بالقادر 
لكن على كل حاؿ، الذم يكاد أف ييطبق عليو أصحاب كتب ا٤بقاالت ىي أف  

ت ٝبيعنا. فلعل ىذا من ا١بهمية، أتباع ىذا الرجل، كانوا يقولوف بنفي األ٠باء كالصفا
 باب التغليب، أك أف أتباعو زادكا عليو ا٫برافنا.

 با١بهمية ىا ا٤بقصود أف ىذه مقالة أىل التعطيل ا١بهمية، كىل يريد ا٤بؤلف 
ىنا تلك الفرقة ا٣باصة؟ أـ يريد كل من ا٫برؼ يف جانب التعطيل، فيدخل يف ذلك 

  -أعِب الفرقة ا٣باصة– من ا١بهمية ٝبيع فرؽ ا٤بعطلة، كإف كانوا أقل شرنا كضبلالن 
ؽ رى أراد ا٤بعُب العاـ، حٌب يشمل كبلمو ٝبيع فً  لعل ا٤بؤلف ؟ كأضرأّم ،كا٤بعتزلة
 الضبلؿ.
 .عن صفاتو إذنا ىؤالء ىم ا٤بعطلة، الذين عطلوا ا  
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كما ذكرت لكم الببلء ّٔم أقل، حٌب إنو ال ييعرؼ يف  قابلهم ا٤بشبهة؛ ىؤالء 
كمؤلفاهتا ا٠بها ا٤بشبهة أك ا٤بمثلة، كما أف  ،كمرتكزاهتا ،كأصو٥با ،فرقةه ٥با مدرستهاالناس 

ىناؾ مذىبه ا٠بو ا١بهمية، أك أف ىناؾ مذىبنا ا٠بو ا٤بعتزلة، أك أف ىناؾ مذىبنا ا٠بو 
الكرَّامية؛ ال ييعرؼ فرقة ّٔذا ا٤بعُب؛ إ٭با تينسب ىذه ا٤بقالة، مقالة التشبيو تينسب إُف 

طرؼه من ىذا ا٤بذىب إُف فرقة الكرَّامية؛ كلكنهم ليسوا  بى ، إُف أفراد، كرٗبا نيسً شيذاذ
 ر علماء الفرؽ. كالتشبيو على ما يذكي  ،مشبهةن ٧بضة، إ٭با عندىم طرؼه من التمثيل

ا٤بقصود أف ىذه ا٤بقالة تينسب إُف أشخاص، كأكؿ من ييذكر يف ىذا ا٤بقاـ: ىشاـ 
 جسم.  يف ا٤بسلمْب: إف ا فإنو أكؿ من قاؿ  ،بن ا٢بكم

 :كاختلفت الركاية عنو
 .تكوف مقالتو مقالة التشبيو الصرٰبةفكاألجساـ،   ،ىل أراد أنو جسمه 

 .أك أنو قاؿ: إنو جسمه ال كاألجساـ
 كاألكؿ أقرب. 

لف  ككذلك ىناؾ شرذمة أمثاؿ ىذا الرجل، كا١بواليقي، كا١بوارِب، كمن لف
 .ىؤالء

كال  ،قلت عنهم مقاالت، كحيفظت يف كتب الفرؽ، ال أقلإذنا ىؤالء شيذاذ، نه 
 .أكثر

بو من جنس ما يتصف بو ا٤بخلوقوف، صفة ا  ىؤالء جعلوا ما يتصف ا 
    كاستواؤه كاستواء -تعاُف ا عن ذلك–كصفة ا٤بخلوقْب، فيده كيد ا٤بخلوؽ ،

 .ا٤بخلوؽ، كنزكلو كنزكؿ ا٤بخلوؽ، كىكذا يف بقية الصفات
 .-كما مر معنا ىذا سابقنا-كىذه ا٤بقالة، من شر مقاالت أىل الضبلؿ 

من ىذا  ا أىل ا٢بق كاإلتباع، أما أىل السنة كا١بماعة، فقد ٞباىم ا أمَّ 
كقالوا ٗبا جاء يف ، الضبلؿ ا٤ببْب؛ فأثبتوا  ما أثبت لنفسو، كما أثبتو لو رسولو 
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كَف ينقصوا، كَف ٱبوضوا ا٣بوض الباطل، كنزىوا كالسنة، كَف يزيدكا على ذلك،  ،الكتابً 
 عن مشأّة ا٤بخلوقْب.  ا 

كما استكثركا ، كما أهنم اعتقدكا أف ىذه النصوص، على ظاىرىا البلئق با 
ما نطقت بو اآليات كاألحاديث؛ بل قالوا بذلك كما أحجموا، كال   أف يثبتوا  

 .ىبهم ىو ا٥بدل بْب الضبللتْبالتفتوا إُف شناعة ا٤بشنعْب، فكاف مذ
 (ٚأٌٖ ايتُجٌٝ اغيؿب١ٗ):  قاؿ

أنو من باب الَبادؼ، ٤با ذكر ا٤بشبهة  -كا تعاُف أعلم-ىذا العطف الظاىر  
بعد أىل التمثيل، ا٢بقيقة الفرقة ىي كما ىو الشأف إذا قلنا أف ا١بهمية ىم كل من 

 خاض يف التعطيل، فأىل التعطيل ىم ا١بهمية، كأىل التمثيل ىم ا٤بشبهة.
لحه مستعمله عند السلف، كال مصط -كما مر معنا سابقنا-كمصطلح ا٤بشبهة  

ينبغي الَبدد يف استعمالو، كلسنا أكثر كرعنا من سلفنا الصاٌف، كالسلف إذا نطقوا ّٔذه 
 التمثيل.  :فإهنم يريدكف ّٔا ،الكلمة

 .كالتمثيل ٮبا شيءه كاحد ،التشبيو
إ٭با الكلمة الٍب ينبغي عليك أف تتوقاىا ىي كلمة، عندنا التمثيل يينفى، كعندنا 

 تشبيو يينفى، كعندنا التجسيم يينفى، أك ال؟ال
كما نتعامل مع    ،التجسيم قلنا حالة ٨بتلفة، ال نتعامل مع كلمة التجسيم ؛انتبو 

 .كالتمثيل ،كلمة التشبيو
ملة، ٧بي   .كباطل ،تمًلة ٢بقو كلمة التجسيم كلمة ٦بي

  :كبالتاِف
: ال نستعملها؛ بل أىل العلم ينسبوف إُف البدعة من يستعمل األلفاظ  أكالن

 آّملة، ىم ال يستعملوف كلمة التجسيم، كال يقرركهنا البتة. 
 جسم، أك إفَّ   ا  يف حاؿ التعامل مع من يستعملو، إذا قاؿ: إفَّ  ]ثانيِّا[:

ستفصاؿ، ماذا لك االمس :ليس ٔبسم؛ فإننا نستعمل ا٤بسلك ا٤بعركؼ كىو ا 
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 :فآًّسمىة ىم :تريد بكلمة جسم؟ فإف قاؿ: أيريد بأنو جسمه كاألجساـ، كبالتاِف
التجسيم، ىذا  :صحيح، ىذا ا٤بعُب الذم ذكرتو، كىو نفيُّ  :ا٤بشبهة، قلنا ىذا ا٤بعُب

 .ا٤بعُب صحيح ّٔذا ا٤براد؛ لكننا ال نوافقك على اللفظ، نوافق على ا٤بعُب
 .أك الرد دكف اللفظ ،أللفاظ آّملة ىو الذم يتوارد عليو القبوؿا٤بعُب يف ا 

، أك كاف  ،اللفظ ال ٬بوض فيو، ال بقبوؿو  ]ثالثا[: كال برد، سواءن كاف ا٤بعُب مقبوالن
 ا٤بعُب مردكدنا. 

 األمر الثآف:
بري ايكسض١ٜ،  فِٗ ٚغؽْي ؼي باب أفعاٍ اهلل تعازي):قاؿ 

 ٚادترب١ٜ(
. 

 ايكسض١ٜ، ٚادترب١ٜ():   قاؿ
 كا٤بقاالت.  ،تنبو ىنا إُف أمر ٰبسين بك أف تستوعبو إذا خضت باب الًفرؽ

 .عندنا مقالة، كعندنا فرقة
 .ا٤بذىب، ا٤بعتقد، القوؿ يف ا٤بسألة :ا٤بقالة

، ك٥با رموزىا، ك٥با  :كعندنا فرقة الفرقة ٝباعة من الناس اجتمعت على قوؿو
 مؤلفاهتا، ك٥با أسسها، ك٥با أئمتها، ك٥با مؤلفاهتا.

 الفرقة تتبُب مقاالت، كا٤بقالة يقوؿ ّٔا ًفرؽ.
مقالة القدر، أك مقالة ا١برب، كما عندنا ىنا يف باب األفعاؿ.  :ىناؾ مقالة، كىي

القائلوف بالقدر، ا١بربية أصحاب ىذه ا٤بقالة القائلوف  كالقدرية أصحاب ىذه ا٤بقالة،
 با١برب.

الًفرقة ىي ىذه الطائفة الٍب تتبِب عدة مقاالت يف ٦بموع مسائل، أك يف ٝبيع 
 مسائل االعتقاد. 
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، قالت ّٔا عدة فرؽ  ا٤بقالة تقوؿ:  -كما قلنا-تبلحظ معي، أف مقالة ا١برب مثبلن
 رة جربية.ّٔا فرؽ؛ فا١بهمية جربية، األشاع

إذنا تبلحظ معي ىنا فرقتاف: ىؤالء جربية خالصة أك غالية، كىؤالء جربية متوسطة 
 أك ميقتصدة؛ لكنهما قاال ٗبقالةو كاحدة، كٮبا فرقتاف.

كذلك األمر بالنسبة للقوؿ بالقدر؛ فالقدرية ينتسب، أك يقوؿ ٗبقالتهم ا٤بعتزلة، 
 فضة... إُف غّب ذلك. كيقوؿ ٗبقالتهم الزيدية، كيقوؿ ٗبقالتهم الرا

ؽ قالت ٗبقالة، مث إذا نظرت إُف الفرقة الواحدة كجدهتا توافق رى ىذه فً  :إذنا
أصحاب عدة مقاالت، أك بعبارةو أخرل، تقوؿ بعدة مقاالت؛ فلو أخذت ا١بهمية، 
فنظرت إليهم من جانب الصفات، ىؤالء قائلوف ٗبقالة التعطيل، يصح أف تقوؿ عنهم: 

 إهنم معطلة. 
نظرت إُف جانب القدر، كجدهتم قائلْب ٗبذىب ا١برب، فيصح أف تقوؿ يف  إذا

 حقهم: ىم جربية. 
إذا نظرت إُف منهجهم يف باب اإلٲباف، كجدهتم آخذين ٗبقالة اإلرجاء، فيصح 

 أف تقوؿ فيهم: إهنم مرجئة.
 إذنا ٘بد أف ا١بهمية فرقة، ىي يف نفس الوقت معطلة، جربية، مرجئة. كاضح؟ 

بو إُف الفرؽ بْب ىذين األمرين، كأنا أتكلم على ما استقر عليو األمر، بعد إذنا، تن
الفرؽ كا٤بقاالت، كاستقر حاؿ الفرؽ، كزاد اال٫براؼ يف األمة عما كاف  أف قػيعّْد علمي 

عليو األمر يف البداية. رٗبا كاف يف السابق ىناؾ ٝباعة تقوؿ فقط با٫براؼو كاحد، 
األمر بعد ذلك اختلف؛ فصارت  اؿ: ىذه فرقة كذا، لكنَّ فتينسب إُف ىذه ا٤بقالة، كيق

 الفرقة ٘بمع ضبلالت، ٘بمع مقاالت، ٘بمع عقائد.
ىذه الفرقة، قالوا يف  فبالتاِف يينظر إُف كل مقالة على حدة، كييعرؼ أصحابي  

 ىذا الباب بأم مقالة، كيف ذاؾ بأم مقالة. كاضح؟
 كالفرقة. ،ؽ بْب ا٤بقالةرّْ فٍ إذنا نػي  
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 بْب ا٫برافْب. أىل السنة كا١بماعة كسطه يف باب أفعاؿ ا 
، القائلوف ٗبقالة القدر، كىؤالء قيل ٥بم قدرية؛ ايكزص١ٜ :بْب ا٫براؼو ذىب إليو 

ألهنم أنكركا القدر. أحياننا تينسب الفرقة إُف ا٤بقالة الٍب تقوؿ ّٔا، أكلئك قالوا با١برب، 
،  فقيل ٥بم: قدرية. ىؤالء جفوا يف أفعاؿ ا فقيل: جربية، ىؤالء أنكركا القدر، 

كيف مشيئتو، حٌب أنكركا تعلقهما بأفعاؿ العباد. عند ىؤالء أفعاؿ العباد ال تتعلق ٗبشيئة 
 .كخلقو ،، كال بفعلو ا

اعتقدكا أف العبد مستقله ٗبشيئتو، كأنو خالقه كمنشئه فعل نفسو،  :كبالتاِف 
ٗبا يتعلق ٗبرتبة  -طبعنا بالنسبة للمتأخرين-كا القدر، كاضح؟ كلذا ٠بوا قدرية، أنكر 

ا٤بشيئة ا٤بتعلقة بأفعاؿ العباد، ككذلك بالنسبة ٤برتبة ا٣بلق ا٤بتعلقة بأفعاؿ العباد. كىؤالء  
ا٤بعتزلة، كيتبعهم بعض الفرؽ األخرل،  :كما ذكرت لك، أشهر من ٲبثلهم من الفرؽ

  كإال رأس ىؤالء، إ٭با ىم ىؤالء ا٤بعتزلة.
حٌب سلبوا العبد  ، ىؤالء غلوا يف باب أفعاؿ ا اجلرب١ٜيف الطرؼ اآلخر 

عند ىؤالء العبد ال مشيئة لو، كال قدرة لو، كال فعل لو، تينسب  ؛مشيئتو كقدرتو كفعلو
األفعاؿ إليو نسبةن ٦بازية، كما يقاؿ: ٙبركت الشجرة، كالواقع أهنا حيركت، فهو مفعوؿه بو 

 ا ىو الذم فعل عند ىؤالء.، أف الفعل  ال فاعل. كالواقع 
 جاء أىل السنة كا١بماعة فكاف مذىبهم كسطنا بْب ىذين اال٫برافْب. فقالوا: إفَّ  

انيوا يػىٍعمىليوفى﴾]السجدة: [، ﴿٥بىىا مىا كىسىبىٍت ُٕللعبد مشيئةن، كقدرةن، كفعبلن ﴿جىزىاءن ٗبىا كى
الثواب كالعقاب، ﴿٥بىىا مىا   [، كألجل ىذا صحَّ ِٖٔكىعىلىيػٍهىا مىا اٍكتىسىبىٍت﴾]البقرة:

 [. ِٖٔكىسىبىٍت كىعىلىيػٍهىا مىا اٍكتىسىبىٍت﴾]البقرة:
فما شاء إال ألف ا  شيئتو راجعةه إُف مشيئة ا كم ،كمع ذلك ففعل العبد

 .خالقه لو ذاتنا كصفاتو  ألف ا شاء أف يفعل، كىو  ؛شاء أف يشاء، كال فعل إال
 خالقها. فا  ،كبالتاِف حٌب أفعالو 
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إذنا إذا نظرنا إُف فعل العبد، فإننا ننظر إليو من جهتْب؛ ننظر إليو من جهة نسبتو 
 .[ِٖٔفهذه نسبة حقيقية، الفعل كسبه للعبد، ﴿٥بىىا مىا كىسىبىٍت﴾]البقرة:إُف العبد، 

فأفعاؿ العباد  ، فإهنا ٨بلوقةه   كإذا نظرنا إليها من جهة تعلقها با٣بالق  
 كىذه ا٤بسألة سيأيت ٥با تفصيله يف ٧بلها إف شاء ا. ، كسبه للعبد، ٨بلوقةه  

  :ىوف ا٫برافنا من سابقيهم، من بابىناؾ طائفة من ا١بربية كانوا أ
 ".الشر أىوف من بعض بعضي  !حنانيك"
 بى سٍ كى :ىؤالء ىم ا١بربية ا٤بتوسطة، أك ا٤بقتصدة، كىم الذين قالوا بشيءو أ٠بوه  

للعبد قدرةن، كلو مشيئةه، كلكنها  بالكسب. ىؤالء يقولوف: إفَّ : األشعرم، ، أك القوؿ 
يف الفعل، كبالتاِف فوجودىا كعدمها.  غّب مؤثرة يف الفعل، عنده قدره، كلكنها غّب مؤثرةو 

 .-سنتكلم عن ىذا يف ٧بلو من كبلـ ا٤بؤلف -
كاف أىل السنة كا١بماعة كسطنا بْب النصوص، أخذكا  إذنا يف باب أفعاؿ ا 

الفعل خلقنا   الفعل كسبنا للعباد، كإثباتً   فيها إثباتي النصوص ٝبيعنا، النصوص الٍب
  ، َّفوا بينها، ففازكا با٢بق كالصواب، ٖببلؼ مقالة القدرية، ٝبعوا بْب النصوص كأل

 أك مقالة ا١بربية. 
ٚبري ايٛعٝس١ٜ َٔ  ،ٚؼي باب ٚعٝس اهلل بري اغيطد١٦): قاؿ 

 (ايكسض١ٜ ٚغريِٖ
إُف كسطية أىل السنة كا١بماعة  انتقل إُف مقارنةو ثالثة؛ كىي الٍب أشار فيها 

 .يف باب كعيد ا 
 كاف أىل السنة كا١بماعة كسطنا بْب ا٫برافْب:  
 .احنشاف رٖب إيٝ٘ املشد١٦ 

 ٚاحنشاف رٖب إيٝ٘ ايٛعٝذ١ٜ.  

تعطيل نصوص الوعيد، إما   :فإهنم كاف منهم اال٫براؼ الذم ىو املضد١٦ا أمَّ 
 :أك جزئينا، كىؤالء درجات، ا٤برجئة ليسوا درجةن كاحدة، كالغيبلة منهم يقولوف ،كلينا
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، ىؤالء عندىم العصاة ال ينا٥بم شيءه من الوعيد،  بإنكار كعيد العصاة ٝبلةن كتفصيبلن
 ء من الوعيد.الوعيد إ٭با يتعلق عند ىؤالء بالكفار فقط، أما العيصاة فإهنم ال ينا٥بم شي

 عند ىؤالء ٯبوز أف يعفوا ا  :أما مقتصدهتم، فإهنم قائلوف بالوقف، ٗبعُب 
عن ٝبيع العصاة يـو القيامة، كٯبوز أف يعذب ٝبيع العصاة، كٯبوز أف يعذب بعضنا، 

 .كأف يعفو عن بعض
كال شك أف ا٢بق الذم دلت عليو األدلة، كأٝبع عليو أىل السنة كا١بماعة أنو  

 من نفوذ الوعيد يف طائفةو من العصاة، ىكذا نطقت النصوص.  البد
إنفاذ الوعيد  :، كا٫برافهم كاف لقو٥بم بإنفاذ الوعيد؛ كمعُبايكزص١ٜييقابل ىؤالء 

كَف يتب منها فإنو معذبه  ،أف العاصي صاحب الكبّبة، الذم مات -عند ىؤالء-
 كالبد، ىذا كاحد. 

ا، ىذا   الثآف.كإذا عيذب كاف عذابو مؤبدن
منها فإنو عندىم معذىبه  كل من مات على معصيتو، كما تاب إُف ا   

 كالبد، ىذا القوؿ بإنفاذ الوعيد. 
كإذا عيذب من دخل النار عندىم، فبل ٱبرج منها، كنزلوا ما جاء يف الكفار على 

ْبى ًمنى العصاة؛ ألهنم عندىم كفار، فقالوا ينطبق عليهم قولو تعاُف: ﴿كىمىا ىٍم ًٖبىارًجً 
[، فكذبوا بعشرات األدلة الٍب دلت على خركج عصاة ا٤بوحدين من ُٕٔالنَّاًر﴾]البقرة:

 النار. 
جاء أىل السنة كا١بماعة فأخذكا با٢بق، الذم عند الطرفْب، ك٘بنبوا اال٫براؼ 

 الذم عند الطرفْب. 
ٙبت العاصي بالنظر إُف كل عاصو من حيث ىو فرد فرد، قالوا: إنو  فقالوا: إفَّ 

 إف شاء ا أف يعفو عنو عفا، كإف شاء أف يعذبو عذبو. مشيئة ا 



ـً أىِب العباس، أىٞبىىدى بنً  ة الوىاًسػػػًطيَّةي؛ ًلشىٍيًخ اإلٍسبلى  (ىػػػػِٖٕ-ُٔٔعىٍبدى ا٢ٍبليم اٍبن تٍيميَّة ا٢ٍبرَّآفَّ ) الػػػعىػػػًقػػػيػػػػػدى

.                                                         -كفقو ا-مدً نٍ سً  زيزٍ عى دالٍ بٍ عى  بنٍ  حٍ الً شىرٍحي فىًضيىلًة الشىٍيخ: صى 
 مْبَّ لً سٍ كللمي  وى يٍ كلوالدى  وي غىفىرى ا لى 

 

ْٔٓ 
 

 ىذا الذم َف يشأ ا العفو عنو، كشاء تعذيبو، إذا عيذب، فإفَّ  مث قالوا: إفَّ 
ا، فقالوا ٗبوجب النصوص، ككاف  ، كليس دخوالن مؤبدن دخولو إُف النار دخوؿه مؤقته

 رافْب. مذىبهم مذىبنا متوسطنا بْب ىذين اال٫ب
 

ٜٔ بري اذتطٚض١ٜ ٚاغيعتعي١، ؼي باب اإلضيإ ٚايسِّٚ):قاؿ 

 (ٚبري اغيطد١٦ ٚادت١ُٝٗ

؛ احلضٚص١ٜكذلك يف باب اإلٲباف كالدين، كانوا كسطنا بْب ا٫برافْب: ا٫براؼ 
كىذا لقبه من ألقاب ا٣بوارج، الفرقة أحياننا قد تكوف نسبتها إُف ا٤بكاف الذم نشأت 

فنزلوا ىذا فيو، ا٢بركرية، كىم ا٣بوارج الذين مبدأىم كاف ٖبركجهم على علي 
ا من الكوفة، ييقاؿ أنو على بعد ميلْب فقط  ا٤بكاف، الذم ا٠بو حركراء، كىو قريب جدن

من الكوفة. 
يف باب اإلٲباف كالدين، ىم كسط بْب ىؤالء ا٢بركرية كالقدرية، الذين ا٤بقصود أف 

 ىم ا٤بعتزلة، كبْب من يقابلهم من ا٤برجئة. 
كذلك أف باب اإلٲباف، أك ما يسمى باب األ٠باء، كالذم ترجع إليو األ٠باء 
الدينية، اإلٲباف، كالفسق، كالكفر، كا٤بؤمن، كالفاسق، كالكافر... إُف آخر ما ىنالك،  

مذىبهم كسطنا بْب ا٫برافْب. أما الغبلة الذين ىم الوعيدية، أىل السنة  كا١بماعة كاف 
تزلة، ىؤالء نفوا اسم اإلٲباف عن العصاة، ىؤالء عندىم العصاة أك الذين ىم ا٣بوارج كا٤بع
 منفيه عنهم اسم اإلٲباف.

إُف مسألة، كىي أنِب حينما أحكي، إ٭با أحكي قوؿ أكثر  -رعاؾ ا-تنبو  
، أك القوؿ ا٤بشهور يف ىذه الفرقة، كإال فإف ا٣ببلفات حاصلة بْب ىاالفرقة أك ٝبهور 

أصحاب الفرقة الواحدة. كمن أصعب األشياء ٙبقيق القوؿ يف فرقة ٕبيث ييعرؼ قوؿ  
ا. كاضح؟   كل إماـ، أك صاحب قوؿو معتربو فيها. ىذا األمر يطوؿ جدن
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ر أهنا ا٤بقولة ا٤بشهورة، لكن العلماء طريقتهم أهنم ينسبوف ا٤بقالة إُف الفرقة باعتبا
أك الٍب عليها األكثر. كإال حٌب يف باب الوعيد، أك يف باب اسم اإلٲباف ىناؾ خبلؼه 
طويل بْب ا٣بوارج، ىناؾ خبلؼه طويل بْب ا٤بعتزلة، كذلك األمر بالنسبة للمرجئة، فتنبو 

يفرؽ؟ ىذه الفرؽ نشأت عن أىواء، كليس عن إتباع، كا٥بول ٯبمع أك  .إُف ىذا األمر
ا٥بول يفرّْؽ. السنة ىي الٍب ٘بمع، كلذلك كاف أىل السنة ىم أىل السنة كا١بماعة، 

 .إتباعهم للسنة أكرثهم االجتماع كاالئتبلؼ كاالتفاؽ، ٖببلؼ مقالة غّبىم
كلذلك إذا نظرت يف مقالتهم تتعب، حٌب ٙبقق قو٥بم يف مسألةو كاحدة؛ لكثرة 

النزاع الشديد، بل يصل إُف حد  ندىم يصل إُف حدّْ األمر ع ا٣ببلؼ فيما بينهم، بل إفَّ 
التكفّب. كلذلك انظر مثبلن ا٤بعتزلة كىم مثاؿ بْبّْ ككاضح كظاىر ٥بذا الذم أعنيو، ىناؾ 

كاآلخر ابنو، أبو عليو ا١ببائي األب، كأبو ىاشم  ،إماماف يف ىذا ا٤بذىب؛ أحدٮبا أبه 
كفرُّكف أبا علي كأتباعو، كأتباع أبا علي ا١ببائي ىو االبن، ىل تعلم أف أتباع أِب ىاشم يي 

يكفرُّكف أبا ىاشم كأتباعو، ككلهم ا٠بهم معتزلة، كمع ذلك الصراع بينهم شديد سبحاف 
 !!ا العظيم

ا٤بقصود أنِب حينما أنسب ا٤بقالة يعِب إُف ىذه الفرقة أك تلك، فإنِب أذكر ا٤بقالة  
 ا٤بشهورة عند ىؤالء. 

الوا بنفي اسم اإلٲباف، ال ييقاؿ على العاصي إنو مؤمن ق ٚاخلٛاصز ، املعتظي١
ا. مث إف ا٣بوارج قالوا إنو يسمى كافر. ىذه مقالة أكثر ا٣بوارج. أما ا٤بعتزلة فكانوا  أبدن
أىوف؛ قالوا إننا ال نسميو مؤمننا، كال أيضنا نسميو كافرنا، بل نقوؿ إنو يف منزلةو بْب 

 رم عليو أحكاـ ا٤بسلمْب، مقالتهم أىوف.ىرة، ٪بي ا٤بنزلتْب، لكن من حيث األحكاـ الظا
 أما ا٣بوارج فعندىم ييعامل معاملة الكفار.  

 ؛ ا٤برجئة غيبلهتم قالوا: إنو ال يضر مع اإلٲباف ذنب.املضد١٦ ييقابل ىؤالء
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كال    ، ككإٲباف أِب بكر كبالتاِف فالعصاة عندىم إٲبافه كإٲباف جربيل 
فرؽ، فكاف أف نفت الوعيدية مطلق اسم اإلٲباف، ككاف أف أثبتت ا٤برجئة ماذا؟ اسم 

اإلٲباف ا٤بطلق. كما كاف األمر يف باب الوعيد. 
أما الوعيدية، ا٣بوارج كا٤بعتزلة، كمن لف لفهم فنفوا مطلق الوعيد، كأما غيبلة 

 ا٤برجئة فإهنم أثبتوا الوعيد ا٤بطلق. 
لة اإلٲباف؛ الوعيدية نفوا مطلق ىذا االسم؛ فبل إٲباف البتة، كذلك األمر يف مسأ

 حٌب أصل اإلٲباف منفيه عن ىؤالء العصاة. 
يقابلهم ا٤برجئة، ىؤالء أثبتوا اإلٲباف الكامل؛ ألف اإلٲباف إ٭با ىو معرفة، أك 
تصديق، أك قوؿ فقط، فكاف غيبلهتم على ىذا. كبالتاِف فمن أتى بذلك فقد حقق 

. اإلٲباف كا  مبلن
 ، كمع ذلك فأصل ا٤بقالة كاحد. فكالعجيب أف القولْب متقاببلف، كمتعارضا

أف اإلٲباف شيءه كاحد، ال يتبعض  :أصل ا٤بقالة عند الوعيدية كعند ا٤برجئة ىي
ا أف يوجد كلو، أك يذىب كلو، فكاف ىذا األصل سببنا ال٫براؼ ىؤالء، كال يتجزأ؛ إمَّ 

 كا جهة اإلرجاء. فأخذكا جهة الوعيد، كىؤالء أخذ
اإلٲباف يتبعض كيتجزأ، كبالتاِف فيمكن أف  إفَّ  :ا أىل السنة كا١بماعة، فقالواأمَّ 

، الذم ىو أصلو، كبعض كفرو الذم ليس منو الكفر  يكوف عند اإلنساف بعض إٲبافو
كىذا. ٘بتمع فيو ا٢بسنة كالسيئة، ك٘بتمع فيو اإلسبلـ، كما ىو  ،األكرب. ٯبتمع فيو ىذا

كىذا -إُف آخر ما ىو متقرره عند أىل السنة كا١بماعة يف ىذا الباب.  ،شرؾبعض ال
 . -أيضنا ٩با سيتكلم عنو ا٤بؤلف إف شاء ا، كسنشرحو بتفصيلو إف شاء ا

بري ايطٚافض، ٚبري  ؼي أقشاب ضغٍٛ اهلل :)ٚقاؿ 

 (ارتٛاضز

ىذه ا٤بقارنة ا٣بامسة كاألخّبة، كىي الٍب تعلقت ٗبسألة الصحابة 
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كا٢بقيقة أف ا٤بقارنة الٍب عقدىا  ، توسط أىل السنة كا١بماعة يف ىذا الباب
كلمة الصحابة ىنا من العاـ فإ٭با ىي متعلقة بكبلـو عن بعض الصحابة،  ا٤بؤلف 

ذىبْب يف ٝبيع الصحابة؛ إ٭با ىو يف الذم أيريد بو ا٣بصوص، كإال فليست ا٤بقارنة بْب ا٤ب
شيءو ٨بصوص. 

بْب طريف أىل السنة كا١بماعة توسطوا يف شأف عليو  أفَّ  كمراده 
 .كأبغضوه، كلعنوهالذين كفركه  اخلٛاصز :اال٫براؼ، بْب

، بل الربوبية، األلوىيةحٌب إهنم نسبوا إليو  الذين غلوا فيو  ايضٚافضكبْب  
 ٥بذا الكوف. إُف ىذا ا٢بد، أنو ىو ا٤بدبر، كا٤بصرؼي غبلة ىؤالء كصلوا 

ا أىل السنة كا١بماعة فكانوا كسطنا، اعتقدكا ٧ببتو، كقاموا بالواجب عليهم من أمَّ  
، كحق ا٤بخلوؽ؛  هم عرفوا حق ا؛ لكنَّ  كاإلجبلؿ لو  ،كالتقدير ،جهة االحَباـ

حقو، كما أشركوا معو غّبه، فللمخلوؽ حق، كللخالق حق، كا٣بلط بْب  فأعطوا  
 ا٢بقْب مصيبةه كربل. 

.اختلفت الفرقتاف يف علي  :إذنا
 ،كانت ا٣بوارج ٙبَبمهماكعمر ، ا يف أِب بكرو كعمر؛ فإف أبا بكرو أمَّ 

 كتقدرٮبا، كما كاف عندىم شيءه من النقد ٥بما.
ر من أف ييعرَّج عليو من جهة البغض الشديد، كالتكفّب ا الركافض فاألمر أشهكأمَّ  

مقالة فهذه مقالة إٝباعو بينهم، الثبلثة الذين ىم طليعة الصحابة  للشيخْب 
.الذين ىم أبو بكر، كعمر، كعثماف إٝباعو بينهم، ىي تكفّبىم ٥بم 

كبل الفرقتْب   كالركافض اتفاؽه يف شأنو؛ فإفَّ  ،كاف بْب ا٣بوارجكعثماف 
ككفرَّتو. طبعنا ا٣بوارج إ٭با نًقموا منو آخر حياتو، الفَبة الٍب قاـ عليو فيها  ،أبغضتو

بهم ابن سبأ اليهودم، فعندئذو قالوا إنو كفر، األكباش ا٣بارجوف عن الطاعة، كالذين ألَّ 
 كإال فما قبل ذلك كانت سّبتو ٞبيدة، فالنتيجة أهنم كفركه.
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 .ارج كالركافض يف عثماففاتفقت مقالة ا٣بو  
كلكن َف يكن كما أهنا اختلفت يف شأف أِب بكرو ،  كاختلفت يف عليو  

ٕبيث يظهر لنا كسطية أىل السنة كا١بماعة   ىناؾ غلوه عندىم يف أِب بكرو كعمر
 .  يف شأف أِب بكر كعمر

 . كعمر  ،كانت مقالة ا٣بوارج ال إشكاؿ فيها يف شأف أِب بكرو 
، كعثماف، كيف عمرك بن ا  إ٭بَّ  كاف اال٫براؼ عند ا٣بوارج يف شأف الصحابة يف عليو

من شارؾ يف  ؛ فإهنم كفركا كلَّ  كصفْب ،العاص، كمعاكية، كيف ٝبيع أىل ا١بمل
ىاتْب ا٤بعركتْب.

فأعطوا ،  أىل السنة كا١بماعة كانوا كسطنا يف باب أصحاب النيب  ا٤بقصود أفَّ 
فنا غّب مبخوس؛ لكن ببل غلو، كببل ٘بِب، إ٭با كاف حقهم مو   أصحاب النيب 

كا١بماعة متفقنا مع ما دلت عليو دالئل الكتاب كالسنة، على ما  ،الذم عليو أىل السنة
سيأيت تفصيلو يف ٧بلو من ىذه الرسالة إف شاء ا.

أىل السنة كا١بماعة كسطه بْب الفرؽ، كلو أننا تتبعنا مسائل االعتقاد  :اخلالصة
اختلفت فيها الفرؽ بابنا بابنا، لوجدنا ىذا األمر ظاىرنا جلينا، كيكفيك ىذه األمثلة  الٍب

.ا٣بمسة الٍب أكردىا ا٤بؤلف 
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 َٚعٝت٘ص طفكٌ:  ؼي ادتُع بري عًٛ اهلل 

 
َُا َأِخَبَط ):  قاؿ ُٕ ٔب ٕٔ ٔباهلٔل اإٔلضَيا َٔ اإٔلضَيا َٔ َْاُٙ  َُا َشَنِط ٌَ ٔفٝ ََٚقِس َزَخ

ٔ٘ َٛاَتَط َعٔ ٖضُغٛٔي ََٚت  ،ٔ٘ ٘ٔ ٔفٞ ٔنَتأب ِٔ    اهلُل ٔب َٔ ١َٖٔ؛  ٘ٔ َغًَُف اأُل ِٝ ََُع َعًَ ََٚأِد  ،

ٌّ ٘ٔ، َعًٔ ٘ٔ، َع٢ًَ َعِطٔؾ َٚأت َُا َِٛم َغ ُ٘ َف َْ ُ٘ ُغِبَشا ْٖ ُ٘  َأ َٛ ُغِبَشاَْ ُٖ َٚ  ،ٔ٘ َع٢ًَ َخًِٔك

 :ٔ٘ ِٛٔي َٔ َشٔيَو ؼيَ َق ِٝ ََُع َب َُا َد َٕ؛ َن ًَُٛٔ ِِ َعا ُٖ ََا   ُِ َِٜعًَ َُا َناُْٛا،  َٓ ِٜ ِِ َأ ُٗ َََع

ىيوى الًَّذم خىلىقى السَّمىوىاًت كىاألىٍرضى يف ًستًَّة أىيَّاـو مثيَّ اٍستػىوىل عىلىى اٍلعىٍرًش يػىٍعلىمي مىا يىًلجي يف 
اًء كىمىا يػىٍعريجي ًفيهىا كىىيوى مىعىكيٍم أىٍينى مىا كيٍنتيٍم كىاللَّ ا وي ألىٍرًض كىمىا ٱبىٍريجي ًمنػٍهىا كىمىا يػىٍنزًؿي ًمنى السَّمى

 ص.4:اذتسٜسطٗبىا تػىٍعمىليوفى بىًصّبه 

 :ٔ٘ ِٛٔي ٢َٓ َق ََِع َِٝؼ  ُ٘ ص4:اذتسٜسط كىىيوى مىعىكيمٍ ََٚي ْٖ ٕٖ ٔباِيَدًِٔل؛ َُِدَتًٔؽْي َأ  َفٔإ

ُ٘ اَل ََٖصا  َا ٚخالف األ١َ، غًف عًٝ٘ أطيع َا خالف ٖٚٛ ايًَٗػ١ُ، ُتٛٔدُب

ٌٔ ارتًل، عًٝ٘ اهلل فطط َُُط)) َب ١َْٜ ((اِيَك ِٔ آ ِٔ اهلٔل آَٜأت َٔ  َأِقَػٔط َٔ

،ٔ٘ َٛ ََِدًَُٛقأت ُٖ ُِٛنْٛع َٚ َُا٤ٔ، ٔفٞ ََ َٛ ايٖػ ُٖ َُُػأفٔط  َََع َٚ ُِٝط اِي ََٚغ َُُػأفٔط  اِي

.َٕ َُا َنا َٓ ِٜ َٛ  َأ ُٖ َٚ ُ٘ َْ ِِ،   ُغِبَشا ٔٗ ِٝ ْٔ َعًَ ُٔ ِٝ َٗ َُ  ،ٔ٘ ٘ٔ، َضٔقْٝب َع٢ًَ َخًِٔك َِٛم َعِطٔؾ َف

ِٔٗ ِٝ ٘ٔ.  ،َُٖطًْٔع َعًَ ٖٝٔت ََٖعأْٞ ُضُبٛٔب  َٔٔ ِٝٔط َشٔيَو   ٔإَي٢ َغ

ّٔ اٖئصٟ َشَنَطُٙ اهلُل ََٖصا اِيَهال  ٌٗ ُ٘ - َُٚن ْٖ ََٚأ َِٛم اِيَعِطٔف  ُ٘ َف ْٖ ِٔ َأ َٔ

َٓا ٔٔ  -َََع ُٕ َع ِٔ َُٜكا ََٚئه َِٜشَتاُز َإَي٢ َتِشٔطٜٕف،  ٘ٔ، اَل  َسلٌّ َع٢ًَ َسٔكَٝكٔت

ٕٔ اِيَهأشَب١ ٘ٔ:.ايـٗيُٓٛ ِٛٔي َٖٔط َق ٕٖ ؿَيا ٖٔ َأ ِٕ ُٜـَي ٌٔ َأ اءً  َِٔج ٕٖ ، يف السَّمى َُا٤َ َأ  ايٖػ

 ِٚ ُ٘ َأ ُُ٘تٔكًٗ َٖ ، ُتـٔيًٗ َٚٔغَع َٚ ٕٖ اهلَل َقِس  ٕٔ؛ َفإ َٚاإٔلضَيا  ِٔ ًِ ٌٔ اِئع ِٖ َُأع َأ ٌْ ٔبٔإِد َصا َبأط

ِٕ َتُعٚاَل،  َٚاأَلِضَض َأ َٛأت  َُ ُِٔػُو ايٖػ ُٜ  َٛ ُٖ َٚ َٚاأَلِضٔض،  َٛأت  َُ ُ٘ ايٖػ ٗٝ ُنِطٔغ

 ،ٔ٘ ْٔ ِٕ َتَكَع َع٢ًَ اأَلِضٔض؛ إاٖل ٔبٔإِش َُا٤َ َأ ُِٔػُو ايٖػ ُٜ كىمىٍن آيىاتًًو أىٍف تػىقيوـى السَّمىاءي َٚ
 .كىاألىٍرضي بًأىٍمرًهً 
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ٝبلة من اآليات، مث األحاديث الٍب دلت  وؽً من سى  فبعد أف انتهى ا٤بؤلف  
منهج أىل السنة كا١بماعة يف  تتناكؿ ٔبماعةكأعقب ىذا ،   على ثبوت صفات ا

ى مث بػى  ،التلقي ؽ، كعقد تلك ا٤بقارنات الٍب مرت رى كسطية أىل السنة كا١بماعة بْب الفً  ْبَّ
ب كل ذلك على عدة أمور، فهو نبو على أربع يعقمعنا يف الدرس الفائت، نبو

 مسائل:

  .كمعيتو،   بْب علو ا على ا١بمعً  أواًل:
 .كقربو  علو ا ا١بمًع بْب على ثانًيا:
 . على ما يتعلق بصفة الكبلـ  ثالثًا:

 .  ما يتعلق برؤية ا وأخيًرا:
كىا ىنا أهنى الكبلـ عن باب الصفات الذم أخذ القسط األكرب من ىذه 

 العقيدة.
ك٧بل ٕبثنا يف ىذا الدرس،  ،كا٤بعية كىو التنبيو األكؿ ،كالكبلـ يف موضوع العلو 

منهج أىل السنة كا١بماعة يف ىذا الباب  كىذا ا٤بوضوع قد سبق الكبلـ فيو، كتبْب لنا
 .، كلكن ال بأس بإعادة الكبلـ(باب ا٤بعية)ككذلك  (،باب العلو)العظيم 
ما قاؿ بعضهم ك "كرر أحلىا٤بك "ا٤بقاـ بأٮبيتو حرمه بأف يعاد الكبلـ بو كيكرر،  

  :يف ا٤بقارنة بْب البخارم كمسلم
 أع٢ًقًت ايبداضٟ               قايٛا غيػًِ فهٌ 

 أس٢ً قًت اغيهطض              قايٛا اغيهطض فٝ٘

 
 .فا٤بكرر من الكبلـ أحلى

على خلقو، كأنو فوؽ  األدلة القطعية قد دلت على ثبوت علو ا أفَّ  ا٤بقصودي  
على عرشو، كأنو العلي األعلى، كىذا من األمر ا٤بعلـو من كتاب  شيء، كأنو مستوو  كلَّ 
 .بالضركرة كسنة رسولو ، ا
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 كالعلم بأنو،  ىذا أمره ضركرم ، مباين خلقو كعاؿو عليهم  العلم بأف ا  
رب السماكات كاألرض، ككالعلم بأنو على كل شيءو قدير، ككالعلم بأنو بكل شيءو 

  أف ا = كأرسل الرسل، ىذا من العلم القطعي ،عليم، ككالعلم بأنو أنزؿ الكتب
على عرشو بائن من خلقو، ىذا أمر  كأنو مستوو  ،شيء كعاؿو على كل ،فوؽ كل شيء
 .كال الَبدد ،كال التشكيك ،ال يقبل الشك

كاألدلة قد مرت معنا على ىذا األمر يف مواضع من ىذه العقيدة أثناء كبلمو، أك  
األدلة على ىذا ا٤بعتقد قد  أثناء سوقو اآليات، أك سوقو األحاديث، ككذلك علمنا أفَّ 

 كالفطرة. ،كالعقل ،كاإلٝباع ،كالسنة، كتوفر عليها الكتاب  ،توارد
مرت معنا يف قسم اآليات، كلعلكم تذكركف  كذلك األمر يف ثبوت معية ا

أكرد آيتْب دلتا على ثبوت ا٤بعية العامة، كٟبس آيات دلت على ثبوت ف ا٤بؤلفأ
فيو  إفو الذم قلنا ا٤بعية ا٣باصة، كيف قسم ا٢بديث أكرد ا٢بديث الذم تذكركف كى

أف ا معك  مى على اإلٲباف أف تى  أفضلي ))قاؿ فيو: نظرنا، الذم فيو ما يركل أف النيب
 .، كقلنا إف يف ثبوت ىذا ا٢بديث نظر((كنت  ماحيث

 .ال شك يف ثبوهتا ا٤بقصود أف معية ا
إذ قلنا  ،لخص ما مر معنا يف ذلك الدرس الذم فصلنا فيو الكبلـ عن ا٤بعيةنك  

 لو معيتاف:  قد ثبتى   ا با٤بعية، كأفَّ   إف األدلة قد دلت على كصف ا
 .معية علمية :، ككذا تسمىمعية عامة/ٔ     
 .معية خاصة /ٕ     

 أف ا مع ٝبيع خلقو، ٝبيع خلقو فا :ا ا٤بعية العامة فا٤براد بكوهنا عامة يعِبأمَّ  
  ،كإحاطتو، كىيمنتو، كرقابتو، ك٠بعو، كبصره، .... إُف آخر تلك معهم بعلمو، كقدرتو

 .ا٤بعآف الٍب ىي معآف ربوبية ا
  .ّٔا من شاء من أكليائو  كىي الٍب ٱبص اوالنوع الثاني: المعية الخاصة 

 َٔ دٗتري:  -نُا قس عًُتِ-ٚايفطم بري اغيعٝتري 
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العامة قلنا إف ا مع خلقو بعلمو، يف ا٤بعية ]الفرؽ األكؿ من  جهة النوع [ 
 .قف١ شات١ٝ :كقدرتو كإحاطتو، فهذه معية راجعة إُف

كىذه  ،كالتثبيت ،كالتأييد، كالتوفيق ،معية النصرة :أما ا٤بعية ا٣باصة الٍب ىي ٗبعُب 
 .-كما مر معنا- متعلقة ٗبشيئة ا قف١ٕ اختٝاض١ٜ :إُف راجعةه  ةه معي

كالوجل من  ،تورث ا٣بوؼ :ا٤بعية العامة فإفَّ  جهة األثروىو من  الفرؽ الثاني: 
 .ا

 بو، يسمعو، كيبصره، فإفَّ  عليو، ٧بيطه  عليو، رقيبه  مطلعه   ا  من علم أفَّ 
كأال يكوف منو شيء  ، كاالجتهاد يف طاعتو،   ذلك يقتدم منو ا٣بوؼ منو

 .يكرىو
كالرجاء ،   حسن الظن با حصوؿى  ا تؤثر يف النفسً فإهنَّ  :ا ا٤بعية ا٣باصيةأمَّ 
معو ينصره، كيؤيده، كٯبيب دعاءه، كٰبوطو من كرائو،   ا من علم أفَّ  فيو فإفَّ 

فإف ذلك يقتدم أف يكوف ذا رجاء عظيم مستبشرنا حسن الظن  ، كيصونو من أعدائو
 .  با

 .إذنا ىذه ىي صفة ا٤بعية بقسميها
 : كعرفنا أف من أدلة ا٤بعية العامة، لت على ذلككمرت بينا أيضنا األدلة الٍب د 

﴿أىَفٍى تػىرى أىفَّ اللَّوى يػىٍعلىمي مىا يف السَّمىوىاًت كىمىا يف األىٍرًض مىا يىكيوفي ًمٍن ٪بىٍوىل ثىبلثىةو   قولو
ٍكثػىرى ًإالَّ ىيوى مىعىهيٍم أىٍينى ًإالَّ ىيوى رىاًبعيهيٍم كىال ٟبىٍسىةو ًإالَّ ىيوى سىاًدسيهيٍم كىال أىٍدْفى ًمٍن ذىًلكى كىال أى 

انيوا مثيَّ يػينىبّْئػيهيٍم ٗبىا عىًمليوا يػىٍوـى اٍلًقيىامىًة ًإفَّ اللَّوى ًبكيلّْ شىٍيءو عىًليمه﴾ ]آّادلة:  .[ٕمىا كى
﴿ىيوى الًَّذم  :-ما أكرده سابقناك  ت، فيما قد ٠بع-ككذلك ما أكرد ا٤بؤلف 

خىلىقى السَّمىوىاًت كىاألىٍرضى يف ًستًَّة أىيَّاـو مثيَّ اٍستػىوىل عىلىى اٍلعىٍرًش يػىٍعلىمي مىا يىًلجي يف األىٍرًض كىمىا 
اًء كىمىا يػىٍعريجي ًفيهىا كىىيوى مىعىكيٍم أىٍينى مىا كيٍنتيٍم كىاللَّوي ٗبى  ا تػىٍعمىليوفى ٱبىٍريجي ًمنػٍهىا كىمىا يػىٍنزًؿي ًمنى السَّمى

.[ْبىًصّبه﴾ ]ا٢بديد:
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﴿يىٍستىٍخفيوفى ًمنى النَّاًس كىال يىٍستىٍخفيوفى ًمنى اللًَّو كىىيوى مىعىهيٍم ًإٍذ   ككذلك قوؿ 
يطنا﴾ ]النساء:  [.َُٖيػيبػىيّْتيوفى مىا ال يػىٍرضىى ًمنى اٍلقىٍوًؿ كىكىافى اللَّوي ٗبىا يػىٍعمىليوفى ٧بًي

سيئل   أف النيب : يف حديث طويل فيو : يف السننك  ،كعند البيهقي يف الشعب
كا٢بديث حسنو الشيخ  ((أف يعلم أف ا معو حيث كاف))ما تزكية العبد نفسو؟ قاؿ: 

 .ة(الصحيح ةسلسل)اليف  ناصر األلبآف
كتأييده، كتوفيقو،   ا ا٤بعية ا٣باصة كىي الٍب قد علمنا أهنا تقتضي نصرتوأمَّ  

أدلة الكتاب ما ىو أكثر من أدلة ا٤بعية العامة، أدلة ا٤بعية  كتسديده فدؿ عليها من
 :من ذلكك  ا٣باصة أكثر من أدلة ا٤بعية العامة،

[، ﴿كىاللَّوي مىعى ْٔ﴿ًإفَّ اللَّوى مىعى الصَّاًبرًينى﴾]األنفاؿ:  قولو 
[، ْٔ:طوا﴾]كيمى مىعى  ًِب ﴿ًإنَّ  [،َْ[، ﴿ًإفَّ اللَّوى مىعىنىا﴾]التوبة:ٔٔالصَّاًبرًينى﴾]األنفاؿ:

 .[ إُف غّب ذلك من أدلة الكتابُِ﴿كىقىاؿى اللَّوي ًإٓفّْ مىعىكيٍم﴾]ا٤بائدة:
  النيب أفَّ  ككذلك السنة كما يف صحيح البخارم من حديث أِب ىريرة 

 ((.«أنا عند ظن عبدي بي، وأنا معو إذا ذكرني»  قاؿ ا ((: قاؿ
 .من أدلة معية ا فهذه ٝبلةه  

أف الواجب أف ٯبمع ا٤بؤمن بْب اإلٲباف باألمرين   :أراد أف يبْب لككا٤بؤلف 
أك تتناقض أدلة  ،كبلٮبا حق، كبلٮبا ثابت يف الكتاب كالسنة، كال ٲبكن أف تتعارض

كما أخرب عن نفسو عاؿو على خلقو، ككذلك ىو مع خلقو  الكتاب كالسنة، فا
 ،كذلك ٤بن شاء من خلقو، كال تناقض ،أك تأييده ،أك بنصرتو ،بعلمو كىذا ١بميع ا٣بلق

 .ٕبمد ا ،كال تعارض بْب ىذا كىذا
خالف ا٢بق ا٤ببْب يف ىذا ا٤بقاـ العظيم أىل الضبلؿ كالشر الذين قالوا: ٕبلوؿ 

يف خلقو كأنو يف كل مكاف، كتذرعوا فيما تذرعوا بأدلة ا٤بعية، قالوا: إف ثبوت   ا
يقتضي أنو بذاتو حاؿه يف   [ْأىٍينى مىا كيٍنتيٍم ﴾]ا٢بديد: مع خلقو ﴿ كىىيوى مىعىكيمٍ  كونو

 .-تعاُف ا عن قو٥بم علونا كبّبنا-كل مكاف 



ـً أىِب العباس، أىٞبىىدى بنً  ة الوىاًسػػػًطيَّةي؛ ًلشىٍيًخ اإلٍسبلى  (ىػػػػِٖٕ-ُٔٔعىٍبدى ا٢ٍبليم اٍبن تٍيميَّة ا٢ٍبرَّآفَّ ) الػػػعىػػػًقػػػيػػػػػدى
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ا٤بمازجة  :تقتضي كتوجب (مع) :كزعموا أف ىذا ىو ظاىر اآليات فإفَّ  
تعاُف ا عن إفكهم -إذنا ىو حاؿه فيهم ٨بالطه ٥بم  ، كا٤بخالطة، فإذا كاف ا مع خلقو

 .-كبّبناعلونا  
 اعتقاد أف ا ؛كال شك أف ىذا من أعظم الضبلؿ كاإلفك كالكفر كالبهتاف 

مع خلقو ال شك أف ىذا من  اٙباد ا أبشع من ذلك اعتقادي أشنع ك يف خلقو، ك 
 كالبهتاف، كالرد على زعم القـو من كجوه عديدة: ،كالكفر ،كاإلفك ،أعظم الضبلؿ

 ،حصوؿ االمتزاج :يقتضي (مع)لفظ  بأفَّ عدـ التسليم ٥بم  ]الوجو األكؿ[
على الشرع، من زعم  به ذً ككى  ،على اللغة به ذً كا٤بخالطة، ىذا ليس بصحيح، بل ىذا كى 

أك ااذاة ىذا ال شك أنو  ، كا٤بمازجة ،تقتضي بالضركرة حصوؿ ا٣بلطة (مع)كلمة   أفَّ 
كبلـ الناس، بل يف كتاب ا، مث يف    رمغّب صحيح، كالشواىد على ىذا يف ٦با باطله 

ا كبلـ العرب ال شك أنو كثّبه  فإهنم ٱبربكف عن كوف ىذا مع ىذا، كال يقتضي  ،جدن
 كا٤بمازجة. ،ىذا يف ٦باؿ كبلمهم حصوؿ ا٤بخالطة

ؿ ذلك على شيء آخر كاف بقرينة دَّ  ، مث إفٍ  :يف اللغة تفيد (مع) 
 ،يقتضي (مع)كوف لفظ يما أف أ ،اؽأك ٢بًى  ،سباؽ أك ،سياؽ :أخرل كاف بداللة

 ا.كيوجب ا٤بخالطة كالبد، فهذا ال شك باطل من القوؿ كزكر 
كلذا لو تأملنا يف كتاب ا لوجدنا ىذا كثّبنا، كال ينازع أحد يف داللة كثّب من  

 .كا٤بمازجة ،اآليات أف ظاىرىا ال يفهم منو أحد حصوؿ ا٤بخالطة
﴿يىا أىيػُّهىا الًَّذينى آمىنيوا اتػَّقيوا اللَّوى كىكيونيوا مىعى   أَف تر إُف قولو

[، أيفهم أحد أف ا٤براد أف ٱبالطهم اإلنساف كيدافعهم بأكتافو؟ ُُٗالصَّاًدًقْبى﴾]التوبة:
 .أك أف ا٤براد أف يكوف صادقنا كما ىم صادقوف

[، كقل مثل ْٓدثر:﴿كىكينَّا ٬بىيوضي مىعى ا٣ٍبىاًئًضْبى﴾ ]ا٤ب  كقل مثل ىذا يف قولو 
[، كقل مثل ىذا يف نصوص  ُّٗ﴿كىتػىوىفػَّنىا مىعى األىبٍػرىاًر﴾]آؿ عمراف: ىذا يف قولو 

 .[ُْٔ﴿فىأيٍكلىًئكى مىعى اٍلميٍؤًمًنْبى﴾]النساء: كثّبة يف كتاب ا
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 .ىذا ال يفيد حصوؿ ا٤بمازجة لُّ كي   
 .كا٤بصاحبة ،كا٤بوافقة ،مطلق ا٤بقارنة :إ٭با يفيد 

سرنا )كما يتكلم بو أىل اللغة، فإهنم يقولوف:  ،يضنا ما يعلمو الناسكىذا أ
 .مع النجم (سرينا مع سهيل)، يقولوف: (كالقمر

 .كأين القمر؟ كأين سهيل؟ مع ىؤالء ا٤بسافرين 
كقل مثل ىذا يف كبلـ الناس بعضهم مع بعض فإف أىل العلم َف يزالوا يقولوف يف  

كأنا يف ىذه ا٤بسألة مع الشافعي، )حوف يقوؿ أحدىم: ا٤بسائل ا٣ببلفية إذا جاءكا يرج
 كخالطو بذلك. ،، فهل يريد أنو قد مازجو(أك مع أِب حنيفة، أك مع مالك

أهنا مقَبنة معو بعقد :، كا٤براد (فبلنة مع فبلف َف يطلقها)٘بد أف الرجل يقوؿ:  
 .زكجية، كإف كانت يف ذلك الوقت يف بلد كىو يف بلد

؟ فيقوؿ لك: ال تقلق مالك معي، كا٤براد أنو يف (فبلف أين ماِف يا)تقوؿ مثبلن:  
 .البيت يف الصندكؽ ليس أنو يف جيبو

 .كالنماذج على ىذا كثّبة 
يقتضي كالبد حصوؿ  (مع)فإف من ا٤بغالطة كمن التشريك أف يقاؿ: إف لفظ  

 ؤلفف ،وؽَف يقتضي خلطة ٨بلوؽ مع ٨بل (مع)إذا تبْب لنا أف لفظ  ، ا٣بلطة كا٤بمازجة
 .من باب أكُف ال يقتضي ذلك يف حق ا٣بالق

مع خلقو بعلمو، كاطبلعو، ك٠بعو، كبصره، كال يقتضي ىذا البتة أف  إذنا ا 
 أك حاالن يف خلقو. ،ك٨بالطنا ،٩بازجنا  يكوف

أف يقاؿ إف ىذا ما تدؿ عليو سياقات األدلة الٍب جاءت يف ىذا  الوجو الثاني:
ككاف يعرؼ لغة العرب، فينظر يف سياؽ الكبلـ، يف سياؽ  ،الباب، فإف كل من أنصف

، أك معية نصرةو  :اآليات كاألحاديث، فإنو يقطع بأف ا٤بعية فيها إ٭با ىي معية علمو
د من تلك اآليات حصوؿ ٕبسب موضعها كٕبسب سياقها، كال يفهم أح ،كتأييد

ا٣بلطة كا٤بمازجة، كال شك أف السياؽ إذا تبْب ا٤براد منو فإنو قد ينقل الكبلـ من 
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 ،الظهور إُف القطعية كالنصية، كىذا ال ٱبفى على كل من كاف على علم بلغة العرب
 كبأصوؿ الفقو.

 ٣بلقو ال  معية ا أف يقاؿ إف ىذا الذم تقرر من أفَّ  :]الوجو الثالث[
كال توجب ا٤بخالطة ىو ما أٝبع عليو السلف الصاٌف، كأم خّب يف خبلؼ  ،تقتضي

 مذىبهم؟ كأم ىدل فاز بو من جانب مسلكهم كهنجهم كطريقتهم؟
كرضي ا عنهم فمن بعضهم كلو  إٝباع أىل العلم من لدف أصحاب النيب 

رة كتأييد، كلذا أك نص ،ا معية علمإ٭بَّ  ،ليست معية خلطة  قائم على أف معية ا
﴿كىىيوى مىعىكيٍم أىٍينى مىا كيٍنتيٍم﴾  يف قولو  أخرج ابن أِب حامت عن ابن عباس

، بأم شيء فسر ا٤بعية؟ فسرىا ٗبعية العلم، (عاَف بكم أين ما كنتم)[ قاؿ: ْ]ا٢بديد:
 (.عاَف بكم أين ما كنتم)قاؿ: 

كأضرأّا أهنا معية العلم، نقل ىذا  ،كنقل اإلٝباع على أف ا٤بعية يف ىذه اآلية 
ككذلك ابن عبد الرب، ككذلك أبو عمر الطلمنكي، ككذلك ابن اإلماـ أٞبد :اإلٝباع

.بطة، ككذلك اآلجرم، كغّبىم من أىل العلم
فهؤالء خبلئق ال  ،أك نصرة كتأييد ،ا الذين نصوا نصنا على أف ىذه معية علمأمَّ  

 .ٰبصيهم اصي
 من السلف الصاٌف، كاإلٝباع حجة قطعية ال شك فيها كال ريب. إذنا ىذا إٝباعه 
معية علم، إذا كانت معية عامة،  -كما ذكرنا-ا٤بعية  قاؿ: إفَّ أف يي  الوجو الرابع:

أك معية نصرة كتأييد إذا كانت معية خاصة، كىذا ال يوجب ا٣بلطة كا٤بمازجة، كإال 
كاستوائو على عرشو، كا٤بقطوع بو عند ٝبيع   لتناقضت ىذه األدلة مع أدلة علو ا 

 .أك تتناقض ،ا٤بسلمْب أف أدلة الكتاب كالسنة ال ٲبكن أف تتعارض
  كىي با٤بئات كرٗبا أكثر تدؿ قطعنا على أف معية ا ،إذنا أدلة العلو كاالستواء 

 كا٤بمازجة. ،ا٣بلطة :ال تقتضي
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ٖٔٓ 
 

أك   ،لذم ذكركا من اقتضاء ا٤بعيةالوجو ا٣بامس: كىو أف أدلة ا٤بعية ا٣باصة ٛبنع ا
 .كلمة "مع" ا٤بمازجة كا٤بخالطة، أدلة ا٤بعية ا٣باصة ٛبنع ذلك

لكانت  ؛ا٣بلطة كا٤بمازجة :تقتضي (مع)كلمة   لو كاف األمر كما ذكركا من أفَّ  
 :كانتفى التخصيص، كخذ على ىذا مثبلن  ،ا٤بعية معية عامة

٤با كاف مع صاحبو يف   اف ىجرة النيببَّ ا كاف إً أخربنا يف كتابو عمَّ   ا 
ىذه ، [َْ﴿ ال ٙبىٍزىٍف ًإفَّ اللَّوى مىعىنىا ﴾]التوبة:: و قاؿ عن نبي؟ الغار ماذا قاؿ ا

كصاحبو أِب بكر، كلو كانت معية   مع نبيو  ا : يعِب ،معية فيها ٚبصيص
الكفار كانوا  ألفَّ  كأِب بكر كالكفار؛  مع النيب-تعاُف عن ذلك-ا٣بلطة لكاف ربنا

ا مع النيب ٰبدثنا ك  يف الصحيحْب يقوؿ أبو بكر: ٰبدث ّٔذا أنس  قريبْب جدن
نظرت فإذا الكفار عند الغار، فقلت: يا رسوؿ )) ّٔذا أنس، يقوؿ: ٤با كنت يف الغار 
  ، تأمل ىذا القرب الشديد بْب الكفار ك النيب((ا لو نظر أحدىم ٙبت قدمو لرآنا

كأبو ،  مع النيب -تعاُف عن ذلك-، لو كانت ا٤بعية معية خلطة لكاف اكصاحبو
  !فى التخصيص، كىل يقوؿ بذلك مسلم؟تكالكفار كالن ، بكر

ا كاف
ن
 ىذه ا٤بعية خصَّ  أك جاىبلن بأفَّ  ،ال كا، بل ىذه اآلية يقطع كل مسلم عا٤ب

 . كصاحبو  ّٔا نبيو  ا
على أف الذم ذكركا من اقتضاء معية ا٣بلطة إذنا ىذه أكجو ٟبسة تدلك 

يف خلقو ال -عز كجل-القـو أف ىذه األدلة تدؿ على حلوؿ ا مي عٍ كا٤بمازجة، كمن مث زى 
 .ببل علم شك أف ىذا من أبطل الباطل، كأف ىذا من القوؿ على ا

كا٢بق الذم ال شك فيو أنو ٯبب على كل مسلم أف يعتقد أف ا عاؿو على كل 
 كفوؽ كل شيء، كأف ىذا العقيدة الٍب سرت عند بعض الناس يف اعتقادىم أفَّ  ، شيء

ال شك أف ىذا  "أين ا؟ أجاب بأنو يف كل مكاف"ا يف كل مكاف، كأنو إذا قيل لو: 
من ذلك يا عبد ا!  مضبلؿ مبْب، بل كفر عظيم مستبْب بإٝباع ا٤بسلمْب، حذار 

ه العقيدة، اتًق ا يف نفسك كقل ٗبا نطقت بو احذر أف تلقى ا كأنت تعتقد ىذ
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  أف ا :ٝبع عليو ا٤بسلموف قاطبة كىوأك ، كأحاديث رسوؿ ا ،آيات الكتاب
كيستحيل أف يكوف غّب  ، َف يزؿ كال يزاؿ علينا  متصف بصفة العلو الذايت، كأف ا

 .علينا على كل شيء
 

َُا ):  قاؿ ٌَ ٔفٝ ٕٔ ٔباهلٔلََٚقِس َزَخ َٔ اإٔلضَيا َٔ َْاُٙ  (َشَنِط

 

 :حينما ذكر أنو قد دخل يف اإلٲباف با ىذا من أكؿ ما بدأ ا٤بؤلف بو
من أ٠باء ا كصفاتو، َف يزؿ ا٤بؤلف  اإلٲباف ٗبا أخرب ا بو، كما أخرب بو رسولو

 .ىذه ا١بملة يشرحي  
 

َٔ ): قاؿ َٔ َْاُٙ  َُا َشَنِط ٌَ ٔفٝ ٕٔ ٔباهلٔلََٚقِس َزَخ َُا  :اإٔلضَيا ُٕ ٔب اإٔلضَيا

ٔ٘ َٛاَتَط َعٔ ٖضُغٛٔي ََٚت  ،ٔ٘ ٘ٔ ٔفٞ ٔنَتأب ٘ٔ َغًَُف ،  َأِخَبَط اهلُل ٔب ِٝ ََُع َعًَ ََٚأِد

ُ٘ ْٖ ِٔ َأ َٔ ١َٖٔ؛  ٌّ  اأُل ٘ٔ، َعًٔ ٘ٔ، َع٢ًَ َعِطٔؾ َٚأت َُا َِٛم َغ ٘ٔ َف  (َع٢ًَ َخًِٔك
ىذا كما  كفوقيتو، كأدلةي ،   علو ا :نصينا، كىواللتو ىذا تواتر تواترنا قطعينا، كدى 

 .دليل، بل ىي ألفا دليل ذكرنا تفوؽ األلفى 
ٕٖـــٜ  إــــفــــزٍ عًٝ٘ بٌ أيتا أيفّّ                   يكٛيٓا ا قَٛٓا ٚاهلل إ

 األٚىل ٚسٚم سال٠ٚ ايكضإٓ        ض٠ طْٚكاّل َع فضٜض ايف عكالّّ

 فٛم ايغُا٤ َبأٜ األنٛإ                   عبشاْ٘ نٌ ٜزٍ بأْ٘
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َٔٔ 
 

 

ِِ ): قاؿ ُٖ ََا   ُِ َِٜعًَ َُا َناُْٛا،  َٓ ِٜ ِِ َأ ُٗ َََع  ُ٘ َْ َٛ ُغِبَشا ُٖ َٚ

ٔ٘ ِٛٔي َ َق َٔ َشٔيَو ؼي ِٝ ََُع َب َُا َد َٕ؛ َن ًَُٛٔ ﴿ىيوى الًَّذم خىلىقى السَّمىوىاًت  :َعا
عىلىى اٍلعىٍرًش يػىٍعلىمي مىا يىًلجي يف األىٍرًض كىمىا ٱبىٍريجي كىاألىٍرضى يف ًستًَّة أىيَّاـو مثيَّ اٍستػىوىل 

ًمنػٍهىا كىمىا يػىٍنزًؿي ًمنى السَّمىاًء كىمىا يػىٍعريجي ًفيهىا كىىيوى مىعىكيٍم أىٍينى مىا كيٍنتيٍم كىاللَّوي ٗبىا 
([ْ]ا٢بديد: تػىٍعمىليوفى بىًصّبه﴾

 

، كأنو ال ٚاملع١ٝ ،ايعًٛ :كاضح على ا١بمع بْب عظيمة برىافه  ىذه اآلية آيةه 
مع خلقو عن   صاف اعتقاد معية اتعارض يف ذلك كال تناقض، كأنو ٯبب أف يي 

 .يف خلقو الظن الكاذب ا٣باطئ من اقتضاء ذلك حلوؿ ا
 :ىذا ا٤بوضع الشريف من كتابو ببياف انظر كيف بدأ ا 

فإف  ،، كقد علمت فيما مضى أف أدلة االستواء من أدلة العلو
  على استواء ا على العرش فهو دليل على علوه دؿَّ  كل دليلو   ؛االستواء علو خاص

فوؽ كل شيء:﴿ىيوى الًَّذم خىلىقى السَّمىوىاًت كىاألىٍرضى يف ًستًَّة أىيَّاـو مثيَّ اٍستػىوىل عىلىى اٍلعىٍرًش 
  [.ْ﴾ ]ا٢بديد:

  ثبوت علو ا :ىذا الذم ينبغي أف يتقرر يف قلبك يا أيها ا٤بسلم أكالن، كىو
﴿ىيوى الًَّذم خىلىقى السَّمىوىاًت  : علمو بكل شيء، قاؿ  تى بى ثػى فوؽ كل شيء، مث أى 

﴿يَػْعَلُم﴾  مث قاؿ:، [ْكىاألىٍرضى يف ًستًَّة أىيَّاـو مثيَّ اٍستػىوىل عىلىى اٍلعىٍرًش﴾ ]ا٢بديد:
يػىٍعلىمي مىا يىًلجي يف األىٍرًض كىمىا ٱبىٍريجي ًمنػٍهىا كىمىا ﴿  اآلف ثبت عندنا علم اهلل [ْ]ا٢بديد:

ا اًء كىمىا يػىٍعريجي ًفيهى مث جاء التعريج  ،، إذنا ثبت عندنا العلم[ْ]ا٢بديد:﴾ يػىٍنزًؿي ًمنى السَّمى
كىاللَّوي ٗبىا ﴿ مث قاؿ: [،ْ]ا٢بديد:﴾ كىىيوى مىعىكيٍم أىٍينى مىا كيٍنتيمٍ : ﴿ا٤بعية قاؿ :على ثبوت

 [.ْ]ا٢بديد:﴾ تػىٍعمىليوفى بىًصّبه 
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ُٔٔ 
 

أى تي ا٤بقاـ ابػٍ  رعاؾ ا، كيف أفَّ ا تأمل ي  كختم بإثبات البصر،  ،بإثبات العلم دّْ
 .كالبصر ،معية العلم :فا٤بعية الثابتة بْب ىذين راجعة إُف ىذا ا٤بعُب، كىو

تػىرى أىفَّ اللَّوى يػىٍعلىمي مىا يف السَّمىوىاًت كىمىا يف  :﴿ أىَفىٍ   كىكذا األمر يف قولو 
مث ختمها بالعلم قاؿ:﴿ ًإفَّ اللَّوى ًبكيلّْ  ،[ تبلحظ أنو بدأ بالعلمٕاألىٍرًض﴾ ]آّادلة:

، فا٤بعية "كختم بالعلم ،بالعلم"[، فبدأ كما قاؿ اإلماـ أٞبد ٕشىٍيءو عىًليمه﴾ ]آّادلة:
 .بينهما معية العلم

قل مثل ىذا يف آية النساء:  ﴿يىٍستىٍخفيوفى ًمنى النَّاًس كىال يىٍستىٍخفيوفى ًمنى اللًَّو كىىيوى ك  
ختم اآلية؟ ﴿كىكىافى اللَّوي ٗبىا  مىعىهيٍم ًإٍذ يػيبػىيّْتيوفى مىا ال يػىٍرضىى ًمنى اٍلقىٍوًؿ﴾، بأم شيءو 

يطنا﴾ ]النساء:  .ىنا ىي معية إحاطة من ا[، إذنا ا٤بعية الثابتة ىا َُٖيػىٍعمىليوفى ٧بًي
ثبوت  :إذنا الحظ يا رعاؾ ا أنو مٌب ما جاءت ا٤بعية العامة دؿ السياؽ على

 .العلم، ثبوت البصر، ثبوت اإلحاطة، إذنا ىذه ا٤بعية ترجع إُف ىذه ا٤بعآف
 

٘ٔ::)قاؿ ِٛٔي ََِع٢َٓ َق َِٝؼ  َُِدَتًٔؽْي، [ْ]ا٢بديد:﴿كىىيوى مىعىكيٍم﴾  ََٚي  ُ٘ ْٖ  َأ

ُ٘ ايًَٗػ١ُ ََٖصا اَل ُتٛٔدُب  ٖٕ  (.ٔباِيَدًِٔل؛ َفٔإ

، قد تفهم (مع)لكلمة  ليس ضربة الزبو  :، يعِب"ال توجبو اللغة"الحظ أنو قاؿ: 
جاء فبلف مع "إذا قلت:  ؛حصوؿ ا٣بلطة، كقد ال ٰبصل ىذا الفهم (مع)من كلمة 

 مى هً لكن في  ،اقتضت ا٤بخالطة كا٤بمازجة (مع)، ىا ىنا "كضعت ا٤باء مع اللَب"، أك "فبلفو 
 (مع)منو، إ٭با كلمة  مي هى فٍ لو انتزعت فهذا ال يػي  (مع)أما كلمة . ىذا بقرينة السياؽ

كمطلق  ،مطلق ا٤بقارنة :بإٝباع أىل اللغة أف كلمة "مع" إ٭با تقتضي :تقتضي يف اللغة
ف دؿ السياؽ على دكف أف تقتضي ما زاد على ذلك إال إ ،كمطلق ا٤بصاحبة ،ا٤بوافقة

 .ذلك
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ِٔٔ 
 

٘ٔ: :)قاؿ    ِٛٔي ََِع٢َٓ َق َِٝؼ  ُ٘ ، أ[ْ]ا٢بديد:﴿كىىيوى مىعىكيٍم﴾ ََٚي ْٖ َ

ُ٘ ايًَٗػ١ُ، ٖٚٛ خالف َا أطيع  ََٖصا اَل ُتٛٔدُب  ٖٕ َُِدَتًٔؽْي ٔباِيَدًِٔل؛ َفٔإ

 عًٝ٘ غًف األ١َ، ٚخالف َا فطط اهلل عًٝ٘ ارتًل(.
على خلقو، فمن زعم أف ا٤بعية تقتضي   علو ا :ما فطر ا ا٣بلق عليو ىو

فإنو خالف فطرة ا الٍب فطر الناس عليها، بل ىذه فطرة عند كل  ،حلولو يف خلقو
كما مر معنا تفسّب ذلك، -أحد حٌب عند الكفار، بل ىي حٌب عند ا٢بيوانات 

 .-كالكبلـ بو غّب مرة
 

ِٔ آَٜأت ):قاؿ َٔ  ١َْٜ َُُط آ ٌٔ اِيَك َٛ َب ُٖ َٚ  ،ٔ٘ ََِدًَُٛقأت ِٔ َأِقَػٔط  َٔ اهلٔل 

 ُ٘ َْ َٛ ُغِبَشا ُٖ َٚ  .َٕ َُا َنا َٓ ِٜ َُُػأفٔط َأ َََع اِي  َٛ ُٖ َٚ َُا٤ٔ،  ُِٛنْٛع ٔفٞ ايٖػ ََ

ٔ٘ َِٛم َعِطٔؾ  (َف
، كىذا القمر أين ىو "سرنا مع القمر"أك  "القمر معنا"يقوؿ اإلنساف: يعِب: 

ا، كما اقتضى قولك  بالنسبة ٥بذا ا٤بسافر؟ بينو كبينو مسافة سرت مع "شاسعة جدن
 ،ا٣بلطة كا٤بمازجة، ىذا مع أننا لو قارنا حجم القمر بالنسبة لؤلفبلؾ :حصوؿ "القمر

إذا    كالنجـو السماكية فإننا ٪بد أف القمر بالنسبة ٥با صغّب من أصغر ٨بلوقات ا
ما اقتضى خلطة ٨بلوؽ ٗبخلوؽ، فكيف  (مع)كاف ىذا يف حق ٨بلوؽ، إذا كاف لفظ 

يقاؿ ىذا يف حق ا العظيم الكبّب الواسع الذم ىو أكرب من كل شيء؟ كالذم ىذا 
﴿كىىيوى مىعىكيٍم أىٍينى مىا  : كيف يقاؿ إنو إذا قيل الكوف كلو ليس أماـ عظمتو بشيء

، ىذا القمر -ونا كبّبناتعاُف ا عن ذلك عل -أنو حاؿ ٖبلقو ٩بازجه لو [ْ]ا٢بديد:كيٍنتيٍم﴾ 
فينا كإننا  إنو حاؿه  "إنو معنا"فهم إذا قيل: مع عظمتو كعلوه امتنع امتناعنا تامنا أف يي 

٬بالطو، كيف يكوف ذلك؟ ىذا ال ٲبكن أف يفهم، بل ىذا يستحيل أف يكوف، فكيف 
 .يقاؿ ذلك يف حق ا العظيم
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َِٛم ايَعِطٔف، ):قاؿ ُ٘ َف َْ َٛ ُغِبَشا ُٖ َٚ ْٔ ُٔ ِٝ َٗ َُ  ،ٔ٘ َضٔقْٝب َع٢ًَ َخًِٔك

ٔ٘ ٖٝٔت ََٖعأْٞ ُضُبٛٔب  َٔٔ ِٝٔط َشٔيَو  ِٗٔ ٔإَي٢ َغ ِٝ َُٖطًْٔع َإَي  ،ِِ ٔٗ ِٝ  .(َعًَ
 .ا معهم ّٔذه ا٤بعآف ،ىذه ىي ا٤بعية العامة، ٝبيع ا٣بلق

 
ّٔ اٖئصٟ َشَنَطُٙ اهلُل ٚ):قاؿ ََٖصا اِيَهال  ٌٗ َِٛم  ،ُن ُ٘ َف ْٖ ِٔ َأ َٔ

َٓا ،اِيَعِطٔف َََع  ُ٘ ْٖ َِٜشَتاُز َإَي٢ َتِشٔطٜٕف،   ََٚأ ٘ٔ، اَل  َسلٌّ َع٢ًَ َسٔكَٝكٔت

ٕٔ اِيَهأشَب١ٔ ٔٔ ايـٗيُٓٛ ُٕ َع ِٔ َُٜكا  (ََٚئه
النتيجة يوافقوف أىل  م يفانتبو ىنا بعض الناس كىذه طريقة أىل الكبلـ ٘بد أهن

﴿كىىيوى   السنة كيف الطريق ٱبالفوف، ٗبعُب: ٘بد أهنم إذا جاءكا إُف أدلة ا٤بعية كقولو
[، يقرركف ا٢بق فيقولوف: ىذه معية علم كإحاطة، لكنهم يقولوف: ْمىعىكيٍم﴾ ]ا٢بديد:

مضطركف  فيها الكبلـ عن ظاىره كحقيقتو إُف آّاز، فنحن ؼى رً ىذا تأكيل، فإف اآلية صي 
إُف التأكيل، لذا ىم يزعموف إلزاـ أىل السنة كا١بماعة بأهنم يف ىذا ا٤بقاـ مع إنكارىم 
؟ صرؼ اللفظ عن  للتأكيل أكلوا، كقلنا: إف ىذا غّب صحيح، التأكيل ما ىو يا قـو

 ظاىره، أليس كذلك؟
تلك النصوص على ما أٝبع عليو السلف كىو ظاىر اآليات كاألحاديث،  مي هٍ كفػى  

تقتضي مطلق  (مع)لو فهم خبلؼ ذلك كاف ىو التأكيل ، أما ظاىر األدلة فإف بل 
 ا٤بقارنة.
 .مع خلقو بعلمو ال بذاتو، ا مع خلقو بسمعو كبصره ال بذاتو  فا 
ركب التأكيل ال ضرب من ضإذنا دعول أف ٞبل أدلة ا٤بعية على ما ذكرنا أف ىذا  

، أين شك أنو خطأ كباطل، كإلزاـ أىل السنة ك  ا١بماعة يف ىذا ا٤بقاـ إلزاـ ٗبا ال يلـز
اقتضت ا٤بمازجة، بل لو تأملت أدلة الكتاب لو جدت أف  (مع)الدليل على أف كلمة 

ا٤بمازجة منها لو ٞبلت على  مً هٍ دكف فػى  (مع)أكثر آيات القرآف جاءت فيها كلمة 
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ىذه النصوص قاؿ إف ٞبل ظاىرىا ما فهمت منها معُب ا٤بمازجة كا٤بخالطة، كيف يي 
 .على ظاىرىا ىو من قبيل التأكيل

 
َِٛم :قاؿ ُ٘ َف ْٖ ِٔ َأ َٔ ُٙ اهلُل ـ  ّٔ اٖئصٟ َشَنَط ََٖصا اِيَهال  ٌٗ َُٚن (

ٔ٘ َٓا ـ َسلٌّ َع٢ًَ َسٔكَٝكٔت َََع  ُ٘ ْٖ ََٚأ  (.اِيَعِطٔف 
 

حقيقية؟ ا٤بؤلف ىنا يقوؿ:   انتبو ىنا إُف مسألة كىي: ىل يقاؿ إف معية ا
ًقيقىًتوً حىقّّ "  حقيقية؟   ، فهل نقوؿ: إف معية ا"عىلىى حى

 فهذه األدلة ٧بمولةه  ،حقيقية ال ٦بازية معيةه  :قاؿ إذا كاف ا٤براد أهناا١بواب: أف يي 
على ا٢بقيقة ال على آّاز، كأف ا٤بعُب ا٤بعية بعلمو، أك ا٤بعية بنصرتو كتأييده فهذا الكبلـ 

 .قة ال على آّازحق، ىذه النصوص ٧بمولة على ا٢بقي
 .معية حقيقية :إذنا إف كاف ا٤براد معية حقيقية يف مقابل آّاز، فنعم ىي 
  أما إف كاف أحدىم قد يفهم من كلمة معية حقيقية أهنا معية بذاتو 
بأف  ؾىذا ا٤بعُب غّب صحيح فهذا ا٤بقاـ ينبغي أف تتنبو فيو، كما الذم يضر  :فا١بواب

-، معية بعلمو"معية علمية"تقوؿ ما قالو السلف؟ يسعك ما سعى السلف أف تقوؿ: 
 .كقد تقتضي ما ىو فوؽ ذلك من نصرتو كتأييده .... إٍف-سبحانو
كأف كبلـ أىل السنة يف ىذا الباب ليس من مراد ا٤بؤلف مي هى فٍ كبالتاِف يػي  

ن ٞبلنا النصوص على ظاىرىا قبيل التأكيل، ليس من قبيل ا٢بمل على آّاز، بل ٫ب
 كبالتاِف كانت معيتو حقيقية ال ٦بازية.

ثبتوا أمعية ذاتية؟ ىذه الكلمة يقو٥با ا٢بلولية الذين   معية ا قاؿ إفَّ ىل يي  
على خلقو، كىؤالء مضى الكبلـ   ىذه ا٤بعية الذاتية، كنفوا يف مقابلها علو ا

 .فيهم
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ٔٔٓ 
 

ا عاؿو على خلقو  إفَّ  "من أىل البدع من السا٤بية كغّبىم قالوا: نقوؿ طائفةه  
٤با  ك٨بالفه  ،، كال شك أف ىذا الكبلـ فاسده غّب صحيح"كىو مع خلقو بذاتو ،بذاتو

كإف كاف  ،أٝبع عليو السلف الصاٌف، كإف كانت ىذه البدعة أىوف من البدعة السابقة
 .ىذا ا٣بطأ أىوف من ا٣بطأ السابق

كال  ،كغّب صحيح ،معية ذاتية ال شك أنو غلط  معية ا بأفَّ  كن القوؿي ل 
 :كالكفر، كىو ،كاإلفك ،رع بو إُف الضبلؿذكيت ،إٝباع السلف تقتضيو اللغة، كخبلؼي 

 يف خلقو، فحذارم من ىذه الكلمة.  اعتقاد حلوؿ ا
 ،فهم ٘بدىم كىم أكرع الناس ،السلف الصاٌف على ٦بانبة ىذه الكلمة إٝباعي  

عآف نصوص الكتاب كالسنة، ٤بالناس إدراكنا ٤بعآف لغة العرب، ك  كأكثري  ،كأعلم الناس
ا قط نطق بأفَّ   معية ا معية ذاتية، كإف كاف يريد معُبن  كمع ذلك ما ٪بد منهم أحدن

٫بن ٞبلنا  ،يقوؿ: إننا نثبت ا٤بعية على حقيقتها ليست ىي معية ٦بازية أف  حسننا، كىو
نقوؿ: أأنت أفهم من فالنصوص على ظاىرىا، بعض الناس يقوؿ: أنا أريد ىذا ا٤بعُب، 

 كبأدلة الكتاب كالسنة من السلف؟   السلف؟ أأنت أعلم بدين ا
ا قط أف يتفوه ّٔذه  إذنا ىذا الكبلـ مرفوض غّب مقبوؿ ال يقبل من أحدن

السلف الصاٌف الٍب كاف عليها  أف ينصاع اإلنساف لطريقة الكلمات، بل كاجبه 
تلك ا٢بقبة النّبة من تاريخ ىذه  ،كالتابعوف كأتباعهم، كرضي ا عنهم أصحاب النيب

با٣بّبية، فبأم شيء يأيت اإلنساف فيزيد يف   األمة، ىؤالء الذين شهد ٥بم النيب
ب، الكبلـ كٱبرج إُف ىذه ا٤بسالك حٌب إف أىل العلم بدعوا كما ذكرت لك ىذا مذى

عاؿو على خلقو بذاتو،  تعاُف إنو"كاف يقولو السا٤بية كما ذكرت لك، كىو أهنم يقولوف: 
، كىذا مذىب بدعي حكم أىل العلم عليو بالبدعة كالضبلؿ، كإف  "كىو مع خلقو بذاتو

ٖبلقو لكن ٦برد ىذا   كاف الذم قد يقوؿ ىذا، أك قد يتفوه بو ال يريد حلوؿ ا
كخبلؼ مذىب السلف، ككذلك ىو ذريعة إُف مقالة أىل ا٢بلوؿ اللفظ يف نفسو غلط، 

 .كاالٙباد فينبغي التنبو إُف مثل ىذا الكبلـ
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من رأل  كلُّ   ،ليس مقاـ اجتهاد ،فيو ا٣بلف السلف يتبعي  االعتقاد بابه  بابي 
 .األمر ليس كذلك ،أك استحسن شيئنا بعقلو قاؿ بو ،شيء

 .مهي عى كأف يسعنا ما كسً بل علينا أف نكوف متبعْب للسلف الصاٌف 
 

َِٛم ):قاؿ ُ٘ َف ْٖ ِٔ َأ َٔ ُٙ اهلُل ـ  ّٔ اٖئصٟ َشَنَط ََٖصا اِيَهال  ٌٗ َُٚن

َٓا ـ  َََع  ُ٘ ْٖ ََٚأ َِٜشَتاُز َإَي٢ َتِشٔطٜٕف، :اِيَعِطٔف  ٘ٔ، اَل  َسلٌّ َع٢ًَ َسٔكَٝكٔت

 ٖٔ ِٕ ُٜـَي ٌٔ َأ َِٔج ٕٔ اِيَهأشَب١ٔ؛  ٔٔ ايـٗيُٓٛ ُٕ َع ِٔ َُٜكا ٘ٔ:ََٚئه ِٛٔي َٖٔط َق ٕٖ ؿَيا  َأ

ُ٘:  ﴿يًف السَّمىاء﴾ َُا٤َ ُتٔكًٗ ٕٖ ايٖػ ُ٘ ،  َأ ِٚ ُتـٔيًٗ ٌٔ  َأ ِٖ َُأع َأ ٌْ ٔبٔإِد ََٖصا َبأط َٚ

ٕٔ َٚاإٔلضَيا  ِٔ ًِ  .(اِئع
 

كالقلوب عن الظنوف  ،على إنو ٯبب أف تصاف األفهاـىذا تنبيو من ا٤بؤلف
يف   أف امن الكاذبة حينما يعتقد اإلنساف ما دلت عليو أدلة الكتاب كالسنة 

أف  ﴿يف السَّمىاء﴾فهم من أف قولو تأف  معلى عرش، قاؿ: حذار  كأنو مستوو  ،السماء
تعاُف ا عن -هنا لو سقطت لسقط أكأنو ٧بتاج إليها، ك  ،ٙبملو :السماء تقلو يعِب

تعاُف ا عن ذلك علونا -ظلة الفتكوف فوقو، تكوف لو ك ،، أك أهنا تظلو-ا كبّبناذلك علون 
 .-كبّبنا

-كما قلنا سابقنا  -فوؽ السماء، أك على أنو :يعِب "ا يف السماء إفَّ "بل قولنا:  
هو شيء عدمي ليس فالعلو ا٤بطلق  :كإ٭با ،ال السماء مبنية :: إف كلمة السماء تعِب

  .-تعاُف ا عن ذلك علونا كبّبنا- ويف جوف  حٌب يقاؿ أف ا ،شيئنا كجوبينا
ىو العظيم الواسع الكبّب الذم كرسيو    يظن ذلك، كا يقاؿ ذلك كأْفَّ أْفَّ 

كسع السماكات كاألرض، نسبة السماكات كاألرض ىذا   موضع قدميو :كىو
قة عظمة الكرسي كحلٍ ا٤بلكوت، ىذه السماكات كاألرض كما فيهما ليست بشيء أماـ 
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كنسبة العرش بالنسبة إُف الكرسي كنسبة الكرسي بالنسبة إُف السماكات  ،ملقاة يف فبلة
كىذا ا٣بلق كلو ليس بشيء  !كيف يقاؿ ذلك؟  ؟ كيف بعظمة البارم   كاألرض؟

فكيف  إصبع ، كاألرضْب علىإصبععلى   أماـ عظمة ا، السماكات ٯبعلها ا
جوؼ شيءو من خلقو، أك أف شيئنا من خلقو يكوف فوقو، أك أنو يف   يظن أف ا

-أك إُف ٞبلة العرش  ،يكوف ٧بتاجنا إُف شيءو من خلقو، كأف يكوف ٧بتاجنا إُف العرش
بل العرش ىو اتاج إُف ا، كٞبلة العرش ىم الذين  -تعاُف ا عن ذلك علونا كبّبنا

فهو ، لة العرش إال بقدرتو كمشيئتو كقوتوكالعرش ما قاـ، كال ٞب  ٰبتاجوف إُف ا
 .فتقر إليوم الغِب بذاتو، ككل شيءو 

على خلقو يقتضي   تنبو يف ىذا ا٤بقاـ العظيم أف علو اإذنا ينبغي أف يي  
 ذايت، كأنو استوائو على العرش ال يستلـز ٕباؿ أف يكوف مفتقرنا إُف شيءو غناه ال غناه

 .من خلقو
ٕٖ اهلَل َقِس ):قاؿ َٛكىًسعى كيٍرًسيُّوي السَّمىوىاًت كىاألىٍرضً َفإ ُٖ َٚ ايصٟ ، 

كىٲبيًٍسكي السَّمىاءى أىٍف تػىقىعى عىلىى األىٍرًض ، ٲبيًٍسكي السَّمىوىاًت كىاألىٍرضى أىٍف تػىزيكالى 
 (.كىمىٍن آيىاتًًو أىٍف تػىقيوـى السَّمىاءي كىاألىٍرضي بًأىٍمرًهً ، إالَّ بًًإٍذنًوً 
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ٖٔٔ 
 

ٌْ : ؼي إثبات ادتُع بري عًٛ اهلل عع ٚدٌ ٚقطب٘  صط فك
 
 

نُا ؛ َٔ خًك٘ زخٌ ؼي شيو: اإلضيإ بأْ٘ قطْٜبٚ):قاؿ

٠ََٛ ُأٔدُٝب َقٔطْٜب َفٔإِّٞ َعِّٓٞ ٔعَبأزٟ َغَأَيَو َٚٔإَشا  قاٍ  ٔإَشا ايٖسأع َزِع

ٕٔ َِٝػَتٔذُٝبٛا َزَعا ُٓٛا ٔيٞ َفًِ َٔ ُِٝؤ ِِ ٔبٞ َِٚي ُٗ َٕ َيَعًٖ ، ص181: طايبكط٠ َِٜطُؾُسٚ

 .«إنذاؾذيذتدعوـهذأؼربذإىلذأحدؽمذؿنذعنقذراحلته» ٚقاٍ ايٓيب

نط ؼي ايهتاب ٚايُػ١ٖٓ َٔ قطب٘ َٚعٝت٘، ال ٜٓاؼي َا َٚا ُش 

ْ٘ غبشاْ٘ يٝؼ نُجً٘ ؾ٤ٕٞ ؼي ٘؛ فإشنط َٔ عًٛٙ، ٚفٛقٝت

ٌّ ؼي زْٛٙ، قطْٜب ؼي   (.عًٛٙطيٝع ْعٛت٘، ٖٚٛ عً
فيو  أف ينبو بو على ما قد ٰبصلي  في فهذا التنبيو الثآف الذم أراد ا٤بؤل

أراد ،  النظر يف ىذا ا٤بقاـ ا١بليل، كىو باب صفات ا  نعإشكاؿ، عند من َف ٲب
 .كقربو أف ينبو على ضركرة ا١بمع بْب إثبات علو ا

رب مرت بنا عندما سرد صفة العلو مرت بنا كتكرر الكبلـ فيها كثّبنا، كصفة القي  
على ثبوت صفة  ما يدؿي  ٦بموعةن من األحاديث، حينما أكرد ا٤بؤلف ا٤بؤلف

إف الذي تدعونو » ف ىذا ا٢بديث سنؤجل الكبلـ فيو، كفيو قولوإالقرب، كقلت: 
 «.أقرب إلى أحدكم من عنق راحلتو

 :ذاؾ إف ا٢بديث تضمن إثبات الصفات األربعة كقلت: إذٍ  
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كالناظر يف أدلة الكتاب كالسينَّة، ٯبد  ا٤بقصود أف صفة القرب صفةه ثابتةه  
 ايكضب دا٤ يف نتاب اهلل ع٢ً ْٛعني:أف 
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ٔٔٗ 
 

 عبسٙ.ٚقطب ايطب َٔ /2

  ضربْب:على القرب جاء يف كتاب ا كسنة رسولو 
 : قرب العبد من ربو.]األكؿ[
 من عبده.  قرب الرب والثاني:

 ٖٚٛ قطب ايعبس َٔ ضب٘. أماا األوؿ:

 فإف ىذا القرب جاء على نوعْب: 
 قولو :كىذا ما يدؿ عليو: قضب ايعبز َٔ صب٘ بضٚس٘ ٚقًب٘ األٍٚ:طايٓٛع ص 

فالعبد إذا ، «ما يكوف العبد من ربو وىو ساجد أقربُ » صحيح مسلم:الثابت يف  
كىذا يشعر بو الصادقوف، ،   فإف ركحو كنفسو كقلبو، تقرب من ا  سجد 

أركاحهم قد  سجدكا، كإف كانت أجسادىم يف األرض، إال أفَّ  يشعركف بقرب ا
 .«من ربو وىو ساجدأقرب ما يكوف العبد »، بت من اٙبركت كصعدت، كقري 

َتِربْ  َواْسُجدْ ﴿  كيشهد أيضنا ٥بذا الدليل قولو    فهذا ،[ُٗ]العلق: ﴾َواقػْ
 وىو ربو من العبد يكوف ما أقرب» كىو السابق، للحديث ٢بديث يشهد ٩با أيضنا

 «.ساجد

َٖا ، ا إُف العبد يقرب ، بشات٘ صب٘ َٔ ايعبز قضب فٗٛ :ايجاْٞ ايٓٛع أ
 جاء ما ذلك كمن األدلة، من ٝبلةه  عليو يدؿ كىذا شاء، إذا إليو عبده بيقرٌ    كا
 ﴾اْلُمَقرابُوفَ  اْلَمالِئَكةُ  َوال﴿:قاؿ ا٤بؤمنْب، كصف يف أيضنا جاء كما ا٤ببلئكة، كصف يف

 [.ٖٖ]الواقعة: ﴾اْلُمَقرابِينَ  ِمنَ  َكافَ  ِإفْ  فََأماا﴿، [ُِٕ]النساء:

 ا٤ببلئكة، من غّبىم من  ا إُف أقرب ا٤بقربْب، ا٤ببلئكة أفَّ  شك فبل 
 مبلئكة من  ا إُف أقرب السابعة السماء كمبلئكة السابعة، السماء كمبلئكة

 .كىكذا السادسة، السماء
 السماء، إُف  بالنيب عيرًجى  حينما ا٤بعراج، حديث يف جاء ما أيضنا ٥بذا كيشهد 

  .ربو من قريبنا فكاف  ا من قرب بو عيرًج ٤با فإنو
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َٕٔ 
 

 كىو ،عمر ابن حديث من الصحيحْب يف ثبت فيما أيضنا ىذا مثل كقل 
 ويستره، كنفو عليو يضعف ، المؤمن يدني  ا فَّ إ» : كفيو النجول حديث

 .«فيقوؿ: أتعرؼ ذنب كذا؟ أتعرؼ ذنب كذا؟ ...
 اللغة يف كاإلدناء إليو، ا٤بؤمن يدٓف  ا أف فيو جاء ا٢بديث أفَّ  :المقصود 

 .ا من قريبنا كاف إليو ا أدناه فإذا التقريب، :ىو
 حقه  كىذا إليو،  ا بوقرَّ  إذا،  ا إُف يقرب العبد أف على يدلك ىذا إذنا 

 .التقريب ّٔذا يقر فإنو العرش، على كاستوائو ا علو ثبتيي  من ككل فيو، شك ال
 :كٮبا متبلزمْب األمرين أف إُف ىنا ىا ا رعاؾ يا كتنبو 
 .عبزٙ َٔ ايضب ٚقضب صب٘، َٔ ايعبز قضب 

 ضركرة، متبلزماف فاألمراف إليو، قرب  فا،  ا من بى ري قػى  إذا العبد فإف 
 العبد قرب فأدلة منو، اقريبن  صار بالضركرة اآلخر فإف اآلخر، من أحدٮبا قرب شيئْب أم
 .ربو من العبد قرب على أدلةن  أيضنا تصلح الرب من

 .عبده من الرب قرب كىو :الثاني القسم أماا 
 :نوعاف فإنو 

 .                               صفاتو قرب]النوع األكؿ[: 

  .ذاتو كقرب]النوع الثآف[ 
َٖا  .قفات٘ قطب ٖٚٛ: األٍٚ أ

 :نوعاف فهو 
 /قرٌب خاص.                                 1

 /وقرٌب عام.2       

 كمن باإلجابة، داعيو كمن باإلثابة، عابده من  قربو فإنو :الخاص القرب أماا 
﴿َوِإَذا َسأََلَك ِعَباِدي َعنٍّي فَِإنٍّي َقرِيٌب :ا قوؿ ىذا على كيدؿ بالرٞبة، اسن
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ُٕٔ 
 

 ِإفا ﴿:قولو عليو يدؿ ككذلك [،ُٖٔ]البقرة: ُأِجيُب َدْعَوَة الدااِع ِإَذا َدَعاِف﴾ 
 [.ٔٓ]األعراؼ: ﴾اْلُمْحِسِنينَ  ِمنَ  َقرِيبٌ  اللاوِ  رَْحَمةَ 

 فكأنو مؤنثنا، كاف (إفَّ  اسم) فَّ أ مع مذكرنا، :جاء (إفَّ  خرب) أفَّ  كيف حظ كال 
  .اسنْب من برٞبتو قريبه  ا إفَّ : قاؿ

 أقرب تدعوف الذي إف» قليل، قبل ٠بعتو الذم ا٢بديث أيضنا ىذا على كيدؿ
 كسيأيت اللفظ، ّٔذا مسلمو  صحيح يف كا٢بديث ،«أحدكم راحلة عنق من أحدكم إلى

 .-ا شاء إف-قريبنا عنو الكبلـ
  يشاء ٩بن كرٞبتو كإجابتو، بإثابتو، برٞبتو،  ا يقرب خاص قربه  ىذا إذنا 

. 
 .با٤بؤمنْب خاصه  قربه  ىذا

 إُف كما كقدرتو، بعلمو، لعباده  منو قربه  كىذا :العاـ القرب: الثاني النوع
 َما َونَػْعَلمُ  اإِلْنَسافَ  َخَلْقَنا َوَلَقدْ ﴿  ا قوؿ ىذا على كيدؿ ربوبيتو، معآف من ذلك

 فيها اآلية فهذه ،[ُٔ]ؽ:﴾اْلَورِيدِ  َحْبلِ  ِمنْ  ِإلَْيوِ  َأقػَْربُ  َوَنْحنُ  نَػْفُسوُ  ِبوِ  تُػَوْسِوسُ 
 ىنا ىا كاإلنساف ﴾اإِلْنَسافَ  َخَلْقَنا َوَلَقدْ ﴿: قاؿ ألنَّو الناس؛ من  ا قرب إثباتي 

 َخَلْقَنا َولََقدْ ﴿ اآلية، ىذه يف يدخلوف البشر كل الناس، ٝبيع يعم ،(جنس اسم)
 ،[ُٔ]ؽ:﴾اْلَورِيدِ  َحْبلِ  ِمنْ  ِإلَْيوِ  َأقػَْربُ  َوَنْحنُ  نَػْفُسوُ  ِبوِ  تُػَوْسِوسُ  َما َونَػْعَلمُ  اإِلْنَسافَ 

 .كقدرتو بعلمو عبده من ا من قربه  فهذا
 فهذا كا٤بتأخرين، ا٤بتقدمْب من العلم أىل من ٝباعةه  اآلية، ىذه بو فسر ما كىذا 

 تفسّب أيضنا كىذا ،رىويو بن إسحاؽ اإلماـ تفسّب أيضنا كىذا أٞبد، اإلماـ تفسّب ىو
 الطربم، تفسّب أيضنا كىذا القّباكٓف، زيد أِب ابن تفسّب أيضنا كىذا الطلمنكي، عمر أِب

 عبد كالشيخ ا٤بتأخرين، من ٝباعةه  تفسّب أيضنا كىذا رجب، ابن تفسّب أيضنا كىذا
 أىل من كغّبىم ،(البياف أضواء) يف الشنقيطي األمْب كالشيخ السعدم، الرٞبن
 .العلم
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ِٕٔ 
 

 يف نعيم أِب عند اكما٣بطاب بن عمر كبلـ من فهميه  الذم أيضنا كىو 
 كبلـ من فهميي  ككذلك، العزيز عبد بن عمر كبلـ من فهميي  ككذلك ،(لحليةا)

 أىل من غّبىم إُف أنس، بن مالك اإلماـ كبلـ من فهميي  ككذلك الثورم، سفياف
.العلم

 .الناس ٝبيع من كقدرتو بعلمو -كتعاُف سبحانو-ا من قربه  ىو ىذا إذنا 
 صفة ثبوت على يدؿ ال فيها القرب اآلية، ىذه أف إُف ذىبوا العلم أىل كبعض 
 أفَّ  كرأكا الصفات، آيات ٝبلة من اآلية ىذه تكوف أف منعوا أهنم :ٗبعُب   القرب
 َأقْػَربُ  َوَنْحنُ ﴿: قولو فيكوف كبالتاِف،    ا مبلئكة قرب :ىو إ٭با ىنا ىا القرب
 ،"كذا فعلنا ٫بن" كا٤بعظم، ا٤بلك قوؿ يف العرب، كبلـ نً نى سى  على ،[ُٔ]ؽ: ِإلَْيِو﴾
م كخدمو؛ جنوده :كا٤براد  تيمية، ابن اإلسبلـ شيخ إليو ذىب ما كىذا بأمره، فعلوا ألهنَّ
 .العلم أىل من كغّبىم تفسّبه، يف كثّب بنا رجحو ككذلك القيم، كابن

 عامة عن ا٤بأثور القوؿ كىو ،األكؿ القوؿ ىو ،-أعلم تعاُف كا-كاألقرب 
 الَبجيح ٥بذا كيشهد، علمو قرب كىو، ا من القرب ىذا أفَّ  :كىو ا٤بتقدمْب،

 :أمراف
: نقوؿ ،-كعبل جلَّ -ا مبلئكة قرب ىو ىنا ىا القرب إفَّ : قو٥بم أفَّ  :األوؿ

ثير الصيغة ىذه ذكر أفَّ  لوجدنا القرآف إُف رجعنا كلو ٧بتمل، األمر  كا٤براد القرآف، يف كى
نَػُهمْ  َقَسْمَنا َنْحنُ ﴿ :تعاُف كقولو ا إُف الفعل إضافة ّٔا  ﴾َمِعيَشتَػُهمْ  بَػيػْ

 َنْحنُ  ِإناا﴿[. ٗ]ا٢بجر: ﴾َلَحاِفظُوفَ  َلوُ  َوِإناا الذٍّْكرَ  نَػزاْلَنا َنْحنُ  ِإناا﴿[.ِّ]الزخرؼ:
 االحتماؿ على اآلية ىذه كٞبل اآليات، من ذلك غّب إُف[.ّْ]ؽ: ﴾َونُِميتُ  ُنْحِيي
 .أرجح األكثر

 ا يقوؿ ا، رعاؾ يا معي تأمل اآلية، سياؽ يف نتأمل أف كىو :آخر ووجوٌ 

 ا إُف عائده  ىنا ىا كالضمّب األكُف، ا١بملة ىذه ،[ُٔ]ؽ:﴾ َخَلْقَنا َوَلَقدْ ﴿: 

 .﴾اإِلْنَسافَ  َخَلْقَنا َوَلَقدْ ﴿ باتفاؽ،



ـً أىِب العباس، أىٞبىىدى بنً  ة الوىاًسػػػًطيَّةي؛ ًلشىٍيًخ اإلٍسبلى  (ىػػػػِٖٕ-ُٔٔعىٍبدى ا٢ٍبليم اٍبن تٍيميَّة ا٢ٍبرَّآفَّ ) الػػػعىػػػًقػػػيػػػػػدى
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 يعود ىنا ىا كالضمّب ،[ُٔ]ؽ:﴾نَػْفُسوُ  ِبوِ  تُػَوْسِوسُ  َما َونَػْعَلمُ ﴿ الثانية ا١بملة 
 .ا إُف عائدةن  الثالثة ا١بملة فلتكن إذنا، ا على

 كما موجب؟ بدكف الضمائر يف التشتيت ىذا فلما متعاقبة، ثبلث ٝبله  ىذه 
 َونَػْعَلمُ  اإِلْنَسافَ  َخَلْقَنا َوَلَقدْ ﴿ :الثالثة ا١بملة تفهم أف فعليك األكليْب، ا١بملتْب فهمت

 َحْبلِ  ِمنْ  ِإلَْيوِ  َأقْػَربُ  َوَنْحنُ ﴿ الثانية، نعلم ىذه ،[ُٔ]ؽ:﴾نَػْفُسوُ  ِبوِ  تُػَوْسِوسُ  َما
 ىو ىذا أف شك ال، ا إُف ىنا ىا الضمّب عود على ٞبلها إذنا ،[ُٔ]ؽ:﴾اْلَورِيدِ 
 .أعلم كا األقرب

 يف جاء كإ٭با عامنا، النصوص يف جاء ما القرب إفَّ  :الثاني القوؿ أصحاب قاؿ  
 دليله  أيدينا بْب الٍب اآلية ىذه فإف سلم،تي  ال لدعو  كىذه: فنقوؿ خاصنا، النصوص

 الدنيا، ٠باء إُف  ا نزكؿ أدلة أيضنا ىذا على كيدؿ العاـ، القرب ثبوت على
 .القضاء لفصل القيامة يـو أيضنا كنزكلو

 على دليله  فهو النزكؿ على دليلو  كل معنا سيمر القرب، يستلزـي  النزكؿ فإفَّ  
  .إليهم نزؿ من إُف قريبنا يكوف فإنو شاء إذا نزؿ، إذا ا فإف القرب،

 أال القضاء لفصل ا نزؿ إذا :يعِب عاـ؟ نزكؿه  النزكؿ ىذا أف معي ترل أال
 على دليله  فهذا ا٣بلق؟ ٝبيع من  يقرب ٕبيث ا٣بلق، ١بميع عامنا نزكالن  ىذا يكوف

 .عامنا قربنا يكوف القرب أف
 يف البحث يبقى كلكن،  القرب صفة إثبات على متفقه  الكل أف ا٤بقصود 

 لو، العلم طالب صدر يتسع أف ينبغي ٩با كىذا الصفة، إثبات على معْبو  نصو  داللة
، داللةيف  ا٣ببلؼ سابقنا، إليو أشرنا قد ما ىذا أف كأظن  ا٤بدلوؿ يف اخبلفن  ليس نصو

 على يدؿ ىل مدلوؿ، على معْب دليلو  داللة يف يف العلماء يتنازع أف ٲبكن بالضركرة،
 فما يستشكل، كال ينكر، كال ٯبحد، ال كاقع أمره  ىذا عليو؟ يدؿ ال أك ا٤بعُب، ىذا

 على يدؿ ال الدليل ىذا إُف اجتهاده يؤديو العلم أىل بعض نزاع ٰبصل أف اإلشكاؿ؟
 .ا٤بدلوؿ يف ا٤بعُب، يف ا٣ببلؼ حصوؿ بالضركرة منو يلـز ال ىذا لكن ا٤بعُب، ىذا ثبوت
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 ، القرب إثبات فيها اآلية ىذه ىل البحث كيبقى قطعنا،  ثابته  فالقرب 
 .العلم أىل بْب خبلؼه  ٧بل ىذا للمبلئكة؟ القرب إثبات أك

 على يدؿ حديث، أك آيةو  كوف يف العلم أىل من اجتهادنا كجدت ما مٌب فبالتاِف 
 منو تكوف أف يستلزـي  ال ىذا فإف العلم، أىل من منازعو  ىذا يف نازع لو الصفة، إثبات
 .أخرل أدلةه  عليها، يدؿ قد الصفة ألفَّ  الصفة؛ ثبوت يف منازعةه 

 يف نازع أنو عندؾ كليس كاحد، دليلو  اللةدى  يف عاَفو  منازعة عندؾ أنت كبالتاِف 
 .األدلة كل

 ا٤بدلوؿ يف ا٤بنازعة ىي ليست يف ا٤بنازعة ىي ليست دليل، يف فا٤بنازعة كبالتاِف 
 .بالضركرة
 :إُف ينقسم أنو: كقلنا بصفاتو، ا قرب كىو األكؿ، النوع ىو ىذا إذنا
 .خاص قربه  .ُ
 .عاـ كقربه  .ِ

 :بذاتو  اهلل قرب فهو: الثاني النوع أماا
 من كالتعطيل البدعة كأىل كاإلتباع، السينَّة أىل بْب ا٣ببلؼ معَبؾ ىو كىذا 
 جاء ما لقبوؿ صدكرىم ا شرح الذين كا١بماعة السينَّة أىل فإف كأتباعهم، ا١بهمية

 كما شاء، كيف شاء، مٌب شاء، إذا يقرب ا بأف يؤمنوف كالسينَّة، الكتاب يف
  آّيء كأدلة اإلتياف، كأدلة النزكؿ، بأدلة كالقبوؿ، لئلٲباف صدكرىم اتسعت
 . شاء كيف شاء، إذا يشاء، ما يفعل فا كاحد، بابه  كلو فالباب

 :األدلة من ٝبلةه  عليو تدؿ القرب كىذا
 :كىذا القريب،  ا٠بو على دلت الٍب األدلة: أكالن 

 [.ُٔ]ىود: ﴾ُمِجيبٌ  َقرِيبٌ  رَبٍّي ِإفا ﴿  قولو يف جاء ما/ُ
 [.َٓ]سبأ: ﴾َقرِيبٌ  َسِميعٌ  ِإناوُ ﴿ قولو يف جاء كما/ِ
 [.ُٖٔ]البقرة: ﴾َقرِيبٌ  فَِإنٍّي﴿: قولو يف جاء كما/ّ
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القريب، كىو من األ٠باء ا٢بسُب أثبتو   ىذه ثبلثة مواضع، فيها إثبات ا٠بو 
  عامة أىل العلم، الذين صنفوا، أك كتبوا يف تعداد أ٠باء ا ، كجاء يف حديث

ىذا ا٢بديث ال يصح عن رسوؿ  الذم فيو سرد األ٠باء، كأنت خبّبه بأفَّ  أِب ىريرة
.ا

كسيمر معنا  كيشهد لو أيضنا ما جاء يف الصحيح، يف حديث أِب موسى 
 عندىذه ركاية مسلم، كجاء  ،«إلى أحدكم من عنق راحلتو أقرب وف الذي تدعونإ»

  ا٠بو إثبات فيو كىذا ،«قريبٌ  سميعٌ  تدعوف الذي فإ» مسلم كعند البخارم
 .القريب
 . القرب صفة ثبوت على تدؿ الٍب األدلة، أحد ىذا نوعه أك ىذا 

 حديث من عليو متفقه  كا٢بديث ،ربو عن يركيو فيما النيب قوؿ ]ثانيِّا[
،  كفيو مسلم، عند من ذرو  أِب حديث من ٫بوه أيضنا كجاء ىريرة، أِب حديث كمن أنسو

 ذراًعا، منو تقربت شبًرا عبدي إلي تقرب إذا»: القدسي ا٢بديث ىذا يف ا قوؿ
 من بً ري قٍ كالتػى  القرب ثبوت على دليله  فهذا ،«باًعا منو تقربت ذراًعا مني تقرب وإذا
 .ا

 صفة من ا٤بعُب يف قريبةه   ثابتةه  صفةه  كىذه،   ا دنو أدلة: ثالثنا  
 من مسلم، صحيح يف ثبت ما ىذا على كيدؿ القرب، :ىو اللغة يف الدنو فإف القرب،

 وإنو عرفة، يـو من النار، من عبًدا  اهلل يعتق أف أكثر يوـٍ  من ما» : قولو
 كالدنو، ا من الدنو صفة إثبات ا٢بديث ىذا يف «المالئكة بهم يباىي ثم ليدنو،

 .القرب :ىو
 اهلل إف» ،-السابق عمر ابن حديث يف معنا مرَّ  كما- اإلدناء أدلة ]رابعنا[: 

 ا من العبد قرب إذا :القاعدة علمت كقد ،التقريب :ىو كاإلدناء ،«إليو المؤمن يدني
 بالضركرة معلوـه  أمري  كىذا قريبنا، ا كاف
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  النيب عن -علمت قد كما- تواترت قد األدلة فإفَّ  النزكؿ أدلة :خامسنا
 :األنواع تلك كأشهر السينَّة، يف أنواع على جاء النزكؿ أف كعلمنا،   ا نزكؿ بإثبات

 ا من قربه  ىو إ٭با النزكؿ كىذا اآلخر، الليل ثلث بقيَّ  إذا الدنيا ٠باء إُف  ا نزكؿ

  ا نزؿ إذا  قريبنا يكوف فإنو  عباده من. 
 . القرب صفة إثبات على تدؿ الٍب األدلة بعضي  فهذه 

 يثبتوف كا١بماعة السينَّة أىل أفَّ  :كىو مهم، أمرو  إُف ا٤بقاـ ىذا يف ا رعاؾ يا كتنبو
 قلبك يف كقذؼ الشيطاف، إليك كسوس مهما ا٤بخلوقْب، قرب ٲباثلي  ال   قربنا

  ا كتاب يف عظيمةو  بآيةو  التشكيك عركؽ فاقطع اإلشكاؿ، أك التشكيك من شيئنا
 [.ُُ]الشورل: ﴾الَبِصيرُ  الساِميعُ  َوُىوَ  َشْيءٌ  َكِمْثِلوِ  لَْيسَ ﴿  قولو يكى

 كيف ذاتو يف  ا ا٤بخلوقْب، كقرب ال بو يليق قربه  لكنو يقرب،  ا فإفَّ  
 ُكُفًوا َلوُ  َيُكنْ  َوَلمْ ﴿[ ٓٔ]مرٔف: ﴾َسِميًّا َلوُ  تَػْعَلمُ  َىلْ ﴿ كا٤بخلوقْب، ليس صفاتو

 [.ْ]اإلخبلص: ﴾َأَحدٌ 
 يستشكلي  فبل :كبالتاِف الصفات، يف كال ،الذات يف ال كا٤بخلوقْب ليس  ا 

 يف جاء ما يتقبل أف مسلم كل على ينبغي فالذم النصوص، يف جاء ٩بائنا شي ذلك بعد
 عنو كأخربنا نفسو، عن ا أخربنا إذا ،مكيسلّْ  كيؤمن فيذعن حسن، بقبوؿو  األدلة
 فكل يدنا، لو أفَّ  أك  كجهنا، لو أفَّ  أك  يأيت، أنو أك  ينزؿ، أنو أك  يقرب، أنو رسولو
 فإذا بو، ا٣بلق أعلم  نبيو كألفَّ  ؛ بنفسو أعلم ا ألفَّ  بو؛ تؤمن أف عليك ٯبب ذلك

 كالتسليم، اإلٲباف، إال ا، عبد يا يسعك ال كالسينَّة الكتاب يف لو ذلك ثبت ما
ـِ  َأْعَلمُ  أَأَنْػُتمْ  ُقلْ ﴿ كالقبوؿ، كاإلذعاف،  [.َُْ]البقرة: ﴾اللاوُ  َأ

 يف النظر إُف كصلت إذا تبلحظو، أف عليك ينبغي الذم ا٤بهم األمر من ىذا 
 .الصفات مسائل من كأمثا٥با ا٤بسألة، ىذه
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نُا ؛ َٔ خًك٘ زخٌ ؼي شيو: اإلضيإ بأْ٘ قطْٜبٚ):قاؿ

٠ََٛ ُأٔدُٝب َقٔطْٜب َفٔإِّٞ َعِّٓٞ ٔعَبأزٟ َغَأَيَو َٚٔإَشا  قاٍ  ٔإَشا ايٖسأع َزِع

ٕٔ َِٝػَتٔذُٝبٛا َزَعا ُٓٛا ٔيٞ َفًِ َٔ ُِٝؤ ِِ ٔبٞ َِٚي ُٗ َٕ َيَعًٖ  .ص181: طايبكط٠ َِٜطُؾُسٚ
 

بصفاتو، كىو قربه خاص؛   علمت يا رعاؾ ا أف ىذا القرب من ا    
جاء تفسّب ىذا  مث ،﴿َوِإَذا َسأََلَك ِعَباِدي َعنٍّي فَِإنٍّي َقرِيٌب﴾ كلذلك تأمل السياؽ

 .باإلجابة  فهذا  قربو﴿ُأِجيُب َدْعَوَة الدااِع ِإَذا َدَعاِف﴾  القرب يف قولو:
 

 .«إنذاؾذيذتدعوـهذأؼربذإىلذأحدؽمذؿنذعنقذراحلته» ٚقاٍ ايٓيب

 

كىو ثابته يف الصحيحْب، كاللفظ ،  أِب موسى األشعرم ىذا ىو حديثي 
مسلم، مدار ا٢بديث يف ٝبيع ركاياتو على أِب عثماف النهدم، عن  الذم معنا ىو لفظي 
 ،يف ركاية خالدو ا٢بذاءكىذه الركاية تفرد ّٔا مسلم، جاءت ،  أِب موسى األشعرم

كٜبة ألفاظه أخرل ثابتةه يف ،  عن أِب عثماف النهدم، عن أِب موسى األشعرم
 البخارم، ككذلك ثابتةه يف مسلم، كمنها:

 ،«نكم تدعوف سميًعا بصيًراإ»أك  ،«إف الذي تدعوف سميٌع بصير»: قولو
دعوف سميًعا قريًبا وىو نكم تإ»كجاء أيضنا  ،«إنكم تدعوف سميًعا قريًبا»كجاء أيضنا 

« ف الذي تدعوف أقرب إلى أحدكم من عنق راحلة أحدكمإ»كجاء أيضنا  ،«معكم
 .كىذه الركاية كما ذكرت لك يف صحيح مسلمو 

 ؟«أحدكم من عنق راحلتو ىف الذي تدعونو أقرب إلإ»:فما معُب قولو
ىذه  أفَّ  -كا تعاُف أعلم-يف تفسّب ىذا ا٢بديث أقواؿه ثبلثة: كالذم يبدك 

 األقواؿ ليست متعارضة؛ بل ٲبكن القوؿ بأهنا ٝبيعنا حق، كال تناقض بينها، كال تعارض.
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 ح يقولوف: إف ىذا القرب ىو قربوا كىو ما يقولو أكثر الشر  ]التفسّب األكؿ[
مو ىذا قربو بعلّْ  «إف الذي تدعونو أقرب إلى أحدكم من عنق راحلتو»بعلمو كقدرتو، 

 .كقدرتو
 بعضنا، ذلكم أفَّ  ا٥بذا ما جاء يف الركاية األخرل، كالركايات يفسر بعضهكيشهد  

إ٭با قاؿ ىذا ا٢بديث مرةن كاحدة؛ ألفَّ القصة كاحدة حينما    النيب القصة كاحدة فإفَّ 
فرفعوا أصواهتم   كانوا مسافرين، أك يف سفرو، كاف الصحابة يف سفرو مع النيب

نكم ال تدعوف أصم وال إالناس اربعوا على أنفسكم  يا أي ها» بالتكبّب، فقاؿ النيب
،  أك قاؿ: «وىو معكم اسميًعا قريب»،  أك قاؿ: «نكم تدعوف سميًعا بصيًراإغائب، 

 «.إف الذي تدعونو أقرب إلى أحدكم من عنق راحلة أحدكم»
ىو قرب  ، فيكوف ىذا القرب من اابعضن  اإذنا ىذه الركايات يفسر بعضه 

 .كل ذلك راجعه إُف إثبات ا٤بعية العامة، ك أك ٠بعو كبصره قدرتوعلمو، كقرب 
 .«وىو معكم» :كيشهد ٥بذا أيضنا ما جاء يف ركايةو من ركايات ا٢بديث، كفيها 

 ا٤بعية العامة. :إذنا تفسّب ىذا ا٢بديث على ىذا القوؿ يرجع إُف معُب
ا٤بعية ا٣باصة، فإهنم فسركا ا٢بديث بقرب  :معُب إُفيرجع  التفسير الثاني:

: كقرب رٞبتو، كقالوا: ىذه ىي ا٤بعية الٍب جاءت يف ىذا ا٢بديث، يف قولو  إجابتو
من  -كمر بنا يف درس البارحة-كيشهد ٥بذا ما ثبت يف البخارم،  ،«وىو معكم»

 .ةفهذه معيةه خاص «أنا عند ظن عبدي بي، وأنا معو إذا ذكرني»ا٢بديث القدسي 
كعلى كل حاؿ ا٤بعيتاف ال تتعارضاف، فإننا إذا قلنا: ىي ا٤بعية ا٣باصة، فا٤بعُب  

 ا٤بعية العامة كزيادة. :أهنا تتضمن
، كال قريب بعباده،  إذا قلنا: ا٤بعية ا٣باصة ال يعِب أف ا  ، كال ٠بيعو ليس بعاَفو

علمو ك٠بعو، كبصره، ننا نريد أنو مع إليس ٠بيعنا بصّبنا بعباده، ال يعِب ىذا؛ بل 
أف يكوف معهم، ىذه ا٤بعية  ىو مع عباده الذين شاء  كإحاطتو كقدرتو، ىو أيضنا

 بتوفيقو كتسديده كرٞبتو إُف آخره.
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فإنو  ىو أف ىذا ا٢بديث، يدؿ على أف العبد إذا ذكر ا الثالث: ]التفسير[
ما يكوف العبد من ربو أقرب » فهم معناه، قوؿ النيب ربي قّْ كىذا يػي  يقرب إُف ا
منو، كعليو فإذا دعا  اكاف ا قريبن  نو إذا قرب من اأعلمنا قد ، ك «وىو ساجد

 .فكاف ا قريبنا منو العبد ربو كذكره، قربت ركحو من ا
 .-ٕبمد ا-كىذه ا٤بعآف الثبلثة كلها حق كال تعارض بينها، 

 
َٔ قطب٘ َٚعٝت٘، ال نط ؼي ايهتاب ٚايُػ١ٖٓ َٚا ُش: قاٍ 

ْ٘ غبشاْ٘ يٝؼ نُجً٘ ؾ٤ٕٞ ٘؛ فإٜٓاؼي َا شنط َٔ عًٛٙ، ٚفٛقٝت

 (.ؼي طيٝع ْعٛت٘
يعِب يف ٝبيع صفاتو، كما أنو ليس كمثلو شيءه يف ذاتو، فإنو ليس كمثلو شيءه 

منا لً سى يف صفاتو، كالقوؿ يف الصفات كالقوؿ يف الذات ٰبذك حذكه، فمهما كنت مي 
يف ذاتو، ليس كشيءو من خلقو، فإف عليك أيضنا أف  -سبحانو كتعاُف-اكمؤمننا بأف 

يف صفاتو ليس كشيءو من خلقو، كإف كاف أصل ا٤بعُب  -سبحانو-كتؤمن بأنو مى لّْ سى تي 
معلومنا، كإف كاف ٜبة قدره مشَبؾ يف أصل الوصف بْب ا٣بالق كا٤بخلوؽ، فإف ىذا مع 

عن صفة ا٤بخلوقْب بو، كبالتاِف فبل ٛباثل،  اثبوتو ٜبة قدره ٩بيزه فارؽ، تتميز صفة 
كسبق الكبلـ عنو   كإف كاف ٜبة اشَباؾه يف أصل الوصف، كاألمر كاضحه ٕبمد ا

 .غّب مرة
ْ٘ غبشاْ٘ يٝؼ نُجً٘ ؾ٤ٕٞ ؼي طيٝع ْعٛت٘، ؛ فإقاٍ 

ٌّٞ ؼي زْٛٙ، قطْٜب ؼي عًٛٙ  (.ٖٚٛ عً
 .ىذه كلمة جيدة أعدىا، كاحفظوىا

، ال تناقض كال تعارض بْب إثبات علو ا "دنوه، قريبه يف علوهعليه يف "
كل ذلك حق، ككل ذلك ٩با ٯبب اإلٲباف  أك معيتو، -جلَّ كعبل-وسبحانو، كإثبات قرب
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 ستشكاؿ يف نفس من كاف يف نفسو مرض التشبيو، من شبو ابو، إ٭با يقع اال
كيف فإنو ىو الذم يستشكل، يقوؿ:  -تعاُف ا عن ذلك-ٖبلقو، كقاسو على خلقو

 ؟كيف يكوف فوؽ خلقو وىو يدنو إليهم  ؟يكوف عليًّا، مع كونو قريًبا
ليس   -سبحانو-ثبت أكالن أف اأ: أف يقاؿ ٥بذا اإلنساف، والجواب عن ىذا 

كمثلو شيء، اإلشكاؿ الذم كرد عليك سببو ىذا القياس الفاسد، حيث أنو كقر يف 
تبعد يف سٍ يف ذاتو كصفاتو كا٤بخلوقْب، كبالتاِف فالشيء الذم يي  -جلَّ عزَّ ك -قلبك أف ا

شك أنو باطل، ىذا أمره فاسده ال شك يف  كىذا ال ا٤بخلوؽ، تستبعده يف حق ا
 حق تعظيمو. فساده، كال يكوف يف نفس من عظم ا

فإف شأنو شأفه آخر، ا    ىذا الذم تستشكلو يتعلق با٤بخلوقْب، أمَّا ا 
أنَّو عاؿو عن ا٣بلق، كأنو بأعظم ٩با تتخيل يف نفسك يا عبد ا، فإذا أخرب عن نفسو 

يف كل حاؿ، كيف كل كقت، ال يزاؿ علينا كإف نزؿ، كال يزاؿ علينا كإف قرب، كال يزاؿ 
شيء، فبل ليس كمثلو  علينا كإف دنا، فإف ىذا ٯبب أف تعتقده يا عبد ا؛ ألفَّ ا

قد ٝبع بينهما،   تعارض بْب إثبات العلو كالقرب، أك إثبات الفوقية كالدنو، فا
 .خرب اأكعلى العبد أف يؤمن كيسلم ٗبا 

إذنا ا٣ببلصة الٍب نريد أف نصل إليها، عليك يا راعاؾ ا أف تبلحظ يف ىذا  
 الباب أمرين:
قربه يليق بو، ا أعلم بكيفيتو، على حد قولو:  قرب ا أفَّ  األوؿ: ]األمر[

 .[ُُ]الشورل: ﴾الَبِصيرُ  الساِميعُ  َوُىوَ  َشْيءٌ  َكِمْثِلوِ  لَْيسَ ﴿
أنو ال تعارض كال تناقض بْب إثبات العلو كالقرب، بْب إثبات  األمر الثاني:

فهو َف يزؿ كال يزاؿ علينا، كيستحيل ، فالعلو صفةه ذاتيةه  الفوقية كالدنو من ا
ف كونو مع ذلك يقرب من عباده إذا إمث ، أف يكوف غّب ذلك؛ بل ال يزاؿ علينا 

بأف لو العلو، كبأف لو الفوقية، ، شاء، ىذا ال ٱبالف كال يعارض ما أثبت عن نفسو
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 َشْيءٌ  َكِمْثِلوِ  لَْيسَ ﴿ كمهما استشكلت من ذلك شيئنا، فعد بقلبك إُف قولو تعاُف:
 يزكؿ عنك ىذا اإلشكاؿ. [،ُُ]الشورل: ﴾الَبِصيرُ  الساِميعُ  َوُىوَ 
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ٌْ :ؼي اإلضيإ بإٔ ايكطإٓ نالّ اهلل   صط فك
   

َٚٔ اإلضيإ ب٘ ٚبهتب٘ اإلضيإ بإٔ ايكطإٓ نالّ اهلل ): قاؿ

ٍْ َٓعَٓ َُ .(غري شتًٛم ، 

 
ا٤بتعلق بصفة الكبلـ، كموضوع صفة الكبلـ قد مضى  :فهذا التنبيو الثالث كىو

 .الكبلـ عنو بالتفصيل، كتبْب لنا فيو منهج أىل السنة كا١بماعة، كمنهج ٨بالفيهم
كذيكر يف الدرس ا٤بتعلق بصفة الكبلـ أف البحث يف ىذا ا٤بوضوع ينقسم إُف 

 قسمْب:
 .يف صفة الكبلـ الثابتة   ]األكؿ[: البحث

 .: البحث يف القرآف الذم ىو بعض كبلـ ا كالبحث الثآف
عبلقة عمـو كخصوص، فإف القرآف بعض كبلـ  ؛العبلقة بْب القرآف كصفة الكبلـ

د ٕبد، كلو كبلـ شرعي، كلو كبلـ   ا، ككبلـ ا  أكثر من ذلك، بل كبلمو ال ٰبي
 .كوٓف

ـ عن الشطر يف ىذا ا٤بوضع يتعلق بالكبل كىذا التنبيو الذم يذكره ا٤بؤلف 
 .الثآف ا٤بتعلق بالقرآف، كما ىو معتقد أىل السنة كا١بماعة فيو على كجو التفصيل

أما الكبلـ عن صفة الكبلـ فقد مٌر بنا تلخيص كتفصيل القوؿ يف ذلك، فإف  
أىل السنة كا١بماعة يعتقدكف أف ا تعاُف ميتَّصفه بصفة الكبلـ، كأنو سبحانو يتكلم، 

 .و ينادم، كأنو يناجيكأنَّ  ،فػىلىوي صفة ا٢بديث كأنو يقوؿ، كأنو ٰبيىدّْث
َف الكبلـ، كإف كاف ا  اختيارية من حيث آحادي  ىذه الصفة صفةه  كعرفنا أفَّ 

ذاتية،  ا صفةه ال شك أهنَّ  قيامها با  أصلي  من حيثي  يزؿ كال يزاؿ متكلمنا، فالصفةي 
 .عطَّبلن عن الكبلـ مث تكلمفلم يكن ا عز كجل مي 

 .يتكلم إذا شاء ٗبا شاء كيف شاء  أما آحاد الكبلـ فإف ا  
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يكوف ببل كاسطة، كيكوف بواسطة، ككل ذلك قد مضى  وي كعرفنا أف تكليمى  
 التفصيل فيو.

فيما يتعلق ٗبعتقد أىل السنة كا١بماعة يف  كاآلف نتأمل فيما أكرد ا٤بؤلف 
 .القرآف الكرٔف

 
اإلضيإ بإٔ ايكطإٓ نالّ  :َٚٔ اإلضيإ ب٘ ٚبهتب٘):  قاؿ

َٓعٍَٓ غري شتًٛماهلل  َُ  ،.) 
 

 االعتقاد فرع من فركع اإلٲباف با ككتبو.ىذا القدر من 
إُف أف القرآف بعض كبلـ ا،  فذلك راجعه  أما كونو متعلقنا باإلٲباف با 

، كاإلٲباف بصفات ا من اإلٲباف با، فعاد ىذا ا٤بعتقد إُف ركن كالكبلـ صفة  
 اإلٲباف با.

فذلك بْبّْه ظاىر، فإف اإلٲباف بالكتب؛ كىي  أما كونو متعلقنا باإلٲباف بكتبو 
على رسلو ال شك أف ذلك أحد أركاف اإلٲباف، كالقرآف من ٝبلة تلك  الٍب أنز٥با ا 

ىو من اإلٲباف بالكتب، فعاد ىذا الشطر من  الكتب، فاإلٲباف بأنو من كبلـ ا 
 .االعتقاد إُف اإلٲباف با ككتبو

 
 .( ايكطإٓ نالّ اهللاإلضيإ بإٔ : )قاؿ 

 
ىذا الذم بْب أيدينا يف ىذا ا٤بصحف، ىذا الذم نتلوه كنكتبو يف ا٤بصاحف، من 

﴿ِمَن اْلِجناِة َوالنااِس﴾ [، كإُف قولو: ِ]الفاٙبة:﴿اْلَحْمُد لِلاِو َربٍّ اْلَعاَلِميَن﴾  قولو:
﴿َوِإْف َأَحٌد ِمَن بو حقيقةن،  [، كما بْب ذلك كلو كبلـ ا، تكلم ا ٔ]الناس:
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[، فهذا الذم بْب دىفػىٍبىٌ ٔ]التوبة:اْلُمْشرِِكيَن اْسَتَجاَرَؾ فََأِجْرُه َحتاى َيْسَمَع َكالـَ اللاِو﴾ 
 .تكلم ا بو حقيقة  ا٤بصحف ال شك كال ريب أنو كبلـ ا 

 
َٓعٍَٓ غري شتًٛم):  قاؿ َُ). 

 
أهنم يعتقدكف أف القرآف كبلـ ا،  معتقد أىل السنة كا١بماعة يف ىذا الباب ىو

مينػىزَّؿ غّب ٨بلوؽ، منو بدأ كإليو يعود، كمر بنا تفسّب ىذه الكلمات، ىذا ملخص معتقد 
 أىل السنة كا١بماعة يف موضوع القرآف.

 القرآن كالم اهلل، ُمَنزََّل غير مخلوق، منه بذأ وإليه يعود.  

،  بو حقيقة، القرآف كبلـ اىو الذم تكلم  أما كونو كبلـ ا فإف ا 
 ا  ، كقيل يف حقو: )إنو مينػىزَّؿ( ألفَّ مينػىزَّؿ غّب ٨بلوؽ، القرآف مينػىزَّؿ من ا 

متصفنا بصفة العلو،  متصف بصفة العيلو، فكاف إثبات كونو مينػىزَّال إثباتنا لكوف ا
لسماء إُف األرض، ببل كاسطة، مث نزؿ من ا ٠بع ىذا القرآف من ا  فجربيل 

٠بعوا ىذا  مث ا٤بسلموف، أعِب أصحاب النيب  فسمعو منو نبينا الكرٔف ٧بمد 
كىكذا َف يزؿ ا٤بسلموف يسمعوف ىذا القرآف، يسمعونو   الكتاب العظيم من النيب 

 من بعضهم، كييسمعونو إُف آخرين. 
ِمَن اللاِو اْلَعزِيِز ﴿تَػْنزِيُل اْلِكَتاِب  :  قاؿ فالقرآف مينػىزَّؿ من ا 

  .يف ثبلثة مواضع يف كتاب ا[، ِ، األحقاؼ:ِ، ا١باثية:ُ]الزمر:اْلَحِكيِم﴾
﴿تَنزِيٌل ، كقاؿ: [ِ]غافر:﴿تَنزِيُل اْلِكَتاِب ِمَن اللاِو اْلَعزِيِز اْلَعِليِم﴾ قاؿ سبحانو: 

، [ِ]فصلت:﴿تَنزِيٌل ِمَن الراْحَمِن الراِحيِم﴾ كقاؿ:   [،َٖ]الواقعة:ِمْن َربٍّ اْلَعاَلِميَن﴾ 
-ُّٗ]الشعراء: َعَلى قَػْلِبَك لَِتُكوَف ِمَن اْلُمنِذرِيَن﴾  *﴿نَػَزَؿ ِبِو الر وُح األَِميُن كقاؿ: 

َناُىُم اْلِكَتاَب يَػْعَلُموَف أَناُو ُمنَػزاؿ ِمْن رَبٍَّك بِاْلَحقٍّ﴾ كقاؿ: [، ُْٗ ﴿َوالاِذيَن آتَػيػْ
 .[ُُْعاـ:]األن
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ىو الذم  ىنا البتداء الغاية، فا  ، ك"ًمٍن" ىا إذف القرآف مينػىزَّؿ من ا 
ليس ٨بلوقنا، فالقوؿ  ، إذف القرآف مينػىزَّؿ من ا تكلم بو، كاف إنشاؤه من ًقبىلو 

باتفاؽ ا٤بسلمْب، كمر بنا  بأف القرآف ٨بلوؽ ال شك أنو ضبلؿ مبْب، بل كفر با 
القرآف ٨بلوؽ كما  القوؿ يف ىذا ا٤بقاـ، كذًكر اللواـز الٍب تلـز على القوؿ بأفَّ تفصيل 

ظاىري  يقوؿ ىذا من يقولو من ا١بهمية كا٤بعتزلة كأضرأّم، ال شك أف ىذا ا٤بعتقد معتقده 
 للحق ا٤ببْب الذم جاء يف كتاب ا كيف سنة رسولو  الفساد، ظاىر البطبلف، مضاده 

 وف. كأٝبع عليو ا٤بؤمن
ىؤالء يقولوف: ىذا القرآف الذم بْب أيدينا ٨بلوؽ من ٝبلة ٨بلوقات ا كما خلق 

تعاُف ا عن إفكهم  -ا الشجر، كا٢بجر، كالسماء، كاألرض، كذلك خلق ا القرآف
 . -علونا كبّبنا

ككفرنا أمره معلوـه عند ا٤بسلمْب بالضركرة،  ، كضبلالن ،  ككوف ىذا الكبلـ بدعةن 
 ائلوف بذلك كفار باالتفاؽ.كالق

 عؿط َٔ ايعًُا٤ ؼي ايبًسإ     ٚيكس تكًس نفطِٖ عيػٕٛ ؼي

ُّ سهاٙ عِٓٗ  بٌ سهاٙ قبً٘ ايطرباْٞ        ٚاياليها٥ٞ اإلَا

يف السنة أكرد ما يزيد عن ٟبسمائة كٟبسْب من  كعًلمنا أف البللكائي   
كالذين سيقتىهم منهم )علماء ا٤بسلمْب الذين نىصُّوا على كفر القائلْب ٖبلق القرآف، قاؿ: 

أكثر من مائة من األئمة الذين ييرجع إُف أقوا٥بم، كأما الذين تركتهم من علماء ا٢بديث 
صٍوف كثرة  . (فإهنم ال ٰبي

 شك أنو من أعظم الضبلؿ كاإلفك. فالقوؿ ٖبلق القرآف ال
 ، كإف شئت فقل: من بدا كإليو يعود. (مينػىزَّؿ غّب ٨بلوؽ، منو بدأ)

ىو الذم ابتدأ الكبلـ بو،  أف ا  :، يعِب(منو بدأ)معُب قولو:  كقلنا: إفَّ 
ق يف ا٥بواء، أك و خيلّْ ، كليس غّبه، ليس أنَّ ىو الذم تكلم بو ابتداءن  أف ا  :يعِب
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ق يف نفس جربيل، مث عربَّ عنو جربيل، بل القرآف من ا خيلق يف اللوح افوظ، أك خيلّْ 
  ابتدأ، فهو الذم تكلم بو. 

، منو ابتدأ إنشاؤه، كإليو يعود حيكميو، فهو صفة من (منو بدأ، كإليو يعود)قاؿ: 
، يعِب (ودإليو يع)، أك يكوف مرادىم بقو٥بم: ألنو بعض كبلـ ا  ؛صفات ا 

حينما ييرفع من ا٤بصاحف كمن صدكر الناس يف آخر الزماف،  أنو يعود إُف ا 
 فالقرآف شأنو عظيم. 

إذا بلغ ا٢باؿ أف ىجر الناس القرآف، كتعطَّل العمل بو، فإف ا سبحانو يكـر ىذا 
 الكتاب ا١بليل العظيم، فّبفعو إليو، فيصبح الناس كليس عندىم من كتاب ا 

نبليغى إُف ذلك الوقت الذم ال يكوف  أالء، فهذا يكوف يف آخر الزماف، نسأؿ ا شي
 .فيو بيننا كتاب ا 
ىذه ا١بملة تلخص معتقد أىل السنة كا١بماعة يف ىذا القرآف  ا٤بقصود أفَّ 

فظ، كينبغي أف تنشَّأ الناشئة عليها:  القرآف كبلـ ا، )العظيم، ىذه ا١بملة ينبغي أف ٙبي
 (.مينػىزَّؿ غّب ٨بلوؽ، منو بدأ، كإليو يعود

  
ٕٖ):  قاؿ  .(اهلل تهًِ ب٘ سكٝك١ ٚأ

 
ىذه ا١بملة فيها تنبيو على فساد قوؿ القائلْب: إف القرآف ليس كبلـ ا حقيقة، 

كذلك أهنم يقولوف: إف القوؿ بأنو كبلـ ا يرجع إُف بو حقيقة،  َف يتكلم ا  :يعِب
، فبل فرؽ بْب صفة الكبلـ كصفة ا٢بياة كصفة  أنو صفة ذاتية، قائمة بذات ا 

تكلم حقيقة!  ، كليس أف ا  الًعلم، كل ذلك صفة أزلية قدٲبة قائمة بذات ا 
﴾ ﴿َفال ، أك قاؿ سبحانو: [ٔلم﴾ ]البقرة:أ﴿فقاؿ سبحانو:  أُْقِسُم ِبَمَواِقِع الن ُجوـِ

، ىذا ليس كبلـ ا؛ إ٭با كبلـ ا شيء قائم بذات ا عز كجل كاحده [٘ٚ]الواقعة:
 ،كالتوراة ،ال يتبعَّض كال يتجزأ، ىو األمر كالنهي، ىو ا٣برب كالقىصىص، ىو القرآف
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يف التعبّب عنو ال كصيحيف إبراىيم، كلها شيء كاحد، إ٭با االختبلؼ  ،كالزبور ،كاإل٪بيل
غّب، أما ىو فإنو ليس كبلمنا حقيقينا، ليس كبلمنا ٕبرؼ كصوت، كما أٝبع على ىذا 
ا٤بسلموف فهذا القوؿ ال شك أنو من أبطل الباطل، بل ىذا القرآف تكلم ا بو حقيقة، 

، مث ٠بعو ا٤بسلموف  من جربيل ، مث ٠بعو النيب من ا   ك٠بعو جربيل
 . النيب من

إليو بعد قليل على  إذف ىذه ا١بملة تينبَّو على مذىب ًبدىًعٌي سيشّب ا٤بؤلف 
 كجو التعيْب. 

كما –حقيقةن ال بالقرآف كال بغّبه، كىذا  ىؤالء يقولوف: َف يتكلم ا 
 .٨بالف لئلٝباع، ك٨بالف للنص كتابنا كسينة –ذكرت

 
ٖٛ  ٚإٔ ٖصا ايكطإٓ ايصٟ أْعي٘ ع٢ً ْبٝ٘ ستُس ): قاؿ

، ال نالّ غريٙ، ٚال جيٛظ إطالم ايكٍٛ بأْ٘ نالّ اهلل سكٝك١ّ

 .(سها١ٜ عٔ نالّ اهلل، أٚ عباض٠ عٓ٘

 
ىو ما عليو أىل السنة كا١بماعة ٝبيعنا، بل ما  ىذا الذم نص عليو ا٤بؤلف 

اًذ أىل البدع الذين يقولوف: إف ىذا الذم بْب دىفػىٍبىٌ  عليو ا٤بسلموف قاطبة سول شيذَّ
َف يتكلم ا عز كجل بو حقيقة، كإ٭با ىو حكاية عن كبلـ ا، أك عبارة عن  ا٤بصحف 
 كبلـ ا.

﴿َوِإْف َأَحٌد ِمَن اْلُمْشرِِكيَن اْسَتَجاَرَؾ فََأِجْرُه َحتاى يقوؿ:   يا  للعجب! ا 
قاؿ: ، أك قاؿ: حٌب يسمع ا٢بكاية عن كبلـ ا؟ أك [َٙيْسَمَع َكالـَ اللاِو﴾ ]التوبة:

 ؟  حٌب يسمع العبارة عن كبلـ ا؟ أم ذلك قاؿ العليم ا٣ببّب 
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كاف    إف ىذا القرآف كبلـ ا بنص القرآف، كىذا ىو نص حديث رسوؿ ا 
 من يحِملُني فأُبَػلٍّغ كالـ ربي؟»يطوؼ على قبائل العرب يف ا٤بواسم كيقوؿ:  النيب 

 . «فإف قريًشا منعتني أف أُبلغ كالـ ربي
 .حقيقة ا ىو كبلـ ا ىذ

ا مذىب القائلْب بأنو ليس كبلـ ا حقيقة، إ٭با إضافتو إُف كونو كبلـ ا إ٭با أمَّ  
 ىي إضافة ٦بازية، كإال فالتحقيق أنو حكاية عن كبلـ ا، أك عبارة عن كبلـ ا.

ىذاف مذىباف من مذاىب ا٤بتكلمْب؛ القوؿ بأف القرآف حكاية عن كبلـ ا، أك 
 القوؿ بأف القرآف عبارة عن كبلـ ا. 

 .ا٤باتريدية :ا القوؿ بكونو حكاية عن كبلـ ا فهذا قاؿ بوأمَّ 
 .كالقوؿ بأنو عبارة عن كبلـ ا ىذا قاؿ بو األشاعرة      

يف مقاالتو عن ا٤بعتزلة، كيبدك أنو قوؿ  شعرم بل حكى أبو ا٢بسن األ      
 لبعضهم، كانوا يقولوف: إف القرآف حكاية عن كبلـ ا! 

إذف القوؿ بأنو حكاية عن كبلـ ا قوؿ بعض ا٤بعتزلة إضافة إُف من ذكرت لك، 
بن كيبٌلب، فمن أىل العلم من نقل عنو أنو كاف يقوؿ: إف القرآف اكاختلف النقل عن 

كبلـ ا، كما نقل ىذا اإلسرائيِب عنو فيما ذكر شيخ اإلسبلـ يف آّلد   حكاية عن
 ، كيف غّبه أيضنا من كتبو، كنيًقلى عنو أنو كاف يقوؿ: إنو عبارةه (درء التعارض)األكؿ من 

 .(مقاالت اإلسبلميْب)عن كبلـ ا، كما نقل ىذا عنو أبو ا٢بسن يف 
 .خاطئاف ٨بالفاف للحقا٤بقصود أف ىذا كىذا كبلٮبا مذىباف 

رأل أف قوؿ من قاؿ: إف  كالفرؽ بْب القولْب ىو من جهًة أف أبا ا٢بسن  
حكٌي، كليس كذلك القرآف مع  

ى
القرآف حكاية عن كبلـ ا غلط، فإف ا٢بكاية تيطاًبق ا٤ب

فإنو ال مطابقة كال ٩باثلة بْب ىذا الذم يف  -الذم ىو صفة قائمة بذاتو-كبلـ ا 
 .بْب ما يف القرآفا٤بصحف ك 
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.                                                         -كفقو ا-مدً نٍ سً  زيزٍ عى دالٍ بٍ عى  بنٍ  حٍ الً شىرٍحي فىًضيىلًة الشىٍيخ: صى 
 مْبَّ لً سٍ كللمي  وى يٍ كلوالدى  وي غىفىرى ا لى 

 

ٖٔٗ 
 

كٌي، كاألمر ليس كذلك،   كأضافوا إُف ىذا أيضنا أف ا٢بكاية تستدًعي تػىقىدُّـ ٧بى
كى، كلذا يػيعىربَّ بالتعبّب الصحيح على رأم ىؤالء، فيقاؿ: إنو  ليس ىناؾ كبلمنا مث إنو ٰبي

ما قاـ يف كالتفسّب أك كالَبٝبة عن كبلـ ا يػيعىربَّ ع  :عبارة عن كبلـ ا، عبارة يعِب
 من الكبلـ الذم زعموه كبلمنا نفسينا. نفًس ا 

 .كا٤باتريدية نازعوا يف كوف ا٢بكاية تستدعي أك تستلـز مطابقة اكيٌ 
كعلى كل حاؿ مهما يكن من شيء يف ىذا ا٤بقاـ فبل شك أف ىذين ا٤بذىبْب  

بو حقيقة؛  باطبلف، كا٢بق الذم ال شك فيو أف ىذا القرآف بآياتو كحركفو تكلم ا 
إ٭با  كأما الذم ذكركا من أنو حكاية عن كبلـ ا، أك عبارة عن كبلـ ا، كأف ا 

ف جربيل حكى ىذا الذم يف نفسو أك عربَّ عنو، أك أف خلق معناه يف نفس جربيل، مث إ
فبل شك أف ىذا ٨بالفه إلٝباع ا٤بسلمْب، ٨بالفه للنص، ناىيك  ذلك كاف للنيب 

 .عن أنو ال دليل عليو
ىذا يف أصلو بدعة لغوية، كبدعة  -كىو الكبلـ النفسي-كمذىبهم من أصلو 

باشرعية، شيء ما كاف الناس يعرفونو قبل  ، ما كاف الناس يعرفوف شيئنا ا٠بو بن كيبلَّ
الكبلـ النفسي، حٌب ىو نفسو ٤با سيئل: ما الكبلـ النفسي؟ قاؿ: صفة تناقض ا٣بىرىس 
كالسكوت، كالعقبلء ٝبيعنا يدركوف أنو ال شيء ييناقض ا٣بىرىس كالسكوت إال الكبلـ، 

ب كأتباعو ك اإذف ىذا الذم ذكركه من الكبلـ النفسي، الذين ىم  من سار على بن كيبلَّ
هنجهم، أتوا بشي خالفوا فيو ٝبيع الناس، كىو على كل حاؿ أظن أنِب قد تكلمت عن 
بعض األكجو الٍب تدؿ على بطبلنو، كقد أفاض أبو العباس رٞبو ا القوؿ يف بطبلنو، 

: قاؿ تلميذه  حٌب أكصل أكجو الرد على ىذا الكبلـ النفسي إُف تسعْب كجهنا، 
ّٗا بٝٓت   أعين ايهالّ ايٓفػٞ شا ايبطالٕ   بطالْ٘تػعٕٛ ٚد

ا٤بقصود أف ىذا ا٤بذىب من أساسو مذىب غّب صحيح، ٨بالف للحق الذم دٌؿ 
عليو الكتاب كالسينَّة، كأٝبع عليو ا٤بسلموف، فا٢بق الذم ال ريب فيو أف ىذا القرآف 

 .تكلم ا عز كجل بو حقيقة كما قد علمت
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كصف ىذا القرآف بأنو قوؿ رسوؿ  ا  ىنا سؤاؿ قد يقوؿ بعض الناس:ا كى 
﴿ِإناُو كرٔف، فبػىْبَّ سبحانو يف موضعْب: يف ا٢باقَّة كالتكوير، فقاؿ سبحانو يف ا٢باقَّة: 

﴿ِإناُو ، كقاؿ يف التكوير: [ُْ، َْ]ا٢باقة: َوَما ُىَو ِبَقْوِؿ َشاِعٍر﴾  *َلَقْوُؿ َرُسوٍؿ َكرِيٍم 
ٍة ِعْنَد ِذي اْلَعْرِش َمِكيٍن ﴾  *َلَقْوُؿ َرُسوٍؿ َكرِيٍم   [.َِ؛ُٗ]التكوير:ِذي قُػوا

 .كا٤براد بالرسوؿ يف اآلية األكُف ىو النيب ٧بمد 
 .كا٤براد بالرسوؿ يف اآلية الثانية ىو جربيل 

 الرسوؿ ا٤بلىكٌي.   :الرسوؿ البشرم، كالرسوؿ الثآف ىو :فالرسوؿ األكؿ ىو

 لذم بْب أيدينا كيًصفى بأنو قوؿ الرسوؿ!إذف قد يقوؿ قائل: ىذا القرآف ا
، ىكذا زعم بعض الزاعمْب، كعلى كل حاؿ ليس ٜبَّة  إذف ليس كبلـ ا 

غرابة يف أف يتشبث أىل البدع بشيء من متشابو القرآف، فيضربوف آيات القرآف بعضها 
 .ببعض، أك يأخذكف طرفنا، كييعرضوف عن طرؼ آخر

الرسوؿ سواءن كاف بشرينا أك ملكينا، إضافة ببلغو كأداء، كا٢بق أف إضافة القرآف إُف 
 كليس إضافة إنشاءن كابتداء.

أك إضافة القرآف ككصفو بأنو قوؿ رسوؿ كرٔف ىذا من  ،أف نسبة القرآف :ٗبعُب
قد قالوا ىذا  ككذا جربيل،  جهة الببلغ كاألداء، كال شك كال ريب أف النيب 

يس كذلك؟ فػىهيم قالوا ىذه اآليات كىذه السور على القرآف، كإال كيف كصل إلينا؟ أل
ًمٍن أين؟ ﴿ُقْل نَػزاَلُو رُوُح اْلُقُدِس﴾ بو  من ا  سبيل األداء، ٤با نزؿ جربيل 

 حينما ٠بعو منو.  ٞبلو عن ربو  ، فجربيل [َُِ]النحل:﴿ِمْن رَبٍَّك﴾ .. 
 كيدؿ على بطبلف ما ذكركا عدة أكجو منها: 

و لو كاف ىذا القرآف مضافنا إُف الرسوؿ ابتداءن أف ييقاؿ: إنَّ  ]الوجو األوؿ[
ث القوؿ بو، ىو الذم تكلم بو ابتداءن، فإف القرآف ىو الذم أحدَّ  :كإنشاءن، يعِب

كىو   كتارةن نسبو إُف النيب   ييضحي حينئذو متناقضنا، ألنو تارةن نسبو إُف جربيل
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كالواقع أف  ا النيب ، كإمَّ  ا جربيلمَّ كبلـ كاحد، فبلبد أف يكوف مينًشئو كاحد، إ
 .اآليتْب تدالف على أنو مضاؼ إُف اثنْب، كليس إُف كاحد

ىذا القرآف أيضيف إُف كلمة الرسوؿ،  تأمل يرعاؾ ا، كيف أفَّ  ]الوجو الثاني[
.. ﴿ِإناُو َلَقْوُؿ َرُسوٍؿ﴾ ، إ٭با أيضيف إُف ؟   أك إُف جربيل،  كليس إُف ٧بمد 

كىذا ميؤًذفه بأف إخباره بو كأداءه لو على سبيل أداء الرسالة،   ،[ُٗ، التكوير: َْ]ا٢باقة: 
فهذه [، ٕٔ]ا٤بائدة:َما أُنِزَؿ ِإلَْيَك ِمْن رَبٍَّك﴾  ﴿يَا أَيػ َها الراُسوُؿ بَػلٍّغْ كما قاؿ سبحانو: 

كانا -لسبلـعليهما الصبلة كا-الكلمة مفيدة جدنا يف ىذا البياف، كالشك أف كليهما 
 .رسوؿ من ا  رسولْب، فجربيل رسوؿ من ا سبحانو، كالنيب 

أف يقاؿ: لو أمتَّ ىؤالء قراءة ما بعد ىذه اآلية لتبْبَّ ا٢بق جلينا،  الوجو الثالث:
َوال  *َوَما ُىَو ِبَقْوِؿ َشاِعر َقِلياًل َما تُػْؤِمُنوَف  *﴿ِإناُو َلَقْوُؿ َرُسوٍؿ َكرِيٍم قاؿ سبحانو: 

﴿تَنزِيٌل ِمْن ، ماذا بعد ذلك؟ .. [ِْ،  ُْ، َْ]ا٢باقة:  ِبَقْوِؿ َكاِىٍن َقِلياًل َما َتذَكاُروَف﴾
َنا بَػْعَض اأَلقَاِويِل ، مث قاؿ: [ّْ]ا٢باقة:َربٍّ اْلَعاَلِميَن﴾  أَلََخْذنَا ِمْنُو  *﴿َوَلْو تَػَقواَؿ َعَليػْ

 إُف آخره. [ْٓ،  ْْ]ا٢باقة:بِاْلَيِميِن﴾ 
 :رعاؾ ا يف أمرينا تأمل ي
:] ﴿تَنزِيٌل ِمْن َربٍّ ٤با بْبَّ سبحانو أنو قوؿ رسوؿ كرٔف بْبَّ أنو ماذا؟ ..  ]أكالن
ألنو ىو الذم ابتدأ التكلُّم بو جٌل كعبل، ؛  ، إذف ىو تنزيل من ا اْلَعاَلِميَن﴾ 

 .كابتداءإضافة ببلغ كأداء، كليس إنشاءن  فصارت إضافتو إُف الرسوؿ 
لو كاف تىقوَّؿى على ا؛ يعُب نسب إُف اً كإُف   تىػوعدى النىب   ا  ثانياً:

 .بْب أيدينا كبلـ ا  مفدؿ ىذا على أف الذ،  كتابًو ما َف يقل 
أف ييقاؿ: آيات القرآًف، كأدلة الكتاب كالسنة ٯبب ا١بمع بينها،  الوجو الرابع:

بٌْبى فداحة  مىو الذ[َْ]ا٢باقة:﴿ِإناُو َلَقْوُؿ َرُسوٍؿ َكرِيٍم﴾ قاؿ:  فالذمكالتأليف بينها، 
غّبة الذل قاؿ:  القوؿ بأنو قوؿ البشر، فإف ا 

ي
﴿ِإْف قد بْب لنا مقالة الوليد بن ا٤ب
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﴿َسُأْصِليِو َسَقَر﴾ فماذا قاؿ ا بعد ذلك؟ ..  [،ِٓ]ا٤بدثر:َىَذا ِإالا قَػْوُؿ اْلَبَشِر﴾ 
 [.ِٔ]ا٤بدثر:

إذ يكوف قد  ئذو فإنو حين إذف من قاؿ: إف ىذا القرآف إ٭با ىو كبلـ الرسوؿ 
 ؟ أحقه أـ باطل؟  قاؿ: إنو ماذا؟ .. قوؿ البشر، كما حكم ىذا عند ا 

﴿َسُأْصِليِو َسَقَر﴾ باطله، كالذل أنزؿ ىذا الكتاب فإنو قاؿ: ا١بواب: 
 .قضال يتنا   ، ككتاب ا [ِٔ]ا٤بدثر:
 :ال يعِب [َْ]ا٢باقة:﴿ِإناُو َلَقْوُؿ َرُسوٍؿ َكرِيٍم﴾ إذف تبْب ىذا، تبْب لنا أف قولو  

  .ىو الذم ابتدأه، كإال لكاف ال حرج كال بأس يف قوؿ إنو قوؿي البشر  النيبأف 
تبْب بيطبلف تشبث أىل الًبدىع بػهاتًْب اآليتْب، كا  الٍبإذف ىذه بعض األكجو 

 أعلم. 
أٚ نتبٛٙ ؼي اغيكاسف مل  ،بٌ إشا قطأٙ ايٓاؽ:)  قاؿ

 .(سكٝك١  خيطز بصيو عٔ إٔ ٜهٕٛ نالّ اهلل
 

على أم كجو تصرؼ ىذا القرآف َف ٱبرج عن كىونو كبلـ ا، فػإذا حيًفظى يف 
عى باآلذاف فػهو كبلـ  الصدكر فػهو كبلـ ا، كإذا تيلي باأللسًن فػهو كبلـ ا، كإذا ٠بًي
ا، كإذا كيًتبى يف ا٤بصاحف فػهو كبلـ ا، يف ٝبيع ىذه ا٤براتب األربع ىو كبلـ ا 

 ،رؼ ىذا القرآف على ىذه األكجو كا٤براتب فإف ىذا ال ٱبرجو عن كونو  فػمهما تص
عى باآلذاف، أك حيًفظى يف الصدكر، أك كيًتبى يف  ، كبلـ ا  فإذا تيلي باأللسن، أك ٠بًي

 .ا٤بصاحف فإنو يف كل ىذه األحواؿ ال يزاؿ كبلـ ا 
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ََٕٖ:)  قاؿ ايهالّ إصيا ٜهاف سكٝك١ّ إزي َٔ تهًِ ب٘  فـإ

 .(َبتس٥ّا، ال إزي َٔ قاي٘ َبًّػا َؤزّٜا
يعقلو العقبلء، كيىعلىمو الناس أف  الذمىذه ا٤بسألة تكلمنا عنها سابقنا، كقلنا: إف 

الكبلـ إ٭با يضاؼ إُف من قالو مبتدئنا، ال ٤بن تكلم بو مبلغنا مؤدينا، كذكرنا أمثلة على 
: ىذا، فػمٌب ما تكلم إنسافه   بػبيتو من الشعر مثبلن كقوؿ مثبلن

في  ن[طعال]ِمْن َدْىرِِه ما تَػَعّوَدا             وعاَدُة سيِف الّدْولة  أمرئٍ لػكل 
 الِعدى

   !أىذا كبلمي؟! أييقاؿ ىذا كبلـ صىاًلح؟! أك ييقاؿ ىذا كبلـ ا٤بتنيب؟
ىذا كبلـ ا٤بتنيٌب، ىذا شعر ا٤بتنيٌب، إ٭با أنا قائله لو على سبيل األداء، على سبيل 

 .ا٢بكاية، على سبيل الببلغ، كإال فالشعري كالكبلـ يضاؼ إُف من قالو مبتدئنا
 .ىو الذم تكلم بو جل كعبل  إذف القرآفي كبلـ ا

 
 .(ٚقس زخٌ أّٜها فُٝا شنطْاٙ َٔ اإلضيإ ب٘ ٚبهتـبـ٘:)  قاؿ

 
بقيت مسألة قػد يظن بعض الناس أف فيها ما قد ييسػتشكل، كىي أننا قلنا: إف 

عىو جربيل من ا  ببل  عقيدة ا٤بسلمْب أٝبعْب أف ىذا القرآف الذم بْب أيدينا ٠بًى
عىو ا٤بسلموف من النيب   النيبكاسطة، مث بلغو إُف  عىو من جربيل، مث ٠بًى ، الذم ٠بًى

، كإُف ما شاء ا سبحانو  .كىىليمَّ جىرا إُف ىذا اليـو
ما جاء من أف القرآف نزؿ  جهةقػد يقوؿ بعض الناس: إنو قػد ييسػتشكلي ىذا من  

دنيا، ككاف ذلك ليلة القدر، فػبعض الناس من اللوح افوظ إُف بيػت العزة يف ٠باء ال
يستشكل ىذا كيقوؿ: ىذا دليل على أف جربيل َف يسمع ىذا الكبلـ، كَف يتكلم ا 
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  بو؛ إ٭با كاف موجودنا مكتوبنا يف اللوح افوظ كما يف ىذا اللوح كل شيء قبل خلق
 .إُف قياـ الساعة السماكات كاألرض كإُف ما أخػرب النيب 

أف أىل السنة كا١بماعة يقولوف: إنو ال تعارض بْب األمرين، كبلٮبا حق،  ا٤بقصود
كتب ىذا القرآف يف اللوح افوظ، مث أينزؿ إُف بيت العزة يف السماء الدنيا،  فػا 

علم ما  ،بػكل شيء عليم، فػإنو قػد علم كل شيء رعاؾ ا أف ا اكال ٱبفاؾ ي
ٱبلقو، كعلم أيضنا كبلمو قبل أف يتكلم بو، فػكتبو قػبل أف ، فػكتبو قبل أف  سيخلقو 
 .يتكلم بػو
إذف كىونو كاف مكػتوبنا يف اللػوح اػفوظ مث نػىزىؿى ٝبلػة إُف بػيت العػزة كما جاء ىذا  

كأٝبع عليو أىل العلم، حقه ال   النيبأيضنا مرفوعنا إُف  كركمَّ ،  بن عباس اعن 
عىوي  ارض أف جربيل ىذا ال يع ريب فيو، لكنَّ  فكبل األمرين  من ا  قػد ٠بًى

 حصل، كبل األمرين كقع، كبل األمرين حق. 
عىو جربيل من ا ، كيًتبى كأيضنا تكلم ا بو  فبل تعارض بْب ىذا ،  ك٠بًى

ػلةن  إُف بػيت العػزة ال يعارض  كىذا، فالقرآف ٤با كاف مكتوبنا يف اللوح افوظ، مث نػىزىؿى ٝبي
تكلم بو ٤با شاء،  كىوف ا   ،ىذا ٕباؿ من األحواؿ عند أحد من أىل العلم كالفقو

 .بواسطة الرسوؿ ا٤بلكي جربيل  فػنػىزىؿى مينىجَّمنا على النيب 
 

ٖٚٛ نالّ اهلل سطٚف٘ َٚعاْٝ٘، يٝؼ نالّ اهلل ):  قاؿ

 .(اذتطٚفاذتطٚف زٕٚ اغيعاْٞ، ٚال اغيعاْٞ زٕٚ 
 

ىذا ىو ا٢بق، كىذا ما يعقلو العقبلء من أف الكبلـ ىو ٦بموع األمرين،    
ا٢بركؼ كا٤بعآف، كأما من قاؿ: إف الكبلـ إ٭با ىو ا٤بعآف دكف ا٢بركؼ، أك أنو ا٢بركؼ 
دكف ا٤بعآف فإنو قػد أخطأ جادة ا٢بق، الصواب الذم ال شك فيو أف الكبلـى ىو ٦بموع 

 .األمرين
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فػعلى أم كجو تصٌرؼ القرآف  ،  كبالتاِف ىذا القرآف حركفو كمعانيو من ا  
 .كما ذكرنا ال ٱبرج عن كىونًو كبلـ ا 

 
 

 إٕ ايصٟ ٖٛ ؼي اغيكاسف

 

 ٚايؿبإ َجبت بأْاٌَ األؾٝار 

 

ُ٘ ٚسطٚف٘  ٖٛ قٍٛ ضبٞ آُٜ

 

 ٕٔ َٔسازْا ٚايطَٓم شتًٛقا ٚ 

 

فػىتػىٌْب، ما ىو مكتوب يف ىذا ىو ا٢بقي كالفيصل يف ىذا  ا٤بقاـ العظيم، ما بْب الدى
 ... كبلـ ا .ا٤بصاحف ىو

ُ٘ ٚسطٚف٘ ُٜ ٕٔ             ٖٛ قٍٛ ضبٞ َآ  َٚسازْا ٚايطَٓم شتًٛقا

ىذا الورؽ، كىذا الغبلؼ ٨بلوؽ، كىذا ا٤بًداد كا٢ًبربي الذم كيتب بو القرآف   
 .٨بلوؽ

غّب ٨بلوؽ، كىذا ىو ا٢بق كالفيصل يف  أما ما ىو مكتوب فػإنو كبلـ ا  
كا٤بداد كالورؽ ، ىذا ا٤بقاـ، فإف بعض الناس يشػتبو عليو األمر، الكبلـ كبلـ ا 

 كبلـ ا، كأصواتنا ٨بلوقة. كالغبلؼ كا١بلد ىذه أمور ٨بلوقة، القرآف  
الكبلـ كبلـ البارم، كالصوت صوت القارم، ىذه قاعدة السلف كأىل السنة 

 كا١بماعة.
أما ماعدا ذلك، فبل شك أنو ا٫براؼ عن جادة ا٢بق، ك٩با يؤسىف لو أف ىذا 
القوؿ بأف الذم بْب أيدينا يف ىذا ا٤بصحف ال يعدك أف يكوف حكاية عن كبلـ ا، أك 

ل إُف عبارة عن كبلـ ا، كىذا مع األسف الشديد منتشر يف كثّب من األصقاع، أدَّ 
ية، فالبدع تبدأ شربنا، مث تصبح ذراعنا، مث تصبح باعنا، مث حصوؿ مفاسد عظيمة متتال

 تصل إُف ما شاء ا من الضبلؿ كا٥بول.
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ىؤالء الذين قالوا: إف القرآف حكاية عن كبلـ ا، إذا قيل ٥بم: ىذا الذم يف 
 . ا٤بصحف، ما ىو؟ فإهنم يقولوف: إنو ٨بلوؽ

، أما ىذا الذين بْب با  ليس إال ا٤بعُب الذم قاـ إ٭با الذم ىو صفة  
كذلك ماذا؟ ٨بلوؽ أليس   أيدينا ىذا إ٭با ىو تعبّب من أك حكاية جربيل أك ٧بمد 

كذلك؟ ألف ا٤بخلوؽ ىو الذم يقـو بو ا٤بخلوؽ، أك ا٤بخلوؽ إ٭با يقـو بو ٨بلوؽ مثلو، 
اشوف فحكايتو إذا كاف ىو ٨بلوقنا فحكايتو ٨بلوقة أيضنا، كلذلك ىم يقركف، لكنهم يتح

اإلفصاح بذلك أماـ العامة، لكنهم يقولوف يف ٦بالس علمهم كدرسهم، يقولوف: إف ىذا 
ينا ما ىو إال ٨بلوؽ، كلذلك أدَّاىم ىذا إُف أمر شنيع، كىو عدـ احَباـ يدالذم بْب أ

 ىذا ا٤بصحف!!.
، أف بعض ىؤالء ((٦بموع الفتاكل))يف آّلد الثامن من نقل شيخ اإلسبلـ 

القائلْب بأف ىذا القرآف ليس كبلـ ا على ا٢بقيقة، كإ٭با ىو تعبّب، أك حكاية، كأف 
ا٤بوجود فيو ال يعدك أف يكوف كرقنا كمدادنا، كبالتاِف َف يعد عندىم أم احَباـ لكتاب ا 

 إال  أنو كاف يدكسو، أك يركضو برجلو كال يباِف، كيقوؿ: ما مثىَّ "، بل ذكر عن بعضهم
".أكراؽ كمداد

كقد أٝبع ا٤بسلموف على أف من أىاف القرآف كىو يعلم أنو قرآف فقد كفر با 
  أك أنو كتبو بالدـ أك  -عياذنا با-لو ركضو برجلو، أك ألقاه يف ا٢بيٌش، أك بىاؿى عليو

لشنيعة إُف كىؤالء أدَّاىيم ىذه البدعة ا، بالعٍذرىة، أف ىذا بإٝباع ا٤بسلمْب كيفر با 
 ىذا األمر العظيم؛ كىو الوقوع فيما أٝبع ا٤بسلموف على كفره.

أك  ،يف آّلد الرابع، أنو قد راسلو أحد إخوانو ((لصى الفً ))أيضان ذكر ابن حـز يف 
أصحابو ٗبا رأل من حاؿ بعض ىؤالء الذين اعتقدكا ىذه العقيدة، أنو كاف يىتعمَّد دفعو 

كيكرر ىذه العبارة، يقوؿ ٤با قاؿ لو: أال ٙبَـب ىذا  -أعِب القرآف–أك دكسو برجلو 
 القرآف؟! قاؿ: كماذا يف ىذا القرآف إال أنو حرب ككرؽ!! 
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نسأؿ -فاألمر يا إخوتاه عظيم، كىذه البدع كىذه األىواء ٘برُّ إُف مفاسد متتالية، 
 .-ا السبلمة كالعافية

ية تتعلق ّٔذا ا٤بوضوع، الذم ٯبب، كالذم ينبغي أف ٬بليص إليو من فائدة مسلك
أف من كاف من ا٤بسلمْب، أك على ما عليو ا٤بسلموف من عقيدة صحيحة راسخة من أف 
لَّو، كأف ييعظّْمو، كأف ييقدَّره،  ىذا الذم بْب أيدينا كبلـ ا حقنا، فالواجب عليو أف ٯبي

تقدير ، إذف ما أحراه بالكأف ٰبَبمو، ىذا الذم بْب دىفػىٍبىٌ ا٤بصحف كبلـ ا 
 كاالحَباـ! 

إذا أمسكتو أمسكو بأدب، كإذا كضعتو ضعو بأدب، إذا تلٍوتو اعتقد أف ىذا 
عليو بالتأمل كالتدبر، كمن مث العمل،  عكوؼ، فعليك الالذم تقرأه كبلـ ا العظيم 

عليك أف تكثر من تبلكة ىذا القرآف، إذا صلح قلبك فإنك البتة لن تشبع من كبلـ ا 
ا حقنا، فما أحرل من أحب ا أف ٰبب كبلمو، كال يشبع من  ، ىذا كبلـ

 تبلكتو، ىذه فوائد مهمة كٜبرة عملية عظيمة ينبغي أف نقف عندىا ملينا كنتأملها ملينا. 
اإلٲباف قوؿ كعمل، أليس كذلك؟ قوؿ القلب كاللساف، كعمل القلب كا١بوارح، 

جوارحنا كأعمالنا كسلوكنا، إذا اعتقدنا أف كبالتاِف فبلبد أف يكوف ٥بذه العقيدة أثره على 
كتنشئة الناشئة على ذلك، أف نبادر  ،كاحَبامو ،إذف علينا تقديره ،ىذا القرآف كبلـ ا

كاجتناب نواىيو إف كنا نريد ٙبقيق ىذا اإلٲباف؛  ،إُف تصديق أخباره، كإُف العمل بأكامره
 .ىذا الذم نتلوه كبلـ ا  أفَّ 
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ٌْ :ؼي    صضؤ١ٜ اهلل غبشاْ٘ ٚتعازيط فك
 

ٚقس زخٌ أّٜها فُٝا شنطْاٙ َٔ اإلضيإ ب٘ ) : قاؿ

 :ٚبهتب٘ ٚضغً٘

؛ ٝاّْا بأبكاضِٖ اإلضيإ بإٔ اغيؤَٓري ٜطْٚ٘ ّٜٛ ايكٝا١َ ٔع

ّٛا، يٝؼ زْٚٗا غشاب، ٚنُا ٜطٕٚ  نُا ٜطٕٚ ايؿُؼ قش

 (ايكُط ي١ًٝ ايبسض ال ٜهإَٛ ؼي ضؤٜت٘

باب الصفات بو، كقد  مسألة الرؤية ىذه ىي التنبيو الرابع الذم ٱبتم ا٤بؤلف 
تم -من أىل العلم جرت عادة كثّبو -موضوع الرؤية  عىلمتى أفَّ  باب الصفات  واأف ٱبي

بو، كلعل يف ىذا لطيفة؛ كىي البشارة بأف من حقق اإلٲباف بأ٠باء ا كصفاتو فلييبًشر 
 .بنيل ىذه الكرامة العظيمة كالنعمة ا١بليلة، كىي رؤية ا 

ا٤بقصود أنو قد أىخٍذنا على كجو التفصيل معتقد أىل السنة كا١بماعة يف مسألة 
من أف ا  :عليو ا٤بسلموف ىو ما دٌؿ عليو الكتاب كالسنةالذم أٝبع  الرؤية، كعرفنا أفَّ 

  يريل يف اآلخرة ال يف الدنيا، الرؤية يف الدنيا غّب كاقعة، ىذا ٩با ينبغي أف نعتقده
 .«تعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا»: قاؿ ، كنتعلمو
كما -يف عىرىصىات القيامة /ُيف اآلخرة يف موضعْب:  كإ٭با ييرل ا العظيم  

كيف جنات النعيم، سّباه ا٤بؤمنوف رؤية جلية كاضحة، يف /ِ.سيذكر ا٤بؤلف 
ىل تضاموف في رؤية القمر »قاؿ:   النيب  أفَّ الصحيحْب من حديث أِب ىريرة 

ليلة البدر؟، قالوا: ال يا رسوؿ اهلل، قاؿ ىل تضاّموف في رؤية الشمس ليس دونها 
 «. ال يا رسوؿ اهلل، قاؿ: فإنكم ترونو سبحانو كذلك سحاب؟، قالوا:
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كاضحة، ليس فيها مشقة على الناس، كما أنو لن يكوف فيها  إذف ستكوف رؤيةه 
الرؤية بالرؤية، كليس  شبو النيب  ،«في رؤيتو أو ال تضآّموف ال تضاموف»تزاحم، 

 ا٤برئي با٤برئي.
 .سّباه ا٤بؤمنوف ًعياننا بأبصارىمىذا معتقد أىل السنة كا١بماعة يف ىذا ا٤بقاـ، 

 .مصدر عاين يعاين معاينة ًكعياننا؛ إذا رآه بعينو :عياننا يعِب
  .ييرل باألعْب، ييرل باألبصار فا٤بؤمنوف يعتقدكف أف ا 

 ىذه الكلمة؟ ك٤باذا قاؿ ا٤بؤلف 
دفعنا إلفك ا٤بخالفْب، أىل  ؛ا١بواب أف ىذا من باب ٙبقيق ما جاء يف النصوص

دفعنا لعقائد كشبو ا٤بخالفْب، ٘بده يف ىذا ا٤بقاـ  ؛ٙبقيقية كٝببلن  السنة يستعملوف عباراتو 
 ىذا ىو ا٢بق، الرؤية إ٭با تكوف ألفَّ ؛ ياننا بأبصارىمعً  يقولوف: إف ا٤بؤمنْب يركف ا 

،  ِِ]القيامة: * ِإَلى رَبػٍَّها نَاِظَرٌة﴾﴿ُوُجوٌه يَػْوَمِئٍذ نَاِضَرٌة : بالعْب، كلذا يقوؿ ا 
 فيها األعْب الٍب تبصر. ألفَّ  ؛كقلنا أف إضافة الرؤية إُف الوجوه[، ِّ

إذف ٘بدىم يقولوف ىذه ا١بملة يف ىذا الباب، ٘بدىم يقولوف مثبلن يف مسألة 
 يقولوف: إفَّ و استول بذاتو، ٘بدىم ميبايّْنه ٣بىلًقو، ٘بدىم يقولوف: إنَّ  العلو: إف ا 

 القرآف مينػىزَّؿه غّب ٨بلوؽ، منو بدأ، كإليو يعود. 
إذف ىذه ٝبل ىي يف نفسها حق، يذكرىا أىل العلم من باب ٙبقيق االعتقاد 

من أىل البدع من  ألفَّ  ؛ا٢بق ا٤بنصوص يف الكتاب كالسنة، كدفع عقائد كشيبىو ا٤بخالفْب
بأبصارىم!  ليس أف الناس يركف ا  ىذه الرؤية ليست رؤية حقيقية، يعِب يقوؿ: إفَّ 

ٱبلق فيهم إحساسنا كشعورنا، ىو الذم يسمى رؤية، فعاد األمر إُف  ا األمر أف ا إ٭بَّ 
و رؤية، ال ييقاؿ: إنكم سَبكف ربكم  ما يشبو العلم، كليس إُف الرؤية، ىذا ال ييقاؿ فيو إنَّ 

ليلة البدر، ىذا أمر يرجع  كما تركف الشمس، ليس دكهنا سحاب، أك كما تركف القمر
كأدلة الرؤية  بو، كما أخرب بو نبينا  إُف العلم، كاضح؟ كليس ىذا ىو ما أخرب ا 
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ََٕ 
 

يف أحاديث كثّبة، يف   كما قد علمت متواترة، ثابتة يف الكتاب، كيف سنة رسولو 
 .كأٝبع على ىذا السلف الصاٌف كبلـ أصحاب النيب 

 
شنطْاٙ َٔ اإلضيإ ب٘  ٚقس زخٌ أّٜها فُٝا) : قاؿ

 :ٚبهتب٘ ٚضغً٘

؛ اإلضيإ بإٔ اغيؤَٓري ٜطْٚ٘ ّٜٛ ايكٝا١َ عٝاّْا بأبكاضِٖ 

ّٛا، يٝؼ زْٚٗا غشاب، ٚنُا ٜطٕٚ  نُا ٜطٕٚ ايؿُؼ قش

 .ايكُط ي١ًٝ ايبسض ال ٜهإَٛ ؼي ضؤٜت٘

ٜطْٚ٘ غبشاْ٘ ِٖٚ ؼي َعَطَقات ايكٝا١َ، ثِ ٜطْٚ٘ بعس زخٍٛ  

  ( نُا ٜؿا٤ اهلل  ،ادت١ٓ

 
 ىذه الرؤية تكوف يف اآلخرة يف موضعْب:

عىرىصىات القيامة، عىرىصىات ٝبع عىرىصىة، كالعىرىصىة ىي: ا٤بوضع  :يف ]ا٤بوضع األكؿ[
يف مواقف القيامة،  :بعىرىصىات القيامة، يعِب الواسع الذم ليس فيو بناء، كمراده 

، كقد علمت ا٣ببلؼ  ذلك اليـو العظيم، يف ذلك اليـو الطويل، يرل الناس ا 
يف ذلك ا٤بقاـ، أىم ا٤بؤمنوف فقط؟ أـ ىم الذين أظهركا اإلٲباف؛ كىم  فيمن يرل ا 

ا٤بسلموف كا٤بنافقوف؟ أـ ىم ٝبيع الناس ا٤بسلموف كالكافركف؟ على ا٣ببلؼ الذم تبْب 
 لك يف ذلك ا٤بوضع.

خاصة  رؤيةه  يف جنات النعيم، كىذه كما ىو كاضح :كا٤بوضع الثآف للرؤية ىو
، ليس لنا أف نكيَّف ىذه الرؤية، كال أف با٤بؤمنْب، فّباه ا٤بؤمنوف كما يشاء ا 

ا  ، مع اعتقادنا أفَّ ٫بددىا، كال أف نذكر كيٍنًههىا، إ٭با ىي رؤية على ما يشاء ا 
  ا ييرل دكف أف ييدرؾ، يعِب دكف أف ٙبيط بو رؤيتنا، كدكف أف ٙبيط بو أبصارنا، ٝبعن
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﴿ال ُتْدرُِكُو األَْبَصاُر َوُىَو يُْدِرُؾ األَْبَصاَر﴾ بْب أدلة إثبات الرؤية كنفي اإلدراؾ 
اط بصرنا كنظرنا  ألنو الواسع العظيم الكبّب  فا  ،[َُّ]األنعاـ: ال ييدرؾ، ال ٰبي
 إ٭با ييرل دكف إدراؾ، كما يشاء ،. 
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ٌْ: ؼي اإلضيإ بايّٝٛ اآلخط   [*طفك
 

خرب ب٘ أاإلضيإ بهٌ َا  :َٚٔ اإلضيإ بايّٝٛ اآلخط:)قاؿ 

ٚبعصاب  ،بفت١ٓ ايكرب فٝؤَٕٓٛ ،ػيا ٜهٕٛ بعس اغيٛت ايٓيب 

(ايكرب ْٚعُٝ٘

 
ا٤بؤلف  صَّ كخى  ،راده من مباحث اإلٲباف بايما أراد إ ا٤بؤلف  قضىفبعد أف 

قد قرف بْب  ا  فإفَّ  ،باليـو اآلخر قرين اإلٲباف با يف كتاب ا كاإلٲبافي  
 ،عظيم اإلٲباف باليـو اآلخر شأفه  فشأفي  ،كعشرين موضعا يف القرآف اإلٲبانْب يف كاحدو 

فمن َف  ،من أركاف اإلٲباف كما دؿ على ىذا حديث جربيل  كىو ركنه  كيف ال
ڑ      ک  ک  ک  ک  گ   ڑ ژ يؤمن باليـو اآلخر فبل إٲباف لو 

  [.ُّٔالنساء: ] ژگ   گ  گ    ڳ  ڳ  
مع اإلٲباف با من الوقوع فيما  اإلٲباف باليـو اآلخر ىو العاصم لتوفيق ا 

كالشقي ىو الذم ينسى  ،كالسعيد ىو الذم ال يزاؿ يتذكر ذلك اليـو العظيم ،ـ احرَّ 
 كيغفل عن ذلك اليـو العظيم. 

 كلذا امًب ا  ،ا على العبد أف ال يزاؿ متذكرا ذلك اليـومن أعظم نعم 
 أال كىي تذكر الدار اآلخرة. ،على خيار خلق ا كىم األنبياء ّٔذه النعمة الكربل

  ﴿َواذُْكْر ِعَباَدنَا إبْػَراِىيَم َوِإْسَحاَؽ َويَػْعُقوَب ُأْوِلي األَْيِدي َواألَْبَصارِ  :قاؿ  
 . [ْٔ-ْٓ]ص:﴾اُىْم ِبَخاِلَصٍة ِذْكَرى الداارِ ِإناا َأْخَلْصنَ * 

 ،بأف أخرج حب الدنيا من قلؤّم خصهم ا ):  ربن دينا كقاؿ عمر 
 . (كجعل فيها تذكر اآلخرة

  (.الناس بالدار اآلخرة كفى ري كً ذَّ بأف ال يزالوا يي  خصهم ا ) :كقاؿ قتادة 
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 .كاألمراف متبلزماف
فإف من   ، ٥باأال يزاؿ اإلنساف متذكرا ىذه الدار عامبلن  يقفيق كل التو فإذا التو  

ق ىو الذم ٯباىد نفسو على تذكر ففا٤بو  ،حالو فاستقاـ مآلو تكاف كذلك استقام
 اآلخرة.
كنت نهيتكم عن : ››قاؿ  ،يوصينا بذلك كبأسباب ذلك ككاف النيب  

  .‹‹آلخرةافزوروىا فإنها تذكركم  ،زيارة القبور
ا للقاء كأدل حق الناس، ككاف مستعدن  ،ل حق ااإلنساف اآلخرة أدَّ مٌب ما تذكر 

أف ىذه ا٢بياة ىي ا٤بستقر ىذا  الذم يظنُّ  ،عن ذلك لن ا الغافل فإنو يف منأأمَّ  ،ا
قاؿ  ،كىي أف ىذه ا٢بياة إ٭با ىي معرب ال مستقر ،مسكْب غافل عن ا٢بقيقة العظيمة

‹‹ : تظل في يـو صائف تحت شجرة ساعة ثم اس بكراكأنا  مالي وللدنيا إنما
 . ‹‹قاـ فتركها

 ،بل ىي قصّبة جدا إذا ما قورنت بالدار اآلخرة ،مدة قصّبة ،ىذه حقيقة ا٢بياة
 إذا ما قرنت بْب ىذه كىذه ،كىي الدار اآلخرة ا٢بقيقيةبا٢بياة  ،إذا ما قورنت با٢بيواف

 :لّبل بعد ذلك عملو ؛يزرع فيو اإلنساف كأف ىذه الدنيا ٩بره  ،تبينت لك ا٢بقيقة =
 ،[ٔ]الزلزلة:﴿لِيُػَرْوا َأْعَماَلُهْم﴾ألم شيء  ،[ٔ]الزلزلة:﴾يَػْوَمِئٍذ َيْصُدُر النااُس َأْشَتاتًا﴿

  أمامك. سَبل عملك ماثبلن 
كيعتقدىا كل  ،اإلنتقاؿ إُف تلك الدار حقيقة يدركها كل مسلم ا٤بوت كمن مثَّ 

كىذه كا  ؛ا٤بكذبةكالقلوب موقنة كاألعماؿ   العجب يف أفَّ  لكن العجب كلُّ  ،مؤمن
  :حالنا فيها مصيبة كربل نشكو إُف ا 

 لى الَلِو َنشكػو َقسَوةً  فػي قُلوبِنا * * * َوفػي ُكلٍّ يَوـٍ واِعُظ الَموِت يَنُدبُ إ
الكل مقر بأنو  (،ما رأيت حقا أشبو بباطل من ا٤بوت) :قاؿ بعض السلف

طائع  ،مسلم ككافر ،سنتتهي ىذه ا٢بياة ،سينتقل من ىذه الدار ،سيهلك ،سيموت
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لكن إذا نظرنا إُف أعمالنا  ؛على ىذه ا٢بقيقة وفالكل متفق ،صغّب ككبّب ،كعاصي
 كجدنا أهنا كا٤بكذبة. 

خطب خطبة  ،ألِب نعيم ((ا٢بلية))كما يف    خطب عمر بن عبد العزيز
 إفَّ  ،يها الناسأيا ): قاؿ  ،كانت كلمات معدكدة مث نزؿ عن ا٤بنرب  ،كجيزة بليغة

كا إف   ،كإما إُف نار ا إُف جنةو خلق ا٣بلق مث أرقدىم، مث يبعثهم من رقدهتم، فإمَّ  ا
  ٥بلكا(.ا كنا مكذبْب ّٔذا إنَّ   كإفٍ  ،ا ٢بمقىكنا مصدقْب ّٔذا إنَّ 

كإف كنا مصدقْب كىذه أعمالنا كىذه  ،ةذا ٫بن ىالكوف ال ٧بالّٔإف كنا مكذبْب 
 .ا ٢بمقىأحوالنا إنَّ 
كمع ذلك ال  ،نعلم أف ا٢بياة ستنتهي عن قريب كنرل الناس حولنا يتخطفوف 

ككل  ،ىكذا حاؿ أىل ا٢بماقة ،كال نأخذ األىبة لذلك االنتقاؿ ،نستعد لذلك ا٤بصرع
 .دار، إال من أخلصهم ا بذكرل الالناس كذلك إال من رحم ا 

ل  نَػْفٍس كُ ﴿  :كسيشربوف من كأسو االناس سيصلوف إليه كلُّ   ،ا٤بوت حقيقة
 ُقْل ِإفا اْلَمْوَت الاِذي َتِفر وَف ِمْنُو فَِإناُو ُمالِقيُكمْ  ﴿ُ  ،[ُٖٓ]آؿ عمراف:َذائَِقُة اْلَمْوِت﴾

 .[ٖ]ا١بمعة:﴾
 ٗامل٘ت تذكزٖ ًٗا ٗراءٖ

 

 ٝفٌِٕ ًا ألحذ بزاء 

 

 هوفٚصى اهذٜ بٕ ٕٗإُ

 

 ِٙلشف احلاي فال ٙشتبٕ 

 

 اهقرب رٗضٞ ًّ اجلِاْف

 

 أٗ حفزٝ ًّ حفز اهِرياْ 

 

 ا فاهذٜ ًّ بعذٖٙم خرًيإْ 

 
 ٖأكزَ عِذ ربِا هعبذ 

 

 ٗإْ ٙم شزا فٌا بعذ أشذ

 

 ٗٙى هعبذ عّ صبٚى اهلل صذ 
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سيكوف لنا حْب ذاؾ عْب اليقْب  ،ا٤بوت سندركو كسيكوف بعده اكتشاؼ ا٢بقيقة
 . [ِِ]ؽ:﴿َفَكَشْفَنا َعْنَك ِغطَاَءَؾ فَػَبَصُرَؾ اْليَػْوـَ َحِديٌد﴾ :نرل فيها كل شيء

 :واإلميان باليوم اآلخر يتضمن ثالثة موضوعات رئيسة

بْب ىذه ا٢بياة الدنيا كبْب  ا٢بياة الٍب تفصلُّ  :كىو ،ايربصخ :األٍٚ املٛعُٛع
  .ج الركح كإُف ما قبل نفخ الصور نفخة البعثك خر ن كتبدأ م ،القيامة

تلك ا٤بواقف العظيمة الٍب ستكوف يف ذلك اليـو  ،ّٜٛ ايكٝا١َ :ايجاْٞ ٚاملٛعُٛع
 .لبعث كإُف دخوؿ ا١بنة كالنارمن اكىذا ا٤بوضوع يبدأ  ،العظيم

  .اجل١ٓ ٚايٓاس َٚا فُٝٗا :ايجايح ٚاملٛعُٛع

ل كل مبحث من ىذه ظكيف  ،اإلٲباف باليـو اآلخرلص لك ىذه األمور الثبلثة ٚبي 
كيعتقد كيوقن  ،ؽعلى كل عبد مسلم أف يؤمن كيصد   كالواجبي  ،كثّبة  ا٤بباحث مسائلي 

من  كلُّ   ،ا٩با يدخل يف ىذه األمور ٝبيعن  كما أخرب بو نبيو  ،بكل ما أخرب بو ا 
اآلخر كما يكوف  اليوـي  :كىو يتعلق ّٔذا األمر الغييبأك عن رسولو  ،بلغو خرب عن ا
 أف يؤمن كيصدؽ.  ينيناا عو ٯبب عليو كجوبن فإنَّ  ،فيو كما يتصل بو
 كملخصها أمراف: ،تناكؿ ما يتعلق ٗبباحث الربزخ كا٤بؤلف 

 فت١ٓ ايكرب، ٚعشاب ايكرب ْٚعُٝ٘.  

مباحث سيأيت عليها الكبلـ  فذكر ٫بو عشرةً  ،مث ذكر ما يتعلق ٗبواقف القيامة
 ا. ا ٨بتصرن كإف كاف كبلـ ا٤بؤلف فيها كبلمن  ،-إف شاء ا تعاُف-فصيل بالت

قلت لك إنو يتضمن  دا٢بياة الربزخية فق :أما ما يتعلق با٤بوضوع األكؿ كىو
  اإلميإ بفت١ٓ ايكرب، ٚاإلميإ بعشاب ايكرب ْٚعُٝ٘.أمرين: 

كىذا يستدعي أف نعرؼ  ،فإف فتنة القرب تكوف عقيب ا٤بوت األوؿ ]األمر[أما 
 ا: أمورن 

  .مفارقة الركح للبدف :ا٤بوت ما الموت؟ :أوال
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 ،ا تكوف حياة البدفكّٔ ،كٰبل كيتصل بالبدف ،كالركح شيء ٨بلوؽ خلقو ا 
 ،٥بذا الشيء صفات أخربنا ببعضهاكجعل ا  ؛كٗبفارقتو للبدف يكوف موت البدف

 :من ذلك
٩با جاء يف الكتاب  كىذه الركح تصعد كٙببط كتنعم أك تعذب إُف غّب ذل أفَّ  

مطوم عنا فكما عدا ذلك  ،ذم علمناه يف شأف ىذا ا٤بخلوؽلكالسنة. ىذا القدر ا
﴿َوَيْسأَُلوَنَك َعِن الر وِح ُقِل الر وُح ِمْن َأْمِر رَبٍّي َوَما ُأوتِيُتْم ِمَن اْلِعْلِم ِإالا  :علمو

 .[ٖٓ]اإلسراء:َقِلياًل﴾
فإف موت اإلنساف إ٭با  ،للبقاء ال للفناء خلقها ا  ،كالركح ال ٛبوت كال تفُب

  .خرلأ إُف أحواؿو  الركحىو مفارقة لركحو عن بدنو، مث تنتقل 
إُف فهمها يف  ك٫بتاجي  ،إُف معرفتها مهمة ٙبتاجي  بو يا رعاؾ ا إُف مسألةو نكىا ىنا ت

من ىذه التعلقات لو أحكامو  كاحدو  كلُّ   ،ٟبسة للركح يف البدف تعلقاتو  كىي أفَّ  ،درسنا
 تعلقاتو  ةٜب كأفَّ  ،عن ىذا األمر غفلُّ ما يكوف ا٣بطأ حينما يي  كلو خصائصو، كما أكثرى 

كأجرل عليها حكما كاحدا فإنو يضطرب عليو األمر  ،افمن جعلها شيئا كاحدن  ،٨بتلفة
 الغلط. يف فيقع 

ّٓاتعًل ايضٚح بايبزٕ ساٍ ٜهٕٛ اإلْغإ د :األوؿ التعلقُ   ،يف بطٔ أَ٘ ٓٝ
 من ا٢بديث ا٤بعركؼ ٕبديث فإنو قد ثبت يف الصحيحْب من حديث ابن مسعود 

ا يرسل وعشروف يومً  الجنين إذا مضى عليو في بطن أمو مئةٌ  أفا  ا٤بصدكؽ الصادؽ
  .إليو الملك بأمر اهلل فينفخ فيو الروح

كىذا  ،ايضٚح بايبزٕ إسا خضز اإلْغإ َٔ بطٔ أَ٘تعًل  :الثاني التعلقُ 
 .بو التكليف الذم يرتبطي  ىو التعلقي 

فإنو يف ىذه  ،تعًل ايضٚح بايبزٕ ساٍ نٕٛ اإلْغإ ْا٥ُا :الثالث التعلقُ 
لذا كاف النـو  ،آخر عنو من كجوو  كمنفصلةن  ،بالبدف من كجوو  متصلةن  الركحا٢باؿ تكوف 

 .صغرل موتةن 
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ىو  -كما قد علمت-كالربزخ  ،تعًل ايضٚح بايبزٕ يف ايربطذ :الرابع التعلقُ 
الربزخ  ألفَّ  ؛برزخية ٠بيت حياةن  ،تلك ا٢بياة الٍب تفصل بْب ا٢بياة الدنيا كقياـ الساعة

نَػُهَما بَػْرزٌَخ ال يَػْبِغَياِف﴾ :ىو ا٢بائل ا٢باجز بْب الشيئْب ىو  ، كىذا[َِ]الرٞبن:﴿بَػيػْ
 .فتنة القرب كعذابو كنعيمومن التعلق الذم ترتبط بو مسائل الربزخ 

 ؛. كىذا أكمل التعلقاتتعًل ايضٚح بايبزٕ عٓز ايبعح :التعلق الخامس
 كإما يف عذاب.  ،إما يف نعيمو  ،و يرتبط بو ا٢بياة األبديةألنَّ 

 .إذا ا٤بوت ىو مفارقة الركح للبدف
قاؿ  ،كلو أعواف يعاكنونو ،ملكا ٨بتصا بوبو  كىذا ا٤بوت ككل ا       

كشاع عند   ،[ُُ]السجدة:﴿ُقْل يَػتَػَوفااُكْم َمَلُك اْلَمْوِت الاِذي وُكٍَّل ِبُكْم﴾: سبحانو
 ،كَف يثبت يف ىذا حديث عن النيب  (،عزرائيل) ومن الناس أف ا٠ب كثّبو 

﴿تَػَوفػاْتُو  :كقلت إف لو أعوانا من ا٤ببلئكة يعينونو، كما قاؿ سبحانو   
 كغّب ذلك من النصوص.  [ُٔ]األنعاـ:ُرُسلَُنا﴾

إما  هالذم يتوُف ىذه الركح من بعد كإذا قبض ملك ا٤بوت ركح اإلنساف فإفَّ 
كما جاء ذلك يف حديث الرباء   ،ٕبسب حالو ،مبلئكة الرٞبة كإما مبلئكة العذاب

 مرفوعا إُف النيب 
فبل يعلم كقتو كال  ،يدرم مٌب يأيتلكن اإلنساف ال  ،ا٤بوت كما قد علمنا حق

 ،يعلم مٌب ٲبوت اإلنساف كأين ٲبوت  ا  ،عليم بذلك يعلم مكانو، لكن ا 
]آؿ ﴿َوَما َكاَف لِنَػْفٍس َأْف َتُموَت ِإالا بِِإْذِف اللاِو ِكَتابًا ُمَؤجااًل﴾: كقاؿ 
 بل مكتوب عند ا.  ،ذلك معلـو عند ا، [ُْٓعمراف:

فإنو ترتفع ركحو إُف  ،مات اإلنساف انتقلت ركحو إُف ىذه ا٢بياة الربزخيةإذا 
كالعكس بالعكس، مث تعاد  ،ح لو أبواب السماء إف كاف من أىل اإلٲبافتفى كتػي  ،السماء

 ،«فتعاد روحو في بدنو» يف حديث الرباء: ركحو يف جسده يف قربه كما قاؿ النيب 
 لربزخية الٍب أسلفت ذكرىا. اىي ا٢بياة  هكىذ
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كىو شيء أخربنا  ،شيء من ا٤بصاعب العظيمة كإذا دخل اإلنساف قربه كاف ٜبةى 
 ضغطة القرب. :كإف شئت فقل ،ضمة القرب :أال كىو ،لواكل أحد سين  كأفَّ  ، بو النيب 
 (كغّبٮبا ،كالعراقي ،الذىيب) قواىا: ،فإنو قد ثبت يف ا٤بسند كغّبه من طرؽ عدة 

 ‹‹. منها سعد ابن معاذ النج أحد لو نجا منها ،إف للقبر ضغطة››قاؿ:  لنيب أف ا
 ،صلى على ميت مث دفن أنو   جركصححو ا٢بافظ ابن ح :كعند الطربآف

 «. للقبر ضمة لو نجا منها أحد لنجا منها ىذا الصبي إفا » :مث قاؿ
مستمرة   با ضمةه  اكلكنها للكافر عياذ ،ىذه الضمة تكوف للمؤمن ضمة مؤقتة

كىذا الذم  ،«أضالعو فيضيق عليو قبره حتى تختل»: كما جاء يف حديث الرباء
أك يضغط يف ذلك  ،حينما نقوؿ إنو يضم عليو قربه ،يكوف يف القرب حق ال شك فيو

ىذا كرب  ،حٌب ٚبتلف أضبلعو -با اعياذ-أك أنو يشتد ا٢باؿ على الكافر  ،القرب
ألف الذم أخربنا بذلك النيب الكرٔف الصادؽ  ؛السماء حق ٯبب أف يوقن بو ا٤بسلم

 .ا٤بصدكؽ 
فرط جهلو كضعف إٲبانو أك عدـ إٲبانو يقيس الغائب على لبعض الناس  لكنَّ 

فما كجدنا شيئا  ،ب دفن أصحأّايقد فتحنا القبور عق ؟ذلك يكوف فيقوؿ أْفَّ  ،الشاىد
 !من ذلك
ا أعلم  ،خرلأكىذه حياة  ،قبل قليل ىذا تعلق آخر قلنايا عبد ا  

 ...بكيفيتها
 ،كما ذىب كاحد من بِب البشر إُف تلك ا٢بياة مث عاد كأخربنا كيف يكوف ذلك 

اإلٲباف بالغيب  فإفَّ  ،بل الواجب اإلٲباف بالغيب ،ط بعلمو٫بب ٗبا َف كليس لنا أف نكذّْ 
ىذه  [ّ]البقرة:﴿الاِذيَن يُػْؤِمُنوَف بِاْلَغْيِب﴾ :اف كأىل الكفرفاصل بْب أىل اإلٲب حدّّ 

  م.أكُف عبلماهت
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مر بو ٩با جاء يف أدلة يككل ما س ،ككل ما ستسمعو ،كل ما سيمر معنا  فإذ
خرل ليست ىي أ ىذا كلو يرتبط ٕبياةو  ،الربزخ أك بعد ذلكيف الكتاب كالسنة ٩با يكوف 

 عليك اإلٲباف كالتسليم.  :كبالتاِف ،ياة الٍب تعهدىاا٢بياة ا٤بشهودة، ليست ىي ا٢ب
لنا اإلٲباف بذلك األمر  ا يسهلي لنا يف ىذه الدنيا شيئن  من رٞبتو جعلى  كا 

أليست ىذه حالة ٨بتلفة عن حاؿ  ،ما يكوف عند اإلنساف حاؿ النـو :أال كىو ،العظيم
رٗبا  ،كلذلك ٰبصل ٥با أمور ،الركح ٰبصل ٥با نوع انفصاؿ عن البدف فإفَّ  االستيقاظ؟

ه ءكرٗبا يرل ما يسو  ،رٗبا يقـو كىو يضحك ،يرل اإلنساف ما يفرحو فيقـو كىو سعيد
كرٗبا يقـو كىو يبكي، ىذا كلو من تعلق الركح بشيء آخر ٱبتلف  ،فيقـو كىو متضايق

فإذا كاف ذلك كذلك كأدركناه ٫بن يف نفسنا كيف غّبنا  ،هد يف حاؿ االستيقاظعما عي 
كذلك  ،فأم شيء يشكل بعد ذلك يف اإلٲباف ٗبا يكوف بعد ا٤بوت ،ك٫بن يف ىذه الدنيا

 .  لكأخرب بو الذم ال ينطق عن ا٥بو  ،بو قد آخرب ا 
 .القرب فتنةي  بل ٩با جاء يف كتاب ا  ،٩با أخرب بو النيب  ا٤بقصود أفَّ 

 ؛ك٫بن نقوؿ يف قربه ،ايغؤاٍ ٚاالَتشإ يًُٝت يف قربٙ ٞ:ايكرب ٖ فت١ُٓ 
كما بعده من نعيم أك عذاب  ،كإال فاالمتحاف حاصل ،ألف الغالب على الناس أف يقربكا

 ،كلو أنو غرؽ يف البحار ،كلو أنو ذر يف ا٥بواء ،إ٭با ٰبصل على اإلنساف يف كل حاؿ
أك  ،قادر على أف ٰبصل لو ما ٰبصل من فتنة فا  ،ففي أم حاؿ من األحواؿ

 نعيم. أك  ،عذاب
كذلك أف ا٤بيت  ،كالسؤاؿ الذم يكوف للميت ،كاالختبار ،االمتحاف :الفتنة ىي

مث  ،و ليسمع قرع نعاؿ أصحابو بعد أف يدفنوهكإنَّ  ،إذا مات فإنو تعاد ركحو يف بدنو
يتهما ككصفهما مكجاءت تس ،كبلف بالفتنةمو ىذاف ا٤بلكاف  ،كيأتيو ملكاف ،عنو وايرحل

يأتيو ملكاف ف»عند الَبمذم كغّبه قاؿ:  كما يف حديث أِب ىريرة    عن النيب 
 .ا٤بنكر كالنكّب«. ألحدىما المنكر ولألخر النكير :أسوداف أزرقاف يقاؿ

 .«ونكير منكرٌ » :كجاء عند الطربآف بالتنكّب 
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"،  منكر كنكّب"أك  "،با٤بنكر كالنكّب" ا:ي٠بي  إفككبلٮبا كاقع يف لساف السلف  
 .كبلٮبا حق

 ،كىذا غلط (،ركً نٍ مي ) ككبعض الناس ينطق ذل (،ركى نٍ مي )كانتبو إُف أف النطق 
 . ي طكليس يف ىذا من خبلؼ بْب أىل العلم كما حكى ىذا السيو 

أسوداف » :ّٔذه الصفة ا٤بقصود أف ىاذين ا٤بلكْب الذين كصفهما النيب 
كىذا كما ذكرنا يتعلق  ،«أزرقاف أحدىما المنكر واآلخر النكير يأتياف للعبد فيقعدانو

 .ا٤بسألة فيها صعوبة كفيها شدة فإذ ،«فينتهرانو» ا،ا أعلم بكيفيته ،خرلإٔبياة 
إنو قد أوحي إليو أنكم تفتنوف في قبوركم »كما يف الصحيحْب: قاؿ النيب  

فتنة اإلنساف يف  ،عظيمة العصيبةالفتنة الفتنة الدجاؿ «. مثل أو قريبا من فتنة الدجاؿ
 .مثل تلك الفتنة أك قريبة منها قربه

 :األحاديث فيها أف السؤاؿ يرجع إُف ثبلث أسئلة كجيلٌ « ثم يسأالنو»
 . كعن نبيو  ،كعن دينو ،ؿ العبد عن ربوأسيي  
كىذا مرجعو عند  ،أك زيادة على ذلك ،كجاء يف بعض األحاديث ما فيو انتقاص 

 ،فمن الناس من يسأؿ ىذه ا٤بسائل الثبلث ،ا إُف اختبلؼ أحواؿ الناسأىل العلم إمَّ 
 .كمنو من ينقص ،كمنهم من يزاد عليو

أك تصرؼ  ،إُف اختصارو  أىل العلم ذىب إُف أف ىذا االختبلؼ راجعه  كبعضي  
 بعض الركاة يف الركايات. 

األحاديث تدكر على أف اإلنساف يسأؿ عن ىذه األصوؿ  لَّ ا٤بقصود أف جي 
  :الثبلثة

نت تقوؿ يف ىذا الرجل الذم بعث فيكم أال كىو ككماذا   ،ككما دين ،من ربك
كٕبسب ثبات اإلنساف على ىذه األصوؿ يف الدنيا يكوف ثباتو يف تلك  ؛ ٧بمد 
فشهد أف ال إلو  يَ تِ إذا أقبر أُ  مؤمنال إفا ››: ْبكما يف الصحيح قاؿ النيب  ،الفتنة
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.                                                         -كفقو ا-مدً نٍ سً  زيزٍ عى دالٍ بٍ عى  بنٍ  حٍ الً شىرٍحي فىًضيىلًة الشىٍيخ: صى 
 مْبَّ لً سٍ كللمي  وى يٍ كلوالدى  وي غىفىرى ا لى 

 

ُُٕ 
 

اللاُو الاِذيَن آَمُنوا بِاْلَقْوِؿ الثااِبِت ﴿يُػثَبٍُّت  :إال اهلل وأف محمد رسوؿ اهلل فذلك قولو
نْػَيا َوِفي اآلِخَرِة ﴾  «[ِٕ]إبراىيم:ِفي اْلَحَياِة الد 

للمؤمن يف ىذه الدنيا ىو أف يعيش على اإلٲباف كٲبوت على  تثبيت ا 
كيف اآلخرة ىو تثبيت ا سبحانو العبد ا٤بؤمن عند ىذه الفتنة العظيمة كىي  ،اإلٲباف

ألنو كاف على ىذا  ؛يلهمو ا سبحانو ا١بواب السديد ،ا٤بؤمن يوفق كيسدد ،فتنة القرب
يف تلك اللحظات  جزاؤه على ثباتو يف الدنيا أف يثبتو ا  ،اإلٲباف يف الدنيا

  .ىو ٧بمد رسوؿ ا  :كيقوؿ ،ديِب اإلسبلـ :كيقوؿ ،رِب ا :فيقوؿ ،العصيبة
 كيفتح لو بابه  ،مث يفرش لو من ا١بنة ؛ف صدؽ عبدمأ :نادممعند ذلك ينادم 

رل مقعده من النار لو كاف كيكوف لو أيضا أف يي  ؛فيأتيو من ركحها كرٰباهنا ،من ا١بنة
ىذا مقعدؾ من النار  :يرل ىذا ا٤بقعد كيقاؿ لو ،عن الصواب ؿى ذّْ خالف ا٢بق كخي 

  .على عبدهكىذا من مزيد نعمة ا  ؛أبدلك ا بو مقعدا يف ا١بنة
يأتيو يف صورة رجل حسن  ،كيأتيو عملو الصاٌف يونسو يف قربه يف أحسن صورة

 :فيقوؿ ؛كجهك الذم يأيت با٣بّب ؟من أنت :فيقوؿ ،طيب الريح ،حسن الثياب ،الوجو
فيكوف يف  ،ا كرٞباتو كأفضالو مً عى عد ذلك ما يأتيو من نً مث يأتيو ب ؛أنا عملك الصاٌف

  ه.بصر  دَّ كيوسع عليو ىذا القرب حٌب يكوف مً  ،نعيم القرب
أسأؿ ا جبل كعبل أف ٯبعلِب - ،ىذه حاؿ أىل الثبات ،ىذه حاؿ أىل اإلٲباف

 . -كإياكم من الثابتْب على ا٢بق كا٥بدل كاإلٲباف يف ىذه ا٢بياة كيف األخرة
فإنو إذا  ،-نسأؿ ا السبلمة كالعافية-ما الكافر كا٤بنافق فإف حالو على الضد أ

ىاه » :فإف النتيجة أف يقوؿ يف كل مره ،أتاه ا٤بلكاف فسأاله عن ىذه ا٤بسائل الثبلث
ىاه » ،كىذه كلمة تدؿ على مزيد التوجع كا٣بوؼ كا٥بلع الذم ىو عليو ،«ىاه ال أدري
عظيم كمشقة   له قٍ أك كاف عليو ثً  ،كا٥بلع كدىشة عظيمة أصيب با٣بوؼ« ىاه ال أدري

ال دريت وال » :فيقاؿ لو ،«ىاه ىاه ال أدري»كربل حٌب إف لسانو ال يطاكعو 
 «. تليت



ـً أىِب العباس، أىٞبىىدى بنً  ة الوىاًسػػػًطيَّةي؛ ًلشىٍيًخ اإلٍسبلى  (ىػػػػِٖٕ-ُٔٔعىٍبدى ا٢ٍبليم اٍبن تٍيميَّة ا٢ٍبرَّآفَّ ) الػػػعىػػػًقػػػيػػػػػدى
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أنو إذا قاؿ ال ›› : عن النيب  حديثو  منكما عند البخارم  قاؿ أنس 
فيصيح صيحة  ،فيضرب بمطرقة بين أذنيو :قاؿ -كما يف ركاية البخارم-أدري 

  .-نسأؿ ا السبلمة كالعافية-‹‹ يسمعها كل من يليو إال الثقلين
 .«فيو أضالعو فضيق عليو قبره حتى تختليُ »كيكوف أيضا أف 

كبؤسا  حٌب يزداد حسرةن  ،مقعده من ا١بنة لو كاف آمن لر كيكوف أيضا أف يي  
بدلك اهلل بو مقعدا ىذا مقعدؾ من الجنة أ» :كيقاؿ ،-عياذا با-و لكانزيادة يف 
 .«من النار
نسأؿ -« ىا وسمومهار يفتح لو باب إلى النار فيأتيو من ح»كيكوف أيضا أف  

 .-ا السبلمة كالعافية
 :فيقوؿ ،منتن الريح ثياب،قبيح ال ،يأتيو رجل قبيح الوجو»كيكوف أيضا أف  

 ربٍّ  :فيقوؿ حينها ؛أنا عملك السيء :فيقوؿ ؛وجهك الذي يأتي بالشر ؟من أنت
 .«ال تقم الساعة

تلك ا٢بقيقة العظيمة الٍب كرب السماء سيبلقيها   ،ىذه ىي فتنة القرب ا٤بقصود أفَّ 
ٚبرج الركح من البدف  ،كليس بيننا كبينها إال أف ٚبرج ىذه الركح بالبدف ا،كل كاحد من

 اإلنساف ىذه ا٢بقيقة عْب اليقْب.  ئذو فيدرؾ حين
 :من تلك ا٤بسائل ،د أىل العلمعن يتعلق ٗبوضوع الفتنة مسائلي 

كالذين  ،هٌ أسز إال َٔ اعتجيني إٔ ٖشٙ ايفت١ٓ ٚاقع١ْ]ا٤بسائلة األكُف [: 
 جاءت يف حقهم االستثناء ىم: 

عليو بأف يقيو من فتنة  ني مُّ ػى ي ف ا إىو من مات يف سبيل ا ف :الشهيد :أكالن 
ما باؿ الشهيد ال يفتن في » :ئلسي  النيب  صحيح أفَّ  سنادو بإ لنسائيعند ا ،القرب
 «. ارقة السيف على رأسو فتنةبكفى ب  : فقاؿ  ؟قبره

ففي صحيح  ،من مات مرابطا في سبيل اهللأيضا ٩بن ال يفًب يف قربه ]ثانينا[: 
 يعِب فتاف القرب. « وأمنوا الفتاف» :قاؿ ،ما يكوف ٤بن ٲبوت مرابطا مسلم ذكر النيب 
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عنو  ،الَبمذم كغّبٮباك ال يفًب يف قربه حديث عند أٞبد  فيمنأيضا جاء ]ثالثنا[: 
  :ما من مسلم يموت يـو الجمعة أو ليلة الجمعة إال وقاه اهلل فتنة »أنو قاؿ

يف  كىذا ا٢بديث ضعفو بعض أىل العلم، كقاؿ الشيخ ناصر األلبآف  ،«القبر
 أعلم. كا  (،حسن أك صحيح ا١بنائز: )إنوأحكاـ 

 ،فهم أرفع حاال من الشهداء كال شك ،األنبياء عليهم الصالة والسالـ]رابعنا[: 
  .مث إف النيب مسؤكؿ عنو فبل يكوف ىو مسؤكال
هر لكفره يفًب يف قربه كىذا الذم عليو ظكالصحيح عند أىل العلم أف الكافر ا٤ب

ا عليهم الذين ذىبو  خبلفا البن عبد الرب كطائفة من أىل العلم  ،ٝباىّب أىل العلم
 .ا٤بسلم كا٤بنافق :كٮبا لئلسبلـ،هر ظإُف أف الفتنة إ٭با تتعلق با٤ب

 .أما الكافر فإنو يعذب مباشر دكف أف يفًب 
يف حديث الرباء عن  ة صحيحةفصحيركاية جاءت الك  ،ىذا غّب صحيح لكنَّ  

 كالواك ىا ىنا تقتضي ا٤بغايرة. « وأما الكافر والمنافق» :أنو قاؿ  النيب 
أف العلماء اختلفوا يف الصغّب كآّنوف ىل يفتناف يف القرب أـ  الثانية[:]ا٤بسائلة 

 ال؟ 
ألف الفتنة فرع عن التكليف كال تكليف  ؛قاؿ بعض أىل العلم إهنما ال يفتناف

إُف أف الصغّب  ((التذكرة))يف عليهما، كذىبت طائفة من أىل العلم كمنهم القرطيب 
  .أعلم بالصواب كا  ،و ا١بوابلهمي يفًب كلكن ا 

 .ا٤بقصود أف ىذه أك ىؤالء ٝبلة ما فيو من البحث يف شأف الفتنة
كىي ىل تكوف الفتنة ٥بذه األمة امدية فحسب دكف غّبىا  ]ا٤بسائلة الثالثة[ 

﴿َوِإْف ِمْن أُماٍة ِإالا  :أـ أف كل األمم يفتنوف فيسألوف عن أنبياءىم كرسلهم ،من األمم
 إليهم. بعثهم ا  نيذير،كل األمم ٥بم أنبياء ك ، [ِْ]فاطر:َنِذيٌر﴾ خال ِفيَها

كيسأؿ كل عن نبيو  ،كالذم عليهم ٝبهور أىل العلم أف الفتنة عامة ١بميع األمم 
 كرسولو. 



ـً أىِب العباس، أىٞبىىدى بنً  ة الوىاًسػػػًطيَّةي؛ ًلشىٍيًخ اإلٍسبلى  (ىػػػػِٖٕ-ُٔٔعىٍبدى ا٢ٍبليم اٍبن تٍيميَّة ا٢ٍبرَّآفَّ ) الػػػعىػػػًقػػػيػػػػػدى

.                                                         -كفقو ا-مدً نٍ سً  زيزٍ عى دالٍ بٍ عى  بنٍ  حٍ الً شىرٍحي فىًضيىلًة الشىٍيخ: صى 
 مْبَّ لً سٍ كللمي  وى يٍ كلوالدى  وي غىفىرى ا لى 

 

ُْٕ 
 

يتبعها إف شاء ا الكبلـ الذم يتعلق ك ىذه بعض ا٤بسائل ا٤بتعلقة بفتنة القرب 
 بعذاب القرب كنعيمو. 

 
َا أخرب ب٘ ايٓيب هٌ َٚٔ اإلضيإ بايّٝٛ اآلخط اإلضيإ ب:)قاؿ 

 ٕٛاغيٛت بعس ػيا ٜه). 
 
٩با يكوف بعد  اإلٲباف باليـو اآلخر ىو اإلٲباف بكل ما أخرب بو النيب  فإذ

كل ما أخرب بو النيب   ،كل ذلك داخل يف ىذه الكلمة كىي اإلٲباف باليـو اآلخر  ،ا٤بوت
  فإنو داخل يف ذلك. 

فأَا ايفت١ٓ فإٕ  ،ٜٚؤَٕٓٛ بفت١ٓ ايكرب ٚبعصاب ايكرب ْٚعُٝ٘:)قاؿ 

 ؟َٚٔ ْبٝو ،َٚا زٜٓو ،َٔ ضبو :ايٓاؽ ٜفتٕٓٛ ؼي قبٛضِٖ فٝكاٍ يًطدٌ

ٚاإلغالّ  ،اهلل ضبٞ :فٝكٍٛ اغيؤَٔ ،فٝجبت اهلل ايًصٜٔ آَٓٛا بايكٍٛ ايجابت

 .(ْيب ٚستُس  ،زٜين
  :كالسنةىذه ىي فتنة القرب كأدلتها ٝبلة يف الكتاب 

﴿يُػثَبٍُّت اللاُو الاِذيَن آَمُنوا بِاْلَقْوِؿ الثااِبِت ِفي : فقولو تعاُف :أما في الكتاب
نْػَيا َوِفي اآلِخَرِة﴾ كما يف ا٢بديث الذم  كفسر ذلك النيب ، [ِٕ]إبراىيم:اْلَحَياِة الد 

 ذكرتو لك. 
العلم كأكردكىا يف ٝبعها طائفة من أىل  أحاديث كثّبة عن النيب  :ومن السنة

أكرد أحاديث الفتنة الٍب كقف عليها  ((شرح الصدكر))يف كالسيوطي  ،مصنفاهتم
فهي إذا  ،من الصحابة رككا أحاديث الفتنة ستة كعشرينركاية  منفكانت عنده 

أحاديث متواترة.

 (.ال أزضٟ آٙ آٙ :ٚأَا اغيطتاب فٝكٍٛ):قاؿ 
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 .(ه ال أدريآه آىكذا جاءت يف بعض نسخ الواسطية )
ىاه ىاه ال ) :السنة كىي اتكيف بعض نسخ الواسطية على ما عليو عامة ركاي   

 .( با٥باء ال ا٥بمزةأدري
 ،يف مسنده كغّبه كما عند الركيآف  ه(آه آ) :ات ا٢بديثيكجاء يف بعض ركا 

 .مقلوبة عن ا٥بمزة أصبل فكبلٮبا ٗبعُب كاحد ءكا٥با ،كاحد كعلى كل حاؿ ٮبا ٗبعُب
ا ألنو قد بلغ بو ا٣بوؼ كالدىشة مبلغن  ؛كىذه الكلمة يقو٥با ىذا الكافر كا٤برتاب 
قة ما ال يستطيع أف يتكلم معو شأك ألف ىذا ا٤برتاب قد أصابو من التعب كا٤ب ،عظيما

ه أه ال )آ :يقوؿ ،ىذه كلمة يقو٥با اإلنساف حينما يكوف يف مشقة شديدة ،إال ٗبشقة
 .-ا باعياذن -ىذا ا٤برتاب أدرم( فهذا الذم يكوف من 

 
مسعت ايٓاؽ  ،ال أزضٟ ((ٙآٙ ))آ :ٚأَا اغيطتاب فٝكٍٛ):قاؿ 

فٝكٝض قٝش١  ،١ َٔ سسٜسَبَظِطفٝهطب سٔي .ٜكٛيٕٛ ؾ٦ٝا فكًت٘

 .(ٚيٛ مسعٗا اإلْػإ يكعل ،ٜػُعٗا نٌ ؾ٤ٞ إال اإلْػإ
 
 (.ةمرزبَّ )كالصحيح أف ذلك خطأ  ،بعض الناس يشدد ،ةيضرب ٗبرزبى  
يضرب  خفيف:اب كما عليو بعض اققْب من أىل اللغة أف ىذه كلمة بالتو الص 

  .ا٤بطرقة الكبّبة الٍب تكوف للحداد :كا٤برزبة ىي ،ًٗبٍرزىبىة
فيضرب بمطرقة بين »قاؿ:  كجاء يف صحيح البخارم من حديث أنس 

من  كجاء عند أِب داككد«. أذنيو فيصيح صيحة يسمعها كل من يليو إال الثقلين
لو ضرب بها جبل لصار  ،معو مرزبة ،لو أعمى أبكم ضيقي» وحديث الرباء الطويل أن

فيصيح صيحة يسمعو من بين المشرؽ والمغرب  ،فيضرب بها ىذا المرتاب ،ترابا
 «. إال الثقلين
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فمن كاف حريصا  ،ىذا أمر عظيم يَبتب على ا٣بذالف يف جواب ىذا السؤاؿ فإذ
كٰبققو  ،كٰبققو بلسانو ،ٰبققو باعتقاده ،على ٪باة نفسو فليحقق يف ىذه الدنيا ا١بواب

إف كاف من أىل الثبات يف الدنيا فإنو سيكوف من أىل الثبات يف ذاؾ ا٤بوقف  ،بعملو
 العظيم.
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َٔ سسٜس ٜٚكٝض قٝش١ ٜػُعٗا  ٝهطب سيطظب١)ف:قاؿ 

 .(مسعٗا اإلْػإ يكعلنٌ ؾ٤ٞ إال اإلْػإ فًٛ 
 

،  ا الذم ثبت عند البخارم إ٭بَّ  ،ا يتضمن ما ذكره ا٤بؤلف حديثن  ال أعلمي 
أف ىذا اإلنساف ا٤بخذكؿ الكافر ا٤برتاب الذم يضرب ّٔذه ا٤برزبة يصيح  ((السنن))يف ك 

 يعِب من يكوف قريبا من قربه إال الثقلْب. ،«من يليو»صيحة يسمعها كما عند البخارم 
يعِب من  ،«يسمعو من بين المشرؽ والمغرب إال الثقلين»كعند أبو داككد  

 ىكذا جاءت الركايات الٍب كقفت عليها.  ،ا١بن كاإلنس
يصيح صيحة يسمعها كل شيء إال )أنو أما ىذا اللفظ الذم ذكره ا٤بؤلف 

 ،الذم كقفت عليو أف ىذا يكوف يف حاؿ أخرل (اإلنساف كلو ٠بعها اإلنساف لصعق
أف الجنازة إذا » : رم دسعيد ا٣ب أِبارم كغّبه من حديث خو ما جاء عند البكى

قدموني قدموني، وإذا كانت غير  :فإذا كانت صالحة قالت ،احتملها الرجاؿ
ولو سمعها  ،بها يسمعها كل شيء إال اإلنساف ؟يا ويلها أين يذىبوف :صالحة قالت

فخلط  حصل عنده كىمه ىذه الركاية يف الصحيح فلعل ا٤بؤلف «. اإلنساف لصعق
 . أك لعلو كقف على ركاية ما كقفنا عليها فيها ما ذكر  ،بْب الركايتْب
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 [عصاب ايكرب ْٚعُٝ٘ *ط
 
 
 

َٖ):قاؿ  َٖثِ بعس ٖصٙ ايفت١ٓ إ ا عصاب إزي ّٜٛ ا ْعِٝ، ٚإ

 )ُٚتعاز األضٚاح ،ايكٝا١َ ايهرب٣
 

ا العظيم رب العرش الكرٔف أف ٱبصنا بذكرل الدار؛ الدار اآلخرة، أف أسأؿ 
كاألمر اتم الذم سيبلقيو   ،كا٢بيواف ،نؤمن كنوقن، كنتذكر كال نغفل عن الدار ا٢بقيقية

 .كل كاحد منا، ىذا ىو ا٤بستقبل ا٢بقيقي
نذكرىا:  كلمة ا٤بستقبل نستعملها كثّبنا، يستعملها الصغّب كالكبّب، كدائمنا ما  

، كإذا تأملت يف ىذه الكلمة "ىذا مستقبلي"، "ىذا مستقبلك"، "اعمل ٤بستقبلك"
 !أدركت كم ٫بن مغركركف! كنعيش يف غفلة

 ا١بنة أك النار، ىذا ىو  ا٢بساب، مثَّ  البعث، مثَّ فا٤بستقبل ا٢بقيقي تلك ا٢بفرة، مثَّ  
ىذه ا٢بياة  ألفَّ  ؛غركر تقبله ا٤بستقبل ا٢بقيقي، ما قبل ذلك، ما نؤملو، كما نعمل لو مس

ا ا٤بستقبل ا٢بقيقي فإنو ذاؾ، فالسعيد ا٤بوفَّق الذم يعمل ما ىي إال متاع الغركر، أمَّ 
 .٤بستقبلو
 اإلنساف عن الدنيا؟ ضى رً عٍ كىل ا٤براد من ىذا أف يػي  

 .كغّب ٩بكن ،ا١بواب: ال، ىذا غّب مراد
إ٭با الفرقاف بْب ا٤بوفَّق كا٤بخذكؿ ىو يف كونو ينظر يف أمر مهم، كىو أتكوف الدنيا  

اإلنساف للدنيا ىل يقربو إُف ا أـ يبعده عنو؟ ىذا ىو  ذي خى يف القلب أـ يف اليد؟ كأى 
كغركر: ﴿كىًإٍف كيلُّ  ما عدا ذلك غفلةه  الفرقاف بْب أىل السعادة كأىل الشقاكة، كإال فإفَّ 

نٍػيىا كىاآلًخرىةي ًعٍندى رىبّْكى لًٍلميتًَّقْبى﴾ ]الزخرؼ: ذىًلكى   [.ّٓلىمَّا مىتىاعي ا٢بٍىيىاًة الدُّ
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انتهى الكبلـ يف درس البارحة عن فتنة القرب، ذاؾ االمتحاف العظيم الذم يثبت 
ذؿ فيو من شاء، كيتبع ذلك األمر الثآف العظيم ا١بليل،  ا عز كجل فيو من شاء، كٱبي

، كيستمر األمر إُف قياـ "مث بعد ذلك إما نعيم كإما عذاب"النعيم أك العذاب،  :أال كىو
 .الساعة

ال شك فيو كال ريب، دلت عليو األدلة ا٤بتواترة من  عذاب القرب كنعيمو أمره 
 ،كبعض ا٤بعتزلة ،ا٤بسلموف عليو قاطبة إال الشذاذ؛ كا٣بوارج الكتاب كالسنة، كأٝبعى 
 .صر(كالعصرانيوف )يف ىذا الع

كأما أدلة ىذا األمر العظيم فمن الكتاب قولو تعاُف يف سورة غافر: ﴿كىحىاؽى بًآًؿ  
اًب * النَّاري يػيٍعرىضيوفى عىلىيػٍهىا غيديكِّا كىعىًشيِّا كىيػىٍوـى تػىقيوـي السَّاعىةي أىٍدًخليوا آؿى  ًفٍرعىٍوفى سيوءي اٍلعىذى

ىذه )يف تفسّبه: اؿ ا٢بافظ ابن كثّب [، قْٔ، ًْٓفٍرعىٍوفى أىشىدَّ اٍلعىذىاًب﴾ ]غافر: 
ا جل كعبل  ، ذلك أفَّ (اآلية أصل كبّب ألىل السنة يف إثبات عذاب الربزخ يف القبور

أثبت ٥بم أهنم ييعرىضوف على النار غدكنا كعشينا قبل يـو القيامة ألنو قاؿ: ﴿كىيػىٍوـى تػىقيوـي 
[، فكاف ىذا العرض قبل ذلك، ْٔالسَّاعىةي أىٍدًخليوا آؿى ًفٍرعىٍوفى أىشىدَّ اٍلعىذىاًب﴾ ]غافر:

  .فهو إذف يف الربزخ
أىٍعرىضى عىٍن ذًٍكرًم فىًإفَّ لىوي مىًعيشىةن ضىنكنا  كمن تلك األدلة أيضنا قولو تعاُف: ﴿كىمىنٍ 

كالبزار من حديث أِب ىريرة  ،كا٢باكم ،[، أخرج ابن حباف يف صحيحوُِْ﴾ ]طو:
  بإسناد حسن عنو أنو  :فسر النيب «عذاب القرب»قاؿ ،  ا٤بعيشة الضنك

  .بعذاب القرب
أحاديث عذاب القرب فاألحاديث يف ىذا متكاثرة، ركيت  أما من سنة النيب 

، أحاديث كثّبة مركية يف  كنعيمو من ركاية ٫بو من اثنْب كثبلثْب من أصحاب النيب 
خرج يومنا كقد كجبت الشمس؛ يعِب  أف النيب  :الصحيحْب كيف غّبٮبا، من ذلك

 .«يهود تعذب يف قبورىا»غربت، فسمع صوتنا، فقاؿ: 
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عن  سألت النيب  ة ما ثبت يف الصحيحْب أف عائش :كمن ذلك أيضنا 
  .«نعم، عذاب القرب حق»عذاب القرب، فقاؿ: 

إهنما ليعذباف، كما يعذباف »مر بقربين فقاؿ:  كثبت يف الصحيحْب أف النيب 
 .-كا٢بديث سيأيت إف شاء ا-، «يف كبّب
من عذاب القرب،  ما ثبت يف الصحيحْب من استعاذة النيب  :كمن ذلك أيضنا 

اللهم إٓف أعوذ بك من عذاب جهنم، »كاف يدعو فيقوؿ:  يف الصحيحْب أف النيب 
 .«كمن عذاب القرب، كمن فتنة ايا كا٤بمات، كمن فتنة ا٤بسيح الدجاؿ

 .إُف غّب ذلك من األدلة الكثّبة الٍب تدؿ على إثبات ىذا األمر العظيم 
 يدؿ على ذلك حديث كعب بن مالك أما فيما يتعلق بنعيم القرب فمن ٩با 

نسمة ا٤بؤمن طائر يعلق يف شجر »ركحو،  :، يعِب«نسمة ا٤بؤمن»قاؿ:  أف النيب 
، كا٢بديث عند الَبمذم كغّبه بإسناد «إُف جسده يـو القيامةا١بنة حٌب يرجعو ا 

 .صحيح
ذكر عن الشهداء فقاؿ:  كمن ذلك ما ثبت يف صحيح مسلم أف النيب  

أركاحهم يف جوؼ طّب خضر، ٥با قناديل معلقة بالعرش، تسرح من ا١بنة حيث »
 .«شاءت، مث تأكم إُف تلك القناديل

إذف ثبوت عذاب القرب كنعيمو حق ال شك فيو، كأٝبع عليو ا٤بسلموف، بل  
ألنو ال شبهة أماـ ىذه األحاديث الصرٰبة الصحيحة  ؛حكموا بكفر من أنكر ذلك

 :ذا ا٤بقاـ مسائلالكثّبة، كيتعلق ّٔ
ٌٖ عزاب ايكرب ْٚعُٝ٘ ٜكعإ ع٢ً ايشٚح ٚايبذٕ أّ ع٢ً  :]املظا١ً٥ األٚىل[

 ؟أحذُٖا
قاؿ بعض الناس: إف عذاب القرب كنعيمو يقعاف على الركح فقط، فهي الٍب تينعَّم 
أك تيعذَّب، كليس للبدف من ىذا نصيب، كىذا قوؿ منكر عند عامة أىل السنة كما قاؿ 

.ىذا أبو العباس تقي الدين 
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كقوؿ آخر منكر، أضعف كأسوأ من سابقو، كىو قوؿ من قاؿ: إف النعيم 
عاف على البدف فحسب دكف الركح، كأف ا ٱبلق إدراكنا للجسد، بو كالعذاب إ٭با يق

 .يتنعم أك يتأَف، كىذا ضعيف أيضنا
كالصحيح الذم عليو أىل السنة سلفنا كخلفنا أف عذاب القرب كنعيمو يقعاف على  

الركح كالبدف، ٕبيث تينعَّم الركح أك تيعذَّب ٦بتمعة مع البدف، كقد تينعَّم أك تيعذَّب 
 .منفصلة عن البدف، ىذ الذم عليو أىل السنة كاالتباع، كدالئل ىذا كثّبة

 عزاب ايكرب إىل ّٜٛ ايكٝا١َ أّ ٜٓكطع؟املظأي١ ايجا١ْٝ، ٖٚٞ: ٌٖ ٜظتُش 
أما نعيم القرب فإنو مستمر ال شك فيو، لكن البحث عند أىل العلم يف عذاب 

الكفار  أفَّ  -كا تعاُف أعلم-القرب، ىل يستمر إُف يـو القيامة أـ ينقطع؟ الذم يظهر 
أف عذأّم دائم سواء كانوا من ا٤بظهرين للكفر، أك كانوا من ا٤بنافقْب ا٤ببطنْب للكفر 

كيدؿ على ىذا اآلية الٍب مرت بنا  -نسأؿ ا السبلمة كالعافية-مستمر إُف يـو القيامة 
  .[، إذف األمر مستمرْٔسابقنا: ﴿النَّاري يػيٍعرىضيوفى عىلىيػٍهىا غيديكِّا كىعىًشيِّا﴾ ]غافر:

كيدؿ على ىذا أيضنا ما ثبت عند الَبمذم بإسناد حسن من حديث أِب ىريرة 
 -إف ا٤بيت إذا كضع يف قربه أتاه ملكاف أسوداف : »-كىذا ا٢بديث قد مر بنا سابقنا

إُف آخر ما مر بنا يف -« أزرقاف: يقاؿ ألحدٮبا: ا٤بنكر، كلآلخر النكّب، فيقعدانو.....
، "ال أدرم "أف ىذا ا٢بديث جاء فيو أف ا٤بنافق إذا سيئل قاؿ: :الشاىد -الدرس ا٤باضي

فييضيَّق عليو يف قربه حٌب ٚبتلف : »شيئنا فقلتو، قاؿ النيب  ٠بعت الناس يقولوف
 «أضبلعو، فبل يزاؿ فيها ميعذَّبنا حٌب يبعثو ا من مضجعو ذلك

 .إذف ىذا دليل على أف عذاب الكافر مستمر 
 كأما بالنسبة لعصاة ا٤بسلمْب فهل يستمر عذأّم أـ يكوف إُف مدة مث ينقطع؟ 

عذاب العاصي قد يكوف إُف مدة مث ينقطع، كقد  إفَّ  ا١بواب عن ىذا أف ييقاؿ:
يكوف انقطاعو بسبب حسنات عملها يف الدنيا كال يزاؿ ٥با أثر بعد موتو، أك بسبب ما 
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ييهدل إُف ىذا ا٤بيت إىداءن شرعينا، كقد يكوف ذلك ٗبحض رٞبة أرحم الراٞبْب، الذم 
 .كسعت رٞبتو كل شيء، تبارؾ ربنا كتعاُف

العاصي مستمرنا إُف يـو القيامة، كيدؿ على ىذا ٝبلة من  كقد يكوف عذاب 
  :األدلة

قاؿ:  أف النيب  ما ثبت يف الصحيحْب من حديث أِب ىريرة  :من ذلك
ٯبرىا من ا٣بيبلء إذ خيسف »، كجاء يف ركاية: «بينما رجل ٲبشي يف حلة تعجبو نفسو»

 .«بو، فهو يتجلجل يف األرض إُف يـو القيامة
يف  ما ثبت يف صحيح البخارم يف حديث ٠برة بن جندب  :ضناكمن ذلك أي 

٩با يكوف من عذاب العصاة يف الربزخ كغّب ذلك، كاف  الرؤيا الطويلة الٍب رآىا النيب 
فهو كذاب، يكذب : » و، قاؿ النيب قي دٍ يشق شً  ٩با رأل عليو الصبلة كالسبلـ رجله 

، ككذلك «الكذبة، فتيحمل عنو حٌب تبلغ اآلفاؽ، فييفعل بو ما رأيت إُف يـو القيامة
ىلىك لو:  رأل النيب 

ذاؾ رجل آتاه ا القرآف، فناـ عنو »رجبلن ييشدخ رأسو، قاؿ ا٤ب
 .ارمكا٢بديث عند البخ« بالليل، كَف يعمل بو يف النهار، فييفعل بو ذلك إُف يـو القيامة

 -إذف ىذه األدلة كغّبىا تدؿ على أف عذاب العاصي قد يستمر إُف يـو القيامة
 .-نسأؿ ا السبلمة كالعافية

ك٫بن إذا قلنا: إف ذلك مستمر إُف يـو القيامة، فا٤براد أنو يستمر إُف قبيل قياـ 
 الساعة، كليس إُف نفخة البعث، كيدؿ على ىذا قولو سبحانو كتعاُف: ﴿قىاليوا يىا

ا  كىيٍػلىنىا﴾، ىذا يقولو الكفار إذا قاموا من قبورىم ﴿قىاليوا يىا كىيٍػلىنىا مىٍن بػىعىثػىنىا ًمٍن مىٍرقىًدنىا ىىذى
 [.ِٓمىا كىعىدى الرٍَّٞبىني كىصىدىؽى اٍلميٍرسىليوفى﴾ ]يس:

ا من السلف خالف يف ذلك، ركمَّ    كجاء عن عامة السلف، بل ال أعلم أحدن
أىل القبور  أفَّ »غّبه من السلف، بل عن كثّب من السلف  كعن ،ىذا عن أِب بن كعب

، أك قالوا: يهجعوف ىجعة، يػيفىَبَّ عنهم فيها العذاب، حٌب إذا يناموف بْب النفختْب نومةن 
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نيفخت النفخة الثانية؛ الٍب ىي نفخة البعث قاموا من مرقدىم، فقالوا: من بعثنا من 
 .«مرقدنا

 .أعلم ودنا، كا إذف ىذا دليل على أهنم كانوا رق 
ا٤بسألة الثالثة: ٠بعت يا رعاؾ ا، أف القرب إما دار نعيم أك دار عذاب، كىذا ٩با 
أٝبع عليو الرسل كأتباعهم، كلكن قد يقوؿ قائل: ماذا تقوؿ فيما ثبت يف الصحيحْب 

إنو قد أكحي إٌِف أنكم تيفتنوف يف »قاؿ: أف النيب من حديث أ٠باء
  .ا٢بديث؛ حديث خسف الشمس، كلو مقدمة« قبوركم....

إنو قد أكحي إٌِف أنكم تيفتنوف يف قبوركم مثل أك قريبنا من فتنة »الشاىد أنو قاؿ: 
، قاؿ: «قريبنا من فتنة الدجاؿ»أك قاؿ: « مثل: »شك الراكم أقاؿ النيب « الدجاؿ

ا٤بؤمن أك  فأما»، النيب  :يعِب« فيؤتى الرجل، فييقاؿ: ما علمك يف ىذا الرجل؟»
ا٤بوقن فيقوؿ: ىو ٧بمد رسوؿ ا، جاءنا بالبينات كا٥بدل، فأجبنا كاتبعنا، يقو٥با ثبلث 

 .ىكذا الركاية يف الصحيحْب« مرات
 .ىنيئنا ألىل السنة كاالتباع 
ىلىك: ّف صا٢بنا 

 .ا٤بقصود أف ىذا ا٤بؤمن أك ا٤بوقن إذا قاؿ ىذه الكلمة قاؿ لو ا٤ب
أف ا٤بؤمن إذا »ِب ىريرة الذم ذكرتو قبل قليل، كفيو كثبت أيضنا يف حديث أ 

 .«أجاب بالسداد، فإنو ييقاؿ لو: ّف كنومة العركس الذم ال يوقظو إال أحب الناس إليو
فكيف ٪بمع بْب ما ثبت يف ىذين ا٢بديثْب كيف غّبٮبا من أنو يناـ يف قربه، أعِب 

 ا٤بؤمن كما ثبت من أنو يينعَّم؟
لسابقة أنو ييفتح لو باب إُف ا١بنة، كييفرش من ا١بنة، كيأتيو مر بنا يف الدركس ا  

من ركحها كرٰباهنا، كيؤنسو عملو الصاٌف إُف غّب ذلك ٩با جاء يف األحاديث، كيف 
  ٪بمع بْب األمرين؟

ا١بواب عن ىذا أف ييقاؿ: ا٤بقاـ مقاـ غييب، كالواجب على كل مسلم أف يقف 
، كذلك كلو حق، كال تنايف ء عن رسوؿ ا عند حدكد النقل، كاإلٲباف بكل ما جا



ـً أىِب العباس، أىٞبىىدى بنً  ة الوىاًسػػػًطيَّةي؛ ًلشىٍيًخ اإلٍسبلى  (ىػػػػِٖٕ-ُٔٔعىٍبدى ا٢ٍبليم اٍبن تٍيميَّة ا٢ٍبرَّآفَّ ) الػػػعىػػػًقػػػيػػػػػدى
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بينو ٕبمد ا، علينا أف نؤمن كنصدؽ بأف ا٤بؤمن يف قربه يناـ كيينعَّم معنا، ٰبصل لو 
كنعيم، كىل ٲبكن أف يينعَّم اإلنساف فيكوف لو شعور كىو نائم؟ ا١بواب:  األمراف: نوـه 

يف نستبعد أف يكوف ىذا نعم، كما اإلشكاؿ؟ كإذا كاف ىذا قد حصل يف الدنيا، فك
 يف اآلخرة؟

قاؿ يف األنبياء:  أف النيب  أليس قد ثبت يف الصحيحْب من حديث أنس  
، فإذا ثبت ىذا يف حق من كاف من أىل الدنيا، «األنبياء تناـ أعينهم، كال تناـ قلؤّم»

كىم األنبياء عليهم الصبلة كالسبلـ، فكيف يستنكر أف يكوف ىذا يف حق أىل 
  !ر؟القبو 

 ا٤بقصود أننا ٪بهل حقيقة ا٢بياة األخركية، أليس كذلك؟
، كىو  شيء ٱبالف حقيقة  -كا تعاُف أعلم-كبالتاِف فإننا ٪بهل كيفية ىذا النـو

ألف النـو الذم نعقلو إ٭با يرتبط با٢بياة الدنيوية، كذؾ نـو ا أعلم   ؛النـو الٍب نعقلها
كيف يكوف، ا٤بقصود أف على ا٤بسلم أف يؤمن ٗبا جاء يف النصوص، كقد ثبت النعيم 

، كعلينا أف نؤمن بكليهما، كا   .أعلم كقد ثبت النـو
ف ٯبّبنا من نسأؿ ا عز كجل أ -ا٤بسألة الرابعة: ما ىي أسباب عذاب القرب؟

 .-عذاب القرب
شى أف تكوف سببنا  الذم ال شك فيو كال ريب أف الذنوب كا٤بعاصي ٝبيعنا ٩با ٱبي

 ايف عذاب القرب، لكن جاء التنصيص على ٝبلة من الذنوب كا٤بعاصي، ىذه الذنوب ٥ب
على  بالتسبب بعذاب القرب، كعلى ا٤بسلم أف يكوف فطننا حاذقنا، فيحرصَّ  اختصاصه 

  .اجتنأّا
 :من تلك الذنوب كا٤بعاصي: النميمة، كعدـ التنزه من البوؿ

قد ٝبعهما يف حديث كاحد، كىو ما ثبت يف الصحيحْب  ألف النيب  ؛ٝبعتهما
مر مع بعض أصحابو بقربين فقاؿ:  من حديث ابن عباس رضي ا عنهما أف النيب 

ىكذا جاءت بعض الركايات يف الصحيحْب، كيف « إهنما ليعذباف، كما يعذباف يف كبّب»
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، كجاء يف بعض ركايات «كما يعذباف يف كبّب، بلى»بعض ركايات الصحيحْب: 
 .«كما يعذباف يف كبّب، كإنو كبّب»الصحيحْب: 

  .ٕبمد اإذف عندنا ثبلث ركايات، كال تعارض بينها  
يف ظنهما، ظنا أف  فا٤بعُب: كما يعذباف يف كبّبو « كما يعذباف يف كبّب»أما قولو: 

 .ىذين  شيء سهل، ال حرج، تساىبل
 .تركو، ال يشق عليهما اجتناب ىذين األمرين« كما يعذباف يف كبّب»أك  
إهنما لكبّب  :ا٢بكم: يعِب رى بػى نفى بناءن على أحد ىذين، كأثبت كً  فالنيب  

أما أحدٮبا فكاف ٲبشي »قاؿ:  -نسأؿ ا السبلمة كالعافية-حكمنا، ٮبا من الكبائر 
ال يتنزه كال  :يعِب« ال يستَب من بولو»، «بالنميمة، كأما اآلخر فكاف ال يستَب من بولو

يتنظف كال يباِف بشأف النجاسة، ىذاف ذنباف يسبباف عذاب القرب بنص ىذا ا٢بديث 
صننا، فشقو .... مث مث إف النيب صلى ا عليو كسلم أخذ شيئنا من النبات؛ غي الصحيح، 

 .«لعلو ٱبفف عنهما ما َف ييبسا»منهما، كقاؿ:  اغرس على كل قرب كاحدن 
ذكر ىذين الذنبْب، عدـ االستتار من البوؿ، كعدـ التنزه من  الشاىد أف النيب 

 .النجاسة من أعظم أسباب عذاب القرب
تنزىوا من »قاؿ:  كما عند البزار كغّبه بإسناد صحيح أنو  نيب ثبت عن ال

 .«عامة عذاب بالقرب منو البوؿ، فإفَّ 
إذف ىذا أمر ينبغي على اإلنساف أف يتنبو لو، كىو أف ٰبرص على أف يكوف يف  

 .جسده كيف ثيابو متنزىنا من البوؿ
 :كالناس يف ىذا ا٤بقاـ ثبلثة أصناؼ، طرفاف ككسط 

باِف، يقـو مستعجبلن قبل أف يقضي حاجتو ٛبامنا، كبالتاِف رٗبا خرج بعد طرؼ ال ي
قيامو شيء، أك كقع شيء على ثيابو، فلم يباؿ بإزالتو، يتهاكف كيتساىل، كىذا ميتوعَّد 

 .ّٔذا الوعيد
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يقابل ىذا الطرؼ طرؼ آخر، كىو الطرؼ الغاِف الذم يبالغ مبالغة ٩بقوتة حٌب 
كوف يف مشقة كعذاب شديد، فهو يستمر يف التنظف يصل إُف حد الوسوسة،  في

-كإعادة الغسل، كرٗبا إعادة االغتساؿ أك الوضوء مرات كثّبة، تسلط عليو الشيطاف 
حٌب رٗبا كصل إُف حد كراىة العبادة، كىذا مع األسف الشديد كاقع عند  -كالعياذ با

بلجو باللجوء إُف بعض الناس، كىو مرض حقيقتو تسلط من الشيطاف على اإلنساف، ع
ا، ككذلك اإلنساف ال ٰبرز نفسو من الشيطاف إال بذكر ا، عليو أف يعلم أف الذم 

 :ٰببو ا منو، كقد بلغ إُف درجة الوسوسة أف ال ٰبتاط، قاعدة الفقهاء يف ىذا ا٤بقاـ
  .)ال احتياط ٤بوسوس)

ا٤بشركع يف حق ا٤بوسوس أف ال ٰبتاط، كبالتاِف فإنو ال يستمر يف ا١بلوس يف دكرة 
ا٤بياه، أك إذا كانت البلية عنده يف الوضوء أك االغتساؿ، ليفعل ذلك مرة كاحدة، كال 

ىلك »يقوؿ:  يعيد، كليعلم أف ىذا ما ٰببو ا منو، كخبلؼ ىذا تنطع، كالنيب 
أك ما كصل شيء من ا٤باء إُف  ،يف حقيقة ا٢باؿ قد خرج شيء ، كلو قيدّْر أنو«ا٤بتنطعوف

يعفو عنو، فيا من ابتلي بالوسوسة، ال تطع الشيطاف، اعص  جزء فليعلم أف ا 
الشيطاف، اعصو مرة كاثنتْب كثبلث، سييأس كيَبكك، أما لو اسَبسلت فاعلم أنك 

 .ستكوف يف ضنك شديد كعذاب كبّب
٢باؿ أنو يدخل إُف دكرة ا٤بياه مع أذاف الفجر، يقوؿ أعرؼ من الناس من بلغ بو ا

رؾ صبلة الفجر قبل طلوع الشمس، كل ذلك كىو يف حرب مع نفسو، دٍ ِف: كبالكاد أي 
يعيد كيكرر كيغسل، كيعيد كيكرر كيغسل، كىكذا دكاليك، كىذا كا مناؼ للحنيفية 

ٗبقدار ا٤باء الذم يكفي  :يتوضأ ٗبد، يعِب ، كاف النيب السمحة الٍب بيعث ّٔا النيب 
 .اليدين، يكفيو، كىو أعظم الناس إسباغنا للوضوء عليو الصبلة كالسبلـ

أما الوسط فهم ا٤بوفقوف، الذين ٰبرصوف على التنزه من البوؿ، لكنهم ال يبالغوف 
 .كال يتنطعوف، يعطوف األمر حقو دكف غلو أك جفاء
 النميمة؟ أما الذنب الثآف فإنو النميمة، كما أدراؾ ما 
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ذاؾ الذنب الذم يسبب عذاب القرب، كيسبب حرماف ا١بنة أيضنا، ففي 
ال : » ، كيف الصحيحْب قاؿ «ال يدخل ا١بنة ٭باـ»قاؿ:  الصحيحْب أف النيب 

فإف  ، ، لو َف تكن الديانة مانعة منوء، النميمة خلق سافل دٓف«يدخل ا١بنة قتات
لكافر لو كاف ذا مركءة فإنو يَبفع عن أف ينزؿ ا٤بركءة ٛبنع منو، حٌب الفاسق، بل حٌب ا

إُف ىذا الدرؾ الدٓف السافل، كىو أف يكوف نقاالن للكبلـ بْب الناس على جهة اإلفساد، 
لو قرار، كال يسَبيح حٌب ينقل الكبلـ من ىذا إُف ىذا؛ يا فبلف، أما شعرت ما  ري قٍ ال يػى 

  .ا دكاليك، شأنو نقل الكبلـقاؿ فبلف فيك؟ أما ٠بعت ماذا يقوؿ عبلف فيك؟، كىكذ
كمن أعجب العجب أف ىذا الذنب مع كضوحو كخطورتو قد يكوف شيئنا غامضنا 
ٕبيث إف بعض من سيماىم سيم ا٣بّب يقع فيو، مع األسف الشديد بعض من يينسب 
إُف ا٣بّب يقع يف ىذا الذنب العظيم، كىو أنو يشتغل بنقل الكبلـ، كنقلو ىذا يفسد 

من طبلب العلم اليـو من ىذه ا٤بطاحنات، كىذا  كما يعيشو كثّبه  إفسادنا عظيمنا،
ا٥بجراف، كىذه القطيعة، كىذا الضعف يف الدعوة بسبب كل ذلك، من أعظم أسبابو 
ىؤالء النماموف، ىؤالء النقالوف للكبلـ، الذين رٗبا يظنوف بأهنم ّٔذا النقل يكتسبوف 

 أنفسهم ٩بن ينقلوف عنو، أك رٗبا ىي ٦برد حظوة عند ا٤بنقوؿ لو، أك رٗبا كانوا يتشفوف يف
ا  شهوة يف النفس، ٰبب أف ينقل الكبلـ بْب الناس، كرٗبا كاف ىذا النقل مفسدن

 .للعبلقات كلؤلكاصر، كللصبلت
فيا عبد ا، اتق ا، راقب كبلمك، كحاذر من ىذا الذنب العظيم، فا٤بقاـ 

، ىذه حق كصدؽ، كالنيب  جلل، ىذا الكبلـ كىذه األحاديث يا إخوتاه ليست  ىزالن
ال ينطق عن ا٥بول، فليحذر ا٤بسلم من ىذا الذنب، بل ٰبذر من ىذه الدناءة، يكفي 
النماـ أف الصدؽ ٩بدكح إال منو، الصدؽ ٩بدكح يف كل حاؿ إال من النماـ، فالصدؽ 

 -.نسأؿ ا السبلمة كالعافية -منو قبيح مذمـو
يف حديث ٠برة السابق، كىو  أل النيب ما ر  :أيضنا من أسباب عذاب القرب
رؤيا، فيها أف ملكْب أخذاه، فانطلقا بو، كرؤيا  ٨برَّج يف صحيح البخارم، رأل النيب 
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يف ىذا ا٢بديث ٝبلة من العصاة الذين ييعذَّبوف  األنبياء حق ككحي، رأل النيب 
ما ذكرت ك عذاب الربزخ، كىذا ا٢بديث أصل يف إثبات عذاب الربزخ، رأل النيب 

 :لك أصنافنا
أنو رأل رجبلن ييشق شدقو، ييدخىل يف جانب فمو األٲبن كلوب /ُ :من أكلئك   

)حديدة( حٌب تشق ىذا ا١بانب، مث ييفعل با١بانب اآلخر كذلك، كال يزاؿ األمر يستمر 
 إُف يـو القيامة، ما ببلء ىذا اإلنساف؟ ما علة ىذا األمر؟  -كما جاء يف ا٢بديث-بو 

ه يف آخر ا٢بديث بأنو ا، أجاب«ما ىذا؟»، فقاؿ: لىك ٤با سأؿ النيب أجاب ا٤ب
، ىذا الذم نسميو بلساف «كذاب، يكذب الكذبة، فتيحمل عنو حٌب تبلغ اآلفاؽ»

، كىي مع األسف الكبّب  قد أصبحت ٠بة ٥بذا العصر، السيما يف "اإلشاعة"العصر: 
ك اإلشاعات، ٘بد اإلنساف كسائل التواصل االجتماعي ا٢بديث، فإنو قد كثرت تل

يضحك كيطرب، كىو يفتعل خربنا من األخبار، فينشره، يتسابق الناس يف بثو، كالنتيجة 
، «كذاب، يكذب الكذبة، فتيحمل عنو حٌب تبلغ اآلفاؽ»أف ذلك كاف ماذا؟ كذبنا، 

 .يعذَّب ىذا العذاب يف الربزخ حٌب قياـ الساعة، نسأؿ ا السبلمة كالعافية
رىح، رجل  :رأل يف ىذا ا٢بديث رجبلن ييشدىخ رأسو، يعِب النيب  كما أف/ِ ٯبي

مضطجع على قفاه، كفوؽ رأسو آخر، بيده صخره، يشدخ ّٔا رأسو، مث إف ا٢بجر 
يتدىده، فيذىب فيأخذه، فبل يعود إال كقد عاد رأسو سليمنا، يستمر ىذا األمر كىذا 

  إُف يـو القيامة، من ىو؟ -كما يف ا٢بديث-العذاب 
رجل علمو ا القرآف، فناـ عنو بالليل، »، قاؿ: -كا٠بع يا طالب العلم- قاؿ 

، ىذا ا٢بديث حرم أف «كَف يعمل  فيو بالنهار، فييصنع بو ما رأيت إُف يـو القيامة
يضعو طالب العلم نصب عينيو، العلم الذم آتاؾ ا إياه يا عبد ا، العلم بكتاب 

رجل »، ا٢بجة عليك أعظم  صدرؾ، العلم بسنة رسوؿ اا، كرٗبا كاف ٧بفوظنا يف
كيناـ عن »كيف ركاية للبخارم « آتاه ا القرآف، ناـ عنو بالليل، كَف يعمل فيو بالنهار

  .«الصبلة ا٤بكتوبة
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ىذه مصيبة كربل على كل مسلم أف ٰبذرىا، أال يباِف كما يفعل بعض الناس، 
الليل، بعد أف سهر ليلو يف أمور ا أعلم أىي حبلؿ يأيت إُف فراشو كلو كاف من آخر 

أـ حراـ، مث يضع رأسو كال يباِف، إف استيقظ لصبلة الفجر فبها كإف َف يستيقظ فبل 
بأس، يصلي مٌب ما قاـ، أما الوظيفة كالدراسة فبل، البد من االحتياط، كالبد من بذؿ 

مر ثانوم، إف قاـ اإلنساف فبها األسباب حٌب ال يفوت اإلنساف مستقبلو، أما الصبلة فأ
كإال فبل بأس، أك يأيت من عملو قبل العصر، مث يضع رأسو كال يتخذ سببنا للقياـ، إف 
قاـ لصبلة العصر فبها، كإال فبل حرج، لو قاـ بعد ا٤بغرب أك حٌب عند العشاء ال 

 .، حذارم يا عبد ا«يناـ عن الصبلة ا٤بكتوبة»إشكاؿ، 
  :، يعِب«يف ثقب»الصبلة كالسبلـ رجاالن كنساءن عراة قاؿ: كرأل ثالثنا عليو /ّ

بز بو، أعبله ضيق، كأسفلو كاسع، ييعذب ىؤالء يف النار  -عياذنا با -كالتنور الذم ٱبي
، عافآف ا كإياكم من ذلك، حذاًر من «إهنم الزناة»عنهم؟، قيل:  ٤با سأؿ النيب 

 .ىذه الفاحشة الكربل
الصبلة كالسبلـ رجبلن يف هنر من دـ، كلما أراد أف ٱبرج من كرأل رابعنا عليو /ْ

ىذا النهر، كإذا برجل على طرؼ النهر يرميو ٕبجر، فيعود مرة أخرل إُف داخل النهر، 
، ىذا ذنب أيضنا يقتضي «آكل الربا»عنو قاؿ:  كيتكرر ىذا األمر، فلما سأؿ النيب 

 .عذاب القرب
 .إذف ىذه ٝبلة من الذنوب كا٤بعاصي

 كال أنسى التنبيو على ما جاء يف الصحيحْب أيضنا من حديث أِب ىريرة  
أسبل »متغطرس،  متكربه « تعجبو نفسو»كيف ركاية: « بينما رجل أسبل إزاره من ا٣بيبلء»

إذ خيسف بو، فهو يتجلجل يف األرض إُف يـو  قاؿ:– إزاره من ا٣بيبلء، تعجبو نفسو
ما أسفل الكعبْب من »دكف كرب معصية  ، إسباؿ الثوب من حيث ىو كلو«القيامة

ع إُف ىذا كرب كإعجاب كتعاِف كترفع كخيبلء ، ىكذا قاؿ «اإلزار ففي النار  ،فإف ٝبي
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ىذه  -نسأؿ ا السبلمة كالعافية -فإف ىذا أعظم كأعظم، فإنو يقتضي عذاب القرب
 .ٝبلة من أسباب عذاب القرب
 :أطباب ايٛقا١ٜ َٔ عزاب ايكرباملظأي١ اخلاَظ١، ٖٚٞ كننتقل بعد ذلك إُف 

ال شك أف األعماؿ الصا٢بة سبب للوقاية من عذاب القرب، ككلما استكثر 
٥با اختصاص  اإلنساف منها كاف ذلك من أسباب الوقاية من عذاب القرب، كٜبة حسناته 

 :بالوقاية من عذاب القرب، من ذلك
قاؿ:  أف النيب  ، فعند الَبمذم كغّبهايؾٗار٠ يف عبٌٝ اهلل]األمر األكؿ[ 

ار من عذاب القرب»، كذكر منها، فقاؿ: «للشهيد عند ا ست خصاؿ» نسأؿ  -«كٯبي
 -ا من فضلو

أف ييبتلى اإلنساف ٗبرض يف بطنو، ٲبوت منو، فقد ثبت عن النيب  ]األمر الثآف[
  :كيف ىذا سلول كعزاء فيمن مات لو«من يقتلو بطنو فلن ييعذَّب يف قربه»أنو قاؿ ، 

ّٔذه األمراض الشائعة يف ىذا العصر، ىذه األكراـ ا٤بنتشرة تصيب باطنة بعض  حبيبه 
  أراد أف يكثر الشهداء يف أمة ٧بمد  ا٤بسلمْب، فتكوف سببنا للموت، فلعل ا 

 .كأف يكوف ىذا سببنا يف الوقاية من عذب القرب
من األسباب يف الوقاية من عذاب القرب سبب سهل يسّب على  ]األمر الثالث[

عليو، أال كىو قراءة سورة تبارؾ كل ليلة، دؿ على ىذا حديث ابن  من يسر ا 
من قرأ سورة تبارؾ الذم بيده ا٤بلك كل ليلة كقاه ا ّٔا من »حيث قاؿ:  مسعود 

من عذاب القرب،  :يعِب« ا٤بانعة عذاب القرب، ككنا نسميها على عهد رسوؿ ا 
  .-نسأؿ ا السبلمة كالعافية -ٛبنع، تكوف سببنا كحجابنا من عذاب القرب

فاحرص على أف تتلو ىذه السورة كل ليلة، كالليل ٲبتد من غركب الشمس كإُف 
طلوع الفجر، ففي أم كقت خبلؿ ىذه الساعات الطويلة تلوت ىذه السورة، فإنك 

م تأخذ ىذه التبلكة من كقت اإلنساف؟ ثبلثوف آية، كم تكوف قد قمت با٤بطلوب، كك
ار  ٰبتاج اإلنساف يف قراءهتا؟ أجيبوا يا ٝباعة، ٟبس دقائق أك أقل، كالنتيجة أف ٯبي
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اإلنساف من عذاب القرب، ٟبس دقائق من أربع كعشرين ساعة، ىل ىناؾ مقارنة؟! ال 
ا، رٗبا يكوف أقل من مكا٤بة ى اتف، صح أـ ال؟ أك أقل يوجد مقارنة، كقت يسّب جدن

اإلشكاؿ ىو أف  (، كالثمرة كالنتيجة ىذا الفضل العظيم، لكنَّ آب  كاتس من متابعة )
 .الشيطاف يينسي ابن آدـ ىذا ا٣بّب، على اإلنساف أف ٯباىد نفسو

ٰبض أمتو على  األمر الرابع: كثرة االستعاذة من عذاب القرب، كما كاف النيب 
 .إال كلذلك أثر عظيم يف الوقاية منو االستعاذة من عذاب القرب

 :يف ىذا الباب جاءت على ثبلثة أضرب كاألحاديث عن النيب  
كاف  فعلو عليو الصبلة كالسبلـ، ففي الصحيحْب أف النيب  ]الضرب األكؿ[:

اللهم إٓف أعوذ بك من عذاب جهنم، كمن عذاب القرب، كمن فتنة ايا »يدعو فيقوؿ: 
با٤بؤمن بو أف يتأسى  حرمّّ  ، كال شك أف النيب «كا٤بمات، كمن فتنة ا٤بسيح الدجاؿ

  .بو
إذا انتهى من التحيات  إُف  :ا٤بصلي إذا تشهد، يعِب أمره [: ثآفالضرب ]ال      

إذا تشهد أحدكم فليستعذ با من أربع، »ستعيذ با من أربع، فقاؿ: آخرىا، أف ي
 .ذكر ا٢بديثك « يقوؿ...
ىذا الدعاء كما يعلمهم  أصحابوكاف يعلّْم  كىو أف النيب  :ثالثالضرب ال

السورة من القرآف، يتابعهم كٰبفظهم كٰبضهم على أف يتعلموا ىذا الدعاء ا٤بشتمل على 
 .كالتعوذ بو من عذاب القرب دعاء ا  :مور األربعة، كمنهااالستعاذة من ىذه األ
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ٌْ: ؼي ايكٝا١َ ايهرب٣ *ط  [فك
 
 
 

ِْ:)قاؿ َْٔعٝ َٖا  ١َٔٓ إ ٖٓٔصٙٔ اِئفِت ِٖ َبِعَس  َٖا َعَصاْب، ٔإَي٢ ّٜٛ  ُث َٚٔإ

َٚاُح ٔإَي٢ األِدَػأز. ١ََُ اِيُهِبط٣، َفُتَعاُز اأَلِض َٝا  اِئك

 َٚ ُّ ٕٔ َتُكٛ ََٚع٢ًَ ٔيَػا  ،ٔ٘ َٗا ٔفٞ ٔنَتأب ١ََُ اٖئتٞ َأِخَبَط اهلُل ٔب َٝا اِئك

ُ٘ َٔ   َضُغٛٔي ُّ ايٖٓاُؽ  َُٝكٛ َٕ، َف ُُٛ ُُِػًٔ َٗا اِي ِٝ ََُع َعًَ ََٚأِد  ، ِِ ٖٔ ِٔ ُقُبٛٔض

 ُِ ُٗ ُُ ًِٔذ ُٜ َٚ ُُِؼ،  ُِ ايٖؿ ُٗ ِٓ َٔ ََٚتِسُْٛ  ُٔرَي ُسَفا٠ّ ُعَطا٠ّ ُغِطاّل،  ٔيَطبِّ اِيَعاَي

ُٔ َعَطُم،اِي َٛأظٜ َُ َِٓكُب اِي   .(َفُت
 

 الكبلـ عن ا٢بياة الربزخية، ذكر ما يعقبها كىو القيامة.فبعد أف أهنى ا٤بؤلف 
كآمن ّٔا الرسل كأتباعهم، تلك   ّٔا، كأخرب ّٔا نبيو  القيامة الٍب أخرب ا 

 كا٢بساب. ا٢بياة األخرل يف الدار اآلخرة، يقـو فيها الناس لرب العا٤بْب للجزاء
ىذه القيامة ىي: الساعة، كىي القارعة، كىي الزلزلة، كىي ا٣بطب ا١بسيم،  

من ذكره يف كتابو، كحذر عباده كأنذرىم من ىوؿ   كالكرب العظيم، الذم أكثر ا
 ذلك ا٤بطلع.

القيامة يعِب: اليـو الذم يقـو فيو الناس لرب العا٤بْب، يبعثوف كٱبرجوف من 
ٝبيعنا، ٯبمع ا األكلْب كاألخرين   إُف أرض اشر، ٯبمعهم اقبورىم، كٰبشركف 

يف صعيد كاحد، فيسًمعيهم الداًع كينفذىم البصر، ال يغادر أحد البت ذلك ا٤بوقف 
 العظيم.
 الساعة ينبغي أف يبلحظ فيها أمراف:  
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﴿َوَما يُْدرِيَك َلَعلا السااَعَة َتُكوُف : أهنا قريبة ]األمر[ األوؿ:
كىذا جاء يف ، [ٕ-ٔ:]ا٤بعارجَونَػَراُه َقرِيًبا﴾ * ﴿ِإنػاُهْم يَػَرْونَُو بَِعيًدا، [ّٔ]األحزاب:رِيًبا﴾قَ 

بعثت أنا »كما يف الصحيحْب كغّبٮبا:  أدلة كثّبة منها ما ٠بعت، كمنها قوؿ 
أنو   كجاء عنو أنو، «والساعة كهاتين، وأشار بأصبعيو السبابة والوسطى يمدىما

 «.بعثت في نسم الساعة» قاؿ:
كىذا القرب قرب نسيب، يعِب بالنسبة ٤با بقي من عمر الدنيا إذا ما قيرًفى ىذا ٗبا  

كإُف قياـ الساعة الزمن قريب، إذا ما قيرًفى ٗبا   سبق فإف األمر قريب من بعثة النيب 
 قبل ذلك.

بعلمو، َف يطلع  إف علم الساعة ككقت قيامها أمر استأثر ا األمر الثاني:
﴿َيْسأَُلَك النااُس َعِن السااَعِة ُقْل ِإناَما ِعْلُمَها   عليو بشرنا، كال ملكنا، كال جننا، قاؿ

ِفيَم أَْنَت ِمْن  * ﴿َيْسأَُلوَنَك َعِن السااَعِة أَيااَف ُمْرَساَىا، [ّٔ]األحزاب:ِعْنَد اللاِو﴾
 .[ْْ-ِْ]النازعات:﴾  ِإَلى رَبٍَّك ُمنتَػَهاَىا * ِذْكَراَىا

ما المسئوؿ عنها »يف حديث جربيل ٤با سألو: مٌب الساعة؟، قاؿ:  كالنيب 
، يعِب: كما إنك أنت ال تعلم فأنا أيضنا ال أعلم، كىو جربيل «بأعلم من السائل

 .اآلمْب، كالنيب
كاعلم يا رعاؾ ا أف كل ما قد تقف عليو من آثار، كرٗبا يكوف فيها شيء من 

اعلم يا رعاؾ ا أنو ليس من ذلك شيء يصح أك تقـو بو ا٢بجة،   إُف النيب ا٤برفوع
 كل ما جاء يف عمر الدنيا أك كقت قياـ الساعة بْب ذلك ال يصح عن رسوؿ ا 

، [ّْ]لقماف:ِإفا اللاَو ِعْنَدُه ِعْلُم السااَعِة ﴾ ﴿إ٭با األمر اكم الذم ال ينبغي ٘باكزه: 
ِإفا اللاَو ِعْنَدُه ِعْلُم السااَعِة  ﴿قدٔف ا٤بعموؿ يدؿ على االختصاص: كأنت خبّب بأف ت

يعِب: ليس عند غّبه، ك٢بكمة يعلمها سبحانو تلمس تلك ا٢بكمة ،  [ّْ]لقماف:﴾
أىل العلم يف إخفاء علم الساعة عن الناس، كذلك حٌب يكونوا دائمنا متيقظْب، كدائمنا 

 مستعدين.
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بعباده أف جعل ٥بذه الساعة كذلك اليـو أشراط كعبلمات فمٌب  كمن رٞبتو 
كىذه  ما تبينت للناس فإهنا تقيظهم من غفلتهم، كتدعوىم إُف التوبة كاألكبة إُف ا

العبلمات منها شيء مضى كانقضى، كمنها شيء بدأ كَف يستتم، كمنها شيء َف يقع 
 ّٔا، كأخرب ّٔا النيب ا أنو تقـو القيامة الٍب أخرب كسيقع، أخرب ا٤بؤلف

 يف أحاديثو. كحقيقة األمر بينو النيب
 كمن ذلك ما ثبت يف صحيح مسلم من حديث عبد ا بن عمرك

يبعث الدجاؿ، كىو من عبلمات الساعة  كا٢بديث طويل الشاىد فيو:  أف ا
يػينػٌٍزؿي عيسى بن مرٔف فيطلبو حٌب  الكربل فيمكث يف األرض أربعْب، مث إف ا

يقتلو، مث ٲبكث الناس سبع سنْب يف رخاء كخّب، ذلك الوقت كتلك الفَبة تذىب 
العدكات كا٢بزازات من قلوب الناس يعيشوف حياة مطمئنة يف رخاء من العيش، مث إف 

بد يبعث رٰبنا باردةن طيبةن من قبل الشاـ فتقبض نفس كل مؤمن حٌب لو كاف يف ك ا
 جبل يعِب: يف كسط ا١ببل لبلغتو تلك الريح حٌب تقبض ركحو.

ىذا  تلك اللحظات تلك الفَبة ال يبقى خّب على كجو األرض، قاؿ النيب
ا٢بديث فيبقى شرار ا٣بلق، كذكر أف أحبلمهم أحبلـ السباع نفوس بغيضة متوحشة، 

ىلو، حٌب إنو ال يعرؼ عن تلك ا٢بقبة بأنو يزكؿ ا٣بّب كيبقى الشر كيبقى أ أخرب النيب
يف ذلك الوقت كال يعبد، ال يبقى يف األرض من يقوؿ: ال إلو إال ا، ال يبقى  ا

يف األرض من يقوؿ: اى ... اى، من ييذًٌكري با كيأمر با٤بعركؼ كينهي عن ا٤بنكر، ال 
 بينهم.يوجد شيء من ذلك، إ٭با تلك ا٢بثالة الٍب ىم شرار ا٣بلق يتهارشوف فيما 

يأمر إسرافيل أف ينفخ يف الصور، كىذا النفخ ىو نفخة الصعق، قاؿ  مث إف ا
الليت: صفحة العنق، كىذه   «فال يسمعو أحد إال أصغى ليًتا، ورفع ليًتا» النيب

كناية عن الصعق، فإف ىذه الصيحة عظيمة حٌب إف القلوب تيصعق من ىو٥با، كىيئة 
الشديدة، فإف رأسو ٲبيل إُف أحد الشقْب كقد مات اإلنساف إذا جاءتو ىذه الصعقة 
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.                                                         -كفقو ا-مدً نٍ سً  زيزٍ عى دالٍ بٍ عى  بنٍ  حٍ الً شىرٍحي فىًضيىلًة الشىٍيخ: صى 
 مْبَّ لً سٍ كللمي  وى يٍ كلوالدى  وي غىفىرى ا لى 

 

ّٕٓ 
 

، كأكؿ من يسمع ذلك رجل يلوط حوض إبلو يعِب: «إال أصغى ليًتا، ورفع ليًتا»صعقا 
 يطينو كيصلحو فيصعق، مث يصعق الناس.

يف ىذا ا٢بديث أف ا يرسل مطرنا كالطل أك كالظل، شٌك   مث أخرب النيب
الطل، فتنبت منو أجساـ بِب آدـ، ذلك يا رعاكم ا  أنو-كا أعلم-الراكم، كاألقرب

كما ثبت يف عدة أحاديث يف الصحيحْب   «كل ابن آدـ يبلى إال عجب الذنب»أف 
كغّبٮبا، عجب الذنب قطعة من العظم كا٣بردؿ يف آخر الظهر "رأس العصعص" كما 

 يسمونو، ىذه ال تبلى.
ما يركب منو اإلنساف يف  ىذه القطعة ىي أكؿ ما خلق من اإلنساف، كىي أكؿ 

، جاء يف الصحيحْب من حديث أِب «فتنبت أجساد بني آدـ»ذلك ا٤بقاـ، قاؿ: 
 .«كما ينبُت البقل»ىريرة أنو قاؿ: 

فينفخ النفخة الثانية الٍب ىي نفخة  إسرافيل مث بعد ذلك يأذف ا 
 .«فإذا ىم قياـ ينظروف»البعث، قاؿ: 

 إذنا قياـ الساعة بدؤه كعبلماتو: النفخة الثانية الٍب ىي نفخة البعث. 
النفخ يف الصور موقف من مواقف اآلخرة، كأكؿ ذلك: النفخة الٍب تكوف يف  

 قياـ الناس لرب العا٤بْب. الدنيا، كالثانية ىي: الٍب تكوف إذا شاء ا 
 النفخ معركؼ ما ىو يف اللغة. 
، كىو تلك اآللة الٍب «قرف ينفخ فيو»فقاؿ:  النيب  كأما الصور فسئل عنو 

كالنافخ يف  ييزمر ّٔا القرف أك البوؽ، كال شك أف ذلك شيء ال يعلم مقداره إال ا
بإٝباع العلماء كما نقل اإلٝباع القرطيب، كا٢بليمي كغّبٮبا،  الصور ىو إسرافيل

صاحب القرف، ك٠باه:   النيب كىو الذم يتوارد عليو أىل العلم سلفنا كخلفنا، ك٠باه
كيف أنعم وصاحب الصور قد »قاؿ:   صاحب الصور فعند الَبمذم كغّبه أف النيب

 إذنا ىذا ىو النافخ يف الصور.، «التقم الصور ينتظر األذف، متى يُأذف لو فينفخ
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كذلك النفخ كما ذكرنا األكؿ يكوف حينما يبقى آخر الناس يف ىذه الدنيا الذين 
فيهم، كّٔذه النفخة ٲبوتوف كيهلكوف كيصعقوف، كال يبقى أحد من الناس على ال خّب 

ىذه األرض، مث تكوف النفخة األخرل كبينهما أربعوف، ثبت يف الصحيحْب من حديث 
أربعوف  قيل ألِب ىريرة ، «بين النفختين أربعوف» قاؿ: أف النيب أِب ىريرة

، يعِب ال أجيب؛ ألنو ليس قيل لو:  عنده يف ذلك علم من النيب  يومنا؟ قاؿ: أبيتي
. ، قيل: أربعوف سنة؟ قاؿ: أبيتي  أربعوف شهرنا؟ قاؿ: أبيتي

كجاء يف بعض الركايات خارج الصحيحْب أف بْب النفختْب أربعوف سنة، كلكن  
 يف تلك األسانيد نظر.

 .كىو أصح ما يف الباب أهنا أربعوف، كا أعلم ما األربعوف-كا أعلم-كاألقرب 
 ا٤بقصود أفَّ ىذه النفخة ىي النفخة األكُف.

 مث تكوف النفخة الثانية. 
أف النفخ يف الصور يكوف مرتْب، -كا تعاُف أعلم-كالصحيح من كبلـ أىل العلم

كيدؿ على ىذا ما جاء يف ىذا ا٢بديث حديث عبد ا بن عمرك يف صحيح مسلم، 
وف يف تلك ا٤بدة كتلك ا٢بقبة فإفَّ كىو من أكضح األحاديث كأكثرىا تفصيبلن؛ ٤با يك

َف يذكر إال ىاتْب النفختْب، كبالتاِف: فالنفخة األكُف ىي: نفخة فزعو كصعق:  النيب 
﴿َويَػْوـَ يُنَفُخ ِفي الص وِر فَػَفزَِع َمْن ِفي الساَمَواِت َوَمْن ِفي اأَلْرِض ِإالا َمْن َشاَء اللاُو 

كىي النفخة األكُف الٍب جاءت يف اآلية األخرل:  ،[ٕٖل:]النموَُكلٌّ أَتَػْوُه َداِخرِيَن﴾
﴿َونُِفَخ ِفي الص وِر َفَصِعَق َمْن ِفي الساَمَواِت َوَمْن ِفي اأَلْرِض ِإالا َمْن َشاَء اللاُو ثُما 

ـٌ يَػْنظُُروَف﴾  .[ٖٔ]الزمر:نُِفَخ ِفيِو ُأْخَرى فَِإَذا ُىْم ِقَيا
 كصعق، كال مانع من اجتماع األمرين.فالنفخة األكُف ىي: نفخة فزعو 

مث تكوف النفخة الثانية الٍب ّٔا يكوف قياـ الناس لرب العا٤بْب، كيشهد ٥بذا أيضنا  
السالف بْب النفختْب أربعوف، كَف يذكر غّبٮبا، ككذلك يشهد  حديث أِب ىريرة  
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قاؿ ابن ، [ٕ-ٔ]النازعات:الرااِدَفُة﴾تَػْتبَػُعَها  * ﴿يَػْوـَ تَػْرُجُف الرااِجَفةُ   ٥بذا قولو
 : )ٮبا النفختاف(. ، ك٦باىدعباس

إذنا ىذه بعض األدلة الٍب ترجح أفَّ النفخ يف الصور إ٭با يكوف مرتْب، كىذا النفخ 
ال شك أنَّو أمره غييب ٯبب أف ييؤمنى بو، يؤمن بالنفخ يف الصور، كعدده، كالصور، 

 ل ىذا أمر غييب ٯبب اإلٲباف بو.كالنافخ فيو، كأثر ىذا النفخ، ك
إذا نفخ يف الصور النفخة الثانية قامت القيامة، كبعث الناس من قبورىم، قاؿ  
 ﴾إذا [ُٓ]يس:﴿َونُِفَخ ِفي الص وِر فَِإَذا ُىْم ِمَن اأَلْجَداِث ِإَلى رَبٍِّهْم يَنِسُلوَف ،

ىذا ىو البعث، ىذه ىي ا٢بقيقة   ىم من القبور يقيموف، كٰبشركف إُف رّٔم
من بياهنا كمن التدليل عليها، كىي األمر الذم أشتد إنكار   العظيمة الٍب أكثرى ا

وأقسموا باهلل جهد أيمانهم ال ﴿ا٤بشركْب لو حٌب إهنم أقسموا على نفيو أشد األقساـ، 
يَن َكَفُروا َأْف ﴿زََعَم الاذِ ، فجاء الرد عليهم بلى كعد عليو حق ﴾يبعث اهلل من يموت

َعُثنا ثُما لَتُػَنبػاُؤفا ِبَما َعِمْلُتْم َوَذِلَك َعَلى اللاِو  َعُثوا ُقْل بَػَلى َورَبٍّي لَتُبػْ َلْن يُػبػْ
 .[ٕ]التغابن:َيِسيٌر﴾

بذلك، كأرشد العقوؿ إُف فهم   إذنا البعث أمر كاقع ال شك فيو، أخرب ا
بياف أدلة عقلية تسهل على اإلنساف اإلٲباف بالبعث، كأنو أمر  ذلك فإف يف كتاب ا

ال مانع ٲبنع من التصديق بو من ذلك، أف يعلم اإلنساف أف من خىلىقى من العدـ قادر 
خلق ا٣بلق من ال شيء، أكجده من العدـ، فإنو   على اإلعادة، يعِب: إذا كاف ا

َأَوال َيْذُكُر  * َذا َما ِمت  َلَسْوَؼ ُأْخَرُج َحيًّا﴿َويَػُقوُؿ اإِلنَساُف أَئِ على اإلعادة أقدر: 
 .[ٕٔ-ٔٔ]مرٔف:اإِلنَساُف أَناا َخَلْقَناُه ِمْن قَػْبُل َوَلْم َيُك َشْيًئا﴾

 ٗبعجز. إذنا ىذا يدؿ على أف األمر ٩بكن، ليس على ا
خلق ما ىو أكرب كأعظم من   كمن ذلك أيضنا أف يعلم اإلنساف أف ا 

اإلنساف بكثّب، كالسموات كاألرض، فما الذم ٲبنع بعد ذلك كىو الذم خلق ىذا 
يعيد ا٣بلق بعد ببلئهم بعد  ا٣بلق العظيم؟ ما الذم ٲبنع اإلنساف من أف يؤمن أف ا
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َلَخْلُق  ﴿أرشد إُف ىذه الداللة يف قولو: أف يضمحلوا يف ىذه األرض، كا
، [ٕٓ﴾]غافر:َواِت َواأَلْرِض َأْكبَػُر ِمْن َخْلِق النااِس َوَلِكنا َأْكثَػَر النااِس ال يَػْعَلُموفَ السامَ 

 ا٣بلق كيبعثهم من قبورىم! إذنا ما الذم ٲبنع أف يعيد ا
إذا أمر ىذا السحاب أف ٲبطر ىذا ا٤بطر الذم ىو كالطل، أك  ا٤بقصود أف ا

بإخراجهم من قبورىم،  حٌب تستوم،  يأذف ا كالظل فتعود كتَبكب األجساد
كاعلم يا رعاؾ ا أف الذم عليو السلف كاتباعهم أفَّ اإلنساف ىو .. ىو، اإلنساف 
الذم كاف يف الدنيا ىو الذم يػيبػٍعىٍث ٔبسده كركحو كإف كاف قد انتقل من طور إُف 

، مث يكرب كيشتد، مث قد طور، اإلنساف يبدأ نطفة، فعلقة، فمضغة، مث يولد طفبلن صغّبنا
ذلك  يتضاءؿ جسمو إذا شاخ يف ىذه الدنيا، مث يدخل قربه، كيبلى إذا شاء ا 

حٌب ال يبقى منو إال ىذه القطعة، مث يركب تارة أخرل، مث ٱبرج من قربه فهو ىو، 
 كاإلنساف ىو اإلنساف لكنو ينتقل من طور إُف طور.

كىو الذم فيو بإقامة القيامة، يأمر   ككاف الوقت الذم يعلمو  إذا أذف ا
إسرافيل أف ينفخ النفخة الٍب يقـو الناس ّٔا من قبورىم إُف رب العا٤بْب،   ا

يكونوف قد ىجعوا ىجعنة بْب النفختْب يذكقوف -قبل ذلك كمسألة مرت بنا-كيكونوف 
، فإذا بعثوا:   ﴿ َمْن بَػَعثَػَنا ِمْن فار، يقوؿ ىذا الك[ِٓ]يس:﴿قَاُلوا يَا َويْػَلَنا﴾فيها النـو

﴿ َىَذا َما َوَعَد الراْحَمُن َوَصَدَؽ فيجيب ا٤ببلئكة أك ا٤بؤمنوف: ، [ِٓ]يس:َمْرَقِدنَا ﴾
 .[ِٓ]يس:اْلُمْرَسُلوَف﴾

يبعث الناس فيقوموف من قبورىم، كأكؿ من تنشق ٥بم األرض نبينا الكرٔف ٧بمد 
كما ثبت ىذا يف الصحيح.

كىي مث إذا قاـ الناس من قبورىم يكونوا على ىيئة جاء اإلخبار ّٔا عن النيب 
﴿ َكَما َبَدْأنَا َأواَؿ َخْلٍق أف يكوف حفاةن عراةن غرالن، يتحقق قولو تعاُف: 

يقوموف حفاة ببل نعاؿ، عراة ببل ثياب، مث إهنم يكسوف بعد ، [َُْ]األنبياء:نُِعيُدُه﴾
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كثبت بإسنادو ، «أوؿ من يكسى إبراىيم»: قاؿ ذلك، كيف صحيح البخارم 
.(، مث ٧بمدأنو قاؿ: )أكؿ من يكسى إبراىيم صحيح عن علي

﴿ َكَما ، ٝبع: أغرؿ، كاألغرؿ كىو غّب ا٤بختوف: «يحشروف حفاًة عراًة ُغرالً »
ا٣بتاف فإهنا ، حٌب تلك القطعة الٍب قطعت يف [َُْ]األنبياء:َبَدْأنَا َأواَؿ َخْلٍق نُِعيُدُه﴾

.  تعود لئلنساف يف ذلك اليـو
كأحواؿ الناس يف ذلك ا٤بوقف العظيم أحواؿ متباينة ... أحواؿ متفاكتة، يقوموف  

عن حالة بئيسة   كٚبتلف أحوا٥بم باختبلؼ إٲباهنم كأعما٥بم، أما الكفار فأخرب ا
ِىِهْم ُعْمًيا َوُبْكًما ﴿ َوَنْحُشُرُىْم يَػْوـَ اْلِقَياَمِة َعَلى َوُجو يكونوف عليها: 

سبحاف ا العظيم، ٰبشركف على كجوىهم، يقوموف فيمشوف  ،[ٕٗ]اإلسراء:َوُصمًّا﴾
كيف ٰبشر الكافر على   على كجوىهم ال على أقدامهم، يف الصحيحْب سئل النيب

:))أليس الذم أمشاه على رجلْب يف الدنيا قادرنا على أف ٲبشيو على  كجهو؟ فقاؿ
 قيامة؟(( كجهو يـو ال

 ا١بواب: بلى، بالتأكيد. 
-كا تعاُف أعلم-ٰبشركف عمينا كبكمنا كصمنا، فاقدين ٥بذه ا٢بواس لكن األظهر
 أهنم يعطوف ىذه ا٢بواس بعد ذلك، لكن ىذه ىيئتهم أكؿ ما يبعثوف.

ككذلك جاءت أحواؿ لغّب الكفار ا٤بتكربكف ٰبشركف كأمثاؿ الذر )الذر: النمل  
يحشر المتكبروف كأمثاؿ الذر في »كما عند الَبمذم:   اؿ النيب الصغّب(، ىكذا ق

يغشاىم الذؿ من كل »، ال إلو إال ا، ٚبيل رجل يف حجم ٭بلة «صور الرجاؿ
كىذا جزاء الوفاؽ، ٰبشر الذم يسأؿ الناس تكثرنا كما  ، ىكذا أخرب النيب«مكاف

الذم يسأؿ  ،سبحاف ا «وليس في وجهو مزعة لحم» ثبت يف البخارم عن النيب
الناس، يريد أف يتكثر من ىذا ا٤باؿ ٰبشر على الناس تكثرنا، عنده ما يكفيو لكنو يسأؿ 

 ىذه ا٢بالة الشديدة حٌب أنو ليس يف كجهو قطعة ٢بم.
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﴿يَػْوـَ َنْحُشُر اْلُمتاِقيَن ِإَلى الراْحَمِن كأمَّا حاؿي أىل اإلٲباف فحاؿه أخرل: 
، [ٖٔ]مرٔف:﴿َوَنُسوُؽ اْلُمْجرِِميَن ِإَلى َجَهناَم ِوْرًدا﴾يعِب: ميٍكرىًمْب ، [ٖٓ]مرٔف:َوْفًدا﴾

 عن أصناؼو من ىؤالء ا٤بؤمنْب:  يعِب: عطاشنا، كأخرب النيب 
/أىل الوضوء، أىل الصبلة ٰبشركف غرنا ٧بجلْب من آثار الوضوء فهنيئنا ألىل ُ
 الصبلة.
يا دمو يسيل، اللوف لوف الدـ، /الشهداء ٰبشر الشهيد على ىيئتو يف الدنِ 

 .-نسأؿ ا من فضلو-كالريح ريح ا٤بسك 
 ./ ٰبشر الذم ٲبوت ٧برمنا ملبينا كما أخرب النيبّ
﴿يَػْوـَ َنْحُشُر اْلُمتاِقيَن ِإَلى يف ا١بملة يكوف حاؿ أىل اإلٲباف حاؿ طيبة:  

 يعِب: ميٍكرىًمْب. [ٖٓ]مرٔف:الراْحَمِن َوْفًدا﴾
 من قبورىم حشركا إُف أرض اشر. إذا قاـ الناس

َر عنها فقاؿ:   كأرض اشر أخربنا ا  ﴿يَػْوـَ تُػَبداُؿ اأَلْرُض َغيػْ
اختلف العلماء يف معُب ىذه اآلية ىل ٚبتلفي األرض ذاتنا . [ْٖ]إبراىيم:اأَلْرِض﴾

 كصفاتنا؟ أـ ٚبتلف صفاتو فقط؟ 
كىو ظاىر اآلية أف - أعلمكا تعاُف-كلكن ىي األرض الٍب نعرفو، كاألقرب

يَػْوـَ تُػَبداُؿ اأَلْرُض  ﴿: األرض ىذه ليست ىي الٍب ٫بشر عليها، بل ىي أرض أخرل
َر اأَلْرِض﴾  .[ْٖ]إبراىيم:َغيػْ

يحشر الناس »كما يف الصحيح قاؿ:   أخرب ّٔا النيب  فف١ ٖشٙ األصض:
ليس »، كيف ركاية: «على أرض بيضاء عفراء كقرصة النقي ليس فيها معلم ألحد

« يحشر الناس على أرض بيضاء عفراء»، ىذه صفة تلك األرض «فيها علم ألحد
، قاؿ: «بيضاء عفراء»بياضها ليس ناصعنا، بل ٲبيل إُف ا٢بمرة ىذا معُب قولو: 

القرصة ىي: ا٣ببزة، أك كاحد الرغيف الذم صنع من الدقيق « كقرصة النقي»
أهنا أرض منبسطة ليس فيها نتوءات، كليس فيها  ا٤بنخوؿ)الدقيق النقي(، كناية عن
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ارتفاعات، كليس فيها شيءه ٰبجيبي معا٤بها، إ٭با ىي أرض مستوية كقرصة النقي، قاؿ 
)كجباؿ، تعرؼ بو األماكن  ليس فيها الشيء الذم ،«ليس فيها معلم ألحد»:  

 كأكدية، كأبنية، كما إُف ذلك( كبل ىذه أرض كاحدة منبسطة.
:)رجالو رجاؿ  كما عند البيهقي، كقاؿ ا٢بافظ  مسعود  ثبت عن ابن

الصحيح(، قاؿ: ٰبشر الناس على أرض كالفضة َف يسفك فيها دـه حراـ، كَف تقع فيها 
 . خطيئة، أرضه طاىرة، أرضه نقية، أرضه يتحقق فيها عدؿ ا

ىذه األرض ىي الٍب ٰبشر عليها الناس أٝبعوف ٯبتمعوف ٝبيعنا، ال ٲبكن أف  
لقد ﴿يتخلف كاحده من البشر قط، كل الناس أك٥بم كآخرىم، السابقوف كالبلحقوف، 

، ال يتخلف أحدنا، ٰبشر ﴾أحصاىم وعدىم عًدا * وكلهم آتيو يـو القيامة فرًدا
عهم الداًع كينفذىم البصر، حٌب فيسم الناس على صعيد كاحد كما أخرب النيب 

كيراه  ليتحقق عدؿ ا [؛ ٓ]التكوير:﴿َوِإَذا اْلُوُحوُش ُحِشَرْت﴾ا٢بيوانات ٙبشر: 
حتى يُقتص للشاة الجماء من »كما عند مسلم قاؿ:   الناس بأبصارىم، أخرب النيب

ال إلو إال ا، حيوانات كغّب مكلفة كمع ذلك يقتص لبعضها من بعض  «الشاة القرناء
 فكيف با٤بكلفْب؟! 
يأمري ىذه ا٢بيوانات فتكوف ترابنا، كحينئذ يتمُب الكافر لو كاف  مث إفَّ ا  

 .[َْ]النبأ:﴿ َويَػُقوُؿ اْلَكاِفُر يَا لَْيَتِني ُكنُت تُػَرابًا﴾حيواننا ليكوف ترابنا: 
ذلك اليـو يـو عصيب، كيكوف الكرب فيو عظيمنا، كيكوف ا٥بوؿ فيو جسيمنا،  

، يـو يعظمي [ِٖ]ا١باثية:﴿َوتَػَرى ُكلا أُماٍة َجاثَِيًة ﴾من شدة ا٥بوؿ تكوف األمم جاثية: 
ا، يكفي أف تعلم أفَّ ا يغضب يف ذلك اليـو غضبنا َف يغضب قبلو   فيو األمر جدن

كما ثبت -عليهم الصبلة كالسبلـ-لو، ىكذا تقوؿ األنبياءمثلو كلن يغضب بعده مث
 ىذا يف الصحيحْب، يـو تشتد فيو األمور جدنا حٌب إفَّ القلوب تصل إُف ا٢بناجر. 

سبحاف ا، ىذا ال يكوف إال من خوؼو كفزع شديد، حٌب مكاف القلوب يكوف 
 ىواء، كأفئدهتم ىواء.
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 اتػاُقوا النااسُ  أَيػ َها يَا﴿بصفات ترتعد منها القلوب ا٤بؤمنة:   يوـه كصفو ا
يَػْوـَ  ﴿، كالعظيم من العظيم عظيم: [ُ:ا٢بج]﴾َعِظيمٌ  َشْيءٌ  السااَعةِ  زَْلَزَلةَ  ِإفا  رَباُكمْ 

َوتَػَرى النااَس تَػَرْونَػَها َتْذَىُل ُكل  ُمْرِضَعٍة َعماا َأْرَضَعْت َوَتَضُع ُكل  َذاِت َحْمٍل َحْمَلَها 
 .[ِ]ا٢بج:ُسَكاَرى َوَما ُىْم ِبُسَكاَرى َوَلِكنا َعَذاَب اللاِو َشِديٌد﴾

يـو يبلغ فيو األمر إُف درجة أف يتخلى اإلنساف عن أقرب الناس إليو، كال ٯبيب 
 * وِ َوأُمٍِّو َوأَبِي * يَػْوـَ يَِفر  اْلَمْرُء ِمْن َأِخيوِ  ﴿من طلبو إال أف يقوؿ نفسي نفسي: 

ُهْم يَػْوَمِئٍذ َشْأٌف يُػْغِنيِو﴾ * َوَصاِحَبِتِو َوبَِنيوِ   . [ّٕ-ّْ]عبس:ِلُكلٍّ اْمِرٍئ ِمنػْ
 ﴾فكيف تتقوف إف كفرتم يوًما يجعل الولداف شيًبا﴿يضطرب،  ىذا الكوف كلو

َوِإَذا  * ﴿ِإَذا الشاْمُس ُكوٍَّرتْ أم كا، الوليد يشيب رأسو من ىوؿ ذلك اليـو العظيم: 
َوِإَذا اْلُوُحوُش  * َوِإَذا اْلِعَشاُر ُعطٍَّلتْ  * َوِإَذا اْلِجَباُؿ ُسيػٍَّرتْ  * الن ُجوـُ انَكَدَرتْ 

 * َوِإَذا اْلَمْوُءوَدُة ُسِئَلتْ  * َوِإَذا النػ ُفوُس ُزوٍَّجتْ  * َوِإَذا اْلِبَحاُر ُسجٍَّرتْ  * ُحِشَرتْ 
َوِإَذا اْلَجِحيُم  * َوِإَذا الساَماُء ُكِشَطتْ  * ُنِشَرتْ َوِإَذا الص ُحُف  * بَِأيٍّ َذْنٍب قُِتَلتْ 

 .[ُْ-ُ]التكوير:َعِلَمْت نَػْفٌس َما َأْحَضَرْت﴾ * َوِإَذا اْلَجناُة أُْزِلَفتْ  * ُسعٍَّرتْ 
 * َوِإَذا اْلِبَحاُر ُفجٍَّرتْ  * َوِإَذا اْلَكَواِكُب انَتثَػَرتْ  * ﴿ِإَذا الساَماُء انَفَطَرتْ 

 .[ٓ-ُ]االنفطار:َعِلَمْت نَػْفٌس َما َقداَمْت َوَأخاَرْت﴾ * اْلُقُبوُر بُػْعِثَرتْ َوِإَذا 
كا٢بديث يف صحيح مسلم:  ذلك اليـو تدنو فيو الشمس كما أخرب النيب 

، يقوؿ سليم بن «تدنو الشمس من الخالئق حتى إنها لتكوف منهم على قدر ميل»
 عامر أحد ركاة ا٢بديث: )كا ما أدرم أىو ميل ا٤بسافة؟ أـ ميل ا٤بكحلة؟(. 

كالعلم عند -ميل ا٤بسافة يعِب: كيلو كستمائة مَب تقريبنا، اليـو يقدر علماء الفلك 
ا٤بسافة بْب األرض كالشمس ٗبائة كٟبسْب بليوف كيلو مَب، كمع ذلك يف الصيف  -ا

تقف ميٍضًحينا ٙبت الشمس من شدة ا٢بر، فكيف إذا كانت ا٤بسافة إُف  ال تتمكن أف
قدر ميل فقط؟ كإذا كاف األمر أقرب من ذلك فكانت على رؤكس ا٣بلق ليس بينهم 

فمنهم من » كبينها إال مقدار ا٤بيل الذم ييكتحل بو األمر أشد كأعظم، قاؿ النيب 
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ّْٕ 
 

إلى ركبتيو، ومنهم من يأخذه يأخذه العرؽ إلى كعبيو، ومنهم من يأخذه العرؽ 
 إُف فيو. كأشار النيب  «العرؽ إلى حقويو، ومنهم من يلجمو العرؽ

لكن  إذنا ذلك اليـو يوـه عظيم، أىوالو شديدة كما أخرب ا، ككما أخرب رسولو 
ٱبفف األمر كيهونو على أىل اإلٲباف السيما أصنافنا سبعة، ىم الذين أخرب   ا

 .-تبارؾ ربنا كتعاُف-ونوف يف ظل عرش الرٞبن يـو ال ظل إال ظلوأهنم يك النيب
كيكوف ا٢بساب، كتطاير  مث بعد ذلك يكوف العرضي على ا       

الصحف، كالوزف، كالشفاعة، كا٢بوض، كالقنطرة، كالصراط ... إُف آخر ما جاء يف 
 الكتاب كالسنة.

كسنأخذىا إف -ه الرسالة، سيوردي شيئنا من تلك ا٤بواقف يف ىذ كا٤بؤلف    
 .-شاء ا على كجو التفصيل ٕبسب ما يسمح الوقت إف شاء ا

 
ِْ:)قاؿ َْٔعٝ َٖا  ١َٔٓ إ ٙٔ اِئفِت ٖٓٔص ِٖ َبِعَس  َّ  ُث ِٕ َتُكٛ َٖا َعَصاْب، ٔإَي٢ َأ َٚٔإ

َٚاُح ٔإَي٢ األِدَػازٔ(. ١ََُ اِيُهِبط٣، َفُتَعاُز اأَلِض َٝا  اِئك

 
الكربل، كيبقى أف ىناؾ قيامةن لكل إنساف كىي: أنو إذا مات قامت ىذه القيامة 

قيامتو؛ ألنو انتهت عبلقتو ّٔذه ا٢بياة، كصار رىيننا بعملو لتلك ا٢بياة الربزخية ٙبت 
 الثرل.

، فإهنا تلك القيامة الٍب مبدأىا عند نفخ  أمَّا ا٤بقصود يف كبلـ ا٤بؤلف     
 الصور نفخة البعث.
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ْْٕ 
 

ََٚع٢ًَ َٚ:) قاؿ   ،ٔ٘ َٗا ٔفٞ ٔنَتأب ١ََُ اٖئتٞ َأِخَبَط اهلُل ٔب َٝا ُّ اِئك َتُكٛ

 ُ٘ ٕٔ َضُغٛٔي َٔٔيَػا ُّ ايٖٓاُؽ  َُٝكٛ َٕ، َف ُُٛ ُُِػًٔ َٗا اِي ِٝ ََُع َعًَ ََٚأِد  ، ِٔ

ُٔرَي ُسَفا٠ّ(. ِِ ٔيَطبِّ اِيَعاَي ٖٔ  ُقُبٛٔض
و جهل، كأمية بن ىذه ىي القيامة الٍب أنكرىا ا٤بشركوف، أنكرىا أبو ٥بب، كأب

خلف، كإخواهنم، ككراثهم من بعدىم إُف ىذا الزماف من الفبلسفة، كمن الطوائف من 
الناس ٩بن هنجوا هنج اإل٢باد كالبلدينية، إضافة إُف كثّب من اليهود كالنصارل الذين 
ذىب بعضهم إُف إنكار الدار اآلخرة كالبعث بالكلية، كمنهم من ذىب إُف أف البعث 

 لؤلركاح ال لؤلجساد، كىذا كلو ضبلؿ مبْب.إ٭با يكوف 
يبعث الناس بأجسادىم كأركاحهم؛ كلذا  ا٢بق الذم ال شك فيو إف ا  

تشهد عليهم أيديهم كأرجلهم، كتنطق عليهم شاىدة جلودىم إُف غّب ذلك من ما 
 .أخرب ا
 

َٔ: قاؿ ُّ ايٖٓاُؽ  َُٝكٛ ُٔرَي )َف ِِ ٔيَطبِّ اِيَعاَي ٖٔ ُسَفا٠ّ ُعَطا٠ّ ِٔ ُقُبٛٔض

 ُغِطاّل(

 
، كأك٥بم يف ذلك -كما سبق-يقوموف حفاةن عراةن غرالن مث إهنم يكسوف بعد ذلك 

 . إبراىيم
 

َِٓكُب :قاؿ  ُِ اِيَعَطُم، َفُت ُٗ ُُ ًِٔذ ُٜ َٚ ُُِؼ،  ُِ ايٖؿ ُٗ ِٓ َٔ ََٚتِسُْٛ  (

،ُٔ َٛأظٜ َُ ُٕ اِي ٍُ اِئعَباز(. َفُتَٛظ َُا َٗا َأِع  ٔب
 

 يطوؿ فيو الكبلـ، كسنتكلم عنو إف شاء ا يف الدرس القادـ.موضوع ا٤بيزاف 
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ْٕٓ 
 

َِٛظٕص  *طَٛقف اي
 
 
 

 : ﴿ فىمىنٍ فتٛظٕ فٝٗا أعُاٍ ايعباز ((اغيٛاظٜٔ))ُٚتٓكب : )قاؿ 
كىمىٍن خىفٍَّت مىوىازًينيوي فىأيٍكلىًئكى الًَّذينى خىًسريكا *  ثػىقيلىٍت مىوىازًينيوي فىأيٍكلىًئكى ىيمي اٍلميٍفًلحيوفى 

اًلديكفى أىنفيسىهيٍم يف جىهىنَّمى   (. ﴾خى
 

مىعيوف يـو القيامة يف  انتهى ا٤بؤلف  من الكبلـً عن البعًث، كا٢بشر، فالناسي ٯبي
صعيدو كاحد، فييسمعهم الداعي، كيينفذىم البصر، كيطوؿ ّٔم ا٤بقاـ، كييشتد ّٔم 

 كرب. ال
 -على ما تبْب لنا يف الدرس ا٤باضي،،،-
كحينما يعظم األمر على الناس، فإهنم ينادكا بعضهم بعضنا: ))ىلموا نستشفع  

 إُف ربنا((، يريدكف أف ينتهوا من ىذا الكرب العظيم الذم ىم فيو. 
، فنوح، فإبراىيم، فموسى، فعيسى، حٌب ينتهي األمر  فيذىبوف أكالن إُف آدـ 

كىذا سنتكلم  -أف ييفصل يف القضاء بْب الناس ، فيشفع إُف ا  إُف النيب ٧بمد 
 . -عنو الحقنا إف شاء ا

َوَجاَء رَب َك *  ﴿َكالا ِإَذا دُكاِت اأَلْرُض دَكًّا دَكًّالفصل القضاء:  كيأيت ربنا 
﴿َىْل يَنظُُروَف ِإالا َأْف يَْأتِيَػُهُم اللاُو ِفي ظَُلٍل ِمَن  ،[ِِ-ُِ]الفجر:فًّا َصفًّا﴾َواْلَمَلُك صَ 

 .[ُُِ]البقرة:اْلَغَماـِ َواْلَمالِئَكُة﴾
لَْيَس َكِمْثِلِو ﴿ال كحاؿ ا٤بخلوقْب:  كٯبيء، كينزؿ كما يليق بو  يأيت ا  

 .[ُُ]الشورل:َشْيٌء َوُىَو الساِميُع الَبِصيُر﴾
﴿َوُعِرُضوا َعَلى  بارزين، قاؿ  مث إفَّ ا٣ببلئق أٝبعْب يعرضوف على ا  

 قاؿ بعض أىل التفسّب: )ييعرض ا٣ببلئق على ا  ،[ْٗ]الكهف:رَبٍَّك َصفًّا﴾
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ْٕٔ 
 

ا(. كقيل: )إهنم ييعرضوف على ا  ﴿يَػْوـَ ُىْم بَاِرُزوَف ال صفوفنا(  ٝبيعنا صفنا كاحدن
ُهْم َشْيءٌ َيْخَفى   .[ُٔ]غافر:﴾َعَلى اللاِو ِمنػْ

مث يكوف بعد ذلك ما جاء يف الكتاب، كالسنة من إيتاء الصحف، كا٢بساب، 
 .  كالوزف إُف غّب ذلك ٩با سييورد ا٤بؤلف 

كا٤بؤلف َف يلتـز ذكر مباحث اآلخرة على الَبتيب الذم يظهر من خبلؿ 
 النصوص.

على كل حاؿ ليس يف  النصوص دليله ييرتب ما يكوف من عرصات القيامة من 
أك٥با إُف آخرىا، إ٭با ىناؾ اجتهادات ألىل العلم من خبلؿ النظر يف النصوص، كا١بمع 

ـه اجتهادم.   بينها فإهنم يرتبوف ىذه ا٤بواقف ٕبسب ما يظهري ٥بم، كا٤بقاـ مقا
 .ايٛصَٕٛقف أكرد ىا ىنا  ا٤بقصود أف ا٤بؤلف 

كموقف الوزف موقفه عظيم، كىو حده فاصل بْب أىل السعادة كأىل الشقاكة،  
ُلوا ُكل  نَػْفٍس َما َأْسَلَفْت﴾﴿ذلك اليـو الذم:  ﴿لُِتْجَزى ُكل  نَػْفٍس ، [َّ]يونس:تَػبػْ

 ، كينظر اإلنساف ما قدمت يداه.[ُٓ]طو:﴾ِبَما َتْسَعى
ا٤بتصف بالعدؿ، ا٤بنزه عن الظلم، ييقيم على العباد عذرىم كحجتهم من  ا  

ذلك  ،[ُٕ]غافر:﴿ال ظُْلَم اْليَػْوـَ﴾ كما قاؿ  أنفسهم، حٌب يتجلى عدؿي ا 
 .يـو العدؿ الذم يتجلى فيو عدلو 

لِيَػْوـِ ﴿َوَنَضُع اْلَمَوازِيَن اْلِقْسَط  من عدلو يقيمي ا٤بوازين يـو القيامة: ا 
َنا ِبَها وََكَفى بَِنا  اْلِقَياَمِة َفال ُتْظَلُم نَػْفٌس َشْيًئا َوِإْف َكاَف ِمثْػَقاَؿ َحباٍة ِمْن َخْرَدٍؿ أَتَػيػْ

 .[ْٕ]األنبياء:َحاِسِبيَن﴾
 موقفه عظيم ٲبتاز فيو الناس، يتفرقوف إُف أىل سعادة، كإُف أىل شقاكة. 
 ايعباد ّٜٛ ايكٝا١َ.َا تٛصٕ فٝ٘ أعُاٍ  املٚشاْ ٓ٘: 
ْٕ ٚاسز؟ أّ ٖٞ َٛاطٜٔ َتعزر٠؟    ٚاختًف ايعًُا٤ أٖٛ َٝظا

 ذىبت طائفة من أىل العلم إُف تعدد ا٤بوازين: 
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 لكل إنساف ميزاف ٱبصو. عاملْب؛تتعدد بتعدد ال /فقيلُ 
 كل عمل يوزف يف ميزاف ٱبصو.  ؛: تتعدد بتعدد األعماؿ/كقيلِ
 كل أمة ٥با ميزاف ٱبصها.   ،األمم: تتعدد ا٤بوازين بتعدد /كقيلّ

أنَّو ميزافه كاحده ١بميع ا٣ببلئق، توزف فيو ٝبيع  -كا تعاُف أعلم-كاألقرب 
 األعماؿ.

ا ففي مستدرؾ ا٢باكم من حديث سلماف   كىذا ا٤بيزاف ميزاف عظيم جدن
بإسناد قاؿ عنو ا٢باكم: )على شرط الشيخْب(، كقاؿ الذىيب: )على شرط مسلم(، 

، كجاء موقوفنا عن سلماف كما عند اآلجرم يف  كصححو الشيخ ناصر 
))الشريعة((، كا٤بقصود أنو إف كاف مرفوعنا، أك موقوفنا فا٢بكم كاحد من جهة أنو يف كل 

 .سلماف حاؿ، فإنو لو حكم الرفع لو كاف موقوفنا عن 
يُوضع  »عن ًعظىًم ىذا ا٤بيزاف فيقوؿ:  ا٤بقصود أف ىذا ا٢بديث ٱبرب فيو النيب 

الميزاف يـو القيامة فلو وزف فيو السماوات واألرض لوسعت، فتقوؿ المالئكة: يا 
رب لمن يزف ىذا؟ فيقوؿ: لمن شئُت من خلقي. فيقولوف: سبحانك ما عبدناؾ 

   .«حق عبادتك
يم، كميزاف دقيق حٌب إنو يىزًفي مثاقيل الذر، ميزافه لو كفتاف، دٌؿ إذنا ىو ميزاف عظ

 .-كسيأيت الكبلـ عنو الحقنا إف شاء ا-على ثبوت الكفتْب حديثي البطاقة 
إذنا ىذا ميزاف لو كفتاف، توضعي ا٢بسنات يف كفة، كتوضعي السيئات يف األخرل،  

 كٚبف أك تثقل تلك الكفة ٕبسب ما ييوضع فيها. 
ا ا٤بيزاف إذا نيصب يـو القيامة، كيزًفى الناس أٝبعوف، كاختلف العلماء ما الذم ىذ

يوزف، أىو األعماؿ نفسها؟ أـ العاملوف؟ أـ صحف األعماؿ؟ أـ ىذه ٝبيعنا؟ أـ غّب 
 ذلك؟

 ا٤بسألة فيها أقواؿه كثّبةه عند العلماء:  
  :األعماؿ صحفُ  الذي يوزفُ  إفا  ]القوؿ األوؿ[:
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 كابن اققْبطائفة من أىل العلم  ارهكاخت ا٤بفسرين، ٝبهور إُف نيسب ما كىذا
كاستدؿ ىؤالء  (،إف الذم يوزف صحف األعماؿ)من العلماء قالوا:  كٝباعةو  الرب، عبد

 ٕبديث البطاقة.
حيث قاؿ:  حديث البطاقة: حديثه صحيح خرجو الَبمذم، كغّبه: عنو  

  ا٠بع يا رعاؾ ا، ىذا رجله من أمة ٧بمدو  «...القيامة يـو أمتي من برجل يصاح»
سجل منها مد  كل    سجاًل، وتسعوف تسعة لو ويُنشر»ينادل عليو يـو القيامة، 

، كىذه السجبلت سجبلته كبّبة حٌب إهنا مد بصر  «البصر تسعة كتسعوف سجبلن
 . اإلنساف، قاؿ ىذا الذم ال ينطق عن ا٥بول 

 فيقوؿ اهلل » ،بلن مشحونة بالسيئاتتسعة كتسعوف سج !! العجب يا
يعَبؼ، ال ٦باؿ ، «أتنكر من ىذا شيًئا، أظلمك كتبي الحافظوف؟ فيقوؿ: ال يا رب

 :  دىش، الرجل «ألك حسنة؟ يقوؿ ال يا رب، فيقوؿ اهلل »لئلنكار يف ذلك اليـو
بلى إف لك عندنا حسنة، وإنك ال ُتظلم؛ فتخرج   فقاؿ ال يا رب، فيقوؿ اهلل »

، التوحيد كلمة فيها، «فيها: أشهد أف ال إلو إال اهلل» صغّبة رًٍقعةه  البطاقة: «لو بطاقة
احضر وزنك. فيقوؿ الرجل: يا رب ما ىذه البطاقة مع تلك    فيقوؿ اهلل »

! الكثّبة السيئات تلك مع ا٢بسنة ىذه تصنع ماذا )أيقن الرجل با٥ببلؾ( «السجالت
: فُتوضع السجالت -عليو الصالة والسالـ-إنك ال ُتظلم. قاؿ  فيقوؿ اهلل »

في كفة وُتوضع البطاقة في كفة، فتثقل البطاقة وتطيش السجالت، وال يثقل مع 
 .«اسم اهلل شيء

ىنيئنا ألىل التوحيد ىذا التوحيد العظيم الذم كيًفقى إليو ىذا اإلنساف، ىذا التوحيد 
ذم بددت أنواره ظلمات تلك السيئات العظيمة، كلمة كاحدة )ال إلو إال ا(، لكنها ال

ما كانت باللساف فقط، لو كانت تلك الكلمة كلمة ضعيفة ما خرجت إال من الشفتْب 
، ك٧ببة، كإخبلص يف القلب، لكانت ىذه  دكف أف يكوف قد صاحبها يقْبه، كصدؽه

كن ىذا الرجل لو شأف يـو القيامة، حيث إنو حاؿ كلّْ إنساف دخل يف ىذا الدين، ل
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، كيقْبو، كإخبلص، ك٧ببة كاملة، كَف يأت بعدىا ٗبا يضعفها،  قاؿ ىذه الكلمة بصدؽو
لو ّٔذا التوحيد، فكاف أف ترجحت ىذه الكلمة، كطاشت تلك  ختم ا 
 السجبلت.

 ا٤بقصود أفَّ ىذا ا٢بديث صريح يف أف الذم يوزف صحف األعماؿ. 
 :نفسو العامل يوزف الذي أفا : الثاني القوؿ
كغّبه بإسناد حسن يف  أٞبد، اإلماـ خرج ما أصرحها بأدلة عليو اسيتدؿ كىذا

:  النيب  فقاؿ ،حينما ضحك عليو أصحابو لدقة ساقيو ابن مسعود  شأف
 .«أحد من الميزاف في أثقل لهما بيده نفسي والذي»

 العامل يوزف. إذنا ظاىر ىذا ا٢بديث أفَّ  
 : أف الذي يوزف األعماؿ نفسها:الثالث القوؿ 

كال التفات  ،قالوا إف الذم يوزف العمل نفسو العلم، أىل من ٝباعةه  اختاره كىذا
كىي أعراض  ،يقوؿ كيف توزف األعماؿ ،أك ملحد ،مريض قلب ا إُف يا رعاؾ

 ٯبعل أف علىىو القادر  ،على كل شيءو قدير ا  فإف ،تبلشت كانتهت يف الدنيا
 ال يعجزه شيء.  ا  ا،كأف ٯبعل ا١بواىر أعراض جواىرا، األعراض

إذنا ىذا القوؿ ىو أف الذم يوزف العمل نفسو، كىذا تدؿ عليو مظاىر نصوص  
 خلق من القيامة يـو العبد ميزاف في أثقل شيءٍ  من ما» كثّبة من ذلك قولو 

 اللساف على خفيفتاف الرحمن إلى حبيبتاف كلمتاف»:كمن ذلك قولو  «حسن
 ذلك قولو  كمن «العظيم اهلل سبحاف وبحمده اهلل سبحاف الميزاف في ثقيلتاف

ظاىر النصوص أف العمل نفسو  «الميزاف تمأل هلل والحمد»فيما خرج اإلماـ مسلم: 
 ىو الذم يوزف.

 : أنها جميًعا توزف:الرابع القوؿ 
كل حاؿ، أك يوزف ىذا تارة، كىذا تارة، كىذا تارة، كىذا إما بأهنا توزف ٝبيعنا يف  

، كابن أِب العز ا٢بنفي، كٝباعة من قوؿ ذىب إليو طائفة من اققْب، كابن كثّب
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أىل العلم، قالوا: إف ىذا القوؿ بو ٯبتمع ما تفرؽ من النصوص، ّٔذا القوؿ نقوؿ يف 
 لة أكُف من الَبجيح.ٝبيع ما جاء يف ىذا الباب من أدلة، كا١بمع بْب األد

 .-كا تعاُف أعلم-كلعل ىذا القوؿ أقرب  
كجاء ما يشهد ٥بذا يف ا١بمع بْب كزف العمل، كالعامل معنا حديث عند أٞبد 
لكن يف إسناده ضعف، جاء من ركاية ابن ٥بيعة، كالتحقيق أف ركايتو ضعيفة، فاألقرب 

كا -بو ا١بمع بْب النصوص أف ىذا القوؿ ىو الصحيح؛ ألفَّ  -كا تعاُف أعلم-
 .-تعاُف أعلم

 : أمرين إلى اهلل رعاؾ يا تنبو شيء من يكن مهما 
أنو مهما قيل يف )ما الذم يوزف؟( فالعربة بالعمل، كلو قيل إف  ]األمر األوؿ[:

الذم يوزف صحف األعماؿ فإهنا تثقل أك ٚبف ٕبسب ما كيتب فيها، كلو قيل إف الذم 
 يوزف العامل فإنو يثقل، أك ٱبف ٕبسب عملو.

ا.   إذنا العربة يف كل حاؿ بالعمل الذم يقـو بو اإلنساف صا٢بنا أك فاسدن
تنبو يا رعاؾ ا إف كنت من األذكياء، إف كنت من الفطنْب  :يالثان األمر

إُف أف أعماالن دلت األدلة عليها ٥با مزيدي  -يا رعاؾ ا–ا٢بريصْب على النجاة، تنبو 
اختصاصو بثقل ا٤بيزاف، ىناؾ أعماؿ تثقل أكثرى من غّبىا يف الوزف، كا٢بريص على ٪باة 

 رص عليها.نفسو ينبغي عليو أف يتتبعها، كأف ٰب
ا٤بقاـ يا أيها اإلخوة مقاـه عظيم، ىذا الذم نتكلم عنو كالذم نفسي بيده حق،  

﴿َوَنَضُع اْلَمَوازِيَن كصدؽ، ك كا لنرين ىذا عْب اليقْب، ىذا الكبلـ ليس عبثنا: 
َنا ِبَها اْلِقْسَط لِيَػْوـِ اْلِقَياَمِة َفال ُتْظَلُم نَػْفٌس َشْيًئا َوِإْف َكاَف ِمثْػَقاَؿ  َحباٍة ِمْن َخْرَدٍؿ أَتَػيػْ

  .[ْٕ]األنبياء:وََكَفى بَِنا َحاِسِبيَن﴾
ليس ا٤بقاـ مقاـ ىزؿ، أك مقاـ قصص خيالية، أك ترىات ٛبيضى ّٔا األكقات، ال 

 كالذم نفسي بيده، ىذا ا٤بقاـ حق، ىذه سعادة، أك شقاكة ىذه ٪باة، أك خسارة. 
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قطمّب، كال جليل كال حقّب، كال كبّب كال  الوزف كزف دقيق ال يفوتو فتيل كال
 صغّب.

َمْن  فََأمااإذنا على اإلنساف أف ٰبرص على أف يكوف ميزانو ثقيل حٌب ينجو: ﴿  
ثَػُقَلْت َمَوازِيُنُو  ، ﴿ َفَمنْ [ٕ-ٔ]القارعة:رَاِضَيٍة ﴾فَػُهَو ِفي ِعيَشٍة *  ثَػُقَلْت َمَوازِيُنوُ 

  .[َُِ]ا٤بؤمنوف:﴾اْلُمْفِلُحوَف فَُأْولَِئَك ُىُم 
ىذا  ،كيف أكائل ما ٙبرص عليو ،قضية ٯبب أف تكوف يف مهمات اىتماماتك إذنا

كوػ وثقل  ،عنواف عريض يف حياتك ٯبب أف يكوف ماثبلن نصب عينيك يف كل كقت

 ؟ موزاني
عليك أف تستذكر ىذه ا٢بقيقة  ،ىذا ىو االمتحاف ا٢بقيقي لك يف ىذه ا٢بياة

ىذه كلها سوؼ  ،الوظيفة أترقى يفكيف   ،ليس كيف يزيد حساِب البنكي ،دائمنا
، حينما يقـو الناس لرب العا٤بْب، حينما كتنتهي عندما ٙبق ا٢بقائق ،كتتبخر ،تتبلشى

 حينما ٘بزل كل نفس ٗبا تسعى، حْب ينظر اإلنساف ما قدمت يداه. يربزكف  
ىو ىذا العمل الصاٌف، كالذكي كل ذلك كا ال ينفع، كال يفيد، الذم ينفع 

 الذم ٰبرص على أف يبحث عن األثقل يف ا٤بيزاف. 
٩با جاء يف النصوص، فيما يثقل يف ا٤بيزاف قوؿ: )سبحاف ا كٕبمده( كما ٠بعت 

كلمتاف حبيبتاف إلى »: يف ا٢بديث ا٤باضي الذم خرجو البخارم يف صحيحو قاؿ 
الميزاف، سبحاف اهلل وبحمده، سبحاف  الرحمن، خفيفتاف على اللساف، ثقيلتاف في

 . «اهلل العظيم
 .«الميزاف تمأل هلل والحمد»أيضنا قوؿ: )ا٢بمد (، 

 القيامة يـو العبد ميزاف في أثقل شيء من ما»كمن ذلك أيضنا: حسن ا٣بلق  
 .«حسن خلق من
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 ما لخمس بخٍ  بخٍ »فيما خرج اإلماـ أٞبد، كغّبه:  كمن ذلك أيضنا: قولو  
والرجل  ،واهلل أكبر ،وال إلو إال اهلل هلل،والحمد  اهلل، سبحاف: الميزاف في أثقلهن

 .«يموت ولده الصالح فيحتسبو
كمن ذلك بل ىذا أعظمها كلمة التوحيد، ىذا التوحيد ا٣بالص الذم تعرب عنو 
ىذه الكلمة العظيمة )ال إلو إال ا( إذا خرجت من اإلنساف من شفتيو بصدؽ كيقْب، 

 ملعكإخبلص، ك٧ببة، كقبوؿ، كانقياد، فليبشر بأف ىذا التوحيد أثقل ما يكوف يف ميزاف 
 مات السيئات. حٌب إف أنواره تبدد ظل اإلنساف

فالتوحيد الذم ىو توحيد، ليس التوحيد ا٤بدعى، التوحيد الذم ىو توحيد أعظم 
 يف تكفّب السيئات من تكفّب التوبة للسيئات.

 ىذا عن ىذا ا٤بوضوع، كىو ما الذم يوزف يف ا٤بيزاف؟ 
 كننتقل بعد ذلك إُف مسألة مهمة، بل لعلها األىم يف ىذا ا٤بوضوع، كىو:  

 اه٘سْ؟ ًا احملصوٞ ًّ ٗسْ اخلالئق؟ًا ُتٚجٞ 

:﴾يَػتَػَفراُقوَف  يَػْوَمِئذٍ الناس يـو القيامة تفرقوا: ﴿   مسلم، ككافر؛ أما ، [ُْ]الرـك
تكلم عن ىذه  الكافر فسيأيت الكبلـ عن كزنو قريبنا إف شاء ا؛ ألف ا٤بؤلف 

 ا٤بسألة.
 أما ا٤بسلم، فا٤بسلموف إذا كزنوا يف ا٤بيزاف انفصلوا إُف ثبلثة أقساـ: 
من ترجحت حسناتو على سيئاتو، ثقلت موازين حسناتو كخفت  ايكظِ األٍٚ: 

 موازين سيئاتو.
من ثقلت موازين سيئاتو كخفت موازين حسناتو، فرجحت كفة  :ايكظِ ايجاْٞ 

 السيئات.
 كسيئاتو. من تساكت حسناتو :ايجايح ايكظِ 
فهم الذم ترجحت حسناهتم على سيئاهتم، أتوا ٕبسنات  :األوؿ القسم أما 

أثقل من السيئات، فثقيلت كمنا ككيفنا، ىؤالء ىم الذم فازكا بالسعادة، كسعدكا بالفوز 
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 * ﴿فََأماا َمْن ثَػُقَلْت َمَوازِيُنوُ ّٔم خّبنا:  ىؤالء أىل التوفيق، ىؤالء الذين أراد ا 
﴿َفَمْن ثَػُقَلْت َمَوازِيُنُو فَُأْولَِئَك ُىُم  ،[ٕ-ٔ]القارعة:ِفي ِعيَشٍة رَاِضَيٍة﴾ فَػُهوَ 

 . [َُِ]ا٤بؤمنوف:اْلُمْفِلُحوَف﴾
إذا ترجحت ا٢بسنات على السيئات كلو بواحدة فإف ىذا اإلنساف يكوف من 

َك ُىُم ﴿فَُأْولَئِ أىل ا١بنة مباشرة، كال يدخل النار، ىكذا كعد الذم ٱبلف ا٤بيعاد: 
 . [ٕ]القارعة:﴿فَػُهَو ِفي ِعيَشٍة رَاِضَيٍة﴾ ،[َُِ]ا٤بؤمنوف:اْلُمْفِلُحوَف﴾

كىؤالء يتفاكتوف تفاكتنا عظيمنا، منهم من ليس عنده إال حسنات ٧بضة، كليس يف 
 . -عليهم الصبلة كالسبلـ-الكفة األخرل شيء، كاألنبياء 

كالصحيح من قوِف أىل العلم أف األنبياء يوزنوف، ككزهنم فيو إظهار كرامتهم عند 
 .ا 

﴿يَػْوـَ َيُكوُف النااُس َكاْلَفَراِش كالصحيح أنو ال يستثُب من الوزف أحد، 
 الناس كلهم كالفراش ا٤ببثوث.، [ْ]القارعة:اْلَمْبُثوِث﴾

 .[ٔ]القارعة:ُو﴾﴿فََأماا َمْن ثَػُقَلْت َمَوازِينُ : مث قاؿ  
-إذنا الوزف عاـ ليست مسألة الوزف مسألة ا٢بساب، فا٤بستثنوف من ا٢بساب  

 أهنم يوزنوف. -كما سيأيت الصحيح 
أيضنا، من أكلئك من عنده حسنات ال يقابلها سيئات؛ ألنو رزؽ التوبة إُف ا 

  لو ذنب ال كمن الذنب من التائب»قبل موتو، فما عنده إال حسنات، ألف». 
كبعد ذلك أناس عندىم حسنات كثّبة كصغائر قليلة، كبعد ذلك درجات دكهنم 
إُف أف يكوف من عنده حسنة ترجحت على سيئاتو، يعِب عنده حسنات كثّبة، 

كجاء ىذا عن  كسيئات كثّبة كلكن حسناتو أرجح من سيئاتو، ركم عن ابن مسعود 
 -تو كلو بواحدة دخل ا١بنةغّبه أيضنا من السلف: أف من ترجحت حسناتو على سيئا

 -نسأؿ ا من فضلو
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إذنا استكثر من ا٢بسنات، فبل تدرم ما ىي ا٢بسنة الٍب رٗبا تكوف السبب يف  
 ٪باتك.
 كاألعماؿ الٍب تدخل يف الوزف ال ٚبرج عن ثبلثة أصناؼ انتبو ٥بذا:  

تمر لو ما عملو اإلنساف يف حياتو سواءن انقطعت ىذه األعماؿ ٗبوتو، أك اس :أواًل 
 ثوأّا، أك إٜبها بعد ا٤بوت. 

 ما يهدل إُف اإلنساف من غّبه إىداءن شرعينا، ىذه تكوف مع أعمالو. :ثانًيا
، حينما يأخذي  :ثالثًا نتيجة ا٤بقاصة، القصاص الذم يكوف بْب الظاَف كا٤بظلـو

ا٤بظلـو من حسنات الظاَف، أك حينما ييؤخذ من سيئات ا٤بظلـو فتوضع على الظاَف، 
إف ذلك يكوف معو يف الوزف؛ ألف موقف القصاص سابق ٤بوقف الوزف كما بٌْب ىذا ف

 يف ))طريق ا٥بجرتْب((.  ا٤بقيم 
ا٤بقصود أف ىذه أصناؼ األعماؿ الٍب تدخل يف ا٤بوازنة، ىؤالء الذين ثقلت 
موازينهم، كإذا جاء يف النصوص ثقلت موازينهم، أك خفت موازينهم، فا٤براد: موازين 

 ا٢بسنات، ا٤براد: كفة ا٢بسنات، ىي الٍب جاء يف النصوص أهنا تثقل، أك ٚبف.
﴿َفَمْن ثَػُقَلْت من ترجحت سيئاتو على حسناتو قاؿ سبحانو:  :الثاني القسم 

ُهْم َوَمْن َخفاْت َمَوازِيُنُو فَُأْولَِئَك الاِذيَن َخِسُروا أَنُفسَ *  َمَوازِيُنُو فَُأْولَِئَك ُىُم اْلُمْفِلُحوفَ 
﴿فَُأْولَِئَك الاِذيَن َخِسُروا أَنُفَسُهْم ِبَما َكانُوا  ،[َُّ-َُِ]ا٤بؤمنوف:ِفي َجَهناَم َخاِلُدوَف﴾

﴿َوَأماا َمْن ، كما يف آية األعراؼ، كاألكُف يف ا٤بؤمنوف: [ٗ]األعراؼ:ِبآيَاتَِنا َيْظِلُموَف﴾
 -[ُُ-ٖ]القارعة:نَاٌر َحاِمَيٌة﴾*  َأْدرَاَؾ َماِىَيوْ َوَما *  فَأُم ُو َىاِويَةٌ *  َخفاْت َمَوازِيُنوُ 

 . -نسأؿ ا السبلمة كالعافية
إذنا ىؤالء أىل الربية كانة، ىؤالء الذين يصلوف إُف ذلك ا٤بوقف العظيم كعندىم 
سيئات فاقت حسناهتم، كترجحت عليها، فخفت موازين حسناهتم، ىؤالء ىم الذين 

 .[ٗ]القارعة:فَأُم ُو َىاِويٌَة﴾﴿عنهم أف مصّبىم إُف النار:  أخرب ا 
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برٞبة  ىؤالء الذين خسركا أنفسهم يف جهنم خالدكف، إال أف يتداركهم ا 
منو فيأذف يف شفاعة فيهم، ىذا ىو التحقيق يف حاؿ ىؤالء، ظواىر النصوص تدؿ على 

برٞبتو فيأذف يف شفاعة  ا أف من خفت موازينو فهو من أىل النار إال أف يتداركو 
 الشفعاء فيهم.

من تساكت حسناتو كسيئاتو، من أتى ٕبسنات يقابلها سيئات  القسم الثالث: 
، مث يكوف مثلها، كالصحيح: أف ىؤالء يوقفوف على األعراؼ مدة يشاؤىا ا 

مصّبىم إُف ا١بنة، كىذا ما ثبتت فيو آثار الصحابة رضي ا عنهم كحذيفة، كابن 
عباس، كابن مسعود، كغّب كاحد من ا٣بلف كالسلف، ىؤالء ىم أىل األعراؼ الذين 

َوَعَلى اأَلْعَراِؼ رَِجاٌؿ يَػْعرُِفوَف ُكالًّ ِبِسيَماُىْم َونَاَدْوا َأْصَحاَب ﴿عنهم:  قاؿ ا 
ىذا يف أكؿ  ،[ْٔ]األعراؼ:﴾اْلَجناِة َأْف َسالـٌ َعَلْيُكْم َلْم َيْدُخُلوَىا َوُىْم َيْطَمُعوفَ 

اْدُخُلوا اْلَجناَة ال َخْوٌؼ َعَلْيُكْم َوال أَنْػُتْم ﴿:  األمر، مث بعد ذلك قاؿ ا 
 ىؤالء ما كاف عندىم سبب دخوؿ ا١بنة، كىو ا٢بسنات ،[ْٗ]األعراؼ:﴾َتْحَزنُوفَ 

 الراجحة، كال سبب دخوؿ النار، كىو السيئات الراجحة، فأكقفوا على األعراؼ.
كاألعراؼ: مرتفعه بْب ا١بنة، كالنار كما جاء تفسّبه عن السلف رٞبهم ا  

٥بم بدخوؿ ا١بنة؛ ألف رٞبة ا  مث بعد ذلك يأذف ا  يوقفوف مدة يشاؤىا ا 
 رٞبتو، كنعوذ بو من غضبو.  سبقت غضبو، نسأؿ ا 

إذنا ىؤالء الذين يوزنوف كىذه أحوا٥بم، كسنتكلم إف شاء ا الحقنا عما يتعلق 
 بوزف الكفار، كا أعلم.
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  *طَٛقف إٜتا٤ ايكشفص 
 

ُِٓكب : )قاؿ  فىمىٍن ﴿: فتٛظٕ فٝٗا أعُاٍ ايعباز، ((اغيٛاظٜٔ))ُٚت
كىمىٍن خىفٍَّت مىوىازًينيوي فىأيٍكلىًئكى الًَّذينى خىًسريكا *  فىأيٍكلىًئكى ىيمي اٍلميٍفًلحيوفى ثػىقيلىٍت مىوىازًينيوي 

اًلديكفى   .[َُّ-َُِ]ا٤بؤمنوف:﴾أىنفيسىهيٍم يف جىهىنَّمى خى
ٖٚٞ قشا٥ف األعُاٍ فآخص نتاب ، ((ايسٚاٜٚٔ)) ٚتٓؿط   

َٔ ٚضا٤ ؿيٗطٙ نُا قاٍ  (1)بُٝٝٓ٘، ٚآخص نتاب٘ بؿُاي٘، أٚ

*  ًإنسىافو أىٍلزىٍمنىاهي طىائًرىهي يف عينيًقًو كى٬بيٍرًجي لىوي يػىٍوـى اٍلًقيىامىًة ًكتىابنا يػىٍلقىاهي مىنشيورنا كىكيلَّ ﴿ تعازي
  .[ُْ-ُّ]اإلسراء:﴾حىًسيبنااقػٍرىٍأ ًكتىابىكى كىفىى بًنػىٍفًسكى اٍليػىٍوـى عىلىٍيكى 

 (ٚحياغب اهلل ارتال٥ل 
 

 متقدـ على موقف الوزف.-كا تعاُف أعلم-ىذا موقف إيتاء الصحف كىذا 
كا٤بسألة على كل حاؿ فيها اختبلؼ بْب العلماء، قيل: إف ذلك يكوف بعد  

 موقف ا٢بساب. 
 كقيل: إف ذلك يكوف قبل موقف ا٢بساب.

 أفَّ ذلك يكوف قبل موقف ا٢بساب. -كا أعلم-كاألقرب  
-بِب على فػىٍهمي موضوع آخر، كىو كتابة أعماؿ بِب آدـ، فػىٍهمي ىذا ا٤بوضوع ين

، فا٤بتقرر بدالئل الكتاب كالسنة، -كىذه ا٤بسألة أظن أننا تكلمنا عنها فيما مضى
 كإٝباع ا٤بسلمْب كافة باستثناء شرذمة من ا١بهمية الذين نفوىا.

 ا٤بسلموف متفقوف على أفَّ أعماؿ بِب آدـ تكتب عليهم. 
                                                 

اختلفت الىسخ بعضها جاء فيه العطف )بالىاو( وبعضها بـ  على كل حال في الىاسطية! و(، أو )أو(؟) ( (1

  )اهشٚخ(.)أو(.
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إنساف ملكاف يكتباف عليو أعمالو، أحدٮبا موكل با٢بسنات، لكل  قيض ا  
يَػْعَلُموَف َما *  ِكَراًما َكاتِِبينَ *  َعَلْيُكْم َلَحاِفِظينَ  َوِإفا كاآلخر موكل بالسيئات: ﴿ 

 .[ُِ-َُ]االنفطار:﴾تَػْفَعُلوفَ 
القدرة على معرفة كل ما يكوف من اإلنساف، حٌب أعماؿ قلبو،  آتاىم ا  

ُرُسَلَنا  ِإفا ، ظاىرنا أك باطننا، كىذه قضية كما ذكرت قطعية: ﴿  ﴾تَػْفَعُلوفَ يَػْعَلُموَف َما ﴿
تَػْعَمُلوَف ُكناا َنْسَتنِسُخ َما ُكنُتْم   ، ﴿ ِإناا[ُِ]يونس:َتْمُكُروَف ﴾َيْكتُُبوَف َما 

 .[ِٗ]ا١باثية:﴾
 .-كنتم تذكركفكمرت بنا قريبنا إف   -يف أدلة كثّبة جاءت يف الكتاب كالسنة

أعماؿ بِب آدـ الٍب كتبت عليو تنشر لو يـو القيامة يف صحائفها كيؤتاىا العباد:  
 . [ُّ﴾]اإلسراء: ُعُنِقوِ ِإنَساٍف أَْلَزْمَناُه طَاِئَرُه ِفي  ُكلا ﴿

 اختلف ا٤بفسركف يف معُب كلمة )الطائر( ىنا:
من شقاكة العبد أك  /قيل: إف ا٤بقصود بالطائر ما سبق يف علم ا ُ 

قدر ا٤بقادير، كالعباد صائركف إُف ما قدر، فما قٍدره ا يبلـز العبد  -سعادتو، ا 
، طار عن اإلنساف، كيًتبى لو ما سيخرج منو،  ال يفارقو، ك٥بذا ٠بٌي القدر بالطائر ا٤ببلـز

 ُعُنِقوِ طَاِئَرُه ِفي ِإنَساٍف أَْلَزْمَناُه  وَُكلا كما سيكوف إليو من سعادة، أك شقاكة، ﴿ 
 عليو.  ، ال ٲبكن أف يتخلف ما قدر ا [ُّ﴾]اإلسراء:

بعملو الذم طار عنو،  /كقيل: إف الطائر ىو العمل، كل إنساف ألزمو ا ِ
لَُو  يعِب الذم خرج عنو حدث منو، كسوؼ ٰباسب عليو يـو القيامة قاؿ: ﴿ كى٬بيٍرًجي 

ما يكلف نفسو حٌب فتحو،  ، مفتوحنا،[ُّ]اإلسراء:﴾َمنُشورًا َقاُه يَػْوـَ اْلِقَياَمِة ِكَتابًا يَػلْ 
﴿اقْػَرْأ ِكَتاَبَك َكَفى بِنَػْفِسَك اْليَػْوـَ َعَلْيَك سيجده أمامو مفتوحنا كيقاؿ لو 

، يقرأ كل إنساف سواء كاف قارئنا يف الدنيا، أك َف يكن قارئنا، يقرأ [ُْ]اإلسراء:َحِسيًبا﴾
 حياتو.أعمالو الٍب عملها يف 

 يتلقى الناس صحائفهم ك ينقسموف إُف قسمْب: 
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:﴿ فإهنم يتلقوف صحف أعما٥بم بأٲباهنم، قاؿ  :المؤمنوف]القسم األوؿ[: 
َرُءوا ِكَتابَِيوْ  فََأماا ِحَسابَِيْو ِإنٍّي ظََننُت أَنٍّي ُمالٍؽ  * َمْن ُأوِتَي ِكَتابَُو بَِيِميِنِو فَػيَػُقوُؿ َىاُؤـُ اقػْ

﴿ ما ىي؟  [ُِ]ا٢باقة:﴾رَاِضَيٍة ِفي ِعيَشٍة  ﴿ فَػُهوَ ما النتيجة؟ ، [َِ-ُٗ]ا٢باقة:﴾
 فضلو. من ا  نسأؿ [ِِ]ا٢باقة:﴾َعالَِيٍة َجناٍة  ِفي

 * َفَسْوَؼ ُيَحاَسُب ِحَسابًا َيِسيًرا * َمْن ُأوِتَي ِكَتابَُو بَِيِميِنوِ  :﴿ فىأىمَّا قاؿ  
أف يلقينا ىذا السركر.  نسأؿ ا  [ٗ-ٕ]االنشقاؽ:﴾َمْسُرورًا َويَنَقِلُب ِإَلى َأْىِلِو 

 ىؤالء أىل السعادة، كأخذ كتبهم بأٲباهنم عبلمة على ٪باهتم. 
 كىؤالء جاء فيهم أمراف: :الكفار الثاني، ]القسم[

 ]األمر األكؿ[: أهنم يتلقوف كتبهم بشمائلهم. 
 ]األمر الثآف[: أهنم يتلقوف كتبهم من كراء ظهرىم. 
﴿فََأماا َمْن :كقاؿ ، [ِٓ]ا٢باقة:﴿َوَأماا َمْن ُأوِتَي ِكَتابَُو ِبِشَماِلِو﴾: قاؿ  

 * َويَنَقِلُب ِإَلى َأْىِلِو َمْسُرورًا * َفَسْوَؼ ُيَحاَسُب ِحَسابًا َيِسيًرا * ُأوِتَي ِكَتابَُو بَِيِميِنوِ 
 .[َُ-ٕ]االنشقاؽ:َوَأماا َمْن ُأوِتَي ِكَتابَُو َورَاَء َظْهرِِه﴾

قاؿ بعض أىل: العلم إهنم ٱبتلفوف، بعض الكفار يتلقى كتابو بشمالو، كبعضهم 
 .يتلقى كتابو من كراء ظهره

كالصحيح أهنا ىاذين كصفْب، كبلٮبا يقعاف للكافر؛ ٗبعُب: يتلقى كتابو بشمالو،  
 ك أخذه بظاىر النصوص، كاألخذ بظاىر النصوص أسلم.كمن كراء ظهره، كذل

  :الناس خاض ذلك بعد مث
/قيل إف الكافر يـو القيامة ٚبلع مشالو فَبكب من كراء ظهره، فيكوف آخذنا كتابو ُ

 بشمالو، كمن كراء ظهره. 
 /كقيل: تلول يده اليسرل فيأخذ كتابو من كراء ظهره. ِ
صدره، فيخرقو حٌب يتناكؿ كتابو من  /كقيل: إنو ٱبرؽ صدره، يدخل يده يفّ

 كراء ظهره.
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 كاألسلم يف ىذا الوقف كا أعلم.  
كيف يكوف -كا أعلم-لكننا ٪بـز أف الكافر يتلقى كتابو من كراء ظهره بشمالو 

 ذلك؟ كا على كل شيء قدير.
يبقى البحث يف صنفو َف يدخل يف القسم األكؿ؛ ألف ظاىر القسم األكؿ أف  
تلقوا كتبهم بأٲباهنم فإهنم يف عيشة راضية، كيف جنة عالية، كىم أيضنا ليسوا من الذين 

تعذيبهم، الذين ما شاء ا العفو  القسم الثآف، كىم: العصاة الذين شاء ا 
 عنهم، ىل ىؤالء سيتلقوف كتأّم بشما٥بم؟ أـ يتلقوف كتأّم بأٲباهنم؟ 

 :  اختلف العلماء فيهم اختبلفنا طويبلن
/قاؿ بعض العلماء: إهنم يأخذكف كتأّم بأٲباهنم كا٤بتقْب، كإف كانوا سيدخلوف ُ

النار دخوالن مؤقتنا، فيكوف أخذىم ىذا الكتاب عبلمة على أهنم لن ٱبلدكا يف النار، 
 كأهنم سيكوف مآ٥بم إُف ا١بنة. 

 / كقيل إهنم يأخذكف كتأّم بأٲباهنم بعد خركجهم من النار.ِ
ذكف كيتبهم بشما٥بم من أمامهم، فبل ىم كحاؿ ا٤بتقْب، كال ىم  /كقيل إهنم يأخّ

 كحاؿ الكافرين.
دليل ٰبدد -فيما أعلم-كاألسلم يف ىذا أف نقوؿ: ا أعلم. َف يأًت يف النصوص 

 أعلم كيف سيكوف حا٥بم. على كجو الدقة كالتعيْب حاؿ ىؤالء، كا 
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 *ص اذتػاب طَٛقف
 
 
 

اهلل ارتال٥ل، ٚخيًٛ بعبسٙ اغيؤَٔ، ٚحياغب ):  قاؿ

(.نُا ٚقف شيو ؼي ايهتاب، ٚايػ١ٓ ؛فٝكطضٙ بصْب٘

 
فهذا موقف ا٢بساب الذم جاء يف نصوص الكتاب، كالسنة كثّبنا، بل لعل أكثر 

و جاء بلفظو، مواقف القيامة كركدنا يف القرآف ىو ىذا ا٤بوقف، موقف ا٢بساب، فإنَّ 
، [ِْٖ]البقرة:تُػْبُدوا َما ِفي أَنُفِسُكْم َأْو ُتْخُفوُه ُيَحاِسْبُكْم ِبِو اللاُو﴾﴿َوِإْف  :كمعناه كثّبنا

َنا ِإيَابَػُهْم  َنا ِحَسابَػُهْم﴾  *﴿ِإفا ِإلَيػْ  [.ِٔ-ِٓ]الغاشية:ثُما ِإفا َعَليػْ
َولََنْسأََلنا ﴿فَػَلَنْسأََلنا الاِذيَن ُأْرِسَل ِإلَْيِهْم  :ككذلك ما جاء يف معناه كالسؤاؿ

 .[ِْ]الصافات:﴿َوِقُفوُىْم ِإنػاُهْم َمْسُئوُلوَف﴾ [، ٔ]األعراؼ:اْلُمْرَسِليَن﴾
 إُف غّب ذلك ٩با جاء يف أدلة الكتاب، كالسنة. 

السؤاؿ، كتقرير العباد بأعما٥بم، سؤاؿ  :ييراد بو الحساب:]ا٤بسائلة األكُف[: 
 .العباد، كتقريرىم بأعما٥بم

، كإُف مناقشة كدؿ الدليل على   .أف ا٢بساب ينقسم إُف قسمْب: إُف عرضو
كلو ركايات متعددة، كألفاظ ٨بتلفة ، كدؿ على ىذا ما ثبت يف الصحيحْب 

ليس أحُد يحاسب إال »أنو قاؿ:   حدثت عن النيب  فيهما، كىو أف عائشة
، فقالت عائشة«ليس أحد ُيحاسب يـو القيامة إال ىلك»، كيف ركاية مسلم: «ىلك

ككانت إذا ٠بعت شيئنا، فاستيشكل عليها تسأؿ عنو كما جاء ىذا يف ركاية عند  
﴿َفَسْوَؼ ُيَحاَسُب ِحَسابًا يقوؿ:   البخارم، فقالت: يا رسوؿ ا: أليس ا

اسب حسابنا يسّبنا. إذنا ىي رأت، [ٖ]االنشقاؽ:َيِسيًرا﴾  أف ىناؾ من ٰبي
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من ُحوسب »، كيف ركايةو «ىلكليس أحُد يحاسب إال »يقوؿ:   كالنيب
 .«ذلِك العرض، ومن نوقش الحساب يهلك»:   ، فقاؿ النيب«ُعذب

يدؿ على أف ىناؾ حساب   إذنا ىذا ا٢بديث الصحيح ا٤بتفق عليو عن النيب 
، كأف ىناؾ حساب مناقشة.  عرضو

من ُحوسب »، أك «من نوقش الحساب يهلك»:  فا١بمع بْب قولو :كعليو
-تعاُف-، على اختبلؼ الركايات مع قولو«ليس أحُد يحاسب إال ىلك»، أك «ُعذب

 .[ٖ]االنشقاؽ:﴿َفَسْوَؼ ُيَحاَسُب ِحَسابًا َيِسيًرا﴾: 
 .ىو حساب ا٤بناقشة :أف يقاؿ: ما جاء يف ا٢بديث 
 حساب العرض. :كما جاء يف اآلية 

، فإف ا٤براد بو: أف يينظر يف كتاب ا٤بؤمن، كيهقرر بعملو، مث ييتجاكز ايعضضا أمَّ 
 ىذا ىو العرض، ىذا ىو ا٢بساب اليسّب. -نسأؿ ا من فضلو-عنو، 

أهنا  كيشهد ٥بذا ما خرٌج اإلماـ أٞبد بإسناد صحيح من حديث عائشة
 دعاء النيبىذا من ، «اللهم حاسبني حسابًا يسيًرا»يقوؿ يف صبلتو:  ٠بعت النيب

يا رسوؿ ا: ما   يف صبلتو، فاحفظو، فلما انتهى من صبلتو قالت لو 
أف يُنظر في كتاب العبد، ثم يُتجاوز عنو، وليس »:فقاؿ النيب ا٢بساب اليسّب؟

ُيحاسب إال ىلك، وال يصيب المؤمن شيء إال كفار عنو حتى الشوكة  أحدٌ 
 «.يشاكها

يينظر يف كتابو،  :؛ الذم ىو ا٢بساب اليسّب؛ بأنوفسر ا٤براد بالعرض  إذنا النيب
 .مث ٙبصل آّاكزة، كٰبصل العفو، كٙبصل ا٤بسا٧بة

كمن صور ذلك ما جاء يف الصحيحْب من حديث النجول، كىو ما خرٌج  
يدني عبده إليو،   إف اهلل»قاؿ:   النيب فَّ إ الشيخاف من حديث ابن عمر

ويضع عليو كنفو، ويستره، ويقرره بذنوبو، يقوؿ: عملت كذا يـو كذا، وكذا، عملت  
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ربي، يقولها مرتين، ثم يقوؿ  ربي، أعرؼُ  كذا يـو كذا، وكذا، والعبد يقوؿ: أعرؼُ 
 «.قد سترتها عليك في الدنيا، وأنا أغفرىا لك اليـو  اهلل

أف ٰباسبنا   نسأؿ ا-إذنا ىذا ىو ا٢بساب اليسّب، ىذا ىو العرض، 
 .-حسابنا يسّبنا

 .االستقصاء، كالتدقيق مع عدـ ا٤بسا٧بة :ا؛ فإهنَّ املٓاقؾ١ا أمَّ 
ا٤بناقشة الدقيقة، ييستقصى فيها على العبد مع عدـ التجاكز،  :االستقصاء 

كا٤بسا٧بة، كىذا ال شك أنو إذا حوسب العبد ىذا ا٢بساب، فإنو ىالك كالبد، ميعذب 
 كامبلن موفرنا؟  ل حق االتقصّب غالب، فمن الذم أدَّ  قطعنا؛ ألفَّ 

 ا؟بو على الوجو الذم ٰببو   من الذم ائتمر بكل ما أمر ا
 عنو؟  كمن الذم انتهى عن كل ما هنى ا

 الشكر البلئق بو على كل نعمو؟  كمن الذم شكر ا
إذنا من حوسب ىذا ا٢بساب الدقيق، كاستيقصيَّ عليو، كَف ييسامح، فإنو ىالكه 

 كالبد.
كمن صور ما جاء يف ا٤بناقشة: حديث الثبلثة الذين ىم أكؿ من تيسعر ّٔم النار 

 .-السبلمة كالعافية نسأؿ ا -القيامة: آّاىد، كا٤بنفق، كقارئ القرآفيـو 
، كإُف مناقشة.إ :إذنا ىذا ىو ا٢بساب ينقسم   ُف عرضو

ىي أنو قد دؿ الدليل على أف طائفةن مستثناةن من ا٢بساب، ىناؾ  :ا٤بسألة الثانية 
اسب، بل سيدخل ا١بنة مباشرة ببل حساب، أك سابقة عذا نسأؿ ا  -بمن لن ٰبي

 -من فضلو
يدؿ على ىذا ما ثبت يف الصحيحْب، كىذا ا٢بديث، حديث متواتر معركؼه 
ٕبديث السبعْب ألفنا، ركاه تسعة عشر صحابينا، يف الصحيحْب، كغّبٮبا، كا٢بديث 

 ذكر مع السواد العظيم الذين ييركف يـو القيامة، كىم أمة ٧بمد أف النيب :طويل، كفيو
«.سبعوف ألًفا يدخلوف الجنة بغير حساب، وال عذابومعهم : »قاؿ



ـً أىِب العباس، أىٞبىىدى بنً  ة الوىاًسػػػًطيَّةي؛ ًلشىٍيًخ اإلٍسبلى  (ىػػػػِٖٕ-ُٔٔعىٍبدى ا٢ٍبليم اٍبن تٍيميَّة ا٢ٍبرَّآفَّ ) الػػػعىػػػًقػػػيػػػػػدى
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ىم الذين »يف ا٢بديث بأهنم قـو ٝبعوا أربع صفات، قاؿ:  مث فسر ىذا النيب
، من ٝبع ىذه «ال يسترقوف، وال يتطيروف، وال يكتووف، وعلى ربهم يتوكلوف

 الصفات، فإنو ييرجى أف يكوف من أىل ىذه الطائفة ا٤بكرمة، الذين يينعم ا
 عليهم باستثنائهم من ا٢بساب.

كىو ذك األفضاؿ، كالنعم العظيمة، أنو تفضل على ىذه األمة،  كبفضل ربنا
 فزاد الذم ييستثنوف على السبعْب ألفنا.

بن حجر، كابن  اا٢بافظ  :كما قاؿ  ((بإسناد جيد))كغّبه  ،فإنو قد جاء عند أٞبد
، «ومع كل ألٍف سبعوف ألًفا»ذكر السبعْب ألفنا، مث قاؿ:   كثّب، كغّبٮبا أف النيب

  مع كل ألفو سبعوف ألفنا، ىؤالء يدخلوف ا١بنة بغّب حساب، كال عذاب، كم عددىم؟
 .من فضلو أقل من ٟبسة مبليْب، نسأؿ ا

تفضل بأمر ثالث، كىو ما خرج الَبمذم، كجود إسناده   كأبشركم أف ا 
ذكر السبعين ألًفا، ومع كل ألٍف سبعوف ألًفا، وثالث »:   يبأف الن: ا٢بافظ أيضنا

 نسأؿ ا ،«ُيحثي اهلل بكفو ثالث حثيات»كيف ركاية: ، «حثيات من حثيات ربي
 من فضلو، ىذا فضله عظيم من ربنا الكرٔف . 

ره للعلم، كىو ما خرٌج اإلماـ ذكي أكلكن اإلسناد فيو ال يصح  وجاء أمر رابع:
؛ لكن اإلسناد يف ىذا ا٢بديثو ضعيف.«مع كل واحٍد سبعوف ألًفاأف »أٞبد

 إذنا ثبت عندنا فيمن ييستثُب من ا٢بساب ثبلث درجات:
 .السبعوف ألفنا/ُ 
 .كمع كل ألفو سبعوف ألفنا ،السبعوف ألفنا/ِ 
 .من حثيات رِب كمع كل ألفو سبعوف ألفنا، كثبلث حثياتو  ،السبعوف ألفنا/ّ 
 علنا ٝبيعنا منهم.نسأؿ ا أف ٯب 
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عن  ((مستدركو))ك٩با كرد أيضنا فيمن ييستثُب من ا٢بساب ما خرٌج ا٢باكم يف 
صححو غّب كاحد من أىل العلم،  كا٢بديث، «أف الشهداء ال ُيحاسبوف»:   النيب

الشيخ ناصر األلبآف :كمنهم
ميسىتثنوف إذنا ىناؾ طائفةه مستثناة من ا٢بساب، كإذا استيثنوا من ا٢بساب، فهم 

، كال عذاب.  أيضنا من العذاب، يدخلوف ا١بنة بغّب حسابو
أكؿ األمم ٧باسبةن، كىذا كجو من   أمة ٧بمد أف ييعلم أفَّ  ]ا٤بسائلة الثالثة[:

 ابن ماجة ، كذلك أفَّ  الصبلة كالسبلـ أكجو تكرٔف ىذه األمة امدية على صاحبها
نحن آخر األمم، وأوؿ » قاؿ:  النيب بإسناد صحيح، أفَّ  ((سننو))أخرج يف  

٫بمد ا -«من ُيحاسب، يقاؿ: أين األمة األمية، ونبيها، فنحن اآلخروف األولوف
 اآلخركف يف الزماف، كاألكلوف يف ا٢بساب. -على ذلك

اسب عليو العبد من أعمالو الصبلة، كأف  :ا٤بسألة الرابعة أف ييعلم أف أكؿ ما ٰبي
  عن النيب صحيحه  لعباد يف الدماء، ٝبع األمرين حديثه أكؿ ما ييقضى فيو بْب ا

أوؿ ما ُيحاسب عليو العبد الصالة، »قاؿ:   النيب أفَّ  :كىو، خٌرجو النسائي، كغّبه
 .«وأوؿ ما يُقضى في الدماء

أكؿ  فيما يتعلق بأعمالو، فإفَّ  :إذنا ما يتعلق ٗبحاسبة العبد يف خاصة نفسو؛ يعِب 
اسبي   عليو العبد الصبلة. ما ٰبي

أكؿ ما  بظلم اإلنساف غّبه، فإفَّ  فيما يتعلقي  :كأكؿ ما ييقضى فيو بْب العباد؛ يعِب
 ييقضى بْب العباد يف الدماء.
اسبوف؟ أـ إهنم ال ]ا٤بسائلة ا٣بامسة[:  ما يتعلق ٗبحاسبة الكفار، ىل الكفار ٰبي

اسبوف؟ اسبوف، كالقرآف ملئ باآليات الٍب الذم ال شك فيو، كال ريب، أف الكفار  ٰبي ٰبي
﴿َوِقُفوُىْم ِإنػاُهْم َمْسُئوُلوَف﴾  قولو :فيها سؤا٥بم، كتوبيخهم، كيدؿ على ىذا

 [.ِٔ]القصص:﴿َويَػْوـَ يُػَناِديِهْم فَػيَػُقوُؿ أَْيَن ُشرََكاِئَي﴾ كقولو [،ِْ]الصافات:
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﴿فَػَلَنْسأََلنا الاِذيَن ُأْرِسَل ِإلَْيِهْم َولََنْسأََلنا عمـو قولو :كيدؿ على ىذا أيضنا
 [ٔ]األعراؼ:اْلُمْرَسِليَن﴾ 
 يكذب، قاؿ بى وسً من الكفار من إذا سيئل، كحي  الدليل على أفَّ  بل دؿَّ 

﴿َويَػْوـَ َنْحُشُرُىْم َجِميًعا ثُما نَػُقوُؿ لِلاِذيَن َأْشرَُكوا أَْيَن ُشرََكاؤُُكُم الاِذيَن ُكنُتْم تَػْزُعُموَف﴾ 
 .[ِِ]األنعاـ:

َنتُػُهْم ِإالا َأْف قَاُلوا َواللاِو رَبػٍَّنا َما ُكناا ُمْشرِِكيَن  انظُْر َكْيَف َكَذبُوا  *﴿ثُما َلْم َتُكْن ِفتػْ
ُهْم َما َكانُوا يَػْفتَػُروَف﴾ َعلَ   .[ِّ:ِْ]األنعاـ:ى أَنُفِسِهْم َوَضلا َعنػْ

َعثُػُهُم اللاُو َجِميًعا فَػَيْحِلُفوَف َلُو َكَما َيْحِلُفوَف عن ا٤بنافقْب:   كقاؿ ﴿يَػْوـَ يَػبػْ
 [.ُٖ]آّادلة:َلُكْم َوَيْحَسُبوَف أَنػاُهْم َعَلى َشْيٍء َأال ِإنػاُهْم ُىُم اْلَكاِذبُوَف﴾ 

إذنا من الكفار من يكذب، كيظن أف ىذا بو يسلم، كىذا دليل على عظيم 
االفَباء، كاال٫براؼ الذم ىم عليو إُف ذلك ا٤بوضع يظنوف أهنم ٲبكن أف تنفعهم 

ُهْم َما َكانُوا يَػْفتَػُروَف﴾  أكاذيبهم ﴿انظُْر َكْيَف َكَذبُوا َعَلى أَنُفِسِهْم َوَضلا َعنػْ
 [.ِْ]األنعاـ:

 
كا٢بديث طويل،   كيشهد ٥بذا ما ثبت يف صحيح ا٤بسلم من حديث أِب ىريرة

يقوؿ اهلل لو: ألم فيسأؿ يـو القيامة ثالثًة نفر، قاؿ: يُلقى العبد،   أف اهلل» كفيو:
أسودؾ؟ ألم أزوجك؟ ألم أنعم عليك باإلبل، والخيل؟ فيقوؿ: بلى يا رب، فيقوؿ: 

فاليـو أنساؾ كما نسيتني، ثم يُلقى   ال، فيقوؿ اهللأظننت أنك مالقيا؟ فيقوؿ: 
العبد الثاني، فيقوؿ اهلل لو كما قاؿ لألوؿ، فيجيب كما أجاب األوؿ، فيقوؿ اهلل لو  

لو كما قاؿ لألوؿ، وكما   كما قاؿ لألوؿ، ثم يُلقى العبد الثالث، فيقوؿ اهلل
لك، ويذكر من رب عبدتك، وصليت لك، وزكيت  قاؿ للثاني، فيقوؿ: بلى يا

فذلك المنافق، وذلك الذي لو: كذبت، قاؿ النبي  أعمالو، فيقوؿ اهلل
 «.يسخط اهلل عليو
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 إذنا ىذا ا٢بديث فيو فائدتاف:
اسب، كييسأؿ. أفَّ  األولى:  الكافر ٰبي
أف من الكفار من يكذب، كمنهم من ال يكذب؛ كلذلك أنا قلت يف  الثانية:

بداية كبلمي من الكفار من يكذب، إذنا ليس كلهم كذلك، منهم من يكذب، كمنهم 
 من ال يكذب؛ لكن ىذا الكذب ال شك أنو ال ينفعهم.

 ﴿َىَذا يَػْوـُ ال يَنِطُقوَف﴾ با١بمع بْب قولو :أواًل ىا ىنا ٫بتاج إُف ٕبث يتعلق 
اسبوف، فيحاجوف عن [ّٓ]ا٤برسبلت: ، مع ما ٠بعت من األدلة الٍب دلت على أهنم ٰبي

 كا١بمع بْب ىذا، كىذا بقاعدة ذكرناىا غّب مرة، ما ىي؟  أنفسهم، أليس كذلك؟
مل ىذه النصوص إذا كرد علينا شيءه قد ييستشكل من مباحث اآلخرة،  أف ٙبي

مل  ، أك موقف، ا١بواب عن ىذا أف يقاؿ: بعض النصوص ٙبي ، أك كقتو على حاؿو
، أك موقف. ، أك كقتو مل على حاؿو  كبعضها ٙبي

مثل ىذا السؤاؿ، كعلق ىذا البخارم يف  كقد سيئل ابن عباس
إنو ذك )ىا ىنا لطيفنا، قاؿ:  ، ككصلو غّبه، فكاف جواب ابن عباس((صحيحو))

إنو ذك )متعددة، قاؿ:  أحواؿ ٨بتلفة، كمواقف يـو القيامة  :؛ يعِب(ألواف، إنو ذك ألواف
تم عليهم، فبل ينطقوف  ((الفتح))يف  ، كذكر ا٢بافظ(ألواف، فتارةن ينطقوف، كتارةن ٱبي

 .يف مثل ىذا ا٤بعُببعض اآلثار عن ابن عباس
 سديد اعتصم بو يف جواب ما قد ييستشكل من مباحث اآلخرة. إذنا ىذا جوابه  

يقوؿ لنافع بن األزرؽ الذم سألو ىذا   كيف إحدل الركايات ابن عباس
كٰبك يا نافع إنو يـو طويل، إنو يـو طويل، تارة ينطقوف، كتارة ال )السؤاؿ، قاؿ: 

 .(ينطقوف
[، ِْ]النساء:﴿َوال َيْكُتُموَف اللاَو َحِديثًا﴾ يف ا١بمع بْب قولو :كىو ثافٍ ٕبث 

، ﴿َأال [ِْ]األنعاـ:َعَلى أَنُفِسِهْم﴾﴿انظُْر َكْيَف َكَذبُوا  :كبْب كوهنم يكذبوف يف جوأّم
 [.ُٖ﴾]آّادلة:ِإنػاُهْم ُىُم اْلَكاِذبُوفَ 
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كىذا أيضنا علقو البخارم يف  ا١بواب عن ىذا كما قاؿ ابن عباس
تصريح اليف موضعو آخر حينما سألو نافع ابن األزرؽ ىذا السؤاؿ، كىذا  ((صحيحو))

 خارج البخارم. ركاياتو  باسم نافع َف يرد يف البخارم؛ لكنو جاء يف
أجاب عن ىذا بأف ىؤالء الذين يكذبوف يف جوأّم  ابن عباس ا٤بقصود أفَّ 

﴿َواللاِو رَبػٍَّنا َما ُكناا الذم يسلم ىم أىل اإلٲباف، كالتوحيد؛ كلذلك يقولوف:  وا أفَّ ظنَّ 
 [.ِّ]األنعاـ:ُمْشرِِكيَن﴾

﴿َما ُكناا نَػْعَمُل ِمْن  :حينما تأخذ ا٤ببلئكة أركاحهم :كيف اآلية األخرل يقولوف
ٱبتم : ) يظنوف أهنم ّٔذا ينجوف، فعند ذلك يقوؿ ابن عباس، [ِٖ]النحل:ُسوٍء﴾

َواِىِهْم َوُتَكلٍُّمَنا  (:على أفواىهم، كتتكلم جوارحهم ا ﴿اْليَػْوـَ َنْخِتُم َعَلى َأفػْ
 .[ٓٔ]يس:ِبَما َكانُوا َيْكِسُبوَف﴾أَْيِديِهْم َوَتْشَهُد َأْرُجُلُهْم 

إذنا عند ذلك ماذا ٰبصل؟ عند ذلك ال يكوف الكذب، تكوف ا٢بقيقة، ففي 
ىذا الكافر، فيقوؿ: أنو آمن  بي ذً كٍ حديث مسلم الذم ذكرتو لك قبل قليل حينما يى 

فاآلف نبعث عليك شاىدنا عليك من : )) با، كصلى، كفعل، كفعل، يقوؿ ا
على لسانو، مث يتكلم فخده، ك٠بعو، كبصره، كجوارحو ٗبا كاف  م انفسك، فيخت

 .((يعمل
 ،[ِْ]النساء:﴿َوال َيْكُتُموَف اللاَو َحِديثًا﴾ إذنا ىذا ىو كجو ا١بمع بْب قولو

 .كبْب ما جاء يف أف منهم من يكذب يف جوابو على ا
كىو ا١بمع بْب ما جاء يف حساب الكفار، كسؤا٥بم،  ثالث: بحثٌ  عندنا أيضنا

 ؟[ٖٕ]القصص:﴿َوال ُيْسَأُؿ َعْن ُذنُوِبِهُم اْلُمْجرُِموَف﴾  كبْب قوؿ ا
أف يقاؿ: إما أف ا٤براد إهنم ال ييسألوف سؤاؿ استعبلـ؛ إ٭با /ُكا١بواب عن ىذا:  

استعبلـ، إ٭با ييسألوف سؤاؿ ال ييسألوف سؤاؿ ييسألوف سؤاؿ توبيخ، كما قاؿ ا٢بسن
توبيخ.

، كتوبيخ. :كىذا ظاىر النصوص: أف سؤا٥بم سؤاؿ  تقريعو
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﴿َوال ُيْسَأُؿ َعْن ُذنُوِبِهُم أك يقاؿ: إهنم ال ييسألوف حينما قاؿ: /ِ
إهنم ال ييسألوف يف حاؿ، كييسألوف يف حاؿ، يف كقت ال  ،[ٖٕ]القصص:اْلُمْجرُِموَف﴾

 أعلم. ييسألوف، كيف كقتو ييسألوف، كا
إذنا ىذه ا١بملة ٗبباحث ا٢بساب، كال شك أف الكبلـ يف ىذا الباب أكثر، 

 .كأطوؿ؛ كلكن لعل يف ىذه النبذة كفايةه إف شاء ا
 

اغيؤَٔ، ٚحياغب اهلل ارتال٥ل، ٚخيًٛ بعبسٙ :)قاؿ

.(فٝكطضٙ بصْٛب٘ نُا ٚقف شيو ؼي ايهتاب، ٚايػ١ٓ

 
 .ىو العرضىذا  

 
ٚأَا ايهفاض، فال ُٜشاغبٕٛ ستاغب١ َٔ تٛظٕ سػٓات٘، :)قاؿ

ٚغ٦ٝات٘، فإْ٘ ال سػٓات هلِ؛ ٚيهٔ ُتعسز أعُاهلِ، ُٚتشك٢، فٝٛقفٕٛ 

 .(عًٝٗا، ُٜٚكطضٕٚ بٗا، ُٜٚذعٕٚ بٗا

 
اسبوف ٧باسبة من ٥بم حسنات، كمن ٥بم ىذا الذم ذكرنا أف ىؤالء  الكفار ال ٰبي

سيئات، فييقارف بينهما، فإف الكافر ال حسنات لو؛ إ٭با ييقرركف بذنؤّم، كييقرعوف على  
كفرىم، كمعاصيهم، مث بعد ذلك ييوزنوف الوزف الذم ال ينفعهم؛ كلكن ىذا إظهار 

النار دركات،  فإفَّ -كإياكمعافآف ا -كأيضنا إظهار ٤بكاهنم يف النار لعدؿ ا
﴿الاِذيَن َكَفُروا َوَصد وا َعْن َسِبيِل اللاِو ِزْدنَاُىْم َعَذابًا كبعضهم أشد عذابنا من بعض 

ييظهر  إذنا بعض الكفار أشد من بعضو عذابنا، كا ،[ٖٖ]النحل: فَػْوَؽ الَعَذاِب﴾
 مكاف الكافر بوزنو يـو القيامة.
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ال  :ٗبا ييشعر بأف الكفار ال يوزنوف، فا٤براد بذلك أهنمكأما ما جاء يف النصوص 
ليست ا٤بسألة ىي موازنة بْب حسنات، كسيئات، قد ترجح  :يوزنوف كزننا نافعنا ٥بم؛ يعِب

ا٢بسنات، كقد ترجح السيئات، فإف الكفار ليس ٥بم يف كفة ا٢بسنات حسنات؛ كإ٭با 
كليظهر مكاف، أك  ر لعدؿ اكزهنم إظهار ٣بزيهم، كتبكيت ٥بم، كفيو أيضنا إظها

 .-عافآف ا كإياكم-٧بل، أك موضع الكافر يف النار
زل ّٔا.  الكافر ليس لو حسنات إذا لقيَّ ا  َف تكن لو حسنةه ٯبي

كأظن أننا تكلمنا على مسألة حسنات الكفار يف درسو ماضي، كقلنا: إف ما 
كربو بوالدين، أك إسعاؼو ٤بكركب، أك  ؛يعملو الكافر من أعماؿ صا٢بة ال تفتقر إُف نية

ازل عليها يف الدنيا بأف  إنقاذو لغريق، أك إعانةو ليتيم، كما شاكل ذلك، ىذه األعماؿ ٯبي
من النعم الدنيوية، كبذلك يستويف حقو إذا لقيَّ   ييطعم ّٔا، كييعطى ّٔا ما شاء ا

ازل ّٔا. ال تكوف لو حسنةه   ا  ٯبي
إف اهلل ال يظلم مؤمًنا »قاؿ:  يف صحيح مسلم أف النيبيدؿ على ىذا ما ثبت 

عليو بثواب   ا٤بسلم يينعم ا، «حسنة ُيجازى عليها في الدنيا، وُتدخر في اآلخرة
 ا٢بسنة يف الدنيا؛ كمع ذلك ىذا ال يينقصو من أجر اآلخرة.

لم  وأما الكافر، فُيطعم بحسنات ما عمل هلل في الدنيا، فإذا لقيا اهلل»قاؿ: 
 .«تكن لو حسنة ُيجزى بها

﴿َكَسَراٍب َف ٯبدكا شيئنا من ا٢بسنات، حسناهتم  إذنا الكفار إذا لقوا ا 
ِبِقيَعٍة َيْحَسُبُو الظاْمآُف َماًء َحتاى ِإَذا َجاَءُه َلْم َيِجْدُه َشْيًئا َوَوَجَد اللاَو ِعْنَدُه فَػَوفااُه 

﴿َكَرَماٍد اْشَتداْت ِبِو الرٍّيُح ِفي يَػْوـٍ  :حسناهتم، [ّٗ]النور:ِحَسابَُو﴾
 .[ُٖ]إبراىيم:َعاِصٍف﴾

﴿َوَقِدْمَنا ِإَلى َما َعِمُلوا ِمْن َعَمٍل َفَجَعْلَناُه  :ىباءن منثورنا حسناهتم ٯبعلها ا
كإ٭با ييوزف الكافر، كإف َف يكن يف كفة ا٢بسنات حسنات  ، [ِّ]الفرقاف:َىَباًء َمْنُثورًا﴾
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 .ص َٔ َٛاقف ايكٝا١َ اذتٛض اغيٛضٚز يٓبٝٓا ايهطِٜ ستُسط
ص 

كإف َف يكن يف كفة السيئات سيئات،  ييوزف كيمَّل ا٤بؤمنْب، كأرفعهم رسل اكما 
 .أعلم كا

 
 
 

َاؤٙ   ٚؼي عطق١ ايكٝا١َ اذتٛض اغيٛضٚز حملُس:) قاؿ

ٚعطن٘ أؾس بٝاّنا َٔ ايًدي، ٚأس٢ً َٔ ايعػٌ، طٛي٘ ؾٗط، 

مل ٜـيُأ  ١ّ؛ؾٗط، آْٝت٘ عسز صتّٛ ايػُا٤ فُٔ ؾطب َٓ٘ ؾطب

 .(بعسٖا أبّسا
 

ا٤بكاف  :كىي ،كزف ٛبرة :، عرصة على"كيف عرصة القيامة: " قاؿ ا٤بؤلف
أهنا ٗبعُب اللعب،  :الواسع، أك الساحة الٍب تكوف بْب البيوت، األصل يف ىذه ا٤بادة ىي

الصبياف يلعبوف يف  الغالب أفٌ  يلعبوف؛ ألفَّ  :يعِب؛ "تركت الصبياف يتعارصوف"قاؿ: 
فسيميت ىذه الساحة، أك ىذا  ؛الساحة، أك ا٤بكاف الفسيح الذم يكوف بْب البيوت

 .بالعرصة: ا٤بكاف، أك ىذه البقعة
 .من مواقف القيامة ا٢بوض ا٤بوركد لنبينا الكرٔف ٧بمد ا٤بقصود أفَّ  

 .٦بمع ا٤باء، ىذا ا٢بوض يف اللغة الحوض:
يـو القيامة  ا٢بوض العظيم الذم ٯبعلو ا :كا٤براد بو يف مباحث اآلخرة ذلك

 .أحد مواقفها، كىو كجو من أكجو إكراـ نبينا ٧بمد
 .كىذا ا٢بوض ا٤بوقف الوحيد الذم ما جاء يف القرآف، دليلو من سنة النيب

القنطرة جزءه من الصراط؛ أما إذا قلنا إف  قلنا إفَّ كأنا أقوؿ: ىو ا٤بوقف الوحيد إذا 
 .ا٤بوقف اآلخر الذم ما جاء يف القرآف القنطرة جسر مستقل، فإهنا تكوف 
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 يف أحاديث كثّبة متواترة: أقوؿ: ا٢بوض جاء دليلو يف سنة النيب
 ومن بنى هلل بيًتا واحتسب   مما تواتر حديث من كذب
 ومسح خفين وىذه بعض   ورؤية شفػػػػػػػػػػػاعة والحوض

ركايات ا٢بوض،  ((الفتح))، كساؽ ذلك يف  بن حجراكقد ٝبع ا٢بافظ 
ٟبسوف صحابينا رككا   فبلغت عنده من الركاية ٫بو من ٟبسْب من أصحاب النيب

 أحاديث ا٢بوض.
، (كقد ٝبع ذلك بعض ا٤بتأخرين، فبلغوا من الركاية، فبلغوا ٜبانْب صحابينا)قاؿ: 

 .أكصل ركاة ىذه األحاديث إُف ٜبانْب صحابينا بعض العلماء
كمع ذلك فإف ا٤بخذكلْب من أىل ، إذنا أحاديث ا٢بوض كثّبة متواترة عن النيب 

البدع، كىم ا٣بوارج، كبعض ا٤بعتزلة أنكركا ذلك، كمثل ىؤالء ال عربة بوفاقهم، فضبلن 
 عن خبلفهم.

 ٜتعًل ب٘ َظا٥ٌ: احلُٛض

  ا٢بوض موجوده، ك٨بلوؽه  ٯبب علينا كجوبنا أف نعتقد أفَّ  ]المسائلة األولى[:
كىو حديث يف الصحيحْب،  اآلف يدؿ على ىذا ما ثبت يف حديث عقبو بن عامر

إني فرطكم على الحوض، واهلل إني ألنظر » كاللفظ الذم أذكره عند البخارم، قاؿ:
 .«إلى حوضي اآلف

 أنو كاف يف تلك اللحظة  كالسبلـعليو الصبلة  كىو الصادؽ البار أقسم النيب 
جب كىو الذم على كل شيء قدير، حٌب نظر لو ا٢بي   ينظر إُف حوضو، كشف ا

 .عليو الصبلة كالسبلـ إُف حوضو
إذنا ٯبب علينا كجوبنا أف نعتقد أف ىذا ا٢بوض ٨بلوؽ، كموجود اآلف، كليس أنو 

لق يـو القيامة.  ٱبي
ض، ٦بموع ما جاء يف األدلة من صفات تتعلق بصفات ا٢بو  المسألة الثانية:

 ىذا ا٢بوض ترجع إُف ما يأيت:
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أشد بياضنا من  :أف ىذا ا٤باء، ماء ا٢بوض أشد بياضنا من اللَب، كيف ركاية أواًل:
 الفضة. :الوىرًؽ، الوىرًؽ
 أنو أبرد من الثلج. ثانًيا:
 أف ماؤه أحلى من العسل. ثالثًا:
 أف رائحتو أطيب من ا٤بسك. رابًعا:

 كيزانو عدد ٪بـو السماء.   أف آنيتو خامًسا:
من شرب منو شربةن َف يظمأ بعدىا ))أف  أف أثر شربو عظيم، كىو سادًسا:

سند، ((أبدنا
ي
ا))، كعند أٞبد يف ا٤ب  .((كَف يسود كجهو أبدن

كسيأيت الكبلـ عن  -يصب فيو ميزاباف من ا١بنة :أنو يشخب فيو؛ يعِب سابًعا:
 .-ىذا إف شاء ا

أخرب كما يف الصحيحْب طولو  أنو حوض كاسعه جدنا حٌب إف النيب ًنا:ثام
طولو شهر، وعرضو شهر، وزواياه »شهر، كعرضو شهر، قاؿ يف صحيح مسلم: 

، إذا كانت زكاياه سواء، (مربع الشكل) :كىذا يدؿ كما قاؿ أىل العلم أنو، «سواء
 ربع الشكل.كطولو كعرضو، طولو شهر، كعرضو شهر، فإنو بالتاِف يكوف م

 .إذنا ىذه صفات ىذا ا٢بوض كما جاء يف ٦بموع أحاديث النيب
قرب العلم  يبقى ىا ىنا ٕبث، كىو أف الناظر يف أحاديث ا٢بوض ٯبد أف النيب

 ه بذكر مواضع متباعدة فيما بينها، فيدؿ ىذا على أف ا٢بوض كاسع.ربىً بسعتو، ككً 
تكوف بْب موضعْب، كالناظر يف سعتو كهذه ا٤بسافة الشاسعة الٍب  شبو النيب

 ىذه األحاديث، كىي ثابتة يف الصحيحْب، كغّبٮبا، ٯبد أف بينها نوع تفاكت.
 :  ٱبرب أف حوضو ما بْب أيلة، كصنعاء. أف النيب/ُ٘بد مثبلن

 : تلك ا٤بدينة الٍب على خليج العقبة يف أعلى جزيرة العرب.أيلة 
رب، كىذه ا٤بسافة كاف الناس يف : يف اليمن يف أقصى جنوب جزيرة العوصنعاء 

 السابق يقطعوهنا يف ٫بو شهر.
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كما بْب أيلة، كعدف، كىذا   كما جاء أيضنا يف األحاديث ذكر أف حوضو/ِ
 أيضنا قريبه من سابقو.

 كما بْب أيلة، كعماف، كىذا أيضنا قريبه من سابقة.  جاء أيضنا أف حوضو/ّ
كا١بحفة، كيف ركاية كما بْب أيلة،  كما بْب أيلة،  كما جاء أيضنا أف حوضو/ْ

 كمكة، كىذه تقريبنا على النصف ٩با سبق.
جاء أيضنا أف ىذا ا٢بوض كما بْب ا٤بدينة، كصنعاء، كىذا أيضنا على النصف /ٓ

 تقريبنا.
كجاء أيضنا أف ا٢بوض كما بْب بيت ا٤بقدس، كمكة، كىذا أيضنا على النصف /ٔ

 من التقدير األكؿ.
 بين ىذه األحاديث؟  الجمعُ إًذا كيف يمكن 

 قاؿ يف ذلك جواباف: ما ٲبكن أف يي  ٕبث العلماء ىذا ا٤بوضوع كثّبنا، كأقربي 
َف ييرد ذكر مساحة ا٢بوض، أك مسافة ا٢بوض  أف النيب األوؿ:]الجواب[ 

على كجو الدقة؛ إ٭با أراد تقريب العلم بسعتو على كجو التقريب، ال على كجو التحديد، 
 .أنو كاسع؛ لكن ذلك منضبط بركاية طولو شهر، كعرضو شهر هدرامكبالتاِف 

: أف يقاؿ: إف ذلك ٱبتلف باختبلؼ السّب سرعةن، كبطأن، الجواب الثاني
أنو قد تيقطع ىذه ا٤بسافة ٗبا ىو أسرع، كما بْب ا٤بدينة، كصنعاء، كقد تيقطع  فمراده

 بسرعة بطيئة حٌب تكوف كما بْب أيلة، كصنعاء.
 .ما ٲبكن أف يقاؿ يف األجوبة بي إذنا ىذا أقر 

كأجوبة العلماء ىنا تبلغ ٟبسةن، أك ستة؛ لكن لعل ىذا ىو أقرب ما ٲبكن أف  
 قاؿ يف ىذا ا٤بوضع.يي 

الناس رٗبا اشتبو عليو  بْب ا٢بوض، كالكوثر، فبعضي  العبلقةي : المسألة الثالثة
 األمر، ىل ا٢بوض ىو الكوثر؟ ىل الكوثر ىو ا٢بوض؟ أك ٮبا شيئاف ٨بتلفاف؟

 ال شك أهنما شيئاف ٨بتلفاف. 
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 يف ا١بنة. فإنو هنره  ا الكوثر:أما ]أواًل[: 
 يف مواقف القيامة. فإنو ٦بمع ماءو  أما الحوض:و 

بخارم، ككذلك الَبمذم، أما كوف الكوثر يف ا١بنة، فيدؿ على ىذا ما خرٌج ال
باب اللؤلؤ، فسأؿ رأيت في الجنة نهًرا عليو قِ »أنو قاؿ:  كغّبٮبا عن النيب

، إذنا ىذا ىو الكوثر «عنو، فقاؿ: ذلك الكوثر الذي وعدؾ اهلل إياه جبريل
 يكوف يف ا١بنة.

ىناؾ فرؽ من جهة اللغة، فالكوثر هنر؛ كأما ا٢بوض، فمجمع ماء، كيف  ثانًيا:
 اللغة ىناؾ فرؽ بْب هنرو جارو، كبْب حوضو مستقر.

أف ماء ا٢بوض؛ إ٭با ىو من  :؛ يعِبدُّ ٲبي الكوثر أصل ا٢بوض، كمنو  كىو أفَّ  :اثالثً 
يف شأف ا٢بوض:  الكوثر، يدؿ على ىذا ما ثبت يف صحيح مسلم من قولو

 «.يشخب فيو ميزاباف من الجنة»
 .أهنما من ا٢بوض-كا أعلم-كالظاىر

أتدروف ما الكوثر؟ »قاؿ:  كيدؿ على ىذا ما ثبت يف مسلم أيضنا: أف النيب 
 «.في الجنة، ثم قاؿ: عليو حوضٌ  نهر أعطانيو اهلل

؛ يعِب-كا أعلم-كالظاىر أنو يشخب منو، أك يسيل  :أف معُب قولو: عليو حوضه
 منو ماؤه يف ا٢بوض.

أنو قاؿ عن الكوثر:  كأصرح من ىذا ما خرٌج اإلماـ أٞبد يف مسنده عن النيب
وأعطاني »، ا٢بديث طويل الشاىد منو أنو قاؿ: «وأعطاني اهلل الكوثر»هنر، كقاؿ: 

  .«اهلل الكوثر نهٌر يسيل في حوضي
: حديث حسنه إسنادنا، ((البداية كالنهاية))كىذا ا٢بديث قاؿ ابن كثّب كما يف 

 .كمتننا
 إذنا عرفنا كجو العبلقة بْب ا٢بوض، كالكوثر. 
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-اد عن ا٢بوض؟ من ييطرد، كييبعد عن ا٢بوض؟ ذ: كىي من يي المسألة األخيرة
 .-نسأؿ ا السبلمة، كالعافية

 .يشربوف من حوضو أمة ٧بمدو  األدلة قد دلت على أفَّ  فإفَّ  
فإذا أىويت »قاؿ:  عليو الصبلة كالسبلـ البخارم: أنو يناك٥بم بل جاء يف

تلجوف دكنو« ألناولهم  .عليو الصبلة كالسبلـ ذكر أنو ٱبي
 يناكؿ األمة. ا٤بقصود إنو 

ىناؾ من ييستثُب من ىذا الفضل، فييبعد، تطرده ا٤ببلئكة، تزكده  كجاء أفَّ 
،  ا٤ببلئكة، فبل يشرب من حوض النيب  :كأقساـىؤالء أصناؼه

تابعْب لو مؤمنْب بو، مث  ا٤برتدكف، الذين كانوا من أمة ٧بمد ]القسم األوؿ[:
، فإف ىؤالء ال شك أهنم ييطردكف، كييبعدكف عن حوض -كالعياذ با-بعد ذلك ارتدكا

 .النيب
ذكر من  متعددة يف الصحيحْب، كغّبٮبا، كفيها أف النيب كيشهد ٥بذا ركاياته 

تلج دكنو ٤با  ييقبل عليو من ييقبل، فيعرفهم؛ ألهنم كانوا من أمتو، مث إهنم ييبعدكف، ٱبي
:  كييطردكف، فينادم النيب أصحاِب، ))، كيف بعض الركايات يقوؿ: ((أمٍب أمٍب))قائبلن

، فيقوؿ ىؤالء ا٤ببلئكة: إهنم ما ((أيصيحاِب، أيصيحاِب))، كيف بعضها يقوؿ: ((أصحاِب
﴿وَُكنُت َعَلْيِهْم فأقوؿ كما قاؿ العبد الصاٌف:  قوؿ النيبزالوا مرتدين على أعقأّم، في

 .[ُُٕ]ا٤بائدة: َشِهيًدا َما ُدْمُت ِفيِهْم فَػَلماا تَػَوفػاْيَتِني ُكنَت أَْنَت الراِقيَب َعَلْيِهْم ﴾
 .إذنا ىؤالء ا٤برتدكف

كقد يقوؿ قائل: ىا ىنا أعداء الصحابة يشٌغبوف، فإهنم يقولوف: جاءت الركاية  
، إذنا الصحابة عند ىؤالء ارتدكا، ((أصحاِب، أصحاِب))يف الصحيحْب أهنم يقولوف 

كىذا ضبلؿ يف الفهم ال شك أنو ٨بالف ألدلة الكتاب، كالسنة القطعية على أف 
﴿َوالسااِبُقوَف اأَلواُلوَف ِمَن   يقل ايف جنات ا٣بلد خالدكف، أَف أصحاب النيب

ُهْم َوَرُضوا َعْنُو َوَأَعدا  اْلُمَهاِجرِيَن َواألَنَصاِر َوالاِذيَن اتػابَػُعوُىْم بِِإْحَساٍف َرِضَي اللاُو َعنػْ
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.                                                         -كفقو ا-مدً نٍ سً  زيزٍ عى دالٍ بٍ عى  بنٍ  حٍ الً شىرٍحي فىًضيىلًة الشىٍيخ: صى 
 مْبَّ لً سٍ كللمي  وى يٍ كلوالدى  وي غىفىرى ا لى 

 

ٕٕٔ 
 

 اْلَعِظيُم﴾َلُهْم َجنااٍت َتْجِري َتْحتَػَها األَنْػَهاُر َخاِلِديَن ِفيَها أََبًدا َذِلَك اْلَفْوُز 
 .[ََُ]التوبة:
 أليس ىذا كبلـ ا؟ 

 أليست األدلة متواترة كتابنا، كسنة على ذلك؟
إذنا ىذا ضبلؿ منهم؛ إ٭با ا٢بق الذم ال شك فيو أف ىؤالء قلة قليلة كما تدؿ  

 يرجع إُف ما يأيت: ((أصحاِب، أصحاِب))على ىذا الركايات؛ كمعُب قولو: 
أمٍب،  :أف تكوف الركايات ا٤بفسر بعضها بعضنا؛ فمعُب قولو: أصحاِب يعِب أواًل:

كلذلك  كالصحبة كما قد علمنا ٙبصل بأدْف مبلبسة، كأدْف عبلقة، أليس كذلك؟
، أين يوسف، كأمهات «أنتن صواحب يوسف»قاؿ: -صلى ا عليو كسلم-النيب

 .ا٤بؤمنْب؟ لكن ألدْف مبلبسة يصح إطبلؽ كصف الصحبة
من أمتو، فإنو يقوؿ:  من حيث قو٥بم: كانوا  ذنا ىؤالء لعبلقتهم بالنيبإ 

 ((.أمٍب أمٍب))، كىذا ميفسر بقولو: ((أصحاِب أصحاِب))
من األعراب، كىذا  أف يقاؿ: إف ىذا تعلق ٕبق الذين ارتدكا بعد النيب ثانًيا:

  بو بكركقاتلهم أ  حقه ال شك فيو ىناؾ قلة من األعراب ارتدكا بعد النيب
ٝبهور أصحاب  كالصحابة، فهؤالء ىم الذين ينطبق عليهم ىذا الوصف، كال شك أفَّ 

 ليسوا منهم. النيب
 أليس النيب  الذين ما كاف يعلمهم النيب وفىؤالء ا٤بنافق أف يقاؿ: إفَّ  ثالثًا:

َمَرُدوا َعَلى ﴿َوِمْن َأْىِل اْلَمِديَنِة نعم بنص كتاب ا، قاؿ:  كاف ٯبهل بعض أعياف؟
 .[َُُ]التوبة:النػٍَّفاِؽ ال تَػْعَلُمُهْم َنْحُن نَػْعَلُمُهْم﴾

 من أصحابو، فتبْب أهنم من ا٤بنافقْب. إذنا ىؤالء الذين كاف يظنهم النيب
 كىم ا٤برتدكف. إذنا ىذا ىو القسم األكؿ الذم ييطرد عن حوض النيب
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 :كاألصل يف اإلحداث ىو،   ادثوف يف دين ا ]القسم الثاني[: 
أكلئك الذين ذكرىم بأهنم ييطردكف عن   االبتداع، كيدؿ على ىذا كصف النيب

 (.إنك ال تدرم ما أحدثوا بعدؾ؟(ا٢بوض؛ ألف ا٤ببلئكة تقوؿ فيهم: 
عليهم أف  عليهم التوبة إُف ا إذنا الذين يبتدعوف، كٰبثوف يف دين ا

فإهنم ميتىوعىدكف با٢برماف من ىذه النعمة ،   إتباع النيبيرجعوا عن ىذه ادثات إُف 
 العظيمة، كىذا الفضل الكبّب.

حرماهنم من العصاة، بعض العصاة أيضنا   كىم من شاء ا ثالث:القسم ال
رموف من ا٢بوض، يدؿ على ىذا ما ثبت عن النيب سيكوف عليكم »إنو قاؿ:  ٰبي

تصدقوىم بكذبهم، فمن أعانهم على أمراء، فال تعينوىم على ظلمهم، وال 
 «.ظلمهم، وصدقهم بكذبهم، فلن يرد عليا الحوض

كىذا ا٢بديث خٌرجو الَبمذم، كالنسائي، كأٞبد بن حباف، كغّبىم عن عدد من  
جاء عن كعب بن عجرة، كجاء عن خباب بن األرت، كجاء عن ابن  أصحاب النيب

 .بتة عن النيبعمر، كجاء أيضنا عن حذيفة يف أسانيد صحيحة ثا
ادكف، كييبعدكف، كييطردكف عن ذإذنا ىذا يدلك على أف طائفةن من العصاة أيضنا يي 

 ،حوض النيب
: ىل لكل نيب حوضه يـو القيامة؟ أـ ذلك ٨بتصه مسألة أختم بها وىي نسيت

 ؟بالنيب
؛ لكن ىل  بالنسبة لنهر الكوثر، فالذم نعلمو من النصوص أنو ٨بتصه بو

 ؟من األنبياء أحواض كما لو حوضه  النيبيكوف لغّب 
كىو ما أخرج الَبمذم  البحث يف ىذا مبِبه على ثبوت حديث مركمو عن النيب

إف لكل نبي حوًضا، وإنهم يتباىوف »أنو قاؿ:  من حديث ا٢بسن عن ٠برة، عنو
 .«أيهم أكثر وارًدا، وإني ألرجو أف أكوف أكثرىم وارًدا

 العلماء يف ا٢بكم عليو، فمنهم من ضٌعفو؛ إلرسالو.كىذا ا٢بديث اختلف  
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  ، كذكر أنو ركاه ا٢بسن عن النيب(غريب) :كصف ا٢بديث بأنو كالَبمذم
، قاؿ:   ، كىذا ما سلم بو ٝبع من النقاد: أف ا٢بديث الصحيح فيو (كىذا أصح)مرسبلن

 .اإلرساؿ، ا٢بسن عن النيب
إنو )فإنو قاؿ: الشيخ ناصركبعض أىل العلم صحح ىذا ا٢بديث منهم 

(.حسنه، أك صحيح
 كبناءن على ثبوت ىذا ا٢بديث، نقوؿ: يف كوف األحواض ثابتة لؤلنبياء. 

 .أـ أف ا٢بوض إ٭با نعلم أنو ثابت للنيب
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 ص.اغيطٚض ع٢ً ايكطاؾيط*
ص 

 
 
 

ع٢ً َذي دِٗٓ، ٖٚٛ ادتػط  َٓكْٛب ((ايكطاؾي))ٚ:)   قاؿ

ايصٟ بري ادت١ٓ ٚايٓاض، ضيط ايٓاؽ عًٝ٘ ع٢ً قسض أعُاهلِ، فُِٓٗ 

َٔ ضيط عًٝ٘ نًُض ايبكط، َِٚٓٗ َٔ ضيط نايربم، َِٚٓٗ َٔ 

ضيط نايطٜض، َِٚٓٗ َٔ ضيط نايفطؽ ادتٛاز، َِٚٓٗ َٔ ضيط 

ّٚا، َِٚٓٗ َٔ ضيؿٞ َؿّٝا،  نطناب اإلبٌ، َِٚٓٗ َٔ ٜعسٚ عس

َٔ َِٗٓٚ ٖٕ  ٜعسف ظسّفا، َِٚٓٗ َٔ ُٜدطف فًُٝك٢ ؼي دِٗٓ، فإ

ع٢ً  ادتػط عًٝ٘ ناليٝب، ختطف ايٓاؽ بأعُاهلِ، فُٔ َٖط

.(ايكطاؾي زخٌ ادت١ٓ
 

إُف الكبلـ عن الصراط، كىذا ا٤بوقف ا١بليل الذم ىو ا٤بركر انتقل ا٤بؤلف 
فاصل بْب أىل التوفيق  على الصراط ال شك أنو من أعظم مواقف القيامة، كىو حدّّ 

كا٣بذالف.
على ما ىو –بالصاد  :: ىو الطريق، كىذه الكلمة تينطقايضشاط يف ايًػ١

: بالزام، الصراط، كالسراط، كالزراط، كىي يف كلو  :بالسْب، كتينطق :، كتينطق–األشهر
 الطريق.

ا١بسر  :فإف الصراط ىو ٚأَا يف االصطالح ايؼشعٞ عُٔ َباحح اآلخش٠
، كىذا ا١بسر ييؤتى بو يـو -عافآف ا كإياكم من ذلك-ى ظهر جهنم، ا٤بمدكد عل

القيامة فيوضع على مًب جهنم كما ثبت ىذا يف الصحيحْب يف غّب ما حديث عن 
 ، ييؤتى ّٔذا الصراط، مث ييضرب بْب ظهرآف جهنم.النيب 



ـً أىِب العباس، أىٞبىىدى بنً  ة الوىاًسػػػًطيَّةي؛ ًلشىٍيًخ اإلٍسبلى  (ىػػػػِٖٕ-ُٔٔعىٍبدى ا٢ٍبليم اٍبن تٍيميَّة ا٢ٍبرَّآفَّ ) الػػػعىػػػًقػػػيػػػػػدى
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 كىل كرد الصراط يف القرآف؟ الصراط يف ىذا ا٤بعُب ىل جاء يف القرآف؟
﴿َوِإْف ِمْنُكْم ا ٧بل ٕبث عند أىل العلم، كذلك مبِب على تفسّب قولو تعاُف ىذ 

فهل ا٤براد بالوركد ىهنا دخوؿ  [،ُٕ]مرٔف:ِإالا َواِرُدَىا َكاَف َعَلى رَبٍَّك َحْتًما َمْقِضيًّا﴾ 
أك ا٤براد من ذلك ا٤بركر على الصراط؟ كالثآف  –عافِب ا كإياكم من ذلك–جهنم 

  .أقرب، كا تعاُف أعلم
 .كعليو فيكوف الصراط األخركم قد جاء يف القرآف با٤بعُب

يف الصحيحْب كغّبٮبا،  كأما باللفظ فإنو جاء كثّبنا يف أحاديث رسوؿ ا  
يدؿ على أف الوركد يف اآلية ليس دخوؿ النار، كإ٭با ىو اإلشراؼ عليها من خبلؿ ا٤بركر 

أف النيب  على الصراط، يدؿ على ىذا ما ثبت يف صحيح مسلم من حديث جابر 
  :قالت حفصة ، «ال يدخل النار أحد ممن بايع تحت الشجرة»قاؿ :
:  فقاؿ النيب، [ُٕ]مرٔف:: ﴿َوِإْف ِمْنُكْم ِإالا َوارُِدَىا﴾ فقالت ، فانتهرىا النيب، بلى

 «.[ِٕ]مرٔف:قد قاؿ سبحانو: ﴿ثُما نُػَنجٍّي الاِذيَن اتػاَقْوا َوَنَذُر الظااِلِميَن ِفيَها ِجِثيًّا﴾ »
تدؿ على دخوؿ كل أحدو النار  اآلية كفيها عمـو ظاىر ظنت أفى حفصة 

 .[ُٕ]مرٔف:ِإالا َواِرُدَىا﴾  ﴿َوِإْف ِمْنُكمْ ألنو قاؿ: 
كالوركد ٰبتمل يف اللغة: اإلشراؼ على الشيء مع الدخوؿ فيو، كٰبتمل اإلشراؼ  

 على الشيء دكف الدخوؿ فيو، اللغة ٙبتمل ىذا كىذا.
ـُ قَػْوَمُو يَػْوـَ اْلِقَياَمِة يدؿ على اإلشراؼ بالدخوؿ قولو تعاُف عن فرعوف:  ﴿يَػْقُد

 .مع دخوؿ ، كىذا كركده [ٖٗ]ىود:فََأْوَرَدُىُم النااَر﴾ 
كقد يأيت الوركد باإلشراؼ كالقرب من الشيء دكف الدخوؿ فيو كما قاؿ سبحانو  

فلم يدخل عليو  [،ِّ]القصص:﴿َوَلماا َوَرَد َماَء َمْدَيَن﴾ عن موسى عليو السبلـ: 
 سبلـ يف ماء مدين، إ٭با أشرؼ كقرب من ىذا ا٤باء.الصبلة كال

أف  ظنت أف الوركد يف اآلية يستلـز الدخوؿ، فبْب ٥با النيب إذف حفصة 
الوركد يف اآلية ال يستلـز ذلك، كأف انعقاد سبب العذاب ال يستلـز الوقوع فيو، فإف 
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النجاة من الشيء ال تستلـز الوقوع فيو، فمن طلبو العدك مث ٪با منهم قبل أف يتمكنوا 
، فهم [ِٕ]مرٔف:﴿ثُما نُػَنجٍّي الاِذيَن اتػاَقْوا﴾ : منو ييقاؿ يف حقو: ٪با، لذا قاؿ ا 

، كالذين –عافآف ا كإياكم–ألف الصراط منصوب على جهنم  ؛قد أشرفوا على النار
  .نار من الذين ٲبركف على الصراط إ٭با يسقطوف من الصراط فيقعوف يف الناريدخلوف ال

إذف حصل الوركد، لكن ال يلـز حصوؿ الدخوؿ لكل أحد، السيما كظواىر كثّب 
من النصوص تدؿ على أف من الناس من سوؼ ينجو يـو القيامة ببل عذاب، كمر بنا 

بغّب حساب كال عذاب، كال ٲبكن أف قريبنا حديث السبعْب ألفنا، فإهنم يدخلوف ا١بنة 
ييقاؿ: إهنم دخلوا النار فلم ييعذبوا، دخوؿ النار البد فيو من تعذيب، كاآلية تقوؿ: 

 .[ٔٚ﴿َوِإْف ِمْنُكْم ِإالا َواِرُدَىا﴾ ]مريم:
ا٤بركر على الصراط، ىذا ىو الصحيح من قوِف  :فدؿ ىذا على أف الوركد إ٭با ىو 

 ، كا سبحانو كتعاُف أعلم.أىل العلم يف ىذه ا٤بسألة
 يف ىذا ا٤بوضوع مسائل عدة، نأخذىا ٕبسب ما ييسر ا سبحانو كتعاُف.

 من الذم ٲبر على الصراط؟ المسألة األولى:
أف الذين ٲبركف على الصراط إ٭با  الذم يظهر من خبلؿ تأمل أدلة سنة النيب 

أـ كانوا مسلمْب ظاىرنا ال  ،ىم ا٤بنتسبوف ٥بذا الدين، سواء كانوا مسلمْب ظاىرنا كباطننا
 .أهنم ا٤بسلموف كا٤بنافقوف :باطننا، يعِب

 بً صٍ كأما الكفار الصرحاء فظاىر السنة يدؿ على أهنم يدخلوف النار قبل نى  
من حديث أِب سعيد رضي ا عنو، كا٢بديث يف الصراط، فإف الثابت يف الصحيح 

الصحيحْب، كلفظ مسلم أمت، كفيو بياف أف الكفار من غّب اليهود كالنصارل يتساقطوف 
عطشنا يا »سقوط اليهود كالنصارل يف النار، فإهنم يقولوف:  يف النار، مث بْب النيب 

 -٥بم إُف ٧بلكقد أشّب -، «أال تردوف؟»ربنا، فاسقنا، فيقوؿ اهلل جل وعال 
، كال يبقى إال من كاف منتسبنا إُف «حم الفراشتقمفيذىبوف، فيتقحموف في النار ك
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ثم يُوتى بالجسر، فيُنصب بين ظهراني »: ىذه األمة من مؤمن كفاجر، قاؿ النيب 
 .«جهنم

 إذف ىذا يدؿ على أف الكفار الصرحاء ال ٲبركف على الصراط. 
 ما صفة ىذا الصراط؟ المسألة الثانية:

 :دلت األدلة على أف ىذا الصراط لو صفات
كما يف   دحضه مزلةه، ٗبعُب: ال تستقر عليو األقداـ، سئل النيب  فهو أواًل:

مدحضة »: فقاؿ  «وما الجسر يا رسوؿ اهلل؟»حديث أِب سعيد عند مسلم: 
ابتبلء عظيم أف  ،«مدحضة مزِلة»مزىلة، كاألفصح بالكسر، قاؿ:  :لك أف تقوؿ« مزِلة

-عافآف ا كإياكم–ٲبر اإلنساف على ىذا ا١بسر، كالذم أسفل منو جهنم الٍب تتلظى 
، أكلئك ، كمع ذلك فإف األقداـ ال تكاد تثبت على ىذا الصراط، إال من ثبتو ا 

 .الذين ثبتوا على الصراط الدنيوم، فإهنم سيثبتوف على الصراط األخركم
 :فالصراط يا رعاكم ا، اثناف 

 كصراط يف اآلخرة./ِ .صراط يف الدنيا /ُ
ا الصراط الدنيوم فإنو دين ا عز كجل ا٢بق، اإلسبلـ الذم بعث ا عز أمَّ 

ا  كنسأؿ ا أف يهدينا إليو، كأف -، فمن ثبت على ىذا الصراط، كجل بو نبيو ٧بمدن
 .خركمفإنو سيثبت يف الصراط األ -يثبتنا عليو

 لةه.إذف الصراط دحضه مزً  
على حافٍب الصراط كبلليب، تأخذ من أيمرت بأخذه، كٚبدش من أيمرت  ثانًيا:

جنبيو  :يعِب «وعلى حافتي الصراط»يف حديث أِب سعيد:  ٖبدشو، قاؿ النيب 
كىو كما معركؼ يف اللغة:  ،كبلليب ٝبع كٌلوب« كالليب تأخذ من أُمرت بو»

ة معقوفة، ٲبكن أف تتصورىا بتصور تلك ا٢بديدة الٍب يعلَّق عليها حديدة عقيفاء، حديد
طَّاؼ، كٝبعو خطاطيف، خي  :اللحم عند ا١بزار، ىذا ييسمى كٌلوب أك كبٌلب، كيسمى

، ىذه كبلليب معلقة ٕبافٍب الصراط، كشأهنا أهنا كجاء أيضنا يف الصحيحَب عن النيب 
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، أك أهنا تصيب فتجرح كٚبدش -ياذنا باع-تأخذ كتصيب من أيمرت بو فتلقيو يف النار 
 من أيمرت بو كما سيأيت تفصيل ذلك إف شاء ا.

انظر إُف ىذا االبتبلء الثآف: ال تستقر عليو األقداـ، كفيو ىذا الببلء العظيم؛ ىذه 
 ا٣بطاطيف، كىذه الكبلليب، كا ا٤بستعاف.

مستدرؾ ))يف  جاء يف حديث ابن مسعود  و دقيق وحاد:أنا  ]ثالثًا[:
، كىو حديث طويل، كفيو مباحث شٌب ٩با يتعلق ٗبباحث القيامة، كا٢بديث ((ا٢باكم

على شرط البخارم )، كقاؿ الذىيب: (على شرط الشيخْب)خرجو ا٢باكم كقاؿ: 
الصراط بأنو  يف ىذا ا٢بديث كصف النيب  .، كصححو الشيخ ناصر (كمسلم

، كبعض ذلك موقوؼ كايات عن النيب حاد كالسيف، كجاء ىذا ا٤بعُب يف عدة ر 
 .على أصحاب النيب 

، جاء من حديث سلماف، كجاء من حديث أنس، كجاء من حديث عائشة 
بلغني أف الصراط أدؽ من الشعر، »قاؿ:  كيف صحيح مسلم أف أبا سعيد ا٣بدرم 

.«وأحد من السيف
ىذا االبتبلء الثالث؛ صراط ال تستقر عليو األقداـ، ٙبتو نار تتلظى، كعليو ىذه  

 كالسيف، فا ا٤بستعاف، نسأؿ ا الثبات.  الكبلليب، كمع ذلك دقيق كالشعر، كحادّّ 
 كأمتو: ا٤بركر على الصراط يكوف أكالن من النيب  المسألة الثالثة:

ثم ُيضرب الصراط بين »قاؿ:  فإنو قد ثبت يف الصحيحْب أف النيب  
 . «ظهراني جهنم، فأكوف أنا وأمتي أوؿ من يجيزىا

 كأمتو أكؿ من ٯبوز الصراط، كىذا من إكراـ ا  إذف ٯبب أف نعتقد أف النيب 
 لنبيو كمن إكرامو ، .٥بذا األمة 

 أحواؿ الناس عند ا٤بركر على الصراط: المسألة الرابعة:
 الناس عندما ٲبركف على الصراط؟ كيف يكوف حاؿي   ىذا ا٤بوضوع أمره عظيم،

 كىذا األمر ينقسم إُف قسمْب: 
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 حا٥بم من حيث النور كالظلمة.]القسم األكؿ[: 
 حا٥بم من حيث السرعة كالبطء. ]القسم الثآف[: 

الناس قبل أف ٲبركا على الصراط يكونوف يف  فإفَّ  :أَا َٔ حٝح ايٓٛس ٚايظ١ًُ
أين يكوف الناس يـو »فقاؿ:  ظلمة، ثبت يف الصحيحْب أف يهودينا سأؿ النيب 

، «ىم في الظلمة دوف الجسر»: ، فقاؿ «تبدؿ األرض غير األرض والسماوات؟
أنو أخرب أف الناس ييلقى عليهم الظلمة قبل الصراط، مث ييعطوف  كثبت عن النيب 

 .نوارىم ٕبسب أعما٥بمأ
عن أحواؿ  أخرب النيب  ((ا٢باكم))عند  -السابق-يف حديث ابن مسعود 
، «ه كالجبل بين يديومن الناس من يُعطى نورَ » أفَّ الناس يف ذلك  ا٤بوقف، أخرب 

ومنهم من يُعطى »، ىذا نوره أعظم، قاؿ: «ومنهم من يُعطى نوره فوؽ ذلك»قاؿ: 
ومنهم من يُعطى »قاؿ:  ،«ومنهم من يُعطى نوره دوف ذلكه كالنخلة بيمينو، نورَ 

« نوره عند إبهاـ قدمو، يضيء تارة، ويطفأ تارة، فإذا ُأضيء تقدـ، وإذا ُأطفيء قاـ
 .كقف :يعِب

كالذم يسّبكف يف ضوئو  ،إذف الناس تتفاكت حا٥بم يف ىذا النور الذم ييعطونو
بنا على كٍ ، مي  طاعة ا  ٕبسب أعما٥بم، من كاف يف ىذه الدنيا ٦بتهدنا يف

 ا٢بسنات، ٦بتنبنا السيئات، فليبشر بالنور العظيم يف ذلك ا٤بوقف العظيم.
َّ  ا األَش ايجاْٞ فٗٛ: حاٍ ايٓاغ َٔ حٝح ايظشع١ ٚايبط٤:أ

الناس عند ا٤بركر على الصراط  ، فإفَّ كىذا ما قد ٠بعتو يف كبلـ ا٤بؤلف 
يكوف إسراعهم يف  ،تتفاكت أحوا٥بم تفاكتنا بيننا، ٕبسب إسراعهم يف الصراط الدنيوم

[. ُٗ]األحقاؼ:﴿َوِلُكلٍّ َدرََجاٌت ِمماا َعِمُلوا﴾  الصراط األخركم،
منهم من يمر »الناس يف مركرىم على الصراط  أفَّ  :٦بموع ما جاء يف األحاديث

العْب، ىذا من أسرع ما يكوف، أرأيت ىذه السرعة العجيبة؟!  ؛ طرؼً «الطرؼبسرعة 
 .فيقطع ىذا ا١بسر ّٔذه السرعة، كسرعة الطرؼ؛ طرؼ العْب
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، كىذا أيضنا ال شك سريع سرعة «منهم من يمشي كالبرؽ» أفَّ  كأخرب النيب  
 .عظيمة
ها دكف ما ، كالريح ال شك أهنا سريعة، لكن«ومنهم من يمشي كالريح»قاؿ:  

 .قبل
 .ا١بياد ا١بيدة السريعة «ومنهم من ىو كأجاويد الخيل»قاؿ:  
 .اإلبل ا١بيدة السريعة :يعِب «ومنهم من كجياد الركاب»قاؿ:  
 .ٯبرم :يعِب «ومنهم من يعدو عدًوا»قاؿ:  
 .«ومنهم من يزحف زحًفا»، قاؿ: «ومنهم من يمشي مشًيا» 
ُيسحب » آخرىم إلو إال ا، قاؿ، ال «ومنهم من ُيسحب سحًبا»قاؿ:  
 .«سحًبا

انظر إُف ىذا التفاكت العظيم يف حاؿ الناس من حيث مركرىم من على الصراط، 
 إنوبْب من ٲبر كالطرؼ كبْب من ٲبر زاحفنا، أك حٌب  !!تأملوا الفرؽ الشاسع كالواسع

 ييسحب، كلعل ىذا السحب يكوف من ا٤ببلئكة، كا تعاُف أعلم.
 

 ؟بو عملو يػيبىطّْئي ككيف  ؟باإلنساف عملو كيف ييسرع
 ىذا من حيث حاؿ الناس يف مركرىم على الصراط.

األمانة كالرحم ترسبل  كما يف الصحيحْب أفَّ   أخرب النيب  المسألة الخامسة:
 ، األمانة كالرحم ترسبل فتكوناف عن جنبٍب فتكوناف على جنبٍب الصراط ٲبيننا كمشاالن

 ،، ليشهدا للمحق-كا تعاُف أعلم-ىذا  كأفَّ )، قاؿ العلماء: الصراط عن ٲبينو كمشالو
، ىنيئنا ألىل األمانة، كىنيئنا ألىل صلة الرحم، ىذا دليل على (كيشهدا على ا٤ببطل

 عظمة شأف ىذين األمرين، األمانة كالرحم. 
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على  ىذا ا٤بوقف العظيم من ىولو كفظاعتو ال ٯبرؤ أحده  السادسة: المسألةُ 
ال ينطق، اللهم إال ا٤برسلوف، فإهنم ىم الذين  الكبلـ، الكل يف ذلك ا٤بوقف ساكته 

 (.اللهم سلم سلم)يتكلموف، كال يتكلموف إال بقوؿ: 
 ألفَّ  ؛انظر إُف ىذا ا٤بوقف العظيم، يسكت الناس، كال ٯبرؤكف على أف يتكلموا 

 النيب   الصحيحْب أفَّ ا٤بوقف فظيع، كالرسل فقط ىم الذين يتكلموف، كثبت ىذا يف
 ، كيف الصحيح أف النيب «وال ينطق إال الرسل فيقولوف: اللهم سلم سلم»قاؿ: 
، كجاء يف بعض األحاديث أف «ونبيكم على الصراط يقوؿ: رب سلم سلم»قاؿ: 

 (.اللهم سلم سلم)ا٤ببلئكة أيضنا تقوؿ ىذا القوؿ: 
ين على ىؤالء األنبياء الكراـ عليهم الصبلة كالسبلـ يدعوف بالسبلمة للمارّْ  

قيض  كرٞبتو على الناس أفٍ  ، كىذا من تفضل ا الصراط، كىذا الدعاء نوع شفاعةو 
عوف ّٔذا الدعاء، كيشفعوف ىذه الشفاعة، يقولوف: ىؤالء الرسل الكراـ، فجعلهم يدُّ 

 .(اللهم سلم سلم)
 نتيجة ا٤بركر على الصراط: السابعة:المسألة 

ىذا من األمر ا٤بهم الذم ينبغي على ا٤بسلم أف يعيو ٛبامنا، إذا مر الناس على 
 الصراط، فما النتيجة؟

 ا١بواب: يكونوف على ثبلثة أ٫باء، ينقسموف إُف ثبلثة أقساـ:
 م.لى سَّ مي  القسم األكؿ: ناجو 

 القسم الثآف: ناج ٨بدكش.
عياذنا -بوس مركوس، أك قاؿ: مكركس منكوس يف جهنم، القسم الثالث: مك 

 .-با
 ياننا جهنمليـو ّٔا تبدك عً  ***  نة كخذ من تقى الرٞبن أعظم جي 
 كناج مسلم ك٨بدكشه  فهاكو  ***  كينصب ذاؾ ا١بسر من فوؽ متنها
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عليهم،  ، أىل ا٤براتب العالية، ىؤالء الذين منَّ ا األولوف ىم السعداء
مهم من تلك مهم ك٪باىم، ٪باىم من السقوط يف النار، كسلَّ العظيمة، فسلَّ برٞبتو 

 . *أف ٯبعلنا ٝبيعنا منهم أسأؿ ا  -سا٤بْب ناجْب :الكبلليب كا٣بطاطيف، فكانوا
ناجو ٨بدكش، ىؤالء ٪بوا من السقوط يف النار، لكنهم ما سلموا  القسم الثاني:

 ،«مخدوش بو»من تلك الكبلليب كا٣بطاطيف، كلذا جاءت الركايات فيهم، قاؿ: 
كأنو قد أيخذ شيء   :٨بدكج يعِب ،«مخدوج بو» -ال إلو إال ا- «مخدوج بو»قاؿ: 

ناقصة،  :يعِب «خداج فهي»النقص،  :داج، يعِبىذا ىو معُب ا٣بً  من ٢بمو، ألفَّ 
 -نسأؿ ا السبلمة كالعافية -أهنا قد أصابتو فنالت شيء من جسمو ك٢بمو :يعِب

كلكنو مع ذلك ينجو، ىذه بقية بقيت عليو بسبب أعمالو كسيئاتو، فكاف أف جوزم 
 ّٔذا األمر، مث بعد ذلك يسّب.

ىم الذين  ىؤالء -نسأؿ ا السبلمة كالعافية -ا٤بوبق بعملو القسم الثالث:
نسأؿ  -يسقطوف يف جهنم، ىؤالء ىم الذين تأخذىم تلك الكبلليب فتلقيهم يف النار

 .فجاء فيهم أف كاحدىم مكركس مكدكس كمنكوس أيضنا -ا السبلمة كالعافية
الذم يسقط كرأسو يف األسفل، كىذا دليل على حاؿ عظيمة  :ا٤بنكس ىو 

 .يكوف عليها ىؤالء
 وىؤالء صنفاف: 
ا٤بنافقوف، فإف ىؤالء كإف مركا على الصراط فبل ٪باة ٥بم،  األوؿ:[]الصنف 

﴿ِإفا اْلُمَناِفِقيَن فإهنم يسقطوف يف جهنم، كالعياذ با، بل ىؤالء يف أسوأ دركات النار، 
 .[ِ٘ٗٔفي الداْرِؾ اأَلْسَفِل ِمَن النااِر﴾ ]النساء:

عصاة ا٤بوحدين الذين شاء ا عز كجل تعذيبهم، كَف يشأ ا  الصنف الثاني: 
العفو عنهم، فإف ىؤالء يسقطوف من الصراط فيقعوف يف النار، فيعذبوف فيها ما شاء ا 

 أف ييعذبوا، مث بعد ذلك يكوف مآ٥بم إُف ا١بنة كما قد علمنا.
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ليل يف سنة النيب إذف انقساـ الناس إُف ىذه األقساـ الثبلثة ىو ما دؿ عليو الد
 .يف أحاديث كثّبة يف الصحيحْب كيف غّبٮبا 

فإهنم  :ك٪بى الناجوف فمركا من على الصراط ،السا٤بوف مى لً إذا سً  المسألة الثامنة:
آنف -، كما جاء يف حديث أِب مسعود الطويل يقولوف كلمة أخربنا ّٔا النيب 

فإذا خلصوا من النار يقولوف: »، قاؿ: ، كىو قولو ((ا٢باكم))ا٤بخرج عند  -الذكر
، ٱباطبوف «الحمد هلل الذي نجانا منك بعد أف أراناؾ، لقد أعطانا ما لم يعط أحد

الحمد هلل الذي نجانا منك بعد أف أراناؾ، لقد أعطانا ما لم » -كالعياذ با -جهنم
 .«يعط أحد

 بأ٠بائو كصفاتو أف ٯبعلنا ٩بن يقوؿ ىذا القوؿ. أسأؿ ا  
إف  رى كً ىم مسائل الصراط، كالباب فيو مباحث أخرل كثّبة، كلعل فيما ذي ىذه أ

 شاء ا كفاية.
 

ٚايكطاؾي َٓكٛب ع٢ً َذي دِٗٓ، ٖٚٛ ادتػط ايصٟ بري ):  قاؿ

ادت١ٓ ٚايٓاض، ضيط ايٓاؽ عًٝ٘ ع٢ً قسض أعُاهلِ، َِٚٓٗ َٔ ضيط عًٝ٘ 

َِٚٓٗ  نًُض ايبكط، َِٚٓٗ َٔ ضيط نايربم، َِٚٓٗ َٔ ضيط نايطٜض،

َٔ ضيط نايفطؽ ادتٛاز، َِٚٓٗ َٔ ضيط نطناب اإلبٌ، َِٚٓٗ َٔ 

ّٚا، َِٚٓٗ َٔ ضيؿٞ َؿّٝا، َِٚٓٗ َٔ ٜعسف ظسّفا، َِٚٓٗ َٔ  ٜعسٚا عس

ُٜدطف فًٝك٢ ؼي دِٗٓ، فإٕ ادتػط عًٝ٘ ناليٝب ختطف ايٓاؽ 

 .(بأعُاهلِ، فُٔ َط ع٢ً ايكطاؾي زخٌ ادت١ٓ
 

 .ا٤بخدكش الناجي :ذكرنا، كىو القسم الثآف فيماَف يذكر ا٤بؤلف 
أنو بْب ا١بنة كالنار، كالذم جاء عن  :ذكر يف تعريف الصراط أيضنا ا٤بؤلف  

على جهنم، على مًب جهنم، بْب ظهرآف جهنم،  منصوبه  :يف الصحيحْب أنو النيب 
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فبْب عرصات القيامة كا١بنة يينصب ىذا الصراط، كالنار أسفل ذلك، ىذا الذم جاء يف 
 أعلم.  ، كا سنة النيب 
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   صايٛقٛف ع٢ً ايكٓطض٠ط
 

فإشا عربٚا عًٝ٘ ٚقفٛا ع٢ً قٓطط٠ بري ادت١ٓ ٚايٓاض، ):  قاؿ

ُٖصِّبٛا ُْٚٗكٛا ُأشٕ هلِ ؼي زخٍٛ  فٝكتل يبعهِٗ َٔ بعض، فإشا 

.(ادت١ٓ
 

القنطرة، الوقوؼ على  :ىذا ا٤بوقف الذم يلي موقف ا٤بركر على الصراط، كىو
َف يرد يف القرآف، إف قلنا إف  موقفه  -كما ذكرت يف درس البارحة-القنطرة، كىذا 

القنطرة ليست جزء الصراط، كىذا ا٤بوضع من مباحث اليـو اآلخر قليل الدليل، لذا 
، كىو يف صحيح فالكبلـ فيو قليل، يعِب فيو حديث أِب سعيد ا٣بدرم عن النيب 

 .البخارم، كىذا أشهر كأصح ما يف الباب
قليلة أيضنا عن  مرفوعنا، كآثاره  كٜبة ركايات قليلة، كبعضها ال يصح عن النيب 

، لذا فالكبلـ فيو قليل.  السلف، فهو أقل مباحث أك مواقف القيامة دليبلن
أف المؤمنين إذا خلصوا من النار »  أخرب كما يف حديث أِب سعيد النيب 

 «.يوقفوف على قنطرة بين الجنة والنار
 .ا١بسر :القنطرة ىي

كعليو اختلف العلماء، أىذا جسر آخر غّب الصراط الذم سبق؟ فالصراط جسر   
أـ  ،ىل ىو جسر آخر «جسر منصوب على جهنم»: كما جاء يف حديث النيب 

 ىو جزء من الصراط، لكنو من ا١بهة الٍب تلي ا١بنة؟
 :اختلف العلماء يف ىذه ا٤بسألة إُف قولْب 
 مستقل. طرة جسره القن كاألقرب كا تعاُف أعلم أفَّ  

  ويدؿ على ىذا أمراف:
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أنهم إذا خلصوا »  أخرب يف حديث أِب سعيد أف النيب  :وؿ[الدليل األ]
أسأؿ -، كالسؤاؿ: مٌب ٱبلص اإلنساف من النار؟ «من النار أوقفوا على ىذه القنطرة

 .مٌب؟ حينما ٲبر اإلنساف على الصراط -ا أف ٱبلصنا منها
أما يف إثناء مركره إذا كاف ال يزاؿ على ىذا ا١بسر، الذم ىو الصراط، فبل ييقاؿ  

 .يف حقو: إنو خلص من النار، األمر َف يزؿ
 .لكن إذا انتهى كعرب يكوف خلص من الصراط 
 إذف ىذا دليل أكؿ على أف القنطرة جسر مستقل. 

أخرب يف شأف الصراط أنو منصوب على جهنم، أليس   أف النيب  الدليل الثاني:
 .كذلك؟ كأخرب يف القنطرة، أهنا بْب ا١بنة كالنار

 .بْب ا١بنة كالنار بْب جسر على جهنم، كجسرو  فرؽه  :بْب اللفظْب رؽه كفى  
 .مستقل القنطرة جسره  فاألقرب إذف أفَّ  
كعلى أم شيء تكوف؟ ىل تكوف على شيء كما جاء يف الصراط أنو على  

 ؟ٙبت ذلك جهنم، أك تكوف على ال شيء؟ يعِب ليس ٜبة ىوؿه 
ىذه القنطرة رٗبا تكوف على  ذكر أفَّ  ((البداية))يف أعلم، كابن كثّب  ا 

 .ىوؿ آخر ال نعلمو
يكوف ىذا ا١بسر؟ على أعلم، على أم شيء  كأقوؿ: ىذا أمر غييب، فا  

 .أم شيء تكوف ىذه القنطرة؟ نقوؿ ا تعاُف أعلم
ا٤بهم أفَّ الذين خلصوا من النار ييوقفوف على ىذا ا١بسر. 

 كمن ىؤالء الذين ييوقفوف؟
الذين ييوقفوف على ىذه القنطرة  أفَّ  ((الفتح))يف ذكر ا٢بافظ ابن حجر 

ىم: ا٤بؤمنوف إال صنفْب، اثناف ميستثنىوف ال ييوقفوف على ىذه القنطرة:
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من أيكًبق بعملو فسقط يف النار، كأظن أف ىذا ٙبصيل حاصل؛  الصنف األوؿ:
الذين خلصوا من النار، ٘باكزكا الصراط، ا٤بهم أف ىؤالء بكل تأكيد لن ن ألننا نتكلم ع

 .لى ىذه القنطرةيكونوا ع
 ، كىذا ظاىر؛ ألفَّ (كالذين يدخلوف ا١بنة بغّب حسابو كال عذاب)قاؿ:  ثانًيا:

 -الذم يكوف على القنطرة اقتصاص، فهو نوع حساب، كىؤالء ال حساب عليهم
 .-نسأؿ ا أف ٯبعلنا منهم

 كيبقى البحث بعد ذلك: ألم شيء ييوقفوف؟
يُوقَػُفوَف َعَلى ىذه الَقْنطرة بين الجانة والنار؛ إنهم »يف شأهنم:  قاؿ النيب 

فُيقتص  لبعِضِهْم » -كيف بعض الركايات بإثبات التاء-؛ «فُيقص  لبعِضِهم ِمن بَعضْ 
، «ِمْن بَػْعض َمظالم كانت بينهم في الدنيا، فإذا ُىِذبوا ونُػق وا ُأِذَف َلُهْم ِبُدُخوؿ الجناة

فَػَوالاِذي »من كبلمو عليو الصبلة كالسبلـ، قاؿ: كالصحيح أف تتمة ا٢بديث  قاؿ 
ْنيا  «.نَػْفِسي بَِيِده، أَلََحُدُىْم َأْىَدى ِبَمْنزِِلِو ِفي الَجناِة ِمْن َمْنزِِلِو َكاَف ِفي الد 

أرأيت خركجك اآلف من ا٤بسجد إُف بيتك؟ ىل ٙبتاج إُف أف تسأؿ عن الطريق؟ 
 ٣بريطة؟ أك تستعمل ىذا ا١بهاز الذم ييبْب لك ا

، أك  كبل؛ َف؟ ألف األمر معلوـه عندؾ تلقائينا، يعِب حٌب لو أنك كنت مشغوالن
 على سبيل ا٤ببالغة أغمضت عينك ٲبيكن أف تصل.

رب، كما أحسن ما أخرب! بل أقسم عليو الصبلة كالسبلـ أف كاحدى  النيب   ٱبي
زلو يف ا١بنة كأىدل بالنجاة يدخل ا١بنة، فيصل إُف من ىؤالء الذين منَّ ا عليهم 

أف  أك أكضح كأبْب طريقيوي إُف بيتو من طريقو إُف بيتو الذم كاف يف الدنيا، نسأؿ ا 
يهدينا ىذه ا٥بداية، ىذه ٜبرة ا٥بداية الٍب تكوف يف الدنيا؛ من اىتدل إُف ا٢بق، إُف 

ذلك جزاء فلييبشر بتلك ا٥بداية،  ، إُف التزاـ شرع ا توحيد ا، إُف سنة نبيو 
 من اىتدل يف الدنيا.
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االقتصاص،  ألجل؛ أخرب أف ذلك اإليقاؼ على القنطرة  ا٤بقصود أف النيب 
ك٥بذا االقتصاص غاية، كىي أف ييهذَّبوا كيينقَّوا حٌب يكونوا طيبْب، فبل يدخل ا١بنة إال 

 [.ّٕ]الزمر:﴿ِطْبُتْم فَاْدُخُلوَىا َخاِلِديَن﴾  :طيب
زازات، رٗبا يكوف يف النفوس ما فيها، فيينقَّوف يف ذلك رٗبا تكوف يف النفوس ح

﴿َونَػَزْعَنا َما يف صحيحو أنو أكرد قولو تعاُف: ا٤بقاـ، كمن لطيف ما فعل البخارم 
يف أثناء إسناد ىذا ا٢بديث، كىذا ليس لو نظّب  [ّْ]األعراؼ:ِفي ُصُدورِِىْم ِمْن ِغلٍّ﴾ 

أراد أف ييبْب يف ما أعلم؛ أنو جعل ىذه اآلية يف أثناء إسناد ا٢بديث، فكأف اإلماـ 
﴿َونَػَزْعَنا َما ِفي  :أفَّ ىذا من بعض تفسّب اآلية؛ ا٢بديث اآليت من بعض تفسّب اآلية

.[ّْ]األعراؼ:ُصُدورِِىْم ِمْن ِغلٍّ﴾ 
موا من النار، كمرُّكا على ا٤بؤمنوف على ىذه القنطرة إذا عربكا كسلّْ إذف ييوقف 

الصراط؛ ييوقفوف على ىذه القنطرة، فييقص لبعضهم من بعض مظاَف كانت بينهم يف 
 الدنيا، كا تعاُف أعلم كيف يكوف األمر

ىذا لو على ىذا مظلمة، كىذا لو على  :ىل ىو اقتصاص ٤بظاَف متبادلة؟ يعِب 
 .مةىذا مظل
 .أك أف ٜبة ظاَف كمظلـو فقط 
 ا٢بديث ٰبتمل األمرين. 

ىذا االقتصاص حاصل كالبد، كلكن ىذا االقتصاص ال يَبتب  المقصود أف:
 .عليو دخوؿ النار، ىذا أمر قطعي

  .إذف ىذا اقتصاص آخر غّب االقتصاص الذم يف عرصات القيامة 
 إذف االقتصاص في ذلك اليـو يكوف في موضعين:

يف عرصات القيامة، قبل ذلك، قلنا: موقف القصاص قبل موقف  األوؿ:
 .الصراط، كٜبة اقتصاص آخر بعد الصراط

 ال يَبتب عليو دخوؿ النار، ما الدليل؟ والثاني:
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أََتْدرُوَف َمن »: الدليل على ىذا: ما ثبت يف صحيح مسلم كىو قولو 
: ولكن وال درىم، فَػَقاَؿ النبي اْلُمْفِلُس؟، قَاُلوا: اْلُمْفِلُس الذي ال دينار عنده 

المفلس الذي يَْأِتي يَػْوـَ اْلِقَياَمِة ِبَصالٍة َوِصَياـٍ َوزََكاٍة، َويَْأِتي وَقْد ضرب ىذا، وَشَتَم 
ـَ َىَذا، فَػيُػْعَطى َىَذا ِمْن َحَسَناتِِو، َوَىَذا ِمْن َحَسَناتِِو،  َىَذا، َوَقَذَؼ َىَذا، َوَسَفَك َد

 «.َسَناتُُو ُأِخَذ ِمْن سيئاتهم، َفطُرَِحْت َعَلْيِو، ثُما طُِرَح ِفي الناارِ فَِإذا فَِنَيْت حَ 
دخوؿ النار، ك٫بن نقطع أف الثآف ال يَبتب  عليوإذف ذا االقتصاص قد يَبتب 

؛ أخرب «ِإَذا َخَلَص المْؤِمُنوَف ِمَن الناار»قاؿ:  عليو دخوؿ النار، َف؟ ألف النيب 
 .خليوصهم من النار يكوف من خبلؿ عبورىم أك اجتيازىم للصراطٖبلوصهم من النار، ك 

؛ ا أعلم كيف يكوف ا٢باؿ فيو، لكن لو غاية كحكمة،   إذف ىذا اقتصاصه ثافو
﴿َونَػَزْعَنا َما ِفي ُصُدورِِىْم كىي حصوؿ هتذيب النفوس كتنقيتها ليتحقق قولو تعاُف: 

 .[ّْ]األعراؼ:ِمْن ِغلٍّ﴾ 
كم ٙبمل الصدكر يف الدنيا من غل! إنا  كإنا إليو راجعوف، من كال إلو إال ا؛  

سليمة  فضل ا كمن رٞبتو، بل من عظيم نعمة ا على ا٤بؤمنْب يف ا١بنة أف نفوسهم
على بعضهم، قلوب كصدكر بعضهم على بعض سليمة، كىذا كا من أعظم السعادة 

﴿َونَػَزْعَنا َما ِفي ُصُدورِِىْم ِمْن  :سليم أف يعيش ا٤بؤمن تلك العيشة ا٥بنية ا٣بالدة كصدره
 .أف ييسلّْم صدكرنا يف الدنيا كاآلخرة أسأؿ ا  [،ّْ]األعراؼ:ِغلٍّ﴾ 

 
فإشا عربٚا عًٝ٘ ٚقفٛا ع٢ً قٓطط٠ٕ بري ادت١ٓ ):  قاؿ 

ُٖصِّبٛا ْٚكٛا أشٕ هلِ  ٚايٓاض، فُٝكتل يبعهِٗ َٔ بعض، فإشا 

ٚأٍٚ َٔ ،  باب ادت١ٓ ستُْسبسخٍٛ ادت١ٓ، ٚأٍٚ َٔ ُٜػتفتض 

.( ٜسخٌ ادت١ٓ َٔ األَِ أَت٘
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 عندنا ىنا مسألتاف:
إذا انتهى أك انقضى موقف الوقوؼ على القنطرة فإنو َف يبق إال دخوؿ ا١بنة؛ 

 لكن ا٤بؤمنْب ٯبدكف أبواب ا١بنة مغلقة، غّب مفتوحة، فماذا يصنعوف؟
كما يف الصحيح من حديث أِب ىريرة كمن حديث حذيفة   أخرب النيب 

في فتح أبواب الجنة، فيذىبوف  أف المؤمنين يطلبوف شفيًعا إلى اهلل »: 
، فيقولوف: يا أبانا أال تستفتح لنا باب الجنة؟ فيقوؿ: لست إلى آدـ 

، يقوؿ: ائتوا ابني إبراىيم، وإبراىيم بصاحب ذلك، ثم يُرشدىم إلى إبراىيم 
يعتذر، فيقوؿ: لست بصاحب ذلك، اذىبوا إلى موسى، فيعتذر موسى، 
ويقوؿ: لست بصاحب ذلك، اذىبوا إلى عيسى، فيذىبوف إليو، فيقوؿ: لست 

، فيؤذف لو، فيذىبوف، قاؿ النبي بصاحب ذلك، اذىبوا إلى محمد   «.: فيقـو
إال أفَّ ىذا إذف ىذا نوعه من الشفاعة قريبه من الشفاعة يف فصل القضاء، اللهم 

أعلم، جاء فيو أهنم  ، ىكذا جاءت الركاية فا ا٢بديث َف يرد فيو ذكر نوح 
، مث إُف  ، مث عيسى ، مث موسى ، مث إبراىيم يذىبوف إُف آدـ

 .نبينا ٧بمد 
أَنَا َأواُؿ َمْن »: ، قاؿ «أَنَا َأواُؿ َشِفيٍع ِفي الَجناةِ »كما يف الصحيح: قاؿ 

 ؛ كلها يف الصحيح.«أَبْػَواَب الَجناةِ  يَػْقَرعُ 
أسأؿ ا أف ٯبعلنا  -عند ربو حٌب تيفتح أبواب ا١بنة ألىلها إذف يشفع النيب 

أكؿ األنبياء دخوالن ا١بنة، كتكوف أمتو أكؿ األمم  فتيفتح، فيكوف النيب  -من أىلها
  .دخوالن ا١بنة كما ثبت عن النيب 
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 *صايؿفاع١ط

 
 
 
 

:ثالخ ؾفاعات ٚي٘ ؼي ايكٝا١َ ):  قاؿ

فٝؿفع ألٌٖ اغيٛقف، ست٢ ٜكه٢  :((ايؿفاع١ األٚزي))أَا  

 ،َٚٛغ٢ ،ٚإبطاِٖٝ ،ْٚٛح ،بِٝٓٗ، بعس إٔ ٜرتادع األْبٝا٤، آزّ

ايؿفاع١ ست٢ تٓتٗٞ  = بٔ َطِٜ عًِٝٗ َٔ اهلل ايػالّاٚعٝػ٢ 

 .إيٝ٘

 َٖ فٝؿفع ؼي أٌٖ ادت١ٓ إٔ ٜسخًٛا  : ((ايؿفاع١ ايجا١ْٝ))ا ٚأ

 .ادت١ٓ

 .ٖٚاتإ ايؿفاعتإ خاقتإ ي٘ 

 َٖ فٝؿفع ؼي َٔ اغتشل ايٓاض، ٖٚصٙ  : ((ايؿفاع١ ايجايج١))ا ٚأ

ٚايكسٜكري ٚغريِٖ، فٝؿفع ؼي َٔ   ٚيػا٥ط ايٓبٝري  ايؿفاع١ ي٘

 .(اغتشل ايٓاض أال ٜسخًٗا، ٜٚؿفع ؼي َٔ زخًٗا إٔ خيطز َٓٗا

 
يف ىذه الرسالة  من مباحث اليـو اآلخر، يف كبلـ ا٤بؤلف  فهذا ىو ما بقيَّ  

 :يبحثو أىل العلم يف االعتقاد يف مواضع متعددة موضوعه  :الشفاعة العظيمة، موضوعي 
ذلك باعتبار أف الشفاعة ،ك  فهم يبحثونو حينما يتكلموف عن ربوبية ا  /ُ

لو ملك السموات كاألرض، كلو الرٞبة كا٤بغفرة، فكذلك  كما أف ا   ،ملكه  
 .[ْْ]الزمر:﴾ُقْل لِلاِو الشاَفاَعُة َجِميًعا﴿لو الشفاعة: 
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، كذلك، أف األلوىيةكيبحثوف ىذا ا٤بوضوع أيضا، حينما يتكلموف عن توحيد / ِ
ا٣بلل يف فهم ىذا  بسبب الشفاعة، فإفَّ  ، الشرؾ يف ا األلوىيةتوحيد  ٩با يضادُّ 

 كحديثو.ا٤بوضوع، كاف أكسع األسباب للولوج إُف الشرؾ يف قدٔف الدىر 
يف باب اليـو  -كما أسلفت–أف أىل العلم يبحثوف ىذا ا٤بوضوع  / كماّ

الشفاعة تكوف يف عرصات القيامة، فهي موقفه من مواقف اليوـً  اآلخر، باعتبار أفَّ 
 .اآلخر

وضوع حينما يتكلموف يف باب النبوات، فإف من ىذا ا٤ب -أيضان –كيبحثوف / ْ
 فيو إفالشفاعة يف فصل القضاء، كىف غّب ذلك ٩با سيأيت ا٢بديث  خصائص النيب 

 شاء ا.
بالغ األٮبية، كحاجة ا٤بسلم إُف فهمو كضبطو يف  إذف موضوع الشفاعة، موضوعه  

 ،م ا٢باجاتضوء دالالت النصوص، كفهم السلف الصاٌف، حاجتو إُف ذلك من أعظ
مع  –كثّب   اال٫براؼ عن جادة ا٢بق فيو، شيءه  ا٣بلل يف فهم ىذا ا٤بوضوع، كإفَّ  فإفَّ 

 -األسف الشديد
ا٤بشركوف األكلوف، من أعظم األسباب الٍب كقعوا يف الشرؾ بسببها: الشفاعة، قاؿ 

: ﴿ َفُعُهْم َويَػُقوُلوَف َىُؤالِء ُشَفَعاُؤنَا َويَػْعُبُدوَف ِمْن ُدوِف اللاِو َما ال َيُضر ُىْم َوال يَػنػْ
أشركوا مع ا غّبه، ألجل رغبتهم يف الشفاعة، اٚبذكا مع ا [  ُٖ]يونس:﴾ِعْنَد اللاوِ 
  شفعاء، اعتقدكا أهنم ٲبلكوف الشفاعة، قاؿ :﴿ أَـِ اتاَخُذوا ِمْن ُدوِف اللاِو

ُقْل لِلاِو الشاَفاَعُة َجِميًعا َلُو ُمْلُك  *َوال يَػْعِقُلوَف  ُشَفَعاَء ُقْل َأَوَلْو َكانُوا ال يَْمِلُكوَف َشْيًئا
  .[ْْ-ّْ]الزمر: ﴾الساَمَواِت َواأَلْرِض..

 .ًملكو للشفاعة ٗبًلكًو للسموات كاألرض رعاؾ ا كيف قرف ا ا كتأمل ي
 .ٝبيعا إذف الشفاعة   
كا٤بشركوف اعتقدكا أف الشفعاء ٲبلكوف الشفاعة، كىذا فرقافه بْبّْه، بْب أىل  

التوحيد، كأىل الشرؾ، ىا ىنا انفصل ا٤بوحدكف عن ا٤بشركْب ، ا٤بوحدكف ما اٚبذكا من 
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﴿َوأَنِذْر ِبِو الاِذيَن َيَخاُفوَف َأْف كليان كال شفيعان،  دكف ا شفعاء، ما اٚبذكا مع ا 
ما جعلوا مع   ،[ُٓ]األنعاـ:وا ِإَلى رَبٍِّهْم لَْيَس َلُهْم ِمْن ُدونِِو َوِليٌّ َوال َشِفيٌع﴾ُيْحَشرُ 

شفيعان يرغبوف إليو، كيسألونو، كيرجوف ىذه الشفاعة، كبل كا، ىؤالء أىل  ا 
 التوحيد ا٣بالص، قلؤّم تعلقت ٗبن ٲبلك الشفاعة، فلهجت ألسنتهم بسؤا٥با منو 

 ه.ال من غّب 
شفعاء، فضلوا كأشركوا اٚبذكا مع ا  أما ا٤بشركوف، فإهنم من كصف ا  

 كخسركا. 
ة مهمة ىا كترعاؾ ا يف نا كتأمل ي ىذا ا٤بوضوع تكرر كثّبا، يف كتاب ا 

 ىنا، ما السري يف أف الشفاعة جاءت كثّبان يف كتاب ا منفية؟ 
اقرأ كتاب ا، ستجدي أنو يف ٫بو ٟبسةو كعشرين موضعان، جاءت الشفاعة منفية 

 ، كأنو يف الغالب ال تكوف الشفاعة مثبتةن إال استثناءن، فما السبب؟  (ال شفاعة)
أراد أف ينخلع، كيذىب من قلوب الناس،  رعاؾ ا ىو أف ا ا السبب ي

لشفاعة الدنيوية، الٍب يتعارفوهنا يف من جنس ا فهمهم كظنهم أف الشفاعة عنده 
 الدنيا، إذا كاف األمر كذلك، فاعلموا أنو ال شفاعة.

ىذه الشفاعة، الٍب يعرفها الناسي يف الدنيا، شفاعةه منفيةه معدكمةه يف اآلخرة، ال  
 .كجود ٥با
 الشفاعة الٍب يعرفها الناس يف الدنيا، تنقسم يف الغالب إُف نوعْب: 

 .كشفاعًة كجاىة/ِ .شفاعًة ٧ببة /ُ
شاء ا٤بشفوع عنده، أك  يشفع ا٢ببيبي عند ٧ببو، يتقدـ بْب يديو بالشفاعة، سواءن  

فيشفع  ،َف يشأ، أًذفى، أك َف يأذىٍف، يتقدـ بْب يديو ١باىو كإداللو على ا٤بشفوع عنده
 .اعنده حٌب كلو كاف كارىن 

ده مطلقان، إف رده مرةن، ما مث ا٤بشفوعي عنده ال ٲبلكي أف يردى الشافع، ال ٲبلك أف ير 
أمكنو أف يرده الثانية، ًَفى؟  ألنو يشق عليو أف يرد طلبى حبيبو، كٱبشى أف يغضبى 
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عليو، أك أف يهجره. فرغبةن أك رىبون يقبل شفاعتو، شفاعةي كجاىة، أف يشفع الوجيو عند 
كو من كبّب عند مل ذم الشأف، أف يشفع كزيره عند سلطاف، أك رئيس ا١بند، أك تاجره 

حٌب ال ينفض الناس عنو، فإنو ٧بتاجه إُف ىؤالء؛  -شاء أـ أىب-ا٤بلوؾ، فهذا ا٤بلك يقبل 
 ا٤بعاكضة بينهم حاصلة ىم ٰبتاجونو، كىو ٰبتاجهم. 

يـو  لذا فبل ٲبلك الرد مطلقان، ىذه الشفاعةي من ظنَّ أهنا تكوف بْب يدم ا 
 .القيامة؛ فقد ضلى ضبلالن مبينان 

بعض الناس يقوؿ: ك٤باذا كاف ا٤بشركوف مشركْب بسبب ىذا األمر، ككاف ظنهم  
ظنان حسنان؟ أرادكا ا٣بّب، أرادكا أال يسألوا ا مباشرة، فلجأكا إُف الشفعاء، لّبفعوا ا٢باجة 

  ؟هيم كإف أخطأكا  فإف ظنهم، كاف ظنان حسنان، كقصديىم كاف ا٣بّبفػى  إُف ا 
ىؤالء ما أحسنوا الظنَّ با، بل ظنوا با ظن  ال كا، إفَّ كا١بواب: ال كا، 

َر اْلَحقٍّ َظنا اْلَجاِىِلياةِ ﴿السوء:   .[ُْٓ]آؿ عمراف:﴾َيظُن وَف بِاللاِو َغيػْ
رعاؾ ا ىؤالء ا٤بشركوف، الذين تعلقت قلؤّم يف الشفاعة بالشفعاء، ا تأمل ي 

 :أسوأ ظن، فهم ظنوا با 
لّبد شفاعتو، كما ىو ا٢باؿ يف  اعتقدكا أف ىذا الشافع َف يكن ا  أوال:

شفاعةى الشفعاًء يف الدنيا؛ الشافعي يشفع، كا٤بشفوعي عنده يقبل، رغبةن أك رىبةن، أك ٧ببةن، 
كمن اعتقد ىذا يف ا  ،أك كراىةن، أك معاكضةن، ألحد ىذه األسباب، يقبل شاء أـ أىب

 ن.فقد أساء بو أعظم الظ 
يف حصوؿ ا٣بّب، كما ىو الشأف    ىؤالء اعتقدكا أف الشفيع شريكه  ثانيا: 

يف شفاعة الدنيا، أرأيت حينما يشفع شافعه عند ذم شأفو يف جلب خّبو، أك دفع 
 مضرةو، ألىوي حظه من التأثّب يف حصوؿ ا٣بّب كدفًع الشر، أـ ال؟ 

 .إذف ىو شريك مع ا٤بشفوًع عنده يف حصوؿ ا٣بّب 
كاحده، أحده، صمده، ال يىٍشفعو أحد، كليس لو شريك، ا٣بّب كلو، منو  ا ك  

 كإليو، إذف ىؤالء ظنوا أف الشفاعةى شفاعةي شريك، ال شفاعةى عبدو مأمور.



ـً أىِب العباس، أىٞبىىدى بنً  ة الوىاًسػػػًطيَّةي؛ ًلشىٍيًخ اإلٍسبلى  (ىػػػػِٖٕ-ُٔٔعىٍبدى ا٢ٍبليم اٍبن تٍيميَّة ا٢ٍبرَّآفَّ ) الػػػعىػػػًقػػػيػػػػػدى

.                                                         -كفقو ا-مدً نٍ سً  زيزٍ عى دالٍ بٍ عى  بنٍ  حٍ الً شىرٍحي فىًضيىلًة الشىٍيخ: صى 
 مْبَّ لً سٍ كللمي  وى يٍ كلوالدى  وي غىفىرى ا لى 

 

ََٖ 
 

ىؤالء اعتقدكا أف الشافع ىو الذم حرؾ ا٤بشفوعى عنده، كأثر فيو  كىو أفَّ  :اثالثً 
يكن يريد الرٞبة كا٤بغفرة با٤بشفوع لو، كلكنو َف  اعتقدكا أف ا  :يعِب لى بً حٌب قى 

 بسبب شفاعًة الشافع، تغّبت إرادةي ا، فكاف ا٤بخلوؽي مؤثران على ا، الشأف فيو
كالشأف يف ٙبريك اآلمر للمأمور، كيف أثَّر اآلمري يف ا٤بأمور، فجعل إرادتو تتغّب، فقاـ 

عن إرادة الرٞبة، أٍك َف يكن  كاف غافبلن  باألمر؟ كذلك الشأفي عند ىؤالء، ا 
تغّبت إرادتو، تعاُف ا عن ذلك علوان كبّبان، ا  يريدىا، لكنو بفعل كبسبب الشافع

 .شأنو أجلي كأعظم 
م العظيم، منزلة ملوؾ الدنيا، أك ا١ببابرة، الذين ٰبتاجوف  :ارابعً   كىو أهنم نزَّلوا رّٔى

م على رعاياىم، كا شأنو عى ف، أك يػي موهنم ٗبا ٯبهلو لً عٍ إُف الشفعاء، الذين يػي  طّْفوف قلؤّى
 .أجل كأعظم، ا غِبه عن كل ما سواه، ككل ما سواه؛ فمفتقره إليو

رعاؾ ا كيف أف ىؤالء ظنوا با ظن السوء! ظنوا با غّب ا٢بق! ا أرأيت ي 
 ذاؾ ظني ا١باىلية.

دءان األمر فيها كلو  بى شأفه آخر، كلوفه آخر،  الشفاعة الٍب أثبتها ا  
 .كانتهاءن 
 .الشفاعةي من ا مبدؤىا، كعلى ا ٛبامها، انتبو ٥بذه القاعدة كاحفظها 

 :األمر فيها منو كإليو، كذلك
:] ىو الذم كفق الشافع للسبب الذم ألجلو كاف شافعان، لوال  أف ا  ]أكالن

 .قو ٥بذا؟ اإٲبانو، كعملو الصاٌف، ما كاف شافعان، كمن الذم كف
 .ىو الذم كفق ا٤بشفوع لو، ليكوف أىبلن للشفاعة ا  ا:ثانيً 

 كاً لوال اي ما اىتدينا
، ال ييٍشفعي إال ألىًل التوحيد، أليس كذلك؟ كمن الذم كفق إليو، ىو ا  

  .فاألمر منو سبحانو
 .ىو الذم حرؾ قلب الشافع لكي يشفع، كلوال ذلك ما شفع ثالثا:
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َمْن َذا الاِذي َيْشَفُع ِعْنَدُه ِإالا ﴿ىو الذم أىًذف للشافع أف يشفع، اإلذنْب:  رابعا:
إذفي اإلرادًة كا٤بشيئة، كإذفي اإلباحًة كاإلجازًة، كبلٮبا كاف من  [،ِٓٓ]البقرة:﴾بِِإْذنِوِ 

 .ا، ما شفع الشافع، كال يشفع الشافع، كلن يشفع الشافع؛ حٌب يأذف ا 
 .اإلرادة الكونية كا٤بشيئة :ٗبعُب إٍذفه،
 .اإلباحة كاإلجازة من ا :كإٍذفه، ٗبعُب      

 .ككبلٮبا كاف منو       
 .ىو الذم أمر الشافع أف يشفع خامسا:

 ؟مأمور، ال ٲبلك إال أف يستجيب ألمر ا -يا عباد ا-الشافع  
 كىو رسوؿ اسيقوؿ ألكـر الشفعاء، كأعظم الشفعاء،  أليس ا  

  .إذىف ىو مأمور ؟«واْشَفع ُتَشفاع»
 ىو الذم تفضل بقبوؿ الشفاعة، فعاد األمر كلو من ا كإُف ا.  سادسا:

 .أف ا شفع من نفسو إُف نفسو :حقيقةي األمر
 أىذه ىي الشفاعة الٍب ظنها ا٤بشركوف، كرغبوا فيها، كعملوا ٥با؟! 

 .آخر، ليست ىي الشفاعة الٍب ظنها ىؤالء ا٤بشركوف، ىذا كلو أمر إهنا لوفه  
قدٲبان -أف ىؤالء ا٤بشركوف  :فكيف كقد ضموا إليو أمران، بل طامةن أخرل، كىو 
كسألوا الشفاعة ىؤالء  ،كرجىوا ىؤالء الشفعاء ،تعلقت قلؤّم بالشفعاء -كحديثان 

أنو لو َف يعطف الشافع عليهم؛   حٌب إهنم يظنوف ،قلؤّم ما عرفت إال ىيم ،الشفعاء
 كانت ا٣بسارة كال بد! 

 "كإال فقل يا زلة القدـ فضبلن  ***إف َف تكن يف معادم آخذان بيدم"
 .ىذا ظنوه يف رسوؿ ا 

أهنم يظنوف أف ىذه الشفاعة ملكه خالصه للشافع، يتصرؼ فيها   كلذلك ٘بدي 
 توجو إُف ىؤالء الشفعاء!كيفما يشاء، كلذا القلوب كاأللسنة كاألعماؿ، إ٭با ت
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ُقْل لِلاِو الشاَفاَعُة ﴿ كعموا كصموا عن أف الشفاعة ًملكه   
 .فيها ال ٯبوز أف تتعلق القلوبي بغّبه  ،[ْْ]الزمر:﴾َجِميًعا

،  يف ىذا ا٢بق، فهو كالذم نازع ا  فمن نازع ا   يف كونو الربى ا٣بالقى
، ايي، ا٤بميت سواء بسواء:  أَـِ اتاَخُذوا ِمْن ُدوِف اللاِو ُشَفَعاَء ُقْل َأَوَلْو َكانُوا ال ﴿الرازؽى

ُقْل لِلاِو الشاَفاَعُة َجِميًعا َلُو ُمْلُك الساَمَواِت  *َيْمِلُكوَف َشْيًئا َوال يَػْعِقُلوَف 
 .األمر كلو   [ْْ-ّْ]الزمر:﴾َواأَلْرضِ 

ا عليو الصبلة كالسبلـ سأؿ النيب سؤاال مهمن  يف صحيح البخارم أف أبا ىريرة 
 «يا رسوؿ اهلل، من أسعد الناس بشفاعتك يـو القيامة؟»فقاؿ: 
اللب كا٣ببلصة يف ىذا ا٤بوضوع، من الذم  ىذا السؤاؿ يقودنا باختصار إُف 

 .أك ىؤالء ،ىؤالء؟  يفوز بشفاعة النيب 
 الذين ما اٚبذكا من دكف ا كليان كال شفيعان، أـ الذين اٚبذكا مع ا شفعاء؟! 
لقد ظننت أال يسألني أحٌد عن ىذا أوَؿ منَك، لما رأيت من » فقاؿ النيب  

 «.حرصك على الحديث، أسعُد الناِس بشفاعتي..
ىا ىنا؟ أسعد الناس بشفاعٍب؛ ىو الذم اتصلت ركحو  ماذا قاؿ النيب  

  !بركحي حٌب ينا٥با؟! أجيبوا
قربم، فيقوؿ: يا رسوؿ ا، الشفاعة  إُفأسعد الناس بشفاعٍب؛ ىو الذم يأيت 

 !أجيبوا
، يسألِب كيستغيث ِب فيها،   أسعد الناس بشفاعٍب، ىو الذم يلهج بأبياتو
 فيقوؿ:

 
 يا رسوَؿ اهلل يا ذا الفضل

 
 جاىًا ومقاماً  يا بهجًة في الحشر 

 
 فضلك يا غوث اليتامى ىبحم  الرحيم الملتجي ُعد على عبد
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 وأقلني من عثرتي يا سيدي
 

 في اكتساب الذنب في خمسين عاما 
 

 ؟أجيبوا ماذا قاؿ النيب 
أسعد الناس بشفاعتي يـو القيامة من قاؿ: ال إلو إاّل اهلل خالصًا من »قاؿ:   

 .«قلبو أو نفسو
 .أسعدي الناس بشفاعٍب: أىلي التوحيد 
 .أسعدي الناس بشفاعٍب ال الذين سألوٓف إياىا، إ٭با الذين سألوا رِب إياىا 
أسعدي الناس بشفاعٍب ليس الذين رجوٓف، كرغبوا يفَّ كتعلقت قلؤّم ِبَّ، كإ٭با من  

 .سألوا ا كتعلقت قلؤّم با كرجوا ا
 .ىؤالء أسعد الناس بشفاعة النيب  
 من أرادىا؛ فلها طريق موصلة إليها، تلك الطريق: –رعاكم ااي –إذف الشفاعة  
توحيدي ا، إخبلصي العمل ، تعلقي القلوبي با، سؤاؿي ا، الرغبةي يف ا،  

 .كالرجاءي يف ا، كالبعدي عن الشرؾ با
 ىكذا يكوف اإلنساف، أىبلن ٥بذه الشفاعة، فائزان ّٔا، سعيدان ّٔا. 
يف صحيح  ،-بعد كتاب ا–يف أصح الكتب  ىذا كبلـ رسوؿ ا  

قاؿ ىذا الصادؽ  ،البخارم، قاؿ ىذا الذم ال ينطق عن ا٥بوىعليو الصبلة كالسبلـ
  .بنا عليو الصبلة كالسبلـ الرؤكؼقاؿ ىذا الرحيم  ،ا٤بصدكؽ عليو الصبلة كالسبلـ

 فعلوا .. كيف أف أناسان تعلقت قلؤّم بالشفاعة، للدرجة الٍب!!كيا  العجب 
أ٠بى ما ٰبرصوف عليو؛ الشفاعة،  !!ألجلها السبب، الذم مينعوا إياىا، سبحاف ا

أم خذالف أعظم من ىذا ا٣بذالف!  !!-سبحاف ا-ففعلوا السبب الذم ٲبنعهم منها 
 .غبوا يف الشفاعة؛ فأشركوا مع ارً 
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ىذا الذم قلتو ليس  -ًإم كالذم نفسي بيده -ككا إف ا٤بشرؾ ال تنالو الشفاعة 
لكل نبٍي دعوٌة مستجابٌة، » ففي صحيح مسلمو قاؿ  أنا، بل قالو رسوؿ ا 

 فهي نائلةٌ  ،فتعجل كل نبٍي دعوتو، وإني اختبأت دعوتي، شفاعتي ألمتي يـو القيامة
 .«َمن مات ِمن أمتي ال يشرؾ باهلل شيئاً  -إف شاء ا-

 .الشرؾبؤسا ألىل  ىنيئان ألىل التوحيد، كيا 
إذىف ىذا ا٤بوضوع يا إخوتاه، موضوعه حرمه بالوقوؼ عنده، كالتأمل فيو، كتكرار  

الكبلـ عنو، حٌب يستقر ىذا ا٤بعُب يف النفوس، فما أكثر اال٫براؼى فيو، كا ا٤بستعاف.
  

الشفاعة من مواقف القيامة، ٫بن نبحث اآلف يف الشفاعة األخركية، الٍب جاءت 
يـو القيامة؛  كا٤بعلـو من أدلة الشرع أف الشفاعة عند ا  ، كسنةن ّٔا النصوص كتابان 

كرضاه عن ا٤بشفوع /ِ .للشافع أف يشفع -عز كجل-إٍذف ا /ُإ٭با تكوف بشرطْب: 
وََكْم ِمْن َمَلٍك ِفي الساَمَواِت ال تُػْغِني َشَفاَعتُػُهْم َشْيًئا ِإالا ِمْن بَػْعِد َأْف يَْأَذَف اللاُو ﴿لو 

 [.ِٔ]النجم:﴾ِلَمْن َيَشاُء َويَػْرَضى
 كالشفعاء يرجعوف إُف ثبلثة أصناؼ: الذين يشفعوف عند ا: 

 .كا٤بؤمنوف/ّ .كا٤ببلئكة/ِ .األنبياء/ُ
 .الشهداء :من أكلئك ،كجاءت أدلةه تفصيليةه يف بعض أفراد ىذه األصناؼ 
عوف لوالديهم، إُف األطفاؿ الصغار، الذين ٲبوتوف قبل البلوغ، فيشف :كمن أكلئك 

 غّب ذلك ٩با جاء يف النصوص.
كقد جرت عادة العلماء إذا كردكا إُف ىذا ا٤بوضوع، أف يقسموا الشفاعة إُف  

 .كشفاعةو عامةو /ِ .شفاعةو خاصةو /ُقسمْب: 
 .فبل يىشرىكوي فيها أحد كا٤براد بكوهنا خاصة: أم أهنا  خاصةه بالنيب  
 كعامة: يعُب تكوف لو كلغّبه من الشفعاء. 

 :إُف نوعْب منها، كالتحقيق أهنا ثبلثة فأشار ا٤بؤلف  :أما الشفاعة ا٣باصة



ـً أىِب العباس، أىٞبىىدى بنً  ة الوىاًسػػػًطيَّةي؛ ًلشىٍيًخ اإلٍسبلى  (ىػػػػِٖٕ-ُٔٔعىٍبدى ا٢ٍبليم اٍبن تٍيميَّة ا٢ٍبرَّآفَّ ) الػػػعىػػػًقػػػيػػػػػدى
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الشفاعة يف فصل القضاء،  :فهي كقد ذكرىا ا٤بؤلف  :أما الشفاعة األكُف
 دي النيبَّ أنو ا٤بقاـ امود الذم ٰبىٍم :كىو ما عليو قوؿ ٝبهور العلماء كىذا على التحقيق

  األكلوف كاآلخركف، كىذه الشفاعة قد جاء الدليل عليها يف أحاديث كثّبة، يف
ىريرة  كمن حديث أِب،  الصحيحْب كغّبٮبا، جاء يف الصحيحْب من حديث أنس 

 ،كجاء أيضا من حديث غّبٮبا.  
ّٔم الكرب، حٌب يبلغ ّٔم ما ال طاقة ٥بم بو،  مى ظي عٍ كخبلصة ذلك أف الناس يػى 

يعظم األمر جدان، كتدنو الشمس من ا٣ببلئق، حٌب تكوف منهم قدر ميل، كٲبوج الناس 
فّبٰبنا ٩با ٫بن  بعضهم يف بعض، فيتنادكف فيما بينهم: أال أحده يشفع لنا عند ا 

ف لو: أال تشفع لنا فيثنوف عليو، كيقولو  فيو؟ فيذىبوف أكؿ ما يذىبوف إُف آدـ 
عند ربك؟ أال ترل ما ٫بن فيو؟ فيكوف منو عليو الصبلة كالسبلـ أف يقوؿ: إف ا قد 
غضب اليـو غضبان، َف يغضب قبلو مثلو، كلن يغضب بعده مثلو، كيقوؿ: نفسي، 

 .نفسي، نفسي، كيذكر ذنبو، كىو أنو أكل من الشجرة، مث يرشدىم إُف نوحو 
، في كالذنب الذم يذكره، أنو دعا دعوةن  قوؿ كما قاؿ آدـ فيذىبوف إُف نوحو

 .َف يؤمر ّٔا، مث يرشدىم إُف إبراىيم 
فيذىبوف إُف إبراىيم، فيقولوف لو كما قالوا ٤بن قبلو، فيقوؿ ٥بم كما قاؿ مىٍن قبلو، 

 .كيذكر ذنبو، كىو الثبلث كىًذبات، مث يرشدىم إُف أف يذىبوا إُف موسى 
وا، فيقوؿ ٥بم كما قالوا، كلكنو يذكر ذنبو الذم ىو، أنو قتل فيقولوف لو كما قال

 .نفسان َف يؤمر بقتلها، مث يرشدىم إُف أف يذىبوا إُف عيسى 
كيذكر ٥بم ، فيقولوف لو، فيقوؿ ٥بم، كلكنو ال يذكر ذنبان، كيرشدىم إُف النيب 

لى ا على نبينا لو، كىي أنو عبده غىفرى ا لو ما تقدـ من ذنبو، كما تأخر ص خاصيةن 
أنا لها، قاؿ: فأنطلُق، فأستأذف على ربى، فيؤذَف لي، »قاؿ:  كسلم فإذا ذىبوا إليو،

–ويحمده  ،فإذا رأيُت ربي، خررُت ساجدًا، فيَدَعُو اهلل ساجداً ما شاء اهلل أف يَدَعو
عليو   بمحامد لم يكن يحسنها في الدنيا، يفتحها اهلل -عليو الصالة والسالـ
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، واشفع رأسك، وسل تُعطَ  ارفع: يا محمد، في ذلك المقاـ، ثم يقوؿ اهلل 
  .«ُتشاَفع

 .، الٍب اختص ّٔا النيب إذف ىذه ىي الشفاعة األولى
مرت بنا يف الدرس  -شفاعتو يف دخوؿ ا١بنة، كىذه الشفاعة الشفاعة الثانية:

 .-كعلمنا الدليل عليها-ا٤باضي
فشفاعتو يف عمو أِب طالب،  ،كَف يذكرىا ا٤بؤلف الٍب لو  :أما الشفاعة الثالثة

يا »أنو قاؿ:  دليل ىذه الشفاعة، ما ثبت يف الصحيحْب، من حديًث العباًس 
رسوؿ اهلل، ىل نفعَت أبا طالٍب بشيء، فإنو كاف يحوطك، ويغضُب لك، فقاؿ 

سفِل من من النار، ولوال أنا لكاف في الدرِؾ األ نعم، ىو في ضحضاحٍ  النبي 
 «. النار

من شرط  كالشأف يف أِب طالب أنو مستثُب إذف ىذه شفاعة خاصة بالنيب 
 .الرضا عن ا٤بشفوع لو، كربك ٱبلق ما يشاء كٱبتار، األمر  

 .إذىف ىذه شفاعاته ثبلثه خاصةه بالنيب 
عافآف ا  -الشفاعة يف شأف النارأما الشفاعات العامة: فذكر ا٤بؤلف  

 كىذه تنقسم إُف قسمْب:،  -كإياكم منها
 .دخلوا النار أف ٱبرجوا منها شفاعة يف قوـو  /ُ
كشفاعة يف قوـو استحقوا النار أال يدخلوىا./ ِ 
فيها  فإهنا شفاعةه أٝبع عليها ا٤بسلموف قاطبة، كشذَّ  :أما الشفاعة األولى 

من دخل النار؛ ال ٱبرج منها، كجعلوا يف شأف عصاة ا٤بوحدين  الوعيدية، عند ىؤالء أفَّ 
اآليات الٍب جاءت يف الكفار، كضعوا على ا٤بوحدين العصاة ما نزؿ يف الكفار، كقولو 

 مىٍن ىؤالء؟ ىؤالء الكفار، لكنَّ  ،[ُٕٔ]البقرة:﴾ِبَخارِِجيَن ِمَن الناارِ  َوَما ُىمْ ﴿تعاُف: 
َنَتُو فَػَلْن َتْمِلَك َلُو ِمَن اللاِو َوَمْن يُرِِد ا﴿ىؤالء ضالوف:   .[ُْ]ا٤بائدة:﴾َشْيًئاللاُو ِفتػْ
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يخرج بشفاعة  أف اهلل » كثّبة متواترة يف الصحيحْب كغّبٮبا أدلة ىذا النوع
الشفعاء من كاف في قلبو مثقاؿ شعيرة من خير، ومن كاف في قلبو مثقاؿ برة من 

ومن كاف في قلبو أدنى أدنى أدنى  خير، ومن كاف في قلبو مثقاؿ ذرة من خير،
جوف من النار، ىم العصاة، الذين زادت سيئاهتم رى ، ىؤالء الذين ٱبيٍ «مثقاِؿ ذرٍة من خير

العفو عنهم، فيدخلوف النار  على حسناهتم يف ا٤بوازنة فاستحقوا النار كما شاء ا 
ن ٱبرج، ٗبحض رٞبًة دخوالن مؤقتان ال مؤبدان، منهم من ٱبرج بشفاعة الشفعاء، كمنهم م

 .-كما سيأيت الكبلـ عن ىذا إف شاء ا  -أرحم الراٞبْب
فإهنا الشفاعة يف قوـو استحقوا النار أال  :أما القسم الثاني من ىذه الشفاعة

، كيف غّب ىذا ((الفتاكل الكربل))يف يدخلوىا، كىذه الشفاعة، ذكر ا٤بؤلف 
، متفقوفأنو، إ٭با أنكرىا الوعيدية من ا٣بوارج كا٤بعتزلة، إذف أىل السنة، عليها  -الكتاب

كإف كاف قد توقف فيها بعض أىل العلم، كا٢بق الذم ال مرية فيو أهنا شفاعة ثابتة دكف 
 :يدؿ على ىذه الشفاعة دليالف ،شك

، كىو ما جاء يف ((البارم فتح))يف  بن حجر اما استدؿ بو ا٢بافظ  :أواًل 
كىو حديث أِب سعيد،  -كا٢بديث أظن أنو قد مر بنا سابقا صحيح مسلم عنو 

فيضرب الجسر » :، ما ا١بسر؟ الصراط، قاؿ«فيضرب الجسر على جهنم»كفيو: 
، من الذين يقولوف؟ األنبياء «على جهنم، وتحل الشفاعة، ويقولوف: اللهم سلم سلم

، ألننا قد (ىذا الدعاء نوع شفاعة: ) عليهم الصبلة كالسبلـ، قاؿ ابن حجر 
علمنا أف عصاة ا٤بوحدين الذين استحقوا النار، خفت موازين حسناهتم، كَف يشأ ا 
العفو عنهم، كيف يدخلوف النار؟ يسقطوف من على الصراط، تأخذىم تلك 

  .-عافآف ا كإياكم من ذلك -ليب، فتلقيهم يف النارا٣بطاطيف، كالكبل
، حيث يقوؿ األنبياء كىم أف يقبل ىذه الشفاعة فيمن شاء  لكن لعل ا 

 : صحيح مسلم يقوؿ  ، كيف«اللهم سلم سلم»على الصراط يلهجوف بقوؿ: 
 .إذف ىذا دليل« سلم سلم ربٍّ »كنبيكم على الصراط 
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، فقولو «شفاعتي ألىل الكبائر من أمتي»: عمـو قوؿ النيب  :كالدليل اآلخر 
أىل الكبائر، يشمل: من دخل النار، كمن َف يدخلها بعد، كل أكلئك يصدؽ عليهم 

 .أهنم أىل كبائر
واني اختبأت » -الذم ذكرتو لك قبل قليل-قاؿ يف حديث مسلم  كالنيب 

من مات من أمتي، ال  -اء اهللإف ش-دعوتي شفاعتي ألمتي يـو القيامة، فهي نائلٌة 
، كقولو: يـو القيامة يشمل من دخل النار، كيشمل أيضا من َف «يشرؾ باهلل شيئاً 

 .يدخل النار
 كىو أف الشفاعة من أكجو ا٢بكمة فيها، إكراـ ا  ثالث: ويؤيد ىذا وجوٌ  

اصي للشافع قبوؿ شفاعتو قبل دخوؿ الع كإكراـ ا )للشافع، قاؿ بعض العلماء: 
 .أعلم ، كا (النار؛ أبلغ منها بعد دخوؿ النار

إذىٍف ىذه ىي الشفاعات الٍب ذكرىا ا٤بؤلف  
دلت عليها األدلة. -على ما مضى- زائدة ٜبة شفاعة

  :اآلف دعونا نستذكر الشفاعات 
  .الشفاعة يف فصل القضاء: ا٤بقاـ امود]أواًل[: 

  .الشفاعة يف دخوؿ ا١بنة ا:ثانيا 
  .أِب طالب الشفاعة يف عم النيب  :اثً الث

كلغّبه من  الشفاعة فيمن دخل النار أف ٱبرج منها، كىذه عامة للنيب  :رابًعا
أف  :كا٢بديث طويل، كفيو -يف الصحيحْب حديث أِب سعيد  الشفعاء؛ ففي

 ىؤالء الذين ٪بوا من-« يا ربنا»مناشدةن عظيمةن فيقولوف:  ا٤بؤمنْب يناشدكف ا 
يا ربنا إخواننا، » :يقولوف  فيناشدكف ا -النار لكن بعض إخواهنم سقطوا يف النار

لهم حدا من أىل  كانوا يصلوف معنا، ويصوموف معنا، ويعملوف معنا، فيحد اهلل 
 .«النار، فيخرجونهم. ويتكرر ىذا األمر ثالث مرات

 كلغّبه من الشفعاء. إذف ىذه الشفاعة شفاعة عامة لو  
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شفعت المالئكة، وشفع النبيوف، وشفع »كما يف الصحيحْب:  كيقوؿ ا 
 «. رحم الراحمينأالمؤمنوف، وبقيت رحمة 

 يف أىل النار الذين دخلوىا.  إذىف كل ىؤالء يشفعوف
 .الشفاعة فيمن استحق النار أال يدخلها الشفاعة الخامسة:

عليو بدخوؿ ا١بنة، الشفاعة يف من ال حساب  يكى ويبقى معنا شفاعة سادسة:
إذا استشفع إلى ربو، وسجد، وحمد، »  كدليلها ما يف الصحيحْب من أف النيب

يا محمد أدخل من : يقوؿ: أمتي، أمتي، فيقوؿ اهلل  ورفع رأسو بأمر اهلل 
أمتك من ال حساب عليو من الباب األيمن من أبواب الجنة، وىم شركاء الناس 

 .سأؿ ا أف ٯبعلِب كإياكم من ىؤالءأمن فضلو،  . نسأؿ ا «في سائر األبواب
على خبلؼ فيو،  أنو ٨بتص بالنيب  -علمأ كا–ىذا نوع سادس كالظاىر  

علم أهنا أيشفع ىذه الشفاعة. فاألقرب كا  لكن ال أعلم دليبل، يف أف غّب النيب 
 . ٨بتصةه بالنيب 

  :كيذكر العلماء أيضا شفاعتْب أخريْب
رفع درجاهتم فيها، من أىل ا١بنة أف تي  كىي الشفاعة يف قوـو  سابعة:شفاعة 

ألِب عامرو  كاستدؿ من ذكر ىذه الشفاعة ٗبا ثبت يف الصحيحْب، من دعاء النيب 
بيٍد أبي عامر، اللهم اجعلو يـو اللهم اغفر لعُ » ٤با مات، قاؿ  األشعرم 

 .«القيامة فوؽ كثيٍر من خلقك
٤با  ةسلم ألِب بت أيضا يف صحيح مسلم من دعاء النيب كاستدلوا أيضا ٗبا ث 

 .«اللهم اغفر ألبى سلمو، وارحمو، وارفع درجتو في المهديين» مات فقاؿ
  .قالوا: ىذا إذىف من الشفاعة يف رفعة درجات قوـو من أىل ا١بنة فيها 

 ؛كالذم يظهر كا تعاُف أعلم  أف ىذا النوع ال يصح إدراجو ضمن الشفاعات
ألنو دعاءه يف الدنيا، كليس شفاعةن يف اآلخرة، كالبحث يف ىذا كال ٲبكن أف ٪بعل كل 

  .دعاء يف الدنيا نوعان من أنواع الشفاعة
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ىي ما يذكره بعض أىل العلم، من الشفاعة يف قـو تساكت  الثامنة واألخيرة:
ال  ا يف ىذا ما ال يصح عن رسوؿ  مَّ حسناهتم كسيئاهتم، أف يدخلوا ا١بنة، كرك 

كليس لنا أف نثبت شفاعةن؛ إال بدليل ، أعلم يف ىذا حديثان صحيحان عن رسوؿ ا 
 .أعلم صحيح كا 

 ىذه نبذة عن أصناؼ الشفاعة كأنواعها الٍب تكوف يف اآلخرة. 
 

:ثالخ ؾفاعات ٚي٘ ؼي ايكٝا١َ : ) قاؿ

 كه٢فٝؿفع ألٌٖ اغيٛقف، ست٢ ُٜ :((ايؿفاع١ األٚزي))أَا  

 ،َٚٛغ٢ ،ٚإبطاِٖٝ ،ْٚٛح ،بِٝٓٗ، بعس إٔ ٜرتادع األْبٝا٤، آزّ

ست٢ تٓتٗٞ  ايؿفاع١َ = بٔ َطِٜ عًِٝٗ َٔ اهلل ايػالّاٚعٝػ٢ 

 .إيٝ٘

 َٖ فٝؿفع ؼي أٌٖ ادت١ٓ إٔ ٜسخًٛا  : ((ايؿفاع١ ايجا١ْٝ))ا ٚأ

 .ادت١ٓ

 .ٖٚاتإ ايؿفاعتإ خاقتإ ي٘ 

  

كعلمنا أف الناس أيضان ، يشفع ٧بمد  ال شك أف ا١بنة ٩بنوعة على أىلها، حٌب
 -ا٤بذكورين آنفا-يطلبوف من يشفع ٥بم يف استفتاح باب ا١بنة، فيذىبوف إُف األنبياء 

فينطلق، فيشفع، ، فكلهم يعتذر حٌب تصل النوبة إُف النيب ، باستثناء نوح 
 .كأمتو أكؿ من يدخل ا١بنة أك فتفتح أبواب ا١بنة، فيكوف النيب  ،فيفتح
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َٖ : ) قاؿ فٝؿفع ؼي َٔ اغتشل  : ((ايؿفاع١ ايجايج١))ا ٚأ

ٚايكسٜكري ٚغريِٖ،   ٚيػا٥ط ايٓبٝري  ايٓاض، ٖٚصٙ ايؿفاع١ ي٘

فٝؿفع ؼي َٔ اغتشل ايٓاض أال ٜسخًٗا، ٜٚؿفع ؼي َٔ زخًٗا إٔ 

 خيطز َٓٗا.

بٌ بفهٌ   بػري ؾفاع١ َٔ ايٓاض أقٛاَّا   تعازي دطز اهلل ُٜٚ

ٌْ  .(عُٔ زخًٗا ضظيت٘، ٜٚبك٢ ؼي ادت١ٓ فه

شفعت المالئكة، وشفع » إذا شفعت األنبياءي كا٤ببلئكةي كا٤بؤمنوف، يقوؿ ا 
 كىف ركاية عند البخارم:، «النبيوف، وشفع المؤمنوف، وبقيت رحمُة أرحم الراحمين

 .«فيقبض قبضًة من أىل النار فيدخلهم الجنة ،وبقيت شفاعتي»
نسأؿ ا -إذف ىؤالء درجةه أدْف من سابقيهم، كىؤالء أضعف ا٤بوحدين إٲبانا  

ىؤالء يدخلوف ا١بنة، ٗبحض رٞبة أرحم الراٞبْب، دكف توسط  -العافية كالسبلمة
  .الشفاعة
 

ٌْ : ) قاؿ عُٔ زخًٗا َٔ أٌٖ ايسْٝا،  ٜٚبك٢ ؼي ادت١ٓ فه

 .(فٝسخًِٗ ادت١ٓ ،ٓؿ٧ اهلل هلا أقٛاَّافُٝ
 

 كٗبعناه أيضا، من حديث أِب ىريرة  من حديث أنس  يف الصحيحْب ثبت
تقوؿ: ىل  يكى -عياذا با-يلقى فيها « ىل من مزيد؟ :أف جهنم ال تزاؿ تقوؿ»

عليها قدمو فينزوي بعضها إلى بعض، وتقوؿ:  حتى يضع الجبار »من مزيد؟ 
قاؿ:  -كما مر معنا ىذا سابقا يف إثبات الصفة، الرجل كالقدـ  - ،«قط قط

 ا  ألفَّ  ؛ «خلقاً، فيدخلهم إياىا وأما الجنة، فيفضل فيها فضل، فينشئ اهلل »
 كعدى أف يكوف للجنة كالنار ملؤٮبا، كما ثبت يف الصحيحْب، من قوؿ ا  يف
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رٞبتو  ، كا «ملؤىا -والنارخاطب الجنة –ولكل منكما »ا٢بديث القدسي: 
فإنو  كاسعة، فيدخل من يشاء يف رٞبتو؛ كلو كاف ذلك بغّب سبب، لكن لعدؿ ا 

  .ال يعذب إال بسبب
فيها أف  كىا ىنا تنبيو يف أف إحدل ركايات ا٢بديث، من حديث أِب ىريرة 

أف ىذه الركاية خطأ، حصل  :ينشئ  للنار خلقان، فيدخلهم إياىا، كالتحقيق ا
، ((حادم األركاح))يف كتابو  ذا ابن القيم ّٔ جـزلبعض الركاة قلب فيها، كما 

  .ككذلك البلقيِب، كغّب كاحدو من أىل العلم
 :الصواب: أف النار ال يدخلها أحده إال بسبب، بعد قياـ ا٢بجة الرسالية عليو

ىكذا يقوؿ خزنة النار ألىل النار،  ،[ٗ-ٖ]ا٤بلك:﴾قَاُلوا بَػَلى *أََلْم يَْأِتُكْم َنِذير﴿
قَاُلوا بَػَلى َقْد َجاَءنَا َنِذيٌر  *أََلْم يَْأِتُكْم َنِذير﴿ -عافآف ا كإياكم-الذين يلقوف فيها 

بْػَنا كاف منهم السبب، لكن ا١بنة األمر فيها ٨بتلف، فإهنا رٞبة ا   ،[ٗ ]ا٤بلك:﴾َفَكذا
  كا يرحم من يشاء كلو َف يكن منو سبب لذلك. 

 
 بٌ ،ٚخيطز اهلل تعازي َٔ ايٓاض أقٛاَّا بػري ؾفاع١: ) قاؿ

ٌْ عُٔ زخًٗا َٔ أٌٖ ايسْٝا،  ،بفهٌ ضظيت٘ ٜٚبك٢ ؼي ادت١ٓ فه

 .(فٝٓؿ٧ اهلل هلا أقٛاَّا، فٝسخًِٗ ادت١ٓ
  

أف ٲبن عليهم برٞبتو، فيخرجهم من النار، يكونوف قد  ىؤالء الذين يشاء ا 
يف  حشوا، كصاركا فحما، النار تصيبهم، يصيبهم منها سٍفعه، كما أخرب النيبامتي 

فإف   حديث أِب سعيد، حينما يشفع ا٤بؤمنوف للعصاة الذين دخلوا النار، قاؿ النيب 
كجوىهم، فيذىبوف فيعرفوهنم، يعرفوف  :عليها صورىم، يعِب النار قد حـر ا 

إخواهنم الذين دخلوا النار، جاء يف ا٢بديث: فمنهم من غاب يف النار إُف القدمْب، 
  .-نسأؿ ا السبلمة كالعافية-كمنهم من غاب يف النار إُف أنصاؼ الساقْب 
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- ىؤالء أناس أصأّم سفعه من النار، فيعذبوف على ذنؤّم ا٤بدة الٍب يشاؤىا ا
يف صحيح مسلم،  ٲبيتهم مث إهنم ٲبوتوف يف النار، كما صح ىذا عن النيب  -عز كجل

بعد أف يعاقبوا يف النار ا٤بدة الٍب يشاؤىا ا، فيبقىوف ٧ببوسْب، ميتْب،  -عز كجل-ا 
بإخراجهم من النار، فيخرجوف  مث يأذف ا ، ، يشاؤىا ا ليف النار مدةن أخر 
عافآف -موعات، ضبائر ضبائر، كقد صاركا فحمان، تفحموا من النار منها ٦بموعات ٦ب

  .-ا كإياكم من ذلك
على ماء »ركاية عند البخارم:  فييلقىوف على ضفاؼ هنر ا٢بياة ، أك ا٢بياة، كيف

يقاؿ لو: ماء الحياة، فيفيض عليهم أىل الجنة من ىذا الماء، فينبتوف كما تنبت 
-ٱبرجوف كاللؤلؤ ذىب عنهم الشيء  «خرجوف كاللؤلؤ الحبة على حميل السيل، في

حينما امتحشوا من النار، كحينما صاركا فحمان، ىؤالء يسميهم أىل  -الذم كانوا عليو
  ".ا١بهنميْب" -الذين سبقوىم إُف ا١بنة-ا١بنة 

 -ككذلك من حديث أنس،  ثبت يف صحيح البخارم، من حديث عمراف 
فيدخلوف ا١بنة،  ٱبرج قوـه من النار بشفاعًة ٧بمد : ))من حديث عمراف يقوؿ 

يسأؿ أىل ا١بنة )) :كيف ركاية -نسبة إُف الدار الٍب كانوا فيها- ((يسموف ا١بهنميْب
  ((.ا١بهنميْب ا٤ببلئكة، من ىؤالء؟ فيقولوف: ىؤالء ا١بهنميْب، فيسميهم أىل ا١بنة
-يل ٥بم ا١بهنميْب كلكن ثبت يف صحيح ابن ًحباف بإسنادو صحيح أهنم إذا ق

كمن أسباب ذلك أنو ٤با امتحشوا من النار، صار يف كجههم شيء من السواد، فيأمرىم 
كأنو -عنهم ىذا االسم بى ىً ذٍ فيغسلوف كجوىهم بعد أف يسألوا ا أف يي   ا 

حصل ٥بم شيء من األذل بسبب ىذا االسم يسألوف ا أف يذىب عنهم ىذا االسم، 
تقاء ا١ببار، كجاء يف البخارم، قاؿ: يسميهم أىل ا١بنة؛ عتقاء ع فيسميهم ا 

 .الرٞبن
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إذف ىؤالء أكؿ ما يدخلوف ا١بنة، يسميهم أىل ا١بنة ا١بهنميْب، مث إهنم يسألوف  
عتقاء "، أك "عتقاء ا١ببار" :عنهم ىذا االسم، فيسموف بعد ذلك بى ىً ذٍ ا أف يي 

 ".الرٞبن
 

، ((اذتػاب))ٚأقٓاف َا تتهُٓ٘ ايساض اآلخط٠، َٔ : ) قاؿ

 = ، ٚتفاقٌٝ شيو((ايٓاض))، ٚ((ادت١ٓ))، ٚ((ايجٛاب ٚايعكاب))ٚ

َصنٛض٠ ؼي ايهتب اغيٓعي١ َٔ ايػُا٤، ٚاألثاض٠ َٔ ايعًِ اغيأثٛض 

 َٞٔ شيو َا ٜؿف عٔ األْبٝا٤، ٚف٢ ايعًِ اغيٛضٚخ عٔ ستُس 

 .(ٚدسٙ ابتػاٙ، فُٔ ٜٞٚهف
 

كثّبان ٩با يتعلق ٗبباحث اليـو  أراد االعتذار، عن أنو اختصر كأف ا٤بؤلف 
يا طالب -٩با ذىكىر بكثّب، كلكنو أحالك  اآلخر، كال شك أف تلك ا٤بباحث أكثري 

 ِبيػيغٍ  :الوحي يف الكتاب كالسنة، فإنك ستجد فيها ما يكفيك، يعِب أدلةً  إُف -العلم
جعل كتابو شفاءن ٤با يف  ا  ألفَّ  ؛اؿكيىشفي، يزيل كل ما يف قلبك من إشك

  .الصدكر
مباحث توقيفية، ال ٦باؿ للعقل فيها، كال سبيل إُف االىتداء  :كىذه ا٤بباحث

إليها؛ إال طريق الوحي، فمن طلب معرفة تفاصيل ما يكوف يف اليـو اآلخر، من طريق 
يء من ىذه العقل، أك من طريق القياس، أك من طريق الرؤل كالكشوؼ، أك غّب ش

األشياء فبل شك أنو قد أخطأ السبيل، كضل عن ا٢بق، ىذه ا٤بباحث، إ٭با تطلب من 
  .-الرسل  عليهم الصبلة كالسبلـ إُف الوحي، الذم أكحاه ا 

ال شك  -عليو الصبلة كالسبلـ–كال شك أف الذم أيكحي إُف نبينا الكرٔف ٧بمد 
 فر، ككاف بيانو فيما أينزؿ على ٧بمد أف بياف ذلك يف ىذا الوحي كاف لو ا٢بظ األك 
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كاف أعظم البياف، فمن طلب ا٢بق كجده، من أراد أف يصل إُف ا٢بق من طريق الوحي، 
 .كإعانتو فإنو سيصل إليو بتوفيق ا 

، ليس شيئان مغمي، أك   ، كا٢بقه ظاىره ا٢بق كاحد ال يتعدد، كا٢بقي سهله ميسوره
مستوران ال ٲبكن الوصوؿ إليو، بل من بذؿ ما يستطيع يف الوصوؿ إُف ا٢بق، كجرد 

  .كإعانتوالقصد، كأخلص يف الطلب، فإنو سيصل إُف ا٢بق بتوفيق ا 
ق يف كل ما اختلف الناس فيو، إذف ا٤بطلوب من ا٤بؤمن حينما يريد أف يصيب ا٢ب

فعليو أكال أف يصحح القصد، كٱبلص النية، كيتجرد  يف الطلب، مث عليو أف يبذؿ ما 
لذلك، أف يبذؿ جهده يف مطالعة ا٢بق من  يستطيع يف السبيل الذم كضعو ا 

إف فعل ذلك فليبشر بأنو  مظانو،  كمن مصدره من كتاب ا، كمن سنة رسولو 
 إُف ا٢بق كالصواب. ا  سيهديو
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   ]اإلميإ بايكذس[
 
 

ُٚتؤَٔ ايفطق١ ايٓاد١ٝ أٌٖ ايػ١ٓ ٚادتُاع١ بايكسض ) : قاؿ

 (خريٙ ٚؾطٙ
 

إُف فصلو جديد، كموضوعو جديد، كإف كاف ما أضاؼ كلمة  انتقل ا٤بؤلف 
كما ىي عادتو لكنو موضوعه جديد فإنو ناسب بعد أف انتهى من الركن   ( فصل)

ا٣بامس من أركاف اإلٲباف كىو اإلٲباف باليـو اآلخر، ناسب أف يذكر الركن السادس 
 .اإلٲباف بالقدر :كاألخّب كىو

موضوع القدر أدؽ  كىذا الباب بابه مهمه كعظيم، كال ٱبفى على طالب العلم أفَّ 
 ،مباحث االعتقاد؛ ألف فيو بعض ا٤بسائل الٍب ٙبتاج إُف أف ييوغل اإلنساف فيها برفق

شك كالريب أف  السيما ما يتعلق ٗبوضوع ا٢بكمة، كالتعليل، كا٥بداية، كاإلضبلؿ، كال
إُف ىذا ا٤بوضوع إُف أف النجاة فيو،  جي لً الواجب على كل مسلم أف يتنبو حينما يى 

ما دلت  مقتضىة، كالتوفيق إ٭با تكوف بعوف ا ٤بن سار يف ىذا الباب على كالعصم
 عليو أدلة الكتاب كالسنة. 

، كمن ٚبلف ىفمن ركبها ٪ب ؛القدر ٕبره ال ساحل لو، كالشريعة فيو سفينة النجاة
  .عنها فهو من ا٤بغرقْب

كما أكثر ا٤بغرقْب الذين ضلوا كا٫برفوا بسبب عدـ اعتصامهم بالكتاب كالسنة يف 
باإلمساؾ عن ا٣بوض يف ىذا الباب ٗبا  ىذا الباب العظيم؛ كألجل ىذا أكصى النيب 

بن اىذا ا٢بديث ا٢بافظ  حٌسنك  ،فقد جاء عند الطربآف ،زاد على أدلة الكتاب كالسنة
 .«َوِإَذا ذُِكَر اْلَقْدُر فََأْمَسُكوا»نو قاؿ: أ حجر كالعراقي كغّبٮبا عنو 
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فما نطقت بو  ،كا٤بقصود ىا ىنا: اإلمساؾ عما زاد على دالالت الكتاب كالسنة
اآليات كاألحاديث كجب األخذ بو، كاعتقاد موجبو، كما زاد على ذلك كاف من ا٤بتعْب 

اد عما دلت كيفَّ عن ا٣بوض يف ما ز   ،على اإلنساف أف يقف، كيسكت، كال ٱبوض
قومنا راموا الوقوؼ  فإفَّ  عليو أدلة الكتاب كالسنة، كالسيما ما تعلق بتعليل أفعاؿ ا 

 يف شرعو، كقدره فػضلوا كا٫برفوا.  على كل التفاصيل الٍب ترجع إليها أحكاـ ا 
 :((القدر يف ))تائية قاؿ أبو العباس 

 
 ٚأصٌ عالٍ اخلًل َٔ نٌ فشق١

 

 فعٌ اإلي٘ بع١ًٖٛ اخلٛض يف  

 

ُِ  مل ٜفُٗٛا حه١ُ ي٘ فإْٗ

 

 فضاسٚا ع٢ً ْٛع َٔ اجلا١ًٖٝ 

 

 .كىذا بْبّْه ٤بن تدبر أحواؿ الناس يف ىذا ا٤بقاـ العظيم 
رعاؾ ا أف تيبلحظ فيو مقدماتو ٩بهدات ىي عاصمةه ا كىذا الباب ينبغي ي

قبل أف ٚبوض يف باب القدر عليك أف تستوعبها، كعليك أف  ،عن الزلل بتوفيق ا 
  :تستحضرىا عند النظر يف مسائل القدر عليك

 . عدؿه ال يظلم أف تعلم أف ا  أواًل:
رعاؾ ا أف ا ال يظلم الناس ا فهمت موضوع القدر أك َف تفهمو فاعلم ي 

﴿ِإفا اللاَو ال َيْظِلُم النااَس  [َْ]النساء:﴿ِإفا اللاَو ال َيْظِلُم ِمثْػَقاَؿ َذراٍة﴾ :شيئا
  .[ٗٗ]يونس:َشْيًئا﴾

 .إف أشكلت عليك ا٤بسائل يف باب القدر ،يقينك ّٔذا األمر ييرٰبك كثّبنا
فهمت موضوع القدر أك َف  ،ًثق كأيقن كاعتقد أف ا تعاُف عدؿه ال يظلم 
 .تفهمو
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رعاؾ ا أف تيوقن، كتعتقد بأف ا سبحانو حكيمه يف فعلو، ا عليك ي ثانًيا: 
لو ا٢بكمة البالغة يف كل ما ييقدر، كيف كل ما ٰبكم، كيف  كخلقو، كيف شرعو، فا 

 كل ما يشرع. 
لو ا٢بكمة البالغة، فهمت تفاصيل ذلك أك َف  ،ذك ا٢بكمة :حكيم يعِب ا 

  ،تفهمو، كىذا من األمر ا٤بهم الذم ينبغي أف يكوف منك على ذيٍكرو يا أيها ا٤بسلم
   كتفصيبلن يف بعض األشياء، كغاب عنا ، ا٢بكمة البالغة، ك٫بن قد علمنا ىذا إٝباالن

 .يف تفاصيل أخرل العلم ٕبكمة ا 
 انتبو ٥بذه القاعدة.  ،لباب أننا نستدؿ ٗبا علمنا على ما جهلناكالقاعدة يف ىذا ا 

انتبو ٥بذه  ،القاعدة في ىذا الباب أننا نستدؿ بما علمنا على ما جهلنا
لو حكمةه بالغة ثبت ىذا عندنا يف اإلٝباؿ،  كقد علمنا قطعنا أف ا  القاعدة،

يف ىذه  ا بأعيننا حكمة ا كثبت عندنا ىذا يف كثّبو من التفاصيل كقفنا فيها كرأين
 .التفاصيل الٍب شرعها، أك يف ىذه التفاصيل الٍب قدرىا

كىو أف  حكمة سواءن  ،إذنا ما غاب عنا علمو فإننا نيوكلو إُف ما علمناه 
 علمناىا أك جهلناىا.

 قدر ا علٌي كذا؟ كَفى  إذنا مٌب ما كسوس إبليس اللعْب يف نفس اإلنساف ًَفى 
  :؟ ىنا استحضركًَفى  كًَفى  ىدل ا فبلننا كأضل فبلننا؟ ًَفى  ابتبلٓف ا بكذا؟ كًَفى 

 .أف ا عدؿه ال يظلم أواًل:
  .فهمتها أك جهلتها ،: أف  يف ذلك حكمةن بالغةواستحضر ثانًيا     

كىا ىنا مغالطة قد ينفذ من خبل٥با شياطْب اإلنس أك شياطْب ا١بن، كىي أهنم 
يستدلوف على العدـ با١بهل، كىذه  :يعِب ؛عدمها :وسوف بأف جهلنا با٢بكمة يعِبيوس

 .مغالطةه عقلية
 .عدـ علمنا بالشيء ليس علمنا بعدمو 
 .عدـ العلم ليس علمنا بالعدـ 
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يف شيءو ما ال يعِب ٕباؿ أنو خليه عن  كبالتاِف كوننا ٪بهل حكمة ا  
حكيم متصفه  فإف لو حكمة كإف كنا ٪بهلها، ك٫بن نقطع أف ا  ،ا٢بكمة

 .با٢بكمة، كعلمنا ىذا يف تفاصيل كثّبة
إذنا فلنحل ىذا ا١بزء الذم جهلناه على ما علمناه، كبالتاِف َف يكن جهلنا  

 .با٢بكمة دليبلن على عدمها
فإف   ،ا الزمافكالسيما يف ىذ ،كىذا ا٤بوضوع موضوعه غايةه يف األٮبية يف كل زماف

من  ،كثّبنا من أىل الضبلؿ كالشر ييشككوف الناس يف دينهم، كييشككوف الناس يف رّٔم
إُف ىذه الدعوات الضالة  خبلؿ ىذا ا٤بوضوع حٌب إف من ًضعاؼ اإلٲباف من يستجيبي 

بل  ،حٌب إنو قد ٱبرج إُف نوعو من النفاؽ ،فيكوف يف نفسو قدره كبّبه من الشك كالريب
 .كييلحد كالعياذ با، كىذا كاقعه يعرفو من عرؼ أحواؿ الناس رٗبا يرتد

رعاؾ ا إُف أنو من أدؽ ا٤بسائل، كأف ثبوت حكمة ا ا ىذا ا٤بوضوع تنبو فيو ي
 كأف استيعاب  اأمره قطعيه الشك فيو، كأف جهل اإلنساف با٢بكمة ال يعِب عدمه ،

  .أمره فوؽ طاقة اإلنساف كل تفاصيل حكمة ا
يط اإلنساف العاجز الناقص ٕبكمة الغِب  يكوفى  أْفٌ  ذلك يا عبد ا، كيف ٰبي

 ؟!ا٢بكيم العليم الواسع 
يط  ،إذا كنت يا عبد ا ٘بهل كل حكمة فعلو ٤بخلوؽو مثلك فكيف ترـك أف ٙبي

 .يف كل ما يفعل كييقدرٕبكمة ا 
  .كالسبلـرعاؾ ا يف قصة موسى كا٣بضر عليهما الصبلة ا تأمل ي 

كيف أف موسى عليو الصبلة كالسبلـ كما يف القصة ا٤بعلومة يف سورة الكهف 
 جهل ا٢بكمة يف األمور الثبلثة الٍب كانت من ا٣بضر أليس كذلك؟ 

عليهم -العـز من الرسل  كموسى من ىو؟ نيب ا، كرسولو، ككليمو، كأحد أكِف
مث ٤با ، ، كمع ذلك فإنو جهل ا٢بكمة فيما فعلو ٨بلوؽه مثلو بل دكنو-الصبلة كالسبلـ

  .بٌْب لو ا٣بضر ًلما فعل ما فعل اتضح أف ٜبت حكمةن فيما فعل
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.                                                         -كفقو ا-مدً نٍ سً  زيزٍ عى دالٍ بٍ عى  بنٍ  حٍ الً شىرٍحي فىًضيىلًة الشىٍيخ: صى 
 مْبَّ لً سٍ كللمي  وى يٍ كلوالدى  وي غىفىرى ا لى 

 

َِٖ 
 

فإذا كاف ذلك كذلك يف شأف ٨بلوؽو مثلك يا عبد ا، فكيف تطلب، كتطمع 
يط علمنا ٕبكمة ا  بل إف من الناس من يتوقف فبل يفعل ما  ؟يف كل شيء أف ٙبي

فا أمر  ،إذا قيل لو: يا عبد ا افعل ،أيمر، كال ينتهي عما هنيي حٌب يعرؼ ا٢بكمة
 قاؿ مباشرة: ما ا٢بكمة؟  ؛هنى  كانتهي فرسولو 

فإف بيينت لو ا٢بكمة مث اقتنع ّٔا رٗبا ٠بح باالستجابة كرٗبا توقف، كىذا إرثه من 
 .ا١باىلية من كانت حالو كذلك فلييبشر بأنو صار مشأّنا للمشركْب إرث

ُىْم َعْن  عنهم: أَف تسمع إُف قوؿ ا  ﴿َسيَػُقوُؿ الس َفَهاُء ِمَن النااِس َما َوالا
َها﴾ َلِتِهُم الاِتي َكانُوا َعَليػْ  [ُِْ]البقرة:ِقبػْ

كمن الناس من ييشأّهم يف  ،يف ىذا األمر فأنكركا كسخركا جهلوا حكمة ا  
لو ا٢بكمة البالغة، كجهلك ّٔا راجعه إُف ضعفك،  ا  !!يا عبد ا مارً ذح ؛ذلك

  .ال إُف عدمها، كال ٲبكن ٕباؿ أف يكوف األمر خبلؼ ذلك ،إُف نقص علمك
رعاؾ ا، ما رأيكم يف ىذا ا١بهاز؟ ىل ىو جهازه متقن، كإتقانو دليله ا تأمل ي

الف فيو أليس   !صانعو ذك علمو كخربة؟ أجيبواعلى أف  ا ٱبي ىذا شيء ال أظن أف أحدن
 كذلك؟ 

كأنا إنسافه جاىل بصناعة ا٥بواتف كال علم ِف يف ىذه  -فما رأيكم إذا قلت
إذنا ىذا جهازه ردمء سيء  ،فقلت: ىا ىنا يوجد فتحة ال أعلم ا٢بكمة منها -ا٤بسائل

  .ال قيمة لو
كوٓف أرل بأـي عيِب جودة ىذا   ،حده يوافقِب على ذلكىل أ ؟أىذا كبلـ مقبوؿ

مث إنِب أجهل جزءنا من أجزائو  ،ا١بهاز، كإتقاف صنعو، كا٤بنافع الكثّبة ا٤بَبتبة عليو
بل ما رأيكم لو قلت إنو ال صانع  ؛فأحكم عليو بأنو جهازه ردمء، كأف صانعو جاىل

  !لو؟ عدـ علمي با٢بكمة يعِب أنو ال صانع لو
كال  ،ا عبد ا أف أيناسنا يعيشوف على كجو األرض يتكلموف ّٔذا ا٤بنطقأتدرم ي

  .مانع من الوقوؼ عند ىذا ا٤بوضوع فإنو من األٮبية ٗبكاف
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ىؤالء من  -ال كثرىم ا -اليـو ا٤ببلحدة أتباع ىذا التيار الذم ٯبتاح العاَف كثّبنا
أك ما يسمونو مشكلة  ،الشرأكسع األكدية الٍب يدخلوف إُف الناس من خبل٥با موضوع 

 يقولوف باختصار:  ،أك ما يسمونو ميعضلة الشر ،الشر
إف كجود الشر يف العاَف دليله على عدـ ا٢بكمة، كعدـ ا٢بكمة دليله على انتفاء 

 .ّٔذا الَبتيب ؛ا٣بالق
يقولوف: يوجد شركر، يوجد فقر، يوجد قتل، يوجد  ،كجود الشر يف العاَف 

كجود  ؛كىذا حق ،مصائب، يوجد زالزؿ، يوجد براكْب، يوجد آفات كثّبة يف ىذا العاَف
ىذه الشركر كاآلفات دليله على عدـ ا٢بكمة، ا٢بكمة تقتضي كالبد عدـ كجود الشركر 

  .كإذا كاف ذلك كذلك قالوا: ىذا دليله على عدـ كجود خالق، 
الذين ما رسخوا يف العلم  ،ذه ا٤بغالطة ينفذكف إُف التأثّب على شرٰبةو من ا١بيهاؿّٔ

إف  ،كمن أكثرىا ىيجنة ،شك يف أنو من أقبح االستدالالت كا٤بعرفة، كىذا الكبلـ ال
  :مسألة ا٢بكمة

 .انتبو إُف ىذا  ،إ٭با ىي ٕبثه يف الصفة ال ٕبثه يف الذات أواًل:
ٕبثه يف صفة  ،يف ماذا؟ يف الصفة كليس ٕبثنا يف الذاتالبحث يف ا٢بكمة ٕبثه  

، كىذه تكفي يف نسب ىذا البحث من أكلو إُف -عز كجل-ا كليس ٕبثنا يف ذات ا 
فكاف ىو خالق كإف  ،ىٍب أنو ال حكمة -يف مقاـ ا٤بناظرة-آخره، ىٍب تسليمه جدِف 

  .٢بكيم ذك ا٢بكمة البالغةا بل ا  -تعاُف ا عن ذلك-َف يكن متصفنا با٢بكمة 
 ،ىذه ا٤بخلوقات ا٤بشاىدة خبلؿقد دلنا على كماؿ حكمتو من  ا  ثانًيا:

كل ذم عقلو بل حٌب آّانْب ييسلموف بأف ىذا الكوف   ،من ىذه اآليات البينة الواضحة
ىذا أمره ال ٲبتار فيو أحده، كال يشك فيو إال من غلب  ،يف غاية اإلتقاف كحسن الصنع

 .عليو ا٥بول
تنطق ىذه ، يف كل ذرةو من ذرات الكوف تظهر حكمة ا   يف كل شيء

كبالتاِف كاف علمنا ّٔذا ، الذرات كلها شاىدةن بأف خالقها ىو العليم القدير ا٢بكيم 
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 ،لمنا جدالن بأننا ما فهمنا لو حكمةكس ،علمنا قطعينا مث إذا كقفنا على شيءو من الشركر
 فإف ىذا ال ٲبكن ٕباؿ أف ييعارض األصل القطعي الذم كصلنا إليو. 

: أرأيت لو أنِب دخلت معك يف قصرو يف غاية ا١بماؿ   ،الركعةك أضرب لك مثبلن
 ،، كأٝبلو، كأخذنا نتجوؿ يف ىذا القصرثاثة بأحسن أثثٰبتوم على مئات الغرؼ ا٤بؤ 

قصره ٝبيل يف الداخل كيف ا٣بارج، مث إننا فتحنا غرفةن من الغرؼ فوجدنا فيها أثاثنا 
  !!مبعثرنا

ما رأيك لو قلت لك: كجود األثاث ا٤ببعثر يف ىذه الغرفة يعِب؛ أف صانع أك أف 
ىذا القصر بيِب من غّب  !بآف ىذا القصر ليس متصفنا با٢بكمة، كبالتاِف فإنو غّب موجود

 رأيكم؟ ما  ،بافو 
اليـو ا٣بّب تراه بعينك كثّبنا على كجو األرض، كل ما  ،ىذا ىو االستدالؿ نفسو

﴿ُصْنَع اللاِو الاِذي :الذم أتقن كل شيء  على كجو األرض ييظهر إتقاف ا 
ال نعرؼ  ،إهنا شركر قالوا ،مث إهنم كقفوا على حاالتو  ،[ٖٖ]النمل:أَتْػَقَن ُكلا َشْيٍء﴾

 فحكموا على ىذا الكوف كلو بأنو ال خالق لو.  ؛ا٢بكمة فيها
 ثثأىذا يقولو عاقل يا ٝباعة؟ كجود غرفة مبعثرة األثاث يعِب أف من صنع، كأ

 ىذا القصر غّب حكيم، كبالتاِف ىو معدـك أىذا يقولو عاقل؟ ال يقولو عاقل. 
ذه بل إف كجود ىذا القصر دليله على بانيو، كإتقانو دليله على حكمتو، ككجود ى

 الغرفة على ىذه ا٢باؿ ال يقدح يف كونو حكيمنا. 
جهاز متقن يسجل  ،أضرب لك مثبلن آخر: ىذا جهاز لنفَبض أنِب صنعتو أنا

 ف.؟ نعم تسلمو فتسلمو  ،ىذا جهاز متقن جيد ،الكبلـ
إنساف أفهم،  ،ما رأيك إذا جئتك بو، كسلمت ِف بأنِب ذك إتقاف يف الصنعة 

 ،مث أتيتك بعد ذلك ٔبهازو آخر لكنو ردمء ،ت ا٢بديثةكأيجيد صناعة ىذه ا٤بخَبعا
  !ٗبا أف ىذا ردمء، إذنا ىذا ال حكمة فيو :أف تقوؿ أيصوغ يف عقلو  ،ليس متقننا كهذا
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.                                                         -كفقو ا-مدً نٍ سً  زيزٍ عى دالٍ بٍ عى  بنٍ  حٍ الً شىرٍحي فىًضيىلًة الشىٍيخ: صى 
 مْبَّ لً سٍ كللمي  وى يٍ كلوالدى  وي غىفىرى ا لى 

 

ِّٖ 
 

تستدؿ برداءة ىذا على نفي ا٢بكمة يف  ؛ٗبا أف ىذا ردمء ىذا ال حكمة فيو
  !ىذا، أىذا معقوؿ؟ أجيبوا يا ٝباعة

ىنا ال يقدح يف ا٢بكمة كاإلتقاف ىنا، كإ٭با نبحث ٤باذا غّب معقوؿ كجود الرداءة 
رٗبا أنِب أصبت يف عقلي  ،ىذا ردمء؟ رٗبا ما توفرت ِف األسباب كا٤بعدات أك ا٤باؿ

فضعف عندم الَبكيز، رٗبا أنِب فعلتو عن قصد، رٗبا أريد أف أصنع جهازنا  ؛مثبلن 
ٲبكن أف أيعدد لك مائة  ،بلِبصح كال ال؟ رٗبا أريد أف أخترب بو تبلميذم كط ،رخيصنا

  .حكمة بسبب كجود رداءة صنع ىذا األمر
 ،ىكذا ا٤ببلحدة كجدكا شرنا أك شركرنا، كييقابلها أعداده ال متناىية من ا٣بّب

كىذا ، فحكموا على ىذا العاَف بأنو فاقده للحكمة، كبالتاِف نفوا كجود ا٣بالق 
 ضبلؿه ليس فوقو ضبلؿ. 

خلق ا٣بلق ٢بكمةو بالغة، كمن ذلك كجود ا٣بّب،  اعلم يا عبد ا أف ا 
 .ككجود الشر

ألف ا خالق كل شيء، كلو يف إٯباده حكمةه بالغة، كلو ؛  الشر خلقو ا  
 ،أخذنا نيعدد ا٢ًبكم الٍب تردد على كجود الشر ٩با علمناه بعلمنا الضئيل، القليل جدنا

ال يتجاكز أقل من قطرة  فكيف ك٫بن نعلم أف علمنا ٕبكمة ا  ،لطاؿ ا٤بقاـ كثّبنا
 يف ٕبرو متبلطمو كاسع.  ءما

 .بتقديره ىذا الشر ييوجد ا٣بّب كيَبتب ا٣بّب ا 
إذا قدر كجود ا٤بصائب، كان، كالببليا فإنو قد رتب على ىذا ألىل  ا  

با٤بصائب  ا٤بصائب يبتلي، كا ب اإلٲباف األجر العظيم، كتكفّب السيئات، ا 
أليست ىذه  ،يرفع الدرجات با٤بصائب با٤بصائب ييثيب، كا  ييكفر، كا 

 حكمة؟
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ة دبوس ٤بدة ٟبس ثوافو فإنِب ز رعاؾ ا لو قلت لك إف صربت على كخا أرأيت ي
طبعنا ما يف شيء من ىذا كال أملك ىذه -سأعطيك مقابل ذلك مليوف لاير توافق؟ 

 -ا٤ببلغ
لكن العقل ماذا يقتضي؟ الصرب على ا٤بؤَف ًلما يَبتب على ذلك من ثوابو  

 ىذا ا٤بعُب مقبوؿه عقبلن أـ ال؟  ،عظيم
الصرب على ا٤بؤَف ًلما يَبتب عليو من ثوابو عظيم مقبوؿه عقبلن أـ ال؟  ،أيعيد

  !أجيبوا
جر العظيم الذم رعاؾ ا الثواب ا١بزيل، كاألا فإذا ما قارنت ي ؛مقبوؿه عقبلن 

يَبتب على صرب اإلنساف على ما ييبتلى بو يف الدنيا من ا٤بصائب كجدت أنو ال مقارنة 
ٌر ِمَن و » ؟ ال مقارنةالصح كال  ،مع ا٤بليوف لاير َمْوِضُع َسْوِط َأَحدُِكْم ِمَن اْلَجناِة َخيػْ

َها نْػَيا َوَما َعَليػْ م تأخذ ىذه العصا ؟ ك ،؟ عصاطو سكم ا٤بساحة الٍب يأخذىا ال  «الد 
مساحة من األرض؟ شيء ال ييذكر أليس كذلك؟ ىذا ا٤بوضع فيما يقابلو من ا١بنة خّبه 

 ؟فكيف بعد ذلك ييستشكل حصوؿ ا٤بصائب يف الدنيا ؛من الدنيا كما عليها
 .إف الصرب على ا٤بؤَف ًلما يَبتب عليو من ثوابو جزيل أمره مقبوؿه عقبلن  

 خلق ىذه الدار..  كيٍسهيلي عليك فهم ا٤بوضوع، إذا علمت أف ا 
خلق ىذه الدنيا لبلبتبلء ال لئلسعاد، إذا فهمت ىذا ىاف عليك فهم ا٤بوضوع، 

 ا خلق ىذه الدار َفى؟ للسعادة؟ كا٥بناء؟ كالتنعم؟ كالتلذذ؟ 
ىاااا ليسعدكم؟ لتنعموا  [ِ]ا٤بلك:﴿الاِذي َخَلَق اْلَمْوَت َواْلَحَياَة﴾أك لبلبتبلء؟  

 فيها؟ 
 أك ليبلوكم؟

 كبالتاِف ًمن الزًـ االبتبلء كجود ا٤بصائب كا٤بؤ٤بات.
كصف الكفار  إذنا القـو ٤با كاف نظرىم مقصورنا على ىذه ا٢بياة، ا 

نْػَيا َوَما اْلَحَياُة الد نْػَيا﴾ ما عندىم هنمة، كال عندىم  [ِٔ]الرعد:﴿َوَفرُِحوا بِاْلَحَياِة الد 



ـً أىِب العباس، أىٞبىىدى بنً  ة الوىاًسػػػًطيَّةي؛ ًلشىٍيًخ اإلٍسبلى  (ىػػػػِٖٕ-ُٔٔعىٍبدى ا٢ٍبليم اٍبن تٍيميَّة ا٢ٍبرَّآفَّ ) الػػػعىػػػًقػػػيػػػػػدى
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رغبة، كال عندىم ٮبة إال يف حدكد ىذه ا٢بياة، كلذلك يريدكهنا لذَّات تامة ببل مينغص، 
 كعند أدْف خدش أك كخز تطّب طائرهتم.

كلكن ا٤بؤمن نظره لؤلمور نظره ٨بتلف، إذا ابتلي إذا أيصيب ٗبصيبة، فإنو مباشرة 
علم أنو سيَبتب على ىذا خّبه عظيم، كألنو ٰبمد ا، كيصرب، كيسلم، كيرضى؛ ألنو ي

يعلم أف كجوده يف ىذه ا٢بياة كجوده مؤقت، كأف كجوده يف ىذه ا٢بياة؛ ألجل حصوؿ 
 االبتبلء كاالمتحاف، كلذلك فإنو ال يتكدر عليو األمر.

 مث أم قيمةو ٣بّب ببل شر؟ تأمل إُف ىذه النقطة. 
ه األرض، أف تكوف ىذه الدنيا، القـو يقولوف ٯبب ٗبقتضى ا٢بكمة أف تكوف ىذ 

أف يكوف ىذا الكوف خّبنا ٧بضنا؛ لو كاف األمر كذلك، أشعرنا با٣بّب؟ أأدركنا قيمة 
النعمة؟! أأحسسنا بسعادة؟! ا١بواب: ال، لن تعرؼ النعمة إال إذا عرفت النقمة، كلن 

 تدرؾ قيمة ا٣بّب إال إذا عرفت الشر.
 فت ا٣بط ا٤بستقيم. أليس كذلك؟ أسألك مٌب تعرؼ أف ا٣بط ميعوج؟ إذا عر 

يعِب: لو كاف ا٣بط مستقيمنا، لو ما عرفنا إال خطنا مستقيمنا فقط، ما كجد يف 
ىذه الدنيا إال خط مستقيم فقط، ىل كنا نعرؼ أنو مستقيم؟ كنا سنحكم على كل 

 خط ىذا خطه مستقيم؟ أجيبوا. 
 ىذا خطه مستقيم. مٌب عرفنا أنو خطه مستقيم؟ ٤با ككجد خطه معوج، أدركنا أف

  إذنا قيمة ا٣بّب ال تظهر إال بوجود ضده، كألجل ذلك كاف من حكمة ا  
 أف أكجد الشر، حٌب ييعرؼ ا٣بّب.

مث القـو يقولوف: كجود الشر دليله على انتفاء ا٣بالق، ىكذا يقولوف، أليس   
 كذلك؟ 

د كم النسبة؟ كم : كم النسبة ا٤بئوية بْب ا٣بّب كالشر. يف الواقع كالوجو السؤاؿ 
نسبة ا٤برضى بالنسبة لؤلصحاء يف العاَف. يف البشر؟ كم نسبة الفيضانات بالنسبة لعدـ 

يعِب: لو حسبنا الوقت كالدقائق الٍب أخذهتا الزالزؿ يف -الفيضانات؟ كم نسبة الزالزؿ 
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كم نسبتها بالنسبة الستقرار األرض؟ كم نسبة كجود   -ٝبيع األكقات يف عمر األرض
ت الٍب تصيب الزركع، أك الٍب تصيب ا٥بواء، أك الٍب تصيب كثّبنا ٩با يكوف يف ىذا اآلفا

 الكوف بالنسبة إُف كجود ا٣بّب، كجود ا٥بواء، كجود ا٤باء، كجود الغذاء، كم النسبة؟
 : نسبة الشر بالنسبة للخّب نسبة ضئيلة، قليلة.الجواب 
كجود الشر دليله على انتفاء كبالتاِف العقل يقتضي: أنو إذا كاف على ما زعموا  

 ا٣بالق، فالعقل يقتضي أفَّ كجود ا٣بّب دليله على كجود ا٣بالق.. صح كال ال يا ٝباعة.
أيعيد، ىم يزعموف "أف كجود الشر دليله على انتفاء ا٣بالق".. ىكذا يقولوف إذنا  

 بالضركرة كجود ا٣بّب دليله على كجود ا٣بالق.
أك الشر؟ ا٣بّب؛ إذنا أم الدليلْب أقول؟ ا٤بػػيثبت : أيهما أكثر؟ ا٣بّب والسؤاؿ 

 لوجود ا؟ أك النايف لوجود ا؟ ا٤بػػيثبت لوجود ا.
إذنا كاف ىذا الدليل حجةن عليهم ال ٥بم، ٲبكن أف نقلب الدليل كىذه ا٢بجة  
 عليهم.

على كل حاؿ ىذا ا٤بوضوع يا رعاكم ا موضوعه مهم، كال تستطل الكبلـ فيو، 
فَّ من أدرؾ أك أحاط بشيو من ا٤بعرفة للواقع، يعلم أف ىذه ا٤بشكلة، أك أف ىذا فإ

 ا٤بوضوع فيو إشكاؿه كبّب عند كثّبو من الناس، كمن عيويفَّ فليحمد ا.
هدات البد من استحضارىا   قبل البحث يف مسألة القدر: قلت إف ٜبة ميقدمات ٩بي

 : أفَّ ا عدؿه ال يظلم.أواًل 
 أفَّ  ا٢بكمة البالغة.: ثانًيا

: أف عقل اإلنساف كعلمو ٧بدكد، كبالتاِف عليو أف يتصف األمر الثالث
بالتواضع، كأف يعرؼ قدرة، كال يطلب البحث فيما ىو فوؽ طاقتو، ميشكلة كثّبو من 

 الناس الذين ضلوا عن ا٢بق ىو: الغركر.
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نفسو أنو ٲبكن أف  كونو يظن يف  -يا رعاكم ا-غركر اإلنساف يورده ا٤بوارد  
يعرؼ كل شيء، كبالتاِف أف ٰبكم على كل شيء، ىذا بابه يوصل إُف الضبلؿ 

 كاال٫براؼ. 
كثّبه من الذين ضلوا يف ىذا الباب أك يف غّبه أكتوا من ىذا الباب، أكتوا من ىذه 
ا٤بشكلة كىي الغركر، غركر النفس، ظنوا أهنم د يستطيعوف بعقو٥بم أف يفهموا كل 

يستوعبوا كل شيء، كأف يدركوا كل شيء، كبالتاِف أف ٰبكموا على كل  شيء، كأف
شيء، يقولوف: "ىذا فيو حكمة"، "ىذا ما فيو حكمة"، "ىذا صواب"، "ىذا خطأ"، 

 "ىذا ينبغي أف يكوف"، "كىذا ال ينبغي أف يكوف".
، كىذا خطأي كبّب.   كىذا غركره
٧بدكد اإلدراؾ، كبالتاِف فإنو  بل على اإلنساف أف يدرؾ أنو ٧بدكد، ٧بدكد العلم، 

 ال ٲبكن أف ٱبوض فيما ىو أكرب من علمو كقدرتو كطاقتو.
ما رأيكم؟ لو أنِب أتيت إُف عاَف من علماء الرياضيات، ٰبل مسألة من أعقد 
مسائل الرياضيات، من الدرجة الثالثة كال الرابعة يعِب: كتب سبورة كاملة باألرقاـ، 

كىذا العلم، كقلت: ال أنت ليش كضعت اثنْب؟ كاف ينبغي فجئت كأنا جاىل ّٔذا الفن 
 أف تكتب ثبلثة، ىذا الكبلـ غلط. تصريف ىذا مقبوؿ؟! ٤باذا؟ 

 يا أخي أنا إنساف كعندم عقل كأفهم، ماذا سيقوؿ الناس عِب؟ 
ىذا ليس من ٚبصصك، أنت ال تفهم يف ىذا الباب، ىذا فوؽ طاقتك فوؽ 

 كال ال!!قدرتك، كل الناس ستضحك مِب صح 
مثاؿ آخر: ما رأيك لو أنِب ركبت الطائرة، كجئت إُف قيٍمرة القيادة، كالطيار يقود 
الطائرة، كقلت يا أخي أنت ليش تضغط ىذا؟ ا٤بفركض ما تضغط ىذا، أنت مفركض 
تضغط ىذا، ا٤بفركض ال تفعل كذا، ترل ىذا ما لو داعي، كأنا إنساف ال أفهم يف 

؟  الطّباف، كال أعرؼ الطّباف،  كال درست الطّباف، ما رأيكم؟ تصريف مقبوؿ عقبلن
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٤باذا تتهموٓف بأٓف فاقد للعقل؟ أجيبوا، يعِب: قبل أف أقوؿ ما أقوؿ، ىل أنا إنساف 
ال عقل ِف؟ عندم عقل. كلكنَّ ىذا الذم أتكلم فيو اآلف شيءه فوؽ طاقٍب، كفوؽ 

 قدريت.
ع أف أحيط علمنا بكل أنا إنسافه ٧بدكد ما عندم علم بكل شيء، كال أستطي 

شيء موجود، الحظ أنِب أتكلم يف ا٤بوجودات ال يف الغيبيات، إُف اآلف ما جئنا 
للغيبيات، ٫بن نتكلم فقط يف ا٤بوجودات يف العلـو ا٤بتداكلة الٍب ىي عند الناس مبذكلة، 
كٲبكن لو تعلم اإلنساف أف يعرؼ شيئنا منها، لكن لكل إنساف، أك ال ٲبكن إلنساف أف 

يط علمنا بكل علم، كبكل تفاصيل الصناعات، كبكل تفاصيل ا٤بخَبعات، كبكل ٰب
 كالفيزيائية كالكيميائية كغّبىا، صح كال ال؟!!تفاصيل ا٤بسائل ا٢بسابية 

بالتاِف إذا كاف ىذا غّبى مقبوؿ، أف تعَبض أك ٙبكم على أشياء كاقعية كمبذكلة، 
يا رعاؾ ا تريد أف تيدرؾ، كأف ٙبكم  كيدركها أناسه مثلك، ألنك فاقده لؤلىلية، فكيف

 كحكمتو؟! على شيءو من أمور الغيب، الٍب مرجعها إُف علم ا 
لو ٝبعنا علـو البشر ٝبيعنا، بل لو ٝبعنا علـو اإلنس كا١بن، كعلـو ا٤ببلئكة،  

 .، فإهنا ليست بشيء أماـ علم ا ككلّْ ما خلق ا 
للخضر حينما نقرت عصفورةه يف البحر، قاؿ: )ما علمي  قاؿ موسى

 كعلمك يف علم ا، إال كنقرة ىذا العصفور من البحر(.
إذنا علينا أف نتحلى بالتواضع، علينا أف ندرؾ قدر أنفسنا، كال ٬بوض ّٔا يف ٕبارو  

 متبلطمة ال ٲبكنها الوصوؿ إليها.
ن بعوضة، بعوضة كاحدة، بل  يا إخوتاه كل البشر كلهم ما أدركوا كل شيء ع 

 كل البشر عاجزكف عن فػىٍهم جسم اإلنساف نفسو.
خلية كاحدة يقوؿ -ا١بسم فيو خبليا صح كال ال -ىل تعلم أف خلية كاحدة 

أحد علماء الغرب حاصل على جائزة نوبل يف الكيمياء، يقوؿ: )خليةه حية كاحدة من 
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ا من مدينة نيويورؾ(، تعر  فوف مدينة نيويورؾ، يقولوف أكرب جسم اإلنساف، أشد تعقيدن
ا من مدينة نيويورؾ. ا، يقوؿ: خلية كاحدة فقط، أشد تعقيدن  مدينة يف العاَف، ميعقدة جدن

تدرم كم خلية يف جسم اإلنساف؟ الناس كلهم عاجزكف عن إدراؾ العدد، حٌب 
ىذه اللحظة ما أحد يدرم كم عدد خبليا جسم اإلنساف؟ ىناؾ اجتهادات من 

 ضهم يقوؿ: إهنا عشرة ترليوف خلية.العلماء بع
مليوف  ف؟ كم الَبيليو فخلية. تدرم إيش معُب تريليو  فكبعضهم يقوؿ: مائة تريليو  

مليوف، أك ألف مليار، يعِب كاحد ضع أمامو كم صفر؟ ضع أمامو اثِب عشر صفرنا، 
ذلك، ىذه عدد خبليا ا١بسم، يعِب إذا قالوا عشرة، أك قالوا مائة، أك قالوا فيما بْب 

 .فبعضهم يقوؿ سبعْب، بعضهم يقوؿ سبعة كثبلثْب تريليو 
ىذا جسم اإلنساف فقط، الذم ىو أكثر األشياء الٍب نراىا ك٫بس ّٔا،  

 جسمك،
إذا كنت عاجزنا عن إدراكو، كيف تطلب بعد ذلك علم الغيب الذم يرجع إُف  

 كحكمتو؟  علم ا 
القدر، علينا أف نتحلى بالتواضع، كأف إذنا أعود فأقوؿ إذا أردنا أف ندرس باب 

 نعلم قدر أنفسنا.
 األمر الرابع، أو الوصية الرابعة، أو المقدمة الرابعة:

 .عليك يا رعاؾ ا، إذا خضت باب القدر: أف تراعي األدب مع ا 
، كالعبد عبده.   الرب ربه
إذنا كأنت تبحث يف ىذا ا٤بوضوع تذكر ذلك، فإف من الناس من إذا ٕبث يف  

، فيسأؿ ىذا الباب خرج بسبب خفةو كرعونة إُف شيءو من سوء األدب مع ا 
 بصفاقة، ككقاحة أحياننا َفى فعل ا كذا؟ 

 يضع رجل على رجل، كيقوؿ ما ا٢بكمة من كجود كذا ككذا ٩با قدر ا؟ 
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ًر الرب العظيم، كأنت انتبو! يا ع بد ا أنت تتكلم عن ماذا؟ أنت تتكلم عن قىدى
 العبد الفقّب إُف موالؾ.

بقدرتو كقهره، كلعلمو كحكمتو كرٞبتو:  ، كاعلم أف ا إذنا تأدب مع ا  
 .[ِّ]األنبياء:﴿ال ُيْسَأُؿ َعماا يَػْفَعُل َوُىْم ُيْسأَُلوَف﴾

إذا خضت يف ىذا ا٤بوضوع، تذكر  األدب مع ا  إذنا ا.. ا ٗبراعاة مقاـ 
ًر ربك العظيم   .أنك عبده، كأنك تتكلم عن قىدى

ىذه ميقدماته أحوجنا إُف البحث فيها ما ٫بن ميقبلوف عليو من الكبلـ يف  
أف ييعيننا كإياكم على ذكره كشكره كحسن عبادتو، كما  مسائل القدر، فأسأؿ ا 

ف يرزقنا العلم النافع، كالعمل الصاٌف، كأف ييعيذنا من مضبلت أسألو تبارؾ كتعاُف أ
 الفًب، اللهم إنا نعوذ بك من مضبلت الفًب ما ظهر منها كما بطن.
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ٌٔ ايٗػ١ٖٔٓ):  قاؿ ِٖ ١َُٝ َأ ُٔ اِئفِطَق١ُ ايٖٓأد َٔ َُاَع١ٔ ٔباِيَكَسٔض  َُٚتِؤ َٚاِيَذ

ٔٙ َٚؾٓط  ٔٙ ِٝٔط .(َخ
 

قد دلت يف ىذا الباب على ثبوت  أركاف اإلٲباف، كاألدلةي اإلٲباف بالقدر ركنه من 
 القدر، كعلى كجوب اإلٲباف بو، ا٢بجة يف ىذا الباب ترجع إُف ىاتْب الداللتْب:

 .ككجوب اإلٲباف بو، إثبات القدر
ِإناا ُكلا َشْيٍء َخَلْقَناُه عليو ٫بو قولو تعاُف: ﴿ فدؿٌ  أما إثبات القدر:

قاؿ:  طاككسنا التابعي ا١بليل  ثبت يف صحيح مسلم أفَّ ك ، [ْٗ﴾]القمر:ِبَقَدرٍ 
يقولوف: كل شيءو بقدر، قاؿ: ك٠بعت عبد ا  أدركت أناسنا من أصحاب ٧بمدو )

أك قاؿ:  «سيْ ز والكَ جْ كل شيٍء بقدر حتى العَ »: بن عمر يقوؿ: قاؿ رسوؿ ا 
 .(«زُ جْ والعَ  سُ يْ الكَ »

دلت على كجوب اإلٲباف بذلك، كىذه أيضنا  : فهو األدلة الٍب أما الشطر الثاني
يف أركاف اإلٲباف، فقاؿ:  عدٌ  أف النيب  :كثّبة، كأشهرىا حديث جربيل ا٤بشهور، كفيو

 .«ه وشّرهوأف تؤمن بالقدر خيرِ »
كىذا الباب قد أطبقت الرسل عليهم الصبلة كالسبلـ كأتباعهم، كأٝبع السلف  

شيءو بقدر، كل ما كقع  كلَّ   ٲباف بالقدر، كأفَّ السنة قاطبة على كجوب اإل الصاٌف كأىلُّ 
 .كيقع، أك سيقع فإنو راجعه إُف قدر ا 

إذا ٙبرؾ ا٤بتحرؾ فهو بقدر، ، فما من حركةو، كال سكوف إال بقدرو من ا 
 كإذا سكن الساكن كاف بقدر.

أف الفرقة الناجية أىل : كىا ىنا قبل أف نسَبسل نقف كقفةن عند قوؿ ا٤بؤلف 
 .ه كشرٌهالسنة كا١بماعة يؤمنوف بالقدر خّبً 

 نسبة الشٌر إُف القدر، ىذا موضعه البد فيو من التفصيل. 
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  !إُف القدر؟ الشرٌ  ىل يصح أف ننسب 
ما  :يعِب ؛رنسب إُف ا٤بقدَّ ر، يي ر ال إُف ا٤بًقدّْ دَّ ا١بواب: أف الشٌر ينسب إُف ا٤بقى 

ِمْن شّر الذم يكوف فيو شٌر قاؿ سبحانو: ﴿فمقدكره كمفعولو ك٨بلوقو ىو  قدره ا 
ه وأف تؤمن بالقدر خيرِ »يف حديث جربيل:  كقاؿ النيب ، [ِ﴾]الفلق:َما َخَلقَ 

 .«وشّره
ًر  كما قدَّره  فما خلقو ا  فالشرُّ يكوف يف ا٤بقىدًَّر، كليس راجعه إُف ا٤بػػيقدّْ

 قد يكوف فيو شٌر. ا 
ا٤بخلوؽ، كتنبو ىا ىنا إُف أف أىل السنة كا١بماعة يقولوف: الشٌر ا٤بضاؼ إُف  

 .شٌر جزئيه إضايف، كليس شرٌا كلينا مطلقنا، انتبو :ىو (را٤بقىدَّ الشٌر )ا٤بضاؼ إُف 
ر ا٤بخلوؽ ال ٲبيكن أف يكوف شرٌا الشٌر ا٤بضاؼ إُف ا٤بقدَّ  أىل السنة يقولوف: إفَّ  

، بل البد أف يكوف فيو شرٌا من كل كجو ري كن أف يكوف ا٤بقىدَّ ال ٲب :من كل كجو، يعِب
فبل يكوف يف  ٧بضه  ا يف ذاتو، أك فيما يَبتب على كجوده، أما شرّّ إمَّ  ؛خّبه أيضنا

شيء فيو شٌر فبلبد أف يكوف فيو من كجوو  ك٨بلوقاتو، كلُّ  ،كمفعوالتو  ،مقدكرات ا
 آخر خّب.

، كلكن فإهنا شٌر من كجو من جهة كوهنا عصياننا   ؛حٌب كقوع ا٤بعاصي 
كجودىا فيو خّبه من جهةو أخرل، كىذا لو أكجوه كثّبة، فإنو ٤با كانت ا٤بعاصي كانت 

 .التوبة، كا ٰبب التوابْب
كانت آّاىدة، كاف االستغفار،  ٤با كانت ا٤بعاصي كاف الرجوع إُف ا  

كا٤بغفرة، كاإلحساف، كذلك كلو ٧ببوبه إُف ا  ،ةمن الرٞب حصلت آثار صفات ا 
 ، َّر ا كألجل ىذا قد .حدكث ما فيو شٌر 

 .ىذا الشٌر مبغوضه إُف ا  ىذه ا٤بخلوقات الٍب فيها شٌر، الشك أفَّ  
ر حصوؿ ىذه األشياء للخّب الذم يَبتب على حصو٥با، فهي إذنا ا قدَّ  لكنَّ  

 .لذاهتاميرادة لغّبىا ال 
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 شيئنا كيوجده؟ ا  ىا ىنا يستشكل بعض الناس كيف يبغض ا  
 ر كجوده؟يبغض إبليس، كمع ذلك فإنو خلقو، قدَّ 

كيبغضو،  ويكرى إٯباده كاف لغّبه ال لذاتو، ا  ا١بواب عن ىذا أف ييقاؿ: إفَّ 
  .هو يَبتب على كجوده ما ٰببو؛ كلذا كانت ا٢بكمة إٯبادى كلكنَّ 

  ا٤بخلوؽ ا٤بنفصل عن ا  رً دَّ قى مي ػنسبة الشٌر إُف ال :ذا ا٤بقاـ األكؿ كىوى فإذ
 .البائن عنو

ال  فو قطعنا، الشرُّ نتى ىذا مي  فبلشك أفَّ  كىو ا  رً ا نسبة الشٌر إُف ا٤بقدّْ أمَّ  
إُف صفاتو، كال  إُف ذاتو، كال يضاؼي  ٕباؿو من األحواؿ، ال يضاؼي  يضاؼ إُف ا 

ة، أما الشٌركر فإهنا ال ضَّ فهو خّباته ٧بى  ا كل ما يرجع إليو يضاؼ إُف أفعالو، إ٭بَّ 
 ٕباؿ. تضاؼ إُف ا 

الذم يستفتتح  يف ذكر دعاء النيب  كيف صحيح مسلم من حديث عليو  
 وجهت وجهي للذي فطر السماوات» :عوي بو إذا قاـ إُف الصبلة كاف منو الذم مطلى 

الشٌر ليس إُف  «والشّر ليس إليك » :يف أعطاؼ يف ذلك قاؿ  «واألرض حنيًفا
ٕباؿ، ال يضاؼ إُف ذاتو، كال يضاؼ إُف أ٠بائو، كال يضاؼ إُف صفاتو، كال  ا 

، ال من جهة العلم، كال من جهة ا٤بشيئة، كال من يضاؼ إُف قدره الذم ىو قائم بو 
 ذلك إطبلقنا. ق، كال من جهة شيءو منلٍ جهة ا٣بى 
البد فيو من التفصيل، كما ىو ىذا  ا٤بقاـ يف نسبة الشٌر إُف قدر ا  فإذ

 التفصيل؟ 
 .رر ال إُف ا٤بقدّْ الشٌر ييضاؼ إُف ا٤بقدَّ  ]أواًل[:

 كليس كلينا مطلقنا. ،إضايفه  ر جزئيه كالشٌر ا٤بضاؼ إُف ا٤بقدَّ  ثانًيا:
كخلقو ٥با، ىذا ، باألشياء، ككتابتو ٥با، كمشيئتو  علم ا  :القدر تعريفو ىو

ىو تعريف القدر، كىذا ما ٯبب اإلٲباف بو، ىذه ىي ا٤براتب ا٤بعركفة عندكم ٗبراتب 
 .القدر
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ِْ نتاب١ُ  ٚخًك٘ ٖٚٛ إجياْز ٚتهٜٛٔ              َٛالْا َؿ٦ٝت٘ عً

 .ىذه ا٤براتب : القدر، كالقدر ىو :ىذه ا٤براتب ىي
 اإلٲباف بو؟  لذم ٯبب عليٌ ما ىو القدر ا

 .علم األشياء، ككتبها، كشاءىا، كخلقها اإلٲباف بأف ا  :ىو
 .ىذا ىو القدر، كىذه ىي أركانو، كىذه ىي مراتبو، على ما سيبينو ا٤بؤلف 

ُٕ ٔباِيَكَسٔض َع٢ًَ) :قاؿ  ٔٔ َٚاإٔلضَيا ِٝ ٦َِٝ ُٔ َؾ ُٖ ٌٗ َزَضَد١ٕ َتَتَه  :َزَضَدَترٔي؛ ُن

َٕ :َفايٖسَضَد١ُ اأُلَٚي٢ ًَُٛٔ ٕٖ اهلَل َتَعاَي٢ عًِ َا ارتًل َعا ُٕ ٔبَأ ٘ٔ  اإلضَيا ُٔ ًِ ٔبٔع

َِ ََٚعًٔ ََٚأَبّسا،  ٘ٔ َأَظاّل  ُِٛقْٛف ٔب ََ  َٛ ُٖ ِٔ اٖئصٟ  َٔ  اِيَكٔسٜ ِّ  ِٔٗ َٛأي َُٔٝع َأِس َد

،ٍٔ َٚاآلَدا َٚاأَلِضَظأم  ََُعأقٞ  َٚاِي ِٖ َنَتَب اهلُل ايٖطاَعأت  َُِشُفٛؿٔي  ُث ِٛٔح اِي ٔفٞ ايًٖ

ٍُال٥َََِكأزَٜط اِيَد ٖٚ ََا َأِنُتُب؟  ٔل. َفَأ  :ٍَ ُ٘: اِنُتِب. َقا ٍَ َي َِ َقا ََا َخًََل اهلُل اِيَكًَ

ٍَ َٕ :َقا َِْػا َُا َأَقاَب اإٔل ١ََٔ. َف َٝا ّٔ اِئك ِٛ َٜ ْٔ ٔإَي٢  َٛ َنا٥ٔ ُٖ ََا  ِِ َُٜهٔ  اِنُتِب  َي

ََا َأِخَطَأ َٚ  ،ُ٘ ُِٝدٔط٦َ ُ٘، َدٖفٔتيِّ ُٝٔكَٝب ِِ َُٜهٔ يِّ َٜٔت ايٗكُشُف ُٙ َي ٔٛ َُٚط  ،ُّ ؛ اأَلِقاَل
ٍَ َُا َقا اًء كىاألىٍرًض ًإفَّ ذىًلكى يف ًكتىابو ًإفَّ : ﴿ َن أىَفٍى تػىٍعلىٍم أىفَّ اللَّوى يػىٍعلىمي مىا يف السَّمى

ميًصيبىةو يف األىٍرًض كىال يف مىا أىصىابى ًمٍن : ﴿ َ كىقىاؿ، [َٕ]ا٢بج:﴾ذىًلكى عىلىى اللًَّو يىًسّبه 
ََٖصا  [ِِ]ا٢بديد:﴾أىنٍػفيًسكيٍم ًإالَّ يف ًكتىابو ًمٍن قػىٍبًل أىٍف نػىبػٍرىأىىىا ًإفَّ ذىًلكى عىلىى اللًَّو يىًسّبه  َٚ

ٔ٘ ُٔ ًِ ََٚتِفٔكٝاّل: َفَكِس  ايٖتِكٔسُٜط ايٖتأبُع ٔئع  ١ًَُِّ َٛأنَع ُد ََ ُٕ ٔفٞ  ُ٘ َُٜهٛ َْ ُغِبَشا

َُِشُفٛؿٔي ٔفَٞنَتَب  ِٛٔح اِي  (.ايًٖ
 

يف تفصيل القوؿ يف ىذا القدر الذم ٯبب اإلٲباف بو، فذكر  انتقل ا٤بؤلف 
القدر على درجتْب، كل درجة فيها مرتبتاف، كىذا على خبلؼ ما يذكره أكثر  أفَّ  

 العلماء الذين تطرقوا إُف بياف مراتب القدر، فإهنم يسردكهنا سردنا، يقولوف: 
  .العلم األولى:المرتبة 

  .الكتابة المرتبة الثانية:
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  .ا٤بشيئة المرتبة الثالثة:
 ا٣بلق. المرتبة الرابعة:

جعل القسمة ثنائية، مث يف كل قسمو ذكر أمرين، فآّموع بكل حاؿ  ا٤بؤلف 
 :كىي أف تعلم أف القدر أك تقدير ا٤بقدرات فيو ؛فيو لطيفة لكن ما ذكره أربعة، 

 .رمتأخّْ ـه كفيو متقدّْ 
 :ـ ىوفيو متقدـه، كفيو متأخر، ا٤بتقدّْ  (لؤلشياء)رات، للمقدَّ  تقدير ا  

 الدرجة الثانية، ما معُب ىذا؟ :ر ىوالدرجة األكُف، كا٤بتأخّْ 
 .تشتمل على مرتبتْب ٮبا: العلم كالكتابة :الدرجة األولى 
 .ركىاتاف مرتبتاف متقدمتاف على حصوؿ ا٤بقدَّ  
ىذا  يف األزؿ ما ىو كائن، فرفعي  علم ا :أما العلم فإنو قدٔف، أزِف، يعِب  

َف يزؿ كال  ا  من ال بداية؛ ألفَّ  :عاَفن بو يف األزؿ، يعِب الكأس َف يزؿ ا 
، كبالتاِف فإف ىذا -كما سنتكلم عنو- يزاؿ عليمنا، العلم القدٔف صفة ذاتية  

 .ا العلم ال ينفك عن ذات 
إذنا ىذه ا٤برتبة مرتبة العلم متقدمة، ككذلك مرتبة الكتابة متقدمةه على حصوؿ 

كتب كل ما يكوف يف ىذا الكوف يف السماكات كاألرض قبل خلق  ا  ر، فإفَّ ا٤بقدَّ 
 .السماكات كاألرض ٖبمسْب ألف سنة

 ر.متقدمةن على حصوؿ ا٤بقدَّ  كانت الكتابةي ف  إذ 
ر، فإهنا مشتملةه على ما ىو متأخره بالنسبة ٢بصوؿ ا٤بقدَّ  الثانية:ا الدرجة أما  

إذا  ا  ق متأخرتاف؛ ألفَّ ىاتْب ا٤برتبتْب يف ىذه الدرجة كٮبا: ا٤بشيئة كا٣بلٍ  أفَّ  :ٗبعُب
و يقع شاء الشيء كقع عقيب مشيئتو ال يتخلف عن ذلك البتة، إذا شاء ا الشيء فإنَّ 

 ة.مباشرٌ 
 .حصل ككقع :يعِب ؛كافما شاء ا   
 ىذه ا٤برتبة متأخرة إذا ما قارنتها با٤برتبتْب األكليْب. فتبلحظ أفَّ  
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، ال يكوف قو من ا ر يكوف حْب خلٍ ق، فإف ا٤بقدَّ كذلك األمر بالنسبة للخلٍ   
 (.أكجده من العدـ) الشيء موجودنا إال إذا خلقو ا 

فكانت ىاتاف ا٤برتبتاف متأخرتاف ، ر يكوف إذا خلقو ا حصوؿ ا٤بقدَّ  فإذ 
 .بالنسبة للمرتبتْب األكليْب

 التقدير فيو متقدـه كفيو متأخر؛ كألجل ىذا ذكر ا٤بؤلف  أفَّ  :ا ّٔذانى مى لً عى  فإذ 
 ىاتْب الدرجتْب. 

رية فإف ا٤بتقدمْب من القدى  ؛بالنظر إُف ا٤بخالفْب إضافة إلى لطيفٍة أخرى وىي:
أنكركا الدرجة األكُف كالثانية، أنكركا علم ا، ككتابتو لؤلشياء من باب أكُف، كمن باب 
ا للعلم ّٔا كيف شائينا ٥با؟ كيف  أكُف أيضنا أنكركا مشيئتو كخلقو ٥با، فإذا كاف فاقدن

 يكوف خالقنا ٥با؟ 
الٍب ىي ا٤بتأخركف من القدرية أقركا يف ا١بملة بالدرجة األكُف  :كيف مقابل ذلك

 .العلم كالكتابة أقركا ّٔاتْب ا٤برتبتْب
 اإلشكاؿ حصل عندىم، كا٣بلل كقع منهم بالنسبة للدرجة الثانية الٍب ىي: لكنَّ  
ق، ق، َف ينكركا أصل ا٤بشيئة كا٣بلٍ ق، فإهنم أنكركا عمـو ا٤بشيئة كا٣بلٍ ا٤بشيئة كا٣بلٍ  

كخلقو أفعاؿ العباد  ن مشيئة ا أهنم استثنوا م إذٍ  ؛إ٭با أنكركا عمـو ا٤بشيئة كا٣بلق
 .-على ما سيأيت تفصيلو إف شاء ا -

ببياف أف ا٤براد  العلم، كفصَّل ىذا ا٤بؤلّْف   األمر األوؿ من الدرجة األولى:
  ىذه الصفة ال تنفك عن ذات ا  ىو: العلم القدٔف الذم ىو صفةه ذاتية  

ا ٥بذه الصفة، َف يكن متصفنا با١بهل ٕباؿ، فا َف يزؿ  كال يزاؿ عليمنا، َف يكن فاقدن
 .تعاُف ا عن ذلك علونا كبّبنا، بل َف يزاؿ كال يزاؿ متصفنا بالعلم، فهو العليم 

رَبػاَنا َوِسْعَت ُكلا الذم اتصف بو علمه كاسع، شامله لكل شيء ﴿ كعلم ا  
 .[ٕ﴾]غافر:َشْيٍء رَْحَمًة َوِعْلًما
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.                                                         -كفقو ا-مدً نٍ سً  زيزٍ عى دالٍ بٍ عى  بنٍ  حٍ الً شىرٍحي فىًضيىلًة الشىٍيخ: صى 
 مْبَّ لً سٍ كللمي  وى يٍ كلوالدى  وي غىفىرى ا لى 

 

ّٖٕ 
 

فإف ىذا العمـو عموـه ٧بفوظ َف ؛ كسع كل شيءو علمنا ا  كحينما نقوؿ: إفَّ  
صَّ   .علم الذكات، كالصفات، كاألفعاؿمنو شيء، فا  يشذ عنو شيء، كَف ٱبي

 .علم ما ىو كائن، كما كاف، كما سيكوف ا  
شيءو فما من ، علم ا٤بمكنات، كا٤بستحيبلت، كل شيءو علمو ا  ا  

ما كاف، كما ىو كائن، كما سيكوف، بل حٌب ما َف  ا ، علمشذ عن علم ا  طٌ قى 
م ا لً يكن لو كاف كيف يكوف من ا٤بمكنات كا٤بستحيبلت، ما َف يكن كلن يكوف عى 

جائزه يف العقل حصولو ككقوعو، أك كاف  :لو كاف كيف سيكوف سواء أكاف ٩بكننا، يعِب
.  حٌب مستحيبلن

[، ْٕ﴾]التوبة:َخَرُجوا ِفيُكْم َما زَاُدوُكْم ِإالا َخَبااًل  َلوْ : ﴿أرأيت إُف قوؿ ا 
كأصحابو يف تلك الغزاة، لكن لو  ىم ما خرجوا ىؤالء ا٤بنافقوف ما خرجوا مع النيب 

ذلك  ا  مى لً ر خركجهم، لو حصل خركجهم ما الذم سيكوف عليو األمر؟ عى دّْ قي 
 [.ْٕ﴾]التوبة:زَاُدوُكْم ِإالا َخَبااًل َما فقاؿ: ﴿

على -م ا علً  ، بل حٌب ما َف يكن كلن يكوف كال يكوف كيستحيل أف يكوف
َلْو َكاَف ِفيِهَما آِلَهٌة ِإالا اللاُو ﴿ ما الذم سيكوف قاؿ ا  -فرض كقوعو

َكاَف َمَعُو ِمْن ِإَلٍو ِإًذا َلَذَىَب ُكل  َما اتاَخَذ اللاُو ِمْن َوَلٍد َوَما  [، ﴿ِِ﴾]األنبياء:َلَفَسَدتَا
 [.ُٗ﴾]ا٤بؤمنوف:ِإَلٍو ِبَما َخَلَق َوَلَعال بَػْعُضُهْم َعَلى بَػْعضٍ 
، ىذا أ٧بل ربٌ  إلو، كأف يكوف مع ا  أ٧بل ااالت أف يكوف مع ا 

 علم ر حصوؿ ىذا، لو فيرض ىذا فرضنا، فاااالت على اإلطبلؽ، كمع ذلك لو قيدّْ 
، ﴾َلَفَسَدتَاما الذم سيؤكؿ إليو األمر؟ كما الذم سيكوف، أك ستكوف عليو ا٢باؿ؟ ﴿

 ﴾.ِإًذا َلَذَىَب ُكل  ِإَلٍو ِبَما َخَلَق َوَلَعال بَػْعُضُهْم َعَلى بَػْعضٍ ﴿
 .إذنا ىذه ىي ا٤برتبة األكُف، كىي: مرتبة العلم، العلم القدٔف
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)العلم ىذا التنبيو الدقيق حينما قاؿ:  ف رعاؾ ا إُف تنبيو ا٤بؤلاتنبو ي 
 .أقرأ ،القديم(

ٕٖ اهلَل َتَعاَي٢ عًِ َا : َفايٖسَضَد١ُ اأُلَٚي٢: ) قاؿ ُٕ ٔبَأ اإلضَيا

َٕ ًَُٛٔ ََٚأَبّسا ارتًل َعا ٘ٔ َأَظاّل  ُِٛقْٛف ٔب ََ  َٛ ُٖ ِٔ اٖئصٟ  ٘ٔ اِيَكٔسٜ ُٔ ًِ  (.ٔبٔع
 

ر، الذم ىو مرتبةه من مراتب دى القى ىذا ىو القسم من صفة العلم ا٤بتعلق بباب 
 .ردى القى 

 .بو، فهذا ليس لو عبلقةه ٗبراتب القدر أما علم الظهور الذم يتصف ا  
علم ا باألشياء  :علم الظهور ىو .العلم األزِف القدٔف :علم الظهور ليس ىو 

ْن يَػتاِبُع ِإالا لِنَػْعَلَم مَ ﴿: عند حصو٥با، عند كقوعها، كلذا ٘بد يف كتاب ا 
 .[ْٗ﴾]ا٤بائدة:لِيَػْعَلَم اللاُو َمْن َيَخافُُو بِاْلَغْيبِ [، ﴿ُّْ﴾]البقرة:الراُسوؿَ 
 إذنا العلم علماف:  

العلم  :كىو وعلم الظهورباألشياء قبل كقوعها،  كىو: علم ا  علٌم قديم
 .ا٤بقارف ٢بصو٥با

 مها كاقعةن قبل أف تقع.قد علً ا كقعت مع كونو مَّ م األشياء كاقعةن لى علً  فا  
 .كالعلم الذم يَبتب عليو ا١بزاء كا٢بساب إ٭با ىو العلم الثآف ال األكؿ

ال ٰباسب أحدنا، كال ٯبازيو بناء على العلم القدٔف، إ٭با ٯبازم على علم  ا  
 .الظهور، كىو علمو باألشياء حاؿ كوهنا كاقعةن، كال تنايف بْب العلمْب

ألشياء قبل كقوعها أهنا ستقع، كعلم ا األشياء عند كقوعها أهنا ا ا مى لً عى  
ىي الٍب جرتنا  -رٞبو ا-لكن إشارة ا٤بؤلف  ،كاقعة، ىذا القسم ال عبلقة لنا بو اآلف

 إُف الكبلـ عن ذلك.
الواسع لكل شيء، كل  -عزَّ كجلٌ -ا٤بقصود أف ىذه ىي ا٤برتبة األكُف علم ا  

َوَما َتْسُقُط ﴿ :على كجو التفصيل دقيق، ككل جليل يف ىذا الكوف فإنو معلـو  
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﴾ ليس فقط ِمْن َورََقٍة ِإالا يَػْعَلُمَها َوال َحباٍة ِفي ظُُلَماِت اأَلْرِض َوال َرْطٍب َوال يَاِبسٍ 
 [، معلوـه كمكتوبه أيضنا.ٗٓ﴾]األنعاـ:ِإالا ِفي ِكَتاٍب ُمِبينٍ ﴿ :علومنا  بلم

 مى لى ٚبيل كم كرقةن تسقط يف اللحظة الواحدة على كجو األرض من األشجار، عى  
ذرةو  بعلمو القدٔف، كقوعها، كزمن كقوعها، كإُف أين تذىب؟ بل ما من ذرةو أمُّ   ا 

ر الذرات، حٌب لو كانت حبات الرماؿ، كل حبةو يعلمها يف الكوف حٌب لو كانت أصغ
على كجو التفصيل، يعلمها قبل خلقها، كيعلمها بعد خلقها، كيعلم ما   ا 

 .ستكوف عليو
 ما من شيء إال كىو داخله يف علم ا  فإذ 

 ىذه ىي ا٤برتبة األكُف من مراتب القدر.
 

 اإليَماُف بَِأفا اهلَل تَػَعاَلى علم ما الخلق َعاِمُلوفَ  :)فَالدارََجُة األُوَلى:  قاؿ 
َجِميَع َأْحَواِلِهم مٍَّن الطااَعاِت  ِبِعْلِمِو اْلَقِديِم الاِذي ُىَو َمْوُصوٌؼ ِبِو َأزاًَل َوأََبًدا، َوَعِلمَ 

َمْحُفوِظ َمَقاِديَر ثُما َكَتَب اهلُل تعالى ِفي اللاْوِح الْ  َواْلَمَعاِصي َواأَلْرزَاِؽ َواآلَجاِؿ،
 .َما َخَلَق اهللُ اْلَقَلمَ  اْلَخْلِق. فََأواؿُ 

مرتبة الكتابة، كبْب العلم كالكتابة عموـه كخصوصه  :ىذه ىي ا٤برتبة الثانية، كىي
مو فقط كتبو، الكتابة لً مو، كليس كل ما عى فإنو قد علً  مطلق، فكل ما كتبو ا 

 .من ا٤بعلـو من العلم، ا٤بكتوب أخصٌ  أخصٌ 
علم األشياء حٌب ا٤بستحيبلت، أما الكتابة فإهنا إ٭با كانت لشيءو  ا  

 .٨بصوص
 .الكتابة يف اللوح افوظ :كا٤براد بالكتابة 
كتب مقادير ا٣ببلئق ٩با يكوف يف ىذه السماكات كاألرض،   -جل كعبل-فا  

كفيما بينهما كتب ذلك قبل خلق السماكات كاألرض، كل ذلك مكتوبه كإُف قياـ 
 الساعة.
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ىذا شيء ٧بصوره من ا٤بوجودات ىو الذم حصلت لو الكتابة، ما يكوف يف  فإذ
على كجو التفصيل  السماكات كاألرض من ابتداء خلقهما، كإُف قياـ الساعة كل ذلك

 .مكتوبه يف اللوح افوظ
 من مرتبة العلم. إذنا مرتبة الكتابة أخصُّ  

م كل شيء، علً  أيضنا مرتبة العلم الشك أهنا متقدمةه على مرتبة الكتابة، فا 
 ككتب ما شاء حصولو يف ىذا الكوف.

تابتو م قبل أف يكتب، ككتب قبل أف ٱبلق، فجرل ا٣بلق على علمو ككلً إذنا عى 
. 

كتب كل شيءو يكوف كيقع يف ىذا الكوف يف اللوح مرتبة الكتابة تعِب: أف ا 
 افوظ، كىذه كتابة متقدمةه على خلق السماكات كاألرض ٖبمسْب ألف سنة، قاؿ 

كتب اهلل »يف صحيح مسلم:  كما يف حديث عبد ا بن عمر بن العاص 
وعرشو »قاؿ:  «واألرض بخمسين ألف سنةمقادير الخالئق قبل خلق السماوات 

 .«على الماء
ىذه ا٤برتبة يؤمن ّٔا أىل السنة كا١بماعة، األشياء قبل أف تقع كانت  فإذ 

كما سيمر معنا إف شاء ا -أمر القلم فجرل بكتابة كل ما ىو كائن  مكتوبةن، ا 
القلم قاؿ: أوؿ ما خلق اهلل »من حديث عبادة بن الصامت  فيما أكرد ا٤بؤلف

كىذه الكتابة كتابةه عامةه شاملة ٤با  «اكتب فجرى بما ىو كائن إلى قياـ الساعة
 .شيء، ففيها عمـو من جهة ما سيقع لسيقع، ال لك

فكل شيءو على كجو التفصيل ال اإلٝباؿ موجود يف ىذا اللوح افوظ، ٧بفوظ  
كتاب، ىو الكتاب ا٤ببْب.من التغيّب كالتبديل كالزيادة كالنقصاف، ىذا اللوح ىو ال

أََلْم تَػْعَلْم َأفا اللاَو ﴿٩با أكرد ا٤بؤلف  كالدليل على ذلك ما أخرب ا  
يَػْعَلُم َما ِفي الساَماِء َواأَلْرِض ِإفا َذِلَك ِفي ِكَتاٍب ِإفا َذِلَك َعَلى اللاِو 

 .كعلى الكتابة[، ىذا دليله اشتمل على مرتبتْب على العلم َٕ﴾]ا٢بج:َيِسيرٌ 
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.                                                         -كفقو ا-مدً نٍ سً  زيزٍ عى دالٍ بٍ عى  بنٍ  حٍ الً شىرٍحي فىًضيىلًة الشىٍيخ: صى 
 مْبَّ لً سٍ كللمي  وى يٍ كلوالدى  وي غىفىرى ا لى 

 

ُْٖ 
 

َما َأَصاَب ِمْن ُمِصيَبٍة ِفي اأَلْرِض َوال بقولو تعاُف: ﴿كذلك استدؿ ا٤بؤلف   
َرَأَىا [.ِِ﴾]ا٢بديد:ِفي أَنْػُفِسُكْم ِإالا ِفي ِكَتاٍب ِمْن قَػْبِل َأْف نَػبػْ

قد كتبو، كدؿ على ىذا أيضنا قوؿ ا  فدؿ ىذا على أف كل شيءو، فإف ا 
 ﴿ :  القمر:وَُكل  َصِغيٍر وََكِبيٍر ُمْسَتَطرٌ * َشْيٍء فَػَعُلوُه ِفي الُزبُروَُكل[﴾ِٓ-ّٓ ،]

 .ىذا على أحد قوِف أىل التفسّب يف الزيبير، فالزيبير فيو قوالف للمفسرين
، كىذه  "ا٢بفظة، ا٤ببلئكة الذين يكتبوف على بِب آدـ أعما٥بم بي تي إنو كي "قيل:  

 .ىذه كتابة تكوف بعد حصوؿ األشياء ال قبل حصو٥باكتابة ال عبلقة ٥با بالقدر، 
 ".اللوح افوظ" :كالقوؿ الثآف للمفسرين: أف الزيبير ىا ىنا ىو 
 .فتكوف على ىذا القوؿ ىذه اآلية دليبلن على ثبوت الكتابة يف اللوح افوظ 

 
َََكأزَٜط : )قاؿ  َُِشُفٛؿٔي  ِٛٔح اِي ِٖ َنَتَب اهلُل ٔفٞ ايًٖ  اِيَدًِٔل.ُث

 ٍُ ٖٚ ََا َأِنُتُب؟  َفَأ  :ٍَ ُ٘: اِنُتِب. َقا ٍَ َي َِ َقا ََا َخًََل اهلُل اِيَكًَ

ٍَ َٕ :َقا َِْػا َُا َأَقاَب اإٔل ١ََٔ. َف َٝا ّٔ اِئك ِٛ َٜ ْٔ ٔإَي٢  َٛ َنا٥ٔ ُٖ ََا  ِِ  اِنُتِب  َي

..(َُٜهٔ
 

كىو حديثه صحيح خرَّجو  إُف حديث عبادة بن الصامت،أشار ا٤بؤلف 
: -كفيو يقوؿ عليو الصبلة كالسبلـ كأبو داككد كغّبٮبا بإسنادو صحيح عن النيب  أٞبد

أوؿ ما خلق اهلل القلم قاؿ لو اكتب، فقاؿ: ما أكتب؟ قاؿ: اكتب ما يكوف إلى »
 .«فجرى القلم بما يكوف إلى قياـ الساعة»يف ركاية أٞبد: . «قياـ الساعة

ىل يقرأ  :كىذا ا٢بديث ايختلف يف قراءتو أىو ٝبلةه كاحدة؟ أـ ىو ٝبلتاف؟ يعِب 
ىا ىنا ظرؼ  (أكؿ)أف  :ٗبعُب «ما خلق اهلل القلم قاؿ اكتب أوؿَ »اإلنساف ا٢بديث: 

 حْب خلق ا القلم قاؿ لو: اكتب. :زماف، يعِب
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 أك أف ىذا ا٢بديث ٝبلتاف؟ 
 .تكوف مبتدأن، كالقلم يكوف خربنا (أكؿي ) كبالتاِف «ما خلق اهلل القلم أوؿُ » 
 .كعلى الوجهْب فا٢بديث كاضح ا٤بعُب ال إشكاؿ فيو 
، كىذا فيما يظهر كا "ظرؼ زماف"على أهنا مفتوحة ه  (أكؿى )ا على القوؿ بأف أمَّ  

و أمره بأف قً لٍ و، أك يف ابتداء خى قً لٍ عند خى  أف ا  :فإف معُب ا٢بديث ،أعلم أقرب
 .يكتب

و ، ليس ىناؾ فصله بْب ا٣بلق كالكتابة، إ٭با قً لٍ فإف الكتابة كقعت عقيب خى  
 و ا أمره بالكتابة فكتب.قً لٍ عندما خى 
 .س فيو كال إشكاؿبٍ ال لى  كىذا ا٤بعُب كاضحه  
ا على القوؿ بأهنما ٝبلتاف: أف أكؿ شيء خلقو ا القلم، كأنو فلما خلقو أمره أمَّ  

مع بْب ىذا أف يكتب، فهذا ا٢بديث ٯب ب فهمو يف ضوء النصوص؛ ألنو لو َف ٯبي
ما  أوؿُ »ىا ىنا  ا٢بديث كغّبه لوقع االضطراب كاإلشكاؿ، فإف معُب قوؿ النيب 

الذم ىو السماكات ؛ ا٤براد بو : أنو أكؿ شيء من ىذا العاَف ا٤بشهود «خلق اهلل القلم
يف قولو: ﴿كىىيوى الًَّذم  كاألرض، كما بينهما، كما فيهما، ىذا ىو الذم أراده ا 

 [.ٕخىلىقى السَّمىوىاًت كىاألىٍرضى يف ًستًَّة أىيَّاـو كىكىافى عىٍرشيوي عىلىى اٍلمىاًء﴾]ىود:
من ىذا العاَف ا٤بشهود، أك كما قاؿ أبو العباس  ىذا ىو أكؿ ما خلقو ا 

ير إف القلم أكؿ أسباب خلق ىذا العاَف، كذلك أف تقد): ((الصفدية))يف  
، فهذا أكؿ شيءو خلقو ا (ا٤بقدرات، أك تقدير ا٤بخلوقات سابقه على خلق ا٤بخلوقات

  ا٤بعلـو ا٤بعركؼ  :يعِب)د، كيدؿ عليو أف ىذا العاَف ا٤بشهود من ىذا العاَف ا٤بشاىى
 [.ٖأخرب عن نفسو فقاؿ: ﴿كىٱبىٍليقي مىا ال تػىٍعلىميوفى﴾]النحل: ، كإال فا (لنا

كثّبةه ال حصر ٥با، لكن العاَف ا٤بشهود ا٤بعلـو لنا،  العواَف الٍب خلقها ا  
ـه على ىذه الذم ىو السماكات كاألرض كما فيهما كما بينهما خلق القلم متقدّْ 

 ىكذا ينبغي أف ييفهم ىذا ا٢بديث ألمرين: .السماكات كاألرض
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نسبية إضافية، ليست أكلية  : أنو ال ٲبكن أف تكوف األكلية ىنا إال]الوجو األكؿ[
أف  مطلقة قطعنا، بدليل ما ثبت يف صحيح مسلم من حديث عبد ا بن عمر 

كتب اهلل مقادير الخالئق قبل خلق السماوات واألرض بخمسين »قاؿ:   النيب 
 .«وعرشو على الماء»قاؿ:  «ألف سنة

ككاف ا٤باء ٨بلوقنا،   أنو عند كتابة ا٤بقادير كاف العرش ٨بلوقنا،ا٢بديث بْبَّ  فإذ 
 .ا٤بقادير؟ عقيب خلق القلم كالسؤاؿ؟ مٌب كانت كتابةي 

 إجيارٙ َٔ غري فقٌ طَإ                  ٚنتاب١ ايكًِ ايؾٓضٜف تعكبت

 .كما يدؿ عليو حديث عبادة   
ف خلقو  أإذا كانت كتابة ا٤بقادير كانت عقيب خلق القلم، فإف ىذا يعِب  فإذ

كخلق العرش كا٤باء، كيدؿ على ىذا أيضنا ما ثبت يف البخارم  كاف متأخرنا عن كجود
 ،كاف اهلل ولم يكن شيٌء قبلو»قاؿ: أف النيب  من حديث عمراف ابن حصْب 

كاف اهلل ولم يكن شيٌء »، «ثم خلق السماوات واألرض وكتب مقادير كل شيء
 «شيءقبلو، وعرشو على الماء ثم خلق السماوات واألرض وكتب في الذكر كل 

 الَبتيب. تنبو ىنا إُف أف العطف بالواك ال يقتضي 
فإف  «ثم خلق السماوات واألرض وكتب في الذكر كل شيء»يعِب ٤با قاؿ: 

قبل خلق السماكات ترتيبنا، كإال فا٤بقطوع بو أف كتابة ا٤بقادير كانت  :ىذا ال يعِب
 كاألرض بزمنو طويل ٖبمسْب ألف سنة.

ٌ" بْبَّ  ا٤بقصود أف النيب   يف ىذا ا٢بديث أف العرش كاف على ا٤باء، مث.. ك "مثي
أك كتب يف الذكر كل شيء،  ،األشياء تدؿ على الَبتيب كا٤بهلة، مث كتب ا مقادير

 .كىذا إ٭با كاف عقيب خلق القلم
 .متقدماف على خلق القلم، كالقلم متأخره عن خلق العرش كا٤باء ٤باءإذنا العرش كا 
ف ييقاؿ مع ىذا إف القلم أكؿ األشياء على اإلطبلؽ؛ كلذا كاف كبالتاِف ال ٲبيكن أ 

 ٝبهور السلف على أف العرش قبل القلم.
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 ٚايٓاؼ رلتًفٕٛ يف ايكًِ ايشٟ

 

 ٖٜ  إنتب ايكنا٤ ب٘ َٔ ايز

 

 ٌٖ نإ قبٌ ايعضـ أٚ ٖٛ بعزٙ

 

 قٛالٕ عٓز أبا ايعال٤ اهلُشاْٞ 

 

 ٚاحلل إٔ ايعضـ قبٌ ألْ٘

 

 سا أصنإ عٓز ايهتاب١ نإ 

 

كاف موجودنا، بل نقل شيخ اإلسبلـ يف موضعو من   :، يعِب(ذا أركاف)كاف العرش 
 .الفتاكل أف ىذا قوؿ ٝبهور السلف

ال ٲبكن أف نقوؿ أف القلم لو األكلية ا٤بطلقة، األكلية يف ا٢بديث أكلية  فإذ 
 نسبية، كىذا لو نظائر يف اللغة، كلو نظائر يف األدلة.

بلن  عن ا٣بلق، مث ابتدأ ىذا َف يزؿ خالقنا، كما كاف معطَّ  الوجو الثآف: أف ا 
َأَفَمْن َيْخُلُق  خالقنا، قاؿ سبحانو: ﴿ الكماؿ تعاُف ا عن ذلك، بل َف يزؿ ا 

َف يزؿ ربنا، كىذا يعِب كجوب مربوب،  [، كبالتاِف فا ُٕ﴾]النحل:َكَمْن ال َيْخُلقُ 
إ٥بنا، كىذا يعِب كجود عابد، كَف يزؿ لو الكماؿ ا٤بطلق، كىذا يعِب أنو َف يزؿ كَف يزؿ 

بلن عن الكماؿ، مث ابتدأ ىذا الكماؿ، بل َف منا، إذنا ما كاف ا معطَّ فاعبلن خالقنا، متكلّْ 
 قبلو ٨بلوقو كما أنو  خالقنا، ككل ٨بلوؽو خلقو ا فقد خلق ا  يزؿ ا 

 .و فسيخلق بعده ٨بلوقاكل ٨بلوؽو ٱبلق
 .كىذا باقتضاب ىو معتقد أىل السنة كا١بماعة يف ىذه ا٤بسألة 

 
َٕ:) قاؿ َِْػا َُا َأَقاَب اإٔل ِِ  َف ُٙ َي ََا َأِخَطَأ َٚ  ،ُ٘ ُِٝدٔط٦َ ِِ َُٜهٔ يِّ َي

ُ٘، َدٖفٔت ُٝٔكَٝب ٍَ َُٜهٔ يِّ َُا َقا َٜٔت ايٗكُشُف؛ َن ٔٛ َُٚط  ،ُّ أىَفىٍ : ﴿  اأَلِقاَل
تػىٍعلىٍم أىفَّ اللَّوى يػىٍعلىمي مىا يًف السَّمىاًء كىاألىٍرًض ًإفَّ ذىًلكى يًف ًكتىابو ًإفَّ ذىًلكى عىلىى اللًَّو 

مىا أىصىابى ًمٍن ميًصيبىةو يف األىٍرًض كىال يف أىنٍػفيًسكيٍم ًإالَّ ﴿ ََٚقاٍ:، [َٕ]ا٢بج:﴾يىًسّبه 
 (.[ِِ]ا٢بديد:﴾ذىًلكى عىلىى اللًَّو يىًسّبه  يف ًكتىابو ًمٍن قػىٍبًل أىٍف نػىبػٍرىأىىىا ًإفَّ 
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ينبغي أف نعلم أف ا٤بكتوب يف اللوح افوظ ال ٲبكن أف يتخلف، ال ٲبكن أف 
ييكتب يف اللوح افوظ ما ال يكوف، أك ما يكوف خبلفو، ىذا أمره ال ٲبكن أف يكوف، 

 .فإنو كاقعه كالبد إ٭با كل ما كتبو ا 
فإف ما أصابك َف يكن ليخطئك، كما أخطأؾ َف يكن ليصيبك، كىذا  :كبالتاِف 

اتكسبو شيئنا من الطمأنينة كالراحة بعد حصوؿ ا٤بصائب ك ٩با يريح ا٤بؤمن، كيي 
ى
؛ ا٤بؤ٤ب

، كما كتبو -سبحانو-ال ٲبكن أف يفر ٩با علمو ا منها،  ألنو يعلم أنو ال ٲبكن أف يفر
على اإلنساف شاء أـ أىب، كلو أنو طلب أف على اإلنساف، فكل شيءو مكتوب كاقع 

 ، كال ٲبكن أف يكوف.يكوفيصيب شيئنا ما كتبو ا لو فوا إف ذلك ال 
عليو، فإف ذلك ال يكوف  -سبحانو–لو أراد الفرار من شيءو كتبو ا  أنو كما  

 .«ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأؾ لم يكن ليصيبك»كال ٲبكن أف يكوف 
 

٘ٔ):  قاؿ ُٔ ًِ ََٖصا ايٖتِكٔسُٜط ايٖتأبُع ٔئع ُٕ ٔفٞ  َٚ ُ٘ َُٜهٛ َْ ُغِبَشا

ََٚتِفٔكٝاّل: َفَكِس َنَتَب ٔفٞ  ١ًَُِّ َٛأنَع ُد ََا َؾا٤َ.  ََ َُِشُفٛؿٔي  ِٛٔح اِي ايًٖ

َِْفٔذ  ٌَ ًَََّها،  فٔإَشا َخًََل َدَػَس اِيَذٓٔرٔي َقِب  ٔ٘ ِٝ ٘ٔ؛ َبَعَح ٔإَي ايٗطٚٔح ٔفٝ

ََُط ٔبِأِض ُِٝؤ َُإت،َف ٌّ  َبٔع َنًٔ ََٚؾٔك  ،ُ٘ ًََُ ََٚع  ،ُ٘ ََٚأَدًَ  ،ُ٘ بهتب ٔضِظَق

َٛ َشٔيَو ،َٚغٔعْٝس َِْش َٚ.) 
 

إُف أف ىذه الدرجة ا٤بتعلقة بالعلم مع الكتابة فيها درجةه أصلية  نبو ا٤بؤلف 
كقوعو،  الكتابة يف اللوح افوظ، كىذه عامةه شاملة لكل ما قدر ا  :أك رئيسة ىي

ابتداء خلق السماكات كاألرض، كإُف قياـ الساعة، ىذا عموـه لكل ىذه األشياء ما من 
 .عنو شيء شذٌ 

 ة تقديرات تفصيلية ىي الكتابات ا١بزئية ال الكتابة الشاملة.كٜبٌ  
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من ىذه الكتابات التفصيلية: الكتابة الٍب تكوف و عليو ا٤بؤلف ك٩با نبٌ  
فخ الركح فيو، دؿ على ىذا ما ثبت يف عقيب خلق اإلنساف يف بطن أمو، كقبل ن

، كىو ا٢بديث ا٤بعركؼ ٕبديث الصادؽ بن مسعودو االصحيحْب من حديث 
أف أحدكم ُيجمع خلقو في بطن أمو أربعين »قاؿ:  ا٤بصدكؽ، أخرب فيو أف النيب 

يوًما نطفة، ثم يكوف علقًة مثل ذلك، ثم يكوف مضغًة مثل ذلك، ثم يُرسل الملك، 
 .«أربع كلمات بكتب رزقو، وأجلو، وعملو، وشقٍي أو سعيد فيؤمر بكتب 

 .-«ثم ينفخ فيو الروح»طبعنا بعد ىذه الكتابة جاء يف ركاية: -ىذه الكتابة ف إذ
بعد اكتماؿ ا٣بلق كقبل نفخ الركح، يعِب بعد أف يصل إُف مرحلة ا٤بضغة،  فإذ 

 .كقبل أف يينفخ فيو الركح فإف ىذه الكتابة تكوف
اؾ ا، ىذه كتابة جزئية خاصة، كليست كتابة شاملة عاملة، ىذه  رعاالحظ ي 

 :كتابة
 .معْب ال ٔبميع األشخاص بشخصو  تعلقت :أكالن  
كتعلقت بشيءو ٨بصوص كىي األمور األربعة ال بكل ما يكوف، أك ما ]ثانينا[:  

  .يتعلق ّٔذا اإلنساف يف حياتو
للكتابة السابقة، كالتفصيل  ىذه كتابة خاصة، كتابةه جزئية، ىي كالتفصيلف إذ

  :للكتابة ا١بزئية، يعِب
ى
ك من ىذه الكلمات األربع موجوده يف اللوح لى أف ما يكتبو ا٤ب

 خارجنا عما كتب يف اللوح افوظ.افوظ ال ٲبكن أف يكوف 
ِفيَها يُػْفَرُؽ ﴿عن ليلة القدر فقاؿ:  من الكتابات التفصيلية أيضنا ما أخرب ا 

يف ليلة القدر تكتب »بن عباسو رضي ا عنهما: ا[، قاؿ ْ﴾]الدخاف:َأْمٍر َحِكيمٍ ُكل  
ا٤ببلئكة ما يكوف يف اللوح افوظ ٩با يكوف يف ذلك العاـ من حياةو كموتو كرزؽ حٌب 

 «.فبلفه كٰبج فبلف فيكتب ٰبجي  ،ا٢بج ليكتب إفَّ 
 :يكوف خبلؿ العاـ يعِب ىذه كتابةه تفصيلية، ىذا التقدير الذم ىو كتابة ماف إذ 

من ليلة القدر كإُف ليلة القدر القادمة ىذه كتابةه خاصة، ليست ىي الكتابة العامة، 
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كلكنها ال ٚبرج عنها، الشيء الذم تكتبو ا٤ببلئكة يف ىذه الليلة مدكفه كموجود يف 
 اللوح افوظ ليس متخلفنا عنو.

لتفصيلية، كال يظهر أهنما يذكر بعض أىل العلم ىا ىنا نوعاف من الكتابات ا 
بالتقدير البشٌرم، يعِب  :داخبلف فيما ٫بن بصدده، يذكركف التقدير الذم ييسمونو

استخرج ذرية آدـ من ظهره، كأشهدىم على  التقدير الذم يذكركنو ىنا ىو أف ا 
 .ة نفسو العليٌ 

لكنو ليس لو عبلقةه ّٔذا التقدير فنحن  ؛أعلم أف ىذا حقه  كالذم يبدك كا  
أخذ ا٤بيثاؽ،  نبحث بتقديرو متعلقو بعلمو ككتابة، كىذا األمر ليس كاردنا يف ركاياتً 

ُكلا : ﴿كيذكركف أيضنا تقديرنا آخر يسمونو بالتقدير اليومي، كيذكركنو عند قوؿ ا 
 [.ِٗ﴾]الرٞبن:يَػْوـٍ ُىَو ِفي َشْأفٍ 

من شأنو أف يفرج كربًا، »قاؿ:  سنادو جيد أف النيب كقد أخرج ابن ماجو بإ
موقوفنا على أِب كىذا ا٢بديث علقو البخارم  «وأف يرفع قوًما، ويضع آخرين

، كالذم يبدك كا أعلم أف ما جاء يف ىذا ا٢بديث أك ((صحيحو))يف   الدرداء
متعلقه با٤بشيئة كا٣بلق،  :يعِب ؛األثر إ٭با ىو متعلقه بالدرجة الثانية ال بالدرجة األكُف

 .أعلم كليس متعلقنا، بالعلم كالكتابة، كا 

 
ِٓٔهُطُٙ ُغال٠ُ):  قاؿ ُٜ َٕ ََٗصا ايكسض َقِس َنا ١ٖٜٔ َقٔسضّيا،  َف اِيَكَسٔض

ٌْ َّ َقًٔٝ ِٛ َٝ ُٙ اِي ِٓٔهُط َُ َٚ) 

رية كانوا بلة القدى أف غي أخرب ا٤بؤلف  ىذا القدر ا٤بتعلق بالعلم كالكتابة
 .ينكركنو، لكن منكريو من ا٤بتأخرين قليل

راد بالقدرية 
ي
م ىم متقدموىم، ىؤالء شٌرذمة هتي بلى ر، غي القدى  اةي فى نػي  :غبلة القدرية كا٤ب

من أىل الضبلؿ كالبدع، خرجوا على الناس بعد انقضاء عصر ا٣ببلفة الراشدة، كانقضاء 
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كبِب  بْب ابن الزبّب ، ككاف ذلك يف ا٤بدة الٍب كانت فيها الفتنة عصر معاكية 
أدرؾ ذلك ابن عمر، كابن عباس، كجابر، أمية، كاف ىذا يف أكاخر عهد الصحابة 

ىؤالء ىم الذين تربأ منهم من أدرؾ  ككاثلة ابن األسقع، ك٫بوىم من أصحاب النيب 
ذلك من الصحابة، كفيهم ا٢بديث ا٤بعركؼ عندكم كىو حديث جربيل، فإف سبب 

بن عمر رضي ا عنهما االتحديث ٕبديث جربيل ىو أف  حديث جربيل، أك سبب
أيخرب ٖبركج ىؤالء القـو ًقبل العراؽ، كمبدأىم كاف من معبد ا١بهِب الذم خرج يف 

البصرة، كتبعو من تبعو من الناس.
 فه أيني )، "فه أف األمر أيني "، كأهنم يقولوف: -رضي ا عنو عنهم-بن عمر اأيخرب  

 .، يعِب كقوع األشياء َف يسبق يف علم ا (يعِب مستأنف
 .-تعاُف ا عن ذلك علونا كبّبنا-إ٭با يعلم ا األشياء قبل كقوعها 

عند ذلك تربأ منهم بن عمر رضي ا عنهما، فقاؿ: إذا لقيت ىؤالء فأخربىم 
رضي ث ٕبديث جربيل الذم حدثو بو عمر أبوه ء، مث حدَّ آأٓف برمء منهم، كأهنم مِب بير 

 ا عنهما.
ر الذم ىو علم ا القدٔف، كاف ينكره غبلة القدرية الذين ا٤بقصود: أف ىذا القدٍ 

 .ىم ا٤بتقدموف
 .لمنا متأخرنا بعد حدكث األشياءإ٭با يكوف عً  لم ا عندىم عً  
 .إذا كقعت علمها ا، ال يعلمها قبل ذلك 
كأكُف ينكركف  من باب أكُفك ، بةمرتبة الكتا كبالتاِف فإهنم ينكركف من باب أكُف 

 ا٤بشيئة كا٣بلق.
إذا تكلموا عن أف غيبلة القدىرية ينكركف الًعلم كالكتابة  -تنٌبو-يعِب أىل العلم 

ا باألشياء كيف سيشافمرادىم كا٤بشيئة كاإلرادة من باب أكُف
ن
ىا؟ ؤ ؛ ألنو إذا َف يكن عا٤ب

 ككيف سيخلقها؟ 
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العلم، كىو ا٫براؼ الفبلسفة، ىؤالء أيضنا ضلوا يف كٜبة ا٫براؼه آخر يتعلق ٗبرتبة 
 ىذا الباب عن ا٢بق، كأتوا ٗبا تقشعر منو األبداف.

 ا  :إ٭با يعلم األشياء كليةن، كال يعلمها جزئية، يعِب حينما زعموا أف ا  
إ٭با يعلم األشياء من حيث كوهنا كليةن،  ؛عند ىؤالء ال يعلم ا١بزئيات كالتفصيبلت

ليات إ٭با ٧بلها العقوؿ يف الواقع، يف خارج األذىاف ال تكوف األشياء إال جزئيةو كالك
 .دة، ال تكوف مطلقة إال يف األذىافمقيَّ 

 .م ا اإلنساف من حيث كونو إنساننافعندىم يعلى  
ا، كعمرنا، كأنا كأنت فهذا خارجه عندىم عن علم ا أما أف يعلى    .م زيدن
لم؛ ألف ىذا إنكاره بصفة العً  ل إنكار اتصاؼ ا كحقيقة ذلك عند التأم 

ركا ىم السلف كما كفَّ رى لعلمو باألشياء، فاألشياء ال تكوف إال جزئية؛ كألجل ىذا كفَّ 
ة األكائل كبل الطائفتْب كافرتاف بإٝباع السلف؛ إلنكار ما ىو معلوـه ريٌ إخواهنم من القدى 

 ين بالضركرة.من الدّْ 
 

 ايفالعف١ ايعزاض َفبجالث١ َن

 

 إس أْهضٖٚا ٖٚٞ سْل َجبت١ 

 

ِْ ظظ٥ٞ سزٚخ عٛامل  عً

 

 سؾٓض ألدغإر ٚناْت َٝت١ 

 

  عندنا طائفتاف منحرفتاف يف ىذا الباب، كإذا أنكر الفبلسفة علم ا فإذ
ككذلك سيكونوف منكرين ٤برتبة ا٤بشيئة  ،ا١بزئي، فبالتاِف ىم منكركف ٤برتبة الكتابة

 .كا٣بلق
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: فٗٞ َؿ١٦ٝ اهلل ايٓافص٠، ((ايسضد١ ايجا١ْٝ))ٚأَا : ) قاؿ

ٕٖ َا ؾا٤ اهلل نإ، َٚا مل ٜؿأ  ٚقسضت٘ ايؿا١ًَ، ٖٚٛ اإلضيإ بأ

مل ٜهٔ، ٚأْ٘ َا ؼي ايػُاٚات ٚال ؼي األضض َٔ سطن١ٕ ٚال 

، ال ٜهٕٛ ؼي ًَه٘ َا ال ٜطٜس،  غهٕٛ؛ إال سيؿ١٦ٝ اهلل  

ع٢ً نٌ ؾ٤ٞ قسٜط؛ َٔ اغيٛدٛزات ٚاغيعسَٚات، فُا َٔ  ٚأْ٘ 

شتًٕٛم ؼي ايػُاٚات ٚال ؼي األضض إال اهلل خايك٘ غبشاْ٘، ال 

 (.خايل غريٙ، ٚال ضب غٛاٙ
 

األكُف من درجٍب القدر، كٮبا: درجة العلم كالكتابة،  فانقضى الكبلـ عن الدرجة
األكُف،  ما يتعلق با٤بشيئة كا٣بلق، انقضى الكبلـ عن الدرجة كاآلف نأخذ بعوف ا 

 الثانية الٍب ىي: ا٤بشيئة كا٣بلق. ينتقل ا٢بديث إُف الدرجة-بعوف ا-كاآلف 
الثانية، ٝبع بْب  األكؿ ما تشتمل عليو الدرجة ٝبع يف األمر كا٤بؤلف  

 -ا٤بشيئة كالقدرة، فذكر أف ىذه الدرجة تشتمل:
؛ كذلك أفَّ بْب األمرين ارتباطنا مشيئة اهلل النافذة، وقدرتو التامةأواًل: على 

كثيقنا؛ بْب ا٤بشيئة كالقدرة ارتباطه كثيق، كأىل السنة كا١بماعة ٯبمعوف بْب األمرين، 
يشاء ٗبشيئتو ا٤بقَبنة بقدرتو، كيف ىذا رده على القدرية؛ الذين  فيعتقدكف أف ا 

وف داخلةن يف مشيئة ا، كيف قدرتو، كما أهنم أخرجوىا أخرجوا أفعاؿ العباد عن أف تك
كما ذكرت -، كبْب ا٤بشيئة كالقدرة ارتباطه أيضنا عن أف تكوف داخلةن يف خلق ا 

 ، كىذا االرتباط يتبْب باآليت:-لك
فربنا سبحانو متصفه بالقدرة، كىو  كبلٮبا من صفات ا القدرة والمشيئة؛ 

 .قتدر، ككذلك ا٤بشيئة من صفات ا القادر، كالقدير، كا٤ب
 كىذاف األمراف يتطابقاف من كجو، كيكوف بينهما عموـه كخصوص من كجوو آخر. 
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فبالنظر إُف ا٤بشيئة الواقعة، يعِب: ا٤بشيئة ا٢باصلة، فإفَّ ا٤بشيئة أخصُّ من القدرة؛  
 إذ إف ا٤بشيئة إ٭با تتعلق باألمور الواقعة.

 . تتعلق ّٔا مشيئة ا أما غّب الواقعة فإهنا ال 
 أما قدرة ا، فإهنا متعقلةه بكل شيء، ما كقع، كما َف يقع. 

إذنا من ىذا ا١بهة ا٤بشيئة أخص؛ ألف تعلقها بالواقعات من حيث ا٤بشيئة الواقعة 
ا٢باصلة، تعلقها باألشياء الواقعة ا٢باصلة، كأما ما َف يقع كلن يقع، فبل تتعلق بو مشيئة 

 شاء ا تلك األشياء لوقعت، كالفرض أهنا َف تقع كلن تقع. ا؛ إذ لو
أما من حيث ا١بواز فاألمراف متطابقاف، ٗبعُب :كل ما جاز أف تتعلق بو ا٤بشيئة،  

إف  جاز أف تتعلق بو القدرة، كالعكس صحيح، ىذا من حيث ا١بواز، ٗبعُب: ا 
ًدث كٱبلق أم شيء كاف، كَف يكن ٜبة ما ٲبنع ذلك، فمشيئة ا  كقدرتو  شاء أف ٰبي

 من حيث ا١بواز متعلقةه باألشياء كلها، كالشيء ىو ا٤بوجود أك ما ٲبكن كجوده.
 الشيء ىو:  ا٤بوجود أك ما ٲبكن كجوده. 

 أما ااالت، أما ا٤بمًتنعات فإهنا ليست أشياء.
عليو   يث ا١بواز: فيمكن كٯبوز أف يشاءه ا، ، كاإذنا كل شيء من ح

 قدير.
أما من حيث الوقوع، ا٤بشيئة الواقعة ا٢باصلة فهذه ٨بتصة باألمور الواقعة، فما 

 شاء ا كاف، كما َف يشأ َف يكن، )كاف( ىا ىنا تامة؛ يعِب: كقع كحصل. 
ا ٮبا من جهةو: أمراف إذنا بْب ا٤بشيئة كالقدرة ىذه العبلقة الٍب ذكرت لك، فه

متطابقات، فكل ما جاز أف تتعلق بو القدرة، جاز أف تتعلق بو ا٤بشيئة، ككل ما جاز أف 
 تتعلق بو ا٤بشيئة، جاز أف تتعلق بو القدرة.

كأمَّا من حيث الوقوع، فا٤بشيئة ٨بتصةه باألمور الواقعة فقط، فما شاء ا فإنو 
ال ييغالب، إذا شاء ا  فا  ئة ا سيكوف كالبد، ككونو إ٭با ىو: عقيب مشي

 شيئنا فإنو يكوف كالبد.
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أما القدرة فهي أعم من ذلك: كل شيء كقع أك َف يقع فإف ا سبحانو عليو 
 قدير، كعليو: فإذا قيل ما َف يقع ٤با َف يقع؟ ىل لعدـ مشيئة ا؟ أـ لعدـ قدرتو؟ 

البدع: "إف ذلك  كاف لعدـ  ال شك أنو لعدـ مشيئة ا، ال كما يقوؿ أىل
، فا على كل شيءو قدير، كىذا قد تكرر يف كتاب ا كثّبنا، يف -حاشا ككبل-القدرة" 

ى سبحانو أنو على كل شيء قدير، كالحظ أف ىذا  ٟبسة كثبلثْب موضعنا يف القرآف، بْبَّ
رد عليو العمـو عموـه ٧بفوظ ما دخلو ٚبصيصه قط، ىذا العمـو ليس فيو ٚبصيص، كال ي

ٚبصيصه البتة، ا على كل شيء قدير، حٌب ا٤بعدكمات؛ األشياء الٍب َف تقع، كلن 
كقعها، ىل ىذه األشياء داخلةه يف  عدـ كقوعها، أك َف يشأ ا   تقع، شاء ا 

 ؟ ىل ا عليها قدير؟قدرة ا
َعَث  ﴿ُقْل ُىَو اْلَقاِدرُ )نعم(، ا على كل شيء قدير، قاؿ سبحانو:   َعَلى َأْف يَػبػْ

َعَلْيُكْم َعَذابًا ِمْن فَػْوِقُكْم َأْو ِمْن َتْحِت َأْرُجِلُكْم َأْو يَػْلِبَسُكْم ِشيَػًعا َويُِذيَق بَػْعَضُكْم 
األمراف األكالف: العذاب الواقع من فوؽ، أك من ٙبت، ىل ، [ٓٔ]األنعاـ:بَْأَس بَػْعٍض﴾

 ىذا األمر كقع؟ 
من ذلك، كمع ذلك فا عليو قدير، مع   استعاذ با  )َف يقع(، فالنيب 

 كونو غّب كاقع. 
القدرة، أهنا صفةه عامة، تتعلق بكل  كبالتاِف ٯبب أف ييعلم يف بياف صفة ا 

 عليو قدير. شيء على اإلطبلؽ، كل شيءو فا 
من عمـو  أف من أىل البدع من يتجنب ما بْبَّ ا  :كىا ىنا مسألة، كىي 

قدرتو، يف النصوص الكثّبة الدالة على أنو على كل شيء قدير، يعدؿ إُف أف يقوؿ: 
"إف ا على ما يشاء قدير"، يقوؿ: ماذا؟ ا على ما يشاء قدير، يعدؿ عن ما جاء 

، كما ذاؾ إال ألجل ىذا ، ككذا يف سنة نبيو ٧بمد يف القرآف، كاطرد يف كتاب ا 
 عند ىؤالء، إ٭با تتعلق بالوقوع. و لك، كذلك أف قدرة ا األمر الذم ذكرت
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، كقوعو؛ ىو الذم تعلقت بو عندىم قدرة ا  فالشيء الذم يشاء ا  
 كال شك أف ىذا أمره باطل، فا على كل شيء قدير من ا٤بوجودات كا٤بعدمات.

ث ابن من حدي ((صحيح مسلم))كقد يقوؿ قائل: فماذا أنت ٦بيبه عمَّا يف 
َوَلِكنٍّي يقوؿ:  آخر رجلو يدخل ا١بنة، كفيو: أفَّ ا  ، ٤با ذكر النيب مسعود 

 .َعَلى َما َأَشاُء قَاِدرٌ 
ا تعلق بأمرو كاقع، كَف يرد لتقرير   ا١بواب عن ىذا أف ييقاؿ: إفَّ ىذا ا٢بديث: إ٭بَّ

 -:مقامافالصفة ا٤بطلقة؛ إذنا ٜبة 
ـٌ يتعلق بتقرير الصفة المطلقة الثابتة هلل ]ا٤بقاـ األكؿ[:   .مقا

فنقوؿ: ا على كل شيءو  كىا ىنا علينا أف نذكر العمـو الذم ذكره ا 
 قدير.

على ىذا قادر،  على ىذا قادر، كا  أما بالنظر إُف أمرو كاقع، فنعم ا 
 كا على ذاؾ الشيء قادر.

إذنا ا٢بديث تعلق بأمرو معْب ىو الذم جاء يف ا٢بديث، فهذا الشيء ا٤بعْب، نعم  
: ىل ا  ا  دث كذا، أك ٱبلق كذا،  عليو قادر، فلو قيل مثبلن قادره على أف ٰبي

 أك يفعل كذا؟ نقوؿ: )نعم(، ا عليو قادر.
، ]ا٤بقاـ الثآف[: أما من حيث تقرير الصفة على إطبلقها، فبلبد  أف نذكر العمـو

، كأما أف يطَّرًٌد استعماؿ اإلنساف لقوؿ: ا على ما يشاء قادر، الذم بػىيػَّنىوي ا 
، إذ أنو قد يوىم أف يستعمل ىذا باطراد، فبل شك أف ىذا يوىم نقصنا يف حق ا 

، إ٭با تعلقت ٗبا شاء حدكثو دكف غّبه، كإال فا على كل شيء قدير، قدرة ا 
ا قادره على ، [ِْ]الشورل:﴿فَِإْف َيَشِإ اللاُو َيْخِتْم َعَلى قَػْلِبَك﴾ا يقوؿ سبحانو: كلذ

 .َف يقع ال لعدـ قدرة ا؛ إ٭با لعدـ مشيئة ا  ذلك، لكن ا٣بتم على قلب النيب 
اْبَن َمْرَيَم َوأُماُو ﴿ُقْل َفَمْن يَْمِلُك ِمَن اللاِو َشْيًئا ِإْف َأرَاَد َأْف يُػْهِلَك اْلَمِسيَح  

 ؟ ا١بواب: بلى.ىل ىذا األمر مقدكره  ، [ُٕ]ا٤بائدة:َوَمْن ِفي اأَلْرِض َجِميًعا﴾
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ا قادره على ذلك، لكنو َف يقع؛ ألف ا َف يشأ ذلك، كلو شاءه لوقع كال  
 شك، ما شاء ا كاف، كما َف يشأ َف يكن.

ى ا٢بقيقة، ليس ٜبة شيءه يوجب األشياء ىي ا٤بوًجبة لؤلشياء عل مشيئة ا 
 .على ا٢بقيقة، إال مشيئة ا 

كلذا أٝبع ا٤بسلموف على قوؿ: "ما شاء ا كاف، كما َف يشأ َف يكن"، كمن  
، كىذا من أصح األشعار ا٤بركية عنو، فقد ذكر ابن  ٧باسن شعر اإلماـ الشافعي 

يف ))البداية((، أك نقل عن ابن خزٲبة، عن ا٤بزٓف عن الشافعي، كىذا إسناده   كثّب 
أنشد لنفسو: كما ترل يف غاية الصحة، أنو 

 وإْف لم أَشأْ  َما ِشْئَت َكافَ 
 

 َلْم َتشْأ َلْم يكنْ  إف َوَما ِشْئتُ  
 . ٱباطب ا  

 وإْف لم أَشأْ  َما ِشْئَت َكافَ 
 

َتشْأ َلْم َلْم  إف َوَما ِشْئتُ  
 يكنْ 

 
لْقَت الِعَباَد ِلَما َقْد خ
 َعِلْمتَ 

 

َفِفي الِعْلِم َيجري الَفَتى  
 َواْلُمِسنْ 

 
ُهْم َسِعيد ُهْم َشِقيٌّ َوِمنػْ  َفِمنػْ

 
ُهْم َحَسنْ   ُهْم قَِبيٌح َوِمنػْ  َوِمنػْ

 َعَلى َذا َمنَػْنَت َوَىذا َخذْلتَ  
 

 وذاَؾ أعنَت وذا لم تعن 
  

لو ا٤بشيئة النافذة، فما شاءه َف يكن ٜبة من يغالبو سبحانو فيما شاء،  إذنا ا 
، [ِٗالتكوير:﴿َوَما َتَشاُءوَف ِإالا َأْف َيَشاَء اللاُو َرب  اْلَعاَلِميَن﴾]فإنو سيكوف كالبد، 

قاؿ ، [ّٗـ:األنعااللاُو ُيْضِلْلُو َوَمْن َيَشْأ َيْجَعْلُو َعَلى ِصَراٍط ُمْسَتِقيٍم﴾] أْ ﴿َمْن َيشَ 
الواحْد،  َقْلبَ ك  ِمْن َأَصاِبِع الراْحَمنِ  ِإفا قُػُلوَب اْلِعَباِد بَػْيَن ُأْصبُػَعْينِ »: النيب 
 .«يشاءُ  كيف يُقلٍّبها

 المرتبة الثالثة من مراتب القدر.إذنا ا سبحانو إذا شاء شيئنا كاف كالبد، فهذه  
 متأخر. كفيها متقدـه، فيها، القدركبالتاِف األمور كما قد علمت يف شأف مراتب  
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عًلم بعلمو األزِف ما ىو كائنه، مث كتب يف اللوح افوظ ما سبق يف  فا 
علمو من أنو سيكوف قبل خلق السماكات كاألرض ٗبخمسْب ألف سنة، كإُف قياـ 

كجود األشياء، فإنو سبحانو يشاؤىا،  الساعة، مث يف الوقت الٍب اقتضت حكمة ا 
كقوعو، ٙبرؾ  ، ال ٲبكن البتة أف يتخلَّف شيءه شاء ا عقيب مشيئة ا  فتقع

ا٤بتحرؾ، أك سكوف الساكن، أك قياـ القائم، أك قعود القاعد، أك صبلة ا٤بصلي، أك 
 حصولو. شرب الشارب، كل ذلك إ٭با كاف ٤با شاء ا 

قد جاء ما يرادفها، كيتعلق ّٔذا ا٤بقاـ، تنبيو كىو أف كلمة ا٤بشيئة يف النصوص، 
كىذا من ا٤بواضع الٍب ينبغي التنبيو ٥با، فإف ا٣بلل يف فهم ذلك، قد أكقع بعض الناس يف 
الضبلؿ، كاال٫براؼ عن جادة ا٢بق، ذلك أنو قد رادؼ ا٤بشيئة يف النصوص، كلمة 

شيء ، كعليو فإف الاإلرادة يف قسمها الكوٓف، يعِب: اإلرادة الكونية مرادفةه ٤بشيئة ا 
كوننا، فإف ىذا ٗبعُب شاءه، فما أرادة كوننا فإنو كاقعه كالبد، كاإلرادة   الذم أراده ا 

 :جاءت يف النصوص منقسمة
 كونية. إرادة ٜبة

 شرعية. إرادة كٜبة
﴿ِإْف َكاَف اللاُو  كالبد من التفريق بْب األمرين، إذا تأملت مثبلن يف ٫بو قوؿ ا 

﴿َوِإَذا َأَرْدنَا َأْف نُػْهِلَك قَػْريًَة َأَمْرنَا ، [ّْ]ىود:يُػْغوَِيُكْم﴾يُرِيُد َأْف 
َرِفيَها﴾] ىذه اإلرادة تستطيع يف غّب القرآف أف ٙبذفها، كتضع مكاهنا  ، [ُٔاإلسراء:ُمتػْ

﴿َوِإَذا َأَرْدنَا َأْف نُػْهِلَك كلمة )شاء(، أك )يشاء(، كبالتاِف يستقيم ا٤بعُب، إذا أردنا، 
يعُب: كإذا شئنا أف هنلك قريةن أمرنا مَبفيها، فاإلرادة الكونية شأهنا شأف ا٤بشيئة  ﴾قَػْريَةً 

 من حيث أهنا متعلقةه بالوقوع؛ ٗبعُب: ما شاء ا، كما أراده ا كوننا فإنو كاقعه كالبد.
متصفه ّٔا كٗبا قبلها، ا متصفه باإلرادتْب، كعلى  ٜبة إرادة أخرل كا 

تأمل سياؽ الكبلـ كسباقو، حٌب يظهر لو أم اإلرادتْب ىو ا٤براد فيو ىذا اإلنساف أف ي
 النص أك ذاؾ.
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: ك٧ببتو، فنحو قوؿ ا  ، تلحظ أهنا تتضمن رضا ا اإلرادة الشرعية
﴿يُرِيُد اللاُو ِبُكُم أك قولو سبحانو: ، [ِٕالنساء:﴿َواللاُو يُرِيُد َأْف يَػُتوَب َعَلْيُكْم﴾]

فإنك يف غّب القرآف، تستطيع أف ٙبذؼ  ، [ُٖٓالبقرة:َوال يُرِيُد ِبُكُم اْلُعْسَر﴾]اْلُيْسَر 
ب(، فيستقيم ا٤بعُب، ىذه ىي  اإلرادة كلمة )يريد(، فتضع بدالن عنها كلمة )ٰبي

بغض النظر عن  -سبحانو كتعاُف-، كىذه اإلرادة تعلقها بابة، ٗبا ٰببو ا الشرعية
 مسألة الوقوع.

تعلقهاٗبسألة الوقوع بغض النظر عن كوف ىذا الشيء ٰببو ا،  األولىاإلرادة  
 أك ال ٰببو. 
، فالشيء الذم ٰببو -عز كجل-فإهنا متعلقةه ٗبحبوبات ا  اإلرادة الشرعيةأما 

 ا، فإنو مراده لو شرعنا.
كعليو إذا تبْب لك ذلك، فإنك تعلم أف ىاتْب اإلرادتْب ٘بتمعاف، كتفَبقاف،  

 د إحداٮبا دكف األخرل.كتوج
، فيما كقع من الطاعات، فالذم كقع من اإلرادتاف الشرعية والكونيةفتجتمع  

 أراده كوننا، كالدليل كقوعو، أليس كذلك؟  الطاعات حصل، فإننا نقوؿ: إف ا 
 كالطاعة الٍب كقعت مثل صبلة العشاء الٍب صليناىا، ىل أرادىا ا كوننا؟ نعم،

 لمت؟ ألف ذلك قد كقع، كىل أراد ا ىذه الصبلة شرعنا؟كالدليل كيف ع 
 كيف علمتم؟ ألف ا ٰبب الطاعات.  

 إذنا ما كقع من الطاعات اجتمعت فيو اإلرادتاف.
، فكل معصية  اإلرادة الكونيةككجدت  فقط فيما كقع من ا٤بعاصي، ىذا أكالن

كقعت فإهنا كقعت؛ ألف ا أرادىا كوننا يعِب: شاءىا، كلوال أف ا شاءىا كأرادىا كوننا 
َف تقع، فبل شيء يقع البتة إال ٤بشيئة ا، يعِب: إلرادتو الكونية، كلذا نستطيع يف ا٤برتبة 

 ا٤بشيئة، اإلرادة الكونية. الثالثة من مراتب القدر أف نقوؿ بدؿ
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ما كقع من ا٤بعاصي، مراده  كوننا ال شرعنا، ٫بن ٪بـز كنقطع بأف ا٤بعصية الٍب 
كقعت، كسرقة حصلت البارحة، ىل نقوؿ إف ا أرادىا شرعنا؟ ا١بواب: ال، َف؟ ألفَّ 

 ا ال ٰبب ا٤بعاصي.
فبل شيء يقع إال بإرادة ا  ىل أرادىا ا كوننا؟ أجيبوا، )نعم(، ٤با؟ ألهنا كقعت،

 كيجدت اإلرادة. الكونية 
-الشيء اآلخر الذم يدخل يف ا٤براد كوننا فقط، ىو األشياء الٍب ال نعلم أف ا 

ٰببها، كاألعياف ا٤بباحة أك األشياء ا٤بباحة، فإهنا داخلةه إذا حصلت،  -عز كجل
 .-عز كجل-، يعِب ٗبشيئة ا ككقعت، كخيلقت، فإف ذلك إ٭با كاف بإرادة ا الكونية

، يف الطاعة الٍب َف تقع، كإٲباف أِب جهل، ٰببو ا وجدت اإلرادة الشرعية فقط
؛ ألنو ٰبب اإلٲباف من ٝبيع الناس، كلكن ىل كقع؟ َف يقع، إذنا إٲباف أِب -عز كجل-

 جهل مراده  شرعنا، ال كوننا؛ ألنو لو كاف مراد كوننا، لوقع.
 كل أمٍر شرعٍي فإنو يتضمن اإلرادة الشرعية.اعدة: كىا ىنا خذ ق 
 ىذه قاعدة. وإف شئت فقل: كل مأمور بو شرًعا فإنو مراد هلل شرًعا 
كىذا يسهل عليك فهم ا٤برادات  شرعنا، انظر ىل أمر ا ّٔا يف كتابو، أك أمر  

  شرعنا. ؟ إف كاف ذلك كذلك؛ فإف تلك األمور ماذا؟ ىا مرادةه ّٔا نبيو ٧بمد 
 كبالتاِف ىل نستطيع أف نقوؿ: إف ا٤برادات الشرعية ىي الواجبات كا٤بستحبات؟ 

 .ينقسم إلى: واجب، ومستحب)نعم(، ما أراده ا شرعنا، فإنو 
، كمستحب، مأمورو بو أمرنا  ألف ا٤بأمور بو شرعنا ال ٱبرج عن ىاذين، عن كاجبو

.  جازمنا، كإُف مأمور بو أمرنا غّب جاـز
، يف حالة كاحدة، انتفت لم توجد اإلرادة الكونية، وال اإلرادة الشرعيةا: أخّبن 

اإلرادتاف يف ا٤بعصية الٍب َف تقع، معصيةه َف تقع، ىذه ليست مراد  كوننا، ٤با؟ أجيبوا، 
ألهنا َف تقع، كلو شاءىا ا، نعم لوقعت، كىل ا٤بعاصي مراده  شرعنا؟ ا١بواب: ال 

  ٰبب الفساد، ا ال يرضى لعباده الكفر.حاشا ككبل، ا ال
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إذنا ٙبصل لنا أف األحواؿ يف ىذا ا٤بقاـ من حيث اجتماع اإلرادتْب، أك  
 ارتفاعهما، أك كجود أحدٮبا، ٙبصل لنا أف عندنا كم حالة؟ 

 حاالت: عندنا أربع
 . بكر أِب كإٲباف اإلرادتْب؛ اجتماع .ُ
 انفراد اإلرادة الكونية فقط؛ ككفر أِب جهل.  .ِ
ّ.  .  انفراد اإلرادة الشرعية فقط؛ كإٲباف أِب جهلو
ْ.  ، ثل لو: بكفر أِب بكرو، كفر أِب بكرو أمره مقدره عقبلن ارتفاع اإلرادتْب ٭بي

نا، لكنو َف يكن مراد  ال كوننا، كال شرعنا.  كيقدر ذىن
 لتاِف ترادؼ اإلرادة الكونية، كىي: ٜبة كلمةه أخرل ترادؼ أيضنا ا٤بشيئة، كبا

 اإلذف الشرعي.
 كالشأف يف اإلذف ، كالشأف يف اإلرادة من حيث االنقساـ. 
 :القرآف كالسنة دلتا على أفَّ إذف ا  

 قد يكوف إذننا كونينا.      
 كقد يكوف إذننا شرعينا.

 كقد ينفرد أحد ىاذين األمرين.
 كقد ٯبتمعاف.

: يف قولو ا ﴿ُقْل َأرَأَيْػُتْم َما أَنْػَزَؿ اللاُو َلُكْم ِمْن ِرْزٍؽ َفَجَعْلُتْم ِمْنُو :  فمثبلن
ـْ َعَلى اللاِو تَػْفتَػُروَف﴾] ىذا إذفه شرعيه ، [ٗٓيونس:َحَراًما َوَحالاًل ُقْل آللاُو َأِذَف َلُكْم َأ

 يتضمن معُب اإلباحة، معُب اإلجازة، معُب التشريع، كما شاكل ىذه ا٤بعآف. 
﴿َوَما َأَصاَبُكْم يَػْوـَ اْلتَػَقى : ىذا إذفه شرعيه، لكن تأمل معي يف ٫بو قوؿ ا 

ِإالا بِِإْذِف  ﴿َوَما ُىْم ِبَضارٍّيَن ِبِو ِمْن َأَحدٍ ، [ُٔٔآؿ عمراف:اْلَجْمَعاِف فَِبِإْذِف اللاِو﴾]
تستطيع يف غّب القرآف، أف ٙبذؼ كلمة )إذف(، كتضع مكاهنا: ، [َُِالبقرة:اللاِو﴾]

 كلمة ا٤بشيئة فيستقيم ا٤بعُب، إذنا ىذا إذفه كوٓف.
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﴿َمْن َذا الاِذي َيْشَفُع ِعْنَدُه ِإالا ماذا تقولوف يف قولو تعاُف: 
 اإلذف الكوٓف أـ اإلذف الشرعي؟  ىل ا٤براد ىا ىنا ، [ِٓٓالبقرة:بِِإْذنِِو﴾]
 االثناف.  -

 ييراد بذلك األمراف: اإلذف الكوٓف، كاإلذف الشرعي.
إذا أذف يـو القيامة للشافع أف يشفع، كاف ىذا اإلذف، كاف ىذا اإلذف فا  

 يتضمن معُب ا٤بشيئة كاإلرادة الكونية، كيتضمن أيضنا معُب اإلذف الشرعي.
ب للشافع أف يشفع.يأذف شرعنا،  فا   يز، كٰبي  كٯبي
 فاجتمع اإلذناف يف ذلك. 
﴿َما َقطَْعُتْم ِمْن لِيَنٍة َأْو تَػرَْكُتُموَىا قَائَِمًة : كٲبكن أف يقاؿ أيضنا، يف قوؿ ا  

 . [ٓا٢بشر:َعَلى ُأُصوِلَها فَِبِإْذِف اللاِو﴾]
يرل أف اإلذف ىاىنا  -رٞبو ا-بعض أىل العلم، كمنهم الشيخ تقي الدين 

ٯبمع األمرين، اإلذف الكوٓف، فإف ذلك كاف ٗبشيئة ا؛ ألنو ليس شيءه يقع إال ٗبشيئة 
 .من إذف كوٓف منو  ا، ككذلك كاف ذلك من إباحةو من ا 

كجاء مرتبة المشيئة، ىي: ر المرتبة الثالثة من مراتب القدإذنا يتلخص لنا أف 
 ٥با مرادفاته يف النصوص.

كا٤بقصود أف يعلم ا٤بسلم، كىذا القدر ىو القدر الواجب أف ييدرؾ كييعلىم أف ا  
  ىو الذم يشاء كل ما يقع، كلوال أف ا .يشاء ذلك، فإنو ال ٲبكن أف يقع 

 أف قدرة ا ، ك كذلك علينا أف نيدرؾ، كنعلم، كنعتقد عمـو قدرة ا   
قدرةه تامةه شاملة، كىذا من أىم العلم، كمن أكجب العلم، فإف ذلك كاف من ا٢بكمة 
الٍب خلق ا السماكات كاألرض ألجلها؛ ألجل ىذا األمر أف نعلم، كندرؾ، كنعتقد 

يَػتَػنَػزاُؿ ﴿اللاُو الاِذي َخَلَق َسْبَع َسَمَواٍت َوِمَن اأَلْرِض ِمثْػَلُهنا : عمـو قدرة ا 
نَػُهنا﴾] كالبلـ ىاىنا )الـ التعليل(، أك  ﴾لِتَػْعَلُموا﴿مث قاؿ: ، [ُِالطبلؽ:اأَلْمُر بَػيػْ
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﴿لِتَػْعَلُموا َأفا اللاَو َعَلى ُكلٍّ َشْيٍء َقِديٌر َوَأفا اللاَو َقْد َأَحاَط ِبُكلٍّ َشْيٍء )الـ ا٢بكمة( 
 .[ُِالطبلؽ:ِعْلًما﴾]
، كعمـو إذنا من أىم العلم كأعظم االعتقاد؛ العلم كاالعتقاد بعمـو قدرة ا  
 فا على كل شيء قدير، كا قد أحاط بكل شيءو علمنا. علمو 

: فٗٞ َؿ١٦ٝ اهلل ايٓافص٠، ((ايسضد١ ايجا١ْٝ))ٚأَا : ) قاؿ

ٕٖ َا ؾا٤ اهلل نإ، َٚا مل ٜؿأ  ٚقسضت٘ ايؿا١ًَ، ٖٚٛ اإلضيإ بأ

مل ٜهٔ، ٚأْ٘ َا ؼي ايػُاٚات ٚال ؼي األضض َٔ سطن١ٕ ٚال 

 .غهٕٛ؛ إال سيؿ١٦ٝ اهلل  
 

 ٙبرؾ ا٤بتحرؾ كاف ٗبشيئة ا، كسكوف الساكن كاف أيضنا ٗبشيئة ا.
 
 

ع٢ً نٌ  ال ٜهٕٛ ؼي ًَه٘ َا ال ٜطٜس، ٚأْ٘ : ) قاؿ

ؾ٤ٞ قسٜط؛ َٔ اغيٛدٛزات ٚاغيعسَٚات، فُا َٔ شتًٕٛم ؼي 

ايػُاٚات ٚال ؼي األضض إال اهلل خايك٘ غبشاْ٘، ال خايل غريٙ، 

 (.ٚال ضب غٛاٙ
 

ىل يدخل يف ذلك ا٤بعاصي؟ سؤاؿ، ىل أراد ا ا٤بعاصي؟ ىل أراد ا كفر من  
 صى أـ ال؟ كفر؟ كعصياف من ع

ال شك أف اإلطبلؽ يف إثباتو أك نفيو غلط، لو قلت: ا أراد ا٤بعاصي، 
 كسكت، قلنا: ا١بواب خطأ.

، قلنا: خطأ.   كلو قلت: ا ال يريد، أك َف يرد ا٤بعاصي كسكتى
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 ا١بواب: البد من التفصيل، عليك بالتفصيل كالتبْب، فنقوؿ:  
كَف يردىا بإراداتو الشرعية، كسيأيت معنا بعد قليل ا أراد ا٤بعاصي بإرادتو الكونية، 

َفى أرده كوننا، ٤با شاءه ا مع   -كجلعز - ا ٰببو ال مسألة، كىي: ما -إف شاء ا-
؟ كا١بواب سيأيت معنا، كأف ىذه األمور الٍب ال ٰببها -عز كجل-كونو غّب ٧ببوب  

٭با ىي مراده لو لغّبىا؛ ٗبعُب: أف ا ال ال لذاهتا؛ كإ ٩با شاء كقوعو، أهنا مراده  
ب ما يَبتب على كجودىا، كسنتكلم عن ىذا إف شاء ا يف ٧بلو.  ٰببها، لكن ٰبي

 
ع٢ً نٌ ؾ٤ٞ قسٜط؛ َٔ اغيٛدٛزات  ٚأْ٘ : ) قاؿ

 .ٚاغيعسَٚات(
 

 ىذه القاعدة عليك أف ٙبفظها.
 

ع٢ً نٌ ؾ٤ٞ قسٜط؛ َٔ اغيٛدٛزات  ٚأْ٘ : ) قاؿ

ٚاغيعسَٚات، فُا َٔ شتًٕٛم ؼي ايػُاٚات ٚال ؼي األضض إال اهلل 

 (.خايك٘ غبشاْ٘، ال خايل غريٙ، ٚال ضب غٛاٙ
 

األمر الثاني من الدرجة الثانية، وىي: كإف شئت فقل: المرتبة الرابعة، ىذه 
خالق كل شيء، كدخل يف ىذا العمـو الذكات، كالصفات،  فا مرتبة الخلق، 

 كاألفعاؿ، فما مث موجوده إال خالقه ك٨بلوؽ، كا٣بالق ىو ا كحده.
قاؿ ، [ِٔالزمر:﴿اللاُو َخاِلُق ُكلٍّ َشْيٍء﴾] إذنا كل ما سواه فهو ٨بلوؽ، قاؿ  

ُر اللاِو  ﴿َىلْ قاؿ سبحانو:  ،[َُُاألنعاـ:﴿َوَخَلَق ُكلا َشْيٍء﴾]سبحانو:  ِمْن َخاِلٍق َغيػْ
 . [ّفاطر:يَػْرزُُقُكْم ِمَن الساَماِء َواألَْرِض﴾]



ـً أىِب العباس، أىٞبىىدى بنً  ة الوىاًسػػػًطيَّةي؛ ًلشىٍيًخ اإلٍسبلى  (ىػػػػِٖٕ-ُٔٔعىٍبدى ا٢ٍبليم اٍبن تٍيميَّة ا٢ٍبرَّآفَّ ) الػػػعىػػػًقػػػيػػػػػدى
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ىو الذم يوجد األشياء، ٱبرجها من حيز  كحده، فا  إذنا ا٣بلق  
سبحاف ربنا كتعاُف -العدـ إُف الوجود ال خالق سواه، كال رب غّبه، يكوف منو ذلك 

 .-علونا كبّبنا
عىًلمى ا األشياء قبل حدكثها، ككتبها قبل كقوعها، تبة الرابعة، المر إذنا ىذه ىي  

، كمن  كشاء حصو٥با فوقعت، كخلقها عند كقوعها، كل شيءو ا خالقو من أعيافو
، كمن أفعاؿ، اإلنساف ٨بلوؽه   ، كأفعالو ٨بلوقةه  ، كصفاتو ٨بلوقةه  أكصاؼو

 كل شيء سول ا ،   فإنو ٨بلوؽ، ا  خالقو، ىذا عموـه ليس يدخلو
، كال ٲبكن أف فيها أحد، ا٣بلق   ٚبصيص البتة، كىذه صفة ال يشرؾ ا 

 .يشارؾ ا تعاُف يف ذلك أحده سواه 
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َٚع شيو فكس أَط ايعباز بطاعت٘ ٚطاع١ ضغً٘، :) قاؿ

 ْٚٗاِٖ عٔ َعكٝت٘.

، ((اغيكػطري))، ٚ((، ٚ))احملػٓري((اغيتكري))ٖٚٛ غبشاْ٘ حيب  

ٜٚطن٢ عٔ ايصٜٔ آَٓٛا ٚعًُٛا ايكاذتات، ٚال حيب 

، ٚال ٜأَط ((ايكّٛ ايفاغكري))، ٚال ٜطن٢ عٔ ((ايهافطٜٔ))

 (.بايفشؿا٤، ٚال ٜطن٢ يعبازٙ ايهفط، ٚال حيب ايفػاز
 

ىذا تنبيوه مهم، بعد أف عرفت مراتب القدر، الٍب من عًلمها كآمن ّٔا، فإنو يكوف 
بعد ذلك،  قد حقق اإلٲباف بالقدر الذم ىو أحد أركاف اإلٲباف، عطف الشيخ 

ا، كىو: ا١بمع بْب اإلٲباف بالقدر كاإلٲباف بالشرع، كىذا األمر  بالتنبيو على أمرو مهم جدن
إُف ا١بمع بْب األمرين:  كا١بماعة، ىم الذين كقفهم ا ما فاز بو إال أىل السنة 

 اإلٲباف بالقدر، كاإلٲباف بالشرع. 
فينظركف إُف األمور بالنظر القدرم، كينظركف إُف األمور بالنظر الشرعي، كٯبمعوف 

 بينهما.
فاألكامر كالنواىي النظر إليها نظره شرعيه، كبالتاِف: فاإلنساف مأموره كمنهيه،  
 عليو أف يأيت با٤بأمورات، كأف ينتهي عن ا٤بنهيات. ككاجبه 
 كأما النظر القدرم فإهنم يلتفتوف إليو من حيث النظر إُف عمـو خلق ا  

 كتقديره لؤلشياء.
 كأيضنا ينظركف أك يلتفتوف إُف النظر القدرم، فيما يتعلق با٤بصائب الٍب تقع. 
تج بو يف ا٤بصائب ال يف ا٤بعائ  ب، ما يتعلق با٤بعاصي كالذنوب، فالقدر إ٭با ٰبي

، كهنى عباده عنها، كالكبائر الٍب تقع من ابن آدـ، فإف ىذه األمور ييبغضها ا 
كالعبدي إذا فعلها، فإ٭با فعلها بقدرة منو كمشيئة؛ كبالتاِف فإنو ٧باسبه على ذلك قاؿ 
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َها َما اْكَتَسَبْت﴾سبحانو:  فبل ييوفق إال من ٝبع ، [ِٖٔ]البقرة:﴿ َلَها َما َكَسَبْت َوَعَليػْ
بْب األمرين، بْب اإلٲباف بالقدر، كاإلٲباف بالشرع، كىذا ا٤بقاـ ٰبتاج إُف تفصيل أكثر مع 

من كبلـ يف مسألة خلق أفعاؿ العباد، أك ما يتعلق  -إف شاء ا-ما سيأيت بعده 
 بكبلـ ا٤بخالفْب يف القدر.

 
، ((ٚ))احملػٓري، ((اغيتكري))ٖٚٛ غبشاْ٘ حيب : ) قاؿ

، ٜٚطن٢ عٔ ايصٜٔ آَٓٛا ٚعًُٛا ايكاذتات، ٚال ((اغيكػطري))ٚ

، ٚال ٜأَط ((ايكّٛ ايفاغكري))، ٚال ٜطن٢ عٔ ((ايهافطٜٔ))حيب 

ٚايعباز ، بايفشؿا٤، ٚال ٜطن٢ يعبازٙ ايهفط، ٚال حيب ايفػاز

 فاعًٕٛ سكٝك١ّ(
 

 :كنا توقفنا يف درس أمس عند ىذا ا٤بوضع، كقد تبْب لنا
ب، فصار  أفَّ ا  ب؛ ألنو يوًصلي إُف ما ٰبي ب، كييقدّْر ما ال ٰبي ييقدّْر ما ٰبي

 ا٤بقدَّري منو:
 ما ىو مراده لذاتو. 

 كمنو ما ىو مراده لغّبه.
ب من ا٤بعاصي، كالذنوب، كالشركر كما إليها، فإف ذلك   إذا قدَّر ا ما ال ٰبي

شيءه ٰببو ا، ككجوده أحب  كاف؛ ألنو يَبتب على كجود ىذه األمور ا٤بكركىة  
الذم  من فواتو، فؤلجل ذا قدَّره، حاشا ككبل أف يكوف يف قىدىر ا  إُف ا 

 ييضاؼ إليو ما ىو شره قط. 
 ما ىو شره ٧بض. ذلك ال يكوف يف مقدكر ا ك
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كعرفنا أيضنا أف الواجب على ا٤بؤمن، أف ٯبمع بْب إٲبانو ّٔاذين األمرين 
 العظيمْب:

 أف يومن بالشرع.
 كأف يؤمن بالقدر.

يف قدره، كبْب اجتهاده يف شرعو، فيأيت ما أيمر،  فيجمع بْب تسليمو   
ي، كىذا ىو مسل  أىل السنة إليو.  ك التوفيق الذم ىىدىل ا كينتًهي عن ما هني

كائنه كالبد، حٌب   كقد يقوؿ قائل، كقد يتساءؿ متسائل فيقوؿ: إ٭با قدَّر ا 
الشقاكة، كالسعادة، كل شيءو مكتوب، فؤلم شيءو يكوف العمل؟! ىذا سؤاؿه يتبادري 

؛ كما أف السعادة إُف الناس كثّبنا، كالعجيبي أف األمر نفسو ينسحبي على شأف الرزؽ
كالشقاكة مكتوبة، فكذلك الرزؽ مكتوب، كال يسأؿ أحده ٤با العمل!! ًَفى نعمل ألجل 

 الرزؽ؟! 
٘بد الذم يتساءؿ السؤاؿ السابق، يقـو كل يوـو مبكرنا، ليذىب إُف العمل، كال 

كنو ال يتًَّكلي على القىدىر السابق، كيقوؿ: إنو كلو كاف الرزؽ مكتوبنا، فبلبد من العمل، ل
 يقوؿ الشيء نفسو فيما يتعلَّق بشأف القدر.

، كمنو شيءه مستور. -يا رعاؾ ا–ينبغي أف تعلم   أف القدر منو شيءه معلـو
يف كتابو، كتبْب لنا من  ٯبب علينا أف نفهم من القىدىر، القىٍدرى الذم أىبىانو ا 

لو  ، كأما ما زاد على ذلك؛ فإنو شيءه مستوره عنا علمو، كا خبلؿ سنة النيب 
﴾]األنعاـ: ُقْل َفِللاِو اْلُحجاُة اْلَباِلَغةُ ا٢بيجة على العباد، كليس للعباد حجةه عليو: ﴿

ِإناا َىَديْػَناُه الساِبيَل ِإماا َشاِكًرا َوِإماا  : ﴿سبحانوليس عليو حيجة، قاؿ  [ ا ُْٗ
ُرُساًل ُمَبشٍّرِيَن َوُمْنِذرِيَن لَِئالا َيُكوَف لِلنااِس : ﴿سبحانو[ ، قاؿ ّ﴾]اإلنساف: َكُفورًا

 [.ُٓٔ﴾]النساء: َعَلى اللاِو ُحجاٌة بَػْعَد الر ُسلِ 
يـو القيامة، كلن ٯبدكا  كألجل ىذا فإف ا٣بلق ٝبيعنا، سيتجلَّى ٥بم عٍدؿ ا 

، كتأمل معي يف قوؿ ا نَػُهْم بِاْلَحقٍّ َوِقيَل اْلَحْمُد : ﴿سبحانو على ا سبيبلن َوُقِضَي بَػيػْ
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[ ىذه اآلية، فيها نكتةه مهمة، تدلك على أف قضاء ا ٕٓ﴾]الزمر: لِلاِو َربٍّ اْلَعاَلِمينَ 
  كحيكمو الكوٓف، كما قدَّره ٩با صار العباد إليو يـو القيامة، كاف فيو ،  عدالن

 غّب ظاَف.
على قضاءه، حٌب الذين ييعذىبوف  فؤلجل ىذا ا٣ببلئق أٝبعوف، ٰبمدكف ا 

نَػُهْم بِاْلَحقٍّ َوِقيَل اْلَحْمُد لِلاِو َربٍّ يف النار، تأمل معي يف قولو: ﴿ َوُقِضَي بَػيػْ
[، كالحظ معي كيف أف حذؼ الفاعل ىاىنا، حيذؼ القائل؛ ٕٓ﴾]الزمر: اْلَعاَلِمينَ 

، كقلؤّم ادة التعميم؛ فالكل.. كل ا٣ببلئق تصدح ٕبمد ا ألنو قاؿ: كقيل؛ إلر 
 مليئةه بتعظيم ا.

إهنم ليحمدكف ا، كىم  )قاؿ ا٢بسن البصرم  قاؿ ابن القيم 
( ظهر ٥بم )كأعِب أىل النار؛ حٌب كىم ييعذبوف(  ييعذىبوف، فما كجدكا على ا سبيبلن

، ظهر ٥بم أف ا  ككاف يف قضاءه حكيمنا، فهم ٰبمدكف ا ، كاف يف قضاءه عدالن
. 

على عبده، أف يكوف من  عدؿه ال يظًلم، فمٌب كاف قدىره   إذف ا
 ؛ ألف العباد بْب ىدايةو كإضبلؿ. الضالْب، فذلك عدؿه منو 

، كأما اإلضبلؿ؛ فإنو عن حكمةو منو  أما ا٥بداية؛ فإهنا عن حكمةو منو كفضلو
. كا   ليس بظاَفو يف كل حاؿ.  كعدؿو

ًجريه عليو  الذين ىداىم خصَّهم بلطيفةو منو، كمىنَّ عليهم بفضلو الذم ال ٰبى
 . حاًجر، ىو فضلو يضعو حيث يشاء، فيما تقَبف بو حكمتو 

يضع فضلو حيث تقتضي حكمتو، كإف أضل فإف إضبللو كاف حكمةن  كا 
، كاف حكمةن حيث كضع اإلضبلؿ   يف ٧بلو البلئق بو.منو، ككاف عدالن

، كال تليق ّٔا تلك النعمة، نفوس الضالْب نفوسه ال تصلح لفضل ا  
رموا ىذه النعمة.  فكانت ا٢بكمة تقتضي أف ٰبي
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يف ذلك ظاًلمنا؛ ألنو أزاح العلل، كأرسل الريسل،  كألجل ىذا َف يكن ا 
كاألبصار، كيسَّر سبيل كأنزؿ الكيتب، كمكَّنى من ا٥بداية، فأعطى القلوب، كاأل٠باع، 

 جزاءن ًكفاقنا. ؛ لكنَّ ىؤالء صٌدفيوا عن ا٢بق، كأعرضوا عنو، فأضلَّهم ا وا٢بق ٤ببتغي
، ٤بن أضلو؛ كاف منو عقوبة؛ عقوبة على عدـ اإلقباؿ على ا  إضبللو 
 كعلى شرعو. 

 [ ىداىم ا ُٕ﴾]فصلت: َوَأماا َثُموُد فَػَهَديْػَناُىمْ : ﴿كلذا تأمل قوؿ ا 
َوَأماا ثَُموُد فَػَهَديْػَناُىْم فَاْسَتَحب وا اْلَعَمى ىدايةى الداللة كاإلرشاد، فما الذم كاف!!: ﴿

هيم ا ُٕ﴾]فصلت: َعَلى اْلُهَدى  [ ىم الذين استحبوا العمى على ا٥بدل فأك١بى
 أرادت ذلك. ؛ ألفَّ قلؤّم سبحانومن الباب الذم اختاركه، كأضلهم ا 

َواللاُو َأرَْكَسُهْم ِبَما [ بأم سبب؟ ﴿ٖٖ﴾]النساء: َواللاُو َأرَْكَسُهمْ : ﴿سبحانوقاؿ 
 [، ٖٖ﴾]النساء: َكَسُبوا

[ ما النتيجة؟ ٖ،ٗ﴾]الليل: وََكذاَب بِاْلُحْسَنى  *َوَأماا َمْن َبِخَل َواْستَػْغَنى  ﴿
 [. َُ﴾]الليل: َفَسنُػَيسٍُّرُه لِْلُعْسَرى﴿

َصَرَؼ اللاُو [ ما النتيجة؟ ﴿ُِٕ﴾]التوبة: ثُما اْنَصَرُفوا: ﴿سبحانوؿ قا
 [.ُِٕ﴾]التوبة: قُػُلوبَػُهمْ 

 ٤بن أضل، كاف منو عقوبةه على عدـ إقبا٥بم على أمر ا  إذف إضبلؿ ا 
ِبِو َأواَؿ  َونُػَقلٍُّب َأْفِئَدتَػُهْم َوأَْبَصارَُىْم َكَما َلْم يُػْؤِمُنوا: ﴿٤با بػىلىغىهم، قاؿ 

ضبلالن  [ أكؿ ما جاءىم النذير، مث بعد ذلك زادىم ا َُُ﴾]األنعاـ: َمراةٍ 
 .كطغياننا؛ ألجل كل ما فعلوه من الذنوب، كا٤بعاصي، كالصٌد عن سبيل ا 

، كل معصيةو، كل كفرو، كل ضبلؿو يقع، فإنو عقوبةه على ذنبو  إذف كل ذنبو
ذنبو قبلو، كىكذا إُف أف نصل إُف الذنب األكؿ، كىذا  سبقو، كالذم قبلو، عقوبةه على

َونُػَقلٍُّب بو، على إعراضهم ٤با جاءىم النذير أكؿ مرة؛ ﴿ الذنب عاقبهم ا 
 [.َُُ﴾]األنعاـ: َأْفِئَدتَػُهْم َوأَْبَصارَُىْم َكَما َلْم يُػْؤِمُنوا ِبِو َأواَؿ َمراةٍ 
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نو إٍف ىىدىل، كاف ذلك حكمةن منو عدؿه ال يظًلم، فإ إذف أعود فأقوؿ: ا 
. ، كإف أضل،كاف ذلك منو حكمةن منو كعدالن  كفضبلن

الذين ىداىم ا؛ ىداىم عن علم؛ ألنو أعلم ٗبواطن القلوب الذكية، كا٤بواضع 
الٍب تصلح لنعمة ا سبحانو، فكانت ا٢بكمة أف توضع النعمة يف ٧بلها، كلذلك تأمل 

يَماَف َوزَيػاَنُو ِفي قُػُلوِبُكْم وََكراَه ِإلَْيُكُم َوَلِكنا ال:﴿يف قوؿ ا  لاَو َحباَب ِإلَْيُكُم اإْلِ
َفْضاًل [ مث قاؿ: ﴿ٕ﴾]ا٢بجرات: اْلُكْفَر َواْلُفُسوَؽ َواْلِعْصَياَف ُأولَِئَك ُىُم الرااِشُدوفَ 

َواللاُو ؟ قاؿ: ﴿ [، األمر كلو فضله كنعمةه من ا، ًَفى ٖ﴾]ا٢بجرات: ِمَن اللاِو َونِْعَمةً 
 [.ٖ﴾]ا٢بجرات: َعِليٌم َحِكيمٌ 

؛ ألنو  إذف كضع ىذه النعمة يف ال البلئق ّٔا، كاف من ا  نعمةن كفضبلن
 .العليم ا٢بكيم 

 أما أكلئك الضالوف، فإهنم قلوبه سوداء مظلمة، ال تصلح للهداية، قاؿ  
 *َأماا َمْن َبِخَل َواْستَػْغَنى وَ  كصدكدىم عنو(: ﴿ عنهم  )يف شأف إعراضهم عن ا 

[ فا٤بناسب لو أف ال يييسر لليسرل، كإ٭با أف يييسر ٗ-ٖ﴾]الليل: وََكذاَب بِاْلُحْسَنى 
 للعسرل؛ ألهنم ال يصلحوف للهداية.

كألجل ذلك، تأمل يف حاؿ الكفار، كيف أهنم بعد أف ييعاينوا العذاب، كيتحقق 
بو، كبػىلىغىهم يف الدنيا؛ كألجل ىذا فإهنم يطلبوف العودة إُف  أماـ أعينهم ما أخرب ا 

 الدنيا. 
َوَمْن َأْصَدُؽ ِمَن ﴿[، ِٖاألنعاـ: ﴾]َوَلْو رُد وا َلَعاُدوا ِلَما نُػُهوا َعْنوُ  : ﴿قاؿ 
 [.ٕٖ﴾]النساء: اللاِو َحِديثًا

كقد -لو عادكا  أخرب ا أف ىؤالء الظا٤بْب ألنفسهم، إذا طلبوا العودة إُف الدنيا،
 ما الذم سيكوف منهم؟ أسيستقيموف على طاعة ا؟  -رأكا العذاب

أجيبوا !!، )ال كا(، ا سبحانو يعلم األمور على ما ىي عليو، يعلم ما َف يكن 
 .لو كاف، كيف يكوف، ال يتخلَّف عًلم ا 
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أخرل إُف الكيفر إذف ىؤالء الظا٤بوف ألنفسهم، لو ريدكا إُف الدنيا، لعادكا مرةن 
 كالعناد، أفهذه قلوب تصلح للهداية؟ أجيبوا! 

ال كا ىذه ال تصلح للهداية، كال يصلح أف توضع النعمةي فيها، ىذا خبلؼ 
ا٢ًبكمة، أرأيت إنساننا يشَبم أعظم ا١بواىر، بأعظم األٜباف، مث يضعها يف عينق كلبو 

 يينزه عنو ا٢بكماء؟أك خنزير، أىذا من ا٢بكمة يف شيء؟ أك ىذا سفوه 
ىذا سفو؛ ألف ىذا الشيء الثمْب، ال ييناسب أف يوضع يف ىذا ال، ا٥بداية 

 أعظم من ا١بواىر، كالكافر أخبث من ىذا ا٣بنزير.
من ىذا األمر، كآمن بو، كىو: أف ا عدؿه ال يظًلم،  -يارعاؾ ا-إذف ٙبقق 

، كإف أضل ، كأنو إف ىدل؛ كاف ىذا منو حكمةن كفضبلن ؛ كاف ىذا منو حكمةه كعدالن
 كما زاد على ذلك فمخزكفه عنا علمو.

إف أردت التنقّب أكثر، اعلم أنك لن تصل إُف شيء، ما زاد على ىذا مزًلةي قدىـ، 
 عليو، فإنو سيهوم يف الضبلؿ. كمن َف ييثبّْتو ا 

 ٚأصٌ عالٍ اخلًل َٔ نٌ فشق١

 

 ٖٛ اخلٛض يف فعٌ اإلي٘ بع١ً 

 

ُِ  مل ٜفُٗٛا حه١ُ ي٘ فإْٗ

 

 فضاسٚا ع٢ً ْٛع َٔ اجلا١ًٖٝ 

 

أكثر من ىذا ليس لنا أف ٬بوض فيو، ما زاد على ىذا، سره من األسرار، ضيرب 
صَّل ٗبقاؿ.   دكنو األستار، فبل ييناؿ ٔبداؿ، كال ٰبي

القدري قاؿ السلف: )سر ا فبل نكشفو(، ما زاد على القدر الذم عًلمناه 
، كىذا ك٠بعتو، ىذا سره من أسرار ا  ، ما أطلع عليو ملكنا مقربنا، كال نبينا مرسبلن

 . «وإذا ذُكر القدر فأمسكوا»: الذم يتنزَّؿ عليو قوؿ النيب 
 ىذا السؤاؿ الذم طيرح قبل قليل، "ًَفى العمل"؟! 
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عليو يف غّب ما حديث، جاء ىذا من حديث علي،  طرحو أصحاب النيب 
جاء ىذا من حديث سيراقة، جاء ىذا من حديث عمراف، كمن غّبىم من أصحاب 

 .النيب 
كمن ذلك ما أخرج الشيخاف، من طريق أِب عبد الرٞبن السيلمي، عن علي بن 

فقعد )كانوا يدفنوف جنازةن(  في بقيع الغرقد كنا مع النبي »قاؿ:  لب أِب طا
ثم )يعِب عصا لطيفة( فقعدنا حولو، فكاف ينُكت في األرض بِمخِصرٍة لو  النبي 

ككاف سؤا٥بم بعد أف أخرب با٢بقيقة ا٤بهمة، كىي مرتبةه -، عن العمل سألو أصحابو 
ما منكم من نفٍس إال وقد ُكتب مقعدىا، » :، قاؿ النيب -من مراتب القدر الكتابة

 .«إما من الجنِة، وإما من النار
إذف القدر قد انتيهي منو، ريفعت األقبلـ، كجفَّت الصيحف، كل كاحدو قد كيًتب 

 يا رسوؿ اهلل، ففيَم العمل!»: ٧بلو من السعادة، أك من الشقاكة، ىنا قاؿ الصحابة 
قاؿ  -يعِب الكتاب السابق-أفال ندَُع العمل، ونتاِكل على الِكتاب؟ »: كيف ركاية «

 . «: الالنبي
: أفبل نتًَّكل على العمل؟   ًقف ىنا كال تعجىل، أنت سألت السؤاؿ فقلتى

ماذا؟: ال؛  -صلى ا عليو كسلم-فا٠بع جواب الذم ٯبب أف ييطاع، قاؿ النيب 
ر السابق؛ تذكر أف الرؤكؼ الرحيم  فمٌب ما حدثتك نفسيك بَبؾ العمل اتكاالن  على القدى

هنى عن ذلك فقاؿ: )ال(.. ليس لك أف تتكل  -عليو الصبلة كالسبلـ-ّٔذه األمة 
اعملوا فكٌل ميسٌر »كيف ركاية:  «اعملوا فكٌل ميسرٌ »: على القدر السابق، مث قاؿ 

، وأما من  لما ُخلق لو. فأما من كاف من أىل السعادة، فيُيسر لعمل أىل السعادة
فََأماا َمْن  : ﴿مث تلى قوؿ ا  «كاف من أىل الشقاوة، فيُيسر لعمل أىل الشقاوة

*  َوَأماا َمْن َبِخَل َواْستَػْغَنى* َفَسنُػَيسٍُّرُه لِْلُيْسَرى  *َوَصداَؽ بِاْلُحْسَنى  *َأْعَطى َواتػاَقى 
 [.َُ-ٓ]الليل: ﴾ َفَسنُػَيسٍُّرُه لِْلُعْسَرى*  وََكذاَب بِاْلُحْسَنى
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ٝبع ىاىنا بْب: اإلٲباف بالقدر، كإٯباب العمل، كإعبلـ األمة أف قدر ا  النيب 
 .ييناؿ باألسباب 

سبب الوصوؿ إُف ا١بنة: العمل الصاٌف، كألجل ذا يف ))صحيح مسلم((، سأؿ 
ا يا رسوؿ اهلل بيٍّن لنا ديننا، كأننا ُخلقن»فقاؿ:  رسوؿ ا  سيراقة بن جيعشم 

، ِفيَم العمل؟ أفيما ُيستأنف، أـ فيما جفات فيو األقالـ؟ قاؿ: بل فيما جفات  اليـو
 .«فيو األقالـ، فقاؿ: فِفيَم العمل؟ قاؿ: اعملوا فكٌل ُمَيسار

قاؿ ٤با  يف صحيح ))ابن ًحباف(( بإسنادو صحيحو على شرط مسلم، أف سراقة 
 . «أشد اجتهاًدا مني اآلففما كنُت »قاؿ:  ٠بع ىذه الكلمة من النيب 

سبحاف ا!! كاف اإلٲباف بالقدر؛ سببنا لبلجتهاد يف الطاعة، كليس للتكاسيل عن 
أىل الفقو، كالعلم، كا٢بكمة،  الطاعة، ىكذا فًهم خّب القركف. ىؤالء أصحاب النيب 

 فهموا أف القدر سببه يف االجتهاد يف الطاعة، كليس يف التخلي عنها.
انتبو ٥بذا الضابط -ييناؿ باألسباب،  قد عًلم أف قدر ا  بياف ذلك: أنو

 .-ا٤بهم
انتبو -قدر ا ييناؿ باألسباب، كالعبد يىناؿ ما قيدر لو بالسبب الذم أيقًدر عليو،  

 .-٥بذا الضابط
ايعبُذ ٜٓاٍ َا ُقذِّس ي٘ بايظبب ايزٟ ُأقِذس عًٝ٘، ٚعًٝ٘: فهًُا نإ أػذ 

 ، نإ أد٢ْ إىل حتضٌٝ املكذٚس.ادتٗاّدا يف حتضٌٝ ايظبب

يعِب: من عًلم أف ا١بنة، كالسعادة، تيناؿ بطاعة ا، كأف من كاف أىل السعادة، 
كليكوف  نكيًفق إُف عمل أىل السعادة، فإنو سيجتهد أف يكوف من أىل الصاٌف ليطمئ

ا عنو، بل ٰبرص على أف يكوف أقرب؛  أقرب إُف نيل ىذا ا٤بقدكر، ال أنو يكوف بعيدن
 .حٌب يناؿ ىذه ا١بائزة الكربل، كىي توفيق ا 
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األمر كلو قدره من ا، كتوفيقه من ا، كا٥بداية من ا، كلو تيرؾ اإلنساف كنفسو، 
 كاالبتهاؿ إليو با٥بداية كالتوفيق، قاؿ ، فإنو ظلوـه جهوؿ، فا٤بعوؿ على سؤاؿ ا 

 . «يا عبادي كلكم ضاؿ، إال من ىديتو، فاستهدوني أىدكم»يف ا٢بديث القدسي: 
سٍل ربك ا٥بداية، كأبًشر فإف ربك كرٔف، مث عليك أف ٘بتهد، حٌب تكوف أقرب إُف 

أف  ، ما زاد على ذلك، أعود فأقوؿ: عليك أف ٛبيسك عنو، ال تطمح إُفرٞبة ا 
 تفوز بعلمو زائدو على ذلك، تذكر دائمنا ىذا القٍدر، كىو:

فبل نكشفو، ىذا ييرٰبك، كٯبعلك تطمأف إُف اإلٲباف بقدر  أف القدىر ًسر ا 
 .ا 

ييثمر ٜبراتو  -على ما قد عًلمنا -اإلٲباف بالقدر ًكفق منهج أىل السنة كا١بماعة
 .االجتهاد يف طاعة ا ذكية، إضافةن إُف ما عًلمت من أنو ييثمر 

/اإلٲباف بالقدر ييثمر ٙبقيق التوحيد، جاء عن ابن عباسو رضي ا عنهما أنو ُ
، فالذم يؤمن بالقدر، فإنو بالتاِف يكوف ٧بققنا للتوحيد؛ «القدر نظاـ التوحيد»قاؿ: 

 فيما اختص بو، فهو فرعه من فركع توحيد -سبحانو كتعاُف-ألف القدر مرجعو إُف ا 
-الربوبية، كعليو فمن حقق اإلٲباف بالقدر، يكوف قد حقق توحيده الذم أكجبو ا 

 عليو. -سبحانو كتعاُف
، كقصده بالطاعات، من عًلم -عز كجل-/اإلٲباف بالقدر يوًرث اإلخبلص  ِ

، كأف العباد -سبحانو كتعاُف-أف األمور كلها مقدَّره، كأف النفع كالضيرَّ إ٭با ىو بيد ا 
و اجتمعوا ٝبيعنا على أف ينفعوه بشيء، َف ينفعوه إال بشيءو قد كتبو ا لو، كلو ل

 اجتمعوا على أف يضركه، فلم يضركه إال بشيءو قد كتبو ا لو.
 إذف، فًلمى ييرائي؟ كًَفى يقصد كجوه الناس؟! 

 القدىر حافزه على ٙبقيق اإلخبلص. 
؛ ألف اإلنساف يعلم أف كل شيءو -سبحانو كتعاُف-/القدىر ييثمر ا٣بوؼ من ا ّ

مكتوب، فيخشى العبد أف يكوف قد كيتب يف أـً الكتاب شقيِّا، فقلبو كًجل، كاف 
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كثّب البكاء، فسيئل عن ذلك، فقاؿ: )أخشى أف أكوف يف أـي   سفياف الثورم 
ٱبذلو، بسبب معاصيو، فييضلو عن  -سبحانو كتعاُف-الكتاب شقيِّا(، ٱبشى أف ا 

 [.َُ﴾]البقرة: ي قُػُلوِبِهْم َمَرٌض فَػَزاَدُىُم اللاُو َمَرًضافِ ا٢بق ﴿
قق الرضا بقدر ا ْ /القدر ييثمر زيادة اإلٲباف، كٙبقق ا٥بداية للذم يصرب، كٰبي
  ككلما كاف اإلنساف أكثر صربنا على قدر ا ا٤بؤَف، ككلما كاف أشد رضنا ٗبا ييقدره
 ،يط بو عبارة.، فإنو يناؿ من ٙبقيق اليقْب  كالطمأنينة يف قلبو ما ال ٲبيكن أف ٙبي

/ك٩با ييثمره اإلٲباف بالقدر أيضنا: الشجاعة، كقوؿ ا٢بق، كعدـ ا٣بوؼ من ٓ
الناس؛ ألنو يعلم أهنم لو اجتمعوا على أف يضركه بشيء، فلن يضركه بشيءو إال بشيءو 

 قد كتبو ا عليو.
/اإلٲباف بالقدر يورث عزة النفس، كًغناىا، كييذىب أمراض القلوب؛ كا٢بسد؛ ٔ

لن يزيده حرصي حريص، فؤلجل ىذا  ألنو يعلم أف كل شيءو مكتوب، كأف قدر ا 
، مث «ولكنا الِغَنى ِغَنى النافسِ  ؛ليس الِغَنى عن كثرِة الَعَرضِ »٘بده قانعنا، غِب النفس، 

من فضلو، ألم  ليمه، ال ٰبسد الناس على ما آتاىم ا بعد ذلك ٘بد أف قلبو س
٥بم، ككتب أف ال يكوف لو مثل ىذا، إ٭با لو  شيء ٰبسد الناس على شيءو كتبو ا 

 شيءه آخر.
 أال كل من كاف لي حاسًدا

 
 أتدري على من أسأت األدب 
 أسأت على اهلل في حكمو 

 
 ألنك لم ترضى لي ما وىب 
قق زيادة ٧ببة ا ٕ  ، كالتعلُّق بو؛ ألنو يعلم أف ما أصابو، /اإلٲباف بالقدر ٰبي

بو، حٌب كلو كاف مؤ٤بػػػػنا، حٌب لو كانت  بو، كييقدّْر عليو ما ٰبي إ٭با ىو ا٣بّب لو، فا ٰبي
مصيبةن من ا٤بصائب، كيعلم أف ىذا الذم قيًدر لو يف ىذا الوقت، ىو أحسن ما ييقدَّر، 

 [.َٓ﴾]ا٤بائدة: َوَمْن َأْحَسُن ِمَن اللاِو ُحْكًما ِلَقْوـٍ يُوِقُنوفَ حانو: ﴿قاؿ سب
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لئلٲباف بو، كفق  إذف ىذه نيبذةه يسّبة من ٜبرات اإلٲباف بالقدر، ٤بن كفقو ا 
 النهج الصحيح، هنج السلف الصاٌف، كما مضى عليو أىل السنة كا١بماعة، كا 

 أعلم.
 
 

واهلل خالق أفعالهم، والعبد ىو  ،فاعلوف حقيقةً والعباد : ) قاؿ
المؤمن والكافر، والبر والفاجر، والمصلي والصائم. وللعباد القدرة على أعمالهم 

َمْن َشاَء لِ ﴿واهلل خالقهم وخالق قدرتهم وإرادتهم كما قاؿ اهلل تعالى: ، ةولهم إراد
-ِٖ﴾]التكوير: َيَشاَء اللاُو َرب  اْلَعاَلِمينَ  َوَما َتَشاُءوَف ِإالا َأفْ  *ِمْنُكْم َأْف َيْسَتِقيَم 

ِٗ]. 
  

إُف مسألةو مهمة، تتعلق با١بمع بْب إثبات فعل العبد،  انتقل ا٤بؤلف 
 ، كخلقو ألفعاؿ العباد. كمشيئتو، كقدرتو، كإثبات مشيئة ا 

أىل السنة كا١بماعة يعتقدكف أف أفعاؿ العباد الٍب تصدر منهم، يينظر إليها من 
 جهتْب: 
 /من جهةو ىي كسبه لو.ُ
 ./ كمن جهةو ىي ٨بلوقةه  ِ

ال تعاريض عند أىل السنة يف ا١بمع بْب األمرين؛ إثباًت ما يتعلَّق بالشق األكؿ، 
 كإثبات ما يتعلَّق بالشق الثآف.

 عدة أمور:عندنا ىا ىنا 
 / إثباتي مشيئة العبد.ُ
 / كإثباتي قدرتو.ِ
 / كإثباتي فعًلو.ّ



ـً أىِب العباس، أىٞبىىدى بنً  ة الوىاًسػػػًطيَّةي؛ ًلشىٍيًخ اإلٍسبلى  (ىػػػػِٖٕ-ُٔٔعىٍبدى ا٢ٍبليم اٍبن تٍيميَّة ا٢ٍبرَّآفَّ ) الػػػعىػػػًقػػػيػػػػػدى
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 .-عز كجل-/ كإثبات مشيئة ا ْ
 / كإثبات خلقو ألفعاؿ العباد.ٓ
 كم أمر عندنا؟ ٟبسةي أمور.  

 أًٗها: إثبات ًشٚئٞ اهعبذ. 

﴾]البقرة: ِشْئُتمْ فَْأُتوا َحْرَثُكْم أَناى العبد لو مشيئةه كاختيار، قاؿ سبحانو: ﴿
 [ إذف لك مشيئة أك ال؟ نعم لك مشيئة.ِِّ

 [.ِٖ﴾]التكوير: َمْن َشاَء ِمْنُكْم َأْف َيْسَتِقيمَ لِ : ﴿-جل كعبل-قاؿ  
تاج إُف إطنابو يف ذكر االستدالؿ عليو؛ ألف    إذف العبد لو مشيئة، كىذا أمره ال ٰبي

ىذا الشيء؛ ألٓف أردت ذلك، كل إنسافو يعلم أنو يأيت الشيء باختياره؛ أنا رفعت 
 أليس كذلك؟ إذف ىذا أمره ال ٰبتاج إُف نيستدؿ عليو لوضوحو.

ًٚا: اهعبذ هٕ قذرٝ.   ثاُ

كقدرتو مؤثرةه ال مستقلة، أىل السنة يثبتوف قدرة العبد، كأنو ّٔذه القدرة يفعل؛ 
كتابو بْبَّ يف   -جل كعبل-ألهنا سببه يف ٙبصيل ا٤براد، لكنها ليست مستقلة، كا 

ُهْم : ﴿-جل كعبل-ذلك يف مواضع؛ قاؿ  َأَوَلْم يَػَرْوا َأفا اللاَو الاِذي َخَلَقُهْم ُىَو َأَشد  ِمنػْ
ةً  فَاتػاُقوا : ﴿-جل كعبل-[ إذف للعباد قوة، كقدرة، كاستطاعة، قاؿ ُٓ﴾]فصلت: قُػوا

 [.ُٔ﴾]التغابن: اللاَو َما اْسَتطَْعُتمْ 
كىذا أيضنا أمره بديهيه، فإف كل عاقلو ييدرؾ، أنو  إذف لك قدرة، كقوة، كاستطاعة،

يأيت الشيء الذم يقدر عليو؛ ألنو يقدر عليو، فأنا رفعت ىذا الكأس؛ ألف عندم قوة، 
.  كقدرة ّٔا فعلتي

ٌَاألًز اهجاهح: إثبات ِفعى اهعبذ، ٗإُٔ  ًٞ.  فَََع  حقٚق

إضافةي الفعل إُف العبد إضافةه حقيقة، الشك يف ذلك كال ريب، فهو الذم فعل، 
شًرب ا٣بمر،  -عياذنا با-ىو الذم قاـ، ىو الذم قعد، ىو الذم صلى، ىو الذم 

كىذا أيضنا أمره بديهي، كل إنسافو ييدرؾ أف عنده كسبنا، كفعبلن قائمنا بو، كألجل ىذا 
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َلَها َما  ﴿، [ّٖا٤بدثر:﴾]نَػْفٍس ِبَما َكَسَبْت رَِىيَنةٌ  ُكل    استحق ا١بزاء على عملو، ﴿
َها َما اْكَتَسَبتْ  َىْل ُتْجَزْوَف ِإالا َما ُكْنُتْم [، ﴿ِٖٔ﴾]البقرة:َكَسَبْت َوَعَليػْ

َواَل [، ﴿ّٗ﴾]الصافات:َوَما ُتْجَزْوَف ِإالا َما ُكْنُتْم تَػْعَمُلوفَ [ ﴿َٗ﴾]النمل:تَػْعَمُلوفَ 
 [. ْٓ﴾]يس: َما ُكْنُتْم تَػْعَمُلوفَ ُتْجَزْوَف ِإالا 

إذف اإلنساف يعمل، كعملو قائمه بو، كألجل ىذا يستحق ا١بزاء عليو، إف عمول 
 -عز كجل-بفضلو منو، كإف عًمل سيئنا، كشاء ا  -عز كجل-صا٢بنا، جازاه ا 

 .-سبحانو كتعاُف-عقوبتو، عاقبو عدالن منو 
كأف ليس ٜبَّة شيءه يقع يف ىذا  ،األًز اهزابع: إثبات ًشٚئٞ اهلل 

الكوف؛ إال ألف ا شاء كقوعو، كمن ذلك ما يتعلَّق بالعباد، كجودىم، صفاهتم، أفعا٥بم 
ِلَمْن َشاَء ِمْنُكْم كحركاهتم، حٌب مشيئتهم َف تكن مشيئةن؛ إال ألف ا شاء أف تكوف، ﴿

 [ ِٗ-ِٖ﴾]التكوير: اللاُو َرب  اْلَعاَلِمينَ  َوَما َتَشاُءوَف ِإالا َأْف َيَشاءَ  *َأْف َيْسَتِقيَم 
 ، فما شاء كاف، كما َف يشأ َف يكن.إذف كل شيءو راجعه إُف مشيئة ا 

 ألفعاي اهعباد.  األًز اخلاًط: إثباُت خوق اهلل 

 ىو ا٣بالق. -ال شريك لو-قلنا سابقنا: ليس إال خالقه ك٨بلوؽ، كا كحده 
إذف كل ما سواه فمخلوؽ؛ من الذكات كالصفات كاألفعاؿ، كل شيء فا 
خالقو، فأفعاؿ العباد إذف؛ قيامهم، كقعودىم، كأخذىم، كإعطائهم، كذىأّم، كإيأّم،  

جل -عند حدكثو، ذلك داخله يف قوؿ ا  -سبحانو كتعاُف-كل ذلك خلقو ا 
َوَخَلَق ُكلا [ داخله يف قولو: ﴿ُٔ﴾]الرعد: اللاُو َخاِلُق ُكلٍّ َشْيءٍ : ﴿-كعبل
 [.ِ﴾]الفرقاف: َشْيءٍ 

َواللاُو : ﴿-جل كعبل-كيستدؿ أىل العلم ىاىنا بدليله مشهور، كىو قوؿ ا 
[، كاالستدالؿ ّٔذه اآلية يف ىذا ا٤بوضع، فيو ٔٗ﴾]الصافات: َخَلَقُكْم َوَما تَػْعَمُلوفَ 

 ض يف ذلك اآلف.ٕبثه كتفصيل، كا٤بقاـ ال ٰبتمل ا٣بو 
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، ىذا أمره قطعي، كاألدلة عليو  ا٤بقصود أف إثبات أف أفعاؿ العباد ٨بلوقةه  
 :كثّبة، قاؿ ابن القيم 

سبحانو -إذف أفعاؿ العباد ٨بلوقةه ، أفعاؿ العباد كسبه ٥بم، ك٨بلوقةه  
، -سبحانو كتعاُف-، كسبه ٥بم ٨بلوقةه  -عز كجل-، فعله ٥بم، كمفعولةه  -كتعاُف

 ٯبب ا١بمع بْب األمرين.
كىا ىنا قد يقوؿ قائل: أنا أعلم يقيننا أٓف أنا الذم قمت بالعمل، أنا الذم  

ذا الكأس، فكيف يكوف مع ذلك ٨بلوقنا؟! )كيف يكوف ٨بلوقنا  كأنا أجـز رفعت ى
أٓف أنا الذم قيمت بالعمل؟(، ا١بواب عن ىذا ىو: أف تعلم قاعدة يف ىذا الباب، 

 قد ٱبلق ببل كاسطة، كقد ٱبلق بواسطة"  -سبحانو كتعاُف-كىي: "ا 
  ما القاعدة؟ "قد ٱبلق بواسطة، كقد ٱبلق ببل كاسطة"،

 آدـ ببل توسط سبب، كخلق حواء بواسطة آدـ.  خلق ا 
 خلق ا ا١بنة ببل كاسطة، كخلق النبات بواسطة الَباب كا٤باء كالشمس كا٥بواء.

إذف، قد ٱبلق بواسطة، كقد ٱبلق ببل كاسطة، كا غِبه عن توسط األسباب، إ٭با 
 .-سبحانو كتعاُف-ذلك راجعه إُف حكمةو لو 

بسبب، كالسبب  -عز كجل-أفعاؿ العباد من القسم الثآف، كىو: ما ٱبلقو ا 
ىو ٫بن، خلق ا أفعالنا بواسطتنا ٫بن، كما خلقنا بواسطة الوالدين، ىل اإلنساف خلق 

 ، كلكن بتوسط سبب.-عز كجل-نفسو؟ ىل الوالداف خلقانا؟ من الذم خلقنا؟ ا 
اف إٯبادىا من العدـ بواسطة ابن آدـ ككذلك أفعاؿ العباد، خلقها ا 

 نفسو.

 أٚيٝػ قز قاّ ايزيٌٝ بإٔ   

 

 أفعاٍ ايعبار خًٝك١ ايضمحٔ 

 

ُٜشقٝٗا ٕ٘ أٚ قضٜب األيف   َٔ أيف ٚد

 

ُٜع٢ٓ بٗشا ايؾإٔ   ايشٟ 
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؟  كحٌب يتضح لك األمر أكثر، أسألك، كيف يكوف الفعلي فعبلن
 حصوؿ الفعل، ٜبرةه لثبلثة أمور، ٤با اجتمعت كاف الفعل.

: قدرةه تامة، لو َف توجد ىذه القدرة ما حصل الفعل، أليس كذلك؟  أكالن
 ا.ىذا الكأس ِف قدرةه على ٍٞبلو أـ ال؟ أجيبو 

 نعم. -
 ِف قدرة، كألجل ىذا ٞبلتو.

 ىذه السارية أيريد أف أٞبلها، ىل سأٞبلها؟ 
 ال.-

 ًَفى؟
 ال قدرة ِف.-

 لعدـ القدرة التامة، ما يف قدرة قويت دكف ٞبلها، إذف البد من كجود قدرة تامة.
ثانينا: البد من إرادةو جازمة، لو كنتي مَبددنا، أٞبل ىذا الكأس أك ال أٞبلو، 

 حائرنا، أٞبلو.. ال أٞبلو، ىل سييحمل؟ أجيبوا. جلست
 ال.-

 مٌب سييحمل؟ 
-.  إرادة ا١بـز

ل؛ ألنِب أردت، جزمت.  إذا جزمت، خبلص، اآلف ٞبي
ثالثنا: زكاؿ ا٤بانع، البد مع األمرين السابقْب أف يزكؿ ا٤بانعي، عندم قدرةه على 

كلكن جاء شخصه ، ٞبل ىذا الكأس، أك ال؟ عندم، كعندم إرادةه على ٞبلو، نعم
مل؟ أك جاء شخص فلحمو بلحاـ قوم، ما  أقول مِب فوضع يده، حاكلت ال فائدة، ٰبي

مل، ًَفى؟ لوجود ا٤بانع. مل؟ ال ٰبي  أستطيع أف أفكو، عندم إرادة، كعندم قدرة، لكن ٰبي
 كالسؤاؿ اآلف: من الذم أعطانا القدرة؟ من الذم مكَّن من األفعاؿ؟ 
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سبحانو -بلت، كأعطانا ىذه ا٤بفاصل، أليس ىو ا أعطانا قوة، كأعطانا عض
يف ٢بظة  ؟، كلو شاء سٍلبها يف ٢بظة لفعل، يكوف إنساف يف غاية القوة، ٱبرج-كتعاُف

 . -كأسأؿ ا أف ييعافيِب كإياكم -عياذن با-كاحدة، ييصاب ٕبادث ييصبح مشلوؿ 
 سلبها. ىو الذم أعطى القدرة، كىو القادر على -عز كجل-إذف ا 

-عز كجل-من الذم يقذؼ ىذه اإلرادة يف قلوبنا؟ أليس ىو ا : السؤاؿ الثآف
 ؟

بلى، كلذلك قيل ألعراِب: كيف عرفت ربك؟ قاؿ: )بفَب العزائم كنقض ا٥بمم(،  
عز -يعِب: عرفت أٓف مربوط، كأف ىناؾ من ييصرّْفِب ّٔذا األمر، استدؿ على كجود ا 

مدبّْر أمره ّٔذا األمر، كىو يقوؿ: "بفَب العزائم كنقض على ربو، كخالقو، ك  -كجل
، أكوف أيرتب نفسي إُف  ا٥بمم"، أكوف جازمنا على شيء، مث يف ٢بظة يتبخَّر ىذا ا١بىـز
موعد أف أخرج إُف فبلف، من أسبوع كأنا أ٘بهز، كعند الباب أيىوّْف، )أرًجع( يقوؿ 

 أىلي: ٤باذا رجعت؟
 ٰبصل كال ال؟تقوؿ: خبلص بس ما أيريد، ىذا 

كىو الذم سلبها  -عز كجل-ما الذم قذؼ ىذه ا٥بمة كاإلرادة يف نفسك؟! ا 
 ٤با شاء.

 السؤاؿ الثالث: من الذم ييزيل العوائق كا٤بوانع؟ 
 .-سبحانو كتعاُف-ا 

ا من ىذه األمور، كىي من ا   .-سبحانو كتعاُف-إذف ٤با كاف الفعل متولّْدن
 . -سبحانو كتعاُف-إذف كاف الفعل ٨بلوقنا   

"ال تعاُرض عِذٍٓ احفظها،  -كخذ ىذه قاعدة-إذف أىل السنة كا١بماعة، 

ًٗشٚئتٍٔ ٗقذرتٍٔ، ٗبني إثبات ًشٚئٞ اهلل،  بني إثبات أفعاي اهعباد

 " ٗخوقٕ ألفعاي اهعباد
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ؼ طائفةو الكل يؤمن بو أىل السنة كا١بماعة، فيجمعوف ا٢بق من أطرافو، ٖببل
من مشيئةو كخلق، كطائفة أثبتت فقط ما يتعلَّق  -عز كجل-أثبتت ما يرجع إُف ا 

، كمشيئةو، كقدرة، كا٢بق ىو ا١بمع بْب األمرين.  بالعبد من فعلو
 

 : قاؿ
ايصٜٔ  ،ٖٚصٙ ايسضد١ َٔ ايكسض ٜهصب بٗا عا١َ ايكسض١ٜ) 

ٜٚػًٛ فٝٗا قّٛ َٔ أٌٖ  ،زتٛؽ ٖصٙ األ١َ ايػًفمساِٖ 

ٚخيطدٕٛ عٔ أفعاٍ  ،ست٢ غًبٛا ايعبس قسضت٘ ٚاختٝاضٙ ،اإلثبات

 (.هُٗا َٚكاذتٗااهلل ٚأسهاَ٘ ٔس

 
ا٢بق الذم عليو أىل السنة كا١بماعة، عرَّج  بعد أف بْبَّ شيخ اإلسبلـ 

الف ذلك، تذكركف أنو قاؿ يف الدرجة األكُف، ا٤بشتملة على ... ؟ العًلم  على بياف ما ٱبي
كالكتابة، ىذه الدرجة ييكذّْب ّٔا متقدمة القدرية، تكلمت عنهم، ىؤالء معبد ا١بيهِب، 

، كمن بلغ هد الصحابة كغيبلف الدمشقي، كقلنا إهنم خرجت خارجتهم يف أكاخر ع
أكلئك الصحابة، من بلغ منهم خربىم فإنو تربَّأ منهم، كىؤالء الذين أٝبع السلف 

 الصاٌف على كفرىم، فإنو ال شبهة ٥بم. 
 ىناؾ طائفةه أخرل من ىؤالء القدرية دكهنم، على حد قوؿ الشاعر:

 ن بعض.........................             حنانيَك! بعض الشر أىوف م

أهنم  ىؤالء قدرية إف صح التعبّب مقتًصدة، كىؤالء الذين ذكر الشيخ 
ييسمٍوف ٦بوس ىذه األمة، كىذا النص "القدريةي ٦بوس ىذه األمة" ريكمَّ حديثنا عن النيب 

أخرجو أبو داكد، كابن ماجة، كأٞبد، كا٢باكم، كغّبىم من  -صلى ا عليو كسلم-



ـً أىِب العباس، أىٞبىىدى بنً  ة الوىاًسػػػًطيَّةي؛ ًلشىٍيًخ اإلٍسبلى  (ىػػػػِٖٕ-ُٔٔعىٍبدى ا٢ٍبليم اٍبن تٍيميَّة ا٢ٍبرَّآفَّ ) الػػػعىػػػًقػػػيػػػػػدى
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أىل العلم، كلو طرؽه كثّبة عن ٝباعةو من الصحابة، كمنهم ابن عمر، كمنهم جابر، 
ك رضي  كمنهم حذيفة، كمنهم أنس، كمنهم أبو ىريرة، كغّبىم من أصحاب النيب 

، فمنهم من صححو ٗبجموع طرقو، أك -ا عنهم ، كاختلف العلماء فيو اختبلفنا طويبلن
اؿ ال ٱبلو طريقه من طرؽ ىذا ا٢بديث من حسنو، كمنهم من ضعَّفو، كعلى كل ح

مقاؿ، لكن يبقى البحث ىل ٗبجموع طرقو يرتقي إُف درجة االحتجاج أـ ال، ىذا ٧بل 
ٕبثو طويل عند العلماء، منهم: من ييرجح ضعفو، كمنهم من يرجح قبولو، كمنهم من 

 ٯبعل الصحيح كونو موقوفنا على الصحابة. 
و  ا ٦بوس ىذه األمة؛ لقو٥بم ٖبلق أفعا٥بم، ذلك أف ا٤بقصود أف ىؤالء القدرية، ٠بي

آّوس قائلوف ٖبالًقىٍْب: عند آّوس النور ٱبلق ا٣بّب كما إليو، كالظيلمة ٚبلق الشر كما 
 إليو.

فأثبتوا خالًقىٍْب، كىؤالء أثبتوا خالًًقْب، كل إنسافو كانت النتيجة عندىم أنو  
 كيثرنا؛ ألف كل إنسافو ٱبلق فعل نفسو.خالًًقْب   -عز كجل-خالق، فأثبتوا مع ا 

ا٤بقصود أف ىذا ا٫براؼه يف القدىر، كاال٫براؼ يف القدىر على كل حاؿ، ٲبكن أف 
 ٪بعلو يف شقْب:

 / ا٫براؼه إُف جانب ا١بفاء.ُ
 / كا٫براؼه إُف جانب الغيلو. ِ

 ا٫براؼه للنيفاة، كا٫براؼه للغالّْْب.
وا  وا بعكس أما النيفاة: فهؤالء القدرية، ٠بي قدرية مع كوهنم ينفيوف القدر، يعِب ٠بي

وا قدرية ٣بوضهم يف القدىر بالباطل، كىؤالء كما قد علمت  مقالتهم. أك ييقاؿ: إهنم ٠بي
أف ىذه الطائفة  درجتاف: درجة غالية ىم ا٤بتقدموف، ككما ذكر ا٤بؤلف 

أنكركا ًعلم ا ككتابتو، مينًكرىا، أك ىذا القٍدر من القدىر مينًكره اليـو قليل، كىم الذين 
 كبالتاِف مشيئتو كخلقو. أنكركا مراتب القدر، كأٝبع السلف على كفرىم.
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ىناؾ الطائفة الثانية: كىم ا٤بتأخركف، الذين أثبتوا العلم كالكتابة، لكنهم ضلوا يف 
، ا٤بشيئة كا٣بلق، حيث نفىٍوا عمـو مشيئة ا كخلقة، انتبو أنا َف أقل نفوا مشيئتو كخلقو

 -عز كجل-قلت ماذا؟ نػىفىٍوا عمـو مشيئتو كخلقو، ٗبعُب: أهنم ما نػىفىٍوا مشيئة ا 
مطلقنا، كال نػىفىٍوا خلق ا مطلقنا؛ إ٭با نفوا عمـو ا٤بشيئة كا٣بلق، حيث أخرجوا من 

 مشيئة ا كخلقو أفعاؿ العباد! 
من العبد ال يشاء مشيئة العباد، ا٤بشيئة صادرةه  -عز كجل-عندىم أف ا 

. ، ا٤بشيئة عند الناس صادرةه منهم ماذا؟ .. استقبلالن  استقبلالن
، إ٭با ىي ٧بدثةه من قبلهم، -عز كجل-كثانينا: أفعاؿ العباد ليست ٨بلوقةن  

 ٨بلوقةه منهم! 
إذف كاف ا٫برافهم يف ىذا ا١بانب، كىو أهنم عمـو ا٤بشيئة كا٣بلق، كما ا٤بقصود 

يئة كا٣بلق؟ أخرجوا عن مشيئة ا كخلقة ما يتعلق بأفعاؿ العباد. بأهنم نػىفىٍوا عمـو ا٤بش
ىؤالء ىم ا٤بعتزلة كمن لف لفهم، بعض الفرؽ األخرل الٍب هنجت هنجهم يف ىذا 
الباب، كيف غّبه أيضنا ىم ىؤالء القدرية، كىؤالء ىم الذين أىطبقيوا السلف الصاٌف على 

-كاف من أقوا٥بم، فهو مصادـه لكتاب ا   تبديعهم، كاإلنكار عليهم، كبينوا أف كل ما
ِلَمْن  يقوؿ: ﴿ -عز كجل-، أليس ا -صلى ا عليو كسلم-، كسنة نبيو -عز كجل

﴾]التكوير: َوَما َتَشاُءوَف ِإالا َأْف َيَشاَء اللاُو َرب  اْلَعاَلِمينَ  *َشاَء ِمْنُكْم َأْف َيْسَتِقيَم 
ِٖ-ِٗ]  

  [ُٔ﴾]الرعد: اللاُو َخاِلُق ُكلٍّ َشْيءٍ  يقوؿ: ﴿ -جل كعبل-أليس ا 
[ ىو ٕ﴾]ا٢بجرات: َوَلِكنا اللاَو َحبابَ ىو الذم يقوؿ: ﴿ -عز كجل-أليس ا 

يَماَف َوزَيػاَنُو ِفي قُػُلوِبُكمْ ال غّبه، ﴿ [، كىم ٕ﴾]ا٢بجرات: َوَلِكنا اللاَو َحباَب ِإلَْيُكُم اإْلِ
بب اإلٲباف إُف نفسو، كىو الذم زين ذلك يف قلبو، يقولوف: اإلنساف ىو الذم ح

يَماَف َوزَيػاَنُو ِفي قُػُلوِبُكْم وََكراَه ِإلَْيُكُم اْلُكْفَر َواْلُفُسوَؽ ﴿ َوَلِكنا اللاَو َحباَب ِإلَْيُكُم اإْلِ
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من [ كليس ٖ-ٕ﴾]ا٢بجرات: َفْضاًل ِمَن اللاوِ  *َواْلِعْصَياَف ُأولَِئَك ُىُم الرااِشُدوَف 
 [.ٖ﴾]ا٢بجرات: َفْضاًل ِمَن اللاِو َونِْعَمًة َواللاُو َعِليٌم َحِكيمٌ أنفسكم، ﴿

يَّة، إف سكَّنت الباء فهو صحيح،  الطائفة الثانية ىم ا١برٍبية، كإف شئت فقل: ا١بىربى
يعِب ٤بناسبة -جارو على القياس؛ ألف ا١برٍبية من ا١بىرٍب، كإف حرَّكت الباء صحَّ لبلزدكاج 

يىة كبلٮبا صحيح.  -ريةالقد  فتقوؿ: القدريىة كا١بربى
يَّة أيضنا منقسموف إُف قسمْب:   /كإُف مقتًصدة.ِ/إُف غيبلة، ُا١برٍبية أك ا١بربى

 الغبلة منهم ىم ا١بىٍهمية، ىؤالء نػىفىٍوا ما يرجع إُف العبد من مشيئةو، كقدرةو، كفعل. 
حقيقةن، عندىم العبد ليس العبد ليس لو مشيئة، ليس لو قدرة، ال يقـو بو فعله 

 بفاعل، العبد مفعوؿه بو ، كإضافةي الفعل إليو ٦بازه.
إضافة الفعل إليو ٦باز ٗبعُب: أنو إذا قيل إنو قاـ، ا٢بقيقة أنو ما قاـ، ا٢بقيقة أنو 
أيقيم، إذا قيل أنو ٙبرؾ، ا٢بقيقة أنو حيرًؾ، كما تقوؿ: ٙبركت الشجرة، كالواقع أهنا 

 ها فعل من ذاهتا، إ٭با الرياح حركتها. حيرّْكت، ما كاف من
، كبالتاِف ال مشيئة، ال قدرة، ال فعل، كىؤالء  قالوا: إضافة الفعل إُف العبد ٦بازه

 ىم غيبلهتم. كال شك يف أف ىذا مذىبه ضاٌؿ، كنصوص الكتاب كالسنة تردُّه. 
ازيو ألنو فعلو، ﴿ -جل كعبل-كا  ، كٯبي ِإالا َما ُكْنُتْم  َىْل ُتْجَزْوفَ أثبت للعبد فعبلن

[ يف نصوصو كثّبة، بل البديهة كالعلم الضركرم، يقطع ببطبلف َٗ﴾]النمل: تَػْعَمُلوفَ 
قو٥بم؛ فإف كل إنسافو يدرؾ الفرؽ بْب حركة يده، كحركة قلبو. حركة القلب ال إرادية، 
 قل لقلبك يقف! تستطيع؟ ما تستطيع، أما يدؾ فأنت الذم تفعل .. ٗباذا؟ باختيارؾ.

أنت تدرؾ أنك قادره على ا٢بركة، كألجل ىذا ٙبرَّكت اليد. أنت تدرؾ أنك تتحرؾ 
ٗبشيئة، كلو أردت أف ىذه اليد ال تتحرؾ، لن تتحرؾ، كلذلك كل عاقلو يدرؾ الفرؽ 
بْب حركة اليد السليمة، كحركة اليد ا٤برتعشة، ا٤بصابة ٗبرض، أليس كذلك؟ ىذا ال 

 ال يستطيع أف يوقف يده من ا٢بركة. -شا٤بصاب بالريعا-يستطيع أف يوقف 
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إذف، كل إنسافو يدرؾ أنو ىو الذم قاـ بالفعل، كأف فعلو كاف عن قدرةو لو 
 كاختيار، كألجل ىذا الشيء يقدر على فعلو، كىذا الشيء ال يقدر على فعلو.

 أما لو كاف ال قدرة لو، فبالتاِف كل األشياء ينبغي أف تكوف غّب مقدكرةو لو.
 ذىبه بٌْب الضبلؿ كالبطبلف.إذف ىذا م

كىناؾ طائفة ثانية من ا١بربية ىم ا٤بقتصدة منهم، ىؤالء أثبتوا للعبد قدرةن كمشيئةن، 
لكنها غّب مؤثرةو يف حدكث الفعل، كىذا الذم ييسمي بكىٍسًب األشعرم، كالبحث فيو 

عن ىذا  طويل، كفيو من الغموض كالغرابة شيءه كثّب، حٌب قاؿ الصنعآف 
 : " إنو عنقاء ا٤بعآف ييعرؼ لفظو ال معناه". الكسب

 يقولوف: "عنقاء ميغًرب" ىو الشيء يتصوره الناس لكن ال حقيقة لو! 
الغوؿ كالعنقاء كا٣ًبٌل الويف، ىذه الثبلثة يقولوف غّب موجودة، بس ىذا الثالث ال 

 ييسلَّم.
مؤثّْرة، إذف ا٤بقصود، خبلصة ما يذكركنو ىو أف للعبد قدرة كمشيئة، لكنها غّب 

 كجودىا كعدمها. خبلصة مذىبهم يقولوف: العبد ٦ببوره باطننا ٨بتاره ظاىرنا! يقولوف ؟ 
العبد ٦ببوره باطننا، ٨بتاره ظاىرنا، يف الظاىر فعلو فعل ا٤بختار، الذم يفعل باختيار 

 كإرادة، كالواقع كا٢بقيقة أنو ماذا؟ أنو ٦ببور. 
كىذا ا٤بذىب كاف لو آثار: من آثاره أف منهم من صار يعتقد يف نفسو، كإف َف 

 -عز كجل-يتكلم بلسانو، أك قد يتكلم بلسانو على ٢بنو من القوؿ ال تصريح، أف ا 
ظاَفه لو، ًَفى؟ ألنو إف عاقبو فسييعاقبو على غّب فعلو، أليس كذلك؟ ىو ما فعل، ىو فيًعل 

 بو.
طلق إنسافه مسدسنا على شخص، العقاب يكوف على ا٤بسدس يعِب اآلف لو أنو أ

ا٤بفعوؿ بو، كإال على الذم أطلق الذم ىو الفاعل؟!. ىو يقوؿ: أنا مثلي مثل 
ا٤بسدس، فيعل بو، كأيعاقب؟! كلذلك ٘بد يف كلماهتم شعرنا كنثرنا تلويمنا على القدىر، 

عز -ضبلؿه مبْب، كا  تلميحنا أك تصرٰبنا. كىذا -عز كجل-كنسبة الظلم إُف ا 
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ليس بظبلـو للعبيد، قاؿ  -عز كجل-ليس للعباد عليو حيجة كال سبيل. كا  -كجل
َذِلَك بَِأفا الاِذيَن َكَفُروا اتػابَػُعوا اْلَباِطَل َوَأفا الاِذيَن َآَمُنوا اتػابَػُعوا اْلَحقا ِمْن سبحانو: ﴿

 [. ّ﴾]٧بمد: رَبٍِّهمْ 
ازم اإلنساف على فعلو، كا  -جل كعبل-ا ليس بظبلـو للعبيد، كا  -ٯبي

ا من نفسو، تشهد عليو فىًخذيه،  -سبحانو كتعاُف لعدلو، ٯبعل عليو يـو القيامة شاىدن
 ُكل  نَػْفٍس ِبَما َكَسَبْت رَِىيَنةٌ كقىدىميو، كيده، ككل أعضاءه تشهد عليو ٗبا عمل ىو ﴿

 [.ّٖ﴾]ا٤بدثر: 
هم من ارتقى إُف ضبلؿو أشد من ذلك، حٌب إهنم من كاف يعتقد أف كل ما كمن

 يصدر منو فهو طاعة؛ ألنو كافق القدىر! 
كل ما يصدر منو طاعة حٌب لو كاف معصية! كحٌب لو كاف كفرنا! حٌب قاؿ 

 قائلهم:
 أصبحُت منفعاًل لما يختاره مني

 
 ففعلي كلو طاعاتُ  
 ألنو إ٭با شاىد أنو فعل ا، ليس فعلو. كل شيء يصدر منو يرل أنو طاعة؛ 

كىذا انسبلخه من الدين بالكلٌية، ما أصبح ىناؾ فرقاف بْب حق كباطل، أك طاعة 
 كمعصية، كىذا ال شك أنو كفره بإٝباع ا٤بسلْب. ىذا الذم ذىب إليو غيبلهتم.

أما ا٤بقتصدكف منهم فبل شك أنو كاف عندىم فرقاف بْب الطاعة كا٤بعصية، ككانوا 
، كأف لو اختيار كمشيئة، كإف كانوا قد ضلوا يف ىذا ا٤بقاـ، فأتوا  يعتقدكف أف للعبد فعبلن

 ّٔذا الكبلـ الغريب، لو مشيئة كقدرة كلكنها غّب مؤثرة يف الفعل. 
عز -يث نفوا ا٢بكمة يف أفعاؿ ا لكنهم أيضنا أخطأكا يف جانبو آخر، ح

رٞبو -، األمر كلو عندىم راجع ه إُف ا٤بشيئة اضة، كىذا ما نبو عليو ا٤بؤلف -كجل
كأفعالو، كما ييقدّْره  -عز كجل-يف آخر كبلمو، حيث إهنم نفوا عن قدر ا  -ا

 ا٢بكم كا٤بصاٌف. 
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، كعذَّب أعداءه، َف يكن ىناؾ ىؤالء ا يفعل ض ا٤بشيئة! حٌب لو نٌعمى أكلياءه
 مناسبة بْب ىذا كىذا، إ٭با ىذا كاف ض ا٤بشيئة! 

كلو عيكس األمر ٤با كاف ٜبَّة فرؽ، لو أنو نٌعم ألٌد أعداءه، فجعل فرعوف يف أعلى 
ا١بنات، كعذَّب أقرب أكلياءه إليو، لو عذَّب األنبياء، ما كاف ىناؾ فرؽه بْب األكؿ 

رب ّٔذا! كانتهى األمر.كالثآف، الفرؽ فقط أ  نو شاء ىذا كَف يشأ ىذا! كأخربى ّٔذا كَف ٱبي
 كال شك أف ىذا يف غاية الضبلؿ كاال٫براؼ. 

؛ كألجلها -سبحانو كتعاُف-لو حكمةه بالغة؛ ألجلها يفعل  -عز كجل-بل ا 
، كىذه ا٢بكمة قد تكوف ظاىرةن لنا، كقد ال -سبحانو كتعاُف-ييقدّْر؛ كألجلها ٱبلق 

َوِإَذا فَػَعُلوا : ﴿-سبحانو كتعاُف-تكوف ظاىرةن لنا؛ كألجل ىذا تأمل مثبلن يف قوؿ ا 
َها َآبَاَءنَا َواللاُو َأَمَرنَا ِبَها [ ىذه الفاحشة ىي: ِٖ﴾]األعراؼ: فَاِحَشًة قَاُلوا َوَجْدنَا َعَليػْ

 يت عيراة! الطواؼ بالب
ىا، ليس لو أف  كاف أىل ا١باىلية، يرٍكف أف من َف يكن من قريش كمن كىاالى
يطوؼ بثيابو، إال أف يتفضل عليو أىٞبىسيّّ، )يعِب من كاف من قريش، كمن كىاُفى قريشنا( 

يتفٌضل عليو بثيابو فيطوؼ ّٔا، أما إذا ما أعطاه أحده أىٞبىسيّّ ثيابو، فإنو يطوؼ بالبيت  
 ! رجبلن كاف أك امرأة! عارينا

 ما أقبح ىذا كأفحشو، أين يكوف ىذا؟! عند بيت ا العظيم! 
ا ٘برٌأ فطاؼ بثيابو، فإنو ٯبب عليو  سبحاف ا! عند الكعبة ا٤بشرفة، كلو أف أحدن

 أف ٱبلعها، فّبًمها كال أحد ينتفع منها، ىكذا كاف قانوهنم! 
[ ا ٠بَّى ىذا فاحشة، أمر ميغرًؽ يف ِٖ﴾]األعراؼ: َوِإَذا فَػَعُلوا فَاِحَشةً ﴿

َها َآبَاَءنَاالفيحش كالقبح، ﴿  [.ِٖ﴾]األعراؼ: َوِإَذا فَػَعُلوا فَاِحَشًة قَاُلوا َوَجْدنَا َعَليػْ
َها َآبَاَءنَا َواللاُو َأَمَرنَا ِبَهاشوؼ التعليل من أمرين: ﴿ ﴾]األعراؼ: َوَجْدنَا َعَليػْ

عز -م؛ ىم كجدكا عليها آباءىم، لكن الثآف ا [  ا أقرَّىم على األكؿ، نعِٖ
 بٌْب أنو قوؿه منكر. -كجل
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ُقْل ِإفا اللاَو اَل يَْأُمُر بِاْلَفْحَشاِء أَتَػُقوُلوَف َعَلى اللاِو َما اَل قاؿ سبحانو: ﴿
 [ِٖ﴾]األعراؼ: تَػْعَلُموفَ 

لموف حكيم، كلذلك ال ٲبكن أف يأمر ٗبا تع -عز كجل-تأمل معي كيف أف ا 
 [.ِٖاألعراؼ: ﴾]ُقْل ِإفا اللاَو اَل يَْأُمُر بِاْلَفْحَشاءِ ﴿أنو فاحشه من األمر، 

 إذف األمر ليس مشيئةن ٧بضة، إ٭با مشيئةه مقَبنةه ٕبكمة.
 ىكذا كاف فعلو، كىكذا كاف خلقو، كىكذا كاف تقديره، مشيئةه مقَبنةه ٕبكمة. 

علمت سابقنا على إثبات ا٢بكمة يف  كىؤالء كانوا نيفاةن للحكمة، كاألدلة كما قد
كثّبةه جدنا، حٌب قاؿ بعض أىل العلم: إهنا تبلغ عشرة آالؼ   -عز كجل-أفعاؿ ا 

يف كل ما يعود  -سبحانو كتعاُف-حكيمه  -عز كجل-دليل، كلها تدلك على أف ا 
، كتقديرو، كشرع. ، كخلقو  إليو من فعلو

 ىذا باختصار ما يتعلق ٗبوضوع القدىر. 
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 :قاؿ

)ٚايعباز فاعًٕٛ سكٝك١ ٚاهلل خايل أفعاهلِ، ٚايعبس ٖٛ اغيؤَٔ 

ٚايهافط ٚايرب ٚايفادط ٚاغيكًٞ ٚايكا٥ِ، ٚيًعباز قسض٠ ع٢ً 

 أعُاهلِ(.
 

فانتهينا يف درس البارحة من الكبلـ عن موضوع القدر، ككاف من آخر ما تكلم 
 عنو ىو ما قد ٠بعت من الكبلـ عن خلق أفعاؿ العباد.  ا٤بؤلف 

 فالعبد فاعل، كا خالقو كخالق فعلو. 
 فالعبد ىو ا٤بصلي، كا ىو الذم جعلو يصلي.

 كالعبد ىو القائم، كا ىو ا٤بقيم.
﴿َوَجَعْلَناُىْم أَِئماًة يَػْهُدوَف : كالعبد ىو ا٤بهتدم كا ىو ا٥بادم. قاؿ 

 فهم يهدكف، قد قاـ ّٔم فعل، لكن من الذم جعلهم كذلك؟، [ّٕ]األنبياء:بَِأْمرِنَا﴾
-سبحانو-قاؿ.[ُْ]القصص:﴿َوَجَعْلَناُىْم أَِئماًة َيْدُعوَف ِإَلى النااِر﴾.-جل كعبل-ا 

 . [ُٖٕ]األعراؼ:﴿َمْن يَػْهِد اللاُو فَػُهَو اْلُمْهَتِدي﴾:
 إذف عندنا ىداية كعندنا اىتداء، كعندنا ىادم كعندنا مهتدم. 

فأىل السنة كا١بماعة ٯبمعوف بْب األمرين، بْب نسبة الفعل إُف العبد كسبنا، 
 خلقنا.  -سبحانو كتعاُف–كنسبتو إُف ا٣بالق 

ال  -عز كجل-فالفعل كسبي العبد ٨بلوؽ . فعل العبد قائم بو كىو مفعوؿ  
من حيث كونو صفة ، أك من حيث كونو قائما  -سبحانو كتعاُف- ينسب إُف ا

-إ٭با ىذا مفعوؿ ٨بلوؽ منفصل بائن عنو  -تعاُف ا عن ذلك علوا كبّبا -بذات ا
 .-سبحانو كتعاُف
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ٚايعبس ٖٛ اغيؤَٔ ٚايهافط ٚايرب ٚايفادط : قاؿ 

ٚاهلل  ٚاغيكًٞ ٚايكا٥ِ. ٚيًعباز قسض٠ ع٢ً أعُاهلِ، ٚهلِ إضاز٠،

﴿ِلَمْن َشاَء ِمْنُكْم  :خايكِٗ ٚخايل قسضتِٗ ٚإضازتِٗ، نُا قاٍ تعازي
 .[ِٗ-ِٖ]التكوير:َوَما َتَشاُءوَف ِإالا َأْف َيَشاَء اللاُو َرب  اْلَعاَلِميَن﴾*  َأْف َيْسَتِقيمَ 

 
ال تعارض عند أىل السنة كا١بماعة بْب إثبات  -كما ذكرنا يف درس البارحة-

 ألفعاؿ العباد كمشيئتو لذلك، كبْب إثبات أفعاؿ العباد كمشيئتهم كقدرهتم.خلق ا 
 كل ذلك حق، ككل ذلك ثابت، ككل ذلك يؤمن بو أىل السنة كا١بماعة.
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  *اإلمياْ ًٗضائوٕ ًٗباحجٕ
 

ٖٚصٙ ايسضد١ َٔ ايكسض ٜهصب بٗا عا١َ ايكسض١ٜ ) :قاؿ 

ايصٜٔ مساِٖ ايػًف زتٛؽ ٖصٙ األ١َ. ٜٚػًٛ فٝٗا قّٛ َٔ أٌٖ اإلثبات 

ست٢ غًبٛا ايعبس قسضت٘ ٚاختٝاضٙ، ٚخيطدٕٛ عٔ أفعاٍ اهلل ٚأسهاَ٘ 

 سهُٗا َٚكاذتٗا. 

َٚٔ أقٍٛ ايفطق١ ايٓاد١ٝ إٔ ايسٜٔ ٚاإلضيإ قٍٛ ٚعٌُ، قٍٛ ايكًب 

ٚعٌُ ايكًب ٚايًػإ ٚادتٛاضح، ٚإٔ اإلضيإ ٜعٜس بايطاع١  ٚايًػإ،

 .(ٜٚٓكل باغيعك١ٝ، ِٖٚ َع شيو..
 الشرح

إُف أصل جديد من أصوؿ أىل السنة كا١بماعة، أال كىو  انتقل ا٤بؤلف 
 اإلٲباف كمسائلو كمباحثو.

اإلٲباف موضوع من أعظم ا٤بوضوعات كأٮبها، كيف ال! كالنجاة معلقة بو، بل كل 
لوجدت  يف الدنيا كاآلخرة إ٭با ىو ٜبرة لو. كلو تأملت كتاب ا كسنة رسولو  خّب

 من ىذه ا٣بصاؿ العظيمة الٍب ىي ٜبرات لئلٲباف، كجدت الشيء الكثّب.
على اإلٲباف أكثر من مائة خصلة، كل  رتَّب  -عز كجل–يف كتاب ا 

 خصلة منها خّب من الدنيا كما فيها. 
كمباحث اإلٲباف كمسائلو كثّبة، إال أف أصوؿ ذلك كمسائلو الكبار ترجع إُف 
ثبلثة أيسيسي ىي الٍب أٝبع عليها أىل السنة كا١بماعة. ٜبة مسائل كتفريعات أخرل، 
لكن ىذه األصوؿ ىي أىم تلك ا٤بسائل، كىي ا٤بباحث الكربل يف باب اإلٲباف عند 

 أىل السنة كا١بماعة. 
: أف اإلٲباف قوؿ كعمل، كىذه القضية قضية ال لبس فيها كال أٍٚ تًو املباحح

 شك، كالنقوؿ متواترة عن السلف الصاٌف يف إثبات أفَّ اإلٲباف قوؿ كعمل.
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اإلٲباف يف اللغة: ذىب كثّب من اللغويْب إُف أنو: التصديق، آمن يعِب: صدؽ، إال 
 اإلٲباف كالتصديق، كقد أف التحقيق أف ىذا تعريفه بالتقريب، كإال فثمة فرؽ دقيق بْب
: ﴿َوَما أَْنَت ِبُمْؤِمٍن نبو على ىذا الراغب األصفهآف يف ))مفرداتو(( فقاؿ عند قولو 

قيل ٗبصدؽ لنا، إال أف اإلٲباف ىو التصديق الذم معو ، قاؿ : "[ُٕ]يوسف:لََنا﴾
 ."أمن

إ٭با ا للتصديق من كل كجو، إذف ليس اإلٲباف يف اللغة، على التحقيق، مرادفن 
ستعمل  تصديق كزيادة، فهو تصديق مع طمأنينة كإقرار فيما يتعلق بأمر غييب، فبل تي 

 كلمة اإلٲباف إال يف الغيبيات.
 ،ا للتصديق من كل كجوكمهما يكن من شيء، فسواء كاف اإلٲباف يف اللغة مرادفن 

ألف ا٤بهم ما ىو اإلٲباف يف الشرع؟ كمعلـو  ك فا٣بطب يف ذلك سهله؛أك َف يكن كذل
أف الشرع قد يستعمل الكلمة اللغوية ا٤بعركفة عند العرب استعماالن خاصا، فيقيدىا 

 بقيود كيشَبط فيها شركطنا، فتصبح حينئذ حقيقةن لغوية.
كبناءن على ذلك: ا٤برجئة الذين ضخموا مسألة تعريف اإلٲباف يف اللغة، كاعتربكه 

م انبُب عليو قصرىم ا٢بقيقة الشرعية لئلٲباف على التصديق القليب ما األساس الذ
ألفَّ البحث إ٭با ىو يف ا٢بقيقة الشرعية كليس يف ا٢بقيقة اللغوية، كإال أصابوا؛ 

فليخربكنا، أيلتزموف يف كل االصطبلحات الشرعية، يلتزموف ٞبلها على ا٢بقائق اللغوية؟ 
الدين. فإف زنديقا يستطيع أف يقوؿ: أنا أصلي، إف كاف ذلك كذلك، فهذا انسبلخه من 

كالصبلة مطلق الدعاء، فلو دعوت دعوتْب كنت مقيمنا للصبلة. كا٢بج القصد، فلو 
 قصد أم مكاف كاف حاجا، إُف غّب ذلك من ىذه ا٢بقائق الشرعية. 

 أفهذا يقولو مسلم؟!  ا١بواب" ال. 
كتاب كالسنة كليس يف إذف البحث ىاىنا ٕبثه يف حقيقة شرعية دؿ عليها ال

ماذا؟ كليس يف ا٤بعُب اللغوم الذم كانت تعرفو العرب قبل نزكؿ القرآف، كقبل بعثة النيب 
. 
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 ىذا ىو اإلٲباف يف اللغة.
اإلٲباف: قوؿ كعمل، كىذا ٩با دلت  -ما قد ٠بعت-كأما اإلٲباف يف الشرع فهو  

ذكر يف كتابو )زاد ا٤بعاد( أف على   عليو أدلة كثّبة جدا، حٌب إف ابن القيم 
الدليلي  -كسيأيت بعد قليل إف شاء ا -كوف اإلٲباف قوال كعمبل أكثر من مائة دليل

 على كوف اإلٲباف قوال كعمبل. 
كلكن ما الذم أراده أىل السنة حينما قالوا إف اإلٲباف قوؿ كعمل؟ أرادكا ما ذكره 

القلب كاللساف كعمل القلب كاللساف فسر كلمة قوؿ كعمل بأنو: قوؿ  ا٤بؤلف 
 كا١بوارح.

إذف ىذه الكلمة ا٤بختصرة ٥با تفسّب كتوضيح عند السلف الصاٌف، ما ىو ىذا 
 القوؿ؟ كما ىو ىذا العمل؟

 األمر يرجع إُف ىذه القسمة ا٣بماسية.  
 القسمة الثنائية آلت إُف قسمة ٟباسية، ما ىي؟ 

/عمل ٓ/عمل اللساف. ْلب. /عمل القّ/قوؿ اللساف. ِ/قوؿ القلب. ُ
 ا١بوارح. 

جعل القسمة ىا ىنا ٟباسية ٖببلؼ  كىنا إشارة إُف أف شيخ اإلسبلـ 
طريقتو يف مواضع عدة يف كتابو، كٖببلؼ أيضا طريقة غّبه من أىل العلم الذين ٯبعلوف 
القسمة رباعية، فيقولوف قوؿ القلب كاللساف كعمل القلب كا١بوارح، شيخ اإلسبلـ يف 

 ا٤بوضع زاد عمل اللساف. ىذا
، أك بتفصيلو إُف أربعة أمور: قوؿ  كا٢بق أف تعريف اإلٲباف بكونو قوالن كعمبلن

 القلب كاللساف، كعمل القلب كا١بوارح.
أك تفصيلو كتفسّبه ٖبمسة أمور: قوؿ القلب كاللساف، كعمل القلب كاللساف  

 كا١بوارح.
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لقسمة ثبلثية، كىذا ىو كل ذلك يرجع إُف معُب كاحد، بل حٌب من جعل ا  
 األشهر عند ا٤بتأخرين. 

األشهر عند ا٤بتقدمْب أف ٯبعلوا اإلٲباف شيئْب، كاألشهر عند ا٤بتأخرين أف ٯبعلوا 
 اإلٲباف ثبلثة أشياء. 

األغلب على ا٤بتقدمْب أف يقولوا: اإلٲباف قوؿ كعمل، كاألغلب على ا٤بتأخرين أف 
 للساف، كعمل ا١بوارح. يقولوا: اإلٲباف اعتقاد القلب، كقوؿ ا

أعود فأقوؿ: القسمة الثنائية، كالثبلثية، كالرباعية، كا٣بماسية، كلها ترجع إُف معُب 
 كاحد، كاالختبلؼ إ٭با ىو اختبلؼه يف التعبّب ال غّب. 

 كله أراد ا٤بعُب نفسو، لكن بعضهم يزيد تفسّبنا كبياننا. 
  بياف ذلك:

أف  وىذا أوؿ ما يجب على العبد، تقزٜك٘ ٚإٜكاْ٘ أف قوؿ القلب ىو:
 يكوف، كل شيء منَبو على ىذا التصديق. 

ما ىو ىذا التصديق؟ التصديق كاإليقاف بأركاف اإلٲباف الستة، كبكل ما أخرب بو 
 .النيب 

قوؿ القلب ىو: التصديق كاإليقاف بأركاف اإلٲباف الستة، كىي اإلٲباف با، 
ر، كالقدر، كبكل ما أخرب بو النيب صلى ا عليو كمبلئكتو، ككتبو، كرسلو، كاليـو اآلخ

 كسلم. 
يف حديث كاحد، بل يف ٝبلة كاحدة، بل يف كلمة  كعليو: فمن كٌذب النيب 

 . -كالعياذ با-كاحدة، بل يف حرؼو كاحد، فإنو قد نقض إٲبانو، كصار مرتدنا 
﴿ِإناَما : ىذا أمر معلـو من الدين بالضركرة، البد من تصديق كالبد من إيقاف

 [. ُٓ]ا٢بجرات:يَػْرتَابُوا﴾ اْلُمْؤِمُنوَف الاِذيَن آَمُنوا بِاللاِو َوَرُسوِلِو ثُما َلمْ 
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 بو يف قولو: -عز كجل-بد من حصوؿ التصديق. كىذا ىو ما أخرب ا إذف ال
الاِذيَن قَاُلوا آَمناا ﴿يَا أَيػ َها الراُسوُؿ ال َيْحُزْنَك الاِذيَن ُيَسارُِعوَف ِفي اْلُكْفِر ِمَن 

َواِىِهْم َوَلْم تُػْؤِمْن قُػُلوبُػُهْم﴾  .[ُْ]ا٤بائدة:بَِأفػْ
 ىذا األمر األوؿ وىو قوؿ القلب.

 قلنا: قوؿ القلب كاللساف.
ىو: النطق بشهادة التوحيد، البد يف حصوؿ اإلٲباف من أف ينطق  قوؿ اللساف

اإلنساف بأشهد أال إلو إال ا كأف ٧بمدا رسوؿ ا مع القدرة، أما من كاف ال قدرة 
عنده على النطق كاألبكم فإنو يعفى عنو. لكن من كاف عنده قدرةه على النطق فبل 

 إٲباف إال بنطق.
أمرت أف أقاتل »:-كما يف الصحيحْب من حديث أِب ىريرة   قاؿ النيب  

 .«الناس حتى يقولوا ال إلو إال اهلل، فإذا قالوىا عصموا مني دماءىم وأموالهم
إذف ال ٲبكن أف يدخل اإلنساف حظّبة اإلٲباف كاإلسبلـ إال بأف ينطق 

 بالشهادتْب. 
 -صلى ا عليو كسلم-لو كعليو: فلو أف إنسانا قاؿ: أنا أصدؽ بقليب با كبرسو 

كلكن لن أنطق  -صلى ا عليو كسلم–كبدين اإلسبلـ، كبكل ما أخرب بو النيب 
 بالشهادتْب. ما حكمو؟ أينفعو ىذا التصديق؟

ا١بواب ال قطعا، كىذا إٝباع معلـو من الدين بالضركرة، البد من نطق مع القدرة  
 كاإلمكاف. 

 ىذا األمر الثالث:. قلنا قوؿ القلب كاللساف، كعمل القلب
كىو األعماؿ الصا٢بة القائمة بالباطن، األعماؿ الصا٢بة الٍب تقـو بالقلوب،  

ىذه من حقيقة اإلٲباف، كمحبة ا كرسولو صلى ا عليو كسلم ك٧ببة كل ما ٰببو ا 
صلى ا عليو -ككبغض كل ما يبغضو ا كرسولو  -صلى ا عليو كسلم-كرسولو 
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ككاإلخبلص كا٣بشية كاإلنابة التوكل إُف غّب ذلك، ىذه من اإلٲباف قطعا. قاؿ  -كسلم
 . [ِ]األنفاؿ:﴿ِإناَما اْلُمْؤِمُنوَف الاِذيَن ِإَذا ذُِكَر اللاُو َوِجَلْت قُػُلوبُػُهْم﴾:-جل كعبل-ا 

 إذف أعماؿ القلوب من اإلٲباف، بل من أرفع اإلٲباف.
 كاللساف، كعمل القلب كاللساف.قلنا قوؿ القلب  األمر الرابع:

كا٤براد بذلك: األعماؿ الصا٢بة الٍب يكوف ٧بلها اللساف كتبلكة القرآف كالذكر 
كالتسبيح كخطبة ا١بمعة كاألذاف كاإلقامة كاألمر با٤بعركؼ كالنهي عن ا٤بنكر كتعليم العلم 

 كما إُف ذلك، ىذه كلها من أعماؿ اللساف الصا٢بة.
لعلماء الذين جعلوا القسمة رباعية أدخلوا عمل اللساف كا أخيرا عمل الجوارح:

يف عمل ا١بوارح، كشيخ اإلسبلـ ىا ىنا ما زاد على أف أضاؼ ما يبْب كيوضح األمر ال 
 غّب، ليس ٜبة شيء جديد.

أعماؿ ا١بوارح ىي: األعماؿ الصا٢بة الٍب تقـو با١بوارح، كالصبلة، كالزكاة، 
–بو أك أمر بو رسولو  -عز كجل-ذلك ٩با أمر ا كالصياـ، كا٢بج، كا١بهاد إُف غّب 

٩با ىو كاجب أك مستحب، كل ذلك من اإلٲباف قطعا، فمن  -صلى ا عليو كسلم
 جاء بو فإنو يكوف قد أتى بإٲباف، كمن ترؾ ذلك فإنو يكوف قد ترؾ إٲبانا.

﴿َوَما َكاَف اللاُو لُِيِضيَع : -سبحانو كتعاُف-من الدليل على ذلك قولو 
. ىذه اآلية أصل كبّب عند أىل السنة يف االستدالؿ على أف [ُّْ]البقرة:ِإيَماَنُكْم﴾

العمل من اإلٲباف، إٍذ إف ا٤بفسرين متفقوف على أف اإلٲباف ىا ىنا الصبلة، يعِب: الصبلة 
 الٍب صلوىا إُف بيت ا٤بقدس قبل ٙبويل القبلة إُف الكعبة.

دليله على أٮبيتو، كأنو جزء مهم يف كمعلـو عندكم أف إطبلؽ الكل على ا١بزء 
 ىذا الكل، أليس كذلك؟

 ٠بى الصبلة ىا ىنا إٲبانا، إذف ىي قطعا جزء مهم من اإلٲباف. -جل كعبل-ا 
ا٤بخرًَّج يف الصحيحْب، كىذا  -صلى ا عليو كسلم–كقل مثل ىذا يف قوؿ النيب 

وستوف شعبة، اإليماف بضع »:-صلى ا عليو كسلم-اللفظ عند مسلم، قاؿ 
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فأعالىا قوؿ ال إلو إال اهلل وأدناىا إماطة األذى عن الطريق، والحياء شعبة من 
 .«اإليماف

عدَّ إماطة األذل عن  -صلى ا عليو كسلم-الحظ يا رعاؾ ا! كيف أف النيب 
 الطريق كىي عمل، عدىا إٲبانا. 

ا جاء كفده كقل مثل ىذا فيما خرج الشيخاف من حديث كفد عبد القيس، حينم
صلى ا عليو -فكاف  فيما جرل أف قاؿ النيب  من قبيلة عبد القيس إُف النيب 

 ٥بم: -كسلم
وآمركم باإليماف باهلل وحده. أتدروف ما اإليماف باهلل وحده؟ قالوا: اهلل »

شهادة أف ال إلو إال اهلل وأف محمًدا رسوؿ اهلل، وإقاـ الصالة،  ورسولو أعلم. قاؿ:
 .«وإيتاء الزكاة، وصـو رمضاف، وأف تؤدوا الخمس من المغنم

فسَّر اإلٲباف ىا ىنا بالعمل، أليس كذلك؟  -صلى ا عليو كسلم-إذف النيب 
رمضاف كإيتاء ففسر اإلٲباف، أك يدخل يف ىذا اإلٲباف إقاـ الصبلة كإيتاء الزكاة كصـو 

 ا٣بمس من ا٤بغنم.
 إذف العمل من اإلٲباف قطعا. 
 .«الطهور شطر اإليماف» :-صلى ا عليو كسلم-كقل مثل ىذا يف قوؿ النيب  
أكمل المؤمنين إيمانا »: -صلى ا عليو كسلم-كقل مثل ىذا يف قوؿ النيب  

 . ككثّبه من األخبلؽ إ٭با ىي أمور عملية.«أحسنهم خلقا
ا ا٤بقاـ مقاـ طويل كاألدلة عليو كثّبة، كاألمر عند أىل السنة كا١بماعة إذف ىذ

قطعي ال شك فيو، بل ىذا أصل من أصوؿ اعتقاد أىل السنة كا١بماعة، بل ىو شعّبة 
: )القوؿ بأف اإلٲباف قوؿ من شعائر السنة كما قاؿ أبو العباس تقي الدين 

بالسنة ىنا العقيدة، عقيدة أىل السنة كعمل عند أىل السنة من شعائر السنة(. ا٤براد 
 كا١بماعة. 
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ا،  كالنقوؿ عن السلف الٍب نقلوا فيها اإلٝباع على أف اإلٲباف قوؿ كعمل كثّبة جدن
 كالتنصيص على أف العمل من اإلٲباف عنهم دكف نقل لئلٝباع أكثر كأكثر.

 إذف ىذا األمر أمره مسلم ال شك فيو، فالعمل من اإلٲباف.  
كىا ىنا كقفة، كىي ما معُب قوؿ السلف: العمل من اإلٲباف أك اإلٲباف قوؿ 

 كعمل؟ 
ىل أرادكا بذلك أفَّ العمل الصاٌف أمره حسن كصاحبو مأجور؟ أك أنو ٯبب عليو 

 ؟-جل كعبل-أف يعمل؟ إف عمل فبها، كإال فهو عاصو  
 ا١بواب: إفَّ األمر عند أىل السنة فوؽ ذلك كأكرب من ذلك.

كينبغي ابتداءن أف ينبو إُف الفارؽ العظيم، الذم ىو كالفرؽ بْب السماء كاألرض، 
 بْب مذىب أىل السنة كا١بماعة كمذىب ا٣بوارج.

ا٣بوارج يعتقدكف أف كل عملو كاجب فإنو شرطه يف ثبوت اإلٲباف، شرط يف ثبوت 
 أصل اإلٲباف، فمن ترؾ كاجبا من الواجبات فإنو عندىم مرتد. 

لسنة كا١بماعة فإهنم يعتقدكف بأفَّ اإلٲباف حقيقة مركبة من ىذه األمور أما أىل ا
 الثبلثة:
 /كاالعتقاد.ّ/كالعمل. ِ/القوؿ. ُ 
كأف اإلٲباف ال ينفع إال باجتماعها، لكن العمل عندىم إ٭با يراد بو أف يعمل يف  

عليو  ا١بملة، البد أف يأيت بشيء من الواجبات الٍب اختص بإٯبأّا ٧بمد صلى ا
كسلم، كليس أف يأيت بكل عمل كاجب. فلو أنو قىصَّرى فأتى ببعض األعماؿ كترؾ بعضا 
فإنو عندىم مسلم مؤمن معو أصل اإلٲباف، كىذا األمر أمر متقرر عند أىل السنة 

 كا١بماعة. 
ثػيرى ا٣بوض فيها يف ىذا العصر، مع إهنا من أكضح األمور عند أىل  كىذه ا٤بسألة كى

ة كتقريرىا من أظهر ما يكوف كأنو البد يف ٙبقيق الدين كاإلسبلـ كاإلٲباف السنة كا١بماع
 من عمل با١بوارح، البد.
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كمن زعم أف عنده يف قلبو إٲباف، كأنو نطق ببل إلو إال ا، مث بعد ذلك امتنع عن 
العمل ٔبوارحو مع القدرة كاإلمكاف، ىذا ال ٲبكن أف يكوف مؤمنا، بل ىذا ميكذبه 

 كو العمل بالكلية.إلٲبانو بَب 
 كيوضح ىذا لك أمور عدة:

أف تعلم أف ىذا مراد السلف الصاٌف يف قو٥بم اإلٲباف قوؿ كعمل، كىذا  أواُل:
 إطباؽ منهم. 

ىذا ا٤بعُب ىو الذم أراده السلف: أف اإلٲباف يف حقيقتو، أف اإلٲباف الذم ينفع، 
فيو القوؿ كالعمل، البد  فبلبد أف ٯبتمع -عز كجل-أف اإلٲباف الذم ينجي عند ا 

 من اعتقاد، البد من نطق، البد من عمل با١بوارح. 
كلذا ٪بدىم كثّبان ما يعقبوف على قو٥بم: إف اإلٲباف قوؿ كعمل، بأنو ال ينفع كاحد 

 منهما دكف اآلخر، كال ٯبزئ قوؿ إال بعمل كال ٯبزئ عمل إال بقوؿ. 
يف كتاب  شافعي يف ))السنة((: "قاؿ ال قاؿ اإلماـ البللكائي 

)األـ( يف باب النية يف الصبلة: ككاف اإلٝباع من الصحابة كالتابعْب كمن أدركنا ،أف 
 اإلٲباف قوؿ كعمل كاعتقاد، ال ٯبزئ كاحد من ىذه الثبلثة دكف البقية".

إذف البد أف ٙبصل األمور الثبلثة، كىذا أيضا قالو كثّب من السلف، ٘بده عند  
كزاعي، ٘بده عند من بعدىم كاآلجرم، كابن بطة كغّبىم من ا٢بميدم، ٘بده عند األ

 أىل العلم. 
 ىذا مراد السلف يف قو٥بم اإلٲباف قوؿ كعمل.

أف السلف قد أٝبعوا على أف من زعم أنو مؤمن بقلبو كلسانو، مث َف يعمل  ثانيا:
، كنقلو إسحاؽ بن شيئا قط، أنو ليس ٗبسلم. ىذا إٝباع نقلو الشافعي 

نقلو ا٢بميدم، كنقلو ا٤بزٓف، كنقلو اآلجرم، كنقلو ابن بطة، كنقلو أبو العباس راىويو، ك 
ابن تيمية، كنقلو كثّب من العلماء إُف ا٤بتأخرين، كمنهم اإلماـ ٧بمد بن عبد الوىاب 

 ففي كتابو ))كشف الشبهات(( قاؿ . كال خبلؼ بْب ا٤بسلمْب" :
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ن ترؾ كاحدا من ىذه الثبلثة ما كحد أف التوحيد يكوف بالقلب كاللساف كالعمل كأف م
 ا عز كجل، بل ىو كافر ٩بتنع، أك قاؿ كافر معاند".

يف باب  -رٞبهم ا-كىذا الكبلـ فيو كاضح بْبّْ ٤بن نظر يف كبلـ السلف  
 اإلٲباف.
كىو النظر يف قواعد أىل السنة كا١بماعة يف مسائل اإلٲباف كمنها التبلـز  ثالثًا: 

ن كالظاىر، فمن زعم أف يف قلبو إٲباف، فبلبد أف يظهر أثر ذلك على حاصل بْب الباط
 ا١بوارح، ككاذب من يقوؿ إف يف قلبو إٲباف صحيح، مث ال يظهر أثر ذلك على ا١بوارح.

فيما خرج الشيخاف من حديث  -صلى ا عليو كسلم-دليل ىذا قوؿ النيب  
صلحت صلح الجسد   أال وإف في الجسد مضغة إذا»:-رضي ا عنو-النعماف 

 . «كلو، وإذا فسدت فسد الجسد كلو، أال وىي القلب
 إذف التبلـز حاصل بْب الباطن كالظاىر.

 كىو قاعدة أخرل عند أىل السنة كا١بماعة يف باب اإلٲباف، القاعدة تقوؿ:  رابعا:
 البد يف اإلسبلـ من إٲباف، كالبد يف اإلٲباف من إسبلـ. 

 ا افَبقا؛ فيسر اإلسبلـ بالظاىر، كفيسر اإلٲباف بالباطن.اإلسبلـ كاإلٲباف إذا اجتمع
-يعِب: يف كل عمل ظاىر–يقوؿ أىل السنة كا١بماعة: )إنو البد يف كل إسبلـ 

من إسبلـ يف  -يعِب: يف الباطن–من إٲباف يف القلب يصححو، كالبد يف كل إٲباف 
 الظاىر يصححو(.

فبلبد من قدر من اإلٲباف يف اإلسبلـ، كالبد من قدر من اإلسبلـ يف اإلٲباف،  
 كإال فأحدٮبا دكف اآلخر ال ينفع.

كالشهادتْب ٮبا شهادتاف كلكنهما متبلزمتْب، شهادة أف ال إلو إال ا كأف ٧بمدا 
 رسوؿ ا. شهادتاف ال تنفع إحداٮبا إال باألخرل. 
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﴿َمْن َعِمَل َصاِلًحا ِمْن : -جل كعبل-! يف قوؿ ا كلذا تأمل معي يا رعاؾ ا
. فكاف الشرط يف االنتفاع بالعمل الصاٌف [ٕٗ]النحل:ذََكٍر َأْو أُنَثى َوُىَو ُمْؤِمٌن﴾

 حصوؿ اإلٲباف، كىذا بْبّْه ظاىر.
﴿َوَمْن يَْأتِِو ُمْؤِمًنا َقْد َعِمَل الصااِلَحاِت : -جل كعبل-كيف مقابل ذلك قاؿ  

لبلنتفاع باإلٲباف  -عز كجل-. فشرط ا [ٕٓ]طو:فَُأْولَِئَك َلُهُم الدارََجاُت اْلُعلى﴾
﴿َقْد َعِمَل ىنا شرط:  ﴿َوَمْن يَْأتِِو ُمْؤِمًنا﴾الباطن حصوؿ اإلسبلـ الظاىر: 

 .[ٕٓ]طو:الصااِلَحاِت﴾
ـ من إذف البد من األمرين، البد يف اإلٲباف من إسبلـ يصححو كالبد يف اإلسبل 

إٲباف يصححو. كقد بسط ىذه ا٤بسألة، بكبلـ حسن نافع، أبو العباس تقي الدين 
 )كالسيما يف صحيفة ثبلٜبائة كثبلثة كثبلثْب من النسخة  يف كتاب )اإلٲباف

 ا٤بودعة يف ))٦بموع الفتاكل((.
٘بد فيها أف اإلٲباف ال ينفع كال  -عز كجل-كىو أدلة كثّبة يف كتاب ا  خامسا:

 ٜبراتو إال باجتماع العمل الصاٌف؛ يف كتاب ا ٫بو من ستْب آية تشَبط أك تربط يؤيت
﴿الاِذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا بْب اإلٲباف كالعمل الصاٌف، ٘بد 

. ىل ىذا  [ِٖ]البقرة:﴿َوالاِذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصااِلَحاِت﴾[ِٓ]البقرة:الصااِلَحاِت﴾
أف إٲبانا منفردا عن العمل الصاٌف ال ينفع. األمر كذلك، كاف عبثا؟! أك للتأكيد على 

 ال ينفع إٲباف ميدَّعى ماَف يقَبف بعمل صاٌف.
: كىو أف تعلم أف توحيد العبادة كاأللوىية ىو عند أىل العلم التوحيد سادسا

 العملي، أليس كذلك؟
كوف كعليو: فمن َف يعمل  شيئا، أمَّ توحيد أتى؟ التوحيد يعِب: عبادة، ت 

البد من عمل حٌب يكوف ٜبة توحيد، فمن َف يأًت بعمل  -سبحانو كتعاُف-خالصة  
 قط ما أتى ّٔذا التوحيد.
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كىو أنك قد علمت أف من شركط ال إلو إال  يزيد األمر وضوًحا األمر السابع:
َقِد اْسَتْمَسَك ﴿َوَمْن ُيْسِلْم َوْجَهُو ِإَلى اللاِو َوُىَو ُمْحِسٌن فػَ  ؟ا االنقياد، أليس كذلك

 .ال إلو إال ا :كالعركة الوثقى ىي، [ِِ]لقماف:بِاْلُعْرَوِة اْلُوثْػَقى﴾
 يف ا١بملة. -عز كجل–فما ىو االنقياد؟ االنقياد لشرع ا  
البد من أف يكوف ىناؾ انقياد للشريعة يف ا١بملة، البد من عمل، البد من  

 طاعة، البد من ٝبع بْب االلتزاـ كاالنقياد، يعِب: القبوؿ كاالنقياد.
يلتـز بدين ا، البد أف يكوف منو عهده كميثاؽه يأخذه على نفسو بأنو  البد أف  

 ف ينقاد بالفعل.، مث البد أداخل يف ىذا الدين كملتزـه بأحكامو
﴿َوقَاُلوا عنهم يف قو٥بم:  -عز كجل-كلذا ٝبع ا٤بؤمنوف بينهما حينما أخرب ا 

 .[ِٖٓ]البقرة:َسِمْعَنا َوَأطَْعَنا﴾
 حققوا بو شرط االنقياد. ﴿َوَأطَْعَنا﴾ حققوا بو شرط القبوؿ، ِمْعَنا﴾سَ ﴿ 

، كىذه ىي الغاية الٍب أرسل ا كىو أف تعلم أف الدين ال بد فيو من طاعة ثامنا:
 الرسل ألجلها. 

﴿َوَما َأْرَسْلَنا ِمْن َرُسوٍؿ ِإالا لُِيطَاَع بِِإْذِف : -جل كعبل-أَف تسمع لقوؿ ا 
 .[ْٔ]النساء:اللاِو﴾

، ما أطاع ا طاعة.   كعليو: فمن َف يعمل  عمبلن
 بو. أخرب عن أف التوِف كفر -جل كعبل-كىو أف ا  تاسعا:

 كالسؤاؿ، ما ىو التوِف؟ أىو التكذيب؟
، [ِّ]القيامة:﴿َوَلِكْن َكذاَب َوتَػَولاى﴾يقوؿ:  -جل كعبل-ا١بواب ال،   

 كالعطف ىنا يقتضي ا٤بغايرة. 
 التكذيب يقابل: التصديق، كالتوِف يقابل: الطاعة.

بِاللاِو َوبِالراُسوِؿ ﴿َويَػُقوُلوَف آَمناا  :-جل كعبل-كلذلك تأمل معي يف قوؿ ا 
ُهْم ِمْن بَػْعِد َذِلَك َوَما ُأْولَِئَك بِاْلُمْؤِمِنيَن﴾  .[ْٕ]النور:َوَأطَْعَنا ثُما يَػتَػَولاى َفرِيٌق ِمنػْ
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عليهم بالكفر مع إتياهنم بالقوؿ،  : )فحكم ا قاؿ شيخ اإلسبلـ  
 ألهنم تولوا عن الطاعة(. 

يؤمر، تبلغو ا٢بجة، تتيسر لو أسباب اإلذعاف مث التوِف ىو االمتناع عن الطاعة، 
 ٲبتنع، ىذا ىو التوِف ا٤بكفر.

 كىو أف يقاؿ ما حقيقة ا٣ببلؼ بْب أىل السنة كا١بماعة، كا٤برجئة؟ عاشرا:
قامت معركة ضركس بْب أىل السنة، كا٤برجئة على مراحل تاريخ األمة، من عهد  

 ا٤بتقدمْب كإُف ا٤بتأخرين.
أىل السنة يقولوف: اإلٲباف قوؿ كعمل، العمل من اإلٲباف. كىم يصركف على أف  

 العمل ليس من اإلٲباف.
السؤاؿ، ما معُب أف العمل ليس من اإلٲباف عند ا٤برجئة؟ ما معناه؟ ىل ىم 
يقولوف إف العمل ليس بواجب؟ يعِب: ٫بن نبحث مع ىؤالء ا٤بتكلمْب كإذا ّٔم إباحية، 

 ال يوجبوف كاجبا كال ٰبرموف ٧برما؟ زنادقة ىم؟ 
كيقولوف: ا١بواب: ال طبعا، بل ىم يعتقدكف بوجوب الواجبات كٙبرٔف ارمات، 

فواجب عليو أف يلتـز بالواجبات؛ كصبلة، كصياـ،  -إف من دخل يف دين ا عز كجل
 كزكاة، كحج. 

إذف ماذا أرادكا بقو٥بم: العمل ليس من اإلٲباف؟ ىل ىو أف من ترؾ العمل ال 
 يعاقب؟

ا١بواب: ال، ىم يعتقدكف بنصوص الوعيد، كإف كانت ٥بم ٨بالًفة دقيقة يف ىذا 
 ن ال تتعلق بإنكارىم أصل كعيد العصاة. ا٤بقاـ، لك

عامة ا٤برجئة من ا٤بتكلمْب أك مرجئة الفقهاء  -دعك من الغبلة-عامة ا٤برجئة 
 يعتقدكف أف من ترؾ الواجبات فإنو معرض للعقوبة، متوعد بالنار. 

إذف ماذا يريدكف بقو٥بم العمل ليس من اإلٲباف؟ ىل تعلم أهنم يسموف ىذه 
 ول، كصبلح، كبر، كأكثرىم يقولوف ىي إسبلـ.األعماؿ طاعة، كتق
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إذا ماذا أرادكا بقو٥بم: العمل ليس من اإلٲباف؟ ك٤باذا أىل السنة كا١بماعة شنعوا 
عليهم ىذا التشنيع؟ ىل ا٤بسألة راجعة ّٓرد لفظ؟ ّٓرد أهنم قالوا: إف العمل ليس من 

، البد أف تتكلموا ّٔذه اإلٲباف كلكنو بر كطاعة كإسبلـ كخّب. كأىل السنة يقولوا: ال
 الكلمة. َف أىل السنة يصركف، كَف ىم يصركف؟ 

ا١بواب: أف ا٤بسألة راجعة إُف ما نتكلم فيو. ىم يقولوف: اإلٲباف الذم ينجي عند 
ا ىو النطق باللساف، مع التصديق بالقلب عند مرجئة الفقهاء. كعند متكلميهم ىو 

 التصديق بالقلب.
 كبر، ككاجب، كلكن النجاة ٙبصل بدكنو.  كبالتاِف العمل خّب، 

أىل السنة كا١بماعة أبوا ذلك، قالوا: ال إٲباف إال باجتماع األمور الثبلثة. اإلٲباف 
الذم ينفع عند ا ىو الذم ٘بتمع فيو ىذه األمور الثبلثة، حقيقة مركبة من ثبلثة 

ؾ ىذه ا٤بسألة، ما أشياء، البد من نطق، البد من اعتقاد، البد من عمل. كمن َف يدر 
 أدرؾ سر ا٣ببلؼ بيننا كبْب ا٤برجئة. البحث بيننا كبينهم يف ىذا األمر.

 كاضح يا إخوتاه؟ 
ىذه عشرة أمور توضح لك أف ا٢بق الذم ال شك فيو كالذم عليو أىل السنة 
كا١بماعة، كمن خالفهم يف ىذا من أىل السنة فقد أخطأ، ىو: أف اإلٲباف قوؿ كعمل، 

ساف كاعتقاد القلب، كعمل ا١بوارح، كال ينفع كاحد من ىذه بدكف البقية بل أنو قوؿ الل
 ال بد من اجتماعها ٝبيعا. 

قد يقوؿ قائل: كماذا أنت قائل فيما ثبت يف الصحيحْب كغّبٮبا، يف أحاديث 
بالشفاعة من كاف يف قلبو مثقاؿ ذرة من إٲباف؟ كما  الشفاعة كغّبىا، من إخراج ا 

معهم عمل. حصلت النجاة ٗبجرد إٲباف القلب الذم يبلغ ىذه الدرجة  جاء أف ىؤالء
ا.   القليلة جدن

فأقوؿ: يا  العجب!! يا إخوتاه! ىذه ا٤بسائل ٯبب أف يتعلمها طالب العلم، 
 كقد كثر فيها اللغط كا٣بلط.
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ٯبب أف يطلب علمها بتجرد كإخبلص يريد الوصوؿ إُف ا٢بق، ال يتعصب  
يد أف يعرؼ ا٢بق الذم يف كتاب ا كسنة رسولو صلى ا عليو لفبلف أك فبلف، ير 

 كسلم، ىذا أكال.
 كثانيا، عليو أف يفهم ىذا الباب يف ضوء منهج السلف الصاٌف.  

مسائل االعتقاد يا إخوتاه! ليست ٧بل اجتهاد كل ينظر فيخَبع رأيا يراه،مسائل 
 العقيدة مسائل يتلقاىا ا٣بلف عن السلف. 

عجب! العلماء ا٤بتقدموف الذين حكموا أنو ال ينفع إٲباف ال عمل معو،  كيا  ال
كانوا ٯبهلوف ىذه األحاديث كىي يف الصحيحْب كغّبٮبا ؟! كفاز ّٔذا العلم ىؤالء 

 ا٤بعاصركف؟! سبحاف ا العظيم! 
مث إنو يقاؿ ٥بم: الذين يقولوف إنو يكفي، أك إنو ٲبكن أف ييٍكتػىفىىى عن عمل 

رىجوف من النار كيف قلبهم مثقاؿ ذرة من إٲباف، ىل معهم ا١بوارح، ىؤ  الء الذين ٱبي
 شهادة التوحيد أـ ال؟ ىل نطقوا ببل إلو إال ا أـ ال؟

بل  -ال أقوؿ ا٤برجئة-إف قلتم: ال، كيكفي إٲباف القلب، خالفتم اإلٝباع ككافقتم 
 غبلة ا٤برجئة كىم ا١بهمية، كاضح؟ 

ببل إلو إال ا، ىذا ٨بالفة إلٝباع السلف الصاٌف، من قاؿ: إنو ال يشَبط النطق 
 كىذه موافقة للمرجئة ا٤بتكلمْب من ا١بهمية كمن تابعهم. 

إذف من كاف من أىل السنة كا١بماعة سيقوؿ قطعا: إف ىؤالء نطقوا ببل إلو إال 
 ا. 

كالسؤاؿ أين ذلك يف ا٢بديث؟ سيقولوف: فيًهم من أدلةو أخرل، ٝبعنا بْب ىذا 
 دليل كبْب ذاؾ فوصلنا إُف أف ىؤالء يف قلبهم إٲباف مع نطق.ال

 قلنا: ككذلك األدلة قد دلت على أنو البد من عمل با١بوارح.  
 لتقولوا يف أعماؿ ا١بوارح ما قلتموه يف قوؿ اللساف كال فرؽ.
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فإف قاؿ قائل: كماذا أنت قائل فيما جاء يف السنة من إخراج قـو من النار ما 
 قط؟  عملوا خّبنا

ا١بواب: عن ذلك أف يقاؿ: ىذا ا٢بديث يفهم يف ضوء سىنىن كبلـ العرب، كابن 
أجاب جوابا مهما ىاىنا عما يستدؿ بو ا٤برجئة من ىذا ا٢بديث،  خزٲبة 

كلعلمك ىذه من استدالالت ا٤برجئة. يقوؿ : )العرب تنفي الشيء النتفاء شيء كاجب 
 فيو(.

-إف كنتم حضرمت-كىذه مسألة مرت بنا كثّبا، تكلمنا يف ىذا الدرس كيف غّبه 
عن ىذه ا٤بسألة، كىي أف العرب تنفي الشيء النتفاء شيء مهمو فيو، حٌب رٗبا قالوا: 

 فبلف ليس بإنساف، إذا فقد الرٞبة ككاف ظا٤با. ىل انقلبت حقيقتو إُف حيواف؟ 
 التسمية لنفي شيء مهم يف ا٢بقيقة.ا١بواب: أنو نيًفيَّ الشيء أك نيفيت 

فبالتاِف ىؤالء الذين جاء فيهم أهنم َف يعملوا خّبا قط، ا٤براد بو ما جاء يف ضوء 
كىو: أهنم تركوا أكثر الواجبات، فصح نفيي  ىذا التوجيو الذم ذكره ابن خزٲبة 

 العمل عنهم. كىل ٥بذا شاىد؟ 
 كأمثالو ينسحب على حديث آخر.ا١بواب: نعم، كل ما تقولو يف ىذا ا٢بديث 

ىل ٠بعتم ٕبديث الرجل الذم قتل تسعة كتسعْب نفسا؟ كا٢بديث يف 
 . الصحيحْب من حديث أِب سعيد 

يف ركاية مسلم: أف ىذا الرجل ٤با تويف اختصمت فيو مبلئكة الرٞبة كمبلئكة 
 العذاب. 

 ككبل!  فقالت مبلئكة العذاب: "َف يعمل خّبا قط". ا٤ببلئكة تكذب؟! حاشا
السؤاؿ: ىل ىذا الرجل فعبل ما عمل أم شيء ٔبوارحو؟ عىًملى، أليست ا٥بجرة 
من دار السوء إُف دار ا٣بّب، كقد مضى مهاجرا كقطع مسافة، أليست عمبل صا٢با؟ 

من أحسن األعماؿ الصا٢بة؟ كا٤ببلئكة تقوؿ: "ما   أليست ا٥بجرة يف سبيل ا
ا٢بديث قولوا يف ذاؾ. صحَّ ىذا اإلطبلؽ، عمل خّبا قط". كما تقولوف يف ىذا 
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ا من الواجبات فقالوا  كصحت ىذه الكلمة من ا٤ببلئكة؛ ألف الرجل ترؾ أشياء كثّبة جدن
 : "ما عمل خّبا قط"، على سبيل التغليب، فكذلك األمر يف تلك األحاديث. 

مع بينها كأف يضم بعضها  إُف كالنصوص يا إخوتاه! ينبغي أف يؤلف بينها، كأف ٯبي
 بعض، ال أف يضرب بعضها ببعض، ىذه ىي طريقة أىل السنة ا١بماعة.

كأعود فأقوؿ: ىذا الباب يؤخذ يف ضوء عقيدة أىل السنة كا١بماعة. يف ضوء ما  
قرره السلف الصاٌف. يف ضوء القواعد ا٤بقررة عند أىل السنة كا١بماعة، كإال فإنو ستختل 

ة تأثّبه كبّب يف ٙبقيق ىذه ا٤بسائل. سيقع ا٤بسألة عند ىذا ا٤بتكلم. كسيكوف للمرجئ
ا٣بلل يف فهم مسائل اإلٲباف، ما َف تنضبط األمور كالنظر كالبحث بضوابط أىل السنة 

 كا١بماعة كقواعدىم كقد ٠بعت شيئا من ذلك.
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ذكرت يف الدرس ا٤باضي أف  فقد كصل ا٢بديث بنا إُف باب اإلٲباف، ككنتي *
، كانتهينا من الكبلـ عن اإليماف قوٌؿ وعمل أفا األصوؿ يف مسائل اإلٲباف ثبلثةه كىي: 

 .اآلف بتوفيق ا أف نتكلم عن األصلْب الثآف كالثالث ىذا األصل كبقيَّ 
، أيضنا اإلٲباف يزيد كينقص، كىذا أمره معلـو بالشرًع كبا٢بسّْ  أفَّ  :الثاني األصلُ  

كقد دؿ الكتاب كالسنة على زيادة اإلٲباف كنقصانو  ،شك فيو بوجوو من الوجوه فبل
 .باللفًظ كا٤بعُب

أما زيادة اإلٲباف فجاء التنصيص على أف اإلٲباف يزيد يف ستة مواضع يف كتاب  
 ا:

َجَمُعوا َلُكْم ﴿الاِذيَن قَاَؿ َلُهُم النااُس ِإفا النااَس َقْد  :سورة آؿ عمراف :أك٥با يف 
 .[ُّٕ]آؿ عمراف:فَاْخَشْوُىْم فَػَزاَدُىْم ِإيَمانًا َوقَاُلوا َحْسبُػَنا اللاُو َونِْعَم اْلوَِكيُل﴾

مث يف سورة الفتح،  مث يف سورة األحزاب، مث يف سورة األنفاؿ، مث يف سورة التوبة،
  .مث يف سورة ا٤بدثر

 ذا اللفظ.اإلٲباف يزيدي ّٔ كلها فيها التنصيص على أفَّ 
ا الدليل على زيادة اإلٲباف با٤بعُب، فكثّبه أيضنا يف الكتاب كالسنة من ذلك كأمَّ 

، [ُٕ]٧بمد:﴿َوالاِذيَن اْىَتَدْوا زَاَدُىْم ُىًدى َوآتَاُىْم تَػْقواُىْم﴾ :قوؿ ا جلَّ كعبلَّ 
  .[﴾ىدلاىتدكا كيزيد ا الذين ﴿]

َأْكَمُل »ا خرج أٞبد كأبو داكد بسندو صحيح، قاؿ: ٗب كمن ذلك أيضنا قولو 
 «.الُمؤِمِنيَن ِإيَماناً َأحَسنُػُهم ُخُلقاً 

 .يف أدلة أخرل أتركها خشية اإلطالة
ما ثبت يف  -أعِب لفظ النقصاف-كأما نقصاف اإلٲباف فإنو قد دؿ عليو، صراحة  

ِديٍن َأْذَىَب لُِلبٍّ الراُجِل اْلَحازِـِ َما رَأَْيُت ِمْن نَاِقَصاِت َعْقٍل وَ »الصحيحْب من قولو 
  .ككاف يعظ النساء، فهذا صريحه يف إثبات نقصاف اإلٲباف «ِمْن ِإْحَداُكنا 

 .رعاؾ ا، إُف أف بعض الناس قد يفهم ىذا ا٢بديث فهمنا خاطئاا كلكن تنبو ي
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.                                                         -كفقو ا-مدً نٍ سً  زيزٍ عى دالٍ بٍ عى  بنٍ  حٍ الً شىرٍحي فىًضيىلًة الشىٍيخ: صى 
 مْبَّ لً سٍ كللمي  وى يٍ كلوالدى  وي غىفىرى ا لى 

 

َٖٗ 
 

فا٢بديث يدؿ على نقصاف اإلٲباف كليس على حصوؿ اإلمث كال تبلـز بْب  
األمرين، ال تبلـز بْب نقصاف اإلٲباف كحصوؿ اإلمث، فقد ينقص اإلٲباف كٰبصل اإلمث، 

ا٤بؤمنة حينما تَبؾ  كقد ينقص اإلٲباف كال ٰبصل اإلمث كمن ذلك ىذا ا٢بديث، حيث إفَّ 
 اإلٲباف قد نقص من ىذا الوجو، بيافي   عليها، لكنَّ الصبلة كالصياـ أثناء حيضها ال إمث

 :ذلك
كالصبلة كالصياـ  ... أليس كذلك؟أنو قد علمنا أف العمل الصاٌف من اإلٲباف 

من اإلٲباف  افإهنا تكوف قد تركت جزءن  ،عمله صاٌف، فلما تركتها ا٤بسلمة أثناء حيضها
أك بالنسبة لغّبىا من  ،تلَّ فيكوف إٲباهنا قد نقص من ىذا الوجو بالنسبة ٥با لو ص

 ا٤بصليات الصائمات.
 و.إذنا ينبغي أف نفهم ىذا ا٢بديث على كجه

َمْن رََأى ِمْنُكْم ُمْنَكًرا »قوؿ النيب  :ك٩با يدؿ على نقصاف اإلٲباف با٤بعُب 
َقْلِبِو، َوَذِلَك َأْضَعُف فَػْليُػغَيػٍّْرُه بَِيِدِه، فَِإْف َلْم َيْسَتِطْع فَِبِلَسانِِو، فَِإْف َلْم َيْسَتِطْع فَبِ 

 .«اإِليَمافِ 
  .«الَ يَػْزِني الزااِني ِحيَن يَػْزِني َوُىَو ُمْؤِمنٌ : »كقل مثل ىذا يف قولو  

  .يف أدلة أخرل دلت على نقصاف اإلٲباف يف ا٤بعُب
فإنو دليل على نقصاف اإلٲباف أيضنا  ،أقوؿ إف كل دليلو دؿ على زيادة اإلٲباف !بل

، كجو ذلك  :بداللة التبلـز
أنو ما من شيءو يزيد إال كىو ينقص، كل ما كاف قاببلن للزيادة فإنو قابله  

أخرج  ة، ككذلك سفياف بن عيينللنقصاف، كلذا أخرج ا٣ببلؿي عن اإلماـ أٞبد 
 .(يزيد إال كىو ينقصما من شيءو )، أهنما قاال: ((الشريعة))يف  اآلجرمُّ  عنو

إذنا ثبت عندنا بأدلة الكتاب كالسنة أف اإلٲباف يزيد كينقص، كىكذا كاف األمر 
 .عند أصحاب النيب 
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كقد ثبت لفظ الزيادة ) :يف كتاب )اإلٲباف( قاؿ أبو العباس تقي الدين 
 (.من الصحابة علم فيو ٨بالفه يف اإلٲباف( عن الصحابة كَف يه  :كالنقصاف فيو )يعِب

ة ، كمن كبلـ ابن ركاحى ثبت لفظ الزيادة كالنقصاف يف اإلٲباف من كبلـ عمر  
كمن كبلـ معاذ ، كمن كبلـ أِب ىريرة ،  مّب بن حبيبو ، كمن كبلـ عي

أعِب -كغّبٮبا عنو بإسنادو صحيح؛  اآلجرمُّ  ، فإنو قد أخرج ابن أِب شيبةى كا٣بطمي 
اإلٲباف يزيد )، قاؿ: ككاف من أصحاب الشجرة  -عن عمّب بن حبيبو ا٣بطمي

 قلنا كما ىي زيادتو كنقصانو؟ - ىكذا يقوؿ الراكم -ّٔذا اللفظ ، قلنا:  (كينقص
فذلك زيادتو، كإذا نسينا كغفلنا كضيعنا  سبحناهإذا ذكرنا ا كٞبدناه ك  )قاؿ:

 .(فذلك نقصانو
كىذا إٝباعه قطعيه  ،الصاٌف كيدؿ على زيادة اإلٲباف كنقصانو أيضنا إٝباع السلف

شك فيو، نقل ىذا اإلٝباع كثّبنا من السلف، من أىل العلم كمن أىل السنة من  ال
شك فيو عن السلف الصاٌف، كلو َف يكن ٜبة دليله يدؿ  ا٤بتأخرين فهو أمر قطعي ال

، كل سي على زيادة اإلٲباف كنقصانو إال ما ٰبي  و اإلنساف من نفسو لكفى بذلك دليبلن
 اف يدرؾ أف إٲبانو ليس شيئنا ثابتنا قارنا ال ٱبتلف ٕباؿ.إنس

ٕبيث يكوف على إٲبافو كاحد يف كل األحواؿ، األمر ليس كذلك، كل إنساف  
يعلم من نفسو أنو تارةن يزيد إٲبانو كيعظم حٌب إنو لو دعي إُف أم كاجبو ألجاب، حٌب 

قدـ كال يباِف، بركحو فإنو سيي إنو لو دعي إُف أف ٯباىد يف سبيل ا كيفدم ىذا الدين 
إُف كاجبو من الواجبات لكاف منو النقص  عيَّ كتارةن يضعف عن ذلك حٌب إنو لو رٗبا دي 

ىذا  ،كالتقصّب كلنا نعلم أحوالنا الٍب كنا عليها يف رمضاف كالذم صرنا إليو بعد ذلك
 أمره ٧بسوسه ال يشك فيو إنساف.

 اإلٲباف كنقصانو؟إذنا اإلٲباف يزيد كينقص، ما كجو زيادة 
 ألىل العلم يف ىذا الباب كبلـ كثّب مرجعو إُف أمرين: 

 .زيادة اإلٲباف كنقصانو من جهة أمر الرب ]األمر  األكؿ[: 
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  .كزيادة اإلٲباف كنقصانو من جهة فعل العبدً ]األمر  الثآف[: 
ف ٭با األىم اآلإأما األمر األكؿ فالكبلـ فيو كثّب كالوقت يقصر عن تفصيلو، 

 عنو السلف الصاٌف رٞبهم الكبلـ عن زيادة اإلٲباف كنقصانو باعتبار فعل العبد كىذا عربَّ 
 ا بقو٥بم: 

 ."اإلٲباف يزيد بالطاعة كينقص با٤بعصية"، يزيد اإلٲبافي بالطاعة
اعة شيئنا طرعاؾ ا أف الطاعة تنقسم إُف قسمْب: كبعض الناس يظن الا علم ياك  

ا كبل بل ىي أم  راف: كاحدن
 .فعل ا٢بسنات أواًل:

  .ترؾ السيئات احتسابنا وثانًيا:
فعل ما أمر ا عزَّ كجلَّ بو كرسولو عليو الصبلة  :أما فعل ا٢بسنات فا٤براد بذلك

 .يف ا٢بسنات كالسبلـ أمر إٯبابو أك أمر استحباب، كل ذلك داخله 
يتفاكت الشأف يف كزيادة اإلٲباًف من ىذه ا١بهة تتفاكت ٕبسب بعض االعتبارات، 

 :زيادة اإلٲباف
 .ًن ا٢بسنةسٌ ٕبسب حي /ُ
 .كٕبسب جنس ا٢بسنة/ِ
 كٕبسب كثرة ا٢بسنات./ّ
َٔٗا فإٕ ُحظِٓا َٔ د١ٗ ُحَّأ  َتٞ:ِٗد احلظ١ٓ َٔ ظ

 .كا٤بتابعة/ِ .اإلخبلص/ُ
فكلما كاف اإلنساف أكثر إخبلصنا يف طاعتو كانت زيادة اإلٲباف أعظم، ككلما  

 .زيادة اإلٲباف تكوف بطاعتو أعظم يف حسنتو فإفَّ  كاف أكثر متابعةن للنيب 
َّ  :ا َٔ حٝح دٓظٗاأ

 .فكلما كانت ا٢بسنة أفضل األصل أف زيادة اإلٲباف بذلك أكثر
 :ٚأَا َٔ حٝح نجشتٗا
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الطاعات من اإلٲباف، كبالتاِف فكل ما عمل اإلنساف طاعة فقد زاد فقد علمنا أف 
 إٲبانو كبالتاِف زيادة اإلٲباف ٕبسنتْب أعظم من زيادتو ٕبسنة كىكذا.

أما من ا١بهة األخرل فإف اإلٲباف يزيد بَبؾ السيئات احتسابنا كالحظ أنِب أقوؿ 
 احتسابنا ليشمل ذلك أمرين: 

 االحتساب يكوف بشيئين: 
  .واإلخالص/ٕ .لقصدِ با/ٔ

فبأف يقصد إُف ترؾ ا٢بسنة فخرج من ىذا الَبؾ الذم يرجع إُف  أما القصد:
فإف الَبكؾ على ىذا الوجو ليست أفعاالن فضبلن على أف تكوف  ،الغفلة عن السيئة

د اإلنساف إُف ترؾ السيئة ٕبيث يشرؼ عليها أك يتمكن حسنات إ٭با ا٤بقصود أف يقصي 
  :-كىو الثآف-صرؼ عنها بشرط منها مث بعد ذلك ين

فلو ترؾ مراءاةو للناس َف يكن ىذا  أف يكوف ىذا الَبؾ لوجو ا  :اإلخالص
حسنة، لو ترؾ ألجل حفظ عرضو عن أف يتكلم الناس فيو فهذا ليس حسنةن، كإف كاف 

 .على التحقيق أيضنا ليس بسيئة
 .إذنا ىذا ىو ما يتعلق بزيادة اإلٲباف بَبؾ ا٤بعصية

رعاؾ ا أف ىذا الباب يتفاكت فيو الشأف يف زيادة اإلٲباف ٕبسب قوة ا كالحظ ي
فكلما قوم الداعي إُف ا٤بعصية كانت زيادة اإلٲباف بَبكها  ؛الداعي إُف ا٤بعصية كضعفو

قوم عنده من الشهوة كالنشاط ما عنده  به إذا ترؾ شا أعظم؛ كلذا كم يزيد اإلٲبافي 
نصبو كٝباؿ فيعرض عن ا٤بعصية كيكف نفسو كيقوؿ إٓف حينما تدعوه امرأةه ذات م

 أخاؼ ا رب العا٤بْب.
 .شك أف اإلٲباف يكمل كيزداد ّٔذا أكثر من غّبه ال

 .إذنا كلما قويت الدكاعي إُف ا٤بعصية كلما كانت زيادة اإلٲباًف بَبكها أعظم
زاف على كً أما ما يتعلق بنقصاف اإلٲباف فإف اإلٲباف ينقص با٤بعصية، كا٤بعصية 

 :الطاعة، تنقسم إُف قسمْب
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 :كبعض الناس يظن أف ا٤بعصية شيء كاحد كبل، ا٤بعصية إما
 .ترؾه لواجبو ببل عذر/ِ .فعله رـو  /ُ

هنينا جازمنا، فبلشك إذنا أف  ارـً فإف اـر كل ما هنى ا عنو كرسوؿ  لي عٍ أما فً 
إٲبانو، اإلٲباف يزيد كينقص، يزيد من اقتحم ىذه ارمات فإنو يكوف بذلك قد نقص 

يرجع إُف  -بفعل اـر :يعِب-كنقصاف اإلٲباف با٤بعصية  ،بالطاعة كينقص با٤بعصية
 بعض االعتبارات:

من حيث جنس ا٤بعصية، فاألصل أف ارتكاب الكبّبة أعظم إنقاصنا لئلٲباف  أواًل:
 من ارتكاب الصغّبة.

قصاف اإلٲباف بفعل معصيتْب أعظم شك أف ن من حيث كثرة ا٤بعاصي ال ثانًيا:
 من نقصاف اإلٲباف بفعل معصيةو كاحدة.

الداعي إُف  فى من جهة قوة الداعي إُف ا٤بعصية كضعفو حيث كلما ضعي  ثالثاً:
ا٤بعصية، كاف نقصاف اإلٲباف بفعلها أعظم، كلما ضعف الداعي إُف فعل ا٤بعصية كاف 

َثاَلثٌَة اَل »، أنو قاؿ: مسلم عنو  نقصاف اإلٲباف بفعلها أعظم، كلذا ثبت يف صحيح
 ،«ُيَكلٍُّمُهْم اللاُو يَػْوـَ اْلِقَياَمِة، َواَل يُػزَكٍّيِهْم، َواَل يَػْنظُُر ِإلَْيِهْم، َوَلُهْم َعَذاٌب أَلِيمٌ 

، [ِّ]القصص:َوأَبُونَا َشْيٌخ َكِبيٌر﴾كبّبه يف السن، ﴿  :شيخه يعِب« ...َشْيٌخ زَافٍ »قاؿ:
ملكه كيكذب الداعي كالدافع إُف الكذب بالنسبة لو ضعيف  ،«َكذاابٌ   َوَمِلكٌ :»قاؿ: 

الداعي إُف  ،تكربيعائله: فقّبه كمع ذلك  ؛«َوَعاِئٌل ُمْسَتْكِبرٌ :»فكاف ذنبو أعظم، قاؿ: 
 الكرب بالنسبة لو ضعيف.

 إذنا كلما ضعف الداعي إُف ا٤بعصية كاف نقصاف اإلٲباف كأثر ا٤بعصية أعظم.
وف نقصاف اإلٲباًف بفعل ا٤بعصية أعظم ٕبسب التهاكف ّٔا، كلما كاف يك :]رابًعا[

 .اإلنساف أشد هتاكننا با٤بعصية يف إتياهنا كلما كاف نقص اإلٲباف بفعلها أعظم
على ا٤بعصية كىو خائف كجل يقدـ رجبلن كيؤخر أخرل،  ـي دّْ قٍ شتاف بْب من يػي 

 كأخر يقدـ كال يباِف كأنو يشرب ا٤باء.
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 ىذه ا٤بعصية على اإلٲباف يف ا٢بالتْب. شتاف بْب أثر
يتفاكت نقصاف اإلٲباف بفعل ا٤بعصية ٕبسب آّاىرة ّٔا، فآّاىرة  :]خامسًّا[ 

ا يف نقصاف اإلٲباف  .أمرىا عظيم، كأثرىا كبّب حٌب إهنا مؤثرة جدن
 .بشيءو من ىذه القاذكرات كا٤بعاصي فليستَب بسَب ا ليَّ فمن ابتي  :كعلى ىذا

ا عن رٞبة  حذارم ،كحذارم  من آّاىرة فإف من كاف ٦باىرنا ٗبعصيتو كاف بعيدن
 «.ُمَعاًفى ِإالا اْلُمَجاِىرِينَ  أُماتي ُكل  »كما يف الصحيح:  ، قاؿ ا 

ٱبتلف نقصاف اإلٲباف أك يتفاكت بفعل ا٤بعصية ٕبسب اإلصرار  :]سادًسا[
 .اإلنساف على ا٤بعصية عليها، فكلما أصرَّ 
ا٤بداكمة كالثبات على ا٤بعصية كعدـ التوبة منها، يصر كيستمر  :كاإلصرار ىو

يباشرىا باستمرار، أك حٌب إذا ما تيسرت لو فإنو ينوم فعلها مٌب ما تيسرت ىذا يعترب 
اإلصرار قد ينقل الصغّبة من كوهنا صغّبة إُف كوهنا   مصرنا، كأثر اإلصرار عظيم، حٌب إفَّ 

 .كبّبة
 .راته ستة ٥با أثره يف عظم نقصاف اإلٲباف بفعل اـرإذنا ىذه اعتبا

 .فإف نقصاف اإلٲباف يكوف بَبؾ الواجب :كيف مقابل ىذا 
ينقسم من ىذه  -كما قد علمنا قبل قليل-ترؾ الواجب  رعاؾ ا أفَّ ا علم ياك 

  .وترٌؾ صاحبو غير ملـو/ٕ .ترٌؾ صاحبو ملوـٌ /ُا١بهة إُف قسمْب: 
 :فّبجع إُف أمرين :صاحبو غير ملـوأما الترؾ الذي 

 .كترؾ ا٤بستحب/ِ .ترؾ الواجب بعذرو  /ُ
يف شأًف ا٢بائض  -فقد مر بنا قبل قليل-ترؾ الواجب بعذرو  ]القسم األكؿ[:

 أليس كذلك؟
ألهنا تركت كاجبنا فكاف ىذا نقصنا يف إٲباهنا  ؛على نقصاف إٲباهنا النيب  نصَّ 

 كذلك؟أليس  ، كإف كانت غّب ملومةو 
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فإف من ترؾ  ،أك بغّب عذر ،كذلك الشأف يف ترؾ ا٤بستحب سواءن كاف ىذا بعذرو 
من اإلٲباف فنقص من حيث كونو لو فعلو لزاد، كإف كاف غّب  ان ا٤بستحب فقد ترؾ قدرٍ 

 .ملـو
ترؾ الواجًب ببل عذرو،  :فهو ترؾه لئلٲباف كصاحبو ملـو كىو أما القسم الثاني:
ىنا يتفاكت اكنقصاف اإلٲباف ى ،مع نقصاف اإلٲباف كاإلمثاللـو ىذا اجتمع فيو األمراف 

ٕبسًب جنس الواجب، كلما كاف الواجب أعظم، ككلما كاف يف الشريعة أفضل، كاف 
 نقص اإلٲباف بَبكو أكرب، ىذا فيما يتعلق بزيادة اإلٲباف، كنقصانو.

 .إيماف المؤمنين متفاوتٌ  وىو أفا  :األصل الثالث
رج الكبلـ يف األصل الثالث أثناء  دٍ من أىل العلم من يي  رعاؾ ا أفَّ ا الحظ ىنا ي

من أىل العلم من يبحث زيادة اإلٲباف فيجعلها يف  :كبلمو يف األصل األكؿ، ٗبعُب
 :شقْب

 .زيادة اإلٲباف كنقصانو بالنسبة للمؤمن 
 .كزيادة اإلٲباف كنقصانو بالنسبة للمؤمنْب 
 :قالوا كالذين جعلوا أساسنا ثالثنا 
زيادة اإلٲباف كنقصانو يف األصل الثآف تتعلق با٤بؤمن، يعِب يزيد اإلٲباف كينقص  

بالنسبة للمؤمًن يف نفسو، تارةن يزيد إٲبانو كتارةن ينقص، كاألساس الثالث متعلق بالزيادة 
 .كالنقصاف باعتبار ا٤بؤمنْب، يعِب بعضهم أعظم إٲباننا من بعض ليسوا سواءن 

 التقسيم اعتبارمه، كيف جعل األسس ثبلثة زيادةه يف اإليضاح.كعلى كل حاؿ  
 .ا٤بؤمنْب ليسوا على درجة كاحدة إذنا أىل السنة كا١بماعة يعتقدكف أفَّ 

ا٤بؤمنْب يف أصل إٲباهنم  ا٤بؤمنْب يف إٲباهنم سواءه أك إفَّ  ىنا ٱبطئي من يقوؿ إفَّ  كىا
 .سواءه، ال ىذا كال ىذا صواب
 . أصل اإلٲباًف ككمالوبل التفاكت حاصله يف
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كدين اإلسبلـ أىو  با كبرسولو  رعاؾ ا إُف تصديق أِب بكر ا أرأيت ي
 كتصديق الواحد منا؟ 

 .إذنا أصل اإلٲباف يتفاكت ناىيك عن كمالو
 ما تقولو ا٤برجئة إف ا٤بؤمنْب يف إٲباهنم سواء كأهنم أسناف ا٤بشط  إذنا من ا٣بطأ البْبّْ 

شك فيو أف الناس متفاكتوف  كاحدة، ليس األمر كذلك ا٢بق الذم الكلهم على درجة 
  .تفاكتنا عظيمنا يف إٲباهنم

إذ  ا أنا نَاِئٌم مبَينَ »: على ىذا ما ثبت يف صحيح البخارم من قولو  دؿَّ 
، كرؤيا ة ٰبكيها لنا أبو القاسم مناميَّ  اىذه رؤي- «ُقُمصٌ  َوَعَلْيِهمُ  َعليا النااسُ ُعِرَض 

مص: قي  «ُقُمصٌ  النااَس َوَعَلْيِهمُ   َعليا ُعِرَض ا أنا نَاِئٌم مَ بَين»قاؿ:  -األنبياء كحيه كحق
: ٝبع قميص، كالقميص مثل ىذا الذم تلبسو ىذا الذم نسميو اليـو الثوب، قاؿ

ُلُغ » س ٚبيل أف يلب ،دم: ٝبع ثدمالثي  ؛«ْدَي، ومنها َما يبلغ ُدوَف َذِلكَ الث   ِمْنها ما يَػبػْ
ومنها َما يبلغ ُدوَف »، قاؿ: -!!سبحاف ا العظيم-إنساننا ثوبنا طولو إُف ىذه الدرجة 

َوُعِرَض َعليا ُعَمُر اْبُن »أقل من ىذا إذنا ىذا ثوبه غاية يف القصر، قاؿ:  «َذِلكَ 
قَاُلوا: » ثوبو طويل حٌب إنو يسحب يف األرض، :، يعِب«الَخطااِب وعلْيِو َقِميص َيُجر هُ 
 .«َفما أواْلَت ذِلَك؟ قَاَؿ: الدٍّينَ 

إذنا الناس بينهم كما بْب السماء كاألرض من حيث اإلٲباف فمنهم من إٲبانو 
ا كشأف ثوبو يلبسو اإلنساف ال يبلغ إال إُف ىذا ا٢بد كالباقي غّب مستور،   ؛ضعيفه جدن

 .كإنساف إٲبانو إٲبافه كاسع كحاؿ عمر 
كتوف ليسوا سواء لكنهم يف ا١بملة يرجعوف إُف ثبلث إذنا ا٤بؤمنوف يف إٲباهنم متفا

درجات، كىذا ا٤بوضوع موضوعه علميه عمليه ال ينبغي أف يقف اإلنساف فيو عند حد 
العلم، بل ينبغي أف يسرم ذلك إُف العمل ٕبيث ينظر اإلنساف يف نفسو، يا تيرل يف أم 

 .درجةو ىو؟ ىذا أمره مهم كعظيم
 يف سورة فاطر:  ا٤بؤمنوف على ثبلث درجات ٝبعها قوؿ ا 
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ُهْم  ُهْم ظَاِلٌم لِنَػْفِسِو َوِمنػْ َنا ِمْن ِعَباِدنَا َفِمنػْ ﴿ثُما َأْورَثْػَنا اْلِكَتاَب الاِذيَن اْصطََفيػْ
َراِت بِِإْذِف اللاِو َذِلَك ُىَو اْلَفْضُل  ُهْم َساِبٌق بِاْلَخيػْ  [ِّ]فاطر:اْلَكِبيُر﴾ُمْقَتِصٌد َوِمنػْ
 :إلى ىذه الدرجات الثالث يرجع المؤمنوف في الجملة

 :سمى عند أىل العلم بدرجةكىذه الٍب تي  ،درجة الظاَف لنفسو الدرجة األولى:
 .أصل اإلٲباف

 .درجة اإلٲباف آّمل :كبعضهم يقوؿ
 .درجة مطلق اإلٲباف :كبعضهم يقوؿ
 .أدْف شيء فيوأصلو أك أم شيء منو أك : مطلق الشيء

 وأصحاب ىذه الدرجة يرجعوف إلى طائفتين: 
اؽ أصحاب الكبائر ىؤالًء معهم الفسَّ  :كىي عامة أىل ىذه الدرجة، ىم األولى:

إٲبافه خرجوا بو من الكفر، كسلموا من ا٣بلود يف النار، لكنهم تاركوف لبعض الواجبات 
لق اإلٲباف، ىؤالء الذين  كفاعلوف لبعض ارمات، ىؤالء معهم أصل اإلٲباف أك مط

يسموف بالفساؽ، أك يسموف أصحاب الكبائر عندىم إٲبافه ٲبنع من ا٣بلود يف النار، 
 .كليس عندىم اإلٲباف الذم ٲبنع من دخو٥با، انتبو

إٲبافه ٲبنع من ا٣بلود  ف: اإلٲباف إٲبانا)يف عدة الصابرين:  قاؿ ابن القيم 
 (.النارإٲباف ٲبنع من دخوؿ ك يف النار، 

أما الذم ٲبنع من ا٣بلود يف النار فهو ىذه الدرجة أصل اإلٲباف أك مطلق اإلٲباف، 
 .ىذه ٛبنع من ا٣بلود يف النار

ل ا٤بؤمنْب، فهؤالء أىل اإلٲباف ا٤بطلق إٲباهنم ٲبنعهم مَّ أما أىل الدرجات العلى كي 
 من دخوؿ النار. برٞبة ا 

ن جاءت األدلة بالوعيد يف شأهنم، ىؤالء كىؤالء ىم أىل ا٤بعاصي كالذنوب الذي
دلت على ثبوًت ىذه الدرجة يف حقهم أدلة كثّبة كمنها ما مر بنا يف أحاديث الشفاعة 

في قلبو مثاؿ ذرة من إيماف، من   كافأخرجوا من النار من  »يقوؿ:  كفيها أف ا 
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، إُف «إيماف منبُػراة كاف في قلبو مثقاؿ شعيرة من إيماف، من كاف في قلبو مثقاؿ 
غّب ذلك ٩با جاء يف األحاديث ىؤالء أىلي ىذه الدرجة معهم إٲبافه ضعيف، ىؤالء ىم 

ُهْم ظَاِلٌم لِنَػْفِسِو﴾ الذين جاء ذكرىم يف اآلية يف قولو:  .[ِّ]فاطر:﴿َفِمنػْ
كيدخل يف درجة اإلٲباف آّمل أك أصل اإلٲباف أك مطلق اإلٲباف طائفةه ]الثانية[: 

أسلم حديثنا ك٤با تدخل حقائق اإلٲباف يف قلبو، ىؤالء كإف كانوا قلةن أك من : أخرل ىم
كجودىم شيءه نادر إذ ما قورف بأىل الدرجة أك بأىل القسًم األكؿ لكنهم داخلوف يف 
أىل ىذه ا٤برتبة معهم أصل اإلٲباف، معهم إٲبافه ٦بمل كال ٲبكن أف ٪بعلهم من أىل 

﴿قَاَلِت اأَلْعَراُب آَمناا ُقْل َلْم ؿ ا جل كعبل: الكبائر، كىؤالء الذين جاء فيهم قو 
تُػْؤِمُنوا َوَلِكْن ُقوُلوا َأْسَلْمَنا َوَلماا َيْدُخِل اإِليَماُف ِفي قُػُلوِبُكْم َوِإْف ُتِطيُعوا اللاَو َوَرُسولَُو 

 .[ُْ:]ا٢بجراتال يَِلْتُكْم ِمْن َأْعَماِلُكْم َشْيًئا ِإفا اللاَو َغُفوٌر رَِحيٌم﴾
من يدخل من الكفار يف اإلسبلـ  أفَّ  :العادةي أك الغالب ليس دائمنا لكنو الغالب

األياـ كاللياِف بازدياد الطاعة،  لكنو يزداد على مرّْ  ،يكوف عندىم إٲبافه ضعيف جدنا
ٗبن  ليَّ بازدياد التعلم، لكن يف الوقت ا٤ببكر ٘بد أف إٲبانو ضعيف حٌب إنو إذا ابتي 

كإف عيفي فإنو يثبت حٌب ٰبسن إٲبانو، كل  -كالعياذ با-رتد ايشككو رٗبا شك، كرٗبا 
 أكلئك داخلوف يف مرتبًة مطلق اإلٲباف أك أصل اإلٲباف.

درجة كماؿ اإلٲباف  :ت فقلئىي درجة اإلٲباف الواجب، كإف ش الدرجة الثانية:
ُهْم ة يف قولو تعاُف: الواجب، أصحاب ىذه الدرجة ىم الذين جاءكا يف اآلي ﴿َوِمنػْ

بو من الكفر  واأىل ىذه الدرجة أتوا بأصل اإلٲباف الذم خرج ،[ِّ]فاطر:ُمْقَتِصٌد﴾
ت ّٔم فصاركا مسلمْب مث إهنم أتوا ٔبميع الواجبات ككفوا عن ٝبيع ارمات، كإف زلَّ 

ىذا شيئنا، كما القدـ بادركا إُف التوبة، ىؤالء أىل اإلٲباف الواجب لكنهم ما زادكا على 
 نقصوا من ىذا شيئا، ىؤالء معهم كماؿ اإلٲباف الواجب.

 ،ىم الذين أتوا ٗبا أتى بو أىل الدرجة األكُف من أصل اإلٲباف والدرجة الثالثة:
 ،كزادكا على ىذا ٗبا أتى بو أىل الدرجة الثانية من فعل الواجبات كالكف عن ارمات
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عن ا٤بكركىاًت كا٤بشتبهاًت كفضوؿ ا٤بباحات،  كزادكا على ىذا فعل ا٤بستحبات كالكف
 ،ىؤالء أىل الدرجات العلى، أتوا بالواجب كزادكا عليو ا٤بستحب، ككفوا عن ارمات

، ، كليست ٕببلؿو بْبّْ ككفوا أيضنا عن ا٤بكركىاًت كا٤بشتبهات الٍب ليست ٕبراـو بْبّْ 
 .ككذلك عن فضوؿ ا٤بباحات

تعاف بو على أمر اآلخرة، ىذا يسمى عند كل مباحو ال يس  :فضوؿ ا٤بباحاتً 
 .العلماء بفضوؿ ا٤بباحات

نهم بأعمارىم كأكقاهتم ال ٘بدىم يأتوف ٗبباح إال كىم يعلموف أنو يوصل ضىؤالء ل
كيكوف زادنا إُف الدار اآلخرة، حٌب لو إهنم أكلوا أك شربوا حٌب إهنم  إُف مرضاة ا 

، فتنقلب ا٤بباحات يف  عوننا على طاعة ا لو ناموا فإهنم ٰبتسبوف ذلك ليكوف ٥بم 
)إٓف ألحتسب نومٍب كما أحتسب  حقهم إُف شيءو يثابوف عليو، كما قاؿ معاذ 

 قومٍب(.
الكامل  عند أىل العلم، أىل درجة اإلٲبافً  اأىل ىاتْب الدرجتْب يطلق عليهم

على تفاكتو يف ىذا الكماؿ بْب أف يكوف كماالن كاجبنا أك كماالن مستحبنا كما يطلق 
 .عليهم أىل درجة اإلٲباف ا٤بطلق

الثالثة أىل ]الثانية ك [ أىل درجة مطلق اإلٲباف، أىل الدرجة  :أىل الدرجة األكُف
يف ا٢بديث  ما ا اإلٲباف ا٤بطلق، كىؤالء ا٤بقتصدكف كالسابقوف با٣بّبات، كقد ٝبعه

َوَما تَػَقراَب ِإَليا َعْبِدي ِبَشْيٍء َأَحبا ِإَليا ِمماا »القدسي ا٤بعركؼ ٕبديث األكلياء: 
تَػَرْضتُ   ىذه درجة اإلٲباف الواجب.« َعَلْيوِ  وافػْ
ٲباف ىذه درجة كماؿ اإل«  يَػَزاُؿ َعْبِدي يَػتَػَقراُب ِإَليا بِالنػاَواِفِل َحتاى ُأِحباوُ اَل وَ »

 .ا٤بستحب
رعاؾ ا الفرؽ بْب أىل الدرجة األكُف كأىل الدرجة الثانية ا ينبغي أف تعلم ي 
 .كالثالثة
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: من جهة اإلطبلؽ فأىل الدرجة األكُف قلنا ىم أىل مطلًق اإلٲباف، كأىل   أكالن
 .الدرجة الثانية كالثالثة ىم أىل درجة اإلٲباف ا٤بطلق

فأىل الدرجة األكُف الذين ىم أىل الكبائر، ىم أيضنا من حيث الوعد كالوعيد 
أىل الوعيد، كأىل الدرجة الثانية كالثالثة ىم أىل الوعد، فما جاء من نصوص الوعد 

ا٤برتبتْب الثانية كالثالثة، ىل أىل ا٤برتبة الثانية  على اإلٲباف كمدح أىلو فإ٭با يراد بو أىلي 
قاؿ كما أخرج اإلماـ أٞبد  داخلوف يف نصوص الوعد؟ نعم؛ دكف شك كالنيب 

من عبد اهلل ال يشرؾ بو شيئا، وأقاـ »: إسنادو جيد، قاؿ بكالنسائي يف الكربل 
فلو »أك قاؿ « تى الزكاة، وصاـ رمضاف، واجتنب الكبائر دخل الجنةآالصالة و 

  .)شك الراكم(« الجنة
رتبة الحظ معي أف ىذا ا٢بديث تناكؿ أىل ا٤برتبة الثانية، أتى صاحب ىذه ا٤ب

كزاد على ىذا فعل الواجبات كالكف عن ارمات، ككاف من أىل الوعد  ،بأصل اإلٲباف
، فإذا ثبت ىذا يف حق أىل ا٤برتبة الثانية فأىل « فلو الجنة»أك قاؿ « دخل الجنة»

 .ا٤برتبة الثالثة من باب أكُف
ا١بملة إُف ىذه رعاؾ ا إننا كإف قلنا إف تفاكت ا٤بؤمنْب يرجع يف ا مث اعلم ي 

الدرجات الثبلث، فإف ىذه ا٤براتب مراتب إٝبالية، ٗبعُب أصحاب كل مرتبة متفاكتوف 
ا  .فيها أيضنا تفاكتنا عظيمن

 كلذا تأمل يف أِب بكرو كعمر رضي ا عنهما، أين ٧بلهما من ىذه ا٤براتب؟
 أجيبوا!

رو أعظم إٲباننا من كمع ذلك فإهنما متفاكتاف، فأبو بك ،ا٤برتبة الثالثة دكف شكيف 
أصحاب ىذه ا٤براتب متفاكتوف تفاكتنا  كبالتاِف تفهم أفَّ عمر رضي ا عن ا١بميع، 

 ا.عظيمن 
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كأف يكوف شاىدان على نفسو فيعلم  ،إذنا ينبغي أف يكوف اإلنساف حسيب نفسو
يكوف؟ أىو من أىل الوعد؟ أك ىو من أىل الوعيد؟ ىل ىو قد  بةو أين ىو؟ يف أم مرت

 مرتبة اإلٲباف ا٤بطلق؟ أك ىو دكف ذلك قد أتى ٗبرتبة مطلق اإلٲباف؟ لى حصَّ 
كر كأف يكوف شأنو يف ىذه كمثل ىذا األمر ينبغي أف يكوف من ا٤بسلم على ذي 

كالزيادة ينبغي أف يكوف يف كل يـو عند اإلنساف ٮبة يف  ، ا٢بياة ا٢برص على الَبقي
ال يستوم يوماه، فإف من أد إٲبانو ك االرتقاء كاالرتفاع، ينبغي أف ٰبرص على أف يزدا

استول يوماه فهو مغبوف، ، من كاف اليـو كأمس كقبل أمس سواء ال زيادة، كال توبة، 
ينفع الندـ، كا ال كال كف عن ارمات، فليعلم أنو مغبوف، كرٗبا يندـ يف الوقت الذم 

 أعلم.
 :قاؿ 

(:١َٔٝ ٍٔ اِئفِطَق١ٔ ايٖٓأد ِٔ ُأُقٛ َٔ َٚ 

ٖٕ ٌْ َأ َُ ََٚع  ،ٍْ ِٛ َٕ: َق َٚاِئإضَيا  َٔ  .(ايسِّٜ
 

 .ال فرؽ بْب اإلٲباف كالدين
 :قاؿ 

(.ٕٔ َٚايًَِّػا ٍُ: اِيَكًِٔب،  ِٛ  َق

َٛأضٔح َٚاِيَذ  ،ٕٔ َٚايًَِّػا ٌُ: اِيَكًِٔب،  َُ  (ََٚع
 

 ىذا ىو األصل األكؿ كمضى الكبلـ فيو.
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 :قاؿ 

 
َٜٔعُٜس )  :َٕ ٕٖ اِئإضَيا ١َََٔٝٚأ َُِعٔك ُِٓكُل ٔباِي َٜ َٚ  (ٔبايٖطاَع١ٔ، 

 
 ىذا ىو األصل الثآف.

  



ـً أىِب العباس، أىٞبىىدى بنً  ة الوىاًسػػػًطيَّةي؛ ًلشىٍيًخ اإلٍسبلى  (ىػػػػِٖٕ-ُٔٔعىٍبدى ا٢ٍبليم اٍبن تٍيميَّة ا٢ٍبرَّآفَّ ) الػػػعىػػػًقػػػيػػػػػدى
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 [مسألة مرتكب الكبّبة، ما حكمو؟]
 
 

ُُِطًَٔل : )قاؿ  ٌَ اِئكِب١ًَٔ ٔب ِٖ َٕ َأ َََع َشٔيَو، َيا َُٜهفُِّطٚ  ِِ ُٖ َٚ

َُا  َٚاِيَهَبا٥ٔٔط، َن ََُعأقٞ  ٠ُٖٛ َٜاِي ٌِ اِيُأُخ َٛأضُز، َب ُ٘ اِيَد َََع ِفَعًُ ١ُٖٝ َثأبَت١ْ  ْٔ اِئإضَيا

ََُعأقٞ.  اِي

١َٜٔ اِئكَكأم ََٚتَعاَي٢ ٔفٞ آ  ُ٘ َْ ٍَ ُغِبَشا َُا َقا َفَمْن ُعِفَي َلُو ِمْن َأِخيِو : ﴿َن
 .[ُٖٕ]البقرة: َشْيٌء فَاتػٍَّباٌع﴾

َتتَػُلوا فََأْصِلُحوا َوقَاَؿ ُسْبَحانَو:  نَػُهَما فَِإْف ﴿َوِإْف طَائَِفَتاِف ِمَن اْلُمْؤِمِنيَن اقػْ بَػيػْ
بَػَغْت ِإْحَداُىَما َعَلى اأُلْخَرى فَػَقاتُِلوا الاِتي تَػْبِغي َحتاى َتِفيَء ِإَلى َأْمِر اللاِو فَِإْف فَاَءْت 

نَػُهَما بِاْلَعْدِؿ َوَأْقِسطُوا ِإفا اللاَو ُيِحب  اْلُمْقِسِطيَن﴾  (.[ٗ]ا٢بجرات:فََأْصِلُحوا بَػيػْ
 

إُف الكبلـ عن مسألةو مفرعةو عما سبق الكبلـ عنو، أال  انتقل ا٤بؤلف 
 كىي مسألة مرتكب الكبّبة، ما حكمو؟ 

 ما حكم مرتكب الكبيرة؟ 
 :مذىب أىل السنة والجماعة يتلخص ويتخلص في أموٍر أربعة

 الذنوب كا٤بعاصي منقصةه لئلٲباف كصاحبها على خطرو عظيم. أفَّ  أواًل:
 ر، إ٭با ىو فاسقه فحسب.في كالكبائر ال يكٍ مرتكب ا٤بعاصي  أفَّ  ثانًيا:
 اإف شاء ا عذبو كإف شاء عف ؛مرتكب الكبائر يف اآلخرة ٙبت ا٤بشيئة أفَّ  ثالثًا:

 عنو.
 شاء ا تعذيبو فإنو ال ٱبلد يف النار بل مآلو إُف ا١بنة. إفَّ  رابًعا:

كبلـه كثّب لكن ىذه األمور األربعة ّٔا يتلخص مذىب أىل اإلٲباف إذ يف الباب  
 .٣بصت لك خبلصتو
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كيتخلص بو مذىب أىل السنة كا١بماعة عن مذىب ا٤بخالفْب، سواءن الذين ٫بو 
ا٣بوارج كا٤بعتزلة كىؤالء يسموف أىل الوعيد، أك القائلوف بالوعيد،  :منحى الغلو، كىم

 .كيسموفَّ أيضنا بالوعيدية
 اإلرجاءً  مذىب فً اكيف مقابل ذلك ٚبلص مذىب أىل السنة كا١بماعة عن أدر 

 .كأىلو ا٤برجئة
مذىب أىل السنة كا١بماعة يف ىذا الباب كسط كسطيتو مستفادة من أدلة 

 الكتاب كالسنة كا١بمع كالتأليف بينها، كلزـك منهج السلف الصاٌف.
ا٤بعاصي كالذنوب منقصةه لئلٲباف كأثرىا عظيمه كىي ذات خطر  أفَّ  األمر األوؿ:

بنا قبل قليل  تاج إُف تنبيوو أك إطنابو يف االستدالؿ عليو، مرَّ كىي أظهر كأشهر من أف ٰب
قد توعد بالنار من  ىذه ا٤بعاصي أثرىا عظيم كا  اإلٲباف ينقص با٤بعصية كأفَّ  أفَّ 

امرأًة »قد أخربنا أف  أمره ففعل ما هنى كترؾ ما أمر، كإذا كاف النيب  لعصاه كتعد
ال ىي بالتي أطعمتها، وال ىي بالتي أطلقتها، بت في النار في ىرة، حبستها، ذٍّ عُ 

 فما ظنك بذنوبو أعظم من ىذه. ،«حتى تأكل من خشاش األرض
كأخطر ما يف ا٤بعاصي أهنا قد تنقل اإلنساف من صغّبو إُف كبّب، حٌب إهنا قد 

بالكلية، كىذا أمره عظيم ال يتنبو لو إال ا٤بوفقوف،   ف تكوف سببنا يف االنسبلخ من اإلٲبا
، ككاف بعضهم يقوؿ (أنتم ٚبافوف الذنوب كأنا أخاؼ الكفر) :بعض السلف يقوؿ كاف

كنقل ىذه شيخ اإلسبلـ كابن القيم يف عدد من كتبهما كاف بعض السلف يقولوف 
، كركل ىذا أبو نعيم يف ا٢بلية عن أِب حفصو النيسابورم (ا٤بعاصي بريد الكفر)

 (ا٤بعاصي بريد الكفر.) 
قد تكوف ا٤بعاصي موصلةن كسلمنا إُف الوقوع يف الكفر  ،ما يوصل الشيء :الربيد

: اف على القلوب بسبب ما يكسب اإلنساف من الذنوبكالعياذ با، فإنو قد يعلوا الرَّ 
  .[ُْ]ا٤بطففْب:﴿َكالا َبْل رَاَف َعَلى قُػُلوِبِهْم َما َكانُوا َيْكِسُبوَف﴾
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 فإذا تاب كأناب ،ةه سوداءكتفيو ن تتكةن ني القلب ألنو إذا فعل معصي قد يسودُّ 
 اربادِّ ةو أخرل كىكذا حٌب يصبح مي كتل، كتنظف قلبو، كإف أتى بذنبو ثافو كانت نقً صي 

ا، كالكأس إذا قلبتو على فمو ال ٲبكن أف يدخلو خّب، كما أف خين مظلمنا، كالكوز ٦بي 
ًيا اَل »ىذا الكأس ال يدخل فيو قطرة ماء كلو صببت عليو ٕبار األرض،  َكاْلُكوِز ُمَجخٍّ

 «.يَػْعِرُؼ َمْعُروفًا َواَل يُػْنِكُر ُمْنَكًرا ِإالا َما ُأْشِرَب ِمْن َىَواهُ 
 إذنا الذنوب كا٤بعاصي شأهنا عظيم كأثرىا يف نقصاف اإلٲباف كالتوحيد كبّب.

م شأهنا إال أهنا ال توجب الكفر، فصاحب الكبّبة ظى أهنا على عً  األمر الثاني:
شك فيو، كأٝبع  كافر، إ٭با ىو فاسقه فحسب، كىذا القوؿ ىو ا٢بق الذم الليس ب

 .-االستدالؿ عليو إف شاء ا أيتكما سي-عليو السلف الصاٌف 
إف شاء  :ٗبعُب أنو يف اآلخرة ٙبت ا٤بشيئة، ٙبت مشيئة ا  األمر الثالث:

 ىاىنا أمرين:رعاؾ ا ا ا عذب صاحب الكبّبة، كإف شاء عفا عنو كالحظ ي
أننا حْب نقوؿ إنو ٙبت ا٤بشيئة فا٤بقصود أهنا ا٤بشيئة ا٤بقَبنة با٢بكمة ليتميز / ُ 
  .أىل السنة عن مذىب نفاة التعليل ا٤ببتدعةمذىب 
 .أننا حْب نقوؿ إف مرتكب الكبّبة ٙبت ا٤بشيئة ذلك بالنظر إُف كل فردو فرد /ِ

بالنسبة ّٓموع العصاة فإنو البد من أما بالنسبة إُف ٦بموع أىل الكبائر يعِب 
ال يقاؿ إنو ٲبكن يف  :دخوؿ طائفة من العصاة النار، ىذا أمره قطعيه الشك فيو، ٗبعُب

عفى عن ٝبيع العصاة فبل يعذب أحد من العصاة يف النار ىذا ال يقاؿ بو اآلخرة أف يي 
و قد تواترت إف كاف يعلم ما قاؿ، فإن ب رسوؿ ا كمن قاؿ بو فقد كذَّ  ،البتة

أىل الكبائر منهم من يدخل  يف أحاديث الشفاعة كغّبىا أفَّ   األحاديث عن النيب 
 .أك ٗبحض رٞبة أرحم الراٞبْب  النار فيخرج بشفاعة النيب 

ا مجل فإذنا البد من دخوؿ طائفة من العصاة النار، كىذا ٩با يوجب ا٣بوؼ كالوى 
 يدريك يا عبد ا أف تكوف منهم.
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د يف مرتكب الكبّبة إف أنفذ ا كعيده كَف يعف عنو فإنو ال ٱبلي  أفَّ  الرابع:األمر 
 -عفآف ا كإياكم منها-النار، دخوؿ العاصي النار دخوؿه مؤقته ال مؤبد انتبو! 

 .دخوؿ العاصي النار دخوؿه مؤقته ال مؤبد إ٭با التأبيد شأف الكفاًر ال العصاة
رعاؾ ا إُف أف ىذا ال يهوؿ من األمر حينما نقوؿ إف دخولو ا لكن تنبو ي

دخوؿه مؤقت ٗبعُب أنو إُف مدةو كأمدو مث يؤكؿ أمره إُف ا١بنة، فإف ىذا ليس فيو هتوينه من 
حذرنا  األمر فكم الوقت الذم قد يعذبي ىذا اإلنساف فيو يف النار، ا أعلم، كا 

 م الشيء فهو عظيم.من عذابو عظيم، كالعظيم إذا عظَّ 
إذنا ٫بن ال نقول على نار مشتعلة يف عودو صغّب أف تصيبنا ثانية كاحدة فكيف 

 أفَّ  أسأؿ ا -ى أعظم من نار الدنيا كا أعلم، كم يبقى اإلنساف فيها بنارو تلظَّ 
 .-يعيذٓف كإياكم من النار

ماعة عن أدراف إذنا ىذه أموره أربعة يتلخص كيتخلص فيها مذىب أىل السنة كا١ب
 .مذاىب ا٤ببتدعة

ا، أشار ا٤بؤلف  إُف آيتْب تدالف على ذلك  كاألدلة على ىذا كثّبة جدن
 .أما األمر األكؿ: فأدلتو معلومةه كأشرت إُف شيء منها

نبقى يف الثآف كالثالث كالرابع، ىذه األدلة لكثرهتا ٲبكن أف ٪بعلها يف ٦بموعات 
على عدـ كفر العاصي كأنو يف اآلخرة ٙبت  كثّبة ٩با يدؿُّ يندرج ٙبت كل ٦بموعةو أدلةه  

 :نو كإف دخل النار فبل ٱبلد فيها ما يأيتأك  ،ا٤بشيئة
، كانتبو إذا قلنا إف د سيدخل الجنةالموحٍّ  ما ثبت في األدلة من أفا  أواًل:

 .مرتبة مطلق اإلٲباف، كاإلٲباف ا٤بطلق :ا٤بوحد ككلمة ا٤بوحد تشمل
 .دطلق اإلٲباف يندرجوف ٙبت قولنا موحّْ كعليو حٌب أىل م

 :دخوؿ ا١بنة حينما نقوؿ دخوؿ ا١بنة كانتبو إُف أفَّ 
 .قد يكوف دخوالن أكليان كقد يكوف دخوالن مآلينا
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موحد، كلكن قد يدخل مع أكؿ الداخلْب من أكؿ كىلة،  سيدخل ا١بنة كالبد كلُّ 
يف النار عذابنا مؤقتنا فسيدخل بعد  بى ذّْ إذا عي ، كحاؿ ا٤بتقْب كقد يكوف دخوالن مآلينا

بنا ذكر أدلةو على ىذا األمر، ٩با يدؿ على ذلك ما ثبت يف الصحيح  ذلك ا١بنة، كمرَّ 
أشهد أف »قاؿ:  أف النيب  من حديث عمر  هكا٢بديث يف البخارم كغّب  عنو 

هما إال ال إلو إال اهلل وأف محمًدا رسوؿ اهلل ال يلقى اهلل بو مع عبٌد غير شاٍؾ في
 .«دخل الجنة

أتاني جبريُل »قاؿ:  النيب  أفَّ  كثبت يف الصحيحْب من حديث أِب ذر 
ال يشرؾ باهلل شيًئا دخل الجنة، قاؿ عليو الصالة ك فبشرني أف من مات من أمت

  «والسالـ قلت: وإف زنى، وإف سرؽ؟
 الحظ التنصيصى على ا٤بعاصي كالكبائر مع ثبوت ىذا الوعد.

قاؿ وإف زنى وإف سرؽ؟ ؟، زنى وإف سرؽ؟ قاؿ وإف زنى وإف سرؽقاؿ وإف »
قلت يا جبريل: وإف زنى » :بل يف ركايةو يف الصحيحْب «؟قاؿ وإف زنى وإف سرؽ

وإف سرؽ؟ قاؿ وإف زنى وإف سرؽ، قلت: وإف زنى وإف سرؽ؟ قاؿ: نعم وإف 
 .«شرب الخمر

كىو   أتيت النيب  )أيضنا قاؿ: كثبت يف الصحيحْب من حديث أِب ذرو 
من قاؿ ال إلو إال اهلل ومات على ذلك دخل »  :مث أتيتو كقد استيقظ فقاؿ  ،نائم

، الحظ أف السؤاؿ يف الركاية األكُف  «وإف زنى وإف سرؽ؟ ،يا رسوؿ اهلل :قلت .الجنة
وإف زنى وإف سرؽ، » :كاآلف من أِب ذر، قاؿ -صلى ا عليو كسلم-كاف من النيب 

وإف زنى وإف سرؽ وإف رغم أنف أبي »ذر: وإف زنى وإف سرؽ؟ قاؿ: قاؿ أبو 
 .«ذر

 .د يدخل ا١بنة، كالبدإذنا ىذه األدلة كغّبىا كثّب دلت على أف ا٤بوحّْ 
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كبالتاِف فليس بكافر كال ٱبلد يف النار، ألف الكفار ال ٱبرجوف من النار، قاؿ 
 .[ُٕٔرة:]البق﴿َوَما ُىْم ِبَخارِِجيَن ِمَن النااِر﴾ تعاُف:

 ، كىذا قد دؿَّ دين ال يخلدوف في النارت على أف الموحٍّ األدلة التي دلا  ثانًيا:
يف حديث أنس كا٢بديث طويل فيو ذكر  عليو ما ثبت يف الصحيحْب من قوؿ النيب 

فيمن قاؿ ال إلو إال ا، فيقوؿ ا ربو أف يأذف لو  الشفاعة كيف أخره يسأؿ النيب 
: « َها َمْن قَاَؿ ال ِإَلَو ِإال اللاوُ َوِعزاِتي  «.َوَجالِلي َوَعَظَمِتي وَِكْبرِيَاِئي أُلْخرَِجنا ِمنػْ

، أصحاب المعاصي والكبائر تحت المشيئة ثالثاً: األدلة التي تدؿ على أفا 
ِلَمْن  ﴿ِإفا اللاَو ال يَػْغِفُر َأْف ُيْشَرَؾ ِبِو َويَػْغِفُر َما ُدوَف َذِلكَ : كمن ذلك قوؿ ا 

 .[ْٖ]النساء:َيَشاُء﴾
كمعو عصابة من  قاؿ: قاؿ النيب  كيف الصحيحْب من حديث عبادة 

بَاِيُعوِني َعَلى َأْف ال ُتْشرُِكوا بِاللاِو َشْيًئا، َوال تَػْزنُوا، َوال َتْسرُِقوا،  َوال تَػْقتُػُلوا »أصحابو: 
ى بذلك فََأْجُرُه َعَلى اللاِو، َوَمْن َأَصاَب ِمْن فا َفَمْن وَ  النفس التي حـر اهلل إال بالحق،

َذِلَك َشْيًئا فَػُعوِقَب بو  فَػُهَو َكفاارٌَة َلُو، َوَمْن َأَصاَب ِمْن َذِلَك َشْيًئا فَستَػَرُه اللاُو فَأمره 
 كلو كاف كافرنا ما كاف األمر كذلك.« ِإَلى اللاِو، ِإْف َشاَء عذبو، وإف شاء عفا عنو

بنا ٝبلة  أليس قد مرَّ  ،األدلة التي دلت على ثبوت الشفاعة في اآلخرة رابًعا:
الذين دخلوا النار، أك يف الذين استحقوا النار فلم  من األدلة على ثبوت الشفاعة يف

: يدخلوىا ّٔذه الشفاعة، كلو كاف صاحب الكبّبة كافرنا َف تكن لو شفاعة قاؿ 
َفُعُهْم َشَفاَعُة الشاافِ  ﴿َفَما لََنا ِمْن  :، قاؿ ا عنهم[ْٖ]ا٤بدثر:ِعيَن﴾﴿َفَما تَػنػْ

 .[ََُ]الشعراء:َشاِفِعيَن﴾
خامًسا: األدلة التي دلت على ثبوت القصاص والحدود لمرتكبي بعض 

من أرتكب بعض الكبائر قد ٯبلد، كقد يقطع،  ، أليس قد ثبت يف شريعتنا أفَّ الكبائر
ب، أليس كذلك؟ كلو كاف مرتكب الكبّبة كافرنا لوجب قتلة بكل حاؿ، أليس كقد يغرَّ 
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ؿ دينو من بدا »: يف صحيح البخارم من حديث ابن عباس رضي ا عنهما، قاؿ 
إذنا لو كاف مرتكب الكبّبة كافرنا بارتكابو ا٤بعصية لوجب قتلو بكل  ؟أجيبوا، «فاقتلوه

 .حاؿ، كما أصبح عندنا حدكده متفاكتة ىي دكف القتل
لكن قد يقوؿ قائل كماذا أنت فاعله يف ثبوت القصاص؟ كيف ثبوت القتل يف 

 ؟بعض ا٢بدكد كالرجم؟ فهل ىذا يعِب أف مرتكبها قد كفر
 إذاالقاتل إذا كاف القصاص منو، أك أف الزآف اصن  ا١بواب: ال قطعان بدليل أفَّ 

 م أيعامل بعد قتلو معاملة الكفار؟ أـ معاملة ا٤بسلمْب؟ أجيبوا يا ٝباعة؟جً ري 
ن كيصلى عليو كيدفن يف مقابر بالنص كاإلٝباع يعامل معاملة ا٤بسلمْب، فيكفَّ 

 كلو كاف كافرنا ما كاف شيءه من ذلك. ،دعى لو بالرٞبةا٤بسلمْب كيي 
مع التصريح بارتكاب ، سادًسا: األدلة التي دلت على ثبوت اإلخوة اإليمانية

َفَمْن ُعِفَي فإنو أكرد آيتْب: قولو تعاُف: ﴿ ، كمن ذلك ما ذكره ا٤بؤلف الكبائر
 .[ُٖٕ]البقرة:بِِإْحَساٍف﴾َلُو ِمْن َأِخيِو َشْيٌء فَاتػٍَّباٌع بِاْلَمْعُروِؼ َوَأَداٌء ِإلَْيِو 

﴿يَا أَيػ َها الاِذيَن آَمُنوا ُكِتَب َعَلْيُكُم اْلِقَصاُص ِفي  قبلها: ىذه اآلية قاؿ ا 
َلى اْلُحر  بِاْلُحرٍّ َواْلَعْبُد بِاْلَعْبِد َواألُنَثى بِاألُنَثى َفَمْن ُعِفَي َلُو ِمْن َأِخيِو َشْيٌء فَاتػٍَّبا  ٌع اْلَقتػْ

بِاْلَمْعُروِؼ َوَأَداٌء ِإلَْيِو بِِإْحَساٍف َذِلَك َتْخِفيٌف ِمْن رَبٍُّكْم َورَْحَمٌة َفَمِن اْعَتَدى بَػْعَد َذِلَك 
 [.ُٖٕ]البقرة:فَػَلُو َعَذاٌب أَلِيٌم﴾

أنو لو عفا كِف القتيل عن القاتل على أف يدفع مقاببلن لذلك، فواجبه على  :ٗبعُب
َفَمْن ُعِفَي لَُو ِمْن َأِخيِو َشْيٌء ﴿ م لو بإحساف كال ٲباطل،القاتل أف يدفع إليو كيؤد

 .[ُٖٕ]البقرة:فَاتػٍَّباٌع بِاْلَمْعُروِؼ َوَأَداٌء ِإلَْيِو بِِإْحَساٍف﴾
جعل القاتل أخنا لوِف القتيل، كلو أنو كفر بقتلو النقطعت  ا  الشاىد أفَّ 

﴿ِإناَما اْلُمْؤِمُنوَف : ا٤بؤمنْب قاؿاألخوة، ال أخوة أليس كذلك؟ إ٭با اإلخوة بْب 
 .[َُ]ا٢بجرات:ِإْخَوٌة﴾
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﴿َوِإْف  كىي قولو تعاُف: كقل مثل ىذا يف اآلية الثانية الٍب أكردىا ا٤بؤلف 
نَػُهَما فَِإْف بَػَغْت ِإْحَداُىَما َعَلى اأُلْخَرى  طَائَِفَتاِف ِمَن اْلُمْؤِمِنيَن اقْػَتتَػُلوا فََأْصِلُحوا بَػيػْ
نَػُهَما بِاْلَعْدِؿ  فَػَقاتُِلوا الاِتي تَػْبِغي َحتاى َتِفيَء ِإَلى َأْمِر اللاِو فَِإْف فَاَءْت فََأْصِلُحوا بَػيػْ

  [.ٗ]ا٢بجرات:َوَأْقِسطُوا ِإفا اللاَو ُيِحب  اْلُمْقِسِطيَن﴾

الحظ االقتتاؿ حصل ككصفهم بأهنم مؤمنْب مع ثبوت البغي من أحدٮبا، فطائفة 
﴿َوِإْف طَائَِفَتاِف ِمَن  قد ٰبصل منها البغي كَف ٚبرج عن كوهنا مؤمنة ألنو قاؿ:منهما 

نَػُهَما فَِإْف بَػَغْت ِإْحَداُىَما َعَلى اأُلْخَرى فَػَقاتُِلوا الاِتي  َتتَػُلوا فََأْصِلُحوا بَػيػْ اْلُمْؤِمِنيَن اقػْ
نَػُهَما بِاْلَعْدِؿ َوَأْقِسطُوا ِإفا اللاَو تَػْبِغي َحتاى َتِفيَء ِإَلى َأْمِر اللاِو فَِإْف فَاَءْت فَأَ  ْصِلُحوا بَػيػْ

إحدل الطائفتْب ا٤بؤمنتْب، كلو كاف البغي  :يعِب [ٗ]ا٢بجرات:ُيِحب  اْلُمْقِسِطيَن﴾
 .كالبغي ظلم كفرنا ٤با أصبح، ٤با ثبت كصف اإلٲباف

﴿ِإناَما اْلُمْؤِمُنوَف ِإْخَوٌة فََأْصِلُحوا بَػْيَن  :كقل مثل يف اآلية الٍب بعدىا، قاؿ 
 فأثبت األخوة بْب ظاَفو كمظلوـو حصل بينهما اقتتاؿ. [َُ]ا٢بجرات:َأَخَوْيُكْم﴾

يت إليو برجلو ا٠بو عبد أي  النيب  كقل مثل ىذا يف ما ثبت يف صحيح البخارم أفَّ 
فقاؿ رجله من  ،شاربنا فأمر ٔبلدهيت بو ، أي ضحك النيب كاف يي   -كيلقب ٕبمار-ا 

إذا ىذا  !الصحابة لعنو ا ما أكثر كقف عند قولو )أكثر(، ما أكثر ما يؤتى بو شاربنا
-ال تلعنو، فإٓف ما علمت  :كقع يف كبّبة ككقعت منو كثّبنا كمع ذلك فقد قاؿ النيب 

ة اإلٲباف فقط لو مرتب ، َف يثبت الرسوؿ أنو ٰبب ا كرسوؿ  -يعِب الذم علمتي 
 .بل أنو أيضنا ٰبب ا كرسولو 

إذنا ىذه بعض األدلة الٍب تدؿ على أف مرتكب الكبّبة ال يكفر كأنو ٙبت 
  .ا٤بشيئة، كأنو إف دخل النار فإنو ال ٱبلد فيها
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 ًِٔج أٓى اهضِٞ ٗاجلٌاعٞ يف احللٍ عوٟ ًزتلِب اهلبائز

 
  

 
َٕ )  :قاؿ  ََٚيا ََٚيا َِٜػًُُبٛ  ، ١ٖٔٝ ٕٔ ٔباِيُهِّ َِ اِئإضَيا ٖٞ اِغ ُِّٔ اِيَفأغَل اِي

ُُِعَتٔعَي١ُ. ٍُ اِي َُا َتُكٛ ُ٘ ٔفٞ ايٖٓأض ؛ َن  َُٜدُِّسَْٚ
٘ٔ تعازي ِٛٔي ٕٔ اغيطًل؛ ٔفٞ َجٌ َق ِٔ اِئإضَيا ٌُ ٔفٞ اِغ َِٜسُخ ٌٔ اِيَفأغُل  : َب

 .[ِٗ]النساء:﴿فَػَتْحرِيُر رَقَػَبٍة ُمْؤِمَنٍة﴾
٘ٔ َتَعاَي٢ ََٚقِس ِٛٔي َُا ٔفٞ َق ُُِطًَٔل؛ َن ٕٔ اِي ِٔ اِئإضَيا ٌُ ٔفٞ اِغ َِٜسُخ ﴿ِإناَما : َيا 

 [ِ]األنفاؿ:اْلُمْؤِمُنوَف الاِذيَن ِإَذا ذُِكَر اللاُو َوِجَلْت قُػُلوبُػُهْم﴾
ذ: »َوقَػْوِؿ النبي   ذَقِدِرُق ذَوَؾا ذُؿِؤِؿْن، ذَوُفَو ذَقِزـِي ذِحنَي ذاؾزَّاـِي ذَقِزـِي اؾدَّاِرُقذَؾا

ذـُِهَبًةذ ذَقِنَتِهُب ذُؿِؤِؿْن،ذَوَؾا ذَوُفَو ذَقِشَرُبَها ذِحنَي ذاْؾَخِمَر ذَقِشَرُب ذُؿِؤِؿْن،ذَوَؾا ذَوُفَو ذَقِدِرُق ِحنَي

 «. َذاَتذَذَرٍفذَقِرَػُعذاؾنَّاُسذِإَؾِوِهذِػوَهاذَأِبَصاَرُفِمذِحنَيذَقِنَتِهُبَهاذَوُفَوذُؿِؤِؿْن
:َٕ َُٜكُٛيٛ َٚ  ْٔ َٔ َُِؤ  َٛ ٘ٔ َفأغْل  ُٖ ْٔ ْٔ ٔبٔإضَيا َٔ َُِؤ  ِٚ ٕٔ، َأ َْأقُل اِئإضَيا

ِٔ َُِطًََل أياِغ ُِٜػًَُب  ََٚيا  ُُِطًََل،  َِ اِي ٘ٔ، َفًَا ُِٜعَط٢ أياِغ  .ٔبَهٔبرَئت
 

دة، منهج أىل السنة كا١بماعة ييف ىذا ا١بزء من ىذه العق ذكر ا٤بؤلف 
فذكر أف أىل السنة كا١بماعة ال ٱبرجوف  ،الكبائر يف ا٢بكم على الفساؽ مرتكيب 

 .الفاسق ا٤بلي من اإلٲباف بالكلية
 .ا٣بركج :كالفسق يف اللغة ىو ،من اتصف بالفسق :الفاسق 

إُف  ، كىو درجات إال أنو يف ا١بملًة يرجعي ا٣بركج عن طاعة ا  :كيف الشرع
 :درجتْب

 .كإُف فسقو أصغر/ِ .يرجع إُف فسقو أكرب /ُ
 .اء يف كتاب ا كسنة رسولو ككبلٮبا ج 
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﴿َوَمْن َكَفَر بَػْعَد َذِلَك فَُأْولَِئَك ُىُم : فتجد مثبلن قولو 
 .فسق األكربال، ىذا [ٓٓ]النور:اْلَفاِسُقوَف﴾

﴿َوال تَػْقبَػُلوا َلُهْم َشَهاَدًة أََبًدا بو عن جلد القاذؼ قاؿ:  ك٘بد فيما أخرب ا  
﴿يَا أَيػ َها الاِذيَن آَمُنوا ِإْف : ٘بد مثبلن يف قولو ، [ْ]النور:اْلَفاِسُقوَف﴾َوُأْولَِئَك ُىُم 

 ىذا الفسق األصغر.. [ٔ]ا٢بجرات:َجاءَُكْم فَاِسٌق بَِنَبٍإ فَػَتبَػيػاُنوا﴾
فصاحبو ليس من أىل اإلسبلـ، بل ىو   :إذنا الفسق قد يكوف فسقنا أكرب، كبالتاِف

 .كافر
لكنو ليس خركجنا بالكلية،  عن طاعة ا  ذلك خركجه كقد يكوف الفسق دكف 

 .متصفه بالفسق األصغر إ٭با ىو مسلمه 
كما فعل   ،تصف بالفسق األصغر؟ ىو الذم يسميو العلماء الفاسق ا٤بليامن 

 .ا٤بؤلف 
ملة اإلسبلـ، فهو فاسقه  :ا٤بنتسب إُف ا٤بلة أك ا٤بنسوب إُف ا٤بلة يعِب :فا٤بليي ىو

عليو ٕبكم ا٤بسلمْب، من كاف ىذا شأنو فإنو ال ٱبرج من وـه لكنو يف دائرة اإلسبلـ ك٧بك
 عنو كصف اإلٲباف بالكلية. ىى فى نػٍ دائرة اإلسبلـ، كال يػي 

 .فأصحاب الكبائر كالفساؽ ىم أصحاب الكبائر
اـ ا٤بعاصي، كأهنا على انقس ا٤بعصية الكبّبة كقد دؿ كتاب ا  :كالكبّبة ىي

َهْوَف َعْنُو ُنَكفٍّْر َعْنُكْم : ليست درجة كاحدة قاؿ  ﴿ِإْف َتْجَتِنُبوا َكَباِئَر َما تُػنػْ
 .ىنا قطعنا ىي الصغائر، ألنو ذكر الكبائر قبلها . فالسيئات ىا[ُّ]النساء:َسيٍَّئاِتُكْم﴾

 .إذنا الذنوب كا٤بعاصي تنقسم إُف كبائر كإُف صغائر
﴿الاِذيَن َيْجَتِنُبوَف َكَباِئَر اإِلْثِم َواْلَفَواِحَش ِإالا كقل مثل ىذا يف قولو تعاُف: 

 الصغائر. :، فاللمم ىي[ِّ]النجم:اللاَمَم﴾
منها ىو ا٤بوصوؼ  إذنا الكبّبةي صاحبها الذم كقع فيها كَف يتب إُف ا 

 .بالفسًق، كىو الفاسق ا٤بلي
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فيها كثّب، كاختلفوا اختبلفنا طويلة، أتعرؼ بالعد أك كالكبّبة كبلـ أىل العلم 
 تعرؼ با٢بد؟

 .با٢بد عرفةه كالصحيح: أهنا مي 
 :قاؿ يف تعريف الكبّبةىا كأحسن ما يي كاختلفوا يف حدَّ  

 .أْٗا نٌ َعق١ٝ ٚصر فٝٗا ٚعْٝز خال

ىذا ضابطه يضبط لك كل ما يندرج ٙبت ىذا الوصف من ا٤بعاصي، كىذا 
ا يف اآلخرةالوعيد قد يكوف  ا يف الدنيا، كقد يكوف كعيدن  .كعيدن

ا يف الدنيا؛ بأنو ليس منا كما جاء عن النيب  ما  يف غّب قد يكوف كعيدن
 «.واهلل ال يؤمن من ال يأمن جاره بوائق»أنو ال يؤمن  ، أك حديث

أك أنو ال  ،أك يكوف كعيدنا أخركينا، ككونو ال يدخل ا١بنة؛ ال يدخل ا١بنة قاطع
ا، كما جاء يف يـو القيامة كال ينظر إليو، أك أنو متوعده بأنو سيصلى سعّبن   يكلمو ا

 .معُب ىذه النصوص
 .الفاسق :إذنا ىذه ىي الكبّبة كصاحبها ىو

كأىل السنة كا١بماعة يف حق من كاف ىذا شأنو أهنم قد توسطوا فيو فليس 
عن دائرة اإلٲباف عندىم با٤بؤمن كامل اإلٲباف، كليس عندىم بالكافر الذم خرج 

 بالكلية.
فالناس مؤمنوف كامل اإلٲباف  ،نو ال يضر مع اإلٲباف ذنبإ :بلهتم يقولوفغا٤برجئة 
 .َبحوا من السيئات كالذنوب كا٤بعاصيجمهما فعلوا كا

يقابلهم الوعيديةي من ا٣بوارج كا٤بعتزلة كمن لف لفهم، ىؤالء ٱبرج اإلنساف عندىم 
ا فعل كبّبةن كاحدة ىذا الذم عليو ٝبهور الوعيدية، كإف كاف عن دائرة اإلٲباف بالكلية إذ

على أنو قد خرج /ُبينهم يف ذلك اختبلؼ لكن االتفاؽ حاصل عندىم على أمرين: 
 .كعلى أنو ٨بلد يف النار يف اآلخرة/ِمن اإلٲباف بالكلية، 

 ؟ىل يطلق عليو كصف الكفر أـ ال :كٜبة موضعه حصل فيو ا٣ببلؼ بينهم كىو
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 .نعم :ا٣بوارج ٝبهورىم قالوا 
كا٤بعتزلة قالوا إننا كإف حكمنا بأنو قد خرج من اإلٲباف فإننا ال نصفو بالكفر بل 

 إنو يف منزلةو بْب ا٤بنزلتْب. :نقوؿ
عليهما عندىم كىي ا٣بركج من اإلٲباف  تفقَّ اي إذنا عندنا ثبلث مسائل، مسألتاف 

 .كالتخليد يف النار، ىذا قوؿ ٝبهورىم
لةه اختلف فيها ىل يوصف مع ما مضى بالكفر أك ال يوصف ىذا ٧بل كمسأ

 .خبلؼ عندىم
أىل السنة كا١بماعة توسطوا فقالوا: إف الفاسق ال يزاؿ مسلمنا ك٘برم عليو أحكاـ 

باألمس -اإلنساف كىو كإف كاف من أىل الوعيد إال أنو يف مقابل ذلك لو مطلق الوعد 
لثة ىم أىل الوعد، كأىل الدرجة األكُف أصحاب مرتبة قلنا أف أىل الدرجة الثانية كالثا

أصل اإلٲباف أك أىل الكبائر قلنا إهنم أىل الوعيد كىذا ال يعِب أنو انتفى عنهم الوعد 
بالكلية كبل؛ إ٭با أردنا أف أىل ا٤برتبة الثانية كالثالثة ىم أىل الوعد ا٤بطلق، كأىل ا٤برتبة 

 ىلى كعيد.األكُف ىم أىل مطلق الوعد مع كوهنم أ
فيهم كعيده كَف يشاء العفو  أنفذ ا  أهنم إفٍ  :كنريد بقولنا مطلق الوعد يعِب

مآ٥بم إُف ا١بنة فلهم حظه من الوعد كإف نفذ فيهم الوعيد،  لكنَّ  ،عنهم فإهنم سيعذبوف
فيجعلهم من أىل الوعد من أكؿ كىلة فيدخلوف ا١بنة مع أكؿ  كقد يشاء ا 

اللاَو ال يَػْغِفُر َأْف ُيْشَرَؾ بِِو َويَػْغِفُر َما ُدوَف َذِلَك ِلَمْن ﴿ِإفا  :الداخلْب
 .[ْٖ]النساء:َيَشاُء﴾

إذنا أىل السنة أعود فأقوؿ توسط يف حاؿ ىؤالء ال ىم بالذين جعلوىم يف 
مصاًؼ أكلياء ا ا٤بتقْب كال ىم بالذين أخرجوىم من دائرة اإلسبلـ، بل قالوا ىم 

أك قالوا ىؤالء مؤمنوف بإٲباهنم فاسقوف  ،ىم مؤمنوف ناقصوا اإلٲباف :مسلموف، كقالوا
 بكبّبهتم.
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لك إذا أردنا ذكر أحواؿ الناس ذإذنا حْب اإلطبلؽ يف كصف ىؤالء، األصل يف 
فالفساؽ ال يعطوف االسم ا٤بطلق  ؛كأحواؿ ا٤بؤمنْب، أك أحواؿ ا٤بنتسبْب إُف ىذا الدين

ىذا ما ختم بو ا٤بؤلف رٞبو ا كبلمو يف ىذا ا٤ببحث كىذا   ،كال يسلبوف مطلق االسم
الكامل ال  :كبلـه مهمه كدقيق، الفاسق ال يعطى االسم ا٤بطلق، اسم اإلٲباف ا٤بطلق يعِب

 .يقاؿ إنو مؤمنه ىكذا بإطبلؽ إذا كاف السياؽ يدؿ على أف ا٤براد مؤمنه إٲباننا كامبلن 
عنده إٲباف كلو حظه من اإلٲباف فماذا  كيف مقابل ذلك ال يسلب مطلق االسم بل

 يقاؿ لو؟
بإٲبانو  نقوؿ: ىو مسلمه، أك نقوؿ ىو مؤمنه ناقص اإلٲباف، أك نقوؿ ىو مؤمنه 

 .فاسق بكبّبتو، أك نقوؿ ىو فاسق
ىذه العبارات ك٫بوىا ىي الٍب يعرب ّٔا عن حاؿ ىؤالء كيفرؽ بْب حا٥بم كحاؿ  

كماؿ اإلٲباف سواء كاف ىذا كماالن كاجبنا أك كماالن ا٤بؤمنْب، الذين حازكا مرتبة   لً مَّ كي 
 مستحبنا.

كىذا من ا٤بباحث ا٤بهمة ضمن -كىنا ملحظ يف التفريق بْب اإلسبلـ كاإلٲباف 
 ما الفرؽ بْب اإلسبلـ كاإلٲباف؟  -مسائل اإلٲباف

٧بصل ما يذكر العلماء يف ذلك  ىذا ا٤بوضوع لو ٕبثه طويل عند أىل العلم، لكنَّ 
 :نا يف ىذا الباب نظرينأف عند

 .النظري إُف اإلٲباف كاإلسبلـ من حيث ذاهتما /ُ
  .كالنظر يف اإلٲباف كاإلسبلـ من حيث أىلهما /ِ

 .إذنا عندنا يف ىذا الباب نظراف
ىاتاف الكلمتاف إذا اجتمعتا اإلٲباف كاإلسبلـ إذا اجتمعتا  :أما من حيث ذاهتما

اإلٲباف يف سياؽ أك اإلسبلـ يف سياؽ كَف  رى كّْ إذا ذي  :افَبقتا، كإذا افَبقتا اجتمعتا، ٗبعُب
 .يذكر األخر معو، فإنو يفسر ّٔذا ما يفسر بو ىذا
 .الظاىر :ككاف اإلسبلـ ىو ،الباطني  :كإذا اجتمع يف سياؽو كاحد كاف اإلٲبافي ىو
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 ما الدليل؟ 
األدلة، أما يف حاؿ االفَباؽ، فيدؿ على أنو يسمى ىذا ٗبا يسمى ىذا ٝبلة من 

آُمرُُكْم بِاإِليَماِف بِاللاِو َوْحَدُه ، »٤با قاؿ:  كمنها حديث كفد عبد القيس فإف النيب 
أََتْدُروَف َما اإِليَماُف بِاللاِو َوْحَدُه ؟ قالوا: اهلل ورسولو أعلم، قاؿ: َشَهاَدُة َأْف ال ِإَلَو ِإال 

ـُ رََمَضاَف، َوَأْف اللاُو، َوَأفا ُمَحماًدا َرُسوُؿ اللاِو، َوإِ  ـُ الصاالِة ، َوِإيَتاُء الزاَكاِة ، َوِصيا قَا
 .«ُتؤدوا اْلُخُمَس ِمَن اْلَمَغِنمِ 

اإلٲباف ىاىنا بالظاىر الذم ىو اإلسبلـ عند اجتماعو مع  إذنا فسر النيب 
 .اإلٲباف

السبلـ  أما إذا اجتمع يف سياؽو كاحد فذلك كما جاء يف حديث جربيل عليو
ففسره باإلٲباف با كمبلئكتو، ككتبو كرسلو  ؛، فسر اإلٲباف ٗبا يقـو بالباطنففيو النيب 

 .كاليـو األخر كالقدر
كيف مقابل ذلك فسر اإلسبلـ ٗبا يقـو بالظاىر كىو شهادة أف ال إلو إال ا  

 كإقاـ الصبلة...كإٍف. 
 .هتماإذنا ىذا نظره إُف اإلسبلـ كاإلٲباف باعتبار ذا

فإف مرتبة اإلٲباف ّٔذا  -كىذا الذم نريد البحث فيو اآلف-أما باعتبار أىلهما 
ها ىم كل من ينتسب إُف أف مرتبة اإلسبلـ أىلي  :النظر أكمل من مرتبة اإلسبلـ ، ٗبعُب

على أىل ا٤برتبة األكُف، ا٤براتب الثبلث الٍب  ىذا الدين كبالتاِف فينطبق ىذا الوصفي 
البارحة كقلنا مرتبة أصل اإلٲباف، كمالو الواجب، كماه ا٤بستحب، ىذه ذكرناىا يف درس 

 .تساكم ا٤براتب الثبلث من ىذا النظر
 .مرتبة اإلسبلـ توازم ا٤برتبة األكُف 
 .مرتبة اإلٲباف توازم ا٤برتبة الثانية 
 مرتبة اإلحساف توازم ا٤برتبة الثالثة. 
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إذنا كل من انتسب إُف ىذا الدين كلو كاف من أصحاب الكبائر فإنو مسلم، فإف  
اإلٲباف كزاد على ذلك فعل ٝبيع الواجبات،  ارتقى فحقق اإلٲباف الواجب، فقاـ بو أصلُّ 

 :قاؿ فيويككف عن ٝبيع ارمات ارتقى إُف درجة اإلٲباف فكاف مسلمنا مؤمننا كالفاسق 
 .مسلم فقط

ذلك ففعل ا٤بستحبات ككف عن ا٤بكركىات كا٤بشتبهات كفضوؿ كإف زاد على 
كىذه ىي ا٤برتبة العليا ىذه ٣بلص ا٤بؤمنْب  ،ا٤بباحات، ارتقى إُف مرتبة اإلحساف

 .أصحاب ىذه ا٤برتبة ىم مسلموف، مؤمنوف، ٧بسنوف
 ؛إذنا ىذه ا٤براتب الثبلث مراتب الدين الثبلث، إذا نظرنا إليها باعتبار أىلها

 .اإلسبلـ أعم كمرتبة اإلٲباف أخص، كمرتبة اإلحساف أخصفمرتبة 
كإذا نظرنا إُف ما يدخل فيها من ا٢بقائق فمرتبة اإلحساف أعم، كمرتبة اإلسبلـ 

 أخص، ما فهمنا ىذه؟
من حيث األمور الٍب ٰبصل ّٔا اإلنساف ىذه ا٤برتبة أك تلك، مٌب ٰبصل اإلنساف 

 مرتبة اإلحساف؟ 
اإلٲباف، كفعل الواجبات ككف عن ارمات، كفعل إذا الحظ معي أتى بأصل 

 ا٤بستحبات، ككف عن ا٤بكركىات، كإٍف. 
تبلحظ أف ا٤بطلوب حٌب ٰبصل اإلنساف ىذه ا٤برتبة ا٤بطلوب من ا٢بقائق أكثر  

 .إذنا ىذه ا٤برتبة بالنظر إُف ا٢بقائق الٍب تقـو بأىل ىذه ا٤برتبة أعم
بو أصل اإلٲباف فإنو يكوف قد حصل  كبالتاِف اإلسبلـ أخص، ألف كل من قاـ 
 .اإلسبلـ

أما بالنظر إُف األشخاص كمن يندرج ٙبت ىذه الدائرة أك تلك فبل شك أف 
مرتبة اإلسبلـ أعم، كلذا كل من انتسب إُف ىذا الدين فإنو مسلم؛ كا٤بؤمن مسلمه 

 .مسلمه مؤمنه ٧بسن مؤمن، كاسن
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اسق عند أىل السنة كا١بماعة على بدء أقوؿ إف مسألة كصف الف اإذنا عودن  
أنو ال يسلب مطلق االسم ال يسلب مطلق اإلٲباف، كال  :منضبة ّٔذا الوصف كىو

 .يعطى اإلٲباف ا٤بطلق، ال يقاؿ مؤمن كامل اإلٲباف، كال يقاؿ إنو ليس مؤمنان بل كافر
إ٭با ىو بْب ذلك فهو مسلم، ىو مؤمنه ناقص اإلٲباف، الحظ ىنا التقييد ما 

مؤمنه بإٲبانو فاسق بكبّبتو  :االسم دكف تقييد، ما أعطيناه إياه بإطبلؽ، قلنا ىوأعطيناه 
 .أك نطلق فنقوؿ إنو فاسق، ىذا ىو األصل حينما نصف
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بعد ذلك أشار إُف مسألة مهمة ينبغي أف  كلكن شيخ اإلسبلـ  
 :صحبها إذا نظرت يف ىذا الباب فإف ذلك يزيل عنك إشكاالت، كذلكسطت

طلق على الفاسق كصف اإلٲباف دكف تقييد كىذا لو حالةه، ىذا لو حالةه، أننا قد ن
 :كالحظ أف النسخة ا٤بشهورة من الواسطية فيها

 
ُ٘ ٔفٞ  ََٚيا َُٜدُِّسَْٚ  ،١ٖٔٝ ٕٔ ٔباِيُهِّ َِ اِئإضَيا ٖٞ اِغ ُِّٔ َٕ اِيَفأغَل اِي ََٚيا َِٜػًُُبٛ

ُُِعَتٔعَي١ُ. ٍُ اِي َُا َتُكٛ  ايٖٓأض؛ َن

ٕٔ اغيطًل. ِٔ اِئإضَيا ٌُ ٔفٞ اِغ َِٜسُخ ٌٔ اِيَفأغُل   َب

 
كمطلق الشيء ىذا ال يريده،  ،الحظ معي ىو ال يريد اآلف مسألة الشيء ا٤بطلق

ىل نعطيو اسم اإلٲباف دكف تقييد؟ بإطبلؽ دكف  :سيتكلم عنو يف األخّب ىو يريد ىنا
 تقييد أك ال؟ يقوؿ يف حاالت؟

 ألنو ٥با سياقها. ؛ما قررناه قبل قليلنعم، لكن ىذه ال تقدح في 
 

ٕٔ اغيطًل ِٔ اِئإضَيا ٌُ ٔفٞ اِغ ٌٔ اِيَفأغُل َِٜسُخ  .َب
 

كقد ال يدخل يف اسم اإلٲباف ا٤بطلق، تارةن دخل  ،يدخل يف اسم اإلٲباف ا٤بطلق
 .[ٕٜ]النساء:﴿فَػَتْحرِيُر رَقَػَبٍة ُمْؤِمَنٍة﴾: كتارةن ال يدخل كلذلك يف ٫بو قوؿ ا 

 أف إنساننا حرر فاسقنا، ىل بريئة ذمتو؟ لو
 .ا١بواب: نعم برئت ذمتو 

َلَح اْلُمْؤِمُنوفَ : كيف مقابل ذلك ىل يدخل يف ٫بو قوؿ ا  الاِذيَن *  ﴿َقْد َأفػْ
 إٍف؟ [ٕ-ٔ]المؤمنوف:ُىْم ِفي َصالِتِهْم َخاِشُعوَف﴾

 .ا١بواب: ال 
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ىذه حالة  ،دكف تقييد :ا٤بطلق يعِبإذنا مراد الشيخ ىنا أنو قد يدخل يف االسم 
كذلك حٌب ينضبط لك أنو يف سياؽ التكليف أك يف  ،استثنائية من األصل الذم قررناه

 .يف اسم اإلٲباف دكف تقييد، أعيد سياؽ ا٤بقابلة مع الكفر، فإف الفاسق يدخلي 
 يف سياؽ التكليف أك يف سياؽ ا٤بقابلة مع الكفر فإف الفاسق يدؿ يف اسم اإلٲبافً 

عِب يف األكامر كالنواىي، سواء تعلقت ي-دكف تقييد، مثاؿ ذلك: يف مقاـ التكليف 
الشك أف الفاسق يدخل يف ذلك، فهل يدخل الفاسق  -بالفقو أك تعلقت باالعتقاد

﴿يَا أَيػ َها الاِذيَن آَمُنوا ِإَذا ُقْمُتْم ِإَلى الصاالِة فَاْغِسُلوا : مثبلن يف قوؿ ا 
 .[ٔ]ا٤بائدة:ُوُجوَىُكْم﴾

ىل ىذا األمر ٱباطب بو الفاسق أك يقوؿ اإلنساف أنا أعلم نفسي أٓف مقصر 
كمرتكب كتارؾ، كبالتاِف ال يلزمِب أف أتوضأ حْب أقـو إُف الصبلة نقوؿ ماذا؟ ال، ىو 
يدخل يف ماذا؟ ىو يدخل يف ىذا السياؽ، ٘بد مثبلن يف ٫بو قوؿ ا جل كعبل: 

.، ىل يدخل يف ذلك الفاسق؟ نعم يدخل يف [ٗٛ]النساء:اْلُمْؤِمِنيَن﴾﴿َوَحرٍِّض 
 ذلك الفاسق.

﴿يَا أَيػ َها الاِذيَن آَمُنوا ال تَػتاِخُذوا َعُدوٍّي َوَعُدواُكْم َأْولَِياَء تُػْلُقوَف ِإلَْيِهْم بِاْلَمَوداِة 
  .[ٔ]الممتحنة:َوَقْد َكَفُروا ِبَما َجاءَُكْم ِمَن اْلَحقٍّ﴾

 ا١بواب: نعم. ؟فيقاؿ أنت مأمور ّٔذا األمر ؟ٱباطب الفاسق ّٔذاأ
إذنا من ا٤بعلـو بالضركرة أف الفساؽ يأمركف بكل األكامر كيطالبوف بالتزاـ ٝبيع 

كمن ذلك ما أكرده  ،األحكاـ فهم داخلوف يف ىذه األكامر الٍب جاء فيها إطبلؽ اإلٲباف
 .[ٕٜ]النساء:﴿فَػَتْحرِيُر رَقَػَبٍة ُمْؤِمَنٍة﴾ :ا٤بؤلف 

، أك ٘بد ﴾أفمن كاف مؤمًنا كمن كاف فاسقا﴿ :أيضنا يف سياؽ ا٤بقابلة مع الكفر
 .[ٕ]التغابن:﴿ُىَو الاِذي َخَلَقُكْم َفِمْنُكْم َكاِفٌر َوِمْنُكْم ُمْؤِمٌن ﴾مثبلن قولو تعاُف: 

 :ما ا٤براد باإلٲباف ىاىنا
 ىل ا٤براد مؤمن كامل اإلٲباف؟  
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أنو قد حقق اإلٲباف يف ا١بملة بغض النظر أكاف ىذا أصلو أك   :أك مؤمن ٗبعُب
 ؟كمالو الواجب أك كمالو ا٤بستحب

 ا١بواب الثآف.
 .كذلك إذا قيل فبلف كافره أك مؤمن، فيقاؿ مؤمن حٌب كإف كاف فاسقنا

إف الفاسق يدخل يف االسم عند ف ،إذنا يف سياؽ التكليف أك ا٤بقابلة مع الكفر
كذلك يف سياؽ  ،تاج إُف تقييد، كقد ال يدخل كما قاؿ ا٤بؤلف اإلطبلؽ كال ٰبي 

 .الوعد كالثناء
إذا تعلق السياؽ بذكر اإلٲباف مطلقنا دكف تقييد، فالفاسق ال يدخل ىنا إذا كاف  

﴿ِإناَما اْلُمْؤِمُنوَف السياؽ سياؽ كعدو كثناء فبل يدخل الفاسق يف قوؿ ا جلَّ كعبلَّ: 
الاِذيَن ِإَذا ذُِكَر اللاُو َوِجَلْت قُػُلوبُػُهْم َوِإَذا تُِلَيْت َعَلْيِهْم آياتُُو زَاَدتْػُهْم 

﴿َقْد َأفْػَلَح ىذا شأف أىل كماؿ اإلٲباف، كذلك يف قولو:  [ٕ]األنفاؿ:ِإيَمانًا﴾
 إٍف؟ [ٕ]المؤمنوف:َخاِشُعوَف﴾الاِذيَن ُىْم ِفي َصالِتِهْم  ۞ اْلُمْؤِمُنوفَ 

لفهم سياقات القرآف كالسنة ا٤بتعلقة ّٔذه  إذنا ىذا تنبيو من ا٤بؤلف 
 .األ٠باء الدينية اإلٲباف، اإلسبلـ كما إُف ذلك

كمن َف يفهم الفرقاف بْب ىذه االختبلفات كىذه الفركؽ فيضبطها فإنو قد يقع يف 
ا٣بطأ   كل دليل، ىو اإلٲباف الكامل فيقع يفإشكاؿو كبّب فيجعل اإلٲباف شيئنا كاحدنا يف

 .أك ٯبعل اإلٲباف يف كل دليل ىو أصل اإلٲباف فيقع يف ا٣بطأ
 .التمييز كالتفريق :الصواب ىو
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ََٚيا )  :قاؿ   ، ١ٖٔٝ ٕٔ ٔباِيُهِّ َِ اِئإضَيا ٖٞ اِغ ُِّٔ َٕ اِيَفأغَل اِي ََٚيا َِٜػًُُبٛ

ُ٘ ٔفٞ ايٖٓأض ؛ ُُِعَتٔعَي١ُ. َُٜدُِّسَْٚ ٍُ اِي َُا َتُكٛ  َن
٘ٔ تعازي ِٛٔي ٕٔ اغيطًل؛ ٔفٞ َجٌ َق ِٔ اِئإضَيا ٌُ ٔفٞ اِغ َِٜسُخ ٌٔ اِيَفأغُل  : َب

 .[ِٗ]النساء:﴿فَػَتْحرِيُر رَقَػَبٍة ُمْؤِمَنٍة﴾
٘ٔ َتَعاَي٢ ِٛٔي َُا ٔفٞ َق ُُِطًَٔل؛ َن ٕٔ اِي ِٔ اِئإضَيا ٌُ ٔفٞ اِغ َِٜسُخ ﴿ِإناَما : ََٚقِس َيا 

 [ِ]األنفاؿ:اْلُمْؤِمُنوَف الاِذيَن ِإَذا ذُِكَر اللاُو َوِجَلْت قُػُلوبُػُهْم﴾
ذاؾدَّاِرُقذ: »َوقَػْوِؿ النبي   ذَقِدِرُق ذَوَؾا ذُؿِؤِؿْن، ذَوُفَو ذَقِزـِي ذِحنَي ذاؾزَّاـِي ذَقِزـِي َؾا

ذَوُف ذَقِشَرُبَها ذِحنَي ذاْؾَخِمَر ذَقِشَرُب ذُؿِؤِؿْن،ذَوَؾا ذَوُفَو ذَقِدِرُق ذـُِهَبًةذِحنَي ذَقِنَتِهُب ذُؿِؤِؿْن،ذَوَؾا َو

 «. َذاَتذَذَرٍفذَقِرَػُعذاؾنَّاُسذِإَؾِوِهذِػوَهاذَأِبَصاَرُفِمذِحنَيذَقِنَتِهُبَهاذَوُفَوذُؿِؤِؿْن
:َٕ َُٜكُٛيٛ ٘ٔ َفأغْل   َٚ ْٔ ْٔ ٔبٔإضَيا َٔ َُِؤ  ِٚ ٕٔ، َأ ْٔ َْأقُل اِئإضَيا َٔ َُِؤ  َٛ ُٖ

٘ٔ، َفًَا ُِٜعَط٢  ِٔٔبَهٔبرَئت َُِطًََل أياِغ ُِٜػًَُب  ََٚيا  ُُِطًََل،  َِ اِي  .أياِغ
 

اَل يَػْزِني الزااِني ِحيَن يَػْزِني : »ىذا ا٢بديث يتعلق ٗبا ٫بن بصدده، فقوؿ النيب 
 . «َوُىَو ُمْؤِمنٌ 

 ىنا؟ ما ا٤براد بقولو مؤمنه ىا
كليس ا٤بقصود  ،ليس مؤمننا كامل اإلٲباف الواجب، َف ٰبقق كماؿ اإلٲباف الواجب

 .أنو خرج من اإلٲباف بالكلية
راىا مهمة يف فهم نصوص الوعيد، فما أكثر كىذا يدعونا إُف أف نقف كقفةن كأي 

ا٣بطأ يف فهم ىذه ا٤بسائل، فإف من الناس من ٤با أخطأ يف فهم نصوص الوعيد كقع 
يعتصم فيما كقعت فيو الوعيدية، كاألصل يف ىذا الباب أف طالب العلم مطالبه بأف 

من الوقوع يف ا٣بطأ، كىي الٍب التـز ّٔا أىل  بأصوؿو مهمة، عاصمةو بتوفيق ا 
 :السنة كا١بماعة
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: أهنم يلتزموف ٗبنهج السلف يفهموف ىذه النصوص على كجو ]األمر األكؿ[ 
 ا٣بصوص ٗبا فهمو السلف الصاٌف أىل القركف ا٤بفضلة.
لفوف بينها كليس أهنم يضربوف األمر الثآف: أهنم ٯبمعوف بْب النصوص، كيؤ 

 بعضها ببعض.
 .األمر الثالث: أف تفهم ىذه النصوص يف ضوء لغة العرب

أىل اللغة أىل اللساف اتًج بلغتهم ىم الذين ينبغي أف نفهم ىذه النصوص يف 
 .ضوء كبلمهم

بناءن على ىذا يتبْب لك الفرؽ بْب منهج أىل السنة كا١بماعة ا٤بعتدؿ ا٤بتوسط، 
نهج ا٤بخالفْب للحق من الوعيدية أك ا٤برجئة ىذا خبلؼه منهجيه بيننا كبينهم، كبْب م

ذكر يف شأف ا٣بوارج أهنم  ((التمهيد))كما عند ابن عبد الرب يف لذا ابن عمر 
إف من  :انطلقوا إُف آياتو نزلت يف الكفار فجعلوىا يف ا٤بسلمْب فتجدىم يقولوف مثبلن 

﴿َوَما ُىْم : دخل النار مطلقنا ال ٲبكن أف ٱبرج منها، كيستدلوف على ىذا بقوؿ ا 
 .[ُٕٔ]البقرة:ِبَخارِِجيَن ِمَن النااِر﴾

 :ىنا كقع القـو يف إشكالْب خالف فيو منهج أىل السنة كا١بماعة
: َف يفهموا ىذه النصوص يف ضوء منهج السلف الصاٌف، ليس ]األمر األكؿ[

ذا فهم السلف، ىؤالء قوـه أصأّم الغركر حٌب إهنم تركوا التتلمذ على الصحابة ىك
كالتابعْب، كانفردكا بآرائهم، استكربكا عن أف ينصاعوا إُف ا٢بق الذم كاف عليو أصحاب 

 .كىم بْب ظهرانيهم تركوىم كاعتزلوىم، فانفردكا بآرائهم كبأفهامهم ا٤بغلوطة النيب 
ا٤بنهج الذم كانت عاقبتو كخيمة عليهم كعلى أمة اإلسبلـ، كبالتاِف خرجوا ّٔذا 

 كما نزاؿ نتجرع كيبلت اال٫براؼ، ا٫براؼ الوعيدية إُف ىذا العصر الذم ٫بن فيو.
األمر الثآف: أهنم ما ٝبعوا بْب النصوص كما ألفوا بينها كلذا نقوؿ إف الوحي 

، ىو الوحي الذم جاء فيو [ُٕٔالبقرة:]﴿َوَما ُىْم ِبَخارِِجيَن ِمَن النااِر﴾الذم جاء فيو 
 .، كا٢بديث قدسي يف الصحيحْب«ألخرجن منها من قاؿ ال إلو إال اهلل»
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إذنا ا١بمع كالتأليف بْب ىذا كىذا يتضح بو أف الذين ال ٱبرجوف من النار ىم  
 .الكفار
كاف مسلمنا : من  كأف الذين ٱبرجوف من ا١بنة ىم من قاؿ ال إلو إال ا يعِب 

 .يناعاص
 

 إذنا ىذا الباب ينبغي أف يبلحظ فيو ىذه األصوؿ الثبلثة كىي:        
 ىذه النصوص يف ضوء فهمهم. التزاـ منهج السلف، كفهمي / ُ
 ا١بمع كالتأليف بْب النصوص، كاإلٲباف بالكتاب كلو./ ِ
 أف نفهم ىذه النصوص يف ضوء لغة العرب./ ّ

اَل يَػْزِني الزااِني ِحيَن يَػْزِني َوُىَو ُمْؤِمٌن، »٪بد مثبلن ىذا ا٢بديث الذم بْب أيدينا: 
. ما ا٤براد بذلك؟ أىو كونو قد كفر با «َواَل َيْسِرُؽ السااِرُؽ ِحيَن َيْسِرُؽ َوُىَو ُمْؤِمنٌ 

  فخرج من دين ا بالكلية أـ ال؟ 
بأف أىل السنة كا١بماعة يف ىذا ا٢بديث توسطوا بْب الطرفْب، بْب طرًؼ القوًؿ  

 .نفي كماؿ اإلٲباف ا٤بستحب :نفي أصل اإلٲباف، كبْب طرؼو أخر يقوؿ ا٤براد :ا٤براد
كا٢بق كالوسط ىو أف ا٤براد نفي كماؿ اإلٲباف الواجب، أك نفي اإلٲباف       

 .اإلٲباف الواجب عليو، كىذا ال يعِب كفره ؛الواجب، فبل يزٓف الزآف حْب يزٓف كىو مؤمنه 
السلف كفهمهم ٥بذا النصوص عاصمنا من الوقوع يف اال٫براؼ  ؽي ذٍ كلذا كاف ح

 يف فهم ىذه النصوص.
كما عند   :ؿ عن ىذا ا٢بديث فيقوؿأييس كلذا ٘بد مثبلن اإلماـ أٞبد 

 (.خرج من اإلٲباف إُف اإلسبلـ)يقوؿ:  ((السنة))ا٣ببلؿ يف 
 .ىنا؟ اإلٲباف الواجب ما اإلٲباف ىا 
 كما اإلسبلـ؟ أصل اإلٲباف. 
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ٕٖ :ىنا قاعدة معركفة كىي كىا ٌْ ٚنُاٍ فإْ٘ ٜقض ْفٝ٘  أ نٌ َا ي٘ أف

فو اإلماـ أبو عبيد القاسم ابن ، كىذا معُب أحسن رصٍ باعتباص سكٝكت٘ ايٛادب١
 .فإنو أبدع يف تقرير ىذا ا٤بعُب ((اإلٲباف))سبلـ يف كتابو 

النتفاء حقيقتو  ؛فىنٍ يػي لغةن أف  أعودي فأقوؿ كل ما لو أصله ككماؿ، فإنو يصحُّ 
 الواجبة.

فى عن اإلنساف شيءه نٍ كلذا فإنو يصح كجرل يف كبلـ الناس كيف كبلـ العرب أف يػي 
أف من أتى بشيء  :ال ألنو ليس لو حظ منو البتة، إ٭با ألنو َف يقم بو كما ٯبب، فتجد

، تقوؿ لو: ما صنعت شيئنا، ىل ا٤براد أف ما صنع ش يئنا أمرتو بصنعو لكنو أتى بو مهلهبلن
 البتة؟ أك أنو ما صنع ا٤بطلوب؟ ما أتى بالشيء ا٤بطلوب منو أليس كذلك؟

: كىذا لو نظائري كثّبة، كٰبضرٓف يف ىذا ما يف صحيح مسلم من حديث النيب 
الذم أخرب بو عن إبليس أنو إذا كضع عرشو على ا٤باء تأتيو جنوده ككله خربه ٗبا صنع، 

فعل كذا ككذا، ككل ذلك يقوؿ الشيطاف ما يقوؿ فعلت كذا جعلتو َف أزؿ بو حٌب 
صنعت شيئنا، حٌب يأتيو من يقوؿ لو َف أزؿ بو حٌب فرقت بينو كبْب أىلو، فحينئذو يقوؿ 

 .فيلتزمو :، كأحد الركاة كأظنو األعمش قاؿنعم أنتى  :الشيطاف
أف ينفى الشيء إذا كاف لو أصله ككماؿ  :ا٤بقصود ىنا أنو يصح من جهة اللغة 
 ا٢بقيقة الواجبة.النتفاء 

الواجب، نقوؿ خرج من اإلٲباف إُف  إذنا ال يزٓف الزآف حْب يزٓف كىو مؤمنه اإلٲبافى 
 .(ٱبرج من اإلٲباف فيقع يف اإلسبلـ) :اإلسبلـ يف ركاية عن أٞبد قاؿ

دعنا نأخذ مثاالن أخر لنصوص الوعيد، النصوص الٍب فيها التخليد يف النار توعد 
﴿َوَمْن يَػْقُتْل ُمْؤِمًنا ُمتَػَعمًٍّدا َفَجَزاُؤُه َجَهناُم َخاِلًدا كقولو تعاُف: ّٔا على بعض ا٤بعاصي  

 ،أف القتل ليس كفرنا إ٭با ىو من ٝبلة ا٤بعاصي كالكبائر . ك٫بن نعلمي [ّٗ]النساء:ِفيَها﴾
 كإف كاف أكرب الكبائر، أعظم الذنوب بعد الكفر ىو قتل النفس ا٤بعصومة.



ـً أىِب العباس، أىٞبىىدى بنً  ة الوىاًسػػػًطيَّةي؛ ًلشىٍيًخ اإلٍسبلى  (ىػػػػِٖٕ-ُٔٔعىٍبدى ا٢ٍبليم اٍبن تٍيميَّة ا٢ٍبرَّآفَّ ) الػػػعىػػػًقػػػيػػػػػدى
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﴿َوَمْن يَػْقُتْل ُمْؤِمًنا ُمتَػَعمًٍّدا َفَجَزاُؤُه َجَهناُم َخاِلًدا إذنا ماذا نصنع بقولو تعاُف: 
 .[ّٗ]النساء:ِفيَها﴾

 :فهم يف ضوء لغة العرب، كالعرب تطلق ا٣بلود علىىنا يي  نقوؿ: ا٣بلود ىا 
حسن،  بكبلـو  ((مفرداتو))ا٤بكث الطويل، كقد تكلم يف ىذا الراغب األصفهآف يف 

 ،الرجل الذم تقدـ يف سنو كَف يشب، يعِب َف يظهر شيبه يف شعره :العرب تسمي مثبلن 
 ٨بلده، ىل يريدكف أنو باؽو إُف األبد؟ :يقولوف
 .كال يرد ىذا يف كبلـ عاقل، إ٭با مرادىم أنو طاؿ بقائو، كطاؿ مكثو ،ا١بواب: ال 
الٍب يوضع عليها القدر حٌب : ىو ا٢بجارة يف، األثايف٘بد أف العرب تسمي األثا 

ألف العادة أهنا تبقى كال تتغّب كال تغّب  ؛با٣بوالد يف:يغلي يسموف ىذه ا٢بجارة أك األثا
 .بشيء فتبقى ٛبكث طويبلن، تسمى ماذا ا٣بوالد

 إذنا ا٣بلود ىو ا٤بكث الطويل. 
 كعد ا٤بؤمنْب يف ا١بنة با٣بلود، كتوعد قد يقوؿ قائل: لكننا كجدنا أف ا 

 الكافرين يف النار با٣بلود، نقوؿ كال إشكاؿ؛ ٤با؟
 .ألف ا٤بكث الطويل ٰبتمل أف يكوف إُف هناية كٰبتمل أف يكوف إُف ما ال هناية 
كا٤بؤمنوف كالكفار جاء يف حقهم التأبيد فانتهى األمر، جاء يف حق ا٤بؤمنْب أهنم  

أبيد انتفى احتماؿ أف خالدكف أبدا، كجاء يف حق الكفار أهنم خالدكف أبدا، فمع الت
 .ذلك مكثه ينتهي

كالنصوص الٍب ما جاء فيها التقييد بالتأبيد، نقوؿ مطلقة، ٥با تقييد كا٤بطلق ٰبمل 
 .على ا٤بقيد

فإنو يبقى أف نقيد  :كبالتاِف ،فما جاء فيهم ىذا التقييد أما يف شأف الفساؽ
لفاسق ال ٱبلد يف النصوص الواردة يف القاتل بالنصوص األخرل الٍب دلت على أف ا

كأنو ال يبقى يف النار أحده من الفساؽ، ال يبقى أحده من عصاًة ا٤بوحدين، لن  ،النار
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]آؿ ﴿َواتػاُقوا النااَر الاِتي ُأِعداْت لِْلَكاِفرِيَن﴾ :يبقى فيها إال الكفار الذين ىم أىلها
 .. أعدت ٥بم كَف تعد للمسلمْب[ٖٔٔعمراف:

، ىل قاطع الرحم (ال يدخل ا١بنة قاطع)٪بد مثبلن ما جاء يف عدـ دخوؿ ا١بنة، 
 كفر حٌب إنو َف يدخل ا١بنة البتة؟ 

بعضها إُف  ا١بواب: ال؛ إ٭با كما قلنا النصوص يؤلف بينها كٯبمع بينها، كيردُّ 
 -كأظن أنِب تكلمت عن ىذا سابقنا-فهم كأهنا نصه كاحد، أىل السنة بعض حٌب تي 

كف إُف النًص ٗبثابة النص الواحد، ٚبيل أحاديثه شٌب ٯبمعوف، كيألفوف، كيضموف ينظر 
 .ىذا إُف ىذا، مث بعد ذلك ينظركف كإذا بو كأنو نصه كاحد

كبالتاِف ما جاء يف النصوص من نفي دخوؿ ا١بنة لبعض العصاة، نقوؿ بضميمة 
 .و، ككلو كاجبه أف نعتقد موجبالنصوص األخرل، ككلو كحي من ا 

 .كليس نفي مطلق الدخوؿ ،ىنا نفي الدخوؿ ا٤بطلق نقوؿ: إف ا٤براد ىا
نفيي الدخوًؿ ا٤بطلق كليس نفي مطلق الدخوؿ، ال يدخل ا١بنة الدخوؿ الكامل،  

كىو الدخوؿ من أكؿ كىلة، الدخوؿ مع أكؿ الداخلْب، كليس ا٤براد نفي أنو يدخل 
 .مطلقنا

ثبت يف النصوص أف من عذب يف النار فإنو ت لو مطلق الدخوؿ بدليًل ما بل يثبي 
يعذب مدةن يشاءىا ا مث ٲبوت يف النار، مث ٰبمل كقد تفحم، مث يلقى على أهنار ا١بنة 
ا فيكونوا حا٥بم أهنم خالدين يف  فيفيض عليهم أىل ا١بنة، مث ٰبيوف كينبتوف نباتنا جديدن

 ا، منذ دخو٥بم كإُف ما ال هناية.ا١بنة أبدن 
أىل السنة يف نظرىم إُف نصوص الوعيد  :تبلحظ يف ىذا ا٤بقاـً أمرنا مهمان أكد أف 

 ٯبمعوف بْب أمرين: 
] يف ضوء ما علمنا من منهج السلف، كا١بمع ، : فهم النًص فهمنا صحيحنا]أكالن

؟ (دخل ا١بنةيال ) :بْب النصوص، كفهم الكبلـ يف ضوء لغة العرب، يفهموف ما معُب
 .[َُ]النساء:﴿َوَسَيْصَلْوَف َسِعيًرا﴾ :، يفهموف ما معُب(منال يؤ ) :يفهموف ما معُب
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ا، إذنا نفهم النص كما ىو؛  أهنم يدخلوف ا١بنة دخوالن مؤقتنا كليس دخوالن مؤبدن
 ىذا كاحد.

ىذه النصوص مطلقة ك٥با تقييد، كالقاعدة يف ىذا الباب  ثانينا: أف نستحضر أفَّ 
ٕٖ :عند أىل السنة ﴿َويَػْغِفُر َما ُدوَف :  بقولو نٌ ٚعٕٝز يًعقا٠ٔ فإْ٘ َكْٝز أ

 .[ْٖ]النساء:َذِلَك ِلَمْن َيَشاُء﴾
اهلل ال يغفر أف  إفا  ﴿أم نصو تعلق بوعيد العصاة تستطيع أف تضع ٔبواره  :ٗبعُب

 .[ْٖ]النساء:َويَػْغِفُر َما ُدوَف َذِلَك ِلَمْن َيَشاُء﴾ بو ؾَ رَ شْ يُ 
 (.ال يدخل ا١بنة قاطع)إذنا ىذا النص الذم جاء فيو مثبلن 

﴿ِإفا الاِذيَن يَْأُكُلوَف َأْمَواَؿ اْلَيَتاَمى ظُْلًما ِإناَما يَْأُكُلوَف ِفي ُبطُوِنِهْم نَارًا :أك
 . [َُ]النساء:َوَسَيْصَلْوَف َسِعيًرا﴾

 الدخوؿ؟ ما ا٤براد ّٔذا  ؟النص، ما ا٤براد ّٔذا الصليً  أفهمي  :أكالن 
 أـ الدخوؿ ا٤بؤقت؟ الدخوؿ ا٤بؤقت. ؟أىو الدخوؿ ا٤بؤبد

  .اآلف حققت األمر األكؿ، كىو فهم النص الفهم الصحيح
إف شاء ا العفو عن صاحب ىذا الوعيد  :مث أقوؿ ىذا كعيده لو تقييد، ٗبعُب

 .فعل كا ال راد ٢بكمو
 .دخوالن مؤقتنا]النار[ يدخل يكوف؟  إذنا إف شاء ا أنفذ ىذا الوعيد فماذا

كقد  ،ما يشاء يفعلي  ا  ألفَّ ؛ عنو فما ٙبقق يف شأنو الوعيد اكإف شاء ا عف
 .[ْٖ]النساء:﴿َويَػْغِفُر َما ُدوَف َذِلَك ِلَمْن َيَشاُء﴾كعيده، فقاؿ:  دى توعد كقيَّ 

 -دطبعنا يف فهم ىذا النص يف فهم نص الوعي -نصوص الوعيد مطلقة ك٥با تقييد
 .كإال فالقيود كثّبة ،فهم ىذا القيدن

كل نصوص الوعيد سواءه للكفار أك للعصاة مقيدةه بعدـ التوبة،   :من ذلك مثبلن 
 .من تاب إُف ا  فبل يتحقق الوعيد يف حقّْ  :ىذا قيده مهم، كبالتاِف

 .التائب من الذنب كمن ال ذنب لو
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 .يف نصوص الوعيدإذنا ىذاف أمراف البد من استحضارٮبا عند النظر 
  .كبالتاِف سينضبط لك فهمها الفهم الصحيح، مث ٘بعلو مطلقنا كلو قيده 

  . معقب ٢بكمو الفنقوؿ ىذه عقوبتو كلو شاء ا أف يعفو عنو عفا، ك 
 
 : قاٍ  

(:َٕ َُٜكُٛيٛ ٘ٔ َفأغْل   َٚ ْٔ ْٔ ٔبٔإضَيا َٔ َُِؤ  ِٚ ٕٔ، َأ ْٔ َْأقُل اِئإضَيا َٔ َُِؤ  َٛ ُٖ

ٔ٘  (ٔبَهٔبرَئت
 

أك يقولوف فاسق أك يقولوف مسلم فقط، إُف أخر ما يذكره أىل السنة يف ىذا 
 .ا٤بقاـ

 كقد يدخلونو يف حكم اإلٲباف يف استثنائية كىي؟  
 .يف سياؽ التكليف/ُ
 .أك يف مقابلة الكفر/ ِ
 

 :قاٍ 

َُِطًََل ) ُِٜػًَُب  ََٚيا  ُُِطًََل،  َِ اِي َِٔفًَا ُِٜعَط٢ أياِغ   (.أياِغ
 

ضبط مسائل االعتقاد بالضوابط ا٤بهمة كمثل  :ىذا من ٧باسن ىذه العقيدة كىو
 .فظىذه الكلمة ينبغي أف ٙبي 

 .كال يعطى االسم ا٤بطلق -اسم اإلٲباف :يعِب–الفاسق ال يسلبي مطلق االسم  
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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كالبحث فيها لو أٮبيتو الٍب ال ٚبفى،  ،ا٢بقيقة أف مسائل اإلٲباف من أىم ا٤بسائل
ث اإلٲباف، يف ضوء رعاؾ ا بأف يكوف عندؾ ٮبة، كحرص على قراءة مباحا كأكصيك ي

 منهج أىل السنة كا١بماعة، حٌب ٙبذر من الوقوع يف ا٣بطأ كما أكثر يف ىذا الباب.
 . ألِب عبيد ؛كاإلٲباف  :أقرأ يف كتب أىل السنة الثقات ا٤بتقدمْب

 .كأقرأ يف كبلـ ا٤بتأخرين اققْب كشيخ اإلسبلـ ابن تيمية 
لشيخ  ((اإلٲباف الكبّب))كإذا أردت كتابنا تكتفي بو عن غّبه، فإٓف أكصيك بكتاب 

، فإنو قد ٝبع فأكعى مسائل اإلٲباف عند أىل السنة اإلسبلـ ابن تيمية 
 .كا١بماعة
 .كيف ا١بملة ٫بن مررنا ببعض مسائل اإلٲباف ال ٔبميعها 

نة كا١بماعة يف ىذا الباب ا٤بسائل ا٤بهمة يف باب اإلٲباف كالٍب يبحثها أىل الس
 ٲبكن أف ٫بصرىا يف األيت: 

 كىذا ما ذكرناه يف األساس األكؿ. ،تعريف اإلٲباف كأنو قوالن كعمبلن  أواًل:
 .آف[الث]أف اإلٲباف يزيد كينقص، كىذا ما ٕبثناه يف األساس  ثانياً:
 أف مراتب ا٤بؤمنْب متفاكتة، كىذا ما ٕبثناه يف األساس الثالث. ثالثًا:
مسألة االستثناء يف اإلٲباف كباختصار أىل السنة كا١بماعة يستثنوف يف  رابًعا:

 اإلٲباف باعتبار كمالو، كال يستثنوف باعتبار أصلو.
ما يتعلق بأركاف اإلٲباف كشعبو، ىنا ٕبثه ألىل السنة مهمه كطويل ينبغي  خامًسا:

 على طالب العلم أف يضبطو.
ك٥با ٕبثها عند أىل  ، كىذه مسائلةإلٲباف كاإلسبلـما يتعلق بالتفريق بْب ا سادًسا:

 السنة كخبلصتها ما ذكرتو لك.
ما يتعلق ٗبرتبة اإلحساف، ألىل العلم كبلـه يف مرتبة اإلحساف كأف مرتبة  سابًعا:

 . اإلحساف على درجتْب كما دؿ على ذلك حديث جربيل
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لمت نبذةن ٨بتصرةن مسألة مرتكب الكبّبة كحكمو يف الدنيا كاآلخرة، كع ثامناً:
 تتعلق بذلك.
ىنا  ما يتعلق بفهم نصوص الوعد كالوعيد، فإف ألىل السنة كا١بماعة ىا تاسًعا:

ىنا، كلذا أضرب لك مثبلن باألخطاء ىا مسلكنا منضبطنا كيكثر ا٣بطأ كيكثر االضطراب 
دلًة أف من الناس من إذا تكلم عن نصوص الوعيد، كأ :الٍب تقع يف ىذا الباب ٘بد مثبلن 

خلود بعض العصاة يف النار، أك كونو ال يدخل ا١بنة أك ما شاكل ذلك، يقولوف ىذا 
 من استحل ا٤بعصية كاالستحبلؿ كفر. :يف حق ا٤بستحل، يعِب

االستحبلؿ: اعتقاد الشيء حبلالن، من استحل الزنا، ينطبق عليو ىذا الزنا، من 
ليس ٔبيد كأنكره اإلماـ  استحل قطيعة الرحم، ينطبق عليو ذاؾ النص، كىذا مسلكه 

 أٞبد، كغّبه من أىل العلم كذلك أف االستحبلؿ كفره كلو َف يعمل.
كلكنو اعتقد حل قطيعة الرحم مع ثبوت ىذه األدلة  وي ًٞبى رً  لو أف اإلنساف كصلى 

 تكذيبه للنصوص. ؟الكثّبة فإف ىذا كفره با سبحانو كتعاُف، أليس كذلك
ء إُف نصوص الوعيد يسلك مسلكنا أخر فيقوؿ ٘بد مثبلن من الناس من إذا جا

﴿َوَمْن يَػْقُتْل ُمْؤِمًنا ُمتَػَعمًٍّدا َفَجَزاُؤُه َجَهناُم  :ىذه ٧بمولةه على التشديد كالتغليظ، يعِب
من باب التشديد  :يقوؿ ىذا، [ّٗ]النساء:﴾َوَغِضَب اللاُو َعَلْيِو َوَلَعَنوُ  َخاِلًدا ِفيَها

يف كتاب  كالتغليظ، كىذا مسلكه بْب ا٣بطأ كنبو على بطبلنو أبو عبيد 
 ((شرح العمدة))عليو يف كتاب  ، كشدد النكّب أيضنا شيخ اإلسبلـ ((اإلٲباف))

 .بل ذكر أف من ذكر لو الـز ىذا القوؿ فأصر عليو أنو يكفر با 
 أك أف ما جاء يف كتاب ا ، الـز ىذا القوؿ أف النيب  تدرم َف؟ ألفَّ 

أرأيت حينما تريد أف هتدد كتتوعد  :تفخيمه كتشديده كتغليظه لشيء ال حقيقة لو، يعِب
 ىذا كبلـه ٧بموؿي على ،رف رقبتكسألفعلن بك كألفعلن بك ألك !!لو فعلت كذا ؛ابنك

ـه بلـ رسولو التغليظ، لكن ال حقيقة ٙبتو، ىكذا كبلـ ا كك ، كىذا خطر كىذا اهتا
 .بالكذب
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إذنا من ا٣بطأ أف يقاؿ أنو، كىذا ٘بده يف بعض شركح ا٢بديث كثّبنا، يعِب يف  
لن يكوف  :كلما مر حديثه من أحاديث الوعيد يقولوف ىذا على سبيل التغليظ يعِب

بشيء ال مثبلن ٱبربنا كيشدد علينا كيتوعدنا  ىذا الشيء أ٭با فقط تشديد، فالنيب 
 حقيقة لو.
 .أخّبنا ا٤بسألة العاشرة: الكفر كضوابط التكفّب    

ىذه عشرة كاملة أىم مسائل كمباحث اإلٲباف عند أىل السنة كا١بماعة     
 أكصيك بضبطها كالعناية باستيعأّا كما ينبغي يف ضوء منهج أىل السنة كا١بماعة.
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  [يف أصحاب اهِيب  ًعتقذ أٓى اهضِٞ ٗاجلٌاعٞ
 

 :قاؿ 
 :((أٌٖ ايػ١ٓ ٚادتُاع١))َٚٔ أقٍٛ ) 

نُا   غال١َ قًٛبِٗ ٚأيػٓتِٗ ألقشاب ضغٍٛ اهلل 

َوالاِذيَن َجاُءوا ِمن بَػْعِدِىْم يَػُقوُلوَف رَبػاَنا اْغِفْر ﴿: ٚقفِٗ اهلل ب٘ ؼي قٛي٘
يَماِف َواَل َتْجَعْل  ْخَوانَِنا الاِذيَن َسبَػُقونَا بِاإْلِ ِفي قُػُلوبَِنا ِغالًّ ِللاِذيَن آَمُنوا لََنا َوإلِِ

 (.[َُ]ا٢بشر: ﴾رَبػاَنا ِإناَك رَُءوٌؼ راِحيمٌ 
 

للكبلـ عن معتقد أىل السنة كا١بماعة يف أصحاب  فقد انتقل ا٤بؤلف 
 .النيب 

حيَّ ىبلن بذكرىم، فإنَّو بذكرىم؛ تبتهج النفوس، كتتعطر  أصحابي النيب  
آّالس كالدركس، كتتزين الكتب كالطركس، كيف ال، كالكبلـ عن أكلئك الغير ا٤بيامْب، 
أكلئك الصا٢بْب ا٤بتقْب، أىل الفضائل كالسوابق، أىل ا٤براتب ا٤بػػػينيفة، كالدرجات 

ت للناس، كمن ىم خّب الناس للناس، العالية، كيف ال كالكبلـ عن خّب أمةو أيخرج
 الذين امتحن ا قلؤّم للتقول، الذين ىداىم ا كأكلئك ىم أكلو األلباب. 

كرضوا عنو، الكبلـ عن  كيف ال يكوف ذلك كذلك، كالكبلـ عن الذين 
 .أصحاًب، كأحباًب حبيبنا ٧بمد 

 تيدانيها بعد يف قلوب كل ا٤بؤمنْب، منزلةن عظيمة، ال إفَّ ألصحاب النيب 
األنبياء منزلة، فإف أكلئك الصحب الكراـ، من نظر يف سّبهتم بعلمو كبصّبة، كما من ا 
عليهم بو من الفضائل، عًلم يقيننا أهنم خّب الناس بعد األنبياء، فبل كاف كال يكوف 

 مثلهم.
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، كاعتقاد فضلهم كعدالتهم، إف من أصوؿ عقيدة أىل السنة كا١بماعة ٧ببتهم 
 ا سيمر معنا من كبلـو يتعلَّق ّٔذا ا٤بوضوع إف شاء ا.كم

حينما جرل على ما جرل عليو علماء أىل السنة  كقد أحسن ا٤بؤلف 
كا١بماعة، من التنصيص على حق الصحابة كفضلهم، كعلى لزـك العقيدة الصحيحة 
الثابتة يف حقهم، عند السلف الصاٌف كمن بعدىم من أىل السنة، فإنك لو فتشت  
طئك كتابه منها إال كفيو التنصيص على ىذا  كيتب أىل السنة يف االعتقاد ال ٱبي

 .االعتقاد ا٤بتعلق ّٔذا الباب، كىو ما يتعلق بأصحاب النيب 
كا٤بؤلف أطاؿ الكبلـ بعض اإلطالة يف ىذا ا٤بوضوع، كحرمه بو أف ييطاؿ فيو 

د فيو الكبلـ كييكرر، السيما الكبلـ، كالسيما يف ىذا الزماف، ىذا ا٤بوضوع حرمه أف ييعا
الصحابة ضد الصحابة، كالٍب تسلل شيءه منها إُف  أعداءمع تلك السهاـ الػميشرعة من 

بيوت، كعقوؿ بعض أىل السنة، نظرنا ٥بذا االنفتاح اإلعبلمي، كالتقِب الذم نعيشو، 
 فرٗبا كقر يف قلوب بعض ا١بيهاؿ كاألغمار ما كقر.

 .إذنا البد من أف ييبْب ما ا٢بق يف ىذا الباب، أعِب ما يتعلق بأصحاب النيب 
ع فاعله على فعالة إال ىذه   الصحابة ٝبع: صاحب، كيف لغة العرب ما ٝبي
 الكلمة.
كالصيحبة يف اللغة، تيطلق على مطلق ا٤بقارنة كا٤بقاربة، فكلي ما كاف بينو كبْب  

 صح إطبلؽ كصف الصحبة يف ىذا الصدد.الشيء، شيءه من ا٤بقارنة، فإنو ي
َناُه َوَأْصَحاَب الساِفيَنِة﴾]العنكبوت:: كمن ىذا قولو  ، كمنو [٘ٔ﴿فَأَنَجيػْ

 .«إنكن صواحب يوسف»: قولو 
أمَّا يف الشرع، فإف ا٢بق الذم الشك فيو، كىو الذم مضى عليو أىل السنة، 

مؤمننا بو،  النيب كٝباىّب األمة من السابقْب كالبلحقْب، أف الصحاِب ىو: من لقي 
 كمات على اإلسبلـ.
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كال ييشَبط شيءه زائده على ذلك، ال ركاية، كال طوؿ صيحبة، كال غزكه مع رسوؿ 
 .ا 

سنةن، كشهرنا، أك يومنا  : )كل من صحب النيب أٞبد  قاؿ اإلماـ
 كساعة، أك رآه، فإنو من أصحابو، لو من الصحبة بقدر ذلك(.

حاؿ كوف الرائي مسلمنا، يكفي يف أف ٰبوز اإلنساف، ىذه   ٦برد رؤية النيب  
كصل ، فيكوف قد ٘باكز القنطرة، ك الريتبة ا٤بػػػينيفة، أف يكوف يف ًعداد أصحاب ٧بمدو 

 إُف ىذه الرتبة العالية. 

  مع ما يصحبها من ا٣بّب كالربكة، كىو ا٤ببارؾ  كىل ييستهاف برؤيةو للنيب 
ذاتنا كصفاتنا، يراه الرائي كىو مؤمنه بو، كىو معتقده حبو، بل ييفٌديو بنفسو كأىلو، كييلـز 
نفسو طاعتو، كاتباعو يف كل حاؿ، من كاف ىذا شأنو، فبل شك أنو قد حاز فضبلن 

 عظيمنا.

ٕٖ دلضر ايضؤ١ٜ يًٓيب إذنا ا٢بق عند أىل السنة كا١بماعة:  ساٍ اإلميإ،  أ

، ففي ، كىذا ما دلت عليو سنة النيب اط يكب ايقشب١ناف١ْْٝ يف إسض
يأتي على الناس زماٌف يعزوف، فُيقاؿ لهم: »قاؿ:  الصحيحْب كاللفظ ٤بسلم، أنو 

ـٌ فُيقاؿ لهم: أفيكم من رأى رسوؿ اهلل  ، فيقولوف: نعم، فُيفتح لهم، ثم يغزو فئا
 .ا٢بديث. «فيفتح لهم؟ فيقولوف: نعم، فيكم َمْن رأى َمْن صِحب رسوَؿ اهلِل أ

بْبَّ يف ا٤برة الثانية أفَّ الصحبة تكوف ٗبجرد الرؤية؛ ألنٌو كضع  الشاىد أفَّ النيب 
، كافيةه يف إثبات كصف مكاف الرؤية كلمة الصحبة، فدؿ ىذا على أف رؤية النيب 

 الصحبة.
قاؿ:  أف النيب  كقل مثل ىذا فيما خرَّج اإلماـ أٞبد، من حديث أنسو 

وددنا أنا رأينا إخواننا، قالوا: أولسنا إخوانك يا رسوؿ اهلل؟ قاؿ: أنتم أصحابي، »
 .«وإخواني الذين يأتوف من بعدي ما رأوني
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ىنا كضع ا٢بدَّ الفاصل بْب من ىو من أصحابو، كمن ليس كذلك،  النيب إذنا 
 كىو: 

ؤلنكم الذين جاءكا من بعده كما رأكه، ىؤالء إخوانو، كأما أنتم ف رؤيتو 
 رأيتموٓف، فأنتم أصحاِب.

أقوؿ ىذا كىو من ا٤بسلمات؛ ألف من أىل االبتداع كالتشغيب، من ييلبس على 
الناس يف ىذا ا٤بقاـ، فتجد أنو يقدح يف صحبة ٝبلةو من أكلئك األخيار، بدعول أف 

، فييقاؿ: كإف كاف ذلك كذلك، فإف الصحبة ثابتةه ىؤالء ما طالت صحبتهم للنيب 
٥بم، كلو رأكه ٦برد رؤية، كلو كاف ذلك يف حجة الوداع، كلو كاف ىذا يف سفرو من 

 فإف ٦برد الرؤية تثبت ّٔا الصحبة. أسفاره 
كمعتقد أىل السنة كا١بماعة، الذم انطوت قلؤّم عليو يف حق أكلئك األخيار 

 مع ٨بتصر ذلك فيما يأيت: الكبلـ فيو كثّب، كلكن  ٲبكن أف ٯبي

 :٧ببتهم  أواًل:
بهم ٧ببةن  كيف  ٩با ينبغي على كل مسلم، من القياـ ٕبق الصحابة عليو، أف ٰبي

بوا يف ا، كيف ال يكوف كذلك، كا  ا، كأصحاب النيب  جل كعبل -أكُف من ٰبي
عيرل اإلٲباف، ا٢بيب يف ا، كإذا كاف أكثق  ٰببهم، كرضي عنهم، ككذلك نبيو ٧بمد 

ب يف  إذا كاف أكثق عيرل اإلٲباف ا٢بب يف ا، كالبغض يف ا، فبلشك أف أكُف من ٰبي
 .ا ىم الصحابة 

فكيف إذا أضفنا إُف ىذا سببنا آخر: كىو أف ىؤالء كيمٍَّل ا٤بؤمنْب، حازكا قصبات 
 فوس ٦ببولةه على حب الكماؿ.العيلى، ككاف ٥بم الًقدح ا٤بػػػيعلى يف كل خّب، كالن

علينا، أكليس للصحابة علينا  فكيف إذا أضفنا إُف ىذا أمرنا ثالثنا: كىو فضلهم 
فضله كبّب؟ ا١بواب: قطعنا بلى، فما من خّبو كصل إلينا، ككانت بو ىدايتنا، إال كىو 
كاصله إلينا من طريقهم، فما من آيةو يف كتاب ا، بل كال حرؼ؛ إال كقد كصل إلينا 
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ديثه من طريقهم، ببذ٥بم، كجهدىم، كتعليمهم، كجهادىم يف سبيل ا، كما بلغنا ح
 .كال كلمة، كال نصف كلمة؛ إال كىي من طريق ىؤالء الصحابة  عن رسوؿ ا 

سببه من أسباب ىدايتنا، فكيف ال تنطوم قلوبنا على ٧ببةو  فإذنا الصحابة 
عظمةو ٥بم، كألجل ىذا كاف من ا٤بعلـو بالضركرة عند أىل السنة كا١بماعة، كجوب 

 .٧ببة أصحاب نبينا ٧بمدو 
  

 ْجَمَع الُعَلَماُء َأفا َصَحابََة الػُمْخَتارِ ِإْذ أَ 
 

ُر َطَواِئِف اإلنساف   َخيػْ
 بين َذا بِالضاُرْورَِة لَْيَس ِفيو الُخْلفُ  

 
 َما ُحِكَيْت ِبِو قَػْواَلفِ اثنين  

كإذا كانوا كذلك كانوا أحرل الناس بابة الصادقة ٥بم، قاؿ اإلماـ الطحاكم  
  ب أصحاب رسوؿ ا ((عقيدتو))يف كال نيفرط يف حب أحدو منهم،  : )ك٫بي

كال نتربأ من أحدو منهم، كال نذكرىم إال ٖبّب، كنيبغض من ييبغضهم، كبغّب ا٣بّب يذكرىم، 
 كحبهم دينه كإٲبافه كإحساف، كبغضهم كفره كنفاؽه كطغياف(.

قاد اعت))بإسناده يف كتاب  كمن لطيف ما ييذكر ىنا ما أكرد البللكائي 
رٞبة -عن اإلماـ مالك بن أنس، إماـ ىذه البلدة الطيبة  ((أصوؿ أىل السنة كا١بماعة

: )كاف السلف ييعلموف أكالدىم، حب أِب بكرو كعمرك،  قاؿ  -ا تعاُف عليو
 كما يعلموهنم السورة من القرآف(.

أنو قاؿ: )أكثق عملي  عن بشر بن ا٢بارث  ((ا٢بلية))كأخرج أبو نيعيمو يف  
 (يف نفسي حيب أصحاب رسوؿ ا 

، كمن كاف يف قلبو إذنا ىذا ىو ا٢بق األكؿ ٧ببتهم ابة الصادقة يف ا 
اجع نفسو.  خبلؼ ذلك عليهم، أك على أحدو منهم، فلّبي

اعتقادي فضلهم كعدالتهم، كأهنم صفوة األمة، كخّبىا، كأفضلها، كأقرّٔا إُف  ثانًيا:
 ا٢بق كالصواب. كىذا أمره مقطوعه بو دكف شك.
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فإف أساس معتقد أىل السنة كا١بماعة، قائمه على اعتقاد أف خّب علم ا٤بسلمْب، 
حابة ما كاف مستقنا من علمهم، كأف خّب عملهم، ما كاف مستفادنا من عملهم، فالص

   كما ذكر ا٤بؤلف، ككلمتو من ٧باسن ىذا العقيدة النافعة، قاؿ: )كمن نظر يف سّبة
، كبصّبة، كما من ا عليهم بو من الفضائل، عًلم يقيننا أهنم خّب ا٣بلق بعد  القـو بعلمو
األنبياء، ال كاف كال يكوف مثلهم( ىذا أمره الشك فيو كال ريب، ٝبيع أصحاب النيب 

 الدرجة العظيمة العالية، من الفضيلة، كمن العدالة، كمن ا٤بكانة. ىم على ىذه 
ْٔ بٗا ٚبهٌ صاحل١ٍ حشٟ ٌْ ٚايتك٢              قُ  فذُٝعِٗ يًفغٌ أٖ

  أكليس ا  كالدليل على ىذا ٝبلةه كافرة من كتاب ا، كمن سنة رسولو 
اْلُمَهاِجرِيَن َواألَنَصاِر َوالاِذيَن اتػابَػُعوُىْم ﴿َوالسااِبُقوَف اأَلواُلوَف ِمَن قد قاؿ يف حقهم: 

ُهْم َوَرُضوا َعْنُو َوَأَعدا َلُهْم َجنااٍت َتْجِري َتْحتَػَها األَنْػَهاُر َخاِلِديَن  بِِإْحَساٍف َرِضَي اللاُو َعنػْ
 . [ََُ]التوبة:ِفيَها أََبًدا َذِلَك اْلَفْوُز اْلَعِظيُم﴾

اُء َعَلى فيهم:  أكليس قد قاؿ ا  ﴿ُمَحماٌد َرُسوُؿ اللاِو َوالاِذيَن َمَعُو َأِشدا
نَػُهْم تَػَراُىْم رُكاًعا ُسجاًدا يَػْبتَػُغوَف َفْضاًل ِمَن اللاِو َوِرْضَوانًا ِسيَماُىْم ِفي  اْلُكفااِر رَُحَماُء بَػيػْ

رَاِة َوَمثَػُلُهْم ِفي اإِلْنِجيِل َكَزرٍْع َأْخَرَج ُوُجوِىِهْم ِمْن أَثَِر الس ُجوِد َذِلَك َمثَػُلُهْم ِفي التػاوْ 
َشْطَأُه َفآَزرَُه فَاْستَػْغَلَظ فَاْستَػَوى َعَلى ُسوِقِو يُػْعِجُب الز رااَع لَِيِغيَظ ِبِهُم اْلُكفااَر َوَعَد 

ُهْم َمْغِفَرًة َوَأْجًرا َعِظيمً    .[ِٗ]الفتح:ا﴾اللاُو الاِذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصااِلَحاِت ِمنػْ
وَُكالًّ َوَعَد اللاُو ﴿: أكليس أكلئك الذين قاؿ فيهم ربنا 

 .[ٓٔاْلُحْسَنى﴾]الحديد:
الذم ىو أعلم الناس ّٔم، كأخرب ا٣بلق ّٔم،  أكليسوا ىم الذين قاؿ فيهم نبينا 

فأم تزكيةو  «خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم»: قاؿ فيهم 
 ؟! بعد ىذه التزكية من أِب القاسم 

ال تسبوا أصحابي، فلو أنفق أحدكم مثل »: كىم أيضنا الذين قاؿ فيهم النيب 
 . «أحٍد ذىًبا، ما بلغ ُمد أحدىم وال نصيفو
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ه، أتعرفوف جبل أحد؟   يا  العجب!! حديثه عجيب. القلوب تقف أمامو متحّبَّ
 عرضو؟تعرفونو؟ كم طولو؟ ككم 

 ستة أك سبعة كيلومَبات، كعرضو يصل إُف كيلومَبين، كبالتاِف كم كزنو؟ 
 أرأيتم لو انقلب جبل أحدو ذىبنا، فكم ييساكم؟

 أمواؿ الدنيا، ىل تكفي قيمةن ٥بذا القدر من الذىب؟ أشكي يف ذلك. 

 أرأيت لو أف إنساننا أخذ ىذا القدر العظيم، فأنفقو يف سبيل ا، كلو ذىب أنفقو
تنبو أف الذم قاؿ ىذه ا١بملة ىو الصادؽ ا٤بصدكؽ، الذم ال ينطق عن  -يف سبيل ا

أرأيت ما ٥بذا اإلنساف من الفضل العظيم إذا تصدؽ ٗبقدار جبل أحد  -ا٥بول 
 ذىبنا عند ا، أليس ثوابو عند ا عظيمه؟ ا١بواب: بلى. 

ا، ٩ب -يا رعاؾ ا-لكن انظر  تصدَّؽ ٗبيد  ن رأل النيب لو أفَّ صحابينا كاحدن
 طعاـ.

ميد: ما ٲبؤل كفي اإلنساف ا٤بعتدلتْب، يعِب كم يساكم ىذا من الرز أك من القمح؟  
كم يا ٝباعة؟ يساكم نصف كيلو؟ كم يساكم بالرياالت؟ نصف كيلو من الرز، كم؟ 
 ثبلث لاير، أربعة لاير، ٟبسة لاير، طيب ما رأيكم إذا كاف نصف ا٤بد؟ يعِب ما ٲبؤل

الكف الواحدة؟ يعِب ٫بو ربع كيلو، يتصدَّؽ الصحاِب ّٔذا ا٤بقدار، فيكوف أجره عند 
﴿َذِلَك ا، أعظمي ٩با لو أنفقت مثل أحدو ذىبنا، ال ٲبلك اإلنساف إال أف يقوؿ: 

ىذا فقط يف أجر الصدقة، فكيف  [ٓٚاْلَفْضُل ِمَن اللاِو وََكَفى بِاللاِو َعِليًما﴾]النساء:
 .ٗبا ىو أبلغ من ذلك، كأجر الصبلة، كا١بهاد مع رسوؿ ا 

إذنا فضل الصحابة شيءه ال ٲبكن أف يشك فيو شاؾ، ثوأّم ا١بزيل عند ا أمره 
بو، اختارىم ا على علم، لنيل ىذا الفضل العظيم، كىذه  عظيم، اختصهم ا 

حسن ما قاؿ ابن مسعود، كريكم ىذا عن ابن عمر، كريكم ، كما أا٤بكانة الكربل 
لي لك حاؿ ىذا أيضنا عن ا٢بسن البصرم  ، انظر إُف ىا الوصف الدقيق، الذم ٯبي

من كاف منكم مستًنا، فليستن بمن قد مات، فإف الحي ال »قاؿ:  أصحاب النيب 
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ا، وأعمقها كانوا أبر األمة قلوبً   تؤمن عليو الفتنة، أولئك أصحاب رسوؿ اهلل 
 كىذه ىي صفاته ٙبوز ا٣بّب كلو.  كصدؽ  .«علًما، وأقلها تكلًفا

٥بم الًقدح ا٤بػػػيعلى يف  إذنا من األمر الواجب علينا اعتقاده، أف أصحاب النيب 
 الفضل، كالفضيلة، كا٣بّب، كا٤بكانة العلية.

ا٤بفاضلة بينهم ٕبسب ما جاء يف النصوص، أىل السنة يقرركف أف  األمر الثالث:
الصحابة مشَبكوف يف الفضيلة، متفاكتوف يف ا٤بكانة، كلهم فاضل، كبعضهم أفضل من 
بعض، دكف أف يكوف يف ىذا قدحنا يف ا٤بفضوؿ، كلهم على خّبو عظيم، كفضيلةو كربل، 

نهم، فنعتقد فضيلتهم ٕبسب ما إال أف بعضهم أفضلي من بعض، كعلينا أف نيفاضل بي
لهم ٕبسب ذلك. بهم ك٪بي  جاء يف النصوص، كبالتاِف ٫بي

كانوا ييفاضلوف   فإف أصحاب النيب  كىذا التفضيل لو أصله يف سنة النيب 
بْب الصحابة فيبلغو ذلك، فيسكت، ففي البخارم كغّبه، عن   على عهد رسوؿ ا 

ّب بْب الناس ع»قاؿ: ابن عمر  فنقوؿ: أبو بكرو، مث  لى عهد رسوؿ ا كنا ٬بي
 .«عمر، مث عثماف

 .النيب إذنا ا٤بفاضلة بينهم ٥با أصله يف سنة 
مث إف يف ىذا اعتقادنا ٤بوجب دالالت الكتاب كالسنة؛ ألف الفضائل الٍب جاءت 

 يف بعضهم، دلت عليها اآليات كاألحاديث، فوجب اعتقاد موجب ذلك.

:كأىل السنة كا١بماعة،   ييفاضلوف بْب الصحابة ٝبلةن كتفصيبلن
ييفاضلوف بينهم ٝبلة، ٕبيث يعتقدكف إف ٜبة ٝبلة أفضل من ٝبلة، أك طائفة 
أفضل من طائفة، كلكنَّو تفضيله إٝباِف، ال ٲبنع أف يكوف ٜبة فرضه من الطائفة 

 ا٤بفضولة، أفضل من بعض من ىو يف الطائفة الفاضلة.
 األنصار؛ ألهنم ٝبعوا بْب ا٥بجرة كالنيصرة. ففي ا١بملة ا٤بهاجركف أفضل من

كمن ذلك أيضنا، أف ا٤بتقدمْب يف ا١بملة، يعِب: ا٤بتقدمْب إسبلمنا أفضل من 
 ا٤بتأخرين.
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أما من حيث اإلفراد، يعِب من حيث التعيْب ألفراد الصحابة، فإف أىل السنة 
ء األربعة: أبو بكرو، متفقوف على أف أفضل الصحابة العشرة ا٤ببشركف با١بنة، كىم ا٣بلفا

 كعمرك، كعثماف، كعلي، مث الستة بقية العشرة:
 طعْٝذ ٚطعْذ ٚابٔ عٍٛف ٚطًح١               ٚعاَش فٍٗش ٚايضبري املــُُذح

 .ىؤالء العشرة أفضل أصحاب النيب  
سردىم ّٔذا الوعد با١بنة يف حديثو  كقيل ٥بم ا٤ببشركف با١بنة؛ ألفَّ النيب 

إُف آخر  «أبو بكٍر في الجنة، عمُر في الجنة، عثماُف في الجنة»كاحد، فقاؿ: 
 ا٢بديث.

كأفضل العشرة ا٣بلفاء األربعة، كأفضليتهم ٕبسب خبلفتهم على ما سيأيت تفصيلو 
 ، كىذا ما استقر عليو أمر أىل السنة كا١بماعة.يف كبلـ ا٤بؤلف 

 .كأفضل األربعة الشيخاف: أبو بكرو كعمر 
، فأبو بكرو خّب الناس بعد األنبياء على اإلطبلؽ كأفضل الشيخْب: أبو بكرو 

 فمحبتو، كمعرفة فضلو من السنة، كما قاؿ الشعيب ،. 
وما يُدريك »: النيب مث بعد العشرة يأيت يف الفضل: أىل بدرو الذين قاؿ فيهم 

 .«غفرت لكم يا عمر لعل اهلل اطلع على أىل بدر، فقاؿ: اعملوا ما شئتم، فقد
 مث يأيت بعدىم أىلي أيحد. 
 مث أىلي بيعًة الرضواف. 

ىكذا ذكر غّب كاحدو من أىل العلم، كابن كثّب، كابن الصبلح، كالنوكم، 
 كغّبىم.

 كبعض أىل العلم كالسفاريِب، ييقدّْـ أىل بيعة الرضواف على أىل أيحد.
ات يف غزكة كبعض أىل العلم يقوؿ: أىل بدر، مث أىل أحد، مث أىل الثب 

 األحزاب، مث أىل بيعة الرضواف، كاألمر على كل حاؿ يف ذلك يسّب.
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فأفضل الصحابيات باإلٝباع: خدٯبةي، كعائشةي،  كأما الصحابيات 
، كيف تفضيل بعضهن على بعض، تفصيله كنزاع، ىذا يف ا١بملة ما كفاطمةي 

 .يتعلَّق با٤بفاضلة بْب الصحابة 

 ا٤بفاضلة بينهم مسألة.كىاىنا يينبو إُف أف ىذه 
كٜبة مسألة أخرل، كىي ا٤بفاضلة بْب الصحابة يف ا١بملة، كمن جاء بعدىم، 
فالذم عليو ٝبهور أىل العلم، كىو ا٢بق يف ىذا الباب: أف كل كاحدو من الصحابة، 
أفضل من كل كاحدو جاء بعد الصحابة، كل كاحدو من الصحابة فهو أفضل من كل 

: )فأدناىم صيحبو، أفضل من كل قاؿ اإلماـ أٞبد  كاحدو جاء بعد الصحابة،
 من جاء بعدىم، كلو جاء ٔبميع األعماؿ(. 

إُف ىذه الفضيلة، كاختارىم ٥بذه الرتبة، الشك أهنم   أكلئك الذين كفقهم ا 
 قد ٘باكزا القنطرة يف الفضل، كبالتاِف: فبل ٲبكن أف يلحقهم أحد.

حينما ذكر ألصحابو أياـ الصرب،  فإف قاؿ قائل: فماذا أنت قائله فيما قالو  
أياـ الصبر، للعامل فيهن أجر  -)يعِب: من بعدكم( - فإف من ورائكم»قاؿ: 

 . «خمسين، قالوا: منا يا رسوؿ اهلل، أو منهم؟ قاؿ: بل منكم

ال تقتضي كا١بواب عن ىذا: أف القاعدة يف ىذا الباب أف الفضيلة ا٣باصة 
 التفضيل.

 التفضيل يينظر فيو إُف ٝبلًة ما كرد من الفضائل، فييحكم باألفضلية.
كم بو لذاتو باألفضلية، كعليو فنقوؿ: ىذا  أما ثبوت فضلو معْب، فإف ىذا ال ٰبي

٩بن  يتعلَّق بثواب عملو معْب، كىو: أف الصرب على طاعة ا التفضيل يف الثواب، 
يأيت يف تلك األياـ الشداد، أجره أعظم من أجر صربو على الطاعة من ٟبسْب من 

 .أصحاب النيب 

ا، كٛبيز  ىذه فضيلةه خاصة متعلقة بعملو معْب، كلكن األعماؿ األخرل كثّبةه جدن
 الصحابة، كأفضليتهم يف ذلك شأفه ال ييشك فيو.
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.                                                         -كفقو ا-مدً نٍ سً  زيزٍ عى دالٍ بٍ عى  بنٍ  حٍ الً شىرٍحي فىًضيىلًة الشىٍيخ: صى 
 مْبَّ لً سٍ كللمي  وى يٍ كلوالدى  وي غىفىرى ا لى 

 

ِٗٔ 
 

أنفق أحدكم مثل أحٍد ذىًبا، ما لو »كقد مر بنا قريبنا ما يتعلَّق بأجر الصدقة، 
 .«بلغ ُمد أحدىم، وال نصيفو

أف ىذا ا٣بطاب يف ىذا ا٢بديث، متوجوه إُف ًصغار  -يا رعاؾ ا-كالحظ 
الصحابة، أك متأخريهم بالنسبة إُف متقدميهم، فما ىو الظن يف فضيلة الصحابة على 

 من جاء بعد الصحابة؟ 

خطابه للمتأخرين يف حق ا٤بتقدمْب، فإف ا٤بتأخر  «لو أنفق أحدكم»يعِب قولو: 
 من الصحابة، لو أنفق مثل أحدو ذىبنا ما بلغ ميد ا٤بتقدّْـ كال نصيفو.

 إذنا فكيف ٗبن جاء بعد الصحابة؟
إذنا ىذا ىو ا٢بق الثالث، كاألمر الثالث من معتقد أىل السنة يف حق أصحاب 

 .النيب 

 اء عليهم، كنشر ٧باسنهم:ذكرىم با٣بّب، كالثن األمر الرابع:
كغّبه من كجوب أف تسلم القلوب كاأللسنة  كىذا ما نبو عليو ا٤بؤلف 

كىذا فرعه عن صادؽ ا٢بب ٥بم، فإف من كاف صادؽ ا٢بب  ألصحاب رسوؿ ا 
ألحد، ال ٯبرم ذكره على لسانو إال بكل خّب، كإال بكل ثناءو ٝبيل، كىكذا أىل السنة 

قد انطوت قلؤّم، كألسنتهم على ابة كالذكر ا١بميل،  كا١بماعة، خاصيتهم أنو
، فبل يرد ذكرىم إال يف أحسن سياؽ، كيف أٝبل كبلـ؛ ألهنم ألصحاب ٧بمدو 

 :كلذلك قاؿ ابن أِب داكد  جديركف بذلك، حقيقيوف بو 
ٍٍ يف ايضحاب١ نًِٗ     ٚال تُو طعاّْا تعُٝب ٚجتشُح  ٚقٌ خري قٛ

بكل خّب، كال تتناكؿي  ىل السنة أف يذكركا أصحاب النيب إذنا حقه على أ
 ألسنتهم أكلئك الغيرّْ ا٤بيامْب إال بالثناء ا١بميل.
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 : الَبضي عنهم، كالدعاء ٥بم، كاالستغفار ٥بم:األمر الخامس
قد قاؿ:  كعمله ٗبا أرشد إليو، فإف ا  كىذا تأدبه مع كتاب ا  

ْخَوانَِنا الاِذيَن َسبَػُقونَا بِاإِليَماِف  ﴿َوالاِذيَن َجاُءوا ِمنْ  بَػْعِدِىْم يَػُقوُلوَف رَبػاَنا اْغِفْر لََنا َوإِلِ
 .[َُ]ا٢بشر:َوال َتْجَعْل ِفي قُػُلوبَِنا ِغالًّ لِلاِذيَن آَمُنوا﴾

ىذا ٩با مضى عليو ا٤بسلموف قاطبة، يف  فالدعاء كاالستغفار كالَبضي عنهم 
 شيذاذ من الضالْب من أىل البدع.السابق كالبلحق، إال ال

، فما بالينا ال نَبضى عن ما -رضي عنهم كرضوا عنو-قد بْبَّ لنا أنو  كا 
عنو، كلذا صار ىذا الدعاء عند ا٤بسلمْب قاطبة، كا٤بخصوص عرفنا  رضي ا 

 بالصحابة، كىو: رضي ا عنو، رضي ا عنهم، رضي ا عنهما.
صار ىذا كا٤بخصوص عيرفنا بالصحابة، ٯبوز أف تدعو ّٔذا الدعاء لغّب  

ا  الصحابة، لكن الذم جرل عليو العمل، ٚبصيص الصحابة  ّٔذا الدعاء عيرفنا، أخذن
ُهْم َوَرُضوا َعْنُو﴾]البينة:: من قوؿ ا   .[ٛ﴿َرِضَي اللاُو َعنػْ

ىم، كالدفاعي عنهم من طعن : بيغض من ييبغضهم، كبغّب ا٣بّب يذكر األمر السادس
 الطاعنْب:

: )كنيبغض من كىذا أيضنا فرعه عن صادؽ ا٢بب ٥بم، كما قاؿ الطحاكم 
 ييبغضهم، كبغّب ا٣بّب يذكرىم(.

، أحق من ييبغض يف ىؤالء الطاعنوف، الثالبوف، القادحوف يف أصحاب النيب 
 .ا 

كأكثق عيرل اإلٲباف ا٢بيب يف ا، كالبيغض يف ا، كالدفاع عن الصحابة أماـ 
انصر أخاؾ ظالًما أو »قاؿ:  ىجمات ىؤالء الضالْب، أمره متعْب، أليس نبينا 

 .«مظلوًما
 .فكيف إذا كاف ا٤بظلـو ىم الصحابة  
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ضل ا١بهاد ا٤بتقرر عند أىل السنة كا١بماعة، إف من أعظم األعماؿ، كمن أفإذنا 
 .الدفاع عن الصحابة، كرد إفك ا٤بفَبين عليهم  يف سبيل ا 

كا٢بمد  على أف كفق أىل السنة، فنهضوا ّٔذا الواجب، فما من قادحو يف أحدو 
من الصحابة، إال كيطّب لو من أىل السنة من يطّب، فيقمع بدعتو، كإفكو، كضبللو، 

 كا٢بمد  على توفيقو.كينصر ا٢بق ا٤ببْب يف ىذا الباب، 

إذنا من حق الصحابة، كمن ا٤بتقرر عند أىل السنة كا١بماعة: بيغض من ييبغضهم، 
 أماـ إفك ىؤالء الشانئْب. كالدفاع عن أصحاب النيب 

 الشهود ٥بم برٞبة ا، كرضوانو ٝبلةن كتعيننا. األمر السابع:
 لنصوص.أما ا١بملة ففي ا١بميع، كأما التعيْب فلمن عيْب يف ا

﴿وَُكالًّ نشهد يف ا١بملة أهنم من أىل ا١بنة، لقوؿ ا سبحانو:  أصحاب النيب 
اْلُمَهاِجرِيَن  ﴿َوالسااِبُقوَف اأَلواُلوَف ِمنَ كلقولو: ، [ٓٗ]النساء:َوَعَد اللاُو اْلُحْسَنى﴾

ُهْم  َوَرُضوا َعْنُو َوَأَعدا َلُهْم َجنااٍت َواألَنَصاِر َوالاِذيَن اتػابَػُعوُىْم بِِإْحَساٍف َرِضَي اللاُو َعنػْ
 .[ََُ]التوبة:َتْجِري َتْحتَػَها األَنْػَهاُر َخاِلِديَن ِفيَها أََبًدا َذِلَك اْلَفْوُز اْلَعِظيُم﴾

 .يف ا١بملة يف ا١بنة، كىم أىل رٞبة ا  إذنا نشهد أف الصحابة 
جاء التعيْب يف حقو يف  كنشهد على كجو التعيْب، نقوؿ: فبلفه من أىل ا١بنة، ٤بن

النصوص، كىؤالء ٝبلةه كافرةه من الصحابة، من أكلئك العشرة ا٤ببشركف با١بنة، كمن 
، كمن أكلئك ا٢بسناف، كمن أكلئك ثابت بن قيس بن مشاس، كمن أكلئك فاطمةي 

أكلئك عبد ا بن سبلـ، كمن أكلئك عيٌكاشة بن ٧بصن، كمن أكلئك الصحابية الٍب  
 با١بنة على صربىا، إُف غّب ذلك.  النيب كانت تيصرىع، فبشرىا 

 أشار إُف ٝبلةو من ذلك، كالشيخ عبد العزيز السلماف  كا٤بؤلف 
، ساؽ من أكلئك الذين بيشركا با١بنة كاحدنا كأربعْب من ((كاتبو يف شرح الواسطية))يف 

 ، بيشركا على كجو التعيْب، كلو تتبع اإلنساف أكثر لرٗبا كجد أكثر. النيب أصحاب 
 .إذنا ىذا ٩با ينبغي أف ييعتقد يف حق الصحابة 
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 الكفُّ عن ا٣بوض فيما شجر بينهم. :األمر الثامن
إُف قاعدةو مهمة، كىي: أفَّ السبلمة ال يعد٥با شيء، كأف سدَّ  -رعاؾ ايا -تنبو 

 الذرائع أصله شرعي.
بشره من البشر، كإف كانوا خّب البشر بعد األنبياء، كلذا يقع بْب  الصحابة 

﴿وََكاَف َأْمُر اللاِو َقَدرًا : البشر ما يقع، كقد كقع بْب الصحابة ما كقع، ٩با قدره ا 
 .لو ا٢بكمة البالغة فيما ييقدّْر ، [ٖٛ]األحزاب: َمْقُدورًا﴾

معوف ، النيب كقعت فتنة ككقع قتاؿه بْب أصحاب  أىل السنة يف ىذا الباب، ٯبي
 على أمرين:

ا.ُ   /على أف الكل كاف ٦بتهدن
 /كعلى لزـك الكف كاإلعراض عن ا٣بوض يف ىذا ا٤بوضوع.ِ
أما كوهنم ٦بتهدين: فهذا الذم ال يشك فيو مسلم، كله منهم كاف يعتقد أنو  

على ا٢بق، كأنو ييدافعي عن ا٢بق، كأف ذلك الذم كاف منو، ىو من جنس التأديب 
كالتعزير، الذم يكوف من القاضي؛ ألجل إحقاؽ ا٤بصلحة، كليس ىذا عن حزازاتو يف 

 النفوس، أك أىواءو كمطامع. 
إذا اجتهد »يقوؿ:  النيب يعتقد أنو على ا٢بق فاجتهد، ك  الكل منهم كاف

بْب أجرو  فهم  «الحاكم فأصاب فلو أجراف، وإذا اجتهد فأخطأ فلو أجٌر واحد
كأجرين، كلهم أرادكا ا٣بّب كقصدكه، كمن أصاب الصواب كاف لو أجراف، كمن أخطأه  

 كاف لو أجره كاحد. 
والكف، وعدـ الخوض، وذلك ألموٍر ثم إفا األمر المتعين أيًضا السكوت، 

 عدة:
 فعند الطربآف من حديث ابن مسعودو  أفَّ ىذا ما أرشدنا إليو نبينا  أواًل:

 .«إذا ذُكر أصحابي فأمسكوا»: بإسنادو حسن، كما قاؿ العراقي، كغّبه، قاؿ 
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تم علينا أف نكف، كنيعرض، كنغض الطرؼ عن  النيب إذنا امتثاؿ أمر   ٰبي
الدخوؿ يف مثل ىذا ا٤بوضوع، كاف ككاف، كحصل من فبلف، كصدر من عبلف إُف غّب 

 .-كما سأذكر إف شاء ا-ذلك من ىذا ا٣بوض الذم ال فائدة فيو 
 ىذه قاعدة أىل السنة، قاؿ ابن رسبلف يف زبده:

 وما جرى بين الصحاب نسكت
 

 جتهاد نُثبتُ عنو وأجر اال 
 :كقاؿ القحطآف  

 دع ما جرى بين الصحابة في الوغى
 

 بسيوفهم يـو التقى الجمعاف 
 

 فقتيلو منهم وقاتلهم لهم
 

 وكالىما في الحشر مرحوماف 
 

الذين نظن فيهم أف تلك األمور الٍب  ما الذم ييدخلك بْب ىؤالء الصحابة 
 كقعت بينهم، انتهت بانتهاء الفتنة، فما دخل من جاء بعدىم فيها، كقد سلمو ا 

 من الوقوع فيها، ما حاجتو إُف الدخوؿ يف ذلك، كال ناقة لو يف ىذا كال بعّب. 
 .«إذا ذُكر أصحابي فأمسكوا»إذنا 

، كال عمل، ليس ٜبة فائدة  ]ثانيًّا[: أنو ال فائدة تيرجى من كراء ذلك، ال يف علمو
 .«ومن حسن إسالـ المرء، تركو ما ال يعنيو»من ىذا ا٣بوض، 

مد عقباه، فتزؿ قدـه بعد  ]ثالثًا[: أف ا٣بوض يف ىذا األمر قد ٯبر إُف ما ال ٙبي
بغض، ألحدو من أصحاب ثبوهتا، فيقع يف القلب شيءه من ا٢بزازة، كشيءه من ا٢بقد كال

 ، كىذه كرطة، كأم كرطة.النيب 
 .إذنا حذارم يا عبد ا! السبلمة ال يعد٥با شيء 

 إف السالمة من سلمى وجارتها
 

 أال تحل على حاٍؿ بواديها 
ال يسلم أك ال يكاد يسلم من خاض يف ىذا الباب، كما نبو على ىذا الربّٔارم  

   الذم ٱبوض يف ىذا الباب، كىذا أمره مشاىده ك٦برد، يف ((السنة))يف ،
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، كتلك فتنة عظيمة يقعي النيب الغالب أنو ٱبرج، كقد تغّب قلبو على بعض أصحاب 
فيها اإلنساف حينما ٱبوض فيما أيمر بالكفّْ عنو، كقد أطبقت كتب أىل السنة 

 ا٣بوض.كا١بماعة، كقاـ إٝباعهم على لزـك الكف كاإلعراض، كعدـ 
أفَّ ىذا ا٤بوضوع قد دىسَّ فيو أىل الكذب، كالبدع، كالنفاؽ الشيء  ]رابًعا[:

 الكثّب، فتجلية األمر على ما ىو عليو، من األمر ا٤بتعسر، أك ا٤بتعذر.
أف جيلَّ ما كرد من تفاصيل من كاف إباف الفتنة، قد جاء إما  -يا رعاؾ ا-اعلم 

مع فيها كل يف كتب التاريخ، كإما يف كتب األد ب، كىي الٍب ٙبوم الغث كالسمْب، كٯبي
ما ييقاؿ دكف ٛبييز، كيف يوصلي إُف ا٢بق، كإُف معرفة الصواب من ركاياتو حالتها كهذه 

 ا٢بالة، يتعسر على أكثر الناس أف ٲبيز الصواب فيها من ا٣بطأ.
 إذنا اإلعراض أكُف باإلنساف كأسلم بو. 

حصل، إف كاف اإلنساف يرـك شيئنا ٩با  أف الوقوؼ على حقيقة ما ]خامًسا[:
يدعيو من ٙبقيق التاريخ، كاإلنصاؼ، كدراسة الواقع، كما إُف ذلك، إف كنت صادقنا يف 
ىذا، فإف الوقوؼ على حقيقة ما حصل، أمره شبو متعذر، ٤با؟ ألف الزماف زمافي فتنةو 

 ما كاف. كقتاؿ، مث َف يكن زماف تدكين، كبالتاِف كيف لنا أف نقف على حقيقة 
يعِب: أتتصوركف أنو حينما كانت كقعة ا١بمل، أك كقعة صفْب كاف ىناؾ كاف 
مؤرخنا جالسنا على تلو من التبلؿ ينظر، كييسجل يف كرقة معو، "فبلفه قاؿ"، "كفبلفه 

؟   فعل"، "كحصل كذا ككذا بْب فبلفو كفبلف"، أتظنوف ىذا كاف حاصبلن
 ا ينبِب على تصورو صحيح، أليس كذلك؟ا١بواب: ال، كبالتاِف ا٢بكم ا٤بنصف إ٭ب

ا٢بكم على الشيء فرعه عن تصوره، فتصويب فبلف، كٚبطأت فبلف تنبِب على 
 الوقوؼ على حقيقة ما حصل.

كمثل ىذا كما ذكرت لك أمره الوقوؼ عليو بالغ الصعوبة، فما لئلنساف كللخوض 
 يف ىذا الباب.
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ل عن ىذه الفتنة حينما سيئ كما أحسن ما قاؿ عمر بن عبد العزيز 
 فقاؿ: )تلك دماءه طهر ا منها يدم، فأينزه منها لسآف(.

 ىذه قاعدة ينبغي أف يسلكها كل مسلمو أراد النجاة لنفسو. 
 .السكوت، كغض الطرؼ عما يشعر بالقدح فيهم  األمر التاسع:

 ابتداءن ينبغي أف ييقرر ٫بن نعتقد يف الصحابة الفضل ال العصمة، ٫بن نعتقد أف
 الصحابة بشر، كأهنم من بِب آدـ، ككل بِب آدـ خطاء.

، أف الفضيلة ال تعِب العصمة، كأف العدالة ال -يا رعاكم ا-مث ينبغي أف نعلم 
 تينايف الوقوع يف ا٣بطأ.

إذنا قد يقفي اإلنساف أثناء قراءتو، كٕبثو يف كتب العلماء على أثرو ىنا، أك قصةو 
، ا٤بعهود من حا٥بم ىناؾ، فيها شيءه ييشعر ٖببلؼ  ، فما الذم ينبغي على ا٤بعلـو

 اإلنساف أف يصنع؟ 
 ا١بواب: أف ييعرض عن ىذا، كيغض الطرؼ عنو.

 أف ا٤بركم يف تاريخ الصحابة، ينقسم إُف: -يا رعاؾ ا-كينبغي أف تعلم 
كم. ُ   /كذب.ّ/متشابو. ِ/٧بي
، النيب  أصحاب أمَّا الكذب: كما أكثر ما قيل من طعوفو كمثالب كاذبة يف 

، كنشركا كثّبنا من تصدل كثّبه من الركاة الكذبة، الضالْب للطعن يف أصحاب النيب 
 .ىذه الكذبات ا٤بتعلقة بأصحاب النيب 

 كىذه عند ٝبيع العقبلء قد كيفينا مؤنتها، آثاره كقصصه مكذكبة.
 إذنا كيفينا مؤنتها ك ا٢بمد، فهي مطرحو دكف شك. 

، كىو: أنو ال يصدُّر منهم إال  أما الػميحكم: فإنو ا٤بعلوـي، ا٤بعهودي، ا٤بظنوفي ّٔم 
كل حسن، ككلي فعلو ٝبيل، كىذا عامةي ما ريكمَّ يف اآلثار، كالقصص الصحيحة عنهم 

 .كا٤بنًصف ييدرؾ ذلك ٔببلء 
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ٗٔٗ 
 

عر أف ىذا أما ا٤بتشابو فهو: آثاره تيركل، فيها ما يقف اإلنساف عنده كقفةه؛ ألنو ش
الف ما ىو معركؼه عنهم، رٗبا تكوف كلمة  ا٤بركم عنهم، أك عن بعضهم فيو شيءه ٱبي

 ٖببلؼ ما ييعهد عن الصحابة، رٗبا يكوف فعبلن يتناىف كما دؿ عليو الكتاب كالسنة.
 إذنا ما الذم ينبغي أف ييصنع حياؿ ذلك؟

هذا ا٤بتعْب ا١بواب: أنو إف أمكن ٞبل تلك ا٤بتشأّات على ٧بملو صحيح، ف
 إحساننا للظن فيهم. 

أجيبوٓف يا معشر األحبة: أليس إحساف الظن بآحاد ا٤بسلمْب، ٩با ينبغي على 
 ا٤بسلم؟
 بلى. 

أليسوا ىم األكُف بإحساف الظن، كٞبل ما ريكم عنهم  فكيف بأصحاب النيب 
 على أحسن اامل؟ ا١بواب بالتأكيد: بلى.

مل عليو ىذا األثر، أك ذاؾ، كىذا كإف غيلبنا فما كقفنا على شيءو ٲبي   كن أف ٰبي
مل على أنو قد صدر منهم على سبيل السهو،  الشيء من أندر النادر، فإنو ٲبكن اف ٰبي

 أك الغفلة، أك االجتهاد.

كعلى كل حاؿ لو قيدّْر أف ذنبنا ٧بققنا صدر من أحدو منهم، فإنو يكتنفو ٟبسة 
 .٤بؤلف، بعوف ا أمور، سيأيت شرحها إف شاء ا من كبلـ ا

 االقتداء ّٔم، كاالىتداء ّٔديهم، كالسّب على منهاجهم: األمر العاشر واألخير:
حقهم أف تيقتفى آثارىم، كأف ييلـز غرزىم، كأف يتلقى اإلنساف أصحاب النيب 

َوالاِذيَن ﴿َوالسااِبُقوَف اأَلواُلوَف ِمَن اْلُمَهاِجرِيَن َواألَنَصاِر : دينو منهم، قاؿ 
 .[ََُ]التوبة:اتػابَػُعوُىْم﴾

 . «فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي»: قاؿ  
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﴿َواتاِبْع أكُف الناس بعد األنبياء، بالدخوؿ يف قولو تعاُف:  النيب أصحاب 
بعد ىم أكؿ، كأكُف من يدخل يف ىذا الوصف ،  [ُٓ]لقماف:َسِبيَل َمْن أَنَاَب ِإَليا﴾

 األنبياء.
﴿اتػاُقوا اللاَو وَُكونُوا َمَع : ىم أكؿ كأكُف بعد األنبياء يف قوؿ ا  

 .[ٜٔٔالصااِدِقيَن﴾]التوبة:
 : )مع أِب بكرو، كعمر، كأصحأّما(.قاؿ الضحاؾ

، كأف ييسلك مسلكهم، كيتعْب النيب إذنا الذم ينبغي أف ييقتفى آثار أصحاب  
 ىذا يف ثبلثة أمور: 

]األمر األكؿ[: أف تيفهم النصوص يف ضوء فهمهم، كيف ٞبلوا ىذه اآلية؟ ككيف 
يف ذلك، فإهنم أعلم بالكتاب   كجهوا ذاؾ ا٢بديث؟ ينبغي أف ييتابع الصحابة 

 كالسنة، كأعلم بلغة العرب، ففهم أدؽ كأصوب.
 كاألمر الثآف: السكوتي عما سكتوا عنو.

ى من بعدىم أف يسكت عنو، قاؿ عمر بن إذا سكتوا عن أمرو، فإف ا٤بتعْب عل
: )فارضى لنفسك ٗبا رضوا بو ألنفسهم، فإهنم عن علمو كقفوا، عبدالعزيز 

 كببصرو نافذو كفو(.
 األمر الثالث: أف ييسلك مسلكهم يف تلقي النصوص، كاالستدالؿ ّٔا.

 يردكف ا٣برب ّٓرد كونو آحادنا، أـ يقبلونو؟ النيب أكاف أصحاب 
 يقبلونو فعلينا أف نقبلو. إذا كانوا 
، أكانوا ييقدموف العقل على النقل، أـ ييقدموف   أكانوا إذا ظينَّ بالعقل ٨بالفة نصو

 النقل على العقل؟
 ا١بواب: كانوا يقدموف النقل على العقل، إذنا علينا أف نسلك مسلكهم. 

 ، ما  كقد قدمتي لك أف عقيدة أىل السنة كا١بماعة مؤسسةه على أفَّ خّب علمو
، ما كاف مستفادنا منهم   .كاف متلقى من الصحابة، كأفَّ خّب عملو
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ا٣ببلصةي يا أيها األحبة: أفَّ تلك عشرةه كاملة ٘بمع لك ٝبلة ما يتكلم بو أىل 
السنة كا١بماعة يف باب الصحابة، كيف بياف معتقد أىل السنة كا١بماعة فيهم، كقد 

 ٝبعها الناظم يف قولو:
 بينهم أحبب عدالة والتفضيل

 
 عدوىم واذكر بخيٍر ترضى وقل عادي 
 واشهد لهم بجناف ال تخض أبًدا  

 
 فيما جرى وماسٍو واقتدي بهم 
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 :قاؿ 
 َٚٔ أقٍٛ أٌٖ ايػ١ٓ ٚادتُاع١:)

نُا ٚقفِٗ  غال١َ قًٛبِٗ ٚأيػٓتِٗ ألقشاب ستُٕس 

ْخَوانَِنا  ﴿َوالاِذيَن َجاُءوا ِمْن بَػْعِدِىْم يَػُقوُلوفَ  :اهلل ب٘ ؼي قٛي٘ رَبػاَنا اْغِفْر لََنا َوإِلِ
الاِذيَن َسبَػُقونَا بِاإِليَماِف َوال َتْجَعْل ِفي قُػُلوبَِنا ِغالًّ لِلاِذيَن آَمُنوا رَبػاَنا ِإناَك رَُءوٌؼ 

 (.[َُ]ا٢بشر: رَِحيٌم﴾
 

، كنعلق  فسبق ا٢بديث عن معتقد أىل السنة كا١بماعة، يف أصحاب النيب 
 يف ىذا الباب. ، على ما أكرد ا٤بؤلف اآلف بعوف ا

فذكر أف من أصوؿ اعتقاد أىل السنة كا١بماعة: سبلمة قلؤّم كألسنتهم 
 .ألصحاب ٧بمد 

أما القلوب فيجب أف تكوف سليمة ا٘باه أكلئك األصحاب األخيار ٛبتلئ حبنا 
 لِلاِذيَن آَمُنوا﴾﴿َوال َتْجَعْل ِفي قُػُلوبَِنا ِغالًّ : ٥بم يف ا، كما أخرب ا 

آية اإليماف حب »فيما خرجاه الصحيحْب:  النيب ككما قاؿ  ،[َُ]ا٢بشر:
 .«األنصار، وآية النفاؽ بُغض األنصار

كإذا ثبت ىذا يف حق األنصار، فبل أف يثبت يف حق ا٤بهاجرين من باب أكُف؛ 
 ألهنم ٝبعوا بْب ا٥بجرة كالنصرة. 

كأيضنا سبلمة ألسنتهم: فبل ييذكركف إال ٖبّب، كبالثناء ا١بميل، كتيصاف األلسنة عن 
الثلب، كالوقوع فيهم، أك ا٣بوض فيما شجر بينهم، ىذه ٩با ينبغي أف ييعلم أنو من 

 أصوؿ أىل السنة كا١بماعة. 
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.                                                         -كفقو ا-مدً نٍ سً  زيزٍ عى دالٍ بٍ عى  بنٍ  حٍ الً شىرٍحي فىًضيىلًة الشىٍيخ: صى 
 مْبَّ لً سٍ كللمي  وى يٍ كلوالدى  وي غىفىرى ا لى 

 

ّٕٗ 
 

  : قاؿ 
أف  ال تسب وا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو»: ؼي قٛي٘  )ٚطاع١ ايٓيب

 .«ما بلغ ُمدا أحدىم وال نصيَفو ،أحدكم أنفق مثل ُأُحٍد ذىباً 
َٔ  ، أٚ اإلطياعايػ١ٓ ٚأ ،ايهتاب بٜ٘ٚكبًٕٛ َا دا٤  

ٖٛ ُقًض ٝفهًِّٕٛ َٔ أْفل َٔ قبٌ ايفتض ٚف َٚطاتبِٗ، فها٥ًِٗ،

 ع٢ً َٔ أْفل َٔ بعسٙ ٚقاتٌ(. قاتٌ،اذتسٜب١ٝ ٚ

 
أىل السنة كا١بماعة يعتقدكف أف الصحابة  قلنا يف باب التفضيل كا٤بفاضلة: إفَّ 

 كلهم فاضل، كبعضهم أفضل من بعض، مشَبكوف يف الفضيلة، متفاكتوف يف ا٤بكانة.
 ينقسم إُف قسمْب: -كما قد علمنا-كالتفضيل 

 / إُف تفضيل أفراد.ُ
 / كإُف تفضيل ٝبلة.ِ
 كأخذنا ما يتعلق ّٔذا يف الدرس ا٤باضي. 

نة ييفضلوف يف ا١بملة من آمن من قبل الفتح كقاتل، كمن ٝبلة ذلك: أفَّ أىل الس
 على من كاف بعد ذلك. 

﴿ال َيْسَتِوي ِمْنُكْم : ذىب إُف تفسّب الفتح، يف قوؿ ا  كا٤بؤلف 
ذىب إُف أف ىذا الفتح ىو: صلح  [َُ]ا٢بديد: َمْن أَنْػَفَق ِمْن قَػْبِل اْلَفْتِح َوقَاَتَل﴾
كىذا ما ذىب إليو طائفةه من السلف، كأىل العلم  ا٢بديبية، ككاف سنة ستو للهجرة،

 بعدىم، قاؿ بو الشعيب، كٝباعةه من العلماء.
: أف الفتح ىاىنا ىو: فتح مكة، ككاف سنة ٜباف، كعلى ىذا  كيف اآلية قوؿه ثافو

 ٝبهور العلماء. 
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ا١بمهور على أف الفتح يف اآلية ىو: فتح مكة، كطائفةه من أىل العلم، كاختاره 
أف ىذا الفتح إ٭با ىو: صلح ا٢بديبية، كيف صحيح البخارم عن أنسو   ا٤بؤلف
  :أنو  [ٔ]الفتح: ﴿ِإناا فَػَتْحَنا َلَك فَػْتًحا ُمِبيًنا﴾النص على أف الفتح يف قولو تعاُف

 أعلم.  صلح ا٢بديبية، كا 
 

 :قاؿ 
 .ُٜٚكسَِّٕٛ اغيٗادطٜٔ ع٢ً األْكاض)

ٕٖ اهلل   ثالمثا١ٕ٥ ٚبهع١َ  ٚناْٛا-ٌٖ بسض أل قاٍٜٚؤَٕٓٛ بأ

 .#اعًُٛا َا ؾ٦تِ فكس غفطت يهِ$: -عؿَط

  نُا أخرب ب٘ ايٓيببأْٖ٘ ال ٜسخٌ ايٓاض أسْس باٜع حتت ايؿذط٠؛ ٚ 

، ٚناْٛا أنجط َٔ أيف ، بٌ قس ضنٞ اهلل عِٓٗ ٚضنٛا عٓ٘

 (.ٚأضبعُا١٥
 

ككانت سنة  ىذا فيما يتعلق بأصحاب الشجرة، يعِب: أصحاب بيعة الرضواف،
 صلح ا٢بديبية، يعِب: يف السنة السادسة.

 كىي على قسمْب:  ا٤بقصود أف الفضائل الواردة يف الصحابة  
 /كفضائل خاصة.ِ/فضائل عامة. ُ

 الفضائل العامة: يعِب ما جاء يف الكتاب كالسنة، من فضيلة الصحابة يف ا١بملة.
 كفضائل خاصة: كىي الٍب جاءت يف فضل طائفةو، أك فردو منهم. 

، فإف أىل السنة كل ما كرد من ذلك يف كتاب ا، أك صح عن رسوؿ ا 
 كا١بماعة يعتقدكنو دكف تردد. 
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 : قاؿ    
ايعؿط٠، ، نغئ ؾٗس ي٘ ضغٍٛ اهلل )ٜٚؿٗسٕٚ بادت١ٓ 

 ايكشاب١(.ٚغريِٖ َٔ ،  ثابت بٔ قٝؼ بٔ مشاؽٚ

 
كىو: أفَّ أىل السنة كا١بماعة، يشهدكف  -كقد مر بنا-ىذا أحد ا٢بقوؽ  

 للصحابة برٞبة ا كا١بنة، إطبلقنا كتعييننا.
الصحابة باإلطبلؽ، نقوؿ: إهنم من أىل ا١بنة، لكننا ال نيعْب إال من عيْبّْ يف  

الكتاب كالسنة، كمثَّل ألكلئك بالعشرة، كبثابت بن قيس بن مشاس، كىو الصحاِب 
، كقصتو معركفة ثابتةه يف ا١بليل ا٣بزرجي األنصارم، الذم كاف خطيب األنصار 

 تَػْرفَػُعوا َأْصَواَتُكْم فَػْوَؽ َصْوِت الناِبيٍّ﴾﴿ال : الصحيح، حينما نزؿ قوؿ ا 
 .[ِ]ا٢بجرات:

، فخشي أف يكوف ، كٱبطب بْب يدرم رسوؿ ا ككاف صاحب صوت 
، أنو ليس ٩بن قد حًبط عملو، فجلس يف بيتو يبكي، فجاءتو البشارة من رسوؿ ا 

ىو ٲبشي على األرض، من أىل النار، كإ٭با ىو من أىل ا١بنة، فكاف الصحابة يعلموف ك 
 أنو من أىل ا١بنة. 

 :قاؿ 
 )ُٜٚكطٕٚ سيا تٛاتط ب٘ ايٓكٌ عٔ أَري اغيؤَٓري عًٞ بٔ أبٞ طايٕب  

 . ثِ عُط  إٔ خري ٖصٙ األ١َ بعس ْبٝٗا: أبٛ بهطٚغريٙ؛ َٔ 

 (. عجُإب ُٜٚجًجٕٛ 

 الشرح
، خرَّجو ٝباعة من أىل العلم، ريكمَّ عنو من أثرنا عن عليو  ينقل ىنا 

صرَّح  : إف ىذا األثر، كىو: أفَّ عليِّا طرؽو كثّبة، قاؿ الشيخ تقي الدين 
 .«إف أفضل ىذه األمة بعد نبيها؛ أبو بكٍر ثم عمر»من على منرب الكوفة: 
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 ريكمَّ عنو ىذا من ٫بو ٜبانْب طريقنا أك أكثر.
، يف أنو كاف يعتقد متواتره قطعيه عن عليو  ، فهذاريكمَّ ىذا عن عليو 

 مث عمر. كييصرح بأفَّ أفضل ىذه األمة؛ أبو بكرو 
كجاء عند ابن عساكر: أنو ثلث بعثماف، لكن اإلسناد ضعيفه كما قاؿ ا٢بافظ 

 .ابن حجر 
كإخوانو، من أفضلية أِب بكرو، مث عمر  ا٤بقصود أف ىذا ٩با كاف يعتقده علي 

، كىذا من األمر ا٤بقطوع بو الذم قاـ ة، خبل نبيها ٧بمدو على ٝبيع األم
اإلٝباع عليو، كنقل اإلٝباع على ىذا، ٝباعة من أىل العلم، كمنهم: ٰبٓب بن سعيد 
األنصارم، كغّبه من أىل العلم، كىذا من األمر ا٤بعلـو دكف شك عند أىل السنة 

 ابة. كا١بماعة، كىو تفضيل أِب بكر، مثَّ عمر على ٝبيع الصح
 

ُٜٚكطٕٚ سيا تٛاتط ب٘ ايٓكٌ عٔ أَري اغيؤَٓري عًٞ بٔ : )قاؿ 

ٕٖٚغريٙ؛ َٔ  أبٞ طايٕب  ثِ  ، خري ٖصٙ األ١َ بعس ْبٝٗا: أبٛ بهط أ

 .عُط

نُا زيت عًٝ٘ اآلثاض، ٚنُا  عًٞ ،، ُٜٚطبعٕٛ بعجُإب ُٜٚجًجٕٛ 

 ؼي ايبٝع١. أطيعت ايكشاب١ ع٢ً تكسِٜ عجُإ 

ٕٖ بعض أٌٖ  بعس –ايػ١ٓ ناْٛا قس اختًفٛا ؼي عجُإ ٚعًٞ َع أ

 اتفاقِٗ ع٢ً تكسِٜ أبٞ بهٕط ٚعُط أُٜٗا أفهٌ؟

ّْ عجُإ، ٚغهتٛا،  ّٞ أٚفكٖسّ قٛ ّْ عً ٕٞ، ٚقٖسّ قٛ  (.ضبعٛا بعً
 

، مث حصل خبلؼه بْب يعِب: أف من أىل السنة كا١بماعة، من قدَّـ عثماف 
ىؤالء، منهم من سكت عن التفضيل بعد ذلك، كمنهم رٌبع بعلي، على ما سيأيت إف 

 شاء ا. 
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 :قاؿ 
ّٝا ) ّْ عً ّْ تٛقفٛا؛ يهٔ اغتكط أَُط أٌٖ ايػ١ٓ ع٢ً ٚقٖسّ قٛ ، ٚقٛ

 .-ضنٞ اهلل عُٓٗا–تكسِٜ عجُإ ثِ عًٞ 

، -ضنٞ اهلل عٓٗا–َػأي١ عجُإ ٚعًٞ –ٚإٕ ناْت ٖصٙ اغيػأي١  

 يٝػت َٔ األقٍٛ اييت ُٜهًٌ اغيدايف فٝٗا عٓس طيٗٛض أٌٖ ايػ١ٓ.

ٖٔ اغيػأي١ اييت ُٜهًٌَ اغيدأيف فٝٗا: َػأي١ ارتالف١.   يه

ٕٖ ارتًٝف١ بعس ضغٍٛ اهلل   أبٛ بهٕط، ثِ  ملسو هيلع هللا ىلصٚنصيو أِْٗ ٜؤَٕٓٛ أ

 .-ضنٞ اهلل عِٓٗ–عُط، ثِ عجُإ، ثِ عًٞ 

ٌٗ َٔ ٔسُاض أًٖ٘(.   َٚٔ طعٔ ؼي خالف١ أسٕس َٔ ٖؤال٤، فٗٛ أن

 
إُف البحث يف مسألة ا٤بفاضلة بْب ا٣بليفتْب الراشدين؛  انتقل ا٤بؤلف 

 .عليو كعثمافى 
 األقٛاٍ يف ٖزٙ املظأي١ تشدع إىل أسبع١ أقٛاٍ: 

أف أفضلية ىؤالء ا٣بلفاء كخبلفتهم، ترتيبهم يف الفضيلة،   اهق٘ي األٗي:
ـه على علي، كأفضلي من علي، كىذا  كَبتيبهم يف ا٣ببلفة، ٗبعُب: أفَّ عثماف  ميقدَّ

قوؿي ٝبهور أىل العلم من ا٤بتقدمْب، بل الذم استقر عليو األمر عندى أىل السنة 
من أىل السنة كا١بماعة، كما نصَّ كا١بماعة، كصار ىو ا٤بذىب ا٤بعتمد عند ا٤بتأخرين 

 .-فيما قد ٠بعت-على ىذا شيخ اإلسبلـ 
استقر أمري أىل السنة كا١بماعة، على تفضيل عثماف، كنصَّ على ىذا ٝباعةه من 
أىل العلم، كمنهم: القرطيب، كمنهم: القاضي عياض، كمنهم: ا٢بافظ ابن حجر، 

هم نصوا على أفَّ ا٣ببلؼ يف ا٤بسألة كمنهم: ابن عبد الرب، يف ٝباعةو من أىل العلم كل
 .، على عليو قدٔف، مث استقر األمر عند أىل السنة على تفضيل عثماف
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معنا عليو بْب  كىذا ىو ا٢بق الذم ال شك فيو كال لبس، فإفَّ ذلك كاف ٦بي
، عن ((صحيحو))فييقره، مر بنا ما خرَّج اإلماـ البخارم يف  الصحابة، ككاف يبلغ النيب 

فنقوؿ: أبو بكٍر، ثم  كما ُنخير على عهد رسوؿ اهلل »قاؿ:  مر ابن ع
كيف خارج  ،«كنا نُفاضل»كيف خارج الصحيح، قاؿ:  «عمر، ثم عثماف، ثم نسكت

كيف خارج  ،«كنا نُعد فنقوؿ: أبو بكٍر، ثم عمر، ثم عثماف»الصحيح، قاؿ: 
نبيها؛ أبو بكٍر، ثم كنا نقوؿ: إف أفضل ىذه األمة بعد »الصحيح أيضنا، أنو قاؿ: 

 .«عمر، ثم عثماف، ثم نسكت
، ما كاف عليو أصحاب النيب  فهذه الركايات الٍب ٰبكي فيها ابن عمر  

 .«فيسكت فيبلغ النبي »كيف بعضها 
ولينا أفضلنا ولم »: يقولوف: ٤با كانت تولية عثماف  ككانت الصحابة 

 .«نأؿُ 
يف ا٤بستقر عند أىل السنة كا١بماعة، كالذم تدعمو األدلة، ىو  فإذنا عثماف  

، ليقدّْموا يف أمر دينهم كدنياىم إال األفضل، ، كما كاف أصحابي النيب األفضل 
، اجتمعت كلمتهم على تولية عثماف فولوا أبا بكرو، مث كلَّوا عمر، مث ٤با قيتل عمر 

.؛ ألنو األفضل 
، كىذا قد قاؿ بو ىو القوؿ بتفضيل عليو على عثماف  اهق٘ي اهجاُٛ:

بعض السلف، كاشتهر القوؿ بو عند طائفةو من العلماء، كىم علماء الكوفة، كقاؿ بو 
، بعض األئمة ا٤بشهورين، إال أهنم ريكمَّ عنهم الرجوع عنو، كسفياف الثورم 

الفه للثابت من حاؿ الص حابة، كالسلف كىذا القوؿ الشك أنو قوؿه مرجوح، ك٨بي
 الصاٌف.

جاءت عنو  كذىب بعض أىل العلم إُف تبديع قائلو، كاإلماـ أٞبد 
ا، لكنو ما جـز بتبديع القائل بذلك.  ركاياته عدة، تدؿ على كراىتو ىذا القوؿ جدن
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للخبلؿ، عمن قاؿ: عليه مث عثماف، فقاؿ: )ىذا اآلف  ((السنة))فقد سئيل كما يف 
: أف ا٣ببلفة كاف متقدمنا، مث استقرت كلمة أىل السنة شديد، ىذا اآلف شديد(، يعِب

 على تقدٔف عثماف، فؤلم ىذا يقوؿ ىذا بتقدٔف علي؟ 
كريكمَّ عنو كما يف ))السنة(( للخبلؿ أيضنا: أنو سئيل عن ىذا القوؿ، فقاؿ: )قوؿ 

قاؿ:  سوءو ال ييعجبِب(، كسئل عن ىذا يف ركايةو ثالثة، فقاؿ: )ال ييعجبِب، فقيل: أييبدع؟
ما جـز  إف البدعة شديدة(، كيف ركايةو رابعة، قاؿ: )إنو أىله أف ييبدَّع(، لكنو 

طَّأ، كيينكر عليو، لكنو ال ييبدَّع،   بذلك، كىذا ىو األقرب كا أعلم، أف من قاؿ ذلك ٱبي
 فيما قد ٠بعت. كما بْبَّ ذلك شيخ اإلسبلـ 

ة، مث السكوت، فبل ييربعوف بعليو ىو القوؿ بتقدٔف ا٣بلفاء الثبلث اهق٘ي اهجاهح:
.يقولوف: أبو بكر، مث عمر، مث عثماف، مث يسكتوف، كال ييفاضلوف يف بقية العشرة ، 

، كىذا قد ذىب إليو طائفةه من أىل السنة، كبالتاِف فبل يركف أف الرابع عليه 
طأ دكف كمنهم: ٞبَّاد بن زيد، كٝباعةه من أىل العلم، كلكنو قوؿه ٦بانبه للصواب، كخ

 شك.
ّب، أك نيفاضل، أك كأصحاب ىذا القوؿ، استدلوا بأثر بن عمر  : كنا ٬بي

 نعد، فنقوؿ: أبو بكر، مث عمر، مث عثماف، مث نسكت.
 قالوا: إذنا علينا أف نسكت.

: إنو قد اتفق العلماء ((الفتح))يف  كا٢بق أف ىذا األثر كما قاؿ ا٢بافظ 
على كجوب توجيهو، البد أف ييوجو؛ ألف اإلٝباع قد انعقد، كما نقلو غّب كاحد، على 

 بعد الثبلثة. أفضلية عليو 
 : أقواالن يف ا٤بسألة، كلعل أقواىا، كالعلم عند ا  كذكر ا٢بافظ 

أف الرابع إ٭با كاف يف الوقت الذم َف يتبْب للصحابة فيو  أفَّ قوؿ ابن عمر 
عليه، بدليل أنو قد جاء عنو كما عند أٞبد كغّبه أنو أىخىربى بتفضيل الصحابة، كأهنم  

 كانوا ييفضلوف فيقولوف: أبو بكرو، مث عمر، كما ذكر عثماف.
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إ٭با كاف ٰبكي أكالن ما تبْب ٥بم من حاؿ الصحابة، كأف  إذنا ابن عمر 
أفضلهم أبو بكرو، مث عمر، مث يسكت، مث ٤با تبْب أف عثماف ىو الثالث نصَّ عليو، 

إلطباؽ الصحابة على  فيكوف األمر قد تبْب للصحابة بعد ذلك، فكاف الرابع عليه 
كنقل اإلٝباع عليو غّب  ، ىذا ىو ا٢بق الذم الشك فيو،مبايعتو بعد مقتل عثماف 

 .كاحد، كأنو بعد مقتل عثماف َف يكن على كجو األرض، أفضل من عليو 
ىو السكوت عن ىذه ا٤بفاضلة بالكلية، إ٭با ييقاؿ أبو بكرو، مث  اهق٘ي اهزابع:

عمر، مث ييسكىت، فبل ييفاضل بْب عثماف كعلي، كىذا القوؿ قد ذىبت إليو طائفةه من 
عنو، لكن  ((ا٤بدكنة))كما ٘بده يف   بو: اإلماـ مالك  أىل العلم، ك٩بن قاؿ

الصواب أنو رجع عن ذلك، فكاف ييفضل بعدٮبا عثماف مث علي، كما نص على ىذا 
كبينو ٝباعةه من اققْب، من ٧بققي ا٤بالكية، كابن رشدو ا١بد، كالقرطيب، كغّبٮبا من 

 أىل العلم.
 ا٤بفاضلة بْب عثماف كعلي.ا٤بقصود أف ىذه أربعة أقواؿ للناس يف 

كالصواب كا٢بق كالذم استقر عليو أمر أىل السنة: أف األفضلية لعثماف على  
 علي، ككله فاضله، ككله لو ا٤بكانة العلية. 

 ىذا كلو يتعلَّق ٗبسألة التفضيل ال التقدٔف.
ق ىاىنا أمراف: ما يتعلَّق باألفضلية، أيهم أفضل؟ كما يتعلَّ  -يا رعاكم ا–عندنا 

 بالتقدٔف يف ا٣ببلفة. 
 ىذه ا٤بسألة ليست تلك ىذه ما كقع فيها خبلؼ.

ا٤بسألة الثانية َف ٰبصل فيها خبلؼه قط بْب أىل السنة كا١بماعة، فا١بميع على 
-، ك، كىذا ىو الذم أٝبع عليو أصحاب النيب أف ا٤بقدَّـ يف ا٣ببلفة عثماف 

فبلشك يف تبديعو، كأنو كما قاؿ ، كمن خالف يف ىذه ا٤بسألة، -رضي ا عنهم
 .ا٤بؤلف: )ىو أضل من ٞبار أىلو(. كمن فعل ذلك فقد أزرل با٤بهاجرين كاألنصار 
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إُف الفرؽ بْب ا٤بسألتْب، مسػألة التفضيل، كمسألة  -يا رعاؾ ا–إذنا تنبو 
 التقدٔف. 

 : قاؿ 
، ٜٚتٛيِْٛٗ، ٚحيفـيٕٛ فِٝٗ ٚق١ٝ ُٜٚشبٕٛ أٌٖ بٝت ضغٍٛ اهلل )

 (.«أشنطنِ اهلل ؼي أٌٖ بٝيت: $سٝح قاٍ ّٜٛ غسٜط خِ ضغٍٛ اهلل 
 

مع  النيب غدير خم: ماءه بْب مكة كا٤بدينة بالقرب من ا١بيحفة، ك٤با نزؿ فيو 
إني »فقاؿ:  من حديث زيد بن أرقم  ((صحيح مسلم))أصحابو، خطب كما يف 

 كالثقبلف: يعِب األمراف العظيماف: أك٥بما كتاب ا، فأكصى  «تارٌؾ فيكم الثقلين
فالنيب  «ُأذكركم اهلل في أىل بيتي»باألخذ بكتاب ا، كاألمر الثآف قاؿ: أىل بيٍب، 

  يف ىذا ا٢بديث، كصى بأىل بيتو، كذكر ا٤بسلمْب بأىل بيتو، كبْبَّ ٥بم أف ٥بم على
 هى األمر عند ىذا ا٢بد. ىذه األمة حقنا، ٯبب أف ييعطوه، كانت

كقد زاد أىل البدع على ىذا أمورنا، كضخموا ا٤بقاـ، كأتوا بأشياء ال أساس ٥با من 
، كىذا باطله كصى يف ذلك ا٤بقاـ بالوصي بعده، كىو عليه  الصحة، من أنو 

الشك فيو، كا٢بديث يف صحيح مسلم، ارجٍع إليو إف كنت يف شكو من األمر، َف يزد 
، كليس يف ىذا شيءه مستغرب، يف ىذا ا٢بديث على الوصية بآؿ بيتو  النيب 

 يف أحاديث أخرل.  فهذه الوصية كانت منو 
إذنا ليس يف حديث غدير خم، شيءه مستغرب، أك شيءه ييستعجب، إ٭با فيو 

 ، كىذا حقه ال شك فيو، دلت عليو أدلةه أخرل.الوصية بآؿ بيت النيب 
البدع كالضبلؿ، الٍب ينفذكف من خبلؿ ما يزعموف أهنا إذنا حذارم من شيبو أىل 

 قصة الغدير، أك قصة غدير خم، فيزيدكف على الثابت ما ليس بثابت. 
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  :قاؿ  
إيٝ٘ إٔ بعض قطٜـ جيفٛا  اهؾا يًعباؽ عُ٘ ٚقس أّٜه  ٚقاٍ)

ٚايصٟ ْفػٞ بٝسٙ! ال ٜؤَٕٓٛ ست٢ حيبٛنِ هلل $بين ٖاؾِ فكاٍ: 

 .(#ٚيكطابيت

 
يؤمنوف(، مر بنا أف نفي اإلٲباف يف النصوص، إذا تعلَّق بتهديد العصاة، الذين )ال 

 يفعلوف ىذه األمور، فإف ا٤براد  نفي اإلٲباف الواجب، ال يؤمنوف اإلٲباف الواجب.
من كقع يف ىذا فإنو قد كقع يف كبّبة، فنفي اإلٲباف من شواىد كقرائن الكبّبة،   

 رـو ثبت فيو كعيده خاص.كما قد عًلمنا أف الكبّبة: كل ٧ب
، كما دؿ على ىذا حديث النيب إذنا من األمر الواجب القياـ ٕبق آؿ بيت 

 العباس ىذا. 
 

 : قاؿ 
اقطف٢ بين إمساعٌٝ، ٚاقطف٢ َٔ بين  إٕ اهلل$: ٚقاٍ )

ا، ٚاقطف٢ َٔ قطٜـ بين إمساعٌٝ نٓا١ْ، ٚاقطف٢ َٔ نٓا١ْ قطّٜؿ

 .#ٖاؾِ، ٚاقطفاْٞ َٔ بين ٖاؾِ

بأْٗٔ أظٚاد٘  كطٕٚأَٗات اغيؤَٓري، ُٜٚ ٜٚتٛيٕٛ أظٚاز ضغٍٛ اهلل  

 (.ؼي اآلخط٠
  

 على األمة. للكبلـ عن موضوع حق آؿ بيت النيب  انتقل ا٤بؤلف 
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: ألفاظه مَبادفةه على الصحيح، إف قلت: آؿ البيت، آؿ البيت، آلو أىل بيتو  
مَبادؼه على الصحيح، كلو يدؿ على ، أك قلت: أىل البيت، كل ذلك أك: آؿ النيب 
 شيءو كاحد.

عند التحقيق: كصفه ينطبق  -عليو الصبلة كالسبلـ–، آلو أىل بيت النيب 
 على ثبلًث طوائف:

كاف لو من الذرية سبعة، ثبلثةه   كعقبو منهم: كمعلوـه أفَّ النيب  ذريتو  أًٗها:
، من الذكور: القاسم، كعبد ا، كإبراىيم. كأربعةه من  اإلناث: رقية، كزينب، كأـ كلثـو

 .، ككلهم من خدٯبة، إال إبراىيم من مارية كفاطمة 
َف يكن لو عقبه من ىذه الذرية ا٤بباركة، إال من فاطمة، كمن  مث إف النيب 

الباقية يف ىذه  ، فذرية النيب فاطمة من طريق ا٢بسنْب: ا٢بسن كا٢بسْب 
 .األمة، كلها فرعه عن ا٢بسن كا٢بسْب 

ًٚا: البلئي ىن أمهات ا٤بؤمنْب، كالصحيح أف النيب  أزكاج النيب  ثاُ
  تزكج إحدل عشرة زكجة، كلهن يصدؽ عليهم ىذا الوصف الشريف، كل كاحدةو

ـه للمؤمنْب، قاؿ  كىؤالء اإلحدل  [ٙ]األحزاب: ﴿َوَأْزَواُجُو أُماَهاتُػُهْم﴾: منهن، أ
، كزينب بنت خزٲبة النيب عشرة ، تويف منهما اثنتاف، يف عهد  ، خدٯبة كما ىو معلـو

معها إال شهرين، أك ثبلثة مث توفيت  ا٢بارثية ا٤بعركفة: )بأـ ا٤بساكْب(، َف ٲبكث النيب 
. 

 فتسع، ىنَّ آّموعوف يف قوؿ الناظم: أما البلئي تويف عنهن النيب 
 توفي رسوؿ اهلل عن تسع نسوةٍ 

 
 تُعزى المكرومات وتُنسب إليهنا  
 صفيةُ ف ميمونةٌ  فعائشةٌ  

 
 وزينبُ  تتلوىن ىندٌ  وحفصةُ  
 ثم سودةُ  مع رملةٍ  جويريةٌ  

 
 مهذب نظمهن وستٌ  ثالثٌ  
 .إذنا ىؤالء تسعه من أمهات ا٤بؤمنْب، أضف إليهن اثنتاف توفيتا يف حياتو  

 آّموع: إحدل عشرة. 
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 قطعنا بنص كتاب ا. ىؤالء أمهاتي ا٤بؤمنْب من آؿ بيت النيب 
 ﴿ِإناَما يُرِيُد اللاُو لُِيْذِىَب َعْنُكُم الرٍّْجَس َأْىَل اْلبَػْيِت﴾كالسياؽ فيهن:  قاؿ  

 بالنص الصريح.  كالسياؽ كاف يف نساء النيب  ،[ّّ]األحزاب:
 .بنو ىاشم، قبيلتو األدنوف  ثاهًجا:

 ىذا الوصف ينطبق على: 
 آؿ العباس، كآؿ علي، كآؿ عقيل، كآؿ جعفر، كآؿ ا٢بارث بن عبد ا٤بطلب.

 .كاختفوا يف أمرو سادس، كىم عقبي كذرية أِب ٥بب عم النيب 
كا٢بق أهنم داخلوف يف ىذا الوصف، فإف عيتبة كميعتّْب ابِب أِب ٥بب قد أسلما يف 

 ك٥بم عقبه عند أىل النسب.بإسبلمهما،  يـو الفتح، كفرح النيب 
تفرعة عن ىذه الدكحة الكرٲبة، كلهم داخله يف إذنا الصحيح أف ىذه الفركع ا٤ب

 ، كىم بنو ىاشم.النيب كصف آؿ بيت 
 ينطبق على: إذنا ا٣ببلصة أف كصف آؿ البيت، أك أىل بيتو 

 /بنو ىاشم.ّ/أمهات ا٤بؤمنْب. ِ/ذريتو كذريتهم. ُ 
 -كما قد ٠بعت  -بو يف غّب ما حديث ىؤالء ٥بم حقه عظيم، أكصى كذكَّر  
السنة كا١بماعة يعتقدكف ذلك، كيعَبفوف بو، كيقوموف بو، من ابة، كالتكرٔف، كأىل 

كالتقدٔف، كالثناء، كالدعاء، كىذا ٕبمد ا ظاىره ال ٱبفى، من جهة ما يقـو بو من كاف 
 ا ييصنفو كيقرره علماء أىل السنة كا١بماعة.من أىل السنة كا١بماعة، أك م

، ىم أىل السنة كا١بماعة اضة، الذين النيب أعظم الناس قيامنا ٕبق بيت آؿ 
 .، كٰبفظوف كصيتو فيهم، كىذا فرعه عن ٧ببتهم لو النيب يأٛبركف بػأمر 

 آؿ البيت ٥بم مزيتاف: 
 ]األكُف[: ٥بم ابة يف اإلسبلـ.

 .: ابة ألجل القرابة من النيب ك٥بم مزيةه ثانية
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ب أىل بيتو، أرأيت الواحد منا يكوف لو كمن كاف ٧ببنا لو  ، كيف ال ٰبي
ب ذريتو، كأىل بيتو، فرعنا عن ٧ببتو لصديقو كعزيزه؟  الصديق ا٢ببيب ا٤بقرب، أال ٰبي

 .فكيف بأحب حبيبو من البشر 
كأىل السنة كا١بماعة  فبل شك كال ريب، أف ألىل البيت على ا٤بسلمْب حقنا،

 أعظم الناس قيامنا بو.
كأما الذين يزعموف فيظلموف أىل السنة، حْب يقولوف: إف أىل السنة ىضموا حق 

قهم حق رعايتو، كال قاموا بذلك، بل إهنم مقصركف يف ىذا أىل البيت، كما رعوا ح
 ا٢بق.

على ما جاء يف فا١بواب أنو إف كاف ا٤بقصود: بإعطائهم ا٢بق، الغلو فيهم، كزيادة 
 الكتاب كالسنة، فنعم ىم مقصركف، كعن ىذا التقصّب ال يتورعوف.

من صفات  إف كاف ا٤بقصود ىو: رفعهم فوؽ مكانتهم، فييعطوف ما ىو  
 الربوبية، أك األلوىية، فنعم كا إفَّ التقصّب يف ذلك ىو ا٢بق.

ط الشرعي دكف أما إف كاف ا٤بقصود من ذلك ا٢بق، ىو ا٢بق ا٤بنضبط بالضاب
إشراطو أك تفريط، دكف غلوو أك جفاء، فوا إنو ٤بن الظلم البػىْبّْ أف ييتهم أىل السنة 

، كحاشاىم من ذلك، بل ىم يدعوف ٥بم، كا١بماعة بالتقصّب يف حق آؿ بيت النيب 
بوهنم، كٯبيلوهنم اإلجبلؿ الشرعي.  كييصلوف عليهم، كييكرموهنم، كييقدموهنم، كٰبي

كأما ما زاد على ذلك، من أهنم ييطأطئوف الرؤكس، أك رٗبا يركعوف، أك رٗبا 
يسجدكف، أك يتمسحوف، أك يتربكوف، أك يعتقدكف فيهم، أك يف بعضهم أف ٥بم خاصية 

، إُف غّب ذلك ٩با من جهة التدبّب ٥بذا الكوف، أك أف ٥بم الشفاعة ببل إذفو من ا 
 السنة كا١بماعة عن ىذه األمور الغالية، ك ا٢بمد. يقولو الغيبلة، فقد ٞبى ا أىل

، أك تفريط،  إذنا أىل السنة كا١بماعة يقوموف ٕبق آؿ بيت النيب   دكف إفراطو
 لو سيئلنا ما العبلقة بْب كصف آؿ البيت كالصحابة؟ ما ا١بواب؟  



ـً أىِب العباس، أىٞبىىدى بنً  ة الوىاًسػػػًطيَّةي؛ ًلشىٍيًخ اإلٍسبلى  (ىػػػػِٖٕ-ُٔٔعىٍبدى ا٢ٍبليم اٍبن تٍيميَّة ا٢ٍبرَّآفَّ ) الػػػعىػػػًقػػػيػػػػػدى

.                                                         -كفقو ا-مدً نٍ سً  زيزٍ عى دالٍ بٍ عى  بنٍ  حٍ الً شىرٍحي فىًضيىلًة الشىٍيخ: صى 
 مْبَّ لً سٍ كللمي  وى يٍ كلوالدى  وي غىفىرى ا لى 

 

ٖٕٗ 
 

بلقة نقوؿ: ا٤بسألة فيها تفصيل، بالنسبة للمتقدمْب، يعِب: يف عهد الصحابة، فالع
 بعض الصحابة.  العمـو كا٣بصوص، فآؿ بيت النيب 

 أما بالنسبة ٤بن بعد الصحابة فالعبلقة التباين، الصحابة شيءه، كآؿ بيت النيب 
 شيءه آخر.

إذنا نستفيد من ىذا أف كل ما جاء يف فضل الصحابة على جهة اإلٝباؿ أك 
ن ىم من الصحابة، فيكوف الذي اإلطبلؽ، فإنو يندرج ٙبت ذلك أيضنا آؿ بيت النيب 

٥بم من ىذه ا١بهة فضيلةه زائدة، فلهم إذنا علينا حق اإلسبلـ، كحق الصحبة، كحق 
 القرابة. 
 

 كطُٕٜٚٚأَٗات اغيؤَٓري،  ٜٚتٛيٕٛ أظٚاز ضغٍٛ اهلل : )قاؿ 

أنجط أٚالزٙ، ٚأٍٚ َٔ أّ  ا خسجي١بأْٗٔ أظٚاد٘ ؼي اآلخط٠، خكّٛق

 (.ٚنإ هلا َٓ٘ اغيٓعي١ ايعاي١ٝ ،آَٔ ب٘ ٚعانسٙ ع٢ً أَطٙ
 

 بل ىي أـ كل أكالده إال إبراىيم. 
 

:  ٚايكسٜك١ بٓت ايكسٜل اييت قاٍ فٝٗا ايٓيب: )قاؿ 
 («ـفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعا»

 
 ىو ا٣ببز مع اللحم:  الثريد

 إذا ما الخبز تأدمو بلحمٍ 
 

 فذاؾ أمانة اهلل الثريد 
، إُف أفَّ أفضل أمهات ا٤بؤمنْب خدٯبة كعائشة  أشار ا٤بؤلف  

 ٥بما من الفضائل شيءه متقارب، فهما كفرسي رىاف. كخدٯبة كعائشة 
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، كمنهم من كاختلف العلماء يف ا٤بفاضلة بينهما، فمنهم من فضل خدٯبة 
 . فضل عائشة 

يرل أنَّو للقرب الشديد يف الفضيلة بينهما، ال  كشيخ اإلسبلـ ا٤بؤلف 
ييطلق التفضيل، كإ٭با ييقاؿ: إفَّ فضيلة خدٯبة أكالن كانت أظهر، كفضيلة عائشة آخرنا 

، إباف نزكؿ النيب كانت ظاىرة يف أكؿ عهد   أظهر، ٗبعُب: أف فضيلة خدٯبة 
،  يب ، كيف السنوات األكُف من البعثة، حيث كاف ما لقيو النالوحي  من ضيقو

 كشدائد يف سبيل تبليغ ىذه الدعوة. 
آخرنا كانت  ، كفضيلة عائشة نعم ا٤بعْب لو  فكانت خدٯبة 

، ٞبلت كثّبنا أظهر، حيث إهنا كانت أفقو نساء العا٤بْب، كأعلمهنَّ بسنة رسوؿ ا 
ا ، ككانت من ا٤بكثرين من الركاية، ككانت من الفقهاء، ك٥بمن سنة رسوؿ ا 

 . استدراكات على ٝبعو من أصحاب النيب 
 إذنا فضيلتها آخرنا أظهر، كا أعلم. 

 
 : قاؿ 

ايصٜٔ ٜبػهٕٛ ايكشاب١  ايطٚافض َٔ ططٜك١ ٜٚتربؤٕٚ)

ٜٚػبِْٛٗ، ٚططٜك١ ايٓٛاقب ايصٜٔ ٜؤشٕٚ أٌٖ ايبٝت بكٍٛ أٚ 

 (عٌُ
 
، كآؿ بيتو، كىذا ا٢بق ا٤ببْب يف شأف أصحاب النيب  ٤با بْب ا٤بؤلف  

ما ٝبع بينو أىل السنة كا١بماعة، فإهنم قد ٝبعوا ٕبمد ا يف قلؤّم بْب حب الصحابة 
فجمعوا ا٢بق من أطرافو؛ أحبوا الصحابة، كأحبوا القرابة،  كالقرابة، كفقهم ا 

 كاعتقدكا فىضىلى كل .
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جانبو طائفتاف: كىذا الصراط ا٤بستقيم، كىذا ا٢بق ا٤ببْب، كالوسط القصد، قد  
 ، إحداٮبا ييقاؿ ٥با الرافضة، كالثانية ييقاؿ ٥با الناصبة.-رٞبو ا–أشار إليهم ا٤بؤلف 

 ، كعداكهتم، كىؤالء من شر ا٣بليقة، أما الرفض فإنو بغض أصحاب النيب 
 إفا الروافض شر من وطء الحصى

 
 من كل طائفٍة ومن إنساف 

 تتلخص يف اآليت:  عقيدهتم يف أصحاب النيب  
ا، ال ييدانيو بغض، كأظن أهنم ال  أهنم أبغضوا أصحاب النيب  أواًل: بػيٍغضنا شديدن

، كلذا لو تأملت كتبهم، فإنك ال ٘بد ييبغضوف إبليس، كبغضهم أصحاب النيب 
، كأِب جهل كما ٘بده يف حق  اللعن، كالسب، كالقدح يف إبليس، أك فرعوف، أك أِب ٥ببو

 .، كالسيما سادهتم، كغيرهتم أبو بكرو، كعمر، كعثماف أصحاب النيب 
 خذالف نسأؿ ا السبلمة كالعافية. 

إهنم أيضنا كفركىم أٝبعْب، إال ثبلثة، أك أربعة، أك سبعة، أك تسعة، أك  ثانًيا:
كىم يزيدكف على مائة ألف  بضعة عشر كأقصى حد، كأمَّا بقية أصحاب النيب 

صحاِب، فإهنم متفقوف باإلٝباع الضركرم عندىم، على كفرىم كارتدادىم؛ منهم من  
 .-كحاشاىم–كمنهم من ارتد فيما يزعموف  -كحاشاىم -كاف كافرنا يف عهد النيب 

 على بقية الصحابة، بل غلوا فيو، كيف ابنيو، كزكجو  أهنم قدَّميوا عليَّا  ثالثًا:
 ا عظيمنا، حٌب أعطوىم حق األلوىية، بل صفات الربوبية، كىذا ظاىره ٤بن قرأ كتبهم.غلون 

ا٣ببلفة، كيف سبيل ذلك  اهتموا الصحابة بأهنم غاصبوف، غصبوا عليِّا  رابًعا:
نسبوا إليهم أهنم حرَّفوا القرآف، كأنقصوا منو؛ السيما اآليات الٍب يزعموف أهنا نصت 

ىو علي، كمعلوـه باإلٝباع عند أىل السنة أف كصف  ا على أف الوصية بعد رسوؿ 
 .القرآف بأنو غّب ٧بفوظ، كإ٭با ىو ٧بيَّرؼه زيد فيو كأينًقص، أفَّ ىذا كفره با 
 .إذنا ىذه ىي خبلصة عقيدة ىذه الفرقة ا٤بخذكلة، يف أصحاب النيب 

قابل أكلئك فرقةه أخرل ىم الناصبة، كإف شئت فقل: النواصب، كمذىبهم:  
 النصب.
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 .-انتبو-كعداكتو، كقد ييعادل ذريتو تبعنا لو  كتعريف النصب: بغض عليو 
فقط، كليس يف عمـو آؿ البيت، إ٭با ىو  النصب كصفه يتعلَّق بشأف علي 

 .بغىضي ذريتو ، كتبعنا لو قد ييقدح، أك يي كصفه متعلُّقه بعليو 
 وىؤالء في الجملة طائفتاف: 

كانت تيكفره، كىم ا٣بوارج األكائل الذين كفركه كما كفركا   ]الطائفٌة األولى[:
، ككما كفركا ٝبيع أىل ا١بمل كصفْب، كىؤالء ىم ، ككما كفركا معاكية عثماف 

 فرقة من ا٤بسلمْب. بأهنم فرقةه مارقة، ٛبرؽ مارقةه على حْب ا٤بارقوف، الذين أخرب النيب 
الذين ما كصلوا إُف ىذه الدرجة، لكنهم طعنوا فيو أك فسقوه،  الطائفة الثانية:

نعوذ  -كىؤالء شرذمة كانت موجودة يف عهد بِب أمية يف الشاـ، مث اضمحلت كتبلشت
ككاف أيضنا ٥بم كجود يف األندلس إبَّاف حكم األمويْب، لكنَّ ذلك  -با من األىواء

 د ا.تبلشى ٕبم
 إذنا ىؤالء ىم النواصب، ىؤالء ىم الذين يستحقوف ىذا الوصف.

كتنبو يا رعاؾ ا إُف أفَّ األكثر استعماالن ٥بذا ا٤بصطلح، إ٭با ىم الطائفة ا٤بقابلة 
٥بم، أعداء الصحابة، سبابة الصحابة، إٍذ إهنم يتهموف أىل السنة كا١بماعة بأهنم 

ل السنة كا١بماعة ّٔذا الوصف، كالسبب أهنم ما نواصب، كلذا شحنوا كتبهم بوصف أى
ما قالوه، فأنت حينئذ قد  ، إف َف تقل يف عليو قالوا بقو٥بم يف الغلو بعليو 
 قدحت فيو، فتكوف ناصبينا.

 إذنا تنبو إُف ىذا ا٤بصطلح، كأنزلو منزلتو.  
يِّا أىل السنة كا١بماعة ٕبمد ا يعتقدكف ضبلؿ الطائفتْب، الذين يبغضوف عل

 ا من أىل بيتو، الشك أنو على بدعةو كضبللو، كا٫براؼو عظيم، كالذين ، أك أحدن
يف األلوىية، كالربوبية الشك أهنم  ، كاعتقدكا فيو أنو شريكه مع ا غلوا يف عليو 

 على ضبلؿ عظيمو كا٫براؼ، كا٢بق كسطه بْب ىاتْب الضبللتْب. 
 :أىل السنة كا١بماعة لساف حا٥بم، كمقا٥بم على ما قاؿ الشافعي 
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 إف كاف رفًضا حب آؿ محمدٍ 
 

 فليشهد الثقالف أني رافضي 
 :كلساف حا٥بم كمقا٥بم، كما قاؿ شيخ اإلسبلـ ابن تيمية  

 إف كاف نصًبا حب َصِحب محمدٍ 
 

 فليشهد الثقالف أني ناصبي 
، كٝبيع آؿ البيت، ككذلك ٫بن ال نتحاشى ٕبمد ا من اعتقاد، ٧ببة عليو  

، كل أكلئك ٫ببهم، ك٪بلهم، كنقدرىم، كنعطيهم حقهم الشرعي ٧ببة أصحاب نبيو 
 دكف إفراطو أك تفريط. 

الذين يبغضوف الصحابة  الروافض من طريقة : )ويتبرؤوفقاؿ 
 (.أىل البيت بقوؿ أو عملويسبونهم، وطريقة النواصب الذين يؤذوف 

، كتوجيو كلمة شيخ اإلسبلـ ىنا يؤذكف:  أىل البيت، كما نصَّ على عليو 
 ذلك:

أف ىذا ٲبكن أف ييقاؿ فيو أنو من قبيل العاـ الذم أيريد بو ا٣بصوص، كإال فشيخ 
على كجو  اإلسبلـ من أكثر الناس بياننا أف مصطلح النصب يتعلَّق بالطعن يف عليو 

يف مواضع من كتبو، السيما يف آّلد الرابع،  ا٣بصوص، كقد بسط ىذا 
، ككذلك يف مواضع عدة يف ((٦بموع الفتاكل))ككذلك يف آّلد ا٣بامس كالعشرين من 

على كجو  ، بْبَّ فيها حقيقة النصب، كأنو متعلُّقه بالطعن يف عليو ((منهاج السنة))
 ىل البيت. ا٣بصوص، كال يعم ذلك ٝبيع أ

كقد يندرج أك يثبت تبعنا لبغضو؛ بغض ذريتو، كليس ىذا عامنا ١بميع آؿ بيت 
، فتيفهم ىذه الكلمة يف ضوء ما ذكرت لك، كإال فلو أننا قلنا أف كل من النيب 

ا من آؿ بيت النيب  كاف ناصبينا، فبالتاِف سنقوؿ: إف الرافضة نواصب؛   أبغض أحدن
، كىذا ال ييقاؿ؛ ألهنما فرقتاف متقابلتاف، فرقةه غلت يف ألهنم يبغضوف أزكاج النيب 

 .علي، كفرقة قدحت يف علي 
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ىذه اآلثار  ا شجر بين الصحابة، ويقولوف: إفا عما  ويمسكوف: )قاؿ 
ر عن يا وغُ  صا قْ المروية في مساوئهم منها ما ىو كذب، ومنها ما قد زيد فيو ونػُ 

الصحيح منو ىم فيو معذوروف، إما مجتهدوف مصيبوف، وإما عامة وجهو، و 
مجتهدوف مخطئوف، وىم مع ذلك ال يعتقدوف أف كل واحد من الصحابة معصـو 

 (ن كبائر اإلثم وصغائرهع
 

ذكرنا يف الدرس ا٤باضي، أف أىل السنة كا١بماعة ٲبسكوف يف حق الصحابة عن 
 أمرين: 

بينهم، حصل بينهم ما حصل من فتنةو ]األمر[ األكؿ: اإلمساؾ عما شجر 
 كقتاؿ، ككاف ىذا يف معركٍب ا١بمل كصفْب.

 ، البلتْب شاء ا  كاعلم أف الذين شاركوا يف ىاتْب ا٤بعركتْب الٍب شاء ا 
 .كلو ا٢بكمة البالغة  [ّٖ]األحزاب: ﴿وََكاَف َأْمُر اللاِو َقَدرًا َمْقُدورًا﴾كقوعهما، 

، ا٤بشاركوف من الصحابة يف ىذه الفتنة، قلةه قليلة، كعامة أصحاب النيب 
كأكثرىم تركوا ا٣بوضى يف ىذه الفتنة، كما قاربوىا، كفيهم من ىو من كبار الصحابة؛  

، كغّبىم من كسعد بن أِب كقاص، كعمراف، كابن عمر، ك٧بمد بن مسلمة 
 ا٤بعركفْب. أصحاب النيب 

ا٤بطبق عليو عند أىل السنة فيو ىو الكف، كاإلمساؾ،  ا٤بقصود أف ىذا الباب
 كاإلعراض، كعدـ ا٣بوض، كما فصلنا ذلك، كذكرنا أسبابو، أليس كذلك؟ 

األمر الثآف: غض الطرؼ، كاإلمساؾ، كعدـ اإليغاؿ فيما قد ييركل ٩با ييشًعر بغّب 
ا ينبغي ا٤بضموف فيهم، ٩با قد ييفهم منو القدح يف أحدو منهم، قلنا: إف ىذه ٩ب

 السكوت، كاإلمساؾ عنو، كتذكركف أـ ال؟
، كىو: أف ىذه اآلثار -إُف ما سبق الكبلـ فيو-أيضنا  كنبو ا٤بؤلف 

 ا٤بشعرة بشيءو من القدح فيهم، منها ما ىو كذب.
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كاعلم يا رعاؾ ا أف أكثرىا كذلك ٘بدىا من ركاية الكذابْب؛ كأِب ٨بنف لوط 
غّبٮبا من ا٤بطعوف فيهم، أك الضعفاء، ك٘بد ىذا يف  بن ٰبٓب، أك ٧بمد السائب، أك 

 دب.كتبو غّب موثوقة، ٘بمع الغث كالثمْب من كتب التواريخ، أك كتب األ
 أك إف ذلك يكوف قد ريكم يف آثارو مشتبهة، فقد علمنا أف تاريخ الصحابة 

 منقسم:
 إلى ثالثة أقساـ:  

 أواًل: محكم، وثانًيا: كذب، وثالثًا: متشابو. 
اكم ىو: األصل، كالغالب كىو الذم يفيد ا٤بعهود فيهم، كا٤بظنوف ّٔم من 

 الفضل، كا٣بّب الكثّب.
 يف كتب التواريخ، كاألدب. -كما ذكرت لك-ككذب: كىو كثّب 

كٜبة شيءه متشابو: إما ال ييعلم حقيقتو، أك ال ييدرل سببو، أك يَبدد الناظر فيو 
مل، فمثل ىذا ينبغي مل على أحسن اامل، ينبغي أف ييظن  على أم شيءو ٰبي أف ٰبي

 .-كما قد تكلمنا عن ىذا  -أحسن الظنوف بأصحاب النيب 
كإذا غيًلب اإلنساف يف شيء، فإنو ٰبملو على أنو قد صدر منهم إما باجتهادو 

 خاطئ، أك سهوو، أك غفلة.
مهما يكن من شيء، فإننا نعود فنقوؿ: إننا نعتقد يف الصحابة الفضل ال 

عصمة، كبالتاِف فإننا ال نعتقد يف أحدو منهم أنو معصوـه عن كبائر الذنوب فضبلن عن ال
 صغائرىا.

، لكن ينبغي أيضنا أف ييعلم أف  كبالتاِف فإف كاف كقوع ذلك شيءه غّب ٩بتنعو عقبلن
حا٥بم كمكانتهم اإلنصاؼ يقتضي أف ييراعى يف ذلك، كأف الذم يصدر منو ليس  

قق من أنو ذنبه ال لبس كالذم يصدر من غّبىم، ك  على كل حاؿ فما صدر منهم كٙبي
طأ الصحاِب ىذه ا٣بمسة، أك بعضها على  فيو كال شك، فإنو يكتنفو ٟبسة أمور، ال ٱبي

 .األقل، كىي الٍب سييفصلها ا٤بؤلف 
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ِٖٚ َع شيو ال ٜعتكسٕٚ إٔ نٌ ٚاسس َٔ ايكشاب١ ): قاؿ 

بٌ جيٛظ عًِٝٗ ايصْٛب ؼي ادت١ًُ،  ،نبا٥ط اإلثِ ٚقػا٥طٙ ٔ عَعكّٛ 

 (.ٚهلِ َٔ ايػٛابل ٚايفها٥ٌ َا ٜٛدب َػفط٠ َا ٜكسض َِٓٗ إٕ قسض
 

 ٥بم من الفضائل كا٤بكانة، ما يقتضي مغفرة ذنبهم 
 وإذا الحبيب أتى بذنٍب واحدٍ 

 
 

 جاءت محاسنو بألف شفيعِ  
، ىؤالء أحباؤه، ىؤالء الذين رضي ا عنهم كرضوا عنو، ىؤالء أصحاب النيب  

فبل شك أف ما يصدر منهم ال ييعامل ٗبا ييعامل بو غّبىم، فلو من ا٤بكانة كا٤بزلة ما 
 .يقتضي أف يكوف ٥بم شيءه اختصوا بو، كما سيبْب ا٤بؤلف 

 
ٚهلِ َٔ ايػٛابل ٚايفها٥ٌ َا ٜٛدب َػفط٠ َا ٜكسض : )قاؿ 

ست٢ إِْٗ ٜػفط هلِ َٔ ايػ٦ٝات َا ال ٜػفط غئ بعسِٖ؛  ،َِٓٗ إٕ قسض

 (.ألٕ هلِ َٔ اذتػٓات اييت شيشٛ ايػ٦ٝات َا يٝؼ غئ بعسِٖ
 

ُهْم َأْسَوَأ الاِذي﴾ذلك يف كتابو،  كما بْب ا   [ّٓ]الزمر: ﴿لُِيَكفٍَّر اللاُو َعنػْ
 كعد بذلك يف كتابو.  فا 

 
ٚإٔ: # أنهم خير القروف: $ٚقس ثبت بكٍٛ ضغٍٛ اهلل : )قاؿ 

 .#المد من أحدىم إذا تصدؽ بو كاف أفضل من جبل أحد ذىًبا ممن بعدىم$

 (.فٝهٕٛ قس تاب َٓ٘ ،ٔ أسسِٖ شْْبعثِ إشا نإ قس قسض  
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ىذا األمر األكؿ: أنو إٍف صدر ذنبه من أحدو من الصحابة، ككاف ذنبنا ٧بققنا، فإف 
ذلك قد ييغفر بتوبةو ًمن مىن صدر عنو ىذا الذنب، كالتائب من الذنب، كمن ال ذنب 

 ، كا٤بعلـو من حا٥بم أهنم كانوا أسرع الناس إُف التوبة.لو، كما أخرب النيب 
إذنا ىذا ىو األمر األكؿ الذم يكتنف ذنب الصحاِب، أف يكوف قد تاب منو، 

 عليو، كىم أسرع الناس إُف التوبة، كىم أقرب الناس إُف قبوؿ التوبة.  فيتوب ا 
 

 .(أٚ أت٢ حبػٓات شيشٛٙ): قاؿ 
 

﴿ِإفا اْلَحَسَناِت  استقرت الشريعة على أفَّ ا٢بسنات يذىَب السيئات، قاؿ 
 .«وأتبع السيئة الحسنة تمحوىا»: قاؿ ، [ٗٔٔ]ىود: يُْذِىْبَن السايٍَّئاِت﴾

إذنا ا٢بسنات ٥با أثره يف تكفّب السيئات، ك٫بن نعلم قطعنا من حاؿ الصحابة، أهنم 
 أسرع الناس إُف ا٣بّبات، ككثرىم اجتهادنا يف ٙبصيل ا٢بسنات. 

فكيف إذا أضفت إُف ىذا أف حسنات الصحابة ٥با شأفه، كأم شأف، قد علمنا 
، كتصدؽ أنو لو كاف ا٤بتأخر قد تصدؽ ٗبثل أحدو ذىبنا، بنص حديث رسوؿ ا 

صحاِبه ٗبلء كفيو، أك ٗبلء كفو الواحدة، يعِب: ٗبدو، أك نصفو، فإفَّ ثواب ىذه ا٢بسنة 
ثل أحدو ذىبنا، فكيف بأجر الصياـ، ككيف أعظم عند ا من ثواب الذم تصدَّؽ ٗب

 .بأجر الصبلة، ككيف بأجر ا١بهاد، ككيف بأجر إببلغ سنة النيب 
إذنا حسنات الصحابة، ٥با شأفه كأم شأف، كبالتاِف فإف ٥با أثره يف تكفّب 

 السيئات.
  

 (٘ٔفط ي٘ بفهٌ غابكٔتأٚ ُغ: )قاؿ 
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كىذه حسنةه خاصة جديره أف ييكَّفىر ّٔا، كدؿ على ىذا ما مر بنا قبل قليل من  
حينما ذكر حديث أىل بدر، يف شأف حاطب بن أِب بلتعة  كلمة ا٤بؤلف 

 :وما يُدريك لعل اهلل اطلع على أىل بدر، فقاؿ اعملوا ما شئتم فقد »، قاؿ
، كٞبلهم فهذه حسنة سابقتهم إُف اإلسبلـ، كدفاعهم عن رسوؿ ا  «غفرت لكم

 راية ىذا الدين، الشك أهنا حسنةه جليلةه عظيمة مقتضية لتكفّب السيئات. 
 

 (.ايصٟ ِٖ أسل ايٓاؽ بؿفاعت٘  أٚ بؿفاع١ ستُس: )قاؿ 
 

 النيب  ، كمر بنا ما يتعلق بالشفاعة، كقلنا إفىذا األمر الرابع: شفاعة النيب 
لو منها ا٢بظ العظيم يـو القيامة، كالسؤاؿ: من أكُف الناس بالشفاعة؟ أليس أعظمهم 

ا؟ تذكركف ما ذكرناه ٩با خرج اإلماـ مسلم  لكل نبٍي »: من قولو  توحيدن
دعوٌة مستجابة، فتعجل كل نبٍي دعوتو، وإني اختبأت دعوتي شفاعتي ألمتي يـو 

 .«اهلل، من مات من أمتي ال يشرؾ باهلل شيًئاالقيامة، فهي نائلٌة إف شاء 
ا، كأبعدىم عن الشرؾ من؟ أليسوا الصحابة؟   أعظم الناس توحيدن

، فكيف إذا أضفت إُف ىذا أهنم إذنا ىم أقرب الناس إُف شفاعة النيب 
 .، ك أصحابو، كأحبابو 

 .إذنا ىم أىله لشفاعة النيب  
 

 (فط ب٘ عُٓ٘نًٞ ببال٤ ؼي ايسْٝا أٚ ابُت: )قاؿ 
 

أف ييكفرى عن ىذا الصحاِب الذم قد أتى بشيءو من  ىذا ىو األمر الخامس:
السيئات، بسبب ببلءو ييصاب بو يف الدنيا، كقد تظاىرت األدلة على أف ا٤بصائب 

ال ُيصيب المؤمن من »قاؿ:  مكفرات، أف ا٤بصائب مكفرات، كيف الصحيح عنو
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الشوكة ُيشاُكها إال كفر اهلل عنو بها من  ىٍم وال حزف، وال نصٍب وال وصب، حتى
 .«خطاياه

ا من الصحابة شيءه من ىذه ا٤بصائب،  إذنا ا٤بصائب مكفرات  فإذا أصاب أحدن
 فإهنا تكوف سببنا للتكفّب.
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فهٝف األَٛض  ،فإشا نإ ٖصا ؼي ايصْٛب احملكك١: )قاؿ 

اييت ناْٛا فٝٗا زتتٗسٜٔ؟ إٕ أقابٛا فًِٗ أدطإ، ٚإٕ أخط٦ٛا فًِٗ 

، ثِ ايكسض ايصٟ ٜٓهط َٔ فعٌ بعهِٗ هلِ أدط ٚاسس، ٚارتطأ َػفٛض

 (.َػُٛض ؼي دٓب فها٥ٌ ايكّٛ ٚستاغِٓٗ ،قًٌٝ ْعض
 

إيو كا، ال شك أف ما قد ييسلَّم بأنو أمره ال ينبغي، كيكوف قد صدر من 
ا، ىو كقطرةو من ٕبر، أرأيت قطرة ٪باسة تينجس ٕبرنا؟!أحد  ىم، فإنو نذره قليله جدن

قق منو، فما    فضائلهم كالبحر، كىذا األمر الذم ييزعم استنكاره، إف سيلم كٙبي
 ىو إال كقطرة من ىذه النجاسة، ال يؤثر يف البحر شيئنا.

وإذا الحبيب أتى بذنٍب 
 واحدٍ 

 

 جاءت محاسنو بألف شفيعِ  
  

ٌْ: )قاؿ   ،ْعض ثِ ايكسض ايصٟ ٜٓهط َٔ فعٌ بعهِٗ قًٝ

َٔ اإلضيإ باهلل ٚضغً٘  ،َػُٛض ؼي دٓب فها٥ٌ ايكّٛ ٚستاغِٓٗ

ٚايعٌُ ايكاحل،  ،ٚايعًِ ايٓافع ،ٚايٓكط٠ ،ٚاهلذط٠ ،ٚادتٗاز ؼي غبًٝ٘

ِٕ  (ٚعسٍ َٚٔ ْـيط ؼي غري٠ ايكّٛ بعً
 

٧باسن ىذه الرسالة، كما أجدرىا تأمل يا رعاؾ ا يف ىذه ا١بملة، فإهنا من 
 با٢بفظ:

 ....، وما من اهلل عليهم بو من الفضائلوعدؿ ومن نظر في سيرة القـو بعلمٍ 
 كلكم بعلمو كعدؿ؟   -
 بعلمو كبصّبة؟  -

، كبصّبة( كيف بعضها زيادة: بعدؿ.  األشهر من نسخ الواسطية فيما أعلم )بعلمو
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(ِٕ ، َٚا َٔ اهلل عًِٝٗ ب٘ ٚبكري٠ٚعسٍ  َٚٔ ْـيط ؼي غري٠ ايكّٛ بعً

ا أِْٗ خري ارتًل بعس األْبٝا٤، ال نإ ٚال ٜهٕٛ َٔ ايفها٥ٌ؛ عًِ ٜكّٝٓ

ايكف٠ٛ َٔ قطٕٚ ٖصٙ األ١َ اييت ٖٞ خري األَِ ِٖ  َجًِٗ، ٚأِْٗ 

 (.ٚأنطَٗا ع٢ً اهلل

 
الشك يف ىذا كال ريب، كأقوؿ لو َف يكن فب ىذه العقيدة، بعد اآليات 
كاألحاديث إال ىذه ا١بملة ا٤بميزة الطيبة، كالنافعة، ال كفى ّٔذه الرسالة شرفنا، كحسننا، 

؛  مكانة أصحاب النيب  -يا رعاؾ ا–ىذه ٝبلة ٣بصت لك  من نظر يف سّبة القـو
 النفاؽ، كالبدع، كالكذب.  السّبة الثابتة ال الٍب نسجها أىل

، كبصّبة،  ، كعلمو من نظر يف سّبة القـو حقنا، لكن بشرط أف يكوف ذلك بعدؿو
ـز كييقطع بأنو سيصل إُف نتيجةو  قلبو ليس ٩بتلئن غبلن على أكلئك األخيار  فإنو ٯبي

مىفىادُّىا أهنم خّب ا٣بلق بعد األنبياء، ال كاف يف ا٤باضي، كال يكوف يف ا٤بستقبل مثلهم، 
 ىذا حقه الشك فيو كال ريب، لكن ال ييدركو إال أىل اإلنصاؼ.
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 [ًعتقذ أٓى اهضِٞ ٗاجلٌاعٞ يف كزاًات األٗهٚاء*]
 
 
 

 :قاؿ 
، َٚا ((نطاَات األٚيٝا٤))ـأٌٖ ايػ١ٓ: ايتكسٜل بَٚٔ أقٍٛ )

ذطٟ اهلل ع٢ً أٜسِٜٗ َٔ خٛاضم ايعازات، ؼي أْٛاع ايعًّٛ ُٜ

ٚاغيهاؾفات، ٚأْٛاع ايكسض٠ ٚايتأثريات، ناغيأثٛض عٔ غايف 

األَِ ؼي غٛض٠ ايهٗف، ٚغريٖا، ٚعٔ قسض ٖصٙ األ١َ َٔ 

فٝٗا إزي  ايكشاب١ ٚايتابعري، ٚغا٥ط قطٕٚ األ١َ، ٖٚٞ َٛدٛز٠ْ

 (.ّٜٛ ايكٝا١َ
 

إُف الكبلـ عن معتقد أىل السنة كا١بماعة يف كرامات  انتقل ا٤بؤلف 
ب الكبلـ عن باب النبوة؛ يقً ذكر غالبنا عى األكلياء، كىذا مبحثه من مباحث االعتقاد، يي 

النبوة  باع النبوة، فا٤بعجزة الٍب ىي دليلي الكرامة تابعةه للمعجزة؛ فبل كرامة إال باتَّ  ألفَّ 
ريدكف و كالكرامة تابعة، فلوال إٲباف الوِف بالنيب ما كانت لو كرامة، فؤلجل ىذا  ي ،متبوعة

 .ب الكبلـ عن باب النبوة أك النبواتيعق -غالبنا–الكبلـ عن الكرامة 
كا٤بقصود بالعادة: ما جرل عند -أف ا٣بوارؽ للعادة  واألصل في ىذا الباب:

 لعادة يرجع إُف ثبلثة أنواع:ىذا ا٣بارؽ ل -الناس كاعتادكه
 األحٛاٍ ايؼٝطا١ْٝ. /3 .ايهشا2/١َ .املعذض٠ /1

عليهم الصبلة –اآليات الدالة على صدؽ األنبياء  :فإف ا٤براد ّٔا ا المعجزة:أما 
 .-كالسبلـ
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.                                                         -كفقو ا-مدً نٍ سً  زيزٍ عى دالٍ بٍ عى  بنٍ  حٍ الً شىرٍحي فىًضيىلًة الشىٍيخ: صى 
 مْبَّ لً سٍ كللمي  وى يٍ كلوالدى  وي غىفىرى ا لى 

 

ََُِ 
 

كلفظ ا٤بعجزة: الشأف فيو كالشأف يف لفظ الكرامة؛ َف يرد يف الكتاب كالسنة، 
 عند علماء أىل السنة كا١بماعة، كعند غّبىم.و مستعمله مشهوره كلكنَّ 

فإذا قرأت كتب أىل السنة فذكركا ا٤بعجزة؛ فا٤بقصود ىو ىذا، تلك اآليات 
 .كالرباىْب الدالة على صدؽ نبوة النيب
 :كىذه اآليات كا٤بعجزات منها

 .ما يتعلق بإثبات النبوة
 .ما يتعلق بالتشريع :كمنها
 .عامة ما يتعلق ٕباجةو خاصةو أك :كمنها

 إذا نظرت يف ىذه ا٤بعجزات؛ كجدهتا ترجع إُف ما ذكرت لك، منها: 
 دليله كبرىافه على صدؽ النيب فيتحدل ا  :يعِب معجزٌة متعلقٌة بالنبوة؛

على أيدم  ا٣بلق ّٔذه ا٤بعجزة، كىذا كما كاف يف األمم السابقة كما أجرل ا 
أك عيسى، أك ىود، أك  على يد موسى  أنبيائها؛ من اآليات الٍب أجراىا ا 

 صاٌف إُف غّب ذلك.
، كأعظم ذلك ىذا القرآف العظيم الذم ىو ما كاف لنبينا ٧بمدو  :كمن ذلك

﴿َأَوَلْم َيْكِفِهْم أَناا  :بل ىي كافيةه شافية، قاؿ  أعظم آيةو دلت على صدؽ النيب 
َلى َعَلْيِهمْ  فهو أعظم دليلو كبرىاف على صدؽ  [ُٓ]العنكبوت:﴾أَنْػَزْلَنا َعَلْيَك اْلِكَتاَب يُػتػْ

كىي آيةه فريدة، كألجل ىذا تأثّبىا أعظم من تأثّب غّبىا من اآليات، ففي  النيب 
ما من نبٍي إال وقد أعطي من اآليات ما على مثلو آمن »: الصحيحْب قاؿ 

يـو  البشر، وإف الذي أعطيتو وحًيا يتلى، وإني ألرجو أف أكوف أكثرىم تابًعا
 .«القيامة

، كما كاف من آية اإلسراء وقد يكوف من المعجزات ما يرجع إلى التشريع
 .كا٤بعراج لنبينا 
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كقد تكوف ا٤بعجزة ال على سبيل التحدم للمشركْب، كاالستدالؿ على صدؽ  
النيب، كال تتعلق ٔبانب التشريع؛ إ٭با تتعلق ٕباجة كا٢باجة قد تكوف عامةن للمسلمْب، 

 كقد تكوف خاصةن للنيب.
،  ما كقع كثّبنا يف عهد النيب  -أعِب ا٢باجة العامة-من ذلك  من معجزاتو

، ككاف فيها  تفريج حاجةو ماسةو اإلٲباف كاليقْب بصدؽ النيب كآيات ىي ٩با يزيد 
 للمسلمْب.

: أف أصحاب ما خرج اإلماـ البخارم من حديث سلمة  من أمثلة ذلك:
يف ذبح اإلبل فأذف ٥بم،  كانوا معو يف سفرو، فقل الطعاـ، فاستأذنوا النيب   النيب 

 س بعد إبلهم! فنادل النيب فقاؿ: ما بقاء النا دخل على النيب  مث إف عمر 
عليو حٌب إف الناس ٝبيعنا قد أكلوا  من طعاـ القـو فقرأ النيب  لى ضى بأف يؤتى ٗبا فى 

 .«أشهد أف ال إلو إال اهلل وأني رسوؿ اهلل»: كمؤلكا آنيتهم، عندىا قاؿ 
، من ذلك ما ثبت يف صحيح مسلم، يف قصة وقد تكوف الحاجة خاصًة للنبي

لما أراد أف يقضي حاجتو نظر فلم يجد في  أف النبي الطويلة كفيها:  جابرو 
إلى شجرة فأخذ بغصن منها وقاؿ: انقادي علي  الوادي ما يستتر بو، فعمد 

بإذف اهلل؛ فانقادت لو كأنها بعيٌر مخشوٌش يصانع صاحبو، ثم أتى إلى شجرة أخرى 
ئما علي؛ بإذف اهلل فالتئما بينهما قاؿ: الت فِ صَ وفعل بها كذلك حتى كاف بالمنْ 

 .فهذه آية كمعجزة للنيب  عليو، ثم بعد ذلك عادت كل شجرة إلى مكانها،
 .كفيها ما يزيد اإلٲباف كاليقْب بصدقو  فهذه اآلية ؛كانت ٢باجةو لو  

كىذا يستدعي منا أف نعرؼ الكرامة الٍب ىي -كالفرؽ بْب ا٤بعجزة كالكرامة 
من خارؽو للعادة على يد كليو ا٤بؤمن؛  الكرامة: ىي ما ٯبريو ا  -موضوع ٕبثنا

 ٢بجةو أك حاجة.
 بعد قليل. -إف شاء ا-كسنتكلم عن ىذا 

 :الفرؽ بْب ىذا ا٣بارؽ كا٣بارؽ األكؿ يظهر من كجوه
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أف ا٤بعجزة مقركنةه بدعول النبوة، كأما الكرامة فليست كذلك،  األكؿ[:]األمر 
لكنو ليس  -كىو حق-كىذا فارؽه بْب ا٤بعجزة كالكرامة. كا٤بتكلموف ما عرفوا غّبه 

الوحيد، ا٤بعجزة يقَبف ّٔا دعول النبوة، ٗبعُب: أف من ٘برم على يديو ىذه اآلية 
 . كا٤بعجزة فإنو ٱبرب أنو رسوؿه من عند ا

كأما الكرامة: فليس األمر فيها كذلك، كلو أف من جرت على يديو ىذه الٍب 
 تدعى أهنا كرامة فادعى النبوة؛ ما أصبحت كرامة كال كاف ىو كلينا.

فإف بعض أىل البدع كا٤بعتزلة أنكركا الكرامة؛ لزعمهم  وىنا وقفة مع ىذا الفرؽ:
 ؛، فبل تقـو على الناس حجةه ٗبعجزةأف إثباهتا يؤدم إُف أف ٚبتلط ا٢بجج على ا٣بلق

ألف ىذه خارقة، كىذه خارقة، فكيف ٲبيز الناس بْب ىذه كىذه؟ فأنكركا ألجل ىذا 
 الكرامة.

أنك -كال شك أف ىذا الذم ذكركا قوؿه باطل، يظهر بطبلنو بأدْف تأمل، كذلك 
ق بْب ا٤بعجزة مقَبنة بدعول النبوة، كالكرامة ليست كذلك، كالتفري -كما قد علمت

الصادؽ كالكاذب أمره متيسره ألجهل الناس، فإف النبوة ال يدعيها إال رجبلف: أصدقهم 
 .كأكذّٔم

النبوة ال يدعيها إال أصدؽ الناس كأكذب الناس، أصلح الناس كأفجر الناس، 
  !كالتفريق بْب أصلح الناس كأفسدىم ىل ىو باألمر العسّب؟

 :الطاٌف، كالصادؽ كالكاذب، كبالتاِفأجهل الناس يستطيع أف ٲبيز بْب الصاٌف ك 
زعم غّب صحيح، بل إنو يتيسر فإف ىذا االختبلط الذم ذكركا، أك ىذا االشتباه الذم يي 

 .التمييز بْب كوف ىذه الدعوة دعول صحيحة، أك أهنا غّب صحيحة -بيسرو كسهولة-
نبوة، إذنا ىذا ىو الفرؽ األكؿ بْب ا٤بعجزة كالكرامة: أف ىذه مقركنةه بدعول ال

 كىذه ليست كذلك.
أف جنس ا٤بعجزة أعظم من جنس الكرامة، كىذا ٩با َف يتبينو أىل  األمر الثاني:

الكبلـ، فإف أىل السنة كا١بماعة يقولوف: دعول النبوة فرؽ؛ لكنو ليس الوحيد، فثمة 
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فرؽه آخر كىو: أف جنس ا٤بعجزة أعظم بكثّبو من جنس الكرامة، فاألصل يف معجزات 
 أف تكوف معجزةن للثقلْب، كاألصل يف الكرامة؛ أال تكوف كذلك. األنبياء؛

إذنا: ا٤بعجزة شيءه عظيم ال ٲبكن أف يقارف بالكرامة، فبل ٲبكن ٕباؿو أف تكوف  
كرامةه بإخراج ناقةو من صخرةو معينة ،ال ٲبكن أف تكوف كرامة بانشقاؽ قمر انشقاقنا 

 .بلب عصا إُف حيةو حقيقيةو تسعىال تكوف كرامة بانق ،حقيقنيا؛ كما كقع للنيب 
 إذنا ٜبة فرؽه بْب جنس الكرامة، كجنس  ا٤بعجزة. 

ا٤بعجزة يَبتب عليها كجوب  من جهة ما يترتب على كٍل: ]األمر الثالث[:
التصديق؛ كإال فإنو إذا كانت ا٤بعجزة كاآلية عن طلبو معْبو من الكافرين فلم يؤمنوا؛ 

يف آخر ا٤بائدة، يف شأف ا٤بائدة  ا دؿ عليو قولو نزؿ العذاب، كحصل ا٥ببلؾ، كىذا م
بُُو َأَحًدا  الٍب طلبها  بنو إسرائيل: بُُو َعَذابًا ال ُأَعذٍّ ﴿َفَمْن َيْكُفْر بَػْعُد ِمْنُكْم فَِإنٍّي ُأَعذٍّ

 .[ُُٓ]ا٤بائدة:ِمَن اْلَعاَلِميَن﴾
ِإالا َأْف َكذاَب ِبَها ﴿َوَما َمنَػَعَنا َأْف نُػْرِسَل بِاآليَاِت : كىذا ما بينو 

َف يعط  ّٔا؛ استأْف من رٞبتو كلطفو ّٔذه األمة ذلك أف ا  [ٗٓ]اإلسراء:اأَلواُلوَف﴾
كما جاء ىذا يف ركايات مرسلة يشد بعضها –قريشنا اآليات ا٤بعينة الٍب طلبوىا، طلبوا 

أف ٯبعل ٥بم الصفا ذىبنا، أك أف يزيح عنهم  أهنم كانوا يطلبوف من النيب  -بعضنا
َف يعطهم  ا١بباؿ؛ حٌب يزرعوا، أك أف تكوف مكة مركجنا كأهنارنا، فهذه اآليات ا 

، ا قادره [ّٕ]األنعاـ:﴿ ُقْل ِإفا اللاَو قَاِدٌر َعَلى َأْف يُػنَػزٍَّؿ آيًَة﴾ إياىم ال لعدـ قدرتو:
 على ذلك، ال شك يف ىذا كال ريب.

أنو إذا طلب ا٤بشركوف الكافركف آية معينة فأعطوىا فلم  لكن قد جرت سنتو ك 
من رٞبتو أراد أف ال ٰبصل العذاب العاـ   يؤمنوا؛ فإنو ٰبصل ا٥ببلؾ كالعذاب، كا 

أف  على ىذه األمة؛ ألجل أف ىذه الشريعة كىذه الرسالة آخر الشرائع، فأردا ا 
كإال  يؤمن الناس، أك يتوب التائب فيستمر دين ٧بمدو يبقى يف الناس بقية؛ ألجل أف 

﴿َوَأْقَسُموا بِاللاِو َجْهَد أَْيَمانِِهْم لَِئْن فإف ا٤بشركْب قد كثر فيهم طلب اآليات من النيب: 
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إ٭با َف ٯببهم إُف ذلك؛ ألجل السبب  كا  [َُٗ]األنعاـ:َجاَءتْػُهْم آيٌَة لَيُػْؤِمُننا ِبَها﴾
 .الذم ذكرتو لك

إذنا: ىذا ما يَبتب على ا٤بعجزة كال يَبتب على الكرامة، الكرامة ا٤بعينة من َف 
 يؤمن ّٔا فإنو ال يَبتب عليو ما يَبتب على ا٤بكذب ٗبعجزة النيب.

فالسبب النبوة، سبب ا٤بعجزة غّب كسيب،  من جهة السبب: ]األمر الرابع[:
كسبب الكرامة كسيبه؛ ألف سبب ا٤بعجزة النبوة، كالنبوة غّب كسبية، كأما سبب الكرامة 

 فالطاعة، كالطاعة كسبية.
 إذنا ىذه فركؽ تتميز ّٔا ا٤بعجزة عن الكرامة.

لو كسنأخر الكبلـ عن الكرامة إُف ما بعد قلي- أما الخارؽ الثالث بعد الكرامة
كىي ا٣بوارؽ الٍب ٘برم على يد الفجار من  األحواؿ الشيطانية: :ىو -إف شاء ا

الكهاف، كا٤بشعوذين، كالسحرة كما إليهم، فهذه تسمى: أحواالن شيطانية؛ ألهنا تكوف 
 .بإعانة ا١بن كالشياطْب

 
 : بينها كبْب الكرامة من عدة جهاتْبَّه كالفرؽ بػى 

من جهة ا٣بارؽ نفسو، فإف األصل كالغالب أف األحواؿ  ]األمر األكؿ[:
 ، كال يستعاف ّٔا على طاعة ا.الشيطانية ترجع إُف جنس ما حـر ا 

، كأما الكرامة فإهنا ال تكوف معصيةن البتة؛ كإ٭با يستعاف ّٔا على طاعة ا 
 سو.كيكوف فيها مصلحةه لدين ا كلعباده، فهذا فرؽه من جهة ا٣بارؽ نف

م ظي عٍ الكرامة تػى  يرجع إُف ىذ ا١بانب ا٤بتعلق با٣بارؽ كىو: أفَّ  وثمة فرٌؽ آخر
 بذكر ا، كأما ا٢باؿ الشيطانية فإهنا تضمحل عند ذكر ا.

 كاضح، ْبَّه الفرؽ بينهما من جهة من ٘برم على يديو؛ كىذا الفرؽ بػى  األمر الثاني:
فإف الذم ٘برم على يديو ا٢باؿ الشيطانية ىو فاجره فاسقه، أك كافره مارد، كأما من 



ـً أىِب العباس، أىٞبىىدى بنً  ة الوىاًسػػػًطيَّةي؛ ًلشىٍيًخ اإلٍسبلى  (ىػػػػِٖٕ-ُٔٔعىٍبدى ا٢ٍبليم اٍبن تٍيميَّة ا٢ٍبرَّآفَّ ) الػػػعىػػػًقػػػيػػػػػدى
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٘برم على يديو الكرامة الرٞبانية فإنو عبده ، كِفه صاٌف، كالفرؽ بْب كِف الشيطاف ككِف 
 .الرٞبن ال يشتبو على أحد

 إذنا ىذا فارؽه بْب الكرامة كبْب ا٢باؿ الشيطانية.
تعريف الكرامة كأهنا: ا٣بارؽ  ، قد علمتى الكرامة إُف الكبلـ عننصل اآلف 

 .على يد كليو ا٤بؤمن؛ ٢بجةو أك حاجة للعادة الذم ٯبريو ا 
على يد كليو  خارؽه للعادة: يعِب شيءه َف ٘بر عادة الناس بوقوعو، ٯبريو ا 

 ا٤بؤمن.
َأْولَِياَء اللاِو ال َخْوٌؼ َعَلْيِهْم  ﴿َأال ِإفا  ظاىره يف كتاب ا: ْبَّه تعريفو بػى  والولي:

، فا٤بؤمن التقي ىو [ٖٙ،ٕٙالاِذيَن آَمُنوا وََكانُوا يَػتػاُقوَف﴾]يونس: *َوال ُىْم َيْحَزنُوَف 
، كال  الذم يكوف  كلينا، كل مؤمنو تقي؛ فإنو  كِف، ليس ٜبة شيءه آخر ال رسـو

ا  دى ، فوحَّ ن استقاـ على طاعة ا دعاكل، كال شيءه من ىذا القبيل؛ إ٭با كل م
 .، كفعل ما أمر، كاجتنب ما هني؛ فإنو كِفه  كاتبع نبيو 

ىذه الكرامة تكوف ٢بجةو أك حاجة؛ ٢بجة تتعلق بالدين من جهة الدعوة إليو، 
، أك من جهة إرغاـ أعدائو كٙبديهم، ىذا ما كبياف صحتو، كأنو ا٢بق من عند ا 

 .يتعلق با٢بجة
أك من جهة ا٢باجة، كا٢باجة قد تكوف حاجةن عامةن للمسلمْب، كقد تكوف حاجةن 

 خاصةن ٤بن ٘برم على يديو.
 نوعْب ترجع إليهما الكرامات كٮبا:  كذكر ا٤بؤلف 

 .ما يرجع إُف جنس العلـو كا٤بكاشفات/ُ
 .كما يرجع إُف جنس القدرة كالتأثّبات/ِ

يعِب ٩با يرجع إُف العلم الذم يفتحو ا ما يرجع إُف جنس العلـو كا٤بكاشفات: 
  كشف لو شيءه ٩با ال يكشف بالعادة، حٌب من جهة على من يشاء، أك أنو يي

 البصر.



ـً أىِب العباس، أىٞبىىدى بنً  ة الوىاًسػػػًطيَّةي؛ ًلشىٍيًخ اإلٍسبلى  (ىػػػػِٖٕ-ُٔٔعىٍبدى ا٢ٍبليم اٍبن تٍيميَّة ا٢ٍبرَّآفَّ ) الػػػعىػػػًقػػػيػػػػػدى
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، كىذه قصةه ثابتة، حسنها كلذلك ما كاف يف قصة سارية الٍب جرت لعمر 
 .بن حجر، كغّبٮبا من أىل العلمابن كثّب، كا٢بافظ اا٢بافظ 

حينما  كقد تكوف من جهة القدرة كالتأثّبات؛ كما جرل ٣بالدو بن الوليد 
فضائل ))شرب السم؛ كىذه قصةه ثابتة أخرجها الطربآف، كأبو يعلى، كاإلماـ أٞبد يف 

 .، كغّبىم، بأسانيدو ثابتةو صحيحة، فهذا ما يرجع إُف جنس القدرة كالتأثّبات((الصحابة
ة اإلنساف يف نفسو ،كقد تكوف ٢باجة ؛ ٢باج-كما ذكرت لك-كقد تكوف 

كقعت يف قصة  ا٤بؤمنْب، كىذه كثّبة كقعت يف السابق، كما أشار ا٤بؤلف 
، كال شراب؛ كىذا  الكهف كذلك: أف ىؤالء الفتية مكثوا ىذه ا٤بدة الطويلة ببل طعاـو

 نوعه من الكرامة.
 ((لصفديةا))يف كتابو  كىذا نوعه ثالثه للكرامة أشار إليو شيخ اإلسبلـ 

 يف ا١بزء األكؿ، فإنو ذكر: ىناؾ ثبلثة أنواع: 
 .ما يرجع إُف العلـو كا٤بكاشفات/ُ
 .كما يرجع إُف القدرة كالتأثّبات/ِ 
كما يرجع إُف الغناء عن ا٢باجات البشرية، ما يرجع إُف الغناء: يعِب االستغناء /ّ 

الزمن، كلذلك ما كاف  عن ا٢باجات البشرية ؛كاالستغناء عن الطعاـ كالشراب مدةن من
 .ألصحاب الكهف، كذلك ما كاف يف األمم السابقة من الذم جرل ٤برٔف 

 -كما قد علمت–أنو كقع يف صدر ىذه األمة  كذكر شيخ اإلسبلـ 
 .، ككقع ٣بالدو بن الوليد، ككقع لغّبٮبا من الصحابة كقع لعمرو 

حينما رأل تلك األنوار الٍب ىي   ففي الصحيح: قصة أسيد بن حضّب 
كالسرج، كىم ا٤ببلئكة الذين تنزلوا ؛لقراءتو القرآف، إُف غّب ذلك ٩با كاف يف الصدر 
األكؿ، يف عهد الصحابة ككذلك يف عهد التابعْب، كيف عهد أتباعهم، كباؽو يف ىذه 

 األمة كسيبقى إُف قياـ الساعة.
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قتل الشاب ا٤بؤمن، مث ٰبٓب مرةن فإنو قد ثبت يف الصحيح: أف الدجاؿ حينما ي
 .أخرل فبل يقدر عليو؛ كىذه كرامةه ٥بذا الشاب ا٤بؤمن الذم كقف يف كجو ىذا الدجاؿ

 .إذنا الكرامة كانت، كتكوف، كستكوف باقيةن يف ىذه األمة إُف ما شاء ا 
الكرامة عند أىل السنة كا١بماعة منضبطه بضوابط يتميز ٗبعرفتها منهج أىل  بابي 

 لسنة عن منهج ٨بالفيهم يف ىذا الباب، من تلك الضوابط:ا
أف االعتماد يف الدين من جهة اإلٲباف، أك من جهة الدعوة  ]الضابُط األوؿ[:

إليو، إ٭با مرجعها إُف الدليل كالربىاف، كالسنة كالقرآف، ال إُف الكرامة؛ كألجل ىذا ال 
 يتوقف شيءه من الدين على ثبوت الكرامة ككقوعها، فمٌب ما كقعت الكرامة؛ فإفَّ 

عنو، ىذا ال يكوف، كليس  رتاب أك يرجعي اإلنساف يثبت على الدين، كمٌب َف تقع؛ فإنو ي
 ا٢بجةي  -كما قد ٠بعت-بُب أمر الدين على الكرامة من منهج أىل السنة كا١بماعة أف يي 

ما من : »-كما ٠بعت يف ا٢بديث السابق-يف ىذا الدين مرجعها إُف نصوص الوحي
، «يتلى نيبو إال كقد أعطي من اآليات ما على مثلو آمن البشر، كإف الذم أعطيتو كحيه 

 .فا٢بجة عندنا، كالعمدة عندنا ليست الكرامة؛ إ٭با كحي ا 
ا٤بقَبنة ٕبكمتو، كبالتاِف  أف الكرامة مرجعها إُف مشيئة ا  الثاني: الضابطُ 

فالوِف ليس منو شيء، ليس ىو الذم أخرج ىذه الكرامة إُف حيز الوجود، ليس ىو 
، كإذا كاف ما ، األمر يف ذلك  -حاشا ككبل–الذم استقل بإيقاعها، كإٯبادىا 

ليست بيد األنبياء؛ إ٭با ىي بيد من  -كىي ا٤بعجزات-إُف ما ىو أعظم منها  يرجعي 
 .نبياء أرسل األ

٥بم  رى جي فٍ حٌب يػى - ٱباطبوف النيب -كألجل ىذا ٤با قاؿ ا٤بشركوف: إهنم لن يؤمنوا 
يف سورة اإلسراء، ماذا كاف الرد؟  من األرض ينبوعا إُف آخر ما ذكركا، كبينو ا 

 .[ٖٜ﴿ُقْل ُسْبَحاَف رَبٍّي َىْل ُكنُت ِإالا َبَشًرا َرُسواًل﴾]اإلسراء:
 .[ٖٚ﴿ُقْل ِإفا اللاَو قَاِدٌر َعَلى َأْف يُػنَػزٍَّؿ آيًَة﴾]األنعاـ:فاآليات مرجعها إُف ا 
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، فهو القادر على ذلك، فإذا شاء أنزؿ اآلية يف ىذا الباب با  متعلقةه  القدرةي 
 .أنز٥با، كإذا َف يشأ َف تنزؿ

تعلق القلوب؛ كبالتاِف ال إذنا ال تتعلق القلوب البتة ٗبن ٘برم على يديو كرامة، ال ت
ال إُف ىذا الوِف، الكرامة توىب  رجع يف ذلك إُف ا رؼ العبادة لو؛ ألنو إ٭با يي صٌ تي 

 .من ا 
وىب كىو أف األصل يف الكرامة عند عباد ا الصا٢بْب؛ أف تي  ثالث:ال ضابطُ ال

يف -ىو األصل ، كال تطلب من عباد ا الصا٢بْب، ىذا طلب، توىب من ا كال تي 
األصل أف األكلياء حقنا؛ ال يطلبوهنا، كال  كىذا األصل لو استثناء، لكنَّ  -ىذا الباب

ب كالغركر يف جٍ يسألوهنا، بل ٱبافوف إذا كقعت ّٔم؛ ألهنم ٱبافوف أف يقع شيءه من العي 
قلؤّم؛ فتكوف ا٥بلكة؛ كلذا ىم أشد ما يكونوف حرصنا على إخفائها، كعدـ إظهارىا، 

ًجراىيم دعاكل عريضة من الكرامات الٍب ٙبصل ىً عاكل كالتزييف الذين ؼ أىل الدَّ ٖببل
٥بم، كدكنك كتب الكرامات ا٤بزعومة عند أىل ا٣برافة، اقرأ كاعجب من ىذه الٍب 

بْب أف تكوف كذبنا، أك أف  -يف الغالب-عوف أهنا أحواؿه جرت على أيديهم، كىي يدٌ 
 تكوف حاالن شيطانية.

بابه عجيب، فقد أضحكوا العقبلء  -عند ا٣برافيْب-ىذا الباب  كا٢بقيقة أفَّ 
عوا دعاكل عريضة، كأتوا بأشياء غريبة، ما كاف عليها الصدر على عقو٥بم؛ فإهنم قد ادَّ 

ا، حٌب أدرجوا يف الكرامات  األكؿ من ىذه األمة، بل إهنم قد توسعوا يف ىذا ا٤بقاـ جدن
 اف من جنس ا٤بعصية. ما ىو من جنس اللغو كالعبث، بل رٗبا ك

رفع ا قدره، كنور ضرٰبو، كقدس -أف من كراماتو  :كلذلك قد تقرأ عند بعضهم
رياننا، أك أنو قد أتى دابةن فعل ّٔا الفاحشة، قد ٘بد ىذا يف أنو خطب يف الناس عي  -سره

ىذه الكتب، كىذا شيءه كقفت عليو بنفسي يف كتبهم، فشتاف بْب ىذا كىذا، شتاف 
ف عليو حاؿ األكلياء حقنا، كبْب من يزعم أنو منهم، كالواقع أنو أبعد الناس بْب ما كا

 .عنهم
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 إذنا ىذا أيضنا من ضوابط أىل السنة كا١بماعة يف ىذا الباب.
كىو أف الكرامة ال تكوف معصيةن، كعليو  -قد ذكرتو قبل قليل- الرابع: الضابطُ 

ا يف إمَّ  تضي: أهنا معصيةه  فمٌب من ادعى إنسافه كرامةن كالنظر الصحيح فيها يق
 .كليو ٗبا يهينو ـي رّْ كٍ ال يي  ا ليست كرامةن، ا ا٢باؿ، أك ا٤بآؿ، فإننا نقطع حينها أهنَّ 

 أف االستقامة أعظم كرامة، االستقامة على دين ا  الخامس: الضابطُ 
 .اىا اإلنسافطى عٍ كشرعو أعظم كرامةو يػي 

كال -كلذا يا عبدا كن طالبنا لبلستقامة ال طالبنا للكرامة؛ فإف ىذه أعظم كرامة 
يف آخر الزماف، حينما تتبلطم أمواج الشبهات كالشهوات،  -سيما يف زماف الغربة

فثبات اإلنساف على ىذ الدين يف اعتقاده، كيف عملو، كيف أخبلقو؛ ثباتو على ا٤بعتقد 
، ٕبيث ال ٰبيد عنو قيد شعرة؛ ال شك أف ىذا  ده الصحيح كعلى ما جاء بو ٧بم

 كرامةه كأم كرامة! 
؛ فليبشر أنو قد فمن ثبت على ىذا الدين، كاستقاـ على سنة سيد ا٤برسلْب 

 أعظم كرامة. أعطاه ا 
ليس من الشيء  :كىو أنو ال تبلـز بْب الوالية كالكرامة، ٗبعُب :سادسال ضابطُ ال

، بل قد  :الضركرم أف يكوف للوِف كرامة، ٗبعُب آيةه خارقةه للعادة، ليس ذلك ضربة الـز
 يكوف من أكلياء ا من ىو يف أعلى درجات الوالية، كال ٘برم عليو الكرامة.

فبل يظن يف نفسو السوء، كال يظن فيو من غّبه السوء إف َف تكن لو  :كبالتاِف
لو كرامة، إ٭با الوالية تناؿ بتحصيل شرطها، كىو اإلٲباف كالتقول، كالية، إف َف تكن 

كليس الكرامة من شرطها، ليس من شرط ٙبصيل رتبة الوالية أف يكوف اإلنساف من 
منهم من الصحابة، كالتابعْب، كأتباع  كثّبه   أصحاب الكرامات، فإف خيار أكلياء ا 

أف ينبو إُف ىذا األمر، كىو  ي، كبالتاِف ينبغالتابعْب، ما عرفت ٥بم كرامات خارقة للعادة
 عدـ التبلـز بْب الوالية كالكرامة. 
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إذنا: ىذا ٦بمل ما يرجع إُف ضوابط الكرامة، عند أىل السنة كا١بماعة، كّٔا يتميز 
 .الفرؽ بْب منهج أىل السنة كا١بماعة، كمنهج ٨بالفيهم

كركىا؛ كبعض ا٤بعتزلة كانوا كسطنا بْب أناسو أن  -يف ىذا الباب-أىل السنة 
أىل  ؽى ارى عوا فيها ما ال ينبغي؛ كالصوفية، ككذلك فى كا٤بتكلمْب، كأناسو بالغوا فيها، كادَّ 

السنة كا١بماعة طرائق بعض ا٤بتكلمْب؛ الذين ما ميزكا كما كاف عندىم فرقاف صحيح 
 .كا٢باؿ الشيطانية ،بْب الكرامة كغّبىا؛ كا٤بعجزة

كسلكوا ا٤بسلك الرشيد يف ىذا الباب؛ ألهنم اتبعوا  توسط أىل السنة كا١بماعة،
نصوص الكتاب كالسنة، كمضوا على ما كاف عليو سلف ىذه األمة؛ فوفقوا للحق 

 أعلم. كالصواب كا 
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 [بٚاْ ًِٔج اهتوقٛ ٗاالصتذالي عِذ أٓى اهضِٞ ٗاجلٌاعٞ
 
 
 

 :قاؿ 
باطّٓا  ثِ َٔ ططٜل أٌٖ ايػ١ٓ ٚادتُاع١ اتباع آثاض ضغٍٛ اهلل )

ٚؿياّٖطا ٚاتباع غبٌٝ ايػابكري األٚيري َٔ اغيٗادطٜٔ ٚاألْكاض ٚاتباع 

عًٝهِ بػٓيت ٚغ١ٓ ارتًفا٤ ايطاؾسٜٔ $سٝح قاٍ:  ٚق١ٝ ضغٍٛ اهلل 

اغيٗسٜري َٔ بعسٟ، شيػهٛا بٗا، ٚعهٛا عًٝٗا بايٓٛادص، ٚإٜانِ 

 #.َٛض، فإٕ نٌ بسع١ٕ نالي١ٚستسثات األ

ٖٕ أقسم ايهالّ نالّ اهلل، ٚخري اهلسٟ ٖسٟ ستُٕس  ٜٚعًُٕٛ أ

. 

َٕٛ فٝؤثطٕٚ نالّ اهلل ع٢ً غريٙ َٔ نالّ أقٓاف ايٓاؽ، ٜٚكسِّ

 .ع٢ً ٖسٟ نٌ أسس ٖسٟ ستُٕس 

 .ٚهلصا مسٛا أٌٖ ايهتاب ٚايػ١ٓ

ٚمسٛا أٌٖ ادتُاع١؛ ألٕ ادتُاع١ ٖٞ االدتُاع ٚنسٖا ايفطق١ ٚإٕ 

  (.تُعرياجملنإ يففي ادتُاع١ قس قاض امّسا يٓفؼ ايكّٛ 
 

 كانت مسألة كرامات األكلياء آخر ا٤بسائل العقدية، الٍب أكردىا ا٤بؤلف 
 يف ىذه النبذة النافعة، يف اعتقاد أىل السنة ك ا١بماعة.

 العقيدة بأمرين:  ىذه مث ختم ا٤بؤلف 
 .بياف منهج التلقي كاالستدالؿ عند أىل السنة كا١بماعة األوؿ:]األمر[



ـً أىِب العباس، أىٞبىىدى بنً  ة الوىاًسػػػًطيَّةي؛ ًلشىٍيًخ اإلٍسبلى  (ىػػػػِٖٕ-ُٔٔعىٍبدى ا٢ٍبليم اٍبن تٍيميَّة ا٢ٍبرَّآفَّ ) الػػػعىػػػًقػػػيػػػػػدى
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 كمبلت االعتقاد عند أىل السنة كا١بماعة، حيث ذكر كاألمر الثآف: مي 
ما يتعلق باألمر با٤بعركؼ، كالنهي عن ا٤بنكر، كاتباع صاٌف األخبلؽ، إُف غّب ذلك ٩با 

 سنتكلم عنو إف شاء ا.
بابه مهم،  -باب منهج أىل السنة كا١بماعة يف التلقي كاالستدالؿ–ىذا الباب 

األمور قد اختلطت   كالكبلـ عنو كفيو شيءه مهم كال سيما يف ىذا الزماف ا٤بتأخر، فإفَّ 
كثّبنا، فالدندنة حوؿ ىذا ا٤بوضوع لو من األٮبية ما ال ٱبفى على ذم لب، فإف 

 ىذه األمة يف األزماف ا٤بتأخرة. ا٣ببلؼ ا٤بنهجي قد كقع كثّبنا يف
كتوسع كسائل االتصاؿ بْب الناس؛ أدت إُف كثّبو من االشتباه على كثّبو من 
الناس؛ فصرت تسمع من الشبو الشيء الكثّب؛ صار من السهل على بعض الناس أف 

 رح اآلية كا٢بديث؛طفي ا٤بعقوؿ على ا٤بنقوؿ، أك أف يتقدـ بْب يدم ا كرسولو  ـى قدّْ يي 
ألجل عادةو، أك ألجل شهوةو، أك ألجل ما يرل أنو ىو العقل الصحيح، إُف غّب ذلك، 
صرت تقرأ كتسمع، كصار كثّبه من األغمار يطعنوف يف سلف ىذه األمة، كال يرفعوف 
رأسنا بفقههم، كال بتفسّبىم للنصوص، يف سلسلة طويلة من ىذا ا٣بلط كىذا التلبيس، 

 كا ا٤بستعاف.
عن ىذا ا٤بوضوع من الكبلـ ا٤بهم الذم حرمه بطالب العلم كالداعية  إذنا: الكبلـ

أف يركز عليو كثّبنا، العامة ٕباجةو ماسةو إُف إعادةو إُف ىذا األصل، إُف تذكّبو  إُف ا 
كثّبه من تلك   بو، إُف تكراره كإلقاءه دكمنا على أ٠باعهم؛ حٌب تزكؿ بتوفيق ا 

 الشبو الٍب علقت بأذىاهنم، فإف مرجعها يف الغالب إ٭با ىو إُف خللو يف التأصيل. 
كىذا -إُف ىذه التسمية كإُف سببها  أشار الشيخ  أىل السنة والجماعة

كىو أف األصل يف التسميات أهنا  -موضوعه لعلو قد جرل ا٢بديث عنو يف أكائل الدركس
 ترجع إُف ثبلثة أنواع: 

 تسمياته مباحة. /ّ .تسميات ٩بنوعة/ِ .تسميات مشركعة/ُ
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فهي الٍب فيها النسبة إُف أمرو ٩بدكحو شرعنا، النسبة إُف  أما التسميات المشروعة:
اإلٲباف، إُف اإلسبلـ، إُف ا٥بجرة، إُف النصرة فيقاؿ: مسلمه، أك مؤمن، أك مهاجرمه، أك 

 .أنصارمه، أك ما شاكل ذلك؛ ىذه تسمياته مشركعة
أصحأّا دينهم فكانوا  ؽى رَّ ؽ، الٍب فػى رى كالنسبة إُف الفً   وثمة تسميات ممنوعة:

شيعا، أك النسبة إُف التسميات ا٤بشركعة لكن على كجو البغي كالفخر؛ كما ثبت يف 
: الصحيح ٤با قاؿ أحد ا٤بهاجرين: ياللمهاجرين، كقاؿ اآلخر: يالؤلنصار، قاؿ النيب 

 . «أظهركم! أبدعوى الجاىلية وأنا بين»
كاالنتساب إُف البلداف، أك ا٢برؼ، أك ما شاكل ذلك،   وثمة تسمياٌت مباحة:

 كاألصل يف ىذا ا١بواز: ماَف يَبتب عليو ما ال ٰبل.
 التسمية بأىل السنة والجماعة، االنتساب للسنة والجماعة، من النوع األوؿ:

 .كىو التسميات ا٤بشركعة فإف ىذه التسميات تسمياته كانت بأمرو ٧بمودو شرعنا
فكيف  -با١بماعة مٍ ظً بالسنة، النسبة إُف ا١بماعة  كأعى  مٍ ظً النسبة إُف السنة كأعى 

 كا٢باجة دعت إُف ىذه التسمية؟ 
 أكد أف تفهم أف نشوء ىذا اللقب إ٭با دعا إليو ا٢باجة، إذا قيل: ٤باذا يقاؿ أىل

سلمْب كا٢بمد ؟ ما السنة كا١بماعة؟ كال يكتفى بوصف اإلسبلـ؟ ٤با ال نقوؿ: ا٤ب
 الداعي إُف أف نقوؿ: أىل السنة؟ أك أىل السنة كا١بماعة؟

 بياف ىذا: ،ا١بواب: أف ا٢باجة ىي الٍب دعت إُف ذلك
ككاف ما أخرب بو النيب ، أف األمة قد افَبقت كتشيعت إُف شيعو كٙبزبت إُف أحزاب

  من أف ىذه األمة ستفَبؽ، كقاؿ   :ال تزاؿ طائفة من ىذه »كما يف الصحيح
 .«األمة على الحق ظاىرين

إذنا ىناؾ طوائف أخرل، كىذه الطوائف ال ٲبكن كصف كثّب منها بالكفر؛ ىم 
 أىل بدعةو كىول، لكن ال يصح أف يكفركا؛ ألهنم ما فعلوا ما يقتضي تكفّبىم.
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باإلسبلـ، ككانوا مع الذين ثبتوا على اإلسبلـ اض؛ كانوا إذنا ىؤالء إف كصفوا 
 .ل ذلك إُف لبس ا٢بق بالباطلمع ىؤالء على حدو سواء فلم يتميز ىذا عن ىذا؛ أدَّ 

كاعلم يا رعاؾ ا أف لبس ا٢بق بالباطل؛ يؤدم إُف اضمحبلؿ ا٢بق، إُف أف ٱببو 
االختبلط بْب ا٢بق كالباطل،  نور ا٢بق، كرٗبا انطفأ؛ بسبب ىذا اللبس، كبسبب ىذا

؛ فدؿ ىذا [ٕٗ﴿َوال تَػْلِبُسوا اْلَحقا بِاْلَباِطِل﴾]البقرة:عنو:  كىذا ما ينهى ا 
على أف لبس ا٢بق بالباطل مذموـه شرعنا؛ كبالتاِف: احتاج أىل ا٢بق إُف أف يتميزكا 

ا، كحٌب يتميز فظ ا٢بق، كيبقى صافين ٕبقهم، ال بد أف يكوف أىل ا٢بق ظاىرين؛ حٌب ٰبي 
عليهم الدكاخل، كحٌب تقـو ا٢بجة على الناس، فا٢بق بْبه  أىلو عن غّبىم؛ فبل تدخلي 

ال يزاؿ طائفٌة من أمتي على الحق »كظاىر، كمن أراده طلبو، كأصحابو ظاىرين 
 .«ظاىرين

 إذنا ال بد أف يكوف ا٢بق ظاىرنا، كال بد أف يكوف أىلو ظاىرين، من أسباب ذلك:
ا٢بق بوصفو يتميز بو أىل اإلسبلـ  أىل السنة كا١بماعة، أف يتميز أىلي أف يتميز 

الصايف عن الشوب، عن غّبىم ٩بن ينتسبوف إُف اإلسبلـ؛ فكانت ىذه التسميات، 
ككانت ىذه األكصاؼ: أىل السنة كا١بماعة، أىل ا٢بديث، أىل األثر.. إُف آخر ما 

 ىنالك.
، ليس فيها ٙبزبه إذنا ىذه أكصاؼه ٧بمودةه يف ذاهتا، فليس ت فيها نسبة إُف مذمـو

إُف شخص، ليس فيها ٙبزب إُف قـو معينْب؛ إ٭با فيها انتسابه إُف أمرو ٧بمودو شرعنا؛ 
 السنة، كا٢بديث، كاالجتماع على ا٢بق.. إُف آخر ما ىنالك.

مث ا٢باجة ىي الٍب دعت إُف حصوؿ ذلك؛ كألجل ىذا إذا نظرت؛ كجدت تاريخ 
ظهورنا كاضحنا، يف عهد أكساط  رى هى قدٲبنا؛ ٘بد أنو ظى  -أىل السنة مصطلح-ىذا اللقب 

مقدمة ))يف  كما أخرج اإلماـ مسلم  أك أكاسط التابعْب؛ كابن سّبين 
كانوا ال يسألوف عن اإلسناد، فلما كقعت الفتنة قالوا: ٠بوا :)، قاؿ((صحيحو
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أىل البدعة فبل يؤخذ   لنا رجالكم، فينظر إُف أىل السنة فيؤخذ كبلمهم، كينظر إُف
 .(كبلمهم

ككبلٮبا قد تويف يف سنة عشرو  كذلك ٘بده يف كبلـ ا٢بسن البصرم 
 .كمئة للهجرة

 .األمر فشى أكثر يف عهد صغار التابعْب؛ كأيوب السختيآف  مث ٘بد أفَّ 
أكثر يف عهد أتباع التابعْب، كما ٘بده يف كبلـ سفياف  ىمث ٘بد األمر قد فش

 .ه من أئمة السلفكغّب  الثورم 
 .أكثر يف الطبقة الٍب بعد ذلك؛ كطبقة اإلماـ الشافعي ىمث ٘بد األمر قد فش

مث ٘بد األمر قد فشا يف الطبقة الٍب بعدىم أكثر كأكثر؛ كما ٘بده يف كبلـ اإلماـ 
 .ـ كغّبىمكأِب عبيدة القاسم بن سبلَّ  ،أٞبد

 أكثر كأكثر بعد ذلك. ىفش ،مث زاد األمر
 .حيث التاريخ مصطلح أىل السنة إذنا ىذا من

أما مصطلح أىل السنة كا١بماعة: فهذا متأخره عن ا٤بصطلح األكؿ، جاء قليبلن 
كظهر  ىلكنو فش، عند ا٤بتقدمْب، كما ٘بده يف بعض كبلـ سفياف الثورم 

أكثر يف آخر القرف الثالث، كأكائل القرف الرابع، كما ٘بده يف كبلـ الطربم، كيف كبلـ 
 كيف كبلـ غّبٮبا من أىل العلم. الطحاكم،

إُف أف  كلمة ا١بماعة  مصطلح أىل ا١بماعة أك ا١بماعة: نبو ا٤بؤلف 
 يراد ّٔا أحد أمرين:

 .كقد يراد ّٔا آّتمعْب/ِ .قد يراد ّٔا االجتماع /ُ
فإذا قلت: أىل ا١بماعة، أك قلت أىل السنة كا١بماعة، كلمة أىل: ٗبعُب 

 ، يعِب: من أصحاب السنة، يعِب: من أتباع السنة.أصحاب، فهذا من أىل السنة
 كما ا٤بقصود باالجتماع؟ ؛كإذا قلت من أىل ا١بماعة يعِب من أصحاب االجتماع
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ىو االجتماع على ا٢بق، فإف كاف ىذا االجتماع على إماـو شرعيو ذم شوكة؛ 
فإنو اجتماع، كإذا كاف مع عدـ كجود أك يف زمنو ليس فيو ىذا اإلماـ ذم الشوكة؛ فإنو 
يكوف أيضنا اجتماع؛ ٦برد اجتماع أم أىل ا٢بق على حقهم كاؼو يف كصفهم بأهنم 

تباع السنة، كحاؿ أىل البدع، كذلك أف أحاِف أىل االجتماع؛ كذلك ليتميز الفرؽ بْب 
البدعة كالفرقة أمراف مقَبناف، كالسنة كاالجتماع أمراف مقَبناف، البدعة يبلزمها كيصحبها 
الفرقة كالنزاع؛ كلذلك أىل البدع أىل انشطارات، أىل ٛبزقات، تبدأ الفرقة ٔبماعة، مث َف 

، مث ٘بد القسم الواحد منهما ينقسم يزؿ ىؤالء ا١بماعة يتفرقوف، فينقسموف إُف قسمْب
 إُف قسمْب، كىكذا دكاليك.

٘بد أهنم ما أكثر ما يقع فيهم  -إذا قرأت يف كتب ا٤بقاالت كالفرؽ-أىل البدع 
التنازع، كاالختبلؼ، كالتمزؽ، ٖببلؼ السنة؛ فإنو قد اقَبف ّٔا االجتماع، فتميز ا٢باؿ، 

اشتبو عليك  ؾ: ىؤالء يتبعوف السنة إفٍ عند، أصبح يف ىذا الوصف زيادة ه يف التمييز
األمر فقيل: حٌب غّب يتبع السنة! انظر إُف حا٥بم حيث إهنم اجتمعوا على ا٢بق؛ كلذا 
٘بد أىل السنة كا١بماعة على طريقو كاحدة يف معتقدىم، يف مسلكهم، يف منهجهم، يف 

 التلقي كاالستدالؿ. 
كتابنا ألف قبل ألف سنة؛ ٘بد   لف يف ىذا العصر، كخذخذ كتابنا يف االعتقاد أي 

 ا٤بؤلف شخصه كاحد، أليس كذلك؟ أف الكتابْب ينطقاف بكبلـو كاحد، حٌب كأفَّ 
علم أف أىل السنة أىل إذنا ىذا ٩با يوضح األمر أكثر، كيزيد التمييز كضوحنا؛ أف يي 

 ،يلاجتماعو أيضنا؛ كلذا فإنو يقاؿ: أىل ا١بماعة يعِب: أىل االجتماع على ا٢بق كىذا قل
أتباع  :كاألكثر أف تضاؼ ىذه الكلمة إُف السنة، فيقاؿ: أىل السنة كا١بماعة: يعِب

 .السنة ، كآّتمعوف على ا٢بق، أك أىل االجتماع على ا٢بق
 كقد يراد بلفظ ا١بماعة: آّتمعْب أنفسهم.

 .االجتماع :إذنا قد نريد با١بماعة
 .آّتمعْب :كقد نريد با١بماعة



ـً أىِب العباس، أىٞبىىدى بنً  ة الوىاًسػػػًطيَّةي؛ ًلشىٍيًخ اإلٍسبلى  (ىػػػػِٖٕ-ُٔٔعىٍبدى ا٢ٍبليم اٍبن تٍيميَّة ا٢ٍبرَّآفَّ ) الػػػعىػػػًقػػػيػػػػػدى
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يف  ا١بماعة كما قاؿ النيب  :ا الوصف ال نقوؿ أىل، نقوؿفإذا استعملنا ىذ
 .«ىي الجماعة»بعض ركايات حديث االفَباؽ، ٤با سئل عن الفرقة الناجية قاؿ: 

 ما ا٤بقصود با١بماعة ىنا؟ 
 .يعِب: آّتمعوف على ا٢بق

 :ا١بماعة، أك أىل السنة كا١بماعة، فا٤براد بكلمة ا١بماعة إذنا إذا قلنا أىلي 
االجتماع، كما ىو ىذا االجتماع؟ اجتماعه على ا٢بق، كما ىو ىذا ا٢بق؟ ىو الوحي، 

﴿َوَيْستَػْنِبُئوَنَك َأَحقٌّ ُىَو ُقْل ِإي َورَبٍّي ِإناُو َلَحقٌّ َوَما أَنْػُتْم ىو الكتاب كالسنة: 
 .[َُٓاء:]اإلسر ﴿َوبِاْلَحقٍّ أَنَزْلَناُه َوبِاْلَحقٍّ نَػَزَؿ﴾، [ّٓ]يونس:ِبُمْعِجزِيَن﴾

اجتمعوا على ىذا ا٢بق الذم ىو كحي ا كتاب ا، كا٤ببْب لكتاب ا  كىو 
 .سنة رسولو 

أما إذا قلنا: كلمة ا١بماعة فقط، فقيل: ىؤالء ىم ا١بماعة؛ فا٤براد: آّتمعوف، 
 ا٤براد آّتمعوف على ا٢بق. 

كسيأيت  ،ىذا ما يتعلق بإطبلؽ ىذا الوصف كىو مصطلح أىل السنة كا١بماعة 
 كبلـه عنو قريب يف آخر ىذه الرسالة.

 أحسن كصف كتعريف ٥بذا اللقب أىل السنة كا١بماعة ما ذكر ا٤بؤلف 
يف آخر ىذه الرسالة: أىل السنة كا١بماعة ليسوا إال ا٤بتمسكْب باإلسبلـ اض، 

 .ىذا تفسّبه حسن، كتعريف كاضحه ال لبس فيو ا٣بالص عن الشوب.
أىل السنة كا١بماعة ا٤بتمسكوف باإلسبلـ اض، ا٣بالص عن الشوب، ما دخلتو 
الدكاخل، كال تطرقت إليو البدع، كادثات، كاألىواء، إ٭با ىو اإلسبلـ الصايف، الدين 

 .، كمضى عليو أصحابو الذم نزؿ على ٧بمدو 
على أصولو  عليو أىل السنة كا١بماعة نبو ا٤بؤلف  ىذا ا٤بنهج الذم كاف 

ىذه األمور ىي  عندىم، كأساس ذلك كرأسو ثبلثة أمورو أشار إليها ا٤بؤلف 
 يف منهج التلقي كاالستدالؿ عند أىل السنة كا١بماعة:   أسٌس ثالثٌة مهمةٌ 
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نهم عن كيصدركف يف أمر دي كفى دُّ رً أف أىل السنة كا١بماعة إ٭با يى  األساس األوؿ:
ال يتجاكزكف القرآف كا٢بديث؛ كذلك ألهنم  ،الوحي، عن كتاب ا كسنة رسولو 

 يعتقدكف: 
َوَيْستَػْنِبُئوَنَك َأَحقٌّ ُىَو ُقْل ِإي أف القرآف كالسنة ا٢بق الذم ال شك فيو ﴿ أواًل:

 [. ّٓ﴾]يونس:َورَبٍّي ِإناُو َلَحقٌّ 
سبيل ا٥بداية ال غّب، ال ٲبكن أف  أف ىذا الوحي الذم ىو من عند ا  ثانًيا:

﴿َواتاِبُعوُه َلَعلاُكْم  :ٙبصل ا٥بداية إال بسلوؾ طريق الكتاب كالسنة قاؿ 
﴿َوِإِف : ، قاؿ [ْٓ]النور:َوِإْف ُتِطيُعوُه تَػْهَتُدوا ﴾﴿، [ُٖٓ]األعراؼ:تَػْهَتُدوَف﴾

اْىَتَدْيُت فَِبَما يُوِحي ِإَليا ﴿َوِإِف  ،[َٓ]سبأ:اْىَتَدْيُت فَِبَما يُوِحي ِإَليا رَبٍّي﴾
 ، إذنا ال ٲبكن أف تكوف ىداية؛ إال من طريق الكتاب كالسنة.[َٓ]سبأ:رَبٍّي﴾

أف اتباع الكتاب كالسنة ضده ا٥بول، كا٥بول: يهوم بصاحبو يف الضبلؿ  :ا[ثالثً ]
ِبُعوَف َأْىَواَءُىْم َوَمْن َأَضل  ﴿فَِإْف َلْم َيْسَتِجيُبوا َلَك فَاْعَلْم أَناَما يَػتا  :مث يف النار قاؿ 

 .[ِٓ٘مماِن اتػاَبَع َىَواُه ِبَغْيِر ُىًدى ِمَن اللاِو﴾]القصص:
ال ٲبكن أف يكوف ٜبة طريقه ثالث؛ أم ليس ىناؾ طريقه ثالثة، ليس ىناؾ طريق  

 أك اتباع ا٥بول. تعدك استجابة للنيب 
 .يف ا٥بول كال بد ؛ فإنو كاقعه إذنا: كل من َف يكن متبعنا للنيب 

إذنا أىل السنة كا١بماعة يعتقدكف أف ا٢بق كل ا٢بق يف اتباع الكتاب كالسنة، كأف 
﴿َفال َورَبٍَّك : ىذا ٧بض اإلٲباف، كزبدة اإليقاف، كأنو االمتحاف إلٲباف ا٤بؤمن، قاؿ 

ألة إُف اإلٲباف، ليست ا٤بسألة مسالقضية ترجع  ، الحظ أفَّ [٘ٙال يُػْؤِمُنوَف﴾]النساء:
نَػُهْم ثُما ال َيِجُدوا ِفي سهلة:  ﴿َفال َورَبٍَّك ال يُػْؤِمُنوَف َحتاى ُيَحكٍُّموَؾ ِفيَما َشَجَر بَػيػْ

﴿ِإناَما َكاَف قَػْوَؿ  :، قاؿ [ٓٔ]النساء:أَنُفِسِهْم َحَرًجا ِمماا َقَضْيَت َوُيَسلٍُّموا َتْسِليًما﴾
﴿ِإناَما َكاَف قَػْوَؿ ، الحظ، ال يزاؿ األمر يدكر على اإلٲباف: [ٔ٘اْلُمْؤِمِنيَن﴾]النور:
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.                                                         -كفقو ا-مدً نٍ سً  زيزٍ عى دالٍ بٍ عى  بنٍ  حٍ الً شىرٍحي فىًضيىلًة الشىٍيخ: صى 
 مْبَّ لً سٍ كللمي  وى يٍ كلوالدى  وي غىفىرى ا لى 

 

َُُِ 
 

نَػُهْم َأْف يَػُقوُلوا َسِمْعَنا  اْلُمْؤِمِنيَن ِإَذا ُدُعوا ِإَلى اللاِو َوَرُسوِلِو لَِيْحُكَم بَػيػْ
 .[َٔ٘وَأطَْعَنا﴾]النور:

ألمر ا إذنا االمتحاف ا٢بقيقي لئلٲباف ىو يف اتباع الكتاب كالسنة، كاالستجابة 
﴿فَػْلَيْحَذِر الاِذيَن كمن َف يلتـز ذلك؛ فإنو سيقع يف الفتنة كالعذاب:  كرسولو 

َنٌة َأْو ُيِصيبَػُهْم َعَذاٌب أَلِيٌم﴾]النور:  .[ُٖٙيَخاِلُفوَف َعْن َأْمرِِه َأْف ُتِصيبَػُهْم ِفتػْ
ة؛ كلذا  تجاكز أىل السنة كا١بماعة الكتاب كالسنإذنا يف صغّب األمر ككبّبه ال يى 

 كانوا أىل الكتاب كالسنة، كانوا أىل السنة كا١بماعة.
ىو اتباع سبيل سلف ىذه األمة، : الذم ذكره ا٤بؤلف  :األساس الثاني

فيتكلم أىل السنة ٗبا تكلم بو السلف الصاٌف، كيسكتوف عما سكت عنو السلف 
 الصاٌف، كيفهموف النصوص بفهم السلف الصاٌف.

خير »فهو القائل:  كالسلف الصاٌف ىم الذين حازكا ا٣بّبية بشهادة رسوؿ ا 
كتابعوىم، كأتباع  أصحاب النيب  ،«الناس قرني ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم

التابعْب، ىؤالء الغرة من ىذه األمة، أىل السنة كا١بماعة يسلكوف سبيلهم، كرأس 
اب ا٣بلفاء الراشدكف، ىم الذين عناىم النيب كرأس األصح ،صحاب النيب أ أكلئك
  :كىذا ما «فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي»بقولو ،

﴿َوالسااِبُقوَف اأَلواُلوَف ِمَن اْلُمَهاِجرِيَن َواألَنَصاِر َوالاِذيَن اتػابَػُعوُىْم : بينو ا 
ُهْم َورَ   [. ََُ]التوبة:ُضوا َعْنُو﴾بِِإْحَساٍف َرِضَي اللاُو َعنػْ

﴿َوَمْن ُيَشاِقِق الراُسوَؿ ِمْن : ىم أكُف الناس بوصف اإلٲباف؛ كألجل ىذا قاؿ 
َر َسِبيِل اْلُمْؤِمِنيَن نُػَولٍِّو َما تَػَولاى﴾]النساء:  . [٘ٔٔبَػْعِد َما تَػبَػياَن َلُو اْلُهَدى َويَػتاِبْع َغيػْ

﴿َواتاِبْع َسِبيَل َمْن أَنَاَب : على اتباع سبيل ا٤بنيبْب إُف ا قاؿ  حثنا ا 
مث بقية  كأكُف الناس ّٔذا الوصف بعد األنبياء أصحاب النيب  [ِ٘ٔإَليا﴾]لقماف:

﴿يَا أَيػ َها الاِذيَن آَمُنوا اتػاُقوا اللاَو وَُكونُوا َمَع  :السلف الصاٌف، قاؿ 
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مع أِب بكرو، كعمر : )، قاؿ الضحاؾ [ٜٔٔة:الصااِدِقيَن﴾]التوب
 (.كأصحأّما

 اتباع سبيل السلف الصاٌف. ؛إذنا ىذا أصله أصيل عند أىل السنة كا١بماعة
أىل السنة ك ا١بماعة  ىو ا٢بذر من االبتداع يف الدين، ذلك أفَّ  األساس الثالث:

شر، كيف حشوىا من ا ينبوع ضبلؿ، كدىليز كزنوا البدعة ٗبيزاف الوحي؛ فوجدكا أهنَّ 
السمـو ا٤بضعفة لئلٲباف كالتوحيد الشيء الكثّب؛ لذا كانوا أشد الناس حذرنا، كٙبذيرنا 

 منها.
 كل مبتدعو يلزمو ىذاف األمراف كال بد:   فإف البدعة الزمها أمراف خطيراف:

بأنو خاف الرسالة، أك اهتاـ الشريعة بالنقص؛ ىذا الزـه  الطعن يف النيب  أواًل:
مبتدع، فلساف حاؿ ا٤ببتدع لساف مقالو، أك لساف حالو، أف ىذه الشريعة ناقصة، لكل 

ما بلغ  النيب  ٜبة شيءه من ا٣بّب ما كجد فيها فأنا أكملها، أك أف الدين كامل لكنَّ 
 الببلغ ا٤ببْب.

كقف كقفة عند قولو  -من ابتدع بدعة يراىا حسنة:)قاؿ اإلماـ مالك 
ا من ابتدع بدع -يراىا حسنة خاف الرسالة، فإف ا  ةن يراىا حسنة فقد زعم أف ٧بمدن

﴿اْليَػْوـَ َأْكَمْلُت َلُكْم ِديَنُكْم َوأَْتَمْمُت َعَلْيُكْم نِْعَمِتي َوَرِضيُت َلُكُم تعاُف يقوؿ: 
 .(، فما َف يكن باألمس ديننا؛ ال يكوف اليـو ديننا[ٖاإِلْسالـَ ِديًنا﴾]المائدة:

يتبع ذلك أف االبتداع يف الدين مضاىاة لئلسبلـ؛ ٗبعُب: أف ا٤ببتدع قد  :]ثانيًّا[
ٱبربنا بشيءو من الدين  نفسو منزلة ا٤بشرع، فلساف حالو يقوؿ: كما أف النيب  ؿى زَّ نػى 

تبليغنا عن  كا٢بق؛ فأنا ٗبثابتو، أنا أفعل كما فعل ىو، فأشرع كما شرع لنا رسوؿ ا 
 ربو.

ـْ َلُهْم ُشرََكاُء َشَرُعوا : كتابو، أف ىذا إمثه عظيم قاؿ    يفٌْب قد بػى  كا  ﴿َأ
يِن َما َلْم يَْأَذْف ِبِو اللاُو﴾]الشورى:  .[َٕٔلُهْم ِمَن الدٍّ
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؛ ألنو -كأم ظلم-يعتقدكف أف االبتداع ظلمه  أف أىل السنة كا١بماعةكىو  ثالثًا:
تَػَرى َعَلى اللاِو  ﴿َوَمْن َأْظَلُم يقوؿ:  افَباءه على ا، كا  ِمماِن افػْ

كىذا ا٤ببتدع قد افَبل على ا كذبنا؛ فنسب إُف دينو يف  [َٕٔكِذبًا﴾]األنعاـ:
 .فكاف مفَبينا على ا  االعتقاد، أك يف العمل كالعبادة، شيئنا َف يشرعو ا 

َلْم ﴿فَِإْف : اتباعه للهول كال بد، قاؿ  -كما أسلفت-كىو أف البدعة  رابًعا:
 .[َٓ٘يْسَتِجيُبوا َلَك فَاْعَلْم أَناَما يَػتاِبُعوَف َأْىَواَءُىْم﴾]القصص:

أما بعد، فإف أصدؽ الحديث كالـ اهلل، وخير »ضبللة البدعة   خامًسا:
، وشر األمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة الهدي ىدي محمٍد 

 .«ضاللة
 .«وكل ضاللة في النار»: البدعة توصل إُف النار، قاؿ النيب  :اسادس

يف غاية ا٣بطورة؛ كلذا   إذنا يف ميزاف أىل السنة كا١بماعة يتبْب لنا أف االبتداع أمره 
 كانوا أحذر الناس منها، كأشد الناس ٙبذيرنا عنها، يأخذكف كما قاؿ ا٤بؤلف 

وكل محدثٍة بدعة وكل بدعٍة فإف شر األمور محدثاتها »: بوصية رسوؿ ا 
 . «ضاللة
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  اإلمجاع[]
 

 :قاؿ 
باطّٓا  ثِ َٔ ططٜل أٌٖ ايػ١ٓ ٚادتُاع١ اتباع آثاض ضغٍٛ اهلل ) 

ٚؿياّٖطا ٚاتباع غبٌٝ ايػابكري األٚيري َٔ اغيٗادطٜٔ ٚاألْكاض ٚاتباع 

عًٝهِ بػٓيت ٚغ١ٓ ارتًفا٤ ايطاؾسٜٔ $سٝح قاٍ:  ٚق١ٝ ضغٍٛ اهلل 

اغيٗسٜري َٔ بعسٟ، شيػهٛا بٗا، ٚعهٛا عًٝٗا بايٓٛادص، ٚإٜانِ 

 #.ٚستسثات األَٛض، فإٕ نٌ بسع١ٕ نالي١

ٖٕ أقسم ايهالّ نالّ اهلل، ٚخري اهلسٟ ٖسٟ ستُٕس  ٜٚعًُٕٛ أ

. 

ٕٛ َفٝؤثطٕٚ نالّ اهلل ع٢ً غريٙ َٔ نالّ أقٓاف ايٓاؽ، ٜٚكسِّ

 .ع٢ً ٖسٟ نٌ أسس ٖسٟ ستُٕس 

 .ٚهلصا مسٛا أٌٖ ايهتاب ٚايػ١ٓ

ٚمسٛا أٌٖ ادتُاع١؛ ألٕ ادتُاع١ ٖٞ االدتُاع ٚنسٖا ايفطق١ ٚإٕ 

 تُعرياجملنإ يففي ادتُاع١ قس قاض امّسا يٓفؼ ايكّٛ 

 ٚاإلطياع ٖٛ األقٌ ايجايح ايصٟ ٜعتُس ؼي ايعًِ ٚايسٜٔ.

َٔ أقٛاٍ  ؛ٝع َا عًٝ٘ ايٓاؽفِٗ ٜعْٕٛ بٗصٙ األقٍٛ ايجالث١ طي

 ػيا ي٘ تعًل بايسٜٔ.  ؛ٚأعُاٍ باط١ٓ أٚ ؿياٖط٠

ٚاإلطياع ايصٟ ٜٓهبؽي ٖٛ َا نإ عًٝ٘ ايػًف ايكاحل، إش 

 .(بعسِٖ نجط االختالف، ٚاْتؿطت األ١َ
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ستطرد ا٤بؤلف سبق الكبلـي عمَّا ٠بعت اللهم إال ما يتعلق ٗبسائلة اإلٝباع، فقد ا
  الثبلثة الٍب ىي األصوؿ ا٤بعصومة، كىي ا٤بيزاف الذم يوزف بو  فذكر األصوؿ

أقواؿ الناس، ككل أعما٥بم، فما كافق الكتاب كالسنة كاإلٝباع فإنو ا٢بق، كما  كلُّ 
 خالف ذلك فهو مردكد.

كىذه األصوؿ الثبلثة َف يأخذ ّٔا من ٝبيع أطرافها إال أىل السنة كا١بماعة، كأما 
 يدعوف، يوافقوف كٱبالفوف.من عداىم فإهنم يأخذكف ك 

ذكر يف آّلد الثالث عبلمة أىل البدع كاالفَباؽ،  كشيخ اإلسبلـ ا٤بؤلف 
فمن أخذ بالكتاب، كالسنة، كاإلٝباع ) :مفارقة الكتاب كالسنة كاإلٝباع، مث قاؿ :كىو

 (.فهو من أىل السنة كا١بماعة
ذه األمة، كذلك ىذه ٠بة ألىل السنة، كا١بماعة، َف ٰبققها سواىم من فرؽ ى

 أهنم يأخذكف بالكتاب، كبالسنة، كباإلٝباع. 
 :كاإلٝباع البحث فيو منثور يف كتب أصوؿ الفقو، كتعريفو عند أىل الفن

 .يف عصر من العصور على أمر شرع اتفاؽ أمة ٧بمد 
   . مٌب ما كاف ذلك كذلك فإف ىذا إٝباع ٯبب األخذ بو، فإف اإلٝباع معصـو

، كالسنة معصومة-كما أف الكتاب كالسنة،  ،   -الكتاب معصـو كذلك اإلٝباع معصـو
 ألف اإلٝباع ال يكوف إال عن دليل، عن كتاب، أك سنة.

اع، كمباحث اإلٝباع كثّبة، كٜبة تفاصيل كاختبلفات يف بعض جزئيات باب اإلٝب
لكن ا٤بقصود ىنا أف نعلم أف أىل السنة كا١بماعة يزنوف ّٔذا ا٤بيزاف ا٤بعصـو كىو 

 كل قوؿ ككل فعل. الكتاب، كالسنة، كاإلٝباع
ىا ىنا إُف مسألة دقيقة كىي أف اإلٝباع من حيث كونو  كأشار ا٤بؤلف 

حجة، كمن حيث كونو متصور الوقوع، حاصل يف كل حقبة من حقب ىذه األمة، 
كن أف يقع يف كل عصر من عصورىا، إال أنو من حيث الواقع، كٙبقق انطباؽ كٲب
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فإف اإلٝباع الذم ينضبط ىو ما كاف يف  -كصف اإلٝباع على اتفاؽ األمة -الوصف
 عهد السلف الصاٌف الذين ىم القركف الثبلثة ا٤بفضلة. 

كال  كشيخ اإلسبلـ يف مواضع يعرب بالسلف، كيف مواضع يعرب بالصحابة 
ببل  شك أف اإلٝباع متصور، أف اإلٝباع متحقق الوقوع يف عهد أصحاب النيب 

 إشكاؿ.
 ككذلك األمر كلكنو بصورة أقل يف عهد التابعْب، ككذلك يف عهد أتباع التابعْب. 

مث إنو بعد ذلك، كثر ا٣ببلؼ كتفرقت األمة، كانتشرت يف اآلفاؽ، كبالتاِف فإنو 
األمر العسّب التحقق من أقواؿ ٝبيع علماء ىذه األمة ليس من األمر ا٤بتعذر  لكنو من 

كم بأهنم قالوا بقوؿ كاحد يف مسألة معينة، ىذا أمر ليس باألمر ا٤بستحيل، ٕبيث ٰبي 
 ا يف مسائل كثّبة.قد يكوف عسّبن  و أمره لكنَّ 

كبلـ متجو، كىو أف اإلٝباع ا٤بنضبط ىو ما كاف  فالذم ذكره ا٤بؤلف 
قق من . كإف ٙبي كال سيما ما كاف يف عهد أصحاب النيب يف عصر السلف الصاٌف، 

عترب بو، أف اإلٝباع قد انعقد بعد ذلك على شرطو عند أىل العلم، فبل شك أنو مي 
 كٰبتج بو. 

كى بعد عهد السلف الصاٌف ال ٚبلو إما أف تكوف إ٭با أكثر اإلٝباعات الٍب ٙبي 
 أكثر أىل العلم، كليس أنو إٝباعه قل إ٭با ىو قوؿ من اإلٝباع السكويت، أك أف الذم ني 

 على طريقة أك على ضابط أىل السنة الذم يذكركنو يف كتب األصوؿ.
كعلى كل حاؿ، ٧بل البحث يف ىذه ا٤بسائل يرجع إُف علم أصوؿ الفقو، كإ٭با 

 كا أعلم.  ،ىذه ا٤بسألة استطرادان  ذكر الشيخ 
  



ـً أىِب العباس، أىٞبىىدى بنً  ة الوىاًسػػػًطيَّةي؛ ًلشىٍيًخ اإلٍسبلى  (ىػػػػِٖٕ-ُٔٔعىٍبدى ا٢ٍبليم اٍبن تٍيميَّة ا٢ٍبرَّآفَّ ) الػػػعىػػػًقػػػيػػػػػدى
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  [ًباحح اهتشكٚٞ، ٗاألخالق، ٗاهضو٘ن]
 

 : قاؿ 
ثِ ِٖ َع ٖصٙ األقٍٛ ٜأَطٕٚ باغيعطٚف، ٜٕٚٓٗٛ عٔ اغيٓهط ع٢ً )

 .َا تٛدب٘ ايؿطٜع١

َع األَطا٤ أبطاضّا  ؛ٜٚطٕٚ إقا١َ اذتر ٚادتٗاز ٚادتُع ٚاألعٝاز

 .ناْٛا أٚ فذاضّا، ٚحيافـيٕٛ ع٢ً ادتُاعات

 .ٜٚسٜٕٓٛ بايٓكٝش١ يأل١َ

ٜؿس بعه٘ اغيؤَٔ يًُؤَٔ نايبٓٝإ، )): ٜٚعتكسٕٚ َع٢ٓ قٛي٘ 

 ، ٚؾبو بري أقابع٘.((بعها

ُجٌ ن ؛َجٌ اغيؤَٓري ؼي تٛازِٖ ٚتطاظيِٗ ٚتعاطفِٗ)):  ٚقٛي٘  

تساع٢ ي٘ غا٥ط ادتػس باذت٢ُ  ؛إشا اؾته٢ َٓ٘ عهْٛ :ادتػس ايٛاسس

 (((ٚايػٗط

 
تتعلق ٗبباحث التزكية، كاألخبلؽ،  مهمةو  للكبلـ عن نبذةو  انتقل ا٤بؤلف 

 كالسلوؾ. 
كتب االعتقاد بالتنويو   مي عّْ طٍ كىي أنو يي  كىذه الطريق الٍب سلكها ا٤بؤلف 

على مثل ىذه ا٤بسائل، ىذه جادة مسلوكة عند أىل العلم من أىل السنة، فتجد شيخ 
 .يف ىذا ا٤بًب أشار يف خاٛبة ىذه العقيدة إُف ىذه ا٤بباحث  اإلسبلـ 

ل العلم، كما تبلحظو عند أِب ككذلك سبقو إُف ىذا، كتبعو على ىذا ٝبع من أى
، ككما ٘بده عند ا٤بزٓف يف ((اعتقاد السلف كأىل ا٢بديث))يف  عثماف الصابوٓف 

، ككما ((اعتقاد أئمة ا٢بديث))، ككما ٘بده عند أِب بكر اإل٠باعيلي يف ((شرح السنة))
 ذلك ٩با كاإلبانة، إُف غّب حالٍب ىي الشر  ((اإلبانة الصغرل))٘بده أيضا عند ابن بطة يف 
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يف كتب اعتقاد أىل السنة كا١بماعة، ٘بد أهنم يعرجوف على ىذه ا٤بسائل، ينبهوف على 
مسائل األخبلؽ كالسلوؾ، كما ينبغي أف يكوف عليو ا٤بسلم مع إخوانو من مكاـر 
األخبلؽ، ك٧باسن اآلداب، كالقياـ بواجب األمر با٤بعركؼ كالنهي عن ا٤بنكر إُف آخر 

 ما ىنالك. 
 رج أىل السنة مثل ىذه المسائل ضمن كتب االعتقاد؟ دْ سؤاؿ: لما يُ  وىا ىنا

 إُف أمور: راجعه  -كالعلم عند ا تعاُف–ا١بواب أف ىذا فيما يبدك 
التعريج على ىذه ا٤بسائل بياف لثمرة االعتقاد الصحيح، كترٝبة للحق  أفَّ  :أواًل 

الذم نطقت بو آيات الكتاب، كأحاديث السنة، كسار عليو السلف الصاٌف من أف 
اإلٲباف قوؿ كعمل، كأف االعتقاد الصحيح يورث األعماؿ الصا٢بة، فمن نبت يف قلبو 

 اكية، كىذا كاضح دكف شك. إٲباف صادؽ فبلبد أف تتفرع عنو أعماؿ، كأقواؿ ز 
أخرب أف يف ا١بسد مضغة إذا صلحت صلح ا١بسد كلو، كإذا فسدت  فالنيب 

 فسد ا١بسد كلو، أال كىي القلب. 
 االعتقاد الصحيح ا٤ببِب على أدلة الكتاب كالسنة مثمره  ؛فاالعتقاد مثمر كالبد

 األخبلؽ ا٢بسنة.
اب كالسنة، من ٧باسن األخبلؽ، كىو أف القياـ ٗبا دلت عليو أدلة الكت :ثانيًّا

كمن مكاـر اآلداب، بو تتحقق األلفة، كٙبصل ابة، كيكوف االجتماع بْب ا٤بسلمْب. 
كال شك أف ىذا من أسباب ظهور السنة كأىلها، كقد علمنا أف أىل السنة على ا٢بق 

 .«ال تزاؿ طائفة من أمتي ظاىرين على الحق، ال يضرىم من خذلهم»ظاىرين. 
اب الظهور االجتماع، كاالئتبلؼ إ٭با يتحقق بسلوؾ ىذا ا٤بسلك كمن أسب

الرشيد، كىذا ا٤بنحى الزاكي، كىو أف يتخلق أىل السنة ّٔذه األخبلؽ ا٢بسنة، فيقول 
﴿َوال تَػَنازَُعوا فَػتَػْفَشُلوا َوَتْذَىَب جانبهم، كتظهر حجتهم، ألف الضد بالضد: 

 [.ٙٗرِيُحُكْم﴾]األنفاؿ:
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ـ بواجب النصيحة، كاألمر با٤بعركؼ، كالتخلق ٕبسن اآلداب، أف أف بالقيا كمعلوـه 
أصيل عند أىل السنة كا١بماعة،  ذلك ٰبقق الوالء بْب ا٤بؤمنْب، كالوالء مع الرباء مبحثه 

كىي شرط من  يذكركنو يف مقتضيات شهادة أف ال إلو إال ا، فإف ٩با يتبع ٧ببة ا 
شركط االنتفاع ببل إلو إال ا أف ٰبب اإلنساف ما ٰببو ا جل كعبل، كمن ذلك 

 ٰببهم كما أهنم ٰببونو. ا٤بؤمنْب، فإف ا 
كىو حٌب يتميز مسلك أىل السنة كا١بماعة يف ىذه ا٤بسائل عن مسلك  :اثالثً 

 غّبىم.
منضبط بالكتاب،  فإف منهج أىل السنة يف مباحث السلوؾ كاألخبلؽ منهج

كالسنة، كما كاف عليو سلف األمة. ٖببلؼ غّبىم من أىل البدعة كا٣برافة، فإهنم ك١بوا 
 إُف ىذا الباب لكنهم ما انضبطوا فيو بضوابط الكتاب كالسنة، فكانوا ٨بالفْب للحق. 

 كمعلـو عندكم أف تقصد ٨بالفة أىل البدع من مقاصد أىل السنة كا١بماعة. 
قد ينصوف يف كتب االعتقاد على مسائل ليست من مباحث  كلذا ٘بد أهنم

االعتقاد لكن ّٔا يظهر ٨بالفة أىل السنة لغّبىم. ٘بد مثبل أهنم ينصوف على مسألة 
إظهار ٨بالفة  دً صي قٍ ا٤بسح على ا٣بفْب، أك ا١بمع بْب الصبلتْب، كل ذلك من باب تػى 

حٌب يظهر ا٢بق كيسلم من  أىل السنة لغّبىم فيحصل التمايز. كالتمايز مطلوب شرعا،
 االضمحبلؿ.
 كىو أف االلتزاـ باألخبلؽ، كاآلداب، كالسلوؾ ا٢بسنة، ال شك أنو سببه  رابعاً:

﴿َوَلْو ُكْنَت َفظًّا إلقباؿ الناس على منهج أىل السنة كا١بماعة كالتزاـ اعتقادىم:  قومه 
 [. َٜ٘ٔغِليَظ اْلَقْلِب النْػَفض وا ِمْن َحْوِلَك ﴾]آؿ عمراف:

إُف ا٢بق، ال ٰبتكركف ا٢بق، كال يقفوف عند حد أف ينجوا يف  أىل السنة دعاةه 
 .كبل، أنفسهم فحسب كال يهمهم غّبىم



ـً أىِب العباس، أىٞبىىدى بنً  ة الوىاًسػػػًطيَّةي؛ ًلشىٍيًخ اإلٍسبلى  (ىػػػػِٖٕ-ُٔٔعىٍبدى ا٢ٍبليم اٍبن تٍيميَّة ا٢ٍبرَّآفَّ ) الػػػعىػػػًقػػػيػػػػػدى
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أىل السنة دعاة إُف ا٢بق، ٰببوف أف يفشو ا٣بّب كأف ينتشر الصواب، كأف  
يضمحل الضبلؿ، كلذا فإهنم ساعوف، حريصوف على ىداية ا٣بلق، يدعوف قدر 

 . وحيد ا، كطاعتو، كاتباع نبيو ٧بمد االستطاعة إُف ت
كمن أسباب اإلقباؿ على دعوهتم أف يكوف أتباع ىذا ا٤بنهج الرشيد على أدبو 

﴿ َوَلْو ُكْنَت َفظًّا َغِليَظ اْلَقْلِب جم، كأخبلؽو حسنة، حٌب يقبل الناس عليهم: 
 [.ٜ٘ٔالنْػَفض وا ِمْن َحْوِلَك ﴾]آؿ عمراف:

من  منيع بتوفيق  ؽ سده حصوؿ التزكية، كالتزاـ معاِف األخبل كىو أفَّ  خامساً:
فإف أىل الشر، كالبدع، كالضبلؿ، كالكفر قد يصلوف أك  ،الوقوع يف أكحاؿ الضبلؿ

يتسللوف إُف الناس من خبلؿ الشهوات الٍب تسهل الوقوع يف الشبهات، كبالتاِف ٰبصل 
، ٗبعُب: أهنا تسهل كقوعها (الشبهة الشهوة صابوف) :اال٫براؼ عن ا٢بق. العلماء يقولوف

يف القلوب، فتجد أف من أىل الكفر كالضبلؿ، أك من أىل البدعة كاال٫براؼ عن جادة 
 ؛الشهوات، كمعاصي ا  رً شٍ السنة من قد يسلكوف بْب أىل السنة كا١بماعة يف نى 

 ألجل أف يركنوا إليهم، مث بعد ذلك ٯبركهنم إُف الضبلؿ، كاال٫براؼ.
فحصوؿ التزكية، كصبلح القلب، كاالرتفاع عن السفاسف، كعن دٓفء  :كعليو 

صاحبو من الوقوع يف أكحاؿ الضبلؿ  األخبلؽ، ال شك أنو حاـو بإذف ا 
 كاال٫براؼ.

 كىو أف تنبيو أىل السنة يف كتب االعتقاد على مثل ىذه ا٤بسائل فيو رده  :اسادسً 
م على دعايات ا٤بضللْب الذين يزعموف أف أىل السنة أىل غلظة، كتنطع، كشدة، كأهنَّ 

 ال يتحلوف باألخبلؽ ا٢بسنة، إ٭با دائما عندىم التغليظ، كالتنفّب.
، من القوؿ، فإف أىل السنة كا١بماعة ىم أتباع ٧بمد  كال شك أف ىذا باطله 

ف، َف يكن عليو الصبلة كالسبلـ كاف أحسن الناس خلقان، كاف خلقو القرآ كالنيب 
فظان، كال غليظان، كال فاحشان، كال متفحشا فأكُف الناس بأخبلقو، كأتبعهم يف ذلك، إ٭با 

 ىم أىل السنة كا١بماعة حقان كصدقان.
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٤با قد يقع من  كىو أف إثارة ىذه ا٤بسألة، كالتنبيو عليها، فيها تقؤفه  ا:سابعً 
 اعوجاج عند بعض الناس.

أف سلوؾ هنج السنة يقتضي الغلظة، كأنو كلما كاف  ا٢بماسة فظنَّ فمن أخذتو 
اإلنساف قويان يف السنة صلبان فيها، فإنو البد أف يكوف شديدان على ا٣بلق، فإف ىذا ليس 

 بصحيح. 
شيخ اإلسبلـ، كأئمة السنة قبلو كبعده، ينبهوف على ىذه األخطاء الٍب قد تقع 

كأىل السنة كذلك، أك أف يكوف أئمتهم   -همحاشا أف يكوف عامت–من بعض األفراد 
 كذلك. إ٭با ا٣بطأ كارد، كقد يقع فيو من يقع. فمثل ىذا التنبيو فيو تصحيح ٥بذا ا٣بطأ. 

 أىل السنة أعلم با٢بق، كأرحم با٣بلق.
حٌب لو اقتضت ا٤بصلحة، كحٌب لو كانت  ،ىم أكُف الناس ّٔدم نبيهم ٧بمد 

، أك ما شاكل ذلك، فإف ىذا ، أك هنرو من التشديد، من ىجرو  ا٢بكمة يف حصوؿ شيءو 
ال يفقد اإلنساف معو أخبلقو، كمبادئو ا٤بثلى الٍب يسّب عليها، بل ىو يف ذلك يلتـز 

رد  حٌب لو األخبلؽ، يلتـز الشيم، كمكاـر اآلداب، حٌب لو زجر، كحٌب لو ىجر، أك
ة العالية، الٍب دلت عليها سنة النيب على ٨بالف، فإنو ال يزاؿ متمسكا ٗببادئو األخبلقي

 .٧بمد 
 ىذا عدا كوهنم ٰببوف ا٣بّب للناس، كيرٞبوهنم. 

ينظركف إُف  ((ا٢بموية))يف أكاخر  أىل السنة كما نبو شيخ اإلسبلـ 
 ا٤بخالفْب للحق بنظرين:

 كينظركف إليهم بالنظر القدرم. / ِ .ينظركف إليهم بالنظر الشرعي/ ُ
ينظركف إليهم بالنظر الشرعي، فيفعلوف ما يتوجب عليهم شرعان فعلو، كرٗبا اقتضى 

 ىذا النصح، أك التشديد، أك ا٥بجر، أك الرد، إُف غّب ذلك. 
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هم إذا نظركا بالنظر القدرم، فإهنم يرٞبوهنم، ألهنم يعلموف ا٢بق، كيعلموف لكنَّ 
كهنم يتخبطوف يف أكحاؿ الضبلؿ خبلفو، كيعلموف مآلو، كلذا فإهنم يرٞبوهنم حينما ير 

 كىم ٰبسبوف أهنم ٰبسنوف صنعا. 
، كألف عندىم تعظيم ألف عندىم حب   ؛يريدكف أف الناس كلهم مهتدكف

   ىم يعتقدكف أف حق ا  أف يعبد فبل يعصى، كأف يشكر فبل يكفر، كأف
 .يذكر فبل ينسى

توحيده، كتعظيمو، كاتباع ، بلذا فأصحاب ىذه القلوب العامرة بتقول ا 
يودكف لو أهنم افتدكا بأنفسهم، كأموا٥بم، كأبنائهم، كأف الناس ال  سنة نبيو ٧بمدو 

 يعصوف ا. 
كلذا فإهنم ٰبرصوف أشد ا٢برص ،  يتأ٤بوف أف يعصى ا فضبلن أف يشرؾ بو 

على أف يكوف الناس ٝبيعان مهتدين، كأف يكونوا ٝبيعان موحدين ، معظمْب لو، ألف 
حقو على العباد ذلك، فهم ٰببوف أف يكوف  أىل لو، كا  ىذا ىو الذم ا 

 ا٣بّب فاشيان يف ىذه األرض.
قباؿ الناس على ا٢بق، فينبهوف لذا فإهنم أبعد ما يكونوف عن ا٤بوانع الٍب ٛبنع من إ

مثل ىذه التنبيهات حٌب يعتدؿ ا٤بسار، كحٌب يتجنب من يقع يف مثل ىذه األخطاء 
 ىذا ا٤بسلك.

 ملية عند مثل ىذه ا٤بسائل. إذف من طريقة أىل السنة كا١بماعة أهنم يقفوف كقفةن 
يتكوف البد من اعتقاد ا٢بق، كالبد من تزكية النفس، حٌب يستقيم ا٤بسار، حٌب  

 ، مث ٤با كاف عليو السلف الصاٌف.االتباع صادقان للنيب 
بالتنبيو على األمر با٤بعركؼ، كالنهي عن ا٤بنكر. فأخرب أهنم  بدأ ا٤بؤلف 

 يقوموف باألمر با٤بعركؼ، كالنهي عن ا٤بنكر على ما توجبو الشريعة.
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بلمة من ٛبيزت ّٔا ىذه األمة، كع األمر با٤بعركؼ، كالنهي عن ا٤بنكر ميزةه 
َهْوَف َعِن عبلمات خّبيتها:  َر أُماٍة ُأْخرَِجْت لِلنااِس تَْأُمُروَف بِاْلَمْعُروِؼ َوتَػنػْ ﴿ُكْنُتْم َخيػْ

 . [َُُ﴾]آؿ عمراف:اْلُمنَكرِ 
﴿ َواْلُمْؤِمُنوَف َواْلُمْؤِمَناُت بَػْعُضُهْم َأْولَِياُء كىذا ٩با تتحقق بو الوالية بْب ا٤بؤمنْب: 

َهْوَف َعِن اْلُمنَكِر ﴾بَػْعٍض   [.ُٕ]التوبة:يَْأُمُروَف بِاْلَمْعُروِؼ َويَػنػْ
إذا كاف ا٤بؤمنوف قائمْب حقان باإلٲباف، فبلبد أف يكونوا أكلياء بعضهم، كمن أىم  

 ذلك أف يقوموا باألمر با٤بعركؼ، كالنهي عن ا٤بنكر. 
 ة.كاألدلة على فضل األمر با٤بعركؼ كالنهي عن ا٤بنكر، أدلة كثّب 

ىنا قيدان مهمان، كا٢بق أف من ٧باسن ىذه العقيدة،  ذكرا ىا لكن ا٤بؤلف 
 ا٤بهم ىو أف يؤمر با٤بعركؼ، كينهى عن ا٤بنكر على ما توجبو الشريعة.

 كىذا حده فاصل بْب مسلك أىل السنة، كمسلك ٨بالفيهم يف ىذا الباب. 
 ا٤بنكر، كىناؾ أناسه  يزعموف أهنم قائموف باألمر با٤بعركؼ كالنهي عن ىناؾ أناسه 

 تاركوف لو بالكلية. 
 أىل السنة كسط بْب ىاتْب الضبللتْب، بْب الغبلة كبْب ا١بفاة.

الوعيدية يزعموف أنو يأمركف با٤بعركؼ كينهوف عن ا٤بنكر، كتعلموف أف من أصوؿ 
األمر با٤بعركؼ كالنهي عن ا٤بنكر، لكن ىل كاف ىذا على ما توجبو  :ا٤بعتزلة ا٣بمسة

 عة، أك على ما ٚبالفو الشريعة؟ الشري
ال شك أنو كاف على ما ٚبالفو الشريعة؛ ىؤالء ما اتبعوا العلم، كألجل ىذا ضلوا 

 كا٫برفوا، فجلبوا على أنفسهم، كعلى غّبىم شران كبيبلن. 
كلذا انظر إُف حا٥بم يف القدٔف كا٢بديث، كيف أهنم ٤با َف ينضبطوا بضوابط الشرع 

لنهي عن ا٤بنكر، كقعوا يف طواـ عظيمة، بل كاف مسلكهم من يف األمر با٤بعركؼ كا
ىؤالء خنجره مضركبه يف خاصرة  ،ت للصد عن سبيل ا أعظم األسباب الٍب أدَّ 

 .  ىذه األمة من قدٔف كإُف ىذا اليـو
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كاليـو بالذات أنتم تشاىدكف كتسمعوف ىذه التصرفات الٍب تقع من ىؤالء 
 أفعا٥بم، كال أخبلقهم لئلسبلـ بصلة. الغبلة، األغبلظ الذين ال ٛبت

انظر إُف أفعا٥بم الٍب كانت، كتقع، كنسمعها يف الوقت القريب، كيف أهنم يأتوف 
إُف أناس بيينا كبينهم عهده كأماف، كىو قائم بينهم بعهد كأماف، مث يفجر بنفسو بينهم، 

 !مة اإلسبلـ؟أىذه شي !أك يزرع قنابل بينهم حٌب تفجرىم، أبا ىذا خلق اإلسبلـ؟
 !أىذه مرؤة اإلسبلـ؟

 اإلسبلـ أعظم كا من ذلك كأشرؼ.  
ىذه أخبلؽ أظن أف ا٣بوارج األكائل كانوا يتنزىوف عنها، كانوا يتقاتلوف قتاالن 

 .كاضحان كجهان لوجو بالسيف
أما ىذه الطعنات الغادرة ما عرفت يف التاريخ إال من مسلك القرامطة، 

 الباطنية. كا٢بشاشْب، كأمثا٥بم من
 ال يسلكوف ىذا ا٤بسلك.  -أىل أخبلقو -أما أىل اإلسبلـ

بيب بن لكم قصةن سابقةن يف بعض الدركس ا٤باضية كىي ما كاف من خي  كذكرتي 
، كقصتو تدلك على ما عليو ىذا الدين العظيم من خلقو عظيم، كأدبو عدم 

  شريف، كالتزاـو بالشهامة كا٤بركءة، كىذا شيء ال يعرفو ىؤالء.
سريةن فكاف ما كاف  يف صحيح البخارم، يف قصة غزكة الرجيع، ٤با بعث النيب 

من ا٤بشركْب  و حصل أسره أنَّ  ا٤بقصودي  -كال أريد أف أطيل يف ذكر تفاصيل القصة-
 أهنم ، مثَّ ، ككاف منهم خبيب بن عدم األنصارم األكسي لبعض أصحاب النيب 

 -الوقت الذم حددكه لقتلو–اء كقتو جعلوه يف بيت شخص منهم، مأسوران فلما ج
كأعلموه بذلك، استعار من إحدل النساء البلئي يقمن على ىذا البيت الذم ىو 

. فأعطي ىذه حٌب يستحد ّٔا، كيتنظف، كيستعد للقاء ا  ه؛مأسور فيو حديد
ا٤بوسى، مث إف طفبلن صغّبان دب إليو، فأخذه بأخبلؽ اإلسبلـ،  :ا٢بديدة، الٍب ىي مثل

–ٞبة اإلسبلـ، فوضعو على فخذه، فهو ىا ىنا كا٤بوسى بيده، فدخلت ىذه ا٤برأة كر 
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فلما رأت ذلك فزعت فزعان شديدان حٌب عرؼ ىذا يف  -كالقصة يف صحيح البخارم
أتظنْب أٓف أقتلو؟ ال أفعل ذلك إف شاء ا، ال أفعل ذلك إف شاء :»كجهها، كقاؿ ٥با 

 «. ا
؟ ىذا ىذه ىي أخبلؽ اإلسبلـ. ما  ذنب ىذا الطفل الصغّب أف يقتل بدكف سببو

كىم قد أخذكه ظلمان، كأسركه ظلمان، كسيقتلونو ظلمان، ىم ٦برموف، ظا٤بوف، مشركوف، 
لكن أخبلؽ اإلسبلـ تقتضي أف ال يتجاكز األمر إُف حد الظلم، فيعتدم على ىذا 

 الطفل الصغّب الذم ال ذنب لو.
الضبلؿ، ظاىر اال٫براؼ،  ك ىؤالء مسلكه بٌْبي مسل ا٤بقصود، يا أيها اإلخوة، أفَّ 

 .فبل ىم لئلسبلـ نصركا، كال أعدائو كسركا
بل كا، إف الدعاية السيئة الٍب نتجت عن أفعا٥بم ا٤بنحرفة ٥بي من أعظم 

كما أكثرىم، –آلة إعبلمية ألعداء ا  . ال أظن أفَّ األسباب يف الصد عن سبيل ا 
من سبل  دَّ شيئان منها بلغ من التأثّب على ٠بعة اإلسبلـ، كحى ال أظن أف  -كما أكثرىا

 الدعوة إليو كمثل فعل ىؤالء.
، فكاف عوا إُف ا ككا إف ىذا ٤با طرأ ٠بعي من بعض الكفار الذين دي 

ا١بواب منهم: "ال، ٫بن ال ندخل يف ىذا الدين الذم أىلو يفجركف الناس، كيقٌتلوف 
 أىلو بدكف كجو حق".

إُف ىذ األثر الذم كاف، ناىيك عن التضييق الذم ينتج من أفعا٥بم على  فانظر
 ا٤بسلمْب يف مشارؽ األرض كمغارّٔا. 

يف نفسو، ككاف يعرؼ أحوا٥با، يدرؾ األثر السيء الذم  كمن كاف للدعوة ىمه 
 .ترتب على ىؤالء. ىذا بالنظر إُف حا٥بم مع الكفار

ىؤالء سلوا السيف على أمة ، ال حرجأما بالنظر ٢با٥بم مع ا٤بسلمْب، فحدث ك  
 ، فلم يتحاشوا بران، كال فاجران، كا ا٤بستعاف.٧بمدو 
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إف قومان تركوا العلم، كاتبعوا ا١بهل، :)كما أحسن ما قاؿ اإلماـ مالك 
كا  (بالسيف، كلو اتبعوا العلم، ٢بجزىم عن ذلك فخرجوا على أمة ٧بمدو 

 ا٤بستعاف. 
 .ىؤالء كالة

قابلهم جفاة، كىؤالء ىم ا١بربية الذين ال يرفعوف رأسهم باألمر با٤بعركؼ كالنهي 
عن ا٤بنكر، بل ينهوف عنو َف؟ ألهنم جربية، ال تفريق عندىم بْب اإلرادة الكونية، 

 . كاإلرادة الشرعية، فكل ما يقع فهو عندىم ٧ببوبه  
. بل ينبغي الرضا ة ا إذف األمر با٤بعركؼ، كالنهي عن ا٤بنكر مضادةه إلراد

 .كالفرح بكل ما يقع، كلو كاف معصية ، كلو كاف ٧بادةن ألمر ا 
كال شك أف ىذا مسلك باطل، ٜبة إرادة شرعية ىذه الٍب ٯبب أف تتبع، ٯبب أف  

 شرعان.  شرعان، كأف يَبؾ ما هنى ا  يتبع اإلنساف فعل ما يريده ا 
بْب ىؤالء كىؤالء. ىذا ىو الصراط ا٤بستقيم، ىذا ىو  فأىل السنة كا١بماعة كسط

القصد، الوسط بْب ىذين اال٫براؼ، يأمركف با٤بعركؼ، كينهوف عن ا٤بنكر على ما 
 توجبو الشريعة. 

ٙبقيق الفقو الشرعي يف مسائل األمر  :مرجعها إُف (ما توجبو الشريعة)ككلمة 
 مسائل: إُف أربعً  با٤بعركؼ كالنهي عن ا٤بنكر الٍب ترجعي 

 .اإلْهاس :ألٚىل]املظا٤ي١[ ا

  .شِهُُِٓـايجا١ْٝ اي]املظا٤ي١[ 

 .عًٝ٘ َشَهُُِٓـايجايج١ اي]املظا٤ي١[ 

 فٝ٘. َشَهُُِٓـايشابع١ اي]املظا٤ي١[ 

توجبو الشريعة يف باب اإلنكار، فإنو يتلخص يف  ما :ا ما يتعلق باإلنكارأما 
 أمرين:
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مراعاة ا٢بكمة، كما تقتضيو ا٤بصلحة، فإف ىذا الباب بابه موزكفه ٗبيزاف  األوؿ:
 الشريعة. كذلك أف الشريعة جاءت ١بلب ا٤بصاٌف، كتكثّبىا، كدرء ا٤بفاسد، كتقليلها.

درء أشد ا٤بفسدتْب، كلو كاف ذلك بجاءت لتقدٔف أصلح ا٤بصلحتْب، كجاءت 
 باحتماؿ أدناٮبا. 

صحيح فيو يقتضي أف لألمر بالمعروؼ، والنهي عن إذف المقاـ ىاىنا النظر ال
 المنكر مراتب أربع:
 كر ا٤بنكر، فيزكؿ كينتهي.نٍ ىي أف يػي  المرتبة األولى:
 كر ا٤بنكر، فيخف.نٍ أف يػي  المرتبة الثانية:
 ٱبلفو مثلو.ك أف يزكؿ،  المرتبة الثالثة:
 ٱبلفو منكر أعظم.ك أف يزكؿ،  المرتبة الرابعة:
 كالثانية، فاإلنكار ٜبة مشركع. أما ا٤برتبة األكُف

 .كأما ا٤برتبة الثالثة فمحل اجتهاد
إذا كاف يَبتب على إنكار ا٤بنكر منكر  ،كأما ا٤برتبة الرابعة فإف اإلنكار فيها ٩بنوعه 

 أعظم، كاف اإلنكار منكران.
 إذا ترتب على إنكار ا٤بنكر منكران أعظم، كاف اإلنكار منكران. 

فالقاعدة قاعدة أصيلة يف الشريعة، كىي درء أشد ا٤بفسدتْب باحتماؿ أدناٮبا. 
 كىذا الباب لو تفاصيل عند أىل العلم تطلب يف ٧بلها. 

، فبلبد من فقو يف ىذا الباب، كفرؽو كاضحو رٍ كً نٍ مي ػما يرجع إُف ال المسألة الثانية:
ليسوا على درجةو كاحدة، ٜبة بْب أحواؿ ا٤بنكرين. البد من حصوؿ التمييز، فا٤بنكركف 

، كبالتاِف فكل وُفَّ ، ٧بتسب، كٜبة من ليس مي قادر، كآخر غّب قادر، ٜبة من ىو موُفَّ 
حالة من ىذه األحواؿ ٥با حكمها، ك٥با مرتبتها من جهة اإلنكار باليد، أك اإلنكار 

 باللساف، أك اإلنكار بالقلب، على تفاصيل معركفة عند أىل العلم.
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ر، كىذا أيضان ما توجبو الشريعة فيو، كى نٍ مي ػما يرجع إُف مسألة ال :ةلثالثا [المسألة]
أف يكوف فيو فقو منضبط بضوابط الشرع، فإف ما ينكر قد يكوف ٧برمان بالنص كاإلٝباع، 

 .كقد يكوف ىذا ا٤بنكر ٩با فيو خبلؼ بْب أىل العلم ألف ا٤بسألة اجتهادية
س فيها دليل صريح صحيح، أك كل مسألة لي  :كضابط ا٤بسألة االجتهادية

 تعارضت فيو األدلة بالظاىر.
 فهذه ا٤بسائل ليست من مسائل اإلنكار، إ٭با من مسائل ا٤بناصحة كا٤بباحثة.

عليو. ىذا الذم يتوجو إليو اإلنكار، البد من  رً كى نٍ مي ػيرجع إُف ال رابع أمرٌ كعندنا 
ىؤالء الناس، ٜبة عاَف، كٜبة فرؽ بْب أحواؿ فقو يف حالو، ىذا ما توجبو الشريعة، فيي 

على أنو يريد ا٢بق، كقرينة ا٢باؿ قد تدؿ يف آخر  جاىل، ٜبة من كانت قرينة ا٢باؿ تدؿي 
 على أنو متبع ٥بواه. رٗبا يكوف الذم ينكر عليو ذا سلطاف، رٗبا ال يكوف كذلك. 

 فكل حالة من ىذه األحواؿ، ٥با أحكامها كضوابطها الشرعية.
ؼ، كالنهي عن ا٤بنكر عند أىل السنة كا١بماعة ليس مطلقان، إ٭با إذف األمر با٤بعرك 

 ىو مقيده ّٔذا القيد ا٤بهم كىو على ما توجب الشريعة. 
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 :قاؿ 
ثِ ِٖ َع ٖصٙ األقٍٛ ٜأَطٕٚ باغيعطٚف، ٜٕٚٓٗٛ عٔ اغيٓهط ع٢ً )

 .َا تٛدب٘ ايؿطٜع١

َع األَطا٤ أبطاضّا  ؛ٜٚطٕٚ إقا١َ اذتر ٚادتٗاز ٚادتُع ٚاألعٝاز

 .ناْٛا أٚ فذاضّا، ٚحيافـيٕٛ ع٢ً ادتُاعات

 .ٜٚسٜٕٓٛ بايٓكٝش١ يأل١َ

اغيؤَٔ يًُؤَٔ نايبٓٝإ، ٜؿس بعه٘ )): ٜٚعتكسٕٚ َع٢ٓ قٛي٘ 

 ، ٚؾبو بري أقابع٘.((بعها

ُجٌ ن ؛َجٌ اغيؤَٓري ؼي تٛازِٖ ٚتطاظيِٗ ٚتعاطفِٗ)):  ٚقٛي٘  

تساع٢ ي٘ غا٥ط ادتػس باذت٢ُ  ؛ْٛإشا اؾته٢ َٓ٘ عه :ادتػس ايٛاسس

 . (((ٚايػٗط
 

إُف أف أىل السنة كا١بماعة يقوموف با٢بقوؽ الواجبة  عرج ا٤بؤلف 
 كالعامة. ،ا٣باصة

فهي حقوؽ كالة األمر، فحقهم على رعيتهم من كاف لو  :أما ا٢بقوؽ ا٣باصة
كالية شرعية على ا٤بسلمْب فإف لو عليهم حقان عظيمان، كىو طاعتو يف غّب معصية ا 

.كالتعاكف معو على الرب كالتقول، كإعانتو على إقامة شعائر اإلسبلـ ، 
ؤالء األئمة كلو  فّبكف أف ا٢بج، كا١بهاد، كا١بمع، كا١بماعة، كاألعياد، تقاـ مع ى

كانوا فجارا، بشرط أف يكونوا داخل ا٤بلة اإلسبلمية، البد أف يكونوا مسلمْب، ليس 
تعاكف معو على ما تقتضيو الشريعة ٧بكومان بكفره، فمن كاف منهم كذلك، فإنو يعاف، كيي 

، فبل ةمن إقامة ىذه الشعائر، مع طاعتو يف غّب معصية ا، كعدـ نزع اليد من الطاع
 اليد من طاعة ىؤالء.  تنزع
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 بإسنادو صحيح البن أِب عاصم من حديث عدم بن حامت  ((السنة))كيف 
فقاؿ: يا رسوؿ اهلل، ال نسألك عن طاعة من اتقى، ولكن من  أنو سأؿ النبي »

 . «: اتقوا اهلل، واسمعوا، وأطيعوافعل وفعل، وذكر الشر، فقاؿ النبي 
، بدأ ّٔذا األمر، ألف ا٤بقاـ ٰبتاج إُف «ا اتقوا» :كتأمل معي مليان يف قولو 

قدر كبّب من تقول ا، ليس سهبلن على النفوس أف تذعن ّٔذه الطاعة، ٤بن كاف ليس 
 .بذلك كر النيب ، فذَّ مستقيمان على طاعة ا 

كعودان على بدء، قاعدة الشريعة أهنا جاءت ١بلب ا٤بصاٌف على تكثّبىا، كدرء 
، كا٣بركج على كالة األمر ا٤بسلمْب بالسيف َف ٯبر على األمة قدٲبان أك ا٤بفاسد كتقليلها

 حديثان إال الشر، كالواقع أكرب شاىد.
 

 .ٜٚسٜٕٓٛ بايٓكٝش١ يأل١َ): قاؿ 
اغيؤَٔ يًُؤَٔ نايبٓٝإ، ٜؿس بعه٘ )): ٜٚعتكسٕٚ َع٢ٓ قٛي٘ 

 (، ٚؾبو بري أقابع٘((بعها
  

، كخبلصة معُب النصيحة الٍب تكوف للمؤمنْب الدين النصيحة كما أخرب النيب 
 خاصتهم، كأئمتهم، كعامتهم حب ا٣بّب ٥بم، ٧ببة ا٣بّب للغّب ىي النصيحة لو. 

 :كيتفرع عن ىذا أمور
 .منها ما يرجع إُف القلب/ُ
 .كمنها ما يرجع إُف اللساف /ِ
 كمنها ما يرجع إُف ا١بوارح.  /ّ
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تٛازِٖ ٚتطاظيِٗ  َجٌ اغيؤَٓري ؼي)):  ٚقٛي٘ ): قاؿ 

تساع٢ ي٘  ؛إشا اؾته٢ َٓ٘ عهْٛ :ُجٌ ادتػس ايٛاسسن ؛ٚتعاطفِٗ

 . (((غا٥ط ادتػس باذت٢ُ ٚايػٗط
، البد أف يقف ا٤بسلم معو، مثل ىذا ا٢بديث، كما جرل ٦براه من كبلـ النيب 

 كينظر يف ٙبقيقو لو. 
 .ىذا كبلـ حق، كصدؽ، كاجب االتباع

 رعاؾ ا.ابْب ا٤بؤمنْب، فتنبو يالبد أف يكوف األمر كذلك 
عظيمة، البد من رعايتها، فليتنبو الذين ال  ٧بكمة، ىذه أصوؿه  ىذه نصوصه 

 يرفعوف رأسان ٥بذا األمر العظيم، كىو أنو البد أف يكوف ا٤بسلم للمسلم كالبنياف يشدُّ 
 بعضو بعضان، كليس أنو يهدـ بعضو بعضا، كا ا٤بستعاف.

 
بايكرب ع٢ً ايبال٤، ٚايؿهط عٓس ايطخا٤، ٜٚأَطٕٚ ):  قاؿ

 .(ٚايطنا سيط ايكها٤. ٜٚسعٕٛ إزي َهاضّ األخالم
 

اإلنساف يف حياتو تتقلب بو األحواؿ، فتارةن يكوف يف  ٜبينة كذلك أفَّ  ىذه كصيةه 
   شكره  ؛، كىذا فرضه الزـه للمؤمنْبا  ري كٍ سراء، كالواجب عليو حينها شي 

 با١بوارح.   باللساف، كشكره    بالقلب، كشكره 
 .   حينها الصربي  الضراء، كالواجبي  كتارةن تكوفي 

على الواجبات،  بالصربً  ما يتعلقي  صيلي قد مر معنا الكبلـ فيو، كمضى تف كالصربي 
ـي  كالصربً  على األقدار ا٤بؤ٤بة،  الصربي  :بالنوع الثالث كىو يتعلقي  عن ا٤بنهيات، كىذا ا٤بقا
 القضاء.  ى مرّْ عل الصربي 
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أمره لو كلو خير، فإف أصابتو  عجبًا ألمر المؤمن، إفا » أخربنا بقولو: كالنيب 
وليس ذلك  ،أصابتو ضراء صبر، فكاف خيرًا لو شكر، فكاف خيرًا لو، وإفْ  سراءُ 

 «. ألحٍد إال للمؤمن
 .االرض أرفع من الصرب، كىي درجةي  كٜبة درجةه 

ـي   ينقسم إُف قسمْب:  االرض أفَّ ذلكم ، فيو تفصيل االرض كمقا
 با٤بقضي. ارضن  .           ]القسم الثآف[:بالقضاء ارضن ]القسم األكؿ[: 

 نوعاف:  ، كذلك أف القضاء يف صفات ا فإنو ال يرجع   أما القضاء،
َنا ِإَلى بَِني إْسرائِيَل ِفي اْلِكَتاِب لَتُػْفِسُدفا ِفي قضاء كوٓف:  -ُ اأَلْرِض ﴿َوَقَضيػْ
 .[ْ]اإلسراء:َمراتَػْيِن﴾
 :، فهو ٗبعُب[ِّ]اإلسراء:﴿َوَقَضى رَب َك َأالا تَػْعُبُدوا ِإالا ِإيااُه﴾كقضاء شرعي:  -ِ

 . أمر ا شرعان بعبادة ا ، األمر
 فبلبد من التفريق بْب القضاءين، فإف بعض الناس ضلوا يف ىذا الباب.

﴿َوَقَضى رَب َك َأالا تَػْعُبُدوا ِإالا مل إذا ٞبل قولو تعاُف: ٤با ٰبيٌ  
على القضاء الكوٓف حصل خلل كبّب يف الفهم، كاضطربت  [ِٖٕإيااُه﴾]اإلسراء:

 مسائل االعتقاد كثّبان. 
 ىنا قضاء شرعي. لكن القضاء ىا

سبحانو كونيان كاف أك شرعيان فا   الواجب على ا٤بؤمن أف يرضى بقضاء ا  
 كتعاُف ال يكوف منو إال ا٣بّب، كالشر ليس إليو. كمضى تفصيل ذلك. 

  كا٤بقضي ينقسم إُف أقساـ:القسم الثاني: المقضي. 
ما قاـ بالعبد، ىذا ا٤بقضي قد يكوف  :أف يكوف ا٤بقضي، كمرادنا با٤بقضي األوؿ:

﴿َفال َورَبٍَّك : كاجب على اإلنساف أف يرضى بشرع ا  ؛طاعة، كالرضا ّٔا كاجب
نَػُهْم ثُما ال َيِجُدوا ِفي أَنُفِسِهْم َحَرًجا ِمماا  ال يُػْؤِمُنوَف َحتاى ُيَحكٍُّموَؾ ِفيَما َشَجَر بَػيػْ

 . [َ٘ٙقَضْيَت َوُيَسلٍُّموا َتْسِليًما﴾]النساء:
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كسبق  -أف يكوف ا٤بقضي معصيةن، تكوف باإلنساف معصية قدرىا ا  ثانياً:
، ٯبب أف كىذه ال ٯبوز الرضا ّٔا، بل ٯبب بغضها   -ا٤بسألة الكبلـ عن ىذه

 يف قضائو الشرعي، كيف إراداتو الشرعية. كره، ٯبب أف يوافق العبد ربو تي 
 ٰبب ىذه ا٤بعاصي أك يبغضها؟ يبغضها.  ا 

يف  إذف، أٯبوز أف ٰبب اإلنساف ما يبغضو ا؟ أك ٯبب عليو أف يوافق ا 
 ٧بابو؟ 

 .، كيبغض ما يبغضو ف ٰبب ما ٰببو إذ
قد يكوف ا٤بقضي قدران  نأتي اآلف إلى األمر الثالث، وىو محل الكالـ ىاىنا:

 ."الرضا بمر القضاء" مؤ٤بان، كىذا الذم ذكره ا٤بؤلف 
إذا نزلت باإلنساف مصيبة، كا٤بصائب ال ٱبلو منها إنساف، كقد تكوف شيئان كبّبان،  

 كقد تكوف دكف ذلك. ىاىنا علمنا أف قدران كاجبان فيها كىو الصرب.
 كٜبة درجة أرفع كىي الرضا. 

، أك  ىذه الدرجة ألىل العلم فيها خبلؼ على قولْب: ىل الرضا كاجبه
 مستحب؟ 

 .قوالف عند أىل العلم
أف الرضا مستحب ال كاجب، كلعل ىذا من رٞبة ا  -إف شاء ا–كالصحيح 

  ال يقدر عليو إال أفراده من الناس. كذلك أف الصرب فيو حبس  باألمة، فإف ىذا أمره
للساف عما ال ٰبل، كحبس للجوارح عما ال ٰبل، كلكن تبقى يف القلب مرارة كحسرة. 

 ىذه درجة الصرب، ىذه درجة الصرب.
 ىناؾ درجة أعلى، كىي درجة الرضا، فيها سكوف، كطمأنينة، كانشراح.  

 كعجيبه حاؿ ىؤالء. أال يشعركف با٤برارة؟ ىل انقلبت حالتهم اإلنسانية؟ 
ا١بواب: بلى، ىم يشعركف بذلك، كلكن حبلكة األجر غلبت عندىم مرارة 

 ا٢بسرة. 
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 تنبو إُف ىذا.
بيعتهم اإلنسانية، إ٭با حبلكة األجر ىم يقع يف أنفسهم حسرة، ما انسلخوا عن ط

القلب ٥با، صار حكم القلب ٙبتها، فصار عندىم  أصبحت ىي الغالبة، فكاف حكمي 
 طمأنينة، كسكينة، كانشراح. ىذه درجة الرضا. كىذه أىلها ٧بمودكف، ٩بدكحوف. 

لكن َف يأت دليل صحيح صريح على كجوب ىذا القدر، إ٭با جاء ا٤بدح كالثناء 
قاؿ علقمة [. ٔٔ﴿َوَمْن يُػْؤِمْن بِاللاِو يَػْهِد قَػْلَبو﴾]التغابن:على ذلك: 
(:الرجل تصيبو ا٤بصيبة فيعلم أهنا من ا فّبضى كيسلم). 

ٜٚأَطٕٚ بايكرب ع٢ً ايبال٤، ٚايؿهط عٓس ايطخا٤، :  ) قاؿ

 (.ٚايطنا سيط ايكها٤. ٜٚسعٕٛ إزي َهاضّ األخالم
 

 أف الرضا بالقضاء :يف خبلصة الكبلـ ا٤باضي ىذا ىو الرضا ٗبر القضاء، كعلمنا
 كاجب. 

 كاجب. القضاء الذم ىو صفة   الرضا بالقضاء الشرعي كالكوٓف
 .كا٤بقضي تارةن يكوف الرضا بو كاجب، إذا كاف ا٤بقضي طاعة 

 .يكوف الرضا ٧بـر إذا كاف ا٤بقضي معصية كتارةن 
 .اكتارةن يكوف مستحبن 

 بهٌ َكغٞ ٚيهٔ بايكغا      عا ٚيٝع ٚادبًا ع٢ً ايعبذ ايش

 االــكــزٟ تــٌ ايـــعـــٚراى ف        ٢ـــعايــ٘ تـــعًــٔ فــ٘ َــألْ

 تباعد. :يعِب تكاال
 ىذا الذم من فعل ا عز كجل القضاء. 
 .ليس كاجبان على العبد الرضا با٤بقضي على التفصيل الذم ذكرنا 
 .فوجب الرضا بو "ألنو من فعلو تعاُف" ؛ىو فعل ا  :الذم "كلكن بالقضاء"
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الذم حصل منو ما حصل، فتباعد عن ا٢بق،   :يعِب "كذاؾ من فعل الذم تقاال" 
 .كما يقوؿ السفاريِب 

ٜٚسعٕٛ إزي َهاضّ األخالم، ٚستاغٔ األعُاٍ، : )ؿ اق

 #. أنٌُ اغيؤَٓري إضياْا أسػِٓٗ خًكا$ ٜٚعتكسٕٚ َع٢ٓ قٛي٘ 

قطعو، ٚتعط٢ َٔ سطَو، ٚتعفٛ عُٔ  ٜٚٓسبٕٛ إزي إٔ تكٌ َٔ

 ؿيًُو.

ٜٚأَطٕٚ برب ايٛايسٜٔ، ٚق١ً األضساّ، ٚسػٔ ادتٛاض، ٚاإلسػإ 

 إزي ايٝتا٢َ ٚاغيػانري ٚابٔ ايػبٌٝ، ٚايطفل باغيًُٛى.

ٜٕٚٓٗٛ عٔ ايفدط، ٚارتٝال٤، ٚايبػٞ، ٚاالغتطاي١ ع٢ً ارتًل حبل 

 أٚ بػري سل. 

 .(فػافٗاٜٚأَطٕٚ سيعايٞ األخالم، ٜٕٚٓٗٛ عٔ غ
 

ىذه ىي طريقة أىل السنة كا١بماعة، كما أحسن االلتزاـ ّٔذه األخبلؽ، كاآلداب 
 .الٍب أكردىا ا٤بؤلف 

كا٤بقاـ يا إخوتاه، ليس فقط كوف اإلنساف يلتـز ّٔذه األخبلؽ فيحيا سعيدان،  
 كيكوف سببان لسعادة غّبه.

، ّٔذه اآلدابليس األمر كذلك فحسب، بل إف ٜبة ما ىو أعظم، االلتزاـ 
أكمل المؤمنين إيمانا » لدخوؿ ا١بنة، سبب لتكميل اإلٲباف، كاألخبلؽ سببه 

 «.أحسنهم خلقا
إف : »قاؿ «. إف الرجل ليبلغ بحسن خلقو درجة الصائم القائم: »قاؿ 

 «. من أحبكم إلّي، وأقربكم مني مجلساً يـو القيامة، أحاسنكم أخالقا
؟ قريبان منو، ب آّلس، حبيبان إُف رسوؿ ا من ذا الذم ال يريد أف يكوف قري

 حبيبان إليو.
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 إذف من األمر ا٤بهم الذم ينبغي أف يعتِب بو ا٤بسلم.
اآلداب كاألخبلؽ مادة ينبغي على طالب العلم أف يدرسها، أف ٯبعلها بابان من 

عل أبواب العلم الٍب يعكف عليها، كما أنو يعكف على فنوف العلم األخرل، عليو أف ٯب
لنفسو حظ، كلوقتو نصيب، يتعلق بدراسة ىذه ا٤بسائل. مث ٯباىد نفسو على األخذ 

كأصل ىذا حديث عند  كما أشار ا٤بؤلف  ٰبب ذلك، ّٔا، فإف ا 
إف اهلل يحب معالي األخالؽ، » الطربآف كغّبه، كصححو الشيخ ناصر 

 «. وأشرافها، ويكره سفسافها
 ىو الردمء ا٢بقّب. :سفاسف األخبلؽ

مع معاِف األخبلؽ، كمع  ،ٰبب من عبده أف يكوف مرتفعان عاِف ا٥بمة إ٭با ا 
أشراؼ األمور ىكذا ينبغي أف يكوف ا٤بسلم إذا كاف يريد أف يقـو حقان بنهج أىل السنة 

 كا١بماعة. 
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 : قاؿ 
فإصيا ِٖ فٝ٘ َتبعٕٛ  ؛ٚنٌ َا ٜكٛيْٛ٘ ٜٚفعًْٛ٘ َٔ ٖصا أٚ غريٙ)

ِٗ ٖٞ زٜٔ اإلغالّ ايصٟ بعح اهلل ب٘ ستُسّا تيًهتاب ٚايػ١ٓ، ٚططٜك

يهٔ غيا أخرب ايٓيب  ؛  ،إٔ أَت٘ غتفرتم ع٢ً ثالٕخ ٚغبعري فطق١ّ

 ، ٚؼي سسٜح عٓ٘ أْ٘ قاٍ ((ادتُاع١))إال ٚاسس٠، ٖٚٞ  ؛نًٗا ؼي ايٓاض

قاض  ؛«ٚأقشابِٖٞ َٔ نإ ع٢ً َجٌ َا أْا عًٝ٘ ايّٝٛ أْا »:

أٌٖ ايػ١ٓ ))اغيتُػهٕٛ باإلغالّ احملض ارتايل عٔ ايؿٛب، ِٖ 

 .((ٚادتُاع١
 

إف َف ٙبفظ شيئا من ىذه العقيدة، فاحفظ ىذه ا١بملة األخّبة، من أىل السنة 
 كا١بماعة؟

 املتُغهٕٛ باإلعالّ احملض اخلايك عٔ ايؾٛب.

ٝبيل ا٤بعُب الذم دلت رىا مع صما أحسن ىذه ا١بملة، كما أبدعها، كما أخ
 عليو.

  .أهنا ستفَبؽ، ككاف ما أخرب بو  األمة أخرب النيب 
 ا.، أنو سيصب الببلء على آخرىا صبن عافية ىذه األمة كاف يف أك٥با، كأخرب 

النجـو أمنة للسماء، فإذا ذىبت »كما يف صحيح مسلم، قاؿ:   أخرب النيب 
صحابي، فإذا ذىبت أتى ألصحابي ما النجـو أتى السماء ما توعد، وأنا أمنة أل

 «.يوعدوف، وأصحابي أمنة ألمتي، فإذا ذىب أصحابي أتى أمتي ما توعد
 .ككاف ما أخرب بو 

، دبت نوازع الفتنة كا٣ببلؼ ٤با ا٬بـر ذلك القرف الشريف، قرف أصحاب النيب 
لزماف الذم ىو يف ىذه األمة، مث َف يزؿ األمر يكرب شيئان فشيئان إُف أف كصلنا إُف ىذا ا
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الزماف ا٤بتأخر الذم تفرقت فيو األمة شذر نذر إُف عقائد، كإُف أحزاب، كإُف فرؽ 
 متناحرة، كله يدعي أنو على حق، كأف اآلخر على باطل. 

أخرب أف ىذه األمة ستفَبؽ، كىذا حديث صحيح، صريح  ا٤بقصود أف النيب  
َبقت النصارل على اثنتْب افَبقت اليهود على إحدل كسبعْب فرقة، كاف)). منو 

 .((كسبعْب فرقة، كستفَبؽ ىذه األمة على ثبلثو كسبعْب فرقة كلها يف النار إال كاحدة
 ىذا حديثه عزيزه شرؼ، كأصلو من األصوؿ. 

 ، تلقوه بالقبوؿ خلفان عن سلف.ركاه ٫بو ٟبسة عشرة من أصحاب النيب 
، كابن عرؼ عن أحد من ا٤بتقدمْب قط أنو طعن يف ىذا ال يي  ا٢بديث إال ابن حـز

ليس من أىل ىذا الشأف حٌب يقبل قولو إذا خالف فيو األئمة اققْب يف علم  حزـو 
 ا٢بديث.

كىذه منازعة "كلها في النار إال واحدة"،  كبعض ا٤بتأخرين نازع يف ثبوت لفظة
 .شاذة

كالصحيح الذم ال شك فيو أف ىذا ا٢بديث صحيح ثابت تلقاه أىل العلم 
 صححوا بعض طرقو، كحسنوا بعضها.  ؛ؿ، كصححوه أك حسنوهبالقبو 

ا٤بقصود أهنم اعتمدكا ىذا ا٢بديث، كدكنوه يف مصنفاهتم يف كتب ا٢بديث، كيف  
كتب االعتقاد. كلو َف يكن إال الواقع كالشاىد دليبلن كقرينة على صحتو لكفى ّٔذا 

 قرينة. 
 من أعاجيب األمور.  أهنا ستفَبؽ، كىذا األمة أخرب النيب  ا٤بقصود أفَّ 

إُف الوحدة كاالئتبلؼ ىو اإلسبلـ، كأكثر الناس تفرقان أىلو،  اأعظم دين دع
  !عجيب كا األمر!

غلب أىل ىذا الدين اليهود كالنصارل يف الفرؽ، فافَباؽ ىذه األمة بلغ ثبلث 
 ل.كسبعْب فرقة، أكثر من اليهود كالنصار 

 اٚتفشق ٣ّٖٛٚال َجٌ أًٖ٘      ناإلطالّ أدع٢ يٛحذ٣٠ٍ ٚمل أس
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ا٤بقصود أف الناجي من ىذه الفرؽ فرقة كاحدة، ىي الٍب سارت على هنج النيب 
، وأصحابي»كأصحابو،  ٧بمدو   .«من كاف على مثل ما أنا عليو اليـو

 فشق١ إال ع٢ً أٌٖ األثش]يف[               دضًَا ٜعترب ]ايٓط[ٚيٝع ٖزا 

 ىم أىل السنة كا١بماعة، أىل األثر، كأىل ا٢بديث.  
كإذا قلنا أىل ا٢بديث كاألثر، فليس ا٤بقصود بذلك كما نبو شيخ اإلسبلـ 

  ،أهنم ا٤بشتغلوف بعلم ا٢بديث، إ٭با ا٤براد: الذين يتبعوف السنة كالكتاب
ا٢بديث الغالب علماء  -ك ا٢بمد–كيأخذكف ّٔما، كيقدموهنما على غّبٮبا. كإف كاف 

 ٕبمد ا.–عليهم اتباع ىذا النهج 
، كلو يف ذلك أنو افَبقت األمة كتشعبت، ككاف ما كاف ٩با قدره ا  ا٤بقصودي 

 ا٢بكمة البالغة.
ا٣بّب باؽ، كلكن طائفةن من ىذه األمة ظاىرة على ا٢بق، كما ثبت عن  لكنَّ  

، كمن ذلك ركاية اب النيب ، كا٢بديث يف الصحيحْب بركاية عدةو من أصح النيب 
ال تزاؿ طائفٌة من أمتي ظاىرين على الحق، ال يضرىم من »ثوباف عند مسلم: 

 .«خذلهم، وال من خالفهم، حتى يأتي أمر اهلل وىم كذلك
إذف ىناؾ طائفة مستمسكة با٢بق، ثابتةه عليو، ظاىرةه، منصورة، نصرهتا با٢بجة 

 لسناف، يف كقت دكف كقت. كالربىاف يف كل كقت، كنصرهتا بالسيف كا
أىل السنة كا٢بق كاالتباع، منصوركف كالبد، أما با٢بجة كبالربىاف ففي كل كقت، 

نصر ألهنم إ٭با يتكلموف بالكتاب كالسنة، كٰبتجوف بالكتاب كالسنة، فمن الذم يي 
 عليهم؟

ىم منصوركف بالسيف كالسناف يف كقتو دكف كقت حٌب ٰبصل  :كيف مقابل ذلك
غلبوف، . فيغلبوف كيي بتبلء، كالصرب عليو، فيفزكف بعظيم األجر من ا ٥بم أجر اال

 لكن العاقبة ا٢بميدة ٥بم، العاقبة للمتقْب.
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فا٤بقصود أف ا٢بق اض الذم تفرؽ يف بقية الفرؽ، كل فرقة من ىذه الفرؽ البد 
قبل عليو النفوس. ال ٲبكن أف تكوف أف يكوف عندىا شيءه من ا٢بق، الباطل اض ال تي 

 ىناؾ فرقة عليها ٝباعة من الناس كىي باطل ٧بض. البد أف يكوف فيها نسبة من ا٢بق. 
 ىذا ا١بزء اليسّب ىو الذم جذب ىؤالء األغمار إُف ىذه الفرقة.

ىذا ا٢بق الذم تفرؽ يف ىذه الفرؽ اجتمع يف أىل السنة كا١بماعة، فبل يوجد 
كىو عندىم، كإال كانوا ىم فيو مستفيدين من أىل السنة كا١بماعة،  حق عند غّبىم إال
 أك يوافقوهنم عليو.

ال ٲبكن أف ينفرد أحد من أىل الفرؽ ا٤بخالفة ألىل السنة كا١بماعة ٕبقو ليس 
 عليو أىل السنة كا١بماعة، ىذا فرضه غّب كارد.

كا١بماعة، إذف ا٤بتسمكوف باإلسبلـ اض، ا٣بالص عن الشوب ىم أىل السنة 
، مث تابعوىم، مث أتباعهم، مث من تبعوىم على ذلك أصحاب النيب  إهنممن ىم؟ 

 بإحساف إُف يـو القيامة. 
 ألف حقهم ظاىر فمن أراده أمكنو الوصوؿ إليو. ؛ىؤالء ىم ا٢بجة على الناس

 ا٣بّب يف ىذه األمة ألف ىؤالء ظاىرين، منصوركف ىذا ا٢بق، فوفقهم ا  بقيَّ 
انوا الفرقة الناجية كالطائفة ا٤بنصورة، ٪بوا من الضبلؿ، فنجوا من النار ألف النيب بأف ك
  :َوال َتُكونُوا َكالاِذيَن تَػَفراُقوا َواْختَػَلُفوا ِمْن بَػْعِد  «.كلها في النار إال واحدة»قاؿ﴿

 [.َُٓعمراف:]آؿ َما َجاَءُىُم اْلبَػيػٍَّناُت َوُأْولَِئَك َلُهْم َعَذاٌب َعِظيٌم﴾
. «ال تزاؿ طائفة من أمتي على الحق ظاىرين»كيف مقابل ذلك ىم ا٤بنصوركف، 

با٢بجة كالربىاف، أك بالسيف كالسناف، ىؤالء ىم أىل السنةو  -كما ذكرنا–نصركا 
 كا١بماعة.

فمن أراد أف يكوف ناجيان، موفقان، منصوران، فعليو أف يسلك سبيلهم، إهنم 
 وف، كأتباعهم، كمن سار على ىذا النهج الرشيد.، كالتابعأصحاب النيب 
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ٚفِٝٗ ايكسٜكٕٛ، ٚايؿٗسا٤، ٚايكاذتٕٛ، ٚفِٝٗ : )ؿ اق

أعالّ اهلس٣، َٚكابٝض ايسد٢، أٚيٛ اغيٓاقب اغيأثٛض٠، ٚايفها٥ٌ 

اغيصنٛض٠، ٚفِٝٗ األبساٍ َِٚٓٗ األ١ُ٥، ايصٜٔ أطيع اغيػًُٕٛ ع٢ً 

ال »: ٖساٜتِٗ ٚزضاٜتِٗ، ِٖٚ ايطا٥ف١ اغيٓكٛض٠ اييت قاٍ فِٝٗ ايٓيب 

ع٢ً اذتل، ال ٜهطِٖ َٔ خايفِٗ، ٚال َٔ  تعاٍ طا٥ف١ َٔ أَيت ؿياٖطٜٔ

 .(«خصهلِ، ست٢ تكّٛ ايػاع١
 

ىذا كصفه ٥بذه الطائفة ا٤بيمونة الناجية ا٤بنصورة، الذين التزموا هنج الكتاب 
 ، كالتابعوف، كأتباعهم. كالسنة، كساركا على ما سار عليو أصحاب النيب 

على  فإف من فضل ا  ،٧بمودة حسنةه  كىذه األكصاؼ الٍب ٠بعت أكصاؼه 
 أىل ىذه الفرقة الناجية أف أىل ا٣بّب منهم كفيهم.

 .كال يستغرب شيء من ىذه األلفاظ، إال لفظ كاحد كىو لفظ )األبداؿ( 
)إف فيهم األبداؿ(، كىذا الوصف كقع يف كبلـ بعض  فقاؿ ا٤بؤلف 

صفان مشهوران السلف، كإف كانت الشهرة يف استعمالو لبعض الفرؽ ا٤بخالفة، ليس ك 
 إ٭با اشتهر استعمالو عند أىل البدع كا٣برافة. ،استعمالو عند أىل السنة كا١بماعة

أك أحاديث، ككل ىذا الباب ليس فيو حديثه  ف يف ىذا حديثان عن النيب كيركي 
 . صحيح عن رسوؿ ا 

خذىا قاعدة، أم حديثو ٲبر بك فيو ذكر األبداؿ، فإنو ال يصح عن رسوؿ ا 
 ، ىذا من األبواب الٍب ال يصح فيها حديث عن رسوؿ ا . 

 كلكن إذا استعمل أحد من ا٤بتقدمْب ىذه الكلمة فما الذم أراد ّٔا؟
اب: أنو يريد الصا٢بْب، القائمْب بالعلم، و ؟ ا١بدإذا قاؿ )األبداؿ( ماذا يري 

 كالعمل الصحيح.
 ك٤باذا ٠بوا ّٔذا؟
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 ألىل العلم يف ىذا أقواؿ: 
أف ىؤالء صا٢بوف، يدعوف إُف ا، كيعلموف الناس ا٣بّب، ككلما ]القوؿ األكؿ[: 

فقد كاحد منهم، أبدؿ ا سبحانو ىذه األمة غّبه، فبل يزاؿ ا٣بّب موجودان فيها. ال يزاؿ 
بدؿ ا عز كجل بعضهم ببعض، فلذا ٠بوا أبداال. ىكذا ٕبجة يف خلقو، يي   قائمه 

 قيل. 
ألهنم بدلوا سيئاهتم حسنات، فتابوا إُف ا، كاستقاموا على طاعة ]القوؿ الثآف[: 

 ا عز كجل، فسموا أبداالن لذلك.
سيئاهتم حسنات،  واألف يتوب الناس، فيبدل ألهنم سببه ]القوؿ الثالث[: 

فيستقيموف على طاعة ا، ألهنم يدعوف إُف ا، فيتوب الناس، كيبدلوف سيئاهتم  
 سنات. يستقيموف على طاعة ا بعد أف كانوا قائمْب على معصيتو.ح

إف العلماء $الذم قاؿ فيو:  إنو يتحقق فيهم كصف النيب ]القوؿ الرابع[: 
  .#ورثة األنبياء

ألهنم حصلوا ؛ كعليو فهؤالء علماهء، دعاةه، عاملوف، يقوموف بدؿ مقاـ األنبياء
 كراثيتهم، فسموا أبداالن ألجل ذلك. 

 أعلم.  ىذه أربعة أقواؿو قيلت كاألشهر فيها األكؿ، كا 
 

ال : $ِٖٚ ايطا٥ف١ اغيٓكٛض٠ اييت قاٍ فِٝٗ ايٓيب ) : قاؿ 

تعاٍ طا٥ف١ َٔ أَيت ؿياٖطٜٔ ع٢ً اذتل، ال ٜهطِٖ َٔ خايفِٗ، ٚال َٔ 

 #.خصهلِ، ست٢ تكّٛ ايػاع١

بعس إش ٖساْا، ِ إٔ جيعًٓا َِٓٗ، ٚأال ٜعٜؼ قًٛبٓا ٝفٓػأٍ اهلل ايعـي

إْ٘ ٖٛ ايٖٛاب. ٚاذتُس هلل ضب ايعاغيري،  ،ٜٚٗب يٓا َٔ يسْ٘ ضظي١

 .(ٚقًٛات٘ ع٢ً خري خًك٘ ستُس ٚآي٘ ٚقشب٘ ٚغًِ
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 سأؿ ا  ؛ىذه العقيدة العظيمة، النافعة، ّٔذا الدعاء ختم ا٤بؤلف 
 أف يثبتنا على ىذا ا٢بق، كأف ال تنصرؼ بنا الصوارؼ، كننحرؼ عن ىذا ا٢بق.

أف ال يصرؼ قلوبنا عن ىذا ا٢بق، كأف يهب لنا من لدنو رٞبة،  سأؿ ا 
 . فإنو الوىاب 

كإال فكم  ؛ليس الشأف أف تكوف من أىل ا٢بق، إ٭با الشأف أف تثبت على ا٢بق
 .ت قلؤّم، كضلوا بعد إذ ىداىم ا الذين كانوا على ىذا ا٢بق، فانقلب

﴿رَبػاَنا ال تُزِْغ على ىذا ا٥بدل:  الشأف كل الشأف يف الثبات، كأف تلقى ا 
 [.ٖ]آؿ عمراف:قُػُلوبَػَنا بَػْعَد ِإْذ َىَديْػتَػَنا َوَىْب لََنا ِمْن َلُدْنَك رَْحَمًة ِإناَك أَْنَت اْلَوىااُب﴾

عد ىذه ا١بولة النافعة الطيبة يف أدلة الكتاب ما أحسن التذكّب ّٔذا الدعاء، ب
أف العلم  الظافٌ  العظيمة، ال يظننَّ  األمة يف ىذه الرسالةً  كالسنة كما كاف عليو سلفي 

لوال توفيق ا، كلوال رٞبتو، كلوال تثبيتو، ، كحده مقتضو للنجاة، العلم ال يستقل بالنجاة
 عليو. فإف ىذا العلم ال ينفع صاحبو، رٗبا يكوف كباؿ

أف يوفقك ا، كأف يثبتك، كأف يلطف بك، كأف  -كل الشأف–إ٭با الشأف 
 يهدم قلبك إُف اللحظة األخّبة يف ىذه ا٢بياة. 

لو بو، كما  ا٢بياة كلها امتحاف، ككلها ابتبلء، كال يدرم اإلنساف ما الذم ٱبتمي 
 شيء أقض مضاجع الصا٢بْب مثل ىذا األمر، شأف ا٣باٛبة.

 كأف يكوف البلزمة لو سؤاؿ ا  ىًجراه،ل مسلم أف يكوف فينبغي على ك
 . ب قلبو، كال يصرفو عن ا٢بق، حٌب يلقاه قلّْ التثبيت، كاللطف بو، كالرٞبة، كأال يي 

إف خرجت ركحك يا عبد ا من ىذه ا٢بياة، كأنت ثابت على التوحيد، مطيع 
، إف أتتك ىذه اللحظة ا٢با٠بة كأنت على ذلك، فأبشر كا ، متبع لرسولو 

 بالنجاة، حيزت لك السعادة كرب السماء. 
ا٤بصيبة كل ا٤بصيبة إف حصل الزيغ كاال٫براؼ عن ىذا التوحيد، كعن ىذه 

 فما أعظم ا٣بسارة حينها!  العقيدة، كعن اتباع ا٤بصطفى 
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﴿رَبػانَا يثبتنا على دينو حٌب نلقاه: أف يعافينا من ىذه ا٣بسارة، كأف  نسأؿ ا 
ال ُتزِْغ قُػُلوبَػَنا بَػْعَد ِإْذ َىَديْػتَػَنا َوَىْب لََنا ِمْن َلُدْنَك رَْحَمًة ِإناَك أَْنَت اْلَوىااُب﴾]آؿ 

 [. ٛعمراف:
، كتوفيقو، كإعانتو، كتيسّبه من مدارسة ىذه العقيدة كإُف ىنا ننتهي ٕبمد ا 

لنا دراستها يف مسجد  ذه الرسالة النفيسة الٍب يسر ا ى -العقيدة الواسطية–
 .رسولو 

 أف ينفعنا ّٔذا العلم، كيثبتنا على ىذا االعتقاد.  نسأؿ ا 
كإف كاف من كصية، يا إخوتاه، فهي العكوؼ، كا٤بداكمة، كتكرار ا٤بدارسة لكتب 

 إف ىذا من أسباب النجاة.ف ،العقيدة كالتوحيد
اإلنساف النظر، كيكثر القراءة كالدرس للعقيدة، كال ٲبل من ذلك، ينبغي أف يدٔف 

كال يستكرب عن ذلك، إ٭با يدٔف ذلك، يدٔف النظر، كالدراسة، كا٢بفظ، كالتأمل. فإف ىذا 
 من أعظم األسباب للنجاة، كمهما اشتغلت بشيء، فبل تنشغل عن ىذه العقيدة.

، أف تبْب ا٢بق للناس، ٙبرص على مث بعد ذلك أف تنطلق داعيةن إُف ا  
لك بابان من أبواب ا٣بّب، فاحرص على أف يذكؽ غّبؾ حبلكة  ىدايتهم، فتح ا 

 إياه. ىذا ا٣بّب الذم أعطاؾ ا 
إنو ٤بن ا٢برماف، كا٣بذالف، كا٣بسراف أف يعتزؿ طالب العلم جانبان كىو يرل أف  

كأف أعداء ا يريشوف سهامهم على ا٢بق كالباطل يعتلجاف، كأف األقراف تتصارع، 
 .التوحيد كالسنة، كىو سكاف ال ٰبرؾ شيئان، كال تكوف منو غّبة على حرمات ا 

ا من نفسك خّبان، كن من أنصار ا، كن من  رمَّ ينبغي يا عبد ا أف تي بل 
ٕباجة  أف تظن أف الدعوة مأنصار دين ا، كىذا كا أنت أحوج ما تكوف إليو. حذار 

 إليك، أك أف الدين ٧بتاج إليك، ال كا. 
 إف كنت ستدعو إُف ا ألنك ترل أف الدعوة ٕباجة إليك، فاجلس خّبه لك. 
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، أنت ٕباجة إُف أف يسلكك إ٭با ادع إُف ا ألنك أنت ٕباجة إُف فضل ا 
 يف سلك العابدين الصا٢بْب ا٤بصلحْب. 

االجتهاد، كالنشاط، ال سيما كالزمن الذم نعيشو زمن فا ا يا إخوتاه با١بد، ك  
 .-مع األسف الشديد -الغربة، ا٣بّب فيو قليل، كالشر فيو كثّب، كأىل ا٢بق فيو قليل

أف يعينا كإياكم على طاعتو، كأف ٯبمعِب كإياكم يف الدنيا على  نسأؿ ا 
  الفردكس األعلى.مثل ىذه آّالس الطيبة، كما أسألو تعاُف أف ٯبمعِب كإياكم يف

 ربنا لسميع الدعاء. كصلى ا على نبينا ٧بمد، كعلى آلو كصحبو أٝبعْب. إفَّ 
 
 

 
 
 


